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خوراکى هایى که نباید فریز کنیدتأمین گندم اصفهان از استان هاى دیگر و روسیهدستمزد نجومى محسن تنابنده صحت داردهر کیلو آجیل یلدا، فقط با 4 عدد باسلق! از این همه تبعیض خجالت بکشید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا فشارخون 
باال مى رود؟

انتقاد دادستان از مدیریت مقابله با آلودگى هوا
3
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مونولیت جاجرود 
فتوشاپ از آب درآمد!

بابت نوع جدید 
کروناویروس نگران باشیم؟

انتقال محموله تریاك از 
مسیر اصفهان ناکام ماند
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ثبت210 میلیون 
تردد در محورهاى 
استان طى 8 ماه

فشارخون یکى از مهمترین عوامل خطر تهدیدکننده سالمت 
مردم و اصلى ترین عامل مرگ ومیر در جهان و ایران محسوب 

مى شود؛ به طورى که طبق گفته کارشناسان با نگاهى به 
آمار مرگ ومیر ناشى از آن مى توان این 

بیمارى را قاتل خاموش نامید...

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهان گفــت: 210 میلیون تــردد از ابتداى 
امسال تا پایان آبان در محورهاى ارتباطى استان 
اصفهان ثبت شــد در حالى که این آمار در مدت 

مشابه سال گذشته حدود 245 میلیون تردد بود.
مهدى خضرى در نشست خبرى مجازى افزود: 
در هشت ماه سپرى شــده از سال جارى نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته میزان جابه جایى 
مسافران در اســتان 53 درصد کاهش و حمل و 
نقل بار از نظر تناژ 3 درصد افزایش داشته است. 

وى از کاهش 19 درصدى...
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کتابخانه مرکزى، خانه گنجینه کتابخانه مرکزى، خانه گنجینه 
مطبوعات اصفهان شده استمطبوعات اصفهان شده است

پایان سرگردانى اسناد تاریخى که پایان سرگردانى اسناد تاریخى که 33 سال پیش به تهران برده شده بود سال پیش به تهران برده شده بود

8

افزایش هر روزه آلودگى هوا در اصفهان پاى قوه قضاییه را به میان کشید

«رادیو هفت» جدید از 
جنس کروناست

بستن بازوبند افتخاره
حتى براى یک دقیقه

وینگر سپاهان در مورد شرایط این تیم و برترى قاطع مقابل نساجى 
صحبت کرد. رضا میرزایى در گفتگویــى در خصوص برترى پر گل 

سپاهان مقابل نساجى اظهار کرد: تیم ما واقعًا هم از لحاظ روحى و 
روانى و هم از لحاظ جدولى و امتیازى نیاز به این برد داشت و همه 

بچه ها هم قسم شده بودیم که این دیدار را ببریم و...
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در صفحه 3 بخوانید

توسعه همه جانبه در 
شهرك هاى صنعتى 
اصفهان مدنظر است

زعفران ایران در ید قدرت افغانستان!
2

اتهام عجیب یحیىاتهام عجیب یحیى
 به ذوب آهنى ها به ذوب آهنى ها

4

رو س روج س

منصور ضابطیان از فصل جدید برنامه 
محبوب تلویزیون مى گوید

حسن حجتى- شهردار دولت آباد 

آگهى تجدید مناقصه عمومىآگهى تجدید مناقصه عمومى
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایى تخریب، زیرســازى، جدول گذارى و اجراى آسفالت خیابان بوعلى 

سینا- پارت اول از طریق برگزارى تجدید مناقصه عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز پنجشنبه مورخ 99/10/11

گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 99/10/13
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir          تلفن: 45822010- 031
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در صفحه 5 بخوانید

جهان و ایران محسوب 
سان با نگاهى به 



0202جهان نماجهان نما 3929چهارشنبه  26 آذر  ماه   1399 سال هفدهم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کشفیات شش 
ماهه اول امسال از کل سال 92 یا از کل سال 93 بیشتر 
است زیرا مسیرى که انتخاب شــد با سه رویکرد علمى 
تمرکز بر مرزها، تمرکز بر باندهــاى بزرگ و تمرکز بر 

کارهاى اطالعاتى اولویت بندى شد.
سردار اسکندر مؤمنى در بخش دیگرى از صحبت هاى 
خود گفت: یکى از چالش هایى که به آن رســیدیم و با 
وزارت بهداشت هم نظر هستیم، تکنیک هاى درمانى 
است. متأسفانه مانایى در ترك اعتیاد در کشور ما پایین 
اســت یعنى معتادانى که ترك مى کنند و درمان اولیه 
مى شــوند، بیش از 80 درصد دوباره بــه چرخه اعتیاد 

برمى گردند.
وى تأکید کرد: مانایى در ترك بسیار پایین است که این 
دو دلیل عمده دارد، اول اینکه چرخه کامل نیست و اکنون 
اردوگاه ها و مراکزى که در سال هاى اخیر با همکارى 
همه دستگاه ها راه اندازى کردیم چرخه را کامل کرده، 
اما نکته مهم تکنیک هاى درمانى است که امروز در دنیا 
متنوع اســت و در ایران صرفًا از یک یا دو دارو استفاده 

مى شود.
وى افزود: هرجایى که شــرکت هاى دانش بنیان وارد 
شدند، سه اتفاق رخ داد؛ هم خدمات مؤثرتر ارائه شد، هم 

