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آب و لیمو؛ یک نوشیدنى معجزه آساریلى که براى ذوب آهن سودآور شدعلى انصاریان، مجرى مسابقه «پنج ستاره»؟فیلترینگ عامل اصلى  افت کیفیت اینترنت است «عماد رضا» در مسیر پروفشنال سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر به الکتوز شیر 
حساسیت دارید 

بخوانید

بحران در باغ رضوان
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تولید زعفران اصفهان
 2 برابر میانگین کشور است

نه تقصیر بقال و قصاب است 
نه تولید کننده

فروش سیب ایران با 
برچسب افغانستان!
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اصفهان
 883 زندانى 
جرائم غیرعمد 

دارد 

مصرف روزانه لبنیات ضرورت دارد، اما متأسفانه برخى افراد 
به دلیل اینکه تصور مى کنند لبنیات طبع سردى دارد از 

مصرف آن خوددارى مى کنند که باید توهم سردى لبنیات 
از جمله ماست از ذهن مردم دور شود. بیماران زیادى 

هستند که به شدت دچار کمبود کلسیم هستند و ...

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: 883 
زندانى جرائم غیرعمد اســتان اصفهان نیازمند 
کمک مردم خیر اســتان اصفهان براى آزادى از 
زندان هستند. اسدا... گرجى زاده با بیان اینکه از 
این تعداد زندانى 20 نفر زن و 168 نفر نیز زندانى 
مهریه و اختالفات خانوادگى هستند، ابراز کرد: 
میانگین ســنى زندانیان جرائم غیرعمد استان 
اصفهان 30 تا 35 سال است. مدیرعامل ستاد دیه 
استان اصفهان با بیان اینکه از ابتداى سال جارى 

تاکنون 485 زندانى جرائم غیرعمد...
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الکترونیکى شدن انتخابات در کشور از اصفهان کلید خوردالکترونیکى شدن انتخابات در کشور از اصفهان کلید خورد
با رونمایى از یک سامانه الکترونیکى براى نخستین بار؛با رونمایى از یک سامانه الکترونیکى براى نخستین بار؛
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افزایش 50 درصدى آمار فوت شدگان در 8 ماهه امسال و  افزایش 90 درصدى فقط در مهر ماه 

بعد از درگذشت فرج ا... سلحشور
 و بیمار شدن جمال شورجه؛

حاتمى کیا کارگردان سریال 
«حضرت موسى(ع)» شد

مشکل گلزنى را حل کنید
علیرضــا مرزبــان، مربــى جـــدید 
طالیى پوشــان اصفهانــى روز پرجنب 

و جوشــى را در جریان شکست 2 بر صفر 
مقابل ذوب آهن پشت سر گذاشت. مرزبان صبح بازى 

با گل گهر وارد اردوى سپاهان در سیرجان شد و چند ساعت بعدتر در کنار خط، 
توصیه هاى کادر فنى را به بازیکنان تیم گوشزد مى کرد. این مربى که به تازگى 

از فوتبال آلمان بازگشته، در دیدار تدارکاتى برابر ذوب آهن...
3
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در صفحه 3 بخوانید

تکمیل موزه 
دفاع مقدس اصفهان
 150 میلیارد تومان 
بودجه نیاز دارد

یارانه 120 هزار تومانى لغو شد
2

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره  990/1011  
(شماره هاى 2099001188000029، 2099001188000030 

و 2099001188000031 در سامانه ستاد)

م.الف:1045126روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

www.setadiran.ir     www.erec.co.ir  www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir

نوبت اول

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298 نزد 
بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به 
"سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در 

صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشــنبه مورخ 1399/08/26 لغایت ســاعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 

1399/09/05
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز یکشنبه مورخ 
1399/09/09 ساعت 09:00 صبح واقع در پست 63/20کیلوولت اجالس سران، به آدرس: اصفهان، انتهاى خیابان آبشار سوم، 
کیلومتر 6 جاده اصفهان-زیار آغاز و برگزار میگردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. الزم به ذکر 

است، بازدید ها به ترتیب از پست هاى 63/20کیلوولت اجالس سران، شهید اشرفى و بعثت صورت مى گیرد.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1399/09/17 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی(پاکت الف) آن در 

موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/09/18، سالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید»

مبلغ تضمین شرکت گروه بندىموضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

990/1011

احداث بانکهاى خازنى 
20 کیلوولت در پستهاى 

63/20 کیلوولت در 
3 گروه

گروه1: پست هاي بابوکان و بعثت
  326,525,000(شماره 2099001188000029 در سامانه ستاد)

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکاري با حداقل رتبه 5 نیرو از 

سازمان برنامه و بودجه کشور 

گروه2: پست هاي شهید اشرفى و زرین شهر
  303,100,000 (شماره 2099001188000030 در سامانه ستاد)

گروه3: پست هاي اجالس سران و دامنه
  348,060,000 (شماره 2099001188000031 در سامانه ستاد)
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نظر به اینکه در اجراى ماده 21 اساسنامه هیئت فوتبال استان ها، مجمع فوق العاده هیئت فوتبال استان اصفهان به 
منظور انتخاب اعضاى هیئت رئیسه فوتبال استان در سال 1399 برگزار خواهد شد، لذا بدینوسیله از کلیه عالقمندان 
و داوطلبان (آقایان و بانوان) جهت کاندیداتورى عضو هیئت رئیسه (نماینده مدیران باشگاه ها و نماینده رؤساى هیأت 
فوتبال شهرستان ها) با دارا بودن شرایط ذیل دعوت به عمل مى آید. جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد 
نیاز از تاریخ 99/08/28 لغایت 99/09/11 به مدت 7 روز کارى از ساعت 9 صبح لغایت 13 به آدرس: اصفهان- خیابان 

جى- خیابان الهور- مجموعه ورزشى پیروزى- ساختمان هیأت فوتبال استان اصفهان مراجعه فرمایند.
1- تابعیت ایران و سکونت در استان اصفهان.

2- التزام عملى به نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران.
3- داراى حداقل 35 سال سن.

4- حداقل مدرك تحصیلى فوق دیپلم.
5- پنج سال سابقه مدیریت و عدم سوء پیشینه و محرومیت اجتماع و بررسى تایید مراجع ذیصالح.

و ارائه مدارك: فتوکپى شناسنامه، کارت ملى، کارت پایان خدمت، اصل و کپى آخرین مدرك تحصیلى دو سرى. دو 
قطعه عکس 4*3

اطالعیه ثبت نام مجمع فوق العاده
 هیأت فوتبال استان اصفهان

حمیدرضا دادخواه- دبیر مجمع فوق العاده هیأت فوتبال استان اصفهان
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واکنش «روى تاوارس» به شایعه پورسانت واکنش «روى تاوارس» به شایعه پورسانت 
گرفتنش در ترانسفر بازیکن به اروپا: گرفتنش در ترانسفر بازیکن به اروپا: 

دستان مندستان من
 همیشه تمیز است همیشه تمیز است

حلکنید

ر 
ن صبح بازى 

ن شد و چند ساعت بعدتر در کنار خط، 
وشزد مى کرد. این مربى که به تازگى 

در صفحه 5 بخوانید برابر ذوب آهن...
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وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعات گفت: حال شــبکه 
اینترنت کشور به صورت عمومى خوب است اما فیلترینگ 
تأثیر سویى بر کیفیت آن دارد. محمدجواد آذرى جهرمى 
اظهار کرد: شــاخص هاى کیفى عمومى اینترنت کشور 
نشان مى دهد شرایط شبکه در بسیارى از نقاط مطلوب و در 
چند استان، پایین تر از انتظار است. وى با بیان اینکه عدم 
مطلوبیت در برخى نقاط تراکم پایین سایت هاى آنتن دهى 
است، افزود: شبکه مخابرات ایران ظرفیت انتقال مناسب را 
براى اپراتورها فراهم نمى کند تا آنها بتوانند خدمات مناسبى 
به کاربران ارائه دهند. وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات 
گفت: زمانى که مشکالت مربوط به کیفیت اینترنت به ما 

گزارش مى شود و آن را بررسى مى کنیم، متوجه مى شویم 
مشکل اصلى فیلترینگ و اثر ســویى است که این اتفاق 
بر تجربه کاربرى مى گذارد. وى ادامه داد: روشــن کردن 
فیلترشکن ها باعث مى شود استفاده از سرویس هاى داخلى 
عالوه بر هزینه زیاد با کندى روبه رو شــود. همین مسئله 
کیفیت اینترنت را خراب مى کند. عمده شکایتى که از کندى 
ارتباط به ما ارسال مى شود ناشى از تأثیر سو فیلترینگ بر 
کیفیت اینترنت است.  آذرى جهرمى افزود: جهشى که در 
باال بردن پوشــش دهى اینترنت در کشور داشتیم از نظر 
کمى جهش بى نظیرى بوده اما از نظر کیفیت هنوز نتوانسته 

تجربه دلنشینى را نصیب کاربران کند.

با رد طرح تأمین کاالى اساسى از سوى شوراى نگهبان 
وعده پرداخت یارانه 120 هزار تومانى عملى نخواهد شد. 
تأمین کاالى اساسى طرحى بود که مجلس یک فوریت 
آن را مصوب کرد و دلیل آن را هم توزیع مناسب کاالى 
اساسى از طریق کاالبرگ یا کارت الکترونیک اعالم کرد. 
از همان ابتدا دولت با این طرح به دالیلى از جمله بار مالى 

آن موافقتى نداشت.
اما در حالــى طرح مجلس براى بررســى به شــوراى 
نگهبان رفت که در نهایت مورد تأیید قرار نگرفت. آنچه 
کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان در رابطه با طرح 
تأمین کاالهاى اساسى اعالم کرده از این حکایت دارد که 

به دلیل بار مالى که براى دولت ایجاد خواهد شد و دولت 
آن را تقبل نکرده اســت، اعضاى شوراى نگهبان با این 

طرح مخالفت کرده اند.
در طرح مصوب  مجلس، حدود 30 هزار میلیارد تومان در 
سال براى دولت بار مالى ایجاد مى شود که محل تأمین 
آن را به نوعى در جابه جایى ردیف هاى بودجه و همچنین 
فروش اموال پیــش بینى کرده بود که ظاهراً شــوراى 

نگهبان آن را تأیید نکرده است.
بر این اســاس فعًال امکان اجراى طــرح تأمین کاالى 
اساسى وجود ندارد مگر آنکه دولت و مجلس در رابطه با 

تأ مین مالى این طرح راهکارى پیش بینى کنند.

فیلترینگ عامل اصلى 
افت کیفیت اینترنت است

یارانه 120 هزار تومانى
 لغو شد

فاجعه 99/9/9 ؟
هر چه بــه تاریخ    روزنامه خراسان |
99/9/9 نزدیک تر مى شــویم از قانون شکنى 
برخى ســالن هاى عقد و تاالرهاى پذیرایى هم 
خبرهاى بیشترى به گوش مى رسد. این روزها 
در فضاى اینســتاگرام برخى از این سالن ها در 
حال تبلیغ هستند و مبالغ باالیى را هم براى رزرو 
99/9/9 از مشتریان خود مى گیرند. اما این پایان 
ماجرا نیست و خانواده ها تنها براى شروع زندگى 
به دنبال تاریخ رند نیستند بلکه تجربه سال پیش 
در تاریخ 98/8/8 نشان مى دهد که 99/9/9 که 
از تاریخ ســال قبل هم رندتر است باعث هجوم 

بسیارى از مادران براى زایمان خواهد شد.

درگذشت مسن ترین ایالمى 
  مهر | «حاتم محمدى»، مســن ترین 
مرد ایالمى، متولد شــهریور 1269، روز شنبه بر 
اثر کهولت سن دار فانى را وداع گفت. گفتنى است 
این پیرمرد 130 ساله کشاورز، از اهالى طایفه نوکر 
پیر بخش زرین آباد شهرستان دهلران بوده است.

خوش قد و باالتر شده ایم!
  فارس| نتایج یک مطالعه که با همکارى 
محققان مختلف دنیا از جمله ایران انجام شده و 
در مجله علمى لنست به چاپ رسیده است، نشان 
مى دهد رشد قد نوجوانان ایرانى بیش از بسیارى 
از کشور هاى جهان است. نتایج این مطالعه نشان 
داده اســت که کودکان ایرانى پس از ســن پنج 
سالگى رشد قدى نسبتًا مناسبى داشته و میزان 
افزایش قد آنها در کنار کشور هایى نظیر لیتوانى، 
جمهورى چک و مراکش نسبت به سایر کشور ها 

قابل توجه است. 

عبدى کرونا ندارد
  خبرفورى | امیر نورى به شایعه ابتالى 
اکبر عبدى به کرونا واکنش نشان داد. این بازیگر 
ســینما و تلویزیون در اینستاگرام نوشت: «حال 
استاد عبدى خوب است، به شایعات توجه نکنید. 
خدا را شکر هفته قبل فنر داخل قلبشان گذاشتند 

و االن خوبند.»

بازداشت داماد متخلف 
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم    مهر |
پزشکى گلستان از بازداشــت داماد متخلف در 
گمیشان خبرداد. على متکى صبح یک شنبه در 
جمع خبرنگاران اظهارکرد: در راســتاى اجراى 
مصوبات ستاد کروناى شهرســتان گمیشان و 
به دستور ریاســت دادگســترى، داماد متخلف 
در یکى از روســتاهاى شهرســتان که علیرغم
آموزش ها و اخطارهاى قبلى اقدام به برگزارى 
مجلس عروسى با انبوه جمعیت کرده بود بازداشت 
شــد. وى افزود: برگزارى مراســم عروســى و 
تجمعات از عوامل اصلى افزایش ناگهانى و شدید 
موارد ابتال در شهرستان گمیشان بوده و در شرایط 
قرمز کرونایــى تهدید علیه بهداشــت عمومى 
تلقى و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد

 شد.

قیمت لپ تاپ و تبلت 
پایین آمد 

رئیــس اتحادیــه فناوران    تجارت نیوز |
رایانه مى گوید: به دلیل آرامــش فعلى در بازار 
ارز لپ تاپ و تبلت ارزان شد. محمدرضا فرجى 
تهرانى، انتخابات آمریکا را عامل مثبتى در آرامش 
بازار دانســته و معتقد است که هنوز نتایج نهایى 
انتخابات آمریکا مشخص نیســت اما دو عامل 
بر روند کاهش قیمت لپ تــاپ و تبلیت اثرگذار 
است؛ اول پیروزى «بایدن» و دوم تداوم کاهش 
قیمت  دالر. این در حالى است که پر شدن سقف 
واردات، اکثر تجار حوزه آى تــى را نگران کرده 
که  در ماه هاى آینده بازار با کمبود جنس مواجه

  شود.

آدرس غلط ندهید
 برترین ها| محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
در نطق پیش از دستور جلسه علنى دیروز مجلس گفت: 
نباید زندگى و معیشــت مردم را به شکست یا پیروزى 
کســى در کاخ ســفید گره زد. تصمیمات ما در حوزه 
مسکن، بورس، ترخیص کاالهاى اساسى، نظام بودجه 
ریزى، اختصاص ارز ترجیحى، سوداگرى ها در بازار ارز، 
طال و خودرو، بى تفاوتى نسبت به گرانى ها و رها کردن 
بازار و تولید ملى، به پاستور، بهارستان، باب همایون و 
میرداماد ارتباط دارد نه به آریزونا، جورجیا و میشیگان؛ 

پس به مردم آدرس غلط ندهید.

دردسر نوه «ترامپ» بودن 
بر اســاس برخى گزارش ها «ایوانکا   جماران|
ترامپ» دختر «دونالــد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا 
و «جارد کوشنر» شوهر وى به دلیل آنکه فرزندانشان 
پروتکل هاى بهداشــتى براى جلوگیــرى از ابتال به 
ویروس کرونا را رعایت نکردند،  مجبور شدند آنها را به 
مدرسه جدیدى منتقل کند. این دو در پى شکایت والدین 
دانش آموزان مجبور شــدند فرزندانشان را به مدرسه 

دیگرى انتقال دهند.

ابتالى دوباره
  فارس| احمد نادرى، نماینده مردم تهران در 
مجلس شوراى اسالمى براى دومین بار به ویروس کرونا 
مبتال شد. تست کروناى نادرى به تازگى مثبت شده و 

وى در حال حاضر در قرنطینه خانگى به سر مى برد.

اعتصاب نماینده مجلس!
  ایسنا| مصطفى رضا حســینى، عضو هیئت 
رئیســه کمیســیون صنایع و معادن مجلس شوراى 
اسالمى روز گذشته در نطق میان دستور خود از تحصن 
و اعتصاب غــذا در دفتر کارى اش خبــر داد و ضمن 
عذرخواهى از خانواده اش گفت: به عنوان سرباز والیت 
در حمایت از محتاجان به نان شب و گرفتاران و بخاطر 
عدم صداقت برخى مسئوالن این کار را انجام مى دهم. 

