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مسواك زدن از 
ابتال به آلزایمر 

جلوگیرى مى کند!

ماجراى روغن 300 هزار تومانى در اصفهان 
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پیکان حذف نمى شد
 فاجعه رخ مى داد

درمان کرونا  با  رمالى
 فقط 5 میلیون تومان!

احتکار 300 ُتن گندم و 
جو در اصفهان
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دستورالعمل طرح 
تعطیلى به اصفهان 
ابالغ نشده است

محققان در مطالعات جدید و آزمایش هاى گسترده 
در مورد فواید مسواك زدن به نتایجى مبنى بر 

جلوگیرى از ابتال به آلزایمر در اثر استفاده از مسواك 
رسیده اند.  پایگاه خبرى «ایندیپندنت» در گزارشى 

از نتایج این تحقیق توضیح مى دهد...

سخنگوى ستاد مقابله با کرونایى اصفهان با اشاره 
به عدم ابالغیه جزئیات طرح تعطیلى از اول آذر ماه 
به اصفهان در راستاى مهار بیمارى کرونا اظهار کرد: 
هنوز دستورالعمل هاى طرح تعطیلى از ابتداى آذر 
ماه به اصفهان ابالغ نشده است و به محض ابالغ 
جزئیات طرح در ستاد استانى مقابله با کرونا مطرح و 
اطالع رسانى مى شود. حجت ا... غالمى روز دوشنبه 
(دیروز) گفت: تیم کمیته مربوط بــه طرح اعمال 
محدودیت هاى آذر ماه تا روز ســه شنبه (امروز)، 
دســتورالعمل ها را گردآورى و جمع بندى مى کنند 
تا براى اول آذر ماه اجرایى شــود. سخنگوى ستاد 

4استانى مقابله با کرونا ...

تکمیل کریدور شمالى و جنوبى کشور با افتتاح آزادراه شرق اصفهان
عملیات احداث آزادراه شرق عملیات احداث آزادراه شرق 22 دهه پیش آغاز شد و پنج شنبه هفته جارى به بهره بردارى مى رسد دهه پیش آغاز شد و پنج شنبه هفته جارى به بهره بردارى مى رسد
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معاون سازمان صمت: با نابسامانى توازن عرضه و تقاضا به طور طبیعى براى قیمت ها فراز و نشیب هایى ایجاد مى شود

پوالد کیمیایى بار دیگر 
بازیگر فیلم پدرش شد

این چه الم شنگه ایه؟!
محمدحسین میثاقى هر آدمى باشد و هر نقد و تحلیلى در موردش داشته 
باشیم، چیز خاصى در مورد مهدى شــیرى نگفته که بعضى ها این الم 
شنگه را راه انداخته اند. مجرى تلویزیون حق دارد ابهامات لیست تیم 
ملى را مطرح کند و این وسط یک شوخى مختصر هم انجام بدهد. چرا 
برخى اصرار دارند همه چیز را تبدیل به خط قرمز کنند؟ در این کشور از 

هر کسى سئوال مى کنى عاشق نقد و نقادى است...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تولید پسته اصفهان
 15 درصد افزایش 

یافت

رسیدگى غیرحضورى به اختالفات کارگر و کارفرما
3

زاهدى را درست و زاهدى را درست و 
حسابى مى شناسید؟حسابى مى شناسید؟

4
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گریه مى کنم، چون...!انعقاد تفاهمنامه همکارى میان اصفهان و نانجینگلهجه «جناب خان» از کجا آمد؟مدیریت فوق العاده روى گوجه و سیب زمینى!  شمارش معکوس براى تعطیلى لیگ برتر سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما



0202جهان نماجهان نما 3904سه شنبه  27  آبان  ماه   1399 سال هفدهم

معاون دفتر برنامه ریزى تأمین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صمت از تأمیــن و توزیع 140 هزار تن روغن 
از محل ذخایر استراتژیک کشــور خبر داد و گفت: با 
تمهیدات انجام شده ظرف یک ماه آینده کل مشکل 

روغن حل خواهد شد.
سعید صارمى افزود: بر اســاس تصمیم ستاد تنظیم 
بازار مقرر شــد تا 70 هزار تن روغن از محل ذخایر 
اســتراتژیک در بخش خانوار به صورت مایع توزیع 
شــود که کار توزیع از اول آبان ماه شــروع شــده 
اســت. توزیع در وهله اول از بخش فروشگاه هاى 
زنجیره اى شــروع شــد که این توزیع تاکنون نیز 

به خوبى و به وفــور تــداوم دارد. وى گفت: توزیع 
این 70 هزار ُتن البته در ســایر صنوف نیز شــروع 
شده است تا به تدریج این ســهمیه توزیع شود. وى 
در خصوص موضــوع روغن جامــد بخش صنف و 
صنعت نیز بیان کرد: براى این بخــش نیز از محل 
ذخایر استراتژیک کشور 70 هزار تن تأمین و توزیع 

شده است.
صارمى همچنین اضافه کرد: حدود 120 هزار تن از 
روغن بخش خصوصى نیز در حال ترخیص است که 
با انجام این اقدامات، ظرف یک ماه آینده کل مشکل 

روغن حل خواهد شد.

دبیر کمیتــه فنى صدور مجوز هاى خودرویى ســازمان 
حفاظت محیط زیست در خصوص تأثیر حذف پیکان از 
خط تولید در انتشار آلودگى هوا گفت: قطعاً حذف پیکان در 

کاهش انتشار گاز هاى آالینده مؤثر است.
بهزاد اشجعى آلودگى پیکان را بسیار باال دانست و ادامه 
داد: یک پیکان 21 برابر بیشتر از یک خودرو یورو 2 آلودگى 
ایجاد مى کند در حالى که تولید خودرو هاى یورو 2 ده سال 
پیش آغاز شده بود و اگر خودرو پیکان را با یورو 4 مقایسه 
کنى نسبت آالیندگى به شدت بیشتر هم مى شود میزان 
آالیندگى یک خودرو پیکان برابر اســت با 50 خودرو، از 

خودرو هایى که امروزه در داخل کشور تولید مى شود.

وى همچنین بیان کرد: اگر تولید پیکان ادامه داشــت، 
میزان آلودگى هوا بسیار باالتر بود، اگر در حال حاضر در 
ســال 80 روز هواى آلوده در کشور داریم، با تولید خودرو 
پیکان با همان کیفیت تعداد روز هاى آلوده به 250 روز در 

سال مى رسید.
دبیر کمیته فنى صدور مجوز هاى خودرویى تأکید کرد: 
البته اگر هم پرایــد را بتوانیم حذف کنیم شــرایط آب 
و هوایى خیلــى بهتر از این خواهد شــد. وى گفت: هر 
چقدر قیمت خودرو پایین تر باشد، استاندارد هاى خودرو 
هم پایین است و به همان نســبت میزان آالیندگى آن 

بیشتر است.

حل کامل مشکل روغن
 ظرف یک ماه آینده 

پیکان حذف نمى شد
 فاجعه رخ مى داد

خودکشى سریالى
 دختران؟

   برترین هــا | یک خبرنگار از خودکشى هاى 
سریالى میان دانش آموزان نوجوان رامهرمزى در 
استان خوزستان خبر داده که موجى از نگرانى را در 
جامعه ایجاد کرده است. بر اساس گزارشات محلى 
منتشر شده، شامگاه جمعه 22 آبان 99 دختر 15 
ســاله  دیگرى در رامهرمز خوزستان خود را حلق 
آویز کرده اســت. پیش از این خودکشى پر ابهام، 
طى یک ماه گذشته، پنج خودکشى مشابه در میان 

دانش آموزان این شهرستان رخ داده است. 

اجاره گوشى و تبلت
   روزنامــه همشــهرى | «ســجاد»، 
دانش آموز پایه چهارم ابتدایى سردشت خوزستان 
نه لپ  تاپ دارد، نه تبلت و نه گوشى همراهى که 
بتواند در کالس  هاى مدرسه  اش شرکت کند. او 
بعد از کلى فکر و تالش براى پیدا کردن راه  حلى 
براى درس خواندن، به این نقطه رسیده که برود 
و با پسر همســایه صحبت کند و از او بخواهد در 
هفته سه تا چهار ساعت تبلتش را به او اجاره دهد 
تا بتواند کالس  هایش را آفالیــن ببیند. او حاال 
یک شنبه  ها، سه شــنبه  ها و پنج شنبه  ها با 15 
هزار تومان اسکناس مى  رود دم در خانه همسایه 
و به ازاى این پول هر بار یک ســاعت اجازه پیدا 
مى  کند آخرین درس  هایى که معلم داده را ببیند 
و جزوه و تکلیفش را بنویســد. پدر سجاد، کارگر 
روزمزد است و بعضى روزها همین 15 هزار تومان 

را ندارد به او بدهد.

یک ربع جهنمى
   پانا | معاون علوم پزشــکى گیــالن، انتقال 
کروناویروس را در فضاهاى مســقف بسیار ساده 
دانست و گفت: این ویروس در دورهمى ها حتى 
اگر ماسک زده باشــیم، در مدت زمان 15 دقیقه 

منتقل مى شود و همه را آلوده مى کند.

بورس تعطیل مى شود؟
   مهر | رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
در خصوص تعطیلى دو هفته اى گفت: قرار است 
بانک ها با حداقل نیرو کار خود را ادامه دهند و به تبع 
آن بازار سرمایه نیز تعطیل نمى شود. به گفته حسن 
قالیباف اصل در صورتى که تعطیلى بانک ها توسط 
هیئت دولت به طور رسمى اعالم شود، بورس هم 

تعطیل خواهد شد.

ماده 28 حذف نشده است
   فــارس | معاون برنامه ریزى و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش در خصوص «انتقاد برخى 
افراد از حذف ماده 28 و جذب از طریق دانشــگاه 
فرهنگیان براى استخدام در آموزش و پرورش» 
اظهار کرد: چنین چیزى اصًال صحت ندارد. على 
الهیار ترکمن افزود: طبــق قوانین و مقرراتى که 
داریم، ســهمیه ها و مجوزهاى استخدامى که از 
سازمان ادارى و اســتخدامى مى گیریم، به ماده 
28 و جذب از طریق کنکور تقسیم مى شود و مثل 
سال هاى قبل مجوز را که گرفتیم اعالم مى کنیم.

رابطه شهرنشینى و 
فرزندآورى 

   تسنیم | آخرین سرشمارى نفوس و مسکن 
در آبان سال 1395 انجام شده است، آمار به دست 
آمده در این سرشمارى نشان دهنده افزایش روند 
شهرنشینى در ایران است. از سال 1335 تا 1395 
جمعیت شهرنشین کشور از نسبت 31/4 درصد به 
74/0 در سال 1395 افزایش پیدا کرده است؛ بنا بر 
مطالعات جمعیت شناسى کاهش محسوس الگوى 
زندگى روســتایى و الزامات الگوى شهرنشینى 
یکى از دالیل کاهش فرزنــدآورى در دهه هاى 

اخیر بوده است.

تعجب آور است!
   روزنامه جمهــورى اســالمى |   یکى از 
عجایب روزهاى اخیر بعد از ویــروس کرونا، خواندن 
مدام توییت هاى قاتل سردار ســلیمانى (ترامپ) در 
بخش هاى مختلف خبرى صداوسیماست! رسانه ملى 
آنچنان به صحبت هاى  ترامپ عالقه مند اســت که 
فراموش کرده رئیس جمهور آمریکا چه فرد دروغگویى 
اســت و چه جنایت هایى در حق ملت ایــران کرده 
است. معلوم نیست رسانه ملى از چه چیز نگران است! 
«فاکس نیوز» هم دیگر به ایــن اندازه به ترامپ توجه 

ندارد.

آب هم نمى خورم!
   ایســنا | نماینده مردم شــهر بابک در مجلس 
شوراى اسالمى که با اعالم اعتصاب غذاى خود در 
اعتراض به حل نشدن مشکالت مردم حوزه انتخابیه 
اش خبرساز شده بود به ســئواالتى درباره اعتصاب 
غذاى خود پاسخ داد و گفت که در صورت بى توجهى 
مجدد به خواســته هاى مردم در فاز بعدى اعتصاب 
آب را نیز به اعتصاب غذایش اضافه مى کند. مصطفى 
رضا حســینى قطب آبادى گفت: من اهل اســتعفا 
نیستم؛ محکم مى مانم. االن اعتصاب غذا کرده ام و 
اگر خواسته مردم عملى نشود بعد از مدتى اعتصاب 
آب را هم به آن اضافه مى کنم به نشانه اینکه وقتى 

شما (مردم) آب ندارید بخورید ما هم نمى خوریم.

5000 آقازاده در آمریکا!
   خبــر آنالیــن | محمد غرضى، فعال سیاســى و 
وزیــر دوران دفاع مقــدس مى گویــد: اصولگرایان 
تمام حاکمیــت، دولت، مجلــس و قــواى قضاییه 
را مــى خواهنــد، کمــا اینکه اصــالح طلبــان نیز 
همینگونه هســتند، منتهى با هم تعامــل مى کنند، 
یعنى بخــش هــاى مختلــف را بــه هــم واگذار 
مى کنند و در یک چیزى شریک هستند: زیر زندگى و 
زیر معیشت براى مردم؛ یعنى آنها در این شراکت دارند 
و بقیه را بین هم تقسیم مى کنند. شما ببینید این 5000 
اوالد مدیران اصالح طلب و اصولگــرا که در آمریکا 
هستند چگونه امتیازات را بین خودشان تقسیم کرده اند 
و اصًال مشخص نیست که او پسر یک اصولگراست یا 

پسر یک اصالح طلب.

افزایش کمرشکن تورم
   بهار | نرخ تورم لبنــان در دوره 12 ماه منتهى به 
ســپتامبر، 131/05 درصد افزایش یافت که این نرخ 
تورم در مقایســه با دوره زمانى مشــابه منتهى به ماه 
قبل 11/02 درصد بیشتر شده اســت. به این ترتیب 
نرخ تورم لبنان به باالترین سطح خود در تاریخ معاصر 

رسیده است.

کاهش روز به روز تورم
   ایسنا | نرخ تورم ســومین اقتصاد بزرگ جهان 
در 12 ماه منتهى به اکتبر با 1/4 درصد کاهش نسبت 
به ماه قبل به منفى 2/1 رســید که ایــن رقم، یکى از 
کمترین تورم هاى ثبت شده در ژاپن طى پنج ماه اخیر 
بوده اســت. در بین بخش هاى مختلف، پتروشیمى با 
تورم منفى 16/2 درصدى بیشترین تأثیر را در نزولى 
شدن نرخ تورم داشته است و پس از این بخش نیز آب 
و برق با تورم منفى 3/1 درصدى و فوالد با تورم منفى 

2/8 درصد قرار دارند.

از اولین هاى داراى حزبیم
   خبر گزارى حوزه | حجت االسالم والمسلمین 
محسن مهاجرنیا، اســتاد حوزه علمیه و مؤلف کتاب 
«درآمدى بر فقه تحزب در نظام اســالمى» در آیین 
رونمایى این اثرگفت: ما احــزاب زیادى داریم، بیش 
از 200 حزب در کشور وجود دارد و جزو اولین کشورها 
در آسیا در این زمینه هستیم، اما نقیصه اى وجود دارد 
و الزم اســت این نقص در قالب نگاه فقهى برطرف و 

مباحث بومى متناسب ارائه شود.

