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کرونا در چه حرارتى از بین مى رود؟استفاده 60 درصد دانش آموزان از «شاد» سهم رشیدپور از «عطسه» چقدر است؟نخستین کنکور قرن بعد، چگونه برگزار مى شود؟ این بار خبرى از خریدهاى کاذب و پرخرج نبود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دلیل دندان درد 
در هواى سرد

کالهبردارى 4 میلیاردى یک طالفروش از 33 نفر
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گروگان گیر 
در غار به دام افتاد

آغاز برداشت طالى سرخ 
در استان اصفهان

جنجال ویدیوى
 انتقال آب از سرچشمه هاى 

زاینده رود
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 امضاى تفاهمنامه 
فروش 90 هزار تُن 

ریل ذوب آهن 

دندان هاى حساس در هواى سرد یا با خوردن 
نوشیدنى سرد دچار درد مى شوند و عواملى مثل 

پوسیدگى دندان، دندان قروچه و... باعث بروز این 
حساسیت مى شوند. هواى سرد مى تواند 

دندان هاى شما را آزار دهد. گرما و سرماى...

ذوب آهــن اصفهــان و قــرارگاه ســازندگى 
خاتــم االنبیــا(ص) تفاهمنامه فــروش 90 هزار 
ُتن ریل را امضــا کردند کــه به عنوان افشــاى 
اطالعــات بــا اهمیت در کــدال درج شــد. طى 
این تفاهمنامــه  90 هزار تن ریــل E160 با گرید

R260 مطابــق آخریــن ویرایــش اســتاندارد 
EN13674-1 از تولیــدات ذوب آهن اصفهان، 
توسط قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیا(ص) براى 
راه آهن چابهار-زاهدان به صورت چند مرحله اى
 و با توافق طرفین در خصوص تناژ، زمان عرضه و 

کشف قیمت در بورس کاال خریدارى مى شود...
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1000010000 نفر؛ آمار مرگ هاى کرونایى در اصفهان تا پایان سال نفر؛ آمار مرگ هاى کرونایى در اصفهان تا پایان سال
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى با اشاره به داده ها و شواهد پیش بینى کردمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکى با اشاره به داده ها و شواهد پیش بینى کرد
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به بهانه سرمایه گذارى در خرید و فروش طال صورت گرفت

بازگشت
 داریوش کاردان با 
2 سریال جدید

میالد و وجدانش!
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: از باشگاه صنعت نفت مبلغ زیادى 
طلبکارم ولى به این تیم عالقه دارم و وجدانم اجازه نمى دهد شکایت 
کنم. میالد جهانــى در گفتگویى در مورد پیوســتنش به تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: فکر مى کنم ذوب آهن بهترین انتخاب 
من بود. این تیم، هم شخصیت و هم شرایط خوبى دارد و از امکانات 

قابل توجهى برخوردار است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

19 هزار بافنده 
فرش اصفهان 
بیمه ندارند

کمبود آرد  واقعیت ندارد
تکذیب یک شایعه درباره قوت الیموت مردم

2

1212 میلیارد براى  میلیارد براى 
بازکردن یک پنجرهبازکردن یک پنجره

ن 
مثل 
این ز

2
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زازگشتبازگشت بازگشتب
دان داریوش کاردان بداریوشکاردانبوش داریوش کاردان ب شکا دا
یالجدیدالسریالجدید سریال جدید لس ر 2222

بازیکن
طلبکار
کنم. می
ذوب آه
من بود
قابل تو

شهردارى بهارســتان در نظر دارد با اســتناد به مجوز شــماره 333/ش ب مورخ 1399/04/12 
شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه عمومى عملیات حفظ، حراست و 
نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى واقع در عرصه غربى شهر بهارستان در 

سال 1400- 1399 با شرایط زیر اقدام نماید:
1- متقاضیان مى توانند از روز پنج شنبه مورخ 99/08/01 تا روز پنج شنبه مورخه 99/08/15 جهت 

دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها شهردارى بهارستان مراجعه نمایند.
2- آخرین مهلت ارائه اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى بهارستان تا روز دوشنبه 

مورخ 99/08/26 مى باشد.
3- زمان بازگشایى پیشنهادات در روز سه شنبه مورخ 99/08/27 رأس ساعت 14:30

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- سپرده شرکت در مناقصه 687/000/000 ریال مى باشد.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

آگهى مناقصه عمومى 

داود بحیرایى - شهردار بهارستانداود بحیرایى - شهردار بهارستان
م الف: 1034099

 شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه عمومى کلیه کارهاى خدمات عمومى 
نیروگاه اصفهان و هسا  را به مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهاي خدماتی 
معتبر که داراي توانائی مـالی و اجرائی کافی ، همچنین سابقه کار مرتبط و داراى مجوز صالحیت ایمنى معتبر 
از اداره کار و تامین اجتماعى و رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل کارگري مورد تائید اداره کل کـار و امور 
اجـتماعی استـان اصفـهان می باشند دعوت می گردد با همراه داشتن مدارك کامل و سوابق اجرائی شرکت 
خود و تائیدیه وزارت کار و اموراجتماعی استان اصفهان ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی به امور 
بازرگانى این شرکت واقع در اصفهان ، ابتداي اتوبان ذوب آهن ، انتهاي بلوار شفق ، نیروگاه برق اصفهان مراجعه 
و سپس نسبت به دریافت اســناد مناقصه اقدام نمایند. ضمناً اطالع رسانى عالوه بر روزنامه در پایگاه ملى 
مناقصات و بخش مناقصات سایت نیروگاه اصفهان  به آدرس www.isfahanps.ir  و همچنین سایت  شرکت 

مادر تخصصى تولید نیروى برق حرارتى (پایگاه معامالت) به آدرس www.tpph.ir  قابل رویت مى باشد.
تلفن تماس:  5080 و37895081-031 ( امور بازرگانى)

آگهی مناقصه عمومی شماره 99-5

شرکت مدیریت تولید برق اصفهانشرکت مدیریت تولید برق اصفهان

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به واگذارى امالك و اموال از 
طریق مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند 
از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار 
جانبازان- جنب پلیس راهور مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
99/08/25 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس 
حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه 

مندرج مى باشد.
1- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار جانبازان خیابان شهید 

غالمى (سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى (تجدید مزایده)
2- یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت 40 هزار لیترى (تجدید مزایده)

3- تعداد 14 قلم انواع قطعات و لوازم یدکى اتوبوس بنز 457 مازاد بر مصرف (مزایده)

آگهى

محمد سوارى -محمد سوارى -  مدیر عامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانمدیر عامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد مصوبه 
هیئت مدیره نسبت به واگذارى حق بهره بردارى از خطوط A 4- A 6 فوالدشهر 
با اتوبوس هاى ملکى ســازمان در قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقیقى و 
حقوقى واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا 
تاریخ 99/08/25 مهلت دارند جهت تهیه اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان 
مراجعه نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. 
الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه 

مندرج مى باشد.

 آگهى مناقصه

محمد سوارى -محمد سوارى -  مدیر عامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانمدیر عامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول



0202جهان نماجهان نما 3889پنج شنبه  8  آبان  ماه   1399 سال هفدهم

مدیرکل دفتر سیاستگذارى و توســعه اشتغال وزارت 
کار گفــت: از بُعــد بیمــه بیــکارى برآوردهایى که 
داشته ایم در سطح کالن کشور تقریباً یک میلیون و 500 
هزار نفر (شغل) به صورت رسمى و غیر رسمى آسیب 
دیده اند، اما بر اساس آمار رسمى و ثبت شده در سامانه 
رابط کار، حــدود 850 هزار نفر بود کــه 730 هزار نفر 
مشمول بیمه بیکارى بودند و متناسب با سیاست هایى 
که ســتاد ملى کرونا داشــت بیمه بیکارى 670 هزار 
نفر پرداخت شــده و 60 هــزار نفر در حــال پرداخت

 است.
عالءالدین ازوجى گفت: از خرداد به این طرف بخش 

عمده اى از این افراد مشــغول به کار شــدند و طبق 
اطالعات ثبتى که ما داریــم تقریبًا 193 هزار نفر آنها 
کماکان بیکارند که به بیمه بیکارى بلندمدت سازمان 

تأمین اجتماعى معرفى شدند.
 وى افزود: براى حمایت از واحدهاى اقتصادى آسیب 
دیده ســامانه اى بود که همه اصناف و کارفرمایان و 
خویش فرماها مى توانســتند ثبت نام کنند و مشکلى 
نبود. طبق برآوردهایى که ما داشتیم تقریبًا سه میلیون 
و 700 هزار واحد اقتصادى به شدت آسیب دیدند، اما 
از 31 استان فقط 554 هزار پرونده (حدود 30 درصد) 

ثبت نام کردند.

وزیر بهداشــت در نشســتى با اعضاى کمیســیون 
بهداشــت مجلس گفت: برخى ممکن اســت براى 
تخریب چهره جمهورى اســالمى ایران بگویند که 
موج آنفلوآنزا در آذر ماه ســال گذشــته در کشــور، 
مواردى از کووید-19 بوده و با این کار مستند براى 
دشمنان ما فراهم کنند که منشــأ این بیمارى، چین 
نبوده بلکه ایران بوده است اما تمام مواردى که براى 
آنفلوآنزا تســت گرفته بودیم را یکبار دیگر آزمایش 
کردیم و فقط ســه مورد از تشــخیص هاى آنفلوآنزا 
که از 23 بهمن ماه به بعد بود، کرونا داشــتند و تمام 
مســتندات آن نیز موجود اســت و قبل از 23 بهمن 

ماه حتى یک مــورد مثبت از کرونا در کشــور وجود
 نداشت.

نمکى در خصوص برخى اظهارات که گفته مى شــود 
مردم ایران موش آزمایشگاهى براى آزمایش داروهاى 
جدید کرونا هســتند، گفت: مدت هاســت کــه به ما 
مى گویند که واکسنى که در چین یا فالن کشور ساخته 
شده بر روى مردم ایران نیز تست شــود که گفتیم ما 
موش آزمایشگاهى هیچ کشورى نیستیم و غرور ملى 
ما اجازه چنین کارى را نمى دهد و امکان ندارد تا زمانى 
که در وزارت بهداشت هســتم، اجازه چنین حقارتى به 

ملت ایران بدهم./3397

پرداخت مقررى بیمه بیکارى 
670 هزار بیکار شده 

موش آزمایشگاهى 
هیچ کشورى نیستیم

زمان واریز یارانه معیشتى 
   ایرنــا | سازمان هدفمندسازى یارانه ها اعالم 
کرد یارانه معیشتى آبان  ماه شنبه (دهم آبان ماه) 
به حساب سرپرستان خانوار مشمول این طرح واریز 
مى شود. در اطالعیه این ســازمان آمده است که 
دوازدهمین مرحله یارانه معیشتى ساعت 24 روز 
شنبه همانند دوره هاى قبل به حساب سرپرستان 

خانوار واریز مى شود.

استخدام در« ایران زمین» 
   روابط عمومى بانــک ایران زمین| 
مهلت ثبت نــام دعوت به همــکارى بانک ایران 
زمین تا ســاعت 24 نهــم آبان ماه ســال جارى 
تمدید شــد. بانک ایران زمین براى تأمین نیروى 
انسانى مورد نیاز، در رشته هاى مختلف استخدام 
مى کند. متقاضیان براى اطالع از متن کامل آگهى 
و شرایط آن (مقطع، رشــته، جنسیت، شهر محل 
خدمت، نحوه ثبت نام و سایر شرایط الزم) به سایت

https://b2n.ir/327551 مراجعه کنند.

بدهى بزرگ ترین سینمادار
   ایســنا | مهلت مراجعه سینماهاى بدهکار 
به صنــدوق اعتبارى هنر در حالى تمدید شــده 
که مراجعه کننده هــاى قبلى هنــوز وام خود را 
براى تسویه حســاب با تهیه کننده ها از بانک ها 
نگرفته اند. در این بین سینماهاى حوزه هنرى با 
ده میلیارد و 690 میلیون تومان در صدر بدهکاران 

هستند.

هزاران ُتن برنج فاسد
   ایسنا |بیش از 200 هزار ُتن برنج از چندین 
ماه پیش در گمرك و بنادر دپو شده و مجوز ترخیص 
ندارد؛ آن هم در شرایطى که بنابر اعالم مسئوالن 
و صاحبانشــان، این برنج ها در حال فاسد شدن 
هســتند و با عدم پرداخت ارز به فروشنده، اعتبار 
بین المللى تجار زیر سئوال رفته، در این بین سکوت 

دستگاه هاى مربوطه قابل تأمل است./3388

رکوردداران سکته 
   ایرنا |  معاون فنى مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت با اشــاره به وضعیت بروز 
سکته هاى مغزى در کشــور، گفت: استان هاى 
گلستان، البرز و چهارمحال و بختیارى بیشترین 
سهم را در بروز ســکته هاى مغزى دارند. علیرضا 
مهدوى در پاسخ به سئوالى درباره نقش کرونا در 
بروز سکته هاى مغزى، ادامه داد: بنابراین در حال 
حاضر نمى توان گفت تغییــرات احتمالى در بروز 
موارد سکته مغزى نسبت به سالیان قبل به دلیل 

شیوع کروناست.

رکوردشکنى دوباره کرونا
   انتخاب |  سخنگوى وزارت بهداشت گفت: 
با فوت 415 بیمار دیگر مبتال به کرونا در 24 ساعت 
منتهى به روز چهارشنبه، شمار جانباختگان بیمارى 
کووید19 در کشــور به 33 هزار و 714نفر رسید. 
سیما ســادات الرى افزود: بر اســاس معیارهاى 
قطعى تشــخیصى، 6824 بیمــار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایى شد و مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به 588 هزار و 648 نفر رسید.

توصیه بهزیستى
   میزان | مسئوالن سازمان بهزیستى از مردم 
درخواســت مى کنند که کودکانى بى هویتى که 
داراى معلولیت هاى خفیف هستند را به سرپرستى 
بگیرند. لیال ســهیلى، کارشناس بهزیستى اظهار 
کرد: افراد داراى معلولیت ذهنــى خفیف، با طى 
کردن مراحل درمانى و دریافت آموزش از مدارس 
و توانمندسازى، آمادگى پذیرش در خانواده ها به 

عنوان فرزندخوانده را دارند./3399

این چه نقدى است؟
   انتخــاب | حسن روحانى، رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت گفت: هیچکس نیست که بگوید کار و عمل 
من اشکالى ندارد و قابل نقد نیست... اما نقد براى تضعیف 
روحیه مردم...؟ این دیگر نقد نیست؛ این چه نقدى است 
که خوبى ها را نبیند و فقط نقطه ضعف ها را ببیند!  نقد این 
است که نقاط مثبت را ببینند؛ نقاط ضعف را هم همینطور 
و راهکار ارائه کنند. لجن پراکنى، نسبت دروغ  به یکدیگر 
دادن، سخنان ناروا گفتن و بردن آبروى اشخاص ربطى 

به نقد ندارد./3400

التماس دعاى جهانگیرى!
   فارس | معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در واکنش به گرانى هاى اخیر خواستار دعا 
براى کاهش قیمت کاال ها شــد! جهانگیرى در پاسخ 
به این سئوال که گفته مى شــود قیمت ها کاهش پیدا 

مى کند؟ اظهار کرد: دعا کنید!

تنور حاج باقر
   برترین ها | محمد مهاجرى، فعال سیاسى اصولگرا 
به خبر ابتالى قالیبــاف به کرونا واکنش نشــان داد. 
او نوشت: براى شــفاى آقاى قالیباف از شر کرونا دعا
 مى کنم اما بیش و پیش از آن بــراى مردمى که او به 
شهرشان سفر کرد و احتماًال بیمارى را به آنها انتقال داد 
و صد بار دعا مى کنم براى لشکر مشاوران ایشان که او را 
روانه سفر تبلیغاتى-انتخاباتى کردند تا نان خودشان را در 

تنور حاج باقر بپزند./3401

خانه در ازاى بچه
   تسنیم | جمعیت کشور روسیه حدود 145 میلیون 
نفر و رشد جمعیت آن منفى اســت اما بعد از روى کار 
آمدن «والدیمیر پوتین» در کشور روسیه  سیاست هاى 
تشویقى براى افزایش جمعیت بیش از پیش قوت گرفت. 
حاال دولت این کشــور براى فرزند اول 15 هزار دالر و 
براى تولد فرزند سوم یک خانه به پدر و مادر نوزاد هدیه 

مى دهد!/3402

استغفار جمعى 
   ایرنا | مدیر حوزه هاى علمیه استان یزد با اشاره به 
نقش دعا در دفع بال بر اســاس آیات و روایات اسالمى 
گفت: براى نخستین بار پویش « استغفار جمعى » براى 
مبارزه با ویروس منحوس کرونا در اســتان آغاز شــد. 
حجت االسالم محمد شمس افزود: در این پویش، مردم 
مؤمن به صورت فردى و خانوادگى با قرائت کالم وحى و 
سایر ادعیه، رفع بال را از ذات اقدس حضرت حق مسئلت 

مى کنند./3404

چراغ سبز
   فارس | وزیر خارجه عربستان سعودى در نشستى 
مجازى که پژوهشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن 
آن را برگزار کرده بود، گفت: عادى سازى روابط با رژیم 
صهیونیســتى در نهایت، رخ خواهــد داد. «فیصل بن 
فرحان» گفت: تحقق صلــح و ثبات دائمى جز با توافق 
دائمى میان فلسطینى ها و اسرائیلى ها رخ نخواهد داد، 
عادى ســازى روابط اتفاق خواهد افتاد اما ایجاد کشور 
فلسطینى و ازسرگیرى طرح صلح فلسطینى-اسرائیلى 

ضرورى است. 