گران کردن 180 میلیونى!
با توجه بــه اینکه شــوراى رقابت به    ایسنا|
خودروسازان مجوز داده هر سه ماه یک بار قیمت جدید 
محصوالت خود را اعمال کنند و در حالى که 26 شهریور 
ماه، شرکت مدیران خودرو لیست قیمت محصوالت 
خود براى فصل سوم سال را  ارائه داده بود، 12 آبان ماه 
لیســت قیمتى جدید براى فروش محصوالت خود را 
منتشر کرده است که نشان مى دهد این شرکت حداقل 
41 میلیون و 700 هزار تومان تا حداکثر 179 میلیون و 

700 تومان بر قیمت محصوالت خود افزوده است.

از مجلس آبى گرم نمى شود
محمد مهاجرى، فعال سیاســى    نامه نیوز |
اصولگرا درباره رویکــرد مجلس یازدهــم به مقوله 
دیپلماسى گفت: من باور دارم که از مجلس فعلى آبى 
گرم نمى شود. این مجلس جز آنکه تنگناهاى بیشتر 
براى ملت و کشور ایجاد کند کار دیگرى نمى کند زیرا 
اساســًا مجلس یازدهم برآمده از رأى حداکثرى ملت 
نیست و گرچه مشروع و قانونى است اما حتماً حداکثرى 

نیست و من توقع ندارم کار ویژه اى انجام دهد.

جنجال تغییر رنگ موى 
«ترامپ»

در ســخنرانى تــازه «دونالــد    آفتاب  نیوز |
ترامپ»، رئیس جمهورى 74 ســاله آمریــکا در کاخ 
ســفید، رنگ موى او که قبًال بلوند بود خاکسترى به 
نظر مى رسید. این موضوع به ســوژه شوخى کاربران 
رسانه هاى اجتماعى تبدیل شده است. کاربرى نوشته 
گویا ترامپ از شــنیدن خبر شکســت در انتخابات و 
پیروزى «بایدن» به قدرى ناراحت شده که موهایش به 
ناگهان سفید شده اند.  کاربر دیگرى نوشته ترامپ خود 
نمى پذیرد که در انتخابات به بایدن شکست خورده، اما 

موهایش نتیجه انتخابات را پذیرفته اند.

خبرخوان

روزنامه دولتى «ایران» نوشت: محمود احمدى نژاد اخیراً 
در گفتگویى با یکى از رســانه هاى فارسى زبان مخالف 
نظام، ویروس کرونا را ساخته آزمایشگاه ها معرفى کرده و 
گفته که سازمان بهداشت جهانى و روش هاى پیشنهادى 

این سازمان، مقصر اصلى شیوع و همه گیرى آن است.
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابــط عمومى وزارت 
بهداشــت در واکنش به این اظهارات گفت: متأسفانه 
اظهاراتى از این دســت را مــردم تا چنــد روز پیش از 
«ترامپ» و... مى شــنیدند، گویى نــگاه هاى خودعالم 
پندارانه افراد کــم اطالع و البته پرمدعــا مانند ظروف 

مرتبطــه در جوامع مختلف بــه هم پیونــد دارد و البته 
دستپخت این نگاه و رویکرد هم مقابل دیدگان همگان 

قرار گرفته است.
جهانپور گفت: در این زمینه سخن صائب بسیار است و 
لزومًا هر راست نشــاید گفت، اما دروغ هم نباید گفت و 
هرچه هست آنچه این برادر عزیز ما در مصاحبه با یک 
رسانه غیرمستقل و مشکوك بیگانه فرموده اند، نیست، 
آنها که قبًال هم از این قصیده ها سراییدند، قافیه را مدت 
هاست تنگ یافته اند، دوران این داستان سرایى  ها همه 

جا به سر آمده است.

وکیــل خانــواده غالمرضــا منصــورى در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده قاضى منصــورى، اظهار کرد: 
متأســفانه تاکنون اقدام خاصى انجام نشده است، ما از 
دادستانى رومانى درخواست کردیم که تمامى مدارك 
را مستقیمًا براى خانواده بفرســتند تا ببینیم وصیتنامه 
یا مدرك خاصــى به همراه غالمرضــا منصورى بوده 
اســت یا خیر، اما هنوز هیچ مدرکى به دست ما نرسیده

 است.
سید محمود علیزاده طباطبایى افزود: چند روز گذشته نیز 
بازپرس پرونده طى تماسى گفت که رومانى اعالم کرده 

مدارکى براى خانواده ارسال شــده است، که من گفتم 
هیچ مدرکى به دست خانواده نرسیده است.

علیزاده طباطبایى بیان کرد: آنچه خانواده معتقد هستند 
و شواهد و قرائن نیز نشان مى دهد، این است که دلیلى 
براى خودکشى وجود نداشته اما گزارشى که به ما ارائه 
شده است، بیان مى دارد که قاضى منصورى خودکشى 
کرده  اســت.  وى ادامه داد: هیچ فیلمــى مبنى بر تأیید 
موضوع خودکشى در پرونده نیســت و تنها گزارشى از 
دادســتانى رومانى در پرونده وجود دارد که اعالم شده 

غالمرضا منصورى خودکشى کرده است.

یک نویسنده آمریکایى که کتاب هاى متعددى در مورد 
زندگى در کره شمالى نوشــته مدعى است «کیم جونگ 
اون» به شدت سیگار مى کشد و عالقه زیادى به برندهاى 

سیگار گرانقیمت دارد. 

«روث آن مونتى» بعد از تصویب قانون جدید ممنوعیت 
تنباکو در مجلس خلق کره شــمالى دست به افشاگرى 
در این مورد زده اســت. قانونى که اخیراً در این کشور به 
تصویب رسیده نه تنها رهبر کشور و عالقه او به سیگارهاى 
گرانقیمت را مستثنى مى کند بلکه ممکن است به تولید 

سیگارها در بازار سیاه منتهى شود. 
یکــى از گرانقیمت ترین برندهاى ســیگار جهان که در 
سوییس تولید مى شود از سیگارهاى مورد عالقه دیکتاتور 

جوان کره شمالى است.
مونتى مى گوید باید دید بعد از تصویب قانون ممنوعیت 
تنباکو نیز تصاویر رهبر کره شمالى در حال سیگار کشیدن 
منتشر مى شــود یا خیر، رهبرى که مى خواهد به مردم 
کشورش نشــان دهد مانند آنها زندگى مى کند. مونتى 
معتقد است مردم کره شــمالى در زمینه دور زدن قوانین 
سختگیرانه بســیار ماهرند  و راهى براى دور زدن قانون 
ممنوعیت تولید و خرید و فروش ســیگار و تنباکو نیز پیدا 
خواهند کرد. تصویب این قانون در کره شــمالى در حالى 
است که بسیارى از جوانان در این کشور سیگار مى کشند.

نایب رئیس انجمن فوالد گفت: با حذف قیمت گذارى 
دستورى و حذف سقف قیمت در معامالت فوالدى ها،
 به نظر مى رســد ریســک بزرگــى از بازار ســهام و 
سهامداران این شرکت ها برداشته شده و سود اصلى به 

تولیدکننده ها برسد.
بهــادر احرامیــان گفت: تا پیــش از این و حدود ســه 
سال اســت که شــاهد دخالت در قیمت  گذارى فوالد 
هستیم و سئوال اصلى اینجاســت که آیا این دخالت ها 
به نفع مصرف کننده بوده اســت؟ وى راهکار درســت 
کنترل و ثبــات قیمت را در مکانیــزم ذاتى بورس کاال 
مى بیند، جایى کــه محل تالقى واقــع بینانه عرضه و 

تقاضاست.
نایب رئیــس انجمن فوالد بــا بیان اینکــه براى حل 
مشکالت باید ابتدا تشخیص درســتى از مسائل داشته 
باشــیم تا بعد بتوانیم راهکار مناســبى پیدا کنیم، روند 
افزایشــى قیمت ها را یادآور مى شــود و مى گوید: یک 
روز مواد غذایى گران مى شــود و مى گویند تقصیر بقال 
است، یک روز گوشت گران مى شود و مى گویند تقصیر 
قصاب اســت و حاال، مقصر باال رفتــن قیمت فوالد را 
هم تولیدکننده مى دانند و متأسفانه شاهد برخوردهاى 
تعزیراتى با تولیدکنندگان هستیم و این در حالى است که 

چنین متهم سازى هایى، واقع بینانه نیست.

مصوبات اخیر ســتاد تنظیم بــازار مبنى بــر واگذارى 
قیمت گذارى الستیک به تولیدکننده و سازمان حمایت 
مبنى بر افزایش 53 درصدى روغن موتور، کامیونداران را 

با هزینه هاى سرسام آور مواجه کرده است.
احمد کریمى، دبیر کانون کامیونداران مى گوید: هر بار 
تعویض روغن همراه با تعویــض آن براى یک کامیون 
کشــنده به طور متوســط 40 لیتر روغن موتور مصرف 

مى شــود که روغن موتور ایرانى به قیمت یک میلیون 
و صد هزار تومان و با دستمزد تعویض آن، 1/5 میلیون 
تومان براى کامیوندار هزینه در بر دارد. به گفته این فعال 
صنفى، در یکســال تا 18 میلیون تومــان هزینه صرفًا 
تعویض روغن روى دســت کامیون ــدار مى گذارد؛ این 
نرخ ها بدون هزینه هاى جانبى مانند تعویض فیلتر هوا، 

واسکازین و امثال آن محاسبه شده است.

دبیر کانون کامیونداران همچنین با اشــاره به افزایش 
قیمت الستیک سنگین تولید داخل گفت: الستیک هاى 
وارداتى در حال حاضر در هر جفت بین 12 تا 16 میلیون 
تومان متغیر اســت. اما برخى الســتیک هاى مرغوب 
وارداتى مانند میشلن بین 28 تا 30 میلیون تومان در هر 

جفت قیمت دارد.
کریمى ادامه داد: اما اگر قرار به تعویض الســتیک در 

شرایط عادى باشــد، با توجه به اینکه متوسط پیمایش 
کامیون ها در کشور، ســاالنه 100 هزار کیلومتر است، 
کامیونداران مجبورند در یکســال پنج جفت الستیک 
تعویض کنند؛ اگر متوســط قیمت هر جفت الســتیک 
سنگین را 15 میلیون تومان در نظر بگیریم، در یکسال 
90 میلیون تومان هزینه روى دست کامیوندار صرفاً بابت 

تعویض الستیک باقى مى گذارد.

با ممنوع شــدن صادرات ســیب، بازرگانان کشورهاى 
همسایه از جمله افغانستان با خرید ســیب از باغداران 
ایرانى از جمله کشاورزان آذربایجان غربى، پس از انتقال 
آن به کشور مقصد، آن را با برچسب و برند خود به دیگر 

کشورها صادر مى کنند.
آذربایجان غربى یکى از قطب هاى مهم تولید ســیب 
درختى در کشور به شــمار مى رود و پدیده جدیدى که 
امسال در برخى شهرهاى این استان مشاهده شده است 
حضور تاجرانى از کشورهاى خارجى به ویژه افغانستان و 
عراق است که محصول باغداران استان را خریدارى کرده 
و با برچسب کشور خودشان اقدام به صادرات آن به دیگر 

کشورها مى کنند.
«حسن َترکه»، باغدار پیشــرو روستاى اگریقاش مهاباد 
مى گوید: با توجه به اینکه صادرات ســیب ممنوع است 
امســال برخى از بازرگانان خارجى از جمله از کشورهاى 
عراق و افغانســتان به این شهرســتان آمده و سیب این 
منطقه را از باغداران خریدارى کرده و پس از سورتینگ و 
بسته بندى مناسب آن را با برچسب خودشان به کشورشان 

منتقل مى کنند تا به کشورهاى دیگر صادر کنند.
وى اظهار کرد: هیچ باغدارى دوست ندارد که محصولى 
که با هزاران سختى تولید کرده را به فرد خارجى بفروشد 
اما وقتى بخش دولتى برنامــه اى براى خرید تضمینى 
ندارد و بازار هــم محصول را با این قیمــت از باغداران 
خریدارى نمى کند و از طرفى دیگر زمان نگهدارى سیب 
در سردخانه هم محدود است باغدار چاره اى برایش باقى 
نمى ماند که آن را با قیمت هاى پایین به دالالن داخلى 

و خارجى بفروشد.
این در حالى اســت که «فاروق گرمیانى» ، رئیس خانه 
صنعت آذربایجان غربى ضمن اشــاره به یک مشکل 

دیگر در این باره مى گوید: بر اثر این انباشت غیراصولى، 
بخشــى از محصول از بین مى رود و یا کیفیت آن بسیار 
پایین مى آید و بازرگانان خارجى با انتشار تصاویرى از این 
انباشت غیراصولى ســیب در آذربایجان غربى تبلیغات 

منفى علیه آبمیوه کشورمان انجام مى دهند.
وى اضافه کرد: کشورهاى همسایه از جمله ترکیه یکى 
از رقیب هاى مهم کشــورمان در صنایع تولید آبمیوه و 
کنسانتره در منطقه به شــمار مى رود که بازرگانان این 

کشور با شــیطنت و براى زیر ســئوال بردن محصول 
تولیدى ایــران در بازارهــاى جهانى اقدام به انتشــار 
تصاویرى از این انباشت غیراصولى سیب در آذربایجان 

غربى در حاشیه جاده ها کرده اند.

فروش سیب ایران با برچسب افغانستان!

آخرین وضعیت پرونده قاضى منصورىواکنش رسمى دولت به ادعاى اخیر احمدى نژاد

مصائب کامیون سوارى!

نه تقصیر بقال و قصاب است، نه تولید کنندهعالقه «اون» به سیگارهاى گرانقیمت
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گرامیداشت یاد شهداى 25 آبان
مدیـر منطقه 7 شـهردارى گفـت: ویژه برنامه «شـهید 
کوچه ما روشـنایى شـهر اسـت» با محوریت شناسایى 
و معرفى شـهداى عملیات محرم روز 25 آبـان، با آذین 
بندى محله هاى آنها برنامه ریزى شده که تا مردم محله 
بیشتر با شهداى منطقه زندگى آنها آشنا شوند. على اصغر 
شـاطورى افزود: به دلیل وجـود میدان 25 آبـان در این 
منطقه شهردارى، از پل چمران تا خیابان شهدا با عکس 
شهدا و معرفى آنها آذین بندى شده است. وى گفت: به 
مناسبت حماسـه سـازى اصفهانى ها در این روز، دیوار 
پازلى روى عرشـه پل 25 آبان نیز با عنوان روز حماسـه 

مردم اصفهان رونمایى شد.

ساخت نیروگاه خورشیدى 
منتفى است

حجت ا... غالمى، معاون امور عمرانى اسـتاندار اصفهان 
گفت: اجراى پروژه ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدى 
دنیا در اصفهان منتفى شـد چراکه توافق با سـرمایه گذار 

آلمانى طرح به سرانجام نرسید و این پروژه عملیاتى نشد.

16 درصد دام  عشایر 
بیمه هستند

مدیـرکل امـور عشـایر اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
بیمه گذاران فقـط بیمارى هاى خاص دامى را پوشـش 
مى دهند گفت: 160 هزار رأس معادل 16 درصد از یک 
میلیون رأس دام جامعه عشایرى این استان بیمه هستند. 
مختار اسـفندیارى افزود: جامعه عشـایر مایـل به بیمه 
کردن دام ها و محصـوالت خود در برابر انـواع بیمارى 
و بـروز حـوادث در مسـیر کوچ هسـتند ولـى نهادهاى 
مربوطه و بیمه گذاران همه موارد را قبول نمى کنند و فقط 

بیمارى هاى خاصى را زیر پوشش قرار مى دهند.

هوا تقریباً ناپایدار است
تفسیر تصاویر ماهواره اى و نقشه هاى هواشناسى بیانگر 
جوى تقریباً ناپایدار طى دو روز آینده در استان است. براین 
اساس در اکثر مناطق اسـتان آسمان به صورت صاف تا 
قسـمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد پیش بینى 
مى شود. دوشنبه شـرایط براى بارش پراکنده در برخى 

مناطق به ویژه مناطق غرب و جنوب استان مهیاست. 

تعویض لوله هاي فرسوده 
بـه گـزارش روابـط عمومى آبفـا شـاهین شـهر، در اثر 
گرفتگی لوله اتصال دو حوض ثانویه فاز 2 تصفیه خانه 
فاضالب شاهین شهر که منتج به گرفتگی قیف ها شده 
بود، عملیات حفاري و تعویض لوله انجام شد و لوله پلی 

اتیلن جایگزین لوله چدنی شد.

سقوط اسب داخل چاه 
تالش آتش نشانان اصفهانى براى نجات اسب از داخل 
چاه 30 مترى بـى نتیجه ماند. بعد از تماس شـهروندان 
با سامانه 125 سـازمان آتش نشانى، سـقوط یک رأس 
اسب در داخل چاه واقع در اتوبان شهید اردستانى (اتوبان 
فرودگاه) جنب کانال نوربخش اطالع داده شـد و گروه 
امداد و نجات وارد چاه حدود 30 مترى شدند و اسب را از 
چاه خارج کردند اما اسب حادثه دیده به علت ضربه شدید 

به گردن در دم جان سپرده بود.