خبرخوان

روزنامه «خراسان» نوشت: شاید باورتان نشود اما تنها سه 
روز پس از صحبت هاى عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى 
ایران در خصوص توافق ایران و عراق براى آزاد شــدن 
صادرات سیب زمینى کشورمان، کامیون هاى حامل بار 
سیب زمینى به سمت مرز عراق روانه شدند و آنقدر تعداد 
کامیون ها زیاد بود که یــک روز مانده به صادرات اعالم 
شد از فرســتادن کامیون هاى با بار سیب زمینى به مرز 
خوددارى کنید تا بالیى که سر گوجه فرنگى ها آمد، سر 

سیب زمینى ها نیاید.
به گفته عضو اتاق مشترك ایران و عراق، تا روز یک شنبه 
بیش از 1100 کامیون ســیب زمینى وارد مرز پرویزخان 
شــدند در حالى که ظرفیت پذیرش طرف عراقى روزانه 

فقط 70 کامیون است. 
تا چندى قبــل صادرات گوجه فرنگى بــه عراق ممنوع 

بود امــا از اواخر مهــر صادرات آن آزاد شــد و ســیل  
کامیون هاى صادراتى گوجه به ســمت مرزهاى عراق 
به راه افتاد، به گونه اى که در اســتان کرمانشاه انبوهى از 
کامیون هاى حامل گوجه فرنگى به سمت مرز پرویزخان به 
عنوان مرز اصلى صادرات محصوالت کشاورزى به عراق، 
حرکت کردند. ورود این مقدار گوجه فرنگى به مرزهاى 
عراق، عرضه را بسیار بیشتر از تقاضا کرد و از آنجا که نیاز 
بازار عراق مشخص و محدود است، بقیه گوجه فرنگى ها 

از مرز برگشت خورد.
با توجه به اینکه هوا هنوز چندان خنک نشده بود، بخش 
زیادى از این گوجه ها با زیان فراوان از دست رفت، در حالى 
که در همان روزها که البته هنوز هم ادامه دارد قیمت گوجه 
فرنگى به دلیل کمبود در بازار داخل کشور بسیار باال رفت و 

حتى تا کیلویى 15 هزار تومان هم رسید.

مدیریت فوق العاده روى گوجه و سیب زمینى! 
رئیس یک شرکت ژاپنى ســازنده ماسک که از چهره 
سران جهان، ماسک تولید مى کند، مى گوید: طراحى 

ماســک «ترامپ» خیلى راحت تر از «بایدن» اســت 
که همیشــه لبخند به لب دارد و مثل ترامپ خبرساز و 

جنجال آفرین نیست.
اســتودیوى «اوگاوا» واقع در سایتاما، در شمال توکیو 
اســت و رئیس آن «کوکى تاکاهاشى» است. 
این استودیو ساخت ماسک الستیکى بایدن را 
اوایل ســال آغاز کرد اما از زمــان پیروزى وى 
در انتخابات اخیر آمریکا، تولید خود را افزایش 

داده است.
این شــرکت فقط در ماه اکتبر، 1000 ماسک 
بایدن را هر یک به قیمت 22 دالر و 79 ســنت 
فروخت. این شرکت قصد دارد تا پایان سال 25 
هزار ماسک دیگر تولید کند. ماسک هاى ترامپ 
که به همان قیمت فروخته مى شــود، بــه پایین ترین 

اولویت براى خط تولید شرکت تبدیل شده اند.

تولید ماسک «جو بایدن» در ژاپن

عبدالعلى دستغیب، منتقد ادبى پیشکسوت که به عنوان 
سخنران شــب نخســت ویژه برنامه هاى هفته کتاب 

مرکز اســناد و کتابخانه ملى فارس سخن 
مى گفت، با اظهاراتى جنجال برانگیز درباره 
حافظ، بار دیگر توجهات را به خود معطوف 

کرد.
دستغیب با بیان اینکه شغل حافظ همچون 
فرخى سیستانى، شاعرى دربار بوده است، 
افزود: «سعدى برخالف حافظ از شاعرى 
دربار فارغ بود.» به گفته این منتقد، حافظ به 
جز دوره پنج ساله امیر مبارزالدین، در ادامه 

زندگى خود جزو شاعران دربار بوده است.
دستغیب در پایان با اشــاره به خاطره اى از خود با مسعود 
فرزاد (نویســنده و حافظ پژوه)، گفــت: «روزى از فرزاد 

پرســیدم: چه مقامى براى حافظ قائل هستى؟ پاسخ داد: 
شــکوهمندترین پدیده فرهنگى ایران؛ حــال آنکه من 

معتقدم چنین گزاره اى درباره حافظ صحیح نیست و بیشتر 
به یک تعارف شبیه است.»

حافظ شاعرى دربارى بود!
«ماریا کالینوفسکا» کســى که به عنوان سینمارو ترین 
آدم لهستان و احتماًال دنیا شناخته مى شد، در 75 سالگى 

درگذشت.
او بالغ بر 16 هزار فیلم در سینماها و فستیوال ها تماشا کرده 
و مشهور بود هر فیلمى را که تماشا مى کرده در دفترچه اى 

آن را ثبت مى کرده است.
کالینوفسکا به همراه شــوهرش که سه سال پیش از دنیا 
رفت به عنوان مشهورترین زوج سینمارو لهستان شناخته 
و در بسیارى از فستیوال هاى این کشور به عنوان مهمان 
افتخارى حاضر مى شدند. اولین فیلمى که کالینوفسکا در 

زندگى اش در سینما دیده بود مربوط به سال 1958 و فیلم 
«دختر با یک گیتار» محصول شــوروى سابق بود. از آن 
زمان به بعد او با دقت همه فیلم ها را در سینما یا جشنواره ها 
تماشا مى کرد و آنها را در دفترچه اش ثبت مى کرد، درابتدا 
او به تنهایى به سینما مى رفت و بعدها از دهه 70 به همراه 
همسرش فیلم ها را تماشا مى کرد. این زوج براى تماشاى 
فیلم قوانینى هم داشتند: فیلم ها را فقط در سینما و آن هم 

تنها یک بار نگاه مى کردند.
آنها تا سال 2008 نزدیک به ده هزار فیلم با هم در سینماها 
و فستیوال ها تماشا کرده بودند. این دو حدوداً هر سال بین 

400 تا 500 فیلم مى دیدند.

سینماروترین آدم دنیا درگذشت

بد یا خوب، چهار سال حضور «ترامپ» در کاخ سفید باعث 
شکل گرفتن طرح هاى خالقانه اى شد که در رسانه هاى 

گوناگون جلوه گر شدند. 
ترامپ پیش از ریاســت جمهورى هم تا حدى خبرساز بود 
اما دوران ریاست جمهورى او چیز دیگرى است. او هر روز 
بهانه اى به دست رسانه ها مى داد تا کارهایش را به چالش 
بکشند. از سیاســت هاى مهاجرتى تا مدیریت همه گیرى 
کرونا، همیشه چیزى وجود داشت که از دلش طرح هایى 

بى نظیر بیرون بیاید.
ترامپ در دوران ریاست جمهورى اش همیشه دوست داشت 
تصویرش را بر جلد مجله «تایم» ببیند، اتفاقى که بارها افتاد 
اما نه به آن شکلى که او مى پسندید. او که در سال 2016 به 
انتخاب «تایم» شخصیت سال لقب گرفت پیش از رسیدن 
به کاخ سفید و در کارزار انتخابات سوژه یکى از مشهورترین 
طرح هاى این مجله شــد. تصویرى از چهره  در حال ذوب 
شدن ترامپ بر جلد «تایم» را مى توان مشهورترین طرح 
نامید که دنباله دار هم شد. تصویرى از چهره ترامپ با یک 
توضیح یک کلمه اى «ذوب شدن». انگار که کسى شعله 
آتش را به چهره مجســمه مومى ترامــپ در موزه «مادام 

توسو» گرفته باشد.
این طرح مشهور کنایه اى ژرف به گرفتارى هاى پى درپى 
ترامپ در مسیر رسیدن به ریاســت جمهورى بود. اما این 
پایان راه نبود و این طرح «ادل رودریگز»، هنرمند آمریکایى 
کوبایى تبار قرار بود ادامه داشته باشــد. چند ماه بعد طرح 
دیگرى با عنوان «ذوب شدن» کامل، منتشرو برنده جایزه 

هم شد.

از دیگر طرح هاى مشهور رودریگز که پس از رسیدن ترامپ 
به کاخ سفید روى جلد «تایم» کار شد، باید به «آتش و خشم» 
اشاره کرد. طرحى که با الهام گرفتن از کتاب مشهور «مایکل 

وولف» به همین نام یکسال پس از ورود ترامپ به کاخ سفید 
ساخته و پرداخته شده بود. طرح او همان ویژگى هاى آشناى 
طرح «ذوب شدن» را در خود دارد. همان رنگ ها، تأکید بر 

فرم دهان و این بار استفاده از موهاى شعله ور براى نشان دادن 
«آتش و خشم». این طرح قرار بود توصیفى از یکسال نخست 

ریاست جمهورى ترامپ شود.

هنر «TIME» چگونه «ترامپ» را ذوب کرد

خبرگزارى «ایرنا» (ارگان مطبوعاتى - رسانه اى دولت) 
در یادداشتى از ســخنان روز یک شنبه رئیس مجلس 
درباره نحوه عملکرد دولت درباره تحریم ها، شــرایط 

اقتصادى و بیمارى کرونا به شدت انتقاد کرد.
قالیباف با کنایه به دولت گفته بود: هر چند از شکست 
«ترامپ» خوشحالیم اما نباید زندگى و معیشت مردم را به 
شکست یا پیروزى کسى در کاخ سفید 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 ارتبــاط دارد نه به آریزونا، جورجیا و 

میشیگان؛ پس به مردم آدرس غلط ندهید.
«ایرنا» روز گذشــته در این باره نوشت: آدرس غلط به 
مردم زمانى داده شد که چشم بر تحریم هاى کمرشکن 
واشنگتن بسته و نشانى مقصر را در خیابان پاستور اعالم 
کردند. سیگنال ضعف به خارج زمانى داده شد که همه 
تریبون هاى مخالف دولت یکصدا دستاوردهاى کشور 
را زیر سئوال بردند و دولت را ناکارآمد جلوه دادند. شرایط 
کشور زمانى به خیابان هاى واشنگتن گره خورد که با 
انواع خودتحریمى ها، حتى اندك حمایت هاى دوستان و 
هم پیمانان هم از اقتصاد ایران گرفته شد. با این همه اما 
دولت در مسیر اجراى مسئولیت هاى خود تاکنون استوار 

ایستاده و تا پایان دوره خود هم خواهد ایستاد.

رسانه دولت به قالیباف: شما آدرس غلط مى دهید!
در روزهاى اخیــر ماجراى امیر احمــد دادبین، فرمانده 
لشکر 28 پیاده کردستان و فرمانده سابق نیروى زمینى 
ارتش بسیار خبرساز شده است. خبر از این حکایت داشت 
که امیر دادبین خانه خود را بــه فردى نیازمند داده، خانه 
ســازمانى اش را نیز تحویل داده و دنبال خانه اجاره اى 
مى گردد. ویدیوى مربوط به جســتجوى خانه یکى از 
فرماندهان مشهور دوران هشت سال دفاع مقدس بازتاب 
گسترده اى در شبکه هاى اجتماعى داشت. این ویدیو که 
در یک آژانس امالك گرفته شــده بود نشان مى داد که 
احمد دادبین مى خواهد خانه اى اجاره کند و خانه خود را 

به یک فرد نیازمند دیگر بدهد.
در این ویدیو صداى فردى شنیده مى شود که مى گوید 
خانه اى در شــأن امیر دادبین براى وى پیدا شود که با 
واکنش تند وى مواجه مى شــود: «شأن؟ شأن ما نداره. 
شأن دیگه چیه؟ من احمد، بسیجى ام». بعد از انتشار این 

ویدیو، خبر رسید که دادبین خانه سازمانى اش را تخلیه 
کرده، سال هاست بخشــى از حقوقش را بخشیده و از 

پذیرش کمک نیز خوددارى مى کند. 
در ادامه دختر امیر دادبین به این ویدیو واکنش نشان داده 
و اعالم کرد که ساده زیســتى پدرش خواسته و منشى 
شخصى بوده و به معنى ندار بودن او نیست. زهرا دادبین 
به انتقاد از رسانه ها پرداخته و اعالم کرد که تصمیم امیر 
دادبین براى دادن خانه به نیازمندان و جســتجوى خانه 
اجاره اى تصمیم شخصى وى بوده و حتى این موضوع را 
به فرزندان و همسرش نیز نگفته بود. فرزند امیر دادبین در 
پایان مى گوید که «پدر همیشه مى گوید خانه اى که در 
آن ساکنیم (منزل سازمانى) براى من و مادرتان، بزرگ 
است، شما خانه تان را در اختیار یک نیازمند قرار دهید و 
بیایید منزل ما باهم زندگى کنیم. شاید مشکل از من است 
که به اندازه او بخشنده نیستم و زندگى را چون او راحت 

نمى گیرم.»

ماجراى خانه سازمانى امیر احمد دادبین
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گرامیداشت 25 آبان
 در گالرى شهر

رئیـس اداره توسـعه فرهنـگ شـهروندى سـازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان گفت: 
مجموعه اى از طرح هاى گرافیکى به مناسبت 25 آبان 
ماه روز حماسـه ایثـار و شـهادت مردم اصفهـان و یکم 
آذرماه نکوداشت روز اصفهان در گالرى شهر به نمایش 
گذاشـته شـده اسـت. احمد رضایى اظهار کـرد: بر این 
اساس سـه طرح با جمالت «اصفهانى ها ثابت قدمند، 
اصفهانى ها گشاده رو هستند و اصفهانى ها زنده دل اند» 
ویژه نکوداشت روز اصفهان و یک طرح از شهید خرازى 
ویژه 25 آبان ماه با شعار «اصفهانى ها سربلندند» طراحى 

شده که روى 300 تابلوى شهرى نصب شده اند.

4 استاد اصفهانى در شمار 
برترین ها

با اعالم اسـامى 160 هزار دانشـمند 2 درصد برتر دنیا، 
چهار عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در لیسـت دانشـمندان برتر جهان در سـال 2020 قرار 
گرفتند. در لیسـت منتشر شـده، 433 دانشمند از کشور 
ایـران در زمره دانشـمندان دو درصد برتر قـرار گرفتند 
که از دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهان اسـامى دکتر 
رؤیا کلیشادى، دکتر ژاله ورشوسـاز، دکتر سید ابراهیم 

سجادى و دکتر آذر برادران دیده مى شود.

دغدغه تغییر کاربرى اراضى 
کشاورزى

رئیس جهاد کشاورزى شهرسـتان خمینى شهر گفت: 
هرگونـه تغییـر کاربـرى خـارج از عرف بخـش جهاد 
کشـاورزى به اسـتناد مواد قانونى موظف بـه پیگیرى 
مى شود. پیام قاسمى در جلسه شـوراى این شهرستان 
توضیح داد: جهاد کشـاورزى تا کنـون 70 مورد تخلف 
کاربرى با پیگیرى را قلع و قمع کرده و 82 پرونده قطعى 

شده در حال پیگیرى است.

جانمایى تصفیه خانه فاضالب 
بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفـا جرقویـه، بـا حضور 
کارشناسـان اداره ثبـت اسـناد و امالك جنوب شـرق 
اصفهـان در منطقه، جانمایى زمیـن محل تصفیه خانه 
فاضالب منطقه جرقویه انجام و نقاط UTM مشخص 
شـده میخکوب شـد. گفتنى اسـت زمین تصفیه خانه 
مشترك فاضالب شهرها و روستاهاى منطقه جرقویه 
به مساحت 50 هزار متر مربع در اواخر سال 1398به اداره 
آبفا واگذار و از نظر موقعیت مکانى در شمال شرقى شهر 

نیک آباد قرار دارد.

مقابله با سگ گردانى با خودرو
رئیس پلیس راهور اصفهان با اشـاره به مطالبه فزاینده 
شهروندان در برخورد با سگ گردانى اظهار کرد: برخورد 
پلیس با خودروهاى حامل حیوانات خانگى از جمله سگ 
با شدت دنبال مى شود. سـرهنگ محمدرضا محمدى 
افزود: طبق قوانین جریمه برخورد با خودروهاى حامل 
حیوانات خانگى نظیر سـگ تنها 20 هزار تومان اسـت 
که به هیچ عنوان بازدارنده نیسـت. رئیس پلیس راهور 
اسـتان اصفهان با اشـاره بـه اینکـه در حـال رایزنى با 
مقامات قضایى استان در راسـتاى تنبیه و جریمه هاى 
مؤثر هسـتیم، تصریح کرد: بـه زودى اقدامات تنبیهى 
جـدى تـرى در انتظـار هنجارشـکنانى کـه اقـدام به 

سگ گردانى با خودرو مى کنند خواهد بود.