عمق یک فاجعه
   بهار | رئیس سازمان پیشگیرى و مدیریت بحران 
شهر تهران با اشاره به اینکه کرونا در حال تبدیل شدن 
به یک فاجعه بین المللى اســت، گفت: نسبت تعداد 
فوتى ها به مبتالیان در کشور ما در مقایسه با سایر نقاط 
جهان بیشتر است. رضا کرمى محمدى خاطرنشان کرد: 
طى هشت ماه گذشته 33 هزار نفر از هموطنانمان را از 
دست داده ایم که طى جنگ تحمیلى ساالنه 30 هزار 

نفر از هموطنانمان به درجه شهادت نائل مى شدند.

خبرخوان

جانشین فرمانده انتظامى سیستان و بلوچستان گفت: با 
تالش کارآگاهان پلیس آگاهى شهرستان ایرانشهر عامل 
ربایش نوجوان 15 ساله خاشى پس از چهار ماه فرار در یک 

غار به دام افتاد.
سردار احمد طاهرى گفت: در تیرماه سال جارى پسرى 
15 ســاله در یکى از محالت شهرســتان خاش توسط 
فردى ناشناس ربوده و به مکانى نامعلوم منتقل مى شود. 
بالفاصله تیمى مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهى مأمور 
رسیدگى به پرونده شده و تحقیقات تخصصى خود را براى 
شناسایى و دستگیرى این آدم ربا و آزادسازى این نوجوان 

آغاز کردند. با بررســى هاى صورت گرفته مشخص شد 
عامل این آدم ربایى به دلیل اختالفــات مالى، اقدام به 

ربایش این نوجوان کرده است.
ســردار طاهرى گفت: در نهایت با تالش شــبانه روزى 
کارآگاهان پلیس آگاهى شهرستان ایرانشهر و پشتیبانى 
اطالعاتى پلیس آگاهى استان و اقدامات تخصصى صورت 
گرفته آدم ربا که مجبور به آزادسازى این نوجوان شد، پس 
از چهار ماه فرار از دست مأموران روز دوشنبه در عملیات 
پلیس شهرستان ایرانشهر در مخفیگاهش که غارى در 

کوه هاى بزمان این شهرستان بود به دام افتاد.

گروگان گیر در غار به دام افتاد

ثبت نام در نخستین کنکور قرن جدید از یک شنبه 12 
بهمن ماه 99 آغاز مى شود و تا روز شنبه 18 بهمن ماه 
ادامه دارد. این در حالى است که نخستین کنکور قرن 
بعدى با کمترین تغییرات نسبت به آخرین کنکور قرن 
برگزار مى شود. اگرچه خبرها همواره از کنکور بى شمار 
اســت اما در نهایت بر اســاس تصمیم اخیر شوراى 
ســنجش و پذیرش کنکور 1400 با تغییــرات ناچیز 

برگزار مى شود.
تغییر مهم کنکور 1400 مربوط به طراحى ســئواالت 
اســت، برخالف کنکور 99 در کنکور 1400 تنها یک 
نوع ســئوال براى داوطلبان تهیه مى شود و سئواالت 
جداگانه براى داوطلبان نظام قدیم طرح نخواهد شد. 
البته هنوز گمانه زنى ها در این باره ادامه دارد و على رغم 

تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه، 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى این امیدوارى را به 
داوطلبان نظام قدیم داده اند که سئواالت جداگانه براى 

آنها طرح مى شود.
اختالف نظرها در این زمینه بــه تعداد داوطلبان نظام 
قدیم بر مى گردد. مسئوالن سازمان سنجش آموزش 
کشور بر اساس اطالعات شرکت کنندگان کنکور 99 
مى گویند که تعــداد این داوطلبان 80 هــزار نفر بوده 
که با اعالم نتایج نهایى متقاضیــان نظام قدیم براى 
کنکور 1400 کمتر خواهد شــد؛ بنابر این ادامه طرح 
سئواالت جداگانه براى این داوطلبان در کنکور 1400 
دیگر مقرون  به صرفه نیست. در این میان نمایندگان 
مجلس بــا اطالعات به دســت آمده به ایــن نتیجه 
رســیده اند که 350 هزار نفــر از داوطلبان نظام قدیم 
پشت کنکور هســتند. موضوع دیگر در کنکور 1400 
مربوط به سهمیه هاست. هنوز تغییرى در سهمیه هاى 
کنکور ایجاد نشده البته ممکن است تا زمان برگزارى 
یا اعالم نتایج کنکور سهمیه ها دستخوش تغییر شوند 
چراکه سازمان سنجش آموزش کشــور در این زمینه 
طرحى آماده کرده است اگر این طرح به تصویب برسد 
سهمیه هاى پذیرش دانشجو به سه دسته آزاد، مناطق 

و ایثارگران تقسیم خواهد شد.

نخستین کنکور قرن بعد، چگونه برگزار مى شود؟

                                                                ماجــراى انتقــال آب از 
سرچشمه رودخانه «خرســان» در استان کهگیلویه و 
بویراحمد به استان یزد ماجراى تازه اى نیست، اما انتشار 
تازه چند فیلم کوتاه از جلســه گزارش خط دوم انتقال 
آب از سرچشمه هاى زاینده رود که در تاریخ 26 تیرماه 
سال جارى در سالن کوثر اســتاندارى یزد برگزار شده 
بود، طى چند روز گذشــته اعتراض شدید فعاالن حوزه 

محیط زیست و آب را به همراه داشته است.
طبق این ویدیو که حدود یک ماه پیش با عنوان «گزارش 
جلسه پیگیرى خط دوم انتقال آب به استان یزد» منتشر 
شده است و حاال در شبکه هاى اجتماعى دست به دست 
مى شود، مرادى، مدیرعامل شرکت آ ب نیرو خطاب به 
مسئوالن استان یزد پیشــنهاد مى دهد که «خط دوم 
انتقال آب یزد را رسانه اى نکنید تا مثل اصفهان نشوید».

نگرانى از آشکار شــدن ابعاد تصمیم گیرى براى انتقال 
صد ها کیلومتر آب از اســتان کهگیلویه و بویراحمد به 
استان یزد و «شبیه استان اصفهان» شدن، چندین بار در 
سخنان مدیرعامل شرکت آب نیرو به چشم مى خورد: «ما 
باید این فعالیت ها را به دور از هیاهو و جنجال رسانه اى 
دنبال کنیم. به هر حال... خوزســتانى ها روى این طرح 

حساس هســتند، فضاى مجازى روى این موضوعات 
حساس اســت باید به دور از هیاهو و غوغاساالرى که 
معموًال جلوى چنین کار هایــى را مى گیرد، کار را پیش 

ببریم.»
محمدصالــح جوکار، نماینــده مردم یــزد در مجلس 
شوراى اسالمى در پاسخ به مدیرعامل شرکت آب نیرو 
مى گوید: «نگران نباشید، در کشــور روى اصفهانى ها 
حساسیت زیاد است. خوزستان با اصفهان درگیر است، 
چهارمحال با اصفهان درگیر است ولى با ما درگیر نیستند. 
چهارمحالى ها حتى گفته اند که به ما کمک مى کنند، اما 
به اصفهان نه. مشکالت و مجوز ها را در سطح مجلس 

حل مى کنیم.»
به گفته کارشناسان، تاکنون ده طرح انتقال آب از سرشاخه 
هاى کارون بــزرگ به فالت مرکزى بــا حجم بیش از 
2 میلیارد متر مکعب اجرا شــده و یا در حال اجراســت. 
طرح هایى که هــر بار به نوبه خود با مخالفت ســازمان 
حفاظت محیط زیست، سازمان بازرسى کل کشور، مرکز 
پژوهش هاى مجلس، نمایندگان استان هاى خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد و مخالفت قاطع کارشناسان حوزه و 

مردم محلى روبه رو شده است./3396

جنجال ویدیوى انتقال آب از سرچشمه هاى زاینده رود

طى دو سه هفته گذشته میان انتشار اخبار مربوط به گرانى 
کاالهاى اساسى و مصرفى مردم، خبر کمبود آرد و نان نیز 
از برخى استان هاى کشور حتى تهران به صورت جسته 
و گریخته شنیده شد اما شواهد امر حاکى از آن است که 
اخبار و حواشــى این کمبودها از خود کمبود مقطعى آرد 

پررنگ تر شد.
کمبود مقطعى عرضه آرد در برخى مناطق مختلف کشور 
با انعکاس در شــبکه هاى اجتماعى و پررنگ کردن آن 
در شــبکه هاى ماهواره اى خارج نشین، باعث تحریک 
تقاضاى مردم حتى در سایر نقاط کشور شد. براى جبران 
این تقاضاى جدید، حجم عرضــه آرد و بالتبع پخت نان 
افزایش یافت که حتى در برخى از شــهرها و استان ها، 
ساعت کار نانوایى ها بیشتر شد و به صورت شبانه نیز پخت 

نان صورت گرفت تا تب خرید نان میان مردم فرونشیند.
بر اساس بررســى هایى که خبرگزارى «تسنیم» انجام 
داد، مســئوالن مختلف بخش خصوصى و دولتى براى 
این کمبود مقطعــى و محدود اما اثرگــذار عرضه آرد و 
پخت نان در کشور، دالیل مختلفى ارائه مى دهند که از 
آن جمله مى توان به افزایش کرایه حمل ونقل کیسه هاى 
آرد اشاره کرد که نانوایان زیر بار این افزایش قیمت نرفتند 
و به همین دلیل براى مدتى شرکت توزیع کننده آردهاى 

دولتى حاضر به توزیع آرد در برخى از نقاط کشور نشد.
از طرفى قیمت مواد تولید کیسه هاى آرد به دلیل عرضه 
در بورس افزایش یافت و قیمت هرکیلوگرم پلى پروپیلن 
تولیدى پتروشــیمى ها از 1200 تومان به 4000 تومان 
افزایش یافت، این امر نیز قیمت تمام شده آرد را افزایش 
داد اما نرخ آرد افزایش نیافت. بر اســاس اعالم شرکت 
بازرگانى دولتى این امر منجر به وقفه کوتاه مدت تولید در 

برخى از کارخانه هاى آرد شد.
از دیگر دالیل کمبود مقطعــى آرد در برخى نانوایى ها، 
اختالف قیمت باالى آرد و نان در ایران با دیگر کشورها 
از جمله کشورهاى همسایه مطرح شده است به طورى 
که اخبارى درباره قاچاق آرد مطرح است. براى نظارت و 
جلوگیرى از قاچاق آرد، سامانه آرد و نان در کشور ایجاد 
شده است اما به نانوایى هایى که مجوز ندارند سهمیه اى 

اختصاص داده نمى شود.

حسین یزدجردى، رئیس کانون انجمن هاى صنفى صنایع 
آرد ایران مى گوید: سهمیه آرد نانوایى ها بدون کم وکاست 
و حتى در مواردى بیشــتر از گذشــته توزیع مى شود و 
کارخانه هاى آرد هیچ گونه وقفه یا کم کارى براى توزیع 
آرد انجام نداده اند. وى افزود: بنده به عنوان رئیس کانون 
انجمن هاى صنفى صنایع آرد، هر روز وضعیت توزیع آرد 
در کشور را رصد مى کنم و مى توانیم این اطمینان را بدهیم 

که هیچ مشکلى براى توزیع آرد در کشور وجود ندارد.
رئیس کانون انجمن هاى صنفــى صنایع آرد ایران ادامه 
داد: موارد معدودى نیز که در گوشــه وکنار کشور درباره 
توزیع آرد گزارش شد، مشــکالت کوچکى است که در 
رسانه هاى اجتماعى براى آن جوسازى صورت گرفت و 

بزرگ جلوه داده شد.
یزدجردى اظهار کرد: شــرکت ســتاره خلیج فارس که  
مسئولیت توزیع آرد را میان نانوایى ها به عهده دارد به دلیل 

افزایش هزینه هاى حمل ونقل، مشکالتى براى توزیع آرد 
از استان البرز به تهران داشت که با افزایش قیمت کرایه 

حمل این مشکل نیز برطرف شد.
وى با اشاره به اینکه دولت براى اینکه نان به قیمت ارزان 
به دست مصرف کنندگان برســد، نرخ آرد و نان را ثابت 
نگه داشته اســت و گندم را با قیمت یارانه اى در اختیار 
کارخانه هاى آرد قرار مى دهد گفت: باید توجه داشت که 
هزینه  هاى صنایع آرد تنها گندم نیست بلکه دستمزدها، 
لوازم یدکى و موارد دیگرى از هزینه هاى تولید افزایش 
یافته، به همین منظور سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان در حال بررسى این موضوع  است.
این مقام مســئول با ابراز اینکه قیمت کیسه هاى آرد به 
علت عرضه مواد پلى پروپیلــن (PP) در بورس افزایش 
یافته است، گفت: قیمت هر کیلوگرم مواد پلى پروپیلن که 
براى کیسه هاى آرد استفاده مى شود با عرضه در بورس 

هر کیلوگرم آن از 1200 تومان به 4000 تومان افزایش 
یافته که این امر60 تا 80 تومان به هزینه هاى تولید ما در 

هر کیلوگرم اضافه کرده است. 
ســید محمدتقى طباطبایى، مدیر روابط عمومى شرکت 
بازرگانى دولتى ایران نیز اظهار کــرد: کمبود آردى که 
در برخى نانوایى ها و شهرســتان ها مشاهده شد مربوط 
به دو هفته قبل است و اکنون مشــکلى براى تأمین آرد 
نیست و میزان ذخایر گندم در سال جارى حتى بیشتر از 

سال قبل است.
وى افزود: دلیل کمبود مقطعــى آرد در برخى نانوایى ها، 
توقف تولید آرد در چند کارخانه آرد بوده است که به دلیل 
افزایش دســتمزد و هزینه هاى تولید به صورت مقطعى 
تولید خود را متوقف کرده بودنــد، اما با صحبت و توافق 
صورت گرفته، تولید در این کارخانه ها دوباره در حال انجام 

است و آرد مورد نیاز خبازى ها را تأمین مى کنند.

تکذیب یک شایعه درباره قوت الیموت مردم

کمبود آرد  واقعیت ندارد

در حالى که درگیرى هاى مســلحانه در قره باغ شدت 
گرفته است، «آنا هاکوبیان»، همسر «نیکول پاشینیان» 
نخست وزیر ارمنستان به اتفاق شــمارى از زنان دیگر 
یک دوره آموزش نظامى را آغاز کردند. همسر 42 ساله 
نخست وزیر ارمنستان در فیســبوك اعالم کرد من و 
13 زن دیگر تمرینات نظامى خود را آغــاز کرده ایم و 
قرار اســت تا چند روز دیگر براى حمایت از کشورمان 

به مرز ها برویم.

آنا هاکوبیان سردبیر یک روزنامه است و از اوت گذشته 
این دومین دوره آموزش نظامى است که همسر نخست 

وزیر ارمنستان در آن شرکت مى کند.
نخست وزیر ارمنستان هفته گذشته از نیرو هاى داوطلب 
براى مشــارکت در جنگى که تا کنون 1000 کشته بر 
جاى گذاشته اســت، دعوت کرد. پسر 20 ساله نخست 
وزیر ارمنستان نیز اکتبر گذشته به عنوان نیروى داوطلب 

عازم مرز شد.

همسر آقاى نخست وزیر هم، دست به اسلحه شد!

  روزنامه اعتماد|
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افزایش آلودگى هوا 
تا نیمه دوم آبان

کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى از تشدید آلودگى 
هـوا در مناطق مرکـزى و صنعتـى به ویژه کالنشـهر 
اصفهان تا نیمه دوم آبان خبر داد. آسیه آقایى از استمرار 
جوى پایدار در استان اصفهان تا چهار روز آینده خبر داد و 
اظهار کرد: غلظت آالینده ها از روز چهارشنبه در مناطق 
مرکزى و صنعتى به ویژه کالنشـهر اصفهان افزایش 
یافتـه و آلودگـى هـوا روز پنجشـنبه (امروز) شـدیدتر 
مى شود. وى ادامه داد: سکون جوى و کاهش دما تا روز 
دوشنبه سبب کاهش کیفیت هواى اصفهان خواهد شد.

472 نفر از زندانیان مالى 
آزاد شدند

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: هفت ماه 
گذشـته با تالش و پیگیرى اعضاى سـتاد دیه اسـتان 
اصفهان تعداد 472 نفر از زندانیان مالى با بدهى حدود 
168 میلیارد تومان از زندان آزاد شدند. محمدرضا حبیبى 
افزود: از مبلغ فـوق 128 میلیارد تومان را بسـتانکاران 
گذشت کردند که جاى تقدیر دارد و بیانگر روحیه باالى 
ایثار و گذشـت مردم اسـت و حدود 22 میلیـارد و 700 
میلیون تومان هم پرداختى بالعوض سـتاد دیه بوده و 
مابقى هم از طریق آورده مددجویان، پرداخت تسهیالت 

قرض الحسنه بانکى و غیره تأمین شده است.

