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6 بیمارى که با نشانه سردى پا بروز مى کنند916 هزار کلونى زنبور در اصفهان وجود داردمجریان یلدایى تلویزیون چه کسانى هستند؟تو باید خجالت بکشى آقاى مجرى! خوشحال مى شوم همچنان اینجا بمانم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تکنیک سریع
 براى درمان 

کمردرد

کمبود نیروى کار کیفى در استان اصفهان
3
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تهدید ایران 
توسط روزنامه نگار

 نزدیک به «اردوغان» 

CO جان 8 نفر را در 
اصفهان گرفته است

آرایش و فرم دهى 
درختان شهر اصفهان از 

ابتداى دى 

5

میدان شهدا 
با  ایده هاى 
شهروندان 

متحول مى شود

کمردرد یکى از بیمارى هایى است که امروزه 
بسیارى از مردم از آن رنج مى برند. سبک زندگى، 

نوع فعالیت و نیز شرایط جسمانى مانند چاقى و 
اضافه وزن مى تواند در بروز کمردرد تأثیرگذار باشد؛ 

با این حال، راهکار هاى متعددى براى درمان و ...

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان 
گفت: به منظور ارتقاى کیفى سیما و منظر شهرى 
و در راستاى بهره مندى از آثار هنرمندان سطح 
کشور، فراخوان طراحى هنر شهرى «تلفیق نور و 

حجم» میدان شهدا را برگزار کرده ایم.
حســن مؤذنى اظهار کرد: فراخوان طراحى هنر 
شــهرى «تلفیق نور و حجم» میدان شــهدا در 
راستاى مشارکت و اســتفاده از ایده هایى که به 
زیباتر شدن شهر کمک مى کند، اعالم شده است 

و مهلت ارسال آثار تا دهم دى ماه...

4

هواى کالنشهر اصفهان «خطرناك» مى شودهواى کالنشهر اصفهان «خطرناك» مى شود
پیش بینى هواشناسى استان اصفهان تا روز چهارشنبه نشان مى دهدپیش بینى هواشناسى استان اصفهان تا روز چهارشنبه نشان مى دهد

3

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى با اشاره به چند پروژه در استان اعالم کرد؛

داستان هاى
 مرادى کرمانى 
با صداى رضا بابک

دمت گرم سپاهان
با حضور محمدرضا ساکت در باشگاه سپاهان به عنوان مدیر عامل به 
نظر مى رسد شرایط مدیریتى تیم به مراتب بهتر از گذشته شده است. 
البته محمد رضا ساکت با این پست بیگانه نیست. او پیش تر هم مدیر 
عامل باشگاه سپاهان بود و روزهاى طالیى را در این باشگاه رقم زد 
و او این بار در شرایطى به باشگاه سپاهان برگشته است که سال هاى 

سال مدیریت در فدراسیون فوتبال را هم تجربه کرده...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چگونگى تغییر تلفن 
همراه براى دریافت 
قبض تلفن ثابت

احتمال تعطیلى شنبه و یک شنبه به علت شب یلدا
2

حاال از سجاد حاال از سجاد 
بیشتر حساب ببرید

شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمات مــورد نیاز خود به شــرح ذیل را ، از طریــق مناقصه عمومی 
دو مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

ف
شماره موضوع مناقصهردی

مناقصه
تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعات 
بازگشایی 

مبلغ ضمانتنامه 
(ریال)

مناقصه برداشت اطالعات GIS شبکه فشارضعیف و مشترکین و تکمیل 1
08/30675,000,000 1845/9999/10/15اطالعات شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر کاشان

مناقصه برداشت اطالعات GIS شبکه فشارضعیف و مشترکین و تکمیل 2
09/00550,000,000 1846/9999/10/15اطالعات شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر نجف آباد

 مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دوشــنبه مورخ 99/09/17 تا ساعت 30 :12 صبح یکشــنبه  مورخ 99/09/30 بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز دوشنبه مورخ 99/10/01 به ترتیب جدول فوق تا ساعت 08:00 -08:30-صبح روز دو شنبه مورخ 
99/10/15 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق ذیل: 1)ضمانت نامه 
بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى خالص مطالبات قطعى تایید شده از سوى شرکت 
4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به 

پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان- مناقصه مزایده بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمایند.
 www.setadiran.ir 3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
  http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت  اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 و در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شــرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

 WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا 

پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت اما ارسال 

سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 
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عضو شوراى عالى بورس در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
سرمایه گذاران حقوقى باید در بورس بازارگردانى مى کردند 

اما با استفاده از فرصت ها به درآمدهاى هنگفتى رسیدند.
محسن علیزاده بیان کرد: مردم در حالى در بازار بورس به 
سرمایه گذارى اقدام کردند که زیرساخت هاى الزم براى 
حضور مردم و جذب سرمایه هاى در گردش مردمى در بازار 

سرمایه فراهم نبود.
علیزاده افزود: عالوه بر عدم فراهم شدن زیرساخت هاى 
الزم، عدم وجود برنامه ریزى در جذب ســرمایه در گردش 
موجب شد از فرصت طالیى که بورس در سال جهش تولید 
فراهم کرده بود نتوان استفاده کرد این در حالى است که در 

صورتى که شرایط براى استفاده از سرمایه هاى جذب شده 
در بازار بورس نیز فراهم مى شــد بازهم توانمندى الزم در 

راستاى بهره مندى از این ظرفیت در جامعه وجود نداشت.
نماینده مردم ســپیدان و بیضا در ادامه خاطرنشــان کرد: 
میزبان خوبى براى ســرمایه هاى در گردش مردم در بازار 
سرمایه نبودیم زیرا نتوانسته ایم در بازار بورس سرمایه هاى 
مردمى را حفظ و در مسیر اصلى آنکه افزایش تولید در کشور 

است سوق دهیم.
عضو شــوراى عالى بورس معتقد است: تخلفات محرزى 
در بازار سرمایه صورت گرفته و سرمایه گذاران بزرگ بازار 

بورس تخلف هاى مختلفى انجام دادند.

معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر رئیس جمهور با اعالم 
این خبر که روحانى دوشنبه (امروز) به پرسش خبرنگاران 
پاسخ مى دهد، گفت: رئیس جمهور از مدت ها قبل در صدد 
بود با خبرنگاران و اصحاب رسانه سخن بگوید اما به دلیل 
مالحظات همه گیرى کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل هاى 

بهداشتى، این نشست تاکنون به تأخیر افتاد.
علیرضا معزى همچنین از استعالم از ستاد ملى مبارزه با 
کرونا براى برگزارى نشست خبرى آتى رئیس جمهورى 
خبر داد و گفت: بر اساس استعالمى که از ستاد ملى انجام 
شده و پاسخ این ستاد، ناگزیر خواهیم بود به دلیل رعایت 
پروتکل هاى مربوطه، نشست را به شکل متفاوتى از سبک 

و سیاق گذشــته برگزار کنیم. به همین دلیل هم از لحاظ 
زمان برگزارى کنفرانس و هم از نظر تعداد رسانه هایى که 
مى توانیم براى شرکت در این نشست دعوت کنیم، دچار 

محدودیت هایى هستیم.
وى با عذرخواهى صمیمانه از رسانه هایى که امکان دعوت 
از آنها فراهم نیســت، اظهار کرد: على رغم میل باطنى، 
متأسفانه ناچاریم به حضور نمایندگان تعداد محدودى از 

رسانه ها بسنده کنیم. 
به گفته معاون دفتر روحانى این نشست خبرى قرار است 
ساعت 15 امروز دوشــنبه 24 آذر و با حضور خبرنگاران 

رسانه هاى داخلى و خارجى برگزار شود.

درآمدهاى هنگفت برخى افراد 
از بازار بورس

روحانى امروز به پرسش 
خبرنگاران پاسخ مى دهد

دستمزد نجومى تنابنده
   فارس | گفته مى شــود محســن تنابنده، 
نویسنده و بازیگر سریال «پایتخت» براى فصل 
هفتم این ســریال تقاضاى پنج میلیــارد تومان 
دستمزد کرده است که با یک حساب سرانگشتى 
به رقمى بــاالى 330 میلیون تومــان براى هر 
قسمت مى رســیم. این را بگذارید در کنار بودجه 
30 میلیاردى که بناست 15 قسمت سریال با آن 

ساخته شود./3843

چند تا بارش برف داریم
   ایسنا | رئیس ســازمان هواشناسى کشور 
درباره پیش بینى ها از وضعیت بارش ها در ایران 
طى زمستان اظهار کرد: بارش ها به ویژه در نیمه 
شمالى کشــور به صورت برف خواهد بود و چند 
بارش برف خوب در کشور طى زمستان خواهیم 
داشت. تاج بخش گفت: بارش ها در دى ماه قابل 

مالحظه نخواهد بود./3844

عجب مالى!
   تابنــاك | «ایران مال» کــه از آن به عنوان 
بزرگ ترین مجتمــع تجــارى در خاورمیانه نام 
برده مى شــود در حالى که هنوز تکمیل نشده به 
فروش گذاشــته اســت؛ معادل 85 هزار میلیارد 
تومان یا 3/4 میلیارد دالر که خیلى پول اســت! 
یعنى اگر «برد پیت»، «رابــرت دنیرو»، «مایکل 
داگالس»، «تام هنکــس»، «تام کروز»، مرحوم 
«شان کانرى»، «مل گیبسون»، «شاهرخ خان» 
و «جک نیکلسون» به عنوان پولدارترین بازیگرها 
پول هایشــان را روى هم بگذارند هم نمى توانند 
«ایران مال» را بخرند و باید از «هاشم اگزوز ساز» 

هم دستى قرض کنند! 

تمساح در چیتگر؟!
   رویداد24 | رئیس کمیته محیط زیســت و 
خدمات شهرى شوراى شــهر از مشاهده رد پاى 
تمساح در دریاچه چیتگر خبر داد و گفت: احتمال 
دارد تمساح خانگى قاچاق که این روز ها رواج پیدا 
کرده، توسط یک شهروند غیرمسئول در دریاچه 
چیتگر رها شده باشد. شواهدى از جمله نوعى رد پا 
وجود دارد که باعث به وجود آمدن تردید هایى در 
وجود داشتن این حیوان در دریاچه شده و به همین 
دلیل، طعمه گذارى هایى انجام شده تا اگر چنین 
موضوعى صحت دارد، هرچه ســریع تر موضوع 
شفاف شود. سید آرش حسینى میالنى گفت: با یکى 
از مراکز مرتبط صحبت شده تا با دستگاه کاوشگر 
موجى، کف دریاچه را جستجو کنند تا مسئله کامًال 

روشن شود. /3845

فوت 101 تن بر اثر 
گازگرفتگى 

   پانا | سخنگوى سازمان اورژانس کشور از جان 
باختن 101 نفر بر اثر گازگرفتگى از ابتداى مهرماه تا 
کنون خبر داد. مجتبى خالدى با بیان اینکه از ابتداى 
مهرماه تا کنون 1919 نفر در ســطح کشور دچار 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن شده اند، ادامه 
داد: 1032 نفر توســط اورژانس به مراکز درمانى 
منتقل شــدند، 786 نفر توســط عوامل اورژانس 
در محل درمان شدند و متأســفانه 101 نفر بر اثر 

مسمومیت با این گاز جان خود را از دست داده اند.

علت اصلى مرگ «کوئین»
   ایسنا | در پى اعالم خبر مرگ ماده ببر سفید باغ  
وحش ارم به نام «کوئین» و مطرح شدن فرضیه هاى 
مختلف درباره علت این اتفاق، رئیس اداره نظارت بر 
امور حیات وحش استان تهران گفت: طبق بررسى 
هاى انجام شده اقدام غیراصولى و غیرکارشناسى باغ 
وحش ارم نسبت به قرار دادن ببر نر در مجاورت جایگاه 
استراحت ماده ببر سفید علت اصلى حادثه نزاع این 

دو ببر است که به مرگ «کوئین» منجر شد./3846

اولویت در جنگ اقتصادى
   ایســنا | رئیس جمهور در جلســه روز یک شنبه 
ستاد هماهنگى اقتصادى دولت گفت: در شرایط جنگ 
اقتصادى همه تــالش دولت بر این بــوده که به رغم 
فشارهاى تحریمى، مشــکالت معیشتى مردم کاهش 
یابد و اولویت دولت، تأمین کاالهاى اساســى در جهت 
افزایش رفاه عمومى و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه 

بوده است./3856

اشاره اى کوچک به آن 
شعرخوانى

   ایسنا | جلسه رؤساى اتاق هاى مشترك بازرگانى 
ایران و کشورهاى همسایه به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور برگزار شد. اســحاق جهانگیرى در این جلسه 
با بیان اینکه روابط اقتصــادى و مبادالت تجارى نباید 
تحت تأثیر برخى مسائل سیاسى قرار گیرد، اظهار کرد: 
همکارى بخش خصوصى ایــران با بخش خصوصى 

کشورهاى همسایه باید همواره رو به رشد باشد./3839

«ترامپ» با ماسک 
   ایسنا | رئیس جمهور آمریکا در حالى که ماسک 
به صورت زده بود، در مراســم افتتاحیه همراه با شــیر 
یا خط انداختن با ســکه براى بــازى فوتبال آمریکایى 
ســاالنه نیروى دریایى-زمینى ارتش آمریکا در وست 
پوینت در نیویورك شــرکت کــرد. «ترامپ» تاکنون 
عمدتًا از زدن ماســک در مراســم  عمومــى به رغم 
دستورالعمل هاى کارشناسان ســالمت در دولتش و 
توصیه هاى آنها به استفاده از ماسک در زمان عدم امکان 

فاصله گذارى اجتماعى، خوددارى کرده است./3840

وضعیت آیت  ا... مصباح 
مساعد  شد 

   رکنا | مسئول دفتر آیت  ا...  مصباح یزدى گفت: دعا 
و توسالت مردم عزیز را مؤثر دیده ایم از این نظر که شکر 
خدا شرایط آیت  ا... مصباح یزدى مساعد و تثبیت شده 
است. وى درباره آخرین وضعیت سالمتى آیت  ا... مصباح 
یزدى اظهار کرد: این عالم ربانى در منزل تحت مراقبت 
تیم پزشــکى قرار دارند و همان ضعف مفرط را دارد اما  
به لطف خدا هوشــیارى ایشــان تثبیت است و محتاج 

توسالت و ادعیه مردم هستیم.

بانک ها با قمار مبارزه کنند
   مهــر | رئیس کل بانــک مرکزى با اشــاره به 
فعالیــت درگاه هاى اجاره اى مرتبط با ســایت هاى 
قمار و شرط بندى گفت: بانک ها باید حداکثر تالش 
خود را براى مبــارزه با ایــن درگاه هــا و نظارت بر
 تراکنش ها به کار بگیرند. عبدالناصر همتى در جلسه 
دوره اى با مدیران عامل شبکه بانکى کشور با اشاره به 
گزارش هاى دریافتى از دستگاه هاى نظارتى و امنیتى 
مبنى بر اینکه سودجویان با پرداخت مقادیرى اندك و 
اجاره کارت و حساب بانکى افراد، تراکنش هاى چند 
میلیاردى با مقاصد و اهداف قمار انجام مى دهند، تأکید 
کرد:  ضرورى است که بانک ها جدیت الزم را داشته 
باشند و مردم نیز به عواقب اجاره دادن حساب هایشان 

توجه کنند./3841

یارانه  45 هزار تومان مى ماند؟
   باشــگاه خبرنگاران جوان | چندین ســال 
است که بحث افزایش یارانه نقدى در فواصل بودجه در 
مجلس مطرح مى شود، اما کماکان این مبلغ به 45 هزار و 
500 تومان محدود مانده است. گرچه در یکسال گذشته 
دولت مبالــغ دیگرى براى کمک به اقشــار ضعیف تر 
جامعه در نظر گرفته است اما انتظار مى رود که با تجمیع 
یارانه ها و هدفمندى بیشتر آن مبالغ بیشترى به دست 
افراد نیازمند جامعه برسد، حال سئوال اساسى این است 
آیا یارانه نقدى به 45 هــزار و 500 تومان وفادار خواهد 
ماند و یا نرخ آن دو برابر خواهد شد؟ این سئوالى است که 
در فصل بررسى الیحه بودجه 1400 پاسخ آن را دریافت 

خواهیم کرد./3842

خبرخوان

چند روزى  هســت که دیوار خانه اى در شــهر بریستول 
انگلیس محل اثر جدید «بنکســى»، هنرمند ناشــناس 
انگلیسى شده و حاال قیمت این خانه به پنج میلیون پوند 
رسیده است. مالک این خانه پیش از این قصد فروش آن 
را داشت اما پس از این اتفاق در آخرین لحظه خانه خود را 

از فروش خارج کرد.
«ایلین میکن»، 57 ســاله، صاحب این ملک 300 هزار 
پوندى است که حاال ارزش آن به علت دیوارنگاره جدید 
بنکسى احتماًال سر به فلک کشیده است. او قصد داشت 
هفته آینده خانه خود را به فروش برساند، اما پس از آنکه 
بنکسى دیوار خانه او را براى اجراى اثر هنرى جدید خود 
انتخاب کرد، از تصمیم خود دست کشید. یک کارشناس 
آثار بنکســى تخمین زده اثر هنرى او احتماًال قیمت این 

ملک را به پنج میلیون پوند خواهد رساند. 
دیوارنگاره جدید بنکســى به نام «اَچو» (صداى عطسه) 
نیمه هاى شــب دهم دســامبر روى دیوار خانه ایلین در 
خیابان پارك استریت شهر بریستول ترسیم شد. این خیابان 

بریستول، که احتمال داده مى شــود زادگاه این هنرمند 
ناشناس انگلیسى باشد را پرشــیب ترین خیابان انگلیس 
مى دانند. اثر بنکسى، زن سالخورده اى را نشان مى دهد 

که گویى عطسه او ساختمان ها را از جا کنده است.
این اثر هنرى اولین بار روز پنج شــنبه هفته گذشته روى 
دیوار بیرونى خانه ایلین کشــف شــد و از زمان ترســیم 
دیوارنگاره  «اَچو» افراد زیادى براى تماشاى این اثر هنرى 

و گرفتن عکس از آن به این خیابان آمده اند.
«نیک میکن»، پسر ایلین گفته خانواده اش براى محافظت 
از اثر بنکسى یک صفحه شفاف روى آن نصب کرده اند. 
او همچنین گفته قصد دارد با شرکت هاى حوزه حفاظت 
درباره اینکه چطور مى توان از این دیوار نگاره محافظت 
کرد و چه کارى باید انجام داد، صحبت کند. او گفته مادرش 
از این همه توجه خسته شده و آنها به فرصت احتیاج دارند 

تا بدانند در قدم بعدى باید چه کنند.
بنکسى روز پنج شنبه از طریق وبسایت و اینستاگرام خود 

تأیید کرد که این دیوارنگاره اثر او است./3835

خدا شانس بدهد!
براساس بررسى هاى خبرنگار روزنامه «فرهیختگان»، 
آگهى تبلیغاتــى «بایا» طى یک ماه اخیر از 9 شــبکه 
تلویزیونى شامل شبکه هاى یک، 2، 3، شبکه تهران، 
آى فیلم، ورزش، نمایش، نســیم و تماشا پخش شده 
است. بررسى ها نشــان مى دهد آگهى هاى «بایا» در 
چندین قالب محتوا بین 20 تا 45 ثانیه و حتى 60 ثانیه 
نیز پخش  شــده اســت. اگر میانگین طول پخش این 
آگهى هاى تبلیغاتى را 30 ثانیه در نظر بگیریم و همچنین 
با توجه به کاهش پخش این آگهى ها در روزهاى اخیر، 
مى توان برآورد کرد آگهى هاى «بایا» به طور متوســط 
روزانه 12 بار از هر شــبکه تلویزیونى پخش مى شود. 
به عبارتى در روزهاى اوج پخــش آگهى هاى «بایا» 
و روزهاى اخیر، به طور متوســط 9 شــبکه تلویزیونى 
روزانه 108 بار آگهى تبلیغاتى «بایا» را پخش کرده اند. 
با در نظر گرفتن پخش 108 بار آگهى، در هر شبانه   روز 
تلویزیون 3240 ثانیه یا به عبارتى 54 دقیقه آگهى براى 

«بایا» پخش کرده است. 