پیش بینى بارش برف در 
ارتفاعات

کارشـناس اداره پیش بینـى هواشناسـى گفـت: بارش 
پراکنده در نیمه شمالى اسـتان به ویژه در ساعات عصر 
و بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانى اصفهان 
پیش بینى مى شـود. آسـیه آقایى در گفتگو بـا خبرنگار 
«ایمنا»، اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى 
به نسبت ناپایدار در سطح استان اصفهان تا دو روز آینده 
است از این رو آسـمان بسـیارى از مناطق ابرى گاهى 

همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینى مى شود.

خبر

معاون اقتصادى و بازرگانى شرکت پاالیش نفت اصفهان 
(شپنا) گفت: برنده شــدن در مزایده خرید بالغ بر 23 درصد 
سهام پتروشــیمى اصفهان گام بلند در جهت تحقق هدف 
ملى جهش تولید و اعتالى ایران اسالمى محسوب مى شود.

مهدى صرامى گفت: پتروشــیمى اصفهان یکى از صنایع 
پایین دستى شرکت پاالیش نفت اصفهان است که روزانه 8 
تا 9 هزار بشکه پالتفرمیت به عنوان خوراك دریافت مى کند 
و ساالنه حدود 160 هزار تن، انواع محصوالت آروماتیک 
شامل بنزن، تولوئن، ارتوزایلین، پارازایلین، مخلوط زایلین 
ها و انیدرید فتالیک تولید مى کند. این فرآورده ها در صنایع 
مختلفى از جمله شوینده ها، صنایع نظامى، رنگ و رزین، 

الیاف مصنوعى و پالستیک کاربرد دارند. همچنین رافینیت 
برگشتى آنها به بنزین پاك عارى از بنزن پاالیشگاه، اضافه 

مى شود.
معاون اقتصادى و بازرگانى شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
اشاره به پتانسیل هاى مطلوب پتروشیمى اصفهان، باال بودن 
ارزش روز تأسیسات و دارایى هاى قابل اتکاى آن تصریح 
کرد: با کسب کرسى هاى الزم در هیئت  مدیره پتروشیمى، 
ضمن بهره بردارى از پتانســیل ها و اعتمادهاى متقابل، 
امکان استفاده بهینه از فضاهاى عملیاتى موجود فیمابین 
فراهم مى شود که قطعًا در حاشیه سود عملیاتى آنها تأثیر 

بسزایى خواهد داشت.

صادرات محصوالت فوالد مبارکه اصفهان 114 میلیون 
دالر ارزآورى در صنعت فوالد کشور داشت.

معاون فروش و بازاریابى فوالد مبارکه، ارزش صادرات این 
مجتمع فوالد بزرگ را در نیمه نخست پارسال ده میلیون 
دالر بیان کرد و گفت: نیمه نخست امسال 284 هزار ُتن 
انواع محصوالت تخت از بــزرگ ترین تولیدکننده فوالد 
کشــور به بازار هاى خارجى صادر شد که بیشترین میزان 
صادرات مربوط به محصوالت نیمه نهایى (اسلب) به میزان 
146 هزار و 978 تن معادل 52 درصد و محصوالت گرم و 
اسیدى شویى با 103 هزار و 470 تن، 36 درصد بیشترین 

حجم صادرات این شرکت را به خود اختصاص داده اند.

طهمورث جوانبخت، کشور هاى شــرق آسیا، خاورمیانه، 
آسیاى میانه و اروپا را بازار هدف محصوالت فوالدى مبارکه 
دانست و افزود: چین، امارات، افغانستان، اندونزى، عراق، 
عمان، ترکیه و اسپانیا از جمله مشتریان فوالد مبارکه در 
این مدت بودند. وى به جایگاه ممتاز فوالد مبارکه در میان 
سایر شرکت ها اشاره کرد و افزود: فوالد مبارکه اصفهان 
با دریافت انواع اســتاندارد هاى مدیریت کیفیت، رضایت 
مشــتریان و گواهینامه هاى معتبر بین المللى همچنین 
جوایز معتبر داخلى در بازار جهانى و ملى فوالد قرار گرفته 
و همتراز با شرکت هاى معتبر بین المللى در حال تولید و 

عرضه محصوالت در بازار هاى صادراتى است.

ارزآورى 114 میلیون دالرى 
فوالد مبارکه

گام بلند شرکت پاالیش نفت 
در جهت تحقق هدف ملى

سخنگوى ستاد مقابله با کرونایى اصفهان با اشاره به 
عدم ابالغیه جزئیات طرح تعطیلــى از اول آذر ماه به 
اصفهان در راستاى مهار بیمارى کرونا اظهار کرد: هنوز 
دســتورالعمل هاى طرح تعطیلى از ابتــداى آذر ماه 
به اصفهان ابالغ نشــده اســت و به محــض ابالغ 
جزئیات طرح در ستاد اســتانى مقابله با کرونا مطرح و 
اطالع رسانى مى شود. حجت ا... غالمى روز دوشنبه 
(دیــروز) گفت: تیم کمیتــه مربوط به طــرح اعمال 
محدودیت هــاى آذر ماه تا روز ســه شــنبه (امروز)، 
دســتورالعمل ها را گردآورى و جمــع بندى مى کنند 

تا براى اول آذر ماه اجرایى شــود. ســخنگوى ستاد 
استانى مقابله با کرونا با اشــاره به اینکه نسخه نهایى 
دستورالعمل هاى محدودیتى آذر ماه در آینده نزدیک 
اعالم مى شــود، تصریح کرد: هیچ گونه طرح تعطیلى 
در استان اصفهان اجرا نشده و تنها طرح محدودیتى در 
راستاى کنترل کرونا در اصفهان و شهرهاى بهارستان، 
خمینى شهر، نجف آباد، شاهین شهر، لنجان، کاشان، 
فالورجان، شهرضا، مبارکه، سمیرم، خوانسار و اردستان 
اجرایى شده که بر عدم فعالیت مشاغل گروه هاى 2، 3 و 

4 از ساعت 18 به بعد داللت دارد.

دستورالعمل طرح تعطیلى به اصفهان
 ابالغ نشده است

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در جلسه کمیته 
امر به معروف و نهى از منکر این مجموعه گفت: یکى 
از مصادیق فریضه امر به معروف و نهى از منکر، اشاعه 

اخالق اسالمى و نهى از منکرات ادارى است. 
ناصر مشایخى در این جلسه اظهار کرد: طبق آموزه هاى 
دینى ما، امر به معروف و نهى از منکر دو فریضه بسیار 
مهم اند که به عنوان یک وظیفه همگانى مطرح هستند 
و هرکس در هر جایگاهى بایــد این وظیفه را با رعایت 

شرایط و به نحو شایسته به انجام برساند.
حجت االسالم محمد کیانى، رئیس شوراى فرهنگى 

مخابرات منطقه اصفهان نیز با تشریح راه هاى احیاى 
این فریضه الهى گفت: انجــام فریضه امر به معروف و 
نهى از منکر نتایج بى شمار و مثبت فردى و اجتماعى در 
جامعه خواهد داشت و براى احیا و اشاعه آن در مخابرات 
در درجه اول باید مصادیق معروف و منکر را در محیط 
سازمان شناسایى کرد. در این جلسه پس از بحث و تبادل 
نظر، مهمترین مصادیق امربه معروف در مخابرات مورد 
بررسى قرار گرفت و مقرر شد دستور جلسه بعدى این 
کمیته راهکارهاى عملیاتى براى ترویج این معروفات 

در سازمان قرار گیرد.

بررسى مهمترین مصادیق امر به معروف در 
مخابرات

رابطــان فرهنگى مدیریت شــهرى اصفهان در چین 
پس از برگزارى نمایشــگاه CIIE در حــال رایزنى 
و تنظیــم تفاهمنامــه همــکارى فرهنگــى میان 
شهردارى هاى دو شهر اصفهان و نانجینگ و انعقاد آن 

تا 15 روز دیگر هستند. 
معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان با اعالم این خبر گفت: مدیریت 
شــهرى اصفهان امســال با توجه به شــیوع بیمارى 
 CIIE کرونا، براى حضور در نمایشــگاه بین المللى
(بزرگ ترین نمایشگاه چند منظوره آسیا) از توان رایزنان 

فرهنگى اصفهان در چین استفاده کرد.
مرتضى رشیدى با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللى 
CIIE از پنجم نوامبر (15 تا 20 آبان) در شهر شانگهاى 
چین برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت شهرى اصفهان 
براى انجام رسالت معرفى شهر اصفهان و 
رونق بخشیدن به فرهنگ، تصمیم گرفت 
در این نمایشگاه شرکت کند. وى افزود: 
براى حضور در این نمایشــگاه با ایرانیان 
مقیم شانگهاى و فعاالن فرهنگى رایزنى 
شد و بدون حضور حتى یک نفر از مجموعه 
شــهردارى در چین براى اولیــن بار در
 بزرگ ترین نمایشــگاه چندمنظوره آسیا 
شــرکت کردیم و به معرفى آثار، صنایع 

دستى و فرهنگ شهر اصفهان پرداختیم.
رشــیدى افزود: همچنین شــهردار نانجینگ از غرفه 
اصفهان دیدار داشــت و گفتگوهایى صورت گرفت تا 
تفاهمنامه همکارى فرهنگى میان شهردارى هاى دو 
شهر اصفهان و نانجینگ منعقد شود؛ همچنین مقرر شد 
موزه دائم در این شهر به معرفى آثار فرهنگى و تاریخى 

اصفهان اختصاص داده شود.

انعقاد تفاهمنامه همکارى میان اصفهان و نانجینگ

از یک انبار 300 ُتن گندم و جو احتکار شده، کشف شد. 
جانشین فرمانده انتظامى استان گفت: مأموران پلیس 
امنیت اقتصادى هنگام کنترل انبار هاى شهرســتان 
اصفهان از دپوى مقدار بسیار زیادى گندم و جو در یک 

انبار مطلع شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر افزود: مأموران همراه 
کارشناســان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات 
حکومتى از انبار بازدید کردنــد و 200 تن گندم و 100 

تن جو را که دپو شده بود، کشف کردند. وى با بیان اینکه 
این انبار در سامانه انبار هاى اداره صنعت، معدن و تجارت 
ثبت نشده بوده و موجودى آن نیز در این سیستم ثبت 
نبود گفت: ارزش این کاال هاى احتکار شده 11 میلیارد 

ریال است.
سرهنگ هاشمى فر گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر 
و تحویل مراجع قضائى و انبار با حکم مقام قضائى مهر 

و موم شد.

احتکار 300 ُتن گندم و جو در اصفهان

چندى است که خبر کمیاب شــدن روغن در همه کشور 
پیچیده شده است و سبب نگرانى مردم براى تأمین این ماده 
غذایى اصلى شده است. با خبر کمبود کاالیى عده اى دست 
به احتکار و سودجویى زده و سعى مى کنند از فرصت به دست 
آمده استفاده یا به تعبیر بهتر سوءاستفاده کنند. از طرف دیگر 
ترس مصرف کننده براى تأمین کاالهاى کمیاب و سعى در 
تأمین بیش از نیاز براى آینده اى نزدیک علتى دیگر براى 

گرانى و سوءاستفاده احتکارگران مى شود.
به گــزارش «تســنیم»، در خصوص کمبــود روغن در 
فروشگاه ها چندى پیش معاون بازرگانى سازمان صمت 
اســتان اصفهان اظهار کرد: حواله هاى تخصیص بیش از 
2500 ُتن روغن براى مصرف خانوارهاى داخل اســتان 
اصفهان صادر شده است. اسماعیل نادرى مژده توزیع روغن 
در فروشگاه هاى بزرگ، تعاونى هاى مصرف، تعاونى هاى 
فرهنگیان، تعاونى هاى محلى و واحدهاى صنفى منتخب 

بدون افزایش قیمت را داده بود.
این در حالى اســت که این روزها خبــرى مبنى بر اینکه 
روغن جامد در مناطقــى از اصفهان به شــدت کمیاب و 
برخى فروشگاه ها حلب 4/5 کیلویى را تا 300 هزار تومان 
به فروش مى رسد در شــبکه هاى مجازى دست به دست 

مى شود.
معاون امور بازرگانى سازمان صمت استان اصفهان در این 

خصوص اظهار کرد: در حال حاضر براساس برآوردها درصدد 
رفع مشکالت صنوف تولیدى و صنایع مصرف کننده روغن 
نباتى هســتیم تا روغن مورد نیاز آنها وارد بازار شود. وى 
ادامه داد: هم اکنون با صدور حواله هاى روغن جامد و واریز 
هزینه ها، روغن مورد نیاز صنوف تولیدى و صنایع در حال 
حمل است و امیدواریم در دو تا سه هفته آینده این حوزه ها 
بتوانند روغن احتیاجى خود را از کارخانه ها تحویل گرفته و 
وارد بازار شــود. نادرى درباره اینکه اکثراً خانوارها مصرف 
روغن جامد ندارند، بیان کرد: روغن نباتى بیشتر در صنوف 
تولیدى، صنایع، رستوران ها و شیرینى فروشى ها کاربرد دارد 
که به دلیل عدم تأمین حلب روغن هاى 4/5 و 16 کیلویى در 
صنعت روغن مشکالتى ایجاد شده که با رفع آنها معضالت 

فعلى برطرف خواهد شد.
وى با بیان اینکه در دو تا سه هفته گذشته با کمبود و عدم 
تأمین روغن مایع در بازار روبه رو بودیم، گفت: نمى گویم 
100 در صد مشــکل توزیع روغن مایع برطرف شــده  اما 
براساس قول ها و صبورى مردم هم اکنون شرایط عرضه 
روغن در بازار مناسب تر شده و روغن سرخ کردنى، پخت و پز 

در فروشگاه هاى بزرگ شهر اصفهان موجود است.
معاون امور بازرگانى سازمان صمت استان اصفهان در پاسخ 
به اینکه در شــرایط فعلى آیا کارخانه هاى تولیدى روغن 
مورد نیاز بازار را تأمین مى کنند، اظهار کرد: کارخانه ها هم 

ظرفیتى دارند که براساس تولیدات آنها روغن مایع مورد نیاز 
بازار تأمین مى شود.

نادرى در پاسخ به اینکه آیا افزایش تقاضاى صنوف تولید 
و صنایع دلیل کمیابى روغن جامد در بازار است یا مباحث 
احتکار کاال، آشــفتگى هایى را درپى داشــته است افزود: 
موضوع احتکار اقالم را منتفى نمى دانیم چرا که با کسرى 
کاالیى در بازار یکســرى از افراد سودجو و سوداگر با بهره 
مندى از شرایط در صدد سوءاســتفاده هستند تا سودهاى 
بیشتر و خارج از قاعده کســب کنند که چنین وضعیتى در 

بازار ایجاد مى  شود.
وى ادامه داد: در هفته هاى گذشته در توزیع روغن در بازار 
کمبودهایى داشــتیم اما با اقداماتى در گمرکات و افزایش 
ترخیص سریع کاالها، مشکالت تا حدودى کاهش یافته 
و کارخانه ها با تحویل مواد اولیه، روغن مورد نیاز را تولید و 

روانه بازار مى کنند.
معاون امور بازرگانى سازمان صمت استان اصفهان در پاسخ 
به سئوالى که چرا روغن جامد 4/5کیلویى در بازار با قیمت 
300 هزار تومان براى مصرف کننده عرضه مى شود، بیان 
کرد: با نابسامانى توازن عرضه و تقاضا و افزایش تقاضاها به 
طور طبیعى براى قیمت ها فراز و نشیب هایى ایجاد مى شود 
اما اکنون این قیمت گذارى روغن نباتى به هیچ  وجه قابل 

قبول و مورد تأیید نیست.