روزى که قرار است 
بدون حادثه باشد

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
یکـى از مهمتریـن برنامـه هاى هفتـه ایمنـى و حمل 
ونقل را در 29 آبان که به نام روز بدون حادثه نامگذارى 
شده اعالم کرد و گفت: اسـتان اصفهان پایلوت اجراى 
این طرح شـده و از تمـام امکانات دسـتگاه هاى ذیربط 
بـراى اجراى ایـن طـرح اسـتفاده خواهد کـرد. مهدى 
خضرى تصریـح کرد: سـختگیرى نهادهـاى انتظامى 
در رابطه با تخلفات رانندگى، افزایش نظارت هوشـمند، 
افزایش حضور راهداران و پلیس در این روز از مهمترین 

برنامه هاى این هفته به شمار مى رود

خبر

در سومین جلســه کمیته پدافند غیرعامل ایمیدرو،  از 
اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل تجلیل 

به عمل آمد.
در این جلسه، ســردار جاللى فرمانده پدافند غیرعامل 
کشور از اقدامات شرکت هاى زیر مجموعه ایمیدرو، و به 

ویژه گروه فوالد مبارکه، تشکر و قدردانى کرد.
خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو هم ضمن 
قدردانى از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل 
گفت: خوشبختانه با وجود تمام محدودیت هاى ناشى از 
بیمارى کرونا و تحریم هاى ظالمانه، این شرکت با توجه 
به نقش ویژه اى که در صنعت کشور دارد، ضمن مدیریت 

شــرایط نه تنها در حوزه صنعت و اقتصاد کشور بلکه در 
حوزه پدافند غیرعامل نیز خوش درخشیده است.

در این جلسه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه هم ضمن ارائه گزارشى از اقدامات گروه فوالد 
مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل گفت: این مجموعه 
عظیم به خوبى تحریم ها و حمله هاى سایبرى دشمن 
را مدیریت کرده و با رعایت دستورالعمل هاى حوزه 
پدافند غیرعامل و همچنین با رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشــتى حوزه بیمارى کرونا نه تنها متوقف نشده 
است بلکه به رکوردهاى متعدد تولید نیز دست یافته 

است.

با توجه به راه اندازى واحد بنزین سازى، واحد تقطیر سوم 
و تعدادى پروژه هاى جانبى دیگر و با هدف افزایش تولید 
و تأمین بخار مورد نیاز پاالیشگاه، دو دستگاه دیگ بخار 
جدید 227 ُتنى و آب DM (مقطر) در شرکت پاالیش 

نفت اصفهان ساخته مى شود.
مدیر مهندســى و اجراى پروژه ها شــرکت، با اشاره به 
پیشــرفت حدود 93 طرح افزود: طراحى، تهیه، ساخت، 
نصب و راه اندازى دو دســتگاه دیگ بخــار با ظرفیت 
خروجى  227 تن بر ســاعت و یــک واحد آب DM با 
ظرفیت خروجى دائــم 500 مترمکعب در ســاعت، از 
سال هاى قبل آغاز شده و بر اساس پیش بینى ها، پایان 

طرح اسفند ماه سال جارى خواهد بود.
ســیدمنصور ســیدفتاحى همچنین گفت: در راســتاى 
اجراى پروژه، یک ســاختمان کنترل، مرکز فرعى برق 
شماره 32 ساخته شــده و اطراف دیگ بخار و واحد آب 
DM محوطه ســازى مى شــود و در کنار آن، اجراى 
تمام مســیرهاى ارتباطى، لوله کشــى هــا، کابل ها و 
سیگنال هاى ارتباطى حد فاصل واحدهاى فوق الذکر و 
تأسیسات موجود پاالیشگاه اجرایى مى شود. وى قیمت 
برآوردى براى اجراى طرح را حدود40 میلیون یورو اعالم 
کرد. گفتنى اســت در حال حاضر شش دیگ بخار 227 

تنى در شرکت پاالش نفت اصفهان فعال هستند.

2 دستگاه دیگ بخار در شرکت 
پاالیش نفت ساخته مى شود

مدیریت حمله هاى سایبرى 
توسط فوالد مبارکه

مســابقه عکس مادى هــاى اصفهان بــا محوریت 
«نیاصرم» از سوى اداره گردشگرى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان در دو بخش 

حرفه اى و غیر حرفه اى برگزار مى شود.
رئیس این اداره گفت: در طول سال هاى گذشته اقدام 
مناســبى براى معرفى مادى ها به عنوان جاذبه هاى 

طبیعى اصفهان صورت نگرفته است.
علیرضا مســاح اظهار کرد: معموًال در شهرهاى دنیا از 
چنین جاذبه هایى حداکثر استفاده را براى تصویرسازى 
شــهرى مى کنند اما باید گفت که بــراى مادى هاى 
اصفهان در این زمینه، کار به خصوصى انجام نشده است. 

رئیس اداره گردشگرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: فراخوان عکس 
مادى هاى اصفهان با محوریت «نیاصرم» یک رویداد 
گردشگرى خالق در زمان شــیوع کرونا ویروس است 
که عالقه مندان عکاســى مى توانند در بهترین فصل 
عکاسى از مادى هاى اصفهان یعنى پاییز در آن شرکت 

کنند.
مساح با بیان اینکه آثار منتخب در کتابچه مادى هاى 
اصفهان چاپ مى شود، تصریح کرد: عالقه مندان براى 
کسب اطالعات بیشتر مى توانند به صفحه اینستاگرامى  

niasarmphoto @ مراجعه کنند.

آشنایى با مادى ها در مسابقه عکاسى «نیاصرم»

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: تعداد فوت شدگان شــهر اصفهان در هشت ماهه 
امســال بیش از 50 درصد نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد داشته است.
احمدرضا مرادى اظهار کــرد: با توجه بــه افزایش90 
درصدى آمار متوفیان در مهر ماه سال 99 نسبت به مهر 
ماه ســال 98، تمهیدات و برنامه ریزى  هاى الزم براى 
توسعه، ســاخت و آماده ســازى قبور و ارائه خدمات در 

شرایط بحرانى اتخاذ شده است.
وى ادامه داد: به علت شیوع بیمارى کرونا و مرگ و میر 
ناشى از آن، آمار متوفیان شــهر اصفهان در هشت ماهه 
سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 52 درصد 
رشد داشته در حالى که این آمار براى مدت مشابه در سال 

98 نسبت به سال97، هشت درصد است.
مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 

بیان کــرد: با توجــه به شــرایط بحرانى ایجاد شــده، 
فعالیت هاى اجرایى و خدماتى ســازمان آرامستان هاى 

شهردارى اصفهان با سرعت بیشترى در حال اجراست. 
وى با اشاره به اینکه پیش  بینى و اجراى تدابیر الزم براى 
افزایش ظرفیت ها اعم از امکانات، تجهیزات، ســاخت 
قبور و رعایت دستور العمل هاى بهداشتى به ویژه اعمال 
پروتکل هاى مربوط به خاکســپارى امــوات کرونایى 
بســیار ضرورى و حائز اهمیت است، گفت: این موضوع 
پیش از این در دســتور کار مدیریت شــهرى و سازمان 
آرامستان هاى شهردارى اصفهان قرار گرفته و اقدامات 
و تمهیدات الزم و متناسب در این زمینه اجرا شده است. 

مرادى تصریح کرد: در راســتاى تســهیل و تسریع در 
خدمات  رسانى به شهروندان و پاسخ به نیازهاى مردم و 
نیز براى ساخت مکانیزه قبور تعداد اکیپ  هاى مربوط به 
این کار، پیمانکاران و بهره گیرى از قبور پیش ساخته بتنى 

افزایش یافته است.
وى بیان کرد: همچنین حذف پیش فروش قبور تا اطالع 
ثانوى، افزایش اکیپ  هاى تغسیل، تکفین و تدفین اموات، 
افزایش مأموریت هاى ناوگان خودروهاى حمل متوفى، 
اضافه کردن شیفت کارى خادمان آرامستان ها بخشى 
از اقداماتى است که در شــرایط بحران کنونى انجام و با 

جدیت در حال پیگیرى است.
 مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
افزود: با توجه به افزایش تعداد متوفیان، درخواست  هاى 
برگزارى مجالس ترحیم نیز افزایش یافته که در این زمینه 
با برنامه ریزى هاى انجام شده، برگزارى مجالس سوم 
و هفتم در موعد مقرر خــود و برگزارى مجالس چهلم و 
ســالگرد فقط در طول ایام هفته توزیع شــده است تا از 
ازدحام مراسم در روزهاى پایان هفته و روزهاى تعطیل 

جلوگیرى شود. 

افزایش 50 درصدى آمار فوت شدگان در 8 ماهه امسال و افزایش 90 درصدى فقط در مهر ماه 

بحران در باغ رضوان

استان اصفهان با تولید 8800 کیلوگرم زعفران در سال 
جایگاه چهارم را بعد از اســتان هاى خراسان شمالى، 

جنوبى و رضوى در کشور دارد.
معاون باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان با بیان 
اینکه عملکرد برداشــت هر هکتار زعفران نزدیک به 
دو برابر میانگین کشورى است، گفت: ساالنه از 1500 
هکتار از مزارع اســتان بیش از 9 ُتن زعفران برداشت 

مى شود.
احمدرضا رئیس زاده با اشاره به اینکه میانگین برداشت 
هر هکتار زعفران استان اصفهان 6 کیلوگرم است افزود: 

این درحالى است که میانگین کشورى 3/5 کیلوگرم در 
هکتار است. وى با اشاره به کشت زعفران در 100 هکتار 
از مزارع شرق اصفهان که بر اثر خشکسالى بى حاصل 
شده بود، گفت: شهرستان هاى نطنز، تیران و کرون، 
نجف آباد و اردســتان عمده تولیدکنندگان زعفران در 
استان هستند. رئیس زاده گفت: زعفرانکاران اصفهانى 
با ثبت برند، گرفتن سیب سالمت، شناسنامه دار کردن 
محصول و تولید محصول ارگانیک بــا آنالیز باالتر از 
حد استاندارد اقدامات مؤثرى براى گرفتن نبض بازار 

صادراتى انجام داده اند.

سامانه الکترونیکى برگزارى انتخابات (سابا) براى اولین بار در کشور روز یک شنبه در 
استان اصفهان رونمایى شد.

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در این آیین گفت: این ســامانه توسط شرکت 
مخابرات منطقه اصفهان طراحى شــده اســت و قابلیت برگزارى الکترونیکى کلیه 
انتخابات را دارد و در هفته هاى گذشته در یک انتخابات به کار گرفته شد و مورد تأیید 

قرار گرفت. ناصر مشایخى با بیان اینکه طراحى و ساخت این سامانه در مدت شش ماه 
در اصفهان انجام شد، افزود: کاربران مى توانند با استفاده از اپلیکیشن ها و سایت هاى 
الکترونیکى وارد این سامانه شوند و  مراحل احراز هویت، رأى گیرى و در نهایت اعالم 

نتایج به راحتى با حفظ محرمانگى انجام خواهد شد.
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان اضافه کرد: سامانه الکترونیکى انتخابات در یک 
مرحله برگزارى انتخابات که با همکارى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 

اصفهان انجام شد و مورد تأیید قرار گرفت.
مشایخى بیان کرد: با توجه به رشــد فعالیت هاى الکترونیکى و دولت الکترونیک در 
جامعه، نیاز است که انتخابات الکترونیکى امن و مطمئن در کشور طراحى شود و شرکت 
مخابرات ایران با همکارى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى در اصفهان این سامانه 

را طراحى و عملیاتى کرد.
وى با بیان اینکه نحوه واگذارى این خدمت به هرکدام از متقاضیان توســط مخابرات 
تعیین خواهد شد، تصریح کرد: امکان اســتفاده از این سامانه در برگزارى الکترونیکى 
کلیه انتخابات  از جمله انتخابات ریاست جمهورى وجود دارد اما این امر منوط به تأیید 

نهادهاى باالدستى و مسئول در این زمینه است.

تولید زعفران اصفهان 2 برابر میانگین کشور است

الکترونیکى شدن انتخابات در کشور از اصفهان کلید خورد 

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: 883 زندانى 
جرائم غیرعمد استان اصفهان نیازمند کمک مردم خیر 

استان اصفهان براى آزادى از زندان هستند.
اســدا... گرجى زاده با بیان اینکه از این تعداد زندانى 
20 نفر زن و 168 نفر نیــز زندانى مهریه و اختالفات 
خانوادگى هستند، ابراز کرد: میانگین سنى زندانیان 

جرائم غیرعمد استان اصفهان 30 تا 35 سال است.
مدیرعامل ستاد دیه اســتان اصفهان با بیان اینکه از 

ابتداى سال جارى تاکنون 485 زندانى جرائم غیرعمد 
از بند رهایى یافته اند، افزود: از این تعداد 13 نفر زن و 

472 نفر مرد بوده اند.
وى گفت: براى آزادى این تعداد زندانى که کل مبلغ 
بدهى آنها 169 میلیارد تومان بوده 128 میلیارد تومان 
از محل گذشت شــکات و 23 میلیارد تومان کمک 
بالعوض ســتاد دیه پرداخت شد و مابقى تسهیالت 

بانکى و آورده مددجویان بوده است.

اصفهان 883 زندانى جرائم غیرعمد دارد

معــاون بازاریابى و فروش ذوب آهــن اصفهان اعالم 
کرد که این شــرکت در مهر 99 تولیــد و فروش انواع 
ریل  مورد مصرف در راه آهــن، مترو، معدن، آرك هاى 
معدن و میلگردهاى صنعتى ویژه را افزایش داده است 
و به دلیل ارزش افزوده بــاالى این محصوالت قیمت 
فروش باالترى هم دارند و این شرایط سبب افزایش 57 

درصدى فروش «ذوب» شد.
بهزاد کرمى درباره گزارش عملکرد یک ماهه شرکت 
ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: براساس گزارش هاى 
منتشر شده مقدار فروش این شرکت در مهر ماه امسال 
نسبت به دوره مشابه پارســال 57 درصد افزایش یافته 
اســت. وى افزود: ارزش فروش که تناژ تولید را شامل 

نمى شــود، افزایش فروش 127 درصدى در مهر ماه را 
ثبت کرده اســت. معاون بازاریابى و فروش ذوب آهن 
اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان با هدف تأمین 
ارز و مواد اولیه مورد نیاز خود به ویژه کک و زغال سنگ، 
نیمى از کاالهاى تولیدى خود را روانه بازارهاى جهانى 
مى کند و براى ادامه فعالیــت هاى خود نیازمند واردات 

کک و زغال سنگ است.
کرمى افزایــش نرخ ارز بــه واســطه صادراتى بودن 
محصوالت و افزایش مقدار فروش محصوالت با ارزش 
افزوده باال را از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش فروش 
این شــرکت در عملکرد یک ماهه ذوب آهن اصفهان 

برشمرد.

ریلى که براى ذوب آهن سودآور شد
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در بازدید از پروژه هاى زیرساختى 
و طرح تولید برق از انرژى هاى تجدیدپذیر ناحیه صنعتى محمدآباد، از نگاه ویژه شــرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان به توســعه اســتفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر در 

شهرك ها و نواحى صنعتى استان، به ویژه در منطقه شرق استان خبر داد.
محمدجواد بگى تأمین پایدار آب مورد نیاز صنعت  و همچنین کمک به توسعه پایدار استان 
را یکى از مهمترین اولویت ها و برنامه هاى این شرکت عنوان کرد. وى توسعه نیروگاه هاى 
تولید انرژى هاى نو مانند انرژى هاى خورشیدى و بادى را از دیگر برنامه هاى این شرکت 
به منظور کاهش آالیندگى هاى صنعت استان ذکر کرد و گفت: به همین منظور مطالعات 
و امکان سنجى هاى اختصاص شهرك هاى صنعتى بدون تقاضاى استان به شهرك هاى 

تولید انرژى هاى نو و تجدیدپذیر در حال انجام است.
بگى ادامه داد: با تدابیر جدیدى که در سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران 
و شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان اندیشیده شده است، مقرر شد شهرك ها و نواحى 
صنعتى بدون تقاضاى استان که بیشتر در شرق استان قرار دارند به شهرك هاى انرژى هاى 

تجدیدپذیر و به ویژه انرژى هاى خورشیدى تبدیل شوند.