براین اســاس با توجه به نرخ هــاى متفاوت و مختلف 
پخش آگهى در شبکه هاى مختلف تلویزیونى و زمان 
پخش در شبانه روز، به طور میانگین اگر نرخ پخش هر 
آگهى «بایا» را به ازاى هر ثانیه شش میلیون تومان در 
نظر بگیریم، پخش 3240 ثانیه آگهــى «بایا» در روز، 
معادل روزانه 19 میلیارد و 440 میلیــون تومان براى 
مالکان «بایــا» آب مى خورد. این مبلــغ در ماه چیزى 
حول وحوش 583 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد 

شد.
 با توجه بــه اینکه در صورت موفقیت طــرح «بایا» این 
شرکت بین 3 تا 6 درصد از تبلیغات و فروش کاال و خدمات 
ســود خواهد کرد، به نظر نمى رسد مالکان «بایا» بتوانند 
این مبلغ یعنى ماهانه 583 میلیارد تومان را براى تبلیغات 
در اختیار صداوسیما قرار دهند. تنها موضوع مبهمى که در 
اینجا مى ماند، اینکه هزینــه هاى تبلیغات «بایا» ممکن 
است در یک طرح مشــارکتى بین صداوسیما و مدیران 

«بایا» سرشکن شده باشد./3836

583 میلیارد تومان هزینه تبلیغات یک ماه!

معاون کل وزارت بهداشت از پیشنهاد تعطیلى شنبه و 
یک شنبه در آستانه شب یلدا خبر داد. حریرچى گفت: از 
شب یلدا خیلى هراس داریم؛ امسال شب یلدا را مجازى 
دور هم باشــیم. پیشنهاد ما این اســت که شنبه و یک 
شنبه تعطیل شــود اما نه اینکه مردم پنج شنبه و جمعه 
به پیشواز یلدا بروند. وى افزود: با کافه ها، رستوران ها، 
باغ و اماکنى که به صورت زیرزمینى مشترى مى گیرند، 

برخورد قاطع مى کنیم.
همچنین علیرضا رئیسى، سخنگوى قرارگاه ستاد ملى 
مقابله با کرونا گفت: پیشنهاد دقیق ما برقرارى ممنوعیت 
تردد از ساعت 18 و همچنین تعطیلى اصناف از ساعت 
18 در 29 و 30 آذر اســت. این محدودیــت ها پس از 
تصمیم گیرى هاى بیشتر در تمام شهرهاى قرمز، نارنجى 

و زرد اجرا خواهد شد./3837

احتمال تعطیلى شنبه و یک شنبه به علت شب یلدا

در روزهاى اخیر شعرخوانى «رجب طیب اردوغان»، رئیس 
جمهور ترکیه در مــورد رود ارس باعث بروز تنش هایى 
میان ایران و ترکیه شده اســت. در جدیدترین این تنش 

ها، «ابراهیم کاراگول» که سردبیر روزنامه طرفدار حزب 
عدالت و توسعه حاکم (حزب متبوع رجب طیب اردوغان) 
است و به شدت از سیاست هاى اردوغان حمایت مى کند، 
در پاسخ به توییتى از جواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات 

ایران به نحوى ایران را تهدید کرده است.
جهرمى در پیامى توییترى و بدون شرح، عکسى از نقشه 
ایران در دوران صفویه را منتشر کرده که در آن قلمرو ایران 

بسیارى از سرزمین هاى کنونى در اختیار روسیه، آذربایجان 
و ترکیه را شامل شــده و به طور کلى نشان مى دهد که 
بخش هاى زیادى از منطقه قفقــاز و مناطق آذرى زبان 
در اختیار ایران بوده است. سردبیر روزنامه «ینى شفق» 
در واکنش به این صحبت ها کشــتارهاى 
سالطین عثمانى در شهرهاى آذرى نشین 

ایران را یادآور شده و چنین نوشته است:
«آقاى جواد آذرى جهرمــى، وزیر ارتباطات 
ایــران در واکنش به صحبــت هاى رئیس 
جمهور اردوغان یک نقشه منتشر کرده است. 
اگر شما از صفوى اســم مى برید، یک یاووز 
(لقب سلطان ســلیم عثمانى) از راه خواهد 
رسید. مراد چهارمى که وارد تبریز مى شود. 
با تلفات بسیار، این موضوع براى شما سخت 
خواهد بود. صفوى را فرامــوش کنید، بهتر 

است که نقشه کنونى تان را حفظ کنید.»
این اولین بارى نیست که رئیس جمهور ترکیه و طرفداران 
و نزدیکانش ادعاى حاکمیت بر ســرزمین هاى دیگر را 
دارند. ابراهیم کاراگول قبًال نیز مدعى شــده بود استان 
موصل به دلیل داشتن جمعیتى ترکمن متعلق به ترکیه 
است در حالى که جمعیت ترکمن این استان بزرگ عراق 

در اقلیت هستند.

تهدید ایران توسط روزنامه نگار نزدیک به «اردوغان» 

 طى روزهاى آینده منتظر تماشاى رویدادى نادر و دیدنى 
باشید. این رویداد در 21 دســامبر (اول دى) رخ خواهد 
داد که در آن مشترى و زحل، دو ســیاره بزرگ منظومه 
شمسى، بسیار نزدیک به هم دیده مى شوند. این اتفاق از 
قرون وسطى تاکنون به این نزدیکى مشاهده نشده است.

این واقعه چنان افسانه اى و حیرت آور است که برخى آن 
را به داستان ستاره بیت اللحم تشبیه کرده اند که در انجیل 
آمده این ستاره سه مرد دانا را هدایت کرده  است. در علم 
نجوم مقارنه زمانى روى مى دهد که هر دو جرم نجومى 
(سیارك، قمر، سیاره، ستاره)- هنگامى که از زمین آنها 
را مشــاهده مى کنیم- به هم نزدیک شده باشند. یکى 
از این مقارنه هاى جالب تقارن مشــترى و زحل است. 
این اتفاق فقط هر 19/6 ســال روى مى دهد؛ پس این 
رویداد نادر است اما در روز 21 دسامبر مى توانیم نظاره گر 
نزدیک ترین مقارنه از ســال 1226 باشیم (این دو سیاره 
در سال 1623 نیز تا این حد نزدیک شدند، اما احتماًال از 
زمین قابل مشاهده نبودند). ســعى کنید این رویداد نادر 
را از دســت ندهید چون ممکن است دیگر فرصتى براى 

تماشاى آن پیدا نشود.
«پرستون دایکس»، طراح و سازنده آزمایشگاه پیشرانه 
جت ناسا، در ویدیویى اعالم کرد: «این رویداد بزرگ ترین 
مقارنه بین زحل و مشترى طى 60 سال آینده است و این 
دو سیاره تا ســال 2080 اینقدر نزدیک به هم در آسمان 

مشاهده نخواهند شد.»
«جفرى هانت»، معلم نجوم و مدیر سابق افالك نما، در 
وبسایت خود درباره این رویداد نوشت، شاید اتفاقى که در 
21 دسامبر روى مى دهد به  آسانى قابل مشاهده باشد. او 

توضیح داد: «پس از غروب آفتاب بیرون از خانه بروید تا 
سیاره ها را در آسمان پیدا کنید. این صحنه را با دوربین هم 
مى توانید ببینید، اما احتماًال زمانى که زحل از مشترى عبور 
مى کند با چشم غیرمسلح هم بتوان آنها را دید.» حلقه هاى 
سیاره زحل و چهار قمر درخشان و بزرگ مشترى با دوربین 

شکارى یا تلسکوپ نیز قابل مشاهده خواهد بود.
کســانى که مى خواهنــد از این لحظه عکــس بگیرند 
مى توانند به  راحتى این کار را انجــام دهند. این رویداد 
از سراسر جهان و در مکانى که آسمان صاف باشد قابل 

رؤیت خواهد بود. هانت مى گوید: «بــه دنبال رویدادى 
مثل فیلم هاى علمى تخیلى نباشید. این سیارات در نقطه 
مشــخصى ادغام نمى شــوند؛ به عبارت دیگر مشترى 
مســتقیماً از مقابل زحل عبور نخواهد کــرد و ما طورى 
مى بینیــم که انگار یکدیگــر را قطــع مى کنند. چنین 
رویدادهاى خاصى به طور قابل توجهــى نزدیک به ما 
اتفاق مى افتد و شاید طى چند نسل پیش بیاید و تنها یک 

بار در طول عمر روى ندهد.»
هانت در آخر توضیــح مى دهد: «مقارنه بزرگ ســه یا 

چهار بار در طول زندگى انســان روى مى دهد و نشان از 
گذر نســل ها دارد. من خانواده ها را تشویق مى کنم که 
فرزندانشــان را به بیرون از خانه ببرنــد و به آنها بگویند 
که سیارات هر 20 ســال دوباره به هم نزدیک مى شوند 
و توضیح دهند که وقتى به ســن مشــخصى رســیدند 
دوباره مى توانند این رویداد را تماشــا کنند.» این رویداد 
مى تواند فرصت خوبى براى آشنایى کودکان با علم ستاره 
شناسى باشد و آنها را به سمت خواندن درباره ستاره ها و 

سیاره ها بکشاند.

درباره رویداد مهم ستاره شناسى که هفته آینده قابل مشاهده است

براى اولین بار از قرون وسطى...

 خانوادگى در برنامه آشپزى شــبکه یک تلویزیون به نام 
«دستپخت» شرکت کرده اند. شغل پدر، راننده تاکسى است. 
مجرى مسابقه آشپزى از دختر شــرکت کننده مى پرسد: 
«اینکه شــغل پدرت راننده تاکسى است جلوى دوستانت 
ناراحتت نمى کند؟» خوشبختانه دختر شرکت کننده با سرى 
باال گفت: «این هم یک شغل است و مگر همه شغل ها باید 
دکتر و مهندس باشند؟» آفرین به این دختر و افسوس به آن 
مجرى! چرا باید یک فرد در قامت مجرى تلویزیون آنقدر از 
جامعه فاصله داشته باشد که فکر کند، راننده تاکسى بودن 
خجالت دارد. باید به این مجرى گفــت که احتماًال درآمد 
راننده تاکسى از خیلى از مشاغل دیگر بیشتر است. درآمد 

آن هم بیشتر نباشد از حیث استقالل و اتکاى فرد به خود 
و آزاد بودن وقت و ارتباط گســترده با الیه هاى مختلف 
اجتماعى و یکجانشین نبودن بر برخى مشاغل دیگر برترى 
دارد. جمله این مجرى نشان مى دهد چقدر گاهى برخى از  
ما از فرهنگ کار دور هستیم. بهتر است تلویزیون به جاى 
حذف «سارا» و «نیکا» از «پایتخت» آن هم به دلیل پخش 
شدن عکس هاى یواشکى شان در اینترنت، فکرى به حال 
برنامه هاى تولیدى اش کند که رسمًا در حال آموزش تن 
پرورى اســت. همین برنامه ها باعث مى شود جوانان این 
کشور به جاى تالش و کار به دنبال سایت هاى شرط بندى 
بروند. همین حرف ها باعث مى شود که همه مى خواهند ره 

صد ساله را یک شبه بروند./3838

تو باید خجالت بکشى آقاى مجرى!

   مژده اصغرزاده/ اعتمادآنالین |

   حسین على پناهى/ روزیاتو |

   مصطفى داننده/ عصرایران |
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نجات افراد محبوس در پراید
افراد محبوس شـده در خـودروى پراید بر اثر سـانحه 
رانندگى در اسـتان اصفهان نجات یافتند. سـخنگوى 
سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى شـهردارى 
اصفهان گفت: شنبه شب در برخورد کامیون با سوارى 
پراید در بزرگراه فـرودگاه ورودى قهجاورسـتان یک 
مرد 52 سـاله و یـک دختربچه 12 سـاله در خودروى 
پراید محبوس شدند. فرهاد کاوه آهنگران افزود: اکیپ 
امداد و نجات از ایستگاه شماره 19 به محل حادثه اعزام 
شدند و افراد محبوس شـده را نجات و تحویل عوامل 

اورژانس دادند./3847

نطنز نارنجى شد
وضعیت کرونایى شهرسـتان نطنز از قرمز به نارنجى 
تبدیل شـد. فرماندار و رئیس سـتاد مدیریـت بیمارى 
کروناى شهرسـتان نطنز گفت: مشـاغل سـطح 2 در 
شهرسـتان نطنز، مجاز به فعالیت هسـتند. وى گفت: 
مشاغل سطح هاى 3 و 4 همچنان تعطیل خواهند بود 
و شرایط منع تردد شبانه نیز از ساعت 21 تا 4 صبح در 
شهرستان نطنز برقرار است. نطنز تنها شهرستان قرمز 

استان اصفهان بود./3850

شستشوى 23 کیلومتر 
شبکه فاضالب 

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه 5، درآبان ماه سال 
جاري بیش از 23 کیلومتر از شـبکه فاضالب درسطح 
این منطقه شستشو شد. این عملیات که توسط پیمانکار 
و با نظارت اداره توسعه و بهره  برداري شبکه فاضالب 
منطقه انجام شد، در راستاي جلوگیري از پس زدگی و 
گرفتگی شبکه هاي فاضالب صورت پذیرفت./3849

رشد نرخ فروش 
لوب کات سبک 

در هفته منتهى به 20 آذر ماه شـاهد عرضـه و معامله 
2000 تن لوب کات سبک تولیدى پاالیشگاه اصفهان 
در بـورس کاال بودیم که ایـن محصول بـدون وجود 
تقاضایى مازاد در قیمت پایه 81857 هزار ریال به ازاى 
هر تن معامله شد که نسبت به هفته منتهى به 13 آذر 
ماه با رشـد 4/2 درصدى همراه بـود. همچنین میزان 
فروش این محصول پاالیشگاه اصفهان در بورس کاال 
کاهش 20500 تنى را در هفته گذشـته از خود نشـان 
داد. از طرفى در هفته منتهى به 20 آذر ماه شاهد عدم 
عرضه و فروش وکیوم باتوم تولیدى این پاالیشگاه در 

بورس کاال بودیم.

رویکرد سازنده وزیر صمت 
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص بازدید وزیر 
صنعت، معدن وتجارت از این شرکت گفت: این بازدید 
و آغاز عملیات پیش گـرم کوره بلند شـماره یک ذوب 
آهن اصفهان، قدیمـى ترین کوره بلند کشـور، موجب 
ایجاد بارقه هایى از امید شد.  محمد جعفر صالحى افزود: 
سـخنان وزیر صمت و به ویژه این عبـارت «ذوب آهن 
اصفهان بانى تمام توفیقات صنعت فوالدکشـور»، هر 
ذوب آهنى را بـه وجد مـى آورد و به چنین پیشـینه اى
 افتخـار مى کنـد. لذا روشـن نگهداشـتن این مشـعل 
پرافتخار شانه هایى قوى و همتى بلند مى خواهد./3851

واگذارى 387 انشعاب گاز 
رایگان 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: از ابتداى 
سال جارى تا کنون 387 انشعاب رایگان گاز در استان 
اصفهان واگذار شده است. سـید مصطفى علوى بیان 
کرد: امسـال، تعداد 195 انشـعاب رایگان گاز طبیعى 
به خانواده هاى شهدا، اسـرا، مفقوداالثرها و جانبازان 
بـاالى 25درصد بـا هزینـه بخشـودگى 430 میلیون 
ریال تخصیص داده شـده اسـت. وى گفت: از ابتداى 
سال تا کنون 66 مددجوى کمیته امداد و75 مددجوى 
بهزیستى در سـطح اسـتان از معافیت هزینه انشعاب 
برخوردار شدند که هزینه این انشـعابات بیش از 297 

میلیون ریال شده است.

