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بیشتر مراقب دندان شیرى فرزندتان باشیدموج جدید بارش ها از چهارشنبه«رادیو هفت» پس از 6 سال شب یلدا به آنتن بازمى گرددروحانى: هیچگاه کرونا را انکار نکردیم هشدارى براى فعاالن جناح چپ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نقش 
میوه هاى خشک 

در سالمتى 

جزئیات بسته مالیاتى جدید در اصفهان
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روزى که اصالح طلب 
و اصولگرا متحد شدند

«CNN» روایت
 از نبرد ایران با کرونا

گوشت
 180 هزارتومانى 
به سلیقه مشترى است

5

امتحانات 
دى ماه در اصفهان 
غیرحضورى است

مؤسسه سالمت و بهداشت عمومى کشور، 
در گزارشى اعالم کرد: تحقیقات جدید نشان 

مى دهد میوه هاى خشک مى توانند با رعایت 
برخى از اصول تغذیه اى بخشى از یک رژیم غذایى 

سالم باشند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهــان گفــت: امتحانات دى مــاه به صورت 
غیرحضورى در همه مقاطع برگزار مى شود و همه 
مدارس برنامه امتحانى دى ماه را در روزهاى اخیر 

به دانش آموزان مى دهند.
محمدرضــا ناظــم زاده در گفتگو بــا «ایمنا»، 
اظهار کرد: بر اســاس هماهنگى هــاى به عمل 
آمده ستاد مقابله با کروناى استان اجازه برگزارى 
امتحانــات دى ماه بــه صورت حضــورى را به 
آموزش و پرورش نداد. وى در خصوص امتحانات 
پایه هاى نهم و دوازدهم، گفت: امتحانات این دو 

4پایه تحصیلى در دى ماه...

194194 هزار تخلف کرونایى در اصفهان طى یک ماه هزار تخلف کرونایى در اصفهان طى یک ماه
3

حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت مدیرکل امور مالیاتى استان 

داریوش فرضیایى:

 پیشنهادات زیادى 
براى بازى در فیلم دارم

و دوباره کى روش
مهاجم برزیلى تیم فوتبال ســپاهان پــس از مدت ها 
موفق به گلزنى شــد و عملکرد خوبى ارائه کرد. آقاى 

گل لیگ هجدهم که در کنار لوســیانو پریــرا با ثبت 16 
گل موفق به کسب این عنوان شد، ماه هاى زیادى را بدون گل 

سپرى کرده بود.
از دقیقه 5 دیدار برگشت برابر فوالدخوزستان که...

8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وزیر صمت 
دستور اجراى پروژه 
نورد گرم شماره 2 

فوالد مبارکه را صادر کرد

توزیع 97 هزار دوز واکسن آنفلوآنزا 
بین گروه هاى هدف
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پیام نیازمند: پیام نیازمند: 

آگهى مزایده نوبت اول

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار در نظر دارد تعداد دو باب مغازه از رقبات موقوفه امامزاده ادهم(ع) را از طریق مزایده به مدت 
یکسال به شرح ذیل به اجاره واگذار نماید.

قیمت پایهمساحتنام موقوفهنوع کاربرىردیف مغازهردیف
4/500/000 ریال30 مترامامزاده ادهمتجارىشماره 12
4/400/000 ریال30 مترامامزاده ادهمتجارىشماره 25

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 45820080- 45820081 تماس حاصل فرمائید.
م الف: 1059732 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى (مرحله اول)

شرکت عمران و مسکن اصفهان 

نوبت دوم

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد مطابق مصوبه کمیسیون معامالت شماره 20- 9909 مورخ 
99/09/09 تأمین مصالح، اجرا نازك کارى و نماى بلوك هاى A و B پروژه مجتمع تجارى و مسکونى بلوك 
20 نقش جهان واقع در شهر اصفهان خیابان کاوه، خیابان فالطورى نبش تقاطع خیابان اشراق و فالطورى 
با زیربناى تقریبى 20/000 مترمربع را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز دوشنبه مورخ 99/09/24 لغایت روز یکشنبه مورخ 
99/09/30 با معرفى نامه کتبى به آدرس اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره 
پست، بن بست قدر، دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان (طبقه همکف) مراجعه و نسبت به خرید 
لوح فشرده اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى (ساعت 14) روز چهارشنبه 
مورخ 99/10/10 به نشانى، اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست 
قدر، دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان طبقه همکف واحد دبیرخانه کدپستى 8165875841 

تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. تلفن 36622001- 031 (داخلى 115)

آگهى مناقصه(مرحله دوم)

محمدرضا احتشام زاده - شهردار خورزوق

چاپ دوم

شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/209/ش/5 مورخ 1399/07/27(مصوبه شماره 174) شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق، نسبت به خرید لوازم 
برقى جهت برق رسانى باغ بانوان با اعتبارى به مبلغ -/5/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه سال 99شهردارى خورزوق به شرح ذیل از طریق انجام مناقصه عمومى 
اقدام نماید.شرکت هاى واجد صالحیت مى توانند تا پایان مهلت اعتبار ذکر شده شرکت نمایند.شایسته است با رعایت صرفه و صالح شهردارى،مناسب ترین و آخرین قیمت 

پیشنهادى خود را بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده اعالم نمائید.

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

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

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

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

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

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

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

م.الف:1056003

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

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

مبلغ کل پیشنهادى

هیچ گلرى بدش هیچ گلرى بدش 
نمى آید گل نخوردنمى آید گل نخورد

4

دارمراى بازى در فیلم دارم فیلم مراىبازىدر م ب ر

ى 
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سید اسماعیل موسوى سخنگوى ستاد انتخابات کشور 
درباره احتمال برگزارى انتخابات ســال 1400، گفت: 
انتخابات اینترنتى تقریبًا در هیچ کجاى جهان مرســوم 
نیست؛ زیرا امنیت انتخابات موضوع مهمى است که از 

طریق بستر اینترنت فراهم نخواهد شد.
او ادامه داد: انتخابــات الکترونیکى با انتخابات اینترنتى 
متفاوت اســت؛ در انتخابات الکترونیکــى از درگاه ها و 
فناورى هاى الکترونیکى استفاده کرده و به وسیله خطوط 
شــبکه هاى داخلى زمینه برگزارى انتخابــات را ایجاد 
مى کنیم اما اینترنت امنیت باالیى ندارد و بعید مى دانم 
کشورى تا به حال به این حوزه ورود کرده و انتخابات را به 

این صورت برگزار کرده باشد.
سخنگوى ستاد انتخابات کشور، درباره احتمال برگزارى 
انتخابات از طریق یک اپلیکیشن داخلى، گفت: بستر این 

امر هم از طریق اینترنت خواهد بود و امکانپذیر نیست.
موسوى درپاســخ به این ســئ وال که آیا ممکن است 
انتخابات در چند روز برگزار شود؟ بیان کرد: قانون اجازه 
این امر را نمى دهد، مگر اینکه قانون اصالح شود، یکى از 

پیشنهادات ما هم افزایش روز انتخابات بود.
سخنگوى ستاد انتخابات کشور درباره احتمال برگزارى 
انتخابات به صورت پستى گفت: در هیچ جاى قانون ما 

انتخابات به صورت پستى پیش بینى نشده است.

رئیس جمهورى از کاهش شهرهاى با وضعیت قرمز به 
12 شهر خبر داد و گفت: با اقداماتى که از آبان و آذر ماه 
انجام شــد، روند این بیمارى در اکثریت قاطع استان ها 
به جز موارد معدودى همه کاهشــى و بســیار امیدوار 

کننده است.  
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى پیش از ظهر 
شنبه در جلسه ســتاد ملى مبارزه با کرونا اظهار کرد:   ما 
از آغاز این بیمارى یعنى روز آخــر بهمن 98 در این باره 
نه تعلل کردیم و نه در پذیرش حادثه دچار تردید شدیم 
هرچند که بعضى این موضوع را انکارکردند. به محض 
اینکه چهارشــنبه 30 بهمن وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکى در دولت اعالم کرد که ما متوجه شدیم 
دو نفر کووید- 19 مثبت اعالم شــده است،  بالفاصله 
همان موقع اعالم کردم که به مــردم اطالع بدهید. با 
اینکه شب انتخابات بود و تقریبًا کار براى ما سخت بود 
و شرایط آســانى نبود،  اعالم کردیم که مردم باید این 

مسئله را بدانند.
 وى اضافه کرد: ما حادثــه را پذیرفتیم و این خیلى مهم 
است که اسم آن را بحران یا هر نامى که براى آن بگذارید، 
قبول کرده بودیم. هیچگاه از سوى ایران انکار صورت 
نگرفت بلکه پذیرش مسئله بود و بالفاصله پاسخ ب هنگام 

انجام شد./3830

برگزارى انتخابات به صورت 
اینترنتى ممکن است؟

روحانى: هیچگاه کرونا را 
انکار نکردیم

به جاى آجیل 
طال بخرید

نایب رئیس اتحادیه طال    تجارت نیوز |
و جواهر تهران معتقد است: در پایان هفته سوم 
آذر تقاضاى مردم براى خرید طال افزایش یافته 
اســت اما این تقاضا در حدى نیست که منجر 
به التهاب قیمت شــود. مســعود یزدانى گفت 
امیدواریم شب یلدا تقاضاى مردم براى خرید 
مصنوعات طال بیشتر شود؛ چرا که فعاالن بازار 
طال از رکود دائم این بازار خســته شدند. امروز 
قیمت طال از یک بسته آجیل شب یلدایى کمتر 
است. پس خانواده ها بهتر است به جاى آجیل 

طال بخرند./3829

جوانمرد
به تازگى    باشگاه خبرنگاران جوان |
خبرى مبنى بر عدم دریافت کرایه توسط راننده 
تاکسى اینترنتى از یک پرســتار بخش کرونا 
منتشر شده که مورد توجه و استقبال بسیارى 
از کاربران قرار گرفته است. این راننده تاکسى 
اینترنتى زمانى که متوجه مى شود مسافرى که 
سوار اتومبیلش شده پرستار بخش کروناست با 
شــرکتى که تحت عنوان آن فعالیت مى کرده 
تماس گرفته و از آنان مى خواهــد مبلغ واریز 
شده را به حساب مســافر بازگردانند. به دنبال 
همین موضوع، آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات 
و فناورى اطالعات نیز تصویرى از این راننده 
را که کموندى نام دارد در صفحه اش منتشــر 
کرده و نوشته اســت: «جوانمرد هنوز هم پیدا 

مى شود.»/3828

سهام عدالتى ها 
چه کنند؟

افرادى کــه روش غیر     خبر فورى |
مستقیم را براى مدیریت ســهام عدالت خود 
انتخاب کرده بودند ســهامدار شــرکت هاى 
ســرمایه گذارى استانى محســوب مى شوند 
که زمان ثبت نام ســهام عدالت آنجا ســاکن 
بوده اند. در نتیجه شــرکت هاى همان استان 
مدیریت سهامشان را برعهده دارد. در ماه هاى 
گذشته این شرکت ها در بورس پذیرفته شده و 
سهامشان قابل معامله است. براین اساس، افراد 
مذکور الزم است هر چه ســریع تر در سامانه 
«سجام» به نشانى sejam. Ir ثبت نام کرده و 

کد بورسى خود را دریافت کند.

هوا گرم مى شود!
یک شنبه و دوشــنبه در بیشتر    مهر |
مناطق کشــور جو آرامى حاکم خواهد بود و تا 
روز سه  شــنبه اکثر مناطق کشور افزایش دما 
را تجربه خواهند کرد. یک شــنبه و دوشنبه در 
بیشتر مناطق کشــور جو آرامى حاکم خواهد 
بود و تا روز سه شــنبه به جز استان هاى واقع 
در مرز شــرقى کشــور، در بقیه مناطق کشور 
افزایش دما حاکم اســت. از روز ســه شنبه به 
تدریج سامانه بارشى از سمت غرب وارد کشور 

مى شود.

2 پرداختى در یک هفته
در هفته اى که گذشته دو واریزى    بهار |
یارانه نقدى و وام یک میلیون تومانى از سوى 
دولت انجام شد. صد و هجدهمین مرحله یارانه 
نقدى در روز پنج شــنبه 20 آذر ماه به حساب 
سرپرســتان خانوار 78 میلیون نفر واریز شد. 
مبلغ ایــن یارانه از ابتدا ثابت بــوده و 45 هزار 
و 500 تومان به ازاى هر نفر است. بخش دوم 
وام یک میلیون تومانى کرونا نیز در پایان هفته 
قبل به حســاب سرپرســتان خانوار واریز شد. 
وزارت کار در خصوص ایــن واریزى ها اعالم 
کرد که طى دو مرحله تسهیالت یک میلیون 
تومانى به بیش از شــش میلیون و 900 هزار 
سرپرست خانوار یارانه  بگیر معیشتى پرداخت 

شد.

روح ا... زم اعدام شد
  باشگاه خبرنگاران جوان | حکم اعدام 
روح ا... زم، مدیر کانال «آمدنیوز» به جرم افســاد فى 
االرض صبح دیروز اجرا شد. مهرماه سال گذشته بود 
که ســربازان گمنام امام زمان روح ا... زم را در یکى از 
کشورهاى اطراف بازداشت کردند. پس از دستگیرى 
روح ا... زم، وى در شعبه 15 دادگاه انقالب به ریاست 
قاضى صلواتى محاکمه و به اعدام محکوم شد و صبح 

دیروز این حکم اجرا شد.

دفع عملیات هاى تروریستى 
سردار اسماعیل کوثرى،    اعتماد آنالین |
مشاوره فرمانده کل سپاه به اقدامات نیروهاى امنیتى و 
اطالعاتى کشور در خنثى سازى عملیات هاى مختلف 
دشمنان اشــاره کرد و گفت: مردم ما بدانند در همین 
چند ســال اخیر تعداد زیادى از گروه ها و افرادى که 
مى خواســتند عملیات هاى مختلف انجــام دهند را 
شناســایى و دســتگیر کردیم البته نمى توانیم آنها را 
بگوییم چرا که تیم هایى که دستگیر مى شوند، براى 
اینکه تیم ها و افرادى که با آنها در ارتباط هســتند را 

شناسایى کنیم نمى توانیم اعالم کنیم./3826

از سرنوشت «صدام» 
عبرت بگیرید

  ایسنا| رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس در مطلبى در صفحــه توییتر خود در 
واکنش به ســخنرانى رئیس جمهور ترکیه در جشن 
پیروزى قره باغ در باکو و بازخوانى ســرود محلى آراز 
آراز مرتبط با رود ارس به عنوان یکى از نمادهاى «پان 
ترکیست ها» نوشت: «اگر اردوغان  در ادبیات، جغرافیا 
و تاریخ رفوزه نشده بود؛ مى فهمید که آن شعر در رثاى 
جدا شدن آذربایجان از سرزمین مادریش ایران سروده 
شده است. از سرنوشت صدام درس و عبرت بیاموزد 

و فوراً از مردم متحد و غیور ایران  عذرخواهى کند.»

فقط یک شعر بود!
   انتخاب | ابراهیم عزیزى، عضو کمیســیون 
امنیت ملى و سیاست خارجه در مجلس شوراى اسالمى، 
در واکنش به اظهارات جنجالى «رجب طیب اردوغان»، 
گفت: من اعتقادم بر این است که اظهارات اردوغان را 
بیشتر از یک شــعر ندانیم. آقاى اردوغان یک شعرى 

خوانده است و آن را یک شعر بیشتر ندانیم./3827

به به و چه چه
  تسنیم| علیرضــا زاکانى، رئیــس مرکز 
پژوهش هاى مجلس مى گوید: ســئوالى که وجود 
دارد این اســت؛ چرا با جامعه مان روراست نیستیم؟ 
چرا مى خواهیم با اعــداد بازى کنیــم؟ این درحالى 
است که نخبگان جامعه متوجه مى شــوند. در مرکز 
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى دقتمان روى 
این اســت که نگذاریم تبعات سیاســتگذارى هاى 
غلط به جامعــه تحمیل شــود و با گفتــن  «به به و 
چه چه» یک پولــى در جیب مردم بگذاریــم، از آن 
سمت یک پول درشــت چندده برابرى از جیب مردم

 برداریم.

هیچ جا خانه آدم نمى شود!
در حالى که «دونالد ترامپ»، رئیس    جماران |
جمهور آمریــکا نبرد خود را براى اعتــراض به نتایج 
انتخابات ریاست جمهورى آمریکا در سال 2020 ادامه 
مى دهد، «مالنیا ترامپ» بانوى نخست آمریکا فقط به 
بازگشت به خانه فکر مى کند. وقتى از یک منبع نزدیک 
به ترامپ درباره وضعیت ذهنــى و روحى بانوى اول 
آمریکا در سایه تدابیر حقوقى ترامپ و تیم حقوقى اش

 پرسیده شــد، این منبع به شبکه CNN آمریکا گفت: 
او فقط مى خواهد به خانه بازگردد. هنوز مشــخص 
نیســت «خانه» اعضاى خانواده ترامپ وقتى در 20 
ژانویه کاخ سفید را ترك مى کنند،کجا خواهد بود؛ با 
وجود این، گفته شده ترامپ و مالنیا و «بارون» پسر 
14 ساله شان به احتمال زیاد به تفرجگاهى در فلوریدا

  مى روند. 

خبرخوان

دیروز از معدود روزهایى بود کــه روزنامه هاى اصالح 
طلب و اصولگرا در یک صف واحــد علیه طمع ورزى 
به خاك ایران کنار یکدیگر ایستادند. عامل این وحدت 
مطبوعاتى، شــعرخوانى «اردوغان»  در مراســم رژه 
پیروزى جمهــورى آذربایجان بود کــه روزنامه هاى 
«کیهان» و «وطن امروز» و «رسالت» و «جوان» را در 
کنار «شرق» و «اعتماد» و «آفتاب یزد» و «ایران» قرار 
داد. اینها که کوچک ترین موضع مشترکى در قبال امور 
سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و حتى اجتماعى با یکدیگر 
ندارند، در شماره هاى روز گذشته شان شانه به شانه هم 

از تمامیت ارضى ایران دفاع کردند.
دیروز روزنامه ها بــه اردوغان یــادآورى کردند که او 
در ماجراى کودتاى نظامى ها علیــه دولتش در چهار 
سال پیش مدیون ایران اســت. «کیهان» در این باره 
نوشــت: «رئیس جمهور ترکیه که تاریخ بلد نیســت و 
برخالف شــعارها و ادعاهاى ضد صهیونیســتى اش، 
براى اسرائیلى ها خوش رقصى مى کند، گویا کم حافظه 
و قدرناشــناس هم هســت و فراموش کــرده که در 
کودتاى 2016 ترکیه، اگر کمک ایران نبود، هیچ وقت 
نمى توانست شب کذایى 15 جوالى 2016 را به صبح 

برساند!»
«فرهیختــگان» دیگر روزنامه اصولگــرا هم به جنبه 
دیگرى از این ماجرا پرداخت و خواستار برخورد جدى با 
اردوغان شد. این روزنامه نوشت: «اردوغان در داخل و 
خارج در مخمصه گرفتار شده و اظهاراتش درباره منطقه، 

براى ایجاد یک فضاى تنفس در داخل کشور است. او اگر 
نیاز باشد، براى ادامه حیات سیاسى، از اظهارات جسورانه 
به سمت اقدامات جسورانه نیز گام برخواهد داشت. باید 
او را پیش از ایجاد دردسر بیشتر براى خودش و دیگران، 

متوقف کرد.»