توسعه استفاده از 
انرژى هاى تجدیدپذیر در نواحى صنعتى 

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان 
اصفهان گفت: هزینه اى به مبلــغ 150 میلیارد براى 
تکمیل پروژه باغ موزه دفاع مقدس اصفهان نیاز است 

که ارگان هاى مختلف بخشى از آن را تقبل کرده اند.
سردار مجتبى شــیروانیان یک شــنبه 25 آبان ماه در 
یکصد و چهل و هفتمین جلسه علنى شورا با بیان اینکه 
ویژگى هایى که موزه دفاع مقدس اصفهان دارد منحصر 
به فرد است، خاطرنشان کرد: از ویژگى مهم موزه دفاع 
مقدس اصفهان این است که قابلیت به روزرسانى و تنوع 
بخشى محتوا دارد. این در حالى است که موزه هاى دیگر 
کشور پس از تکمیل ساخت مکان موزه ادوات جنگى، 
سردیس ها، تندیس ها و یاد بودها را نصب کرده اند که 
براى مخاطب پس از چند بار بازدید تکرارى و خســته 

کننده خواهد بود.
وى با اشاره به زیرساخت جدید موزه اصفهان تأکید کرد: 
موزه اصفهان بر خالف موزه هاى دیگر کشور به دست 
مشاوران با تجربه آسیب شناسى شد و با تصویب طرحى 
به کمک مدیریت شهرى، امام جمعه، استاندار و رئیس 
شوراى شهر تصمیم بر این شد تا ساختار الکترونیکى و 
تنوع پذیر و به روزرسانى شــده به این موزه بدهیم که 
براى بازدیدکنندگان در همه سال ها جدید و آموزشى 
باشد و بازدید از این مجموعه براى مخاطب خسته کننده 

و تکرارى نباشد.
شیروانیان افزود: بخش بزرگى از به روزرسانى موزه انجام 
شده که با شرایط فعلى اقتصادى باید هزینه اى به مبلغ 

150 میلیارد تومان صرف تکمیل این پروژه کرد.

تکمیل موزه دفاع مقدس اصفهان
 150 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

مدیــر روابــط عمومى 
ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى 
کاشــان گفــت: حادثه 
واژگونى یک دســتگاه 
کامیون کمپرســى در 
ابتداى جاده کاشــان- 
بادرود، صبــح روز یک 

شنبه (دیروز) موجب جان باختن راننده آن شد. روح ا... فدائى در این زمینه بیان کرد: پس از 
دریافت گزارش حادثه نیروهاى امداد و نجات و اطفاى حریق از ایستگاه هاى شماره 1 و 4 
به سرعت در کنار نیروهاى هالل احمر در محل حضور یافتند و اقدام هاى الزم براى خارج 

کردن راننده را انجام دادند.
وى با اشاره به اقدام ها براى ایمنى محل حادثه و جلوگیرى آتش سوزى احتمالى افزود: راننده 
که بر اثر شدت آسیب ها جان خود را از دســت داده بود، از سوى عوامل سازمان آرامستان 

شهردارى کاشان از محل حادثه منتقل شد.

واژگونى کامیون با یک فوتى 
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بعد از درگذشت فرج ا... سلحشور و بیمار شدن جمال شورجه؛

حاتمى کیا کارگردان سریال 
«حضرت موسى(ع)» شد

ابراهیم حاتمى کیا پس از مذاکره با مسئوالن صداوسیما کارگردانى ســریال «حضرت موسى (ع)» را 
پذیرفت و یک گروه، شناسایى و انتخاب بازیگران این سریال را زیر نظر این کارگردان آغاز کرده است.

حاتمى کیا که از مدتى پیش متن فیلمنامه ســریال «حضرت موسى (ع)» را در دست گرفته، هم اکنون 
مشغول بازنویسى این فیلمنامه است تا بتواند هرچه زودتر کار خود را آغاز کند. این سریال 

«الف ویژه» تلویزیون که زیر نظر مرکز سیما فیلم تولید مى شود، از بازیگران 
خارجى هم در کنار بازیگران ایرانى انتخاب شــده از سراســر کشور 

استفاده خواهد کرد.
مذاکره مسئوالن صداوســیما با حاتمى کیا از حدود دو ماه 

پیش آغاز شده بود که در نهایت این کارگردان سینما و 
تلویزیون کارگردانى این سریال را پذیرفت.

حاتمى کیا با بیان اینکه پذیرفتــن کارگردانى این 
ســریال را نوعى اداى دین به مرحوم سلحشــور 
مى داند، تأکید کرده اســت: در میان آثار متعددى 
که ساخته ام جاى یک کار قرآنى را خالى مى بینم 
و به همین علت باانگیزه و عالقه این مسئولیت 

سنگین را مى پذیرم.
ابراهیم حاتمى کیا تاکنون کارگردانى دو سریال 

تلویزیونى «خاك سرخ» و «حلقه ســبز» را در آغاز و میانه دهه 80 در کارنامه کارى خود دارد و سریال 
«حضرت موسى (ع)» نخستین کار تاریخى او در میان کارهاى تلویزیونى و سینمایى اش به شمار مى رود.

فیلمنامه سریال «حضرت موسى (ع)» را مرحوم فرج ا... سلحشور کارگردان سریال «یوسف پیامبر (ع)» 
نوشته است که بعد از درگذشت او، جمال شورجه مســئولیت ادامه کار او و کارگردانى سریال «حضرت 
موســى (ع)» را بر عهده گرفت، اما به دلیل بیمارى که براى شورجه هم در ادامه این مسیر به 
وجود آمد، قرار شد کارگردانى جدید مسئولیت کار را بر عهده گیرد و در نهایت ابراهیم 

حاتمى کیا انتخاب شد.
در جزئیات بیشتر باید به این نکته اشــاره کرد که  سعید بهمن پور به عنوان 
سرپرست نویسندگان پروژه قبلى که با شورجه کار مى کرد در این پروژه 
هم حضور دارد و خیرا... تقیانى پور کارگردان ســریال «نجال» هم به 
عنوان دستیار کارگردان و مســئول انتخاب بازیگر در پروژه سریال 

«حضرت موسى (ع)» فعالیت خواهد داشت.
هنوز زمان پیش تولید و تولید مشخص نیســت اما قرار است کار 
جدیدى از حاتمى کیا در عرصه فیلمســازى ببینیم که تاکنون از 

او ندیده ایم. 
حاتمى کیا قصد دارد فیلمنامه این سریال را در 50 قسمت بازنویسى 

کند.

قسمت آخر سریال «اغما» آخرین بارى بود که جهانگیر الماسى 
را مخاطب در تلویزیون مى دید، البته جسته و گریخته در فیلم 
«خروج» حاتمى کیا و یا ســریال چند قســمتى «دریا نزدیک 
است» حضور داشته است اما دیگر نقش ماندگارى از این بازیگر 
در عرصه سینما و تلویزیون ثبت نشد، بازیگرى که در این سال ها 
کارهاى ماندگارى همچون «در چشــم باد» و «پس از باران» 
را در تلویزیون از خودش به یادگار گذاشــته است. چندى پیش 
سریال «در چشم باد» پخش شد و این شب ها «پس از باران» 
را تلویزیون روى آنتن برده است. جهانگیر الماسى درباره دلیل 

ماندگارى یک سریال بعد از 20 سال توضیحاتى داده است.
الماسى درباره ماندگار شدن کارهایى مثل «پس از باران» بعد از 
20 سال پخش، تصریح کرد: من اعتقاد دارم کارهایى مثل «پس 
از باران» که مردم دوست دارند یا حتى «در چشم باد» باید تکرار 
شوند یا نسخه هاى جدیدى از آنها ساخته شود. چطور برخى از 
کارها چند فصله مى شوند این نوع کارها هم باید در نسخه  هاى 

جدید ساخته و دیده شوند.
وى افزود: رمز ماندگارى این ســریال ها اوًال در 

پژوهش و تحقیق و فیلمنامه خوب آنهاست 
و ثانیًا قهرمانى که به درســتى ســاخته 

مى شــود و ایــن روزهــا کمتــر در 
ســریال هایمان به این وجوه پرداخته 
مى شــود. فرصت گرانقــدرى براى 
تلویزیون وجود دارد کــه این روزها 
بیشتر مردم تلویزیون را نگاه مى کنند با 

توجه به اینکه تئاتر و سینما تعطیل است و باید مدیران صداوسیما 
بیشتر به این نکته توجه کنند.

الماسى   این موضوع که چطور شد بازیگر نقش «فرخ» سریال 
«پس از باران» شد، گفت: 20 سال از پخش این سریال مى گذرد 
اما هنوز مردم مرا مى بینند از آن سریال یاد مى کنند، سریالى که 
بعد از فیلم «هبوط» احمدرضا معتمدى که نقش ابلیس را بازى 
مى کردم اتفاق افتاد. در روزهایى که این ترس براى نقش هاى 
منفى وجود داشت که از حوصله و جذابیت مردم خارج نشود، گفتم 
«نقش منفى بازى مى کنم تا ببینم بازتاب مردم چگونه است». 
فیلمنامه را آقاى عفیفه به من دادند و اتفاقاً سعید سلطانى برگشت 
و گفت «تست کنیم ببینیم این شخصیت چطور درمى آید» و من 
همان لحظه پذیرفتم، قرارداد امضا کردم و قیمت هم نگذاشتم.

وى در خصوص همکارى با داود میرباقرى در سریال «سلمان 
فارسى» تأکید کرد: خیلى دوست دارم با داود میرباقرى کار کنم، 
چون میرباقرى اتفاق مهمى را براى درام در تلویزیون و سینما 
رقم زده است. هیچکس به این توجه نکرده است که او زبان 
فارســى را نجات داد. خیلى مهم است مدتى 
ایرانى ها عادت کرده بودند نمایش قدیمى 
در کارهایشان با آن کتابت فارسى نشان 
دهند و او در «مختارنامــه» و برخى 
از کارهــاى دیگرش ایــن مرزبندى 
را شکست. من یادم اســت بازیگر ما 
دیالــوگ مى گفــت معنــاى دیالوگ 
خودش را نمى دانســت. اگر او پیشــنهاد 
کند در سریال «ســلمان فارسى» بروم 
با تمایل کامل مــى روم و افتخار 
مى کنم این اتفاق بیافتد چون 
به لحاظ شــناختى درام را 
به طورکامل مى شناسد 
و شعور و شناختش در 
درام سازى را تحسین 

مى کنم.

جهانگیر الماسى توضیح مى دهد

دلیل ماندگارى «پس از باران» بعد از 20 سال

و ی و ی ج
وى افزود: رمز ماندگارى این ســریال ها اوًال در 

پژوهش و تحقیق و فیلمنامه خوب آنهاست 
و ثانیًا قهرمانى که به درســتى ســاخته 

مى شــود و ایــن روزهــا کمتــر در 
ســریال هایمان به این وجوه پرداخته 
مى شــود. فرصت گرانقــدرى براى 
تلویزیون وجود دارد کــه این روزها 
بیشتر مردم تلویزیون را نگاه مى کنند با 

ر وج ین سب یچ مز ر
فارســى را نجات داد. خیلى مهم
ایرانى ها عادت کرده بودند نم
در کارهایشان با آن کتابتف
دهند و او در «مختارنامــ
از کارهــاى دیگرش ایــ
را شکست. من یادم اســ
دیالــوگ مى گفــت معنــ
خودش را نمى دانســت. اگر
کند در سریال «ســلمان فا
با تمایل کامل مــى ر
مى کنم این اتفاق
به لحاظ شــنا
به طورکامل
و شعور و

درام سازى
مى کنم

فیلمبردارى فصل چهارم سریال «بچه مهندس» با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى و حضور فرهاد قائمیان و مهشید جوادى در تهران آغاز شد و 

به زودى سایر بازیگران این سریال نیز مقابل دوربین خواهند رفت.
 تاکنون نگارش 21 قسمت از این سریال 30 قسمتى انجام شده و گروه 
نویسندگان به طور همزمان مشغول بازنویسى قسمت ها هستند. مانند 
سرى قبل حسن وارسته به همراه یک گروه چند نفره نویسندگى این 
سریال را برعهده دارند. همزمان با آغاز مرحله تصویربردارى، بازنویسى 
متن ها نیز توسط حسن وارسته و یک گروه چند نفره در حال پیش روى 

است. 
همچون فصــل اول که در رمضــان 1397 و فصل ســوم نیز در ماه 

رمضــان 1399 روى آنتن رفت، فصل چهارم «بچــه مهندس» قرار 
است دوباره شانس حضور در کنداکتور رمضانى را داشته باشد. تاکنون 
حضور بازیگرانى همچون ثریا قاسمى، فرهاد قائمیان، روزبه حصارى، 
مهشید جوادى، نسیم باقریان، کریم قربانى، عباس جمشیدى فر و شیوا 
خسرومهر قطعى شده و به زودى چند بازیگر جدید نیز به پروژه اضافه 
خواهند شد. پیش از این ســیما تیرانداز، على اوسیوند، نسرین نکیسا، 
مهران نائل، صحرا اسداللهى، فرج ا... گل سفیدى و سیامک اشعریون 
هم به این سریال اضافه شده بودند و مانى رحمانى نقش نوجوانى جواد 

و یونا تدّین نقش کودکى جواد را بازى مى کردند.
پرویز پورحسینى، بهاره رهنما، اندیشه فوالدوند، بهناز جعفرى، افشین 
نخعى، سلمان فرخنده، ســیاوش چراغى پور، فرزین محدث، سوگل 
طهماسبى، عباس جمشیدى فر و حمید شریف زاده از بازیگرانى اند که 

هم در فصل یک و هم در فصل 2 حضور داشتند که در کنار آنها بازیگران 
دیگرى هم به این کار پیوستند.

«بچه مهندس» کلید خورد 

ظاهر جدید فریبرز عرب نیا در فضاى مجازى ســر و صدا به راه 
انداخت. 

عرب نیا در سال 1343 در تهران متولد شد و در سال 1360 موفق 
به اخذ مدرك دیپلم ریاضى و فیزیک شد. این بازیگر پس از طى 

کردن دوره خدمت سربازى در ســال 1364 به ترکیه رفت و در 
دانشگاه خاورمیانه آنکارا مشغول به تحصیل رشته مدیریت شد، 

اما آن را نیمه تمام رها کرد و به ایران بازگشت تا در رشته مورد 
عالقه اش مشغول شود.

فریبرز عــرب نیا پــس از گذراندن تحصیالت دانشــگاهى و 
دوره هاى تخصصى تئاتر و سینما به شکل حرفه اى وارد کار شد 
و تئاتر را در کانــون تئاتر تجربى زیر نظر 
حمید سمندریان و سینما را در دوره اى دو 
ساله در مجتمع آموزشى سینما تحصیل 
کرد. او همچنین در رشته ارتباط تصویرى 
(گرافیک) موفق به اخذ مدرك کارشناسى 

از دانشگاه هنر شد.
او عالوه بر بازیگــرى در زمینه طراحى 
گرافیک نیز فعال اســت. فریبرز عرب نیا 
در سال 1370 با آتنه فقیه نصیرى ازدواج 
کرد کــه در نهایت به طالق منجر شــد. 
عرب نیا براى بار دوم در ســال 1379 با 
عســل بدیعى ازدواج کرد که این زندگى 
بعد از چهار سال در سال 1383 به طالق کشید، فرزندش جانیار 

حاصل ازدواج دوم او است. 

ظاهر جدید فریبرز عرب نیا 

هادى حجازى فر به عنوان بازیگر نقش اصلى و کارگردان سریال 
«شهید باکرى» در صفحه  مجازى اش از امیران ارتش خواست 

تا مشکل لوکیشن این مجموعه را برطرف کنند.
چندى پیش تهیه کننده این سریال گفته بود: «قرار است با وجود 
تمرکز و محوریت سریال بر شــهیدان حمید و مهدى باکرى، 
تصویرى از رشادت هاى شهداى لشکر عاشورا در عملیات هاى 
بدر و خیبر نشان داده شود.» بعد هم از گریم هادى  حجازى فر 
در نقش شهید مهدى باکرى همزمان با چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس رونمایى شد و زنگ آغاز رســمى پروژه به صدا درآمد. 
پروژه اى که در هفت قسمت با پروداکشن سینمایى تهیه و تولید 
مى شود. همانطور هم که اعالم شده مرحله پژوهش و نگارش این 

مجموعه تمام شده و گروه وارد مرحله تولید مى شود.
اما حاال هادى حجازى فر در صفحه شــخصى اش متنى قابل 
تأمل منتشر کرد و نوشــت: «باور کنید یا نه پروژه شهید باکرى 
علیرغم تمام زحماتى که دوستانم در گروه هاى مختلف پروژه 

کشیده اند و به طرز مطلوبى کارها را پیش برده اند االن بخاطر 
یک "بیابان" در بن بست قرار گرفته. انتخاب بازیگر، فیلمنامه، 
لباس، صحنه و... همه اینها گیر بیابانى است که تنها جاى شبیه 
به جزیره مجنون در جغرافیاى کوهستانى تهران است. بیابان لم 
یزرعى در نزدیکى قم که در اختیار ارتش جمهورى اسالمى ایران 
است و حاال بعد از مدت ها دوندگى براى در اختیار گرفتن یکى 
دو ماهه آن براى سریال "شــهید باکرى" مخالفت شده است. 
نمى دانم یا ما در رایزنى و دادن اطالعات ناتوان بودیم یا هر سوء 
تفاهم دیگرى االن وضعیت چنین است. تالش براى گفتگو با 
امیران عزیز در بخش هاى مختلف هم از طرف بنده ناکام مانده 
است. لذا براى نجات این پروژه در کوتاه مدت چاره اى نمى ماند 
جز درخواست از شــما و هرکســى که به عنوان دست اندرکار، 
فامیل، همسایه یا همکار دسترســى به  امیران عزیز ارتش و یا 
تصمیم گیران محترم در این موضوع دارد تا از طرف ما درخواست 

یک جلسه بسیار کوتاه براى حل این مشکل بکند...»