خبر

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان گفت: به 
منظور ارتقاى کیفى سیما و منظر شهرى و در راستاى بهره 
مندى از آثار هنرمندان سطح کشور، فراخوان طراحى هنر 
شهرى «تلفیق نور و حجم» میدان شهدا را برگزار کرده ایم.

حســن مؤذنى اظهار کرد: فراخوان طراحى هنر شهرى 
«تلفیق نور و حجم» میدان شهدا در راستاى مشارکت و 
استفاده از ایده هایى که به زیباتر شدن شهر کمک مى کند، 
اعالم شده است و مهلت ارســال آثار تا دهم دى ماه 99 
خواهد بود. وى افزود: پس از ارســال آثار و داورى توسط 
داوران داراى تخصص در رشته هاى مختلف اعم از هنر 

و معمارى، سه نفر به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه در سنوات گذشته هم فراخوان هاى مشابه در زمینه 
هنر شهرى اعالم شده است، تصریح کرد: برگزارى اینگونه 
فراخوان ها تأثیرگذارى زیادى در شهر و در بین شهروندان 
خواهد داشــت زیرا آنها بیشتر احســاس مى کنند که در 
زیباسازى شهر نقش دارند و این موضوع انگیزه اى در آنها 

براى حفظ زیبایى هاى شهر خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: مراحل طراحى نورپردازى پل 25 آبان 
به اتمام رسیده و پس از انجام مناقصه اجرایى خواهد شد؛ 
همچنین ســاماندهى نمازخانه پارك ها جزو پروژه هاى 

مبلمان شهرى انجام مى شود.

با تالش متخصصان خطوط لوله نفت، دو خط لوله 32 
اینچ انتقال نفت خام مارون به اصفهان و 16 اینچ انتقال 
فرآورده هاى نفتى رفســنجان به اصفهان ایمن سازى

 شد.
مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان 
گفت: براى انتقال ایمن و پایدار نفت خام و فرآورده هاى 
نفتى در دو عملیات جداگانه، در شرایط نامساعد جوى و 
بارندگى هاى گذشته، ابتدا در 16 ساعت کار مداوم براى 
ایمن سازى و رفع اشــکال از کیلومتر 482 خط لوله 16 
اینچ انتقال فرآورده هاى نفتى رفسنجان به اصفهان در 

محدوده شهر سجزى اقدام شد.

سیاوش اورنگى افزود: در مرحله دوم با حضور گروه هاى
 تعمیراتى در کیلومتر 358 خط لوله 32 اینچ انتقال نفت 
خام مارون به اصفهان در محدوده شهرســتان تیران و 

کرون ایمن سازى شد.
وى حوزه فعالیت این منطقه را در دو بخش انتقال مواد 
نفتى و مخابرات صنعتى بیــان کرد و افزود: این منطقه 
داراى 1100 کیلومتر انواع خطوط لوله انتقال نفت خام 
و فرآورده هاى نفتى در اندازه هــاى 8 تا 36 اینچ و 30 
ایســتگاه مخابراتى در گستره سه اســتان خوزستان، 
چهارمحال و بختیارى و اصفهان است که بخش اعظم 

سوخت مورد نیاز کشور را منتقل مى کند.

ایمن سازى خطوط لوله نفت 
و فرآورده  منطقه اصفهان

میدان شهدا با ایده هاى 
شهروندان متحول مى شود

مدیرکل بنیاد مســکن اصفهان ضمن ارائه توضیحى از 
روند احداث 3000 واحد مسکونى محرومان در اصفهان 
از پرداخت بیش از 9 میلیون تومان بالعوض براى اجراى 

طرح خبر داد.
غالمحسین خانى از ارزیابى و شناسایى 4012 واحد در 
استان خبر داد و گفت: ســهمیه استان در احداث مسکن 
محرومان 3000 واحد بوده که تاکنون 2846 واحد تشکیل 
پرونده دادند و 2284 واحد براى دریافت تســهیالت به 

بانک معرفى شدند. مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان افزود: 
بانک با 1627 واحد قرارداد منعقد کرده است.

خانى روند احداث واحد مسکن محرومان در استان را بدین 
شرح توضیح داد: پى کنى 1204 واحد، اجراى ف نداسیون 
1006 واحد، اجراى اسکلت 488 واحد، اجراى سقف 378 

واحد، اجراى گچ و خاك 105 واحد انجام شده است.
خانى تســهیالت بالعوض پرداختى به اجراى مسکن 
محرومان استان را 9 میلیارد و 384 میلیون تومان برشمرد.

 کارشناس امور مشــترکین اداره تلفن ثابت مخابرات 
منطقه اصفهان، در برنامه رادیویى چتر ارتباط به تشریح 
چگونگــى ثبت یا تغییــر تلفن همراه جهــت دریافت 

صورتحساب تلفن ثابت پرداخت.
مجید باطنى منش اظهار کرد: مشترکین جهت ثبت و 
یا تغییر شماره همراه براى ارسال پیامک صورتحساب 
تلفن ثابت، مى توانند با شــماره گیرى کد دســتورى 
#2020* از طریق  تلفن همراه، مراجعه به پرتال شرکت 

مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و یا شماره گیرى 
36060 از طریق تلفن ثابت، عملیــات ثبت و یا تغییر 

شماره تلفن همراه را انجام دهند.

وى با اشاره به این موضوع که براى صورتحساب هاى
تلفن ثابت که زیر مبلغ 5000 تومان هســتند؛ پیامک 
صورتحســاب ارســال نمى شــود؛ گفت: مشترکین 
مى توانند جهت حصول اطمینان از درســتى شــماره 
تلفن همراه ثبت شــده در سیســتم از راه هاى مذکور 

استفاده کنند. 
باطنى منش در پایان یادآور شــد: مشترکینى که براى 
پرداخت صورتحســاب نیاز به شناســه قبض و شناسه 
پرداخت دارند نیــز مى توانند شــماره تلفن 36060 را 
شماره گیرى کرده و به صورت گویا اطالعات مورد نظر 

را دریافت کنند.

باند حرفه اى بدل انداز ساعت مچى در اصفهان شناسایى 
و دستگیر شدند.

جانشین فرماندهى انتظامى استان گفت: این باند چهار 
نفره با پرسه زدن مقابل بانک ها و فروش ساعت با برند 

تقلبى و قیمت الکچرى شهروندان را اغفال مى کردند.
ســرهنگ محمدرضا هاشمى فر با اشــاره به ترفند این 
کالهبرداران افزود: این افراد ساعت هاى تقلبى با قیمت 
200 هزار تومان را به مشترى معرفى کرده و با بیان اینکه 

قیمت واقعى ساعت 200میلیون است آن را با قیمت 50 
میلیون تومان به خریدار مى فروختند.

وى با اشــاره به معامله صورى دو نفر از اعضاى این باند 
با مشــترى گفت: این افراد با تحریف و وسوسه مشترى 

را فریب داده و ساعت تقلبى را به مالباخته مى فروختند.
سرهنگ هاشــمى فر افزود: این چهار متهم تاکنون 20 
میلیارد ریال به همین شیوه در سراسر کشور کالهبردارى 

کرده اند.

جانشــین معاون بهبود تولیدات دامى اســتان اصفهان 
گفت: در استان اصفهان 4600 زنبورستان و 916 هزار 
کلونى وجود دارد و اصفهان از نظر تعداد کلونى رتبه سوم 

در کشور را دارد.  
زهرا فیضى اظهار کرد: در اســتان اصفهان بر اســاس 
آخرین آمارى که در ســال 98 گرفته شــد، 7350 تن 
عسل تولید شده است. وى تصریح کرد: همچنین سایر 
فراورده ها که شامل گرده گل، موم و... مى شود، حدود 

215 تن است.
فیضــى در ادامه عنــوان کــرد: در اســتان اصفهان 
شهرستان هاى نجف آباد، شــهرضا، خوانسار و سمیرم 

بیشترین تولید عسل را به خود اختصاص داده اند.
فیضى خاطرنشان کرد: با توجه به نیازى که زنبورداران 
به شکر در فصل زمستان براى تغذیه زنبور دارند، هر ساله 

جهاد کشاورزى پیگیرى هایى براى این موضوع انجام 
مى دهد تا بتواند براى زنبورداران شکر تهیه کند.

فیضى ادامه داد: حداقل کلونى براى این شغل 40 کلونى 
است و افراد با داشــتن این تعداد کلونى و شرکت در دو 
سال پى در پى  سرشمارى مى توانند دفترچه زنبوردارى 
را دریافت کنند و شرایط بسیار آسانى پیش روى آنها بوده 

است و پیش بینى رشد 7 تا 8 درصدى را داریم.
وى اظهار کرد: ســاماندهى عســل یکى از موارد مهم 
در این زمینه اســت؛ بخاطر کمک بــه تولید کنندگان 
که عسل طبیعى تولید کرده و بدون اســتفاده از دارو و 
مواردى دیگر عسل با کیفیتى تولید مى کنند و همچنین 
مصرف کننده نیز از کیفیت محصول مطمئن باشد بحث 
درجه بندى عسل با کمک دیگر دستگاه هاى مربوطه 

در حال انجام است.

احداث 3000 واحد مسکونى محرومان در اصفهان

چگونگى تغییر تلفن همراه 
براى دریافت قبض تلفن ثابت

پایان جوالن باند بدل اندازان ساعت مچى 

916 هزار کلونى زنبور در اصفهان وجود دارد

معاون هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
مشکل امروز اســتان را کمبود نیروى ماهر و نیمه ماهر 
براى صنایع دانست و گفت: اگرچه نیروى بیکار در استان 
زیاد اســت اما متأســفانه نیروى تخصصى براى صنایع 
نداریم و آموزش ها در ارتباط بــا نیازهاى صنایع ما داده 
نشــده، بنابراین به دنبال آموزش در رســته هاى فنى و 

مهندسى هستیم.
حسن قاضى عسگر در گفتگو با «ایسنا» تصریح کرد: در 
حال حاضر نیازمند حدود 4000 هزار نفر نیرو تخصصى 
هســتیم درحالى که اکنون نیروى کیفى کار در اســتان 
نداریم، بنابراین صنایع و بخش هاى مختلف در شــرق 
اصفهان باید مهارت آموزى را در رأس کار خود قرار دهند.

وى با بیان اینکه طى دو سال گذشته تاکنون افتتاح برخى 
طرح هاى توســعه در اســتان همچون کارگو ترمینال، 
نمایشــگاه اصفهان و... در راســتاى جبــران خألهاى 
اقتصادى اســتان، به بهره بردارى رســیده است، اظهار 
کرد: خوشبختانه کارگو ترمینال اصفهان بعد از یک دهه 
بالتکلیفى سال گذشته به بهره بردارى رسید تا جایى که 

امسال حدود 3000 تن محصوالت مختلف غذایى از این 
محل صادرات شده است.

وى با تأکید بر اینکه به دنبال گسترش صادرات از محل 
کارگو هستیم، افزود: با توجه به ضرورت حمل بار و جابه 
جایى مسافر در استان،  بحث توسعه ترمینال پروازهاى 
خارجى فرودگاه اصفهان در راســتاى جذب گردشــگر 

خارجى اتفاق افتاد.
معاون هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
همچنین به پروژه نمایشــگاه بین المللى اصفهان اشاره 
کرد و گفت: نمایشــگاه محل اتصال فعاالن اقتصادى 
داخل و خارج کشور است و افتتاح فاز نخست این پروژه 
مى تواند محلى براى توسعه صادرات و اقتصاد و گردش 

مالى بیشتر براى استان باشد.
وى با بیان اینکه نمایشگاه بزرگ پروژه  محرك توسعه و 
حرکت رو به جلو اقتصاد شهر است، گفت: بهره بردارى 
از پروژه نمایشــگاه بین المللى، شرق اصفهان را متحول 

خواهد کرد.
قاضى عسگر ادامه داد: پیش از افتتاح پروژه آزادراه شرق 

اصفهان خودروهاى سنگین و مســافرتى و حمل و نقل 
شــهرى ناچار به ورود به منطقه شهرى اصفهان بود که 
موجب افزایش ترافیک و ســوخت مى شد، که با افتتاح 
دو فاز از این طرح در حال حاضر  مسیر اصفهان- تهران 

-شیراز به تهران -یزد کوتاه تر شد.
وى با تأ کید بر اینکه ایــن آزادراه در تعامالت اقتصادى، 
کاهش مصــرف بنزین و کاهش آالینده هاى شــهرى 
مفید خواهد بود، تصریح کرد: مجموعه فعالیت هایى که 
در ارتباط با شرق اصفهان صورت گرفته، در حوزه حمل 
و نقل و ایجاد زیرســاخت ها و در نهایت توسعه شهرى 
کارساز است و مى تواند موجب توسعه شرق اصفهان شود.

به گفته معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان، با نهایى شدن هاب لجستیک و دهکده لجستیک 
در منطقه شرق اصفهان مى توان امیدوار به ایجاد اشتغال 
باالیى باشــیم و بــا توجه بــه صنایع مختلفــى که در

 شهرك هاى صنعتى سگزى و کوهپایه شکل گرفته اند 
و بخشى از آن به نتیجه رسیده، مى توان به توسعه بازارى 

خوب در شرق اصفهان امیدوار بود.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى با اشاره به چند پروژه در استان اعالم کرد؛

کمبود نیروى کار کیفى 
در استان اصفهان

کارشــناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: با توجه به استمرار سکون جوى از امروز دوشنبه 
تا صبح چهارشنبه وضعیت کیفى هواى مناطق مرکزى 
و صنعتى اســتان به ویژه کالنشــهر اصفهان تشدید 

مى شود.
ابراهیم هنرمند با بیان اینکه جوى پایدار تا اواسط هفته 

در سطح استان اصفهان حاکم است، اظهار کرد: آسمان 
بسیارى از مناطق استان در این مدت نیمه ابرى است و 

مه صبحگاهى و گاهى افزایش ابر پیش بینى مى شود.
کارشــناس اداره پیش بینى هواشناســى با اشــاره به 
افزایش غلظت آالینده هــاى جوى در مناطق مرکزى 
و صنعتى استان و به ویژه کالنشهر اصفهان، افزود: از 

روز دوشنبه ( امروز) تا روز چهارشنبه آلودگى هوا نسبت 
به روز یک شنبه و روزهاى گذشته که در شرایط ناسالم 
براى گروه هاى حساس و در برخى ایستگاه هاى ناسالم 
براى عموم بود، تشدید مى شود و با تداوم سکون جوى 
احتمال قرار گرفتن کیفیت هواى کالنشهر اصفهان در 

وضعیت بسیار ناسالم و خطرناك وجود دارد.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
در ماه هاى اخیر و همزمان با فصل ســرد سال تاکنون 
افزون بر 150 حادثه گازگرفتگى با مونوکسیدکربن در 

این استان رخ داد که در پى آن هشت نفر جان باختند.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: در روزهاى پنج شنبه و 

جمعه گذشته 9 نفر در شهرستان هاى اصفهان، شهرضا 
و لنجان (شهر فوالدشهر) با گاز مونواکسیدکربن مسموم 
شدند و به مراکز درمانى انتقال یافتند. وى اضافه کرد: 
این حادثه در فوالدشــهر به علت اِشکال در آبگرمکن 
روى داد که به دنبال آن چهار نفر از اعضاى یک خانواده 

مسموم و به بیمارستان شهداى لنجان منتقل شدند.
شیشه فروش گفت: چهار نفر در اصفهان به علت استفاده 
از بخارى بدون دودکــش و یک نفر هــم در منظریه 
شهرضا مسموم شدند که با اعزام تیم اورژانس خدمات 

درمانى دریافت کردند./3852

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: عملیات هرس بــراى آرایش و فرم دهى 
درختان خزان شونده شهر اصفهان پس از خزان کامل آنها 

از اوایل دى ماه سال جارى آغاز خواهد شد.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: در فصل پاییز و زمســتان 
هرس درختان در دستور کار این سازمان قرار مى گیرد. او 
افزود: شاخه بُرى درختان درگیر با خطوط انتقال برق یکى 
از مهمترین اقدامات است، زیرا در سنوات گذشته درختانى 

زیر خطوط برق احداث شده که رشد طولى داشته است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در این راســتا تفاهمنامه اى با شرکت 
توزیع برق امضا شــده و حریم حذف شاخه ها براى حفظ 
جان شهروندان از طرف اداره برق اعالم و زیر نظر سازمان 

پارك ها و فضاى سبز در مناطق 15 گانه انجام مى شود.
او تصریح کرد: دومین هرس ویژه شــاخه هاى پوسیده، 
خشک شــده و آفت زده درختان کهنسال نارون و خلوت 
کردن تاج درختان توت و حذف شــاخه هــاى درگیر در 
خیابان هایى است که مشکالتى براى شهروندان یا حتى 

تردد وسایل نقلیه عمومى ایجاد کرده است.
مرتضایى نژاد با بیان اینکه سومین هرس، ویژه محور هایى 
است که در سال جارى شکسته شــدن دستک و سقوط 
درختان در آنها اتفاق افتاده اســت، گفــت: با هماهنگى 
مسئوالن فضاى سبز و بنا بر درخواست مکتوب مناطق به 

سازمان پارك ها این محور ها تعیین شده است.
او خاطرنشان کرد: عملیات هرس براى آرایش و فرم دهى 
درختان خزان شونده شهر پس از خزان کامل آن ها از اوایل 

دى ماه سال جارى آغاز خواهد شد.

