
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

سه شنبه 18  آذر  ماه 1399 / 8  دسامبر   2020 / 22  ربیع الثانى 1442
سال هفدهم /شماره 3922 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

نکات کاربردى در رابطه با پیاده روىماجراى ضرب و شتم شدید دانش آموز اصفهانىگالیه «فامیل دور» از «خندوانه»!احتمال رد کلیات الیحه بودجه 1400 در مجلس براى گل زدن به سپاهان کرنر بگیرید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

7 تغییر که 
با خوردن پیاز 

در بدنتان 
ایجاد مى شود

سرمایه فوالد مبارکه 45 درصد بیشتر مى شود
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قیمت مرغ زنده در 
اصفهان روند نزولى دارد

وحشت در پرواز
 اصفهان – عسلویه

جزئیات دقیق 
نحوه شهادت 

شهید فخرى زاده 
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تغییرات قانون 
چک از روز شنبه

پیاز ماده غذایى سرشار از ویتامین است که معموًال به 
صورت پخته یا سرخ شده در غذاها به کار مى رود. شاید 
باورش برایتان دشوار باشد اما این ماده غذایى مى تواند 

سالمت جسمى شما را از باالى سر تا نوك انگشت پا 
متحول کند. در واقع دانشمندان از پیاز با عنوان...

قانــون چــک از 22 آذر مــاه 99 دســتخوش 
تغییــرى جــدى مــى شــود. افزایش شــمار 
چک هاى برگشــتى در اقتصاد ایران به خصوص 
در ســال 99 که بسیارى از کســب و کارها تحت 
تأثیر جــوالن کوویــد- 19 قرار گرفته اســت، 
بســیار زیاد بوده و آینده اقتصاد کشــور را تهدید 

مى کند.
دریافت دســته چک در ایران، کار سختى نیست و 
همین امر سبب شده تا سودجویان و کالهبرداران، 
از عدم نظارت هاى قانونى و خألهاى موجود نهایت 
استفاده را ببرند. در مرداد سال99، طبق اعالم بانک 

4مرکزى، حدود 800 هزار...

ناژوان در پسا کروناناژوان در پسا کرونا
مدیر طرح ساماندهى ناژوان: قطب گردشگرى شهر اصفهان مى تواند به قطب گردشگرى مرکز کشور تبدیل شودمدیر طرح ساماندهى ناژوان: قطب گردشگرى شهر اصفهان مى تواند به قطب گردشگرى مرکز کشور تبدیل شود
3

همزمان با اعالم افزایش سرمایه به 10 هزار میلیارد تومان؛

رضا فیاضى «ترامپ» شد! 

قانون 1+15 از کجا آمده است؟
گلر ذوب آهن نسبت به شرایط تیمش و لغو نشدن بازى با شهر خودرو 
معترض است و به خطرات احتمالى برگزارى این بازى اشاره مى کند.

 با وجود اینکه حدود 20 نفر از ذوبى ها به دلیل ابتال به ویروس کرونا در 
اختیار این تیم نبودند برخالف تصورات، سازمان لیگ زیر بار لغو بازى 

نرفت و گاندوها مجبور شدند در شرایط نامناسبى به یک ...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جوالن برگشتى ها در اقتصاد 99

نتیجه آزمایش کرونا
 30 درصد مراجعان

 در اصفهان
 مثبت است

تولید 4 میلیون گلدان گل داوودى در خمینى شهر
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تغی
چک

قانــون چ
تغییــرى
چک هاى
9در ســال
تأثیر جــو
بســیار زیا

مى کند.
دریافت دس
همین امرس
از عدم نظار
استفاده را بب
مرکزى، حد

جوال

خیلى اعصابت را خیلى اعصابت را 
خرد نکن خرد نکن 
رحمان جان!رحمان جان!
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شهردارى ابریشم بموجب مصوبه شماره 216 مورخ 99/07/08 شوراى اسالمى شهر ابریشم و همچنین بودجه عمرانى سال 1399 در نظر 
دارد نسبت به اجراى ادامه عملیات ساختمان سالن چند منظوره والیت شهر ابریشم با اعتبار بالغ بر 23/000/000/000 ریال از طریق آگهى 
مناقصه و براساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات برقى و مکانیکى سال 1399 اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ 
مدارك مناقصه و نیز نقشه و مشخصات مى توانند تا روز یک شنبه مورخ 99/10/07 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به حراست 

شهردارى واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین ساختمان شهردارى مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001 

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

آگهى مناقصه نوبت دوم

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

چاپ اول

م.الف:1057155

ساعت 14 زمان: روز دوشنبه مورخ 99/10/01  
مکان: سالن آمفى تئاتر ستاد شرکت آبفا استان اصفهان

از کلیه اعضا دعوت مى شود که شخصًا یا وکالتًا جهت تصمیم گیرى نسبت به موارد زیر در این جلسه حضور بهم 
رسانند.

ضمنًا به استحضار مى رساند به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومى شرکت هاى تعاونى مسکن 
تعداد آراى وکالتى هر عضو حداکثر سه رأى خواهد بود که پس از احراز هویت از سوى تعاونى قابل قبول خواهد بود.

دستور کار جلسه به شرح ذیل مى باشد:
- گزارش هیأت مدیره و بازرسى.
- انتخاب هیأت مدیره و بازرس.

- تعیین خط مشى آینده شرکت تعاونى مسکن.
- سایر موارد مرتبط.

ضمناً داوطلبان تصدى سمت بازرس و هیأت مدیره به موجب ماده 2 دستورالعمل نظارت بر انتخابات تعاونى مسکن 
موظفند حداکثر یک هفته بعد از تاریخ انتشار این اطالعیه فرم داوطلبى مربوطه را از دفتر تعاونى دریافت و تکمیل 

نموده و سپس تحویل دفتر تعاونى نمایند.
آدرس:اصفهان-خیابان هزارجریب-خیابان شیخ کلینى-خیابان جابر-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اطالعیه
مجمع عمومى تعاونى مسکن کارکنان آبفا (نوبت اول)

تعاونى مسکن کارکنان آبفا  استان اصفهان

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   007- 99 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 60 تن آهن ضایعاتى
جهت سایر اطالعات و دریافت اســناد مزایده از روز سه شــنبه مورخ 99/09/18  لغایت سه شنبه 
مورخ 99/09/25  به سایت شــرکت نفت ســپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت 

مناقصه - مزایده مراجعه گردد. 

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت  اول 

شهاب گردان: 
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نماینده مــردم خــرم آبــاد و چگنــى در واکنش به 
صحبت هاى اخیر بهــاره رهنما درباره قــوم لُر اظهار 
کــرد: در این مقطع حســاس امنیتــى و بحرانى نباید 
به ســادگى از کنــار این قبیــل حــرکات بگذریم تا 
درس عبرتــى باشــد براى هــر کس و ناکســى که 
عظمت ســتودنى ایرانیان اصیل و نجیب را به سخره

 مى گیرد.
مرتضى محمودوند ادامه داد: به امثال این بى ریشه ها 
اکیداً توصیه مى کنم سرگذشــت غرور انگیز و سراسر 
افتخار بانوان مؤمــن و موحد ســرزمینم که همچون 
پرچمى باعظمت و بر افراشــته در طول تاریخ اســت 

را مطالعــه کننــد؛ بانــوان افتخار آفرینــى همچون 
سردار بى بى مریم از همین تبار، بزرگ بانوى شجاع و 
قهرمان هخامنشى، نجیب زاده انشان بانو «یوتاب» و 
هزاران شــیر زن دیارم که از حیث بزرگى و نجابت کم 

نظیر هستند.
نماینده خرم آباد و چگنى خاطرنشان کرد: پیگیرى هاى 
قضایى در این خصوص آغاز شده است و اینگونه افراد 
دون مایه و گستاخ که حتى مایل نیستم نام و نشان حقیر 
آنان را مکتوب و بر زبان جارى کنم بــه یارى خداوند 
متعال و پشتوانه مردم شــریف و غیرتمند ادب و تربیت 

خواهند شد.

نماینده نیشابور در مجلس با اشاره به احتمال رد کلیات 
الیحه بودجه 1400 توسط نمایندگان گفت: رشد 249 
درصدى فــروش نفت، کاهش 10 درصــدى مالیات و 
پیش بینى درآمد90 هزار میلیارد تومانى از فروش سهام 

شرکت هاى دولتى، یعنى عدم کارآیى بودجه.
احسان ارکانى اظهار کرد: بودجه اى که دولت به مجلس 
براى سال آتى ارسال کرده اســت، عمًال بودجه  الوداع 
است، ولى مشکل آن است که دولت الیحه  بودجه اى 
را براى اجرا در سال 1400 به مجلس ارسال کرده است 
که دولت فعلى فقط چهار ماه با این بودجه و الیحه سر و 
کار دارد و عمًال در مرداد ماه مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس 

جمهور بعدى برگزار مى شــود. وى افزود: فروردین ماه 
ســال آتى عمًال بخش هاى مختلف کشور درگیر نوروز 
بوده و ســپس بعد از آن درگیر فضاى انتخاباتى شده و 
دولت خیلى کارى با بودجه اى که هم اکنون به مجلس 

فرستاده است، ندارد.
نماینده نیشــابور در مجلس شوراى اســالمى اظهار 
کرد: ارسال بودجه در سال هشــتم فعالیت هر دولتى از 
هم گسیخته ترین بودجه ســنواتى محسوب مى شود؛ 
چراکه مى  دانند قرار نیســت کارى با بودجه اى که آنها 
نوشته اند داشــته باشــند و باید دولت بعدى آن را اجرا 

کند./3731

انتقاد شدید نماینده خرم آباد 
از بهاره رهنما

احتمال رد کلیات الیحه بودجه 
1400 در مجلس

پیش بینى پایان کرونا 
  ایرنا | عضو ســتاد ملى مقابله با کرونا 
گفت: با توجه به تولید انواع واکســن کرونا در 
دنیا و تالش سازمان بهداشــت جهانى براى 
دسترســى ارزان کشــور ها به این واکســن، 
پاندمى کرونا تا یکسال آینده در دنیا مهار مى 
شود. مســعود مردانى افزود: تا یکسال آینده 
آنقدر واکسن تولید مى شــود که روى دست 
کارخانه هاى تولید کننده مى ماند و به احتمال 
زیاد این بیمارى مهلک کنتــرل و خیال همه 

راحت مى شود./3738

سهام عدالت 
کارتى مى شود

پس از آزادســازى سهام    تجارت نیوز |
عدالت موضــوع اعطــاى کارت اعتبارى به 
سهامداران مطرح شد. ابتدا قرار بود سهامداران 
تا ســقف 50 تا 60 درصد ارزش  سهام  عدالت 
خود از بانک را با کارت اعتبارى خرید دریافت 
کنند و حاال محمود حســنلو، مدیر فنى سهام 
عدالت مى گوید: حداکثر تا یک ماه آینده امکان 
توثیق الکترونیک براى همه  بانک ها در سراسر 
کشور فراهم مى شود و اعطاى کارت اعتبارى 

را آغاز مى کنند.

فوت 5 سرنشین 
پراید و پرشیا 

فرماندار پارســیان گفت: بارش    مهر |
شدید در عصر روز شــنبه موجب وقوع سیل و 
جان باختن پنج تن از شــهروندان شهرستان 
پارسیان شد. مجتبى رضاپور گفت: در این حادثه 
دو خودروى وانت پراید و پژو پارس با مجموعًا 
پنج سرنشین حین عبور از یک جاده فرعى در 
سیل گرفتار شدند که متأسفانه همه سرنشینان 

جان خود را از دست داده اند.

30 هزار بوقلمون 
معدوم شد

  ایرنا | برخى رســانه هــاى انگلیس 
گزارش دادند وزارت محیط زیست این کشور 
30 هزار قطعــه بوقلمون را از ترس ســرایت 
آنفلوآنزاى پرندگان معدوم کــرد. به گزارش 
روزنامه «ســان»، این کار مى تواند به کمبود 
گوشت بوقلمون مصرفى سال نو در فروشگاه ها 
در آستانه عید مسیح منجر شود. هفته گذشته نیز 
با شیوع آنفلوآنزاى پرندگان در شمال یورکشایر 
انگلیس، ده هزار و 500 قطعه پرنده امحا شد. 

بازداشت تصویربردار
  تسنیم| رئیس پلیس امنیت عمومى 
استان کرمانشاه گفت: فردى که به تصویربردارى 
از مانکن هاى زنده یک واحد صنفى در کرمانشاه 
اقدام کرده بود، دستگیر شــد. سرهنگ حسن 
حیدرى اظهار کرد: پــس از پلمب واحد صنفى 
که صاحب آن بــراى معرفى پوشــاك خود از 
مانکن هــاى زنده خانم اســتفاده کــرده بود، 
شناسایى دیگر عوامل مرتبط در دستور کار قرار 
گرفت. در همین راستا شخصى که از مدل هاى 
زنده تصویربردارى و فیلمبردارى کرده بود نیز 
دستگیر شد و مأموران پلیس نسبت به پلمب آتلیه 

وى نیز اقدام کردند.

بازداشت کرونایى
امنیــت  پلیــس  رئیــس    تسنیم|
فرماندهى انتظامى لرســتان گفت: 18 نفر به 
دلیل تجمع در یکى از رســتوران هاى سنتى 
خرم آبــاد و برگــزارى دورهمــى غیرقانونى 
بازداشت شدند. ســرهنگ احمدرضا احمدیان 
اظهار کرد: این افراد به دلیل برگزارى دورهمى 
غیرقانونى و عــدم توجه بــه محدودیت ها و 
مصوبــات ســتاد مقابله بــا کرونا دســتگیر 

شدند.

همه راه ها خورد به مانع
  انتخاب| عبدالناصر همتــى، رئیس کل بانک 
مرکزى در یادداشتى به بیان توضیحاتى در خصوص 
تالش ایران براى خرید واکسن کرونا پرداخت و تأکید 
کرد: از آنجا که خرید واکسن کرونا باید از مسیر رسمى 
سازمان بهداشت جهانى انجام شود، تا کنون هر طریقى 
براى پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به دلیل تحریم غیر 
انسانى دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع 

مواجه شده است./3734

گاز خوب است یا ترمز؟!
سعید جلیلى در مراسم روز دانشجو   برترین ها|
در دانشگاه تهران با انتقاد از ایجاد دوگانگى در کشور 
گفت: مى گویند مذاکره خوب است یا تقابل؟ مثل این 
است که بگوییم گاز خوب اســت یا ترمز؟ مى گویند 
توافق خوب است یا عدم توافق؟ بعد مى گویند این دو 
گانه ها را به رفراندوم بگذاریم یا مى گویند هر توافقى 

بهتر از توافق نکردن است.

آماده انتقامم
حسن رحیم پور(ازغدى) در یادداشتى    فارس|
به نظریات مجاهد شهید محسن فخرى زاده پرداخت و 
نوشت: اهل تعارف نیستم و اگر برادر قاآنى فرمانده من 
در سال هاى جنگ، ما را به عضویت سپاه قدس بپذیرد 
در هر عملیات انتقامى در هر جاى عالم که باشد شرکت 
مى کنم به ویژه اینکه گرفتار کوتوله هایى هستیم که 
هوسى جز مذاکره باشیطان ندارند و نمى دانیم به کدام 

خدا نماز مى برند.../3735

چرا هزینه  شجریان را 
پرداختید؟

روزنامــه «کیهان» دو مــاه پس از   ایران آرت|
درگذشت شــجریان از پرداخت هزینه  هاى درمان او 
توسط دولت انتقاد کرد. «کیهان» نوشت: در دورانى که 
به دلیل سیاست هاى دولت و در پى شیوع ویروس کرونا، 
اغلب هنرمندان در مضیقه اقتصادى و تنگناى معیشتى 
قرار دارند، دولت هزینه  هاى سنگین درمان محمدرضا 
شجریان در آمریکا و ایران را تقبل کرده بود، درحالى 
که این خواننده نیازى به کمک دولت نداشت! این بى 
عدالتى و پرداخت هزینه درمان یک هنرمند  اشرافى در 
شرایطى که اغلب همکاران این خواننده از چنین مزیتى 

بى بهره هستند، جاى سئوال دارد!/3737

«ترامپ» افسرده شده!
  فارس| روزنامه آمریکایى به نقل از مشاوران 
رئیس جمهور آمریکا گزارش داد، «ترامپ» گاهى دچار 
افسردگى شده و جز رسیدگى به ادعاهاى انتخاباتى اش 
کار دیگرى نمى کند و از انجام وظایف رسمى خود سر 
باز مى زند. این روزنامه آمریکایى به نقل از مشــاوران 
ترامپ گزارش داد ترامپ دچار نوسان خلقى و افسردگى 

مقطعى شده است. /3736

حداقل تراکنش، 1/5 میلیارد!
  فارس| بهروز محبى نجم  آبــادى، نماینده 
مجلس مى گوید حداقل تراکنــش بانکى 300 هزار 
ایرانى ثروتمند 1/5 میلیارد تومان اســت، او گفته که 
این عده «مالیات گریز» و داراى رانت اطالعاتى بعد از 
ورود به نقاط ضعف  اقتصاد کشور و بعد از آنکه نظرها 
را به ســمت خود جلب کردند و قیمت ها اوج گرفت 
ناگهان خود را کنار کشیده و عده اى که به دنبال آنها 
آمده و توانایى مالى کمترى دارند گرفتار از دست رفتن 

سرمایه هاى خود مى شوند.