استفاده 60 درصد 
دانش آموزان از «شاد» 

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
در بستر فضاى مجازى دانش آموزان باید از شبکه شاد 
که سالم ترین شبکه است استفاده کنند، گفت: بیش از 
60 درصد دانش آموزان اصفهانى از شبکه شاد استفاده 
مى کنند. محمد اعتدادى اظهار کرد: پهناى اینترنت از 
ساعت 11 صبح با مشکالتى مواجه است که توافقاتى 
بین وزیر ارتباطات و اپراتورها شکل گرفته و این مشکل 

در آینده حل خواهد شد. /3392

یک خانه پر از سیگار قاچاق
بیش از 318هزار نخ سـیگار خارجى قاچاق در دهاقان 
کشف شـد. فرمانده انتظامى شهرستان دهاقان گفت: 
ماموران کالنترى11 این شهرستان مطلع شدند فردى 
درمنزل مسکونى اش مقدار زیادى سیگار خارجى را دپو 
و قصد توزیع آن در بازار دارد که براى بررسـى موضوع 
وارد عمل شدند. سرهنگ اسماعیل پریشانى افزود: در 
بازرسى از این منزل 15هزار و 935پاکت سیگار شامل 
318هزار و 700 نخ انواع سـیگار خارجى بدون مدارك 

قانونى و گمرکى مربوطه کشف شد.

چابک سازى خطوط تولید 
«سبا»

مدیـر عملیـات مجتمع فوالد سـبا گفـت: بـا توجه به 
اهمیت آماده بـه کارى تجهیزات و خطـوط تولید این 
مجتمع، اجراى توقف ساالنه در شرایط سخت بیمارى 
کرونا پس از 8 ماه از 19 تا 29 مهرماه با تالش کارکنان 
واحدهاى مربوطه با موفقیت انجام شـد. بهمن خلیلى 
گفـت: تعمیرات فـوق هیچ گونه حادثۀ ایمنى نداشـت 
و خطوط تولید مجتمع فوالد سـبا براى تولید مسـتمر 
و پایـدار در یک سـال آینده بـا موفقیت چابک سـازى

 شد./3393

سم پاشى منهول هاى
 فاضالب ورزنه

مرحله دوم عملیات سم پاشـى منهول هاى فاضالب 
شهر ورزنه و روستاهاى هاشم آباد به پایان رسید. رئیس 
بهره بردارى وتوسـعه فاضـالب آبفـاى منطقه گفت: 
تعداد 2100 فقره منهول فاضالب در سطح شهر ورزنه 
و روستاى هاشم آباد با هدف امحا سوسک ها و حشرات 
مـوذى و همچنین افزایش سـطح بهداشـت عمومى 
شهروندان، به پایان رسید. آهکى در ادامه گفت : هزینه 
اجراى این عملیـات از بخش اعتبـارات جارى منطقه 

تأمین اعتبار مى شود./3394

خبر

برداشت زعفران در چهارمین اســتان داراى سطح زیر 
کشت کشــور آغاز شــد. مدیر باغبانى ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان، سطح زیرکشت طالى سرخ 
در استان را 1460 هکتار اعالم و پیش بینى کرد از این 
وســعت تا پایان آبان، 8800 کیلوگرم زعفران برداشت 
شود. احمدرضا رئیس زاده افزود: امسال 120 هکتار به 
سطح زیرکشت زعفران در استان اصفهان اضافه شده 
اســت. وى اضافه کرد: تیران و کرون، نطنز، نجف آباد، 
آران و بیدگل، شاهین شــهر و میمه و کاشان به ترتیب 
بیشترین سطح زیر کشــت زعفران در استان اصفهان 
را دارند.  پارســال 7/5  تن زعفران دراســتان اصفهان 

برداشت شد.
اصفهان بعد از استان هاى خراسان شــمالى، جنوبى و 
رضوى، رتبه چهارم بیشترین سطح زیر کشت زعفران 

در کشور را دارد.
زعفران یکى از محصوالت کشاورزى است که به منابع 
آبى زیادى نیاز ندارد و با توجه به کمبــود منابع آبى در 
استان اصفهان، کشت آن به کشاورزان توصیه مى شود 

و توسعه کاشت آن در الگوى کشت قرار گرفته است.
زعفران یک گیاه چندساله اســت و از سال دوم یا سوم 
پس از کاشــت، نقش خود در افزایش میزان برداشــت 

نشان مى دهد.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه زیرساخت هاى الزم از قبیل آب، برق، 
گاز، مخابرات، تصفیه خانه صنعتى، خدمات ایمنى و آتش 
نشانى مخصوص صنایع شیمیایى و ناوگان حمل و نقل 
ریلى و جاده اى براى احــداث واحد هاى صنعتى بزرگ 
شرکت شهرك صنعتى رازى شهرضا فراهم شده، گفت: 
مشــکل برق صنعتگران این شهرك در حال پیگیرى و 

بررسى است.
محمد جواد بگى افزود: این شــهرك بــه عنوان یکى 
از بزرگ ترین شــهرك هاى صنعتى کشــور به علت 
قرار گرفتن در 60 کیلومترى مرکز اســتان و در شاهراه 

مواصالتى کشور از موقعیت استراتژیکى برخوردار است. 
وى با بیان اینکه این شهرك صنعتى ساالنه ده میلیون 
دالر درآمد ارزى براى کشور داشته و شرایط الزم براى 
ارسال و صادرات ساالنه یک میلیون و 700 هزار تن بار از 
طریق ناوگان ریلى در آن فراهم شده است، گفت: ساخت 
بزرگ ترین کارخانه چاپ کشور در این شهرك آغاز شده 
و مراحل احداث بزرگ ترین شــیمى پارك تخصصى 

کشور نیز در آن در حال انجام است.
 بگى افزود: با بهره بردارى از  پست 230 این شهرك در 
نیمه اول ســال آینده، 90 مگاوات برق به ظرفیت برق 

شهرك صنعتى رازى شهرضا اضافه مى شود./3395

تالش براى حل مشکل برق 
شهرك صنعتى رازى 

آغاز برداشت طالى سرخ 
در استان اصفهان

ذوب آهــن اصفهــان و قــرارگاه ســازندگى 
خاتم االنبیا(ص) تفاهمنامه فروش 90 هزار ُتن ریل 
را امضا کردند که به عنوان افشاى اطالعات با اهمیت 

در کدال درج شد.
 E160 طــى ایــن تفاهمنامه  90 هــزار تن ریــل
با گریــدR260 مطابق آخرین ویرایش اســتاندارد 
EN13674-1 از تولیــدات ذوب آهــن اصفهان، 
توســط قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیا(ص) براى 
راه آهن چابهار-زاهدان به صــورت چند مرحله اى

 و با توافق طرفین در خصوص تنــاژ، زمان عرضه و 
کشف قیمت در بورس کاال خریدارى مى شود.

شایان ذکر است عملیات ریل گذارى راه آهن چابهار-
زاهدان با اســتفاده از ریل تولید شــده در ذوب آهن 
اصفهان طى مراسمى تیر ماه ســال جارى با حضور 
محمد اسالمى، وزیر راه و شهرسازى آغاز به کار کرد.
طول راه آهن زاهدان-چابهار 628 کیلومتر اســت و 
طبق برنامه ریزى ها، ریل گذارى 150 کیلومتر از این 

محور تا پایان امسال انجام خواهد شد.
گفتنى است ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل 
در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) است و انواع 
ریل براى خطوط پرسرعت، ریل مترو و معدن مطابق 

استانداردهاى جهانى را تولید مى کند.

مدیر روابــط عمومى بیمه ســالمت اصفهان گفت:  
همزمان با فرا رسیدن بیست و ششمین سالروز تصویب 
قانون بیمه همگانى، فرصت مناسبى است تا خدمات 

حوزه بیمه سالمت به شهروندان عزیز معرفى شود.
امید مال وردى ادامه داد: سازمان بیمه سالمت به عنوان 
یکى از سازمان هاى بیمه گر پایه در حوزه بهداشت و 
درمان کشور با تحت پوشش قراردادن بیمه پایه درمان 
بیش از نیمى از مردم کشــور در پنج صندوق بیمه اى 

نقش بسزایى در نظام سالمت جامعه ایفا مى کند.
دبیر اجرایى کمیته گرامیداشــت هفته بیمه سالمت 
استان اصفهان همچنین گفت: مهمترین دستاوردهاى 
سازمان بیمه سالمت در توسعه خدمات پایه سالمت، 
توسعه پوشش خدمات درمانى به خصوص در مناطق 

محروم و اقشار آســیب پذیر و کاهش مخاطرات در 
زمان وقــوع حوادث و حفاظت مالى از بیمه شــدگان 
است. وى ادامه داد: سهم سازمان بیمه سالمت بیش 
از ده میلیون بار مراجعه بیمه شدگان به مراکز خدمات 
دهنده سالمت با پوشــش 5100 خدمت، 2400 قلم 
دارو و 50 هزارقلم تجهیزات است. مال وردى استقرار 
نســخه الکترونیک را از برنامه هــاى راهبردى این 
سازمان دانســت و افزود: در حال حاضر با مشارکت 
بیش از 70 درصد پزشــکان بخــش خصوصى و 50 
درصدى بخش پاراکلینیک اســتان در طرح نســخه 
نویســى الکترونیک یکى از توقعات ب حــق مردم در 
راســتاى شــفافیت حداکثرى و ارائه سریع خدمات و 

صرفه جویى در وقت و هزینه محقق شده است.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید از مرکز 
خدمات مشتریان مخابرات منطقه اصفهان گفت: برند 
شــاپ مخابرات تأمین کننده نیاز مراجعین حضورى 

مخابرات و نماد احترام به سلیقه مشتریان است.
ناصر مشــایخى در این بازدید رســالت اصلى مراکز 
برند شاپ را پاسخگویى سریع به مشترکین دانست و 
اظهار کرد: مخابرات همــواره با افزایش کّمى و کیفى 
درگاه هاى غیرحضورى در راستاى کاهش مراجعات 

حضورى قدم برداشته ولى در عین حال مراکز حضورى 
نیز همواره به بهترین نحو پاسخگوى مشترکین عزیز 

هستند.
وى رضایتمندى مشــترکین را رکن اصلى پیشرفت 
دانســته و افزود: ما باید در همه زمان ها و به بهترین 
نحو ممکــن پاســخگوى نیازهاى مشــتریان خود 
باشــیم  و این خود بزرگ ترین تبلیــغ براى خدمات و 

سرویس هاى ماست.

 امضاى تفاهمنامه فروش 90 هزار ُتن ریل ذوب آهن 

10 میلیون بار مراجعه بیمه شدگان 
به مراکز خدمات دهنده سالمت

تبلور شعار مشترى مدارى در مخابرات اصفهان 

19 هزار بافنده فرش اصفهان بیمه ندارند

تأمین برق پایدار مشــترکین همواره یکى از مهمترین 
اهداف وزارت نیرو محسوب شــده و در راستاى تحقق 
این هدف یکى از برنامه هاى وزارتخانه، بهینه ســازى 
و بازآرایى شــبکه هاى فشــار ضعیف هوایى از طریق 
جایگزینى شــبکه هاى فرســوده با کابل خودنگهدار 
توسط شرکت هاى توزیع برق در سراسر کشور محسوب 

مى شود.
امور برق منطقه 7 نیز در راستاى اجراى همین سیاست 

اصالح و بهینه ســازى کامل شــبکه هاى هوایى فشار 
ضعیف محدوده خود را در دســتورکار قرار داد که با یک 
برنامه ریزى منسجم ظرف مدت دو سال، اکنون در یک 

قدمى اصالح کامل این شبکه ها قرار گرفته است.
مدیر امور برق منطقه 7 در این خصوص گفت: طول کل 
شبکه هاى فشار ضعیف هوایى امور 488 کیلومتر بوده که 
از این مقدار تا کنون 348 کیلومتر با صرف هزینه اى بالغ بر 
42 میلیارد تومان به صورت کامل بازآرایى و بهینه سازى 

شده است. در حال حاضر نیز بهینه سازى 70 کیلومتر در 
حال اجرا بوده و 30 کیلومتر دیگر از آن از مرحله طراحى 
عبور کرده و هم  اکنون در مرحله برگزارى مناقصه قرار دارد 
که در صورت اجراى آن بیش از 90 درصد شبکه هاى فشار 

ضعیف این منطقه بهینه سازى خواهد شد.
معتمدى فرد تصریح کرد: قصد داریــم به اصالح 100 
درصدى شبکه هاى توزیع هوایى در محدوده برق منطقه 

7 تا قبل از پایان سال جارى نائل آییم.

یک گام تا بهینه سازى شبکه هاى فشار ضعیف منطقه 7

کالهبردارى 4 میلیاردى یک طالفروش از 33 نفر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: پنج 
هزار مرگ بر اثر کرونــا تاکنون تجریه کردیم که نیمى 
تست قطعًا مثبت داشته و برآورد این است که این عدد تا 

پایان سال به 10 هزار نفر برسد.
  بهروز کلیدرى در جلســه تشــکیل قرارگاه حافظان 
ســالمت اصفهان اظهار کرد: در چند هفته اخیر تعداد 
بیمارانى که در درون استان شناسایى مى شود در طول 
24 ســاعت،  هزار تا 1500 نفر است که احتماًال همین 

تعداد یا بیشتر شناسایى نشده اند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح 
کرد: روزانــه 300 تا 350 بیمار بر اثــر ابتال به کرونا در 
بیمارستان بسترى مى کنیم و روزانه 250 تا 300 بیمار 
نیز ترخیص مى شــود که تالش ما این اســت که یک 
توازن بین بیماران که بســترى و ترخیص مى شــوند 

ایجاد کنیم.

وى ادامه داد: تعداد بیمارانى که از دست مى دهیم در 24 
ســاعت بین 30 تا 40 بیمار فوت شده است که نیمى از

آن ها تســت قطعى مثبت دارد و نیمــى دیگر عالیم 
بیمارى را دارند اما تست آن ها منفى است.

کلیدرى گفت: هنوز این تراز تعادل به ســمت بیماران 
بسترى است و در حال حاضر بیش از 1800 بیمار بسترى 
هســتند، که امیدواریم که تعداد بیشــتر نشود. بهروز 
کلیدرى در ادامه افزود: از لحــاظ میزان بروز، اصفهان 
رتبه 19 کشور را دارد و ا ز نظر مرگ و میر رتبه دوازدهم را 
داریم؛ البته در اصفهان سعى کردیم مرگ هاى مشکوك 

را نیر جزو کرونا حساب کنیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد:70 درصد مرگ هاى بر اثر کرونا را جمعیت مردان 
تشکیل مى دهند و همچنین سن مرگ و میر کاهش پیدا 
کرده و در حالى که میانگین سن مرگ و میر 79 سال بود 

اما اکنون به دهه 60 سال رسیده است.
وى بیان کرد: البته فوتى ها با سنین مختلف اتفاق مى افتد 
البته روز سه شنبه کودك 9ساله و یک مادر باردار را از دست 

دادیم و در همه گروه ها بیمار از دست مى دهیم.
بهروز کلیدرى ادامه داد: در بیمارســتان الزهرا اصفهان، 
531 نفر بسترى داریم و روز سه شنبه بیمارستان الزهرا 
با 93 بیمارى رکورد زد؛ تحمل پذیرى سیســتم درمان 
محدود است و حداکثر تحمل پذیرى 2500 بیمار بسترى 
است و اگر از این تعداد عبور کنیم تعداد زیادى از بیماران 

در صف پذیرش یا گرفتن خدمات خواهند ماند.
وى گفت: الگوى بیمارى از سمت اجتماعات بزرگ به 
سمت اجتماعات کوچک رفته است و این موضوع بسیار 
خطرناك است. گاهى بیماران بسترى چند نفر عضو یک 
خانواده است و همچنین ســرعت انتقال نیز بیشتر شده 
است و این سرعت بین هفت تا ده برابر افزایش پیدا کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى با اشاره به داده ها و شواهد پیش بینى کرد

10000 نفر؛ آمار مرگ هاى کرونایى 
در اصفهان تا پایان سال

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از دســتگیرى صاحب یک طالفروشــى که به بهانه 
سرمایه گذارى در خرید و فروش طال بالغ بر 40 میلیارد 

ریال از مشتریانش کاله بردارى کرده بود، خبر داد.
حسین ترکیان با اشاره به شکایت 33 نفر از صاحب این 
طالفروشى اظهار کرد: این شکایت مبنى بر کاله بردارى 
و فروش طال با عیار پائین به آنان انجام شد و رسیدگى 
به موضوع در دســتور کار ویژه کارآگاهان اداره جعل و 

کاله بردارى پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
رئیــس پلیس آگاهــى فرماندهــى انتظامى اســتان 
اصفهان افزود: شــاکیان پرونده مدعى بودند که ضمن 
سرمایه گذارى براى خرید و فروش طال از فرد مذکور طال 
خریدارى کرده اما پس از خرید طالها متوجه مى شوند 

فرد مذکور طال با عیار پائین را به آنان فروخته است.
وى بیان کرد: پس از محرز شدن تخلف صورت گرفته 
توسط متهم، با هماهنگى مقام قضائى و همکارى اتحادیه 
صنف مربوطه، مغازه طالفروشى پلمب و صاحب آن نیز 

دستگیر شد.
ترکیان خاطرنشــان کرد: متهم، در ابتدا منکر هر گونه 
تخلفى بود اما هنگامى که با مدارك و مستندات پلیس 
مواجه شد لب به اعتراف باز کرده و با اقرار به بزه انتسابى 
گفت: با تحریک حس طمع ورزى در مشتریان آن ها را 
به ســرمایه گذارى در خرید و فروش طال ترغیب کرده 
و با ارائه فاکتورهاى فاقد اعتبــار و چک هاى بالمحل 
از حساس شــدن آن ها جلوگیرى مى کردم و در برخى 
مواقع که مشتریان بابت سرمایه اى که از قبل ارائه کرده 

بودند از من  طال مى خواســتند، طالى با عیار پائین به 
آن ها مى دادم.