ماجراى روغن 300 هزار تومانى 
در اصفهان 

معاون سازمان صمت: با نابسامانى توازن عرضه و تقاضا به طور طبیعى براى قیمت ها فراز 
و نشیب هایى ایجاد مى شود

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
اظهار کرد: رســیدگى الکترونیکى بــه پرونده هاى 
روابط کار و اختالفــات کارگــرى و کارفرمایى از 
27 مهر امســال در اســتان آغاز شــد و کارگران و 
کارفرمایان براى ارائه شــکایات نیازى به مراجعه 

حضورى ندارند.
کامران کالنى مهابادى افزود: این افراد با مراجعه به 
دفاتر پیشخوان دولت و پس از احراز هویت، مى توانند 
از طریق سامانه جامع روابط کار دادخواست خود را 
ثبت کنند. وى بیان کــرد: کلیه مراحل صدور ابالغ 

و دعوتنامه ها در فرایند رسیدگى الکترونیکى است 
و تنها جلســه نهایى براى اداى توضیحات و تنظیم 

صورتجلسه حضورى برگزار مى شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
با بیان اینکه به دنبال این هستیم که جلسات نهایى 
را هم به صورت مجازى برگزار کنیــم افزود: ثبت 
بیمه بیکارى و آموزش هاى حوزه ایمنى به صورت 
الکترونیکى انجام مى شود و زیر سامانه اى هم براى 
ثبت بازنشستگى پیش از موعد مشاغل سخت و زیان 
آور به زودى در سامانه جامع روابط کار فعال مى شود.

رسیدگى غیرحضورى به اختالفات کارگر و کارفرما

مجرى طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان درباره آزادراه 
شــرق اصفهان که آخر هفته جارى به بهره بردارى خواهد 
رسید، اظهار کرد: عملیات آزادراه شرق اصفهان نزدیک به دو 
دهه گذشته اجراى آن آغاز شده بود اما این طرح به دالیلى 

سرعت و فعالیت مد نظر را نداشت.
علیرضا صلواتى در گفتگو با «ایســنا» با بیان اینکه طى دو 
سال 97 و 98 نیز روند اجراى این طرح به صورت جدى دنبال 
شد، افزود: خوشبختانه طى یکسال گذشته با تأکید وزیر راه 
و شهرسازى و پیگیرى هاى مدیریت استان سرعت اجراى 
پروژه آزادراه شرق اصفهان به صورت قابل توجهى افزایش 
یافت. مجرى طرح هاى زیربنایى استان اصفهان با اشاره به 
اینکه رقم تخصیص مالى پروژه طى 9 ماه گذشته به میزان 
قابل توجهى افزایش یافت، گفت: برآورد شــده بین 400 تا 
500 میلیارد تومان تخصیص مالى این پروژه در یکســال 
اخیر بوده تا قطعات یک و2 آزادراه شرق اصفهان به مرحله 
افتتاح برسد. وى با بیان اینکه قرار است روز پنج شنبه هفته 
جارى 55 کیلومتر از مسیر آزادراه شرق اصفهان افتتاح شود، 
توضیح داد: قطعات یک و2 آزادراه شرق اصفهان حدود 63 
کیلومتر است که روز پنج شنبه 55 کیلومتر آن از تقاطع جاده 
اصفهان- کاشــان واقع در نطنز با آزادراه شرق اصفهان تا 
تقاطع آزادراه شــرق در جاده فرودگاه شهید بهشتى افتتاح 
مى شــود. صلواتى با تأکید بر اینکه در این طرح سعى شده 

نکات ایمنى آزادراه چه در مباحث مطالعاتى و چه زیرسازیى 
پیاده سازى شود، گفت: استفاده از گاردریل و نیوجرسى به 
میزان قابل توجهى در این مسیر به کار گرفته شده است و 
امروز آزادراه شرق اصفهان یکى از آزادراه هاى مطرح کشور 
به لحاظ ایمنى به شمار مى شود. وى همچنین افزود: پیش 
بینى احداث مجتمع هاى خدمات رفاهى در مســیر آزادراه 
شرق اصفهان شده اســت همچنین وجود پد فرودگاهى و 

بالگرد امدادى از دیگر خصوصیات این پروژه است.
وى با تأکید بر اینکه 8 کیلومتــر باقیمانده از قطعه 2 آزادراه 
شرق اصفهان، حد فاصل پل فرودگاه تا پل قهجاورستان در 
ماه هاى آینده افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: در تالشیم تا 
پایان دولت یازدهم قطعه سوم این آزادراه در حد فاصل پل 
قهجاورستان تا سه راهى مبارکه- شهرضا- اصفهان تکمیل 

شود و به بهره بردارى برسد.
وى تأکید کرد: با افتتاح این آزادراه بخش بزرگى از کریدور 
شمالى و جنوبى کشور تکمیل خواهد شــد و دغدغه قابل 
توجهى از طرف مردم جهت داشتن سفرى ایمن و روان از 

جنوب به شمال کشور برطرف خواهد شد.
به گفته صلواتى، با بهره بردارى از این طرح عالوه بر کاهش 
ترافیک شهرى، شاهد بهبود مباحث زیست محیطى و توسعه 
اقتصادى خواهیم بود، چراکه آزادراه شرق اصفهان زمینه ساز 

توسعه شرق اصفهان است.

تکمیل کریدور شمالى و جنوبى کشور
 با افتتاح آزادراه شرق اصفهان

کارشناس ارشــد امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: تولید پسته اصفهان سال جارى 15 
درصد افزایش یافت. سعادت شاهپورى با اشاره به پایان 
برداشت محصول پسته از باغات استان اصفهان، اظهار 
کرد: سال جارى از 9445 هکتار باغات پسته استان 6580 
هکتار بارور بود و از 15 شهریور تا 15 آبان بالغ بر 8320 
ُتن پسته خشک برداشت شد. وى با اشاره به اینکه میزان 
برداشت پسته در مدت مشابه سال گذشته، 7045 تن بوده 
است، ادامه داد: تولید پسته استان اصفهان در سال جارى 

نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است.
کارشناس ارشــد امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با بیان اینکه پسته محصولى با نیاز آبى کم 
و مقاوم به خشکى و شورى است، گفت: بیشترین سطح 
زیر کشت پسته به مناطق کویرى و کم آب استان از جمله 
شهرستان هاى آران و بیدگل، اردستان، نایین، کاشان و 

شاهین شهر اختصاص دارد.

تولید پسته اصفهان
 15 درصد افزایش یافت
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تصویربردارى فصل دوم سریال کمدى «زیر خاکى» 
با بازى پژمان جمشیدى به زودى آغاز مى شود. جلیل 
سامان، کارگردان سریال «زیر خاکى» از ساخت فصل 

دوم این مجموعه خبر داد.
سامان در صفحه شخصى اینستاگرامش نوشت: «به 
امید خــدا در روزهاى آینده فیلمبــردارى فصل دوم 
«زیر خاکى» را آغاز خواهیــم کرد. برایمان دعا کنید 
تا بتوانیم در این روزهاى تلخ لحظات شــیرینى را به 

ارمغان بیاوریم.»
فصل اول مجموعه «زیر خاکى» به تهیه کنندگى رضا 
نصیرى  نیا در ماه مبارك رمضان از شبکه یک سیما 

به روى آنتن رفت.
پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، گوهر خیراندیش، نادر 
فالح، ایرج ســنجرى، امید روحانى، اصغر نقى زاده، 
بازیگر خردسال رایان ســرلک و هادى حجازى فر 

بازیگران این سریال در فصل اول بودند.

«جیمزبانــد»، «دومینیک تورتو»، «فیوریوســا»، 
«مد مکس»، «بتمن» و «جیســون بورن» همگى 
شــخصیت هایى بوده اند که در طى سال ها بخشى 
از سکانس هاى تعقیب و گریز ماشــینى بوده اند. اما 
کدامیک از آنها در این زمینه بهتر هستند؟ کدامیک از 
آنها بیش از همه باعث افزایش ضربان قلب ما شدند؟ 
«فوربز» در خبرى به بررســى علمــى این موضوع 

پرداخته است.
طبق آزمایشــى که انجام شــده فیلم سینمایى «مد 
مکس: جاده خشم» تنش زا ترین فیلم تعقیب گریزى 

بوده است. یک گروه محقق روى صد داوطلب آزمایش 
کرده و با وســایل اندازگیرى ضربان قلب و بررسى 
میزان پالس مخاطبان در زمان مشــاهده فیلم  هاى 

مختلف به این نتیجه رسیده است. 
بعد از انجام این آزمایش ها و احتســاب ضربان قلب 
در ثانیه (BMP) این گروه تحقیقاتى متوجه شــدند 
که ســکانس تعقیب و گریز فیلم «مد مکس» باعث 
افزایش 33 درصدى ضربان قلب مخاطبانش مى شود 
به صورت میانگیــن آن را از 64 مورد در دقیقه به 85 

مورد در دقیقه مى رساند.

نویسنده سریال «صفر 21» به برخى انتقادها نسبت 
به بار کم کمدى در این سریال واکنش نشان داد و 

از احتمال ساخته شدن فصل دوم سریال خبر داد.
نویسنده «صفر 21» معتقد اســت، دلیل اینکه این 
سریال برخى را راضى نکرده، انتظاراتى است که به 
واسطه حضور سیامک انصارى و جواد رضویان در 
این سریال شکل گرفته اســت؛ ضمن اینکه از ابتدا 
هدف این سریال صرفًا خندان مخاطب نبوده است.

شــبنم وثوقى که در کنار هدى ایــزدى فیلمنامه 
سریال «صفر 21» را نوشته است، درباره انتظاراتى 
که از این ســریال شــکل گرفته بود و نیز ساختار 
متفاوت آن نسبت به ســریال هاى کمدى صرف 
توضیح داد:  انتظار بیننده هــا از کار طنز یک جنس 
کار مشخص اســت و شاید بیشــتر در این سال ها 
سلیقه به سمت کارهاى آیتمى رفته است و بیشتر با 
این کارها خندیده اند اما کار آیتمى تعریف دیگرى 
دارد و ما از روز اول هم این ساختار را براى کارمان 
در نظر نگرفتــه  بودیم. قصدى هم براى ســاخت 

کمــدى  صرف نداشتیم. بیشتر کار 

نگاهمان روى کار کمدى درام بوده است. هدفمان 
مطــرح کردن مســائل زندگى روزمره شــهرى با 
شکل هاى ســاده و خانوادگى بوده و به هیچ وجه 
هدفمان صرفًا خنداندن مخاطب نبوده است. از روز 
اول اصًال بنا این نبوده و طراحى که براى داســتان 

داشتیم هم این نبوده است.
او افزود: تصورى از آقایان انصــارى و رضویان در 
اذهان عمومى است که باعث شده مردم از آنها انتظار 
کمدى هاى صرف را داشته باشند. اما از اول هدف 
ما کار کمــدى درام و کمدى موقعیت بوده اســت. 
کمدى هایى که در این ســال ها مــردم دیده اند به 
این شــکل بوده که کار دائمًا روى موجى از خنده و 
کمدى سوار بوده است اما ما سعى کردیم داستان در 
کنار خط کلى دو شخصیت اصلى داستان که یکى 
به دنبال مقام و یکى به دنبال مســائل مالى است 
داستانک هایى داشته باشیم. انتظاراتى که مخاطب 
از این سریال دارد ناشــى از الگوى شکل گرفته در 
ذهنش اســت. ما فضا را رئال تعریف کردیم و در 

فضاى رئال مبنا بر خنداندن مخاطب نیست.

این نویسنده دلیل اینکه برخى قسمت هاى سریال 
آغاز و پایان مشخصى ندارد را اینگونه شرح داد:  به 
دلیل مالحظات و محدودیت هــاى باکس، پخش 
قسمت هاى سریال کامل نیست و طبق طراحى که 
ما از قصه هر قسمت داشتیم و آغاز و پایان مشخصى 
براى هر قســمت در نظر گرفته بودیم، کار پخش 
نمى شــود. فیلمنامه ما در هر قســمت حداقل سه 
داستان کوچک داشته که به نتیجه مى رسیده است 
اما االن شــما ســریال «صفر 21» را بر اساس آن 
چیزى که ما نوشته ایم نمى بینید. اکثراً قصه  ها جایى 
که ما شروع کردیم شروع نمى شوند و جایى که تمام 
کردیم هم تمام نمى شــوند و این خودش فضاى 

داستانگویى را مقدارى ناقص کرده است.
وثوقى در پایان درباره ســاخت فصل دوم ســریال 
«صفر 21» گفت: یک طــرح کلى براى فصل دوم 
طراحى شــده امــا فیلمنامه آن 
هنوز نوشــته نشده

 است.

واکنش نویسنده «صفر 21» به انتقادها از این سریال

چرا جواد رضویان و 
سیامک انصارى نمى خندانند؟

محمد بحرانى، صداپیشه «جناب خان» مى گوید، جنوبى 
نیســت و این لهجه را به واسطه دوســتان جنوبى اش در 
کودکى یاد گرفته است.  بحرانى همچنین مى گوید شغل 

مورد عالقه اش در کودکى ولگردى بوده است!
این بازیگر و گوینده، با حضــور  در برنامه «کتاب باز» در 
پاسخ به اینکه اهل کدام اســتان است، گفت: مهم نیست 
اهل کجا هستى. من همیشــه همین را مى گویم. فرقى 
نمى کند کجایى هســتى. پدر و مادرم کازرونى هســتند 
بحرانى یعنى منسوب به دو دریا و به نظر مى آید از بحرین 
آمده اند و در ایران پخش شدند. خودم به واسطه شغل پدرم 
در بهشهر مازندران متولد شدم و شناســنامه ام صادره از 

شیراز است و در شیراز هم بزرگ شدم.

او درباره اینکه با وجود جنوبى نبودن چگونه بر لهجه جنوبى 
تسلط یافته است؟ توضیح داد: اولین رفیق زندگى ام آبادانى 
بود و من بیشــتر از اینکه کازرونى و شیرازى شنیده باشم 
آبادانى شنیده بودم. در محله ما خیلى از آبادانى ها ساکن 
بودند. روستاى دوان هم در کازرون کارمندان خوزستانى 

دارد. من وسط این فرهنگ ها به دنیا آمدم.
او با بیان اینکه «بهنام» رفیق صمیمى کودکى اش بوده 
است، گفت: با «بهنام» بازى مى کردیم و من تمام فرهنگ 
و آواى خوزســتان را از بچگى فرا گرفتم. همه دوستانى 
که «جناب خان» دارد دوســتان حقیقى من هستند و در 

شکل گیرى شخصیت «جناب خان» تأثیر داشتند.
بحرانى درباره تأثیرى که شــخصیت «جنــاب خان» بر 
شناساندن مردم جنوب کشور داشــته است، عنوان کرد: 

عشــق من این بود که به قومیت ها بگویم بقیه قومیت ها 
چقدر قشنگ هستند. اینکه قومیت ها، جنوبى گوش کنند. 
کردها ترکى گوش کنند و همــه قومیت ها با فرهنگ هم 

آشنا شوند.
این صداپیشه درباره دوران کودکى اش گفت: بچه که بودم 
وقتى مى پرسیدند دوست دارى چه کاره شوى؟ مى گفتم 
دوست دارم ول بگردم. من از صبح تا شب در کوچه بودم و 
مدینه فاضله اى بهتر از آن نبود. وقتى دانشکده هنرهاى 
زیبا قبول شدم، ترســیدم از آنهایى که کاپ و جام داشتند 
و خیلى چیزهــا بلد بودند اما بعدها هر چــه به دردم خورد 
همه اش محصول همان ولگردى ها و آنچه از دوســتانم 
آموختم، بود. همه حیات زیسته انسان در هنرهاى نمایشى 

به درد مى خورد.