«اعتماد» اصالح طلب هم به تندى در قبال ســخنان 
اردوغان واکنش نشــان داد و نوشــت: «سیاست هاي 
توســعه طلبانه اردوغان در طول ســال هاي گذشته، 
باعث خصومت و خشم بسیاري از کشورهاي پیرامون 
ترکیه شده  است که یا نســبت به تعرض هاي نظامی 

ترکیه احســاس خطر می کننــد یا به دلیــل اقداماتی 
همچون حمایت از تروریســم و تسهیل قاچاق انسان، 
آسیب هاي شدیدي از رفتارهاي آنکارا دیده اند. بسیاري 
از کارشناسان رفتار اردوغان را سیاست نوعثمانی گري 
و تالش بــراي احیاي امپراطوري ســالطین عثمانی 
ارزیابــی می کنند هر چنــد دولت اردوغــان تقریبًا در 
تمامی ماجراجویی هایش در منطقه با شکســت هاي 

مفتضحانه اي مواجه شده  است.»
اما شــاید تندتریــن ادبیات بــه کار گرفته شــده در 
روزنامه هاى ایران را بتوان به گزارش روزنامه «وطن 
امروز» مربوط دانست. این روزنامه اصولگرا در گزارش 
خود از واژه هایى استفاده کرد که عرف زبان دیپلماتیک 
نیست اما به هر حال نشانه خشم جدى مطبوعات ایران 
از اظهارات تحریک کننده رئیس جمهور ترکیه اســت: 
«رجب طیب اردوغان در باکو غلط زیــادى کرد. البته 
گاف او در شعرى که خواند، باعث شد در ایران شیطنت 
او دســتمایه طنازى افکار عمومى شود. اردوغان تصور 
مى کند در جنگ قره باغ قالده اى بــر گردن رژیم باکو 
انداخته است و حاال با طرح مســائل شیطنت آمیز، این 

قالده را سفت تر کرده است.»
تجربه نشــان داده رســانه هاى ترك در قبال آنچه در 
ایران مى گذرد معموًال حســاس هســتند. آنها حتمًا 
واکنش هاى شدید همتایان خود در کشورمان را رصد 
کرده اند اما اینکه در قبال آن و همچنین در قبال سیاست 
رئیس جمهورشان چه عکس العملى نشان خواهند داد 

در روزهاى آینده معلوم خواهد شد./3821

واکنش روزنامه هاى ایران به شعرخوانى رئیس جمهور ترکیه

روزى که اصالح طلب و اصولگرا متحد شدند

شــرکت بــزرگ صــادرات و واردات مهیار در شــهر 
کلن اعــالم کرده که بــراى «حمایت پیشــگیرانه از 
مصرف کننده» فــروش یک نوع کوچه برنــد ایران را 
متوقف مى کند. دلیل این امر احتمال ســرطان زا بودن 
یکســرى از این کلوچه  ها با شــماره سریال مشخص 
است. یک تاجر بزرگ ایرانى در آلمان فروش این کلوچه 
را با نظر بازرســان مواد غذایى این کشور متوقف کرده 

است.
به گزارش «دیده بان ایران»، دلیل این اقدام این است 
که به نظر بازرســان مواد غذایى آلمان خوردن این نوع 
کلوچه به دلیــل وجود آالینده هایى بــا اثرات ژنتیکى 
و ســرطان زایى مى تواند براى ســالمتى خطر ایجاد 

کند. منظور از آلودگى این اســت که یک ماده خوراکى 
آغشته به مواد خارجى باشد که مى تواند تکه هاى فلز یا 
پالستیک یا آفتکش هاى گیاهان باشد. سموم دفع آفات 
مى تواند تغییرات ژنتیکى را باعث شود که باعث به وجود 
آمدن مشکالتى براى بدن انسان مى شوند. خوردن این 
گونه خوراکى ها در میان مدت و درازمدت خطر ابتال به 

سرطان را به صورت محسوسى باال مى برد.
خطر دیگر موجود در این کلوچه  ها این است که وجود 
بادام زمینى در آن روى بســته هشدار داده نشده است. 
بادام زمینى بسیار آلرژى زاست و مى تواند براى کسانى 
که آلرژى دارند اثرات جانبى خطرناکى ساعتى پس از 

خوردن به وجود آورد.

پر بازده ترین ســهام بورس ایران در ســه سال اخیر 
نشان مى دهد که ســهام بازار پایه و ســهامى که در 
بازار فرابــورس مورد معامله قــرار مى گرفت و در تابلو 
اصلى بورس حضور نداشت، در فهرست پر بازده ترین 
سهام بازار سرمایه کشور در ســه سال اخیر قرار گرفته 

است.
شــرکت معدنى دماوند با نماد «کدما» ، در فهرست پر 
بازده ترین سهم بورس ایران در 36 ماه اخیر قرار گرفت. 
رتبه دوم پر بازده ترین ســهم بورس ایران در سه سال 
اخیر، به شرکت بیمه پاسارگاد از شرکت هاى فرابورسى 
در گروه بیمه رسید. هر سهم بیمه پاسارگاد با نماد بپارس 

در سه سال اخیر، رشد 176 برابرى داشته است.
شرکت نوش مازندران که در ده سال اخیر در فهرست 
پر بازده ترین سهام بورس ایران بوده، در سه سال اخیر 

نیز در فهرست پر بازده ترین سهام بورس ایران در رتبه 
سوم قرار گرفت. هر ســهم غنوش ظرف 36 ماه اخیر، 
بیش از 144 برابر شده اســت. این سهم، همواره یکى 
از پر بازده ترین سهام گروه صنایع غذایى بازار سرمایه 

کشور بوده است. 

هر روز ابعاد جدیدى از ماجــراى ترخیص 420 کانتینر 
لوازم خانگى «بوش»، آن هم در زمان ممنوعیت واردات 
روشن مى شــود. حاال مطرح شــده که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت (صمت) در موعــد مقرر به رأى دیوان 
عدالت ادارى اعتراض نکرده و همین مسئله باعث تمدید 
ثبت سفارش از سوى صاحب کاال شده است؛ موضوع 
قابل اهمیتى که باید این وزارتخانه در مورد آن شفاف 
سازى کند، اما هفته هاســت که در این رابطه سکوت 

اختیار کرده است.
در حالى که حدود دو ســال از ممنوعیت واردات لوازم 
خانگى به کشــور مى گذرد، مدتى پیش با رأى دیوان 
عدالت ادارى، 420 کانتینر لوازم خانگى بوش در گمرك 
شهید رجایى آماده ترخیص شده؛  به طورى که مرحله 
ثبت سفارش و تأیید منشأ ارز آنکه گفته مى شد نیمایى 
است انجام شده بود هر چند که وزارت صمت تأمین ارز 

نیمایى را تأیید نکرد.
گرچه ترخیص ایــن محموله لوازم خانگــى به دلیل 
ایرادات وارده متوقف شده، اما این ماجرا ابعاد دیگرى هم 
دارد. جریان از این قرار است که در پى شکایت شرکت 
کاسپین کاال دریا (واردکننده محصوالت بوش) در دیوان 
عدالت ادارى علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک 
مرکزى و گمرك ایران در سال گذشته،  وزارت صمت و 
گمرك محکوم شده و از این رو وزارت صمت مکلف به 
تمدید ثبت سفارش و گمرك موظف به ترخیص شد و 

البته بانک مرکزى تبرئه شده است.

البته گویا گمرك در زمان مقرر نســبت به رأى صادره 
اعتراض و با ارائه مســتندات درخواست تجدیدنظر را 
مطرح کرده که در نهایت با نقــض رأى بدوى دیوان 
عدالت ادارى، بــه گمرك اعالم مى شــود از ترخیص 
کاالهاى شــاکى (کانتینرهاى لــوازم خانگى بوش) 

جلوگیرى شود.  
اما اسناد منتشر شده نشان مى دهد که وزارت صمت در 
رابطه با محکومیت خود در مهلت 20 روزه مقرر اعتراض 
و درخواست تجدید نظر را مطرح نکرده و این درخواست 
تجدید نظر بعد از این مهلت مطرح شده که در نهایت با 
توجه به اتمام مهلت تعیین شده، اعتراض پذیرفته نشده 
و در نهایت وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش 

شده است.
حاال با توجه به حجم و ارزش بــاالى این محموله که 
گفته مى شــود بیش از ده ها میلیون دالر  بوده و کاال 
هم در گروه (4) قرار دارد که به هیچ عنوان امکان ورود 
آن به کشور وجود ندارد، مشخص نیست که چرا وزارت 
صمت در موعد مقرر براى اعتراض اقدام نکرده اســت 
و در نتیجه این تأخیر، ثبت سفارش کاالهاى مربوط به 

شرکت کاسپین کاال دریا تمدید شود.
اکنون در کنار تمامى ابهامات باقیمانده از ماجراى خاص 
واردات لوازم خانگى بوش، موضوع عملکرد دستگاه هاى 
مربوطه از جمله وزارت صمت مورد توجه است و باید در 
ماجرایى که پاى تخلف در واردات کاالهاى ممنوعه و 
تأمین ارز میلیون ها دالر مطرح است، پاسخگویى وجود 

داشته باشد.

«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهورى ترکیه پنج شنبه 
هفته گذشته در سخنرانى مراســم رژه نظامى نیروهاى 
جمهورى آذربایجان به مناســبت آزادى مناطق اشغال 
شده، بیتى از شعرى حساسیت برانگیز ارس درباره جدایى 
جمهورى آذربایجان را خواند. این اظهارات مداخله جویانه 
اردوغان، با واکنش هاى گسترده اى، هم از سوى کاربران 

فضاى مجازى و هم مسئوالن و مقامات مواجه شد.
درباره دالیل شعرخوانى حساســیت برانگیز اردوغان در 
باکو دو دسته نظریه دســتکم تاکنون منتشر شده است. 
دسته نخست این اقدام را اشتباه ادراکى رئیس جمهورى 
ترکیه از شــعر ارس، ارزیابى مى کنند و آن را ســهوى و 
بدون انگیزه و نیت قبلى مى دانند. گروه دیگر اما خوانش 
این ابیات را تازه ترین نماد بلندپروازى هاى رجب طیب 
اردوغان در حوزه نوعثمانى گرى و بازگشــت به رؤیاى 
پادشاهى عثمانى مى دانند.  اگر فرض نخست را با توجه به 
رابطه قابل قبول سالیان گذشته و ِدین کودتایى اردوغان 
به ایران قبول کنیم، الزم به یادآورى نکاتى خواهد بود. 

رئیس جمهورى ترکیه باید بیش از هر رهبر سیاسى در 
جهان درباره ادبیات گفتارى و زبان بدن خود در مواجهه 
با همسایگانى چون ایران مراقبت به عمل آورده و تأمل 
کند. اگر اما فرض دوم را درباره دالیل اقدام تفرقه افکن 
اردوغان مبناى تحلیل قــرار دهیم، آن زمان تردیدى در 
پاسخ قاطع به  اظهارات وى باقى نخواهد ماند. اگر رئیس 
جمهورى ترکیه با هدف بازگرداندن شکوه عثمانى و به 
توهم تضعیف ایران بر اثر تحریم ها، چشم طمع بر سرزمین 
ایران داشته باشد، احتماًال همین واکنش هاى ایرانیان از 
هر طیفى در ساعات گذشته منجر به تصحیح اشتباهش 

واخواهد داشت.
دکترین جمهورى اسالمى طى چهار دهه گذشته رعایت 
حق همسایگى بوده است اما طمع ورزان به خاك ایران 
اگر با توهمى از جنس بازگشت به عصر عثمانى گرى یا 
توهم ضعف و ضربه پذیرى ایــران، ماجراجویى را آغاز 
یا پى گیرند، جامعه ایرانى و دولت ایران به شدت واکنش 

نشان خواهد داد. 

پر بازده ترین سهام بورس ایران در 3 سال گذشته آلمان فروش کلوچه ایرانى را متوقف کرد

ماجراى «بوش» پشت پرده هاى دیگرى هم دارد؟!
 خطوط قرمز ایران مشاعره پذیر نیست

مانى مهدوى

  زهرا اکرمى / خبرگزارى ایسنا|
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رفع تصرف زمین  هاى ملى 
بیـش از 3500 مترمربـع از زمین هـاى ملـى اسـتان 
اصفهان رفع تصرف شد. فرمانده یگان حفاظت اراضى 
اسـتان اصفهان گفت: 17 مورد تعرض به اراضى ملى 
در این استان، با دقت، هوشیارى و تالش عوامل یگان 
حفاظـت از زمین هاى اسـتان رفع تصـرف و به دولت 
بازگردانده شـد. سـرهنگ امیر سـعید باقـرى، ارزش 
این وسعت از زمین هاى ملى را 108 میلیارد ریال بیان 
کرد و افـزود: این زمین هـاى ملى در شهرسـتان هاى 
سمیرم، کاشان و شاهین شهر و میمه پس از تشخیص 
و شناسایى رفع تصرف و از چنگال متصرفان خارج شد.

شستشوى مخزن  آب
به گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، با تالش و همت 
پرسنل واحد بهره بردارى و توسعه آب منطقه نجف آباد، 
عملیات شستشـوى مخزن ذخیره آب شهر علویجه در 
کمترین زمان ممکن انجام و پس از شستشو و گندزدایى 

کامل، مجدداً در مدار بهره بردارى قرار گرفت.

امید دوباره به زندگى
با ارائه خدمات مشـاوره اورژانس اجتماعى و حمایت 
بهزیستى زمینه اشتغال شـهروند نجف آبادى فراهم 
شد. الهام حکیمى، مسـئول اورژانس اجتماعى اداره 
بهزیستى نجف آباد گفت: اکبر مشایخى که از زندگى 
ناامید شده بود پس از گذراندن دوره هاى روانشناختى 
و ارائه وام خود اشـتغالى 500 میلیون ریالى کارواشى 

راه اندازى کرد./3825

موج جدید بارش ها از 
چهارشنبه

کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
با اشاره به استمرار سکون جوى و آلودگى هوا تا اواسط 
هفته جارى، گفت: امواج ناپایدار بارشـى از شـامگاه 
چهارشنبه مناطق غرب استان و به تدریج سایر مناطق 
را فرامى گیرد. حجت ا... على عسـگریان اظهار کرد: 
آلودگى هوا تا صبح روز چهارشنبه در مناطق مرکزى 

و صنعتى به ویژه کالنشهر اصفهان ادامه مى یابد. 

تحویل داروى 104 هزار بیمار 
امیر جاللیان، معاون بهداشـت، درمان و توانبخشـى 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه 
داروخانه هالل احمر اصفهان از ابتداى امسال به طور 
میانگیـن روزانه 500 تـا 600 مراجعه کننده داشـته، 
اظهار کرد: تاکنون 103 هـزار و 814 نفر به داروخانه 
هـالل احمر اصفهـان مراجعـه کـرده و دارو تحویل 
گرفته اند، البتـه این تعداد به غیر از افرداى اسـت که 
نتوانسـته ایم به دالیلى همچون مشـکل نسـخه یا 

کمبود دارو به آنها خدمات رسانى کنیم. /3822

برگزارى جشنواره 
پژوهش و فناورى 

رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان گفت: هفته 
پژوهش و فناورى در استان به صورت مجازى برگزار 
مى شود و 24 طرح  فناورانه و پژوهش  کاربردى برتر 
در حوزه هاى مختلف برگزیده مى شود. جعفر قیصرى 
اظهار کرد: از 22 تا 26 آذر 1399 همزمان با هفته ملى 
پژوهش و فناورى، شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
با همکارى اسـتاندارى، دانشـگاه ها و دسـتگاه هاى 
اجرایى استان، بیست و یکمین جشـنواره پژوهش و 

فناورى استانى را برگزار مى کند./3823

عملیات اصالح شبکه فاضالب 
به گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه یـک، عملیات 
اصـالح شـبکه فاضـالب خیابـان مفتـح بـه منظور 
جلوگیـرى از انسـداد و گرفتگى شـبکه فاضالب این 
خیابان انجام شد. الزم به توضیح است این عملیات به 
طول 70 متر با لوله 250 میلیمتر توسـط پیمانکار و با 
نظارت اداره توسعه و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا 
منطقه یک در طول شش روز صورت پذیرفت./3824

خبر

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اصفهان 
با اشــاره به توزیع 97 هزار دوز واکســن آنفلوآنزا براى 
گروه هاى هدف در استان، گفت: در حال حاضر واکسن 
آنفلوآنزا در دو داروخانه آموزشى امام سجاد(ع) و شهید 
منتظرى اصفهان با ارائه نسخه پزشک و فقط براى افراد 

داراى بیمارى زمینه  اى توزیع مى شود.
رضا فدایى اظهار کرد: توصیه مى کنــم افراد مبتال به 
بیمارى هاى مزمن مثل دیابت و فشارخون که سهمیه 
دولتى واکسن آنفلوآنزا به آنها تعلق نگرفته بود باتوجه به 
توزیع واکسن در دو داروخانه دولتى امام سجاد(ع) و شهید 
منتظرى اصفهان براى دریافت این واکسن و تزریق آن 

مراجعه کنند.
وى با بیان اینکــه هنوز براى تزریق واکســن آنفلوآنزا 
دیر نشــده اســت، افزود: با توجه به هزینه حدود 190 
هــزار تومانى واکســن آنفلوآنــزا، اگر بــراى بیماران 
زمینه اى مقدور است بهتر است این واکسن را خریدارى 

و تزریق کنند.
وى به توزیــع 97 هزار دوز واکســن آنفلوآنــزا براى 
گروه هاى هــدف همچون مادران بــاردار، افراد تحت 
 MS شیمى درمانى، چند بیمارى خاص مثل هموفیلى و
 MS اشاره کرد و گفت: واکســن آنفلوآنزا براى بیماران

همچنان درحال توزیع است.

اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهان به منظور ارتقاى دانش 
شــهروندان و تبدیل شــدن دانش آنها به رفتار به تهیه 
فرهنگنامه بزرگ شهروندى و مجموعه کتاب هایى تحت 
عنوان «کتاب هاى نقره اى» اقدام کرده که حاوى توصیه ها 
و آگاهى هایى در زمینه هاى گوناگون براى شهروندان است.

مسابقه «شــهر من اصفهان» بر این اساس هر ماه با یک 
موضوع از این کتاب ها برگزار شــود و در نخستین مسابقه 
به مناســبت روز جهانى معلوالن، موضوع چگونگى رفتار 
صحیح با افراد داراى معلولیت در جامعه انتخاب شد؛ به این 
دلیل که افراد داراى معلولیت بخشى از جامعه ما را تشکیل 

مى دهند، شــهروندان و خانواده ها باید چگونگى رفتار و 
ارتباط مؤثر با آنها را فرا بگیرند تا نیازهاى آنان نیز برطرف 
شود و شهر اصفهان باید براى تمام اقشار از جمله افراد داراى 

معلولیت شهرى زیست پذیر باشد.
معاون فرهنگى شهردار اصفهان در این ارتباط اظهار کرد: 
جهانشــهر اصفهان همانطور که یک شهر جهانى خالق 

است، شهر دوستدار معلوالن نیز هست.
عیدى ادامه داد: در شــهر دوســتدار معلــول باید بتوانیم 
آموزه هاى شــهروندى را به شــکلى برنامه ریزى کنیم تا 
شهروندان فهیم معلوالن را نیز به عنوان کارگزاران توسعه 

پایدار بدانند.