بن بست در تولید سریال شهید باکرى 
فیلم کمــدى «تنها در خانــه» این روزها ســى امین 
ســالگرد خود را ســپرى مى کند، فیلمى آنچنان موفق 
که چهار دنباله براى آن ساخته شد. اما تنها قسمت دوم 
این مجموعــه فیلم به نام «تنها در خانه 2: گمشــده در 
نیویورك»  بود که با نقش آفرینى کوتاه «دونالد ترامپ» 

همراه شد.
دونالد ترامپ قبل از آنکه چهل و پنجمین رئیس جمهور 
آمریکا شود به عنوان یک تاجر نیویورکى شهرت داشت. 

همین مسئله بود که سبب شد او 
در اوایل دهه 1990 از فرانشایز 
«تنها در خانه» ســر در آورد. 
«کریس کلمبوس»، کارگردان 
قسمت هاى اول و دوم مجموعه 
فیلم «تنها در خانه» به تازگى در 
مصاحبه اى از ماجراى حضور 
دونالد ترامــپ در این کمدى 

موفق پرده برداشته است.
در  «گمشــده  اپیــزود  در 
نیویورك» یک بار دیگر خانواده 
«کویــن» (با بــازى «مکالى 
کالکین») تنهایش مى گذارند 

و او از نیویورك ســردرمى آورد. «کوین» با چرب زبانى 
موفق مى شود در هتل مجلل پالزا اتاق بگیرد و بار دیگر 
با سارقان اپیزود اول یعنى «هرى» (با بازى «جو پشى») 

و «مارو» (با بازى «دنیل استرن») رو در رو مى شود.
کلمبوس در مصاحبه خود گفته کــه در آن زمان دونالد 
ترامپ صاحب هتل پالزا بــود، به همین دلیل در جریان 
ساخت فیلم سر و کارشان به او افتاد. کلمبوس در این باره 
گفت: «مى خواستیم در ســالن انتظار هتل فیلمبردارى 
کنیم. برایمان مقدور نبود هتل پالزا را با دکور بازسازى 

کنیم.»

تیم تولید تصور مى کردند طبق رویه معمولى که در مورد 
فیلمبردارى در یک مکان خاص وجــود دارد، پرداخت 
مبلغى به ترامپ کفایت خواهد کرد و همه چیز رو به راه 
خواهد شد. اما این براى ترامپ کافى نبود. کلمبوس در 
این مصاحبه گفت: «ما هزینه را پرداخت کردیم و او هم 
گفت که فقط به این شرط مى توانیم از پالزا استفاده کنیم 
که خودش هم در فیلم باشد. بخاطر همین قبول کردیم 

که در فیلم باشد.»
معلوم نیســت خود کلمبوس هم از ابتدا مى خواســت 

این نقش آفرینى کوتاه ترامــپ را در فیلمش نگه دارد 
یا نه، اما وقتــى براى اولین بــار اپیزود «گمشــده در 
نیویورك» را براى تماشــاچیان نمایــش دادند، براى 
کلمبوس مسلم شــد که این حضور کوتاه را از فیلمش

 حذف نکند.
کلمبوس در این باره گفت: «مردم وقتى ترامپ را روى 
پرده دیدند دست زدند و هورا کشــیدند. به همین دلیل 
به تدوینگر فیلم گفتم ســکانس ترامپ را نگه دارد، این 
سکانس براى تماشاچى هاست. ولى شکى نبود که او با 

زورگویى خودش را در فیلم جا کرد.»

روایتى از زورگویى آقاى رئیس جمهور امروز در 30 سال قبل

«ترامپ» چگونه سر از فیلم «تنها در خانه» درآورد سرى جدید مسابقه «پنج ستاره» کارى از گروه اجتماعى شبکه 5 سیما به تهیه کنندگى محمد 
قنبرى این روز ها در حال پیش تولید است و قرار است با تغییرات بسیارى در فرم و شکل به 

زودى روى آنتن برود.
شنیده ها حاکى از این است که على انصاریان یکى از گزینه هاى اصلى اجراى این مسابقه 

به جاى حمید گودرزى است.
انصاریان فوتبالیست سابق کشورمان بود که بیشــتر از یک دهه است به دنیاى بازیگرى و 
تلویزیون ورود کرده و این روزها یکى از چهره هاى هنرى کشورمان است. این چهره ورزشى 
و هنرى کشــورمان عالوه بر بازیگرى در دنیاى اجرا هم تجربه هایى کسب کرد و دو بار به 

عنوان مجرى در مسابقه منچ و ورزشگاه روى آنتن شبکه 5 سیما رفت.
اولین فصل مسابقه «پنج ستاره» با اجراى اشکان خطیبى زمستان سال 96 روى آنتن رفت. 
فصل دوم مرداد ماه سال 97 از شبکه 5 سیما پخش شد و در ابتدا اشکان خطیبى اجراى این 
مسابقه را برعهده داشت اما با انصراف او حمید گودرزى جایگزینش شد و اجراى فصل هاى 

بعدى این مسابقه را برعهده گرفت.

على انصاریان، مجرى مسابقه «پنج ستاره»؟

تعداد دیگرى از بازیگران فیلم سینمایى «اتومبیل» معرفى شدند.
فیلم  سینمایى «اتومبیل» به کارگردانى على میرى رامشه، تهیه کنندگى على عبدالعلى زاده 
و نویسندگى سید مهدى سجادپور خود را براى حضور در جشــنواره ملى فیلم فجر امسال 

آماده مى کند.
پیش از این اکبر عبدى، مهدى کوشکى و سحر قریشى جلوى دوربین  این فیلم رفته بودند 
و حاال ارسالن قاسمى، علیرام نورایى و شهرزاد کمال زاده بازیگرانى هستند که به تازگى به 

فیلم سینمایى «اتومبیل» پیوستند.

ارسالن قاسمى مقابل دوربین «اتومبیل» رفت
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«روى تاوارس»، مربى گلرهاى پرتغالى به جرأت مى توان گفت یکى از مربیان دروازه 
بانى صاحب سبک و تأثیرگذار فوتبال ایران در ســال هاى اخیر بوده و دروازه بانانى 
که زیر نظــر او کار کردند اکثراً فصل هاى همکارى شــان از بهترین 
ســال هاى فوتبالى آنها بوده اســت. تاوارس این روزها بعد از چند 
سال، دور از فوتبال ایران و در امارات به فعالیتش ادامه مى دهد 
ولى هنوز هم نام او در فوتبال ایران مطرح است و البته خودش 
هم مى گوید نمى تواند مردم و فوتبال ایران را فراموش کند و 

وعده بازگشت مى دهد. 
این روزها به نظر مى رســد جاى تاوارس در فوتبال 
ایران خالى اســت. آیا دلتان براى فوتبال ایران تنگ 

شده است؟
از ابراز محبت شــما به خودم متشــکرم. من هرگز ایران، فوتبالش و 
مردمش را فراموش نمى کنم، مخصوصاً همه دروازه بانانى که در طول دوران 
حضورم در ایران با آنها کار کردم. ایران همیشه در قلب من جاودان خواهد بود.

آیا بعــد از خروج از فوتبــال ایران همچنــان پیگیر اخبار و 
اتفاقاتش هستید؟

بله من لیگ ایران را دنبال مى کنم زیرا دوســتانى دارم و همیشه دوست دارم دروازه 
بانان سابقم موفقیت داشته باشند. لک، اخبارى، رشید، پیام همه بچه هایى که من با 
آنها کار کردم. من پیگیر اوضاع و احوال و اتفاقات پیرامون آنها هســتم و برایشان هم 

آرزوى موفقیت دارم.
از پیام نیازمند شروع کنیم. او باالخره اولین بازى ملى اش را 

برابر ازبکستان انجام داد. بازى او را دیدید؟
من خیلى خوشــحالم از اینکه باالخره پیام این فرصت را پیدا کرد تا در تیم ملى ایران 
بازى کند و این اتفاقى بود که شایستگى آن را داشــت و امیدوارم از این به بعد بیشتر 
هم رخ دهد. من بازى را متأسفانه موفق نشــدم ببینم اما فکر مى کنم او بازى خوبى 

انجام داده است.
و در مورد رشــید مظاهرى، او به تازگى به استقالل پیوسته و 
رقابتى در این تیم را حسینى دارد. این چالش جدید را براى او 

و تیم استقالل خوب مى دانید؟

رشید بچه بزرگى است و فقط خود او اکنون دلیل رفتن به این باشگاه جدید را مى داند 
و باید به تصمیم و عقیده اش احترام گذاشــت، این فوتبال است و این وضعیت اتفاق 
مى افتد که شــما فرصت بازى در تیم هاى مختلف را پیدا کنید. او کار سختى دارد و 

همچنین حسینى و طبیعى است که باید رقابت داشته باشند.
و در مورد پیوستن حامد لک به پرســپولیس و عملکرد خیلى 
خوب او در لیگ قهرمانان آسیا و هفته نخست لیگ چه نظرى 

دارید؟
حامد به عنوان اولین دروازه بان من در ایران همیشه در ذهنم باقى مى ماند و من هیچ 
وقت این بچه را فراموش نمى کنم، او عملکرد خوبى در لیگ قهرمانان از خود نشان داد 
و این عالوه بر خود او نشان از یک کار خارق العاده از مربى دروازه بان هاى پرسپولیس 
اســت، لک اکنون تجربه بیشترى نســبت به آن دوران دارد و او بیشتر از زندگى خود 

مى داند و توانایى مقابله با چالش سختى که روبه رو شده را دارد.
محمدرضا اخبارى هم پس از چند فصل دورى به ترکیب اصلى 

تراکتور برگشته و گلر شماره یک تیم شده است.
اخبارى در مســیرى قرار گرفته و مى رود تا یک فصل خوب بســازد و کیفیت خوبى 
داشته باشــد تا دوباره در تراکتور کار خوبى انجام دهد. او شایسته این است، موقعیت 
خوبى کــه دارد جایگاهش میان هواداران تراکتور اســت چرا که هــواداران تراکتور 
شگفت انگیز هســتند و به حمایت از او مى پردازند و این در موفقیت او کمک زیادى 

مى کند.
 با وجود اینکه شما از ایران رفتید ولى هنوز هم در موردتان میان 
هواداران تیم ها صحبت مى شود. حتماً پیام هاى زیادى هم از 

ایران دریافت مى کنید.
بله درست است هواداران سپاهان، هواداران تراکتور و هواداران دیگرى از یک باشگاه 
براى من پیام مى فرســتند و من از آنچه این مردم براى من درســت مى کنند بسیار 
قدردانى مى کنم اما فراموش نمى کنم که برخى از هواداران سپاهان در مورد اقدام  هاى 
من براى انتقال پیام به اروپا به من چه مى گفتند، درســت نیست پس از اینکه پیام زیر 
نظر من رکورددار فوتبال ایران شد چنین حرف هایى علیه من زده شود. تصور کنید اگر 
خانواده ام این حرف ها را بشنوند چه خواهد شــد، من براى آوردن یک بازیکن به اروپا 

پول مى گیرم؟ دستان من همیشه در این موارد تمیز مى مانند.

واکنش «روى تاوارس» به شایعه پورسانت گرفتنش در ترانسفر بازیکن به اروپا: 

«روى تاوارس»، مربى
بانى صاحب سبک و تأ
که زیر
ســ
س

ای
ایران
شده اس
از ابراز م
مردمش را فر
حضورم در ایران
آیا بعــد ا
اتفاقاتش
بله من لیگ ایران را دنب
بانان سابقم موفقیت د
آنها کار کردم. من پیگی

آرزوى موفقیت دارم.
از پیام نیاز
برابر ازبکس
من خیلى خوشــحالم
بازى کند و این اتفاقى
هم رخ دهد. من بازى

انجام داده است.
و در مورد ر
ا رقابتى در
و تیم استق

واکنش «ر

دستان من همیشه تمیز است

علیرضا مرزبان، مربى جدید طالیى پوشان اصفهانى روز پرجنب 
و جوشى را در جریان شکســت 2 بر صفر مقابل ذوب آهن پشت 

سر گذاشت.
مرزبان صبح بازى با گل گهر وارد اردوى سپاهان در سیرجان شد و 
چند ساعت بعدتر در کنار خط، توصیه هاى کادر فنى را به بازیکنان 

تیم گوشزد مى کرد.
این مربى که به تازگى از فوتبال آلمان بازگشته، در دیدار تدارکاتى 
برابر ذوب آهن پس از چند جلسه تمرینى با شناخت بیشترى در کنار 

خط، بازیکنان را هدایت مى کرد.
این روزها مهمترین مشــکل تیــم محرم نویدکیــا گل نزدن در 

پس از اینکه در سه بازى دوستانه تا بازى هاســت؛ آنها 
شروع لیگ و مصاف با گل گهر 
گلى وارد دروازه حریفان 
نکردنــد، مقابل 

گل گهر هم تنها یکبار موفق به این کار شــدند و در دربى دوستانه 
مقابل ذوب   آهن هم دو بار گل خوردند و در گلزنى ناکام بودند.

 بى شک حاال مهمترین انتظارى که محرم نویدکیا از کادر فنى خود 
و به ویژه علیرضا مرزبان دارد، این است که به او کمک کنند تا تیم 
هر چه زودتر بتواند بر مشکل گل نزدن غلبه کند؛ مسئله  اى که در 

رقابت هاى آسیایى نیز گریبان سپاهان را گرفته بود.
پس از علیرضا مرزبان که با حضورش به دستیار اول نویدکیا تبدیل 
شد، مجتبى توتونى، فرهاد بهادرانى، تکسیرا و محمود کریمى دیگر 

سپاهان در لیگ بیستم به شمار اعضاى کادر فنى 
مى آیند.

مهاجم سابق و عراقى تیم ســپاهان در حال طى 
کردن مراحل نهایى کســب مدرك پروفشــنال 

مربیگرى است.
«عماد رضا»، مهاجم ســابق تیم هاى ســپاهان 
و فوالد خوزســتان، که نزدیک به هفت ســال در 
فوتبال ایران توپ زد، راهى کشور قطر شد تا مدرك 

پروفشنال یا حرفه اى مربیگرى را کسب کند.
عماد رضا با انتشار عکســى از خودش در صفحه 
شخصى اش در فیسبوك نوشــت: براى تکمیل 
دوره حرفــه اى مربیگرى راهى قطر مى شــوم. 
این دوره آخر اســت و در تالش هســتم مدرك 

مربیگرى ام را اخذ کنم.
وى در ادامه گفت: بــراى همه مربیانمان در عراق 
آرزوى موفقیت مى کنم و از باشگاه ها و نهادهاى 

ورزشى که به من فرصت دادند، تشکر مى کنم.
عماد رضا که اکنون به عنــوان مربى در تیم ملى 
نوجوانان عراق مشــغول فعالیت است، 101 بازى 
ملى براى عــراق انجــام داد و 26 گل نیز به ثمر 
رساند. او سابقه مربیگرى تیم هاى الزروا، نجف و 
نفت الواسط را دارد. عالوه بر این، عمادرضا سابقه 
پوشیدن لباس تیم هاى فوالد، سپاهان و شاهین 

بوشهر را در کارنامه دارد.
این بازیکن در فصــل 89–1388 با 19 گل در تیم 
سپاهان به مقام آقاى گلى در لیگ برتر فوتبال ایران 
نیز دســت یافت. عماد رضا در مسابقات لیگ برتر 
فوتبال ایران 70 گل به ثمر رسانده است و پس از 
«ادینیو» ، از نظر تعداد گل، دومین بازیکن خارجى 

تاریخ لیگ فوتبال ایران است.

حمید استیلى که یکســال قبل پس از استعفاى 
فرهاد مجیدى به عنوان سرمربى تیم امید ایران 
انتخاب شده بود و در رقابت هاى مقدماتى المپیک 
توکیو هدایت این تیم را برعهده داشت، مجدداً در 
این سمت به کارش ادامه خواهد داد. پس از آنکه 
تیم امید ایران در بازى هــاى مقدماتى المپیک 
توکیو در آسیا ناکام بود و نتوانست از مرحله گروهى 
صعود کند، وضعیت نیمکت این تیم نامشــخص 
بود که فدراسیون فوتبال مجدداً تصمیم به ادامه 
همکارى با حمید استیلى گرفت. میرشاد ماجدى، 
رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در گفتگو 

با شبکه خبر تأکید کرد که حمید استیلى به  عنوان 
سرمربى تیم زیر 23 سال فوتبال ایران به کارش 

ادامه مى دهد.
استیلى که سابقه ســرمربیگرى در پرسپولیس و 
را ه آهن را دارد، قبل از هدایــت امیدهاى فوتبال 
ایران در سمت سرپرستى در کنار زالتکو کرانچار و 
فرهاد مجیدى در تیم امید فعالیت مى کرد. ماجدى 
اعالم کرده کمیته فنى فدراسیون فوتبال به جمع 
 بندى براى ادامه همکارى با استیلى رسیده و این 
سرمربى باتوجه به تجاربى که دارد، در این سمت 

ابقا شده است.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مى توانستیم دیدار با فوالد 
را با 3 امتیاز تمام کنیم، اما به دلیل اشتباه داورى 3 امتیاز را با یک 

امتیاز عوض کردیم.
وحید محمدزاده در گفتگویى در خصوص تســاوى تیم هاى فوتبال 

ذوب آهن اصفهان مقابل فوالد خوزســتان، اظهار کرد: بازى خوبى بود. 
البته بازى را کمى بد شروع کردیم و در نیمه دوم بهتر شدیم. مى توانستیم 

با 3 امتیاز بازى را تمام کنیم اما به علت اشتباه داورى 3 امتیاز را با یک امتیاز 
عوض کردیم. بازى اول همیشه سخت است. ما هم بازیکنان جدید گرفته 

بودیم ولى به نظرم بازى امیدوارکننده بــود و مى توانیم در ادامه عملکرد 
بهترى داشته باشیم.

