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6 عالمت خاموش ابتال به پیش دیابتافزایش نرخ بیکارى در اصفهانفرهاد آییش، دکتر مصدِق «خائن کشى» شدآیا ریشه کروات ها ایرانى است؟! سپاهان در فوتبال ایران یک برند است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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جالب کیوى 
براى سالمتى

10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتى در اصفهان
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7 شهرستان در
 وضعیت فوق  قرمزند

مبتالیان ایدز، کمتر گرفتار 
کرونا مى شوند

5 خط قطار 
حومه اصفهان 

ساماندهى مى شوند
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پیدا شدن جسد 
کوهنورد اصفهانى، 
5500 متر باالتر از 

سطح زمین

کیوى سرشار از خواص و فواید باورنکردنى 
براى حفظ سالمت بدن است. این میوه با دارا 

بودن انبوهى از مواد مغذى با فوائد بسیارى براى 
سالمتى همراه است. یک عدد از این میوه حاوى 
61 کالرى، 15 گرم کربوهیدرات، 3 گرم فیبر و...

رئیس هیئــت کوهنــوردى اســتان اصفهان 
گفت: کوهنورد 21 ســاله اصفهانى پس از 12 
روز مفقودى در ارتفاعات دماوند پیدا شــد، این 
کوهنورد جوان که به صورت انفرادى تصمیم به 
صعود مى گیرد، هیچ گونه مجوزى براى صعود 
نداشته اســت. مهدى نصر اصفهانى اظهار کرد: 
«فرزاد موسایى» به صورت انفرادى تصمیم به 
صعود دماوند مى گیرد و در روز سه شنبه دو هفته 
قبل به مجموعه دماوند مى رسد. على رغم تذکر 
همنوردان وى براى منع صعود به دماوند در این 

فصل، این کوهنورد...
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کرونا اصفهانى ها را دوچرخه سوار کردکرونا اصفهانى ها را دوچرخه سوار کرد
3

مدیرکل امور مالیاتى مى گوید 700  شرکت در استان اصفهان وجود دارد که مدیرعامل آن یک شخص موجه اقتصادى نیست

روزبه بمانى
 تیتراژ «ملکه گدایان» را 
خواند

سپاهان و نفت مسجدسلیمان، امروز در ورزشگاه شهید بهنام محمودى

 ابتداى پیچ خطرناك براى یاران محرم
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در چارچوب هفته پنجم رقابت هاى 
لیگ برتر در ورزشگاه شهید بهنام محمودى به مصاف تیم نفت 
مسجدســلیمان خواهد رفت. ســپاهان اگرچه لیگ بیستم را با 
شکست آغاز کرد اما در ادامه راه مقتدر ظاهر شده و خود را به 
عنوان یکى از جدى ترین مدعیان قهرمانى معرفى 

کرده است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

86 درصد
 سد زاینده رود 

خالى است

کنکور فقط در کشور ما و کوبا وجود دارد!
2

خلعتبرى: کاش سایپا را خلعتبرى: کاش سایپا را 
برده بودیمبرده بودیم

محمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوق

آگهى مناقصه(مرحله دوم)
شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/209/ش/5 مورخ 1399/07/27(مصوبه شماره 174) شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق، نسبت به خرید لوازم برقى 
جهت برق رسانى باغ بانوان با اعتبارى به مبلغ -/5/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه سال 99شهردارى خورزوق به شرح ذیل از طریق انجام مناقصه عمومى اقدام نماید.

شرکت هاى واجد صالحیت مى توانند تا پایان مهلت اعتبار ذکر شده شرکت نمایند.شایسته است با رعایت صرفه و صالح شهردارى،مناسب ترین و آخرین قیمت پیشنهادى خود 
را بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده اعالم نمائید.

1-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.مناقصه گران محترم مى توانند از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

3- مهلت دریافت پیشنهادات تا مورخ 99/09/17 تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى 99/09/27 مى باشد که پیشنهادات دهنده مى بایست در مهلت تعیین شده پیشنهادات 
خود را در سه بسته الف و ب و ج شامل(بسته الف محتوى ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریزى نقدى معادل -/250/000/000 ریال واریز بشماره حساب3100000819003 نزد بانک ملى 
با عنوان سپرده شهردارى خورزوق بابت 5٪ سپرده شرکت در مناقصه ، بسته ب محتوى مدارك و اسناد ثبتى شرکت و آخرین تغییرات آن، و بسته ج محتوى برگ پیشنهاد قیمت 

که باید به عدد وحروف نوشته شود).
4-هیچگونه مبلغى بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمى گیرد و کلیه کسورات قانونى(مطابق قوانین شهردارى) بعهده برنده آگهى مناقصه مى باشد.

5-شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.
6-هنگام امضاء قرارداد طرف قرارداد براى تضمین حسن انجام کار خود باید به میزان 10٪ از مبلغ برآوردى قرارداد را بصورت سپرده وجه نقد واریزى به حساب شماره 

3100000819003 نزد بانک ملى یا ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید.
7-پیشنهادات رسیده در ساعت 15 مورخ 99/09/27 باز و قرائت مى گردد.ضمنا برنده مناقصه پس از بررسى هاى الزم و تشخیص کمیسیون با در نظر گرفتن رعایت صرفه و صالح 

شهردارى و همچنین رعایت ضوابط تعیین و اعالم مى گردد
8- جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالى شهردارى مراجعه نموده و یا با شماره 45463041-031 تماس حاصل نمایند.

چاپ اول

م.الف:1056003

توضیحاتجمع کل (ریال)قیمت واحد ر(یال )مقدار/تعدادشرح استعالمردیف
از کارخانه سیمکو-خراسان سیمکات تبریز80 مترکابل آلومینیومى 3*150+95
2nyy 4*10 از کارخانه سیمکو-خراسان سیمکات تبریز150 مترکابل
3nyy 4*6 از کارخانه سیمکو-خراسان سیمکات تبریز550 مترکابل
4nyy 4*4 از کارخانه سیمکو-خراسان سیمکات تبریز1200 مترکابل
5nyy 4*2/5 از کارخانه سیمکو-خراسان سیمکات تبریز220 مترکابل
از کارخانه سیمکو-خراسان سیمکات تبریز330 مترکابل افشان 61,5-3
از کارخانه سیمکو-خراسان سیمکات تبریز2300 مترسیم مسى نمره 16 بدون روکش7
8b آشنایدر85 عددکلید مینیاتورى 6 امپر IS از کارخانجات پارس فانال مارك هیوندا
کونیک مخروطى طبق نقشه تک نور با دستک چراغ خیابانى10 عددپایه چراغ 6 مترى9

کونیک مخروطى طبق نقشه تک نور با دستک چراغ خیابانى65 عددپایه چراغ 3 مترى10
مدل رستاك طبق نقشه تک نور10 عددپایه چراغ 5 مترى11
وات تک نور 75LED35 عددسرى چراغ پارکى یاقوت12
13led تک نور 1000 وات26 عددپرژکتور خیابانى m ستاره

مبلغ کل پیشنهادى

معاون شهردارى اصفهان: مسیرهاى ایمن و پیوسته دوچرخه سوارى در شهر توسعه مى یابدمعاون شهردارى اصفهان: مسیرهاى ایمن و پیوسته دوچرخه سوارى در شهر توسعه مى یابد
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ر تیتراژ «ملکه گدایان» را  ن ی ژ ر رای گدایان» «ملکه تیتراژ
انخواندخواند وخ
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سپاهان و نفت مسجدسلیم

 ابتداى پیچ خط
ا تیم فوتبال سپاهان
لیگ برتر در ورزشگ
مسجدســلیمان خو
شکست آغاز کرد
عنوان
کرده

5
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پس از آزادسازى ســهام عدالت، بازار برخى کانال هاى 
فضاى مجازى براى گرفتن اطالعات مشمولین به بهانه 
مدیریت سهام آنها داغ شد؛ موضوعى که مدیر مبارزه با 
پولشویى شرکت ســپرده گذارى مرکزى نسبت به آن 

هشدار داده است.
برخى از کانال ها در فضاى مجازى بــا صدور پیام هایى 
اعالم مى کنند که یا خریدار سهام عدالت مشموالن هستند 
یا وعده مدیریت سهام و ارائه سود را به فرد مى دهند و از 
این طریق اطالعات فردى یا شماره کارت سهامدار را اخذ 

و از این اطالعات سوء استفاده مى کنند.
در همین رابطه فرجى نیا، مدیر مبارزه با پولشویى شرکت 

ســپرده گذارى مرکزى با اشــاره به برخى پیام هایى 
که درمورد ســهام عدالت در فضاى مجــازى رد و بدل 
مى شــود، اظهار کرد: این پیام ها یا با هدف عضوگیرى 
یا براى اخذ اطالعات افراد ارسال مى شود و با هر هدفى 
که باشــد مورد تأیید شرکت ســپرده گذارى مرکزى 

نیست. 
وى ادامه داد: مشموالن سهام عدالت باید فقط در لینک 
معتبر سامانه سجام ثبت نام کنند یا براى فروش سهام 
خود، زمانى که دوباره امکان فروش فراهم شد، از طریق 
کارگزارى هاى معتبر و مورد تأ یید سازمان بورس اقدام 

کنند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در جلسه ستاد 
ملى مقابله با کرونا تأکید کــرد: هر کجا وضعیت قرمز 
باشد ما محدودیت ها را اجرایى و اعمال مى کنیم. ما به 
کانال 500 نفر فوتى در روز نزدیک شده بودیم و حتى 
به ما مى گفتند که وضعیت بدتر نیز مى شود اما امروز به 
کانال 300 نفر بازگشــتیم و امیدواریم از این نیز کمتر

 شود.
رئیس جمهور با بیــان اینکه افراد مبتــال باید دوران 
قرنطینه را بگذرانند، گفت: تأسفبار است که فردى مبتال 
مى شود، به او اعالم مى شود و باز هم او از خانه و قرنطینه 
خارج مى شود و حتى مى خواهد سوار هواپیما و وسایل 

حمل و نقل عمومى شــود. وى افــزو د: از 160 منطقه 
قرمزى که در دو هفته پیش داشتیم اکنون با تالش ها و 
مراعات مردم به 64 منطقه قرمز کاهش داشته ایم. اما 
طبق گزارش ها هفت شهرستان نیز وضعیت فوق  قرمز 
دارند که باید حتمًا براى این شهرستان ها اقدامات فورى 
انجام شود، چرا که نرخ ابتال به کرونا در این شهرستان ها 

صعودى است.
رئیس  جمهور اظهار کــرد: تهران در شــرایط نارنجى 
است اما ما لب مرز قرمز شدن شــرایط قرار داریم و اگر 
مراقبت ها و نظارت و کنترل کافى انجام نشود بازهم بعد 

از دو هفته ممکن است شرایط تهران قرمز شود./3688

سهام عدالتى ها 
فریب نخورند!

7 شهرستان در 
وضعیت فوق  قرمزند 

حقوق ها
 چقدر زیاد مى شود؟

   خبر آنالین | بر اساس پیش بینى هاى صورت 
گرفته در قالب الیحه بودجه سال آینده کف حقوق 
کارکنان رسمى و پیمانى و همچنین بازنشستگان 
و وظیفه بگیران در سال 1400 برابر با 3/5 میلیون 
تومان در ماه خواهد بود. میــزان افزایش حقوق 
کارکنان دولتى و بازنشســتگان در الیحه بودجه 

1400برابر با 25 درصد تعیین شده است.

ستاره مقابل ستاره
   ستاره ها | شــنیده ها حاکى از آن است 
که محسن چاوشى نیز قرار است مهمان برنامه 
«همرفیق» شهاب حســینى شود. در شرایطى 
که برنامه «همرفیق» با اجراى شهاب حسینى 
قرار است از 20 آذر پخش شود و در اولین برنامه 
نوید محمدزاده روبه روى شــهاب حســینى 
مى نشیند، شنیده ها از چند نام بزرگ و مهمان 
غافلگیرکننده در برنامه هاى بعدى حکایت دارد. 
یکى از این نام ها که با او مذاکره شده و توافقات 
اولیه هم براى حضورش صورت گرفته محسن 

چاوشى است./3668

آیا ایران 
یخچال طبیعى دارد؟

   میــزان | رئیس شــاخه زمین شناسى علوم 
پایه فرهنگستان علوم در پاسخ به این سئوال که 
آیا ایران هنوز یخچال طبیعى دارد، گفت: یخ هاى 
با ارتفاع باالى 3800 متر الى 4000 متر، مى توانند 
یخچال باشند، اما تعداد یخچال هاى کشور ما با این 
ارتفاع محدود است. مهدى زارع افزود: بازمانده هاى 
یخچال طبیعى، شامل رشته کوه تخته سلیمان، قله 
علم کوه، قله دماوند، ســبالن، آذربایجان غربى، 
اردبیل، زرد کوه، جوپار و  اشــترانکوه هستند اما 
به نظر مى رسد یخ هاى باقیمانده نیز به دلیل گرم 
شدن زمین به زودى از بین بروند و کشور ما دیگر 

یخچالى نخواهد داشت./3682

مرگ پزشک نخبه
   ایلنا | دانشجوى رتبه سوم کنکور سراسرى 
بر اثر ابتال به کرونا درگذشــت. شــیوا فریدى، 
پزشــک نخبه کامیارانى و رتبه سوم کنکور سال 
89 بر اثر ابتال به کرونا جان باخت.کامیاران یکى 

از شهرستان هاى استان کردستان است./3683

«خندوانه» 
بهمن مى آید

   روزنامــه صبــح نــو | زمــان پخــش 
فصل جدید برنامه «خندوانه» مشــخص شد. 
رامبدجوان گفت: ســرى جدیــد «خندوانه» با 
کلى آیتم هاى جذاب و سرگرم کننده، بهمن ماه 
امسال کلید مى خورد و اواخر بهمن هم به روى 
آنتن شبکه نســیم مى رود. جوان در مورد پروژه 
دیگر خود نیز گفت: همزمان با تولید سرى جدید 
«خندوانه»، تولید یک سریال 100  قسمتى را هم 
آغاز خواهم کرد. این سریال، «مردم معمولى» 
نام دارد و از اواخر بهمن هــم در فیلمیو نمایش 

داده خواهد شد. 

خانه دار شدن در 3 سال!
   ایلنا | ســاخت ده هزار واحد مسکونى براى 
کارگران در شــهرهاى جدید کلید خورد. بر این 
اســاس اتحادیه تعاونى هاى مســکن کارگران 
(اسکان) مدیریت ساخت 30 هزار واحد مسکونى 
را برعهده گرفته که ده هزار واحد آن حداکثر ظرف 
مدت 36 ماه در 12 شــهر جدید در اســتان هاى

 آذربایجان شرقى، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، 
ســمنان، خراســان رضوى، فــارس، مرکزى و 
سیســتان و بلوچســتان از اجراى این تفاهمنامه

 بهره مند خواهند شد./3684

هشدار 
قبل از ترور

   خبر آنالین |فیلمى از صحبت هاى فرزندان شهید 
محسن فخرى زاده در برنامه «بدون تعارف» منتشر 
شده است که در آن از هشــدار تیم حفاظت به شهید 
فخرى زاده چند ساعت قبل از ترور روایت مى شود. 
فرزند شهید فخرى زاده مى گوید:  «همان روزى که 
این اتفاق مى افتد خیلى به ایشان مى گویند که امروز 
به ســمت تهران حرکت نکنید اما حاج آقا مى گوید 
کالس دارم، باید صبح بروم که تا عصر که کالس دارم 
مطالعه کنم. مى گویند اینجا -منطقه اى بیرون تهران 
که آنجا بودند- شرایط براى برگزارى مجازى کالس 
وجود ندارد. گویا جلســه مهمى هم داشتند. بخاطر 
کالس و جلسه هرچه به ایشان مى گویند برنگردید 

قبول نمى کنند.»/3689

خوب است توضیح دهد
   برتریــن ها | محمد هاشــمى، رئیس اســبق 
صداوسیما در یادداشتى در روزنامه «اعتماد» نوشت: 
رئیس شبکه 3 گفته است: «عادل فردوسى پور از مدار 
خارج شــده بود.» این نوع الفاظ و ادبیات را در زمان 
مدیریت من در صداوســیما نداشتیم. بنابراین خودم 
به شــخصه نمى دانم «از مدار خارج شــدن» به چه 
معناست. خوب است همان کسانى که این لفظ را به 
کار برده اند، بیایند و توضیح بدهند که منظورشان از 
این جمله چه بوده و از مدار خارج شدن به چه معناست. 
من خودم بعضى از برنامه هاى آقاى فردوســى پور 
را مى دیدم و هیچ اشــکال اصولى در آن به چشمم 

نخورد. /3686

«بایدن» رسماً برد
   ایسنا | یک مقام ارشد کالیفرنیا جمعه تأیید کرد که 
بعد از بررسى نتایج انتخابات سوم نوامبر، «جو بایدن» 
55 رأى الکتــرال این ایالت را به دســت آورده و بدین 
ترتیب رسماً شــمار آراء الکترال او به بیش از 270 رأى 
الزم رسید. نتایج انتخابات در کالیفرنیا هرگز مورد ظن 
و تردید نبود چون ایالتى همواره دموکرات است و بحث 
تأیید آراء در آن صرفاً امرى تشریفاتى است اما این نقطه 
عطف براى بایدن، امسال در شرایطى به دست آمده که 
«دونالد ترامپ» چندین چالش حقوقى براى تغییر نتایج 
این انتخابات در چند ایالت کلیدى، پیش از آنکه نتایج 
در آنها تأیید شود، به جریان انداخت تا از پیروزى بایدن 

جلوگیرى کند.

غربى ها
 آدمخوارند!