بحرانى در پاسخ به این ســئوال عبدى پور که چگونه بر 
مهمان هــاى برنامه «خندوانه» تســلط و درباره زندگى 
آنها اطالعات داشــت، گفت: ما تیمى داشتیم که درباره 
مهمان حرف مى زدیم و فکــر مى کردیم که از کجا آمده 
و چه دوســت دارد. اما اینکه دقیقًا چه پروســه اى اتفاق 

مى افتد را نمى دانم.
بحرانى در این گفتگو درباره موسیقى جنوب هم صحبت 
کرد و از نى انبان به عنوان ســاز مورد عالقه اش نام برد. 
او افزود: اولین ساز جنوب، دست اســت و من و «بهنام»  
همیشه دســت مى زدیم و خیلى وقت ها ما را به عروسى 
مى بردند تا دســت بزنیم! یک خانه بود که به عروسى ها 
کرایه مى دادند و ما همیشه در عروســى ها بودیم. چون 

خوب هم دست مى زدیم آنجا مقبول بودیم.

محمد بح
نیســت
کودکى
مورد عال
بازیگ این
پاسخ به
اهل کج
نمى کند
بحرانى
آمده اند
در بهشه
شیراز اس

لهجه «جناب خان» از کجا آمد؟
  محبوبه یوسف نژاد/ خبرگزارى ایسنا |

بهزاد فراهانى از انتشــار نخســتین 
کتاب خود در حوزه ادبیات داســتانى 
خبــر داد و گفت: براى نخســتین بار 
اعالم مى کنم کــه به تازگى پــا را از 
ادبیات نمایشــى فراتر گذاشته و به 
سمت ادبیات داستانى رفته ام و کتاب 
«پنجاه و پنج داستان کوتاه» را که شرح 
زندگى خودم از کودکى تا امروز است 

نوشته ام.
این بازیگر و نمایشنامه نویس گفت: 
کتاب «پنجاه و پنج داســتان کوتاه»، 
نخستین کتابم در حوزه ادبیات داستانى 
را نوشته ام که خوب یا بد بودن آن باید 
توسط مخاطبان ارزیابى شود اما سعى 
کردم با این کتاب یادگار خوبى از خودم 
براى مردم به جاى بگــذارم که برگ 

سبزى است تحفه درویش. 
او همچنین گفت: مــن کارمند قدیمى 
سازمان صداوسیما هســتم. در طول 
سال ها کار در این ســازمان آنقدر که 
تبلیغ خوردنــى ها را دیــده ام تبلیغ 
کتــاب ندیده ام. شــاید بــه ندرت 
برنامه هایى براى کودکان با محوریت 
قصه خوانى براى آن ها ســاخته شده 

باشد.  

بهزاد فراهانى 
داستان زندگى اش را 

نوشت

پژمان جمشیدى دوباره به دنبال «زیر خاکى»

هیجان انگیزترین  فیلم سینماى جهان انتخاب شد

شدید امین تارخ از ریحانه پارسا
انتقاد 

ب

انتقاد ش

امین تارخ، بازیگر ســینما و تلویزیون در گفتگوى جدید خود به انتقاد از ریحانه پارسا 
پرداخت.

تارخ که به تازگى مصاحبه اى با رادیو تهران داشته، در بخشى از گفتگوى خود بدون 
آنکه نام شــخص خاصى را به زبان آورد درباره یک خانم بازیگر و حواشى بى پایانش 

صحبت کرد که تصور مى شود کنایه اى به ریحانه پارسا باشد.
در این گفتگو تارخ در پاسخ به صحبت مجرى درباره بیراهه رفتن نسل جدید بازیگران 

گفت:
«البته این مســئله در مورد همه افرادى که وارد این حرفه مى شوند صدق نمى کند 
اما در مورد برخى اینگونه اســت. به نظرم علت آن بى ریشگى شخصیتى است... یک 
خانمى هست اسمش را گذاشــته بازیگر ولى از صبح تا شب فقط دنبال این است که 
چطور فالوورهایش را زیاد کند. گاهى مویش را کوتاه مــى کند، گاهى مویش را بلند 
مى کند. گاهى ازدواج مى کند گاهى طالق مــى گیرد. من فکر مى کنم مردم متوجه 
هستند و دوغ را از دوشاب تشخیص مى دهند. هیچ چیزى از چشم مردم پنهان نمى ماند. 
همه مى فهمند که چه کسى دارد با اصالت کار مى کند و چه کسى آمده تا یک شهرت 

کاذب براى خود دست و پا کند و از طریق آن درآمدزایى کند.»
ریحانه پارسا، بازیگر تازه کار که بیشتر به واسطه حواشى پیرامونش شناخته مى شود 

همواره ب خاطر جنجال آفرینى هایش مورد انتقاد قرار گرفته است.

پوالد کیمیایى بار دیگر 
بازیگر فیلم پدرش شد

پوالد کیمیایى به فیلم سینمایى «خائن کشــى» به کارگردانى مسعود 
کیمیایى پیوست.

با نزدیک شــدن به زمان فیلمبردارى فیلم ســینمایى «خائن کشى» به 
کارگردانى مسعود کیمیایى پس از امیر آقایى، سارا بهرامى، مهران مدیرى 
و پانته آ بهــرام، پوالد کیمیایى نیــز به ترکیب بازیگران ایــن فیلم اضافه 

شد.
«خائن کشــى» که پیش تولید آن از چندى قبل آغاز شــده است، با سرمایه 
شخصى و در بخش خصوصى به تهیه کنندگى على اوجى خود را براى حضور 

در جشنواره ملى فیلم فجر آماده مى کند.
او که تاکنون یک فیلم را کارگردانى کرده است (معکوس) در فیلم هاى «قاتل 
اهلى»، «متروپــل»، «جرم»، «محاکمــه در خیابان»، «رئیــس»، «حکم»، 
«ســربازهاى جمعه»، «اعتراض»، «فریاد»، «سلطان»، «تجارت» و «سرب»  
که همگى ســاخته پدرش مســعود کیمیایى اســت هم به ایفاى نقش پرداخته
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سخنگوى باشــگاه ذوب آهن گفت: تا زمانى که جلوى این اشتباهات گرفته 
نشود، هر روز همین داستان ها و جنجال ها را داریم.

رسول کربکندى در گفتگویى در خصوص اینکه ماجراى شکایت باشگاه 
ذوب آهن از داورى دیدار این تیم مقابل فوالد خوزستان به کجا رسید، اظهار 
کرد: ما در این خصوص نامه اى به فدراسیون فوتبال زدیم و این تنها راه 
قانونى موجود براى باشگاه ها در چنین شرایطى است. در هر صورت داور 
خیلى راحت 2 امتیاز را از ما در این دیدار گرفت و این حق طبیعى ماست که 

نسبت به این مسئله اعتراض داشته باشیم.
وى درباره اینکه ممکن است داور این بازى محروم 
یا جریمه شود، تصریح کرد: ما توقعى نداریم. 
ممکن اســت این اتفاق هم رخ دهد، اما 
محرومیت داوران را که علنى نمى کنند. 

از سوى دیگر، اگر هم داور محروم شود، چه سودى براى ما دارد؟ ما 2 امتیاز را 
از دست داده ایم و همه چیز تمام شده است. به نظرم کمیته داوران باید از بروز 
چنین اتفاقاتى جلوگیرى کند. تا زمانى که جلوى این اشتباهات گرفته نشود، هر 

روز همین داستان ها و جنجال ها را داریم.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن اصفهان ادامه داد: االن که دیگر تماشاگرى هم در 
ورزشگاه نیست، انگار خیال داوران راحت تر است. قبًال وقتى تماشاگر در ورزشگاه 
بود، داور 50 - 50  ها را براى میزبان مى زد، اما االن انگار چون خیالشان راحت 

است 100 درصد به سود مهمان سوت مى زنند. (با خنده)
کربکندى در مورد اینکه آیا باید پرونده نقل وانتقاالت باشگاه ذوب آهن را بسته 
شده بدانیم یا اینکه این تیم باز هم خریدى خواهد داشت، خاطرنشان کرد: باید 
ببینیم کادرفنى از ما چه مى خواهد. مطمئناً پس از بررسى درخواست آنها اقدامات 

الزم را انجام مى دهیم.

رسول کربکندى: 

بدون تماشاگر انگار خیال داوران راحت شده است
سخنگوى باشــگاه ذوب آهن گفت: تا
نشود، هر روز همین داستان ها و جنجا
رسول کربکندى در گفتگویى در خص
ذوب آهن از داورى دیدار این تیم مقابل
ف کرد: ما در این خصوص نامه اى به
قانونى موجود براى باشگاه ها در چن
ما در این دید 2خیلى راحت 2 امتیاز را از
نسبت به این مسئله اعتر
وى درباره اینک
یا جریمه
ممکن
مح

بدون تماش

سازمان لیگى ها مدعى هستند فعًال قرار نیست مسابقات لیگ برتر به 
تعویق بیافتد و بازى ها باید طبق برنامه برگزار شود.

 با بسته شدن پرونده بازى هاى ملى حاال فوتبالى ها خودشان را آماده 
بازى هاى باشگاهى مى کنند اما هنوز مشخص نیست لیگ ایران در 
هفته هاى پیش رو مجوز برگزارى مى گیرد یا خیر. هفته دوم این بازى 
ها طبق برنامه از پنج شنبه با برگزارى سه بازى آغاز مى شود، جمعه با 
برگزارى سه  بازى ادامه پیدا مى کند و عصر شنبه با برگزارى دو  بازى 
دیگر تمام مى شود. با توجه به اینکه محدودیت هاى جدید کرونایى قرار 
است از شنبه (اول آذرماه) اعمال شود، به نظر نمى رسد مشکل خاصى 
براى برگزارى بازى هاى پنج شنبه و جمعه وجود داشته باشد اما هنوز 
مشخص نیست سرنوشت بازى هاى شنبه چه مى شود. به هر حال در 
اولین روز هفته آینده پیکان و پرسپولیس در تهران به ترتیب میزبان 
شهرخودرو و نفت آبادان هســتند، تهرانى که جزو شهرهاى قرمز به 
حساب مى آید و قرار است شدید ترین محدودیت ها در آن اعمال شود. 
همین باعث شده تا شایعه به تعویق افتادن بازى هاى روز شنبه و هفته 

سوم رسانه اى شود و سروصداى فراوانى به راه بیا ندازد.
اینطور که مسئوالن برگزارى بازى ها مى گویند تا این لحظه قرار است 
مسابقات لیگ طبق روال گذشته برگزار شود و فعًال خبرى از تعطیلى 
یا تعویق مسابقات نیست. سهیل مهدى، سرپرست کمیته مسابقات 
سازمان لیگ در این خصوص مى گوید: «هیچ صحبتى مبنى بر تغییر 
در زمان برگزارى مسابقات تا االن مطرح نشده است. ما هم مانند تمام 
اصناف، تابع تصمیمات نظام بهداشت کشور هستیم. زمانى که وزارت 
بهداشت و ستاد مقابله با کرونا دســتورى را ابالغ کنند، همه ملزم به 
اجراى آن هستند و ما هم از این قاعده مستثنى نیستیم. در مجموع تمام 
تصمیمات هم با نظر ستاد مقابله با کرونا و فدراسیون پزشکى ورزشى 
گرفته مى شــود. بازهم مى گویم تا االن مسابقات طبق برنامه برگزار 
خواهد شــد و هیچ صحبتى در مورد تعویق مسابقات مطرح نیست.» 
محمد اسدمسجدى سرپرست فدراسیون پزشکى هم دیگر مسئولى 
است که تعطیلى را فعًال منتفى مى داند. او در این خصوص مى گوید: 
«همه مسابقات برنامه ریزى شده، بر اساس پروتکل ها برگزار مى شود. 

تاکنون هیچ صحبتى درباره لغو یا تعویق لیگ برتر فوتبال مطرح نشده 
است. با توجه به شرایط پیچیده کنونى کشور از فدراسیون ها خواسته ایم 
که هیچ رویدادى را بدون استعالم از فدراسیون پزشکى - ورزشى برگزار 
نکنند. برخى رویدادها از قبل برنامه ریزى شده بود که وزارت بهداشت از 
ما خواست دستورالعمل سختگیرانه اى براى برگزارى آنها اعمال شود.

باوجود صحبت هاى مهدى و اسدمسجدى، هیچ بعید نیست درست 
مثل روزهاى اولى که آمار مبتالیان به کرونا در کشور افزایش پیدا کرده، 
لیگ برتر هم از ابتداى هفته آینده تعطیل شود اما این موضوعى است 
که سازمان لیگى ها به شدت با آن مخالف هستند. مسئوالن برگزارى 
بازى ها اعتقاد دارند حتى باوجود تعطیلى مسابقات، تیم ها تمریناتشان 
را تعطیل نمى کنند و طبق روال روزهاى اخیر در بازى هاى دوستانه به 
مصاف هم مى روند. در این شــرایط نظارت و کنترل روى تمرینات و 
بازى هاى تدارکاتى وجود نخواهد داشت و این نکته اى است که سازمان 
لیگى ها روى آن تأکید دارند؛ با وجود این، براى روشن شدن ماجرا باید 

صبر کرد و دید ستاد کرونا چه تصمیمى براى لیگ مى گیرد.

شمارش معکوس براى تعطیلى لیگ برتر

 پرسپولیســى ها زاهدى را از بازى هاى جســته و گریخته اى که در دوران 
حمید درخشان انجام داد مى شناسند و البته بعدش هم مسئله دوپینگ پیش 
آمد. به هر حال این بازیکن االن در المپیک دونتسک اوکراین توپ مى زند 
و باشگاهش براى حضور او در پرسپولیس، 500 هزار دالر طلب کرده  است. 
حاال یا آنها زاهدى را درست و حسابى نمى شناسند یا قیمت دالر در اوکراین 
خیلى پایین است! در غیر این صورت واقعاً معنى ندارد فقط رضایتنامه بازیکنى 
که ما در پرسپولیس و ماشین سازى دیده بودیم، 500 هزار دالر بیارزد. به هر 
حال این خارجى هاى الکردار خوب از آب کره مى گیرند. کافى است سیاست 
آنها در مورد زاهدى را مقایســه کنید با جدایى رایگان امثال مهدى ترابى و 

على علیپور از پرسپولیس.

زاهدى را درست و حسابى مى شناسید؟
محمدحسین میثاقى هر آدمى باشــد و هر نقد و تحلیلى در 
موردش داشته باشــیم، چیز خاصى در مورد مهدى شیرى 
نگفته که بعضى ها این الم شــنگه را راه انداخته اند. مجرى 
تلویزیون حق دارد ابهامات لیست تیم ملى را مطرح کند و این 
وسط یک شوخى مختصر هم انجام بدهد. چرا برخى اصرار 
دارند همه چیز را تبدیل به خط قرمز کنند؟ در این کشور از هر 
کسى سئوال مى کنى عاشق نقد و نقادى است، اما خودش در 
عمل حاضر نیست حتى با بازیکن تیم مورد عالقه اش یک 
شــوخى جزئى صورت بگیرد. همه ما آزادى انتقاد را فقط تا 
جایى قبول داریم که علیه دیگران باشد و دلمان را خنک کند، 
در غیراین صورت چه معنى دارد براى شوخى با یک بازیکن 
نه چندان فوق العاده که در تیم خودش هم گاهى رزرو است، 

این قیامت به پا شود؟

این چه الم شنگه ایه؟!