پمپئو «زامبى» است!
وزیر امور خارجه ونزوئال، وزیر امورخارجه    برنا |
آمریکا را زامبى خواند! وزیرخارجه ونزوئال پس از اینکه 
«پمپئو» انتخابات مجمع ونزوئال را متقلبانه خواند، در 
توییتر نوشت: «یک زامبى حرف زده است! او همانند 
رئیسش "دونالد ترامپ" که درباره تقلب در انتخابات 
ریاست جمهورى سوم نوامبر ایاالت متحده حرف زد، 

عمل کرده است.»  

خبرخوان

وزارت ارشاد در رابطه با مجموعه کتاب جدید یک نویسنده با 
نام «سارا و اردکش» که براى کودکان تهیه شده دستورات 
عجیبى صادر کرده است، از جمله تبدیل شدن غریق نجات 

مرد به غریق نجات زن و حذف صفحات سفید کتاب!
 امیررضا ستوده، نویســنده کتاب ماجرا را اینطور توضیح 

داده است:
«مجموعــه  کتاب هاى 9  جلــدى «ســارا و اردکش» را
 داده ایم براى مجوز چاپ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى. 

کتاب ها به زبان انگلیسى اســت و تصاویرش خیلى زیبا 
و فرهنگى. مترجمش هم نویســنده و مترجم نام آشناى 
کودکان و نوجوانان جناب آقاى حسین فتاحى. در همه  این 
9 جلد، دخترى حضور دارد حدود هفت ساله به همراه یک 
اردك. در هر کدام از جلدهاى کتاب، ماجراهایى ساده، جذاب 
و زیبا براى آن دو به وجود مى آید و آنها هم با فکر و تدبیرشان 

آنها را حل مى کنند.
اما در جلد «ســارا و اردك به هتل مى روند» در قسمتى از 

کتاب، تصویر داستان «ســارا» با لباس کامل کنار استخر 
آب ایســتاده اســت و حدود ده یازده اردك در آب در حال 
آب تنى اند. یک نجات غریق واقعى مرد هم بر روى چهارپایه 
مواظب اردك هاست که خداى ناکرده غرق نشوند. دوستان 
محترم بررس ارشــاد مثل اینکه به کشــفى بزرگ از نوع 
کشــف ارشــمیدس در خزینه  آب گرم نایل آمده باشــند 
مرقوم داشته اند که «این نجات غریق مرد به خانم تبدیل

 شود!» »/3715

جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران جزئیات دقیق 
عملیات ترور شــهید فخرى زاده را تشریح کرد. سردار 
على فدوى در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه 
تهران طى سخنانى درباره شــهادت سردار فخرى زاده 

عنوان کرد:
 11 پاسدار همراه  شــهید فخرى زاده بوده اند و انفجار 
نیســان هم به دلیل از بین بردن پاسداران بود. آدمى در 
صحنه ترور نبود و 13 تیر کًال شلیک شده و همه از تیربار 

داخل نیسان بوده اســت و بقیه تیرها توسط محافظان 
شلیک شده است. ما بررســى کردیم و دیدیم که تیربار 
مجهز به یک سیستم هوشمند ماهواره اى بوده و آنالین 
کنترل مى شد و از هوش مصنوعى بهره مى برده است. 
تروریســتى در صحنه نبوده، تیربار با دوربین پیشرفته 
روى چهره شهید فخرى زاده زوم بوده است و از هوش 
مصنوعى کمک گرفته بودند. این تیربار فقط روى چهره 
شــهید فخرى زاده متمرکز بوده اســت و همسر شهید 
با وجود اینکه در فاصله 25 ســانتیمترى شهید بوده تیر 
نخورده است. سر تیم محافظ شهید هم به دلیل اینکه خود 
را روى شهید فخرى زاده انداخته بود چهار تیر مى خورد. 
باید توجه داشــت که فردى از دشمنان در صحنه نبوده 
است تا به محافظان شلیک کند و از 13 تیر تیربار چهار تا 
پنج تیر به شهید فخرى زاده برخورد مى کند که یکى از 
تیرها به کمر شهید فخرى زاده برخورد مى کند و شهید 
فخرى زاده بر اثر قطع نخاع و خونریزى تا رســیدن به 

بیمارستان بقیه ا...  به شهادت مى رسند./3716

در دل بازار تهران یک لپ تاپ با قیمت 100 تا 110 میلیون 
تومان وجود دارد. این خبر را رئیس اتحادیه فناوران رایانه 
تهران بــه «تجارت نیــوز» مى دهد. آنچه فعــاالن بازار 
مى گویند قیمت این لپ تاپ الکچرى معادل خرید ده سکه 
طالست. این در حالى است که قیمت پراید بین 100 تا 120 

میلیون تومان در نوسان است.
آیا این لپ تاپ هاى گرانقیمت در بازار خرید و فروشى هم 
مى شود؟ چه کســانى متقاضى این نوع لپ تاپ ها در بازار 
هســتند؟ رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است 
که براى خرید این لپ تاپ ها در بازار تقاضاى چندانى وجود 
ندارد. در بازار تهران ممکن است از هر 500 عدد تنها یک 
لپ تاپ صد میلیون تومانى فروخته شود. این لپ تاپ فقط 
در بازار ایران گران نیســت. بلکه این لپ تاپ در بازارهاى 
جهانى هم با قیمت باالیى فروخته مى شود. بنابراین قیمت 

این لپ تاپ الکچرى با محاســبه هزینه هاى گمرکى در 
ایران با سایر کشــورها حدود 5 تا 6 درصد اختالف دارد و 

گران تر است.
محمدرضا فرجى تهرانى دربــاره ویژگى این لپ تاپ 100 
میلیون تومانى گفت: از ویژگى هاى این لپ تاپ الکچرى 

6 گیگ گرافیک، 64 گیگ رم و یک ترابایت هارد است.
تعطیلى دو هفته اى تهران قیمت بسیارى از کاالها از جمله 

لپ تاپ، گوشى تلفن همراه و تبلت را ارزان کرد. 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تأیید کاهش قیمت 
لپ تاپ اظهار کرد: کاهش قیمــت ارز مهمترین عامل در 
ارزان شدن قیمت این کاالست. چنانچه در یک هفته آینده 
بازار ارز آرام باشد، قیمت لپ تاپ و تبلت هم ارزان مى شود 
اما چنانچه قیمت دالر دوباره افزایش یابد قیمت لپ تاپ هم 

به حالت قبل باز مى گردد.

قانون چک از 22 آذر ماه 99 دســتخوش تغییرى جدى 
مى شــود. افزایش شمار چک هاى برگشــتى در اقتصاد 
ایران به خصوص در ســال 99 که بســیارى از کسب و 
کارهــا تحت تأثیــر جوالن کوویــد- 19 قــرار گرفته 
است، بســیار زیاد بوده و آینده اقتصاد کشــور را تهدید 

مى کند.
دریافت دسته چک در ایران، کار سختى نیست و همین امر 
سبب شده تا سودجویان و کالهبرداران، از عدم نظارت هاى 
قانونى و خألهاى موجود نهایت استفاده را ببرند. در مرداد 
سال99، طبق اعالم بانک مرکزى، حدود 800 هزار فقره 
چک برگشت خورده است. ارزش این چک هاى برگشتى 

حدود 19000 میلیارد تومان بوده است. 
صدور کارت بازرگانى و دریافت دســته چــک از جمله 
معضالت اقتصاد ایران اســت که دولت و مجلس براى 
برون رفت از این معضل بایــد راهکارهایى جدى و جدید 
در دستور کار قرار دهند. تغییر قانون چک، یکى از اقدامات 

انجام شده است.
از 22 آذر ماه 99، صدور چک توســط اشــخاص حقیقى 
و حقوقى در وجــه حامل، ممنوع اســت. یعنى صاحبان 
دسته چک در کشــور از این تاریخ، حق صدور برگه چک 
در وجه حامل کــه دهه ها در اقتصاد ایران مرســوم بوده 
را ندارند. چکــى که در وجه حامل صادر شــده اســت، 
گیرنده اش نا معلوم است و هر کس مى تواند با مراجعه به 
شعبه و ظهرنویسى، نسبت به وصول آن یا برگشت زدن 
آن در صورت فقدان موجودى، اقدام کند. لذا از 22 آذر چک 
باید در وجه ذینفع مشخصى صادر و در سامانه صیاد بانک 

مرکزى نیز درج شود. 

یکى از ویژگى هاى قانون جدید چک، تعیین سقف اعتبارى 
براى دارندگان دسته چک است. صدور هر برگ چک، از 
میزان سقف اعتبار صادر کننده کاسته و با پاس شدن چک، 
دوباره به اعتبار مشترى افزوده مى شود. در واقع از 22 آذر، از 
زمان تخصیص چک توسط بانک به فرد حقیقى و حقوقى تا 
صدور چک توسط مشترى، فرایند رصد مى شود و مى توان 

تعداد صدور چک بى محل را کاهش داد. هدف دیگر قانون 
چک، مبارزه با پولشویى اعالم شده است.

قرار اســت در آینده نزدیک، صدور چک به صورت کامل 
الکترونیکى شــود. لذا دارنده دست چک مجبور است که 
اطالعات دریافت کننده چک را در سامانه صیاد از طریق 
اینترنت بانک یا اپ پرداخت، ثبت کند. برخى از اپ هاى 

بانکدارى اینترنتى، گزینه ثبــت چک صیادى و مدیریت 
دســته چک دارند. لذا اطالعات دریافــت کننده چک و 
صادر کننده چک در سامانه باید ثبت شود.  اگر چک برگشت 
بخورد، به دارنده چک اجازه ثبت اطالعات در سامانه صیاد 
داده نمى شــود و وقتى این امکان براى او نباشــد، چک 

جدیدى صادر نخواهد شد. /3732

جوالن برگشتى ها در اقتصاد 99

تغییرات قانون چک از روز شنبه
  على زمانى/ روز یاتو |

اولین قبض دیجیتال برق صادر شدجزئیات دقیق نحوه شهادت شهید فخرى زاده 

ابهام دنباله دار در ماجراى مرگ «کوئین»

قیمت لپ  تاپ از پراید سبقت گرفت!

عجیب ترین 
سانسور کتاب

شرکت توانیر از این پس در راستاى تحقق اهداف خود در 
طرح برق امید، نسبت به صدور قبض جدید برق با عنون 
قبض دیجیتال در ســامانه برق من اقدام خواهد کرد. بر 
اساس جزئیات مندرج از این قبض، عالوه بر تعیین میزان 
مصرف شما، متوسط مصرف هر ماه مشترکان با متوسط 
مصرف مشترکان همجوار و متوسط مصرف شهر مشترك 
مقایسه مى شــود. بر اســاس محتواى مندرج در قبض 
دیجیتال جدید توانیر، امکان مقایسه مصرف هر مشترك 

با دوره مشابه مصرف در سال گذشته نیز مهیاست.

گفتنى است، در قالب گزاره هاى متنى تعبیه شده در قبض 
جدید، رده مصرف شما مبنى بر پر مصرف، خوش مصرف 
و کم مصرف تعیین شده و کل تعداد مشترکانى که کمتر از 
میزان مصرف مندرج در قبض نسبت به استفاده از قبض 

اقدام کرده اند نیز مشخص مى شوند.
همچنین طى هشدارهاى مندرج در این قبض، در شرایطى 
 که هر مشترك بیشتر از متوســط مصرف خود در هر ماه 
نسبت به استفاده از انرژى برق اقدام کند، از درصد ازدیاد 

مصرف خود با خبر خواهد شد./3733

در پى رسانه اى شــدن مرگ ماده ببر سفید باغ  وحش 
ارم به نام «کوئین» در جمعه هفته گذشته (14 آذرماه) 
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران با 
بیان اینکه پس از وقوع این اتفاق فرصت 48 ساعته اى 
به باغ  وحش ارم داده شــد تا گزارشى از جزئیات حادثه  
منجر به مرگ ببر ارائه کند، اظهارکرد: این گزارش کتبى 
عصر روز یک شنبه (16 آذرماه) به اداره حفاظت محیط 
زیست استان تهران ارسال شد و اکنون صحت سنجى 
گزارش و جزئیات این ماجرا در حال بررسى کارشناسى 

است.
روز جمعه (14 آذر ماه) خبر تلف شدن ماده ببر سفید باغ 
وحش ارم در ســاعات اولیه همان روز و براثر نزاع با ببر 
نر اعالم و رسانه اى شد. در گزارش باغ وحش ارم آمده 
بود که ببر نر روز یک شنبه (9 آذر ماه) پس از شکستن 
و تخریب حصار مجاور محل نگهــدارى ببر ماده وارد 
محدوده نگهدارى این حیوان شــده و به نــزاع با آن 

پرداخته است.
عبدا... ســاالرى، متخصــص اکولــوژى و مدیریت 
حیات وحش ضمن اینکه ادعــاى تخریب حصار میان 
محل هاى نگهدارى ببرها را توســط ببر نر تعجب آور 
خواند، گفته بود که دو ببر مــاده این باغ وحش در یک 

محل مشترك نگهدارى مى شــده اند پس اگر ببر نر به 
جایگاه آنها حمله کرده باشد باید به هر دو ماده ببر آسیب 

وارد مى شده است.
محمد کرمــى، رئیــس اداره نظارت بر امــور حیات 
وحش اســتان تهران هم مى گوید: هنــوز علت اصلى 
ایــن حادثه براى مــا مبهم اســت و تــا گزارش ها و 
مســتنداتى که باغ  وحش ارم از جزئیــات این حادثه 
ارائه کــرده به  لحاظ کارشناســى مورد بررســى قرار 
نگیرد، نمى توان ادعاى مســئوالن باغ  وحش را مبنى 
بر اینکه ببر نر درب میان دو جایگاه را باز کرده اســت، 

تأ یید کرد./3723
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نظارت بر گودبردارى ها
مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهـان با تأکیـد بر رصـد و رفع تخلفـات صنفى از 
جمله سد معبر و نظارت بر عملیات ساخت و سازها به 
ویژه گودبردارى ها در شهر، گفت: رسیدگى به تعیین 
تکلیف وضعیت ساختمان هاى مخروبه یا نیمه ساز از 
دیگر وظایف این اداره کل است. حسن محمدحسینى 
با اشـاره به اهداف کالن اداره کل پیشـگیرى و رفع 
تخلفات شـهرى شـهردارى اصفهـان، اظهـار کرد: 
این اهداف شامل پیشگیرى از تخلفات شهرى، رفع 
تخلفات شـهرى، ارتقاى علمـى، کیفـى و عملیاتى 
واحدهاى پیشـگیرى و رفع تخلفات شهرى، ارتقاى 
سـطح اعتماد شـهروندان به مجموعـه فعالیت هاى 

شهردارى است./3739

اصالح شبکه فاضالب 
به گزارش روابـط عمومى آبفا منطقـه یک، عملیات 
اصالح شـبکه فاضـالب کوچه حـکاك هـا واقع در 
خیابان صغیر انجام شد. این عملیات به طول 30 متر با 
لوله پلى اتیلن 250 میلیمتر توسط پیمانکار و با نظارت 
اداره توسعه و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا منطقه 
یک در مدت شش روز انجام شد. الزم به توضیح است 
این عملیات به دلیل فرسـودگى شبکه فاضالب این 

کوچه انجام شد./3727

تقدیر از کادر حوزه مالى
سرپرسـت مخابـرات منطقـه اصفهـان در دیـدار 
با کارکنـان حوزه مالـى ایـن مجموعه، فرا رسـیدن 
روز حسـابدار را تبریـک گفـت. ناصـر مشـایخى به 
همراه جمعـى از مدیـران این مجموعه بـا حضور در 
معاونت مالى پشـتیبانى ضمن دیدار بـا کارکنان این 
حوزه، با اهداى شـاخه گلى از زحمات آنـان تقدیر به 
عمل آورد. فدراسـیون بین المللى حسـابداران از 14 
تا21 آذرماه هر سـال را بـه عنوان هفته حسـابدارى 
و روز 15 آذر ماه را به عنوان روز حسـابدار نامگذارى 

کرده است.

داوطلبان هالل احمر 
در خدمت بیماران 

معـاون امـور داوطلبان جمعیـت هالل احمر اسـتان 
اصفهان اظهار کرد: جمعیـت هالل احمر بیش از 14 
فعالیت ویژه در مقابله با کرونا انجام مى دهد که یکى 
از مهمترین این فعالیت ها تأمین تجهیزات پزشـکى 
مورد نیاز بیماران مبتال به کووید-19 است. محمدنوید 
متقى به اعـزام نیروهاى کمکى به بیمارسـتان هاى 
داخل و خارج اسـتان اصفهان اشـاره و تصریح کرد: 
تاکنون نزدیـک به 140 نیرو از پزشـک، متخصص، 
پرسـتار و پیراپزشـک گرفته تا نیروهاى پشـتیبانى، 
خدمـات و انتظامـات در بیمارسـتان هـاى مختلـف 
اصفهان و استان هاى دیگر مثل کردستان به صورت 
داوطلبانـه و بدون دریافـت هیچ هزینـه اى به یارى 

بیماران شتافته اند./3740

کمک به دانشجویان
مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: از ابتداى سال 99 
تا کنون بالغ بر 850 میلیون تومـان کمک هزینه هاى 
بالعوض تحصیلى و شـهریه به دانشجویان اصفهانى 
اختصاص یافته است. کریم زارع افزود: برنامه دیگرى 
نیز براى پرداخت چهـار میلیـارد و 600 میلیون تومان 
تسـهیالت قرض الحسـنه به این عزیزان تدوین شده 

که مراحل اجرایى آن به زودى آغاز خواهد شد./3741

ساماندهى گذر هوانس 
مدیـر منطقـه 5 شـهردارى اصفهـان از عملیـات 
سـاماندهى گذر هوانس در محلـه خاقانى حدفاصل 
کوچه خواجـه عابد (مادى شـایج) تا خیابـان خاقانى 
به طول 300 متر و عرض متغیـر 7 تا 10 متر با اعتبار 
یک میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه تا پایان 
سال به بهره بردارى مى رسد. احمد رضایى اظهار کرد: 
منطقه 5 ویژگى هاى توریسمى منحصر به فردى را در 

خود جاى داده است./3742

خبر

مدیر مرکز پایش و نظــارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
اصفهان گفت: چهار آزمایشــگاه جدیــد مربوط به آب و 
فاضالب در این اســتان راه اندازى مى شــود تا ضریب 
اطمینان و سنجش سالمت و بهداشت در این ارتباط بیش 

از گذشته افزایش یابد.
فهیمه امیرى افزود: دو آزمایشگاه از این تعداد مربوط به آب 
خواهد بود که در شهرستان هاى شاهین شهر واقع در شمال 
و نجف آباد در غرب اســتان به بهره بردارى مى رسد. دو 
آزمایشگاه دیگر مربوط به فاضالب است و در سده لنجان 
واقع در شهرستان لنجان واقع در غرب استان و دیگرى در 

شهر بهارستان در جنوب کالنشهر اصفهان خواهد بود.