   برترین ها | روزنامه «کیهان» در مطلبى با لحنى 
تند در مورد خطر مذاکره مجدد با کشــورهاى غربى 
درباره برجام هشــدار داد. «کیهان» از جمله نوشت: 
«اگر تعارف را کنــار بگذاریم آنچــه در مقابل خود 
مى بینیم مشتى آدمخوار به معناى واقعى کلمه است. 
براى کسانى که جنگ و کشتار را براى پیشبرد اهداف 
اقتصادى و بلعیدن منابع ملت ها و کشورها تئوریزه و 
تجویز مى کنند، مگر مى شود کلمه مناسب ترى از این 

یافت؟/3685

سعودى، حامى مذاکره ایران و 
آمریکا!

   عصر ایــران | وزیر خارجه سعودى در اظهاراتى 
مدعى شــده دولت ریاض از گفتگــوى بین ایران و 
آمریکا چه در دوره «ترامپ» و چه در دوره «بایدن» 
حمایت مى کند. شاهزاده «فیصل بن فرحان» مدعى 
شد: دولت ترامپ آماده و راغب به گفتگو با ایران بود 
و این ایران بود که در پاى میز مذاکره حاضر نشد. او 
گفت: دولت سعودى از گفتگوى بین ایران و آمریکا 
حمایت مى کنــد و در آینده (دولت جــو بایدن) هم 
همچنان از این گفتگو مشروط بر اینکه به موضوعاتى 
چون عدم اشاعه تسلیحات هسته اى، موشک هاى 
بالستیک و فعالیت هاى ایران در منطقه تمرکز کند، 

حمایت خواهد کرد.

خبرخوان

شامگاه پنج شــنبه فیلمى از زنده شــدن یک نوزاد در 
غسالخانه ایالم همه را شوکه کرد. نوزاد پسرى که گفته 
مى شد به دلیل نارســایى مادرزادى در این استان جان 
باخته اســت. نوزاد 50 روزه ایالمى، ساعت 5 صبح روز 
جمعه (14 آذر ماه) به بیمارســتان ابوذر اهواز منتقل شد 
اما ساعت 15 و 30 دقیقه همان روز دار فانى را وداع گفت. 
رئیس بیمارستان ابوذر به خبرگزارى «مهر» گفت: این 
نوزاد با نارسایى ها و اختالالت شــدید کلیوى، کبدى و 
گوارشى مواجه بود که یک تیم مجرب از پزشکان فوق 
تخصص این بیمارستان کار درمانش را آغاز کردند. بیمار 
یاد شــده که قبًال به دلیل اختالالت ریوى و تنفسى به 
دستگاه ونتیالتور وصل شده بود، از همان ابتداى ورود به 

بیمارستان شرایط وخیمى داشت.
اما آنچه خبرساز شده بود، اقدام مسئ ول غسالخانه شهر 

آبدانان در اســتان ایالم بود که باعث احیاى این نوزاد در 
غسالخانه شد. مرتضى بیگى 31 ســاله از جزئیات زنده 
شدن این نوزاد در غسالخانه با روزنامه «شهروند» گفتگو 
کرده است. او به این روزنامه گفته است: «ساعت 7 غروب 
بود که با من تماس گرفتند. پیکر نوزادى را براى غسل و 
انجام مسائل شرعى تدفین به غسالخانه آبدانان آوردند و 
تحویل دادند. کودك داخل پتو پیچانده شده بود. لباس به 
تن داشت. لباس هایش را بیرون آوردم اما احساس کردم 
سینه اش تکان مى خورد. نبض داشت اما ضعیف. شروع 
به احیا کردم. پس از احیا و ماســاژ قلبى نفس «آدین» 
برگشت، چشم هایش باز و بسته شد. شورى در غسالخانه 
به پا شد. دایى، عمو ها و پدر نوزاد سر از پا نمى شناختند. این 
صحنه ها از سوى اقوام نوزاد هم به ثبت رسید. با گذشت 
ساعتى فیلم زنده شدن نوزاد همه فضاى مجازى را پر کرد. 

چنین صحنه اى را هرگز به چشم ندیده بودم...»/3669

منشأ چندین مونولیت مرموز که در نقاط مختلفى از جهان 
سر بر آورده بودند ظاهراً آشکار شــده است و گروهى از 
هنرمندان جسور مســئولیت آنها را بر عهده گرفته اند. 
گروهى که از عنــوان Most Famous Artist براى 
خود اســتفاده مى کنند در روزهاى اخیر در اینســتاگرام 
تصاویرى از این مونولیت ها را منتشــر کرده و گفته اند 
که این آثــار هنرى مرمــوز را به قیمــت 45 هزار دالر 

مى فروشند.
 اولین مونولیت (فلز یک تکه عمودى) مرموز در 18 نوامبر 
گذشــته در بیابانى در یوتا، ایاالت متحده کشف شد در 
حالى که گروهى از  کارشناســان ایالتى براى شمارش 
قوچ ها بــا هلیکوپتر به منطقه ســفر کــرده بودند. این 
مونولیت به شکل اســرارآمیزى 19 روز بعد ناپدید شد و 
شــایعاتى در مورد دخالت فرازمینى هــا در این موضوع 
را موجب شــد اما چند روز بعد اعالم شــد که گروهى از 
افراد محله آن را برداشــته اند زیرا این مونولیت را براى 

زمین هاى خود آلوده کننده مى دانسته اند.
 روز 26 نوامبــر نیز یک ســاختار فلزى دیگــر با همان 
مشخصات روى تپه اى در رومانى در شهر پیاترا نیمت در 
شمال شرقى استان نیمت ظاهر شد که آن هم چند روز بعد 
ناپدید شد. در حالى که سومین مونولیت مرموز نیز توسط 
گروهى از کوهنوردان در روز دوشنبه گذشته در آتاسکادرو، 
کالیفرنیا رؤیت شده بود، راز این مونولیت هاى مرموز بیش 

از پیش باعث گمانه زنى در مورد منشأ آنها شده بود. 
راز این ســازه ها در هفته هاى گذشــته نقــل محافل در 
شــبکه هاى اجتماعى شــده و برخى عالقه منــدان به 
داستان هاى علمى تخیلى و تئوریسین ها توطئه گفته بودند که 

این مونولیت ها توسط موجودات فرازمینى فرستاده شده اند.
اما گروه موسوم به Most Famous Artist که در 

سانتا فه، نیومکزیکو مستقر هســتند اکنون خود را منشأ 
این سازه ها اعالم کرده و با انتشار سه تصویر مختلف از 
مونولیت ها، راز این سازه هاى دردسرساز را افشا کرده اند. 
وقتى فالوورهاى این حساب اینستاگرامى از آنها سئوال 
کرده اند: «آیا این کار شما بود؟» پاسخ اکانت اینستاگرامى 
این گروه هنرمند چنین بوده است: «اگر منظورتان از شما، 
ما هستیم، بله». وقتى از آنها پرسیده شد که چرا تصویر 
مونولیت دیده شده در رومانى در صفحه آنها منتشر نشده، 
بنیانگذار گروه هنرى مدعى شد که وى در سایت خود تنها 

سه جا براى قرار دادن عکس داشته است.
مؤسس این گروه هنرمند که با نام Matty Mo شناخته 
مى شود گفته اســت که به دلیل «قوانین» نمى تواند در 
مورد ســازه هاى مونولیتى مرموز دو هفته اخیر بیشــتر 
توضیح دهد امــا در ادامه صحبت هایــش چنین گفت: 
«مى توانــم بگویم که مــا به دلیل کارهاى جســورانه 
اینچنینى مشهور هستیم و در حال حاضر پیشنهاد فروش 
اشــیاى هنرى اصلى این مونولیت ها را ارائه مى کنیم. 
اکنون نمى توانم تصاویر بیشــترى را منتشــر کنم اما 

مى توانم قول دهم که در روزها و هفته هاى آینده تصاویر 
بیشترى در این مورد منتشر کنم.»

 Matty وقتى از دلیل خلق این آثار هنرى بحث برانگیز از
Mo سئوال شد پاســخ وى چنین بود: «جز اینکه براى 
مدت کوتاهى باعث شد جهانیان فکر کنند فرازمینى ها 
با ما تماس برقرار کرده اند و سپس آنها را ناامید کرد که 
یکبار دیگر گروه Most Famous Artist سر به سر 
آنها گذاشته اند چه راه بهترى براى به پایان رساندن این 

سال لعنتى وجود دارد.»

کار فرازمینى ها نبود

راز مونولیت هاى مرموز ظاهرًا فاش شد

نوزاد مرد، زنده شد و مرد

«هلگا اشمید»، دیپلمات ارشد آلمانى در مذاکرات هسته اى 
ایران به عنوان دبیرکل جدید سازمان امنیت و همکارى اروپا 
(OSCE) انتخاب  شد. شوراى وزیران اتحادیه اروپا به اتفاق 
آراء «هلگا اشمید» 60 ساله را به عنوان دبیرکل سازمان امنیت 
و همکارى اروپا معرفى کردند. سازمان امنیت و همکارى اروپا 
که به عنوان یکى از نهادهاى مهم براى گفتگو بین شرق و 

غرب به شــمار مى رود، در بحران هاى دهــه اخیر از جمله 
درگیرى هاى اوکراین، تنش هاى سیاســى در کشورهاى 
شرق اروپا و بحران قره باغ نقش آفرینى کرده است. اشمید 
در مسائل سیاست خارجى تبحر زیادى دارد، از جمله مذاکره 
کننده ارشد اتحادیه اروپا در توافق نامه هسته اى ایران(2015) 
بوده و در سال هاى اخیر نیز ریاست دبیرخانه عمومى خدمات 

اقدام خارجى اروپا (EEAS) را بر عهده داشت و بنابراین نقشى 
اساسى در دیپلماسى اتحادیه اروپا ایفا کرده است. هلگا اشمید 
در سمت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجى اتحادیه اروپا 
در سال 96 در حاشیه دومین سمینار «همکارى هاى هسته اى؛ 
پیشرفت ها و چشم اندازها» در اصفهان حضور داشت و از جمله 

از تاالر اشرف این شهر بازدید کرد.

حجت االسالم سعید رضا عاملى دبیر شوراى عالى انقالب 
فرهنگى در یک برنامه تلویزیونى درباره برگزارى کنکور 

به شیوه فعلى در کشور گفته است: 
روش کنکورى که ما داریم، روش خاص ماســت؛ یعنى 
کشورهاى دیگر شاید یکى دو جا مشابه ما کنکور سراسرى 
به این معنا برگزار مى کنند که همه سرنوشت دانش آموز 
در چهار ساعت امتحان تعیین مى شود. ظاهراً کشور ایران 
و کوبا اینطور کنکور برگزار مى شود. بسیارى از کشورها 
بین سنجش و پذیرش تفاوت ایجاد مى کنند؛ یعنى یک 
نهاد ارزیابى تخصصى که استاندارد شده داوطلب را ارزیابى 
مى کند؛ به مجرد اینکه داوطلــب نتیجه خود را دریافت 
کرد اقدام براى دانشگاه هاى مختلف مى کند. دانشگاه 
«پذیرش» مى کند. ما، هم سنجش و هم پذیرش را دست 

نهادى به نام سازمان سنجش داده ایم و آنجا مسیر را جلو 
مى برد. االن در شرف نهایى سازى سیاست هاى کنکور 
هستیم؛ هم در مقطع کارشناسى و هم در مقطع کارشناسى 
ارشد و دکترا. دوره کارشناسى ارشد و دکترا واقعاً دوره اى 
اســت که نیاز به کنکور ندارد. دانشگاه باید پذیرش کند. 
همین االن در هر کشور پیشرفته دنیا دانشجو درخواست 
خودش را مى فرســتد، در دوره دکترا براى استاد ارسال 

مى کند و استاد اگر پذیرش بدهد قبول مى شود.
 براى کنکور لیسانس در 1400 اتفاقى نمى افتد چون قانون 
سنجش است که هر تصمیمى در مورد سنجش گرفته مى 
شود باید یکسال بعد اعمال شود، لذا کسانى که براى کنکور 
مى خوانند بدانند براى 1400 اتفاقــى نمى افتد و همین 

مسیرى که االن وجود دارد پیش خواهد رفت./3687

کنکور فقط در کشور ما و کوبا وجود دارد!

سکان امنیت اروپا در دسِت زنى که براى ایرانى ها آشناست

اخیراً کتاب «ســرزمین مردمان نجیب» که «هرُویه 
روپچیچ» در باره ایران نوشته، رکورد دار فروش در بازار 

کتاب کرواسى شده است.
پرویز اسماعیلى، ســفیر ایران در کرواسى در حساب 
توییترش با انتشار تصاویرى از سفر یک توریست اهل 
کرواسى به ایران نوشت: «هرُویه روپچیچ در تلویزیون 
کرواسى گفت: ایران فوق العاده تر از آن بود که تصور 

مى کردم. عمق فرهنگى ایرانى ها مرا حیرت زده کرد.  
شــاید این تئورى که ریشــه کروات ها ایرانى است، 

درست باشد.»
هرویه روپچیچ، جهانگرد کرواســى پــس از دو ماه 
ایرانگــردى بــا موتورســیکلت در سراســر ایران 
ســفرنامه اى را در قالب کتابى با عنوان «ســرزمین 

مردمان نجیب» منتشر کرد.
این کتاب که نتیجه دو ماه ایرانگردى یک شــهروند 
عالقه مند کرواســى به کشورمان اســت خوانندگان 

زیادى را به سوى خود جذب کرده است.
سفرنامه روپچیچ به ایران، دعوتى براى سفر معنوى و 
یادآور ارزش هاى انسانى و جمعى جهان عنوان شده 
است. این گردشگر کرواسى هرگز تصور نمى کرد که 
به دلیل ویروس همه گیر کووید-19 در ســال 2020 
چه بن بستى در انتظار جهانگردى و جهانگردان قرار 

خواهد گرفت.

آیا ریشه کروات ها ایرانى است؟!

دادستان عمومى و انقالب استان کرمانشاه، با اشاره به 
انتشار عکس هایى در فضاى مجازى که در آن مغازه اى 
در کرمانشاه از مانکن هاى زنده خانم براى تبلیغات خود 
استفاده کرده، اظهار کرد: متأسفانه در تصاویر منتشر 
شــده یک مغازه عرضه لباس در یکى از پاســاژهاى 
کرمانشاه از زنان بدون حجاب اسالمى براى تبلیغات 
و کسب درآمد بیشتر به شکل مانکن هاى زنده پشت 

ویترین استفاده کرده است.
شهرام کرمى اضافه کرد: همچنین این مغازه در اقدامى 
دیگر داخل محوطه یکى از بناهاى تاریخى اســتان 
که نزد مردم کرمانشاه اهمیت مذهبى باالیى دارد، با 
استفاده از یک مدلینگ زن بى حجاب تبلیغاتى براى 

پوشاك خود داشته است.
دادستان کرمانشاه از دستور برخورد سریع و فورى با این 
واحد صنفى متخلف خبرداد و اعالم کرد: به ضابطین 
دستگاه قضایى استان دســتور داده ایم، سریعًا با این 
مغازه متخلف برخورد کرده و آن را پلمب کنند. کرمى 
همچنین از صدور دستور دستگیرى صاحب این مغازه 

و چند مانکن زنده آن خبر داد.
کرمى با اشاره به اینکه پیش از این نیز چنین حرکات 
هنجارشکنانه اى در چند شهر دیگر ایران دیده شده، 
ادامه داد: اجــازه نخواهیم داد عــده اى فریب خورده 
دسیسه هاى دشمنان را براى زیرپاگذاشتن ارزش هاى 

اسالمى اینگونه در کشور و کرمانشاه اجرایى کنند.