کمیته صــدور مجوز حرفــه اى هنوز براى 
هیچیــک از تیم هاى حاضــر در لیگ برتر 

مجوز حرفه اى صادر نکرده است. 
 این کمیته براى صدور مجوز حرفه اى براى 
باشــگاه هاى ایرانى به خصوص تیم هایى 
که درلیگ قهرمانان آســیا حاضر هستند از 
کنفدراسیون فوتبال آســیا مهلت گرفته و 
AFC هم با این فورجه زمانى موافقت کرده 
است چرا که به تازگى مى خواهد بازى هاى 

منطقه شرق را در دوحه برگزار کند. 
اعضــاى کمیته صدور مجــوز حرفه اى به 
فدراسیون فوتبال آسیا  در 15 صفحه تعهد 
داده اند در بررسى مدارك با باشگاه ها تعامل و 
یا بهتر است بگوییم مماشات نکنند چرا که در 
غیر اینصورت جدا از جریمه نقدى به کمیته 
اخالق AFC معرفى خواهند شد. فدراسیون 
فوتبال آسیا فصل گذشته فدراسیون فوتبال 
ایران را به دلیل مماشــات با باشــگاه هاى 
ایرانى 120 هزار دالر جریمه نقدى کرده بود. 
گفتنى اســت کمیته صدور مجوز حرفه اى 
در تالش است ابتدا مدارك تیم هایى که در 
لیگ قهرمانان آســیا هستند را مورد بررسى 
قرار دهــد. این تیم ها اگر مجــوز حرفه اى 
دریافت نکنند قادر بــه حضور در بازى هاى 
لیگ قهرمانان آسیا نخواهند بود. جالب اینکه 
یکى از شــروط صدور مجوز حرفه اى براى 
باشگاه ها نداشتن بدهى به بازیکنان و مربیان 
است؛ یعنى مختومه کردن پرونده هاى مالى 
که فعًال تیم هاى اســتقالل و پرسپولیس با 

بدهى خارجى مواجه هستند.

باشگاه تراکتور تبریز در شــکایت از محمدرشید مظاهرى به کمیته 
انضباطى شکست خورده است.

 با اعالم احمد مددى، سرپرســت مدیرعاملى باشــگاه استقالل، بر 
اساس رأى اعالم شده از سوى کمیته انضباطى در خصوص پرونده 
رشید مظاهرى، این بازیکن مشکلى براى همراهى و ثبت قرارداد با 

استقالل را ندارد.
به این ترتیب ادعاهاى باشگاه تراکتور در خصوص مظاهرى و باشگاه 

استقالل مردود اعالم شد.
مظاهرى دو ماه پیش به دلیل آنچه تغییــر مفاد قراردادش با تراکتور 
عنوان کرده بود با فسخ قرارداد یکطرفه از جمع سرخپوشان تبریزى جدا 

شد و استقالل را به عنوان مقصد جدیدش انتخاب کرده بود.
باشــگاه تراکتور به همین دلیل از مظاهرى به کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان شکایت کرد و چند هفته زمان برد تا به وضعیت این پرونده 

رسیدگى شود.
پس از اینکه مشخص شده بود مظاهرى براى ثبت قرارداد با استقالل 
مشکلى ندارد اما این بازیکن به همین دلیل نتوانست تیمش را در هفته 

اول مسابقات برابر مس رفسنجان همراهى کند.

مدیرعامل فوالد خوزســتان پس از ابتال به ویروس کرونا 
راهى بیمارستان شد.

تســت کروناى ســعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه فوالد 
خوزستان که به تازگى درگیر ماجراى محرومیت شده بود و 
همسرش مثبت اعالم شده و بدین ترتیب مدیرعامل فوالد 
راهى قرنطینه دو هفته اى شد. آذرى به همراه همسر خود 
در خانه قرنطینه شده بود تا روند درمانى خود را پیگیرى کند 
اما به دلیل درگیر شدن ریه وى با ویروس کرونا، آذرى براى 

مراقبت و درمان هرچه بهتر راهى بیمارستان شد.

تراکتور قافیه را به رشید باخت

همچنان در حال 
بررسى مدارك 

ذوب آهن در فصــل جدید رقابت هاى لیگ 
برتر بســیارى از مهره هاى کلیدى خود را از 
دست داده ولى شروع امیدوارکننده اى داشت.
از دست دادن بازیکنانى کلیدى نظیر دانیال 
اســماعیلى فر، مهدى مهدى پور، احســان 
پهلوان، محمدرضا عباسى، حمید بوحمدان، 
محمد نژادمهــدى و وفا هخامنش به عالوه 
چند بازیکن دیگر، نه تنها براى سبزپوشــان 
که فصلى ناامید کننــده را در لیگ نوزدهم 
داشتند، نگران کننده است، که براى هر تیم و 

باشگاهى چالش ایجاد خواهد کرد.
مدیران باشــگاه ذوب آهن اما سعى کردند با 
خرید شهاب گردان خط دروازه متزلزل لیگ 
نوزدهم را بهبود ببخشند و در سایر نقاط زمین 
هم بازیکنانى براى پر کردن جاى مهره هاى 
کلیدى که تصمیم به ترك تیمشــان گرفته 

بودند، به خدمت گرفته شد.
به همین دالیل بود که شــاید شروع خوبى 
براى سبزپوشان اصفهانى در شروع لیگ با 
توجه به قرعه ســختى که با آن روبه رو شده 
بودند، تصور نمى شد ولى آنها نمایش دور از 
انتظارى مقابل فوالدخوزستان داشتند و این 
تیم که یکى از مدعیان قهرمانى لیگ بیستم 
به شمار مى رود را تا آســتانه شکست پیش 
بردند. رحمان رضایى و شاگردانش که از این 
نتیجه به شدت عصبانى بودند و معتقد بودند 
باید 3 امتیاز بازى به حساب آنها واریز مى شد، 
در دیدار دوستانه برابر سپاهان هم با دو گل 
پیروز شدند تا نشــان دهند که تساوى برابر 
فوالدخوزســتان اتفاقى نبوده و آنها انسجام 

خوبى در مسابقات از خود نشان مى دهند.
رحمــان رضایى کــه یکى از بــادوام ترین 
لژیونرهاى فوتبال ایران به شمار مى آید، این 
روزها در حال ساختن تیمى قابل احترام در تیم 
سابق خود است و باید ببینیم چطور از پس این 

چالش در روزهاى آینده برخواهد آمد.

ستاره ها رفته اند 
ولى تو هنوز
 امیدوار باش

سعید آذرى 
راهى بیمارستان شد

على دایى به نزدیک شدن کریستیانو رونالدو به رکورد گل 
ملى او واکنش نشان داد. على دایى، مهاجم سابق تیم ملى 
فوتبال ایران درباره نزدیک شدن کریستیانو رونالدو بهترین 
بازیکن جهان به رکورد او گفت: رونالدو االن 102 گل دارد و 
هفت گل نیاز دارد تا به رکورد من برسد. او قطعاً به این رکورد 
خواهد رسید و در هر صورت براى من افتخار است چرا که 
بازیکنى با جایگاه کریستیانو رونالدو به این مهم رسیده است. 
او نه تنها یکى از بهترین بازیکنان حال حاضر بلکه یکى از 
بهترین هاى تاریخ است. او در بخش دیگرى از سخنان خود 
گفت که در صورتى که رونالدو رکورد او را بشکند به صورت 
مستقیم به این بازیکن تبریک خواهد گفت و کار دیگرى 
نمى تواند انجام دهد. على دایى موفق شده است رکورد 109 
گل ملى فوتبال را ثبت کند که مدت هاســت رکورد دست 

نخورده اى در فوتبال جهان است.

دایى: رونالدو قطعاً رکورد 
من را مى شکند

باشگاه پرسپولیس اعالم کرد که کمیته استیناف کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نیز به نفع پرسپولیس رأى داده است.

در فاصله یک روز تا آغاز لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق 
و همچنین حدود یک ماه تا فینال آسیا، باشگاه پرسپولیس از 
رد درخواست النصر براى تغییر نتیجه بازى پرسپولیس با این 
تیم عربستانى خبر داده است؛ موضوعى که حضور سرخ ها در 
فینال را از نظر AFC قطعى مى کند. شکایت النصر ساعتى 
پس از شکست این تیم در مقابل سرخپوشان ایرانى و با اتهام 
غیرقانونى بودن خریدهاى پرسپولیس به دست AFC رسید 
و مدت ها فضاى فوتبال ایران را درگیر خود کرد اما سرانجام 
کمیته انضباطى کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه ایرانى را در 
این ماجرا تبرئه کرد. انتشار گراندز حکم AFC نیز نشان مى داد 

که پرسپولیس در این پرونده تخلفى را انجام نداده است.
با این حال النصر پرونده را به کمیته استیناف برد تا شانس خود را 
در دادگاه تجدیدنظر امتحان کند اما در نهایت مشخص شد که 
این درخواست نیز بى نتیجه بوده است. حاال احتماًال طبق گفته 
مدیران باشگاه النصر، آنها راهى دادگاه عالى ورزش خواهند شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز دقایقى قبل به طور رسمى اعالم 
کرد که بر اســاس ماده 59، شکایت باشــگاه النصر به دلیل 

غیرقانونى بودن بازیکنان پرسپولیس، رد شده است.

استیناف خواهى النصر
 رد شد

تســت دوم کروناى محمد نادرى همچنان مثبت است تا این 
بازیکن در قرنطینه بماند.

محمد نادرى مدافع جدید آبى پوشان که با یک انتقال جنجالى 
و پس از دو فصل حضور در پرســپولیس با استقالل پیوست، 

همچنان نمى تواند براى این تیم به میدان برود.
نادرى که دیدار هفته نخست استقالل در برابر مس رفسنجان 
را به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتى این باشگاه از دست 
داد، پس از آن به کرونا مبتال شد تا راهى قرنطینه شده و نتواند 
در تمرینات تیمش شرکت کند. باشگاه استقالل نیز با صدور 
بیانیه اى به صورت رســمى اعالم کرد کــه نادرى همچنان 
درگیر ویروس کروناست و باید تا منفى شدن تست سومش، در 
قرنطینه بماند. نادرى که هنوز موفق نشده است قراردادش را به 
صورت رسمى با استقالل امضا کند، قرار بود دیروز با حضور در 
هیئت فوتبال قراردادش را با آبى پوشان امضا کند ولى به دلیل 
مثبت بودن تست دوم کرونایش، همچنان باید در قرنطینه بماند. 
با توجه به تعطیلى احتمالى مسابقات ورزشى در ایران به مدت 
دو هفته، به نظر مى رسد باید تا اواسط آذر ماه و دیدن نادرى با 

لباس استقالل صبورى به خرج داد.

با کرونا، بدون قرارداد
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فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139985602008002747 تاریخ ارســال نامــه: 1399/08/01 نظر 
به اینکه ســند مالکیت تمامت چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 
1296 فرعى از 21- اصلى که در دفتر 255 صفحه 461 بنام محمداســماعیل حسین 
پور ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
139921702008012586- 99/8/1 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شــهود آن ذیل شــماره 14964- 99/7/30 به گواهى دفترخانه شماره 303 شهرضا 
رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت ســرقت مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 

از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:1044991 سید اسداله موسوى- 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/8/183
فقدان سند مالکیت

آقاى ابوالفضل قاسمى فرزند حسین به اســتناد دو برگ استشهادیه محلى که امضاى 
شهود رسما گواهى گردیده مدعى اند که سند مالکیت ششدانگ خانه بمساحت 247/71 
مترمربع واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام ابوالفضل قاسمى ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. سپس برابر ســند 4466 مورخ 93/10/18 دفتر 

332 در رهن بانک تجارت میباشد که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل اسناد به ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى اسناد مالکیت مزبور 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1045079 رییس ثبت اسناد و امالك آران 

و بیدگل- عباس زادگان/8/184
فقدان سند مالکیت

علیا محبوبى فرزند محمد به استناد دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود رسما 

گواهى گردیده مدعى اند که سند مالکیت ششدانگ زمین بمساحت 240 مترمربع واقع 
در بخش ســه حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام علیا محبوبى ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است. که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
اسناد به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى اسناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. م الف: 1045084 رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- عباس 

زادگان/8/185

آگهى تغییرات
شــرکت پتــرو ســپاهان آزما با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 51595 و شناسه ملى 
10260702712 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احسان میر باقرى 
به شــماره ملــى 1270386417 با پرداخت 
500000000 ریــال به صندوق شــرکت در 
زمره شرکاء شــرکت قرارگرفت. امیر حسین 
عابدى فرانــى کدملــى 1292156686 با 
پرداخت 499500000ریال ســهم الشرکه 
به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خویش را 
افزایش داد. سرمایه شرکت ازمبلغ یک میلیون 
ریال به یک میلیارد و پانصد هزار ریال افزایش 
یافت و درنتیجه ماده 4 اساســنامه به شــرح 
مذکور اصالح گردید : ســرمایه شرکت مبلغ 
1000500000ریال اســت که تماما نقدى 
پرداخت شــده اســت و در اختیار مدیرعامل 
شرکت قرار گرفته شــده است. لیست شرکاء 
بعد از افزایش ســرمایه : امیر حسین عابدى 
فرانى کدملــى 1292156686 ریال ســهم 
الشرکه - بتول آرضى کدملى 1285508831 
داراى500000ریال ســهم الشرکه - احسان 
میر باقرى شماره ملى 1270386417 داراى 
500000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1041513)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آواى ماندگار آپادانا درتاریخ 1399/08/19 به شماره ثبت 66103 به شناسه ملى 14009568275 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: تولید و صادرات و واردات لوازم و آالت موسیقى (پیانو و ارگ و غیره) و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه 
کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 باغ زرشک ، کوچه یحیى خان[6] ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 0 ، مجتمع تجارى ادارى متروپل ، طبقه همکف ، واحد 106 کدپستى 8173688065 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1502170 مورخ 1399/07/14 نزد بانک سپه شعبه خاقانى با کد 2170 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا پوست دوز به شماره ملى 1270150121 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على پوست دوز به شماره ملى 1289105804 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى امین پوست دوز به شماره ملى 1292331577 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمد شفیعى دهاقانى به شماره ملى 1293042846 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 خانم ندا هادى به شماره ملى 1092259791 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم ریحانه حسین شاهى به شماره ملى 1271361051 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 (1041726)

آگهى تغییرات
شرکت پترو ســپاهان آزما با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 51595 و شناسه 
ملــى 10260702712 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/07/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : بتول آرضى با دریافت مبلغ 
500000 ریال سهم الشرکه خویش از 
صندوق شرکت از شــرکت خارج شدند 
و دیگر هیچ حق و ســمتى ندارند . ماده 
4اصالحى : سرمایه شــرکت مبلغ یک 
میلیارد ریال تمام است که به صورت نقد 
پرداخت شده و در اختیار مدیران شرکت 
قرار گرفته است. لیســت شرکاء فعلى 
و میزان سهم الشــرکه هر یک عبارتند 
از : امیر حســین عابــدى فرانى کدملى 
1292156686 داراى 500000000 
ریال سهم الشرکه و احسان میر باقرى 
شــماره ملــى 1270386417 داراى 
500000000 ریال ســهم الشــرکه. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1041514)

آگهى تغییرات
شــرکت سپهســاالر گســتر معراج 
سهامى خاص به شــماره ثبت 32299 
و شناســه ملــى 10260528412 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: سعید تقى پور نصیر آبادى شماره ملى 
1286899303 به ســمت عضو هیات 
مدیره -غالم عباس صادقى دستگردى 
شــماره ملى 1140874667 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره -عباس قنبرى 
شــماره ملى 1284148661 به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیــات مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیر عامل منفردا همراه با مهر شــرکت 
معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1041731)

آگهى تغییرات
شرکت سپهساالر گستر معراج سهامى 
خاص به شماره ثبت 32299 و شناسه 
ملــى 10260528412 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/08/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :غالم عباس 
صادقــى دســتگردى به شــماره ملى 
1140874667 و عبــاس قنبــرى به 
شــماره ملى 1284148661 و سعید 
تقى پور نصیــر آبادى به شــماره ملى 
1286899303 به سمت اعضاءاصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. هیبت اله یوســفى به شماره 
ملى 1817769995 به ســمت بازرس 
اصلى و ســعید حمزه زاده به شماره ملى 
1286924944 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1041740)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ره آورد صنعت دانش سهامى خاص به 
شماره ثبت 37639 و شناسه ملى 10260552157 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1399/06/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :کوروش 
شفیعى به شماره ملى 3520816301 به سمت بازرس 
اصلى و زهرا ملک زاده به شــماره ملى 1141094711 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب شدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت 
منتهى به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1041989)