وى در خصوص عملکــرد داورى در این بازى، گفت: نمى شــود گفت 
داورى به ضرر ما بوده یا اینکه عمدى در کار است، اما بخاطر اشتباه داور 
زحمات یک مجموعه زیر سئوال مى رود و اگر اعتراض هم کنیم محروم 
مى شویم، ولى همه مى دانند که اشتباه عجیب و فاحش داور باعث شد 

نتوانیم 3 امتیاز را از فوالد بگیریم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان در خصوص اینکه آیا 

تیمشان که کامًال شکل جدیدى گرفته است مى تواند در 
این فصل موفق باشد یا خیر عنوان کرد: ما خیلى بازیکن 

از دســت دادیم و تغییرات زیاد بوده و از ترکیب سال 
گذشته فقط من، حدادى فر و محمدى مهر به همراه 

دو نفر از خارجى ها هستیم و بقیه همه تغییر کردند. البته 
بازیکنان جدیدى که اضافه شــدند خوب هستند  اما طول 

مى کشد تا هماهنگ شویم و هرچه زمان بگذرد بهتر 
مى شویم.

مدافع تیم فوتبال
تما 3را با 3 امتیاز
امتیاز عوضک
وحید محمد
ذوب آهن اص
البته بازى
3با 3 امتیا
عوض
بودیم
بهتر
وى
داور
زحم
مى

گذ
از خا نفر دو
بازیکنان جدیدى که
مى کشد تا هماهنگ ش

مى شویم.

وحید محمدزاده: 

خیلى بازیکن از دست دادیم

 مدافع فصل گذشته آلومینیوم اراك پیوستن به ذوب آهن را مسیرى براى رسیدن به 
اهداف بزرگش مى داند.

محمدرضا خاکى، مدافع فوتبال کشورمان با عقد قراردادى یکساله به جمع بازیکنان 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیوست. 

وى که سابقه بازى در تیم هاى ملوان انزلى، سایپا، مقاومت تهران و آلومینیوم اراك 
را در کارنامه دارد و در رده هاى نوجوانــان و جوانان لباس مقدس تیم ملى را به تن 

کرده است.
خاکى سابقه بازى در سن 16 سالگى در ســایپاى مجید جاللى را دارد و در دوران 
ســربازى با تیم مقاومت تهران قهرمانى جوانان و امید استان تهران را نیز در سابقه 

کارى خود ثبت کرده است.
 وى که پیش از ذوب آهن دو فصل لیگ دسته یک را با آلومینیوم اراك سپرى کرده 
اســت، اظهار کرد: از آنجایى که آقاى رضایى در دورانى کــه بازیکن بودند یکى از 
بهترین مدافعان ایران بوده و تجربه حضور در لیگ اروپا را دارد، فرصت بسیار خوبى 
براى من فراهم آمده تا در کنار وى و مدافعان و بازیکنان با تجربه اى همچون قاسم 

حدادى فر و وحید محمدزاده باشم و بیاموزم.
وى افزود: در همین دو هفته متوجه شدم که مجموعه باشگاه ذوب آهن مجموعه اى 

منظم است و حضور در این فضا آرزوى هر بازیکنى است.
مدافع جوان ذوب آهن تصریح کرد: حضور در باشگاه ذوب آهن براى من یک فرصت 
استثنایى است تا به هدف هاى بزرگم برســم؛ مهمترین دلیلى که من به تیم ملى 
دعوت نشدنم، حضورم در لیگ دسته یک بود و امسال با حضور در ذوب آهن عالوه بر 
باالبردن سطح فنى و تکنیکى مى توانم شانس حضورم در تیم ملى را افرایش دهم.

خاکى گفت: از باشگاه ذوب آهن و آقاى رحمان رضایى که به من اطمینان کردند و مرا 
دعوت به همکارى کردند واقعًا تشکر مى کنم و امیدوارم که با عملکرد خوبم بتوانم 

پاسخ مناسبى به  این اطمینان بدهم.

یکى از باشگاه هاى اصفهانى تازه صعود کرده به رقابت هاى لیگ دسته سوم فوتبال 
ایران در انتقالى جالب مهاجم سابق سپاهان را به خدمت گرفته است.

 احمد مؤمن زاده، مهاجم اصالتاً اصفهانى و سابق تیم هاى سپاهان، استقالل، فوالد، 
سایپا و... که شش سال قبل از میادین ورزشــى با بازى در تیم پارسه تهران کنار 
رفته بود، حاال تصمیم گرفته است تا در سن 45 سالگى بار دیگر به میادین بازگردد 
و به مسن ترین بازیکن فوتبال ایران بدل شــود؛ مؤمن زاده با تیم ون پارس نقش 
جهان که با قهرمانى در سوپر لیگ استان اصفهان جواز حضور در لیگ دسته سوم 
را کسب کرده است، به توافق رسیده و مى خواهد در فصل جدید نیز در این تیم توپ

 بزند.
گفتنى اســت مؤمن زاده ســابقه قهرمانى در لیگ برتر به همراه تیم هاى فوالد 
خوزستان و ســایپا البرز را در کارنامه دارد و حاال مى خواهد در 45 سالگى بار دیگر 
براى نخســتین بار در مسابقات لیگ دسته ســوم فوتبال ایران در تیم زادگاه خود 
به میدان رود؛ او در فصل گذشــته نیز در ســوپرلیگ اصفهان، همراه ون پارس 
بود و نقش کلیدى را در صعود این تیم به لیگ دســته سوم ایفا کرد. مهاجم سابق 
اســتقالل حاال لقب پیرترین بازیکن فوتبال ایران را با حضور در رقابت هاى لیگ 
3 یدك مى کشــد و باید دید چه کارنامه اى را از خود در مرحله نخست رقابت  هاى 
لیگ دسته ســوم فوتبال ایران همراه با تیم ون پارس نقش جهان به جاى خواهد 

گذاشت.

یک مربى به کادر فنى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اضافه شد.
 مدافع اســبق تیم ملى و تیم  هاى ذوب آهن، اســتقالل و پرسپولیس به کادرفنى 

سبزپوشان اصفهان اضافه شد.
ابراهیم تقى پور با نظر سرمربى و پس از توافق با مدیران باشگاه ذوب آهن در لیگ 
بیستم روى نیمکت این تیم خواهد نشست تا رحمان رضایى را به عنوان مربى در 

مسابقات فصل جدید یارى کند.

مرسى ذوب آهنى ها که اعتماد کردید

نه! باور نکردنیه

تقى پور باالخره آمد

مشکل گلزنى را حل کنید
«عماد رضا» در مسیر پروفشنال

دل از استیلى نمى کنید؟
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یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى گفت: نزدیک به 9 ماه از شروع بیمارى کرونا 
مى گذرد و پروتکل ها نه براى یک یا دو هفته بلکه به 

مدت چهار الى پنج ماه باید ادامه پیدا کند.  
محمدعلى محســنى بندپى افزود: روزانه باالى 400 
نفر به رحمت خدا مى روند و شناســایى بیماران جدید 
طى 24 ســاعت از مرز 11 هزار نفر گذشــته است و 
بروز موردهاى جدید به مراتــب خطرناك تر از تعداد 
فوتى هاست، بنابراین مردم باید در جریان تبعات این 
بیمارى قرار گیرند. وى خاطرنشان کرد: هر فردى که 
جان خودش را از دســت مى دهد یک خانواده براى 

خودش دارد که فقدانش مى تواند عوارض اجتماعى را 
براى اعضاى خانواده اش به همراه داشته باشد. شاید 
شخصى که فوت مى کند، فرزند خانواده اى باشد و پدر 
و مادر را داغدار  کنند. ممکن است همسر و نان آور باشد 
که با نبودش اقتصاد خانواده به هم بخورد، ممکن است 
مادر خانواده باشد که با فقدانش کانون گرم خانواده از 
هم بپاشد. باید گفت، این تبعات شــاید تا 30 الى 40 
سال باقى بماند، بنابراین ضمن اینکه باید از افزایش 
تعداد فوتى هایى که هــر روز داریم جلوگیرى کنیم از 
سوى دیگر هم با اقدامات الزم نگذاریم افراد جدیدى 

مبتال شوند.

برزیل هفته گذشته آزمایش بالینى واکسن کروناى چین را 
به دنبال مرگ یکى از داوطلبان شرکت کننده در آزمایش 
متوقف کرد. ســازمان نظارت بر ســالمت برزیل دوشنبه  
هفته گذشته در بیانیه اى از وقوع «عوارض شدید جانبى» 
در روز 29 اکتبر و توقف آزمایشات بالینى واکسن کروناى 

چین خبر داد.
مؤسسه «بوتانتان» که در شهر ســائوپائولوى برزیل واقع 
شده، از سوم ماه جوالى آزمایشــات بالینى نمونه واکسن 
شرکت سینوواك چین را آغاز کرده بود. «دیماس کوواس»، 
رئیس مؤسسه «بوتانتان» به رســانه هاى داخلى برزیل از 
مرگ یک تن خبر داد اما گفت این اتفاق ربطى به واکسن 

چین ندارد. کوواس گفت: «از آنجایــى که در حال حاضر 
بیشــتر از ده هزار داوطلب در این آزمایــش با ما همکارى 
دارند، ممکن است شاهد مرگ برخى از آنها باشیم. مرگ این 
شخص ارتباطى به واکسن ندارد و به همین دلیل حاال زمان 
توقف آزمایش ها نیست.» شرکت «سینوواك» چنین در 
بیانیه اى که روز چهارشنبه در وبسایت خود منتشر کرد، اعالم 

کرد واکسن تولیدى آن نقشى در این اتفاق نداشته است.
خبر توقف واکسن کروناى چین کمى پس از آن منتشر شد 
که شرکت آمریکایى «فایزر» اعالم کرد واکسن کرونایى 
که با همکارى شــرکت آلمانى «بایون تک» ساخته، 90 

درصد مؤثر است.

تبعات کرونا تا 40 سال در 
زندگى مردم مى ماند

واکسن کروناى چین
 قربانى مى گیرد؟

استان هاى رکورددار
   بهداشت نیوز | سیما سادات الرى، سخنگوى 
وزارت بهداشـت اظهار کرد: متوسط بروز هفتگى موارد 
مثبت بسترى کرونا در هفته گذشته با افزایش نسبت به 
هفته ماقبل به 26/5 نفر به ازاى هر صد هزار نفر رسیده 
است و استان هاى ایالم، سمنان، خراسان جنوبى و یزد 

داراى بیشترین میزان بروز بسترى در کشور بودند.

فوت پرستار باردار 
   ایلنا |«مریم رحیمى»، 27 ساله و هفت ماهه باردار 
بوده اسـت. نوزادش پـس از مرگـش با سـزارین متولد 
مى شود اما متأسفانه بعد از چند ساعت فوت مى کند. مریم 
رحیمى، پنجمین پرستارى است که در استان فارس بر 
اثر کرونا، جان خود را  از دست داد و به مقام شهادت رسید. 
او از پرستاران بیمارستان شهید رجایى شیراز بوده است.

الگوى تایوان
   خبـر آنالیـن | ایـرج حریرچـى، معـاون کل وزارت 
بهداشـت با اشـاره به روش هاى مقابله با کرونا گفت: یک 
مدل تحت عنوان «سرکوب» اسـت که در برخى کشورها 
مثل چین، نیوزلند، کـره جنوبى و تایوان، اجرا شـد و موفق 
بود. اجراى مدل سـرکوب، نیازمند یک اقتصاد کامًال قوى 
و حکومتى کامًال قاطع اسـت که هر تصمیمـى که دولت 
مى گیرد، اجرا شـود. به طـورى که تایـوان بـا 27 میلیون 
جمعیت، االن 200 روز است حتى یک فوتى کرونایى ندارد.

آگهى تغییرات
 شرکت پترو سپاهان آزما با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 51595 و شناســه ملى 10260702712 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: امیر حسین عابدى فرانى کدملى 1292156686 - 
احسان میر باقرى کدملى 1270386417 به عنوان 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1041512)

آگهى تغییرات
شــرکت کورش مهر گســتر سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 57176 و 
شناسه ملى 14006256575 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/08/10 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین شد. - کیوان 
عریضى به شماره ملى 1287673491 به 
عنوان بازرس اصلى و فریدون محمدربیع 
به شماره ملى 1285663268 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخــاب گردیدند. - حســن کورش 
نژاد به شــماره ملى 1280807288، 
آفریــن کورش نــژاد به شــماره ملى 
1271801957 و مینا صاحب قران به 
شــماره ملى 1286629497 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود 
و زیان ســال مالــى 1398 به تصویب 
رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1041486)

تاسیس
شرکت سهامى خاص وزین تجارت پویا درتاریخ 1399/08/14 به شماره ثبت 66041 به شناسه ملى 14009557305 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى ، خارجى و بین المللى – اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى 
داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - گشایش اعتبارات اسنادى و LC براى شرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلى – شرکت 
در نمایشگاههاى بین المللى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور – ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از 
کشور – انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و 
خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت – توسعه ، نصب، تعمیر و نگهدارى تجهیزات مخابراتى و ارائه کلیه امور پیمانکارى مربوط به بخش ICT شامل مخابرات 
صوتى، تصویرى و داده ها (به جز مواردى که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است) ، ساخت ایستگاه هاى اصلى انتقال دهنده و توزیع کننده، 
انواع شبکه هاى زیرساختى و خدماتى شامل مخابراتى، شبکه هاى انتقال سیمى، بى سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه هاى ماهواره، اینترنت و اینترانت - همچنین 
ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحى و نصب و راه اندازى تاسیسات سیستم هاى مخابراتى و دیتا – امور خدمات مربوط به تجارت الکترونیک، 
بازاریابى، بازارسنجى و بازار مدارى (به استثناى بازاریابى هاى شبکه اى و هرمى) – ارائه خدمات به مشتریان از طریق سیستم الکترونیک – تاسیس، راه اندازى 
و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات (ICT) روستایى - تهیه، تولید، ساخت، 
بسته بندى، توزیع و پخش، خرید و فروش، خدمات پس از فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات و ابزار و قطعات پزشکى در زمینه ارتوپدى، ستون فقرات، 
فک و صورت، جراحى اعصاب، قلب و عروق، بیمارستانى، لوازم آزمایشگاهى، دندانپزشــکى، چشم پزشکى، آرایشى و بهداشتى 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 خرم ، کوچه شهید علیرضا نورى [5] ، کوچه دانیال جوزدان ، پالك - 7 ، طبقه اول کدپستى 8183663563 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
53/6810/102 مورخ 1399/08/05 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه اصفهان با کد 6810 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى ایمان ستایش فر به شماره ملى 1271593076 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا نجاریان به شماره ملى 
1272112888 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمدرضا ستایش فر به شماره ملى 1273030621 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم مهناز نجاریان طالخونچه به شماره ملى 1289458261 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء سهامدار شرکت آقاى پرویز ستایش 
فر منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نگین محمودیه چم پیرى به شماره ملى 1273125843 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم شهال روستائى چمکاکائى به شماره ملى 1288915403 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 (1040941)

آگهى تغییرات
شرکت کورش مهر گســتر سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 57176 
و شناســه ملى 14006256575 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - مینا صاحب قران به شماره ملى 
1286629497 بعنــوان مدیرعامل، 
آفرین کــورش نژاد به شــماره ملى 
1271801957 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و حســن کورش نژاد به 
شــماره ملى 1280807288 بسمت 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى رئیس هیئت مدیره 
و با مهر شــرکت معتبر است. - ضمنا 
مدیرعامــل مجرى مصوبــات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1041481)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فوالد متین ایرانیان درتاریخ 1399/08/18 به شماره ثبت 2326 به شناسه ملى 
14009565156 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :حق العمل کارى وخرید و فروش -تهیه وتوزیع و صادرات وواردات انواع 
اهن آالت فوالدى و اسکلت هاى فلزى و سایر کاالهاى مجاز بازرگانى -شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى -اخذ وام و تســهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک هاى دولتى و خصوصى داخلى و 
خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -ترخیص کاال از گمرکات کشورى -بازاریابى غیرهرمى و غیر 
شبکه ایى -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک 
-اخذ و اعطاى شعبه و 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 
خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله خوزان ، کوچه شهید محمدحسن مشتاقى 36 
، خیابان 17 شــهریور ، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد 3 کدپستى 8415953739 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 1000000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
99/405/82 مورخ 1399/08/10 نزد بانک شهر شعبه بوستان ملت اصفهان با کد 405 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى نعمت اله کریمى 
خوزانى به شماره ملى 1141632845 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى داود کریمى 
خوزانى به شماره ملى 1292084375 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مرضیه کریمى خوزانى به شماره ملى 1818209845 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
ثابت مدیرعامل و یکى از دو امضاى رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان آقاى حبیب اله نصیرى خوزانى به شماره ملى 
1141608030 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محمدعلى رضائى خوزانى به شماره ملى 
1141650241 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1040956)