سرعت کار باالتر رفت و هزینه ها کاهش یافت./3898

حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى روز سه 
شنبه در جلســه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت به 
ویژگى هاى الیحه بودجه ســال 1400 اشــاره کرد و 
گفت: مبناى تدوین و طراحى الیحه بودجه سال آینده، 
ظرفیت هاى اقتصادى کشور و واقعیت هاى عرصه بین 
المللى بوده و با تحلیل دقیق داده ها و داشته هاى داخلى 

ارائه شده است.
روحانى با بیان اینکه برخى منتقدان بودجه سال آینده دچار 
همان اشتباه راهبردى نادیده گرفتن و انکار واقعیت ها و 
توانایى اقتصادى کشور شده اند، گفت: برخالف تصور و 
تحلیل کسانى که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین 

المللى و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شــده، باید تأکید 
کنیم که بودجــه 1400 دقیقًا با تکیه بــر ظرفیت هاى 
اقتصادى ایران نوشته شده است. رئیس جمهور تصریح 
کرد: تالش و برنامه ریزى هاى دولت در طى این مدت با 
این هدف بوده است که خسارت هاى جنگ اقتصادى را 
تا اندازه اى ترمیم کند و مشکالت به وجود آمده ناشى از 
عوارض شیوع بیمارى کووید- 19 براى اقشار ضعیف و 

کم درآمد جامعه را نیز مدیریت کند.
در این جلسه پیشنهادهاى دستگاه هاى مرتبط درخصوص 
سیاست ها و اقدامات پایدار و مؤثر در تثبیت و کنترل قیمت 

اقالم و کاالهاى اساسى بررسى شد./3899

میزان کشفیات مواد مخدر 
رکورد زد

منتقدان بودجه دچار اشتباه 
راهبردى هستند

ژیان هم
 کالسیک شد

   برترین هــا | برخى خودروها درگذر زمان و 
با توجه به همه گیــرى آن در برهه  هایى از زمان 
گذشته، مجدداً مورد توجه برخى کلکسیونرها قرار 
مى گیرد. اکنون گویا خودروى ژیان هم به صف 
خودروهاى کالسیک پیوسته است؛ به  طورى که 
یک ژیان را یک حساب کاربرى در اینستاگرام با 
قیمت 110 میلیون تومان براى فروش گذاشته 

است.

جانباختن 20 معلم 
   ایســنا | مدیرکل آموزش و پرورش شهر 
تهران با بیان اینکه معلمین سختکوش و پرتالش 
ما ده ماه است که با قدرت و جدیت در عرصه تعلیم 
و تربیت در حال فعالیت هستند گفت: متأسفانه 
تاکنون بیش از 20 نفر از همکاران آموزشى ما به 
علت بیمارى کرونا از دنیا رفته اند که باید از آنها هم 

یاد کنیم./3902

شناسایى
 دومین کانون 

   ایلنــا | مدیرکل دامپزشــکى مازندران با 
اشاره به شناســایى دومین کانون آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در مازنــدران با ابراز نگرانى 
از این موضوع گفت: با نمونــه بردارى از یک 
بال قوى تلف شــده در تــاالب محمودآباد و 
ارســال آن به مرکز تشــخیص بیمارى هاى 
سازمان دامپزشکى کشــور، با آزمایش هاى 
تکمیلى، علت مرگ این پرنده آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان تشــخیص داده شد. سید حسین 
رضوانى افزود: براى ما جاى نگرانى وجود دارد 
که در پرندگان مهاجر احتمال آلوده شدن هم 
وجود داشته باشد و اینکه سایر پرندگان مهاجر 
که در سطح استان زیســت مى کنند هم شاید 

آلوده باشند./3901

ماجراى جالب
 یک لقب اشتباه

   باشگاه خبرنگاران جوان | نجم الدین 
شــریعتى، مجرى برنامه تلویزیونى «ســمت 
خدا»، در صفحه شخصى خود در فضاى مجازى 
خاطره اى از اشتباهش در این برنامه معارفى را 
تعریف کرد. او نوشت: روزى در برنامه خواستم 
از صاحب الغدیر یاد کنم که دچار ســبق لسان 
شدم. در یک اشتباه لفظى به جاى عالمه امینى 
گفتم: «عالمه  غدیرى» و خودم متوجه نشدم. 
در یکى از پیام ها آمده بود: آقاى شریعتى! یکى 
از بهترین عناوینى که مى شــد به او داد همین 
تعبیر بود. اعجوبه اى غیور که کوچ کرد و خون 
دل خورد! خواند و نوشت و گریست.  مى گفت: 
کاش خدا به من عمرى طوالنى بدهد تا فارغ 
از تمام دغدغه ها، در گوشه  بیابانى ساکن شوم 
و تا آخــر عمرم بر مظلومیــت موالیمان على 

گریه کنم.

آخرین وضعیت پرونده 
وقف دماوند 

   باشگاه خبرنگاران جوان |  مرداد ماه 
سال جارى بود که سر و صداى وقف بخشى از 
کوه دماوند در فضاى مجازى به گوش رسید و 
بسیارى از کاربران و مدیران مسئول نسبت به 
این موضوع واکنش نشان دادند.  حال پس از 
گذشت چندین ماه از این ماجرا، مدیر کل دفتر 
حقوقى و امور مجلس سازمان حفاظت محیط 
زیست، مى گوید: خوشبختانه براى قسمتى از 
کوه دماوند از سوى ســازمان جنگل ها به نام 
سازمان منابع طبیعى ســند صادر شده است. 
به گفته وى رأى دادگاه براى این پرونده مثبت 
خواهد بود و اراضى ملى به صاحبان اصلى خود 

یعنى مردم باز خواهد گشت./3900

محدودیت سنى ماند
   ایســنا | نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى با 
حذف محدودیت سنى حداقل 40 و حداکثر 70 سال براى 
کاندیداتورى در انتخابات ریاســت جمهورى، مخالفت 
کردند. محمد جواد کولیوند، معاون پارلمانى وزارت کشور 
نیز اعالم کرد که اکنون دولت نیز با پیشنهاد حذف شرط 
سنى براى نامزد انتخابات ریاست جمهورى موافق است. 
اما در نهایت نمایندگان مجلس شوراى اسالمى با این 

پیشنهاد مخالفت کردند.