استفاده از مانکن زنده این بار در کرمانشاه
آرمان کیانى

  حسین على پناهى / روزیاتو |
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بازگشایى بازار کوثر 7
مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: بازار کوثر شماره 
7 پوست اندازى و بازگشایى شـد. محمد مجیرى اظهار 
کرد: حدود 6000 قلـم کاالى ایرانى با بهترین کیفیت و 
نازل ترین قیمت در بازار کوثر 7 فراهم شده است. وى با 
تأکید بر اینکه پارکینگ شش طبقه بازار کوثر 7 ظرفیت 
گنجایش 1200 خودرو را دارد گفت: در صدد هستیم تمام 
بازارهاى کوثر به روز شود و خدمت رسانى به شهروندان را 

به حد مطلوب برسانیم./3675

فعالیت مترو تغییر نمى کند
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: على رغم 
قرار گرفتن اصفهان در وضعیت نارنجى، دسـتورالعمل 
جدیدى از سـوى سـتاد کرونا مبنى بر تغییر در فعالیت 
متـرو اعالم و ابالغ نشـده اسـت. احمدرضـا طحانیان 
اظهار کرد: هر گونه تغییر در فعالیت مترو با دستور ستاد 
استانى مقابله با کرونا در اصفهان انجام خواهد شد. وى 
تصریح کرد: مترو از سـاعت 6 و15 دقیقه با سـرفاصله 
زمانى 15 دقیقه (در ساعات شلوغ صبح و عصر) در حال 
سرویس دهى به شـهروندان بوده و زمان پایان فعالیت 

آن ساعت 19 است./3676

اوج بارش ها امروز است
اداره کل هواشناسـى اصفهـان اعالم کرد: نقشـه هاى 
هواشناسى بیانگر جوى به نسـبت ناپایدار روى استان 
است. این اداره کل شدت بارش ها را براى غرب، شمال 
و جنوب اسـتان امروز یک شـنبه پیش بینى کرد. هواى 
اصفهان امروز         یک شنبه ابرى و مه آلود گاهى وزش باد 
و بارش باران و احتمال بارش برف؛ در روز         دوشنبه ابرى 
و مه آلود گاهى وزش باد و بارش باران و احتمال بارش 
برف و در روز سه شنبه نیمه ابرى و مه صبحگاهى گاهى 

وزش باد پیش بینى مى شود./3677

نحوه بازگشایى 
باشگاه هاى ورزشى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نحوه بازگشایى 
اماکن و باشگاه هاى ورزشى اصفهان را اعالم کرد. بنا بر 
اطالعیه اداره کل ورزش و جوانان اسـتان، باشگاه ها و 
اماکن ورزشى تا پایان آذر تا ساعت 18 مجاز به فعالیت 
هستند؛ همچنین فعالیت اماکن ورزشى سرپوشیده در 
رشـته هاى انفرادى و باشگاه هاى بدنسـازى با رعایت 
دستور العمل هاى بهداشتى مانعى ندارد. اماکن ورزشى 
روباز هم که قابلیت انجام فعالیت هاى ورزشى به صورت 

انفرادى دارند، مجاز به بازگشایى هستند./3678

دستیابى به رکورد جدید در 
فوالد مبارکه

بهنام ادیبى، کارشناس تولید کوره هاى قوس الکتریکى 
ناحیه فوالدسـازى و ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه، از 
ثبت رکورد 21 ذوب بر روز در کوره شماره 1 فوالدسازى در 
تاریخ سیزدهم آذرماه خبر داد و گفت: در سالى که شرکت 
فوالد مبارکه تولید 7/2 میلیون تن فوالد را سرلوحه کار و 
هدف خود قرار داده اسـت، دسـتیابى به این رکورد بسیار 
ارزشمند محقق شد. ادیبى افزود: در این راستا، زمان تخلیه 
تا تخلیه به 69 دقیقه و مصرف انـرژى الکتریکى به 485 

کیلووات ساعت بر تن مذاب کاهش یافت. /3679

عبورخط انتقال فاضالب از 
عرض رودخانه

به گزارش روابـط عمومى آبفا لنجان، با توجه به بسـته 
بودن آب رودخانه و دبى پایین خروجى از بند چم آسمان، 
عبور عرضـى خـط انتقال فاضـالب محـالت جنوبى 
بـا برنامه ریـزى صـورت گرفته به صـورت امانـى و با 
حضور اکیپ بحران فاضالب اسـتان به متـراژ 60 متر 
از لولـه UPVC600 آغاز شـد. بـا اجـراى این طرح 
امـکان اتصـال کلکتـور دو سـمت رودخانـه محالت 
جنوبى تا ایستگاه پمپاژ قابل اجرا شـد. براى شروع این 
عملیات، هزینه هاى اجرایى، حدود 500 میلیون تومان 

صرفه جویى شد./3674

خبر

شــهردار اصفهان در برنامه «شهر پرسشــگر، شهردار 
پاســخگو» اظهار کرد: براى رفاه هر چه بیشتر معلوالن 
مکان  هاى عمومى شهر با روندى سریع و جدى تا حد قابل 

قبولى مناسب سازى شده است.
 قدرت ا... نوروزى با اشاره به مناسب سازى و پیاده روسازى 
معابر شهر و تمام دسترســى ها در محور چهارباغ براى 
حضور افراد داراى معلولیت، گفت: براى ســاختمان هاى 
مسکونى و تجارى در حال احداث ضوابط به گونه اى است 
که براى تردد افراد داراى معلولیت مناسب باشد. وى افزود: 
اصفهان مى تواند سرآمد مناسب سازى براى معلوالن باشد 
که باید شــهردارى با جدیت و تعصب اقدام کند تا حقوق 

شهروندى به خوبى محقق شــود. به همین سبب کارت 
بلیت  هاى دو سفره رایگان ویژه معلوالن شهر اصفهان 

ارائه شده است.
نوروزى بــا بیان اینکــه در حــال حاضر در تعــدادى از 
ایســتگاه هاى خط یک مترو آسانســور نصب و در اختیار 
افراد توان  خواه قرار گرفته و بــه زودى این امکان در تمام 
ایستگاه ها فراهم مى شود، گفت: امکان استفاده از پله هاى 
برقى براى افراد داراى معلولیت و نابینایان در ایستگاه  هاى 
مترو فراهم شده است. وى افزود: 80 دستگاه اتوبوس سال 
گذشته وارد چرخه حمل و نقل عمومى شهر شد و همه آنها 
مجهز به جک مکانیکى و رمپ ویژه معلوالن است./3671

ذوب آهن اصفهان در راستاى خودکفایى و بومى سازى 
و به دنبال تولیــد ریل هاى مورد نیــاز راه آهن و مترو 
10 آذر ماه، موفق به تولید انبوه ریل زبانه ســوزن شد 
و ایران به جمع چهار تولید کننده ریل زبانه ســوزن در 

جهان پیوست.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: 
تولید ریل زبانه ســوزن که مصارف گســترده اى در 
صنعت ریلى کشــور دارد، پس از تولید ریل هاى درون 
و برون شهرى در دســتور کار شــرکت قرار گرفت و 
طراحــى و ســاخت غلتک هاى آن ســه مــاه طول

 کشید.

منصور یزدى زاده با اشــاره به اینکه هیچ محدودیتى 
در تولید ریل نداریــم و براى صــادرات آن هم برنامه 
ریزى کرده ایم، افــزود: تولید این محصول ســخت 
تــر از تولیــد ریل هــاى دیگر اســت  و چــون هیچ 
محــور تقارنــى نــدارد، تولیــد آن پیچیدگــى ها و 
حساســیت هاى خاصى دارد. مدیــر عامل ذوب آهن 
اصفهان به اهمیــت این ریل در صنعــت حمل و نقل 
ریلى کشور اشاره کرد و گفت: کارهاى تکمیلى بر روى 
ریل زبانه سوزن در شرکت دیگرى انجام مى شود و در 
نهایت ســوزن ریل ملى در خطوط کشور مورد استفاده

 قرار مى گیرد./3670

موفقیت ذوب آهن در تولید 
ریل زبانه سوزن

اصفهان مى تواند سرآمد 
مناسب سازى براى معلوالن باشد

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در ششــمین 
انتخابات سازمان نظام صنفى رایانه اى استان به عنوان 

عضو هیئت مدیره نظام صنفى رایانه اى انتخاب شد.
در این انتخابات که هر ســه ســال یک بــار برگزار 
مى شــود و ششــمین دوره آن 13 آذرماه 1399 به 
صورت الکترونیکى و از طریق فناورى بالك چین با 
شرکت بیش از 80 درصد واجدین شرایط برگزار شد، 

ناصر مشایخى توانســت با حمایت و رأى باالى رأى 
دهندگان، به جمع هیئت مدیره این انجمن راه یابد.

گفتنى است سازمان نظام صنفى رایانه اى شامل سه 
بخش از اعضاى حقوقى، مشــاوره اى و فروشگاهى 
اســت که در این دوره 12 نفر در حوزه حقوقى، دو نفر 
در حوزه فروشگاهى و دو نفر در بخش مشاوره اى به 

عنوان هیئت مدیره جدید سازمان معرفى شدند.

ورود سرپرست مخابرات به هیئت مدیره 
نظام صنفى رایانه اى 

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: در نوزدهمین 
برنامه «هر یک شنبه یک افتتاح» شهردارى اصفهان 
پروژه هاى عمرانى خدماتى مختلــف منطقه 10 با 
هزینه اى بالغ بــر 500 میلیارد ریــال، بدون حضور 
شهروندان و به صورت غیرحضورى به بهره بردارى 
مى رسد. حمید شــهبازى با اشــاره به این برنامه ها 

اظهار کرد:  یکى از پروژه هاى آمــاده افتتاح منطقه 
10 پارکینگ طبقاتى بیمارستان عسکریه است که به 
صورت مشارکتى با بیمارستان عسکریه احداث شده 
است. شهبازى ظرفیت این پارکینگ را 230 خودرو 
ذکر کرد و افزود: هزینه احداث و آزادسازى این پروژه 

20 میلیارد تومان است.

50 میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در منطقه 10

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 172 

میلیون مترمکعب است و 86 درصد سد خالى است.
حسن ساســانى گفت: با توجه به حجم یک میلیارد و 
400 میلیون مترمکعبى مخزن سد زاینده رود، در حال 
حاضر تنها 14درصد سد زاینده رود آب دارد و 86 درصد 
سد خالى اســت. وى به میزان بارش ها در ایستگاه 

چلگرد از ابتداى ســال آبى جارى تاکنون اشاره کرد 
و افزود: عمده بارش ها در سال آبى جارى به صورت 

باران و در مجموع به میزان 298 میلیمتر بوده است.
ساســانى با بیان این اینکه میزان بارش ها در حوضه 
زاینده رود در متوسط بلندمدت 272 میلیمتر بود، گفت: 
میزان بارش ها در سال آبى جارى نسبت به متوسط 

بلندمدت 10 درصد افزایش داشته است.

86 درصد سد زاینده رود خالى است

معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در جلسه ستاد 
مقابله با کروناى شهرستان با بیان اینکه طرح حافظان 
سالمت با تکیه بر ظرفیت خوب بسیج و سپاه مبتنى 
بر فعالیت در محله ها تشکیل شده و در مقیاس ملى 
در حال اجراست، تأکید کرد: همه دستگاه هاى ذى 
مدخل در امر پیشــگیرى و مقابله بــا بیمارى کرونا 
باید همکارى و همراهــى الزم را براى تحقق طرح 

حافظان سالمت داشته باشند.
حسین سیستانى افزود: حضور فعال حافظان سالمت 
در محله ها با هدف ارائــه خدمات مطلوب به مردم، 
بســتر الزم را براى تحقق مأموریــت هاى محوله 

در ابعــاد مختلف فرهنگى، اجتماعــى، اقتصادى و 
بهداشتى، فراهم مى سازد.

سیســتانى با تأکید بر لزوم اجراى طرح هاى محله 
محور براى پیشگیرى از شیوع بیمارى کرونا، تصریح 
کرد: روحانیون، ائمه جماعــات، معتمدین محل و 
پیشکسوتان تأثیر بسزایى در شناسایى خانواده هاى 
بى بضاعت در محلــه ها و خدمت رســانى به آنان 
را برعهده دارند. وى افزود: شناســایى افراد سالم و 
بیمار با اجراى طرح غربالگــرى در محله ها، زمینه 
را براى مشــارکت و همکارى بیشــتر مردم فراهم 

مى سازد.

غربالگرى در محله ها
زمینه را براى مشارکت فراهم مى سازد

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: بر پایه آمار 
به دست آمده در این استان میزان فرار مالیاتى که قابلیت 

وصول دارد بیش از ده هزار میلیارد تومان است.
بهروز مهدلو در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه در استان 
اصفهان در زمینه جلوگیرى از فــرار مالیاتى به ویژه در 
مورد شرکت هاى کاغذى و ســوء استفاده از هویت افراد 
بى بضاعت اقدامات خوبى شــده است، اظهار کرد: اداره 
کل امور مالیاتى اصفهان جزو نخستین اداراتى بود که از 
یکسال و نیم پیش براى جلوگیرى از فرار مالیاتى اقدام 
کرد و به این منظور یک اداره امور مالیاتى جدید ایجاد شد؛ 
همچنین در روزهاى آینده نیز اداره دیگرى براى ممانعت 
فرار مالیاتى ایجاد خواهیم کرد و شمارى از پرسنل را به 

این بخش اختصاص خواهیم داد.
وى افزود: دســتاوردهاى بســیار خوبى درباره ممانعت 
فرارهاى مالیاتى در استان اصفهان داشته ایم که سبب 
شد بخشنامه هایى در سطح کشور براى جلوگیرى از فرار 
مالیاتى ایجاد شــود؛ به همین منظور تمام دستگاه هاى 
استانى، نظارتى و امنیتى از نیروى انتظامى و اطالعات، 
سازمان بازرسى، دیوان محاسبات و استاندارى با سازمان 

امور مالیاتى هماهنگ هستند.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان درباره میزان مبلغ 
فرار مالیاتى در این اســتان، گفت: آمار مختلفى در مورد 
میزان فرار مالیاتى در کشور بیان مى شود و آمار دقیقى در 

کل کشور وجود ندارد رقم فرار مالیاتى در سراسر کشور 
بین 30 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان اعالم 
مى شود ولى در استان اصفهان بر اساس آمارى که تاکنون 
به دست آمده است میزان فرار مالیاتى که قابلیت وصول 

دارد بیش از ده هزار میلیارد تومان است.
مهدلو با بیان اینکه فــرار مالیاتى در چند بخش مى تواند 
وجود داشته باشــد، ادامه داد: یک بخش آن استفاده از 
شرکت هاى کاغذى اســت یعنى اینکه افراد سودجو از 
هویت مردمى که بضاعت مالى ضعیف و سواد کمى دارند 
و یا افرادى که نابینا هستند، استفاده مى کنند و این افراد را 

مدیرعامل چند شرکت مى کنند.
وى افزود: هم اکنون 700 شــرکت در استان اصفهان 
وجود دارد که مدیرعامل آن یک شخص موجه اقتصادى 
نیست بلکه یک کارگر، کشاورز، نابینا یا فردى بى سواد 
است؛ سودجویان این شرکت ها را ایجاد مى کنند و سپس 
با دخالت در معامالتى که دو فرد با یکدیگر دارند یکى از 
طرفین معامله حذف مى شوند و در حقیقت بار مالیاتى از 
مودى واقعى بر گردن فردى مى افتد که از هویت او سوء 

استفاده شده است.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان اضافه کرد: مواردى 
وجود دارد که از هویت شخصى افراد نیز استفاده مى شود 
با اســتفاده از کد ملى افراد بى بضاعت معامله مى کنند؛ 
طبق آخرین اقدامات ما و آمارهاى به دست آمده میزان 

فرار مالیاتى استان بیشتر از ده هزار میلیارد تومان است 
که شامل جرایم و ارقام است و اداره امور مالیاتى استان از 
طریق اسناد و مدارکى که به دست مى آورد و با همکارى 
سایر دستگاه ها، ذینفع واقعى را شناسایى کرده و مالیات از 
او گرفته مى شود؛ در حقیقت مالیات از آن شرکت کاغذى 
و فرد بى بضاعت رفع تعرض مى شود و افراد بى بضاعت 
که مورد سوءاستفاده قرار گرفتند و حتى یارانه آنها قطع 
شده اســت آزاد شــده و مالیات از ذینفع یا دالل وصول 

مى شود.
مهدلو افزود: یک بخش از فرار مالیاتى نیز افرادى هستند 
که براى مثال صد واحد فعالیت کردند اما سال هاى قبل 
50 واحد ابراز کردند و 50 واحد کتمان دارند که اداره امور 
مالیاتى در این بخش نیز اطالعات خوبى به دست آورده و 
پرونده هاى بسیار زیادى تشکیل شده است که طبق پیش 
بینى در مجموع این موارد نزدیک به ده هزار میلیارد تومان 

فرار مالیاتى مى توان وصول کرد.
وى با بیان اینکه تاکنون مبلــغ حدود 800 میلیارد تومان 
فرار مالیاتى وصول شده است، ادامه داد: این مبلغ تا ده هزار 
میلیارد تومان فاصله زیــادى دارد و براى این مهم انتظار 
داریم همه مسئوالن و رسانه ها حمایت و همکارى کنند 
هر چند که هم اکنون بیش از 97 درصد مسئوالن اصفهان 
با ما همکارى مى کنند اما امیدوارم که در سایر استان ها نیز 

بتوانیم مبالغ فرار مالیاتى را وصول کنیم./3672

10 هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتى در اصفهان

مدیرکل امور مالیاتى مى گوید 700 شرکت در استان اصفهان وجود دارد که 
مدیرعامل آن یک شخص موجه اقتصادى نیست

معاون اقتصادى استاندارى اصفهان از افزایش نرخ 
بیکارى از 10/3 به 11/3 درصد در ســه ماه ابتداى 

سال جارى خبر داد.
سید حسن قاضى عسگر اظهار کرد: شیوع کرونا یکى 
از عوامل مهم در افزایش نرخ بیکارى اصفهان در سه 
ماهه ابتداى امسال برآورد مى شود و هنوز اطالعاتى 
از وضعیت نرخ بیکارى اســتان اصفهان در سه ماه 
دوم سال ارائه نشده است. به گفته وى قبل از شیوع 
کرونا، نرخ بیــکارى در اصفهــان از 14/7 به 10/3 
درصد کاهش یافته بود. وى با بیان اینکه بســیارى 

از واحدهاى تولیدى در اصفهــان با کمبود نیروهاى 
انسانى ماهر و نیمه ماهر دست و پنجه نرم مى کنند، 
تصریح کرد: شهرك صنعتى مورچه خورت اصفهان 
به 3500  نیروى انســانى آموزش دیده نیازمند است 
و بخشى از این کمبود با کارگران اتباع بیگانه تأمین 

مى شود.
وى بر مهارت آموزى نیروهاى انســانى در اصفهان 
تأکید کرد و گفت: نیاز است با همراهى شوراى مهارت 
اســتان اصفهان، نیروهاى ماهر مورد نیاز واحدهاى 

صنعتى و تولیدى در اصفهان تربیت شوند.

افزایش نرخ بیکارى در اصفهان

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: ســاماندهى پنج خط قطار حومه اصفهان که 
مصوبات الزم را داشتند مشخص و مورد بررسى قرار 
گرفتند. حجت ا... غالمى روز شنبه در حاشیه جلسه 
صنایع ریلى و قطار شهرى استان افزود: خط اصفهان - 
بهارستان- شهر مجلسى، اصفهان- فوالدشهر- زرین 
شهر، اصفهان- خمینى شهر- نجف آباد و خط ایستگاه 

قطار پر سرعت به راه آهن اصفهان که خط شرقى است 
تعریف شد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان بیان 
کرد: قرار شد براى هر یک از خطوط یک شرکت پروژه 
به استناد قانون حمایت از سامانه  هاى حمل و نقل ریلى 
تشکیل شود و در جلسات آتى سهامداران هر شرکت 

مشخص شوند.