وى تصریح کرد: اگرچه آب آشــامیدنى در اســتان چه در 
مناطق شــهرى و چه روســتایى، ســالم و بدون هرگونه 
میکروب و مواد شــیمیایى ُمضر اســت اما بــا این حال 
براى افزایــش اطمینان هرچه بیشــتر در مناطق مختلف 
آزمایشگاه هاى جدید راه اندازى مى شوند. امیرى خاطرنشان 
کرد: اکنون 23 آزمایشــگاه در بخش هاى آب و فاضالب 
در اســتان اصفهان فعالیت مى کنند. وى یکپارچه سازى 
شــرکت هاى آب و فاضالب شهرى و روســتایى را مفید 
دانست و اظهار کرد: هم افزایى امکانات و تالش براى تأمین 
آب با درجه اطمینان باالتر از حیث ســالمت و بهداشت در 

مناطق مختلف از ثمرات ادغام بوده است.

معاون پرستارى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى یک شنبه شب در حاشیه جلسه ستاد استانى 
مقابله با کرونا در استاندارى اصفهان با اشاره به کمبود 
پرستار در کشور افزود: حدود 40 هزار پرستار در کشور 
به کرونا مبتال و قرنطینه شــدند که با خــروج آنها از 

سیستم فشار بر روى مابقى پرستاران مى آید. 
وى گفــت: اکنون 2000 تخت آى ســى یــو اضافه 
شــده که این بخش ویژه نیازمند نیروهاى متخصص 

است.
مریم حضرتى که از سوى وزیر بهداشت به عنوان ناظر 
اجراى طرح شهید حاج قاسم سلیمانى در دانشگاه هاى 

علوم پزشکى اصفهان، کاشان، یزد و شهرکرد منصوب 
شده اســت تصریح کرد: اپیدمى کووید-19 در استان 
اصفهان در اواسط آبان به اوج خود رسید و از هفته سوم 
آبان از نظر تعداد موارد ســرپایى، تعداد بسترى و تعداد 
مرگ و میر رو به کاهش گذاشــته اســت و از آنجا که 
نمى دانیم این روند نزولى تا چه زمانى ادامه خواهد داشت، 
الزم است راهبردهاى مربوط به آموزش بهداشت فردى، 
تشــخیص و درمان به موقع، فاصله گــذارى اجتماعى 
هوشــمند، قرنطینه بیماران و پیگیرى آنان تا بهبودى 
کامل، با جدیت دنبال شود که طرح شهید قاسم سلیمانى 

این هدف را دنبال مى کند./3724

اهداف طرح شهید سلیمانى در 
اصفهان  

راه اندازى 4 آزمایشگاه جدید 
آب و فاضالب 

هیئت مدیره شــرکت فوالد مبارکه بــا افزایش 45/6 
درصدى سرمایه فوالد مبارکه موافقت کرد.

هیئت مدیره شــرکت فوالد مبارکه بــه عنوان یکى از 
بزرگ ترین شــرکت هاى ایرانى حاضــر در بورس با 
افزایش سرمایه این شــرکت از مبلغ 209 هزار میلیارد 
ریال به مبلغ 304 هزار و 500 میلیارد ریال موافقت کرد.

هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد: با توجه به 
اینکه مراحل افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 209 هزار 
میلیارد ریال به 304 هــزار و 500 میلیارد ریال معادل 
45/69 درصد ســرمایه کنونى بابت تأمین بخشــى از 
منابع مالى مورد نیاز جهت تکمیل طرح هاى توســعه 
در حال اجراى شــرکت به ویژه احــداث خط نورد گرم 
2 و همچنین تأمین منابع جهت مشــارکت در افزایش 
سرمایه شرکت هاى فرعى و وابسته در حال انجام است 
و نیز شرکت موظف است براساس دستورالعمل مراحل 

زمانى افزایش ســرمایه مصوب سازمان بورس و اوراق 
بهادار گزارش توجیهى افزایش سرمایه شرکت را پس 
از تأیید هیئت مدیره شرکت جهت دریافت تأییدیه و نظر 
بازرس قانونى به ســازمان حسابرسى و جهت انتشار از 
طریق سامانه اطالع  رسانى ناشران، کدال ارسال کند. 
بنابراین گزارش، هیئت مدیره فوالد در جلســه 11 آذر 
99 با پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان 45/69 درصد 

موافقت کرد.
با توجه به رونق بورس تهــران در حال حاضر فرصت 
مناسبى براى شرکت هاى بزرگ بورسى فراهم شده تا 
با انتشار اوراق و یا شناورسازى مقدار بیشترى از سهام 
نقدینگى بازار را جمع آورى کرده و یا به افزایش سرمایه 

شرکت خود اقدام کنند.
در همین باره معاون وزیر صمت گفت: فوالد مبارکه ده 
هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داشت و فقط 

شرکت ملى مس و فوالد مبارکه افزون بر چهار میلیارد 
یورو پروژه توســعه اى در اختیار دارند که در نهایت به 

تقویت حقوق سهام داران مى انجامد.
خداداد غریب پور با اعالم این خبــر، گفت: در ماه هاى 
اخیــر ارزش بازارگردانى شــرکت هاى حــوزه صنایع 
معدنى از جمله فوالد مبارکه (فوالد)، به هشــت هزار 
میلیارد تومان رســیده است. این شــرکت ها عالوه بر 
بازارگردانى، با افزایش ســرمایه، گام هــاى بلندى در 
جهت توسعه این بخش برداشته اند. شرکت ملى مس 
ده هزار میلیارد تومان افزایش ســرمایه دارد. پس از آن 
فوالد مبارکه نیز ده هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه 
خواهد داشت. فقط شــرکت ملى مس و فوالد مبارکه 
افزون بر چهار میلیارد یورو پروژه توســعه اى در اختیار 
دارند کــه در نهایت بــه تقویت حقوق ســهامداران 

مى انجامد.

همزمان با اعالم افزایش سرمایه به 10 هزار میلیارد تومان؛

سرمایه فوالد مبارکه 
45 درصد بیشتر مى شود

فیلمى در فضاى مجازى دســت به دســت مى شــود که 
منتشرکننده مدعى است معلمى در شهر «الیبید» از توابع 
اصفهان در کالس درس، دانش آموز را به علتى که مشخص 
نیست زیر مشت و لگد خود گرفته است! منتشر کننده این 
فیلم در فضاى مجازى مدعى است فیلم مربوط به چند روز 
پیش بوده که در آن زمان الیبید جزو مناطق سفید بوده و تا 
سه هفته پیش کالس ها به صورت حضورى برگزار مى شد. 

این کلیپ واکنش هاى بسیارى بین کاربران داشته است.
این در حالى است که رئیس اطالع  رسانى و روابط عمومى 

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان مى گوید: کلیپ منتشر 
شده در شــبکه هاى اجتماعى مبنى بر ضرب و شتم یک 
دانش آموز در این اســتان مربوط به سال 96 است. محسن 
ژیان پور تأیید کرد که این واقعه در بخش الیبید میمه روى 

داده است.
وى در توضیــح این کلیپ گفت: معلمى کــه اقدام به این 
عمل شنیع کرده اســت ســال اول خدمت خود را در این 
مدرسه مى گذرانده و در رابطه با شــیوه تحمل و برخورد با 
دانش آموزان تجربه کمى داشته اســت و در پى توهین و 

ناسزاگویى یکى از دانش آموزان سر کالس، آن معلم با توجه 
به تجربه کم اقدام به برخورد فیزیکى مى کند که خط قرمز 

آموزش و پرورش است.
رئیس اطالع رســانى و روابط عمومــى اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهــان افزود: دانش آموز و اولیــاى او از معلم 
مربوطه شــکایتى نکردند اما آموزش و پــرورش با احضار 
وى به حراست و اداره ارزیابى عملکرد تمامى مراحل هیئت 
تخلفات ادارى را طى کرده است و از آن زمان تاکنون هیچ 

رفتار ناشایست دیگرى از آن معلم سرنزده است./3718

ماجراى ضرب و شتم شدید دانش آموز اصفهانى

80 مسافر پرواز اصفهان – عسلویه روز یک شنبه ساعات 
پرتنشى را پشت سرگذاشتند.

صبح روز یک شنبه هواپیماى مسافربرى از مبدأ اصفهان 
به مقصد عســلویه به دلیل نقص فنــى مجبور به فرود 
اضطرارى در فرودگاه بین المللى شــهید دستغیب شیراز 
شد. پرواز شماره 5865 هواپیماى وارش مسیر اصفهان-
عسلویه که قرار بود ســاعت 11 و 45 دقیقه این روز در 
فرودگاه بین المللى عســلویه به زمین بنشیند، به دلیل 
نقص فنى به صــورت اضطرارى در فرودگاه شــیراز به 

زمین نشست.
ابراهیم تبار مدیر روابط عمومى شرکت هواپیمایى وارش 
علت فرود اضطرارى این هواپیماى مسافربرى در فرودگاه 
شیراز را تغییر در فشار داخل کابین (فشار اختالالت جوى 
و سیستم هاى کابین هواپیما) اعالم کرد و افزود: با این 
اختالل، آزادسازى ماسک هاى اکسیژن براى مسافران 
رقم خورد که همین مســئله ترسیدن مســافران را به 

دنبال داشت اما خوشــبختانه مشکل جدى نبود و کسى 
صدمه اى ندید.

این در حالى است که هواپیماى جایگزین هم براى این 
مسافران پیدا نشد و آنها ناچار به یک هتل منتقل شدند. 
ابراهیم تبار در این باره هم گفت: پس از فرود ایمن هواپیما 
و پیاده شدن مسافران، پذیرایى و تکریم الزم از آنها انجام 
شد و متعاقب آن شــرکت هواپیمایى وارش براى انتقال 
مسافران از شیراز به عســلویه اقدام به اعزام هواپیماى 
جایگزیــن از تهران کرد اما شــرایط نامســاعد جوى 
فرودگاه شیراز اجازه فرود به هواپیماى جایگزین را نداد 
و هواپیماى جایگزین از فراز شــیراز مجــدداً به تهران 

بازگشت.
وى افزود: به منظور رفاه حال مسافران پرواز مذکور، تمام 
مسافران براى اقامت به هتلى در شیراز منتقل شدند تا با 
مساعد شدن شرایط جوى فرودگاه شیراز با پرواز جایگزین 

به عسلویه منتقل شوند./3726

وحشت در پرواز اصفهان – عسلویه
رئیس اتحادیه گلخانه داران شهرستان خمینى شهر با بیان 
اینکه این شهرســتان دومین تولیدکننــده بزرگ گل هاى 
فصلى زینتى کشور به شــمار مى رود گفت: خمینى شهر با 
تولید ساالنه بیش از 20 میلیون گلدان گل شب بو و فصلى 
بزرگ ترین تولیدکننده گل در اســتان اصفهان است. جواد 
آقاداوودى با اشاره به تولید چهار میلیون گلدان گل داوودى 
در این شهرستان افزود: این تعداد گل در 400 واحد گلخانه 
این شهرستان تولید و روانه بازار در سراسر کشور شده است.

وى با اشاره به اقلیم مناســب منطقه در پرورش گل و گیاه 
گفت: عالوه بر این در فصل پاییز گل هایى همچون اطلسى، 
جعفرى، پریوش، استســپرمم در این منطقه پرورش داده 
مى شــود. آقاداوودى با اشــاره به نیاز به حمایت بیشتر این 
صنعت در تولید بیشتر گل گفت: در این زمینه بیش از 3000 
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شهرستان فعالیت 

دارند./3725

تولید 4 میلیون گلدان گل 
داوودى در خمینى شهر

ناژوان در پساکرونا
مدیر طــرح ســاماندهى نــاژوان از اجــراى طرح 
همکارى مجموعه گردشــگرى ناژوان بــا اتحادیه 
هتلداران اصفهان در دوره پســا کرونا خبر داد. ســید 
رســول هاشــمیان اظهار کرد: در کارگروه مشترکى 
که با رئیــس اتحادیه هتلداران اصفهان برگزار شــد 
زمینه هاى همکارى دو جانبه با هدف افزایش میزان 
رضایت گردشگران از شهر اصفهان و افزایش میزان 

ورود گردشگر شهر اصفهان بررسى شد.
وى تصریح کرد: استفاده از ظرفیت تبلیغى هتل هاى 
شــهر اصفهان براى معرفى پتانســیل گردشگرى 
شــهردارى اصفهــان همچنیــن ارائه بســته هاى 
گردشگرى ویژه همراه با تخفیف هاى مشخص ویژه 
تورهاى گردشگرى در شــهر از راهکارى اجرایى و 

پیشنهادى دوجانبه بود.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان افزود: امکان راه اندازى 
خط اتوبوس ویژه گردشگرى با هدف تسهیل رفت و 
آمد گردشگران در شهر نیز موضوع دیگرى بود که در 
این جلسه مطرح شــد. وى با اشاره به وجود حدود 85 

هتل و مهمانسرا گفت: طرح پیشنهادى معرفى مراکز 
گردشگرى شهر اصفهان به زبان هاى عربى و انگلیسى 
در سالن هاى عمومى هتل هاى شهر نیز در این جلسه 

مطرح و تصویب شد.
هاشــمیان افزود: ظرفیت گردشــگرى نــاژوان در 
سال هاى مختلف نشــان داده که این منطقه نمونه 
که هم اکنون قطب گردشگرى شهر اصفهان است، 
مى تواند به قطب گردشگرى مرکز کشور تبدیل شود.

وى با اشــاره به وجود طرح هاى متعدد در حوزه جذب 
گردشگر در دوره پسا کرونا، گفت: ســعى داریم تا با 
رویداد محور شــدن مجموعه فرهنگى گردشگرى 
ناژوان براى تحقق روند افزایشــى جذب گردشگر در 

سطوح استانى، ملى و بین المللى اقدام کنیم.
مدیر طرح ساماندهى ناژوان ادامه داد: هم اکنون طرح 
جامع تدوین و تولید محصوالت فرهنگى و هنرى ویژه 
ناژوان در دست اجراست که سعى شده تا در الیه هاى 
مختلف بتواند به روند صعودى جذب مخاطبین ناژوان 

کمک کند.

نتیجه آزمایش کرونا 30 درصد مراجعان در 
اصفهان مثبت است

تسهیل در انتقال نفت خام مارون به اصفهان 

قیمت مرغ زنده در اصفهان روند نزولى دارد

ارائه خدمات درمانى تأمین اجتماعى 
در نهایت کیفیت 

سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: اکنون بخاطر اعمال محدودیت هاى دو هفته اى 
اخیر نتیجه آزمایش کرونــاى 30 درصد مراجعان به 
مراکز بهداشــت و درمان این استان مثبت است. این 
در حالى است که قبل از اجراى محدودیت هاى اخیر 
آزمایش کرونا بیش از 50 درصد از مراجعان به مراکز 

بهداشتى استان مثبت مى شد.
حجــت ا... غالمى افــزود: طبق آمار موجــود تعداد 

بسترى ها نســبت به قبل کاهش پیدا کرده است در 
حالى که پیش از آن تعداد بســترى شــدگان بیش از 

ترخیص شدگان بود.
سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
یادآور شد: به رغم روند نزولى کنونى اما هنوز وضعیت 
ابتالى به این ویروس در استان از اوج شرایط فروردین 
باالتر است و مردم باید به دستورالعمل هاى بهداشتى 

پایبند باشند.

12 کیلومتر از مســیر کوهســتانى و سخت گذر خط 
لوله انتقال نفت خام مارون بــه اصفهان در محدوده 
استان هاى خوزستان و چهارمحال و بختیارى تسطیح 

شد.
مسئول ترابرى سنگین شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفــت: با توجه به اجراى 
طرح فیبرنورى بین مراکز انتقال نفت شــماره 5 و 6 
مارون در مجاورت خط لوله انتقال نفت خام، مســیر 
این خط لوله براى تــردد ماشــین آالت فیبرگذارى 
تسطیح شد. مسعود حیدریان افزود: با تالش کارکنان 

ترابرى سنگین و نظارت همکاران واحد تعمیرات خط 
منطقه از کیلومتر 196 مســیر خط لولــه انتقال نفت 
خام مارون تــا محدوده پل کابلى نفــت و گاز واقع بر 
روى دریاچه سد کارون 4 به مدت 20 روز به طول 12 
کیلومتر با تجهیزات و ماشین آالت سنگین تسطیح و

 آماده سازى شد.
وى گفت: در این عملیات از دو دســتگاه بلدوزر، یک 
دستگاه لودر و یک دستگاه گریدر در منطقه اى سخت 
گذر و کوهســتانى بدون هیچگونــه حادثه اى بهره 

گیرى شد.