هواى کالنشهر اصفهان «خطرناك» مى شود

CO جان 8 نفر را در اصفهان گرفته است

آرایش و فرم دهى درختان شهر اصفهان از ابتداى دى 
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فرهاد آئیش با روایت خاطره اى از ایفاى نقش یک روحانى در سریال «پرده نشین» 
به کارگردانى بهروز شعیبى، یادآور شد که على نصیریان براى بازى در این نقش به 

او راهنمایى هایى کرد که راهگشا بود.
فرهاد آئیش عالوه بر صحنه تئاتر و سینما، خصوصاً از دهه 80 به بعد در سریال هاى 
تلویزیونى هم ایفاگر نقش بوده است. بازى در سریال هایى چون «دیوار به دیوار» 
و دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد از چهارمین جشنواره تلویزیونى جام جم، ایفاى 
نقش در «پرده نشین» (بهروز شعیبى)، «باغ سرهنگ»، «کاله پهلوى»، «نون و 
ریحون» و «شمس العماره» بخشى از فعالیت هاى این بازیگر در کنار تله تئاترهایى 
است که ایفاگر آنها بوده. او در برنامه «خارج از کادر» شــبکه آى فیلم، روایتى از 

زندگى خود را بازگو کرد.
آئیش با اشــاره به خاطرات دوران کودکى خود و از دست دادن پدرش در این سن 
گفت: همیشه دچار نوعى گم گشــتگى بودم که فکر مى کنم به دلیل نبود پدر بود. 
براى همین احســاس مى کردم باید زودتر وارد عالم هنر یا مکانیکى یا یک کارى 

شوم. البته محبت مادرم همیشه همراه من بود.
این بازیگر به اولین تجربه حضورش بر روى صحنه و حواشــى آن اشاره کرد: از 
دبستان وارد کالس تئاترى شدم که در مدرسه برگزار مى شد و براى اولین بار در 
یک اجرا شرکت کردم که خیلى خوش درخشیدم و مدیر مدرسه به مادرم که خودش 
مدیر مدرسه بود، گفت فرزندتان را براى ادامه تحصیل در رشته هنر تشویق کنید که 
مادرم به شدت ناراحت شده بود و فکر کرده بود که منظور مدیر مدرسه این است که 

من آدم بى استعدادى هستم و به درد رشته هاى دیگر نمى خورم.
آئیش در بخش دیگرى از این برنامه درباره رابطه خودش و مادرش و دقتى که او بر 
کارهاى آئیش داشته است، گفت: فکر کنم نقش خفاش شب را بازى کرده بودم که 

مادرم گفت دلم نمى خواهد از این نقش ها بازى کنى و بعد از آن سعى کردم دیگر 
نقش منفى بازى نکنم!

این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درباره عالقه اش به شعر و نقاشى گفت: 
شعر و نقاشى خیلى دوست داشتم ولى نقاش بدى هستم چون هماهنگى دست و 
مغزم ضعیف است. آن روزها خانواده ها دوســت داشتند فرزندانشان یا دکتر شوند 
یا مهندس، من هم به همین دلیل به این رشته ها فکر مى کردم و در ذهنم فیزیک 
اتمى یک رشته متفاوت به چشم مى آمد. تنها چیزى که فکر نمى کردم این بود که 

نویسنده تئاتر شوم.
وى افزود: اولین تئاترى که دیدم کارى بوده که خودم کارگردانى کردم یعنى تا قبل 
از آن تئاتر ندیده بودم. من عکاسى و سینما خواندم ولى بیشتر زندگى من روى تئاتر 

متمرکز بوده است.
او با اشاره به دوران جوانى خود یادآور شد: تمام دوســتان و اطرافیان من هنرمند 
بودند و من تنها کسى بودم که از هنر سررشته نداشتم و براى اینکه تظاهر کنم، یک 
دوربین دور گردنم انداخته بودم تا بگویم من عکاسم. البته عکاس بدى نبودم؛ اما 
خب این پوششى بود براى شکســت هاى خودم، چون در موسیقى و شعر و نقاشى 
شکست خورده بودم. استادى داشــتم که به من گفت عکاسى را کنار بگذار و من 
با خودم گفتم در این رشته هم شکســت خوردم و یک شکست به شکست هاى 
قبلى اضافه شد. علتش را جویا شدم، گفت چون تو هنوز به سبک شخصى خودت 
نرسیده اى و البته راست مى گفت چون من از افراد مختلف الهام گرفته بودم و سبکى 
براى خودم پیدا نکرده بودم. در ادامه با راهنمایى او و آشنایى با یک استاد دیگر وارد 

تئاتر شدم که تاکنون 14 نمایشنامه نوشته ام.
این بازیگر در بخش دیگرى از روایتش با اشاره به تأثیر على نصیریان در موقعیت او، 
گفت: من دوست دارم وقتى نقشى را بازى مى کنم، خودم باشم. براى همین برخى 

نقش ها را قبول نمى کنم و کارگردان ها فکر مى کنند من 
تواضع مى کنم در حالى که اینطور نیست. چه ارسطو باشم، 

چه مصدق و یا چه در نقش یک روحانى؛ سعى کرده ام خودم 
باشم، من حتى وقتى نقش خفاش شب را بازى کردم باز هم خودم بودم.

آئیش اضافه کرد: در سریال «پرده نشین» حس کردم که نمى توانم خودم 
باشم و گیر کرده بودم. از آقاى نصیریان کمک گرفتم و ایشان گفتند 

کافى است بدانى این نقش هم یک انسان است. همین جمله کار 
را برایم آســان کرد. در حالى که مدتى با آن لبــاس در خانه راه 

مى رفتم تا در شخصیت فرو بروم و کتاب ها و فیلم هاى مرتبط 
با زندگى روحانیون را مى خوانــدم و مى دیدم تا نقش دروغ 

نباشد و واقعى باشد.
این بازیگر با تأکید بر اینکه سرسخت ترین منتقدش خودش 

اســت، گفت: تحت تأثیر مخاطب روى کوه ها مى روم 
ولى اینطور نیســت که با یک نقد کلى یا تعریف کلى 
تحت تأثیر قــرار بگیرم. کار برایم جدى اســت ولى 
تصور نمى کنم آدم بزرگى هستم و کار بزرگى انجام 

مى دهم.
ى بازیگر ســریال «پرده نشــین» به برخى خصوصیات  فه ا حر

خود نیز اشاره کرد و گفت: دو کار با هم انجام نمى دهم و مثل آماتورها رفتار مى کنم 
و ســر هر کار طورى برخورد مى کنم انگار هیچى نمى دانم. به این دلیل که دنیاى 
هنر به قدرى وسیع است که اشتباه بزرگى است تصور کنیم مى دانیم. هنر براى من 
یک خودشناسى و طریقت است و از طریق آن به معرفت مى رسم و سعى مى کنم 

مفاهیم زندگى را پیدا کنم.

چالش فرهاد آئیش  و راهنمایى على نصیریان
ول نمى کنم و کارگردان ها فکر مى کنند من 
م درحالى که اینطور نیست. چهارسطو باشم،

 یا چه در نقش یک روحانى؛ سعى کرده ام خودم 
ى وقتى نقش خفاش شب را بازى کردم باز هم خودم بودم.

کرد: در سریال «پرده نشین» حس کردم که نمى توانم خودم 
رده بودم. از آقاى نصیریان کمک گرفتم و ایشان گفتند 

دانى این نقش هم یک انسان است. همین جمله کار 
ان کرد. در حالى که مدتى با آن لبــاس در خانه راه 

ر شخصیت فرو بروم و کتاب ها و فیلم هاى مرتبط 
حانیون را مى خوانــدم و مى دیدم تا نقش دروغ 

ى باشد.
 تأکید بر اینکه سرسخت ترین منتقدش خودش 

ت: تحت تأثیر مخاطب روى کوه ها مى روم
یســت که با یک نقد کلى یا تعریف کلى 
ــرار بگیرم. کار برایم جدى اســت ولى 
م آدم بزرگى هستم و کار بزرگى انجام 

ى یال «پرده نشــین» به برخى خصوصیات  فه ا حر
 کرد و گفت: دو کار با هم انجام نمى دهم و مثل آماتورها رفتار مى کنم 
هیچى نمى دانم. به این دلیل که دنیاى ر طورىبرخورد مى کنم انگار

 وسیع است که اشتباه بزرگى است تصور کنیم مى دانیم. هنر براى من 
از طریقآن به معرفتمى رسم و سعى مىکنم طریقت است و سى و

کنم. ىرا پیدا

 نصیریان
بازیگر قدیمى سینما و تئاتر از خودش و از نقش هایش گفت

  محبوبه یوسف نژاد/ خبرگزارى ایسنا|

تلویزیون به رسم هرســاله برنامه هاى مختلفى را در 
شب یلدا در نظر گرفته است که هنوز جزئیات هیچ یک 
مشخص نیســت؛ با این حال، به نظر مى رسد در برخى 
از شــبکه ها تدارك ویژه ترى براى سرگرمى مردم در 

بلندترین شب سال در نظر گرفته شده است.
شبکه یک

برنامه «فرمول یک» از دهم آذر روى آنتن شبکه یک 
ســیما رفته اســت و با آیتم هاى جدیدى این شب ها 
میزبان مخاطبان اســت. این برنامه قرار است تدارکى 
براى شب یلدا هم داشته باشــد که احتماًال با آیتم ها و 

بخش هاى مختلفى همراه است.
شبکه 2

«ایرانیش» این شب ها در قالب مسابقه براى مخاطبان 
پخش مى شــود برنامه اى که پوریا پورسرخ، مجرى و 
احسان ارغوانى تهیه کننده آن اســت و قرار است این 
مسابقه هم طى سه شب برنامه اى ویژه در آستانه شب 

یلدا داشته باشد.
شبکه 3

مسابقه «سیم آخر» به تهیه  کنندگى محمدرضا رضائیان 
و اجراى رضا رشیدپور دیگر برنامه اى است که قرار است 
در این شــب روى آنتن برود و بخش ها و آیتم هایى در 
فضاى موسیقایى براى شب یلدا تدارك دیده است. در 
شبکه 3 سیما هم برنامه «زوجى نو» با اجراى باربد بابایى 
که به صورت مسابقه برگزار مى شود قرار است تدارکى 
ویژه این شب ها داشته باشد و در دو شب روى آنتن برود.

شبکه آموزش
شبکه آموزش هم تدارك ویژه اى براى شب هاى یلدا 
دیده و قرار است مخاطبان شــاهد بازگشت دو برنامه 
مفرح و خاطره ساز از آنتن این شبکه باشند. «قندپهلو» 
برنامه اى در فضاى طنازانه و شیرین و مفرح است که با 
اجراى رضا رفیع مدتى است به تولید نرسیده و حاال در 
شب یلدا با یک افتتاحیه روى آنتن مى رود. «رادیو هفت» 
با اجراى منصور ضابطیان هم که چند سالى است روى 
آنتن نبوده حاال دوباره به قاب تلویزیون بازگشته است 
و شب یلدا با یک ویژه برنامه یلدایى مهمان مخاطبان 

خواهد شد.
شبکه نسیم

در شبکه نسیم هم برنامه «کتاب باز» طراحى ویژه اى 
براى شب یلدا انجام داده اســت. محمدرضا رضائیان، 
تهیه کننده و سروش صحت مجرى این برنامه هستند 
که البته قرار است در این شب با دیگر مجریان برنامه هم 
همراه شوند و آیتم هاى متنوعى براى مخاطبان پخش 
شود. همچنین «کودك شو» با اجراى حمید گودرزى 
و «شــوتبال» با اجراى حامد آهنگــى و مبینا نصیرى 
از دیگر برنامه هایى هســتند که در شــب یلدا تدارك 

ویژه اى دیده اند.
هنوز مشخص نیســت «دورهمى» مهران مدیرى در 
این شــب برنامه اى دارد یا خیر؛ با این حال،  مخاطبان 
مى توانند از ساعت 19 با «کتاب باز» مهمان شبکه نسیم 
شوند و تا پایان شب و با آخرین برنامه «کودك شو» در 

ساعت 23 این شبکه را دنبال کنند.

کمند امیرسلیمانى، با ابراز رضایت و خوشحالى از حضور در برنامه 
«بچه محل»، افشا کرد که بسیارى از عوامل این برنامه، در موج دوم 

کرونا، به این بیمارى دچار شدند.
او که دریک برنامه تلویزیونى سخن مى گفت در این باره توضیح داد: 
در پیک دوم کرونا بخشى از عوامل پروژه «بچه محل» به این بیمارى 
مبتال شدند و کار به مدت دو هفته تعطیل شد تا همه قرنطینه شوند. 
از روز اول هم همه بســیار رعایت مى کردند. خوشبختانه آن روزها 

گذشت و کار ادامه پیدا کرد.
امیرسلیمانى ادامه داد: من سعى کردم مواردى که الزم بود را رعایت 
کنم و اولین موردى که به آن توجه کردم هم این بود که اضطراب، 
سیستم ایمنى بدن را ضعیف مى کند. بنابراین باید ضمن رعایت موارد 

الزم، ترس بى مورد نداشت.

بازیگر «بى قرار» با بیان اینکه خوشحال است که سریال «پدرساالر» 
و «بچه محل» به عنوان دو پروژه موفق زندگى حرفه اى اش، متعلق 
به شبکه 2 بوده است، اظهار کرد: حضور در مجموعه «بچه محل» 
بعد از مدت ها و پس از کارهاى مختلفى که به من پیشنهاد مى شد، 
برایم اتفاق مبارکى بود. امیرسلیمانى ادامه داد: برنامه «بچه محل» از 
معدود کارهایى است که همه شرایطش متعادل و خوب بوده. به ویژه 
به لحاظ فراگیرى اثر، اغلب پدر و مادرها اذعان مى کنند که همراه 

فرزندانشان این برنامه را تماشا مى کنند.
بازیگر «فاخته» اضافه کرد: در این برنامه با یک قشر جدید روبه رو 
شدم و هیچ وقت ابراز محبت بچه هاى کوچک را از نزدیک احساس 
نکرده بودم. این نشــان مى دهد که برنامه هــاى خوب همچنان 

مخاطبان خود را دارند. /3857

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «87 متر» به کارگردانى کیانوش 
عیارى، دى ماه به پایان مى رســد. ســریال تلویزیونى «87 متر» 
یک درام اجتماعى اســت که داســتان آن درباره دو خانواده به نام 

«پوردورانى» و «خلیلى» است.
«علیرضا پوردورانى» به همراه همســر، دو دختر و پسرش خانه اى

 را از یک فروشــنده به نام «فرج ناصرى» خریــدارى مى کنند؛ اما 
روز اسباب کشــى متوجه مى شــوند که خانه به فرد دیگرى به نام 
«رجب خلیلى» فروخته شده است. «رجب» به همراه پسر، همسر 
و دو دخترش صبــح زودتــر از پوردورانى ها به خانه رســیده اند و 
وسایلشان را در خانه گذاشته اند، اما با رسیدن خانواده «پوردورانى»، 
ماجراى کالهبردارى مشخص مى شود. قصه «87 متر» از کشش 

فوق العاده اى برخوردار است که بیش از 30 لوکیشن در تهران دارد.

تصویربردارى ســریال «87 متر»، حداکثر تا 5 دى مــاه به اتمام 
مى رســد و همزمان با تصویربردارى تدوین انجام مى شود. البته 

تاکنون صداگذارى  10 قسمت ابتدایى تمام شده است.
على دهکردى، فریبا کامران، مهران رجبى، شهین تسلیمى، فریده 
سپاه منصور، حسین سلیمانى، دیبا زاهدى، شبنم عرفى نژاد، مانى 
صدیقى، عرفان آصفى، سونیا سنجرى، نیما نورى زاده، الهه خادمى، 
حسام قاسمى، سعید پیردوست، غزل شجاعى، ملیکا نصیرى، عادله 
دائم پناه، مهدى دانایى و هانا وارسته (بازیگر خردسال) هنرمندانى 

هستند که در این سریال ایفاى نقش مى کنند. 
على سلیمانى، محمد بحرانى، داریوش کاردان، مریم سلطانى، شیما 
مرزى، على انصاریان، رضا مسعودى، سهیال کاشفى، شوار کریم زاده، 
رضا صادق و حسام قاسمى هم بازیگران مهمان این مجموعه هستند.

مجریان یلدایى تلویزیون چه کسانى هستند؟

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |

کتاب صوتى مجموعه داستان «قاشق چاى خورى» به قلم 
هوشنگ مرادى کرمانى با صداى رضا بابک و شهین نجف 

زاده منتشر شد.
این کتاب که تازه ترین اثر هوشنگ مرادى کرمانى است و 
اردیبهشت سال گذشته منتشر شد،  حاال به همت مؤسسه 
«نوین کتاب» با صداى رضا بابک، بازیگر تئاتر، ســینما، 
تلویزیون و شــهین نجف زاده گوینده و بازیگر ســینما و 

تلویزیون شنیدنى شده است. آهنگسازى این اثر را رامین 
وطن نیا برعهده داشته است.

«قاشق چاى خورى» با زمان هفت ساعت و 21 دقیقه در 
دسترس عالقه مندان به کتاب گویا قرار گرفته است. 

مجموعه  داستان «قاشق چاى خورى» شامل 13 داستان 
با عنوان هاى «باِغ کاکا»، «ســه چرخه»، «قاشــق چاى 
خورى»، «شکالت»، «ستاره»، «نمک»، «پتوس بهرام، 

پتوس نگار»، «باباجان»، «ســختگیر»، «سیسمونى»، 
«خانه  خودم»، «عاروسو» و «پاى بلند پنگوئن» است.

کتاب «قاشــق چاى خورى» آخرین اثر هوشنگ مرادى 
کرمانى تاکنون اســت، که در اردیبهشت 98 منتشر شد و 
بنا بر اعالم، در مدت کمتر از چهار ماه به چاپ پنجم رسید. 
نشر «معین»  انتشار این کتاب را  برعهده داشته و حاال براى 
نخستین بار «نوین کتاب» این کتاب را شنیدنى کرده است.
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کتاب صوتى مجموعه داستان «قاش
هوشنگ مرادى کرمانى با صداى ر

زاده منتشر شد.
این کتاب که تازه ترین اثر هوشنگ
اردیبهشت سال گذشته منتشر شد
«نوین کتاب» با صداى رضا بابک
تلویزیون و شــهین نجف زاده گوی

داستان هاى مرادى کرمانى با صداى رضا بابک

روایت کمند امیرسلیمانى از کرونا گرفتن عوامل «بچه محل»

تصویربردارى «87 متر» دى ماه به پایان مى  رسد 

کامبیز دیرباز گفت: این روزها در فیلم سینمایى «تک تیرانداز» ایفاى نقش مى کنم که خیلى دوست دارم و به 
همین دلیل سختى هایش را به جان خریدم.