رونمایى از 
فرهنگنامه بزرگ شهروندى 

توزیع 97 هزار دوز واکسن 
آنفلوآنزا بین گروه هاى هدف 

بســته جدید مالیاتى در حمایت از مشاغل آسیب دیده از 
کرونا، با توجه به اعمال محدودیت ها و تعطیل الزامى برخى 
کسب و کارها در شهرهاى داراى وضعیت نارنجى و قرمز 
کرونا تصویب شد که شامل تمدید مهلت پرداخت و تسلیم 
اظهارنامه همه مؤدیان، بخشــودگى جرایم و همچنین 
استمهال بدهى صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
است. بهروز مهدلو، مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در 

گفتگو با «ایمنا» در این باره توضیحاتى داده است.
با توجه به شیوع کرونا از یکسال پیش 
تاکنون بسیارى از مشاغل و اصناف به 
دلیل محدودیت ها و تعطیلى ها متضرر 
شده اند که سازمان امور مالیاتى براى 
حمایت از مشاغل آسیب دیده کرونا 
اولین بســته حمایتى را چند ماه قبل 
ارائه کرد اما با توجه تداوم همه گیرى 
کووید- 19 و تعطیلى الزامى مشاغل، 
این سازمان بسته مالیاتى - حمایتى 
جدیدى در نظر گرفته است، جزئیات 

این بسته حمایتى چیست؟
سازمان امور مالیاتى اولین بسته حمایتى-مالیاتى را سال 
گذشته با شیوع کرونا ارائه کرد که مورد استقبال فعاالن 
اقتصادى قرار گرفت؛ با توجه به اینکه مشاغل و اصناف 
از دو هفته پیش به دلیل کرونا تعطیل شــدند ســازمان 

مالیاتى بســته حمایتى جدیدى را به ویژه براى مشاغل 
و اشخاص حقیقى ارائه کرده اســت که البته واحدهاى 
تولیدى و اشخاص حقوقى را که اکنون فعالیت دارند نیز 
شامل مى شود. مهمترین بندى که در این بسته حمایتى 
رعایت شده، این اســت که با توجه به تعطیلى ادارات در 
شهرهاى قرمز کرونا اگر مؤدى مالیاتى برگه تشخیصى به 
او ابالغ شود ولى به موقع اعتراض خود را اعالم نکند برگه 
مالیات قطعى مى شود و دیگر نمى تواند کارى کند؛ از این 
رو مؤدیانى که مهلت اعتراضشان به اوراق مالیاتى از یک 
آذر تا یک بهمن 1399 باشد این مهلت یک ماه و نیم تمدید 
شده و فرصتى است که حق و حقوق این افراد از بین نرود.

تسلیم اظهارنامه تا چه زمانى مهلت 
دارد؟

مالیات ارزش افزوده هر ســه ماه یک دوره است و افراد 
باید اظهارنامه را پانزدهم ماه بعــد ارائه کنند؛ اما با توجه 
به تعطیلى هاى کرونایى زمان اظهارنامه سه ماهه فصل 
پاییز (مهر، آبان و آذر) که باید تا 15 دى ارائه شود یک ماه 
به تأخیر مى افتد و همه مؤدیان شامل مشاغل و شرکت ها 
مى تواننــد اظهارنامه را 15 بهمن ارائــه کنند؛ همچنین 
اظهارنامه مالیاتى ســه ماهه فصل زمستان نیز که باید تا 
15 فروردین ارائه مى شد یک ماه به تأخیر خواهد افتاد و 
مؤدیان باید 15 اردیبهشت اظهارنامه را تسلیم و مالیات را 

پرداخت کنند.

آیا مهلت بخشودگى جرایم مالیاتى 
تغییر کرده است؟

تا پیش از ســال 1387 براســاس قانون تجمیع عوارض 
جرایم کسانى که اصل مالیات را پرداخت مى کردند تا مدتى 
بخشوده مى شد؛ طبق مصوبه مجلس شوراى اسالمى مقرر 
بود هر شــخصى که تا ماه آذر امسال اصل مالیات تجمیع 
عوارض را پرداخت کند جرایم وى کًال بخشوده مى شود اما 
این مهم تا پایان سال 1399 تمدید شده است. از این رو اگر 
فعاالنى که بدهى تجمیع عوارض قبل از 1387 دارند تا پایان 
سال اصل و عوارض را پرداخت کنند جرایم آنها بخشوده 
مى شــود این موضوع دیگر قابل تمدید نیست. یعنى اگر 
فروردین 1400 مراجعه کنند یک درصد مالیات نیز بخشوده 
نخواهد شد. همچنین اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان 
براى حمایت از فعاالن اقتصادى به مودیانى که در این ایام 
سررسید چک داشته باشــند با مراجعه و ارائه نامه به آنها 
مهلت خواهد داد از جمله صنایع دستى و گردشگرى و هتل 
داران که براى سر رسید پرداخت بدهى مالیاتى آنها تا پایان 
سال مهلت داده خواهد شد. در بخش چهارم بسته حمایتى 
همه عملیات اجرایى سازمان مالیاتى براى وصول مالیات از 
اشخاص حقیقى و حقوقى که شامل ابالغ و پیگیرى هاى 
قضایى، ممنوع الخروجى، مســدود شدن حساب و توقیف 
اموال است با توجه به شرایط کنونى تا دهم بهمن ماه سال 

جارى فقط براى اشخاص حقیقى متوقف خواهد شد.

حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا به روایت مدیرکل امور مالیاتى استان 

جزئیات بسته مالیاتى جدید 
در اصفهان

رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با بیان 
اینکه قیمت دنبه و کله پاچه بــا توجه به فصل و میزان 
مصرف متغیر است، گفت: اینکه هر کیلو گوشت قرمز 
با قیمت 160 تا 180 هزار تومان فروخته مى شــود، به 
انتخاب و سلیقه مشترى است که بدون دنبه و استخوان 

خریدارى مى کند.
اصغر پورباطنى در گفتگو با «ایسنا»، در خصوص دالیل 
افزایش قیمت گوشــت قرمز حتى با نرخ کیلویى 160 
هزار تومان به باال در بازار، اظهار کرد: قیمت گوشــت 
قرمز در اصفهان طى چند ماه اخیر هیچ تغییرى نکرده 

و ثابت مانده است.
وى با بیان اینکه قیمت متفاوت گوشت در بازار بستگى 
به نوع گوشــت و سلیقه مشــترى دارد، توضیح داد: به 
عنوان مثال؛ برخى هرکیلو گوشــت میش درجه 3 را با 
قیمت 70 هزار تومان و برخى هر کیلو گوشت گوسفند 
درجه 2 را با نرخ 110 هزار تومــان و برخى از قصابان، 
گوشت بره درجه یک را با قیمت 120 هزار تومان عرضه 
مى کنند؛ با وجود این، با کم و زیاد شــدن میزان دنبه، 

قیمت گوشت نیز تغییر مى کند.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان گفت: 
در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند مخلوط 

درجه یک بــا 150 گرم دنبه 120 هزار تومان اســت و 
اگر درصد دنبه بیشتر، گوشــت ارزان تر و هرچه کمتر 
باشد گوشــت گران تر مى شــود، همچنین قیمت هر 
کیلو گوشت گوساله مخلوط بدون استخوان 105 هزار 
تومان، گوشت لخم گوساله 110 هزار تومان و مغز ران 
گوساله 115 هزار تومان، گوشــت شتر با کوهان 110 
هزار تومان و گوشــت شــتر بدون کوهان 140 هزار 

تومان است.
وى با بیان اینکه قیمت دنبه و کله پاچه با توجه به فصل 
و میزان مصرف متغیر است، تصریح کرد: هرچه تقاضا 
براى دنبه بیشتر باشد، قیمت آن افزایش مى یابد، اما در 
حال حاضر قیمت هر کیلو دنبــه در اصفهان 50 هزار 

تومان است.
پورباطنى با اشــاره به اینکه کله پاچه در فصل زمستان 
و ماه رمضان گران تر مى شــود، افــزود: در حال حاضر 
قیمت کله پاچه بزرگ پاك شده در اصفهان 120 هزار 

تومان است.
به گفته رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان، 
اگر میزان قدرت خرید مردم افزایش یابد، به طور قطع 
نیاز به تأمین گوشت بیشــترى در بازار هستیم و در آن 

شرایط قیمت ها رو به افزایش مى رود.

گوشت 180 هزارتومانى به سلیقه مشترى است

معاون فنى و راه هاى روستایى اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان اصفهان گفت: با وجود 
محدودیت هاى کرونایى، میزان تردد خودروها در 
راه هاى استان نسبت به هفته آخر آبان که محدودیت 
نداشتیم، همچنان کاهش داشته اما متأسفانه میزان 
تردد در راه هاى استان نسبت به مدت مشابه دو هفته 

پیش افزایش یافته است.
محمدعلى صلواتى در خصوص ممنوعیت تردد در 
راه هاى استان به دلیل محدودیت هاى شدید کرونا، 
اظهار کرد: مجموع تردد در بازه یک هفته اى 15 تا 
21 آذر ماه نسبت به هفته گذشته 19 درصد و نسبت 
به دو هفته گذشته 35 درصد افزایش داشت، اما تردد 

نسبت به سه هفته پیش 2 درصد کمتر شده بود. وى 
ادامه داد: از 15 تا 21 آذر ماه مجموع کل تردد ورودى 
و خروجى استان نسبت به هفته گذشته 15 درصد و 
نسبت به دو هفته گذشته 11 درصد بیشتر شده است، 
همچنین این میزان تردد نسبت به سه هفته گذشته 

24 درصد کاهش یافته است.
وى همچنین گفت: از ابتداى آذر ماه تاکنون مدت 
194 هزار تخلف کرونایى توسط دوربین هاى ثبت 
تخلف، احصا شــده و به پلیس براى بررسى هاى 
آتى و اعمال قانون اعالم شــده اســت، البته این 
میزان تخلــف بدون اعمال پالك هــاى مجوزدار 

است.

معاون فنــى اداره کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهــان گفت: اجــراى طــرح بزرگ 
بیابا ن زدایــى و جنگل کارى در شهرســتان هاى 

نجف آباد، کاشان، نایین، برخوار و میمه آغاز شد.
عبدالرضا مهاجــرى با اشــاره به اجــراى طرح 
جنگل کارى با کاشــت بذر بیان کرد: این طرح با 
هدف بیابان زدایى و افزایش بافت جنگلى در استان 

اصفهان اجرا مى شود.
او افزود: در سال هاى اخیر از محل اعتبارات صندوق 
توســعه منابع طبیعى اعتباراتى در اختیار اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گذاشته 
شد که نسبت به احیا و توسعه رویشگاه هاى جنگلى 

اقدام کنیم.
معاون فنــى اداره کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
استان اصفهان با بیان اینکه امســال 5/5 میلیارد 

تومان اعتبار براى جنــگل کارى اختصاص یافته 
است، افزود: پروژه هاى آبخیزدارى و بیابان زدایى 
در شهرستان هاى نجف آباد، کاشان، نایین و برخوار 
انجام شــد و حدود 5400 هکتار زمین، درختکارى 

شد.
او ادامه داد: براى ســال آینده حــدود یک میلیون 
و 80 هــزار گوده حفر شــده کــه بــا تبدیل به 
گونه هاى جنگلى، با سبز شــدن و افزایش بافت 
درختى به هواى استان اصفهان اکسیژن بیشترى 

مى بخشد.
مهاجرى افزود: اقلیم اســتان اصفهان خشــک و 
بیابانى است و در مناطقى که کمتر از 150 میلیمتر 
بارندگى داشته باشند و در مناطقى که تا 300 میلیمتر 
بارش صورت گیرد بنا به شرایط گونه هاى گیاهى 

مقاوم کاشته مى شود.

استاندار اصفهان روز شنبه در حاشیه جلسه ستاد ملى 
مقابله با کرونا با حضــور رئیس جمهورى از طریق 
ویدیو کنفرانس بیان کرد: در این جلســه واگذارى 
منع تردد شبانه در شهرهاى کمتر از 200 هزار نفر به 
استان ها واگذار شد که در جلسه ستاد استانى مقابله 

با کرونا در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.
عباس رضایى با بیان اینکه بناى ما بر افزایش ساعت 
منع تردد در شب یلدا و شــب قبل و بعد از آن است، 
تصریح کرد: پیشــنهاد ما منع تردد از ساعت 19 به 
جاى 21 است اما هنوز این تصمیم به تصویب نرسیده 

است. وى خاطرنشان کرد: برخى از شهرهاى بزرگ 
مشکل تردد و تجمع در اتوبوس و مترو داشتند که 
براى این موضوع تصمیم گیرى و مقرر شد 5000 
دستگاه اتوبوس از محل مجوزهاى ستاد ملى کرونا و 
از فروش نفت مازاد به ناوگان درون شهرى با استفاده 

حداکثرى از سازندگان داخلى اختصاص یابد.
استاندار اصفهان ادامه داد: این مصوبه با هدف رونق 
اتوبوس هاى داخلى و نیاز جدى در راستاى فاصله 
گذارى اجتماعى و جلوگیرى از تجمع در ناوگان حمل 

و نقل عمومى به تصویب رسیده است.

رئیس اداره مخابرات شهرســتان نایین به تشریح 
تاریخچه مخابرات این شهرستان  پرداخت. 

مرتضى حقیقى با اشــاره به اینکه سابقه مخابراتى 
شهرســتان نایین به زمان مظفرالدین شــاه قاجار 
برمى گردد اظهار کرد: در آن زمان خطوط تلگراف در 
ایران دایر شد و با عبور خط تلگراف تهران بندرعباس 

از نایین، ارتباط در این شهرستان برقرار شد.
وى افزود: در آن زمان در شهرستان نایین تشکیالتى 
با عنوان پستل که امور پست و تلگراف و نگهدارى 
از آن را به عهده داشت ایجاد شد. در این تشکیالت، 
کارکنان امور پســتى( ارســال و  توزیع نامه ها و 
تلگراف هــا) و نیز نگهدارى از خطــوط تلگراف را 
با اســتفاده از شتر تندرو و اســب انجام مى دادند و 

هزینه اى به عنوان حق تعلیــق که هزینه علوفه و 
خوراك دام بود دریافت مى کردند و در حال حاضر 
مى توان از این هزینه به عنوان هزینه سوختى که 

بعضاً به رانندگان پرداخت مى شود؛ یاد نمود.
رئیس  مخابرات شهرســتان نایین با اشــاره به راه 
اندازى اولین میز ارتباطى نایین، بیان کرد: در دهه 
1330 شمسى براى اولین بار مخابرات یا اداره تلفن 

در این شهرستان راه اندازى شده است.
مرتضى حقیقى ادامه داد: بعــد از انقالب و با ورود 
سیستم هاى آنالوگ، در ســال 1363، اولین مرکز 
2000 شماره اى آنالوگ در شهرســتان نایین راه 
اندازى شد و تا پایان دهه 60 همه روستاهاى باالى 

صد خانوار به تلفن مجهز شدند.

سلسله نشســت هاى مجازى «به وقت مادرى» 
با محوریت تحکیم بنیان خانــواده ویژه عموم و به 

صورت رایگان برگزار مى شود. 
مدیر دفتر تخصصى بانوان آفتاب گفت: با توجه به 
اینکه دبیرخانه کانون مادران محالت شهر اصفهان 
در بانوسراى آفتاب وابسته به ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان فعالیت داشته 
و در ایام کرونا این کانون هــا به صورت حضورى 
تشکیل نشدند، تصمیم بر آن شد تا براى برگزارى 

جلسات به صورت مجازى برنامه ریزى کنیم.
لیال لندى اظهــار کرد: بر این اســاس برنامه هاى 

کانون مادران مجازى محالت مناطق 15 گانه شهر 
اصفهان با عنوان «به وقت مــادرى» از 16 آذرماه 
آغاز شده و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد و طبق نظر 
ســنجى صورت گرفته به دلیل باالرفتن اختالفات 
درون خانوادگى محوریت این نشست ها «تحکیم 

بنیان خانواده» است.
گفتنى اســت؛ نشســت هاى «به وقت مادرى» 
براى عموم آزاد و رایگان اســت که عالقه مندان 
براى کسب اطالعات بیشتر و شرکت در این برنامه 
مى توانند بــا شــماره 34468112 تماس حاصل 

کنند.

194 هزار تخلف کرونایى در اصفهان 
طى یک ماه

اصفهان سبزتر مى شود

پیشنهاد افزایش ساعات منع تردد در شب یلدا

سابقه مخابراتى نایین به زمان قاجار بر مى گردد

تحکیم بنیان خانواده با «به وقت مادرى»  

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: امتحانات دى ماه به صورت غیرحضورى 
در همه مقاطع برگزار مى شــود و همه مدارس برنامه 
امتحانى دى ماه را در روزهــاى اخیر به دانش آموزان 

مى دهند.
محمدرضا ناظم زاده در گفتگو با «ایمنا»، اظهار کرد: 
بر اســاس هماهنگى هاى به عمل آمده ستاد مقابله با 
کروناى اســتان اجازه برگزارى امتحانات دى ماه به 
صورت حضورى را به آمــوزش و پرورش نداد. وى در 
خصوص امتحانات پایه هاى نهــم و دوازدهم، گفت: 
امتحانات این دو پایه تحصیلى در دى ماه غیرحضورى 
است اما در خرداد ماه امتحانات این دو مقطع حضورى 

خواهد بود.
ناظــم زاده تصریح کرد: در ایام امتحانات ســال هاى 
گذشــته معموًال دو هفته کالس ها تعطیل اســت و 
تنهــا بــه موضــوع امتحانــات پرداخته مى شــود 
که این امر امسال هم برقرار است و مدارس مى توانند 
براى تعطیلى کالس هاى مجــازى به مدت دو هفته 
درخواســت مجوز بدهند تــا به برگــزارى امتحانات 

بپردازند.