سخنگوى کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان گفت: با 
تصمیمات اتخاذ شده در کمیته  هاى ذیل این کارگروه 
از شنبه شب قیمت مرغ زنده در استان روند نزولى دارد 

و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
اسماعیل نادرى در حاشیه کارگروه تنظیم بازار استان 
با حضور معاون استاندار افزود: در این جلسه به بررسى 
میزان فراوانى و قیمت مرغ در سطح بازار پرداخته و 
مصوب شد به میزان 50 درصد از تولید هر مرغدارى 
و یا ورودى هر کشــتارگاه با قیمت مصوب 22 هزار 
تومان به فروشگاه هاى بزرگ زنجیره اى و اصناف 

منتخب سراسر استان ارائه شود.
وى گفــت: از رؤســاى ادارات صنعــت، معــدن و 
تجارت، جهاد کشاورزى، دامپزشکى و تشکل هاى 
مرتبــط مى خواهیم که 50 درصد مــرغ تولیدى هر 
شهرســتان در همان شهرســتان با قیمت مصوب 
توزیع شود و بقیه با ســقف قیمت 26 هزار تومان به 

فروش برسد.
نادرى ادامه داد: در راستاى وضعیت تخم مرغ قرار شد 
روز سه شنبه (امروز) در کمیته مرغ و تخم مرغ ذیل 

تنظیم بازار تصمیم گیرى شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با اشاره 
به ارائه خدمات درمانى تأمین اجتماعى اصفهان در 
نهایت کیفیت گفت: از ابتداى شــیوع بیمارى کرونا 
از اسفند ماه سال گذشــته، به مدت حدود شش ماه، 
بیمارســتان هاى حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف 
آباد و دکتــر غرضى و هم اکنون بیمارســتان دکتر 
شــریعتى اصفهان به عنوان مراکز ریفــرال کرونا 

انتخاب شدند.
على اعتصام پور افزود: با توجه به خســتگى مفرط 
کارکنان و بــارکارى مضاعف بــا هماهنگى هاى 
انجام شــده با ســتاد اســتانى مدیریــت بیمارى 

کرونا و دانشــگاه علوم پزشــکى از ابتداى شهریور 
امســال بیمارســتان دکتــر شــریعتى اصفهان 
به عنــوان مرکز ریفــرال بیمــاران کرونــا و در 
بیمارســتان هــاى دکتــر غرضــى و حضــرت 
فاطمه الزهرا(س) نجف آباد نیز یــک تا دو بخش 

کووید اختصاص یافته است.
این مقام مسئول گفت: بر اساس آخرین آمار، تعداد 
حدود 300 تخت (شامل تخت هاى عادى و ویژه) در 
سه بیمارستان، ویژه بیماران کروناست و از اسفندماه 
98 تا پایــان آبان ماه 99 تعداد 9080 بیمار در ســه 

بیمارستان فوق الذکر بسترى شده اند.
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پس از اعالم انصراف جلیل سامان از ساخت فصل دوم سریال «زیرخاکى»، 
بار دیگر اعالم شد که این کارگردان ساخت این ســریال را از سر خواهد 

گرفت.
فصل دوم «زیرخاکى» با نویســندگى و کارگردانى جلیل ســامان و تهیه 
کنندگى رضا نصیرى نیا و بــا همان بازیگران فصــل اول به زودى کلید 
مى خــورد. این در حالى اســت که هــادى حجازى فر کــه در فصل اول 
«زیرخاکى» با دو نقش حضور داشــت به دلیل مشغولیت در تولید سریال 
«شــهید باکرى» که پروژه اى در رده تولیدات الف در هفت قسمت است 
در فصل جدید «زیر خاکى» حضور ندارد. رضا نصیرى نیا در این باره گفت: 
حجازى فر در سریالى که قرار اســت تولید کند بازیگر است و عالوه بر آن 
نویسندگى و کارگردانى سریال را هم برعهده دارد. از طرفى هم قرار بود ما 
این دو سریال را یعنى «زیرخاکى» و «شهید باکرى» را در یک زمان آغاز 

کنیم و اگر او به پروژه «زیرخاکى» مى پیوست سریال خودش تحت الشعاع 
قرار مى گرفت. بنابراین جلساتى گذاشتیم و مقرر شد فعًال در فصل دوم جاى 
این شخصیت خالى باشد تا ببینیم بعد از این، پروژه چگونه پیش خواهد رفت.
فصل اول «زیرخاکى» ماه رمضان امسال از شبکه یک پخش شد و پژمان 
جمشــیدى، ژاله صامتى و هادى حجازى فر از بازیگران اصلى آن بودند. 
بعد از اتمام فصل اول، بالفاصله صحبت از ساخت فصل دوم به میان آمد 
اما با ممیزى که در بازپخش فصــل اول «زیرخاکى» پیش آمده بود، ابتدا 
ساخت فصل دوم سریال در هاله اى از ابهام قرار داشت و سپس تهیه کننده 
«زیرخاکى» از تالش براى رفع مشــکالت پیش روى کلید خوردن این 
سریال خبر داد که حاال با حل این مسائل، تصویربردارى فصل دوم آن به 

زودى آغاز خواهد شد.
فصل اول «زیرخاکى» توانست عنوان پربیننده ترین سریال رمضانى را از آن 

خود کند و حاال با فراهم شدن شرایط، ساخت ماجراهاى «فریبرز باغبیشه» 
ادامه پیدا مى کند. پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، نادر فالح، امید روحانى 
و اصغر نقى زاده بازیگران اصلى این فصل و رایان سرلک بازیگر خردسال 
این مجموعه تولید سیمافیلم هستند و اسامى بازیگران تازه اى که به پروژه 

مى پیوندند نیز به مرور رسانه اى خواهد شد.
این ســریال کمدى-تاریخى که مربوط به دهه هاى 50 و 60 خورشیدى 
است، داستان مردى را به تصویر مى کشد که به دنبال زیرخاکى مى گردد. 
او در این مسیر درگیر مسائلى همچون دستگیرى به جرم پخش اعالمیه 
ضد شاه، کمک به برادرش در تعمیر موشک ارتش و... مى شود؛ و در سیاقى 
شبیه تمامى این دست آثار کمدى ساخته شده (فیلم هایى چون «لیلى با من 
است»، «مصادره» و...) در همه این موارد این مرد از رخدادهاى کشورش 

بى خبر و به آنها بى اعتناست و مشغول به کار خودش است./3717

جلیل سامان رضایت داد

فصل دوم «زیرخاکى» 
باالخره ساخته مى شود

نقش ترامپ را بازى کرده و هنرپیشگان با سابقه  حوزه  تئاتر از جمله سیروس کهورى نژاد، سروش طاهرى، وحید آقاپور و اما با گسترش بیمارى کرونا در جهان، در نهایت قرار شد به صورت  فیلم تئاتر تولید شود. در این اثر رضا فیاضى، هنرپیشه  پیش کسوت به گفته  کارگردان ابتدا قرار بود این نمایش به صورت زنده در کشورهاى اروپایى و آمریکا با عوامل خارجى چندین اجرا داشته باشد سیاه توسط على محمدرحیمى نوشته شده، اولین فیلم تئاتر ایرانى است که به زبان انگلیسى تولید و پخش جهانى شده است. پخش این اثر ابتدا در انگلیس و آمریکا آغاز شد و به تدریج در کشورهاى دیگر صورت خواهد گرفت. این فیلم تئاتر که در ژانر کمدى کارگردانى رضا خرم در ویدیو پرایم «آمازون» به تازگى آغاز شد.روابط عمومى این فیلم تئاتر در خبرى که منتشــر کرده اســت، آورده: پخش فیلم  تئاتر «من ترامپ نیستم!» به تهیه کنندگى و خبر رسیده است که رضا فیاضى در فیلم تئاترى در نقش «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق آمریکا به ایفاى نقش پرداخته است.
در آستانه  انتخابات ریاست جمهورى 2020 کشورش در رقابت با «جو بایدن»، فشار بسیارى رسید.    داستان فیلم تئاتر «من ترامپ نیستم!» درباره  شخصیت ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست که یکى از پلت فرم هاى داخلى آماده خواهد شد. تصویربردارى این فیلم تئاتر در سکوت خبرى در مهرماه به پایان  با توجه به زبان اصلى فیلم که انگلیسى است، در آینده  نزدیک توسط بازیگران به فارسى دوبله و براى پخش از شهروز دل افکار دیگر نقش ها را ایفا کرده اند.

را تحمل مى کند و...

مهران احمدى، بازیگر سریال «پایتخت» درباره حضور یا عدم حضورش در فصل 
مدیران شبکه و سازنده ها شده است. من هم احتماًال نباشم، چون قراردادهایى دارم گفت: «من هم مثل بقیه خبرهایى درباره فصل هفتم شنیدم که گویا توافقاتى بین الیو اینستاگرامى با بیان اینکه اطالعات چندانى درباره فصل هفتم این سریال ندارد، مهران احمدى، بازیگر نقش «بهبود فریبا» در سریال «پایتخت» در یک گفتگوى هفتم توضیحاتى را ارائه داد.
بازى در سریال «زخم کارى» محمدحسین مهدویان انصراف داده و هادى حجازى بازیگران این سریال خبرى در دست نیست و تنها گفته مى شود محسن تنابنده از ساخت فصل هفتم این سریال پرمخاطب رســانه اى شده است. اما درباره ترکیب به تازگى خبرهایى از توافق میان مدیران سیما و تیم سازنده سریال «پایتخت» براى و باید آنها را دنبال کنم.»

براى آنکه ســریال را براى پخش در نوروز 1400 به شــبکه یک برسانند خواهند تلویزیونى مشغول به فعالیت هستند و باید دید سازندگان این سریال چه تمهیدى برخى دیگر از بازیگران اصلى «پایتخت» هم در پروژه هاى مختلف ســینمایى و فر جایگزین او شده است. 
اندیشید./3720

با صحبت هاى دبیر جشنواره فیلم فجر مبنى بر اینکه مردم در این جشنواره حضور 
نخواهند داشت و تنها داوران جشنواره فیلم ها را تماشا مى کنند و در صورتى که 
شرایط کرونایى کشور بهتر شد در وهله اول خبرنگاران و هنرمندان و در مرتبه بعد 
در صورتى که اوضاع بهبود بیشترى پیدا کرد مردم مى توانند در سینماهاى مردمى 

فیلم ها را تماشا کنند، موج اظهارات مخالفان و 
موافقان برگزارى جشنواره آغاز شد.

عده اى در این میان مى گویند که چراغ جشنواره 
خاموش نشود و به همین صورت جشنواره بدون 
مردم برگزار شود و عده اى دیگر مى گویند که 
جشــنواره بدون مردم همان بهتــر که برگزار 
نشــود. برخى هــم در این میــان مى گویند 
جشنواره با حضور مردم برگزار شود اما با رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى حداکثرى.
در این خصوص علیرضا داوودنژاد، نویسنده و 
کارگردان با سابقه سینما که در جشنواره هاى 
متعدد فیلم فجر حضور داشــته است و چندبار 

نامزد ســیمرغ بلورین فیلم فجر شــد و براى فیلم «نیاز» برنده سیمرغ بهترین 
فیلم و براى فیلم هاى «کالس هنرپیشــگى»، «مصائب شیرین» و «فرارى» 
برنده سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران از این جشنواره شد درباره برگزارى 
جشنواره بدون حضور مردم بیان کرد: جشنواره در واقع به دلیل توجهى که در میان 

مردم و اصحاب فرهنگ و هنر ایجاد مى کند و سینما را در مرکز دید قرار مى دهد، 
کاربرد دارد و در غیر این صورت که مردم و اهالى رسانه به تماشاى فیلم ننشینند، 
چنگى به دل نمى زند و شاید تنها کاربردش این باشد که دل صاحبان فیلم ها شاد 

شود و تا حدودى براى فیلم ها جنبه هاى تبلیغى داشته باشد.
وى در ادامه فرضیه عدم برگزارى جشــنواره را 
نیز تأیید نمى کند و مى گوید: اما نکته دیگر هم 
این است که برگزار نشدن جشنواره و اینکه هیچ 
اتفاقى نیافتد و ســینما همچنــان در تعطیلى و 

سکوت بماند هم خوب نیست.
به گفته داوودنژاد اگر از ســال گذشته که کرونا 
همه گیر شــد و مردم را به خانه نشــینى بیشتر 
کشاند و با بسته شدن سالن هاى سینما بیش از 
صد فیلم  آماده نمایش ایرانى، پشت در سالن هاى 
نمایش زمینگیر شد، مسئوالن دولتى و صنفى 
روى تقویت نمایش خانگــى کار مى کردند و به 
«سینما آنالین» و «VOD» پروبال مى دادند و 
براى کاهش ناامنى این بازار با جدیت تالش مى کردند، شاید امروز مى توانستیم 
عالوه بر برخوردارى از یک بازار پررونق و تازه نمایش، شاهد یک جشنواره فجر 
با شــکوه مجازى نیز در سراسر کشور باشــیم و همه ملّت را به مشارکت در این 

جشنواره دعوت کنیم.

تصویربردارى فصل سوم سریال «نون.خ» به کارگردانى 
سعید آقاخانى و تهیه کنندگى مهدى فرجى در تهران ادامه 
دارد. تصویربردارى فصل سوم «نون. خ» از اواسط مهر 
ماه در تهران آغاز شد و تاکنون 60 درصد از این سریال 
تصویربردارى شده است و شقایق دهقان و على صادقى 

جلوى دوربین رفتند.
سعید آقاخانى، على صادقى، ســیروس میمنت، شقایق 
دهقان، سیدعلى صالحى، پاشا جمالى، یدا... شادمانى، ندا 

قاسمى، نسرین مرادى، هدیه بازوند، شیدا یوسفى، صهبا 
شرافتى، هدى استوارى، آتنا مهیارى، کاظم نوربخش، 
ماشاءا... وروایى، سیروس سپهرى، یوسف کرمى، رضا 
رشیدى، سیدحســین موسوى، ســیروس حسینى فر، 
على اخوان، افشین ملکى، نارین ایوبى و شقایق فتاحى 

بازیگران سریال «نون. خ» هستند.
فصل سوم سریال «نون. خ» در 16 قسمت براى پخش 
در نوروز 1400 از شبکه اول سیما ساخته مى شود./3729

رضا فیاضى «ترامپ» شد! 
بق آمریکا به ایفاى نقش پرداخته است.

 «من ترامپ نیستم!» به تهیه کنندگى و 

هد گرفت. این فیلم تئاتر که در ژانر کمدى 
سى تولید و پخش جهانى شده است.

ا با عوامل خارجى چندین اجرا داشته باشد 
ر این اثر رضا فیاضى، هنرپیشه  پیش کسوت 

د، سروش طاهرى، وحید آقاپور و 

 دوبله و براى پخش از 
ى در مهرماه به پایان 

مریکاست که 
سیارى 

اندیشید./3720

شد! 

م
ه
م

غیبت مهران احمدى در فصل هفتم «پایتخت»؟ جشنواره بدون مردم چنگى به دل نمى زند

قربان نجفى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره سریال «خانه امن» گفت: زمانى که نقش «ابو عامر» به من پیشنهاد 

شد، موضوع را بررسى کردم و اصرار داشتم کار شعارى نباشد. جدیت نقش برایم خیلى اهمیت داشت.

وى درباره حضور در فیلم و سریال امنیتى ادامه داد: همه جاى دنیا کار سیاسى و امنیتى ساخته مى شود؛ 

این سبک هم ژانرى در فیلم است. براى من به عنوان بازیگر ایفاى نقش در سبک هاى مختلف، تفاوتى 

نمى کند. حتى به دلیل ماجرا هایى که در داستان هاى امنیتى اتفاق مى افتد، بازیگرى در چنین فیلم هایى 

جذاب است. قصه مى تواند کشش و تعلیق بیشترى داشته باشد. این موضوعات نه فقط براى مخاطب 

االیى دارد و مى تواند او را درگیر کند. البته اگر داستان، از رویدادى در 
بلکه براى بازیگر نیز پتانســیل ب

تاریخ نزدیک به صورت وارونه روایت کند، چنین اتفاقى رخ نخواهد داد.

بازیگر سریال «ستایش» اظهار کرد: «ابو عامر» کاراکترى بود که ظرفیت الزم براى کار و خالقیت ایجاد 

مى کرد. چالش اصلى من این بود که نقش «ابو عامر» از یک شخصیت واقعى گرته بردارى شده بود. 

کاراکترى که نقشش را بازى مى کردم، از نظر هیکل و روحیات با من تفاوت فراوانى داشت؛ بنابراین 

مجبور بودم از زوایاى مختلف به آن نزدیک شــوم. البته در نتیجه کاراکترى شــکل گرفت که شاید 

مى توانست در داستان حضور بیشترى داشته باشد. نجفى بیان کرد: تا به االن «خانه امن» توانسته 

مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. نظرات مختلفى از مردم دریافت کردم. خیلى برایم جالب است که 
برخورد مردم با یک نقش منفى، مثبت بوده است./3721

چالش بازیگر «خانه امن» براى ایفاى نقش «ابو عامر داعشى»

على صادقى و شقایق دهقان مقابل دوربین «نون.خ 3» 

که نقش «ابو عامر» به من پیشنهاد 
مخیلى اهمیت داشت.