کامبیز دیرباز در گفتگویى تلفنــى اظهار کرد: این روزها بعد از 16 ســال دوباره فضــاى کار جنگى را تجربه 
مى کنم. سریال «نابرده رنج» هم صحنه هاى جنگى داشت. اما در سینما بعد از دوئل 16 سال است کار جنگى 
نکرده ام. سنم باالتر رفته و 45 سالم است. واقعاً پوســتم در خاك، خاکریز، فضا و مختصات فیلم جنگى کنده 
مى شود. ان شاءا... دو هفته آخر کار است. امیدوارم کرونا بگذارد که کار تمام شود.  وى در پایان گفت: این فیلم با 
نام «تک تیرانداز» کار على غفارى است. سینماى قهرمان پرور است که خیلى مى پسندم. ُرل تک تیرانداز را بازى 
مى کنم که خیلى دوست دارم و به همین دلیل سختى هایش را به جان خریدم. تیراندازى یکى از عالقه هایم است. 

اما به دلیل این نقش اختصاصاً تیراندازى با اسلحه دوربین دار را یاد گرفتم./3858

کامبیز دیرباز: 

سختى هاى «تک تیرانداز» را به جان خریدم
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با حضور محمدرضا ساکت در باشگاه ســپاهان به عنوان مدیر عامل به نظر مى رسد شرایط 
مدیریتى تیم به مراتب بهتر از گذشته شده است. 

البته محمد رضا ساکت با این پست بیگانه نیست. او پیش تر هم مدیر عامل باشگاه سپاهان بود 
و روزهاى طالیى را در این باشگاه رقم زد و او این بار در شرایطى به باشگاه سپاهان برگشته 
است که سال هاى سال مدیریت در فدراســیون فوتبال را هم تجربه کرده و مى تواند 
ایده هاى نو و بهترى براى موفقیت تیم سپاهان به کار گیرد. به خدمت گیرى محرم 
نویدکیا در حالى که تجربه ســرمربیگرى نداشت یک ریسک بزرگ از سوى 
محمدرضا ساکت و دیگر اعضاى هیئت مدیره باشگاه بود که آنها به خوبى 
تالش مى کنند تا از این انتخاب حمایت کنند تا سپاهان مسیر رو به جلو 

را طى و به مسیر قهرمانى برگردد.
اما یکى از کارهاى خوب باشگاه ســپاهان با مدیریت محمدرضا 
ســاکت احترام به حریفانى اســت که براى بازى با سپاهان به 
اصفهان مى روند؛ او پیش تر هم یک بدعت نو را در فوتبال ایران 
باب کرده بود. تقدیر و جدایى مسالمت آمیز از بازیکنانى است 
که اردوى تیم سپاهان را ترك مى کنند که این موضوع را در 
ماجراى محسن مسلمان دیدیم. در جریان بازى سپاهان - 
نساجى محمدرضا ساکت از وحید فاضلى سرمربى نساجى 
و همچنین حمیدرضا فرزانه که سال هاى سال به عنوان 
بازیکن در تیم ســپاهان بوده با اهداى یک دسته گل و 
تابلوى تصاویرشــان تقدیر کرد که حرکت جالبى بود. 
همچنین در هتل محل اقامت تیم نســاجى بنر خوش 

آمدگویى از سوى باشگاه سپاهان نصب شده بود. 
بدون شک این رفتارها نشــان مى دهد در سایه رقابت 
ســخت و حتى پر تنش در زمین مى توان در بیرون از 
زمین احترام ها را حفظ کرد و به نوعى رفیق بود. این 
رفتارها اگر چه ساده و پیش پا افتاده اما حرفه اى است 
و کمتر باشــگاهى آن را انجام مى دهد چون همه 

نگاه ها به زمین و کسب نتیجه است./3853

با حضور محمدرضا ساکت در باشگاه ســپاهان به ع
مدیریتى تیم به مراتب بهتر از گذشته شده است.

البته محمد رضا ساکت با این پست بیگانه نیست. او پی
و روزهاى طالیى را در این باشگاه رقم زد و او این با
است که سال هاى سال مدیریت در فدراســیو
ایده هاى نو و بهترى براى موفقیت تیم سپ
نویدکیا در حالى که تجربه ســرمربیگ
محمدرضاساکت و دیگراعضاى

تالش مى کنند تا از این انتخاب
را طى و به مسیر قهرمانى بر
اما یکىاز کارهاى خوب
ســاکت احترام به حریف

اصفهان مى روند؛ اوپیش
و باب کرده بود. تقدیر
که اردوى تیم سپاها
ماجراىمحسن مس
نساجى محمدرضا
و همچنین حمید
تیمس بازیکن در
تابلوى تصاویرش
همچنین در هت
آمدگویى از س

بدون شک این
ســخت و ح
زمین احترا
اگر رفتارها
و کمتر با
نگاه ها

دمت گرم سپاهان

هافبک تیم فوتبال سپاهان مى گوید عدم حضورش در لیست این تیم به دلیل در جریان بودن مذکرات براى تمدید قرارداد بوده است.
رضا دهقانى، هافبک تیم فوتبال سپاهان که در مقابل نســاجى مازندران تیم سابقش بار دیگر در رقابت هاى لیگ برتر فرصت بازى 
کردن پیدا کرد، در گفتگویى در این مورد بیان کرد: واقعاً براى این تیم خوب آرزوى موفقیت مى کنم. نساجى را تیم خودم مى دانم و 
به من در مسیر حرفه اى فوتبالم خیلى کمک کرده است. براى نساجى و دکتر فاضلى عزیز آرزوى موفقیت دارم و امیدوارم به روند 

خوبى که پیش از بازى با سپاهان داشتند، ادامه بدهند.
دهقانى سپس با اشاره به پیروزى 4 بر صفر طالیى پوشان برابر نساجى مازندران بیان کرد: بازى خیلى خوبى بود. خدا را شکر بازى 
خیلى خوبى انجام دادیم. دو بازى بود که به دالیل مختلف خوب نتیجه نگرفته بودیم. در بازى آخر که شرایط در مسجدسلیمان اصًال 
مناسب برگزارى یک مسابقه فوتبال نبود. به هر حال خیلى خوشحالیم که با یک بازى هوشمندانه، منطقى و تهاجمى، اشتباهات دو 

بازى قبل را تکرار نکردیم و 3 امتیاز خوب و شیرین را گرفتیم.
رضا دهقانى که در دیدار برابر گل گهر به صورت فیکس وارد زمین شد، در رابطه با اخبارى که پیرامون بیرون ماندن او از لیست 20 نفره 
سپاهان به دلیل عدم تمدید قرارداد شنیده مى شــود، توضیح داد: در این مورد باید خدمت شما عرض کنم که وقتى به سپاهان 
برگشتم خودم پیشنهاد تمدید قرارداد سه ساله را به باشگاه دادم ولى بنابر دالیلى به توافق نرسیدیم. خیلى دوست ندارم 
در این مقطع درباره این موضوع صحبت کنم. من تا پایان فصل با باشگاه قرارداد دارم و خیلى خوشحال 

خواهم شد اگر فرصت ادامه حضور در تیمى که از صمیم قلبم دوستش دارم، برایم فراهم شود.
سئوال بعدى ما از دهقانى در رابطه با دیدار برابر مس رفسنجان در زمین چمن مصنوعى این 
ورزشگاه بود و این بازیکن گفت: مس رفســنجان هم یک برد خوب به دست آورده و االن 
شرایط روحى خوبى دارند. چمن مصنوعى کارمان را سخت مى کند و بازى دشوارى پیش 

رو داریم ولى ما تیم آماده و سرحالى داریم که آمادگى بازى در هر شرایطى را دارند.

حاال از سجاد 
بیشتر حساب ببرید

اگر نگوییم سجاد شهباززاده بهترین بازیکن سپاهان برابر نساجى 
بود، مى توان گفت یکى از بهترین بازیکنان حاضر در میدان بود. 
او در این دیدار توانســت دو بار دروازه حریف مازنى را باز کند و 
پیروزى تیمش را پررنگ تر کند. درباره شهباززاده مى توان گفت 
مهاجم سپاهانى ها که در سال گذشته انتقاداتى از سوى هواداران 
تیمش مى شنید، در لیگ بیستم همه هم و غم خود را گذاشته 
تا بتواند تبدیل به یکى از بهترین گلزنان لیگ برتر شود. او با دو 
گلى که در بازى اخیر به ثمر رســاند توانست پنج گله شود و به 
همراه گادوین منشا، مشترکًا آقاى گل شود. نکته جالب درباره 
گلزن هاى لیگ امســال، بریس تعدادى از مهاجمان حاضر در 
تیم هاى مختلف بود و حاال پس از نفراتى همچون امین قاسمى 
نژاد(دو بار) و طالب ریکانى، سجاد شهباززاده جدیدترین بریس 

کننده لیگ بیستم نام مى گیرد./3854

هیچ کجاى دنیا 
اینطورى نیست

 دوران حضور علیرضا منصوریان در تراکتور بسیار کوتاه تر از حد تصور 
بود. حتى کسانى که نسبت به خلق و خوى مالک تراکتور آشنا بودند هم 
حدس نمى زدند منصوریان فقط پنج هفته در این تیم تحمل شود و اینطور 
بى رحمانه او را کنار بگذارند. منصوریان در این مدت خیلى براى دلربایى 
از تراکتورى ها تالش کرد و حتى در نخستین گام تصاویر استقاللى اش را 
از صفحه اینستاگرام پاك کرد؛ درحالى که هویت او مشخص است و اصًال 
نیازى به این کارها نیست. حاال که علیمنصور از تیم تبریزى جدا شده، 
راحت مى تواند آن عکس ها را برگرداند و منتظر پیشنهاد بعدى باشد؛ با 
این حال، خوب است او بداند هیچ کجاى دنیا بازیکنان و مربیان با رفتن 

به یک تیم جدید، اقدام به محو نشانه هاى تیم قدیمى خود نمى کنند.

خوشحال مى شوم همچنان اینجا بمانم

یک کارشناس فوتبال گفت: با توجه به قدرت سر زنى استنلى و 
گلزنى این بازیکن که سال هاى قبل هم ثابت شده است، محرم 
نویدکیا به این نتیجه رسیده که در زمین بازى براى گلزنى باید 
چند تاکتیک وجود داشته باشد که اگر تیم حریف عمق را بست 

بتوانند از کناره ها با ارسال هاى بلند به گل برسند.
حمید معماریان در رابطه با بازى سپاهان و نساجى، اظهار کرد: 
سپاهان در هفته هاى چهارم و پنجم نتایج خوبى نگرفت و 
انتظارات باشگاه و هواداران را برآورده نکرد که در بازى 
مقابل نساجى با یک ترکیب تازه، حمله از عمق، 
کناره ها و ارسال ها توانست نتیجه خوبى 
به دســت آورد، حضور اســتنلى این را 
مى رساند که ســپاهان فقط روى یک 

تاکتیک براى رســاندن گل تمرکز نکرده است که همین هم 
باعث شد نساجى را غافلگیر کنند.

وى ادامه داد: با سه گلى که سپاهان در نیمه اول به ثمر رساند، 
برترى خود را ثابت کرد و توانست بازى را پیروز شود.

کارشناس فوتبال با بیان اینکه محرم به این نتیجه رسیده که 
فقط از طریق بازى زمینى نمى شود پیروز شد، تصریح کرد: با 
توجه به قدرت سرزنى استنلى و گلزنى این بازیکن که سال هاى 
قبل هم ثابت شده است، محرم نویدکیا به این نتیجه رسیده که 
در زمین بازى براى گلزنى باید چند تاکتیک وجود داشته باشد 
که اگر تیم حریف عمق را بست بتوانند از کناره ها با ارسال هاى 

بلند به گل برسند.
معماریان در خصوص عملکرد نســاجى، خاطر نشــان کرد: 

نساجى در ده دقیقه نیمه نخســت عملکرد خوبى داشت ولى 
گل زودهنگامى که دریافت کرد باعث شــد تمرکز و انسجام 
تیمى آنها به هم بریزد، در این مواقــع مربى باید با تعویض و 
صحبت هاى خود وضع تیم را به شرایط عادى بازگرداند. مربیان 
فوتبال سه گل را مى گویند تیر خالص، در نیمه دوم سپاهان 
چند اشتباه داشت که نساجى موقعیت گل ایجاد کرد و به غیر از 

آن این تیم حرفى براى گفتن نداشت.
کارشناس فوتبال اضافه کرد: نویدکیا با پیروزى مقابل نساجى 
توانست تا حدودى مدیریت باشگاه و تماشاگران را راضى کند، 
ســپاهان تیم بزرگ و قدرتمندى است و نتایج ضعیف براى 
مسئولین قابل قبول نیست. در نیمه دوم سپاهان با سه گل 

اشباع شده بود که باید بهتر عمل مى کرد./3855

نویدکیا متوجه شده فوتبال فقط 
روى زمین نیست

بازى مستقیم
شگرد قلعه نویى است

سرپرست تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با بیان اینکه این تیم «کارى 
کرده است کارستان»، درباره صدرنشینى در جدول لیگ گفت: قرار 

گرفتن در صدر لذت بخش است اما هیچ معنایى ندارد.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته ششــم لیگ برتر 
فوتبال ایران موفق شد تیم گل گهر سیرجان را شکست بدهد و به 

صدر جدول لیگ برتر صعود کند.
على فیروزى سرپرســت تیم صنعــت نفت که با همیــن تیم در 
سال هاى گذشــته به عنوان ســرمربى صدر جدول را تجربه کرده 
بود، گفت: بازى سنگینى با گل گهر داشــتیم. این تیم کادر فنى و 
بازیکنان بسیار خوبى دارد. گل گهر هفته گذشته شکست خورده بود و 
مى دانستیم با تدابیر زیاد و با انگیزه باال براى جبران آن باخت مقابل 
ما قرار مى گیرند. این تیم در نیمه نخست خیلى فشار آورد چون از نظر 

فیزیکى از ما خیلى برتر بود. آنها بازى مستقیم انجام 
مى دادند که شگرد تیم هاى امیر قلعه نویى است. 

فیروزى در خصــوص نقاط ضعف تیم گل 
گهر خاطرنشان کرد: من براى اولین بار 
در پست مدیریتى کار مى کنم و دوست 
نــدارم بگویم اگر تیمى را شکســت 
داده ایم به خاطر ضعف آن تیم بوده؛ 
بلکه مى گویم به دلیل قدرت خودمان 
پیروز شــدیم. ما در نیمــه اول بازى 

سردرگم بودیم اما در نیمه دوم بازى را در 
دست گرفتیم؛ هرچند تیم حریف فیزیکى تر 

بود. بچه هاى صنعت نفت کارى کرده اند 
کارستان و سطح توقعات از تیم 

ما باالتر رفته است.

هافبک تیم فوتبال سپاهان مى گوید عدم حضورشد
رضا دهقانى، هافبک تیم فوتبال سپاهان که در مق
کردن پیدا کرد، در گفتگویى در این مورد بیان کر
به من در مسیر حرفه اى فوتبالم خیلى کمک ک
خوبى که پیش از بازى با سپاهان داشتند، ادامه
4دهقانى سپس با اشاره به پیروزى 4 بر صفر طال
خیلى خوبى انجام دادیم. دو بازى بود که به دالیل
مناسب برگزارى یک مسابقه فوتبال نبود. به هرح
3بازى قبل را تکرار نکردیم و3 امتیاز خوب وشیرین ر
به صورتفیک رضا دهقانى که در دیدار برابر گل گهر
سپاهان به دلیل عدم تمدید قرارداد شنیده مى
برگشتم خودم پیشنهاد تمدید قرار
در این مقطع درباره این

خواهم شد اگر فرص
بعدى سئوال
ورزشگاه بو
شرایط رو
رو داریم

خوشحال مىش ما قرار مى گیرند. این تیم در نیمه نخست خیلى فشار آورد چون از نظر 
فیزیکى از ما خیلى برتر بود. آنها بازى مستقیم انجام 

مى دادند که شگردتیمهاىامیر قلعه نویىاست. 
فیروزى در خصــوص نقاط ضعف تیم گل
گهر خاطرنشان کرد: من براى اولین بار 
در پست مدیریتى کار مى کنم و دوست
نــدارم بگویم اگر تیمى را شکســت 
داده ایم به خاطر ضعف آن تیم بوده؛ 
بلکه مى گویم به دلیل قدرت خودمان 
پیروز شــدیم. ما در نیمــه اول بازى

سردرگم بودیم اما در نیمه دوم بازى را در 
دست گرفتیم؛ هرچند تیم حریف فیزیکى تر 

بود. بچه هاى صنعت نفت کارى کردهاند 
کارستانو سطح توقعات ازتیم

ما باالتر رفته است.