امتحانات دى ماه در اصفهان 
غیرحضورى است
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داریوش فرضیایى، مجرى برنامه هاى کودك که 
این روزها با مجموعه «بچه محل» فعالیت مى کند، 
درباره این برنامه گفت: فصل سوم را با حضور افراد 
جدیدى شــروع کردیم. کاراکترهــاى جدید مانند 
«منوچهر» که دایى «عموپورنگ» اســت و حامد 
آهنگى نقــش آن را بازى مى کنــد، به جمع «بچه 
محل» اضافه شده اند. براى استقبال از حضور این 
هنرمند تصمیم گرفتیم که وى به عنوان شخصیت 

ثابت در پروژه باشد. 
وى ادامه داد: فصل سوم را به این دلیل دوست دارم 
که تکرارى نیست. شاید لوکیشن ما ثابت باشد، اما 
شــخصیت هاى که در «بچه محل» حضور دارند، 
تازگى و طراوت خاصى به سریال مى دهند و از یک 

نواختى آن جلوگیرى مى کنند.
فرضیایى در ادامه گفت: داستان «بچه محل» فقط 
مخصوص کودك نیست، خانواده ها هم مى توانند 
آن را تماشا کنند. وقتى استقبال مخاطبان را مى بینم 

خیلى خوشحال مى شوم. بعضى از مخاطبان که من 
را مى بینند، مى گویند در این دوران کرونا ما را از این 

فضا دور مى کنید و باعث شادى ما مى شوید.
این مجرى برنامه هاى کودك در ادامه عنوان کرد: 
سعى کردیم با شــیوع کرونا فضا را نسبت به قبل 
شادتر کنیم. البته با توجه به اینکه واقعاً کار کردن در 
شرایط کرونا خطرناك است، اما براى شادى بچه ها 
این کار را مى کنیم. ســبک ترانه هــاى این فصل 
نسبت به قبل تغییر کرده است؛ به این ترتیب که از 
فضاى کودکانه صرف در آمده و ترکیب بزرگسال و 

کودك است.
فرضیایى درباره شــرایط سخت کار در شیوع کرونا 
بیان کرد: از نوروز 99 که برنامه زنده داشتیم، مشغول 
کار شــدیم و در ادامه ضبط «بچــه محل» را آغاز 
کردیم. به تازگى ضبط به اتمام رسیده است. براى 
گروه این فعالیت فشــرده آن هــم در دوران کرونا 
ســخت بود. من هم به دلیل این فشار کارى خیلى 

نگران مادرم بودم.
وى ادامه داد: کار کودك بسیار سخت تر از بزرگسال 
است. کار بزرگسال تکلیفش مشخص است و تجزیه 
و تحلیل براى آن راحت تر خواهد بود، اما کودکان 
قدرت تحلیل ندارند و باید مطالب به خوبى برایشان 
عنوان شــود. ســریال «بچه محل» را به گونه اى 
طراحى کردیم که کودك و بزرگســال را کنار هم 

داشته باشیم.
فرضیایى درباره کار کودك توضیح داد: حوزه کودك 
خیلى مظلوم است و همیشه گفتم که براى آنها فرش 
قرمز پهن نمى کنند. شــاید براى کودك در بحث 
بودجه و حمایت هاى دیگر ضعیف برخورد شــود، 
اما این گروه سنى براى من و همکارانم مهم است. 
دغدغه ما کودك است و در  طول این سال ها ثابت 
کردیم، کار با کودك را بلد هســتیم.  وى بیان کرد: 
پیشنهاد بسیارى براى سینما داشتم و هنوز هم دارم. 

اما ترجیح مى دهم با گروه خودم باشم./3834

 پیشنهادات زیادى 
براى بازى در فیلم دارم

حذف «سارا» و «نیکا» ساخت «پایتخت 7» را علنى کرد

انتشــار خبر حذف دو بازیگر نوجوان در فصل جدید از 
ســریال «پایتخت»، تأییدى مى تواند باشد بر ساخته 
شــدن این مجموعه براى نــوروز 1400. ضمن اینکه 
اعالم حذف شخصیت هاى «سارا» و «نیکا»، با واکنش 
برخى از بازیگــران اصلى این مجموعه همراه شــده

 است.
به نظر مى رسد مراحل پیش تولید ساخت فصل جدید از 
سریال «پایتخت» در سکوت خبرى آغاز شده باشد اما 
تاکنون خبرى رسمى در این زمینه منتشر نشده است؛ با 
این حال، حذف نقش هاى «سارا» و «نیکا» و بازگشت 
نقش «بابا پنجعلى» با بازى علیرضا خمسه، مهمترین 
تغییراتى اســت که در همین گمانه زنى ها براى فصل 

هفتم از سریال «پایتخت» برشمرده مى شود.
هرچند ویدیوى دو بازیگر نوجوان این سریال که به نظر 
مى رسد حواشى اخیرشان در فضاى مجازى علت حذف 

آنها از سریال تلویزیونى «پایتخت» است، برخى از این 
خبرها را از حد گمانه زنى فراتر برده و تأیید مى کند.

در پى انتشار ویدیویى از خواهران فرقانى که حذفشان 
از «پایتخت 7» را تأیید مى کــرد، برخى بازیگران این 
ســریال -مهران احمدى و بهرام افشارى- نسبت به 
این خبر واکنش نشــان دادند و البته در این بین برخى 
بازیگران بى ربط به این مجموعه که عادت کرده اند، با 
هر اتفاق، اظهارنظرى را مطرح و روانه فضاى مجازى 

کنند، این بار هم ساکت ننشستند.
فصل ششم از ســریال «پایتخت»  نوروز 1399 روى 
آنتن رفت که انتقادهایى را به روند داســتان و فیلمنامه 
به همراه داشت. این فصل از «پایتخت» که در نهایت 
به دلیل شــیوع کرونا ناتمام مانده بود بــا این وعده از 
سوى سازندگان همراه شــد که پس از اتمام یا کاهش 
شیوع ویروس کرونا ادامه سریال تولید و پخش خواهد

 شد.

محمد گلریز، خواننده ســروده هــاى انقالبى، خبر 

داد پس از گذشــت یک ماه از ابتالیــش به کرونا، 

هنوز بهبودى کامل پیدا نکرده و درگیر عواقب این 
بیمارى است.

این خواننده پیشکسوت کشــورمان، پس از ابتال به 

ویروس کووید- 19، این روزها دوره نقاهت خود را در 
خانه سپرى مى کند.

گلریز درباره بیمارى کروناى خود توضیح داد: حدود 

یک ماه پیش، نخســتین عالی م ابتال در من ظاهر و 

آزمایشى که دادم، مثبت شد. متأسفانه همه اعضاى 

خانواده با هم بیمار شدیم. با اینکه رعایت مى کردم و 

بیرون هم نمى رفتم، ولى ویروس راهش را باز کرد و 

ه ما آمد؛ چون برخى از افراد خانواده مجبور 
به خان

بودند براى کار، در جامعه حضور پیدا کنند.

او ادامه داد: چند روز از دوره بیمارى را به سختى 

سپرى کردم، ولى در کل حالم رو به وخامت نرفت 

و دچار تنگى نفس حاد نشدم. االن با اینکه یک 

ماه از آغاز بیمارى و دو هفته از تست منفى 
و پاك شدنم از ویروس 
هنــوز  مى گــذرد، 
احساس خستگى و 
کوفتگى مى کنم و 
خیلى زود خسته 
از  مى شــوم. 
نظر گوارشى 
و اشــتها هم 
مشکل  هنوز 

دارم.

این روز هاى 
محمد گلریز پس از 
ابتال به کرونا

«بانک زده ها» عنوان فیلم جدید جواد اردکانى با بازى سحر قریشى و على انصاریان است.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «بانک زده ها» به نویسندگى و کارگردانى جواد اردکانى و تهیه کنندگى على رویین تن، 

با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى پایان یافت. این فیلم وارد مراحل فنى شده و 
براى حضور در جشنواره فجر امسال آماده مى شود.

نسرین مقانلو، قاسم زارع، میرطاهر مظلومى، على انصاریان، 
بیژن بنفشه خواه، منوچهر زرگر، پارمیدا قریشى، مینا عبدى، 

مسعود محمودى، پروین ملکى، (با معرفى) الناز عبدى و 
(با حضور) سحر قریشى بازیگران این فیلم هستند. 
آنچه در تصاویر منتشر شــده از این فیلم جلب 
توجه مى کند، گریم عجیب سحر قریشى و به 

خصوص على انصاریان است.
 سازندگان فیلم به جاى خالصه داستان 
این عبارت را ارائــه داده اند: «زدم، 

زدى، زد؛ زدیم، زدید، خورد...»

گریم عجیب و غریب 
على انصاریان 

9ویروس کووید- 19، این روزه
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نگین معتضدى، بازیگر تلویزیون که با ســریال 
«گذر از رنج ها» شناخته شد، خبر از ازدواج خود با 

امین امانى، کارگردان تلویزیون داد .
نگین معتضدى حضــور در دنیاى هنــر را با ورود 
خواهرش به این عرصه و الگوبردارى از او آغاز کرد و 
از خواهرش به عنوان الگو نام مى برد و همواره گفته 
اســت که از کودکى هر کارى را طال انجام مى داد 
او هم انجام مى داد و با وجود عالقه  اى که در ابتدا 
به دامپزشکى داشت به دلیل رفتن سر صحنه تئاتر 

و آشکار شدن عالقه اش به سمت بازیگرى رفت.
بازى در ســریال «تکیه بر باد» ســاخته محمود 
معظمى در سال 90 نقطه ورود نگین معتضدى به 
تلویزیون بود و با ســریال «گذر از رنج ها» شناخته 
شــد. ســریال هاى «قهوه تلخ» و «ویالى من» 
مهران مدیرى تجربــه او در دنیــاى بازیگرى در 

نمایش خانگى بود.
نگین معتضدى مرداد ماه ســال 96 مهمان برنامه 
«دورهمى» شــد و در این برنامه خبر نامزدى اش 
را به صورت رسمى اعالم کرد اما شهریور ماه سال 
97 مهمان برنامه «زنده رود» در اصفهان شد و خبر 
جدایى اش را در این برنامه اعالم کرد. او در پاسخ 
پیمان طالبى، مجرى برنامه «زنــده رود» درباره 
ازدواجش گفت: من در دوران نامزدى جدا شــدم و 
فکر مى کنم وقتى که مــن در برنامه «دورهمى» 
خبر نامزدى ام را اعالم کردم مخاطبین و آدم هایى 
که من را دوست دارند این حق را دارند که از زندگى 
خصوصى من با خبر باشند و با همان جسارتى که در 
آن برنامه خبر نامزدى ام را اعالم کردم االن هم به 

هم خوردنش را اعالم مى کنم.
اما حاال این بازیگر در صفحــه مجازى خود اعالم 

کرده که ازدواج کرده است./3833

نگین معتضدى 
ازدواج کرد

برنامه «رادیو هفت» که در اوایل سال 94 به دالیلى توقیف شد، پس از شش 
سال از 30 آذر ماه 99 (شب یلدا) از شبکه آموزش سیما روى آنتن مى رود.

«رادیو هفت» یک برنامــه تلویزیونى ادبــى، هنرى و موســیقى محور به 
تهیه کنندگى منصور ضابطیان و محمد صوفى بود که اولین بار در سال 89 روى 
آنتن رفت و در زمان پخش جزو برنامه هاى شبانگاهى ُپرمخاطب تلویزیون بود.
این برنامه در زمان پخش خود هر شــب با یک مجرى و فرم متفاوت رو آنتن 
مى رفت و منصور ضابطیان، اسماعیل باستانى، امیرعلى نبویان، شاهین شرافتى، 

رشید کاکاوند و... از افرادى بودند که اجراى این برنامه را برعهده داشتند.
پخش موسیقى، قصه خوانى، گفتگو درباره موضوعات مختلف، حافظ خوانى، 

معرفى کتاب و... از بخش هاى مختلف این برنامه بود.
همچنین بخش قصه خوانى نیز با نام «قصه هاى خان جون» توســط مسعود 

فروتن و «قصه هاى امیرعلى» توسط امیرعلى نبویان اجرا مى شد.
تعداد زیادى از هنرمندان در زمان پخــش «رادیو هفت» در این برنامه حضور 
داشتند و بخش هاى مختلف آن را اجرا مى کردند اما پس از شش  سال دورى 
این برنامه از تلویزیون و اتفاقات متفاوت در صداوسیما که باعث قطع همکارى 
افرادى با تلویزیون شده است، مشخص نیست که این برنامه مى تواند افرادى را 

که با تلویزیون قهر کرده اند، به صداوسیما بازگرداند یا نه.

«رادیو هفت» پس از 6 سال 
شب یلدا به آنتن بازمى گردد

تهیه کننده «بچه مهندس 4» از جایگزینى محمدرضا رهبرى به جاى روزبه حصارى در این 
سریال خبر داد و اعالم کرد تصویربردارى سکانس هاى محمدرضا رهبرى آغاز شده است.

سعید ســعدى درباره دالیل این انتخاب تأکید کرد: ما تالش کردیم آقاى حصارى در گروه 
بازیگران باشند و با آنکه ایشــان در مجموعه دیگرى مشــغول بازى بودند و کارشان در آن 
مجموعه 20 روز بیشتر طول کشید، با برنامه ریزى دقیق صحنه هاى دیگر را گرفتیم تا به گروه 
بپیوندند اما به دلیل درخواست هاى نامتعارف ایشان این امر میسر نشد و ما به لحاظ تولیدى به 

دلیل این رفتارهاى غیرمتعارف دچار مشکل شدیم.
گفته شــد روزبه حصارى ابتدا براى ماهى 70 میلیون و سپس با چند روز جلوى دوربین رفتن 
درخواست ماهى 200 میلیون داشته است که رقم هایى کالن براى بازیگرى در این سطح و 
اصًال مدیوم تلویزیون است. سعید سعدى درباره یک دستى بازى و فراهم شدن شرایطى براى 
عدم گسست مجموعه با فصل هاى قبل گفت: در سرى هاى قبل هم این نقش توسط بازیگران 
دیگر ایفا شد و ان شاءا... با راهنمایى هاى آقاى احمد کاورى، کارگردان پروژه، محمدرضا رهبرى 

از عهده نقش «جواد جوادى» به خوبى برمى آید.
این تهیه کننده درباره میزان تصویربردارى صحنه هاى سریال «بچه مهندس 4» گفت: تاکنون 
20 درصد از مجموعه تصویربردارى شــده و ادامه کار عالوه بر تهران در شهرهاى اصفهان، 

مشهد، گرمسار، بوئین زهرا  و اشتهارد هم تصویربردارى خواهد شد.
در این مجموعه بازیگرانى همچون ثریا قاســمى، فرهاد قائمیان، عبدالرضا اکبرى، مهشید 
جوادى، محمدرضا رهبرى، نسیم باقریان، کریم قربانى، عباس جمشیدى فر و شیوا خسرومهر 

حضور دارند و به زودى چند بازیگر جدید نیز به گروه اضافه خواهند شد.

جایگزین روزبه حصارى مقابل دوربین رفت

«چک برگشتى» به تلویزیون برگشت

  محبوبه یوسف نژاد/ خبرگزارى ایسنا |

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |

سریال «چک برگشتى» با کارگردانى سیروس مقدم از دیروز شنبه بار دیگر روى آنتن شبکه 
یک رفت. در این ســریال، امیرجعفرى، ریما رامین فر، هدایت هاشمى، هومن برق نورد، 
یوســف صیادى، على صالحى، امیر حمیدزاده، احمد مهرانفر، بهاره رهنما و فریبا نادرى 

ایفاى نقش کرده اند.
امیر جعفرى در این سریال، نقش جوانى به نام «لطیف» را دارد که به تازگى از زندان آزاد 
شده و قصد دارد با فراموش کردن سوءسابقه خود براى امرار معاش، شغل تازه اى دست و پا 
کند، ولى به هر جا که مى رود، به دلیل سابقه خالفش، کسى حاضر نمى شود به او کار دهد. او 
به هرجا که مى رود، با در بسته روبه رو مى شود. مشکالت او اما با ماجراى یک چک برگشتى 
دو برابر مى شود. این سریال هر روز قبل از خبر ساعت 19 روى آنتن مى رود و ساعت 30 

دقیقه بامداد و 9 و30 دقیقه  روز بعد، بازپخش خواهد شد.
«چک برگشتى»، نخستین بار نوروز 1391 روى آنتن شبکه یک رفته بود./3831
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مهاجم برزیلى تیم فوتبال سپاهان پس از مدت ها موفق به گلزنى شد و عملکرد خوبى ارائه کرد. آقاى گل لیگ هجدهم که در کنار 
لوسیانو پریرا با ثبت 16 گل موفق به کسب این عنوان شد، ماه هاى زیادى را بدون گل سپرى کرده بود.

از دقیقه 5 دیدار برگشت برابر فوالدخوزستان که کى روش با پاى راست از داخل محوطه جریمه در نقش جهان گلزنى کرده بود، تا روز 
جمعه که او با ضربه سر ارسال دانیال اسماعیلى فر را به گل تبدیل کرد، بیشتر از 9 ماه سپرى شده بود.

این بازیکن تنومند و بلند قامت پس از باخت معنادار هفته پنجم که در زمین بسیار بد مسجدسلیمان رقم خورده بود، به ترکیب اصلى راه یافته بود 
و با گلزنى به موقعى که داشت، حاال بیشتر از قبل مورد توجه نویدکیا قرار گرفته و در بازى هایى که شرایط بازى روى زمین فراهم نباشد، سرمربى 

سپاهان خیلى بیشتر از بازى اخیر روى توانایى هاى این بازیکن حساب باز خواهد کرد.
کى روش 195 سانتیمترى که معموًال با آرامش و بدون استرس کار خود را دنبال مى کند، اولین گل دوران حضورش در فوتبال ایران را در شرایطى 
مقابل نساجى مازندران به ثمر رساند که خبرى از امیرقلعه نویى روى نیمکت تیم نبود و باید دید ماجراجویى هاى جدیدش با محرم نویدکیا به 

چه عملکردى در پایان فصل ختم خواهد شد.

 لیگ هجدهم که در کنار 

ش جهان گلزنى کرده بود، تا روز 

به ترکیب اصلى راه یافته بود ورده بود،
ازى روى زمین فراهم نباشد، سرمربى 

حضورش در فوتبال ایران را در شرایطى 
ویى هاى جدیدش با محرم نویدکیا به 

و دوباره 
کى روش

پرسپولیس در حالى به استقبال فینال لیگ قهرمانان آسیا مى رود که دیدار دیروز شاگردان 
یحیى گل محمدى با تیم ذوب آهن نیز به دلیل موارد متعدد کرونایى نماینده اصفهان 
لغو شده بود. به هر حال این دیدار لغو شد تا آخرین بازى رسمى پرسپولیس پیش از 
فینال آسیا در تاریخ 10 آذر باشد. جایى که سرخ ها با سه گل شهرخودرو را از پیش 

رو برداشتند و پس از آن دیدار با نساجى و ذوب آهن معوقه شد.
نکته مهم اینکه اگرچه تعویق این دو بازى از ابتالى قرمزها به کرونا جلوگیرى 
کرد اما نکته مهم این است که امکان دارد آنها را از فرم ایده آل خود خارج کند. 
همچنین پس از بازى فینال پرسپولیس ســه بازى کمتر خواهد داشت و اگر 
قهرمان این رقابت ها شود، با حضور در جام باشگاه هاى جهان تعداد بازى هاى 

معوقه اش احتماًال به شش و هفت بازى نیز خواهد رسید.
تست هاى ویژه براى بازى با استقالل

اما ذوب آهن اصفهان بعد از لغو بازى با پرسپولیس، جمعه 28 آذر در خانه میزبان استقالل 
است. ذوب آهنى ها قرار است براى این بازى دو بار دیگر تست کرونا بدهند البته در صورت برگزارى 
مسابقه هم تیم اصفهانى با کلى غایب مقابل استقالل قرار مى گیرد اما به هرحال بعد از لغو بازى پرسپولیس-ذوب آهن 
باید انتظار لغو بازى ذوب آهن-استقالل را هم داشته باشیم. قطعاً یکى از غایبان ذوب آهن در بازى جمعه قاسم حدادى فر است اما باید دید 

شرایط بقیه کرونایى هاى ذوب آهن تا روز جمعه چه مى شود؟
بازیکنان و کادر فنى ذوب آهن با توجه به شرایط ویژه اى که دارند، دوبار در طول هفته جارى تست کرونا مى دهند و سپس سازمان لیگ در 

مورد بازى این تیم مقابل استقالل تصمیم مى گیرد. البته امیدواریم این بار لغو بازى نزدیک ساعت 24 اعالم نشود. 