5 خط قطار حومه اصفهان ساماندهى مى شوند

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: از زمان 
شیوع ویروس کرونا، استفاده و اســتقبال مردم این کالنشهر به 
منظور حالت هاى مختلف تردد از جمله دوچرخه سوارى افزایش 

یافته است.
مسعود بنده خدا در گفتگو با «ایرنا» با اشاره به تمایل مردم منطقه 
به استفاده از دوچرخه افزود: به هر علت بر روى افزایش فرهنگ 
اســتفاده از دوچرخه به دلیل تأثیر بســیار آن از جمله در کاهش 
آلودگى هوا و ترافیک شهر تالش مى شود. وى بیان کرد: در این 
راستا مسیرهاى ایمن و پیوســته دوچرخه سوارى در شهر توسعه 
مى یابد تا با ایجاد بستر مناسب امکان استفاده همه رده هاى سنى از 

دوچرخه به عنوان وسیله سالم حمل و نقل فراهم شود.
بنده خدا با تأکید بر اهمیت ایمن و پیوسته بودن مسیرهاى دوچرخه 
سوارى، افزود: در این راستا بالغ بر 770 کیلومتر برنامه ایمن سازى 
مسیر دوچرخه سوارى در کالنشهر اصفهان اجرا مى شود. معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: اکنون 42 کیلومتر 
مسیر دوچرخه سوارى در این کالنشــهر موجود است که نیازمند 
بهسازى و بازسازى اســت و 300 کیلومتر باید جداسازى و مجزا 
شود.  به گفته وى 350 کیلومتر باید به صورت خط کشى با عالیم 
و نشانه هاى الزم در معابر و مسیرها مشخص شود و 55 کیلومتر 
هم مسیرهاى ویژه اتوبوس است که باید مسیر دوچرخه در کنار  آن 

مجاورسازى شود./3673

کرونا اصفهانى ها را 
دوچرخه سوار کرد

رئیس هیئت کوهنــوردى اســتان اصفهان گفت: 
کوهنورد 21 ســاله اصفهانى پس از 12 روز مفقودى 
در ارتفاعات دماوند پیدا شد، این کوهنورد جوان که به 
صورت انفرادى تصمیم به صعود مى گیرد، هیچ گونه 

مجوزى براى صعود نداشته است.
مهدى نصر اصفهانى اظهار کرد: «فرزاد موســایى» 
به صورت انفرادى تصمیم به صعود دماوند مى گیرد 
و در روز سه شــنبه دو هفته قبل به مجموعه دماوند 
مى رســد. على رغم تذکر همنوردان وى براى منع 
صعود به دماوند در این فصل، این کوهنورد روز ســه 
شنبه به پناهگاه دماوند مى رسد و با سبک کردن کوله 

کوهنوردى خود، صعود خود را ادامه مى دهد.

رئیس هیئت کوهنوردى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: تا روز پنج شنبه دو هفته پیش  نیز طبیعى بود که 
این کوهنورد جوان باز گردد، اما خبرى از وى نشد و روز 
جمعه با تصمیم گیرى اضطرارى در هیئت کوهنوردى 
استان و تیم امداد و نجات استان یک تیم 15 نفره براى 

جستجو به دماوند اعزام شدند.
نصر اصفهانى با اشاره به اینکه بدى آب و هوا و وجود 
مه شدید و برف و بوران باعث کاهش قدرت دید شده 
بود، تصریح کرد: پاکســازى در جبهه هاى مختلف 
توسط کوهنوردان اســتان اصفهان و مازندران و تیم 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر را شروع کردیم، اما 
اثرى از این کوهنورد جوان پیدا نکردیم و توسط بالگرد 
جستجو را ادامه دادیم و عکسبردارى از منطقه انجام 
شد تا باالخره پیکر او در ارتفاع حدود 5500 مترى در 
منطقه «کافر دره» در این کوه پیدا شد. رئیس هیئت 
کوهنوردى اصفهان تشــریح کرد: منطقه کافر دره، 
داراى دهلیزهاى بسیار خطرناکى است و طبق شواهد 
واصله، کوهنورد اصفهانى به یکى از این دهلیز سقوط 

کرده است.
وى افزود: معتقد هستیم موسایى، صعود خود را انجام 

داده بود و در حال بازگشت دچار سانحه شده است.

پیدا شدن جسد کوهنورد اصفهانى
 5500 متر باالتر از سطح زمین
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پرویز پورحسینى بى تردید به نسلى تعلق دارد که امروزه مى دانیم به زودى جایگزینى نخواهند داشت. 
نســلى که در آن تعهد و اخالق، حرف اول را مى زد و هنر برایش مقدس بود. براى درس گرفتن از 
زندگى شخصى پرویز پورحسینى از رضا بابک کمک مى گیریم؛ هنرمندى که سابقه دوستى اش با 

پورحسینى به سال هاى دور برمى گردد؛ به دوره طالیى دانشکده هنرهاى زیبا.
رضا بابک مى گوید: پرویز از ما کمى بزرگ تر بود ولى همزمان دانشــجو بودیم چون او با تأخیر به 

دانشکده آمد. من او را از قبل مى شناختم. اول با برادر کوچک ترش خسرو دوست شدم و بعد با پرویز. 
او پیش از ورود به دانشکده، تجربه هاى حرفه اى متعددى در بازیگرى داشت و با کارگردان هاى 
سرشناسى مانند حمید سمندریان و آربى اونسیان همکارى مى کرد. ما او را روى صحنه دیده بودیم. 
به دانشکده آمده بود تا تحصیالت آکادمیک هم داشته باشد. واقعیت این است که پرویز زندگى پر 
فراز و نشیبى داشت. او از ابتداى نوجوانى، زمانى که بسیار کم سن و سال بود، به دلیل درگذشت 
پدرش، در جایگاه مرد خانواده قرار گرفت و در کنار مادرش به امور خانه مى رسید و براى تأمین 
مخارج زندگى کار مى کرد. او دو خواهر داشت و یک برادر کوچک تر به نام «خسرو» که حاال در 

اتریش زندگى مى کند و یکى از خواهرانش نیز ساکن فرانسه است.
زندگى او این گونه بود که صبح ها در صحافى دایى اش کار مى کرد، عصرها به مدرسه شبانه 
مى رفت و دوره دبیرستان را مى گذراند. بعد از آن هم در کالس هاى آموزشى حمید سمندریان 
شرکت مى کرد و شب ها هم که روى صحنه مى رفت و به عنوان بازیگر، کار مى کرد. او در همان 
سن و سال کم، مســئولیت خواهر و برادران خود را به عهده گرفته بود. اما پرویز با وجود همه 
مشغله هاى خود، جستجوگر بود.  به گفته رضا بابک، روزگار در سال هاى بعد هم سختى هاى 
دیگرى نصیب او کرد: همسرش زنده یاد «ناهید» در ســال 1375 پس از سختى هاى بسیار از 

بیمارى فوت شد. او بازیگر کارگاه نمایش بود و یک فرزند داشتند به نام پورنگ. 
اما متعهد بودن پرویز پورحسینى تنها به دوره جوانى محدود نمى شد. او که از آغاز نوجوانى به خانواده 
خود متعهد شده بود، تا واپسین دم زندگى اش از این مسئولیت پذیرى، چیزى کم نگذاشت. او در دوران 
کرونا هم از تعهد دیگر خود سخن گفته بود؛ مراقبت از مادر کهنسالش که بیش از 90 سال سن داشت 
و پورحسینى مى گفت بسیار آسیب پذیر است و تالش مى کرد با خانه نشینى و پایبندى به همه اصول 

بهداشتى، مادر خود را از شر کرونا دور نگاه دارد./3664

«کاپوال» تدوین جدید «پدرخوانده 3» را به پایان رسانده که با نام «پدرخوانده 
ماریو پوزو، پایان: مرگ مایکل کورلئونه» این ماه توسط کمپانى «پارامونت» 
به نمایش درخواهد آمد؛ دوباره شــایعه درباره ساخت قسمت چهارم شنیده 

مى شود.
آیا «پارامونت» تولید قسمت چهارم «پدرخوانده» را جلو مى برد؟ استودیو در 

مورد این موضوع، بیانیه اى به «نیویورك تایمز» داد.
در بیانیه «پارامونت» آمده است: «در حالى که هیچ برنامه اى قریب الوقوع 
براى یک فیلم دیگر در حماسه "پدرخوانده" وجود ندارد، اما با توجه به قدرت 
ماندگار میراث آن، در صورت پیداشدن داستان مناسب، این امکان همچنان 

وجود دارد.»
حتى اگر «پارامونت» بخواهد چهارمین «پدرخوانده» را به تولید برســاند، 
انتظار نداشته باشید کاپوال دوباره روى صندلى کارگردان بنشیند. کاپوال به 
«نیویورك تایمز» گفته بود که ممکن است «پدرخوانده» پنجم و ششم هم 
ساخته شــود. او افزوده بود که من آنها را نخواهم ساخت. کاپوال حق امتیاز 
«پدرخوانده ها» را ندارد، به این معنى که اگر استودیو تصمیم بگیرد قسمت 

دیگرى را در این چندگانه بسازد، نیازى به مشارکت کاپوال نخواهد داشت.

مینا وحید، بازیگر کشورمان صفحه اینستاگرامش را با انتشار عکسى در کنار 
مهدى سلطانى در ســریال «افرا» به روز کرد. مینا وحید و مهدى سلطانى 
در سریال «شهرزاد» با هم همبازى بودند و بار دیگر در سریال «افرا» این 

تجربه تکرار شد.
سریال «افرا» به کارگردانى بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مشترك محمد 
کامبیز دارابى و مجید موالیى، ســریال جدید شبکه یک سیماست که این 

روزها در حال تصویربردارى است.
این سریال با حضور بازیگران سرشناس دنیاى هنر در 40 قسمت براى پخش 
از شبکه یک سیما در حال ساخت است و تصویربردارى آن تا سال آینده ادامه 

دارد و یکى از سریال هاى جدید تلویزیون در سال 1400 خواهد بود.
بهرنگ توفیقى، کارگردان پرکار تلویزیون در جدیدترین تجربه سریال سازى 
اش، سریال «افرا» را مقابل دوربین برد و یکى از پربازیگرترین سریال هاى 
این کارگردان اســت که عالوه بر حضور بازیگران سرشناس، چهره هاى 
جوان تر دنیاى هنر هم در آن به ایفــاى نقش پرداخته و با معرفى بازیگران 

جدید هم همراه است.
«افرا» سریالى درام و اجتماعى است که پدرام پور امیرى و حسین دومارى 

فیلمنامه آن را به نگارش درآورده اند.
در خالصه داستان ســریال «افرا» آمده اســت: «در پگاه مه آلود یک روز 
پاییزى، در زیر شاخه هاى پرشکوه افرا، فرزندى زاده مى شود؛ حاصل وصلت 
شوم اخالق و منفعت. چشمان پیر افرا، یگانه شاهِد این راز در اعماق جنگل 
است. شاهدى که آموخت در نگاه عاشقانه به زندگى، فقط صاحب تنهایى 

خویشى. هیچکس نبودن، اولین و آخرین قانون کتاب عشق است...»

سریال «بوتیمار» به تهیه کنندگى مهران مهام و کارگردانى علیرضا نجف زاده 
در نوروز 1400 روى آنتن شبکه 3 سیما مى رود.

علیرضا نجف زاده، که سریال «زوج یا فرد» را در کارنامه دارد درباره استفاده 
از بازیگران بومى مازندرانى در سریال «بوتیمار» مى گوید: تمام استان هاى 
کشورمان مملو از استعدادهاى نهان بازیگرى هستند که در سالن هاى تئاتر 
مدام مى درخشند. بى تردید اگر فرصت دیده شدن براى آنها در آثار نمایشى 
ایجاد شود مى توانند استعدادشان را شکوفا کنند. استان مازندران نیز بازیگران 

کار بلد و مطرحى را در تمام این سال ها به سینما و تلویزیون معرفى کرده است. 
ما نیز تالش داریم گوشه اى از توانایى ها و اســتعداد بچه هاى زحمتکش و 

توانمند استان زیباى مازندران را در عرصه بازیگرى معرفى کنیم.
نجف زاده درباره تولید احتمالى ســریال «پایتخت» براى نوروز 1400 در 
اســتان مازندران هم گفت: همه پروژه هاى تلویزیونى و همه خانواده هنر 
یک هدف مشترك دارند و آن هم ایجاد لحظاتى شاد و آرامش   بخش براى 
خانواده هاى ایرانى است. قطعًا سریال «پایتخت» و آقاى مقدم هم از این 
مسئله استثنا نیستند؛ چراکه بعد از سال ها همکارى با تیم سریال «پایتخت» 
مى دانم که الهام غفورى و همه خانواده «پایتخت» نیز عالقه مند هستند تا 
براى دقایقى هم که شده حال مردم را خوب کنند. قطعًا حضور سریال هاى 
جذاب و شناســنامه دارى چــون «پایتخت» در افزایــش میزان مخاطب 
تلویزیون مؤثر است و من هرگز حضور آثار قوى را روى آنتن رقابت قلمداد 
نمى کنم، مگر یک رقابت سالم و سالمت هنرى در کسب رضایت مخاطب. 
ضمن اینکه در این عرصه ما خودمان رقیب خودمان هستیم و تالشمان این 
است که در بهترین شرایط که از ســوى مهران مهام با وسواس و کیفیتى 
مثال زدنى مهیا شده است، اثرى ماندگار و خاطره ساز در خور شأن مخاطب 

رسانه ملى تولید کنیم.
على صبورى اخیراً جلوى دوربیــن نجف زاده رفته و قرار اســت تعدادى از 
بازیگران تئاتر و تلویزیون مازندران به گروه بازیگران «بوتیمار» اضافه شوند.

14 آذر سالروز درگذشــت على حاتمى کارگردان 
مطرح ســینماى ایران بود. به او ســعدى ســینما 
مى گویند؛ فیلمسازى که در همان تعداد آثارى که 
ساخت براى همیشه خود را ماندگار کرد و توانست 

محبوبیت همیشگى به دست آورد.
على حاتمى بــا بازیگران مطرحى که بیشــتر آنها 

مانند خودش ماندگار شــدند کار کــرد یکى از این 
چهره ها علــى نصیریان اســت. او در آثارى، چون 
«هزاردســتان»، «کمال الملک» و «ستارخان» با 

زنده یاد على حاتمى همکارى داشته است.

على نصیریان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره 
على حاتمى و اینکه چرا این کارگردان پس از سال ها 
که از فوتش مى گذرد هنوز محبوب است و حتى مورد 
توجه نســل جدیدى که او را ندیدند، ولى آثارش را 
مشاهده مى کنند قرار مى گیرد، گفت: هر کارگردانى 
یک سبک و روش خاصى دارد، حاتمى با همه دوست 
بود و کارهایش را به دوســتى، رفاقت 
و احترام انجام مــى داد و این موضوع 
همیشه در آثارش هم نمود پیدا مى کرد.

وى افزود: حاتمى انسان بسیار شریف 
و مالیم بود و کم عصبانى مى شــد و 
بیشتر براى پیشبرد کارهایش دوستانه 

رفتار مى کرد.
این بازیگر با اشــاره به دلیل شکل 
گیرى همکارى با على حاتمى بیان 
کرد: از نظر دوره کارى هم نســل 

و هم دوره بودیــم و از آنجایى که کار 
تئاتر و نمایشنامه نویسى هم مى کرد آشنایى داشتیم 
و همدیگر را مى دیدیم این آشــنایى ها ادامه داشت 
تا اینکه سراغ سینما و تلویزیون رفت و در آنجا نیز 

توانستیم با هم همکارى کنیم./3663

حدیث فوالدوند هم به فهرست هنرمندان مبتال به کرونا اضافه شد بازیگر سریال 
«معماى شــاه»، در گفتگویى به ماجراى ابتالیش به کرونا و روند درمانى اش 

اشاره کرد.
حدیث فوالدوند در مورد ابتالیش به کرونا گفت: سه روزى بود که حالم بد شده 
بود، به همین دلیل براى پیگیرى بیمارى به پزشک مراجعه کردم که نتیجه تست 

کروناى من مثبت شد و متوجه شدم به بیمارى کرونا مبتال شده ام.
فوالدوند ادامه داد: خوشبختانه این بیمارى ریه  هایم را درگیر نکرده است اما باید 
روند درمانى ام را طى کنم. وى گفت: داروهایى را که پزشک برایم تجویز کرده 
است گرفته ام و مصرف مى کنم. درحال حاضر بدن درد شدید دارم، بو و مزه متوجه 

نمى شوم، اشتهایم نیز بسیار کم شده است.
حدیث فوالدوند ادامه داد: طبق دستور پزشک باید درخانه بمانم و قرنطینه شوم. 
فعًال در بیمارستان بسترى نشدم اگر حالم بد نشود. اما گفته ام که اگر حالم بد شد 

مرا به بیمارستان نبرید، چرا که آلودگى بیمارستان زیاد است.
انتشار استورى در صفحه اولین بار نعیمه نظام دوســت بود که با 

فوالدوند به کرونا شخصى خود از ابتالى حدیث 
چه زودتر خوب خبر داد و آرزو کرد حال او هر 
متولــد 20 دى شــود. حدیــث فوالدوند 