 و امنیتى ساخته مى شود؛ 
ک هاى مختلف، تفاوتى 
رى در چنین فیلم هایى 
 نه فقط براى مخاطب

داستان، از رویدادى در 

م براى کار و خالقیت ایجاد 
تهبردارى شده بود. 
نى داشت؛ بنابراین

ـکل گرفت که شاید 
هامن» توانسته 

جالب است که 

محمد لقمانیان، عروسک گردان «فامیل دور» در مجموعه 
«کاله قرمزى» به انتقاد از «خندوانه» پرداخت.

لقمانیان با اشاره به عروسک هایى که بعد از رفتن کاراکتر 
عروسکى «جناب خان» به برنامه «خندوانه» آورده شد و 
مخاطب آنطور که باید به آنها اقبال نشان نداد گفت: وقتى 
«جناب خان» رفت، برنامه «خندوانه» چند تا عروســک 
آورد که دیده نشــدند؛ در صورتى که صدا پیشه هایشــان 
بازیگران تئاترى مطرحى بودند و عروســک گردان ها هم 

حرفه اى بودند.
لقمانیان ادامه داد: دلیل دیده نشدن این عروسک ها این بود 
که سازندگان براى اینکه برنامه رونق پیدا کند و زنده بماند 
فکر کردند مى توانند سریع مثل «جناب خان» هر عروسکى 

را معروف کنند.
عروسک گردان «فامیل دور» اظهار کرد: با این طرز تفکر 
این عروسک ها را سریع آوردند به تلویزیون در صورتى که 
«جناب خان» از قبل تمرین شــده بود و کاراکترى داشت. 

بدون نظر کارشناسانه  چهار عروســک را با هم وارد کردند 
که حتى با وجود هنرمندان خوب دیده نشدند. لقمانیان تأکید 
کرد: در برنامه «خندوانه» ســازندگان زیاد کار عروسکى 
را نمى شناختند و تنها کسانى که مى شناخت آقاى محمد 

بحرانى و تیمش بودند که زحمت کشیدند.
او در همین زمینه ادامه داد: مثل یک تیم فوتبال مى ماند که 
بازیکنان خوبى داشته باشد اما مربى یا باشگاه خوبى نباشد. 
این بازیکنان خوب نمى تواننــد با هم هماهنگ بوده و گل 
بزنند. اگر «کاله قرمزى» معروف مى شود شخصى مثل ایرج 
طهماسب را دارد که باید بگویم فیلسوف است و سال هاست 
کار عروسکى را مى شناسد. طهماسب اگر بخواهد «کاله 
قرمزى» را شروع کند نمى گوید عروسک گردان ها سریع 
بیایند و از فردا شروع کنیم بلکه یک ماه قبلش همه را جمع 
کرده و تمرین مى کنند. حتى با وجود تیمى قوى و حرفه اى 
تمرین ها را از پایه شروع مى کنند تا شخصیت ها پرورش پیدا 

کرده و ایده هاى جدیدى شکل بگیرد./3728

گالیه «فامیل دور» از «خندوانه»!
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رحمان رضایى پس از درخشش در تیم ملى و ترانسفر شدن به سرى A ایتالیا، جایى که تا کنون هیچ بازیکن ایرانى 
دیگر در آن بازى نکرده بود، به چهره اى خاص در فوتبال ایران تبدیل شــد. او شش فصل در سطح اول فوتبال 
ایتالیا که خود صاحب بهترین مدافعان در کالس جهانى است، حضورى مداوم داشت و توانست تابوى ترانسفر 
مدافعان وسط در ایران را هم بشکند. رحمان یکى از معدود بازیکنانى بود که پیش از رسیدن به این افتخارات 
و به دســت آوردن جایگاهى ثابت در تیم ملى، عضو یکى از دو تیم بزرگ پایتخت نبود. او با 85 بازى ملى، در 
ســال 2007 از تیم ملى خداحافظى کرد و پس از حضور در تیم هاى پرســپولیس، االهلى، شاهین و پیکان

کفش هایش را آویخت.
با توجــه بــه محیــط حرفــه اى کــه رحمــان در دوران بــازى آن را به مــدت هفت ســال تجربه 
کرد (شش سال ســرى A و یکســال ســرى B) و ســابقه حضورى ثابت با تیم ملى در تورنمنت هاى 

جهانــى  جــام  چــون  جــام ملــت هــاى آســیا، ایــن مدافع و بزرگــى 
تبدیل شد چرا که تا پیش از آن چنین چیزى به بازیکنى خــاص در فوتبال ایران 

بود. رحمان هیچــگاه در تیم ملى کاپیتان در فوتبال ایران کمتر اتفاق افتاده 
پرســپولیس تهران بازى کرد اما تقریبًا همه نشــد و فقط یکسال در 

از نظر بازى قبول دارند. او به خوبى از فوتبال ایتالیا، فوتبالى ها او را 
هر آنچه باید براى یک مدافع خوب شدن داشت را فرا گرفته بود 
و آموخته هاى فنى و تجربه باالیش باعث شد تا خیلى زود همه او 

را به عنوان یک سرمربى در فوتبال ایران بپذیرند.
شروع عجیب ذوب آهن با هدایت رحمان رضایى آن چیزى نبود که هیچکس 
تصورش را مى کرد. خود رحمان هم تصور نمى کرد چنین فشارى را در همان آغاز راه 
مربیگرى در لیگ برتر متحمل شود. تیم او شرایط بسیار ویژه اى دارد. ذوب آهن تا کنون بردى 
در لیگ بیستم نداشته و سه مساوى و دو باخت حاصل کار این تیم تا پایان هفته پنجم است. این 
نتایج اما در شرایطى رقم خورده که نمى توان همه تقصیرها را به گردن سرمربى جوان ذوبى ها 
انداخت. اشتباهات داورى سریالى و تأثیر گذار در بازى هاى ذوب آهن از آغاز فصل تا کنون باعث 
شده تا رحمان رضایى که کمتر دیده بودیم با صداى بلند صحبت کند برافروخته شود و به این و 
آن بتازد. اوج کار در هفته پنجم بود. تیم رحمان در شرایطى روز یک شنبه به مصاف شهرخودرو 

رفت که 18 بازیکن این تیم تست کرونایشان مثبت اعالم شده بود.
در حالى که گمانه زنى هاى زیادى در خصوص لغو دیدار ذوب آهن و شهر خودرو وجود داشت، 
قوانین موجود مانع از این کار شد؛ قوانینى که طبق آن داشتن 11به عالوه پنج بازیکن، مجوز 
بازى تیم هاست. به این ترتیب رحمان رضایى با چالشى بزرگ در همین آغاز دوران مربیگرى 
در لیگ برتر مواجه شد، چالشى که فنى نبود تا فنى حل شود و با توجه به اتفاقاتى که اخیراً رخ 
داده بود، آتش خشم ذوبى ها را بیش از پیش روشن کرده بود. آنها اعتقاد داشتند که در حق 

تیمشان اجحاف شده و باید بازى شان با شهرخودرو لغو مى شد.
 رضایى در پایان بازى صحبت هاى جالبى انجام داد، صحبت هایى که پیش از این زیاد از او 
سراغ نداشتیم. او در بخشى از صحبت هایش اظهار کرد: حاضرم با همه این افراد بنشینم 
صحبت کنم تا ببینیم این افراد از فوتبال چــه چیزى مى فهمند که این قوانین را وضع 
کرده اند. این قانون براى من خیلى جالب است. اینها چه مى دانند تمرین و اردو چیست؟ 
اینها هیچ آشنایى با در کنار هم بودن و برگزارى جلسات بازیکنان در کنار هم ندارند. باید 
آدم هاى فوتبالى این قوانین را وضع کنند. اینها نمى دانند زمانى که مربى با 20بازیکن 
کار مى کند، حتى اگر 35 بازیکن هم داشته باشد، نمى تواند با 15بازیکن دیگر در این 

شرایطى که ما داشتیم کار کند.
رحمان در شــرایطى این صحبت ها را انجام داد که در طــول 90 دقیقه بازى با 
شهرخودرو با وجود نیاز تیمش به تعویض، ابزار الزم را براى اجرایى کردن این کار 
در اختیار نداشت. در سمت مقابل اما تیم او در حالى از شهرخودرو در خانه دو گل 

دریافت کرد که تیم حریف پنج تعویض در جریان بازى انجام داد.
به هر ترتیب، رحمان رضایى که با توجه به آموخته هاى ارزشمندش در دوران 
طالیى حضورش در ایتالیا، در مسیر مربیگرى قرار گرفته بود با اتفاقات این چند 
وقت اخیر به ویژه هفته پنجم لیگ برتر، فنى را آموخت که بى شک در سال هاى 
آتى بیشــتر به دردش خواهد خورد؛ فنى که آموختن آن در آغاز راه کمى زود 
بود اما رحمان در معرض آن قرار گرفت تا به شاکى شماره یک هفته پنجم 
لیگ برتر تبدیل شود. به این ترتیب و با آموختن فن یاد شده، رحمان رضایى 
مى تواند کم کم خود را بیشتر با شرایط موجود در فوتبال ایران وفق دهد. شاید 
هنوز براى رحمان قابل قبول نباشد که قوانین شاید منطقى نباشد یا رقم 
خوردن اشتباهات داورى به صورت سریالى یک فاجعه نباشد اما آنچه در 
این مدت تجربه کرد آرام آرام خواهد آموخت که براى کار کردن در فوتبال 

ایران نباید زیاد اعصابش را براى اتفاقات اینچنینى خرد کند!

ب نر زى نب ور ر ن ر ى ر ی ب وج ب
B و یکســال ســرى B) و ســابقه حضورى ثابت با A کرد (شش سال ســرىA

جهانــى  جــام  چــون  جــام ملــت هـو بزرگــى 
تبدیل شد چرا کهبه بازیکنى خــاص در فوتبال ایران 

بود. رحمانهیچدر فوتبال ایران کمتر اتفاق افتاده 
پرســپولیس تهراننشــد و فقط یکسال در 

افوتبالى ها او را  از نظر بازى قبول دارند.
هر آنچه باید براى یک مدافع خوب ش
و آموخته هاى فنى و تجربه باالیش باع
را به عنوان یک سرمربى در فوتبال ایران بپذ
شروع عجیب ذوب آهن با هدایت رحمان رضایى آن
تصورش را مى کرد. خود رحمان هم تصور نمى کرد چنین
مربیگرى در لیگ برتر متحمل شود. تیم او شرایط بسیار ویژه اى دار
در لیگ بیستم نداشته و سه مساوى و دو باخت حاصل کار این تیم تا پا
نتایج اما در شرایطى رقم خورده که نمى توان همه تقصیرها را به گرد
تأثیر گذار در بازى هاى ذوب آهن انداخت. اشتباهات داورى سریالى و
شده تا رحمانرضایى که کمتر دیده بودیم با صداى بلند صحبت کند
آن بتازد. اوج کار در هفته پنجم بود. تیم رحمان در شرایطى روز یکش
8رفت که18 بازیکن این تیم تست کرونایشان مثبت اعالم شده بود.
در حالى که گمانه زنى هاى زیادى در خصوص لغو دیدار ذوب آهن
1قوانین موجود مانع از این کار شد؛ قوانینى که طبق آن داشتن 11به
بازى تیم هاست. به این ترتیب رحمان رضایى با چالشى بزرگ دره
در لیگ برتر مواجه شد، چالشى که فنى نبود تا فنى حل شود و با تو
آنه داده بود، آتش خشم ذوبىها را بیش از پیش روشن کرده بود.
تیمشان اجحاف شده و باید بازى شان با شهرخودرو لغو مى شد
 رضایى در پایان بازى صحبت هاى جالبى انجام داد، صحبت ه
سراغ نداشتیم. او در بخشى از صحبت هایش اظهار کرد: حاض
صحبت کنم تا ببینیم این افراد از فوتبال چــه چیزى مى فه
کرده اند. این قانون براى من خیلى جالب است. اینها چه مىد
اینها هیچ آشنایى با در کنار هم بودن و برگزارى جلسات بازیک
آدم هاى فوتبالى این قوانین را وضع کنند. اینها نمى دانند زم
5کار مى کند، حتى اگر 35 بازیکن هم داشته باشد، نمى توان

شرایطى که ما داشتیم کار کند.
رحمان در شــرایطى این صحبت ها را انجام داد که در
ب را شهرخودرو با وجود نیاز تیمشبه تعویض، ابزارالزم
در اختیار نداشت. در سمت مقابلاما تیم او در حالى از

دریافت کرد که تیم حریف پنج تعویض در جریان بازى
به هر ترتیب، رحمان رضایى که با توجه به آموخته ه
طالیى حضورش در ایتالیا، در مسیر مربیگرى قرار گر
وقت اخیر به ویژه هفته پنجم لیگ برتر، فنى را آموخت
آتى بیشــتر به دردش خواهد خورد؛ فنى که آموخت
بود اما رحمان در معرض آن قرار گرفت تا به شاک
لیگ برتر تبدیل شود. به این ترتیب و با آموختن ف
مى تواند کم کم خود را بیشتر با شرایط موجود در ف
هنوز براى رحمان قابل قبول نباشد که قوانین

خوردن اشتباهات داورى به صورت سریالى یک
این مدت تجربه کرد آرام آرام خواهد آموخت که
ایران نباید زیاد اعصابش را براى اتفاقات اینچ

خیلى اعصابت را خرد نکن رحمان جان!

هافبک دفاعى نفت مسجد سلیمان در بازى برابر سپاهان با 
دریبل چند بازیکن گلى به ثمر رساند که مورد تمجید مرزبان 

مربى حریف قرار گرفت.
بعد از مرگ مارادونا مسابقات فوتبالى که در سراسر جهان 
برگزار مى شود تحت تأثیر نام او است. گل لیونل مسى که 
شبیه گل مارادونا به انگلستان بود و خوشحالى پس از گلش 
را تقدیم بــه مارادونا کرد تا خوددارى پائــوال داپنا بازیکن 
فوتبال زنان در اسپانیا از اداى دین به دیه گو، اتفاقات زیادى 
در این روزها رخ داده است و انگار روح دیه گو پس از مرگش 

بر فوتبال دنیا سایه انداخته است.
در لیگ برتر فوتبــال ایــران و در بازى تیــم هاى نفت 
مسجدسلیمان و سپاهان هم گلى به ثمر رسید که برخى آن 
را شبیه به گل مارادونا به انگلستان دانستند؛ هرچند قطعاً این 
تنها یک مثال کوچک و فانتزى است اما گل سجاد جعفرى 
هافبک دفاعى تیم نفت مسجدسلیمان که بعد از دریبل چند 
بازیکن سپاهان دروازه پیام نیازمند را باز کرد و تیمش را 2 بر 
یک از حریف جلو انداخته آنقدر خوب بود که علیرضا مرزبان 

در پایان بازى آن را یک «سولو» توصیف کند. 
اینکه سجاد جعفرى در آن لحظه که بازى یک، یک بود و 
سپاهان تالش داشت تا بتواند گل بعدى را به نفت مسجد 
سلیمان بزند توپ را از وســط زمین گرفت و از ال به الى 
هافبک ها و مدافعان سپاهان رد شد و با یک نوك پا توپ را 
از کنار دست نیازمند که مقابلش زانو زده بود، رد کرد و به تور 
دروازه دوخت شاید تحت تأثیر نام مارادونا و فضایى است که 

پس از مرگ اسطوره در فوتبال جهان به وجود آمده است.
نفت مسجد سلیمان و ســپاهان در شرایطى به مصاف هم 
رفتند که بارش باران، کیفیت چمن بازى را به شدت پایین 
آورده و حمل توپ روى چمن براى بازیکنان بسیار دشوار 
شده بود. در چنین شرایطى اما سجاد جعفرى، هافبک 23 
ساله نفت مسجد سلیمان بعد از دریافت توپ در میانه میدان، 

با یک حرکت انفرادى دیدنى دروازه سپاهان را باز کرد.
جعفرى در دقیقه 64 بازى و در حالى که حساب کار یک بر 
یک بود با استفاده به موقع از قدرت بدنى، تکنیک و سرعت 
خود فاصله اى چند ده مترى را براى تک به تک شــدن با 
دروازه بان ســپاهان طى کرد و با زدن یک ضربه به موقع، 
توپ را روانه دروازه حریف کرد. زدن این گل در روزهایى که 
نام مارادونا در همه محافل به گوش مى رســد، آن را بیش 
از پیش مورد توجه قرار داده و شیرینى اش را براى هافبک 

نفتى ها دو چندان کرد.