چقدر گوشت کمترى بخوریم؟!
   روزنامــه جهــان صنعــت | این پرســش 
هســت که این روزگار تا چه زمانــى مى تواند ادامه 
یابد و شــهروندان تا چه میزان باید گوشــت، برنج، 
عــدس، لوبیا، چــاى، روغن و تخم مــرغ کمترى 
بخورند؟ یکسال، دو سال، پنج ســال، ده سال؟ آیا 
چشم اندازى براى رها شــدن از شر فقر و نابرابرى و 
راهى براى رســیدن به نقطه روشن و مطمئن وجود 
دارد؟ شهروندان ایرانى این حق را دارند که دستکم 
دامنه اى از چشم انداز را براى دور انداختن این روز هاى 
سخت ببینند و بدانند تا کى و تا چقدر گوشت و برنج 
کمترى بخورند و در حســرت برگشت درآمدشان به 

روند مثبت انتظار بکشند.

هشتمى هم دستگیر شد
   ایلنــا | یک منبع آگاه از دستگیرى هشتمین عضو 
شوراى شهر سارى به اتهام فساد مالى و به دستور مقام 
قضایى، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) خبر داد. 
وى همچنین از دستگیرى مدیرعامل بزرگ ترین شرکت 
واردات نهاده هاى دامى در این اســتان خبر داد. به این 
ترتیب تعداد دستگیرى ها در اعضاى شوراى شهر سارى 
به هشت نفر رسید و به نظر مى رسد کار شوراى پنجم 
در شهرستان سارى به پایان رسیده است و انحالل آن 
بسیار نزدیک باشد. شوراى شهر سارى داراى 9 کرسى 
است. همچنین در چند ماه گذشته نیز تعدادى از مدیران 
ارشد و کارکنان شهردارى سارى نیز به اتهام فساد مالى 

دستگیر و از کار برکنار شدند.

حسن آقامیرى تکذیب کرد
   فــرارو | انتشــار تصویرى از حســن آقامیرى 
سخنران و فعال اینستاگرامى با شلوارك در کنار یک 
ســگ، در حال ورزش بازتاب فراوانى در شبکه هاى 
مجازى داشته است. عده اى با توجه به این تصویر از 
مهاجرت حسن آقا میرى به ترکیه گفته بودند. حسن 
آقا میرى شایعه مهاجرت خود را تکذیب کرد و گفت 
من گذرنامه ندارم. و این تصاویر هم در کیش گرفته 
شده اســت. یک تصویر معمولى حین ورزش کردن 

است و منظور خاصى از انتشار آن نداشتم.

«پوتین» باالخره تبریک گفت
   فــارس | ســاعاتى بعد از تأییــد پیروزى «جو 
بایدن» بــر «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاســت 
جمهورى آمریکا توسط مجمع گزینندگان (الکترال 
کالج)، «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روســیه به 
جو بایدن پیروزى در انتخابات را تبریک گفت. پوتین 
تأکید کرد که بهبود روابط روسیه و آمریکا مى تواند 
به حل بسیارى از مســائل و موضوعات بین المللى 

کمک کند.

قطر رد کرد
   انتخاب | یک منبع دیپلماتیک عرب با اشــاره 
به سفر «جراد کوشــنر»، داماد و مشاور ارشد رئیس 
جمهورى آمریکا به دوحه گفــت که وى در جریان 
این سفر صراحتًا درخواست پیوستن قطر به صفوف 
سازشگران با رژیم صهیونیستى در مدت باقیمانده 
دوران ریاست جمهورى «دونالد ترامپ» را مطرح 
کرده است. پاســخ قطر به این درخواست منفى بود 
اما آنها به درخواست هاى دیگر آمریکا پاسخ مثبت 

دادند./3903

خبرخوان

پیداشــدن صد ها قطعه جواهر در یکى از سواحل ونزوئال 
خبرساز شــد. این حادثه که در سواحل روستاى «گوآکا» 
رخ داد بیش از 2000 ماهیگیر را براى پیداکردن جواهرات 

بیشتر  به این ساحل کشاند.
«یولمن الرس» 25 ساله یکى از ماهیگیران محلى یک 
مدال طال که روى آن تصویــر «مریم مقدس» حک بود 
پیدا کرده بود. برخى گزارش هاى تأیید نشده حاکى از آن 
بود که برخى از این کشــفیات در ساحل به قیمت بیش از 
1500 دالر فروخته شده است. هنوز هیچ فردى نمى داند 
این جواهرات از کجا آمده و چطور در مساحت صد ها فوتى 

در این ساحل ریخته شده است.
هنگامى که یکى از تصاویر مربوط به پیدا شدن جواهرات 
در فیسبوك منتشر شــد این خبر به ســرعت به سراسر 
ونزوئال رسید؛ با این حال دور بودن این منطقه، کمبود شدید 
بنزین و قرنطینه به علت شیوع کرونا مانع هجوم سراسرى 

و گسترده مردم به این نقطه از ونزوئال شد. بنا به گزارش 
«نیویورك تایمز» آزمایش شــیمیایى انجام شــده روى 
یک زنجیر طالى پیداشده نشــان دهنده ساخت آن طى 
دهه هاى اخیر در اروپاست. این آزمایش نشان داد که این 
زنجیره طالى باکیفیت باالى 18 عیار در میان جواهرات 

داخلى ونزوئال غیرمعمول است.