تاسیس
شرکت سهامى خاص صنایع غذایى انوش ستاره اصفهان درتاریخ 1399/08/18 به شماره ثبت 
4887 به شناسه ملى 14009565350 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و بسته بندى انواع محصوالت غذائى 
و شکالت و تنقالت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى- انعقاد قرارداد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى- اخذ وام و تسهیالت صرفا جهت تحقق اهداف شرکت-تامین نیروى انسانى موقت- 
اخد و اعطاى نمایندگى داخلى و خارجى و تاسیس شعب در سراسر ایران- شرکت در کلیه نمایشگاه 
هاى داخلى و بین المللى - خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى- ترخیص 
کاال از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، 
دهستان صفائیه ، روستا شهرك صنعتى منتظریه، خیابان 105 ، خیابان فرعى سوم ، پالك 8 ، طبقه 
همکف کدپستى 8513113786 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,200,000 ریال 
نقدى منقسم به 120 سهم 10000 ریالى تعداد 120 سهم آن با نام عادى مبلغ 1200000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6370/45 مورخ 1399/07/23 نزد بانک تجارت 
شعبه شهرك صنعتى منتظریه با کد 56410 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا 
یزدانى به شماره ملى 1090293992 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى 
یزدانى به شماره ملى 1091400997 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
محمد رضا یزدانى فضل آبادى به شماره ملى 1091569711 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدآور شرکت با امضاى مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس 
هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
معصومه نوروزى آبگرمى به شماره ملى 1090349157 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
خانم اشرف یزدانى به شماره ملى 5499492972 به سمت بازرس اصلى 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 مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1040954)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سوالر تجدید پذیر یکتا درتاریخ 1399/08/17 به شماره ثبت 66076 به شناسه 
ملى 14009563019 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: 
انجام امور مهندسى و دانش بنیان شامل تولید ، پیمانکارى ، مشــاوره در زمینه مواد فلزى (به جز خرید و 
فروش طال و نقره) و غیر فلزى ، طراحى ،تولید و بهینه سازى انرژى هاى نو، طراحى وبهینه سازى مصرف 
انرژى در صنایع و ســاختمان ، انجام فعالیت هاى بازرگانى شامل خرید ، فروش ، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى ، اخذ وام و تسهیالت صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى و 
خارجى پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح 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 محدوده دانشگاه اصفهان ، خیابان شهداى صفه ، خیابان دانشگاه 
اصفهان ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8174673441 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,200,000 ریال نقدى منقسم به 120 سهم 10000 ریالى تعداد 120 سهم آن با نام عادى مبلغ 
420000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3108 مورخ 1399/08/06 نزد بانک ملى شعبه 
دانشگاه اصفهان با کد 3108 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى سیدطاهر کرمانى القریشى به شماره ملى 1271107732 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى علیرضا پهلوان صادق به شماره ملى 1292217601 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مهدى نکوئى نیا به شماره ملى 1292571039 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدمحمدمهدى هاشمى نژاد به شماره ملى 1271027739 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى اجل لوئیان به شماره ملى 1292688841 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 (1040946)

آگهى تغییرات
 شرکت کیا فوالد لنجان سهامى خاص به شماره ثبت 3223 
و شناســه ملى 14007331554 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/06/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : على مداحى دیزچه به کدملى 5419490080 
و محمدرضا مداحى دیزچه بــه کدملى1270968939 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى لنجان (1040942)

روى موج کووید-19

عضو علمى ســتاد ملى مبارزه با کرونا 
در واکنش به اظهارات دبیر کمیســیون 
بهداشــت و ســالمت مجلس شوراى 
اسالمى درباره مؤثر بودن اثر شیرین بیان 
در درمان کرونا گفت: لطفًا قبل از اظهار 
نظر، مطالعات انجام شده در این باره را به 

وزارت بهداشت ارجاع دهید.
مینو محرز افزود: کرونا شــوخى ندارد و 
9 ماه تمام است کل دنیا را درگیر کرده 
و هنوز هیچ داروى مــورد تأییدى براى 
آن وجود ندارد؛ اینکه هــر روز عده اى 
یک روز در کرمانشاه و روز بعد در قزوین 
نسخه اى را به عنوان درمان کرونا یا ضد 
کرونا بدون انجام مطالعات دقیق عنوان  

کنند، خطاست.
عضو علمى ســتاد ملى مبارزه با کرونا 
تصریح کرد: اگــر مطالعــات دقیق و 
کارشناسى درباره شیرین بیان انجام شده، 
چرا مراحل قانونى خود را طى نمى کند و 

در کمیته کشورى مطرح نمى شود.
او افزود: هر دارویى براى تجویز نیاز به 
ارائه طرح در کمیته کشورى؛ متشکل از 
متخصصان و سپس کار آزمایى بالینى با 
متولوژى دقیق دارد؛ که بعد از این مراحل 

باید مورد تأیید کمیته اخالق قرار گیرد 
تا عــوارض جانبى آن در پایین ســطح 

قرار گیرد.
کارشــناس ســازمان جهانى بهداشت 
یادآور شــد: من و یک گروه تحقیقاتى 
چهار سال براى تأیید یک داروى گیاهى 

براى بیمارى ایدز کارکردیم تا دارو بتواند 
مراحل ورود به بازار را طى کند، این یعنى 
اینکه ثبت یک دارو در پروسه درمان به 

همین راحتى ها نیست.
عضو علمى ستاد ملى کرونا خاطرنشان 
کرد: طرح یک موضوع به این شکل در 

بازه زمانى کنونى عالوه بر فضاســازى 
بــراى دالالن جهــت گــران کردن 
نسخه هاى خلق الســاعه باعث از بین 
رفتن وقت بیماران شده و ممکن است 

در روند درمان خلل ایجاد کند.
او اضافه کرد: افراد بیمار ممکن است با 

مراجعه نکردن بــه مراکز درمانى، وقت 
طالیى خود را از دست دهند و در مراحل 
بدتر بیمارى به بیمارستان مراجعه کنند 
که براى بیماران بسیار خطرناك و بازى 

با جان مردم است.
محرز گفت: وزارت بهداشت نمى تواند 
به همین راحتى و بــدون ارائه مطالعات 
و مستندات الزم هر نســخه گیاهى را 
به مــردم تجویز کند؛ مشــکلى که در 
کرمانشــاه هم با آن برخورد شد. ما در 
وزارت بهداشــت مخالف طب سنتى و 
گیاهى نیستیم؛ ولى باید این روش هاى 
درمانى بر اساس مطالعات انجام شود و 
راه اندازى و ارجاع مردم به عطارى ها و 
ارائه نسخه ها بدون استنادات علمى و کار 

تحقیقى، خطرناك و غیر منطقى است.
او در پاســخ بــه اینکــه آیا براســاس 
گفته هــاى ایــن نماینده مجلــس راه 
برون رفــت چین از بحــران کرونا، طب 
سنتى بوده است، اظهار کرد: این موضوع 
کذب اســت؛ آنچه چین را از بحران دور 
کرد، پروتکل هاى ســختگیرانه و خشن 
و اســتفاده از نیروى نظامى در قرنطینه 

شهرها از جمله «ووهان» بود.

ارجاع مردم به عطارى ها 
بازى با جان آنهاست

کمیسیون سالمت شهردارى النژو در چین در بیانیه اى اعالم کرد یک 
نمونه مثبت آلودگى به ویروس کرونا در بسته بندى داخلى میگوى منجمد 
وارداتى از عربستان سعودى مشاهده کرده که از گمرك شهر ساحلى تیان 
جین ترخیص شده است. به این ترتیب تأسیسات محل نگهدارى این مواد 
غذایى منجمد به طور موقت تعطیل و از همه کارکنان آن تست ویروس 
کرونا گرفته شد و همه مواد غذایى مربوط مهر و موم شده و محل فروش 

همه مواد غذایى شناسایى شد.
با افزایش نمونه گیرى از مواد غذایى منجمد، مسئوالن شهر ووهان هم 
روز جمعه اعالم کردند در بسته بندى گوشت گاو برزیلى نمونه مثبت از 
آلودگى به ویروس کرونا را شناسایى کرده اند. در استان هاى شاندونگ 
و جیانگ ســو مثبت شدن نمونه هاى مربوط به گوشــت گاو آرژانتینى 

گزارش شد.
ســازمان جهانى بهداشت اعالم کرده که ریســک ابتال به کووید- 19 
از غذاهاى منجمد اندك اســت اما چیــن پس از شناســایى ویروس 
کرونا در محصوالت غذایى وارداتى، مکرراً اعالم خطر کرده اســت که 

ممنوعیت هاى وارداتى را به دنبال داشته است.

مشاهده کرونا در
 بسته بندى میگوى سعودى
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نوشیدنى هاى روزانه مضر مانند نوشابه، شربت و ماءالشعیر را فراموش کنید. به جاى آن نوشیدنى اى را امتحان کنید که 
نیاز دارید. نوشیدنى پیشنهادى ما در این دوره شیوع کرونا ویروس، سیستم ایمنى بدن شما را باال مى برد و چند مزایاى 

دیگر هم دارد که بسیار براى سالمتى مفید است.
دقت کنید، نوشیدنى مورد نظر ما، آب و لیمو است پس کسانى که به هر دلیلى به میوه لیمو حساسیت و قند خون دارند یا 
به فشار خون پایین مبتال هستند از نوشیدن آن امتناع کنند. چرا نمى گوییم آبلیمو بخورید و توصیه مى کنیم که آب و لیمو 
بنوشید؟ زیرا آبلیمو به علت اسیدیته  باال ممکن است معده را اذیت کند و باعث ضعف ناگهانى شود که در 

این صورت منجر به اضافه وزن مى شود.

1. کاهش وزن
اسید سیتریک موجود در آب و لیمو مى تواند به هضم بهتر غذا ها و 
دفع مواد چربى کمک کند. مطالعات انجام شده بر روى موش ها حاکى از آن است که هیدروکسى 
سیتریک اسید، ماده شیمیایى که شبیه اسید سیتریک است و اشتها را سرکوب مى کند و با کند کردن آنزیم هاى 
تولید کننده چربى، کاهش وزن را تحریک مى کند؛ اما این بدان معنا نیست که هر چقدر غذا میل 
کنید آب و لیمو آن را حل مى کند و شما وزن اضافه نمى کنید. براى کاهش وزن به این روش 
بهتر است نوشــیدنى هاى قندى خود را کاهش دهید، آب بیشترى بنوشید و رژیم غذایى 

تقریباً سالمى را دنبال کنید تا در صحت سالمت وزن کم کنید.
2. سالمت پوست

مانند تمام مرکبات، لیمو منبع بزرگى از ویتامین C اســت که مزایاى پزشکى متعددى 
دارد. با افزایش سلول هاى سفید خون به سیســتم ایمنى کمک مى کند، موجب جذب 
بیشــتر آهن موجود در غذا ها مى شــود؛ در تولید کالژن کمک مى کند که براى بهبود 
زخم و داشتن پوست سالم بسیار مهم است. لیمو همچنین حاوى فالونوئید ها هستند که 
 C مزایاى ضد التهابى دارند. بسیارى از محصوالت مراقبت از پوست موضعى، حاوى ویتامین
و فالونوئید ها هستند که براى داشتن پوستى صاف و همچنین محافظت از آن در برابر آسیب هاى 

ناشى از استرس هاى محیط اطراف ضرورى هستند.
3. کاهش التهابات

فالونوئید ها در آب و لیمو مى توانند به مبارزه با التهاب کمک کنند که براى سالمت مغز، سالمت قلب و آرتریت 
مفید اســت. همچنین به گزارش بنیاد آرتروز آمریکا، ویتامین C موجود در آب و لیمو مى تواند به جلوگیرى از 
آرتریت التهابى و ترویج سالمت مفاصل کمک کند. در یک مطالعه مبتنى بر جمعیت در مورد مردان و زنان 45 
تا 74 سال، محققان دریافتند کسانى که کمترین میزان مصرف میوه و ویتامین C را داشتند، سه برابر بیشتر از 
کسانى که مصرف ویتامین C باالترى داشتند، دچار آرتریت مى شوند. این مطالعه در سالنامه هاى بیمارى هاى 

روماتیمیک منتشر شده است.
4. مبارزه با عفونت

آب و لیمو مدت هاســت که به عنــوان درمان گلو درد و همچنین براى ســرفه و ســرماخوردگى اســتفاده 
مى شــود. تحقیقات نشــان مى دهد که عصاره مرکبــات و روغن هاى ضــرورى مى تواننــد میکروب هایى 
را که شــما را بیمار مى کنند از بین ببرند. بر اســاس بررســى مطالعات منتشر شده در ســال 2018 در مجله 
بین المللى علوم مولکولى، عالوه بر داشتن اثرات قوى ضد باکترى، اسانس طبیعى لیمو از رشد چندین نوع قارچ 

جلوگیرى مى کند.
 آب لیمو را در دهان خود نگه ندارید

لیمو بسیار اسیدى است و مصرف بیش از حد آن مى تواند به میناى دندان آسیب وارد کند. انجمن دندانپزشکى آمریکا 
اشاره مى کند که مرکبات مى توانند میناى دندان را در طول زمان فرسایش دهند و مصرف آن ها با آب به رقیق کردن 

مواد اسیدى کمک بسیارى مى کند.

یک فوق متخصص گوارش و کبد گفــت: در صورت تداوم 
عالیم گوارشى مثل تهوع به مدت پنج تا شش روز حتمًا باید 

به پزشک مراجعه کرد.
دکتر امیر عباس واعظى در مورد تأثیر کرونا بر دستگاه گوارش 
گفت: ویروس کرونا بیشتر دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار 
مى دهد و در مطالعاتى که انجام شده بیشتر از 50 درصد افراد 
مبتال به کووید حداقل یک عالمت گوارشى را داشته اند. بى 
اشتهایى از همه عالیم شایع تر است و سپس اسهال که 16 در 
صد بیماران با این عالیم گوارشى دیده شده اند. واعظى افزود: 
بعد از بى اشتهایى و اسهال، درد شکمى، نفخ، سوزش سر دل، 

تهوع و استفراغ خیلى شایع هستند.
وى تصریح کرد: اگر عالیم گوارشى بیشتر از پنج تا شش روز 
در فردى ادامه پیدا کرد مانند تهوع، اسهال و افت فشار و بى 
حالى به واسطه از دست رفتن آب بدن و تیره شدن مدفوع حتمًا 

بیمار به پزشک مراجعه کند.
این فوق تخصص گوارش در ادامه در مورد ســى تى اسکن 
ریه در بیماران مبتال به کووید- 19 گفت: دو مخاطره اصلى 
در این زمینه وجود دارد خیلى افراد با اصرار به پزشک در همان 
روزهاى اولیه بیمارى تقاضاى انجام سى تى اسکن را دارند در 
صورتى که اسکن ریه در روزهاى اول شدت بیمارى را نشان 

نمى دهد و براى بیمار اطمینــان کاذب ایجاد مى کند و باعث 
مراجعه دیرهنگام بیمار مى شود در صورتى که بیمارى در حال 

پیشرفت است.
وى افزود: سى تى اســکن بى رویه و تکرار آن مخصوصًا در 
خانم هاى جوان خطراتى مثل ایجاد ســرطان سینه را ممکن 
است در سال هاى آینده افزایش دهد. از این رو اگر فردى تعداد 
تنفس هاى باال دارد (بیشتر از 24 عدد در دقیقه) و دچار کاهش 
اکسیژن خون شده است معموًال در آن صورت پزشک تصمیم 

به انجام سى تى اسکن مى گیرد.
واعظى با بیان چند توصیه تغذیه اى در مورد بیماران کرونایى 
گفت: بیماران اگر دچار تهوع یا اســهال شده اند تغذیه عادى 
براى آنها سخت است به خصوص در بى اشتهایى دفعات غذا 
خوردن با حجم کم را افزایش دهند. در صورت داشتن تهوع 
از غذاهایى که خیلى بو و عطر زیادى دارند اســتفاده نکنند، 
کراکرهاى خشک نمک دار براى این افراد گزینه خوبى است. 
توصیه مى شود همه افراد در هفته اول بروز بیمارى خود پایشى 
را انجام دهند و تعداد تنفس ها را بشــمارند و مرتب اکسیژن 
انگشــت را چک کنند و در صورت مشــاهده تنفس بیش از 
24 عدد در دقیقه و افت اکسیژن سر انگشت حتماً  به پزشک 

مراجعه کنند.