رئیس پلیــس آگاهى اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
کارشناســان مربوطه ارزش کاله بردارى هاى صورت 
گرفته توسط متهم را 40 میلیارد ریال اعالم کردند، گفت: 
در این رابطه پرونده تشــکیل و فرد مذکور براى انجام 

اقدامات قانونى به مرجع قضائى تحویل داده شد.
وى با بیان اینکه هرچند در ایــن پرونده فرد کاله بردار 
دستگیر شــده اما پروسه بازگشــت وجوه مال باختگان 
طوالنى اســت، اظهار داشــت: یکى از دالیل موفقیت 
افراد کاله بــردار در ارتکاب عمــل مجرمانه خود طمع 
مال باختگان است که با در اختیار گذاشتن اموال خود به 

آن ها زمینه کاله بردارى را فراهم مى آورند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
270 هزار نفر بافنده فرش در این استان فعالیت دارند 
که از این تعداد 19 هزار نفر فاقد بیمه تامین اجتماعى 

هستند.
ایرج موفق با بیان اینکه این اســتان جایگاه اول را در 
تعداد بافندگان فرش کشور دارد افزود: مقرر شد تعداد 

بافندگان فرش دستباف در این استان افزایش یابد.
وى اضافه کرد: از ابتداى امســال تــا کنون بیش از 

83 هــزار و 350 متر مربع فرش در اســتان اصفهان 
تولید شده است. به گفته موفق بیش از 1500 کارگاه 
متمرکز فرش و حدود 180 کارگاه وابسته به فرش در 
زمینه طراحى و حرفه هاى وابسته در این استان وجود

 دارد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان 
اظهارداشت: این استان با 270 هزار بافنده فرش 16.3 

درصد آمار کل کشور  را به خود اختصاص داده است.
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سریال «وضعیت سفید» یکى از بهترین و ماندگارترین 
آثار نمایشى تلویزیون در یک دهه گذشته و حتى پس از 
پیروزى انقالب اسالمى است. در این سریال به کارگردانى 
حمید نعمت ا... به سال هاى موشکباران تهران در دوران 
جنگ تحمیلى پرداخته شده است. اعضاى یک خانواده 
براى دور ماندن از آسیب هاى ناشى از موشکباران در باغ 
پدرى شان در اطراف پایتخت دور هم جمع مى شوند در 
حالى که اختالفات عمیق و ریشــه دارى با هم دارند. در 
این سریال بازیگرانى همچون یونس غزالى، رابعه مدنى، 
ابوالفضل پورعرب، افسانه بایگان، شهین تسلیمى، عباس 
غزالى، على سلیمانى و... به ایفاى نقش مى پردازند. عزت 
ا... مهرآوران نیــز یکى از بازیگران ســریال «وضعیت 
سفید» اســت و ایفاگر نقش «هوشنگ»، داماد خانواده. 
دامادى که به دور از حاشیه ها و جنجال ها شخصیتى آرام 
دارد و به دنبال برقرارى صلح و آشتى در میان سایر اعضاى 
خانواده است. این بازیگر پیشکسوت از همبازى شدن با 
بازیگران جوان سریال «وضعیت ســفید» به نیکى یاد 

مى کند و مى گوید که کار کردن با جوانان را دوست دارد.
او قصه جذاب و بى ریاى ســریال «وضعیت ســفید» و 
کارگردانى مســلط نعمت ا... را از جمله دالیل جذابیت 
این اثر برشمرد. «فروشگاه»، «هتل پیاده رو»، «پیامک 
از دیار باقى»، «لیسانسه ها»، «فوق لیسانسه ها»، «بیمار 
استاندارد» و «پدرپسرى» از جمله دیگر سریال هایى است 
که عزت ا... مهرآوران در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.

به بهانه پخش سریال «وضعیت سفید» از آى فیلم 2 عزت 
ا... مهرآوران، بازیگر نقش «هوشنگ» در این مجموعه 
نمایشى جذاب و ماندگار، گفتگویى با «باشگاه خبرنگاران 

جوان» انجام داده است.
آقاى مهرآوران! «هوشــنگ» شاید 
یکــى از دوســت داشــتنى ترین 
شخصیت هاى ســریال «وضعیت 
سفید» باشــد. خودتان چقدر این 
کاراکتر را دوســت داشــتید و با او 

همذات پندارى کردید؟
«هوشنگ» کاراکتر خوبى بود، چرا که در میان درگیرى ها 
و دعوا هاى خانوادگى و قهرکردن ها تنها کســى بود که 

دوست داشت زندگى کند. او مى خواست همه را دور هم 
جمع کند و اختالف هایى را که بین خانواده همســرش 
اســت، رفع کند و همه را آشــتى بدهد. «هوشــنگ» 
شخصیت مثبت و دوست داشتنى  است و اگر کسى به غیر 
از من هم نقشش را بازى مى کرد، باز دوست داشتنى بود.

«هوشنگ» خیلى رفتار درویش گونه  
دارد و بخشنده اســت. براى مثال، 
شــورلتش را در اختیــار «بهروز» 
قرار مى دهد. خودتان چقدر شــبیه 

«هوشنگ» هستید؟
خیلى زیاد. خوشبختانه بازى در نقش «هوشنگ» نیازى 
به همذات پندارى نداشت؛ چرا که این کاراکتر خود من 
بود. مهربان بودن، خدمت و کمک کردن به دیگران که 

در ذات «هوشنگ» وجود دارد، در خود من هم هست.
او در عیــن حــال بایــد «محترم» 
(همسرش) را هم آرام کند و مراقب 
تندروى هاى او باشد. البته مى بینیم که 
«هوشنگ» همسرش را خیلى دوست 
دارد. چگونه با خانم بایگان هماهنگ 
بودید که این ســکانس ها و رفت و 
آمد هاى کالمى جذاب و طبیعى شود؟

ما در وهله اول قبول کردیم که هنرپیشه هستیم و دو نقش 
را بازى مى کنیم و ایشان دوست داشت بهترین بازى را کند 
و من هم همینطور؛ بنابراین توانستیم به خوبى بر مبنایى 
که نقش را بازى مى کنیم این ارتبــاط را واقعى و طبیعى 
جلوه دهیم و هر دو توانستیم این ارتباط دو نفره را به خوبى 

رعایت و اجرا کنیم. هیچ مشکلى از لحاظ بازى نداشتیم.
به نظرتان رفتار «هوشنگ» در قبال 
ازدواج دخترش خیلى ســاده گیرانه 
اســت؟ داماد آینده اش هنوز دیپلم 

نگرفته و سربازى هم نرفته است؟
خواه ناخواه «هوشنگ» از شخصیت محکمى برخوردار 
نبود و همچنین اصرار نداشــت هر حرفى را مى زند باید 
انجام شود. او با همه مدارا مى کرد، به خصوص با همسر و 
بچه هایش. زیاد پافشارى نمى کرد که این ازدواج صورت 
نگیرد و دوست داشت کار دیگران را راه بیاندازد و سختگیر 

نباشد و دخترش هم همانند پدر بود.
 همبازى شــدن با بازیگران جوان 
ســریال «وضعیت ســفید» چگونه 

تجربه اى بود؟
تجربه خیلى خوبى بود. همه توانستیم بهره خوبى ببریم. 
حضور و تأثیر خود کارگردان هم شــرط است که بازیگر 
جوان را با هدایتى که دارد با پیشکسوت مرتبط کند و پیوند 
دهد. من خودم به شخصه خیلى دوست دارم با جوان ها 
کار کنم چرا که این عرصه بعد از ما به آنها تعلق دارد. باید 

این میدان را پر کنند و چقدر هم خوب بازى مى کردند.
 بازى شما در سریال چقدر زمان برد؟

همه به مدت دو سال کار کردیم.
 «وضعیت سفید» یکى از جذاب ترین 
ســریال هاى تلویزیون در یک دهه 
اخیر اســت. به عنوان یک بازیگر با 
تجربه، دالیل جذابیت این سریال را 

در چه مى بینید؟
سریال «وضعیت سفید» یک نوستالژى بسیار بى ریاست 
و بدون اینکه بخواهد پیرامون خود را با چیز هایى پر کند، 
به اصل قصه مى پردازد. موضوع و قصه سریال هم جذاب 
بود و مردم آن را دیده و درك کرده بودند. آقاى نعمت ا... به 
خوبى به اختالفات خانوادگى که وجود دارد، پرداخته بود 
و حواسش به تمام لحظات کار بود، آنقدر که به بسیارى از 
عناصر در صحنه حیات دوباره بخشیده بود. در باغى که 
همه جمع شده بودیم برخى با هم قهر بودند و بعضى ها 
پشت سر هم حرف مى زدند، اما آتشى روشن بود و همه 
را گرم مى کــرد. پرندگان در باغ از قهــر و ترس چیزى 
نمى فهمیدند و یا کره االغى را در ســریال مى بینیم که 
کارى به کار کسى نداشت و براى خود زندگى مى کرد. این 
حیوان نشانه و تمثیلى بود از بى آزارى. این نشان مى دهد 
که کارگردان به خوبى به همه چیز جان و روح تازه بخشیده 
بود. نعمت ا... با نگاهى دیگر، حیاتى تازه به اشیا و جانداران 
داده بود؛ بنابراین قــدرت و نیرویى از طرف کارگردان به 
تماشاچى عرضه مى شد تا نشان دهد همه ابزار هایى که 
در زندگى داریم فقط به یک کار نمى آیند و کارکرد هاى 

دیگرى هم مى توانند داشته باشند./3387

عزت ا... مهرآوران پاسخ داد؛

چرا سریال تلویزیونى
 «وضعیت سفید» ماندگار شد؟

داریوش کاردان از مجریان و بازیگران سینما و تلویزیون به تازگى در دو سریال «جشن سربرون»  و «87 متر» به ایفاى نقش پرداخته است. او که پیش از این در سریال هاى تاریخى 
از جمله «کاله پهلوى» و «معماى شاه» به ایفاى نقش پرداخته است درباره نقش اش در سریال «جشن سربرون»، گفت: در سریال «جشن سربرون» نقش «قوام»، کالنتر فارس را 

بازى مى کنم، کالنتر فارس مردى بسیار قدرتمند، سیاس و بسیار مدیر و مدبر است که در واقعیت چنین فردى وجود داشته و ما به ازاى بیرونى دارد و زاییده ذهن نویسنده نبوده است.
بازیگر سریال «نردبام آسمان» درباره چگونگى نزدیک شدن به نقش «قوام» گفت: اینکه «قوام» مابه ازاى بیرونى داشته است اطمینان کامل دارم اما مانند شخصیت «هویدا» اینقدر 
معروف نبوده که از او فیلم و عکس در اختیار داشته باشم تا بتوانم نوع رفتار و گفتارم را به آن شخصیت نزدیک کنم. من به شخصه در زمان دانشجویى امیرعباس هویدا را از نزدیک دیدم و 
با فیلم هایى که در اختیار داشتم سعى کردم رفتار، منش، گفتار و نوع آکسان گذارى لحنم را نیز به او نزدیک کنم اما درباره «قوام» چون مدارك تصویرى در اختیار نیست من به فیلمنامه 

و راهنمایى کارگردان اتکا کردم.
داریوش کاردان درباره میزان باقیمانده از ایفاى نقش در سریال «جشن سربرون» گفت: تقریباً نیمى از کار من باقى مانده است که لوکیشن مربوطه باید آماده شود و امیدواریم بعد از اتمام 

کار دوستان در امامزاده داود بخش هاى مربوطه آماده شود و جلوى دوربین بروم.

اریخى
ارس را 

ست.
» اینقدر 
 دیدم و

یلمنامه 

 از اتمام

بازگشت
 داریوش کاردان 
با 2 سریال جدید

«تام هالند» در آتالنتا به ســر مى برد و 
براى آغاز فیلمبردارى «مرد عنکبوتى 3» 

آماده است.
این بازیگر 24 ســاله که سال 2016 با 
فیلم «کاپیتان آمریکا» نقش ابَرقهرمان 
«مرد عنکبوتى» را بــراى اولین بار ایفا 
کرد، با انتشار ویدیویى تأیید کرد که در 
فیلمبردارى قسمت سوم «مرد عنکبوتى» 
به زودى شروع مى شود. در این ویدیو او 

سوار یک جت خصوصى است و مى گوید 
که ما در آتالنتــا فرود آمدیــم. زمان 

«مردعنکبوتى» فرا رسیده. بزن بریم!
گویا فیلمبردارى واحد دوم فیلمبردارى 
هفته گذشــته در آتالنتا شــروع شده. 
اما فیلمبردارى اصلى بــا آمدن بازیگر 
نقش اول، تام هالند شروع خواهد شد. 
«جیکوب باتلون» بازیگر نقش دوست 
صمیمى «پیتر پارکر» نیز در آتالنتاست. 

آغاز فیلمبردارى «مرد عنکبوتى3»

تصاویرى از «کیانو ریوز» با سر تراشیده به 
همراه نامزدش «الکساندرا گرنت» منتشر 
شد. ریوز 56 ســاله یک شنبه گذشته در 
برلین، محل فیلمبردارى «ماتریکس 4»... 
در کنار خودرویى دیده شده که گرنت 47 

ساله در آن به سر مى برد. 
این دو نوامبر سال گذشته براى اولین بار 
بر روى فرش قرمز دیده شدند. همکارى 
حرفه اى ریــوز و گرنت به ســال ها قبل 
برمى گردد وقتى که گرنت طرح هاى کتاب 
«غزل خوشبختى» ریوز را در سال 2011 

نقش زده بود.
لباس کیانو ریوز در فیلم هاى «ماتریکس» 
اخیراً به مزایده گذاشــته شده و تخمین 
زده مى شــود که بین 50 تا 78 هزار دالر 
به فروش برسد. «جسیکا هنویک» یکى 
از همبازیان ریوز در «ماتریکس 4» اخیراً 

ادعا کرده بود که «النا واچوفسکى» دوباره 
با این فیلم صنعت فیلمســازى را متحول 

خواهد کرد.
«ماتریکس 4» قرار است 22 دسامبر سال 
2021 توسط «برادران وارنر» اکران شود.

تیپ جدید «کیانو ریوز» خبرساز شد! 

تهیه کننده برنامه تلویزیونى «عطسه» از 
ویژگى هاى این برنامه جدید عصرگاهى 
که قرار اســت توســط تیم برنامه «حاال 
خورشــید» روانه آنتن شــبکه 3 شود، 

توضیحاتى ارائه کرد.
آرامه اعتمادى درباره ایــن برنامه که به 
تازگى با تیم برنامه ساز رضا رشیدپور روى 
آنتن شبکه 3 مى رود، درباره نقش رشیدپور 
در این برنامه توضیح داد: این برنامه را در 
واقع گروه آقاى رشیدپور پیش مى برند و او 

خودش به عنوان مشاور پروژه در کنار 
تیم حضور دارد و فعًال برنامه اى 

براى حضورش در مقابل دوربین 
به عنوان مجرى نداریم.

اعتمادى دربــاره اینکه چه 
چالش هایــى بــراى اولین 
تجربه تهیه کنندگى اش در 

برنامه  این 
شته  دا

است، عنوان کرد: این برنامه اولین تجربه 
تهیه کنندگى من است با این حال من 14 
سال اســت با رضا رشیدپور کار مى کنم و 
در تولید برنامه هایش حضور داشــته ام؛ 
وقفه هایى هم در این سال ها افتاده است 
اما دوباره این همکارى شکل گرفته است و 
تا «حاال خورشید» و ویژه برنامه هاى «شب 
یلدا» و... ادامه پیدا کرده اســت. از طرف 
دیگر 16 سال در سینما و تئاتر کار کرده و 
در این سال ها تجربه کسب کرده ام و یاد 
گرفته ام. به همین دالیل این چالش 

برایم سخت و شیرین است.
وى در پایــان دربــاره 
زمانبندى پخــش برنامه 
هم توضیح داد: برنامه زنده 
اســت و دو روز در هفته به 
بانوان اختصــاص دارد و هر 
روز ساعت 18 روى آنتن شبکه 
3 سیما مى رود. این برنامه از دهم 
آبان ماه روى آنتن شبکه 

3 سیما مى رود.