پیداشدن مرموز صد ها قطعه جواهر در ساحل دریا!

با گذشت بیش از سه دهه از فاجعه چرنوبیل که به عنوان 
بدترین فاجعه  هسته اى جهان شناخته مى شود دولت 
اوکراین خواســتار قرار گرفتن نام منطقه چرنوبیل در 

فهرست میراث جهانى شده است.
گردشگران بســیارى در شــهر متروکه «پریپیات» و 
منطقه «چرنوبیل» از ســاختمان ها و خیابان ها بازدید 

مى کنند.
«ماکســیم پولیوکو» که یک راهنماى تور در منطقه 

چرنوبیل است در گفتگو با خبرگزارى فرانسه بیان کرد: 
منطقه چرنوبیل درحال حاضر هم یک منطقه مشهور 
محســوب مى شــود، اما این مکان هنوز هیچ عنوان 

رسمى ندارد.
مقام هاى اوکراین امیدوارند با به رسمیت شناخته شدن 
منطقه چرنوبیل توسط یونســکو، این مکان بیشتر به 
عنوان یک نقطه گردشگرى شــناخته شود و شرایط 
محافظت از ساختمان هاى قدیمى منطقه فراهم شود.

در ســال 1986 انفجار یکى از راکتورهاى هسته اى 
نزدیک شهر «پریپیات» منجر به آلوده شدن بخش هایى 
از اوکراین و بالروس به تشعشــعات رادیواکتیوى و در 
نتیجه به وجود آمدن منطقه ممنوعه اى در ابعاد تقریبى 

کشور  لوکزامبورگ شد.
مقام هــاى اوکراین معتقدند ســکونت در این منطقه 
ممنوعه براى انســان ها تا 24هزار سال آینده نیز امن 

نخواهد بود.

ثبت منطقه چرنوبیل در فهرست میراث یونسکو؟!

دریاچه چیتگر در تهران در چند روز اخیر به شدت جنجال 
به پا کرده است چون گفته مى شد تمساح در این دریاچه 

دیده شده است. 
از ســویى برخى از زیســت شناســان و جانورشناسان 
مى گویند با توجه به شرایط زندگى تمساح امکان ندارد 
این جانور در دریاچه چیتگر وجود داشته باشد و از سویى 
دیگر گفته مى شود جانورى که در دریاچه چیتگر مشاهده 
شــده در واقع یک نوع ماهى است که سرى شبیه به سر 

تمساح دارد.
به هر حال روز دوشنبه گروه هاى تحقیق و بررسى عازم 
دریاچه چیتگر شــدند تا ردى از این تمساح بگیرند و اگر 

واقعاً وجود داشت آن را صید و به نقطه دیگرى منتقل کنند. 
جالل ملکى، سخنگوى آتش نشانى در این رابطه گفت: 
ما کل دریاچه را گشتیم و چیزى هم پیدا نکردیم اما در چند 

روز آینده نیز به تحقیق و بررسى خود ادامه مى دهیم.
ملکى عنوان کرد: ما تخصصى در رابطه با این موضوع 
که آیا اصًال این تمســاح وجود دارد یا خیر نداریم. اصًال 
وجود این تمساح در دریاچه چیتگر ثابت نشده است. اما 
ما، هم از طریق زمینى و هم از طریق قایق و پهپاد اقدام 
به بررسى دریاچه کردیم و چیزى یافت نشد. این منطقه 
به دقت رصد شده است و دو سه روز آینده این کار ادامه 

خواهد داشت.

دریاچه را گشتیم، تمساحى نبود 

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران در رابطه با قیمت 
مصوب هر یک از اقالم آجیل و خشکبار گفت: قیمت 
دقیق فعًال وجود نــدارد و هیچ مرجع دقیقى هم در این 

باره نیست. چون اقالم آجیل و خشکبار بسیار زیاد است. 
همین االن در بحث آجیل شب یلدا این مشکل وجود 
دارد. احمدى اظهار کرد: 50 گــرم نخودچى کم و زیاد 
شود، قیمت فرق مى کند. یا در اقالم دیگر مثًال اگر یک 
دانه باسلق کم و زیاد شود 20 هزار تومان تفاوت قیمت 

به وجود مى آید. 
احمدى یادآور شد: افراد عادى که این آجیل را مصرف 

مى کنند شاید خیلى متوجه این تفاوت ها نباشند. افرادى 
هستند که نسبت به کم شدن هر یک از اقالم در آجیل 
شب یلدا اعتراض مى کنند و مثًال به مغازه دار مى گویند 
چرا باسلق آجیل من کم اســت. در حالى که نمى دانند 
همین کم و زیاد شدن یک دانه باسلق تفاوت قیمت به 

وجود مى آورد.
این مقام مسئول افزود: ما اعضاى خود را مکلف کردیم 

در هر کیلو بیشتر از چهار باسلق نگذارند. تقاضاى مردم 
اما برعکس است. البته باسلق فقط یک قلم از آجیل به 

شمار مى رود. ما با 15 قلم روبه رو هستیم. 
وى ادامه داد: اجناســى مثل کشــمش، مویز و... که 
قیمت پایین ترى دارند اگر 100 گرم کم و زیاد شــوند 
تفاوت قیمتــى بین 10 تــا 15 هزار تومــان به وجود

 مى آورند. 