1356 در تهران است. وى براى اولین بار نقش کوتاهى را در فیلم «دست هاى 
آلوده» به کارگردانى سیروس الوند بازى کرد و بدین ترتیب اولین حضورش را در 
سینما در سال 1378 اعالم کرد. او که پس از گرایش به هنرهاى مختلف از جمله 
موسیقى و نقاشــى اکنون خود را در بازیگرى موفق مى دید یکسال بعد از اولین 
تجربه خود، در فیلم سینمایى «مارال» به کارگردانى مهدى صباغ زاده هنرنمایى 
کرد. همچنین درخشــش فوالدوند در تلویزیون با بازى در ســریال تلویزیونى 
«گمگشــته» آغاز شــد. او همچنین در مجموعه هاى تلویزیونى «سال هاى 
خاکسترى»، «دیوار شیشه اى»، «معصومیت ازدست رفته» بازى کرده است. وى 
عالوه بر آن در نمایش «مده آ» نیز نقش آفرینى کرده است. حدیث فوالدوند در 

سال 1389 به ازدواج رامبد شکرابى درآمد.
حدیث فوالدوند با اکران فیلم هاى «غزل»، «همکالس»، «رز زرد» و «کما»، بر 
سر زبان ها افتاد. اما با بازى در فیلم «شاخه گلى براى عروس» مسیر بازیگرى را 
تغییر داد و در فیلم هاى کمدى دیگرى مثل «کالهى براى باران»، «چشمک»، 
«افراطى ها»، «داماد خجالتــى»، «دزدان خیابان جردن» حضور پیدا کرد. گویا 
خودش عرصه طنز را ترجیح داد. اما در تلویزیون روند گذشــته را ادامه داد و در 
فیلم هاى تلویزیونى و تله فیلم هاى زیادى که مضمون اجتماعى داشتند ایفاى 

نقش کرد./3666

در دوران کرونایــى و  توقــف بیشــتر پروژه هاى 
ســینمایى و  تلویزیونى مراحل پیش تولید آخرین 

فیلم مسعود کیمیایى در جریان است.
«خائن کشى» نخستین تجربه على اوجى در مقام 
تهیه کنندگى ا ست که قرار است فیلم را براى 
مسعود کیمیایى تولید کند. تولید این پروژه 
که به گفته برخــى از عوامل فیلم تا کنون 
بودجه اى شش میلیارد تومانى براى آن 
در نظر گرفته شــده، قرار است با مساعد 
شدن شرایط بهداشتى و بهبودى اوضاع 
پاندمى ویــروس کرونا جلــوى دوربین

 برود.
در جمع بازیگرانى که نامشان براى حضور در 
«خائن کشى» آمده، فرهاد آییش و پوالد کیمیایى 
هم به فهرست هنرپیشگان اضافه شده اند. بر اساس 
خبرهاى شنیده شده، قرار اســت فرهاد آییش در 
«خائن کشى» نقش دکتر مصدق را براى مسعود 

کیمیایى بازى کند.
امیر آقایى، پانته آ بهرامــى، مهران مدیرى، پوالد 
کیمیایى، فرهاد آییش و ســارا بهرامى بازیگرانى  
هســتند که تا کنون حضورشــان  در آخرین فیلم 
کیمیایــى قطعى شــده اســت. برخــى از اخبار 
تأییــد نشــده از ســرمایه گذارى اول مارکت در 

«خائن کشى» حکایت دارد.

روزبه بمانى تیتراژ «ملکه گدایان» را به کارگردانى حسین سهیلى زاده، مى خواند. این 
اولین بار است که صداى او در سریالى در شبکه نمایش خانگى مى آید.

بمانى پیش از این تجربه خوانندگى فیلم هاى سینمایى «بدون تاریخ، بدون امضا» ساخته 
وحید جلیلوند و «التارى» محمد حسین مهدویان را در کارنامه خود دارد و این اولین بار 

خانگى، تیتراژ سریالى با صداى روزبه بمانى شنیده است که در شبکه نمایش 
شــد.  «ملکه گدایان» یک درام اجتماعى است که خواهد 

حامد افضلى و امیــن محمودى فیلمنامه آن 
را نوشتند و در آن باران کوثرى، پانته آ بهرام، 
آرمان درویش، محمدرضا غفارى، رضا بهبودى، 
الهام کردا، یسنا میرطهماسب، على اوجى، سولماز غنى، 
بهشاد شریفیان، عرفان ناصرى، شبنم قربانى، على صالحى، مریم 
سرمدى، نورا محقق و فرزاد فرزین، با هنرمندى رؤیا نونهالى، نقش آفرینى 
کرده اند. دومین کار حسین سهیلى زاده در شبکه نمایش خانگى به صورت اختصاصى آذر 

ماه از پلتفرم فیلیمو پخش خواهد شد./3667

ناگفته هایى از  زندگى
 پرویز پورحسینى به روایت رضا بابک
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اسلحه دستى که توسط «شان کانرى»، فقید در اولین 
فیلم سینمایى «جیمزباند» استفاده شده بود، در یک 
حراجى در «بورلى هیلز» به مبلــغ 256 هزار دالر به 

فروش رسید.
این اســلحه نیمه اتوماتیک که از کار افتاده اســت، 
به همراه یک مدل دیگر به ســالح هاى نمادین این 
مجموعه سینمایى تبدیل شــدند که شان کانرى در 
اولین فیلم «جیمزباند» به نام «دکتر نو» در سال 1962 
از آن اســتفاده کرد. پیش بینى مى شد که این اسلحه 
چیزى حدود 150 تا 200 هزار دالر به فروش برسد. 
درگذشت شان کانرى در 31 اکتبر امسال در افزایش 

قیمت این اسلحه بى تأثیر نبوده است.
خریدار این اســلحه کــه از دوران کودکى مجموعه 
فیلم هاى «جیمزباند» را تماشا مى کرد، تقاضا کرده 

است که ناشناس باقى بماند.
در این حراجى وسایل دیگرى نیز از بازیگران فروخته 
شد که از جمله آنها مى توان به کاله خلبانى «تام کروز» 
در فیلم سینمایى «تاپ گان» و همینطور لباس نظامى 
وى در فیلم «چند مرد خوب» اشاره کرد. این دو وسیله 
به ترتیب 108 و 9000 دالر به فروش رسیدند. شمشیر 
«بروس ویلیس» در فیلم ســینمایى «داستان عامه 

پسند» نیز بیش از 35 هزار دالر فروخته شد.

اسلحه «شان کانرى» 250 هزار دالر فروخته شد

روزبه بمانى
 تیتراژ «ملکه گدایان» را خواند

بازیگران سریال «شهرزاد» در «افرا» 

احتمال ساخت «پدرخوانده 4»!

على حاتمى از نگاه على نصیریان 

حدیث فوالدوند: گفته ام اگر حالم بد شد مرا بیمارستان نبرید

«بوتیمار» هم مثل «پایتخت» در مازندران ساخته مى شود
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انتشار استورى در صفحه اولین بار نعیمه نظام دوســت بود که با 
فوالدوند به کرونا شخصى خود از ابتالى حدیث 

چه زودتر خوب خبر داد و آرزو کرد حال او هر 
20 دى شــود. حدیــث فوالدوند  متولــد

«افراطى ها»، «داماد خجالتــى»،
خودش عرصه طنز را ترجیح داد. ام
فیلم هاى تلویزیونى و تله فیلم هاى

نقش کرد./3666

روزبه بمانى تیتراژ «ملکه گدایان» را به ک
اولین بار است که صداى او در سریالى در ش

بمانى پیش از این تجربه خوانندگى فیلم هاى
وحید جلیلوند و «التارى» محمد حسین م

خانگىاست که در شبکه نمایش 
شــد.  «خواهد 

ح
ر

آرمان
ی الهام کردا،
بهشاد شریفیان، عرفا
سرمدى، نورا محقق و فرزاد فر
کرده اند. دومین کار حسین سهیلى زاده در ش
77ماه از پلتفرم فیلیمو پخش خواهد شد./667

روزبه
 تیتراژ «ملکه گ

  نگار ذکایى/ خبرگزارى ایسنا |

  ندا آل سید طیب/ خبرگزارى ایسنا |

فرهاد آییش، دکتر مصدِق 
«خائن کشى» شد
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منابع آگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا فاش کردند که 
هیچگونه صحتى مبنى بر تعویق فینال لیگ قهرمانان 

آسیا وجود ندارد.
روزنامه «شرق االوسط» در عربستان سعودى نوشت 
که فینال لیگ قهرمانان آســیا با وجود شکایت باشگاه 
النصر به دادگاه حکمیــت ورزش در تاریخ مقرر برگزار 

خواهد شد.
چند روز پیش اخبار غیررسمى منتشــر شد که دادگاه 
بین المللــى داورى ورزش (CAS) بــه دلیل اعتراض 
باشگاه النصر طى نامه اى به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
خواهان به تعویق افتادن دیدار فینــال لیگ قهرمانان 
آسیا شــده این به معناى پذیرفته شدن اعتراض النصر 

است. 
اما منبع نزدیک به AFC به «شرق االوسط» گفته است 
که دیدار فینال طبق برنامه و در تاریخ هجدهم دسامبر 
برگزار مى شود و AFC هیچ نامه یا درخواستى از دادگاه 
بین المللى داورى ورزش براى تعویق زمان مســابقه یا 

هرچیز دیگرى دریافت نکرده است. 
پرونده شکایت باشگاه النصر عربستان پس از شکست 
این تیــم در نیمه نهایى لیــگ قهرمانان آســیا برابر 

پرســپولیس ایران آغاز شد که این باشــگاه شکایتى 
را در ارتباط بــا غیرقانونى بودن ثبــت بازیکنان جدید 
پرســپولیس با وجود محرومیت از سوى فیفا به کمیته 

انضباطى AFC ارسال کرد.
پس از آنکه کمیته انضباطى کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعتراض النصر را رد کرد، باشــگاه ســعودى با ارسال 
درخواست به کمیته استیناف AFC تالش هاى قانونى 
خود را ادامه داد و آخرین گزینه آنها شــکایت به دادگاه 

داورى ورزش بود که هنوز رأى آن به طور رســمى 
اعالم نشده  و انتظار مى رود پاسخ دادگاه در 

زمان برگزارى  دوره بعدى مســابقات 
صادر شود.

رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
در حال حاضر در منطقه شرق 

در حال برگزارى اســت و 
قهرمان این دوره در فینال 
مســابقات روز 29 آذر به 
مصاف پرسپولیس ایران 

خواهد رفت کــه در دوحه 
پایتخت قطر برگزار مى شود.

بازیکن تیــم فوتبال بانوان ســپاهان اصفهان گفت: در 
ســپاهان بازیکنان و کادر فنى بسیار خوبى داریم و قطعًا 
همه براى باال نگهداشتن پرچم و نام سپاهان بسیار تالش 

مى کنیم و براى قهرمانى مى جنگیم.
روز جمعه دربى فوتبــال بانوان اصفهان در ورزشــگاه 
صفائیه برگزار شد و تیم فوتبال بانوان سپاهان توانست با 
نتیجه 3 بر 2 همشهرى خود یعنى ذوب آهن را پشت سر

 بگذارد.
هادیه کر مدافع جدیــد تیم فوتبال بانوان ســپاهان در 
گفتگویى درباره پیروزى تیمش اظهار کرد: بازى خیلى 
خوبى بود. همانطور که نتیجه گویاست بازى پرهیجان 
و پرگلى بود، هرچند که براى هــر تیمى بازى اول لیگ 

سخت و دشوار است.
وى افزود: خوشبختانه توانســتیم در اولین بازى فصل 
که با دربى مصادف شــد هر 3 امتیاز بازى را کسب کنیم 

و بــراى دیدار 
بعدى آماده 

شویم.
فع  ا مد

تیــم 
فوتبال بانوان ســپاهان دربــاره داورى دربى 

اصفهان اظهار کرد: داوران بازى روز خوبى را پشــت 
سر گذاشتند، اما بازى کامًال حساس بود و تیم مقابل بازى 
فیزیکى ارائه مى  کرد و به همین دلیــل داور مجبور به 

استفاده زیاد از کارت هاى خود شد.
هادیه کر درباره جدایى از ذو ب آهن و پیوستن به سپاهان 
تصریح کرد: ذو ب آهن باشــگاه بزرگ و قابل احترامى 
اســت. هر بازیکنى حق انتخاب دارد و من هم با توجه 
به پیشــنهاداتى که داشــتم قلبًا ســپاهان را انتخاب

کردم. 

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید باید قانونى که ایفمارك در مورد 
تعداد کرونایى هاى یک تیم براى لغو بازى نوشته، تغییر کند.

رحمان رضایى، ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن که روزهاى سختى را 
سپرى مى کند  و به تازگى نفرات کلیدى تیمش به ویروس کرونا مبتال 
شده اند، در مورد شرایط اردوى سبزپوشان اینطور حرف هایش را آغاز 
کرده است: وضعیت ما زیاد جالب نیست. البته قانونى از طرف ایفمارك 
گذاشــته اند که اگر 5+11 بازیکن مشکلى نداشته باشند مى توان بازى 
را برگزار کرد. این قانون باید اصالح شــود. باید حساب کنند اگر واقعًا 
50 درصد یک تیم مبتال به کرونا شــوند، تکلیف تیم چیســت. تعداد
 کرونایى هاى تیم ما از 50 درصد گذشته و حدود 66 درصد از بازیکنان 
ثابت تیم ما کرونا گرفته اند. باید در قانون تجدیدنظر شود وگرنه عواقب 

سختى براى بازیکنان حریف، عوامل برگزارى و داوران خواهد داشت.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به نفرات مبتال شده به ویروس، 
اضافه کرد: بازیکنان کرونایى االن در منزل قرنطینه هستند. نه تمرین 
مى کنند و نه بیرون مى آیند. چند بازیکن دیگر هم مشــکوك هستند، 
چون اینها با کسانى که کرونا دارند هم اتاق بوده اند. مجبور شدیم از این 
نفرات تست بگیریم تا از سالمتشــان مطمئن شویم. متأسفانه شرایط 

خیلى جالب نیست هم در شهر اصفهان و هم تیم ذوب آهن. 
رضایى ســپس به اتفاقات دیدار تیمش برابر نفت آبادان اشــاره کرد: 
قبل و بعد از بازى با صنعت نفت یکســرى از هــواداران آمدند و زیاد 
مسائل بهداشــتى را رعایت نکردند. داشتن ماســک الزامى و واجب 
است ولى خیلى از طرفداران بدون ماسک آمدند و بازیکنان ما از وسط 
آنها رد شــدند. نباید اجــازه مى دادند طرفداران بــه بازیکنان نزدیک

 شوند.

هافبک تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان گفت: یکدل و هم 
قسم شدیم؛ امســال بازى هایى را به نمایش بگذاریم که 

همه به ما احترام بگذارند.
فرید بهزادى کریمى در مورد دیدار تیم نفت مسجد سلیمان 
مقابل ســپاهان اصفهان اظهار کرد: شرایط خوبى داریم. 
تمریناتمان را پشت سر گذاشــتیم و امیدواریم که اولین 
بردمان را مقابل سپاهان کســب کنیم و به جایگاه بهترى 

در جدول برسیم.

کریمى در مورد مصاف با تیم اسبق خودش گفت: سپاهان 
یک تیم باشــخصیت و یک برند در لیگ برتر ایران است. 
این تیم همیشــه براى قهرمانى مى جنگد. امسال هم تیم 
خوبى دارند و با حضــور محرم نویدکیا یکــى از مدعیان 
قهرمانى هســتند. اما ما در زمین خودمان بــازى داریم. 
تیم جوانى هســتیم که تالش مى کنیم بــا جنگندگى و 
تاکتیک ها و برنامه هاى ســرمربى نتیجه الزم را به دست 

بیاوریم.

بورونو آندردا، خبرنگار پرتغالى که در سایت «گل» و نشریه 
«آبوال» فعالیت مى کند در توییترش خبر داد کارلوس کى 
روش، سرمربى سابق ایران گزینه نزدیک به هدایت الریان 

قطر است.
این خبرنگار پرتغالى نوشت: باشگاه الریان قطر خیلى خوب 
مى داند آلبا فریرا، سرمربى پالمیراس برزیل به پیشنهاد این 
باشــگاه اهمیت چندانى نمى دهد به همین دلیل باشگاه 
قطرى گزینه هاى دیگرى را نیز درنظر دارد. کارلوس کى 

روش پرتغالى، ویچنزو مونتال و فیتــور پریرا گزینه هاى 
دیگر قطرى هاست. گزینه اول (کى روش) به دلیل اینکه 
به تازگى تیم ملى کلمبیا را ترك کرده گزینه نزدیک تر و 

قوى ترى براى هدایت تیم قطرى است.
الریان در این فصل شــجاع خلیــل زاده مدافع ســابق 
پرســپولیس را در اختیــار دارد. در صــورت رفتــن کى 
روش به قطــر خلیل زاده باید زیرنظر ایــن مربى پرتغالى

 کار کند.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد، زردپوشان اصفهانى 
در فصل جارى به چیزى جز قهرمانى فکر نمى کنند.

محمدرضا خلعتبرى در گفتگویى درباره آخرین وضعیت 
مصدومیتش گفت: من از ناحیه مچ پا مصدوم شدم و 
متأسفانه دو بازى قبلى را از دست دادم. البته خدا را 
شکر مى کنم که این مصدومیت به خیر گذشت 
و اتفاق بدترى برایم رخ نــداد. بعد از بازى 
با نفت مسجدســلیمان هم در تمرینات 

گروهى سپاهان شرکت خواهم کرد.
مهاجم تیــم فوتبال ســپاهان با 

ه  ر شــا به عملکرد این تیــم در چهار ا
گذشته  تصریح کرد: ما در بازى اول هفته 

خوبى  نداشتیم و مقابل گل گهر نمایــش 
ولى دو بــرد پیاپى برابر شکســت خوردیم، 

وضعیت تیــم را بهتر آلومینیوم اراك و تراکتور 
شرایط ما با کسب سه کرد. اگر سایپا را مى بردیم 

االن هم وضعیتمان برد پیاپى عالى مى شد، ولى 
در ادامه فصل نتایج بد نیست و تالش مى کنیم تا 
یک بازى ســخت خوبى بگیریــم. این هفته هم 

امیدوارم با دست پر به با نفــت مسجدســلیمان داریم، ولى 
اصفهان برگردیم.