سهم رشیدپور از «عطسه» چقدر است؟

ســریال «از سرنوشــت» به کارگردانى محمدرضا 
خردمندان و علیرضا بذرافشان و تهیه کنندگى على 
اکبر تحویلیان به سومین فصل خود رسید و تا چند روز 
دیگر پخش این فصل از سریال «از سرنوشت» آغاز 
مى شود. این ســریال که تابه حال دو فصل موفق را 
پشت سر گذاشته و با استقبال خوبى از سوى بیننده ها 
روبه رو شده از شنبه 10 آبان ماه ساعت 21 و 30  دقیقه 

روى آنتن شبکه 2 سیما مى رود.
«از سرنوشت» داســتان زندگى دو شخصیت اصلى 
قصه به نام هاى «ســهراب» و «هاشم» است که از 
کودکى در کنار هم در پرورشگاه زندگى مى کردند و 
روایت هایى از اتفاقات مربوط به زندگى آنها از کودکى 
تا نوجوانى و جوانى در این ســریال به تصویر کشیده 
مى شود. امیررضا فرامرزى و دارا حیایى نقش کودکى، 
نوجوانى و جوانى «هاشم» را در سریال «از سرنوشت» 
ایفا کردند و راستین عزیزپور و کیسان دیباج هم بازیگر 

نقش «سهراب» در این سریال بودند./3386

پخش سریال
 «از سرنوشت»
 از 10 آبان

بیلبوردهاى غرب مازندران پر شده از تبلیغات دو سه امالکى 
که روى آنها عکس هاى بزرگ از محمدرضا گلزار و بهنوش 

بختیارى است.
در نگاه افــکار عمومى، معموًال ســلبریتى ها محصوالت 
الکچرى و خاص را تبلیغ مى کنند: جواهرات، ساعت، مواد 
بهداشتى، عطر و ادکلن... شاید به همین دلیل از دیدن تبلیغ 
چند امالکى و بنگاه مسکن توسط دو چهره هنرى شناخته 
شده حیرت کرده اند. البته آموزه هاى جهانى مى گویند گستره 

تبلیغاتى سلبریتى ها مى تواند بسیار بسیار وسیع باشد و از این 
منظر نمى توان محدوده مشخصى را تعیین کرد. کما اینکه 
اگر خاطرتان باشــد این جریان در ایران با تبلیغ کولر گازى 

توسط زنده یاد جمشید مشایخى آغاز شده است.
محمدرضا گلزار که شهریور سال گذشته با تبلیغ «خودروى 
روور تشریفات» که هم دفتر کار ســیار است هم اتاق گریم، 
اتاق پرو، آشپزخانه، اتاق خواب و...، سطح تبلیغات سلبریتى ها 
را چند گام زیر و رو کرد، حــاال در کنار انبوه فعالیت هایش، در 
حال معرفى مجتمع توریستى و یک جورهایى امالك تور در 
شهرستان نور است که پیداست تا دلتان بخواهد الکچرى است 

و از ما بهتران در آن سکونت خواهند داشت.

اما بهنوش بختیارى که بعد از آن ماجراى پر هیاهوى داروى 
کرونا هر چه تبلیغ مى کند حسابى زیر ذره بین است هم در 
بیلبوردهایى در شمال ویال و یک امالکى را توصیه مى کند 

که گویا در صفحه شخصى اش ردى از آن نیست.
اما کار ویژه تبلیغاتى این روزهاى خانم بختیارى، سلســله 
ویدیوهاى دو نفره کوتاه با یک آقایى است که تالش دارند در 
قالب طنزهاى زناشویى با متن هاى بسیار ساده، جلب توجه 
کنند؛ چنین به نظر مى رسد که این ویدیوها براى معرفى و 
تبلیغ این آقا به عنوان بازیگر است و اگر چنین باشد یک اتفاق 
بسیار عجیب و غریب در دنیاى تبلیغات محسوب مى شوند!

اما بازیگر همیشه حاشیه ساز ســحر خانم قریشى نیز این 

روزها با یک اسپانســر یک کمپین راه اندازى کرده اســت 
که یک وعده عجیب با خود دارد. ســحر خانــم که بعد از 
ماجراى پرهیاهو آقــاى پارکبان، تالش کــرده اندکى از 
حاشیه ها کناره بگیرد، در این کمپین وعده داده مى تواند براى 
اسپانسرهاى کمپینش 60 هزار فالوور واقعى بیاورد. چنین 
ادعایى در حالى مطرح مى شود که همیشه صفحات پر فالوور 
سلبریتى ها با این اتهام بد بینانه روبه رو هستند که بسیارى از 
فالوورهاى شان را به شــیوه هاى غیر معمول جمع آورى 
کرده اند. این تبلیغات به حتم از ایده نوید محمدزاده براى تولید 
عطر و ادکلن نوید، عجیب غریب تر به نظر مى رسند اما گویا 

کمتر دیده شده و نقد شده اند./3391

سحر قریشى، گلزار، بهنوش 
و تبلیغات عجیب و غریب

خودش به عنوان مشاور پروژه در کنار 
تیم حضور دارد و فعًال برنامه اى 
براى حضورش در مقابل دوربین

به عنوانمجرى نداریم.
اعتمادى دربــاره اینکه چه 
چالش هایــى بــراى اولین 
در تجربه تهیه کنندگى اش

برنامه  این
شته دا

گرفته ام. به همین دالیل
برایم سخت و شیر
در پایــان وى
زمانبندى پخــ
ب هم توضیح داد:
اســت و دو روز
بانوان اختصــاص
8روز ساعت 18 روى
3 سیما مى رود. این بر
آبان ماه روى
3 سیمام

«شب هاى مافیا» به کارگردانى ســعید ابوطالب به 
مراحل حســاس خود نزدیک شــده و بازیگران مرد 
این رئالیتى شوى جذاب معرفى شدند. در جدیدترین 
اتفاق، اولین تصاویر از بازیگران مرد «شب هاى مافیا» 
رونمایى شد و مردان مافیایى مقابل دوربین این مسابقه 
شبکه نمایش خانگى رفتند تا اتفاقى جذاب را در این 

برنامه شاهد باشیم.
صفحه رسمى برنامه «شــام ایرانى» اولین تصاویر 
از مردان «شــب هاى مافیا» را به اشتراك گذاشت و 
نوشت: «اولین رونمایى از نهایت جنِگ مردان مافیا...»

«شــب هاى مافیا» به کارگردانى ســعید ابوطالب با 
حضور 12 هنرمند و یک گرداننده قدرتمند فیلمبردارى 
شــد. محمدرضا علیمردانى، رضا شفیعى جم، بیژن 
بنفشه خواه، سیدجواد هاشمى، حامد آهنگى، بهرنگ 
علوى، مجید واشــقانى، عماد طالب زاده، محمدرضا 
هدایتى، میرطاهر مظلومى، هــادى کاظمى، هومن 
حاجى عبداللهى و کاوه خداشناس بازیگران مرد «شب 
هاى مافیا» را تشکیل مى دهند. مافیا نوعى مسابقه و 
سرگرمى دوستانه و خانوادگى است که در آن دو گروه 
مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایى 
کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و 
شهروندان پیروز شوند. محمدرضا علیمردانى به عنوان 
لیدر هدایت «شب هاى مافیا» را برعهده دارد و در این 

رئالیتى شو نقشى اساسى را ایفا مى کند.

رونمایى از تصاویر 
مردان مافیایى
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مسئول کمیته مجوز حرفه اى باشگاه سپاهان توضیحاتى را در 
خصوص روند دریافت این مجوز از سوى کنفدراسیون فوتبال 

آسیا ارائه کرد.
محمدعلى بصیریان در گفتگویى در خصوص موضوع دریافت 
مجوز حرفه اى باشگاه سپاهان اظهار کرد: در حال انجام کارها 
هستیم، مدارك ارسال شده و مشکلى از این بابت نداریم، اما در 
اواخر تکمیل مجوز حرفه اى تغییراتى در باشگاه صورت گرفت 
که ثبت آنها به گذشــت چند ماه زمان نیاز دارد. چون مسائل 
حقوقى مانند تغییر امضا، تغییر مجمع، تغییر اعضاى هیئت مدیره 

و همچنین تغییر اساسنامه باید در نظر گرفته شوند.
بصیریان تصریح کرد: این موارد مشــکالتى را از نظر حقوقى 
در زمان حال ایجاد مى کند و همین مسئله کمى روند دریافت 
مجوز حرفه اى ما را دچار مشکل کرده است. اما نگرانى وجود 
ندارد، در حال برطرف کردن این مشکل هستیم که البته مستلزم 

زمان است.
مســئول کمیته مجوز حرفه اى باشگاه ســپاهان با تأکید بر 
ارســال مدارك به AFC عنوان کرد: باید مدارکمان را به روز 
رسانى کنیم که مربوط به انجام کارهاى حقوقى باشگاه است. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه اى در اختیار ما قرار داده و از این 
طریق مدارك را از ما دریافت مى کند. از طریق بارگذارى روى 
سیستم مدارك را براى آنها ارســال مى کنیم. تمام کارهایمان 
از طریق سیستم انجام مى شود. کمیته صدور مجوز حرفه اى 
فدراسیون فوتبال با ریاست سهیل مهدى روى آن نظارت دارد 
و گزارش آن را به AFC مى دهد. مرتب با ســهیل مهدى در 

تماس هستیم و او ایرادات را به ما اعالم مى کند.
وى در خصوص اینکه آیا کنفدراســیون فوتبال آسیا زمانى را 
براى به روز رسانى مدارك در نظر گرفته، گفت: ما وقتى مدارك 
قبلى را ارسال مى کنیم یک پیش زمینه به AFC مى دهیم که 
مثًال در فالن تاریخ مدارك به روز شده را ارسال مى کنیم. آنها بر 
این اساس تصمیم گیرى مى                                   کنند اما هنوز تصمیم گیرى الزم 
انجام نشده، به ما وقت داده اند تا کارهاى الزم را انجام بدهیم. 
بابت تشکیل مدارك مشکلى نداریم. همانطور که اشاره 

کردم مدارکمان ارسال شده فقط بحث حقوقى آن وجود دارد 
که آن هم تا دو ماه آینده برطرف و مدارك به روز شده را ارسال 

مى کنیم.
بصیریان اضافه کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا به تغییرات هیئت 
مدیره و دیگر مســائل حقوقى کارى ندارد. این نهاد مى گوید 
شما باید در زمان مقتضى مدارك را ارسال کنید. ما هم ارسال 
مى کنیم، بعد از آن این مدارك وارد مرحله ممیزى مى شوند. در 
آنجا سئوال مى                                   کنند که مثًال صاحب امضا چه کسى است؟ در 
موارد حقوقى سال قبل تابش معرفى شده اما االن محمدرضا 
ساکت امضا مى کند که این مسئله از نظر حقوقى داراى اشکال 
است. مسئول کمیته مجوز حرفه اى باشگاه سپاهان اظهار کرد: 
در آنجا ما باید به AFC توضیح بدهیم که در زمان ارســال 
مدارك در باشگاه تغییراتى صورت گرفته و به همین دلیل نیاز 
به زمان داشتیم. آنها تصمیم گیرى مى                                   کنند که فرجه بدهند و 
اینکه آیا تغییرات صورت گرفته قابل قبول هست یا خیر. معموًال 
هم قبول مى                                   کنند اما ما نباید تقصیرى را متوجه AFC بدانیم. 
در باشــگاه هاى ما مدیران و ساختارها مرتب عوض مى شود و 
به همین دلیل در دریافت مجوز حرفه اى مشــکالتى به وجود 
مى آید. البته این یک بخش کار است و بخش دیگر آن مربوط به 

بدهى ها مى شود که ما خوشبختانه بدهى نداریم.
وى در خصوص اینکه آیا کنفدراســیون فوتبال آسیا  زمانى را 
براى تصمیم گیرى اعالم کرده گفت: هنــوز اعالم نکرده اند 
اما همیشه بعد از دریافت مدارك زمان انجام ممیزى را اعالم 
مى                                   کنند. آنها باشگاه هاى معرفى شده را ممیزى مى                                   کنند. چند 
باشــگاه را هم به طور تصادفى براى ممیزى انتخاب و اصل 

مدارك آنها را صحه گذارى مى                                   کنند.
بصیریان با اشاره به سابقه سپاهان در دریافت مجوز حرفه اى 

اظهار کرد: خوشبختانه همیشه مدارك ما کامل بوده، در این 
9 سال فقط یکسال مجوز حرفه اى نگرفتیم چون استادیوم 

را نقش جهان معرفى کرده بودیم اما این 

ورزشگاه هنوز شرایط اید ه آل و اســتاندارد AFC را ندارد، به 
همین دلیل باید ورزشگاه فوالدشهر را معرفى مى کردیم و به 
این دلیل فقط یک بار مجوز حرفه اى را نگرفتیم. ولى در بقیه 
سال ها با مدارك درست و منطقى این مجوز را گرفتیم، نه بدهى 
باال آوردیم و نه بابت مدارك توسط AFC جریمه شدیم. در 
صورتى که خیلى از باشگاه ها جریمه شدند و جریمه آنها را هم 

وزارت ورزش داد.
 AFC وى در خصوص مشکالت نقش جهان براى معرفى به
عنوان کرد: ورزشگاه خانگى سپاهان فعًال فوالدشهر است چون 
نقش جهان یکســرى ایرادات امنیتى دارد. سازه این ورزشگاه 
 AFC براى حدود 40 ســال پیش اســت و اســتانداردهاى
خیلى تغییر کرده، ما تا جایى که توانســتیم تغییرات زیادى را 
به وجود آوردیم اما یکسرى کارها را فعًال نمى توان انجام داد. 
استانداردهاى AFC طورى اســت که باید همه موارد ایمنى 
امنیتى را داخل ورزشگاه دیده باشــیم. البته این موارد برطرف 
مى شوند. نکته مهمى که در نقش جهان وجود دارد این است که 

هنگام بروز خطر ایمن ترین جا زمین چمن AFC مى گوید 
است و سئوال مى کند که راه هاى 
دسترسى تماشاگر به چمن 
کجاســت؟ ما این مسئله 
را نداریم، چون ســکوها 
نمى توانند هواداران را به 
سمت وسط زمین منحرف 

کنند.

AFC مشکل باشگاه سپاهان در ممیزى

امضاى ساکت باید جایگزین تابش شود

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: از باشگاه صنعت نفت 
مبلغ زیادى طلبکارم ولى به این تیم عالقه دارم 

و وجدانم اجازه نمى دهد شکایت کنم.
میالد جهانى در گفتگویى در مورد پیوستنش 
به تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان اظهار 
کرد: فکر مى کنــم ذوب آهن بهترین 
انتخاب من بود. این تیم، هم شخصیت 
و هم شرایط خوبى دارد و از امکانات 
قابل توجهى برخوردار اســت. تیمى 
متفاوت از فصــل قبل شــده ایم و همه 
بازیکنان یکدل و همراه هستیم. همه 
بى ادعا و فوتبالیســت هستند. براى 
بازى و به دور از هر حاشیه اى دور هم 
جمع شدیم. امســال سال خوبى براى 

همه ما و از سال گذشته خیلى بهتر است.
وى به میزان آمادگى تیم ذوب آهن اشــاره و 

تصریح کرد: تمرینات خوبى را سپرى و فکر مى کنم با توجه 
به بازى هاى دوستانه روند رو به رشدى در پیش گرفتیم. براى 
لیگ برتر خود را آماده مى کنیم. البته بازیکنان خوبى جذب 
شــدند ولى چه بهتر که چند بازیکن خوب دیگر در برخى 

پست ها به تیم اضافه شوند.
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهــان در مورد همکارى 
با مربى جوانى چون رحمان رضایى گفــت: رضایى مربى 
جوانى است. او همشهرى من اســت و یکى از اصلى ترین 
دالیل پیوستنم به تیم ذوب آهن بود. از همه نظر مربى کاملى 
است. انسان درست و بادانشى است و خیلى چیز ها از او یاد 
مى گیرم. به نظرم بى تجربگى مالك نیست چون در نهایت 
همه چیز به بازیکنان بستگى دارد. آنها باید از تاکتیک مربى 
استفاده کرده نتیجه بگیرند. فکر مى کنم رضایى با این تیم 

مى تواند نتیجه بگیرد.
جهانى به افزایش مبلغ قراردادش نسبت به فصل قبل اشاره و 
تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت در همه زمینه ها، طبیعى 

اســت قیمت بازیکنان هم افزایش پیدا کند. اگر بخواهند با 
ارقام سال قبل با بازیکنان قرارداد ببندند همه فوتبالیست ها 
از نظر مالى عقب مى افتند. هر سال سختى هاى خود را دارد. 
مهم نیست که رقم قرارداد ها متغیر است چون این بستگى 
به باشگاه ها دارد که بتوانند سر موقع پول بازیکنان را بدهد. 
فکر مى کنم باشگاه ذوب آهن پتانسیل پرداخت به موقع پول 
بازیکنان را داشته باشد. وى در مورد طلبش از باشگاه صنعت 
نفت خاطرنشان کرد: هنوز از باشگاه صنعت نفت مبلغ زیادى 
طلب دارم. از فصل قبل 50 درصد گرفتم و از شش سال اخیر 
نیز مبالغى را طلب دارم.  فعًال قصد ندارم از این تیم شکایت 
کنم چون آبادان مثل شهرم است. با کمک همبازیانم این تیم 
را به لیگ برتر آوردیم و خیلى برایش زحمت کشیدم. از طرفى، 
مى دانم پنجره نقل و انتقاالتشان بسته است و به همین دلیل 
وجدانم نمى گذارد از آنها شــکایت کنم. شاید به مرور زمان 
طلبم از این باشگاه بى ارزش شود ولى فعًال نمى خواهم براى 

گرفتن پولم شکایت کنم.

میالد و وجدانش!