«نیویورك ُپســت» نوشــت: ظاهراً درباره بیگانگان 
فضایى واقعیتى وجود دارد اما لب هاى رئیس جمهور 

سابق آمریکا «باراك اوباما» مهر و موم شده است.
چهل و چهارمین فرمانده کل ارتش آمریکا طى مصاحبه 
 «Late Show» با «استفن کولبرت»، مجرى برنامه
(برنامه دیرهنگام) تأیید کرد که وى در مدت حضور خود 
در» دفتر کار ریاست جمهورى در کاخ سفید، به دنبال 
اطالعات طبقه بندى شده درباره موجودات فرازمینى 
بوده است، اما از افشاى آنچه فهمیده است، خوددارى 

مى کند.

این مجرى سرشناس تلویزیونى در مصاحبه طوالنى 
مدت خود با اوباما در مورد کتاب جدید «خاطرات اوباما» 
با عنوان «سرزمین موعود» از او پرسید و بحث بشقاب 
پرنده ها را پیش کشــید اما اوباما با پوزخندى فریبنده 
پاسخ داد: ببخشــید، نمى توانم به تو بگویم. کولبرت 
این عدم پاسخگویى را به عنوان تمام تأییدى که الزم 

داشت مبنى بر اینکه ما تنها نیستیم، تلقى کرد.
او گفت: «خوب، من این را به عنوان یک «بله» در نظر 
خواهم گرفت. زیرا اگر هیچى نبود، شما مى گفتید که 

هیچى نبود!» 

آیا اوباما حقایقى درباره بیگانگان فضایى مى داند؟

هر کیلو آجیل یلدا، فقط با 
4 عدد باسلق!

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفــران از صادرات 20 
درصدى زعفران در هشــت ماهه امسال خبر مى دهد و 
مى گوید: متأسفانه قاچاق زعفران به افغانستان باب شده 
و فعًال 49 ُتن زعفران از مبادى قانونى به افغانستان صادر 

شده است.
به گفته رئیس اتحادیه صادرکننــدگان زعفران، ردپاى 
افغانســتانى ها در صادرات زعفران ایرانــى به بازارهاى 
جهانى پررنگ شده است. علت این است که این کشور 
با چالش هایى همچون تحریم رو به رو نیست. بنابراین با 
خرید فله اى زعفران از ایران، آنها را به سایر کشورها صادر 
مى کند که همین مســئله ارزآورى زیادى را براى تجار 
افغانســتانى به همراه دارد. غیر از ایــن فعاالن این بازار 

از قاچاق پیاز زعفران ایران به افغانستان خبر مى دهند. 
غالمرضا میرى با اشــاره به اینکه تحریم و محدودیت 
باعث شده است که سود صادرات زعفران ایرانى به جیب 
تجار افغانستانى برود، مى گوید: محدودیت ها و تحریم ها 
به ما اجازه صادرات زعفران به عربستان سعودى و آمریکا 
را نمى دهد. این در حالى اســت که افغانستان با صادرات 

زعفران ایرانى به این دو کشور سودهنگفتى مى برد.
برخى فعاالن بازار معتقدند که افغانستانى ها جاى خالى 
تجار ایرانــى را در بازارهاى منطقــه اى و بین المللى پر 
کرده اند. به همین دلیل اســت که آنها یــک دهم بازار 

زعفران ایران را در دست گرفتند. 
رئیس اتحادیــه صادرکنندگان زعفــران همچنین خبر 
مى دهد که هندوســتان و چین تعرفــه ترجیحى براى 
کاالهاى صادراتى افغانستان وضع کرده اند. یعنى چنانچه 
یک تاجر افغانستانى زعفران ایرانى را به چین و هند صادر 

کند دیگر نیازى نیست که هزینه و عوارضى پرداخت کند؛ 
این در حالى اســت که چنانچه یک تاجر ایرانى بخواهد 
زعفران را به دو مقصد هند و چین ارسال کند باید عوارض 

38 درصدى بپردازد.
آنچه مشخص است افغانســتان صنعت بنامى در حوزه 

بســته بندى ندارد. میرى درباره نحوه صادرات زعفران 
از افغانستان به کشورهاى منطقه توضیح داد: افغانستان 
زعفران را از ایران فله اى مى خرد و به همین شکل به هند، 
چین و سایر بازارهاى هدف ایران صادر مى کند؛ چرا که 

نحوه مصرف زعفران در چین و هند به شکل دارو است.

چین و هند یک طرف، همسایه شرقى هم یک طرف

زعفران ایران در ید قدرت افغانستان!

چند هفته اى است که پیدا شدن مونولیت هایى مرموز در 
سراسر نقاط جهان خبرساز شده است. در تازه ترین مورد 
که نهمین مورد نیز به شــمار مى آید یک مونولیت مشابه 
مونولیت هاى دیگر در منطقه جاجرود، تهران کشف شده 

است. این شىء عجیب و صیقلى در نیکنام ده، جاجرود دیده 
شده که بر لبه دره بلندى نصب شده و در دو طرف آن کوه 

و دره دیده مى شود. 
اما عباس بافتچیان، دهیار نیکنام ده در خصوص این شىء 
مرموز گفته است: «پس از اینکه خبر پیدا شدن این شىء 
فلزى در رسانه ها منتشر شــد، ما منطقه مشابه عکس را 
شبیه ســازى و پیدا کردیم و با یک اکیپ 20 نفره کامًال 
آنجا را جستجو کردیم، اما هیچ چیزى ندیدیم و در نتیجه 
جســتجوى ما هیچ اثرى از آن جســم فلزى پیدا نشد.» 