این هم از ذوب آهن، خیالتان راحت شد؟
پاس گلى که امید نورافکن روز جمعه به حسینى داد، از آن پاس هاى آموزشى است که در 
فوتبال ایران کمتر دیده ایم.  امید نورافکن که پیش از این در فوتبال ما به عنوان یک 
هافبک دفاعى انرژیک و البته طراح شناخته مى شد، بعد از اینکه در تیم امید حمید 
استیلى از سر ناچارى و ندارى، نقش مدافع میانى را بازى کرد، در سپاهان تبدیل 
به یک مدافع چپ موقت شد اما چنان در این نقش جدید خوش درخشید که حاال 

سپاهان در این جناح به گزینه اى غیر از او فکر نمى کند. 
البته نورافکن سابقه بازى در این منطقه را داشت اما عملکرد استثنایى او در نقش 
لیدر خط میانى، باعث شده بود همه امید را بهترین گزینه براى ایفاى این نقش 
بدانند، به خصوص وقتى در آن دربى معروف 3-2 با یک پاس 40 مترى، کاوه 
رضایى را در موقعیت گلزنى قرار داد. با این همه در سپاهان، نورافکن کم کم تبدیل 
به آچار فرانسه اى شد که بر حسب نیاز تیم مى توانست در پست هاى مختلف بازى 

کند. امید نورافکن حاال یک مدافع چپ کامل براى سپاهان است. 
کافى ا ست به گل دوم سپاهان در بازى اخیر این تیم مقابل نساجى نگاه کنید؛ نساجى در تدارك حمله 
است که نورافکن در جناح چپ زمین خودى، صاحب توپ مى شود و بالفاصله با یک پاس بلند 60 مترى، منطقه بازى 
را براى حسینى در جناح راست عوض مى کند تا این هافبک باهوش سپاهان پس از حرکت رو به جلو و انتقال توپ در عرض، با یک ضربه 
حساب شده دروازه نساجى را باز کند.  نورافکن در جناح چپ سپاهان رفت و برگشت هاى خوبى دارد و هم در کار دفاعى و هم در کار هجومى 
موفق است اما آنچه از او یک مهره متفاوت ساخته، همین قدرت طراحى و خالقیت او در تغییر منطقه بازى و تبدیل جریان بازى از فاز تدافعى 

به تهاجمى است. نورافکن اگر با همین کیفیت ادامه بدهد، زنگ خطر براى تمام دفاع چپ هاى تیم ملى به صدا در مى آید.

هشدارى براى فعاالن جناح چپ

دروازه بان سپاهان گفت: قطعًا هیچ دروازه بانى بدش نمى آید که 
دروازه اش را بسته نگه دارد و گل نخورد.

 پیام نیازمند، دروازه بان تیم فوتبال سپاهان در مورد برترى پرگل 
تیمش مقابل نساجى گفت: خدا را شکر توانستیم این 3 امتیاز را 
بگیریم که خیلى به آن نیاز داشتیم. فکر مى کنم گل اول 
خیلى به ما کمک کرد چون در ادامه بدون استرس و 
با تمرکز باال بازى کردیم و کارهاى تاکتیکى را در 

زمین پیاده کردیم.
وى افــزود: قطعًا به چیــزى که لیاقتش 
را داشــتیم، از این بازى رسیدیم. ما 
امتیازهــاى زیــادى را تا هفته 
ششم از دســت دادیم، اما 
امیدوارم بــا هماهنگى 
بیشــتر و تمرینات بهتر 
نیــم خیلــى زود  بتوا
چیزى کــه هــواداران 
ســپاهان لیاقتــش را دارنــد، بــه آنها نشــان

 دهیم.
دروازه بان سپاهان درباره ســومین کلین شیت در 
این فصل و در پاســخ به این ســئوال که به رکورد 
فصل گذشته خودش مى رســد یا خیر، گفت: واقعًا 
صادقانه بخواهم بگویم، اصــًال به این رکوردها فکر 
نمى کنم. ســال قبل به ویژه در نیم فصل اول کار 
تیمى و سازماندهى دفاعى ما عالى بود. ما توانستیم 
17 بار دروازه مان را بسته نگه داریم. براى من االن 
اولویت نتیجه گرفتن تیم اســت. البته بعد از آن هم 
قطعًا کسى بدش نمى آید که دروازه اش را بسته نگه 

دارد و گل نخــورد. چه مــن و چه کل 
تیم سعى مى کنیم در هر بازى دروازه 
مان را بسته نگه داریم که قطعاً  در راه 
دشوارى که پیش رو داریم،  به ما کمک 

مى کند.

محمدرضا خلعتبرى مى گوید شرایط خیلى خوبى براى موفقیت در 
سپاهان فراهم شده است.

 محمدرضا خلعتبرى، وینگر ســرعتى تیم فوتبال سپاهان که 
پس از پایان دوران مصدومیت در دقایق انتهایى دیدار برابر 

نساجى مازندران وارد زمین شد و پاس گل چهارم این 
تیم براى شــهباززاده را فراهم کرد، در مورد بازى 

حرف هایش را اینطور آغاز کرد و گفت: شرایط 
خیلى خوبى داریم. هفته گذشته متأسفانه 

بازى را واگذار کردیم ولى مى دانستیم 
در فوتبال براى هر که براســاس یک اتفاق است و 

تیمى رخ مى دهد.
هم بازى خیلى خوبى انجام او ادامه داد: در دیدار با نساجى 
را داشتیم که این اتفاق رخ داد. باید دادیم و لیاقت کســب 3  امتیاز 
تیمى که بــراى قهرمانــى تالش این رونــد را ادامه دهیم. چون 

ببرد. امیــدوارم در بازى هاى آینده هم مى کند باید بازى ها را یکى یکى 
نتایج قابل قبولى بگیریم تا جواب هواداران که ما را هر بازى بدرقه مى کنند، بدهیم.

بخش بعدى حرف هاى خلعتبرى تشکر از ساکت و مدیرعامل سپاهان بود و افزود: کار 
سختى داریم ولى تیم ما بازیکنان و کادر فنى بزرگى دارد. آقاى ساکت و مدیرعامل 
کارخانه هم تالش مى کنند که این تیم قهرمان شود و به نظرم این پتانسیل را داریم.

دروازه بان سپاهان گفت: قطعًا هیچ دروازه ب
دروازه اش را بسته نگه دارد و گل نخورد.

 پیام نیازمند، دروازه بان تیم فوتبال سپاهان
تیمش مقابل نساجى گفت: خدا را شکر تو
بگیریم که خیلى به آن نیاز داشتیم.
به ما کمک کرد چون در خیلى
ک با تمرکز باال بازى کردیم و

زمین پیاده کردیم.
وى افــزود: قطعًا به
را داشــتیم، از

امتیازهــاى
ششم
امید
بیش
بتو
چیز
ســپاهان لیاقتــش را دارنـ

 دهیم.
دروازه بان سپاهان درباره سـ
این فصل و در پاســخ به اینس
فصل گذشته خودش مى رســ
صادقانه بخواهم بگویم، اصــال
نمى کنم. ســال قبل به ویژه
تیمى و سازماندهى دفاعى ما
بسته نگه 17 بار دروازه مان را
گرفتن تیم اســ اولویت نتیجه
قطعًا کسى بدش نمى آید که د
دارد و گل نخــورد. چه مــن و
تیم سعى مى کنیم در هر بازى
مان را بسته نگه داریم که قطعاً 
ک دشوارى که پیش رو داریم،  به ما

مى کند.

ید شرایط خیلى خوبى براى موفقیت در

ر ســرعتى تیم فوتبال سپاهان که 
یت در دقایق انتهایى دیدار برابر 

ن شد و پاس گل چهارم این 
اهم کرد، در مورد بازى 

کرد و گفت: شرایط 
ذشته متأسفانه 

ىدانستیم
در فوتبال براى هر ست و 

هم بازى خیلى خوبى انجام جى 
را داشتیم که این اتفاق رخ داد. باید تیاز 
تیمى که بــراى قهرمانــى تالش ون 
ببرد. امیــدوارم در بازى هاى آینده هم ى یکى

جواب هواداران که ما را هر بازى بدرقه مىکنند، بدهیم.
تبرى تشکر از ساکت و مدیرعامل سپاهان بود و افزود: کار 
یکنان و کادر فنى بزرگى دارد. آقاى ساکت و مدیرعامل 
 که این تیم قهرمان شود و به نظرم این پتانسیل را داریم.

پیام نیازمند: 

هیچ گلرى بدش نمى آید گل نخورد

مدافع گرجستانى سپاهان از تقابل با تیم سابقش و برترى پرگل 
در این بازى مى گوید.

 سپاهان توانســت در یک روز خوب با برترى پر گل و قاطع 4 
بر صفر مقابل نساجى مازندران قدرتنمایى خودش را در فصل 
جدید شروع کرده و شکست سنگین هفته گذشته را به دست 
فراموشى بسپارد. عالوه بر خط حمله سپاهان که در این دیدار 
عملکرد خوبى داشت، خط دفاعى هم توانست با ثبت سومین 
کلین شیت فصل خود نمره قبولى بگیرد. با گولسیانى که برابر 

تیم سابق خودش قرار مى گرفت صحبت کردیم.
 بازى مقابل تیم سابقت چه حس و حالى 

داشت؟
من یکسال خیلى خوب در نساجى داشتم و دوران حضورم در 
این تیم تمامًا خاطرات خوبى بود که از این تیم و هوادارانش تا 
ابد در ذهن من باقى خواهد ماند ولى فوتبال یک حرفه است و 
من هم یک بازیکن حرفه اى هستم و درك مى کنم در دوران 
بازى این موضــوع پیش مى آید که مجبور باشــى به مصاف 
تیم سابقت بروى. وقتى من در زمین هستم دیگر به این فکر 
نمى کنم مقابل چه تیمى قرار دارم بلکه تمام فکر و ذکرم این 

است که براى سپاهان بهترین عملکرد ممکن را داشته باشم و 
فکر مى کنم اینچنین شد.

مرزبان، مربى شما قبل از بازى گفته بود 
که سپاهان واقعى را از این هفته مى بینید 
و واقعاً هم تیم متفاوتى را شاهد بودیم. 

نظرت چیست؟
بله این حرف درستى اســت چرا که ما در این بازى با روش و 
ذهنیت متفاوتى بازى کردیم و در کل تیم متفاوتى از هفته هاى 
قبل بودیم و این جاى خوشــحالى دارد ولى باید گفت که این 
انتهاى مسیر نیست و تازه شروع آن است. باید به مرور زمان 
این ذهنیت همیشــه برنده بودن در تیم ایجاد شود و هر بازى 
براى بردن با بهترین نتیجه وارد زمین شــویم و این یکى از 
مسائلى است که نیاز دارد روى آن کار کنیم ولى مسیر پیشرفت 

سپاهان آغاز شده است.
در کنار خط حمله خــوب که چهار گل به 
نساجى زد، خط دفاع هم عملکرد خوبى 
داشت و توانســتید دروازه تیم را بسته 

نگه دارید.

درست است. شما در شرایطى مى توانید بگویید یک تیم خوب 
عمل کرده است که تمام نقاط آن به درستى کار کنند و فقط با 
خط حمله خوب یا فقط با خط دفاع خوب نمى شود به موفقیت 
رسید و در این بازى هم همینطور بود و در کنار اینکه گل هاى 
خوبى به ثمر رســید تالش خوبى هم براى بسته نگه داشتن 
دروازه داشتیم و در آن موفق بودیم. البته بازهم مى گویم هنوز 
همه چیز تا 100 درصد توانایى سپاهان تمام نشده و نیاز به کار 

و تمرین و تالش بیشتر داریم.
این سپاهان قدرتمند را در هفته هاى بعد 

هم خواهیم دید؟
بله همه هدف و تالش ما بر این اســت که اینچنین باشد و ما 
اینجا هستیم که همین کار را انجام دهیم و این خوب نیست 
که یک هفته خوب باشیم و هفته بعد شــرایط خوبى نداشته 
باشــیم. یک تیم خوب بودن و نتیجه خوب گرفتن کار مهمى 
است ولى مهمتر از آن این است که در این خوب بودن تداوم و 

بهبود داشته باشیم.
سپاهان را مدعى قهرمانى مى دانى؟

هنوز براى این سئوال زود است ولى نباید غیر از این باشد. 

گئورگى گولسیانى: با روش و ذهنیت متفاوتى بازى کردیم

سپاهان مدعى قهرمانى؟ 
غیر از این نباید باشد

مهاجم سپاهان که برخالف بازى هاى گذشته در پست مهاجم هدف بازى 
نکرد، مى گوید برایش اهمیتى ندارد که کادر فنى از او در کدام منطقه از 

زمین استفاده کند.
سجاد شهباززاده، مهاجم تیم فوتبال سپاهان که در مقابل نساجى مازندران 

زننده دو گل از چهار گل تیمش بود، در مــورد این نتیجه بیان کرد: بازى 
خیلى خوبى انجام دادیــم. از دقیقه اول حاکم بــازى بودیم و 90 دقیقه 

تمرکزمان را حفظ کردیم و به یک برد ارزشمند رسیدیم.
او ادامه داد: کًال شــرایط تیمى خوبى داریم. بعد از بازى اول روند خوبى 
داشــتیم. هفته قبل زمین اینقدر بد بود که باعث شد وقفه ایجاد شود.  به 
این برد نیاز داشتیم و پر گل بودنش به افزایش اعتماد به نفس تیم کمک 

مى کند.
شهباززاده در مورد تنوع گل هاى ســپاهان توضیح داد: نشان دادیم تیم 
بسیار خوبى هستیم و مى توانیم از روش هاى مختلف به گل برسیم. مهم 

بردن است.
 مهاجم ســپاهان که با دو گلى که مقابل نساجى مازندران به ثمر رساند، 
در تاریخ لیگ برتر 52 گله شد، در مورد اینکه کجاى زمین راحت تر است، 
اضافه کرد: اهمیتى برایم ندارد و هر جا که کادر فنى بخواهد بازى مى کنم 

و تمام تالشم را مى کنم.
ســجاد در پایان و در پاسخ به این ســئ وال که چطور باید این نتایج ادامه 
پیدا کند، بیان کرد: ما باید در روش بازى به ثبات برسیم و کم کم در حال 
رسیدن به این موضوع هستیم. باید تمرکزمان را حفظ کنیم و هر بازى به 

شاخصه هاى خوب فوتبالمان اضافه کنیم.

مسعود ســلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان با حضور در محل استقرار تیم 
پرســپولیس با بازیکنان و کادر فنى و مدیریتى 

باشگاه دیدار و گفتگو کرد. 
سلطانى فر در این بازدید گفت: در هفته اى که 
گذشت خدمت رئیس جمهور رسیدم و گزارشى 
از وضعیــت بازى ها ارائه کردم. حساســیت 
لیگ قهرمانــان آســیا و کار بزرگى که تیم 
پرسپولیس انجام داده اســت را به اطالع او 

رســاندم. رئیس جمهور گفت من نیز دعا مى کنم که این تیم به موفقیت 
برسد و قهرمان آسیا شود.

وى افزود: رئ یس جمهور هدیه اى را براى تیم پرســپولیس در نظر 
گرفته که با قهرمانى این تیم در لیگ قهرمانان آسیا به آنها تقدیم 
مى شود. امیدواریم که با عزم و اراده بتوانید دل همه مردم کشور 
را شاد کنید. حدود 27 سال است که قهرمان آسیا نشدیم درحالى 
که در این مدت سه بار به فینال رسیدیم ولى دستمان از جام کوتاه

 ماند.

سجاد شهباززاده:

کدام پست؟ هر جا مربیان بگویند
محمدرضا خلعتبرى: 

باید بازى ها را یکى یکى ببریم

روحانى پرسپولیسى است؟!

کنفدراســیون فوتبال آفریقا اعالم کرد که 
سوپرجام آفریقا در نیمه اول سال 2021 در 

دوحه پایتخت قطر برگزار مى شود.
در حالى که هنوز رقابت هاى لیگ قهرمانان 
آسیا در کشور قطر در حال برگزارى است خبر 
مى رسد که قرار است سوپرجام قاره آفریقا 
بین االهلى مصر و نهضه مراکش نیز در سال 

2021 در قطر برگزار شود. 
کنفدراســیون فوتبال آفریقــا در بیانیه اى

 رســمى اعالم کــرد کمیتــه اجرایى این 
کنفدراســیون تصمیم گرفتــه در اجراى 
توافقنامه با اتحادیه فوتبال قطر، یک مسابقه 
بین االهلى مصر  و نهضه برکان مراکش در 

سوپرجام آفریقا در دوحه برگزار مى شود.
پیش از این قرار بود دیدار سوپرجام آفریقا 
در قاهره پایتخت مصر برگزار شود.  نکته اما 
اینجا ست که شــیوع کرونا و البته امکانات 
ســطح باالى قطر در برگزارى مســابقات 
فوتبال باعث شده تا این کشور در طى سال 
گذشته تبدیل به یکى از مراکز اصلى فوتبال 

در جهان باشد.
آنها رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا را به 
صورت متمرکز با میزبانى قابل قبول برگزار 
کردند و چند روز دیگر فینال مســابقات را 
برگزار مــى کنند ضمن اینکــه دیدار فینال 
سوپرجام آفریقا نیز قرار است در این کشور 

برگزار شود.
قطر که در حال آماده سازى امکاناتش براى 
جام جهانى 2022 اســت از فرصت شیوع 
کرونا و مشکل برگزارى فوتبال در بسیارى 
از کشورها اســتفاده کرده و عالوه بر محک 
زدن میزبانى و امکاناتش توانســته توجه 
جدى فوتبال جهان را به این کشور معطوف

 کند.