ســرمربى تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: با توجه به زمان بیشترى 
که براى آماده سازى تیم الزم داشتم از به تعویق افتادن مسابقات راضى 

هستم، اما اصًال خوشحال نیستم.
سیروس پورموسوى در گفتگویى در مورد تعویق یک هفته اى مسابقات 
لیگ برتر فوتبال بیستم، اظهار کرد: از تعویق مسابقات راضى هستم، ولى 
خوشحال نیستم چراکه این تعویق به دلیل شیوع بیشتر کرونا اتخاذ شد و 
جاى نگرانى دارد، اما از جهاتى به نفع ماست چون ما تمرینات را دیر شروع 

کردیم و واقعاً از نظر آمادگى و هماهنگى به زمان بیشترى نیاز داریم.
سرمربى تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پاسخ به این سئوال که چرا از 

بازیکنان تیم جوانان که روزى او سرمربى شــان بود به تیم صنعت نفت 
کسى اضافه نشد، گفت: ما در خوزستان و مخصوصاً آبادان بازیکنان جوانى 
داریم که پشتوانه باشگاه به حساب مى آیند. دوست داشتم بازیکنانى که 
پانزده شانزده ماه با آنها کار کرده بودم را به خدمت بگیرم، اما ترجیح دادم 

نگاهم را روى بازیکنان بومى آبادان متمرکز کنم.
پورموسوى ادامه داد: از طرفى، برخى از این بازیکنان با باشگاه هاى خود 
قرارداد داشتند و ما نمى خواســتیم غیرحرفه اى با آنها مذاکره کنیم چون 
نمى خواستیم آنها مقابل باشگاه هاى شان بایستند و بخاطر ما رضایتنامه 
بگیرند. ضمن اینکه اگر رضایتنامه داشته باشند مى توانند در آینده به ما 

ملحق شوند. از طرفى، باید در پست هایى بازیکن به خدمت بگیریم که 
نیاز داشته باشیم چون این جوان ها نیاز به بازى دارند و باید به تیمى بروند 

که بتوانند بازى کنند.
سرمربى تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در مورد پنجره بسته نقل وانتقاالت 
این باشگاه خاطرنشان کرد: ما منتظر هستیم با توجه به یارگیرى هایى که 
انجام دادیم هفته آینده مشکل پنجره بسته نقل وانتقاالتمان برطرف شود 
چون مسئوالن شهرى، نمایندگان، فرماندار و هیئت مدیره باشگاه پیگیر 
هستند. ما حدود 12 میلیارد بدهى داریم، اما با توجه به پیگیرى هایى که 

انجام شده نگران نیستم.

3889

شیخ دیاباته علیرغم فرصت فســخ قرارداد قانونى به تمرینات استقالل 
برگشت تا فصل را براى آبى ها براى بار دوم آغاز کند.

 شیخ انتخاب استراماچونى در فصل گذشته براى خط حمله استقالل بود، به 
استقالل آمد و در تمرینات این تیم شرکت کرد و در هفته سوم و در مسجد 
سلیمان برابر این تیم در صحنه اى ساده مصدوم شد و دربى را که هفته 
بعدش برگزار مى شد از دست داد و تا هفته نهم به دنبال رفع مصدومیت بود. 
بعد از شروع طوفانى او در بازى با تراکتور و هت تریکش بود که استقالل 
به صدرجدول لیگ هم رسید. او که چند بار در فصل مصدوم هم شده بود 
آنقدر خوب بود که در پایان فصل آقاى گل لیگ برتر شود و با زدن 19گل 
در فصل فوتبالى گذشته لقب بهترین گلزن خارجى تاریخ استقالل را به 

نام خود ثبت کند.
اینها توانایى هاى شیخ در مستطیل سبز است که بر کسى پوشیده نیست؛ 
او خارج این مستطیل سبز هم توانســته به اندازه کافى یک وجهه مثبت 
بسازد که به دل همه مردم ایران نشسته است. مصاحبه اى که او انجام داد 
و رفتارش در زمین با توجه به کیفیتى که دارد باعث شد که اغلب مربیان، 
هوادارها، خبرنگارها، بازیکنان فوتبال او را دوست داشته باشند. شاید او آن 
خصوصیاتى که ایرانى ها دوست دارند را داراست چون نشان داد که اهل 
مرام و معرفت است. دو خصیصه اخالقى که در ایران اهمیت زیادى دارد. 
وقتى که از خوشحالى علیپور در دربى که کپى بردارى از او بود به نیکى یاد 
مى کند و یا نگران مشکالت عروقى قلعه نویى در مقطعى از فصل بود و یا با 
تمام وجود مى گفت من در ایران مادر دارم و برایم قورمه سبزى و غذاهاى 
ایرانى خوشمزه درست مى کند، توانست خیلى زود خودش را تبدیل به یک 
چهره محبوب کند. رفتار و گفتارش شبیه یکى از بچه هاى همین اطراف، 
نازى آباد یا جوادیه، شــاید هم یکى از بچه هاى نارمک و یا سلسبیل و یا 

همین اکباتانى که خودش در آنجا خانه گرفته است.
او خیلى از کارها را انجام داد که کمتر خارجى در این سال ها کرده بود؛ به 
بدهکارش علیرغم فرصت فســخ قرار داد مهلت مى داد و هیچ شکایتى 
نکرد، براى عهدى که بسته احترام قائل شد و با همین رفتارها دل هوادارها 

را ربوده است.
صادقانه رفتار کرده و در اوج مشکالت کمبود بازیکن از مربیش درخواست 
مرخصى یک هفته اى براى بودن در کنار همسر براى تولد فرزندش کرد و 
قول داد اگر به مرخصى برود در برگشت جبران خواهد کرد، که همین کار 

را هم کرد و به نظر مى رسد باز هم به قولش وفا داراست.
از گناه کسى که قراردادش را در رســانه ها منتشر کرده است مى گذرد و 
به کارگرى که به او در فرودگاه پا انداخته است چیزى نمى گوید. نگران 
آینده بچه هاست و بیماران روى تخت بیمارستان. شبیه لوطى هاى اصیل 
بامعرفت قدیمى است که در جامعه خودشان حل مى شدند و نقششان در 

جامعه را مهمتر از یک آدم عادى مى دیدند.

براى هواداران باشگاهش احترام قائل است و از فرصت هاى متعدد ایجاد 
شده براى فسخ قرارداش اســتفاده نمى کند، چون مى داند که آنها او را 
دوست دارند و او براى دل آنها باید بماند. با سه مربى مختلف در استقالل 
کار کرده و تا حاال با احترام از دو مربى قبلى خود سخن گفته است و احتماًال 

درباره مربى جدید هم چیزى جز احترام از او نخواهیم دید و شنید. 
شیخ استقاللى ها علیرغم رفتن اســتراماچونى- مربى که او را به ایران 
آورد- و همچنین اتفاقاتى که در این تیم رخ داد به تعهدى که به باشگاه 
داده بود پایبند و در استقالل ماند. دیاباته یکى از بهترین خارجى هاى تاریخ 
فوتبال ایران است و شاید بتواند یکى از محبوب ترین بازیکنانى باشد که از 

یک کشور دیگر به فوتبال ایران پا گذاشته است.

12 میلیارد 
براى بازکردن 

یک پنجره

بابا تو دیگه کى هستى!

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 در حالى که کمتر از ده روز تا شروع لیگ برتر باقى مانده است، تراکتور 
این بار با سر و شکلى متفاوت و با هدایت علیرضا منصوریان به زمین 
خواهد رفت. سرخ هاى تبریز در حالى راهى لیگ بیستم مى شوند که بر 
خالف سال هاى قبل خبرى از خرج هاى پر سر و صدا نبود و منصوریان 

تیمش را با جذب بازیکنان ایرانى نه چندان گرانقیمت تقویت کرد.
حبیب فرعباسى، سعید واسعى، محمد خرم الحسینى، محمد قادرى، 

هادى محمــدى و وفا هخامنش 
مشهورترین خریدهاى این فصل 
تراکتور هســتند؛ بازیکنانى که با 
ممنوعیت جذب بازیکنان خارجى 
توســط تیم هــاى لیــگ برترى 
بختشان باز شده و حاال مى توانند 
با پیراهن تراکتــور به عنوان یکى 
از نماینده هــاى ایــران در لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان بروند. البته 
از دست دادن ســتاره هایى چون 

ایمان سلیمى، رضا اسدى، ساســان انصارى و محمدرشید مظاهرى 
کار تراکتور را براى لیگ بیستم سخت خواهد کرد. دیر انتخاب کردن 
سرمربى جدید هم باعث شد تراکتورى ها نسبت به رقباى اصلى خود 
یعنى استقالل، پرسپولیس و سپاهان در جذب بازیکنان عقب بمانند و 

نتوانند به قول معروف در فصل نقل و انتقاالت بمب بترکانند.
استفاده از ترکیب هاى مختلف در بازى هاى دوستانه پیش فصل و دیر 
اضافه شدن ســتاره هایى چون دژاگه و حاج صفى به تمرینات سبب 

شــد تا تراکتور هنوز هم  آمادگى کافى براى حضور در لیگ نوزدهم 
و لیگ قهرمانان را نداشته باشــد. تراکتور مدل منصوریان نسبت به 
فصل قبل بسیار متفاوت اســت و به قولى منصوریان با سیلى صورت 
تیمش را سرخ نگه داشته است. البته تغییر در مدیریت این تیم و سپردن 
پست مدیرعاملى به محمد علیپور یکى دیگر از دالیل دیر آماده شدن 

سرخ هاى تبریزى براى فصل جدید بود.
قهرمان جام حذفــى پس از توافق 
با پرســپولیس، توانســت تاریخ 
سوپرجام را به نیم فصل موکول کند 
تا فرصت بیشترى براى هماهنگى 
داشــته باشــد. منصوریان پس از 
ناکامى در اســتقالل براى کسب 
عنوان قهرمانى حاال کار سختى با 
تراکتور دارد زیرا هواداران این تیم، 
کمترین انتظارشان کسب عنوان 
قهرمانى لیگ برتر است؛ عنوانى که 
بزرگ ترین حســرت تاریخ باشگاه تراکتور اســت و زنوزى با سپردن 
نیمکت تیمش به منصوریان به دنبال رسیدن به آرزوى دیرینه اش است. 
سرمربى سابق استقالل، ذوب آهن و نفت تهران با همان کادر قبلى اش 

در تبریز کار خواهد کرد اما باید دید ایــن بار زوج منصوریان - 
خرمگاه مى تواند گره کور قهرمانى لیگ برتر تراکتور 

را باز کند یا سرمربى جدید پرشورها در رسیدن به 
این هدف هم  شکست خواهد خورد.

این بار خبرى از خریدهاى کاذب و پرخرج نبود

سرمربى تیم فوتبال پیکان در آستانه جدایى از این تیم قرار گرفته است.
 عبدا... ویسى بیش از یک ماه است که در تمرینات پیکان حضور پیدا 
مى کند، اما مدیریت این باشــگاه هنوز قــراردادى با وى امضا نکرده 
است. این در حالى است که توافق مالى بین مدیرعامل باشگاه پیکان 
و سرمربى تیم فوتبال این باشگاه صورت گرفته بود و ویسى همچنان 

منتظر است تا قراردادش آماده امضا شود.
ویســى با دلخورى از این وضعیت تصمیم گرفت از روز ســه شنبه 
تمرینات تیمش را تحریم کند تا منتظر اقدام مدیریت باشــگاه پیکان 

بماند.
ســرمربى پیکان در مورد دستمزد 
دســتیارانش و همچنین جذب چند 
بازیکن هم با محمدى اختالف نظر 

دارد و احتمال اینکه در نهایت تصمیم 
به جدایى بگیرد، زیاد است. البته اینکه ویسى با 

شرایط موجود تا االن هم به کارش در پیکان ادامه 
داده، تا حد زیادى عجیب است.

پیکان چپ مى شود؟

بازیکن تیم فوتبال ذو
مبلغ زیادىط
و وجدانما
میالد جه
به تیم
کرد
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ه و
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متفاوت
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ناکامى در اســتقالل براىکسب
عنوان قهرمانى حاال کار سختى با 
تراکتور دارد زیرا هواداران این تیم، 
کمترین انتظارشان کسب عنوان 
قهرمانى لیگ برتر است؛ عنوانى که 
ه تراکتور اســت و زنوزى با سپردن 
ل رسیدنبه آرزوى دیرینه اش است. 
 و نفت تهران با همان کادر قبلى اش 

د ایــن بار زوج منصوریان - 
رتور ى لیگ برتر تراک
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ش در پیکان ادامه 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860302035000096 – 12 / 6 
/ 1399 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
و بالمنازع متقاضى آقاى على آوریان پور  فرزند حســن بشماره شناسنامه 941 صادره از 
ایذه در یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 35 / 119 متر مربع قسمتى از  پالك 301 اصلى  
واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالرضا ابدالى حاجى آبادى 
به آدرس شاهین شهر حاجى آباد خ والیت فرعى 9 غربى محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد . م الف : 1029857 -  نوبت اول :8 / 8 / 99 و نوبت دوم 8/24 /99 عباسعلى عمرانى 
رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/8/110
مزایده

شــماره مزایده: 139904302134000012 تاریخ ثبت: 1399/08/01 براساس پرونده 
اجرایى کالسه 9800039 سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 5364 فرعى از یک 
اصلى واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان ملکى آقاى ابولفضل ســلطانى تهرانى فرزند 
ابوالقاسم که قبال در قبال طلب خانم زهره سلطانى تیرانى و پنج درصد اجرایى بازداشت 
گردیده و به موجب نامه هاى وارده به شــماره 1272 و 1273 مورخ 99/8/3 اداره ثبت 
اسناد و امالك تیران و کرون در صفحه 534 دفتر جلد 74 امالك ذیل شماره 10733 به 
نام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود است به: شماال به طول 
8/70 متر دیواریست به پالك 4871 فرعى باقیمانده شــرقا به طول 20 متر دیواریست 
به زمین 5363 فرعى، جنوبا به طول 9 متر خط مفروض و محل درب است به قسمتى که 
جهت تعریض خیابان رها خواهد شــد به خیابان ده مترى، غربا به طول 20 متر به دیوار 
پالك شماره 4875 باقیمانده. پالك فوق الذکر از ســاعت 9 صبح تا 12 روز چهارشنبه 
مورخ 99/8/14 در محل واحد اجراى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تیران و کرون 

واقع در خیابان شهید امینى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از 
مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع 
و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها 
و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و  گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشــد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. طبق گزارش کارشــناس مربوط مورد مزایده واقع در 
تیران خیابان شهید امینى خیابان مطهرى پالك دوم سمت راست مى باشد که ملک مورد 
نظر یک باب منزل مسکونى دو طبقه با عرصه به مساحت 177 مترمربع و اعیان حدود 240 
مترمربع که طبقه همکف با نازك کارى که جهت بهره بردارى و سکونت نیاز به تعمیرات 
و بازسازى دارد شامل کف سازى از سنگ (ضایعاتى) و پوشش دیوار گچ و رنگ و کابینت 
آشپزخانه سنگى، درب هاى داخلى چوبى، سیستم گرمایش آبگرمکن و بخارى و سیستم 
سرمایش فاقد کولر و طبقه اول در حد سفت کارى و بعضى از عملیات نازك کارى اعم از 
کاشى آشپزخانه و سرویس بهداشتى و نصب چهارچوب هاى فلزى و اجراى سنگ بخشى 

از دیوارها انجام گردیده و پشت بام فاقد ایزوگام و نیاز به ترمیم شیب بندى و ایزوالسیون 
دارد، حیاط سازى و نماى خارجى سنگ و آجر و کف سازى حیاط از موزاییک و داخل حیاط 
سایبان نصب شده و داراى اشتراکات آب و برق و گاز مى باشد. کسانى که مایل به خرید و 
شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده در آدرس اعالمى فوق دیدن نمایند. 
این آگهى در یک نوبت در تاریخ 99/8/8 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده 
خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده در حال حاضر تحت پوشش 
هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. توضیحا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده 
است. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى 
گردد. م الف: 1032359 سید محمد حسن مصطفوى- رئیس واحد اجراى اسناد رسمى 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز از تکمیل 
تخت هاى ویژه بیماران مبتال به کرونا در اهواز خبر داد.

فرهاد ابول نژادیان با اشــاره به آخریــن وضعیت بیمارى 
در خوزستان، اظهار کرد: همچنان روزانه 80 تا صد بیمار 
مبتال به کرونا در خوزستان بسترى مى شوند؛ در تخت هاى 
عادى مشــکلى نداریم و در حال حاضر تقریبًا 50 درصد 
تخت هاى عادى در نظر گرفته شــده براى بیماران مبتال 
به کرونا اشغال هستند.  وى با اشاره به وضعیت تخت هاى 
ICU افزود: تخت هاى مراقبت ویژه بیماران مبتال به کرونا 

در اهواز تقریباً تکمیل شده است. روز گذشته مجبور شدیم 
از بیمارستان ارتش در اهواز درخواست کنیم که تخت هاى 

مراقبت ویژه را در اختیار ما قرار دهد. از بیمارستان گلستان 
اهواز نیز خواستیم تخت هاى مراقبت ویژه بیشترى براى 
این بیماران وارد چرخه کند. رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
جندى شاپور اهواز گفت: با توجه به اینکه بیماران جوان تر 
و بدحال تر به بیمارستان ها مراجعه مى کنند و به تخت هاى 
مراقبت هاى ویژه نیاز دارند، در حال افزایش ظرفیت براى 
ایجاد تخت هاى مراقبت ویژه بیشترى در خوزستان هستیم.

وى که در یک برنامــه تلویزیونى صحبت مى کرد، افزود: 
همه تالشــمان را مى کنیم که در خصــوص تخت هاى 
مراقبت ویژه دچار مشکل نشــویم اما نیازمند همراهى و 

حمایت همه مردم هستیم.