وى در پاسخ به این پرسش که آیا سپاهان مى تواند بعد از چند فصل 
قهرمان لیگ برتر شود؟ اظهار کرد: ما بازیکنان خوبى داریم و هدایت 
تیم را هم محرم نویدکیا برعهده دارد که با انگیزه باال دنبال موفقیت 
در سپاهان است. تمامى مربیان سپاهان کاربلد و باتجربه هستند و 
مدیرعاملى مثل آقاى ســاکت هم در کنار تیم است، ضمن اینکه 

مدیرعامل کارخانه هم از تیم حمایت مى کند.
خلعتبرى ادامه داد: ما به چیزى جــز قهرمانى فکر نمى کنیم. البته 
تیم هاى دیگر هم چنین هدفى دارند، ولى قهرمان شــدن در لیگ 
برتر بــراى هر تیمى که چنین هدفى دارد ســخت اســت. ما باید 

و امیــدوارم در نهایت سخت تالش کنیم 
براى ســپاهان رخ اتفاقــات خوبى 

دهد.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در چارچوب هفته 
پنجم رقابت هاى لیگ برتر در ورزشــگاه شهید 

بهنام محمــودى به مصاف تیم نفت مسجدســلیمان 
خواهد رفت.

سپاهان اگرچه لیگ بیستم را با شکست آغاز کرد اما در ادامه 
راه مقتدر ظاهر شــده و خود را به عنوان یکى از جدى ترین 
مدعیان قهرمانى معرفى کرده است. این تیم امروز یک شنبه 
باید در پنجمین گام از فصل جدید رقابت ها آماده مصاف با نفت 
مسجدسلیمان شود. دیدارى سخت و حساس که در صورت 

پیروزى شاگردان نویدکیا، با توجه به نتایج بازى هاى رقباى 
اصلى سپاهان، یعنى تیم هاى پرسپولیس و استقالل در کنار 
نتیجه بازى گل گهر و پیکان، مى تواند فاصله زردپوشان را با 
صدر جدول کاهش دهد و جایگاه آنها در جدول بهبود ببخشد.
شاگردان نویدکیا در حالى آماده مصاف با نفت مسجدسلیمان 
مى شوند که در چهار هفته نخست دو برد و یک تساوى و یک 
شکست کسب کرده و با 7 امتیاز در رده ششم جدول رده بندى 
جاى دارند. سپاهانى ها هفته گذشــته مقابل سایپا به میدان 
رفته و با وجود بازى خوبى که ارائه کردند، با تساوى یک-یک 

متوقف شدند.
تقابل ســپاهان و نفت مسجدســلیمان را مى توان ابتداى 
پیچ خطرناك لیگ براى زردپوشــان دانســت. سپاهان در 
هفته هاى ششم تا نهم، سه بازى ســنگین مقابل تیم هاى 
پرسپولیس، فوالد و نســاجى در پیش دارد و بازى 
با تیم مس رفسنجان تنها 
تقابل تقریبًا آســان 
آنهــا در این مدت 

از طــرف دیگر رقابت به شــمار مى آید. 
نزدیک تیم هاى نخست تا هشتم جدول در کنار حضور پنج 
مدعى جدى در لیگ بیستم فرصت کوچک ترین اشتباهى را 
از سپاهانى ها گرفته و همین امر، مى تواند کار را براى آنها تا 
حد زیادى سخت کند، اما سپاهان نشان  داده که به سادگى از 
موقعیت پیش آمده براى کم کردن فاصله اش با صدر جدول 

نمى گذرد.
ســپاهان این روزها در اوج قرار دارد؛ زردپوشان اصفهانى که 
 فصل گذشته نیز از مدعیان جدى قهرمانى بودند و در نیم فصل 
دوم این عنوان را به پرسپولیس واگذار کردند، با بازیکنانى که به 
این تیم اضافه شدند، لیگ بیستم را خوب آغاز کرده و در چهار 
هفته ابتدایى نه تنها نتایج تقریبًا خوبى به دست آورده، بلکه 

بازى به بازى به فرم ایده آل خود نزدیک تر مى شوند.
نگاهى به چند دیدار گذشــته این تیم به ویژه بازى هاى آنها 
مقابل سایپا و تراکتور، گویاى این واقعیت است که بازیکنان 
ســپاهان با تفکرات ســرمربى خود به خوبى عجین شده و 
درك تقریبًا کاملى از وظایف خود در زمین و حرکات ســایر 

هم تیمى هاى خود پیدا کرده اند.
جذب بازیکنان مؤثرى مانند اســماعیلى فر، على محمدى و 
نژادمهدى در نقل و انتقاالت پیش فصل توسط سپاهان در کنار 
حفظ ستاره هاى فصل گذشــته خیال نویدکیا را براى اجراى 
تفکراتش راحت کرده اســت. یکى از تفاوت هاى دلنشــین 
سپاهان با  فصل گذشته، تنوع تاکتیک هاى هجومى این تیم 
در کنار اشتیاق و حضور پر تعداد بازیکنان در حمله است. امرى 
که سبب شده مهاجمان تیم بهره ورى بهترى از موقعیت هاى 
ایجاد شده داشــته و تا به این جاى فصل یکى از بهترین خط 

حمله هاى لیگ را در اختیار داشته باشند.
در آن  سو تیم نفت مسجدسلیمان قرار  دارد که لیگ را تقریبًا 
خوب آغاز کرده و با کسب سه تساوى پیاپى و یک شکست با 

3 امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار گرفته و به دنبال متوقف 
کردن سومین مدعى لیگ است. طالیى پوشان مسجدسلیمان 
که با تغییر کادر فنى و آمدن مجتبى حسینى به عنوان سرمربى، 
دچار تغییرات زیادى شده اند، تیمى جوان و جنگنده هستند که 

در فاز دفاعى عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشته اند.
نقطه قوت شاگردان حسینى، در خط دفاعى آنهاست. سبک 
بازى تخریبى و دفاع تیمى و منظم آنها موجب مى شــود که 
به راحتى گل نخورند و بهترین خط حمله ها را زمینگیر کنند. 
طالیى پوشــان مسجدسلیمان با همین شــیوه در سه هفته 
ابتدایى لیگ مقابل تراکتور، سایپا و پرسپولیس، سه مساوى 

ارزشمند را کسب کردند.
از طرف دیگر، بازیکنان نفت مسجدسلیمان در فاز تهاجمى 
سعى دارند که با ارائه یک بازى مســتقیم و ارسال هاى بلند، 

ضربات ایستگاهى و کرنرها به گل برسند.
تقابل سپاهان و نفت مسجدسلیمان را مى توان دیدار سخت 
و حساس براى هر دو تیم دانست. ســبک تدافعى بازیکنان 
نفت مسجدسلیمان در کنار چمن بى کیفیت ورزشگاه خانگى 
آنها با توجه به نوع بازى سپاهانى ها مى تواند براى شاگردان 
نویدکیا دردسرساز شود و باید منتظر ماند و دید در این مسابقه 

چه اتفاقى رخ 
خواهد داد.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در چارچوب هفته 
پنجم رقابت هاى لیگ برتر در ورزشــگاه شهید 

بهنام محمــودى به مصاف تیم نفت مسجدســلیمان 
خواهد رفت.

اما در ادامه  سپاهاناگرچه لیگ بیستم را با شکست آغاز کرد
راه مقتدر ظاهر شــده و خود را به عنوان یکى از جدى ترین 
مدعیان قهرمانى معرفى کرده است. این تیم امروز یک شنبه 
باید در پنجمین گام از فصل جدید رقابت ها آماده مصاف با نفت 
حساس که در صورت مسجدسلیمان شود. دیدارى سخت و

پیروزى شاگردان نویدکیا، با توجه به نتایج بازى هاى
اصلى سپاهان، یعنى تیم هاى پرسپولیس و استقاللد
نتیجه بازى گل گهر و پیکان، مى تواند فاصله زردپوش
صدرجدول کاهش دهد و جایگاه آنها در جدول بهبود بب
شاگردان نویدکیا در حالى آماده مصاف با نفت مسجدس
مى شوند که در چهار هفته نخست دو برد و یک تساوى
7شکست کسب کرده و با 7 امتیاز در رده ششم جدول رد
جاىدارند. سپاهانى ها هفته گذشــته مقابل سایپا به
رفته و با وجود بازى خوبى که ارائه کردند، با تساوى یک

متوقف شدند.
تقابل ســپاهان و نفت مسجدســلیمان را مى توان

پیچ خطرناك لیگ براى زردپوشــان دانســت. سپاه
هفته هاى ششم تا نهم، سه بازى ســنگین مقابل تی
پرسپولیس، فوالد و نســاجى در پیش دارد
مس رفسنجا با تیم
تقابل تقریبًا آ
این آنهــا در

از طــرف دیگربه شــمار مى آید. 
نزدیک تیم هاى نخست تا هشتم جدول در کنار حض
مدعى جدى در لیگ بیستم فرصت کوچکترین اشتب
را براى از سپاهانى ها گرفته و همین امر، مى تواند کار
داده که به سا زیادى سخت کند، اما سپاهان نشان  حد
موقعیت پیش آمده براى کم کردن فاصله اشبا صدر

و نفت مسجدسلیمان، امروز در ورزشگاه شهید بهنام محمودى
سپاهان 

ابتداى پیچ خطرناك براى یاران محرم

النصر گرامى! تالش هایت بى فایده است

در سپاهان قهرمانى مى خواهیم

خلعتبرى: کاش 
سایپا را برده بودیم

کرونا 66 درصد گاندوها را فتح کرد!

سپاهان 
در فوتبال ایران 
یک برند است

کى روش 
گزینه تیم شجاع

را در ارتباط بــا غیرقانونى بودن ثبــت بازیکنان جدید 
پرســپولیس با وجود محرومیت از سوى فیفا به کمیته 

Cانضباطى AFC ارسال کرد.

پس از آنکه کمیته انضباطى کنفدراسیون فوتبال آسیا 
اعتراض النصر را رد کرد، باشــگاه ســعودى با ارسال 
Cدرخواست به کمیته استیناف AFC تالش هاى قانونى 

خود را ادامه داد و آخرین گزینه آنها شــکایت به دادگاه 
مىمىمىمىمىمىمىمىىمىـمىمىمىمىمىمىىمىمى داورى ورزش بود که هنوز رأى آن به طور رسـ

انتظار مى رود پاسخ دادگاه در  اعالم نشده  و
زمان برگزارى  دوره بعدى مســابقات 

صادر شود.
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 

در حال حاضر در منطقه شرق 
حال برگزارى اســت و در
قهرمان این دوره در فینال
29 آذر به 9مســابقات روز

مصاف پرسپولیس ایران 
خواهد رفت کــه در دوحه

پایتخت قطر برگزار مى شود.

و بــراى دیدار 
بعدى آماده 

شویم.
فع  ا مد

تیــم 
فوتبال بانوان ســپاهان دربــاره داورى دربى 

اصفهان اظهار کرد: داوران بازى روز خوبى را پشــت 
سر گذاشتند، اما بازى کامًال حساس بود و تیم مقابل بازى 
فیزیکى ارائه مى  کرد و به همین دلیــل داور مجبور به 

استفاده زیاد از کارت هاى خود شد.
هادیه کر درباره جدایى از ذو ب آهن و پیوستن به سپاهان 
تصریح کرد: ذو ب آهن باشــگاه بزرگ و قابل احترامى 
اســت. هر بازیکنى حق انتخاب دارد و من هم با توجه 
به پیشــنهاداتى که داشــتم قلبًا ســپاهان را انتخاب

کردم. 

مهاجم تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد، زردپوشان اصفه
در فصل جارى به چیزى جز قهرمانى فکر نمى کنند.

محمدرضا خلعتبرى در گفتگویى درباره آخرین وضع
مصدومیتش گفت: من از ناحیه مچ پا مصدوم شد
متأسفانه دو بازى قبلى را از دست دادم. البته خد
شکر مى کنم که این مصدومیت به خیر گذش
و اتفاق بدترى برایم رخ نــداد. بعد از با
با نفت مسجدســلیمان هم در تمرین
گروهى سپاهان شرکت خواهم کر
مهاجم تیــم فوتبال ســپاهان

ه  ر شــا به عملکرد این تیــم در چا
گذشته اهفته  تصریح کرد: ما در بازى

خوبى  نداشتیم و مقابل گل گنمایــش 
ولى دو بــرد پیاپى برشکســت خوردیم، 

وضعیت تیــم را بآلومینیوم اراك و تراکتور 
شرایط ما با کسبکرد. اگر سایپا را مى بردیم 

االن هم وضعیتمبرد پیاپى عالى مى شد، ولى 
در ادامه فصل نتبد نیست و تالش مى کنیم تا 
یک بازى ســخخوبى بگیریــم. این هفته هم 

امیدوارم با دست پربا نفــت مسجدســلیمان داریم، ولى 
اصفهان برگردیم.

وى در پاسخ به این پرسش که آیا سپاهان مى تواند بعد از چند فص
قهرمان لیگ برتر شود؟ اظهار کرد: ما بازیکنان خوبى داریم و هدا
تیم را هم محرم نویدکیا برعهده دارد که با انگیزه باال دنبال موفق
در سپاهان است. تمامى مربیان سپاهان کاربلد و باتجربه هستن
مدیرعاملى مثل آقاى ســاکت هم در کنار تیم است، ضمن این

مدیرعامل کارخانه هم از تیم حمایت مى کند.
خلعتبرى ادامه داد: ما به چیزى جــز قهرمانى فکر نمى کنیم. ا
تیم هاى دیگر هم چنین هدفى دارند، ولى قهرمان شــدن در لی
برتر بــراى هر تیمى که چنین هدفى دارد ســخت اســت. ما

امیــدوارم در نهاسخت تالش کنیم  و
براى ســپاهاناتفاقــات خوبى 

دهد.

نى مى خواهیم

خلعتبرى: کاش
سایپا را برده بودی

ط 

بًا 
 با

چه اتفاقى رخ
خواهد داد.
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ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 837/98 شــماره دادنامه : 1110-
98/12/12 تاریخ رسیدگى 98/12/3 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم  شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان: علیرضا فدایى نشانى: نجف آباد – خ امام – گل فروشى آقاى فدایى وکیل : آقاى 
مهدى سواد کوهى نشانى : نجف آباد – خ امام روبروى سینما الله دفتر وکالت خوانده: على براتى 
نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى علیرضا فدایى 
با وکالت آقاى مهدى سواد کوهى  به طرفیت على براتى دائر بر صدور حکم به محکومیت خوانده  
به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسى هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خســارت تاخیر در تادیه تازمان اجراى حکم به استناد شهادت شهود ، نظر به اظهارات 
خواهان در دادخواست تقدیمى و صورت جلسه و مستند ابزارى وى که عبارت است از اظهارات 
شهود که مثبت اثبات ادعاى خواهان مى باشد و طى  آن خواهان مبلغ هشت میلیون تومان کار 
در گلخانه ى خوانده از ایشان  طلبکار است و از توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ نشر در آگهى 
در شورا   حاضر نشده و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده و لذا شورا  مستنداً به مواد 198 و 
515 و 519 قانون آئین  دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به  محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان بابت اصل خواسته و  پرداخت مبلغ صد و سه هزار 
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست به مورخه 
98/9/7 لغایت  وصول محکوم به و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان 

صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا به مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومى نجف آباد مى 
باشد.1052480/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/9/118 

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالسه پرونده 838/98 شــماره دادنامه : 1045-
98/11/15 تاریخ رسیدگى 98/11/8 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم  شوراى حل اختالف نجف 
آباد خواهان: علیرضا فدایى نشــانى: نجف آباد – خ امام – گل فروشى آقاى فدایى وکیل آقاى 
مهدى سواد کوهى نشانى : نجف آباد – خ امام روبروى سینما الله دفتر وکالت خوانده: عباس 
یزدانى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى علیرضا 
فدایى با وکالت آقاى مهدى سواد کوهى  به طرفیت عباس یزدانى دائر بر تقاضاى صدور حکم به 
محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار تومان به انضمام کلیه خسارات 
دادرسى هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سرررسید لغایت زمان 
اجراى حکم ، نظر به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمى و صورت جلسه و مستند ابزارى 
ایشان که عبارت است از اظهارات شهود که مثبت اثبات ادعاى خواهان است که اظهار داشته 
اند خواهان بابت لوله کشى و برق کشى کلى نه خوانده مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار تومان را 
طلبکار است و از توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ نشر در آگهى دلیلى بر رد ادعاى خواهان 
ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را ثابت  تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون 

آئین  دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به  محکومیت خوانده به   پرداخت 
مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار تومان بابت اصل خواسته و  پرداخت مبلغ شصت و دو هزار و 
پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت  
خسارت تاخیر در تادیه دادخواست به مورخه 98/9/7 لغایت  خواهان اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا به مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومى نجف آباد مى 
باشد.1054630/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/9/119 

 اخطار اجرایى
شــماره 1540/97 به موجب راى شــماره 174 تاریخ98/3/2 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه ملیحه امینى  به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال  بابت اصل خواسته  وپرداخت مبلغ 
1/860/000 ریال بعنوان هزینه  دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت  خســارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 97/11/12 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بعنوان  نیم عشــردولتى .محکوم له: حسن 
شفیعى با وکالت آقاى مهدى سواد کوهى به نشانى: نجف آباد شهر گلدشت خیابان امام نمایشگاه 
اتومبیل شفیعى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 

به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید1053739/م الف-شعبه دوم  
شوراى حل اختالف نجف آباد/9/120

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008001287 تاریخ ارسال نامه: 1399/04/21 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت هفت حبه و یک- پنجم حبه مشاع از 72- حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره:  
2599 فرعى از 32- اصلى بخش یک که در دفتر 483 صفحه 391 بنام خانم بیگم جعفرپور 
شهرضا ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده اینک حمیدرضا هاشمیان وکالتا از طرف نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008004457- 99/3/29 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 94798- 99/3/29 به گواهى دفترخانه 
سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1054777 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/9/117

نتایج یک آزمایش جدید نشان مى دهد که اگرچه ویروس 
کرونا بارها جهش ژنتیکى داشــته اما این تغییرات باعث 
تهاجمى تر شدن این ویروس یا سخت تر شدن روند درمان 

نشده است.
نتایــج این مطالعه تازه نشــان مى دهد کــه جهش هاى 
کوویــد-19 برخالف تصور پیشــین، ویــروس کرونا را 
مسرى تر نکرده اند. این درحالى است که پزشکان و محققان 
تاکنون نگران بودند که تغییرات ایجاد شده در ویروس روى 
کارآیى واکسن یا داروهاى احتمالى، تأثیر منفى داشته باشد.