کرونا براى قطر 
بد هم نشد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند 

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره   139960302026016536   مورخ  1399/06/25    آقاي عباس مردانی 
به شناسنامه شــماره 972 کدملی 1159444889 صادره فریدن فرزند حسینقلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز به مساحت 214,15 مترمربع 
از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2 – راى شماره   139960302026016535   مورخ  1399/06/25   آقاي روح اله قربانی 
عادگانی به شناسنامه شــماره 42 کدملی 1159870152 صادره فریدن فرزند قربانعلی 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ســاز به مساحت 214,15 
مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
3 – راى شماره   139960302026015450   مورخ  1399/06/17   آقاي یوسف حاجیان 
به شناســنامه شــماره 2470 کدملی 1142252892 صادره خمینى شهر فرزند رجبعلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158,50 مترمربع از پالك شماره 85 فرعی 
از14039 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت على ناقعى
4 – راى شماره   139960302026018940   مورخ  1399/08/04   آقاي محمود عابدي 
به شناسنامه شماره 2146 کدملی 6609417679 صادره برخوار فرزند حسین (که باستناد 
ماده 40 ق ثبت احوال نام خانوادگى متقاضى به عابدى تغییر یافت ) بصورت ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 134,40 مترمربع از پالك شماره 11فرعی از15183 اصلی واقع 
در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادي مع الواسطه 
از مالکیت خانم رباب لنجانیان موضوع  سند رسمی 10436 – 44,5,26 دفتر 67 ، مضافًا 
منافع مورد معامله مادام الحیات متعلق به فروشــنده و پس از فوت تابع عین و متعلق به 

خریدار است
5 – راى شماره   139960302026018541   مورخ  1399/07/24   خانم رضوان توکلی 
به شناسنامه شماره 1595 کدملی 1286788031 صادره اصفهان فرزند اسمعیل نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
6 – راى شماره   139960302026018513   مورخ  1399/07/23   آقاي سید مرتضی 
قاسمی به شناسنامه شــماره 7 کدملی 1159819841 صادره فریدن فرزند سید ذبیح اله 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 225 مترمربع پالك شماره 709 فرعى از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
7 – راى شماره   139960302026018247   مورخ  1399/07/20   آقاي محمد عباسی 

دره بیدي به شناســنامه شــماره 1563 کدملی 1286990823 صــادره اصفهان فرزند 
مصطفی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 63,74 مترمربع از پالك شماره 293 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادي و استشهاده محلى مع الواسطه از مالکیت وراث عصمت نجفى
8 – راى شماره   139960302026017437   مورخ  1399/07/06   خانم فاطمه متولی 
قهجاورستانی به شناســنامه شــماره 11 کدملی 1291718028 صادره اصفهان فرزند 
عبدالعظیم نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 132,63 مترمربع پالك 
شماره 50 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
9 – راى شماره   139960302026017209   مورخ  1399/06/31   آقاي علیرضا یزدیان 
دهکردي به شناسنامه شماره 67353 کدملی 1281773085 صادره اصفهان فرزند عباس 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 29,11 مترمربع از پالك 15117 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت فاطمه شاطران خوابجانى
10 – راى شــماره   139960302026019193   مــورخ  1399/08/10   آقاي ســید 
رضا کرمانی القریشی به شناسنامه شــماره 936 کدملی 1284919447 صادره اصفهان 
فرزند سید رســول بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 455,20 مترمربع از 
پالك 14030 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت غالمحسین پیر حسینى موضوع سند 
رسمی 56683 – 58,5,16 دفتر 86 همچنین بموجب تقاضانامه پیوستى و صورت جلسه 
کارشناســان و با توجه به واگذارى تعدادى از واحدهاى اپارتمانى احداثى بر روى عرصه 
پالك مورد تقاضا ، مالکین قولنامه اى با صدور ســند مالکیت ششــدانگ پالك جهت 

متقاضى موافقت نمودند
11 – راى شماره   139960302026016419   مورخ  1399/06/24   آقاي یداله سعیدي 
به شناسنامه شماره 19 کدملی 1199585580 صادره شــهرضا فرزند ولی اله نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127,59 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى محمد زارعى شمس ابادى
12 - راى شــماره   139960302026017809   مــورخ  1399/07/12   آقاي عبداله 
موجودي زمانی به شناســنامه شــماره 208 کدملی 1754725181 صادره اهواز فرزند 
حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 41 مترمربع از پالك شماره 940 فرعی 
از452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
13 - راى شــماره   139960302026013242   مورخ  1399/05/25   آقاي رحمت اله 
آقادادي به شناسنامه شماره 2225 کدملی 1286760471 صادره اصفهان فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 131,35 مترمربع پالك شماره 14981 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
14 - راى شــماره   139960302026013492   مورخ  1399/05/29   آقاي رحمت اله 
آقادادي به شناسنامه شماره 2225 کدملی 1286760471 صادره اصفهان فرزند نعمت اله 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107,30 مترمربع از پالك 14981 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه از مالکیت حبیب اله نریمانى زمان ابادى و فاطمه نریمانى
15 - راى شــماره   139960302026017428   مورخ  1399/07/06   آقاي حیدرعلی 
قنبري سلیمان آبادي به شناسنامه شماره 2 کدملی 1189650762 صادره اردستان فرزند 

حسین نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 101,70 مترمربع پالك شماره 
14946 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
16 - راى شماره   139960302026013507   مورخ  1399/05/29   آقاي عادل غریبی 
شهرکی به شناسنامه شــماره 994 کدملی 1819260941 صادره آبادان فرزند حسنعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 340,10 مترمربع پالك شماره 11 فرعى 
از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شماره   139960302026018515   مورخ  1399/07/23   خانم نرگس بنائیان 
اصفهانی به شناسنامه شماره 39782 کدملی 1282327151 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195,19 مترمربع پالك شماره 13967و 13968 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
18 - راى شــماره   139960302026019543   مورخ  1399/08/15   آقاي غالمرضا 
جعفري زواره به شناسنامه شــماره 4843 کدملی 1188935631 صادره اردستان فرزند 
علی اکبر نسبت به 30,20 سهم مشاع از181,20 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 180,50 مترمربع از پالك 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى با وکالتنامه هاى متعدد تا برسد به مالک رسمى اقاى 

احمد رضا نریمانى
19 - راى شــماره   139960302026019542   مورخ  1399/08/15   آقاي محمد رضا 
بهمنی به شناسنامه شماره 558 کدملی 0492086354 صادره شهر رى فرزند خسرو نسبت 
به 90,60 سهم مشاع از181,20 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 180,50 
مترمربع از پالك 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى با وکالتنامه هاى متعدد تا برسد به مالک رسمى اقاى احمد رضا نریمانى
20 - راى شــماره   139960302026019544   مورخ  1399/08/15   آقاي سید محمد 
موسوي به شناسنامه شماره 2274 کدملی 1286845343 صادره اصفهان فرزند یوسف 
نسبت به 60,40 سهم مشــاع از181,20 سهم ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
180,50 مترمربع از پالك 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى با وکالتنامه هاى متعدد تا برسد به مالک رسمى اقاى احمد رضا 

نریمانى
21 - راى شــماره   139960302026013508   مورخ  1399/05/29   آقاي قاسمعلی 
داوري دولت آبادي به شناسنامه شــماره 1 کدملی 1291684182 صادره اصفهان فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 170,33 مترمربع پالك شماره 258 
فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

ازمالکیت مالک رسمى احمد معیرى
22 - راى شــماره   139960302026019729   مورخ  1399/08/20   آقاي محمدرضا 
بهمنی حیدرآبادي به شناسنامه شماره 20 کدملی 5649719251 صادره حوزه24 اصفهان 
(جرقویه) فرزند حسینعلی نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 224,10 
مترمربع پالك شماره 61 الى 63 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139760302026001021   مورخ  1397/01/30   خانم رقیه زهیرى 
هاشم ابادى   به شناسنامه شــماره 8  کدملی 5659677101  صادره کوهپایه  فرزند آقا 
بزرگ  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92,93  مترمربع از پالك شماره 
74 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال  اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد

24 - راى شــماره   139960302026019272   مورخ  1399/08/11   خانم مریم بیگم 
شاه وردي طاقانکی به شناسنامه شماره 15 کدملی 4622304562 صادره شهرکرد فرزند 
علی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88,15 مترمربع از پالك شماره 201 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت محمد حسین عشاقى
25 - راى شماره   139960302026016238   مورخ  1399/06/23   خانم طیبه چلمقانی 
به شناسنامه شماره 9009 کدملی 4650090121 صادره بروجن فرزند حمزه علی نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 313,07 مترمربع پالك شماره 11 فرعى از 452 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسن على حسن
26 - راى شــماره   139960302026018540   مــورخ  1399/07/24   آقاي علیرضا 
رستمی شاپورآبادي به شناسنامه شــماره 1270119567 کدملی 1270119567 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251,50 مترمربع 
پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى فریدون استکى
27 - راى شماره   139960302026018937   مورخ  1399/08/04   خانم زهرا جعفري 
هرندي به شناسنامه شماره 5 کدملی 5659683827 صادره کوهپایه فرزند محمداسمعیل 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245,89 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

از مالکیت حسن احد از وراث حیدر صلواتى
28 - راى شــماره   139960302026020233   مــورخ  1399/09/08   خانم خدیجه 
حسینی به شناسنامه شماره 629 کدملی 6479577264 صادره همدان(شراء وپیشخوار) 
فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي ازمالکیت مالک رسمى حسن رضایت
29 - راى شماره   139960302026020539   مورخ  1399/09/19   آقاي رسول صادقی 
برزانی به شناسنامه شماره 417 کدملی 1293130583 صادره اصفهان فرزند یداهللا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194,75 مترمربع پالك شماره 
170 فرعى از 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
30 - راى شماره   139960302026020540   مورخ  1399/09/19   آقاي جواد صادقی 
برزانی به شناسنامه شماره 99 کدملی 1290654883 صادره اصفهان فرزند یداهللا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194,75 مترمربع پالك شماره 
170 فرعى از 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
31 - راى شــماره   139960302026020240   مورخ  1399/09/08  آقاي رمضانعلی 
شاهمرادي به شناسنامه شماره 102 کدملی 5759607741 صادره چادگان فرزند براتعلی 
نسبت به قسمتى از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125,91 مترمربع پالك شماره 13373 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که با پالك 
13376,4 تواما تشکیل یکبابخانه راداده خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت 

مالک رسمى جعفروکاظم پیرحسینى
بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/08 
1399206032   شماره ثبت در دبیرخانه م الف: 1059710 محمد على فالح- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/9/143 

یکى از ویژگى هایى که انواع ویــروس ها را قدرتمندتر 
مى کند، وجود الیه هاى محافظتى مقاوم در آنها براى بقا 
در خارج از بدن میزبان است،  این الیه ها باعث مى شوند
 که ویروس در شــرایط ســخت، مثل قــرار گرفتن در 
محیط هاى غیرزیســتى مانند ســطح پوست، سطوح 
غیرجاندار و...، مقاومت بیشــترى داشته باشند. ویروس 
کرونا مى تواند بر روى ســطوح مختلف از چند ساعت تا 

چند روز فعال باقى بماند و باعث آلوده شدن افراد شود.
فروشگاه ها، لباس هاى دســت دوم، مواد غذایى بسته 
بندى شده، وسایل ارتباطى مانند تبلت، رایانه، موبایل و 
سطوح سرامیکى و چوبى از النه هاى این ویروس هستند.

دانشــگاه «جانز هاپکینز» در زمینه نحوه اســتفاده از 
مواد غذایى بســته بندى شــده توصیه مى کنــد بعد از 
شستشوى دست ها، محتویات داخل بسته بندى به ظرف 
یا پالســتیک تمیز دیگرى منتقل و پالستیک یا ظرف 
بسته بندى دور انداخته شــود. همچنین با یک دستمال 
تمیز آغشته به مواد ضدعفونى کننده، سطوح پالستیکى 

یا شیشه اى حاوى مواد غذایى را باید پاك کرد.
ویروس کرونا مى تواند بر روى سطوح، مواد غذایى بسته 
بندى شده، وسایل ارتباطى و پوشاك تا پنج روز باقى بماند 
به همین دلیل توجه به بهداشــت این وسایل ضرورى 

است./3820

پژوهشگران آمریکایى در بررســى جدید خود دریافتند 
پروتئینى که به محافظت از ماده ژنتیکى کروناویروس 
کمک مى کند، مى تواند نقطه ضعفى براى از بین بردن آن 
باشد. پژوهشگران بر این باورند که این مولکول که با نام 
«پروتئین تراپوسته اى 41 ب» (TMEM41B) شناخته 
مى شود، مى تواند به شــکل گیرى غشاى چربى بیرونى 
که به محافظت از ماده ژنتیکى ویــروس هنگام تکثیر 
آن مى پردازد، کمک کند.پژوهشــگران در مجموعه اى
 از آزمایش هــا، نحــوه تولیــد مثل کروناویــروس در 
سلول هاى آلوده را با فرایندهاى مشابه آن در انواع کشنده 
«فالوى ویروس ها» (Flavivirus) از جمله آن دســته 

از ویروس ها که به بروز تب زرد، ویــروس نیل غربى و 
ویروس زیکا منجر مى شوند، مقایسه کردند. آنها همچنین 
نحوه تولید مثل کروناویروس را در سلول هاى آلوده، با سه 
نوع فصلى آن که به بروز سرماخوردگى منجر مى شوند، 
مقایسه کردند. «جان پواریر» از پژوهشگران این پروژه 
گفت: نخستین گام مهم براى مقابله با یک بیمارى جدید 
مانند کووید-19، نقشه بردارى از چشم انداز مولکولى است 
تا اهداف احتمالى در مقابله با آن مشخص شوند. مقایسه 
یک ویروس  تازه کشف شده با دیگر ویروس هاى شناخته 
شده،مى تواند ما را به کشف آسیب پذیرى هاى احتمالى 

ویروس براى استفاده در درمان هاى آینده امیدوار کند.

النه هاى ویروس کرونا 
کدامند؟

کشف نقطه ضعف جدید در 
کروناویروس 

ببخشیدم!
  فارس| عضـو سـتاد کرونـا گفت: واکسـن 
ایرانى مانند واکسن چین و روسـیه، ویروس ضعیف 
شده اسـت. واکسـن ضعیف شـده اصًال مرگ و میر 
ندارد. مینو محرز اعالم کرد: اینکه گفتم دیه افرادى 
که بعد از زدن واکسن مشکل برایشان پیش بیاید داده 
خواهد شد قانون کمیته اخالق است وگرنه با واکسن 
ضعیف شده چنین عارضه  اى پیش نمى آید. از گفتن 
این حرف معذرت مى خواهم. اگر کرونا نگرفته بودم 

اولین  نفر، واکسن ایرانى را مى زدم.

چراغ سبز آمریکا 
سازمان غذا و داروى آمریکا، واکسن    ایسنا|
کووید-19 شـرکت فایزر را براى استفاده اضطرارى 
مجاز دانست و میلیون ها نفر از افراد بسیار آسیب پذیر 
دریافت واکسـن را طى چند روز آغاز مى کنند. فایزر 
با دولت آمریکا توافق کرده است که 100 میلیون دز 

واکسن را تا اوایل فروردین تأمین کند. /3832

شیر االغ پر مشترى شد!
  خبر فورى| فروش شـیر االغ در آلبانى این 
روزها پررونق شده است. بر اساس افسانه هاى کهن 
محلى در این کشور، شـیر االغ مزایاى فراوانى براى 
سالمتى دارد و در همین راستا شـیر االغ در آلبانى به 
دلیل آنچه باال بردن افزایش ایمنى بدن گفته مى شود 

طرفداران جدید فراوانى پیدا کرده است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى پاکان تحکیم ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 65709 و شناسه ملى 14009467073 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك آبشار اسپادانا ، بلوار گلستان ، کوچه آفتابگردان 2 ، پالك 0 ، ساختمان ایى 
2 ، شرقى ، طبقه 11 ، واحد 143 کدپستى 8169335637 انتقال یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1058295)

آگهى تغییرات 
شرکت خدمات فوالد برش حدید سهامى خاص به شماره ثبت 1342 و شناسه ملى 14004750775 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/21 مرضیه بهرامیان 
رنانى به کدملى 1290821526 بسمت رئیس هیات مدیره ، محمدجواد مرادى به کدملى 1290526184 بسمت مدیرعامل و محمدحسن مرادى به کدملى 1290663017 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى 

مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1058337)

خبرنگار شــبکه آمریکایى «CNN» گزارشى از یکى از 
بیمارســتان هاى تهران تهیه کرد و نوشت که هیچ نقطه 
دیگرى از جهــان با هیوالى کرونا به همــراه تحریم هاى 

«فشارحداکثرى» آمریکا دست به گریبان نیست.
در گزارش این شــبکه خبرى آمده اســت: جنازه یک زن 
جوان که دقایقى پیش درگذشته، تنها نشانه اى است که به 

محض ورود به بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان شهداى 
تجریش، توى چشــم مى زند. بیرون کریدور، بدن این زن 
جوان در یک بســته پالستیکى سیاه پوشــانده شده است. 
پزشــکان مى گویند در اینجا، آمار قربانیان روزانه متفاوت 
است: مرگ دو نفر، یعنى روز خوبى است، چهار نفر، میانگین 

است و در بدترین روزها، 9 نفر جان مى دهند.

در بخش مراقبت هاى ویژه، پنج بیمار به دشوارى زنده نگه 
داشته شــده اند، آن هم با کمک تجهیزاتى که پس از این 
ماه هاى طاقت فرســا، که بیــش از 750 نفر در این بخش 

درگذشته اند، در دسترس است.
دکتر «علیرضا فاطمى» مى گوید: «آزاردهنده ترین مسئله 
براى یک دکتر این اســت کــه بداند داروها (بــه وفور) در 

بخش هاى دیگرى از جهان در دسترس است اما اینجا نه.» 
رضا جلیلى خشنود، رئیس بیمارســتان مى گوید که  از آغاز 
همه گیرى حــدود 300 نفر از کادر درمانى هم در سراســر 
کشور قربانى شده اند و آنان که مانده اند، بار آنچه دیده اند 

با خود دارند.
«اصالن امیرى»، سرپرســت بخش آى سى یو مى گوید: 
«بدترین روز من، وقتى بود که یک مادر 47 ســاله صاحب 
ســه فرزند در اینجا بســترى بود. او به درمان جواب نداد و 
هنگامى که درگذشت، تلخ ترین و وحشتناك ترین روزم را 
تجربه کردم. نتوانستم او را نجات دهم و این ذهنم را اشغال 

کرده است.»
جان باختن یک مادر جوان دیگر هم، به خاطره اى هراسناك 
براى «الهام معظمى»، یک پرستار دیگر تبدیل شده است. 
وى مى گوید: «من از بخش دیگرى براى کمک به درمان 
بیماران کووید- 19 به این بخش آمدم. همه تالشــمان را 
براى نجات فردى 32 ســاله که دو کودك داشت، کردیم 
اما نتوانســتیم. آن روز، تلخ ترین روز بــراى همه کادر این 

بخش بود.»
«خلیف فراهانى»، آموزگار بازنشســته به سختى مى تواند 
ســخن بگوید اما هیجاناتش بر تنگى نفس ناشــى از تأثیر 
ویروس بر شــش هایش، غلبــه مى کنــد. وى مى گوید: 
«تحریم هاى آمریکا، بیرحمانه است.» وى هنگام پیاده روى 
در یک پارك به این ویروس آلوده شــده اما مى گوید «االن 
حالش بهتر اســت». لوله اى که در بینى او قرار دارد، همانند 
بیشتر تجهیزات این بخش، کمى فرسوده است. این تجهیزات 
به زحمت نگهدارى شده اند اما چاره دیگرى هم نیست چرا 
که دسترسى کشور به دارو و تجهیزاتى که در هنگامه همه 
گیرى در دیگر نقاط جهان در دسترس است، قطع شده است.

روایت «CNN» از نبرد ایران با کرونا 

کرونا در ماه هاى گذشــته به مشاغل و اصناف ضرر 
و زیان هاى فراوانى وارد کرد و سبب بیکارى تعداد 
زیادى از افراد جامعه شده است. یکى از اصنافى که از 
زمان شیوع این بیمارى تعطیل شده و هنوز نسبت به 
بازگشایى آن امیدى نیست، صنف دارندگان تاالرهاى 
پذیرایى هستند به طورى که حدود یکسال است این 
صنف تقریباً هیچ فعالیتى نداشته و شرایط سبب شده 
تا هر روز یکى از تاالرهــا از گردونه فعالیت و چرخه 

اقتصادى خارج شود.
رئیس اتحادیه تاالرهاى پذیرایــى درباره وضعیت 
فعلى اعضاى این صنف گفت: به صورت 100 درصد 
اعضاى اتحادیه تاالرهاى پذیرایى ورشکست شده اند، 
وقتى 11 تا 12 ماه هیچ  گونه فعالیت نداشــته ایم و 
تعطیل بوده ایم و با توجه به حجم هزینه هاى بسیار 
باالى این صنف، مى توان حدس زد که چه وضعیت 

بدى گریبانگیر اعضاى این صنف شده است.
خسرو ابراهیمى نیا عنوان کرد: مستأجران میلیون ها و 
میلیاردها تومان هزینه تجهیز و دکور تاالرها کرده اند 
و اکنون گرفتار این شرایط شده اند. شرایط بسیار بدى 

بر تاالرداران حاکم است./3819

صاحبان تاالرهاى 
عروسى به عزا نشستند
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با تداوم همه گیرى کرونا، اســتفاده از ماســک هاى 
یکبارمصرف شــاید چندان به صرفه نباشــد بنابراین 
مى توانید با پارچــه هایى که شــاید در کمد خانه تان 
باشد، ماســکى زیبا و مطمئن بدوزید و به طور مکرر از 

آن استفاده کنید.
دانشمند ارشــد مرکز امنیت بهداشــت دانشگاه جان 
هاپکینز در این باره مى گوید: عموم مردم بهتر اســت 
از ماسک هاى پارچه اى استفاده کنند تا مشکالتى در 
تأمین ماسک هاى جراحى یا N95 براى کادر درمان و 
کارکنان بخش هاى بهداشتى و مراقبتى ایجاد نشود. 
حال سئوال اینجاســت که بهترین پارچه براى دوخت 

یک ماسک ایمن، مطمئن و چندبار مصرف چیست؟
هر فردى مى تواند در منزل با اســتفاده از یک روسرى 
قدیمى، حوله دســتى یا حتى دســتمال ســر ماسک 
پارچه اى خــود را دوختــه و تأمین کنــد.  همچنین 
دستورالعمل هایى براى دوخت ماسک صورت دوخته 
شده با پارچه با استفاده از دو مســتطیل پارچه نخى - 
ترجیحًا «پنبه محکم بافته شده، مانند پارچه لحافى یا 
ملحفه هاى پنبه اى» ارائه  شده است. اکنون مشاهده 
مى کنید که گزینه هاى زیادى در داخل کمد خود دارید 
که مى توانید براى دوخت ماســک از آن استفاده کنید. 
حتى اگر در کمد یا کشوى شما چنین موادى نباشد، مى 

توانید آن را از هر خرده فروشى پوشاك یا پارچه فروشى 
تهیه کنید. 