دبیر هیئت مدیره و عضو شــوراى عالى نظام پرستارى 
کشور گفت: در این شرایط حساس که تمام چشم امید 
جامعه به پرستاران است، اگر این سنگر فرو بریزد عمًال 
هیچ ســنگرى براى مقابله با بیمارى وجود ندارد و اگر 
مسئوالن به فکر چاره نباشند ممکن است عواقب بسیار 

بدى به دنبال داشته باشد.
احمدرضا یزدان نیک اظهــار کرد: در همه گیرى کرونا 
پرستاران شرایط بسیار سختى پیدا کرده اند، این درحالى 
است که مشکالتى همچون کمبود نیرو، مطالبات مالى 
و معوقات، اجرا نشدن تعرفه هاى پرستارى و فوق العاده 
ویژه اى که به بســیارى از کارمنــدان تعلق مى گیرد 

مشکالتى نیست که در چند ماه اخیر به وجود آمده باشد.
وى تصریح کرد: در این هشت ماه اخیر در بحران کرونا 
مشکالت پرستاران بیشتر شده و کمبود نیرو به شدت 

احساس مى شود.
دبیر هیئت مدیره و عضو شــوراى عالى نظام پرستارى 
کشور گفت: در موج سوم کرونا فشار زیادى به پرستاران 
وارد شده، این درحالى است که پرستاران حدود هشت  
ماه است در شرایط بحرانى هستند و باید براى حفاظت 
از خود و خانواده هایشــان ماســک بزنند و لباس هاى 
مخصوصى بپوشند که تحمل این شــرایط کار آسانى 

نیست.

تکمیل تخت هاى ICU کرونا
 در اهواز 

نگذارید سنگر پرستاران
 فرو بریزد

کًال تعطیل کنید
زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسـه    میزان |
شوراى اسالمى شهر تهران در خصوص گالیه هاى 
به وجود آمده درباره عدم تعطیلى پایتخت گفت: من به 
عنوان نماینده مردم تهران این سئوال را از ستاد مقابله 

با کرونا دارم که چرا تعطیلى کامل اعمال نمى شود. 

پایان کرونا!
با وجـود آمـار روز افـزون مبتالیان و    فارس|
تلفات ناشـى از کرونا در آمریکا، دفتـر علم و فناورى 
کاخ سفید گفته دولت «دونالد ترامپ» به این بیمارى 
خاتمه داده و آن را به عنوان دسـتاورد برتر دولت وى 
به ثبت رسـانده اسـت. دولت ترامپ مدعى شده که 
اقدامات قاطعـى را براى بـه کار گرفتن دانشـمندان 
و متخصصـان بهداشـتى در دانشـگاه ها، صنایـع و 
همچنیـن دولت بـراى درك، درمان و شکسـت این 

بیمارى اتخاذ کرده است.

پسرم 15 دقیقه کرونا داشت!
رئیس جمهـور آمریکا در سـخنرانى    انتخاب|
در ایالت پنسـیلوانیا درباره ابتالى پسرش به ویروس 
کرونا گفت: «پزشـک به من گفت که تست کروناى 
"بارون" مثبت بـوده و تنها بعد از 15 دقیقه خواسـتم 
درباره پسرم مطمئن شوم و از پزشک درباره سالمتى 
وى پرسیم و او گفت که خوب بوده و ویروس از بارون 

بیرون رفته است.»

آگهى تغییرات
شرکت نگین افروز ســپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 20706 و شناسه ملى 10260415685 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/28 
على محمد یاورى رامشــه کد ملى 5649896348 
- مســلم حاتمى کد ملى 5649897727 - معصومه 
حیدرى کد ملى 0067085504 به عنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . سید 
مهدى رجائى رامشه کد ملى 5649928691 بسمت 
بازرس اصلى و ایوب شاه على کد ملى 5649484627 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت 
تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1023683)

آگهى تغییرات
شرکت آبتین تجارت آیریک سهامى خاص به شماره 
ثبت 59146 و شناســه ملــى 14007057870 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1399/07/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : على جان نثارى الدانى شــماره ملى 
1290327823 به ســمت بازرس اصلى و سعید 
شایگان نیا به شماره ملى 1281735523 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1027358)

آگهى تغییرات
شــرکت نقش نور آروند ســهامى خاص به شماره 
ثبت 64751 و شناســه ملــى 14009180920 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلى 
شرکت به اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله درب کوشک ، 
کوچه شهیدتنباکوزاده[5مســجدالرحیم خا] ، کوچه 
خلیلى ، پالك-2، ساختمان مرکز رشد تخصصى هنر ، 
طبقه اول ، واحد 101 کدپستى 8136715195 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1024728)

آگهى تغییرات
شرکت فرات سهامى خاص به شــماره ثبت 3813 و 
شناسه ملى 10260248752 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/06/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : امیر حســین قاضى عســگر شــماره 
ملى1287876201 به ســمت رئیس هیات مدیره و 
مدیــر عامل -نفیســه قاضى عســگر شــماره ملى 
1288101074 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره 
-زهرا معینیان شــماره ملى 1289264347 به سمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر 
عامل و یا نائب رئیس هیــات مدیره هرکدام به تنهایى 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1025671)

آگهى تغییرات 
شرکت نقش نور آروند سهامى خاص به شماره ثبت 
64751 و شناسه ملى 14009180920 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
حسین دهقانى ناژوانى به کدملى 1293099694و 
مریم حضور بخش به کدملى 1285139879ترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1024726)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى تجارى آرام البرز آرتا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 64677 و شناســه ملى 
14009159749 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1399/07/10 موسســه حسابرســى پایش 
پرگاس کاردان به شــماره ثبت 4761 و شناسه 
ملى 14006093996 به ســمت بازرس اصلى 
و علیرضا معتمدى محمد آبادى به شــماره ملى 
1292485833 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال مالى انتخاب شــدند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1025632)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندســى ایمن برق فریدونشهر شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 430 و شناســه ملى 
14004029872 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1398/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : عبارات طراحى، نظارت، مشاوره، نصب و اجرا کلیه 
سیستم هاى آتش نشانى ، خدمات ایمنى ، اعالم و اطفاء 
حریق و سرمایشى و گرمایشى به موضوع شرکت الحاق 
گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نیست .درصورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح .

 تعداد سهام وثیقه ماده 33 در اساسنامه به پنجاه سهم 
کاهش یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدون 

شهر (1025673)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى پارت ســگال سپانو ســهامى خاص به شــماره ثبت 53081 و شناسه ملى 
14004529914 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افشین مظاهرى طالخونچه به کدملى 1284806812 به سمت مدیرعامل، 
محمد مهدى مظاهرى به کدملى 1270227378 به سمت رئیس هیئت مدیره و على مظاهرى به کدملى 
1270968416 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدآور شرکت با امضاى افشین مظاهرى طالخونچه (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر 
مى باشــد و اوراق عادى و ادارى با امضاى هر یک از اعضاى هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. - مهرداد روزبهانى دره ســارى به کدملى 1291028961 و على رضا پناهى درچه به کدملى 
1292161612 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1025642)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود ارتباطات نیکان گستر ماهبد درتاریخ 1399/07/20 به شماره ثبت 65835 به شناسه ملى 14009503104 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ایجاد و نگهدارى فضاى سبز و فعالیت هاى دفاتر پیشخوان دولت - شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 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 چرخاب ، خیابان شهید موحدیان ، خیابان فردوسى ، پالك 
363 ، مجتمع تجارى نیکان ، طبقه منفى 1 ، واحد 2 کدپستى 8143995513 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا خانم فاطمه ولیخانى دهاقانى به شماره ملى 1289746370 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه خانم بهاره ولیخانى به شماره ملى 1292975091 
دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد حسین زاده به شماره ملى 5149934682 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه ولیخانى 
دهاقانى به شماره ملى 1289746370 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم بهاره ولیخانى به شماره ملى 1292975091 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد حسین زاده به شماره ملى 5149934682 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1024080)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى پمپ سواران سهامى خاص به شــماره ثبت 12199 و شناســه ملى 10260332290 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1399/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نیما عاملى به کدملى 2619652121 بسمت مدیرعامل و مجید رحیمیان به کدملى 1284592626بسمت رئیس هیات مدیره 
و کسرى رحیمیان به کدملى 1272115542بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجید طالبى طادى به کدملى1111432971و فرشته 
بنى طالبى دهکردى به کدملى 4621774441 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید .کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر 

مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1025644)

آگهى تغییرات
شرکت فرات سهامى خاص به شماره ثبت 3813 و شناسه ملى 10260248752 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر حسین قاضى عسگر به شماره ملى1287876201 و نفیسه قاضى عسگر به شماره ملى 1288101074 
و زهرا معینیان به شماره ملى 1289264347 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. ولى اله اسکندرى به شماره ملى 
1754724612 به سمت بازرس اصلى و محسن على وفائى به شــماره ملى1287986811 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 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 (1025667)

روى موج کووید-19

وضعیت کرونا در حال بد و بدتر شدن است. در حالى که 
تعداد کشته شــده ها در ایران به بیش از 300 نفر در روز 
رســیده، تعداد مبتالیان که در موج قبلى به 3000 نفر 
رسیده بود، مرز 5000 نفر را رد کرده است. هر چند شاید 
شــرایط کرونایى ایران حاد و فوق حاد باشد، اما اروپا و 
استرالیا و آمریکا نیز وضعیت خیلى جالبى ندارند. وضعیت 
کرونایى کشورهاى اروپایى به حدى است که فرانسه و 

آلمان اعالم کرده اند دیگر قادر به کنترل کرونا نیستند.
اما علت این اتفاق چیست؟ چرا این موج در دنیا به صورت 
وحشتناکى در حال طى کردن مرزهاست؟ احتماًال همان 
اتفاقى که براى آنفلوآنزاى اسپانیایى افتاد براى کرونا نیز 

در حال رخ دادن است.
در واقع، آنفلوآنزاى اسپانیایى سه موج داشت. موج اول 
همه گیرى که در نیمه اول 1918 (زمستان 1296 و بهار 
1297) اتفاق افتاد، شــدت زیادى نداشت اما موج دوم و 
مرگبار آنفلوآنزاى اسپانیایى باعث کشتار افراد بسیارى 
شد و به مراتب مهیب تر، خطرناك تر  و کشنده تر از موج 

سوم و به خصوص موج اول بوده است.
به نظر مى رسد که فاجعه آنفلوآنزا براى کرونا نیز در حال 
تکرار است. اما به راستى چرا موج دوم همواره کشنده تر 
از موج اول بوده است؟ پاسخ را شاید باید در یک نظریه 

روانشناسى دانست.
در ابتداى شیوع کرونا، افزایش تعداد مبتالیان به عنوان 
یک محرك عمل مى کرد. در آن زمان با هر خبر کرونایى 
ترس مردم بیشتر مى شد. دولت و پزشکان مى گفتند که 
ماسک زدن، رعایت بهداشــت و فاصله اجتماعى رفتار 

مناسب ما نســبت به این محرك (کرونا) است. در آن 
دوره، افراد با قدرت و جدیت بیشترى بهداشت را رعایت 
مى کردند. در آن زمان با اینکه تعداد مبتالها کمتر بود اما 
برخى افراد حتى حاضر بــه خریدن نان نبودند و در خانه 

نان مى پختند.
 اما با افزایش روزهاى ابتال، این محرك، قدرت خود را از 
دست داد. در واقع، در این اپیدمى، ذهن مردم واکسینه 
شد. در واکسیناسیون میکروب ضعیف شده به بدن وارد 

شده و با آنتى بادى تولید شده، بدن را در مقابل میکروب 
مقاوم مى کند. در دوره شیوع کرونا نیز دقیقاً چنین اتفاقى 
افتاد. طوالنى شدن دوره شیوع، قدرت محرك را کم کرد 
و ترس مردم و به خصوص مسئوالن ریخت. همین عامل 
باعث رها شدن رفتارهاى بهداشتى شد. این فرایند دقیقًا 
در موج دوم آنفلوآنزاى اسپانیایى نیز تکرار شد و باعث شد 

فاجعه مرگ 50 میلیونى به وقوع بپیوندد.
شاید بهتر باشــد دنیا به جاى روش رفتارگرایى از روش 

کالسیک اســتفاده کند. یعنى به جاى استفاده از عامل 
محرك، تکرار رفتار و اســتفاده از آمــوزش اجبارى را 
پیشــه کند. این روش مســتلزم اجبارى کردن رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى اســت و نه ترغیب و تشویق 
شهروندان به رعایت آن. کارى شــبیه به جریمه هاى 
کرونایى که در ایران چندان جدى گرفته نمى شود. شاید 
اگر این روش ها به کار گرفته شود، از این طریق، بتوان 

کمى جلوى شیوع امواج مخرب کرونا را گرفت.

کرونا و فاجعه اى که به بدترین شکل ممکن رخ داد

چگونه کووید- 19 دنیا را بلعید؟
با نزدیک شدن فصل زمستان موج جدیدى از 
موارد ابتال به بیمارى کووید-19 کشورهاى 
اروپایى و ایــاالت متحــده را در بر گرفته

 است.
ایاالت متحده، روسیه، فرانسه و بسیارى دیگر 
از کشورها رکوردهاى شیوع کروناویروس را 
ثبت کرده اند چرا که موجــى از موارد ابتال 
مناطقــى از نیمکره شــمالى را در بر گرفته 
و برخــى از کشــورها را مجبور بــه اعمال 
محدودیت هــاى جدیــد و شــدیدتر کرده

 است.
در ایاالت متحده، تعداد موارد بســترى در 
بیمارســتان به باالترین ســطح طى دو ماه 
رسیده و در برخى از ایالت ها فشار مضاعفى بر 

نظام سالمت وارد شده است.
در اروپــا نیز وضعیت شــیوع کروناویروس 
خوشایند نیست و تعدادى از کشورها افزایش 
موارد ابتال به کووید-19 را گزارش کرده اند. 
دولت ها براى جلوگیرى از اعمال قرنطینه به 
منظور مهار شیوع بیمارى مشابه با آنچه در 
اوایل سال اجرایى شــد و به تعطیلى اقتصاد 
منجر شد، مستأصل شــده اند؛ با این حال،  
افزایش موارد جدید ابتال، بسیارى از مقامات 
کشورهاى اروپایى را به تشدید محدودیت ها 

وادار ساخته است.

موج جدید کرونا 
در اروپا و آمریکا 
در آستانه زمستان
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آگهى تغییرات
شرکت پایدار انرژى پدیده پارتاك سهامى خاص به شماره ثبت 62299 و شناسه ملى 14008296711 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/14 عقیل رئیسى به کدملى 1288314981 بســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - عباس ذوالفقارى به کدملى 1290587779 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - مریم بهشتى زواره به کدملى 1270169378 بسمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . محمدرضا برقعیان به کدملى 1283572575 و امین 
پور صفر به کدملى 0073247715 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاى مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر مى باشد و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاى 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1026310)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بادرام گستر جهان درتاریخ 1399/07/16 به شماره ثبت 65820 به شناسه ملى 14009499201 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و غیر دولتى، فنى و مشاوره اى، خدماتى در زمینه کشاورزى ، تولید، 
احداث و مشاوره و پیمانکارى در خصوص جنگلدارى، درخت کارى، بهسازى و اصالح اراضى، آبخیزدارى، آبخون دارى، مالچ پاشى و تثبیت شن هاى روان، ایجاد فضاى سبز و 
نگهدارى آن، عملیات زراعى، کاشت ، داشت و برداشت محصوالت عمده، مرتعدارى، ایجاد مراتع، امور دامپرورى، باغبانى، مبارزه با حشرات، آبیارى و زه کشى، صنایع غذایى، 
گیاه پزشکى، مرتع و آموزشهاى کشاورزى، صادرات و واردات نهاده هاى کشاورزى و غذایى و سایر خدمات فنى و مشاوره اى و مهندسى و تولیدى در بخش کشاورزى ، مرکز 
خدمات کشاورزى غیر دولتى چند منظوره درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر دولت آباد، محله طالقانى ، خیابان سلمان غربى ، بلوار طالقانى ، پالك 78 ، طبقه همکف کدپستى 8341636151 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 307 مورخ 1399/07/06 نزد بانک سپه شعبه دولت آباد با کد 1514 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
افشین اکبریان جزى به شماره ملى 3251304275 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه صادقى على آبادى به شماره ملى 6600008210 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على فتاحى دولت آبادى به شماره ملى 6609575886 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
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 مدیر عامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم آرزو رفیعى به شماره ملى 1199299820 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى خانم سمیه عبدى فریادرس به شماره ملى 4199678311 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 (1025663)

آگهى تغییرات
شرکت فوالد بام اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 52985 و شناسه ملى 14004492022 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مسعود مهاجر به شماره ملى 1281030783 بعنوان رئیس هیئت مدیره، علیرضا عظیمى به شماره ملى 1285067177 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین عظیمى به شماره ملى 1285930630 بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 

هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1027357)

کرونا در چه حرارتى از بین مى رود؟
اگرچه کووید- 19 نسبت به ویروس آنفلوآنزا روى سطوح مقاوم تر است 
اما دانشــمندان مى گویند این ویروس مانند سایر ویروس هاى خانواده 

کرونا در مقابل افزایش دما بسیار آسیب پذیر است.
یافته هاى محققان استرالیایى این موضوع را تأیید مى کند که ویروس 
کرونا در هواى ســرد طول عمر بیشترى نســبت به هواى گرم دارد به 
همین دلیل هم در فصول سرد سال بر شدت شیوع و مرگبار بودن کرونا 

افزوده مى شود.
ویروس کووید- 19 در دماى 65 درجه ســانتیگراد به طور کامل نابود 
مى شود؛ با این حال، در دماى کمتر از 65 درجه هم در صورت مداومت 
این ویروس بســیار آسیب پذیر است و با گذشــت زمان از بین مى رود. 
دانشمندان مى گویند در دماى 50 تا 55 درجه سانتیگراد طى20 دقیقه 
ویروس کرونا نابود مى شــود. همچنین با افزایش درجه حرارت به 75 