آگهى تغییرات
شرکت کیان خسرو شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 53278 و شناســه ملى 10102723704 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/05/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شهناز رستمى بلمیرى به شماره ملى 1818191156و 
شادى آبدار اصفهانى به شماره ملى 1292019913 
و داریوش بهروزى به شــماره ملى 1819400999 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1041862)

آگهى تغییرات
شرکت پترو سپاهان آزما با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 51595 و شناســه ملــى 10260702712 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر حســین عابدى فرانى 
کدملى 1292156686 به ســمت رئیس هیات مدیره 
-احســان میر باقرى کدملى 1270386417 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1041515)

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى ایران درباره نحوه ورود به 
فاز مطالعات بالینى واکسن ایرانى کرونا بر انسان ها گفت: 
در حال حاضر با یکى از شــرکت هایى که در حال ساخت 
واکسن هستند، قرارداد داریم تا فاز انسانى واکسن توسط 
ما انجام شود. دکتر جلیل کوهپایه زاده درباره زمان اجراى 
فاز مطالعات انسانى واکسن، تصریح کرد: امیدواریم تا اواخر 
آذرماه بتوانیم نمونه را دریافت کنیم. پس از آن یک تا دو ماه 
هم زمان خواهد برد تا ترایال انسانى آن انجام شود و تصور 
مى کنیم تا اواسط زمستان مى توانیم به انجام فاز انسانى 

واکسن امیدوار باشیم.
وى درخصــوص نحوه جــذب داوطلب بــراى آغاز فاز 

مطالعه انسانى واکســن ایرانى کرونا، اظهار کرد: با اعالم 
فراخوان اقدام به جذب داوطلب مى کنیم و طبیعتًا برخى 
ویژگى ها و مشخصات در ترایال انسانى براى داوطلبان 
تعریف مى شود تا به عنوان مثال کسانى که بیمار نباشند 
و شرایط سنى مشخص و... داشته باشند، جذب شوند اما، 

اساس کار ما داوطلبانه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى ایران با بیان اینکه هر واکسنى 
مى تواند داراى عوارضى هم باشــد، تأ کید کرد: عوارض 
واکسن در فاز حیوانى بررسى مى شود و اگر در فاز حیوانى 
عوارض جدى نداشته باشد، در فاز انسانى هم اتفاق عمده 

و جدى نمى افتد.

سایز میکروســکوپى کل ویروس کرونایى که بیش از 
53 میلیون فرد در جهان به آن مبتال شــده اند چیزى 
بیش از یک قاشق چاى خورى و در حدود 8 میلى لیتر 
یا 0/2 اونس مایع اســت. براى مقایسه باید گفت یک 
قاشــق چایخورى 6 میلى لیتر مایعــات را در خود نگه 

مى دارد.
به گزارش «دیلــى میل»، «مت پارکــر»، ریاضیدان 
استرالیایى چندین فرض را براى ارائه این رقم ارائه کرد و 
گفت بنابر تخمین هایش تمام ویروس کووید-19 روى 

کره زمین درون یک لیوان قرار مى گیرد.
در حقیقت، ویــروس کووید-19 یک میلیــون برابر 

کوچک تر از یک سلول انسان اســت. پارکر با تخمین 
تعداد سلول هاى هر فرد مبتال به ویروس بر اساس بار 
ویروسى اندازه گیرى شده از سواب و تحقیقات منتشر 
شده در مجله پزشــکى The Lancet، کار خود را آغاز 

کرد.
وى با اســتفاده از رقم 300 هزار مورد ابتالى جدید در 
روز در سراســر جهان به این ویروس و با فرض اینکه 
هر یک به مدت 14 روز آلوده باشــد، تعــداد افرادى را 
که در حال حاضر به این ویروس مبتال هستند محاسبه 
کرد. او سپس تخمین زد که 3/3  میلیون میلیارد سلول 

کووید-19 در جمعیت انسان ها وجود دارد.

تست واکسن ایرانى روى 
انسان در زمستان امسال

53 میلیون مبتال با 
یک قاشق چایخورى کرونا!

خودکشى به دلیل فوت همسر 
فرمانـده انتظامى نیشـابور بـا تأیید خبر    ایسنا|
خودکشى یک زن در این شهرستان با طناب گفت: بر اساس 
گفته هاى فرزندان این خانم، حدود 20 تا 25 روز قبل شوهر 
وى بر اثر ابتـال به کرونا فوت مى کند و به دلیل وابسـتگى 
عاطفى شدیدى که داشته با طناب خود را حلق آویز مى کند. 
بر اسـاس آنچه فرزنـدان این خانم گفتـه انـد از روزى که 
پدرشان بر اثر ابتال به بیمارى کرونا فوت کرده مادرشان دچار 
افسردگى شدید شده و فقط یک جسم متحرك بوده است.

کرونا دنبال جهش است
  مهر | رئیـس مرکـز تحقیقـات و آزمایشـگاه 
ویروس شناسى، در مورد جهش ژنتیکى کرونا ویروس، 
اظهار کرد: زمانى که ویروس مانند کرونا وارد جمعیت 
مى شود بر اثر برخوردهایى که با ژنتیک انسانى صورت 
مى گیرد به دنبـال افزایش و تغییر اسـت و هر چقدر به 
ویـروس اجازه انتشـار دهیـم ممکن اسـت گوناگونى 

ژنتیکى بیشترى را در این ویروس شاهد باشیم.

تعطیلى 2 مراسم عروسى 
  ایسنا| مدیر کل بازرسى، مدیریت عملکرد و 
امور حقوقى استاندارى خراسان شـمالى از تعطیلى دو 
مراسم عروسى در شهرسـتان هاى بجنورد و شیروان 
خبر داد. مهدى کرامتى اظهارکرد: گویا در یکى از این 
مراسم ها حدود 200 نفر مهمان دعوت شده بودندکه با 

برگزارى آن ممانعت به عمل آمد.
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عضو ستاد ملى مقابله با کرونا با یادآورى اعالم دبیر سازمان 
جهانى بهداشت مبنى بر ماندگارى کرونا تا پایان تابستان 
سال آینده گفت: ادامه ســختگیرى ها و برقرارى تعطیلى 
عمومى به بهبود وضعیت وخیم شیوع کرونا کمک قابل 

توجهى مى کند.
مســعود مردانى در گفتگویى بــا تأکید بــر اینکه آحاد 
مردم تا حدود زیادى با روش هاى پیشــگیرى از ابتال به 
ویروس کرونا آشنا شــده اند و معدود افرادى ممکن است 
پروتکل ها را جدى نگیرند، خاطرنشان کرد: به این افراد باید 
تذکر داد که در حال حاضر در اوج درگیرى بیمارى کرونا 
هستیم به شکلى که وضعیت بسیار بحرانى است تا آنجا که 
بیمارســتان هایى که مریض کرونایى بسترى مى کردند 

جایى براى پذیرش ندارند.
وى با بیان اینکه وضعیت امــروز اقدامى عاجل مى طلبد، 
اظهار کرد: برخورد جدى یا تعطیلى عمومى باید صورت 
گیرد و بهانه هــاى اقتصادى باید جاى خــود را به بهبود 
وضعیت سالمت اقشار مختلف جامعه بدهند زیرا اقتصاد 
ایران که شکوفاتر از کشــورهاى اروپایى و غربى نیست 
پس بدون رودربایستى باید با حداقل سه هفته تعطیلى در 

شهرهاى بزرگ موافقت شود.
این متخصص بیمارى هاى عفونى با تأکید بر اینکه باید به 
تعطیلى هاى اسفند ماه یا ایام نوروز و خلوتى و خانه نشینى 
آن روزها بازگردیم، یادآور شد: پیشنهاد تعطیلى را دو هفته 
پیش دادیم و چندین بار هم تکرار شده اما متأ سفانه پیشنهاد 

به دلیل مخالفت عده اى، هنوز روى میز مانده است.
عضو ســتاد ملى مقابله با کرونا خاطرنشــان کرد: پایان 
اپیدمى کرونا به منزله تمام شدن آن نیست بلکه در سطح 
ابتالى خفیف باقى مى ماند همانند آنچه در مورد آنفلوآنزا 

وجود دارد.

کرونا با همه تلخى هایش، شیرینى این روز هاى برخى از 
افراد سودجو شده اســت؛ آنها که به هر درى مى زنند تا از 
آب گل آلود این ویروس چموش، خوب ماهى بگیرند؛ به 
طورى که چندى پیش، ویدیویى در فضاى مجازى با عنوان 
«کشــف درمان کرونا با رمالى فقط با 5 میلیون تومان» 
دست به دست شد و حواشى و واکنش هاى متعددى را به 

همراه  داشت.
ویدیویى که در آن، رمالى تقریبــاً جوان، قاطعانه از نجات 
یافتن سى چهل فرد مبتال به کرونا خبر داد و گفت: «فکر 
نمى کنم پنج میلیون بــراى یه کرونا زیاد باشــه. زیاده؟! 
مى توانید با افرادى که از نوشــته هاى ما استفاده کرده اند 
تماس بگیرید تا به شــما بگویند کــه از کرونا نجات پیدا 

کرده اند.»
این رمال در رابطه با فعالیت خود به منظور درمان کرونا ادامه 
داد: «یه سرى نوشته و دارو هاى گیاهى هستند که به مراجعه 

کننده ها مى دهیم و هر دو با هم تأثیر زیادى دارند.»
این تنها یکى از تبلیغات فریبنــده این رمال هاى مجازى 
اســت که به عنوان مروجان خرافه پرســتى، فرصت را 
غنیمت شمرده و برخى از مردم را با ترفند هایى اینچنینى 
و با نرخ هایى بعضاً نجومى سر کیسه مى کنند، قیمت هایى 
که شروع آنها میلیونى و برآورد ماهانه آنها میلیاردى است. 
سودجویان براى شــروع کار خود یک صفحه مجازى راه 
اندازى و با جذب دنبال کنندگان زیــاد و تأکید بر عنوان 

تضمینى، از هر راهى بازارگرمى مى کنند.
یکى از این رمال ها که سعى داشت روى درمان تضمینى 
کرونا تأکید کند در رابطه با گرانى نوشته هاى خود مى گفت: 
«ما هم باالخره دارو مى خریم و هزینه مى کنیم و اینطور 

نیست که خشک و خالى این کار را کنیم و فعالیتمان هم 
طورى اســت که باید حتماً مهارت داشته باشیم تا بتوانیم 

موفق باشیم.»
یکى دیگر از این رمال ها که تمامــى مبلغ را به یکباره در 
ابتداى کار مى گرفت، ادامــه داد: «به کارم ایمان دارم و به 
همین دلیل، محال است که خطایى از نوشته هایم سر بزند 

و حق دارى تا به چشم خودت نبینى شک کنى.»
براى محاسبه درآمد هاى نجومى این فرصت طلبان، با یک 
حساب سر انگشتى مى توان دریافت که اگر به طور مثال؛ 
در هر شــبانه روز، براى ده نفر نسخه رمالى بپیچند میزان 
درآمد روزانه آنها 50 میلیون تومان است که با تداوم وضعیت 

کنونى کرونا و افزایش مشتریان، آنها مى توانند کاسبى پر 
رونقى را براى خود رقم بزنند که این موضوع، جاى خالى 
نظارت هاى کافى و کنترل تبلیغات در فضاى مجازى را 

محسوس تر مى کند.
چندى پیش بود که سرهنگ رمضان الهوردیان، فرمانده 
انتظامى شهرســتان میانه اســتان آذربایجان شرقى از 
دستگیرى رمال حرفه اى با ادعاى درمان بیمارى کرونا خبر 
داد و گفت: به دنبال گزارشى مبنى بر اینکه خانمى در منزل 
خود، اقدام به رمالى با ادعاى درمان بیمارى کرونا مى کرد، 

با اقدام پلیس دستگیر شد.
راحیل شمسایى، روانشناس مى گوید: یکى از دالیل روى 

آوردن برخى از مردم به رمال ها این است که آنها به دلیل 
اینکه براى گذراندن زندگى نیاز به کار کردن دارند، پیش 
خود تصور مى کنند که نهایتًا پنج میلیــون تومان هزینه 
کرده و نوشته اى را با خود حمل مى کنند تا در برابر کرونا 
محافظت شوند و با این کار، خرج روزمره خود را در مى آورند، 
در صورتى که این مسائل باید به خانواده  ها اطالع رسانى

 شود.
این روانشــناس گفت: خرافات از ایام قدیم  وجود داشته و 
خیلى از افراد روى سادگى مردم ســوار مى شدند و از این 
مسئله سوء استفاده مى کردند و براى خود کیسه مى دوختند، 

اما االن وضعیت بدتر شده است.

تعطیلى به کنترل کرونا درمان کرونا  با  رمالى، فقط 5 میلیون تومان!
کمک مى کند
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معاون درمان وزارت بهداشت، نسبت به چرخش ویروس 
کرونا در منازل هشــدار داد و گفت: بچه ها جزو گروهى 

هستند که به سرعت دیگران را مبتال مى کنند.
قاسم جان بابایى با بیان اینکه درصد باالیى 
از مبتالیان و جانباختگان کرونا را افراد باالى 
60 سال تشکیل مى دهند، ادامه داد: کرونا 
درمان مشخصى ندارد و درمان مبتالیان آن 
بیشتر از هر چیز به مراقبت نیاز دارد و اصولى 
دارد که باید رعایت شود و اصول اصلى آن 
مراجعه سریع بیمار با مشــاهده نخستین 
عالئم آن به پزشــک است که با تشخیص 
زودهنگام مرگ و میر ناشــى از آن کاهش 
خواهد یافت، اما ترس و نگرانى باعث مراجعه 

دیرهنگام افراد شده است.
وى، ترس مردم را مهمترین علت افزایش کرونا برشمرد و 
افزود: ترس نباید باعث مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانى 

شود، بلکه ترس اصلى باید از احتمال آلوده کردن دیگران 
باشد و تا زمانى که این ویروس در دنیا مى چرخد هیچکس 
نمى تواند مدعى غلبه بر آن باشد چرا که اصول موفقیت 

در این بخش رعایت پروتکل هاى بهداشتى، تشخیص 
و درمان زودهنگام و جدا کردن اعضــاى خانواده از فرد 

آلوده است.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به چرخش ویروس 
کرونا در منازل، گفت: مردم در خانه  ها کنار یکدیگر نشسته 
و در مهمانى هاى دسته جمعى حضور یافته 
و در کنار سفره هاى گروهى یکدیگر را آلوده 

مى کنند.
جان بابایى افزود: برخى افــراد ناقل بدون 
عالمت هســتند خصوصًا بچه ها که جزو 
گروهى هستند که به ســرعت دیگران را 

مبتال مى کنند.
معاون وزیر بهداشــت گفت: اغلب مرگ و 
میرها مربوط به افراد مسن است که بسیارى 
از آنان نیز مقصر نیستند و فرد دیگرى آنان 
را به این بیمارى مبتال کرده است که درصد 
بسیارى از فوتى هاى بیمارستان سالمندان هستند که باید 

بیشتر مراقب آنان باشیم.