تحقیقاتى که به تازگى در این زمینه انجام شــده نشان 
مى دهد که برخى پارچه ها خاصیت باالیى در ممانعت 
از ورود ذرات داشته و در مقابل، برخى پارچه ها عملکرد 
بســیار ضعیفى دارند. به عنوان مثال، یک قطعه پارچه 
فقط یک درصد ذرات را فیلتر مى کند در حالى که قطعه 
دیگر 79 درصد از ذرات ورودى را فیلتر مى کند -بیشتر 
از ماسک هاى جراحى که بین 62 تا 65 درصد ذرات را 

فیلتر مى کند.
به گفته یک پزشک بیمارى هاى عفونى،  پارچه هاى 

نخى ضخیم و با درجه ضخامت باالتر عملکرد بهترى 
نسبت به پارچه هایى با تعداد نخ کمتر و بافت بازتر دارند. 
و اگر مطمئن نیستید پارچه اى که در خانه دارید به اندازه 
کافى ضخیم است یا خیر، پیشــنهاد مى شود که آن را 
مقابل نور شدید یا نور خورشــید نگه دارید. اگر نور به 
راحتى عبور مى کند، عمل فیلتراسیون ذرات توسط این 
پارچه به خوبى انجام نمى شود. اما اگر بخش اعظمى از 
نور توسط پارچه مسدود مى شود، این پارچه به عنوان 

ماسک عملکرد بهترى دارد. 
 هرچه پارچه ضخیم تر و بافت آن سنگین تر و محکم تر 

باشد، ایمنى ایجاد شده توسط آن بیشتر خواهد بود. 

وقتى ماسک هاى ایمن در کمد خانه ها 
خاك مى خورد!

10 علت مــرگ هــاى زودرس در ایران بر اســاس 
تازه ترین نتایج جهانى اعالم شد.

معاون سابق تحقیقات وزارت بهداشت با تشریح نتایج 
مطالعه جهانى بــار بیمارى هــا در 2017 اعالم کرد 
که شــایع ترین عامل خطر مرگ و بیمــارى در ایران 

مرگ هاى زودرس است.
دکتر ملک زاده در افتتاحیــه نهمین کنگره بین المللى 
علــوم اعصاب پایــه و بالینى گفت: مــا در مجموعه 
تحقیقاتى کــه مى کنیم یــک نگاهى داریــم به بار 
بیمارى هاى نوروژى که در ســال هاى اخیر به بحث 
مهم این حوزه تبدیل شــده است. یکى از این بحث ها 
سرطان هاى «CNS» است که بیشتر در سنین جوانى 
اتفاق مى افتد کــه اغلب مى توانــد باعث مرگ هاى 

زودرس شود.
وى افزود: اما مرگ هاى زودرس که بنابر آمار رسمى 
معاون تحقیقات وزیر بهداشــت، ســبب شده نیمى 

از ایرانیان، 70 ســالگى را نبینند! یکى از جدى ترین 
نگرانى هاى نظام ســالمت ایران اســت که سرعت 
افزایش یا کاهش علــل آنها، در مطالعــه جهانى بار 
بیمارى هاى 2017 به طور دقیق اندازه گیرى و فهرستى 

کامل از علل آنها ارائه شده است.
به گفته محقق ایرانى همکار این مطالعه، بیمارى هاى 
قلبى عروقى با 13 درصــد افزایش، صدمات جاده اى 
با 38 درصد کاهش، اختالالت نــوزادى با 60 درصد 
کاهش، ســکته مغزى با بیش از 8 درصــد افزایش، 
نواقص مادرزادى با 55 درصد کاهــش، دیابت با 63 
درصد افزایش، بیمارى هاى عفونى دستگاه تنفسى با 
38 درصد کاهش، بیمارى هاى قلبى ناشى از فشارخون 
باال با 38 درصد افزایش، صدمــه به خود با 12 درصد 
کاهش، بیمارى هــاى آلزایمر بــا 73 درصد افزایش 
و ســرطان خون با 6 درصد کاهــش، ده علت مهم 

مرگ هاى زودرس در ایران هستند.

نیمى از ایرانیان، 70 سالگى را نمى بینند

محققان اعالم کردند که بســیارى از بیمارى ها بوى 
مخصوص به خود را دارند و همین امر موجب تشخیص 

و شناسایى زودتر بیمارى مى شود.
براساس گزارش «ساینس فوکوس»، بیمارى ها عملکرد 
بدن را تغییر مى دهند و باعث افزایش فرایندهاى جدید 
و متفاوت بیوشــیمیایى در بدن مى شــوند، این فرایند 
مى تواند مولکول هاى فــرار کوچکى را ایجاد کند، این 
مولکول ها نیز قادر هستند تا از طریق  جریان خون به ریه 

منتقل و در تنفس، ادرار و عرق منتشر شوند.
«جوى میلن» از جمله افرادى اســت که حس بویایى 
بســیار قوى دارد. از همین رو بینى حســاس او بوى 
نامطبوعى را که از همسرش متصاعد مى شد، احساس 
مى کرد، اوایل او فکر مى کرد که شــاید همســرش به 
اندازه کافى حمام نمى کند اما بعد از 12 سال همسرش 
به بیمارى پارکینســون مبتال شــد. از همیــن رو او با 
دانشمندان دانشگاه منچستر همکارى کرد تا بوهایى 
که با وضعیت هاى خاصى مرتبط هســتند، تشخیص 
دهد که همیــن امر مى تواند به تشــخیص زودهنگام 
بیمارى منجر شود. آنچه از این بررسى ها به دست آمد 

به شرح زیر است.

پارکینسون
بوى این بیمارى بویى شــبیه به «مشک» است. این 
بو ممکن اســت به دلیل ایجاد باکترى ها و مخمرهاى 

موجود در «ســبوم»، بویى تند باشد. سبوم ماده چربى 
است که توسط پوست ترشح مى شود و در بیماران مبتال 
به پارکینسون این ترشحات بیش از حد هستند. گفتنى 
است؛ مشک معموًال از نافه جنس نر آهوى ختن گرفته 
مى شود. کیسه اى در زیر شکم این آهو قرار دارد که در 
آن ماده اى لزج و شکالتى رنگ وجود دارد و در فصل 

بهار آهو آن را در اثر خارش به سنگ مى کشد.

آلزایمر
این بیمارى داراى بویى شــبیه به بوى «نان چاودار» 
است. پوســت داراى یک بوى مخمر کرمى است که 
مى تواند به هنگام پیشرفت بیمارى آلزایمر تشدید شود.

دیابت
دیابت داراى بویى شیرین با ترکیبى از مرکبات و آناناس 
است. این بو مى تواند در سراسر طول روز از بدن بیمار 
متصاعد شود و میزان آن به ســطح گلوکز و چگونگى 

کنترل دیابت مرتبط است.

سرطان
بوى این بیمارى بویى شــبیه به قارچ است؛ البته باید 
بدانید که انواع مختلفى از ســرطان بوى خاص خود را 
دارند. همچنین ممکن است این بو در مراحل بهبودى 

بیمار متفاوت باشد.

بیمار ها چه بویى دارند؟

محققــان ارتباط بیــن رژیــم غذایى مناســب با گــروه هاى 
مختلفى خونى را مورد بررســى قرار دادند و به نتایجى دست پیدا 

کردند.
بر طبق نتایج یک آزمایش بالینى جدید گــروه خونى تأثیرى بر 
کاهش یا افزایش وزن افراد یا سالمت قلب و عروق در واکنش به 

مداخالت رژیم غذایى ندارد.
در اواسط دهه 1990، رژیم هاى غذایى وابسته به گروه خونى فرد 
توسط «پیتر جى د آدامو»، محبوب شد و رژیم هاى غذایى مختلفى 
براى انواع گروه خونى پیشنهاد مى شد. به عنوان مثال، گروه خونى 
O قدیمى ترین گروه خونى و مناســب براى رژیم هاى غذایى به 
سبک اجداد انسان ها همراه با پروتئین هاى حیوانى در نظر گرفته 
مى شــود. از طرف دیگر، گروه خونى A یک گروه خونى جدیدتر 
محسوب مى شــود که بیشــتر براى رژیم هاى گیاهخوارى فاقد 

گوشت قرمز مناسب است.
محققان مى گویند اگر چه گروه خون O در میان تمامى انسان ها در 

سراسر جهان رایج است، هیچ شاهدى وجود ندارد که ژن O نشان 
دهنده ژن اجدادى در سیستم ABO باشد و منطقى نیست فرض 
کنیم که یک ژن معیوب به صورت خود به خودى به وجود مى آید و 

سپس به ژن هاى نرمال تبدیل شود.
اکنون آخرین شواهد در مورد انکار این مدل از رژیم غذایى که شبه 
علمى است، از یک آزمایش بالینى تصادفى جدید به دست آمده که 
اثرات متابولیک یک رژیم غذایى گیاهى کم چرب را بررسى کرده 
است. این آزمایش روى بیش از 200 نفر داراى اضافه وزن انجام 
شده و آنها را به طور تصادفى در دو گروه رژیم غذایى گیاهى کم 
چربى و یک گروه کنترل که هیچ تغییرى در رژیم غذایى آنها ایجاد 

نشد، قرار دادند.
یافته هاى اصلى این آزمایش این بود که رژیم غذایى گیاهى فعالیت 
متابولیکى پس از خوردن غذا را حدود 20 درصد افزایش مى دهد. 
این رژیم همچنین منجر به افزایش حساسیت به انسولین و کاهش 

وزن در مقایسه با گروه کنترل شد.

ارتباط
 گروه خونى 

و 
رژیم غذایى

متخصص دندان پزشــکى کودکان با بیان اینکه زمان 
رویش دندان شیرى از پنج تا 29 ماهگى است، گفت: 

مواظب دندان شیرى فرزندان خود باشید.
عبدالمجید ظفرمند درباره زمــان ویزیت دندان هاى 
شیرى کودکان، اظهار کرد:  زمان رویش دندان شیرى 
از پنج  تا 29 ماهگى اتفاق مى افتد و از ابتدا باید رویش 
دندان با دقت کنترل شــود. وى ادامه داد:گاهى اوقات 
همزمان مشکالت دندانى وجود دارد که کودکان را در 
این سنین  اذیت مى کند و ممکن است کودکى که از شیر 
مادر تغذیه مى کند، سینه مادر را اذیت کند و این موضوع 

نیاز به رسیدگى دارد.
این متخصص دندان پزشکى کودکان اضافه کرد: دندان 
شیرى على رغم اینکه 12 سال در دهان کودکان است و 
برخالف دندان هاى دائمى کوتاه مدت است، نقش بسیار 
مهمى دارد که این نقش شــامل دو موضوع است؛ اول 
سالمت دندان شیرى مهم است و دوم اینکه سالمت 
دندان هاى دائمى که زیر دندان هاى شیرى هستند نیز 

قابل توجه است.

ظفرمند افزود: این در شــرایطى است که در خصوص 
دندان هاى دایمى فقط ســالمت آنها مطرح اســت و 
زیر دنــدان دایمى دندان دیگرى وجــود ندارد؛ ضمن 
اینکه همزمان با رویش دندان شــیرى تا زمان افتادن 
آخرین دندان شــیرى، تغییرات در ابعــاد فکى اتفاق 
مى افتد و اســتخوان فک در این زمان دچار تغییراتى 

مى شود.
این متخصص دندان پزشکى کودکان گفت: این تغییرات 
اســتخوانى (فکى) همزمان با تغییــرات و جایگزینى 
دندان هاى دایمى مى تواند یــک روند خوب و طبیعى 
داشته باشــد یا مى تواند در مســیرى حرکت کند که 

مشکالت دندانى وجود داشته باشد.
وى بیان کرد: آن چیزى که بسیار مهم است، این است 
که باید به دندان شیرى توجه خاص کنیم؛ ضمن اینکه 
دندان شیرى به دلیل جثه خیلى کوچکى که دارد خیلى 
زود پوســیدگى کم عمق آن تبدیل به مشــکل جدى 
مى شود؛ در نتیجه پیشگیرى از هرگونه ایجاد مشکالت 

در دندان هاى شیرى در  اولویت قرار دارد.

بیشتر مراقب دندان شیرى فرزندتان باشید

مؤسسه سالمت و بهداشت عمومى کشور، در گزارشى اعالم کرد: تحقیقات جدید نشان مى دهد 
میوه هاى خشک مى توانند با رعایت برخى از اصول تغذیه اى بخشى از یک رژیم غذایى سالم باشند. 
بر اساس این گزارش میوه خشک مى تواند یک گزینه مناسب براى یک میان وعده مغذى باشد، 

اما باید مصرف کنندگان اطمینان داشته باشند که اقالم بدون شکر اضافه شده را انتخاب کنند.
همچنین اندازه هاى وعده نیز مى تواند مشکلى باشد که باید در نظر گرفته شود، زیرا یک واحد میوه 
خشک از نظر مقدار، کمتر از واحد همان میوه به صورت تازه آن بوده و  میوه خشک مى تواند به افراد 

کمک کند تا میوه بیشترى مصرف کنند.
رژیم غذایى نامناسب منجر به مرگ و میر ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى مى شود وکمبود میوه 
یکى از عوامل اصلى آن است. به گفته محققان، میوه ها مقدار زیادى مواد مغذى از جمله فیبر، پتاسیم 

و چندین ماده مؤثر طبیعى براى سالمت قلب را فراهم مى کنند.
مطالعات دیگر نشان داده است که افراد ممکن اســت به دالیلى از جمله محدود بودن دسترسى، 
هزینه و این واقعیت که مى توانند به سرعت خراب شوند، میوه کافى نخورند و میوه خشک مى تواند 

جایگزینى سالم براى میوه تازه باشد.
انواع میوه هاى کمى فرآورى شده، از جمله منجمد، کنسرو شده و خشک داراى مزایایى نسبت به 
میوه هاى تازه هستند. آنها در طول سال در دسترس هستند، از نظر کیفیت تقریباً سازگار هستند و مى 
توان آنها را براى مدت طوالنى تر نسبت به میوه هاى تازه نگهدارى کرد. همچنین بسیارى از آنها 

نسبت به نمونه هاى تازه خود در هر وعده هزینه کمترى دارند.

نقش میوه هاى خشک در سالمتى 

میوه هاى تازه هستند. آنها در طول سال در دسترس هستند، از نظر کیفیت تقریبا سازگار هستند و مى
توان آنها را براى مدت طوالنى تر نسبت به میوه هاى تازه نگهدارى کرد. همچنین بسیارى از آنها

نسبت به نمونه هاى تازه خود در هر وعده هزینه کمترى دارند.

عرق کردن از عملکردهاى طبیعى بدن اســت. شــما معموًال به این دلیل عرق 
مى کنید که بدنتان داغ مى شود و نیاز دارد تا خنک شود. مثًال وقتى هوا بسیار گرم 
است و شما در فضاى باز ورزش مى کنید و یا وقتى که اضطراب دارید یا ترسیده اید؛ 
اما گاهى بدن دچار چیزى به نام عرق ســرد مى شود. عرق سرد داستان دیگرى 
دارد! در واقع عرق سرد شامل بخش هاى پیچیده و زیادى از بدن انسان مى شود.

اصطالح «عرق سرد» مى تواند براى توضیح لرز، تعریق شبانه و یا دیافورزیس 
(یعنى تعریق در واکنش به یک بیمارى یا دارو روى مى دهد) به کار برود. به طور 
کلى، کارشناسان عقیده دارند عرق سرد زمانى است که شما شروع به عرق کردن 
مى کنید اما احساس سرما دارید. همین باعث مى شود عرق سرد تا حدودى با تعریق 

معمولى متفاوت باشد که شما عرق مى کنید و احساس معمولى یا گرما دارید.
علت هاى مختلفى مى تواند سبب عرق سرد شوند اما به طور کلى، علت عرق سرد 
را مى توان به عفونت، تب یا یک بیمارى مربوط دانست، مثًال یک حمله قلبى یا 
پایین بودن قند خون. عرق سرد حتى مى تواند عالمت تغییرات هورمونى باشد. 
احساس استرس یا اضطراب هم مى تواند منجر به عرق سرد شود. از دیگر دالیل 
ایجاد عرق سرد، درد شدید ناشــى از آسیب دیدگى شدید مثل شکستگى یا قطع 
عضو است. سنگ کلیه، سنگ کیسه صفرا، سنکوپ، دریازدگى و ماشین گرفتگى 

نیز از دیگر عوامل ایجاد عرق سرد هستند.
در مورد تب، شما احتماًال زمانى عرق سرد مى کنید که تبتان شروع به پایین آمدن 
مى کند. شما مى توانید در شــرایطى قرار بگیرید که تب دارید و واقعًا بدنتان داغ 
است، تب شروع به پایین آمدن مى کند و سپس شما عرق مى کنید و احساس سرما 
و لرز دارید. داشتن عفونتى در بدن مى تواند باعث شود تبى داشته باشید که منتهى 

به عرق سرد مى شود.

از دیگر دالیل ایجاد عرق سرد مى توان به تنگى نفس اشاره کرد. تنگى نفس شدید 
موجب کمبود اکسیژن در خون مى شود و مغز براى دریافت اکسیژن عکس العمل 
نشــان مى دهد و همین باعث ایجاد واکنش استرســى و در نتیجه تعریق سرد 
مى شود. حتى شما ممکن اســت وقتى ورزش مى کنید یا تازه تمرین و ورزشتان 
تمام شده عرق کنید. اگر در حال عرق کردن باشید و سپس ناگهان بدنتان را سرد 
کنید یا وارد هواى سرد بشوید، این اتفاق مى تواند باعث عرق سرد شود. این شرایط 
مانند مواردى است که تغییرات هورمونى در بدن روى مى دهد یا قند خون پایین 

مى آید و شما بدون اینکه تب داشته باشید عرق سرد مى کنید.
عرق ســرد به ندرت مى تواند نشــان دهنده  دیگر بیمارى هاى غیرعفونى مانند 
سرطان یا حتى ناشى از مصرف دارو باشــد. اما علت عرق سرد هر چه که باشد، 
ابتدا تعریق اتفاق مى افتد. یعنى اینطور نیست که شما احساس سرما کنید و سپس 
عرق کنید. بلکه شما عرق مى کنید و سپس احساس سرما مى کنید زیرا رطوبتى 

روى پوستتان وجود دارد.
اگر مکرراً دچار عرق سرد مى شوید یا عالوه بر عرق سرد، عالیم دیگرى هم دارید، 
مانند درد در قفسه سینه، مشکل در تنفس یا احساس ضعف و غش و یا درد، باید به 
پزشک مراجعه کنید. شما گهگاه ممکن است عرق سرد کنید اما این اتفاق نباید 

به طور پیوسته و مکرر بیافتد.