شــاگردان محــرم نویدکیــا در شــرایطى برابــر نفت 
مسجدســلیمان غیرقابــل پیش بینى ترین شکســت را 
متحمل شــدند که بار دیگر ضربات ایستگاهى علیه آنها

 بود.
 سپاهان در مسجدسلیمان کامًال غافلگیر شد تا در پایان 90 
دقیقه با شکست 3 گله به کار خود پایان دهند و شرایط را در 

جدول به بدترین شکل ممکن دنبال کنند.
نکته جالب توجه در خصوص گل هاى دریافتى ســپاهان 
در این فصــل آمار باالى آن در ضربات ایســتگاهى بوده

 است.
شاگردان محرم نویدکیا در بازى برابر نفت مسجدسلیمان 
دو بــار از روى ضربه ایســتگاهى مقابل حریف تســلیم 
شــدند و این در حالى اســت که این اتفاق در دیدارهاى 
قبلى نیز در دریافت گل توســط طالیى پوشان مشاهده 

مى شود.
از هفت گلى که ســپاهان در این فصل دریافت کرده که 
طى پنج بازى آمارى زیاد براى مدعى قهرمانى محسوب 
مى شــود، نکته جالب توجه اینجاســت که چهار گل آن 
از روى ضربه ایســتگاهى بوده اســت. دو گل برابر نفت 
مسجدسلیمان، یک گل مقابل گل گهر سیرجان و سایپا از 
گل هاى دریافتى این تیم از روى ضربه ایستگاهى بوده که 

سه تاى آن کرنر بوده است.
در شــرایطى که پیام نیازمند و دیگر مدافعان این تیم در 
دو  بازى نیز موفق شــده اند براى ســپاهان کلین شــیت 
کنند بــا این حال دســتیابى بــه آمار هفــت گل خورده 
نمى تواند مسیر روشــن و امیدوارکننده اى براى رسیدن 
به هدف بــزرگ این تیم براى قهرمانى در فصل بیســتم

 باشد.
مسلمًا طى دیدارهاى باقیمانده مهمترین مأموریت محرم 
نویدکیا و تیم فنى او براى پوشش این ضعف خواهد بود و 
باید دید آیا آنها قادر خواهنــد بود در دیدارهاى آتى مانع از 
دستیابى رقبا به گل از روى ضربات ایستگاهى و خصوصًا 

کرنر دست یابند یا خیر.

تیم فوتبال ســپاهان اگرچــه در خط دفاعى پراشــتباه 
ظاهر شــد ولى شــرایط زمین هم براى ایــن تیم مهیا

 نبود.
طالیى پوشان اصفهانى در شــرایطى به دیدار برابر نفت 
مسجد سلیمان رسیده بودند، که شاهد سه بازى خوب از این 
تیم به خصوص در نیمه اول دیدار برابر تیم هاى آلومینیوم، 

تراکتور و سایپا بودیم.
شاگردان نویدکیا در این سه مســابقه اگرچه 2 امتیاز را از 
دست دادند ولى روش بازى این تیم، چشم نواز بود و اگر در 
طول بازى ادامه پیدا مى کرد و بازیکنان تیم موقعیت هاى 
خود را با بى دقتى از دســت نمى دادند، 2 امتیاز دیدار برابر 

سایپا هم از دست نمى رفت.
نویدکیا و سپاهان اما در شرایطى به زمین بهنام محمدى 
مقابل تیم منســجم مجتبى حسینى رســیدند که شرایط 
چمن به هیچ وجه مناسب برگزارى مسابقه نبود و بازیکنان 
سپاهان که با کارهاى ترکیبى خودشان را به دروازه حریفان 
نزدیک مى کنند، در مسجد سلیمان به دردسر افتادند و از 
باتالقى که در این ورزشگاه گریبانشان را گرفته بود، دست 

خالى خارج شدند.
البته حتمًا باید به نمایش بى نقص تیم مجتبى حســینى 
در دفاع و حمله و همینطور اشــتباهات ســپاهان در خط 
دفاعى اشــاره کرد ولى چمن باتالق گونه ورزشگاه بهنام 
محمدى براى دیدار ســپاهان و نفت به هیچ وجه شرایط 

خوبى نداشت.

16 آذر این بار معکوس شد

سپاهان در روزى مغلوب نفت شد که سال ها پیش، در چنین شبى یک برد تاریخى را کسب کرده 
بود.

روز شانزدهم آذر یکى از تاریخى ترین روزهاى تاریخ فوتبال ایران باشگاه سپاهان است. در سال 
86 و در چنین روزى تیم سپاهان در بازى افتتاحیه جام باشگاه هاى جهان توانست وایتاکر یونایتد 
نیوزیلند نماینده اقیانوسیه را در حضور 30 هزار تماشاگر با نتیجه  3 بر یک شکست دهد و به مرحله  

بعد صعود کند و حریف اوراواردز ژاپن شود.
ســپاهان در آن مقطع که باید از آن به عنوان طالیى ترین مقطع تاریخ این باشــگاه یاد کنیم، 
اتفاقى را رقم زد که پیش از آن باشــگاه ایرانى دیگرى موفق به انجام آن نشده بود. این افتخار 
سپاهان زمانى پررنگ تر مى شود که هنوز هم باشــگاه دیگرى نتوانسته آن را تکرار کند. عماد 
رضا (دقایق 3 و 4) و عبدالوهاب ابولهیــل (دقیقه 47) گل هاى ســپاهان را در آن دیدار به ثمر 

رساندند.
طالیى پوشــان اما در ســالگرد آن روز تاریخى، شکســت تلخى را مقابل نفت مسجد سلیمان 
متحمل شــدند. آنها در حالى که مى توانستند با شکست دادن نفت مســجد سلیمان با گل گهِر 
صدرنشین هم امتیاز شوند، با نتیجه اى مشابه آنچه در سال 86 وایتاکر را شکست داده بودند به

 نفت باختند.

براى گل زدن به سپاهان امان از این گل مارادونایى
کرنر بگیرید

سیستم محرم در باتالق 
جواب نمى دهد

گلــر ذوب آهــن 
نســبت به شــرایط 
تیمش و لغو نشــدن بازى 
با شــهر خودرو معترض است و به 

خطرات احتمالى برگزارى این بازى اشاره مى کند.
 با وجود اینکه حدود 20 نفر از ذوبى ها بــه دلیل ابتال به ویروس کرونا در اختیار 
این تیم نبودند برخالف تصورات، سازمان لیگ زیر بار لغو بازى نرفت و گاندوها 
مجبور شدند در شرایط نامناسبى به یک جنگ نابرابر با شهر خودرو بروند. شهاب 
گردان، کاپیتان و گلر با تجربه ذوب آهن هم عقیده دارد این بازى نباید برگزار 

مى شد.
شهاب گردان در گفتگویى در خصوص دیدار ذوب آهن مقابل شهر خودرو اظهار 
کرد: بازى در شرایطى انجام شــد که همه مى دانند ما چه حال و روزى داشتیم 
و وضعیت تیم ما مشــخص بود و نیازى به توصیف بیشتر ندارد ولى با این حال 
برخالف انتظارها بازى خیلى خوبى از خودمان به نمایش گذاشتیم و جوان هاى 
تیم عملکرد خوبى از خودشان نشان دادند. فرصت هاى زیادى مقابل حریف ایجاد 
کردیم که در استفاده از آنها بدشانس و کم دقت بودیم و از طرفى برخالف جریان 

بازى گل خوردیم و متأسفانه مزد بازى خوبمان را نگرفتیم. 
وى در مورد بازى ذوب آهن تنها با 15 بازیکن گفــت: نگویید با 15 بازیکن و 
تعداد زیادى از نفراتى که مقابل شهر خودرو همراه ما بودند از امید و جوانان آمدند 
و خیلى هایشان را من نمى شناختم و براى اولین بار بود که مى دیدم. مسئوالن 
باشگاه ما اول فصل یک اشتباهى کردند و آمدند لیست تیم را تا جایى که قانون 
اجازه داده بود از نفرات امید و جوانان و نوجوانان پر کردند و حاال جورى شده که 

اگر 25 نفر از بازیکنان ما هم نباشند بازى باید برگزار شود. 
گلر ذوب آهن در ادامه توضیح داد: مــن نمى دانم این قانون 15+1 از کجا آمده 
است. تا سال گذشته که قانون 25 درصد وجود داشت. حس مى کنم مسئوالن 
سازمان لیگ مى خواهند به هر شکل ممکن بازى ها برگزار شود و لیگ جلو برود 
ولى توجهى به خطراتش ندارند. االن چند بازیکن تیم ما واقعًا حالشــان وخیم 

است و شرایط بدى دارند و ممکن است خداى نکرده این مشکل براى سایرین 
هم پیش بیاید.

گردان با اشاره به سیر صعودى کرونایى هاى ذوب آهن گفت: شما نگاه کنید ما 
در سه روز سه بار تســت دادیم و هر بار چند نفر به تعداد کرونایى هاى ما اضافه 
شدند دلیلش این اســت که فردى که مثًال امروز تستش مثبت بوده دیروز کنار 
سایرین تمرین کرده و براى همین چند نفر دیگر را مبتال کرده است و احتماًال از 
بین کسانى که روز گذشته بازى کردند هم چند نفر مبتال باشند و در این صورت 
ویروس را به بازیکنان شهر خودرو انتقال داده اند و به همین ترتیب ویروس بین 

بازیکنان و تیم ها انتقال پیدا مى کند. 
وى افزود: من حس مى کنم این بازى به دلیل بازى با پرســپولیس برگزار شد 
چون اگر بازى را لغو مى کردند باید بازى با پرســپولیس را هم لغو مى کردند و 
نمى توانســتند بگویند چند روز بعد از بازى لغو شده قبلى بیایید بازى کنید چون 
همان نفرات که به دلیل نبودشان بازى لغو شد همچنان در قرنطینه هستند. این 
را نمى گویم که بخواهم علیه پرســپولیس جو ایجاد کنم. این مسائل شایعاتى 
است که مطرح شده و رفتارها جورى است که به این شایعات دامن مى زند. من 
به عنوان کسى که سابقه حضور در پرســپولیس را دارد این تیم را دوست دارم 
و در بازى فینال لیــگ قهرمانان هم نماینده فوتبال ایران هســتند و همه باید 
هر کمکى مى توانیم به آنها داشته باشــیم. انتقاد من به مسئوالن فدراسیون و 

سازمان لیگ است.
گلر ذوب آهن در مــورد اتفاقاتى که در هر پنج بازى گذشــته بــراى این تیم 
افتاده اظهار کرد: واقعًا برایم عجیب اســت که چرا این اتفاقات براى ذوب آهن 
مى افتد. یا مسائل داورى علیه ما اســت یا مى آیند مى گویند در این شرایط باید 
بازى کنید و نمى دانم واقعًا مشکلشــان با ذوب آهن چیست. این را وصل کنید 
به اتفاقات هفته هاى پایانى سال قبل که کارى کردند تیمى که مدعى سهمیه 
بود داشت سقوط مى کرد. من چند سال اســت که در فوتبال ایران حضور دارم 
ولى اتفاقاتى که این چند هفته بــراى ذوب آهن افتاد را نه دیــده ام و نه حتى

 شنیده ام.

شهاب گردان: 

قانون 1+15 از کجا آمده است؟
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فقدان سند مالکیت 
آقاى حسنعلى زمانى فرزند نقى به وکالت از طرف وراث نقى زمانى علویجه فرزند عباس اصالتا 
و وکالتا باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود که تحت شماره 17788-
99/05/27 توسط دفترخانه 182 علویجه رســما  گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 779 فرعى  واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت 
اصفهان که درصفحه 456 دفتر 40 امالك ذیل ثبت 4944 بنام احمد زمانى علویجه  ثبت و سند  
صادر شده و سپس بموجب سند قطعى شــمار 2804-1330/09/12 دفترخانه 42 نجف آباد به 
نقى زمانى علویجه نامبرده باال انتقال شده اســت و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى  مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به 
آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره 

مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/09/18، 1054634/م الف محمد على ناظمى- سرپرست ثبت 

اسناد و امالك مهردشت/9/121 
 فقدان سند مالکیت 

آقاى حســنعلى زمانى فرزند نقى به وکالت از طرف وراث زهرا پور جم علویجه فرزند على اصالتا 
و وکالتا باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود که تحت شماره 17787-
99/05/27 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما  گواهى شــده مدعى است  که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 779 فرعى  واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت 
اصفهان که درصفحه 452 دفتر 40 امالك ذیل ثبت 4944 بنام احمد زمانى علویجه  ثبت و سند  
صادر شده و سپس بموجب سند قطعى شمار 2804-1330/09/12 دفترخانه 42 نجف آباد به زهرا 

پورجم علویجه نامبرده باال انتقال شده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/09/18، 

1054635/م الف محمد على ناظمى- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت/9/122 
 فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 0 فرعى از 129 اصلى 
برزاوند واقع در بخش 17 اصفهــان ذیل ثبت 17426 در صفحه 25 دفتــر 246 امالك به نام 

اسداله ازنائى صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
32004041_99/8/27 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود آن ذیل شماره 
47811 -99/8/27 به گواهى دفترخانه 111 اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1056414ذبیح اهللا فدایى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان/9/131 

 از سه شنبه هفته گذشته تاکنون از وزیر بهداشت تا مسئوالن 
رده پایین تر وزارت بهداشــت و ســتاد ملى کرونا از تأثیر 
محدودیت هاى دوهفته اى بر کاهش ورودى بیمارستان ها 
و مرگ و میر حرف زدند و رئیس جمهــور هم از موفقیت 
محدودیت ها خبر داد. هرچند که در گفتگوهاى بعدى پاى 
محدودیت هاى نصفه و نیمه آبان هم به میان آمد. اما یکى 
از مهمترین اظهارنظرها درباره کرونا را مینو محرز، عضو 
کمیته علمى ستاد ملى کرونا به زبان آورد: «منع تردد بین 
شــهرى، جلوگیرى از تردد شــبانه و تعطیلى مکان هاى 
موجب تجمعات مردمى و دیگر سختگیرهاى اعالم شده با 

مشارکت خوب مردم سبب قطع زنجیره کرونا شد». 

با این حال دکتر حمید ســورى، اپیدمیولوژیست و رئیس 
کمیته اپیدمیولوژى ستاد مقابله با کرونا در تهران و عضو 
کمیته علمى ستاد ملى کرونا معتقد است حتى نتوانسته ایم 
اپیدمى را به حدى پایین بیاوریم که کنترل شود، چه برسد 

به اینکه زنجیره انتقال را قطع کنیم.
حمید سورى در این باره مى گوید: ما وقتى مى توانیم بگوییم 
زنجیره انتقال قطع شده اســت که پیامد و نتیجه تماس ها 
بیمارى نباشــد، ما هرگز به اینجا نرســیده ایــم. زنجیره 
انتقال که با یــک مداخله نیم بند [تعطیلــى دو هفته اى] 
قطع نمى شود، این حرف کامًال اشــتباه است و تا به حال 

نیز هیچکس در هیچ جاى دنیا چنین ادعایى نکرده است.

برنامه توسعه ســازمان ملل اعالم کرد تحقیقات اخیر 
که نتایج آن این هفته منتشر شده نشان مى دهد تبعات 
بلندمدت شیوع ویروس کرونا مى تواند به سقوط صدها 
میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر تا سال 2030 منجر شده 
و تعداد کل افراد فقیرشــده بخاطر کرونا به بیش از یک 

میلیارد نفر برسد. 
این تحقیق مى گوید: در یک سناریو با خسارت باال شاهد 
روند کند و محــدود بهبود اوضاع جهانى در پســاکرونا 
خواهیم بود. این تحقیق البته در بدترین سناریوى خود 
فرض کرده که 80 درصد بحــران اقتصادى پیش آمده 
ناشى از شیوع کرونا تا یک دهه ادامه یافته و روند بهبود 

اوضاع اقتصاد جهانى پیش از شیوع کرونا را متوقف کند.
این گزارش مى گوید: در صورتى که شــاهد تداوم روند 
افزایش تعداد قربانیان کرونا به همین منوال باشــیم و 
پیش بینى هاى اخیر در باره رشد اقتصادى را مدنظر قرار 
دهیم، تا سال 2030 شاهد فقیر شــدن 44 میلیون نفر 
بیشتر نســبت به پیش بینى هاى قبل از شیوع ویروس 

کرونا خواهیم بود.
آن گونه که این تحقیق اخیر درباره فقر نشان مى دهد، 
شیوع کرونا یک نقطه بحرانى است و تصمیمات سران 
کشورها مى تواند جهان را به سمت و سوى بسیار متفاوت 

بکشاند.

حتى نتوانسته ایم کرونا را 
کنترل کنیم...