رشید مظاهرى در بازى با شهر خودرو مشهد هم دروازه بان اصلى استقالل است اما به 
هرحال هر زمانى امکان دارد حکم محرومیت دو جلسه اى او اعالم شود و اگر این اتفاق 
رخ بدهد و مثًال هفته آینده حکم ابالغ شــود، مظاهرى دربى هفته هشــتم را از دست 
مى دهد. اتفاقى که خودش، محمود فکرى و هواداران استقالل اصًال دوست ندارند رخ 
دهد. استقالل در هفته هاى هفتم و هشتم لیگ برتر به مصاف ذوب آهن و پرسپولیس 
مى رود و حتى اگر رأى مظاهرى بعد از بازى با ذوب آهن اصفهان هم اعالم شود، او دربى 
را از دست مى دهد. استقاللى ها مى گویند اتفاقى که پارسال در زمان حضور مظاهرى در 
تراکتور افتاده، مربوط به گذشته است و ما نباید تاوان آن را پس بدهیم اما به هرحال باید در 

این مورد کمى صبر کرد و دید رشید مظاهرى اصًال محروم مى شود یا نه؟

رشید مظاهرى دربى را از دست مى دهد؟
بازیکن ایرانى-سوئدى بعد از 18 سال حضورش در فوتبال حرفه اى که مانند 

اغلب فوتبالیست ها سال هاى پرفراز و نشیبى بود کفش هایش را آویخت.
بهرنگ صفرى، بازیکن ایرانى-سوئدى در آخرین بازى تیمش در لیگ سوئد 
بعد از دقیقه 60 پا به چمن ورزشگاه الدا گذاشت تا آخرین نیم ساعت دوران 

حرفه اى اش را برابر اوسترسوند تیم سابق سامان قدوس بازى کند.   
علیرغم کمبود تماشاگر باشگاه مالمو به طور کامل از ستاره ایرانى اش تقدیر 
کرد. ویدیوهایى از راجر فدرر، تنیســور سرشناس جهان و همچنین همسر 
بهرنگ، یک موزیک ویدیو از طرف یوهان داهلین و مارکوس روزنبرگ دو 
بازیکن قدیمى مالمو به مناسبت این روز آماده شده بود. صفرى نیز در میان 

بازیکنان ایستاده بود و در همه جهات اداى احترام مى کرد.
فصلى که براى او به پایان رسید فصل آسانى نبود. او کمتر از آن چیزى که 
دوست داشت در زمین بازى کرد. به گفته صفرى یکى از دالیلى که دیگر 
نتوانست به فوتبال ادامه بدهد خانواده اش بوده است. خانم ایوانا همسرش 
و پسرانش امیلیانو و لئون، وقتى دیدند که او از شرایطش در این فصل در 
مالمو سرخورده شده حمایت ویژه اى از او کرده و باعث شدند که با روحیه 
ادامه بدهد: «من روزهاى سختى را گذراندم اما پسرانم باعث شدند که 
بتوانم مدتى شرایط را فراموش کنم. فصل گشته در دوران فوتبالم یکسال 

غیرقابل باور و سخت بود.»

پیام راجر فدرر براى خداحافظى بازیکن ایرانى 
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متخصص ویروس شناسى با اشاره به مهمترین تغییرات 
ویروس کرونا از ابتداى شــیوع تا به امروز اظهار کرد: 
این تغییرات صرفًا با ژنتیک ویروس مرتبط اســت و 
ربطى به عملکرد حیات ویروس ندارد. وى تأکید کرد: 
ویروس کووید- 19 براى افزایش قدرت انتقال، میزان 

پروتئین هاى خود را نیز افزایش داده است.
دکتر مریم واعظ جاللى با بیــان اینکه کروناویروس 
جدید همانند ســایر ویروس ها، میل شــدیدى به بقا 
در طبیعــت دارد، تأکیــد کرد: تحقیقــات بیانگر این 
مهم اســت که  احتماًال تعداد پروتئیــن هاى گیرنده 
سلولى اى که در سطح ویروس پراکنده شده است به 

مراتب از روزهاى اول شیوع تا به امروز بیشتر و قوى تر 
شده، به عقیده محققان بسته شــدن راه هاى ورودى 
انتقال ویروس به کمک ماسک و افزایش رعایت فاصله 
فیزیکى، فرصت جوالن و سرایت پذیرى را  محدودتر 
کرده بنابراین ویروس ترجیح مــى دهد اگر وارد بدن 
فردى مى شــود با قدرت ســرایت پذیرى بیشترى 

عمل کند. 
وى گفت: در میزان سرایت پذیرى کرونا ویروسى که در 
حال چرخش است تغییراتى ایجاد شده اما این تغییرات، 
تغییراتى نیست که منجر به تغییرات عملکردى و تغییر 

نوع بیمارى ناشى از عفونت ویروسى شود.

عضو کمیته علمى ســتاد کرونا با تأکید بر اینکه حتى با 
وجود واکسن، کرونا ریشه کن نمى شود و باز هم باید نکات 
بهداشتى را رعایت کنیم، نسبت به برگزارى مهمانى ها و 

دورهمى ها هشدار داد.
دکتر مسعود مردانى با بیان اینکه در مورد کرونا به هیچ 
عنوان نمى توان از واژه «ریشه کن شدن» استفاده کرد، 
گفت: بیمارى کنترل خواهد شــد و سپس به شکل یک 
بیمارى بومى مانند سینه پهلو و... درمى آید اما ریشه کن 
نمى شود. وى با اشاره به اینکه دورهمى ها یکى از عوامل 
اصلى انتقال ویروس کرونا هســتند، افزود: بر اســاس 
بررسى ها 50 درصد افرادى که اخیراً به کرونا مبتال شدند 

شرح حالى از شــرکت در دورهمى را ذکر کرده اند. البته 
سنت شب یلدا براى ما ایرانیان بسیار مهم است بنابراین 
هر خانواده باید در منزل خودش خوراکى هاى مخصوص 
این شــب مانند انار، هندوانه و... را خریــدارى کرده و 
مراسم را با حضور اعضاى خانواده برگزار کند. از طرفى 
اپلیکیشن هاى ارتباطى مختلف این امکان را به ما مى 
دهند که با عزیــزان و بزرگ ترهایمان تماس تصویرى 
برقرار کنیم و دورادور این سنت حسنه را انجام دهیم. شب 
یلداى امسال مانند سیزده بدر، عید نوروز و سایر مراسم 
و آیین ها باید متفاوت باشــد و امیدواریم مردم حداکثر 

همکارى را براى حفظ جان خودشان با ما داشته باشند.

گوشه اى از هوشمندى 
ویروس کرونا در بدن انسان

کرونا 
ریشه کن نمى شود

استان هاى رکورددار 
سیما سادات الرى، سخنگوى وزارت    ایسنا|
بهداشـت تأکید کرد: بیشـترین میزان بـروز ابتال به 
کرونا به ترتیب در اسـتان هاى ایالم، اردبیل، تهران 
و گلستان بوده است. همچنین میانگین بروز هفتگى 
موارد مرگ و میر ناشى از بیمارى در کشور به ترتیب 
در استان هاى اربیل، یزد، زنجان و آذربایجان غربى و 

ایالم بوده است./3859

نگرانى از دى و بهمن
سـخنگوى قرارگاه سـتاد ملى مقابله    ایسنا|
با کرونا گفـت: رفتار ویروس به ما نشـان داده اسـت 
به محض عـدم کنترل آمـار ابتال باال مى رود. سـرد 
شـدن هوا، دورهمى خانوادگى که بیش از 50 درصد 
بسترى هاى فعلى بیمارسـتان ها مربوط به این افراد 
است اگر ادامه دار باشد سـبب مى شود در اواخر دى و 

اوایل بهمن ماه پیک مجدد داشته باشیم. 

همکارى واکسنى
  مهر| شرکت داروسازى انگلیسى «آسترازنکا» 
اعالم کـرد به زودى بـراى تحقیقات دربـاره ترکیب 
واکسن کووید- 19 دانشگاه آکسفورد و «اسپوتنیک 
5» با انسـتیتو «گامالیا» روسـیه همـکارى مى کند. 
این خبر در حالى اعالم مى شـود که اواخر ماه گذشته 
میالدى توسـعه دهندگان واکسن «اسـپوتنیک 5» 
از طریـق توییتر با آسـترازنکا تماس برقـرار کردند و 
خواسـتار ترکیب دو واکسـن براى ارتقاى کارآمدى 

محصول نهایى شدند.

تأثیر کرونا بر مزد اروپایى ها 
  بهار| همانند سایر نقاط جهان اروپا نیز به طور 
گسترده با همه گیرى کرونا درگیر شده است و در نتیجه 
این مسئله کسب و کارهاى اروپایى متحمل زیان هاى 
هنگفتى شده اند. در شرایطى که رشد اقتصادى بسیارى 
از کشـورهاى اروپایى به کمترین سـطح تاریخ معاصر 
خود رسیده، برآوردها نشان مى دهد که به طور متوسط 
درآمد شـاغلین اروپایى در سـال 2020 نسبت به سال 
گذشته 5/2 درصد کاهش یافته است. طبق اعالم مرکز 
آمار اتحادیه اروپا، شاغلین در کرواسى بیشترین کاهش 
درآمد نسبت به سال قبل را تجربه کرده اند به گونه اى 
که درآمد امسال کروات ها نسبت به سال قبل بیش از 

13 درصد کاهش یافته است. /3861

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
موسسه خیریه زائرسرا و حسینیه امام رضا علیه السالم فروشانى هاى خمینى شهر به شماره ثبت 150 و شناسه ملى 10860078214 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/03/30 و به استناد نامه شماره 1453/515/99/1/19 مورخ 1399/5/15 فرماندهى انتظامى شهرستان خمینى شهر تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سید حسین احمدى فروشانى به شماره ملى 1140489607 به ســمت رییس هیات مدیره و حیدرعلى پیمانى فروشانى به شماره ملى 
1141611082 به سمت مدیرعامل و علیرضا پورشریعت به شماره ملى 1819429865 به سمت نایب رییس هیات مدیره ومحمدرضا نقدعلى به شماره 
ملى 1140498622 به سمت عضو و مصطفى دانش به شماره ملى 1141463830 به سمت خزانه دار و امین اله گلى به شماره ملى 1141517396 و 
احمدمالکى به شماره ملى 1140500604 و على اکبر آقایى به شماره ملى 1141477440 و عباس پریشانى به شماره ملى 1140502972 به سمت 
اعضا اصلى و محمدعلى حاجیان به شماره ملى 1140486616 به سمت منشى و ماشااله حاجیان به شماره ملى 1140499866 و حیدرعلى شاهنوشى به 
شماره ملى 1141549786و شکراله جبل عاملى به شماره ملى 1141532239 به سمت اعضاى اصلى براى مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق 
بهادر و تعهد آوربا امضاء دو نفر خزانه دار و مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره و خزانه دار متفقاً با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1059122)

آگهى تغییرات 
موسسه خیریه زائرسرا و حسینیه امام رضا علیه السالم فروشانى هاى خمینى شهر به شماره ثبت 150 و شناسه ملى 10860078214 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/30 و به استناد نامه شــماره 1453/515/99/1/19 مورخ 1399/5/15 فرماندهى انتظامى 
شهرستان خمینى شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حسین احمدى فروشانى به شماره ملى 1140489607 و حیدرعلى پیمانى فروشانى به 
شماره ملى 1141611082 و علیرضا پورشریعت به شماره ملى 1819429865 و محمدرضا نقدعلى به شماره ملى 1140498622 و مصطفى 
دانش به شماره ملى 1141463830 و امین اله گلى به شماره ملى 1141517396 و احمدمالکى به شماره ملى1140500604 و على اکبر آقایى 
به شماره ملى 1141477440 و عباس پریشانى به شماره ملى 1140502972 و محمدعلى حاجیان به شماره ملى 1140486616 و ماشااله 
حاجیان به شماره ملى 1140499866 و حیدرعلى شاهنوشى به شماره ملى 1141549786و شکراله جبل عاملى به شماره ملى 1141532239 
ابه سمت اعضاى اصلى و ابوالقاسم مالکى به شماره ملى 1141440075 و سید عبداله میرعنایتى به شماره ملى 1141693623 به سمت اعضاى 
على البدل هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. مهدى صرامى 1141676729 و حسین پیمانى 1140493213 به سمت بازرسان اصلى و 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان براى درج آگهى موسسه انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1059125)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آکام صنعت سپنتا درتاریخ 1399/09/20 به شماره ثبت 66348 به شناسه ملى 14009637224 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و مشاوره مهندسى متالورژى، حفاظت در برابر خوردگى، مکانیک و طراحى ،اجراء، تأمین 
تجهیزات سیستم هاى حفاظت کاتدى بازرسى خوردگى و حفاظت کاتدیک، بازرسى فنى و انجام آزمایشهاى مخرب و غیر مخرب، تهیه تجهیزات بازرسى، بازرسى حین 
ساخت قطعات و سازههاى فلزى، نظارت و مشاوره و ساخت مخازن ذخیره نفت وگاز، مشاوره و اجراى خطوط لوله نفت و گاز، انجام و نظارت بر عملیات پوشش دهى، ارائه 
و انجام پروژههاى کنترل کیفى، تهیه شناسنامه قطعات و تأسیسات صنعتى تامین، طراحى و مشاوره در زمینه مواد فلزى و غیر فلزى، شناسایى و انتخاب و روش ساخت 
مواد، عملیات حرارتى، بررسى ساختارهاى متالورژیکى، طراحى قالب هاى ریخته گرى، مشاوره در زمینه مهندسى جوش، کنترل کیفیت جوش، ارائه دستورالعمل و تست 
جوشکارى. انجام کلیه کارهاى تاسیساتى مکانیکى از قبیل تاسیسات نفت و گاز، تعمیر و نگهدارى ابنیه ساختمان و برق و مخازن تحت فشار صادرات و واردات تکنولوژى 
صنایع مادر، خرید و فروش کلیه کاالهاى مرتبط با موضوع شرکت وکاالهاى مجاز بازرگانى ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از 
کشور مباحث مرتبط با مهندسى صنایع از قبیل برنامه ریزى و تحلیل سیستمها و کنترل پروژه هاى عمرانى – ساختمانى – پتروشیمى و پاالیشگاهى و مباحث مرتبط با برنامه 
ریزى هاى تولید کنترل موجودى و برنامه ریزى هاى انبار سیستمهاى اطالعاتى ،کنترل کیفیت و طراحى سیستم هاى مدیریتى ، مدیریت دانش ، سیستم هاى بهره ورى و 
کیفیت فراگیر و طرح ریزى و پیاده سازى کارخانه هاى صنعتى ، تولیدى و شبیه سازى سیستم هاى تولید و کارخانه اى ، تولید و ساخت محصوالت صنعتى ، ساختمانى ، خانگى 
و مواد اولیه مرتبط با صنایع فوق، طراحى ،تولید و پیاده سازى ، مدیریت ، کنترل ، پشتیبانى و خدمات پس از فروش ، بهره بردارى ، اجاره و پیمان سپارى ، انتقال فن آورى 
محصوالت و سامانه هاى نرم افزارى به جز فرهنگى و هنرى، سخت افزارى و شبکه هاى ارتباطى و رایانه اى، صنعتى ،انجام مطالعات ، تحقیقات و پژوهش و راه حل هاى 
بهینه سازى ، مکانیزاسیون و اتوماسیون فرآیندهاى ادارى- تولیدى- صنعتى- تجارى- خدماتى ،خرید و فروش سهام جهت شرکت ،برگزارى سمینار ، میزبانى وب و 
دامین ( دامنه هاى اینترنتى ) ، تجارت الکترونیک ، ورود اطالعات و امنیت اطالعات و مدیریت و نظارت پروژه هاى مرتبط. مشارکت و سرمایه گذارى در اجراى کلیه پروژه هاى 
تولیدى و صنعتى اعم از داخلى و بین المللى ارائه و اجرا مشاوره، آموزش کوتاه مدت در رابطه با موضوع شرکت خدمات مهندسى مشاور درزمینه پاالیشگاه ها ، کارخانجات 
نفت و گاز و پتروشیمى  (به جزاستخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت ، گاز و پتروشیمى )خطوط انتقال نفت و گاز و ایستگاه هاى تقویت فشار، تصفیه خانه هاى آب 
و فاضالب صنعتى و بهداشتى ، پروژه هاى نیروگاهى و سازه هاى فلزى و بتنى طراحى، ساخت، نصب و نظارت فنى و اجراى کلیه سیستم هاى تاسیساتى اعم از تاسیسات 
برقى و مکانیکى ساختمان ها و کارخانجات صنعتى و نیروگاه ها ، تعمیر و نگهدارى فنى خطوط انتقال آب و فاضالب، نفت و گاز و پتروشیمى مشاوره ، طراحى ، ساخت و نصب 
و راه اندازى، نگهدارى و پشتیبانى تجهیزات و سیستم ها و ماشین آالت و تاسیسات صنعتى، اجراى کلیه کارخانجات صنعتى، ایجاد و راه اندازى پایلوت کارگاه و کارخانجات 
و ارائه خدمات مشاوره اى مدیریت سیستمى. اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى، گشایش اعتبارات اسنادى و LC براى شرکت نزد بانک ها،انجام و ارائه 
خدمات بصورت پیمانکارى عمومى (EPC مهندسى ، خرید ، ساخت) و مدیریت پیمان (MC) اعم از طراحى، مهندسى معادن و آب ، تونل ، خطوط انتقال لوله نفت و گاز. 
انعقاد قرارداد و مشارکت و همکارى با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى فروش و خدمات پس از فروش کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتى،طراحى،مونتاژ،تجهیز،ساخت وراه اندازى خطوط تولید 
قطعات صنعتى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سعادت آباد ، کوچه درخشان ، کوچه شهید لطف اله تقوى[41] ، پالك - 19، طبقه منفى 1 کدپستى 8163837970 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى آرمان دادخواه به شماره ملى 1293034606 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه آقاى احمد دادخواه به شماره ملى 1950420779 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى آرمان دادخواه به شماره ملى 1293034606 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى احمد دادخواه به شماره ملى 1950420779 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1059665)

آگهى تغییرات 
شرکت آسگون فلز سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 17801 و شناسه ملى 10260387148 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیرشــماره ثبت 22018 شناسه ملى 10103512680 و ساسان خدابنده شهرکى کدملى 
1288680414به ترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1058888)

به گفته آژانس هاى بهداشت عمومى جهان عامل اصلى 
سرایت کرونا در هواپیما، نشستن در میان دو ردیفى است 

که یک مسافر بیمار در آن نشسته است.
یک تیم تحقیقاتى آمریکایى دست به پژوهشى زده که در 
نوع خود منحصر به فرد است. در ده پرواز بین قاره اى در 
آمریکا رفتارها و تحرکات افراد در بخش اکونومى کالس 
مورد بررســى قرار گرفته و انتقال یک بیمارى در خالل 

پرواز را بر پایه این داده ها شبیه سازى کردند. 
محققان معتقدند محال اســت یک بیمارى تنفسى به 
طور مســتقیم از فاصله بیش از یک متر از مسافر بیمار 
انتقال یابد و این سرایت کرونا به ردیف جلو یا عقب یک 
مسافر مبتال محدود مى شود. بنابراین برخى سرایت ها 
ممکن است در خالل مدت انتظار در فرودگاه، هنگام سوار 
شدن یا پیاده شدن رخ داده باشد. همچنین ممکن است 
برخى مسافران قبل یا بعد از پرواز از منابع دیگرى آلوده 

شده باشند.
تعویض هــوا در هواپیما امرى مهم تلقى مى شــود. در 
صورتى که سیســتم تهویه خاموش باشد، افرادى که به 
فردى که ســرفه مى کند، نزدیک ترند (1/76 متر)، در 
واقع 11 درصد هواى آلوده را تنفس مى کنند در حالى که 
افراد دورتر (4 متر) در معرض این آلودگى قرار نمى گیرند.