محققــان در مطالعات جدیــد و آزمایش هاى 
گسترده در مورد فواید مسواك زدن به نتایجى 
مبنى بــر جلوگیــرى از ابتال به آلزایمــر در اثر 
استفاده از مســواك رســیده اند.  پایگاه خبرى 
«ایندیپندنت» در گزارشى از نتایج این تحقیق 
توضیح مى دهد؛ یافته هاى دانشــمندان نشان 
مــى دهند، بیمــارى لثــه (ژنژیویــت) نقش 

تعیین کننده اى در ابتال به آلزایمر دارد. 
یکى از پژوهشگران با نام «مایدل» در آزمایشگاه 
تحقیقاتى گروه علوم بالینى دانشگاه (UiB) در 
شــهر برگن نروژ مى گوید: «ما براساس شواهد 
مبتنى بر DNA کشف کردیم، باکترى هایى 
که باعث ایجاد بیمارى لثه هســتند، از دهان به 
مغز منتقل مى شوند؛ این باکترى، پروتئینى تولید 
مى کند که منجر به تخریب سلول هاى عصبى 
مغز مى شــود و به از دســت دادن حافظه و در 

نهایت، ابتال به آلزایمر مى انجامد.»
این پژوهشگر معتقد اســت باکترى، به تنهایى 
باعث آلزایمر نمى شود اما خطر ابتال به بیمارى 

را به طور قابل مالحظه اى افزایش مى دهد 
همچنین باعث پیشرفت سریع بیمارى 
آلزایمــر مى شــود؛ با ایــن اوصاف، 
مطالعــات نشــان مى دهنــد برخى 
از راهکارهایى کــه مى توانید براى 

کاهش سرعت رشــد آلزایمر به کار ببندید، در 
نزدیکى شما وجود دارد.

پیش تر ثابت شده بود، باکترى هاى بیمارى لثه 
مى توانند از دهان به ســمت مغز حرکت کنند و 
منجر به انتشار آنزیم هایى شوند که سلول هاى 
عصبى مغز را تخریب مى کند؛ حاال این موضوع 
توسط مایدل براى نخستین بار از طریق شواهد 

DNA اثبات شده است.
مایدل و همکارانش 53 نفــر مبتال به آلزایمر را 
بررســى و آنزیم موردنظر را در 96 درصد از آنها 
کشــف کردند! این پژوهش ها، امید تازه اى به 

دانشمندان داده است تا به جنگ آلزایمر بروند.
مایدل اضافه مى کند: «دندان هاى خود را بشویید 
و از نخ دندان استفاده کنید؛ اگر در معرض بیمارى 
لثه هســتید و افراد مبتال به آلزایمر در خانواده  
دارید، به طور منظم به دندانپزشک مراجعه کنید 

و دندان هایتان را به خوبى تمیز کنید.»

یکى از مشــکالت اصلــى در مبتالیان بــه کرونا مصرف 
خودسرانه داروهاست، چرا که خطرات این اقدام ممکن است 

از مزایاى آن بیشتر باشد.
پوریا شجاعى، متخصص مراقبت هاى ویژه در این خصوص 
توضیح داد: با توجه به وضعیت بحرانى کرونا و اینکه برخى 
از افراد و مبتالیان به این بیمارى تصور مى کنند، استفاده از 
آسپرین براى تقویت سیستم ایمنى بدن مفید است اما مصرف 

خودسرانه آسپرین مى تواند خطرناك باشد.
وى با اشــاره به اینکه قرص آســپرین نیز در بیماران باید با 
احتیاط مصرف شــود، گفت: مصرف خودســرانه آسپرین 
مى تواند خطرناك باشــد و حتمًا این دارو نیز باید با تجویز 
پزشک استفاده شود و اســتفاده از این دارو در افراد سالمند 
چنانچه با صالحدید و تجویز پزشک باشــد، باید در دوران 

اپیدمى کرونا هم استمرار داشته باشد.
شجاعى با اشاره به اینکه ویتامین C مورد نیاز بدن را مى توان 
از طریق مواد غذایى تأمین کرد، ادامه داد: براى پیشگیرى و 
درمان کرونا، بهتر است از منابع طبیعى و غذاهایى که منبع 
غنى ویتامین C هستند، استفاده شود. همچنین افرادى که 
تغذیه مناسبى دارند نیازى به مصرف مکمل هاى دارویى این 

ویتامین ندارند.
وى به مبتالیان به کرونا توصیه کرد: در دوران بیمارى بهتر 
است از قرص هاى جوشــان 500 استفاده شود و افرادى که 
داراى کمبود ویتامین C در بدن هســتند هــم مى توانند از 

مکمل ها استفاده کنند.
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چرخش ویروس کرونا در منازل

مصرف خودسرانه آسپرین 
ممنوع

مسواك زدن از ابتال به آلزایمر جلوگیرى مى کند! گریه مى کنم، چون...!
نوزاد شما از هر نظر به شما وابسته است؛ شما به او غذا 
مى دهید، محیطى راحت و گرم بــراى خوابش آماده 
مى کنید و تمام نیاز هاى او را برطرف مى کنید. گریه در 
نوزادان همیشه به معناى وجود مشکل نیست، گاهى 
گریه در نوزادان براى برقرارى ارتباط با شماست. او از 
این راه به شما پیغام مى دهد و بیان مى کند که به توجه 
و مراقبت شــما نیاز دارد. گاهى برطــرف کردن تمام 
نیاز هاى کودك براى شما سخت خواهد بود، اما هرچه 
او بزرگ تر شــود، از روش هاى مختلف دیگرى مثل 
تماس چشــمى، تولید صدا هاى مختلف و لبخند زدن 
براى برقرارى ارتباط اســتفاده مى کند؛ پس فراموش 

نکنید که گریه در نوزادان همیشگى نیست.
1. گریه مى کنم، چون گرسنه ام

گرسنگى متداول ترین دلیل گریه نوزاد است، مخصوصًا 
اگر تازه متولد شده باشد. هرچه کودك شما کوچک تر 
باشد، احتمال گرسنگى او و در نتیجه احتمال گریه کردن 
او بیشتر اســت. دلیل این گرسنگى هاى سریع و زیاد، 
کوچک بودن حجم معده  فرزند شماست. اگر نوزادتان با 
شیر مادر تغذیه مى کند، هر زمانى که احساس گرسنگى 
دارد به او اجازه دهید تا شیر بخورد، حتى اگر به تازگى 
شیر خورده است. کودك شما هر زمانى که سیر شود این 

موضوع را با رفتارش به شما نشان مى دهد. 
اگر تغذیه کودك شما با شیر خشک است، ممکن است 
حداقل هر دو ساعت یک بار گرسنه شود و بعد از خوردن 
شیر دیگر نیازى به هیچ تغذیه اى نداشته باشد. البته این 
موضوع درباره  هر کودك متفاوت است و اگر دیدید که 
قبل از دو ساعت گرسنه مى شــود و شیر خود را کامل

 نمى خورد، فرزندتان از آن دسته از کودکانى است که 
ترجیح مى دهد شیر را در حجم کم و در فواصل کوتاه 

مصرف کند؛ پس در زمان هاى کوتاه به او شیر دهید. 
2. گریه مى کنم، چون بغل مى خواهم

نوزاد براى آرامش به آغوش، تماس بدنى و احســاس 
اطمینان خاطر نیاز دارد، به همین دلیل ممکن اســت 
براى در آغوش گرفته شدن گریه کند. او مشکل خاصى 
ندارد و فقط بغل مى خواهد! در حالتى که نوزادتان را در 
آغوش دارید به آرامى او را تــکان دهید و برایش آواز 
بخوانید، این کار حواس او را از گریه پرت مى کند و در او 
احساس آرامش ایجاد مى کند. کودك با قرار گرفتن در 
آغوش، گرما و عطر بدن شما را دریافت مى کند و صداى 
ضربان قلب شما را نیز مى شنود و آرام مى شود. نوزادان 

عطر و گرماى بدن والدین خود را بسیار دوست دارند.
3. گریه مى کنم، چون کولیک دارم

اگر نوزادتان ظاهراً مشکلى ندارد، اما دائماً گریه مى کند 

ممکن اســت دچار کولیک روده شده باشد. در صورت 
وجود کولیک، کودك از شــدت گریه سرخ مى شود و 
تالش شــما براى آرام کردن او بى نتیجه خواهد بود. 
ممکن است ببینید که مشــت هاى خود را گره کرده، 
زانو ها را باال مى کشد یا کمرش را قوس مى دهد، اینها 

همه از نشانه هاى کولیک است.
علت گریه  مداوم هنوز مشخص نیست و در بسیارى از 
نوزادان شایع است؛ به شکلى که بسیارى از کارشناسان 
فکر مى کنند این کار مرحله اى از رشد نوزاد به حساب 
مى آیــد. برخى دیگر نیــز فکر مى کنند کــه به دلیل 
مشــکالت شــکمى پیش مى آید، مثًال ممکن است 
آلرژى داشته و توان تحمل ماده اى را در شیر مادر یا شیر 
خشک خود را ندارد. حتى ممکن است دلیل این گریه 
ها به گاز معده، یبوست یا ریفالکس معده مرتبط باشد.

اگر کودك شما بیش از حِد عادى گریه مى کند حتماً او را 
نزد پزشک عمومى کودکان ببرید تا فرزندتان را از نظر 

سالمِت کامل بررسى کند. 
4. گریــه مى کنــم، چون باید پوشــکم را 

عوض کنى
اگر پوشک کودك شما خیس یا آلوده باشد با گریه، 
اعتراض خود را به این موضوع اعالم کرده و از شما 
مى خواهد آن را عوض کنید. البته بعضى از نوزادان 
با این موضوع مشکلى ندارند مگر اینکه پوست شان 
تحریک شده باشد و آنها را اذیت کند. ممکن است 
کودك شما تمایلى به تعویض پوشک نداشته باشد، 
دلیل این کار احســاس ســرما روى پوست است و 
احتماًال از این موضوع اذیت مى شود. طبیعى است 
که بعد از یکى دو هفته شــما تمایل داشــته باشید 
که کار تعویض پوشــک را خیلى سریع انجام دهید 
و با ممانعت هاى کودکتان روبه رو نشــوید. در این 
زمان بهتر است با یک اسباب بازى یا آهنگ، حواس 
کودك خود را پرت کرده و به کار تعویض پوشــک 

بپردازید.

5. گریه مى کنم، چون دما مناسب نیست
یکى دیگر از دالیل گریه مى تواند احســاس سرما یا 
گرما در کودك باشــد. با لمس پشــت گردن یا شکم 
کودك دماى بدن او را بررسى کنید. براى چک کردن 
دما هرگز به سراغ دست ها و پا ها نروید، طبیعى است 
که آنها معموًال خنک تر از دماى واقعِى بدن او هستند. 
دماى مناســب براى اتاق کودك بین 16 تا 20 درجه 
سانتیگراد است. براى اطمینان از دماى مناسب حتماً در 
اتاق کودك دماسنج نصب کنید. براى خواب کودك را به 
پشت بخوابانید و حواستان باشد که پتو بیش از حد روى 
او نباشد، زیرا ممکن است بدن او را بیش از حد گرم کند.
مراقب باشید بیش از حد به تن او لباس نپوشانید؛ همین 
موضوع باعث احســاس گرماى بیش از حد مى شود. به 
عنوان یک قانون کلى به یاد داشته باشید که نوزاد نیاز به 
یک الیه لباس اضافه تر نسبت به شما دارد. از مالفه هاى 
نخى و پتو هاى سلولزى به عنوان پوشش در محل خواب 
کودك خود استفاده کنید. اگر شکم او بیش از حد گرم بود، 
پتو یا مالفه اى را که روى او کشیده اید بردارید و اگر سرد 

بود به راحتى پتو یا مالفه را روى او بکشید. 
6. گریه مى کنم، چون خسته ام 

گاهى خوابیدن براى نوزاد شما سخت است، مخصوصًا 
اگر بیش از حد خســته باشــد. هرچه نوزاد کوچک تر 
باشد نشــانه هاى خواب آلودگى و نیاز او به استراحت 
در او ظریف تر است و تشــخیص دادن آن هم سخت 
تر. معموًال چند هفته اى طول مى کشــد که شما این 
نشانه ها را کشف کنید. ایجاد سر و صدا و گریه به دالیل 
بى اهمیت، خیره شــدن به فضا و محلى نامشخص یا 
ساکت بودن و ساکت ماندن، بعضى از راه هایى است که 
نوزادتان با انجام آن به شما این پیغام را مى دهد که نیاز 
به استراحت دارد. حضور افراد مختلف در اطراف کودك 
ممکن است او را اذیت کرده و خوابیدن را سخت کند. 
همچنین تکان خوردن هاى بیش از حد و آواز خواندن 
نیز در شرایطى او را آزار مى دهد و خوابیدن را برایش با 
مشــکل روبه رو مى کند. بهتر است بعد از غذا و قبل از 
خواب او را به یک اتاق ساکت ببرید و به او کمک کنید 

که به آرامى به خواب برود.
7. گریه مى کنم، چون حالم خوب نیست

وقتى حال کودك شما خوب نباشد به شکلى متفاوت 
گریه مى کند؛ مثًال ضعیف تــر، مدوام یا با تحرك زیاد. 
ممکن است کودك شما در حالت عادى زیاد گریه کند، 
پس اگر به شکل غیرمعمولى ساکت شده است، ممکن 
است نشانه  خوب نبودن حال او باشد. سکوت مى تواند 

نشانه اى از ضعیف بودن کودك نیز باشد.
ممکن است این گریه ها به دلیل در آمدن دندان ها باشد. 
معموًال نوزادان در هفته  قبل از رویش دندان جدید، 
بسیار حساس و بى قرار هستند. سعى کنید عالئم 
رویش دندان را بدانید و حواســتان به آنها باشد. 
هیچکس بهتر از شما کودکتان را نمى شناسد، پس 
هر زمانى که احساس کردید چیزى درست و طبیعى 
نیست به غریزه  مادرانه  خود اعتماد کنید و با پزشک 

عمومى یا یک ماما تماس بگیرید. 
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محله بهارستان ، کوچه بهار 19 ، خیابان کاوه ، پالك 354 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8196896569 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260/219 
مورخ 1399/08/08 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى میالد جاللیان به شماره ملى 1270513710 و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مریم جاللیان به شماره ملى 1290847606 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم منصوره خطیب زاده به شماره ملى 4579195388 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد 
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بازرسان آقاى مسعود معتمدى به شماره ملى 1270797735 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم زهرا امیر احمدى به شماره ملى 4579335767 به 
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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 سپاهان شهر ، بلوك 153 ، کوچه بیست و پنجم [25] ، کوچه کیوان غربى[2-1] ، پالك - 103 ، طبقه اول کدپستى 8179919489 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 260/387 مورخ 1398/11/13 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ندا نوروزى به شماره 
ملى 1270743211و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مرجان نوروزى باغکمه به شماره ملى 1273082672و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میثم مجیرى به شماره ملى 1292453321و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه وکیلى سهر فروزانى به شماره ملى 1286824273 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى خانم فاطمه امینى به شماره ملى 1289385084 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1041864)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آریا طب مشایخ درتاریخ 1399/07/02 به شــماره ثبت 4853 به شناسه ملى 14009459218 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه توزیع وعرضه ى تجهیزات پزشکى مصرفى سطح 2 - انجام کلیه ى امور مربوط به تهیه و 
طبخ وتوزیع غذا- انعقاد قرارداد با ارگان ها- شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصى ودولتى- اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات اعتبارى جهت تحقق اهداف 
شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش 
مرکزى ، شهر نجف آباد، محله ویالشهر ، خیابان ویالشمالى ، خیابان 103 الف [11] ، پالك 23 ، طبقه همکف کدپستى 8581837842 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى علیرضا قلیچ خانى به شماره ملى 1270165550 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه 
آقاى طوس مشایخى به شماره ملى 5759534416 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا قلیچ خانى به شماره ملى 1270165550 و 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى طوس مشایخى به شماره ملى 5759534416 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1041776)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

هجرت از ضاللت به هدایــت همانگونه  که واجب بود باز هم واجب اســت.
خداوند را به مــردم روى زمین نیازى نیســت، چــه آنان کــه ایمان خویش 
پنهان دارند و چه آنان که آشــکار کنند. نام مهاجر بر کسى ننهند مگر آنکه 
حجت خداى بر روى زمین را بشناســد، پــس، هر که او را شــناخت و به او 
اقــرار آورد مهاجر اســت. و نام مســتضعف بر کســى که خبــر حجت خدا 

به او برسد و به گوش خود بشنود و در دلش جاى گیرد، صادق نباشد.
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