ممکن است یک میلیارد نفر 
به فقر مطلق دچار شوند

یلداى مرگبار
  ایسنا| با وجود همه محدودیت هاى اعمال 
شده، هنوز شرایط در بسیارى از شهرها و استان هاى 
کشور شـکننده و آسـیب پذیر اسـت. اما، این روزها 
مى بینیم برخى که البته تعدادشان هم کم نیست، در 
تدارك جشنى براى طوالنى ترین شب سال هستند. 
جشـنى که در صورت برگـزارى دورهمى و مهمانى 
براى آن چه بسا که به عزا بدل شود؛ چراکه  به گفته 
دکتر علیرضا رییسى، سـخنگوى ستاد ملى مقابله با 
کرونا، با توجه به سرد شدن هوا، مهمترین عامل ایجاد 
بیمارى و انتشار آن دورهمى هاى خانوادگى است که 
مى تواند تا 51 درصد عامل انتشار بیمارى کووید-19 

باشد./3743

«جولیانى» کرونا گرفت
«دونالـد ترامـپ»، رئیـس جمهـور    فارس|
آمریکا در حسـاب توییتـرى خود از ابتـالى «رودى 
جولیانـى»، وکیـل شـخصى خـود بـه ویـروس 
کرونـا خبـر داد. ترامـپ در توییتـر خود بـا تعریف و 
تمجیـد از جولیانـى نوشـته: «بهتریـن شـهردار 
تاریـخ نیویـورك، کسـى کـه بـه صورت خسـتگى 
ناپذیـر در حـال افشـاى متقلبانـه تریـن انتخابـات 
تاریـخ آمریکاسـت بـه ویـروس چینـى مبتال شـد. 
زود خـوب شـو رودى. مـا ادامـه خواهیـم داد.» 
رسـانه هاى آمریکایـى از احتمال ابتـالى همه تیم 
حقوقى رئیـس جمهور آمریـکا به این ویـروس خبر 

داده بودند./3744

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى عســل طبیعى اصفهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
10220 و شناسه ملى 10260312973 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/04/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : منوچهــر حقیقتى به 
کدملى 1091913315و حسین حقیقتى 
اشــنى به کدملــى 1091896178و 
حمیــد حقیقتــى اشــنى بــه کدملى 
1292690224 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. مهدى نائینى خوراســگانیبه 
کدملى1291578773ومحمد رضایى 
به کدملى 1289665532بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1054303)

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى مثلث آتش پارس 
سهامى خاص به شماره ثبت 43635 و 
شناسه ملى 10260614960 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/06/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سهیال نجفى 
گوجانى به شماره ملى 4621727990، 
ملیحــه اکبــرى نیا بــه شــماره ملى 
1159898677 و داود نجفــى راد بــه 
شــماره ملى 1638096368 به سمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - فرح محمدى 
گوجانى به شماره ملى 4679558539 
به سمت بازرس اصلى و فاطمه جعفرى 
به کدملى 1271827621 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شــدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1055974)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى هاتف نجف آباد به شماره ثبت 
3580 و شناســه ملــى 10840092874 به 
استناد نامه شماره 6349 مورخ 1399/07/19 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
نجف آباد و صورتجلســه هیئــت مدیره مورخ 
1399/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على 
شرفى به شماره ملى 1091378843 بسمت 
رئیس هیئت مدیره، مهدى ادیمى به شــماره 
ملــى 1290995664 بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، مریم جوشــیرى به شماره ملى 
1091227640 بســمت منشى هیئت مدیره، 
سعید قربعلى به شماره ملى 1091146861 
به سمت مدیر عامل و رسول جاللى جالل آبادى 
به شماره ملى 1091758093 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى باقى مانده تصدى (تا 
تاریخ 1401/05/25) انتخاب شــدند. - کلیه 
چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب 
هیئت مدیره با امضاى سعید قربعلى (مدیرعامل) 
و على شــرفى (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب 
(رئیس هیئت مدیره) مهدى ادیمى (نایب رئیس 
هیئت مدیره) حق امضا خواهد داشــت و اوراق 
عادى با امضاى سعید قربعلى (مدیرعامل) و با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1055973)

آگهى تغییرات 
شرکت دیبا ابتکار مهراد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2042 و شناسه ملى 14009512579 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضى صرامى فروشانى به کد ملى 1130323161 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و رسول لطیفى 
به کد ملى5490059133 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و آرش پژوهنده به کد ملى1190164493 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و عضو اصلى هیئت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ 1401/7/22 انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء آرش پژوهنده، رسول لطیفى و مرتضى صرامى فروشانى همراه با مهر شرکت معتبر 

مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1056043)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى مثلث آتش پارس 
سهامى خاص به شماره ثبت 43635 
و شناســه ملى 10260614960 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - سهیال نجفى گوجانى به شماره 
ملى 4621727990 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، ملیحه اکبرى نیا به شماره 
ملى 1159898677 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیــره و داود نجفى راد 
به شــماره ملــى 1638096368 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردها 
و عقود اســالمى با امضاى مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1055971)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص سنگ سمباده یادگار پدر درتاریخ 1399/09/04 به شماره ثبت 4897 
به شناســه ملى 14009607750 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید سنگ سمباده جهت پولیش سنگ 
و موزائیک - تولید کارتن جهت بسته بندى محصوالت- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى- اخذ وام و تسهیالت صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت-تامین نیروى انسانى موقت- اخد و اعطاى نمایندگى داخلى و خارجى و تاسیس 
شعب در سراسر ایران- شرکت در کلیه نمایشــگاه هاى داخلى و بین المللى - خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى- ترخیص کاال از گمرکات کشور درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان صفائیه ، روستا شهرك صنعتى 
منتظریه، خیابان 105 ، خیابان فرعى ســوم ، پالك 8 ، طبقه همکف کدپستى 8513113786 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,200,000 ریال نقدى منقسم به 120 سهم 
10000 ریالى تعداد 120 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1200000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 53/6370/55 مورخ 1399/08/07 نزد بانک تجارت شعبه شهرك صنعتى 
منتظریه با کد 56410 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا یزدانى به شماره 
ملى 1090293992 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقاى مهدى یزدانى به شماره ملى 1091400997 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى محمد رضا یزدانى فضل آبادى به شماره ملى 1091569711 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت 
با امضاى مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره 
متفقا و با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه 
نوروزى آبگرمى به شماره ملى 1090349157 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم 
اشرف یزدانى به شماره ملى 5499492972 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1055362)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى کنترل کیفیت اطمینان سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2765 و شناسه ملى 10260505522 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید: انجام خدمات 
بازرسى فنى شامل: بازرسى فنى جوش و آزمایش هاى غیر مخرب در سازه هاى فلزى صنعتى و ساختمانى، بازرسى فنى تجهیزات شهربازى، زمین بازى، پارك هاى 
آبى و بادى، بازرسى فنى مخازن تحت فشار، دیگ هاى بخار و بویلرها، بازرسى فنى رنگ و پوشش، بازرسى فنى آسانسورهاى برقى و پله هاى برقى، بازرسى مخازن 
CNG نصب شده بر روى خودروها و جایگاه هاى CNG، بازرسى فنى تائید نوع خودرو، بازرسى فنى جرثقیل هاى سقفى، برجى، موبایل و لیفتراك، بازرسى فنى معیار 
مصرف انرژى در صنایع انرژى بر، بازرسى فنى ساخت لوله، خطوط لوله و لوله کشى صنعتى، بازرسى فنى ساخت، نصب، نگهدارى و تعمیرات (حین بهره بردارى) 
تجهیزات صنعتى، بازرسى و نمونه بردارى از کاالهاى صادراتى و وارداتى و تولید داخل. انجام خدمات بازرسى کنترل خوردگى و حفاظت شامل: مدیریت خوردگى، 
پایش خوردگى، کنترل خوردگى (ممانعت کننده هاى خوردگى، حفاظت کاتدیک یا اندیک، رنگ و پوشش هاى محافظ، انتخاب مواد) و بررسى علل تخریب قطعات 
صنعتى و مکانیزم هاى خوردگى. صنایع، نفت، سدساز- ارائه خدمات جهت پیاده سازى سیستم هاى مدیریت- خدمات آموزش در زمینه هاى بازرسى فنى، خوردگى 
و کالیبراسیون و سیستم هاى مدیریت بصورت کوتاه مدت - انجام امور خدماتى و پشتیبانى و تحقیقاتى در زمینه هاى مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ثبت موضوع 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد.پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1055357)

آگهى تغییرات 
شرکت سازه هنر اندیشان درمیان سهامى خاص به شماره ثبت 48754 و شناسه ملى 10260670087 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى ولى عصر ، بزرگراه اقارب پرست ، 
خیابان نیایش ، پالك 0 ، ساختمان شفق 1غربى ، طبقه چهارم ، واحد 16 و کدپستى 8179614991 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1056482)

یک متخصص ویروس شناســى با بیان توضیحاتى در 
خصوص منشأ ویروس ها و نقششان در تنوع و تکامل 

طبیعت پرداخت.
حسین کیوانى در پاسخ به این ســئوال که آیا کرونا از 
جسد افرادى که بر اثر این بیمارى فوت کرده اند، به سایر 
اشخاص منتقل مى شود یا نه؟ گفت: این بیمارى از جسد 
قابل انتقال است، اما بیشــتر براى افرادى که در تماس 
مســتقیم با آن قرار دارند، این اتفاق مى افتد و بر اساس 
مطالعه اى که در اوایل شــیوع این بیمارى در بهشت 
زهرا(س) انجام شد حدود 50 درصد از غسال ها درگیر 

کرونا شده بودند.
وى در خصوص میزان هوشــمندى کووید-19 افزود: 
اینکه ویروس ها به چه اندازه باهــوش، کم هوش و یا 
تیزهوش اند، قابل سنجش نیست و به طور کلى آنها به 
هر روشى براى بقا در طبیعت تالش مى کنند و از زمان 
خلقت طبیعت وجود داشته اند؛ 70 میلیون سال است که 
بشر در این کره خاکى زندگى مى کند و 200 میلیون سال 
هم هست که حیوانات در کره زمین هستند و ویروس ها 
از همان موقع  همراه با حیوانات بوده اند و بعد از آنها وارد 

بدن انسان شده اند.
معاون پیشین مرکز مدیریت و هماهنگى امور اقتصادى 
و بازرگانى وزارت بهداشت ضمن اشاره به اینکه بیشتر 
ویروس ها از دریا منشأ گرفته اند، ادامه داد: حیات از آب 
آغاز شده اســت و در هر کجا که آب وجود داشته باشد، 
اشکالى از حیات نظیر ویروس ها، میکروب ها، حیوان ها 

و حتى انسان ها دیده مى شود.
وى توضیح داد: تفسیر دیگر این است که ویروس ها ابتدا 

در کف اقیانوس وجود داشته اند که این امر به نظریات 
تکاملى بیشتر شبیه اســت و بر اساس آن حیات به طور 
کلى از آب آغاز شده و ســلول ها ابتدا کف اقیانوس ها 

قرار داشــتند و بعد تکامل یافته و چندسلولى شده اند و 
پس از آن به ترتیب به شــکل ماهى هاى اســتخوانى، 
سایر ماهى ها، پرندگان و ســایر موجودات در آمده اند 

و نظریه تکاملــى این آیــه را تأیید مى کنــد که اوًال 
هر کجا آب است، حیات اســت و دومًا حیات از آب آغاز 

شده است.

عضو دانشگاه علوم پزشــکى ایران متذکر شد: همان 
گونه که ما به دنبال بقا هستیم، ویروس ها هم به دنبال 
بقا هستند و بنابراین داخل سلول هاى مختلف مى روند 
و تکثیر مى شــوند و گاهى به صورت نهفته در مى آیند 
و ممکن اســت فرد نه تنها در بیمــارى کرونا بلکه در 
بیمارى هاى مختلف بدون داشــتن هیچ عالمتى ناقل 

ویروس باشد.
این متخصص ویروس شناســى ضمن بیان اینکه ما 
نمى توانیم با برخى ویروس ها مقابله کنیم و تاریخ به ما 
نشان داده است که بعضى از آنها مفید هستند، عنوان کرد: 
ممکن اســت همین ویروس کرونا که هم اکنون با آن 
درگیر هستیم در آینده به دالیلى از به وجود آمدن تعداد 
زیادى از بیمارى ها جلوگیرى کند چرا که طبیعت بسیار 
هوشمند است و ژن ویروس ها بســیار شبیه ژن انسان 
اســت و یک نظریه وجود دارد که مى گوید ویروس ها 
تکه هاى به جا مانده از انســان هستند که قابلیت تکثیر 

پیدا کرده اند.
کیوانى گفت: ویروس ها به دنبال بقا هستند و به همین 
دلیل ما به ندرت توانسته ایم تعدادى از آنها از جمله آبله 
و فلج اطفال را ریشه کن کنیم و از نظر من به عنوان یک 
ویروس شناس مشخص نیست که حذف یک ویروس 
مى تواند از نظر تولید مرگ کلى مفید باشد یا نه، چرا که 
ممکن است با از بین بردن یک ویروس، ویروس هاى 
دیگرى جایگزین آن شوند و به طور کلى ویروس ها میل 
به بقا دارند و در قسمت هاى مختلف بدن تکثیر مى شوند 
و تعدادى از افراد را بیمار مى کنند و تعدادى از اشخاص 

را هم بیمار نمى کنند.

ویـروس ها تا چه حد هوشیـارند؟
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معموًال بسیارى از افراد صبح ناشتا، آب گرم و لیموترش مى نوشند زیرا به 
پاکسازى و سم زدایى دستگاه گوارش، تحریک آنزیم هاى گوارشى، هضم 
صحیح، دریافت ویتامینC و حتى شاید به کاهش وزن کمک مى کند. اما 

آیا مى دانید که آبلیمو مى تواند به دندان آسیب برساند؟!
هنگامى که میناى دندان فرسوده شــود، عاج زیرین (که زرد رنگ تر از 
حد معمول است) را در معرض دید قرار مى دهد و ممکن است باعث شود 
حساسیت دندانى را تجربه کنید. مصرف غذاها و نوشیدنى هاى اسیدى 
اصلى ترین علت فرسایش میناى دندان هستند. میناى دندان سخت ترین 
ماده معدنى موجود در بدن انسان است. این ماده سطح خارجى هر دندان 
را پوشش داده و از مواد معدنى ساخته شده که عمده این مواد هیدروکسى 

آپاتیت است.
اســید، میناى دندان را در خود حل کرده و در طول زمان سبب فرسایش 
آن مى شــود بدین ترتیب دندان بدون الیه اصلى محافظ، آسیب پذیر 
خواهد شد. احســاس درد هنگام لمس دندان ها با زبان مى تواند یکى از 
نشانه هاى فرسایش میناى دندان باشد. ممکن است دندان هاى شما تو 

رفته و زردتر به نظر برسند.
سرعت واکنش هاى شیمیایى با درجه حرارت افزایش مى یابد و بنابراین 

فرسایش در دماهاى باالتر شدیدتر خواهد بود.
اما چگونه مى توان آب لیمو را بدون خراب کردن دندان ها نوشید؟ نوشیدن 
آب لیمو از طریق نى مى تواند خطر بیشتر فرسایش را کاهش دهد زیرا 

استفاده از نى باعث مى شود تا مایعات از دندان دور شوند. پس از نوشیدن 
آب لیمو فوراً دهان خود را با آب بشــویید. با این کار اسیدى که ممکن 
است روى سطح دندان باقى مانده باشد از بین مى رود و همچنین باعث 
کاهش اسیدیته بزاق دهان مى شود. پس از نوشیدن آب لیمو آدامسى فاقد 
قند بجوید زیرا این امر به شما در تولید بزاق بیشتر کمک کرده و میزان 

اسیدیته در دهان را خنثى مى کند.
 حداقل 30 دقیقه پس از نوشیدن آب لیمو دندان خود را مسواك نزنید زیرا 
باعث منتشر شدن اسید آب لیمو در دهان مى شود و با فشار مسواك بر 
دندان ها میناى دندان آسیب مى بیند پس تا یک ساعت پس از مصرف 
آب لیمو مســواك نزنید و با جویدن یک تکه آدامس یا خوردن یک عدد 
خیار تعادل مواد را به دهان خود بازگردانید. سپس براى مسواك زدن از 
یک مسواك نرم و خمیردندان حاوى فلوراید استفاده کنید (وجود فلوراید 

میناى دندان را سفت مى کند).
از آب سرد استفاده کنید زیرا آب گرم حالل بهترى بوده و اسیدهاى موجود 
در یک نوشیدنى آب لیمو داغ بیشتر در دسترس میناى دندان هستند. از 

ریختن آبلیمو در چاى داغ و... بپرهیزید.
لیوان خود را بزرگ تر کنید، نیمى از آب لیمو را در 250 میلى لیتر آب حل 
کنید. اگر چه ممکن است مهارکننده به نظر برسد اما لیوانى بلندتر با آب 
بیشتر، اسید ســیتریک لیمو را رقیق کرده و به همان اندازه مؤثر است و 

مزایایى براى سالمتى شما خواهد داشت.

وقتى خوردن آبلیمو 
براى دندان ها ضرر دارد

پیاز ماده غذایى سرشار از ویتامین است که معموًال به صورت پخته 
یا سرخ شده در غذاها به کار مى رود. شاید باورش برایتان دشوار 
باشد اما این ماده غذایى مى تواند سالمت جسمى شما را از باالى 
سر تا نوك انگشــت پا متحول کند. در واقع دانشمندان از پیاز با 
عنوان نوعى ابرغذا یاد مى کنند کــه در صورت مصرف روزانه 

مى تواند نتایج شگفت آورى را در بدن ایجاد کند. 

1- پیاز تراکم استخوان را زیاد مى کند
شــاید به نظرتان عجیب بیاید اما تحقیقات نشان مى دهند که 
مصرف پیاز مى تواند تأثیرى مثبت روى تراکم استخوان داشته 
باشد. مصرف روزانه یک عدد پیاز خام براى مدت یک ماه تراکم 

استخوان را تا 5 درصد زیاد مى کند.

2- کلســترول خون را پایین مى آورد و قلب را سالم 
نگه مى دارد

پیاز که سرشار از آنتى اکسیدان است مى تواند سطح کلسترول خون 
را پایین بیاورد که این تغییر در عوض ریسک ابتال به بیمارى هاى 

قلبى را کم کرده و باعث سالمت بیشتر قلب مى شود.

3- در هضم راحت تر غذا مؤثر است
پیاز مملو از فیبر است که فرایند هضم غذا در بدن را تسهیل مى 
کند. عالوه بر این، این گیــاه تولید باکترى هاى خوب در روده را 
تسریع مى بخشد که این امر نیز تأثیرى مثبت روى هضم غذا دارد.

4- باعث کاهش آسیب سلولى مى شود
پیاز 25 نوع مختلف آنتى اکســیدان در خود دارد که براى بدن 

بسیار مفید اســت. آنتى اکســیدان ها عالوه بر اینکه انسان را 
از بیمارى هاى خاص دور مى کنند بله مانع از آســیب ســلولى 

مى شوند.