دهیار نیکنام ده مدعى اســت که تصاویر منتشــر شده از 
این مونولیت واقعى نیســت. وى مدعى شده که عوارض 
زمین و ســازه هاى اطراف این مونولیت در عکس نیز با 
واقعیت منطقه کوهستانى نیکنام ده تفاوت داشته و به نظر 
مى رسید که این عکس زمان دیگرى گرفته شده و اکنون 

دستکارى شده است. 
سید مهدى ساداتى، فرماندار شمیرانات هم ضمن تکذیب 
وجود مونولیت، در این باره گفته است: «در محدوده اى که 
ادعا شده مونولیت در آنجا دیده شــده بود، اثرى از چنین 

شیئى دیده نشده اســت. این موضوع توســط نهادهاى 
مربوطه در فرماندارى مورد بررســى قرار گرفت و به این 

وسیله تکذیب مى شود.»
 گفته مى شود تصاویر منتشر شده در شبکه هاى اجتماعى 
فتوشــاپ بوده و تصویر یک مونولیت جایگزین تیر برقى 
در آن محل شده اســت. در ویدیویى نیز که منتشر شده، 
خبرنگارى به محل رفته و تخته چوبى را نشان مى دهد که 
در این محل قرار داده شده و ظاهراً پس از عکس گرفتن، 

با فتوشاپ به یک مونولیت تغییر داده شده است./3889

مونولیت جاجرود 
فتوشاپ از آب درآمد!
   حسین على پناهى / روزیاتو |
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نقص فنى اکثر 
خودرو هاى سنگین 

مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان با اشاره 
بر لزوم برخـورد نیـروى انتظامى با خودرو هـاى بدون 
معاینه فنى یا دودزا گفت: از ابتداى امسال تاکنون بیش 
از 23هزار خودروى سنگین به مراکز معاینه فنى استان 
مراجعـه کردند که 60درصـد آنها به دلیـل نقص فنى، 
برگشت داده شدند و نیاز به اصالح دارند. منصور شیشه 
فروش افزود: همچنین از ابتداى امسـال تاکنون حدود 
128هزار خودروى سـبک به مراکز معاینه فنى استان 
مراجعه کردند که 22درصد آنها داراى نقص فنى بودند.

وجود 250 طرح نیمه کاره 
آموزشى 

250 طرح نیمه کاره و متوقف آموزشى با 1250 کالس 
درس با پیشرفت فیزیکى 55 درصد در استان وجود دارد. 
مدیرکل نوسـازى، توسـعه و تجهیز مدارس اصفهان 
گفت: بـرآورد هزینه براى تکمیل ایـن طرح ها بیش از  
ده هزار میلیارد تومان ارزیابى شده است که در صورت 
تأمین اعتبار و کمک بیشـتر خیران، در بازه زمانى دو تا 
سـه سـاله مى توان این طرح هاى نیمه کاره را به پایان 

رساند./3883

خبر خوش براى سهامداران 
شرکت پاالیش نفت 

شـرکت پاالیش نفت اصفهان که در 15 مهر ماه سال 
جارى افزایش سرمایه از محل سـود انباشته و اندوخته 
خود را انجام داده بود، در 17 آذر ماه این افزایش سرمایه 
را به صورت رسـمى ثبت کرد. از تاریـخ 24 آذر ماه این 
افزایش سـرمایه در پرتفوى سـهامداران اعمال شـد و 
سهامداران شپنا که پیش از مجمع عمومى فوق العاده 
این شرکت سـهام آن را در اختیار داشـتند و در افزایش 
سرمایه شـرکت کرده بودند، مى توانند سـهام جایزه را 
در سـبد خود مشـاهده کنند و براى خریـد و فروش آن 

اقدام کنند.

انضباط مالى 
در اولویت فرایندها

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در جلسه با عوامل 
حوزه مالى معاونت مالى و پشتیبانى این منطقه گفت: باید 
تمام توان حوزه مالى براى به روزرسانى کلیه حساب ها 
در راستاى تحقق انضباط مالى، به کار بسته شود. ناصر 
مشایخى در این جلسه رمز موفقیت یک مجموعه را به 
روز بودن حوزه هاى متصدى مباحث مالى آن دانست و 
اظهار کرد: تهیه گزارشات و صورت هاى مالى، نظارت بر 
جزئیات مالى، تسلط بر قانون و جوابگویى به مشکالت 
قانونى، یافتـن راه هـاى کاهـش هزینه هـا و افزایش 
درآمدها مهمترین پارامترهاى یک حوزه مالى است که 
باید در مخابرات اصفهان به معناى واقعى تحقق یابد. وى 
افزود: حوزه مالى همیشه به منزله بازوى مدیریت یک 
مجموعه بوده که مى تواند با مشورت مؤثر، مدیریت را در 

اتخاذ تصمیمات مالى درست یارى دهد.

اتصال شبکه اصغر آباد و 
کهریزسنگ

به گزارش روابـط عمومى آبفـا نجف آباد، در راسـتاى 
جلوگیرى از قطع آب شهر کهریزسنگ در مواقع بحرانى 
و امکان اتصال آب شهر کهریزسـنگ از رینگ شبکه 
شهر اصغر آباد، اتصال شبکه هاى این دو شهر از محل 

مناسب انجام و آماده بهره بردارى شد./3885

سمپاشى فاضالب 
بـه گـزارش روابـط عمومـی آبفـا ناییـن، بـر اسـاس 
دستور العمل سمپاشی منهول ها طی دو مرحله در سال 
و در راستاي رعایت اصول و موازین بهداشتی و افزایش 
سطح رضایت مشترکان درجمع آوري فاضالب، مرحله 
دوم عملیات سم پاشی منهول هاي شهرستان نایین و 
بافران انجام شـد. در این عملیات تعداد 4500 منهول 
توسط پیمانکار و تحت نظر واحد بهره برداري و توسعه 