عرق سرد چیست؟
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مدیرعامل فوالد مبارکــه، در جریان بازدید وزیر صمت 
از این کارخانه، ضمــن ارائه گزارشــى از روند تولید و 
دســتاوردهاى فوالد مبارکه در ســال هاى اخیر گفت: 
فوالد مبارکه مولود انقالب اســالمى است و مدیران و 
پیمانکارانى در دوران دفاع مقدس با پایمردى خود این 
شــرکت را بنا کردند و به بهره بردارى رساندند و به این 

وسیله براى کشور عزت و افتخار آفریدند.
حمیدرضا عظیمیــان از گروه فــوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ تریــن تولیدکننــده آهن اســفنجى در جهان و 
بزرگ ترین فوالدســاز منطقه خاورمیانه و منطقه منا با 
سهم 20 درصدى تولید فوالد نام برد و گفت: با تصویب 
در مجمع عمومى پیش رو ارزش ســرمایه شــرکت به 
304هزار و 500میلیارد ریال خواهد رسید و ارزش بازار 
این شــرکت در حال حاضر به باالى 300 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. هم اکنون 7/2 میلیون تن فوالد در 
داخل شرکت تولید مى شود و در گروه فوالد مبارکه (فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد سبا) نیز ظرفیت 

تولید به حدود 10/2 میلیون تن افزایش یافته است.
وى ادامه داد: حدود 1000 کارخانه در کشور تأمین کاال 
و مواد مصرفى فوالد مبارکه را بر عهــده دارند و حدود 
3000 کارگاه نیز از محصوالت این شــرکت در خطوط 
تولید خود استفاده و ورق فوالد مبارکه را به محصوالت 

نهایى تبدیل مى کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در حال حاضر به 
طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 350 هزار فرصت شغلى 
در زنجیره تولید فوالد مبارکه وجــود دارد گفت: عالوه 

بر شرکت هاى یادشــده، هلدینگ هاى دیگرى شامل 
توکافوالد، آتیه فوالد، هلدینگ سرمایه گذارى توسعه 
معادن و فلزات و هلدینگ متیل نیز در گروه فوالد مبارکه 
حضور دارند. این در حالى اســت که یکى از بزرگ ترین 
هلدینگ هاى مالى کشور توسط مبارکه در حال تأسیس 

و راه اندازى است.
وى از وجود زنجیره کامل تولید در فوالد مبارکه به عنوان 
عامل اصلى افزایش ســود و درآمد این شرکت نام برد و 
اظهار کرد: فروش فوالد مبارکه در ســال 97 حدود 23 
هزار میلیارد تومان و در سال 98 حدود 40 هزار میلیارد 
تومان بوده و امسال پیش بینى مى شود این عدد به مرز 
55 هزار میلیــارد تومان فروش برســد. به همین دلیل 
مى توان گفت فوالد مبارکه عــالوه بر اینکه یک بنگاه 
صنعتى است، یک بنگاه اقتصادى هم هست و در بازار 

سرمایه نقش بسیار مهمى دارد.
وى در تشریح عملکرد خطوط تولید این شرکت گفت: 
شرکت در هشت ماهه ســال جارى در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل روند روبه رشدى داشته است؛ به نحوى 
که با تالش کارکنان آن، تولید گندله در بازه زمانى مذکور 
در سال 97 نزدیک به 6 میلیون تن بوده و امسال به حدود 
7 میلیون تن افزایش یافته است. در تولید آهن اسفنجى 
از 7 میلیون تن به 7 میلیــون و 800 هزار تن و در فوالد 
خام از 6 میلیون و  200 هزار تن به 6 میلیون و 690 هزار 

تن رسیده ایم.
وى با بیان اینکه شرکت در سال گذشــته با افت تولید 
مواجه شد تصریح کرد: دو دلیل عمده، یعنى نرسیدن مواد 

اولیه و قطعى حدود دو ماهــه گاز مهمترین دالیل افت 
تولید بوده است که مى طلبد مسئولین محترم براى آن 
چاره اندیشى کنند و اقدام عاجل به عمل آورند. به خاطر 
داشته باشیم فوالد مبارکه در سال 98 حدود 2500 میلیارد 
تومان، به دالیلى که به آن اشاره شد، متضرر گردید. نباید 
فراموش کرد که فوالد مبارکه جزو کارخانه هایى است که 
مى تواند بیشتر از ظرفیت اسمى خود تولید کند، اما باعث 
تأسف است که به  دلیل کمبود مواد اولیه از این ظرفیت 

استفاده نکنیم.
وى تصریح کرد: فوالد مبارکه براى کنترل و آرامش بازار 

سعى مى کند کاال را به مشترى و مصرف کننده برساند و 
بنا بر تأکید مسئولین وزارتخانه بر تأمین حداکثرى بازار 
داخل، امسال شاهد کاهش 32 درصدى صادرات بودیم 
و کاهش صادرات در درازمدت براى سازمان مشکالت 

خاص خود را به همراه مى آورد.
وى از ایجاد هلدینگ مالى در فــوالد مبارکه خبر داد و 
گفت: از سال 97 تا به حال سرمایه ثبتى فوالد مبارکه از 
7500 میلیارد تومان تا دى ماه سال جارى با تصویب و 
تصمیم مجمع عمومى پیش رو به 30 هزار میلیارد تومان 

خواهد رسید.

عظیمیان تصریح کرد: بسیارى از شرکت هاى بورسى از 
محل تجدید ارزیابى ممکن است براى افزایش سرمایه 
اقدام کنند، ولى افزایش سرمایه در فوالد مبارکه کامًال 
واقعى اســت و از محل سود توزیع نشــده انباشت شده 
سهامداران انجام مى شود و لذا سهام فوالد مبارکه سهام 

بسیار ارزشمندى است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه به  دلیل التهابات 
پیش آمده در دو ســه ماه گذشــته، اولین مجوز ایجاد 
سهام خزانه به نام فوالد مبارکه صادر شده است، گفت: 
همان گونه که مى دانیم هیچ شرکت بورسى حق ندارد 
سهام خودش را بخرد، اما سازمان بورس راهکارى ایجاد 
کرد تا صف فروش ایجاد نشــود و با اخذ مجوز خرید و 
نگهدارى سهام خزانه حدود 2080 میلیارد تومان از سهام 
فوالد خریدارى شد. همچنین شرکت در راستاى حمایت 
از سهام شرکت هاى گروه فوالد مبارکه، اقدام به تأسیس 
صندوق سرمایه گذارى بازارگردانى با سرمایه 800 میلیارد 
تومان نموده و این صندوق هم اکنون در بازار سرمایه در 
حال فعالیت است. وقتى افزایش سرمایه شرکت عملیاتى 
گردد، فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت بورسى به لحاظ 

ارزش اسمى خواهد بود.
وى در ادامه از تعریف حدود یــک میلیارد یورو پروژه در 
فوالد مبارکه خبر داد و گفت: 20 هزار میلیارد تومان نیز 
سهم داخل است. این پروژه ها شامل نورد گرم شماره 2، 
افزایش 500 هزار تنى ظرفیت فوالد هرمزگان (رسیدن 
به ظرفیت 2 میلیون تن)، راه اندازى فوالدســازى 800 
هزار تنى فوالد سفیددشــت، کارخانه تولیــد الکترود 

گرافیتى اردکان، افزایش ظرفیت شــرکت ورق خودرو 
کاشان است. همچنین حدود 20 هزار میلیارد تومان به 
پیمانکاران داخلى در سراسر کشــور واگذار مى شود که 
این امر در جهت اجراى دستور مقام معظم رهبرى براى 

جهش تولید، اقدام مؤثرى خواهد بود.
وى از پروژه نورد گرم شــماره 2 فوالد مبارکه به عنوان 
یکــى از اصلى تریــن پروژه هاى حــوزه صنعت فوالد 
کشور نام برد و گفت: با تولید ورق خام موردنیاز در تولید 
لوله هاى انتقال نفت و گازترش از گوره به جاسک نشان 
دادیم که در حوزه تولید فوالد خام از دنیا عقب نیستیم و 
همپاى دنیا جلو رفته ایم، ولى در تولید ورق از دنیا عقبیم. 
اگر ما در 3 تا 5 سال آینده ورق هاى با گرید جدید تولید 
نکنیم، فوالد مبارکــه نیز به سرنوشــت کارخانه هاى 

عقب مانده کشور دچار خواهد شد.
عظیمیان در ادامه از اجراى پروژه نسل چهارم تکنولوژى 
در فوالد مبارکه به عنوان دیگر ابَر پروژه در دست اجراى 
این شرکت یاد کرد و گفت:  فوالد مبارکه اکنون داراى 
نسل سوم تکنولوژى است و مى کوشد همگام با دنیا به 
سمت نسل چهارم پیش برود که بسیار هوشمند است و 
این دقیقًا همان حرکت در مسیر دانش افزایى است که 

همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب بوده است. 
گفتنى است در ابتداى این بازدید، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و هیئت همراه با حضور در محل معراج الشهداى 
فوالد مبارکه به مقام شامخ شهدا اداى احترام کردند و در 
ادامه در باغچه فضاى سبز شخصیت هاى این شرکت 

یک نهال به رسم یادبود غرس نمودند.  

معاون وزیــر صمت و رئیس هیئت عامــل ایمیدرو در 
حاشــیه بازدید وزیر صمت از شــرکت فوالد مبارکه 
همکارى در اجراى ابَر پروژه نورد گرم شــماره 2 فوالد 

مبارکه را وظیفه اى ملى خواند.
وجیه ا... جعفرى طرح نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه 
و تأمین مواد اولیه را دو موضوع مهم و اساسى براى این 

مجموعه عظیم عنوان کــرد و گفت: در خصوص طرح 
نورد گرم شــماره 2 باید پیگیرى هایى انجام شود تا به 
اتفاق همکاران و مجموعه مدیریتى فوالد مبارکه، در 

یک بازه زمانى کوتاه این موضوع را به نتیجه برسانیم.
وى افزود: به طور قطع طرح نورد گرم شــماره 2 باید 
هرچه ســریع تر اجرا شــود، چراکه هم در آینده فوالد 

مبارکه و هم تأمین بازار ورق کشــور بسیار تأثیرگذار 
است.

معاون وزیــر صنعت، معدن و تجــارت در ادامه بر رفع 
هرچه سریع تر مشکالت اجراى این پروژه تأکید کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه به عنوان نهاد 
ناظر، وظیفه خود مى دانیم فوالد مبارکه را در تأمین مواد 

اولیه همراهى کنیم، افزود: سعى مى کنیم در بازه زمانى 
کوتاه، بســته اى براى تأمین بدون دغدغه مواد اولیه 

فوالد مبارکه تدوین کنیم.
وى در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین مواد اولیه، 
قطعاً همکارى ایمیدرو، وزارت خانه و وزیر صمت را شاهد 

خواهیم بود.

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

همکارى در زمینه اجراى پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه 
وظیفه ملى است

روز پنج شنبه 20 آذر 1399، علیرضا رزم حسینى، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت که به همراه جمعى از معاونان خود از خطوط تولید فوالد مبارکه 
بازدید مى کرد، طى سخنانى از وجیه ا... جعفرى رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو خواست تا پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه را با همکارى 

مدیران این شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتى نماید.
وى ثبات مدیریتى فوالد مبارکه را یکى از توفیقات این مجموعه دانست 
و با بیان اینکه هر بنگاهى که از مدیران کارآمد و باثبات برخوردار بوده 
از توفیقات خوبى هم بهره مند شده است، تصریح کرد: فوالد مبارکه 
ازجمله سازمان هایى اســت که با مدیران شایســته پیشین و فعلى 
خود، از جمله مهندس عظیمیان که ســکاندار این مجموعه است، با 
برنامه هایى کارآمد به ارتقاى ســطح دانش، فناورى، تولید، کارایى، 
بهره ورى و گسترش این سازمان کمک و طرح هاى توسعه خود را به 

خوبى دنبال کرده اند.
رزم حســینى افزود: یکى از برنامه هاى جدیــد وزارت صمت تأمین 
سرمایه از محل بازار سرمایه است. امروز نقدینگى در کشور به 3400 
هزار میلیارد تومان رسیده و پول هاى ســرگردان در اقتصاد ایران در 
بازارهاى غیرکارآمد در حال چرخش است؛ در این شرایط وظیفه دولت، 
مدیران و سیاستگذاران در عرصه پول و ارز این است که نقدینگى را 
به سمت افزایش تولید و برنامه هاى تولیدمحور هدایت کنند. از این رو 
وزارت صمت جمع آورى این سرمایه هاى سرگردان در بازار سرمایه و 
جهت دهى آنها به سوى صنایع خودروسازى، فلزات رنگى و نساجى و 
لوازم خانگى را از برنامه هاى اساسى خود مى داند. بدون شک این اقدام 

رشد اقتصادى و اشتغالزایى را در پى خواهد داشت.
وى رفع قوانین مزاحم و بروکراسى ادارى را دومین اقدام این وزارتخانه 
دانست و اظهار کرد: یکى از اهداف ما در وزارتخانه اجراى این راهبرد 
است و به  طور قطع آن را اجرا خواهیم کرد و چه بسا سایر وزارتخانه ها 
هم در این مســیر، وزارت صمت را همراهى کنند. ما تا حد توان خود، 
مسیر را براى مجاهدین اقتصادى، کارآفرینان و صاحبان سرمایه در 
حوزه اقتصاد تولیدمحور  و کسانى که در زمینه توانمندسازى جوامع 

محلى کار مى کنند، هموار خواهیم کرد.
وزیر صمت از وجود کارخانه هاى فوالدســازى، پتروشیمى و سایر 

تولیدکنندگان داخلى بــه عنوان عاملى مهم در تــاب آورى در برابر 
تحریم ها نام برد و گفت: اگرچه تحریم ها و مبارزه با کرونا براى دولت 
هزینه هاى زیادى داشته، اما دولت تا امروز سر پا ایستاده و عزت خود و 
کشور را حفظ کرده است. در چنین شرایطى بسیارى از طرح هاى توسعه 

شروع و اجرا شده و به بار نشسته که این امر بسیار بزرگ و مهم است.
وى در همین خصوص تصریح کرد: فوالد مبارکــه مى تواند محور 
توسعه استان قرار بگیرد. با برنامه اى که مدیران در نظر دارند و برنامه 
پیوست اجتماعى براى شرکت هاى نامدار و بزرگ که تقویت کننده 

شرکت هاى کوچک به شمار مى آیند، به راحتى کسب وکارها و وضعیت 
فرصت هاى شغلى خرد و شاخص هاى امنیتى بهبود پیدا خواهد کرد 
و بدین ترتیب دیگر شاهد مهاجرت روســتاییان به شهرهاى بزرگ 
نخواهیم بود. به خاطر داشته باشیم مهاجرت ساالنه 250 هزار نفر به 
شهرهاى بزرگ و حاشیه نشینى 25 میلیون نفر از جمعیت کشور اصًال 
زیبنده ایران نیست. امروز در روستاها اینترنت پرسرعت داریم، اما مردم 
این روستاها هنوز کسب وکار ندارند. از این رو چنانچه استاندار محترم 
اصفهان، نمایندگان ولى فقیه و نمایندگان محترم مجلس در این استان 

همدل باشند، وزارت صمت نیز این آمادگى را دارد که تجار باشرافت و 
متدین را در جهت توسعه پایدار و متوازن در این استان بسیج کند و به 

یقین این امر امکانپذیر است.
وزیر صمت در بخش دیگرى از سخنان خود از آزاد شدن صادرات در 
هفته هاى اخیر به عنوان گامى بلند در جهت توسعه واردات کاالهاى 
ضرورى و مواد اولیه نام برد و گفت: هم اکنون شــرایطى فراهم شده 
است که به جاى اینکه صادرکننده در دادگاه پرونده پیدا کند، در مسیر 
تأمین کاالهاى ضرورى و مواد اولیه کارخانه ها حرکت مى کند. طبق 

تصمیم شجاعانه رئیس جمهورى در چند هفته گذشته، قرار است 8400 
میلیون کاالى رسوب شده در گمرکات کشور ترخیص شود و این کار 

در حال انجام است.
وى همچنین در پاســخ به ســئوال خبرنگاران با بیان اینکه عرضه 
محصوالت فوالدى در بورس به ســبب حمایت از تولید بوده است، 
گفت: بر اساس شــیوه نامه ابالغى ســتاد اقتصادى دولت، تمامى 
محصوالت فــوالدى باید در بورس کاال عرضه شــوند و از مازاد آن 

صادرات صورت گیرد.
علیرضا رزم حسینى همچنین تصریح کرد: هدف از ابالغ این شیوه نامه 
تقویت تولید بوده است تا عرضه و تقاضاى محصول در بورس کاال به 
صورت شفاف انجام شود. استفاده از این روش و شیوه نامه باعث تعادل 

قیمت ها خواهد شد.
وى افزود: در سند فوالدى کشور با تعامل تشکل هاى بخش خصوصى، 
سهمیه بندى ها انجام شده و هیچ محدودیتى در صادرات وجود ندارد و با 

این روش صادرات نیز مى تواند انجام شود.
رزم حسینى یکى از اهداف بازدید خود و هیئت همراه را راه اندازى و آغاز 
جدى فعالیت هاى مربوط به طرح توسعه خط نورد گرم شماره2 فوالد 
مبارکه خواند و ادامه داد: طرح هاى توســعه اى این شرکت با سرمایه 
گذارى نزدیک به یک میلیارد یورو و 30 هزار میلیارد تومان در دست 

اجراست که یک سرمایه گذارى بسیار خوب است.
وى با بیان اینکه صنعت فوالد کشــور در رفع تحریم ها و تأمین مواد 
اولیه کارخانه هاى مرتبــط نقش مهمى ایفا کرده اســت، ادامه داد: 
صنعت فوالد کشور عالوه بر تأمین نیازهاى داخلى، بخش مهمى از 
محصوالت خود را صادر کرده و براى کشور در مقطع حساس کنونى 

ارزآورى داشته است.
وزیر صمت با اعالم این مطلب که در این وزارتخانه بالغ بر صد هزار 
میلیارد تومان پروژه اقتصادى در حوزه صنعت و معدن تدوین شده است 
گفت: براى تأمین مالى این پروژه ها با همکارى خوب وزارت اقتصاد و 
سازمان بورس، از بازار سرمایه کمک مى گیریم تا به بانک ها فشار وارد 
نشود و مردم هم مى توانند با مشارکت در این پروژه ها به  طور مستقیم 

در تولید شرکت کنند.

وزیر صمت دستور اجراى پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه را صادر کرد

 ارزش سرمایه شرکت فوالد مبارکه به 304هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید
با تصویب در مجمع عمومى پیش رو؛