کووید- 19 توســط ویــروس SARS-CoV -2 ایجاد 
مى شــود. این ویروس در اواخــر ســال 2019 از منابع 

نامعلوم حیوانى به انســان منتقل شــد. با توجه به این که 
SARS-CoV -2 ممکن است هنوز به طور کامل با میزبان 
انسانى خود ســازگار نباشد دانشــمندان نگران بودند که 
ویروس با تغییرات جدید، تهاجمى تر شــده باشد و قدرت 
انتقال آن در میان اجتماع انسانى افزایش یافته باشد اما هیچ 
موردى از جهش نبوده که محققان را به این امر متقاعد کند.

«لوســى ون دورپ»، از کالج دانشــگاهى لندن، گفت: 
خوشبختانه اکنون مى دانیم که هیچ کدام از جهش هاى 
ویروس باعث گسترش ســریع کووید-19 نمى شود اما 
همچنان باید هوشیار بمانیم و جهش هاى جدید را دنبال 

کنیم به ویژه زمانى که واکسن آماده شود.

عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا ضمن توضیح 
درباره چرایى کم بودن ابتال به کرونا در میان مبتالیان 
HIV، گفت: در این زمینه مطالعاتى بر روى بیماران مبتال 

به HIV انجام داده ایم. از آنجایــى که این بیماران، هم 
بسیار مراقب مسائل بهداشتى هستند و هم سه داروى 
ضد ویروس مصرف مى کنند و بر همین اســاس نوعى 
خاص از گلوبول هاى سفید خونشان باال بوده و سیستم 
ایمنى بدنشان قوى است، کمتر به کرونا مبتال مى شوند 

و اگر هم مبتال شوند، به نوع خفیف آن مبتال مى شوند.
دکتر مینو محرز درباره تأثیر داروهاى ایدز در درمان کرونا 
نیز گفت: در ابتداى شیوع کرونا، برخى داروهاى ایدز را در 

درمان آن به کار بردندکه بعداً مشخص شد تأثیر چندانى 
در بیماران ندارد. در حال حاضر هم این داروها از پروتکل 
درمان کرونا برداشته شدند. این داروها تأثیرى در درمان 

کرونا ندارد.
محرز درباره احتمال ســاخت واکســن ایدز با توجه به 
مشــابهت هایى که در ژنوم ویروس HIV و کرونا وجود 
دارد، اظهار کرد: یک قسمت از ویروس کرونا از ویروس 
HIV تشکیل شده است. البته هنوز براى HIV موفق به 

ساخت واکسن نشده ایم، اما با ساخت واکسن کرونا که 
شبیه HIV اســت، مى توان امیدوار بود که براى HIV و 

هپاتیت C هم بتوان واکسن ساخت.

جهش ها کرونا را 
تهاجمى تر نکرده اند

مبتالیان ایدز، کمتر گرفتار 
کرونا مى شوند

چوب مى خورید اگر...!
  جماران| پلیس فیلیپین تهدید کرد کسانى که 
به قواعد فاصله اجتماعى ملزم نمى شوند را چوبکارى 
مى کند. فرمانده تیم مبارزه با کرونا در فیلیپین گفت: 
نیروهـاى پلیس و ارتـش در مکان هـاى عمومى در 
مانیال پایتخت و کانون هاى شیوع کرونا گشتى هایى 
را به راه مى اندازند و با خود چوب هایـى از خیزران به 
طول یک متر براى اندازه گیرى فاصله اجتماعى دارند.

واکسن، پایان کرونا نیست
  فارس| «تدروس آدهانوم»، مدیر کل سازمان 
جهانى بهداشت پیشرفت هاى حاصل شده در خصوص 
کشف واکسن کووید-19 را تحولى مثبت توصیف کرد 
اما گفت سازمان تحت امر او از این نگران است که این 
مسئله باعث ایجاد برداشت هایى درباره به اتمام رسیدن 
بحران شیوع کرونا شده و افزود: این بیمارى همه گیر 

هنوز راه زیادى براى رفتن دارد./3681

عیوضى کرونا گرفت
محمدرضا عیوضى، خواننده تیتراژ    ایران آرت|
سریال «روزگار غریب»  به کرونا مبتال شد. او نوشت: 
«علیرغـم رعایت همـه پروتکل هـاى بهداشـتى و 
ایمنى، زدن ماسک و نرفتن به تجمعات و شستشوى 
دسـت بعد از هر تمـاس و... متأسـفانه نتیجه تسـت 
کروناى من مثبت شـده و چهـار روز اسـت قرنطینه 

هستم...»/3680

روى موج کووید-19

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پیشــتاز خدمت چاپار آپادانا درتاریخ 1399/09/06 به شماره ثبت 
66249 به شناسه ملى 14009610632 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ 
مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: تاسیس، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان 
 ICT خدمات دولت و بخش عمومى غیردولتى یا دفتر خدمــات ارتباطات و فناورى اطالعات
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 ســرتاوه ، کوچه (پارك) ، بن بست شــهید ابراهیم مصدق ، پالك - 8 ، طبقه همکف 
کدپستى 8155887561 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99 مورخ 1399/08/29 نزد بانک سپه شعبه 
خاقانى با کد 2170 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم کیمیا تکبیرى به شماره ملى 1272328910 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم آرام ناسخیان به شماره ملى 1286012627 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم هدى ناسخیان به شماره ملى 1292071575 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
حسین فرقانى اله آبادى به شــماره ملى 0072296992 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال آقاى پوریا یوسفى به شماره ملى 2460316488 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1054300)

آگهى تغییرات 
شــرکت دیبا طب اسپادان با مســئولیت محدود 
بــه شــماره ثبــت 58209 و شناســه ملــى 
14006698756 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/20 سیدوحید 
نکتــه دان اصفهانى فرزند ســیدجالل شــماره 
شناسنامه 337 و شــماره ملى 1287987699 با 
پرداخت مبلغ 170000 ریال و ســیدمهدى نقیب 
زاده نائینى فرزند سیدعلى شماره شناسنامه 104 
و شــماره ملى 1249466393 بــا پرداخت مبلغ 
20000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکاء 
درآمدند. على معلم بــا پرداخت مبلغ 30000 ریال 
به صندوق شرکت سهم الشــرکه خود را به میزان 
180000 ریال افزایش داد و در نتیجه ســرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1220000 ریال 
افزایش یافت ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور 
اصالح گردید. مدیرعامل شرکت اقرار به دریافت 
مبلغ افزایش یافته نمود. - اسامى شرکاء و میزان 
سهم الشــرکه فعلى هر یک بدین شرح مى باشد : 
سیدوحید نکته دان اصفهانى دارنده 170000 ریال 
سهم الشرکه ، سیدمهدى نقیب زاده نائینى دارنده 
20000 ریال ســهم الشــرکه ، على معلم دارنده 
180000 ریال سهم الشــرکه ، محمدرضا دارابى 
دارنده 300000 ریال سهم الشرکه ، محمد انارکى 
بارده دارنده 250000 ریال سهم الشرکه ، محمد 
مهدى ترابى دلوئى دارنده 250000 ریال ســهم 
الشرکه و عاطفه دارابى دارنده 50000 ریال سهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1054310)

آگهى تغییرات 
شرکت دیبا طب اسپادان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 58209 و شناسه ملى 14006698756 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/06/20 
محمدرضا دارابى دریافت مبلغ 50000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 250000 ریال ، محمدمهدى ترابى دلوئى با دریافت مبلغ 150000 ریال از صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 100000 ریال کاهش داد و محمد انارکى بارده با دریافت مبلغ 20000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 230000 
ریال کاهش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1220000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصالح گردید. - اسامى شرکاء 
و میزان سهم الشرکه فعلى هر یک بدین شرح مى باشد : سیدوحید نکته دان اصفهانى دارنده 170000 ریال سهم الشرکه ، سیدمهدى نقیب زاده نائینى دارنده 20000 ریال 
سهم الشرکه ، على معلم دارنده 180000 ریال سهم الشرکه ، محمدرضا دارابى دارنده 250000 ریال سهم الشرکه ، محمد انارکى بارده دارنده 230000 ریال سهم الشرکه ، 
محمد مهدى ترابى دلوئى دارنده 150000 ریال سهم الشرکه و عاطفه دارابى دارنده 50000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1054312)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود پیشگامان پیشخوان سپاهان درتاریخ 1399/08/25 به شماره ثبت 66153 به شناسه ملى 14009582908 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس ،راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت 
و بخش عمومى غیر دولتى 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 گل محمدى - جاللیه ، کوچه فیض 25 ، کوچه شبنم ، پالك 2 ، طبقه اول کدپستى 8194855137 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى حسین ابراهیمى علویجه به شماره ملى 1292866731 
دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه خانم بهناز طرفائى جزى به شماره ملى 5100029439 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى 
حسین ابراهیمى علویجه به شماره ملى 1292866731 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم بهناز طرفائى 
جزى به شماره ملى 5100029439 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1054283)

آگهى تغییرات 
شرکت دیبا طب اســپادان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 58209 و شناســه ملى 14006698756 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/06/20 محمدرضا دارابى به شماره ملى 1288870612 ، سیدوحید نکته دان اصفهانى به شــماره ملى 1287987699 و فاطمه رزاقى پور به شماره ملى 
2690089114 بسمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1054309)

آگهى تغییرات 
شرکت صدر ذوب رضوانشهر سهامى خاص به شماره ثبت 518 و شناسه ملى 10862058537 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1398/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مصطفى رمضانى به کد ملى 5129499921 به سمت بازرس اصلى و روح اله مختارى به کد ملى 6609175233 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. - تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1397 مورد 

تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1054712)

آگهى تغییرات 
شرکت دیبا طب اسپادان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 58209 و شناسه ملى 14006698756 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/20 محمدرضا 
دارابى به شماره ملى 1288870612 بسمت رئیس هیئت مدیره ، سیدوحید نکته دان اصفهانى به شماره ملى 1287987699 بسمت عضو هیئت مدیره ، فاطمه رزاقى پور 
به شماره ملى 2690089114 بسمت مدیرعامل شرکت براى مدت نامحدود انتخاب و کلیه اسناد و مدارك و اوراق بهادار با امضاء محمدرضا دارابى همراه با مهر شرکت معتبر 

مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1054311)

  علیرضا بهرامى/ خبرگزارى ایسنا |
بى شک درگذشت هر شهروند و هموطنى در هر کسوت 
و مرتبه اى بــر اثر ابتال به ویــروس کرونا یا هر عامل 
دیگرى، ناراحت  کننده است. اما در این روزهاى عجیب، 
براى بسیارى این پرسش پدید آمده است که ویروس 
مرگبار چرا بیش از شاخه هاى دیگر همچون اقتصاد، 
سیاست، ورزش و... بیشتر شخصیت هاى فرهنگى و 

هنرى را به کام مرگ مى کشاند؟
به هر حال سیاهه  درگذشــتگان حوزه  فرهنگ و هنر 
که در ایــن چند ماهه بــا ویروس کرونا از دستشــان 
داده ایم، آنقدر قابل توجه بــوده که براى خیلى ها این 
پرسش پیش بیاید که چرا درگذشــتگان این حوزه، از 
ســایر حوزه ها بیشتر اســت؟ آن هم چه پیشکسوتان 
نجیبى؛ خسرو ســینایى، اکبر عالمى، چنگیز جلیلوند، 
کامبوزیا پرتوى، پرویز پورحســینى و... اینها را اضافه 
کنید به نام هایى چون محمدرضا شــجریان، سیروس 
گرجستانى، محمدعلى کشاورز و... که در همین دوران، 
به خانه  ابدى بدرقه شان کرده ایم. اما پاسخ چه مى تواند 

باشد؟ 
درواقع هنرمندان از طرفى به صحنه و عرصه و تالش 
زنده اند و نمى توانند که خــود را زندانى کنند. از طرف 
دیگر، در احساس مســئولیت اجتماعى، که در طبیعت 
کارى آنان، تنها به شکل هاى چهره به چهره و حضور 
میدانى ممکن است، خود را موظف مى دانند که در چنین 
شرایطى، براى تقویت روحیه مردم و نیز کادر درمانى، اثر 
هنرى عرضه کنند. اما شاید نکته  مهم دیگر، اگر نگوییم 
مهمترین نکته، این است که هنرمندان، عمومًا تمکن 

مالى اقتصادیون و قدرت سیاسیون را ندارند که خود را 
پشت چند الیه محافظ نگه دارند و دوران قرنطینه را با 

دشوارى کم از سر بگذرانند.
بســیارى از هنرمندان ما، مصداق همــان کارگران 

روزمزدى هســتند که در ابتداى همه گیرى و حداقل 
در حرف هایمان، حواســمان بیشــتر به وضعیت آنان 
بود. باورتان مى شود یا حواستان هست که بسیارى از 
هنرمندان تئاتر ما حدود ده ماه است که یک ریال درآمد 

نداشته اند؟ بسیارى از آنان حتى یک پراید هم ندارند که 
با سیستم حمل و نقل اینترنتى، درآمدى داشته باشند. 
بسیارى از نوازندگان موسیقى نیز همینطور. حتى گزینه  
نوازندگى خیابانى را هم در این مدت، دیگر پیشــروى 

خود نمى بینند. بســیارى از هنرمندان خوشــنویس و 
صنایع دســتى، با تعطیلى نمایشــگاه ها، همه  درها را 
به سوى خود بســته مى بینند. بســیارى از هنرمندان 
طراح و گرافیست، با تعطیلى جشنواره ها، تقریبًا هیچ 
سفارش جدیدى نداشته اند. در چنین وضعیتى، چگونه از 
هنرمندان مى توان انتظار داشت که خودشان را قرنطینه 

کنند تا زنده بمانند!
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى هم جز پرداخت حق 
بیمه چندماهه و یک کمک 1/5 میلیون تومانى به حدود 
70 هزار هنرمند عضو صنــدوق اعتبارى هنر، کمک 
دیگرى نتوانسته است بکند. 1/5 میلیون تومان پس از 
ده ماه بیکارى هم با توجــه به هزینه هاى امروز، دقیقًا 
نمى شود گفت که به چه میزان به کار مى آید، یا اساسًا 

به چه کار مى آید؟
به هر حال با هر کدام از دلیل ها و اوصاف باال که باشد، 
همین روزها که پرویز پورحسینى، در مزار سرد خویش 
در بهشت زهرا(س) آرمیده است، سریال تلویزیونى او 
محفل گرم خانواده ها را گرم تر مى کند. چنگیز جلیلوند 
در همین شرایط هم کار مى کرد که مبتال شد. دوستان 
و همکارانش امیدوار بودنــد و دعا مى کردند که خوب 
شود و به ســر کارش برگردد. اکبر عالمى تا انتها هم 
به کار و فعالیت مشــغول بود. مرحــوم کریم اکبرى 
مبارکه ســر صحنه فیلمبــردارى بود که مبتال شــد. 
بى شک او نمى توانســت کار نکند؛ چه از نظر عشق به 
صحنه، هنر و مردم و چه از این منظــر که هنرمندان 
ما عمدتًا حتى مانند یک کارمند ساده دولت هم امنیت 

شغلى و روانى ندارند.

 چرا کرونا بیشتر هنرمندان را مى کشد؟
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پیش دیابت که به عنوان عارضه عدم تحمل گلوکز نیز شناخته 
مى شــود، معموًال هیچ عالمت خاصى ندارد. این حالت اغلب 
قبل از ابتالى جدى به دیابت نوع دوم بروز مى کند؛ یعنى قند 
خون آنها باالتر از سطح نرمال است ولى در حدى باال نیست که 

بتوان آن را دیابت در نظر گرفت. 
در اینجا 6 عالمت خاموش پیش دیابت کــه به اندازه دیابت 
شیرین نیست ولى عامل خطر بزرگى به شمار مى آید، معرفى 

شده است:

در این روزها جهان با ویروس کرونا به شدت درگیر اســت و افراد براى پیشگیرى ملزم به 
استفاده از ماسک هستند اما برخى از بوى بد دهان بعد از استفاده ماسک شکایت دارند.