درجه سانتیگراد تنها در 3 دقیقه تمام ویروس ها نابود مى شوند. 
بسیارى از ماشین هاى لباسشــویى درجه حرارت 70 درجه سانتیگراد 
را براى شستشــو ندارند؛ با این حال، نباید نگران باشــید، چون ترکیب 

مواد شوینده و آب گرم مى تواند به راحتى و به طور مؤثر ویروس کرونا 
را هنگام شستشو به وسیله ماشــین لباسشویى نابود کند. در شستشوى 
دستى بهتر اســت مدتى لباس ها را در آب گرم و مواد شوینده غوطه ور 
کنید تا گرما بتواند به طور مؤثرتر ویروس را از بین ببرد. براى شســتن 
لباس هاى پارچه اى و حتى ماسک هاى قابل شستشو رعایت موارد ذیل 

توصیه مى شود:
1- از گرم ترین آب ممکن که به پارچه لباس هایتان آســیب وارد نکند 

براى فرایند شستشو بهره ببرید.
2- از پودر هاى لباسشویى یا سفیدکننده هاى مناسب در روند شستشو 
استفاده کنید. در صورت شستن لباس هاى ســفید و روشن استفاده از 

سفیدکننده باعث نابودى قطعى کووید- 19 مى شود.
3-پس از آنکه روند شستشو با ماشین لباسشویى به پایان رسید، بالفاصله 
لباس ها را در خشــک کن با درجه حرارت باال قرار دهید تا روند نابودى 
ویروس به طور قطعى طى شود. کسانى که به صورت دستى لباس هاى 
خود را مى شویند بهتر است پس از شستشوى کامل، لباس ها را در زیر نور 

مستقیم خورشید خشک کنند.
4- تأکید مى شود در روند شستشوى لباس هاى آلوده حتمًا دستکش به 
دست داشته باشید. در غیر این صورت پس از قرار دادن لباس هاى آلوده 

در ماشین لباسشویى دست هاى خود را با آب و صابون بشویید. 
تحقیقات نشان داده است احتمال انتقال کووید- 19 از طریق مواد غذایى 
پخته شده بسیار ناچیز است. براساس اعالم مرکز کنترل و پیشگیرى از 
بیمارى هاى آمریکا تاکنون هیچ شواهدى مبنى بر انتقال ویروس کرونا 
از طریق مواد غذایى مشاهده نشده اســت. از این رو، نباید درباره خرید 
مواد غذایى و احتمال ابتال به کرونا نگران باشــید؛ با این حال، توصیه 

مى شود چرخه پخت مواد غذایى به طور کامل طى شود. 
حمام آب داغ، دوش آب گرم، نشستن بلندمدت در سوناى بخار یا خشک 
تأثیرى در نابودى کرونا ندارد. مدتى در معرض هواى گرم قرار گرفتن 
مانند استفاده از سشوار هم به علت تولید نشدن گرماى الزم، تأثیرى در 
نابودى کووید- 19 ندارد. قرار گرفتن زیاد در مقابل تابش نور خورشید به  

دلیل صدمات جدى که به بدن وارد مى کند هم توصیه نمى شود.

شــیوع کرونا و همه گیرى آن عامل مهمى 
در تغییر سبک زندگى افراد بود اما تداوم این 
وضعیت، پیشرفت این ویروس و باال رفتن 
ســرعت انتقالش عامل مهمى در باال رفتن 

آمار تلفات آن شد.
نکته مهمى که در ابتالهاى اخیر به چشــم 
مى خورد و همواره متخصصان به آن اذعان 
مى کنند این است که در شرایط کنونى ابتالها 
به سمت خانوادگى شــدن رفته است بدین 
معنى که اگر در خانواده یک نفر مبتال شود، 
مى تواند سایر افراد خانواده را هم مبتال کند. 
برآورد مى شود که یک کودك مبتال به کرونا 
در خانه مى تواند حداقل چهار نفر از اعضاى 

خانواده را به کرونا مبتال کند.
رعایت یکســرى از نکات مــى تواند خطر 

ابتالى خانوادگى به کرونا را کاهش دهد:
در طول روز و در محل کار و یا مدرسه براى 
شستشو و ضدعفونى دست ها از محلول ها و 
ژل هاى ضدعفونى کننده قابل حمل رایج 
استفاده شود. توصیه مى شود تا برطرف شدن 
شیوع بیمارى از دســت دادن، روبوسى و در 
آغوش گرفتن خوددارى شود. هنگام عطسه 
و یا سرفه حتماً دهان را پوشانده و دستمال را 
در شرایط ایمن دور بیاندازید. توصیه مى شود 
به طور مکرر ســطوح و وسایل پرکاربرد و یا 
عمومى با محلول هاى ضدعفونى تمیز شود. 
با توجه به اینکه برخى حیوانات، میزبان این 
ویروس هستند گوشت و تخم مرغ حتمًا به 
صورت پخته شده استفاده شود. در صورتى که 
فردى از اعضاى خانواده عالئم سرماخوردگى 
و یا سرفه دارد تا زمان بهبودى و اطمینان از 
مبتال نبودن به کرونا در محلى دور از  سایرین 
باشد. با توجه به سرماى هوا و بسته شدن درها 
و پنجره ها توصیه مى شود به تهویه منظم 

هواى منزل توجه شود.

راهکارهایى براى 
کاهش ابتالى خانوادگى 

به کرونا
دندان هاى حســاس در هواى ســرد یا با خوردن 
نوشیدنى ســرد دچار درد مى شــوند و عواملى مثل 
پوســیدگى دندان، دندان قروچه و... باعث بروز این 

حساسیت مى شوند.
هواى سرد مى تواند دندان هاى شما را آزار دهد. گرما 
و سرماى شدید، دندان هاى شما را منبسط و منقبض 
مى کند و با گذشــت زمان به ترك خوردن دندان ها 
منجرمى شود و زیر میناى دندان حفره ایجاد مى کند. 
عاج پوشیده از رشته هاى عصبى است. بنابراین، هر 
گونه مشــکل در مینا یا لثه مانند بیمارى پریودنتال 
مى تواند دندان شما را در برابر هواى سرد آسیب پذیر 
کند. اگر بهداشت دهان و دندان را رعایت نکنید به 
ویژه اگر درمنطقه اى که نوســانات شدید دما دارد 

زندگى کنید، بیشتر در معرض خطر هستید.
 براى به حداقل رساندن حساسیت، باید با دالیل شایع 
دندان هاى حساس و اینکه در هنگام مشاهده درد چه 

کارى انجام دهید، آشنا شوید:
  بیمارى لثه مى تواند عاج را در معرض دید قرار دهد 

و باعث ایجاد حساسیت شود.
  ممکن است فکر کنید براى پاك کردن لکه هاى 
سطح دندان باید مسواك را محکم روى آنها بکشید 
اما مســواك زدن با نیروى بیش از حد باعث از بین 

رفتن میناى دندان مى شود.
  برخى افراد ممکن است در خواب دندان هاى خود 

را بسایند که این کار  باعث حساسیت مى شود.
 حساسیت به ســرما نشــانه اولیه وجود مشکل 
پوسیدگى دندان است. اگر دندان دردتان شروع شد 

حتماً به دندان پزشک مراجعه کنید.
 سودا، قهوه، چاى و دیگر نوشــیدنى ها با غلظت 
زیاد اسید، مانند آب میوه ها مى تواند دندان هاى شما را 
فرسایش دهد و الیه عاج را در معرض دید قرار دهد.

دلیل دندان درد 
در هواى سرد

قند خون باال و دیابت چیزى نیســت که بتــوان آن را کم اهمیت 
دانست و از کنار آن به سادگى عبور کرد. ممکن است بدون اینکه 
بدانید قند خونتان باال باشد و شما عالیم آن را به مشکالت دیگرى 
نسبت دهید. باید نسبت به برخى عالیم که نشان دهنده باال بودن 
قند خون است آگاه تر باشــید و به موقع نسبت به بررسى سالمتى 

خود اقدام کنید تا خطرات این بیمارى به حداقل برسد.
اگر در افرادى که داراى سابقه خانوادگى دیابت و چاقى مفرط در 
ناحیه شکم هستند، میزان قند خون به 1/15 گرم در لیتر یا 1/20 
گرم در لیتر برسد باید جدى گرفته شده و بررسى هاى فورى شروع 
شود، چون باال رفتن قند خون مى تواند نشان 

دهنده مرحله پیش دیابت باشد.
مرحله پیش دیابت شرایطى است 
که در آن قند خون باالتر از حد 
نرمال است اما به اندازه اى 
تشخیص  که  نیســت 
دیابت قطعى شــده 
باشد. به گفته 
مان  ز ســا

بهداشت جهانى تشــخیص دیابت زمانى تأیید شده است که قند 
خون در دو بار تســت در حالت ناشــتا باالتر از 1/26 گرم در لیتر 

خون باشد.
خستگى زیاد

زمانى که اختالل در قند خون قدیمى بوده و بررســى نشده باشد 
عالیم جســمى آن خیلى دیر بروز مى کنــد. اگرچه قند خون باال 
در ابتدا معموًال عالمتى ندارد، اما خســتگى زیاد و خواب آلودگى 

از نخستین عالیم رایج و مشهود این مشکل محسوب مى شوند.
البته باید گفت که خستگى مى تواند با عالیم دیگرى از جمله تپش 
قلب و تعریق بیش از حد نیز همراه باشد. باید بدانید که خستگى زیاد 
مختص بیمارى قند و باال بودن قندخون نیست اما مى تواند هشدار 

دهنده این مسئله نیز باشد.
کاهش وزن

دومین عالمت نشــان دهنده قند خون باال مى تواند کاهش وزن 
ناخواسته فرد باشــد. در حالت کلى این کاهش وزن بین یک تا 3 
کیلو بوده و گاهى با خســتگى زیاد همراه اســت. اما ممکن است 
بیمارى احساس سالمت جسمى داشته باشــد. در هر صورت اگر 
متوجه کاهش وزن ناخواســته خود شــدید و در کنار آن خستگى 
زیادى احساس مى کنید به پزشــک مراجعه کنید و آزمایش خون

 بدهید.

احساس تشنگى شدید
عطش و تشنگى شدید معموالً جزو عالی م نشان دهنده ابتال به دیابت 
اســت، اما یک عالمت دیرهنگام اســت که اغلب صرفاً زمانى بروز 
مى کند که قند خون به باالى 3 گرم در لیتر رسیده باشد. زمانى که قند 
زیادى در خون وجود دارد، بدن ادرار بیشترى تولید مى کند تا مازاد قند را 
دفع کند. این دفع ادرار بیشتر نیز باعث ایجاد تشنگى و عطش مى شود.

احساس گرسنگى زیاد
احســاس گرســنگى زیادى نیز مانند تشنگى شــدید جزو عالیم 
تقریبًا دیرهنگام قند خون باالســت. اما این احســاس گرســنگى 
شــدید در اثرکاهش غیرعادى قند خون در ناحیه ســلولى و مغزى
به وجود مى آید. اگر بدون افزایش فعالیت بدنى تان متوجه احساس 

گرسنگى شدید خود شده اید وضعیت را جدى تر بگیرید.
مشکالت بینایى

باال بودن قند خون ممکن اســت با عالیمى از جمله دردهاى کمرى 
(هرنى دیسک کرورالژى)، زخم پا، کاهش قدرت بینایى یا حمله قلبى 

نمایان شود.
در صورتى که عالئم قند خون باال را دارید و یا نسبت به احتمال ابتال 
به آن شک دارید ساده ترین کار این است که با یک پزشک مشورت 
کنید. یک آزمایش خون ســاده مى تواند قند خون شــما را نشان

 دهد.

محققان استرالیایى کشف کردند که با جویدن آدامس و فشار به فک و محل گیجگاه، 
سردرد بیماران میگرنى افزایش مى یابد. موارد دیگر منع جویدن آدامس در ادامه مطلب اشاره 

شده است :
جویدن آدامس به برخى از افراد به هیچ وجه توصیه نمى شود چرا که بعضى از باورها درباره جویدن آدامس کامًال اشتباه 

است. این تحقیقات در بین افراد مختلف انجام شده است اما در این میان افراد مبتال به میگرن نشانه اى متفاوت از خود بروز 
دادند. این افراد پیش از انجام این مطالعات روزانه یک تا شش ساعت آدامس مى جویدند که به درخواست پزشکان به مدت یک ماه 

عادت جویدن آدامس را ترك کردند و پس از اتمام این دوره یک ماهه مشخص شد 
در 26 نفر از این بیماران بهبود چشمگیرى حاصل شده است.

جویدن آدامس به دلیل داشــتن نوعى شکر، میل فرد را به خوردن 
غذاهاى نشاسته اى مانند برنج و نان افزایش و میل به مصرف 

میوه و سبزیجات را کاهش مى دهد و در نتیجه به مصرف مواد 
غذایى بیشتر و افزایش وزن منجرمى شود.

اگر آدامستان شیرین و در واقع حاوى شکر باشد، شما 
با هربار جویدن درست مانند این است که دندانتان 
را حمام شکر مى کنید و باعث پوسیدگى دندان 
مى شوید. حتى اگر آدامس بدون قند مصرف 
کنید، بازهم دندان هایتان در معرض خطر 
است. جویدن آدامس براى کسانى 

که دندان هاى پوسیده یا در حال 
پوســیدن دارند، منع شده 

است.

چه کسانى نباید آدامس بجوند

ید جزو عالیم 
س گرســنگى 
ـلولى و مغزى

متوجه احساس 
.

ردهاى کمرى
ى یا حمله قلبى 

احتمال ابتال  به
زشک مشورت 
ــما را نشان

چطور بفهمیم قند خونمان باالست؟

ترس از ابتال به کرونا (corona) به ویژه با تشدید 
ســرعت انتقال بیمارى، باعث شده تا تقاضا براى 
انجام تست هاى تشخیصى افزایش یابد، اما نکته 
مهم در این بین، زمان انجام و نوع تست است که 

باید آگاه باشیم.
قابل اعتمادترین تستى که اکنون براى تشخیص 
کرونا مورد استفاده قرار مى گیرد، تست PCR است 
که نتیجه مثبت آن به معنى وجود ویروس است ولى 
نتیجه منفى آن امکان دارد 40 درصد خطا داشــته 

باشد.
 نام تست ســرولوژى و یا آنتى بادى هم این روزها 
زیاد به گوش مى خورد، این تســت براى پژوهش 
هاى جمعیتى مناسب است و تنها مشخص مى کند 
کسى قبالً کرونا (corona) گرفته یا خیر و آنتى بادى 
در بدن فرد موجود هســت یا نه. این تست تا 30 
درصد نیز احتمال خطا دارد و اگر شک دارید که در 
حال حاضر مبتال به کرونا هستید یا خیر، این تست 

به کارتان نمى آید.
سى تى اسکن ریه هم براى تشخیص اولیه کرونا و 
بدون تجویز پزشک خطرناك است و ممکن است تا 
45 درصد نیز خطا داشته باشد. این تست، فقط وقتى 

احتمال درگیرى زیاد ریه است، باید انجام شود.

کدام تست کرونا 
مطمئن تر است؟

شود، چون باال رفتن قند خون مى تواند
دهنده مرحله پیش دیابت باشد.

مرحله پیش دیابت شرایطى
باالتر قند خون که در آن
نرمال است اما به اند
تش که  نیســت 

دیابت قطعى ش
باشد. به
ســا
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شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 323/ش ب مورخ 1399/04/12 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان نسبت به 
برگزارى مناقصه هاى عمومى عملیات حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى واقع در ناحیه هاى سه گانه 

شهر بهارستان در سال 1400- 1399 با شرایط زیر اقدام نماید:

آگهى مناقصه عمومى

داود بحیرایى - شهردار بهارستانداود بحیرایى - شهردار بهارستان
م الف: 1030550

میزان سپرده (ریال)نام مناقصه ها
687/000/000حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه غربى شهر بهارستان
535/000/000حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه شرقى شهر بهارستان
550/000/000حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه جنوب شهر بهارستان

1- متقاضیان مى توانند از روز پنج شنبه مورخ 99/08/01 تا روز پنج شنبه مورخه 99/08/15 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها 
شهردارى بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت ارائه اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى بهارستان تا روز دوشنبه مورخ 99/08/26 مى باشد.
3- زمان بازگشایى پیشنهادات در روز سه شنبه مورخ 99/08/27 رأس ساعت 14:30 

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

نوبت دوم

شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شماره 1275/ش مورخ 99/06/23 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به معاونت فنى و 
عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/08/26 

به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

 آگهى مناقصه عمومى 
(نوبت دوم)

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهراحمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

م الف: 1033273

اعتبار (ریال)موضوعردیف
1C 25 25/698/000/000عملیات خرید لوله چدنى داکتیل سایز 400 میلیمتر کالس

عملیات خرید لوله فوالدى با قطر 1000 میلیمتر با ضخامت 11 میلیمتر 2
9/660/000/000با فشار 16 بار

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره3059/ش مورخ 1398/12/28 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر داردعملیات احداث پارك محله اى با 
اولویت مســکن مهر را با اعتبار اولیه5،500،000،000 ریال به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید .متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق 
مناقصه مى بایستى در ســاعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه 
و پیشــنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 
1399/08/18 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .شهردارى در  رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است . 

 آگهى مناقصه عمومى   
(نوبت اول)

 احمد رضا پرى تبار-   شهردار شاهین شهر   احمد رضا پرى تبار-   شهردار شاهین شهر  
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