مسئله دیگر به وعده هاى غذایى مربوط مى شود که در 
خالل آن چند دقیقه ماسک ها برداشته مى شوند. این امر 
سرایت ویروس را آسان تر مى کند. در پروازهاى طوالنى 
که دفعات بیشــترى این امر اتفاق مى افتد احتمال این 
سرایت بیشتر خواهد شد. البته باید این موضوع را مدنظر 
گرفت که در مورد بیمارى هاى مسرى مانند کووید-19 
و نیز آنفلوآنزاى فصلى براى مسافران پروازهاى داخلى 
و بین المللى به تماس هاى نزدیک تر محدود مى شود. 
بدین معنا که میزان خطر به واسطه طول مدت پرواز تغییر 

نمى کند بلکه با تماس نزدیک (کمتر از 1 تا 2 متر یعنى 
در همان ردیف یا ردیف مجاور) در همان 15 دقیقه بدون 

ماسک صورت مى گیرد.
به گفته آژانس هاى بهداشت عمومى جهان عامل اصلى 
خطر یا سرایت کرونا در هواپیما، نشستن در میان دو ردیفى 
است که یک مسافر بیمار در آن نشسته است. اما این امر 
ممکن است به صورت دیگرى رخ دهد. پنج مورد بالینى 
از ردیابى بیمارى ها از زمان انتقــال در هواپیماها (یک 
مورد سارس و چهار مورد آنفلوآنزا) فاش ساختند که 40 
درصد انتقال در خارج از دو ردیف صورت گرفته است. این 
موضوع ثابت مى شود که حرکت مى تواند عامل مهمى 

در انتقال بیمارى باشد.
چنین مى توان نتیجه گیرى کرد که الگوهاى کامپیوترى 
انتشار فقط انتشار ناشى از جابه جایى یک فرد بیمار از یک 

محل به محل دیگر را در نظر مى گیرند. 

فوق تخصص بیمارى هاى عفونى و اســتاد دانشگاه جوالن ویروس ها در هواپیما
علوم پزشکى تهران، در ارتباط با نحوه انتخاب داوطلبان 
واجد شرایط تزریق واکسن ساخت داخل کووید- 19، 

توضیحاتى ارائه داد.
محمدرضا صالحى گفت: قرار اســت لینکى در فضاى 
مجازى قرار داده شــود و داوطلبان 18 تا 50 ساله در 
این لینک نام نویسى کنند و بر اساس شرایط، تعدادى 
را مشمول دریافت واکسن قرار مى دهیم. وى با اشاره 
به اینکه داوطلبان نباید ســابقه ابتال به کووید- 19 را 

داشته باشــند، افزود: آنها تحت معاینات دقیق بالینى 
و بررسى هاى آزمایشــگاهى قرار مى گیرند. اگر فرد، 
قبًال به ویروس کووید- 19 مبتال شده باشد نمى توانیم 
ارزیابى هاى دقیقى در مورد پیگیرى عملکرد واکســن 

داشته باشیم.
صالحى تأکید کرد: تیمى که بر روى این واکســن در 
حال کار است بســیار قوى و از بهترین دانشگاه هاى 
کشور هستند و موفق شدند واکسن را با کیفیت بسیار 

باال تولید کنند.

مدیرکل تعاون و پشــتیبانى آموزش و پرورش گفت: 
دانش آموزان بــا توجه به اینکه مشــمول بیمه دانش 
آموزى مى شوند در صورت ابتال به کرونا شش میلیون 

تومان وام بالعوض مى گیرند.
گودرز کریمى فر درباره چگونگى تأمین هزینه درمان 
دانش آمــوزان مبتال به کرونــا اظهار کــرد: در بیمه 
درمان حــوادث دانش آموزى پیش بینــى کردیم که 
هزینه هاى فوت، نقص عضو، دیه، هزینه هاى کلینیکى 
و پاراکلینیکــى، بســترى و جراحى ســریع در بخش 
بیمارستانى مشمول این بیمه باشند. او افزود: با توجه به 
پوشش بیمه اى اقالم ذکر همه موارد را پرداخت کنیم و 
یک بخش هم موارد مربوط به حادثه است که به صورت 

کلى این حادثه ممکن است ساده باشد یا شامل مواردى 
مانند زلزله و سیل شود.

مدیرکل تعاون و پشتیبانى آموزش و پرورش بیان کرد: 
عالوه بر این موضوع حوادث مى تواند موارد دیگرى از 
جمله بیمارى کرونا را هم شــامل شود که در این مورد 
در بخش بیمارستانى و بخش هاى دیگر شش میلیون 
تومان وام دریافت مى کننــد. کریمى فر تصریح کرد: 
پرداخت این مبلغ در شرایطى اســت که کرونا را جزو 
بیمارى هاى صعب العالج در نظر گرفتیم بنابراین مبلغ 
به طور بالعوض است اما اختصاصًا ردیف جداگانه اى 
براى کرونا نداریم ولى بابت تأمین هزینه هاى درمان 

هم نگرانى وجود ندارند.

در اوج همه گیرى کرونا هر روز به شــمار افراد چاق و 
داراى اضافه وزن در ایران که از قبل هم جزو کشورهاى 
درگیر چاقى بود افزوده مى شــود. این مسئله عوارض 

جبران ناپذیرى را براى افراد به دنبال دارد.
گزارش هاى موجود وزارت بهداشــت نشان مى دهد 
شیوع چاقى به گونه اى اســت که بیش از یک چهارم 
افراد در کشور چاق هستند و زنان دو برابر مردان به این 
عارضه مبتال بوده و تفاوت زیــادى هم از منظر چاقى 
بین روستاها و شــهرها وجود ندارد؛ به طورى که 20 
درصد افراد در سطح روستاها و 24 درصد افراد در سطح 

شهرهاى کشور چاق هستند.
کم بودن فعالیت بدنى از مهمترین عوامل چاقى است و 
اکنون 47 درصد مردان و 64 درصد زنان ایرانى فعالیت 

فیزیکى کمى دارند و به عبارتى دیگر از هر ده نفر، شش 
نفر دچار کم تحرکى هستند.

سید ضیا مظهرى، نایب رئیس انجمن کنترل و درمان 
چاقى ایران در این زمینه مى گوید: شیوع ویروس کرونا 
باعث شده مردم فعالیت فیزیکى کمترى داشته و حتى 
تحرکى نداشته باشند که بار بیمارى ها بعد از پایان همه 

گیرى کرونا افزایش خواهد یافت.
مظهرى، فرهنگ آپارتمان نشینى، عالقه کودکان به 
بازى هاى رایانه اى و نشستن پاى تلویزیون و کم تحرك 
بودن را در افزایش آمار چاقى مؤثر مى داند و مى گوید: 
براى پیشگیرى از معضالت و عوارض چاقى باید افراد 
در ایــام قرنطینه خانگى، به مدت نیم ســاعت ورزش 

داشته باشند و تغذیه مناسب را نیز فراموش نکنند.

 معاون پرستارى وزارت بهداشت از ارائه خدمات مراقبت 
پرســتارى به بیش از 45 هزار بیمار مبتال به کووید- 19 
توسط 561 مرکز خدمات مراقبت و مشاوره پرستارى در 
منزل خبر داد. مریم حضرتى، با بیان اینکه ارائه خدمات 
مراقبت پرســتارى در منزل، کاهــش مراجعات و موارد 

بسترى بیمارستانى، کاهش هزینه ها، ارتقاى خودمراقبتى 
بیماران مبتال و خانــواده آنها و افزایــش رضایتمندى 
گیرندگان خدمت را به دنبال دارد، اظهار کرد: حدود 1000 
مرکز مراقبت پرستارى در منزل مجوز فعالیت دارند که از 

این تعداد 561 مرکز فعال هستند./3862

داوطلبان تزریق واکسن چگونه انتخاب مى شوند

پرداخت وام بالعوض به دانش آموزان مبتال به کرونا

کرونا زنگ خطر چاقى را به صدا درآورد

پرستارى در منزل

معاون اجتماعــى پلیس فتا ناجا ضمــن تأکید بر اینکه 
هرگونه تبلیغ، فروش و تزریق واکســن کرونا در فضاى 

 مجازى ممنوع اســت هشــدار داد: این ترفند مجرمان 
سایبرى براى کالهبردارى از شهروندان است.

سرهنگ رامین پاشــایى گفت: در پى انتشار اخبار تولید 
واکسن کرونا، شــاهد انجام تبلیغات گسترده با مضمون 
«فروش و واگــذارى این دارو در فضــاى مجازى و به 

خصوص شبکه هاى اجتماعى» هستیم.
وى ادامه داد: مجرمان ســایبرى با شگردهاى مختلف 

نظیر اعطاى واکســن کرونا در قبال ثبت نام در تورهاى 
مسافرتى و یا تبلیغات فریبنده، ثبت نام آزمایشى انسانى 
تزریق واکســن کرونا در کشــورهاى خارجى به همراه 
تور توریســتى و تفریحــى، در صدد کالهبــردارى از 
متقاضیان هســتند که در این راســتا تمامى تحرکات و 
جریان هاى مشــابه در کارگروه ویژه پلیس فتا در حال 

رصد است.

ماجراى تبلیغ «فروش و 
واگذارى واکسن کرونا»
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خشکى گردن مشکل شایعى در جوامع مدرن محسوب مى شود. 
تحقیقات مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها در آمریکا نشان 
داده بیش از 17 درصد زنان و بیش از 12 درصد مردان از درد یا 
خشکى گردن رنج مى برند. در ادامه چند راهکار ساده به شما 
معرفى خواهیم کرد که هم به جلوگیرى از خشکى گردن کمک 

کرده و هم از این درد ناخوشایند خالصتان مى کند.

1- به طور مرتب تمرینات کششى انجام دهید
دســت کشــیدن از کارهاى روزانه براى انجام یک حرکت 
کششى نقش بسزایى در جلوگیرى از خشکى گردن دارد. یکى 
از تمرینات خوبى که براى این کار وجود دارد به شرح زیر است:
کتف خود را بچرخانید، تیغه کتف هــاى خود را چندین بار به 
هم فشــار دهید، گوش هاى خود را یک به یک به آرامى به 
سمت کتف پایین آورید و سر خود را به آرامى به چپ و راست 
بچرخانید. دست هاى خود را باالى گوش هایتان بگذارید و 

با انگشتان خود به آرامى فشــار دهید و همزمان با مقاومت 
ماهیچه هاى گردن، سرتان را صاف نگه دارید.

2- از گرما یا سرما استفاده کنید
براى کاهش التهاب موضعى، یک کیسه آب گرم یا یخ احتماًال 
تأثیرگذار خواهد بود. اســتفاده از مقدارى یخ به رفع التهاب 
کمک مى کند و کیســه آب گرم مى تواند جریان خون را به 
حرکت درآورد. هر دو روش مؤثرند و به خودتان بستگى دارد 
که مایل به استفاده از کدام آنها باشید. حتى مى توانید به صورت 

یک در میان از آنها استفاده کنید.

3- بالش کمترى زیر سرتان بگذارید
استفاده از بالش زیاد در رختخواب مى تواند به گردن در زمان 
خواب صدمه بزند. وقتى ارتفاع توده بالش ها زیاد باشد، گردن 
خم شــده مى ماند که این امر باعث مى شود به محض بیدار 

شدن از خواب احســاس درد کنید. به عالوه باید از استفاده از 
بالش هاى خیلى سفت خوددارى کنید چون امکان حرکت را 

تا حد زیادى از گردن مى گیرند.

4- ماساژ حرفه اى داشته باشید
ماساژ مالیم بخش هاى دردناك گردن، اگر به درستى انجام 
شود، مى تواند گرفتگى گردن را از بین ببرد و ماهیچه هاى آن 
را به حالت قبل بازگرداند. عالوه بر این، انجام ماساژ مى تواند 
گردن درد را کاهش دهد، دامنه حرکتى شما را باال ببرد و حتى 

اضطراب را برطرف کند.

5- تحرك داشته باشید
اگر شــغل پشــت میزى دارید یا صرفًا زمان زیادى را پشت 
کامپیوتر مى گذرانید، احتماًال زیاد دچار گردن درد مى شوید. 
گهگاه از جاى خود بلند شــوید و چند حرکت ورزشى انجام 

دهید. این کار مانع از آن مى شود که گردنتان مدت طوالنى در 
یک حالت آسیب زا باقى بماند.

6- با چنگال به نوك زبانتان ضربه بزنید
زبان ما اطالعات ارزشمندى درباره  مشکالت بدنى ما در خود 
دارد که یکى از آنها مشکالت مربوط به گردن است. نوك زبان 
را با استفاده از یک چنگال (یا انگشتان) 10 تا 30 بار تحریک 

مى کنند. با این کار درد گردن فروکش مى کند.

7- هنگام استفاده از تلفن همراه سرتان را خم نکنید
از پایین نگه داشتن تلفن همراه یا هر وسیله هوشمند دیگر خود 
هنگام نگاه کردن به آن خوددارى کنید. وقتى سرتان را پایین 
مى آورید، گردن اذیت و درد بیشــتر مى شود، پس حواستان 
باشد که هر زمان که امکانپذیر بود تلفن همراه تان را در ارتفاع 

چشم هایتان بگیرید.

7 راهکار ساده براى 
درمان خشکى گردن

یک متخصص بیمارى هاى داخلى گفت: هوا از پارچه هایى 
که براى ماسک استفاده مى شــوند، عبور مى کند بنابراین 

جلوى نفس کشیدن را نمى گیرد.
حمیدرضــا امیرذهنى، متخصص بیمارى هــاى داخلى از 
دانشگاه علوم پزشکى، درباره اســتفاده مداوم از ماسک و 
پایین آمدن سطح اکســیژن خون اظهار کرد: برخى افراد 
گمان مى کنند ماسک، مانع رسیدن اکسیژن کافى به ریه 
شده و در نهایت باعث مرگشان مى شود؛ این تصور کامًال 

اشتباه است.
وى افزود: در واقع هــوا از پارچه هایى که براى ماســک 
استفاده مى شوند، عبور مى کند و در صورت استفاده صحیح، 

جلوى نفس کشیدن را نمى گیرد.
امیرذهنى با بیان اینکه براى اندازه گیرى ســطح اکسیژن 
خون مى توان از دستگاهى به نام «پالس  اکسیمتر» استفاده 
کرد، گفت: «پالس  اکسیمتر» دستگاهى پزشکى است که 
از نور براى تشخیص سطح اکسیژن خون استفاده مى کند. 
برخى پزشکان این دســتگاه هاى کوچک را براى کنترل 

عالیم کرونا توصیه مى کنند.
این متخصص بیمارى هاى داخلى ادامه داد: به طور طبیعى 
میزان اکســیژن خون افراد باید از 90 تا 100 درصد باشد و 
اغلب اوقات حتى به 94 هم مى رســد. اگر میزان اکسیژن 
به زیر از 90 درصد برسد؛ قطعًا از لحاظ پزشکى غیر طبیعى 

خواهد بود.
وى تصریح کرد: اگر افراد مبتــال به بیمارى کووید- 19 با 
دستگاه پالس اکسیمتر، سطح اکسیژن خون خود را اندازه 
گرفتند و از این مقدار پایین تر بود، حتمًا براى بسترى شدن 

به مراکز درمانى مراجعه کنند.
امیرذهنى بیان کرد: هر چند برخى عوامل مانند بیمارى هاى 
زمینه اى مى تواند سطح اکسیژن را تحت تأثیر قرار دهد و 

ممکن است میزان اکسیژن خون را پایین یا حتى باال ببرد.
این متخصص بیمارى هاى داخلى تأکید کرد: تنگى  نفس، 
نشانه این است که اکســیژن کافى به بدن نمى رسد. این 

نشانه ربطى به استفاده از ماسک ندارد.