فاضالب آبفا منطقه سمپاشى شد./3884

خبر

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد اظهارکرد: با 
قرارگرفتن نام هفت عضو هیئت علمى این دانشــگاه در 
جمع دانشمندان 2 درصد برتر جهان این واحد دانشگاهى 

جزو واحدهاى دانشگاهى برتر ایران محسوب مى شود.
امیررضا نقش افزود: تداوم موفقیت هــا و افتخارآفرینى 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد و کسب عنوان 
دانشمندان برتر جهان توســط هفت نفر از اعضاى هیئت 
علمى این واحد دانشگاهى که بر اساس بررسى ها و ارزیابى 
داده هاى پایگاه اســکوپوس توســط محققان دانشگاه 
استنفورد در فهرســت دانشــمندان 2 درصد جهان قرار 
گرفتند، برگ زرین دیگرى در این واحد دانشــگاهى رقم 

خورد. وى عنوان کرد: بر اساس بررسى ها و اعالم پایگاه 
اسکوپوس آرش کریمى پور عضو هیئت علمى این واحد 
دانشــگاهى با ارائه 140 مقاله و رتبه کلى جهانى 1774 
جزو برترین پژوهشگران جهان با رتبه زیر 2000  و برترین 
پژوهشگر کشور است. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد توضیح داد: سیدعلى حسن زاده تبریزى در رشته 
مهندسى مواد، غضنفر شاهقلیان در رشته مهندسى برق و 
الکترونیک، حمیدرضا بخششى راد در رشته مهندسى مواد، 
مجید قشنگ در رشته شیمى آلى، محمد اکبرى در رشته 
مهندسى مکانیک و خوشنام شجاعى در رشته مهندسى 

برق در پایگاه اسکوپوس هستند.

عملیات تعمیرات ژنراتور واحد اول بخارى مولد برق نیروگاه 
اصفهان توسط متخصصان نیروگاه اصفهان انجام شد.

رئیس اداره تعمیرات تجهیزات فشــارقوي در تشــریح 
اقدامات انجام شــده در تعمیرات ژنراتور واحد اول 37/5 
مگاواتى نیروگاه اصفهان گفت: به علت افزایش ویبره هاى 
ژنراتور و همچنین صداى غیر عــادى، واحد از مدار تولید 
خارج و براى بررسی علت توسط متخصصین این شرکت 

اقدام به دمونتاژ ژنراتور شد.
عبدالحسین جمالى در این باره افزود: تعدادى از پیچ هاى 
نگهدارنــده رینگ مربوط به فن هاى خنک کن دو ســر 
روتور کامًال باز و در کف پوسته افتاده بود و سایر پیچ ها در 

سمت تحریک و همچنین در رینگ نگهدارنده فن خنک 
کن روتور در سمت توربین کامًال شل شده بود، لذا به علت 
کارکرد واحد به همراه ویبره تست هاي الکتریکی مقاومت 
اهمى، مقاومت عایقی و اندازه گیــري امپدانس بر روى 
روتور انجام شد. وى گفت: اقدامات دیگر انجام شده توسط 
متخصصان نیروگاه شامل ســرویس، بازدید، تمیزکارى، 
تســت لقى گوه، ترمیم نخ بندى گوه هــاى نگهدارنده 
اورهنگ ســیم پیچى، شستشــوى کولرهاى خنک کن 

هیدروژن، تست هاى شار هسته و... انجام شد .
همچنین براى اولین بار، تست پیرى عایق به عمل آمد و 

پس از رفع اشکاالت، شروع به مونتاژ ژنراتور شد.

تعمیر ژنراتور واحد اول بخارى 
مولد برق نیروگاه اصفهان

7 استاد دانشگاه نجف آباد 
در جمع دانشمندان جهان

امسال در کارخانه هاى تولید آرد استان اصفهان 380 
هزار تن انواع آرد تولید شده است.

رئیس انجمن صنفى کارفرمایان کارخانجات آردسازى 
استان اصفهان گفت: درحالى که تولید ساالنه آرد در 
کارخانه هاى این استان ســه برابر مصرف است اما 
براساس نیاز مصرف، آرد در کارخانه ها تولید مى شود.

محمد کازرونــى توزیع حدود 30 درصد ســهم آرد 
تولیدى ایــن اســتان را در بخش نیمــه یارانه اى 
بین نانوایان بیان کــرد و افزود: اســتقبال مصرف 
کنندگان از واحد هــاى آزادپز  این اســتان مطلوب

 است.
 وى میزان واردات گندم از استان هاى دیگر به اصفهان 
را هم حدود 400 هزار تن برشــمرد و گفت: پارسال 
بخشــى از گندم مورد نیاز این اســتان از کشور هاى 

آسیاى میانه به ویژه روسیه وارد شد که بخشى از آن 
براساس نیاز به استان اختصاص یافت.

رئیس انجمن صنفى کارفرمایان کارخانجات آردسازى 
اســتان اصفهان، کارخانه هاى تولید این اســتان را 
20 واحد اعــالم کرد و گفت: از این تعــداد 18 واحد 

فعال است.
کازرونى افزود: ماهانه حدود 28 هزارتن گندم تولیدى 
این اســتان به صورت یارانه اى و حدود 13 هزار تن 
گندم نیمه یارانه اى بین کارخانه داران توزیع و پس از 
آسیاب به آرد سنگک، بربرى، تافتون و لواش تبدیل 
و تحویل نانوایان، مى شود.  وى گفت: 80 درصد آرد 
تولیدى کارخانه ها بین نانوایان و بقیه بین کارگاه هاى 
شیرینى پزى، تولیدکنندگان بیسکوئیت و ماکارونى و 

انواع رشته خوراکى توزیع مى شود.