بوى بد دهان نتیجه کاهش تولید بزاق، بهداشــت ضعیف دندان، خشکى دهان و مصرف 
رژیم غذایى سرشار از شکر و مواد اســیدى اســت. در تمام مواردى که در باال نام بردیم، 
جرم هاى تولید شده افزایش پیدا مى کنند و بوى بد داخل دهان ایجاد مى شود. در طول روز 
همه ما تمایل داریم که دهان خود را بشوییم و این میکروارگانیسم هاى مضر را از دهانمان 
دور کنیم؛ مخصوصاً زمانى که چیزى مى خوریم یا مى نوشیم اما گاهى اوقات بدون مسواك 
مى خوابیم و در نتیجه باکترى موجود در دهان افزایش پیــدا مى کند و زمانى که از خواب 
بیدار مى شــویم، نفس بدبویى داریم و در کل تمام این عوامل باعث مى شود تا دهان زیر 

ماسک بو بگیرد.
حتماً باید مطمئن باشید که به اندازه کافى بین شش الى هشت لیوان در روز آب مى نوشید تا 
از خشکى دهان خالص شوید. اگر دارو مصرف مى کنید که خود دارو عاملى براى خشکى 
دهان است، حتماً با یک متخصص دهان و دندان صحبت کنید و از داروهایى استفاده کنید که 
بتواند بزاق از دست رفته دهان شما را جبران کند. پوسیدگى دندان، پالك دندانى، خونریزى 

لثه و... مى تواند عاملى براى بدبویى دهان باشد.

مصرف زیاد چاى و قهوه حاوى شکر مى تواند عاملى براى بد بویى دهان باشد و حتى ممکن 
است پوســیدگى دندان را هم ایجاد کند زیرا جرم هاى موجود در دهان در طول این مدت 
افزایش پیدا مى کند. در نتیجه بوى بد ایجاد مى شود. حذف کردن این موارد از رژیم غذایى 

روزانه و مسواك زدن مى تواند عاملى براى بهبود بوى بد دهان باشد.
 محصوالت حاوى تنباکو سالمت بدن را از هر طریقى به هم مى زند. همچنین مشکالتى 
مثل سرطان، آسیب به لثه، پوسیدگى دندان و بدبویى دهان را به دنبال خواهد داشت. پس 

باید سعى کنید عادت سیگار کشیدن را ترك کنید.
 یکى از اصلى ترین راه حل هاى رفع بوى بد دهان مســواك زدن است که باید به صورت 
مرتب و صحیح روزانه حداقل دو بار انجام تا از تجمع باکترى و عوامل مضر براى سالمت 

دهان و دندان جلوگیرى شود.
براى جلوگیرى از بوى بد دهان هنگام استفاده از ماسک هم باید از نخ دندان استفاده کنید.

جویدن آدامس هاى بدون قند یکى دیگر از راهکارهاى مؤثر در رفع بوى بد دهان هنگام 
استفاده از ماسک است.

 شستن مرتب ماسک پارچه اى و تعویض به موقع ماسک هاى یکبار مصرف در جلوگیرى 
از بوى بد دهان حین استفاده از ماسک اثرگذار است.

رفع بوى بد دهان هنگام استفاده از ماسک

مدیر کل حوزه ریاست ســازمان نظام پزشکى کشور 
با اشــاره به از دســت دادن حس بویایى و چشایى در 
ابتال به کرونا گفت: این عالیم معموًال در مراحل اولیه 
بیمارى نمود پیدا مى کند، این عالیم خوش خیم است 

و ماندگار نیست.
بابک پورقلیچ با گفت: ایــن عالیم معموًال در مراحل 
اولیه بیمارى نمود پیدا مى کند. این عالیم خوش خیم 
است و ماندگار نیست. بیماران  حتماً با پزشک مشورت 
کنند.  از دســت رفتن حس بویایى و چشایى از عالیم 
کوتاه مدت کروناســت و طى دو تا ســه هفته از بین 
مى رود اما اگر ادامه دار باشد باید از موادى که عصب 

بویایى را تحریک مى کند استفاده کرد.

کدام عالیم کرونا 
ماندگار نیست؟

6 عالمت خاموش ابتال به پیش دیابت

 نکته آخر: همواره پزشکان براى تشخیص به موقع پره دیابت اهمیت بسیار 
قائلند چرا که معالجه و بهبود شرایط نامساعد در (پره دیابت) ممکن است از 
بروز مشکالت جدى در سالمت افراد پیشگیرى کند. براى مثال تشخیص به 
موقع و درمان پره دیابت مى تواند از بروز دیابت نوع دوم و عوارض مرتبط با آن 
مانند بیمارى قلب و عروق، مشکالت بینایى و بیمارى هاى کلیوى پیشگیرى 
کند. مطالعات اخیر نشان مى دهد که عوارض مرتبط با دیابت، اغلب قبل از 
تشــخیص بالینى دیابت ایجاد مى گردند و بر این اساس تشخیص دیابت در 

مراحل اولیه و نیز مراحل قبل از بروز دیابت داراى اهمیت خاص خواهد بود.

محققان اعالم کردند که اگرچه پیش دیابت همیشــه نشــانه هاى 
آشــکارى ندارد، یک عامل خطر آن، بروز تکه هاى تیره روى پوست 
گردن و مفاصل اســت. این وضعیت به عنــوان آکانتوز نیگریکانس 
شناخته شده اســت؛ یعنى تیره و ضخیم شدن بخش هایى از پوست. 
البته ایــن وضعیت مى تواند نشــانه دهنده یک تومور ســرطانى در 
ارگان هاى داخلى بدن نیز باشد و به هر حال باید به طور کامل توسط 

پزشک تحت بررسى قرار گیرد.

تارى دید اگرچه مى تواند نشانه اى از مشکالت سالمتى از جمله گلوکوم و 
حتى مولیتپل اسکلروزیس باشد، اما یکى از نشانه هاى هشداردهنده ابتال به 
پیش دیابت نیز هست. باال و پایین رفتن ناگهانى قند خون (که در کسانى که 
پیش دیابت دارند شایع اســت) مى تواند قابلیت تمرکز چشم را به هم بزند و 
باعث تارى دید شود. تارى دید به محض اینکه سطح قند خون به حالت طبیعى 
بازگردد از بین مى رود. هر گونه تغییرات بینایى از جمله تارى دید باید توسط 

پزشک به طور کامل بررسى شود.

عدم فعالیت بدنى مى تواند به اختالالت روانى از جمله افسردگى پیوند داده 
شود اما به دلیل شروع مقاومت به انسولین در افراد در مرحله پیش دیابت، میل 
به فعالیت بدنى کمتر مى شود. این در حالى است که ورزش منظم خطر ابتال 
به دیابت را تا 70 درصد نسبت به افراد غیر فعال کاهش مى دهد. سعى کنید 30 
دقیقه فعالیت بدنى روزانه را براى پنج روز در هفته انجام دهید. مى توانید این 
30 دقیقه فعالیت بدنى را به دوره هاى زمانى کوتاه تر تقسیم کنید: براى مثال 
سه دوره ده دقیقه اى. فعالیت بدنى اى را انتخاب کنید که از آن لذت مى برید.

یکى از شناخته شده ترین عالیم پیش دیابت و دیابت است، تشنگى 
بیش از حد در جواب قند اضافى موجــود در خون اتفاق مى افتد. بدن 
مى خواهد قند اضافى را به صورت ادرار خــارج کند، به همین دلیل 
مجبورتان مى کند بیش از حد معمول آب بنوشید. به همین دلیل دائم 

احساس تشنگى مى کنید.

در حالى که گاهى اوقات پیش دیابت عالئمى از جمله خستگى را به همراه 
دارد، کسانى که کمتر از شش ساعت خواب در شبانه روز دریافت مى کنند، در 
معرض خطر باالتر ابتال به پیش دیابت هستند. در یک مطالعه جدید محققان 
متوجه شدند که چگونه کم خوابى مى تواند سبب ابتال به شرایط پیش دیابت 
در مردان جوان سالم شود. محققان در این مطالعه متوجه شدند که کم خوابى 
مداوم موجب افزایش سطح اسید چرب در خون مى شود. افزایش سطح اسید 
چرب سوخت و ساز چربى را مختل و توانایى انسولین را براى تنظیم مناسب 
قند خون از بین مى برد و در نتیجه منجر به ابتال به دیابت مى شــود. قطع 
کافئین در بعد از ظهر، خاموش کردن وسایل الکترونیکى یک ساعت قبل از 
خواب، عدم استعمال سیگار و یا خوردن خوراکى هاى سرپایى در شب براى 

جلوگیرى از بروز بى خوابى مؤثر است.

اگر شما دچار کبودى و یا زخمى شــده اید که دیر از بین مى رود، باید 
بدانید که مى تواند نشانه هشدار دهنده پیش دیابت باشد. قند خون باال 
گردش خون را کند مى کند، به همین دلیل طول مى کشــد تا پوست 
بتواند خود را ترمیم کند. این وضعیت حتى باعث رشــد باکترى ها و 
قارچ مى شــود، که به معناى دوباره عفونت کردن اســت مخصوصًا 

روى پوست.

1-پوست تیره: 

4-تارى دید: 

2-عدم میل به ورزش:

5-افزایش تشنگى:

3-کمبود خواب: 

6-زخمى که دیر خوب مى شود:

6 عال

ا

-پوستتیره:-پوست تیره: 

بت

ا

محققان دریافتند ســاختار میکروبیوم هاى روده فرد با 
میزان ویتامین D فعال وى مرتبط است.

میکروبیوم هــاى روده کــه متشــکل از باکترى ها، 
ویروس ها و ســایر میکروب هاى موجود در دســتگاه 
گوارش هستند، نقش مهمى در سالمتى و خطر بیمارى 
دارند. محققان دانشــگاه کالیفرنیا اثبات کردند ساختار 
میکروبیوم هاى روده با میزان ویتامین بدن مرتبط است. 
ویتامین D هورمونى مهم براى ســالمت استخوان ها و 

سیستم ایمنى بدن است.
ویتامین D به چندین شــکل مختلف وجود دارد اما تنها 
نوع غیرفعال آنکه قابل ذخیره شــدن در بدن اســت از 
طریق آزمایش خون قابل تشخیص است. براى استفاده 
از ویتامین D بدن باید نوع غیرفعال را به فعال تبدیل کند.
«دیبورا کادو»، سرپرســت تیم تحقیــق، در این باره 

مى گوید: «ما در مطالعاتمان مشــاهده کردیم تنوع 
میکروبیوم هاى روده ارتبــاط نزدیکى با ویتامین 

D فعال دارد. این ارتبط در رابطه با ویتامین D غیرفعال 
مشــاهده نشــد.» وى در ادامه مى افزاید: «تنوع بیشتر 
میکروبیم هاى روده با ســالمت عمومــى بدن مرتبط 

است.»
مطالعات متعدد نشان داده است که افراد با میزان ویتامین 
D کم در معرض خطر بیشتر ابتال به سرطان، بیمارى هاى 
قلبى، عفونت شدیدتر کووید- 19 و سایر بیمارى ها قرار 

دارند.
 D کادو عنوان مى کند: «ارزیابى تشکیل و تجزیه ویتامین
ممکن است شاخص بهترى براى بیمارى هاى زمینه اى 

باشد.»

نابودى میکروب هاى روده با یک ویتامین

ارد اما تنها و
 بدن اســ
 براىاس
ل تبدیل
ر این

م تنوع
مین

Dنمین Dون مىکند: «ارزیابى تشکیل و تجزیه ویتا

ممکناست شاخص بهترى براى بیمارى هاى زمینه اى 
ــت از 
ستفاده 
لکند.
 باره
ع
ن

باشد.»

«النا ســولوماتینا»، متخصص تغذیه مــواد غذایى 
که مصرف آنها بر روحیه و خلق و خــوى افراد تأثیر 
منفــى مى گذارد را معرفــى کرد. به نظــر او، قند در 
درجــه اول مى تواند بر وضعیت عاطفــى تأثیر بدى 

بگذارد.
او  گفت: به محض اینکه مقدار زیادى قند مصرف شود 
بدن شروع به ترشح انســولین فراوان مى کند. سطح 
گلوکز در جریان خون به ســرعت پایین مى آید و فرد 
احساس خستگى مى کند و آماده اســت از همه دنیا 
متنفر باشــد. با تحریک پذیرى و بدخلقى مى توانید 

تشخیص دهید که فرد قند زیادى مصرف کرده است.
ســولوماتینا بیان کرد: اول از همه، چنین جهشــى 
مى تواند در افرادى که غالبًا از قند هاى ساده استفاده 

مى کنند (شیرینى و شکر) بیشتر مشاهده شود.
این متخصص افزود: یکى دیگــر از مواد غذایى که 
منجر به بدتر شــدن خلق و خو خواهد شد غذاهاى 

حاوى چربى هاى ترانس است.
سولوماتینا گفت: بیســکویت، کیک، نان و مارگارین 
مى توانند باعث ایجاد روحیه بد شــوند، زیرا غشاى 

سلول و رشته هاى عصبى را از بین مى برند. 

خوراکى هایى که شما را بداخالق مى کند

با افزایش سن بخش هاى مختلف بدن تغییراتى مى کنند و نیاز به مراقبت هاى بیشتى دارید، 
یکى از مهمترین مسائل که بعد از 40 سالگى باید مد نظر قرار بگیرند، تغذیه است.

کاهش سوخت و ساز بدن با افزایش سن و تغییر در تعادل هورمون ها، علت ابتال به بسیارى 
از بیمارى هاى مزمن بعد از40 سالگى است؛ با این حال، رعایت یک رژیم غذایى سالم دراین 
سنین، از بار ابتال به بسیارى از شرایط پزشکى خطرناك مى کاهد. به طور کلى براى مبارزه با 
بیمارى هاى مزمن، نیاز زنان و مردان با افزایش سن به مصرف سوپرفودها یا غذاهاى شگفت 

انگیز بیشتر مى شود.

عدس
این ماده غذایى نه تنها به هضم فیبر کمک مى کند، بلکه سرشار از مواد مغذى مانند پروتئین 

و آهن است و میزان قند خون را نیز در محدوده سالم نگه مى دارد.

کدو تنبل
تحقیقات مؤسسه ملى سرطان ایاالت متحده نشان داده که کاروتنوئیدهایى مانند بتاکاروتن 
در کاهش ابتال به بسیارى از سرطان ها به ویژه سرطان سینه مفید است. همه سبزیجات قرمز، 
زرد، بنفش و نارنجى و همچنین سبزیجات حاوى برگ هاى سبز تیره، غنى از کاروتنوئیدها 

هستند. هویج نارنجى و کدو تنبل، در واقع ستاره هاى بتاکاروتن محسوب مى شوند.

گوجه فرنگى
بنا بر تحقیقات مجله بین المللى تحقیقات و درمان سرطان، عالوه بر بتاکاروتن، یک آنتى 
اکســیدان خوراکى به نام لیکوپن نیز در جلوگیرى از ســرطان نقش مهمى دارد. میوه ها و 
سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه فرنگى، هندوانه، پاپایا و فلفل قرمز، همگى منابع خوبى از 
لیکوپن هستند. جالب است بدانید پخت گوجه فرنگى به جذب بیشتر لیکوپن موجود در آن 

کمک مى کند.

تخم کتان
روغن تخم کتان براى کنترل کلسترول بسیار عالى است. اما مهمتر از اینها، دانه هاى تخم 
کتان سرشــار از امگا3 و وجودش در برنامه رژیم غذایى همه ضرورى است. با این دانه ها 

مى توانید بیمارى قلبى، دیابت، سرطان و التهاب هاى بدن را کاهش دهید.

سوپرفود براى 40 ساله ها

کیوى سرشار از خواص و فواید باورنکردنى براى حفظ سالمت 
بدن است.

این میوه با دارا بودن انبوهى از مواد مغذى با فوائد بسیارى براى 
سالمتى همراه اســت. یک عدد از این میوه حاوى 61 کالرى، 
15 گرم کربوهیــدرات، 3 گرم فیبر و تنهــا 9 گرم قند طبیعى 
است. همچنین ویتامین C، کلسیم، آهن، ویتامین B6، منیزیم، 
پتاســیم از مواد مغذى ضرورى موجود در این میوه به حساب 

مى آید.
به گفته متخصصین تغذیه، ترکیب هاى مغذى موجود در این 
میوه درصورتى که به طور مرتب مصرف شود براى سالمت مفید 
هســتند و مى توانند هضم غذا را بهبود داده و سالمت سیستم 

ایمنى و متابولیک را تقویت کنند.
مصرف میوه کیوى یکى از آســان ترین روش ها براى تأمین 
ویتامین C مورد نیاز بدن است. ویتامین C یک اسید اسکوربیک 
است که بدن براى تشــکیل ماهیچه، کالژن و استخوان ها به 

آن نیاز دارد. 
نتایج برخى مطالعات نشان مى دهد که خوردن کیوى مى تواند 
به مبتالیان آسم کمک کند و ممکن است باعث کاهش خس 

خس در کودکان شود.
همچنین ویتامین C و آنتى اکســیدان هاى موجود در کیوى 
مى توانند با سفت شدن پوست هنگام مقابله با التهاب به کاهش 
آکنه کمک کند. عالوه بر این، کیوى سرشــار از پتاسیم است 
که به عملکرد کلیه ها کمک کرده و مانع از تشــکیل سنگ در 
کلیه ها مى شود. وجود پتاسیم در کیوى به کاهش فشارخون باال 

کمک مى کند.
یکى دیگر از مزایــاى کیوى براى ســالمتى دارا بودن فیبر و 
آب اســت. فیبر به تجزیه غذا کمک مى کنــد و میزان باالى 
آب موجود در کیوى نیز باعث مى شــود بدن آب کافى دریافت 
کند که هر دوى این فاکتورها به فرایند هضم سالم غذا کمک 

مى کنند.

خواص جالب 
کیوى 

براى سالمتى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

شما را از دنیاپرستى مى ترسانم، زیرا منزلگاهى است براى کوچ کردن
نه منزلى براى همیشــه ماندن. دنیا خود را با غرور زینت مى دهد و با 
زینت و زیبایى مى فریبد. خانه اى است که نزد خداوند بى مقدار است؛ 
زیرا که حالل آن با حرام و خوبى آن با بدى و زندگى در آن با مرگ و 
شیرینى آن با تلخى ها درآمیخته است، خداوند آن را براى دوستانش 

انتخاب نکرد و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. 
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