ماسک باعث کاهش 
اکسیژن  رسانى 

نمى شود

متخصصان مى گویند مى توان با اقداماتى ساده از بروز نفخ شکم جلوگیرى به عمل آورد.
نفخ به تجمع گاز در دستگاه گوارش اطالق مى شود که با بادکردن شکم، احساس پرى و فشار 
در شکم پس از خوردن غذا مشخص مى شود. نفخ مى تواند به دلیل ورود هوا با مواد غذایى به 
معده و یا با مصرف مواد غذایى خاص مانند حبوبات به وجود بیاید. پرخورى یکى از دالیل نفخ 
شکم است به همین دلیل نیز متداول اســت افراد پس از شرکت در مهمانى هاى بزرگ شاهد 

نفخ هستند.
متخصصان مى گویند دالیل نفخ شکم مى تواند از فردى به فرد دیگر متفاوت باشد. فاکتور هاى 
متعددى مانند استرس و نگرانى، مصرف دارو هاى خاص و عدم تحمل غذایى از جمله مواردى 

هستند که بر روى نفخ شکم تأثیرگذارند.
غذا هایى که افراد در مهمانى هاى بزرگ مصرف مى کنند داراى چربى باال، کربوهیدارت باال و 
سبزیجات صلیبى (کلم بروکلى، کلم، گل کلم، جوانه بروکسل) است. همچنین نوشیدنى هاى 

گازدار نیز در وقوع نفخ شکم تأثیرگذار هستند.
متخصصان انگلیسى مى گویند: زمانى که فرد اقدام به پرخورى کرده و از نوشیدنى هاى گازدار 
نیز استفاده مى کند، فشار بر سیستم گوارشى براى هضم غذا افزایش مى یابد. همین امر باعث 
تولید سریع گاز در معده مى شود؛ با این حال، راهکار هاى ساده اى براى جلوگیرى از نفخ شکم 

وجود دارد.
در گام نخست باید آبرسانى به بدن را افزایش دهید. زیاده روى در مصرف غذا هاى چرب و شور 
مى تواند به سرعت باعث کاهش سطح آب در دسترس بدن شود. بکوشید به طور منظم در طول 

روز آب مصرف کنید تا بدن با کم آبى مواجه نشود.
در گام بعدى، باید در سبک زندگى و رژیم غذایى خود تجدید نظر کنید. سعى کنید وعده هایى 
با حجم کم میل کرده و غذا را با آرامش صرف کنید. زمانى که سلول هاى بدن پیر مى شوند در 
یک فرایند خاص که منجر به تولید اکسیدان مى شود، تجزیه مى شوند. اکسیدان براى بدن مضر 
است، اما به راحتى مى توان با مصرف آنتى اکسیدان ها از خطر آنها کاست. میوه ها و سبزیجات 

سرشار از آنتى اکسیدان هستند و مى توانید به آسانى آنها را به رژیم غذایى خود بیافزایید.
اقدامات دیگر مى تواند شــامل داشتن فعالیت باشــد. تحقیقات متعدد نقش ورزش کردن در 
کاهش نفخ شکم را تأیید کرده است؛ با این حال، بهتر است براى جلوگیرى از نفخ براى خود 

محدودیت هایى قائل شوید. 

چگونه از نفخ جلوگیرى کنیم؟

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

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

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

کمرد درد افراد شده است.
دانشمندان اسپانیایى نیز در تحقیقات خود مشاهده کردند ژل یا پماد حاوى این ماده داراى خواص 
ضدالتهابى است و مى تواند مرهمى براى کمردرد باشد. اگرچه کانابیدیول بهترین گزینه براى 
کمردرد و درد گردن است، اما تحقیقات بیشترى باید انجام شود تا از عوارض جانبى بلند مدت 

آن اطمینان حاصل کرد.
متخصصان مى گویند تنها خواص کانابیدیول در تســکین کمردرد نیســت. تحقیقات متعدد 
نشان داده است این گیاه مى تواند به طور مؤثر باعث کاهش التهاب شود. همچنین این ماده با 
اضطراب و نگرانى مبارزه کرده و به افراد براى داشتن خوابى آرام و نیز داشتن احساس آرامش 

کمک مى کند.
تحقیقات نشان داده است به طور عمومى کانابیدیول حتى در دوز هاى باال نیز بى خطر است؛ با 
این حال، عوارض جانبى آن مى تواند شامل خواب آلودگى، سرگیجه، خشکى دهان و کاهش 

فشار خون باشد.

تکنیک سریع براى درمان کمردرد

سردى پا اغلب به دلیل هواى سرد ایجاد مى شود و به راحتى 
مى توانید آن را برطرف کنید، اما اگر به شکلى شدید به این 
عارضه دچار مى شوید ممکن است با یک بیمارى خاص درگیر 
باشید. «دنیل دسپرس»، جراح ارتوپد چند بیمارى جدى که در 

پس سردى پا ها قرار دارد را برشمرد.
احساس سردى در پا در فصل سرما معموالً سالمتى را تهدید 
نمى کند و یک قاعده فیزیولوژیکى محســوب مى شود، اما 
گاهى اوقات پاهاى سرد نشــانه دهنده ابتال به یک بیمارى 

است.
تصلب شرایین ممکن است یکى از دالیل سردى پاها باشد. با 
این بیمارى، گردش خون به ویژه در پاها مختل مى شود؛ زیرا 
رگ هاى خونى بسیار باریک هستند، در نتیجه، اندام ها سرد 
مى شوند. سیگار کشیدن، فشارخون باال و سطح کلسترول 

باال از جمله عوامل خطر ابتال به تصلب شرایین هستند.
یکى دیگر از دالیل احتمالى سردى پاها دیابت است. واقعیت 
این اســت که به دنبال این بیمارى برخى از بیماران دچار 
نوروپاتى -آسیب عصبى- مى شــوند. همچنین در بیمارى 
دیابت نوع 2 ممکن است روند گردش خون مختل شود. در 

این حالت عروق پا به طور خاص تحت تأثیر قرار مى گیرند.
علت بعدى سردى پا بیمارى رینود اســت که در آن رگ ها 
هنگام استرس یا سرما منقبض مى شــوند. این بیمارى را 

مى توان با تغییر رنگ یا رنگ پریدگى اندام مشاهده کرد.
سردى پا همچنین مى تواند نشانه نوروپاتى محیطى باشد. 
این وضعیت اغلب با گزگز و سوزش در اندام ها همراه است.

یکى دیگر از دالیل ســردى پاها کم خونى است، بیمارى که 
طى آن بدن گلبول هاى قرمز خون را بــه اندازه کافى تولید 
نمى کند. غالباً این پدیده به دلیل کمبود آهن رخ مى دهد که 
ممکن است خود را با کاهش سطح هموگلوبین در بدن نشان 
دهد. عالوه بر این سرد شدن پا مى تواند ناشى از اضطراب و 
کم کارى تیروئید باشد.کم کارى تیروئید بیمارى است که در 
آن غده تیروئید به اندازه کافى هورمون براى عملکرد مناسب 
تولید نمى کند که این خود مى تواند منجر به تضعیف گردش 

خون شود.

6 بیمارى که با نشانه 
احساس خســتگى مداوم دالیل مختلفى دارد که اگر به موقع درمان نشود، سردى پا بروز مى کنند

مى تواند به نوسانات خلقى و استرس منجر شود.
سطوح پایین انرژى یک نگرانى بزرگ براى بسیارى از مردم است. همه ما هر 
از گاهى به واسطه فعالیت بدنى زیاد یا خواب ناکافى خستگى را تجربه مى کنیم، 
اما خستگى مداوم مى تواند نشــانه اى از انواع مختلف شرایط و بیمارى هاى 
جدى باشد که نباید نادیده گرفته شوند. اگر همیشه خسته هستید، بدون اینکه 
دلیل آن را بدانید، بهتر است طى یک دوره  دو تا سه هفته اى سبک زندگى خود 

را تغییر دهید و دنبال دالیل آن باشید.
محققان دریافتند خواب آلودگى در طول روز، سالمتى افراد را به خطر انداخته 

و سبب ابتال به انواع بیمارى ها مى شود.
خستگى مداوم و سطوح پایین انرژى مى تواند نشانه اى از عادات بد و عوامل 
سبک زندگى منفى نیز باشد. در این شرایط، شما مى توانید برخى گزینه هاى 
بهتر را جایگزین عادات ناسالم خود کرده و نتایج آن بر سطوح انرژى خود را 

بررسى کنید.
 خستگى ناشــى از کم خونى به دلیل کمبود گلبول هاى قرمز رخ مى دهد. 
گلبول هاى قرمز، اکسیژن را از ریه ها به سلول ها و قسمت هاى مختلف بدن 

مى رسانند.
 غده تیروئید که در جلوى گلو و به اندازه یک گره است، هورمون هایى تولید 
مى کند که سوخت و ساز بدن را تنظیم مى کنند. ترشح بیش از اندازه  هورمون 
(پرکارى تیروئید) منجر به افزایش سوخت و ساز و کمبود ترشح هورمون (کم 

کارى تیروئید) منجر به کاهش آن مى شود.
 مقاومت به انسولین و هیپوگلیســیمى دو دلیل اصلى بى تعادلى قند خون 
هستند. به واسطه نوســانات قند خون هر دو مى توانند به عملکرد نامناسب 

میتوکندرى براى تولید انرژى منجر شوند.
 مواد مغذى مانند پتاسیم و منیزیم نقش مهمى در سوخت و ساز بدن و انرژى 
زایى دارند. کمبود این مواد مغذى در بدن را نیز مى توان با انجام آزمایش خون 

تعیین کرد.

ایجاد مى شود و به راحتى  هواىسرد
ف کنید، اما اگر به شکلى شدید به این 
ممکن است با یک بیمارى خاص درگیر 
»، جراح ارتوپد چند بیمارى جدى که در 

ارد را برشمرد.
ر فصل سرما معموالً سالمتى را تهدید 
یزیولوژیکى محســوب مى شود، اما 
نشــانه دهنده ابتال به یک بیمارى  رد

ست یکى از دالیل سردى پاها باشد. با 
ون به ویژه در پاها مختل مى شود؛ زیرا

اریک هستند، در نتیجه، اندام ها سرد 
دن، فشارخون باال و سطح کلسترول 

 ابتال به تصلب شرایین هستند.
مالى سردى پاها دیابت است. واقعیت 
ل این بیمارى برخى از بیماران دچار 
ى- مى شــوند. همچنین در بیمارى 
ست روند گردش خون مختل شود. در 

طور خاص تحت تأثیر قرار مى گیرند.
یمارى رینود اســت که در آن رگ ها 
ما منقبض مى شــوند. این بیمارى را 

ارنگپریدگىانداممشاهدهکرد.

ى که با نشانه 
احساس خســتگى مداوم دالیل مختلفى دارد کهپا بروز مى کنند

مى تواند به نوسانات خلقى و استرس منجر شود.
سطوح پایین انرژى یک نگرانىبزرگ براى بسیارى
از گاهى به واسطه فعالیت بدنى زیاد یا خواب ناکافىخ
اما خستگى مداوم مى تواند نشــانه اى از انواع مخت
جدى باشد که نباید نادیده گرفته شوند. اگر همیشه
دلیل آن را بدانید، بهتر است طى یک دوره  دو تا سهه

دنبال دالیل آن باشید. را تغییر دهید و
محققان دریافتند خواب آلودگى در طول روز، سالم

و سبب ابتال به انواع بیمارى ها مى شود.
خستگى مداوم و سطوح پایین انرژى مى تواند نشان
سبک زندگى منفى نیز باشد. در اینشرایط، شما مى
بهتر را جایگزین عادات ناسالم خود کرده و نتایجآ

بررسى کنید.
خستگى ناشــى از کم خونى به دلیل کمبود گلبو
اکسیژن را از ریه ها به سلولها و گلبول هاى قرمز،

مى رسانند.
به اندازه یک گره غده تیروئید که در جلوى گلو و

مى کند که سوخت و ساز بدن را تنظیم مى کنند. ترش
ک ساز و (پرکارى تیروئید) منجر به افزایش سوخت و

کارى تیروئید) منجر به کاهش آن مى شود.
مقاومت به انسولین و هیپوگلیســیمى دو دلیل
ت هستند. به واسطه نوســانات قند خون هر دو مى

میتوکندرى براى تولید انرژى منجر شوند.
مواد مغذى مانند پتاسیم و منیزیم نقش مهمى در
نیزمى ت اینمواد مغذى در بدن را زایى دارند. کمبود

تعیین کرد.

اگر مدام خسته هستید حتماً به پزشک مراجعه کنید

دکتر مسعود مردانى، فوق تخصص بیمارى هاى عفونى با 
اشاره به عالیم جدید کووید- 19 مانند بى حسى اندام هاى 
بدن افزود: بى حسى اندام ها عالیم جدیدى هستند که به 
تازگى پزشکان و محققان آن را کشف کرده اند و متوجه 
شده اند که اینها نیز از عالیم جدید این بیمارى ناشناخته 
اســت. عضو کمیته کشــورى کرونا بیان کرد: هنوز هم 
نشانه هاى زیادى از این بیمارى وجود دارد که ناشناخته 

مانده و به مرور زمان مشخص خواهد شد.
دکتر مردانى خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام اندام هاى 

بدن با ابتال به کرونا دچار التهاب مى شوند.

فقدان مداركبى حسى اندام ها از عالیم جدید کروناست
دفترچــه تخصیص حــق بهره 
بردارى از قــرارداد واحد خدماتى 
به مســاحت 150 متر به شماره 
10186 مورخ 81/12/28 متعلق 
به آقاى على محمد جمشــیدى 
بابرصاد واقع در شهرك صنعتى 
ســگزى مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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خدا را یــاد کنید و بدان شــتابید، کــه بهترین یادهاســت و بــه رغبت 
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ارائه تسهیالت قرض الحسنه بانک مهر ایران 
در دوران شیوع کرونا شتاب گرفته است

مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
اصفهان در نشست خبرى مجازى با خبرنگاران 
گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران شرکت 
خدمات مالــى و بانکدارى ایرانى اســت که در 
زمینه ارائه خدمــات بانکدارى خــرد، مدیریت 
سرمایه گذارى و تسهیالت قرض الحسنه فعالیت 

مى کند. 
رضا اسفندیارى افزود: بانک قرض الحسنه مهر 
ایران با ســرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ریال و با 
مشارکت بانک هاى دولتى، توسط رئیس جمهور 
وقت در تاریخ 22 آذر 1386 افتتاح شد که شعبه 

مرکزى این بانک در تهران قرار دارد. 
وى افــزود: این بانــک بر اســاس برنامه هاي 
تدوین شــده، ضمن انجــام امــور مربوطه به 
اعطاي تســهیالت قرض الحســنه در ارتباط با 
فعالیت هاي حســاب قرض الحســنه جاري و 

بانکداري الکترونیکی اقدام می نماید.
اســفندیارى تأکید کرد: بانک قرض الحســنه 
مهر ایران با قصد خیر و با نیت تأمین نقدینگی و 
رفع نیازهاي ضروري اشخاص حقیقی و حمایت 

از نیازمندان و پرداخت تســهیالت به اشخاص 
حقوقی که در امور خیریه فعالیت دارند ایجاد شد 
و یکی از نهادهاي پولی و مالی کشــور است که 
در راستاي حرکت به ســوي عملیات بانکداري 
اسالمی تشکیل شده است و اکنون داراى 530 

شعبه است.
مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
اصفهان در همین راســتا ادامه داد: این بانک در 
اصفهان 32 شعبه دارد که 16 شعبه در کالنشهر 
اصفهان و سایر شعبه ها در دیگر شهرستان هاى 

استان است.
وى با اشاره به آیین نامه اى که امسال در بانک 
مهر ایران مطرح شد، اظهار داشت: بر این اساس 
کل وجوهى که براى جریمه دیرکرد اقســاط و 
وام هاى معوقه اخذ مى شود، جهت امور خیریه در 

داخل استان هزینه خواهد شد.
اسفندیارى ادامه داد: تاکنون از این طریق براى 
کمک به برخى خیریه ها و خرید دســتگاه هاى
 اکســیژن ســاز در دوران همه گیــرى بیمارى 

کووید- 19 در استان اصفهان اقدام شده است.
مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 

اصفهان تصریح کرد: در دوران شــیوع ویروس 
کرونا تالش هاى بانک مهر ایران براى ارائه انواع 
تسهیالت قرض الحسنه در جهت رفع نیازهاى 
افراد نیازمند از جمله کمیته امداد و بهزیســتى و 
همچنین ارائه خدمات بانکى الکترونیکى شتاب 

گرفته است.
وى با بیان اینکه بیشترین شعبه هاى بانک مهر 
ایران در استان اصفهان مستقر است، تأکید کرد: 
منابع این بانک داخل استان مصرف مى شود تا 

همه هم استانى ها از آن منتفع شوند.
اســفندیارى منابع مالى این بانک در اســتان را 
30 هزار میلیارد ریال اعالم و خاطرنشــان کرد: 
امسال بانک قرض الحســنه مهر ایران براى دو 
میلیون و 500 هزار فقره تســهیالت در کشــور 
هدف گذارى کرده که سهم اســتان اصفهان از 

آن 8 درصد است.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان 
اینکه تا کنون خیران همکارى خوبى با این بانک 
داشته اند از آنها خواســت تا نذر منابع مالى براى 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در جهت رفع 

نیاز و مشکالت نیازمندان داشته باشند.
اسفندیارى گفت: این مجموعه تاکنون تسهیالت 
قرض الحسنه به حدود 500 شرکت دانش بنیان 
و فناور در استان در جهت حمایت از کار آفرینى 

پرداخت کرده است.
مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
اصفهان تأکید کرد: حمایت از شرکت هاى دانش 
بنیان در استان تداوم دارد و آماده ارائه تسهیالت 
قرض الحسنه با حداکثر نرخ سود 4 درصد به سایر 

مجموعه هاى کارآفرین هستیم.
وى با اشــاره به اینکه حدود 600 شرکت دانش 
بنیان و فناور در اصفهان فعال است گفت: استان 
اصفهــان رتبه دوم کشــورى را در ایــن زمینه

 دارد.

محیا حمزه

آگهى مزایده 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد تعدادى پالك مسکونى از طریق آگهى مزایده به فروش برساند.
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/10/15

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/10/16
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/10/27

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

چاپ اول

م.الف:1060537

 آگهى مزایده نوبت اول به شماره 99/880546 مورخ 99/09/23

مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجارى از موقوفه مسجد الکریم واقع در شاهین شهر بلوار نبوت خیابان همت جنب مسجد را به مدت یکسال 
با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 99/10/10 جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند. 
م. الف:1060516

آگهى مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد  

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه 
پالك تجارى واقع در طرح تفکیکى بانک ملت اقدام نماید.لذا شرکت کنندگان مزایده مى توانند جهت 
دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 99/10/10 مراجعه و تا تاریخ 99/10/11 

نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

نوبت اول

م.الف:1060588

آدرس متراژ مدرك مالکیت عنوان ردیف
جنب بانک ملت 300/60 عادى پالك تجارى شماره 4 1
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