شــنیده ایم که آب یکــى از ارکان حیاتــى براى بدن 
انسان اســت و مصرف کافى آب و مایعات در طى روز 
اهمیت بسیارى دارد و بدون نوشــیدن آب ادامه حیات 
امکانپذیر نیست. اما آیا واقعاً مى دانید که چه میزان آب و 
مایعات باید مصرف کنید؟ و آیا به قدر کافى آب دریافت 
مى کنید؟ این سئوال، سئوال ســاده اى است اما پاسخ 
آسانى براى آن وجود ندارد. الگو هاى زیر مى تواند کمک 
کند تا از نوشــیدن مایعات کافى در طــى روز اطمینان 

حاصل کنید.
شما همه روزه در طى تنفس، تعریق و... آب بدنتان را از 
دست مى دهید. براى عملکرد مطلوب بدنتان باید ذخایر 
آبى بدنتان را با مصرف غذا ها و نوشــیدنى هاى حاوى 
مایعات، تجدید و بازسازى کنید. مطالعات بسیارى تالش 
کرده اند که نیاز هاى تقریبى بدن به آب را به طور متوسط 
براى بزرگسال ســالمى که در یک آب و هواى معتدل 
زندگى مى کند، تخمین بزننــد. در ذیل به بعضى از این 

نظریات اشاره مى شود:

نظریــه جایگزینى مایعات 
دفعى

میزان دفع ادرار بــراى بالغین به طور 
متوســط در حدود 1/5 لیتر (6/3 

فنجان) در روز اســت. شما در 
طــى روز به طور متوســط 

نزدیک به یــک لیتر آب 
را طى تنفس، تعریق و... 
از دســت مى دهید. غذا ها 

معموًال شامل 20 درصد از کل 
مایعات دریافتى شماست؛ لذا اگر در طى 

روز 2 لیتر آب و یا دیگر مایعات (کمى بیش از هشت 
فنجان) را مصرف کنید، عمومــًا به موازات دریافت 
رژیم غذایى طبیعى مایعات از دســت رفته را جبران 

خواهید کرد.

مصرف روزانه 8 لیوان آب که هر لیوان 
حاوى 240 سى سى آب باشد

 8x8 یک نظریه دیگر در مورد دریافت آب قانون

(نوشیدن هشت لیوان آب/ هر لیوان آب حاوى 8 اونس یا 
240 سى سى آب است) که در کل معادل با مصرف 1/9 
لیتر آب و مایعات در طى روز است. این قانون را همچنین 
مى توان به این صورت تعبیر کرد که منظور فقط نوشیدن 
آب نیست و تمام مایعات مصرفى در طى یک روز کامل 
را در بر مى گیرد. اگرچه این نظریه با شواهد علمى تأیید 
نشده است، اما خیلى از متخصصین از این قانون اساسى 
به عنوان یک الگو بــراى تخمین آب و مایعات مصرف 

شده در طى روز استفاده مى کنند.

توصیه هاى رژیم غذایى
مراکز معتبــر رژیم درمانى چنین توصیــه مى کنند که 
مردان در کل نزدیک به 3 لیتــر (در حدود 13 فنجان) 
مایعات را از کل آشــامیدنى هاى روزانه و زنان در حدود 
2/2 لیتر (حدود 9 فنجان) مایعات را از کل آشامیدنى هاى 
روزانه شان دریافت کنند. از این میزان مصرف شش تا 

هفت  لیوان آب ضرورى است.

و ر رر و ر و ر ىروز ى و
نیاز دارید. نوشیدنى پیشنهادى ما در این دوره شیوع کرونا ویروس

دیگر هم دارد که بسیار براى سالمتى مفید است.
ب دقت کنید، نوشیدنى مورد نظر ما، آب و لیمو است پس کسانى که
به فشار خون پایین مبتال هستند از نوشیدن آن امتناع کنند. چرا نمى
بنوشید؟ زیرا آبلیمو به علت اسیدیته  باال ممکن است
این صورت منجر به اضاف

1. کاهش
اسید سیتریک
دفع مواد چربىکمک کند. مطالعات انجامش
سیتریک اسید، ماده شیمیایى که شبیه اسید سیتریک است
تولید کننده چربى، کاهش وزن را تحریک م
کنید آب و لیمو آن را حل مى کند و شما
بهتر است نوشــیدنى هاى قندى خو
تقریباً سالمى را دنبالکنید تا در صح

2. سالمت پوست
مانند تمام مرکبات، لیمو منبع بزرگ
دارد. با افزایش سلول هاى سفید خ
بیشــتر آهن موجود در غذا ها مى ش
زخم و داشتن پوست سالم بسیار مهم
مزایاى ضد التهابى دارند. بسیارى از محص
و فالونوئید ها هستند که براى داشتن پوستى

ناشى از استرس هاى محیط اطراف ضرورى هستند.
3. کاهش التهابات

فالونوئید ها در آب و لیمو مى توانند به مبارزه با التهاب کمک
آمریکا، ویت اســت. همچنین به گزارش بنیاد آرتروز مفید

آرتریت التهابى و ترویج سالمت مفاصل کمک کند. در یک
4تا 74 سال، محققان دریافتند کسانى که کمترین میزان م

Cکسانى که مصرف ویتامین C باالترى داشتند، دچار آرتریت

روماتیمیک منتشر شده است.
4. مبارزه با عفونت

ه آب و لیمو مدت هاســت که به عنــوان درمان گلو درد و
مى شــود. تحقیقات نشــان مى دهد که عصاره مرکبــات
را که شــما را بیمار مى کنند از بین ببرند. بر اســاس بررس
ب بین المللى علوم مولکولى، عالوه بر داشتن اثرات قوى ضد

جلوگیرى مى کند.
آب لیمو را در دهان خود نگه ندارید

اسیدى است و مصرفبیشاز حد آن مىتواند به مینا لیمو بسیار
اشاره مى کند که مرکبات مى توانند میناى دندان را در طول زمان

مواد اسیدى کمک بسیارى مى کند.

آب و لیمو؛ 
یک نوشیدنى 
معجزه آسا

مصرف روزانه لبنیات ضرورت دارد، اما متأســفانه برخى افراد به 
دلیل اینکه تصور مى کنند لبنیات طبع سردى دارد از مصرف آن 
خوددارى مى کنند که باید توهم سردى لبنیات از جمله ماست از 
ذهن مردم دور شود. بیماران زیادى هســتند که به شدت دچار 
کمبود کلسیم هستند و مى گویند ماســت یا شیر سردى است و 

به ما نمى سازد.
گیسو شریفى، کارشناس تغذیه، توضیحاتى در رابطه با حساسیت 

به الکتوز شــیر و جایگزین هاى مناســب آن آورده است. وى 
مى گوید: شیر در اثر یکسرى فعالیت هاى تخمیرى تبدیل به ماست 
مى شود. ماست همان پروتئین ها و کلسیم شیر را دارد، اما قابلیت 

جذب کلسیم ماست نسبت به شیر اندکى کمتر است. 
برخى مى گویند اگر ماست بخوریم سردى مان مى شود این ربطى 
به مصرف ماست ندارد بلکه مواد غذایى جانبى باعث حساسیت هاى 
غذایى مى شــوند و واکنش هاى تحریکى یا عدم پذیرش نسبت به 

بعضى مواد غذایى دیگرى ایجاد مى کنند بنابراین اگر افراد با مصرف 
ماست دچار مشکل مى شوند باید به مشاور و کارشناس تغذیه مراجعه 
کنند که اگر نقص آنزیمى دارند یا یک اختالل تغذیه اى ناشــى از 
حساسیت هاى غذایى براى برخى از انواع پروتئین هاى گیاهى دارند 

این نقص ها را تشخیص داده و درمان شود. 
شریفى گفت:  اگر کسى دچار عدم تحمل الکتوز شیر است مى تواند 
از ماست استفاده کند. ماست جایگزین خیلى خوبى در مواردى است 

که فرد دچار عدم تحمل الکتوز شیر است. الکتوز قند شیر است که 
برخى افراد آنزیم آن را در بدن خود ندارند که ممکن است از نوزادى 
به طور ژنتیکى این آنزیم را در بدن نداشــته باشند که یک نقص 
آنزیمى است، اما برخى این آنزیم را در بدن داشته اند، ولى بعد از دو 
یا سه سالگى، چون شیر مصرف نکرده اند بدن این افراد دیگر این 
آنزیم را تولید نمى کند که با مراجعه به کارشناس تغذیه مى توانند 

تحت درمان قرار گیرند.

همچنان بحث و گفتگو میان متخصصان در مورد تعداد دفعات مورد نیاز فرد 
براى شستن موها ادامه دارد.

هر زمان موهاى انسان چرب شد باید شسته شود؛ این در حالى است که مدت 
زمان ظهور چربى ها بر روى مو از هر فرد به فرد دیگر بر اساس هورمون ها و 

ژن هاى او متفاوت است.
یک متخصص پوست مى گوید: هورمون هاى مسئول افزایش تولید چربى در 
دوران بلوغ افزایش مى یابد و این مسئله باعث مى شود بسیارى از ما با افزایش 

سن موهاى چربى داشته باشیم.
این پزشک توضیح داد: در نتیجه پاسخ این سئوال شایع در مورد اینکه هر چند 
وقت یکبار باید موها را بشویید از فردى به فرد دیگر متفاوت است. او ادامه داد: 
مطمئنًا نیازى به شستن روزانه موها نیست؛ زیرا مضرات شستشوى روزانه 

بیشتر از فایده آن است.
«لین گلدبرگ»، متخصص پوست در مرکز پزشکى بوستون نیز مى گوید 
براى پاسخ دادن به این سئوال باید ســه مورد اساسى را در نظر گرفت. اگر 
پوســت غیر چربى دارید، باید حداقل هفته اى یک یا دو بار موهاى خود را 

بشویید و اگر پوست سرتان چرب است، باید مرتباً موهاى خود را بشویید.
طول و کیفیت موها در سرعت انتشار چربى تأثیر دارد. اگر موهاى درشت یا 
فر دارید، توصیه مى شود آن را هفته اى یک بار بشویید. در مقابل، افرادى که 

موهاى صاف و نرم دارند باید هفته اى دو بار یا بیشتر شامپو بزنند.
نکته دیگرى که باید به آن توجه کنید، فرم موهاى شماســت. اگر به دلیل 
اســتفاده زیاد از حالت دهنده  ها موهاى شما آســیب دیده، باید کمتر آن را 

بشویید.
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اگر به الکتوز شیر حساسیت دارید بخوانید

بى اشتهایى نشانه قوى 
براى کروناست

متخصص طب سنتى گفت: بسیار توصیه شده که در فصل سرما از مغزمان محافظت 
کنیم چراکه اکنون مى بینیم ضعف حافظه شــیوع زیــادى دارد؛ در نتیجه یکى از 

راهکارهاى محافظت از مغز، استفاده از کاله است.
نعمت ا... مسعودى اضافه کرد: اکنون مى بینیم ضعف حافظه و کارهایى که در انجام 
آن باید از مغز استفاده کنیم شیوع زیادى دارد؛ در نتیجه یکى از راهکارهاى محافظت 

از مغز، استفاده از کاله است.
این متخصص طب سنتى با اشاره به اهمیت استفاده از کاله، تصریح کرد: به خصوص 
در افرادى که سینوزیت دارند و از بیمارى گوش، ســینوس و خلط پشت حلق رنج 

مى برند، باید فراموش نکنند که در ساعات سرد، سرپوشش و کاله داشته باشند.
مسعودى ابراز کرد: براى کسانى که زود سرما مى خورند، جوراب و شال کمک کننده 
است تا هواى سرد به بدن نفوذ  نکند؛ مخصوصًا باید موقع خوب حواسشان باشد تا 

سرپوش داشته باشند.
 وى یادآور شد: باید به همه یاد دهیم در فصول سرد به صورت ناگهانى از محیط گرم 
به محیط سرد نروند و تغییر فضا آرام آرام باشد؛ به خصوص اگر تعریق کردند، خیلى 
مواظب باشند؛  چراکه در حالت تعریق منافذ پوست باز است و وقتى به صورت ناگهانى 

محیط تغییر کند، سرما نفوذ کرده و ایجاد بیمارى مى کند.

در سرماى هوا 
مواظب «مغزتان» باشید

ى مایعات 
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خداوند سبحان ، یاد خود را روشنى دل ها ساخت که به پرتو آن شنوا شوند، 
هر چنــد زان پیش ناشــنوا بوده اند و بینا شــوند، هــر چند زان پیــش نابینا 
بوده اند و آرامش یابند، هر چند زان پیش ســتیزه جو بوده اند. همواره در 
پاره اى از زمان و در روزگارى که پیامبرى نبوده، خداوند فراخ  بخشایش و 
نعمت را، بندگانى است، با آنها از راه فکرتشان راز گوید و از طریق عقولشان 
به هدایت و راهنمایى ســخن گوید و آنان به نور بیدارى که در گوش ها و 

چشم ها و دل هایشان مى افکند چراغ هدایت را روشن مى دارند.
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کتابخانه تحت وب آبفا اســتان اصفهــان، منطبق بر اســتانداردهاي کتابداري و 
فناورى هاى دیجیتال روز دنیا راه اندازى شد.  

 مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: کتابخانه آب و فاضالب استان اصفهان 
داراى بیش از 4000 عنوان کتاب فارسى و بیش از 5000 عنوان کتاب التین است 
که با هدف خدمت رسانى آسان  وگسترده به متقاضیان،    از طریق نرم افزار هوشمند 

مدیریت مى شود.  
هاشــم امینى ادامه داد: کتابخانه فیزیکى مجهز به بیش از 4000 جلد نســخه که 
مشتمل بر 3500 جلد کتاب فارسی، 200 جلد کتاب التین، 500 جلد تحقیق فارسی 

با سرفصل هاي مرتبط با صنعت آبفا و 150 جلد مقاله فارسی است.
وى افزود: کتابخانه دیجیتال مجهز به 3000 نسخه مقاله تخصصی که مشتمل بر 
897 عنوان کتاب الکترونیک حوزه علوم انسانی، 26 عنوان کتاب الکترونیک حوزه 
صنعت آبفا، 1000 نسخه نشریه الکترونیک فارسی در پایگاه سیویلیکا و 1000 نسخه 

نشریه الکترونیک التین در پایگاه سمنتا است.
امینى با بیان اینکه نرم افزار مدیریت هوشــمند کلیه استانداردهاي حوزه مدیریت 
اطالعات را پوشــش می دهد اعالم کرد: این نرم افزار منطبق بر اســتانداردهاي 
کتابداري و خواسته هاي کتابخانه هاي ایران طراحی و پیاده سازي شده است که به 

طور کامل تحت وب عمل مى کند. 
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان تصریح کرد: این سیستم از تمامی مدارك 
موجود مثل کتاب، مجله، مقاله، صدا، تصویر، فیلم، نرم افزار، ســى دى و... حمایت 

می کند، همچنین با پیدایش مدارك جدیدتر، به راحتی با معرفی آنها به سیســتم، 
می توان این مدارك جدید را نیز به کتابخانه افزود.

وى گفت: در نرم  افزار مدیریت  هوشمند  کتابخانه  این  امکان  در  نظر  گرفته  شده  
است  که  فایل  هاي  مختلفی  تحت عنوان نسخه دیجیتال ایجاد و یا به سیستم اضافه 
شود. این فایل ها می توانند فرمت هاي مختلفی داشته باشند که عمومی ترین آنها پى 
دى اف می باشد، همچنین از انواع فرمت هاي مختلف فایل ها  نیز پشتیبانی می کند. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد: از اولین و مهمترین امکانات کاربران 
کتابخانه، استفاده از روش هاي مختلف جستجو و ارتباط آن با بخش هاي مختلف 
برنامه است. در این نرم افزار تحت وب، هر کاربر صرف نظر از اینکه مهمان است یا 

عضو کتابخانه، امکانات جستجو در اختیارش قرار داده می شود.
امینى به نحوه عضویــت در این کتابخانه پرداخت و تصریح کــرد: هرکاربر می تواند 
پیش از عضویت در کتابخانه از نرم افزار مدیریت کتابخانه در هر مرکزي درخواســت 
عضویت کند، که در این مرحله با پر کردن اطالعات شــخصی و ارائه ایمیل به عنوان 
عضو مجازي شناخته می شــود و می تواند با نام کاربري و کلمه عبور خود از امکانات 
یک کاربر مجازي مثل جســتجو، مشــاهده درصدي از نســخ دیجیتال، مشــاهده 
تازه هاي مدارك و... استفاده کند. اما در صورت نیاز به خدمات بیشتر از سوي کتابخانه، 
درخواســت خدمات می کند و اطالعات مورد نیاز کتابخانــه را وارد کرده و در صورت 
تأیید مســئولین، عضو کتابخانه می شــود و در گروهی از گروه بندي نــرم افزار قرار 

می گیرد.

راه اندازى نرم افزار مدیریت 
هوشمند کتابخانه آبفا استان اصفهان