5- قوه بینایى را تقویت مى کند و ســالمت دهان را 
بهبود مى دهد

پیاز مــى تواند باکترى هاى بــد در دهان را از بیــن ببرد و در 
نتیجه بهداشت دهان را تقویت مى کند. خواص ضد میکروبى 
این ماده غذایــى همچنین باعث تقویت دندان ها مى شــود. 
پیاز حــاوى نوعى مــاده غذایى به نام کوئرســتین اســت؛ 
ماده اى که با آب مروارید مقابله مى کند و چشم ها را سالم نگه 

مى دارد.

6- باعث خواب خوب شبانه مى شود
تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه کلورادو نشان مى دهد که 
مصرف پیاز مى تواند کیفیت خواب را بهبود بدهد. این ماده غذایى 
به دلیل برخوردارى از فیبر ســالمت روده را تضمین مى کند و 

سطح استرس را پایین مى آورد.

7- با پیرى مقابله مى کند و در سالمت پوست مؤثر 
است

پیاز سرشار از ویتامین هاى A، C و E است و به همین دلیل پوستى 
شفاف و درخشان را براى شما مى سازد. این ماده غذایى همچنین 
آکنه پوست را کاهش داده و طبق برخى تحقیقات حتى استفاده 
از ژل هاى ساخته شده از آب پیاز روى آکنه ها و لکه هاى پوستى 

مى تواند آنها را کمرنگ کند.

7 تغییر که با خوردن پیاز در بدنتان 
ایجاد مى شود
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دانشمندان اعالم کردند مى توان مشکل افزایش قندخون در مردان را با یک مکمل غذایى ساده 
درمان کرد.

محققان مى گویند عنصر روى مى تواند مشکل افزایش قند خون در مردان را برطرف کند. روى یکى 
از مواد معدنى حیاتى و مورد نیاز براى بدن است که مى تواند به طرق بى شمارى مشکل افراد را حل 
کند. افراد مى توانند با مصرف مواد غذایى یا از طریق مکمل هاى غذایى که در داروخانه ها به فروش 

مى رسد نیاز بدن خود را به روى تأمین کنند.
افراد مبتال به دیابت به دلیل ناتوانى در تولید انسولین یا کاهش تأثیرگذارى آن، شاهد افزایش قند 
خون خود هستند. تحقیقات متعدد نشان داده اســت روى مى تواند باعث تنظیم قند خون شود و 
حساسیت بدن به انســولین را باال ببرد. همچنین شواهد حاکى از آن است که مصرف مکمل هاى 

غذایى حاوى روى مى تواند در کوتاه مدت و بلند مدت باعث کنترل دیابت شود.
از سوى دیگر، دانشمندان آمریکایى در تحقیقات خود مشاهده کردند ارتباط مستقیمى میان هورمون 

تستوسترون در مردان و میزان روى بدن وجود دارد. 

بهترین ماده غذایى براى تنظیم 
قند خون مردان

کمردرد یکى از بیمارى هایى است که امروزه بسیارى از مردم از آن رنج مى برند. سبک زندگى، نوع 
فعالیت و نیز شرایط جسمانى مانند چاقى و اضافه وزن مى تواند در بروز کمردرد تأثیرگذار باشد؛ با این 
حال، راهکار هاى متعددى براى درمان و یا دستکم التیام این درد وجود دارد. متخصصان انگلیسى 

در این زمینه یک درمان گیاهى را پیشنهاد مى کنند.
بر این اســاس، کانابیدیول (CBD) یکى از 113 کانابینوئید کشف شــده در گیاه شاه دانه است. 
تحقیقات متعدد خاصیت شفابخشى این ماده را براى بیمارى هاى مختلف تأیید کرده است. یکى از 

بیمارى هایى که کانابیدیول مى تواند التیام دهد، کمردرد است.
تحقیقات دانشمندان لهســتانى نشــان مى دهد کانابیدیول باعث درمان درد و التهاب مى شود. 
یافته هاى محققان دانشگاه بیالستوك لهستان مؤید آن است که کانابیدیول داراى سطح باالیى 
از خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى است. محققان مى گویند استفاده از این ماده باعث تسکین 

کمردرد افراد شده است.
دانشمندان اسپانیایى نیز در تحقیقات خود مشاهده کردند ژل یا پماد حاوى این ماده داراى خواص 
ضدالتهابى بوده و مى تواند مرهمى براى کمردرد باشــد. اگرچه کانابیدیول بهترین گزینه براى 
کمردرد و درد گردن است اما تحقیقات بیشــترى باید انجام شود تا از عوارض جانبى بلندمدت آن 

اطمینان حاصل کرد.
متخصصان مى گویند تنها خواص کانابیدیول در تســکین کمردرد نیست. تحقیقات متعدد نشان 
داده است این گیاه مى تواند به طور مؤثر باعث کاهش التهاب شود. همچنین این ماده با اضطراب و 

نگرانى مبارزه کرده و به افراد براى داشتن خوابى آرام و نیز داشتن احساس آرامش کمک مى کند.
تحقیقات نشان داده است به طور عمومى کانابیدیول حتى در دوز هاى باال نیز بى خطر است؛ با این 
حال، عوارض جانبى آن مى تواند شامل خواب آلودگى، ســرگیجه، خشکى دهان و کاهش فشار 

خون باشد.

مؤثرترین 
روش براى 

درمان 
کمردرد

متخصصان مى گویند روغن یک گیاه از خانواده کاسنى مى تواند 
جلوى ریزش موى سر را بگیرد.

امروزه تحقیقات پزشــکى نشان داده اســت دارو هاى گیاهى 
بسیار بهتر و مؤثرتر از دارو هاى شیمیایى مى تواند باعث درمان 
بیمارى ها شــود. دارو هاى گیاهى از آن جهت اهمیت دارند که 
نسبت به دارو هاى شیمیایى عوارض جانبى بسیار کمترى دارند. 
ریزش مو و طاسى یکى از مواردى است که به طور گسترده در 
میان آقایان دیده مى شــود. محققان به تازگى توانســته اند به 

نسخه اى گیاهى و شفابخش براى این بیمارى دست یابند.
بر ایــن اســاس، مطالعات دانشــمندان بــر روى موش هاى 
آزمایشگاهى نشان داده است روغن یک گیاه از خانواده کاسنى 
به نام «مستور خوابیده» مى تواند باعث افزایش فولیکول هاى 
موى سر شود. همچنین عالوه بر خاصیتى که این روغن گیاهى 
در رشد مو دارد، مى تواند بســیار مؤثرتر از ماینوکسیدیل جلوى 
ریزش موى سر را بگیرد. ماینوکســیدیل یکى از دارو هاى رایج 

براى جلوگیرى از طاسى در آقایان است.
بى تردید براى مشخص شــدن نتایج قطعى و اجازه استفاده از 

این روغن باید آزمایشــات بر روى انســان ها نیز انجام شود؛ با 
این حال، مثبت بودن آزمایش بر روى موش هاى آزمایشگاهى 
مؤید تأثیرگذارى باالى ایــن داروى گیاهى اســت. آزمایش 
دارو هاى جدید گیاهى پیچیدگى آزمایش دارو هاى شــیمیایى 
را ندارد و معموًال در موارد غیرخوراکى از ســوى مراجع علمى 
سختگیرى کمترى نسبت به دارو هاى دیگر درباره آنها اعمال 

مى شود.
محققان مى کوشند مکانسیم عملکرد این روغن گیاهى را کشف 
 E کنند. دانشمندان مى گویند روغن مستور خوابیده داراى ویتامین
است. این ویتامین مى تواند با مبارزه با رادیکال هاى آزاد (اتم هاى 
بى ثبات) باعث رشد موى سر شــود. همچنین تحقیقات متعدد 
نشان داده است ویتامین E مى تواند خون رسانى را بهبود بخشد 

که همین امر باعث سالمت بیشتر موى سر مى شود.
تحقیقات دیگر در موش ها نشان داده است افزایش خون رسانى 
باعث تحریک پوست سر براى رشد مو شــده است. همچنین 
مصرف دوز باالى ویتامین E مى تواند در بیماران دیابتى نوع یک 

باعث افزایش خون رسانى به چشم ها شود.

پیاده روى یکى از ورزش هاى آســان و ارزان است که با رعایت نکاتى ساده مى توان از 
آن بهتر بهره برد.

قطعًا نخســتین نکته کاربردى در پیاده روى، اســتفاده از کفش مناسب است. کفش 
مناســب پیاده روى کفش ســبک و نرمى اســت که بــه راحتى تا مى شــود، داراى 
کمى لژ اســت و قابلیت ارتجاعى دارد و صد البته اینکه فرم قوس کف پا در آن رعایت 

شده است.
 بهترین مدت زمان پیاده روى، نیم ساعت در روز است. به جاى اینکه مثًال یک روز در هفته 
چند ساعت راه برویم، بهتر است پیاده روى را جزو برنامه روزانه مان قرار بدهیم. نیم ساعت 
پیاده روى تند در روز که ما را به نفس نفس بیاندازد، باعث مى شــود بدن تا 12ساعت در 

حالت چربى سوزى قرار بگیرد!
 بهترین نوع پیاده  روى، تند راه رفتن است. براى اینکه یک پیاده روى مؤثر داشته باشیم، 
بهتر است به جاى برداشتن قدم هاى بلند، قدم هایمان را کوتاه تر و سریع تر برداریم. 

این نحوه گام برداشتن، هم تأثیر بهترى در تناسب اندام دارد و هم باعث مى شود 
فشار کمترى به ساق و کف پا بیاید.

 پیاده روى اى که هر چند دقیقه یک بار بایستیم و به ویترین مغازه ها نگاه کنیم یا 
بدتر از آن گوشه اى بنشینیم و استراحت کنیم، تأثیرات یک پیاده روى خوب را 
کم و کمتر مى کند. مهم نیست هر بار چند دقیقه زمان براى پیاده روى درنظر 

گرفته ایم، مهم این است که آن را بدون توقف انجام بدهیم.
 منظــور از پیــاده روى ســبک این اســت که هنــگام پیــاده روى تا 

حد امکان هیچ وســیله اى همراهمان نباشــد. همراه داشــتن کیف 
ســنگین یا کیســه هاى خرید جزو ممنوعیات پیاده روى هســتند. 

زمان هایى کــه به قصــد پیــاده روى از خانه خارج 
مى شویم، بهتر است فقط گوشى تلفن همراه و کلید 

خانه را برداریم.

آمار قربانیان کرونا در جهان مایه نگرانى مقامات بهداشتى است؛ با این حال، غالب افراد مبتال به ویروس نکات کاربردى در رابطه با پیاده روى
کووید- 19 عالیم مالیم بیمارى را از خود بروز مى دهند. از این رو توجه به این بیماران ضرورى است. 
متخصصان آمریکایى مى گویند: 95 درصد افراد به کروناى خفیف مبتال مى شوند و طى هفت تا ده 
روز پس از ابتال بهبود مى یابند و مى توانند به محیط کار باز گردند؛ با این حال، افرادى که داراى 
بیمارى هاى زمینه اى و یا ضعف بدنى هستند ممکن است عالیم بیمارى را براى مدت بیشترى 

با خود به همراه داشته باشند.
دکتر «برایان ِمک»، مدیر بخش درمان بیمارســتان مموریال کانتــى در این باره مى گوید: 
ما شــاهد بیمارانى هســتیم که پس از ابتال به کروناى خفیف، عالیم بیمارى را براى مدت 
طوالنى تر و بیش از ده تا 14 روز از خود بروز مى دهند. عالیم رایج کروناى خفیف شامل سرفه 
خشک، خستگى مالیم، ضعف، درد مالیم مفاصل و قفسه سینه و از دست دادن حس بویایى 
و چشایى است. این عالیم ممکن است براى هفته ها و حتى ماه ها در این بیماران پس از بهبودى 

مشاهده شود.
او افزود: داشــتن رژیم غذایى ســالم، خواب کافى و توجه ویژه به نکات سالمتى که پزشکان 
مى گویند، مى تواند راهکارى مؤثر براى تســکین دادن عالیم بلندمدت کروناى مالیم باشــد. 

همچنین این افراد باید از جنبه روانى مورد حمایت قرار گیرند.
تحقیقات نشان مى دهد بسیارى از مواد غذایى مانند میوه ها، سبزیجات، چربى هاى مفید و مواد 
پروتئینى مى توانند با کاهش التهاب در بدن، افزایش عملکرد سیستم ایمنى، ارتقاى سالمتى و 

رساندن انرژى مورد نیاز به بدن باعث بهبود روند ریکاورى شود.
متخصصان مى گویند 9 ماده غذایى مفید وجود دارد که مى تواند باعث بهبود فرآیند ریکاورى 
بدن پس از ابتال به کروناى خفیف شود: سبزیجات با برگ هاى سبز، تخم مرغ، ماهى  ها، 
توت  ها، آجیل  ها و دانه  ها، گوشت ماکیان، فرآورده هاى فرعى گوشت که شامل گوشت و 
ماهیچه حیوانات نیست و بیشتر مربوط به اعضاى جانبى است (مانند جگر، قلوه، سیرابى، 
شش، دست و سر که در غذا هاى خاص مانند جغور بغور، کله پاچه و سیرابى قابل مشاهده 
است)، سبزیجات صلیبى (مانند کلم، کلم بروکلى، گل کلم و جوانه بروکسل) و سیب 

زمینى شیرین.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

تو ابدى هستى و بى انتها، پایان هر چیزى به توست. پس، از تو گریختن نتوان. 
تویى میعاد همگان. پس، جز به تو از تو رهایى نیســت. زمــام هر جنبنده اى 
به دست توست و به سوى توست بازگشت هر آفریده. منّزهى تو. چه بزرگ 
است آنچه از آفرینش تو مى بینم و چه حقیر است عظمت آن در برابر قدرت 
تو. چه شکوهمند است آنچه از ملکوت تو مى بینم. و چه ناچیز است آنچه 
مى بینم از ســلطنت تــو در برابر آنچــه نمى بینــم. نعمت هاى تــو در دنیا 

چه فراوان است و در برابر نعمت هاى تو در آخرت، چه اندك.
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تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

تأمین مسکن محرومان که در قالب یک طرح ملى در استان اصفهان در حال انجام است 
از جمله اقدامات مؤثر دولت در راهبرد محرومیت زدایى، بهبود وضعیت رفاه و توسعه استان 
است که در واقع عملکرد خوبى از خدمات رسانى را در کارنامه جمهورى اسالمى افزوده 
است. بر همین مبنا و با هدف حمایت هر چه بیشتر از نیازمندان، دولت تدبیر و امید را بر آن 
داشت که طرحى را با عنوان طرح مسکن محرومان از ابتداى سال 98 آغاز کند و به دنبال 
آن در مدت یکسال گذشته 19 استان محروم کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان 

جنوبى، جنوب کرمان از این پروژه بهره مند شدند. 
استان اصفهان نیز از این طرح ملى بى نصیب نماند و عملیات اجرایى طرح احداث 3000 
واحد مسکن محرومان اســتان اصفهان با مشارکت بنیاد مســکن و 1000 واحد براى 

مددجویان کمیته امداد از تیر ماه امسال آغاز شده است.
به باور کارشناسان امر، طرح 3000 واحدى مسکن محرومان استان اصفهان نقش بسزایى 
در راستاى بهبود وضعیت رفاه، محرومیت زدایى، جهش تولید و توسعه در استان اصفهان 

ایفا خواهد کرد.
در قالب این طرح، واحدهایى با 60 متر مربع به خانوارهاى کم درآمد و آسیب پذیر ساکن 
مناطق روستایى و شهرهاى داراى ظرفیت استقرار دائم و براى خانوارهاى داراى واحدهاى 

مسکونى غیرمقاوم و در معرض خطر و خانواده هاى محروم و فاقد مسکن ارائه مى شود.
در همین ارتباط استاندار اصفهان با اشاره به اهتمام دولت در حمایت از محرومان گفت: 
سرعت در ساخت مسکن محرومان و خانواده هاى نیازمند در این استان ضرورى است. 
عباس رضایى خاطرنشان کرد: در صورت ساخت این واحدها در زمان مشخص و تعیین 
شده مى توان مجوز اعتبار الزم براى ســاخت واحدهاى بیشترى را براى استان از دولت 
اخذ کرد. وى ادامه داد: رفع مشکالت و دغدغه محرومان این استان بنا به وظایف شرعى، 

قانونى و اخالقى از دغدغه هاى اصلى ماست.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان هم در آخرین گزارش خود پیرامون 
این طرح در استان گفت: از تیر امسال تاکنون براى 2748 واحد از تعداد کل پرونده تشکیل 

و براى 2340 واحد معرفى به بانک صورت گرفته است.
مهندس غالمحسین خانى افزود: قرارداد با بانک براى 1062 واحد و پِى کنى 1094 واحد 

انجام شده است.
وى اجراى فونداسیون را براى 893 واحد اعالم کرد و اظهارکرد: اجراى اسکلت 424 واحد 
و اجراى سقف 303 واحد در مدت اخیر انجام شد. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده اجراى گچ و خاك 93 واحد نیز با سرعت 

مناسبى پیش رفت.
خانى با اشاره به حمایت هاى مالى به متقاضیان نیازمند خاطرنشان کرد: میزان بالعوض 

پرداختى در این مدت هفت میلیارد و 822 میلیون تومان بود.
وى درباره تحویل این واحدها تصریح کرد: بر مبناى اعالم قبلى قرار است تا پایان سال 
عملیات اصلى آنها به پایان برسد و تا قبل از پایان دولت دوازدهم به محرومان و مددجویان 

واگذار شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان خبر داد

تحویل واحدهاى طرح مسکن محرومان تا قبل از پایان دولت دوازدهم 