رئیس کمیته اجتماعى، امنیتى و انتظامى ستاد استانى 
پیشگیرى و مقابله با بیمارى کرونا در اصفهان گفت: 
با توجه به در پیش بودن ایام فاطمیه و به دلیل شیوع 
کرونا؛ مردم از برگزارى مراســم گروهى و عمومى 

پرهیز کنند.
حیدر قاسمى روز سه شــنبه پس از برگزارى نشست 
کمیته نظارتى ستاد اســتانى مقابله با کرونا اصفهان 
در گفتگو با «ایرنا» افزود: الزم است در ایام فاطمیه 
اطالع رســانى و تأکیدات الزم از طریق رســانه ها، 

هیئت هاى مذهبى و روحانیان صورت گیرد و تأکید 
بیشتر براى اقناع سازى و مباحث ارشادى در این رابطه 

و همچنین رعایت پروتکل هاى بهداشتى باشد.
وى با اشاره به اینکه مردم تاکنون در تمامى مناسبت  ها 
همکارى و همراهى خوبى داشتند و نظر به اینکه شیوع 
ویروس کرونا با توجه به فصل ســرما در همنشینى  
خانوادگى بیشتر وجود دارد از مردم تقاضا کرد که براى 
حفظ سالمتى خود و بستگانشان توصیه ها و تأکیدات 

بهداشتى را جدى بگیرند. 

استاندار اصفهان گفت: هدف ما توسعه صنعتى همه 
جانبه در شهرك هاى صنعتى این استان است که به 
دلیل وضعیت و شــرایط آبى منطقه به دنبال صنایع  

آب بر نیستیم.
عباس رضایى روز سه شــنبه پس از بازدید از شهرك 
صنعتى هرند افزود: زیرســاخت هاى الزم در شهرك 
صنعتى هرند وجود دارد.  وى با اشــاره به سال جهش 
تولید یادآور شد: در راستاى جهش تولید وظیفه قانونى 
و تکلیف ســازمانى ما ایجاب مى کند که به هر طریق 

ممکن گام برداریم.
رضایى ادامه داد: توسعه و سرمایه گذارى در واحدهاى 
تولیدى و صنعتى با توجه به شرایط هر منطقه از جمله 
نیروى کار و مســئله آب یکى از سیاست هاى اصلى و 
ضرورى است. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در این 

دیدار تولیدکنندگان شهرك صنعتى هرند مشکالت 
خود را بیان کردند، افــزود: برخى از واحدهاى تولیدى 
متقاضى زمین بیشتر براى توسعه هستند اما در راستاى 
توسعه باید مسئله آب و نیروى انسانى باید مدنظر باشد.

رضایى اظهار کرد: اگر برخى از واحدها به دنبال گرفتن 
زمین بدون ایجاد واحد تولیدى باشند عقالنى نیست از 
این رو ظرف ده روز آینده کمیتــه اى با حضور معاون 
هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى، رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزى، شــهرك هــاى صنعتى و 

فرماندارى تشکیل و همه موارد احصا مى شود.
وى خاطرنشان کرد: اگر فردى قصد ایجاد واحد تولیدى 
را داشته باشد زمین واگذار مى کنیم تا بین کسى که قصد 
سوء استفاده دارد و آنکه به دنبال ایجاد کار مفید است 

تفاوت قائل شود.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان گفت: 210 میلیون تردد از ابتداى امســال 
تا پایان آبان در محورهاى ارتباطى استان اصفهان 
ثبت شــد در حالى که این آمار در مدت مشابه سال 

گذشته حدود 245 میلیون تردد بود.
مهدى خضرى در نشست خبرى مجازى افزود: در 
هشت ماه سپرى شده از سال جارى نسبت به مدت 

مشابه سال گذشــته میزان جابه جایى مسافران در 
اســتان 53 درصد کاهش و حمل و نقل بار از نظر 
تناژ 3 درصد افزایش داشته است. وى از کاهش 19 
درصدى فوتى هاى ســر صحنه تصادفات رانندگى 
در هشت ماه سال جارى در راه  هاى برون شهرى 
این استان نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 

خبر داد.

تأمین گندم اصفهان از استان هاى دیگر و روسیه

در ایام فاطمیه مراسم گروهى نروید
اقدامات انجام شده در آزادسازى منطقه 10 

انتقال محموله تریاك از 
مسیر اصفهان ناکام ماند 

نصب بارکدخوان QR در 2000 تاکسى 

توسعه همه جانبه در شهرك هاى صنعتى اصفهان 
مدنظر است

ثبت210 میلیون تردد در محورهاى استان طى 8 ماه

با توجه به تشــدید آلودگى هواى کالنشهر اصفهان در 
روزهاى گذشــته، على اصفهانى دادســتان عمومى و 
انقالب اصفهان در دستوراتى دستگاه هاى متولى مقابله با 
آلودگى هوا را مخاطب قرار داد و با انتقاد از نحوه عملکرد 
و مدیریت موضوع، بر استفاده از نظر متخصصان امر و 

ظرفیت دانشگاه هاى سطح استان تأکید کرد.
وى با ابراز تأسف از وضعیت موجود و انباشت مصوبات 
و عدم اجراى آن، مطالبه گرى و انتقاد نسبت به مسئله 
آلودگى هواى اصفهان را حق مســلم همه شهروندان 
دانست و با اشاره به دســتورالعمل رئیس قوه قضاییه در 
خصوص نحوه مقابله با تــرك وظایف قانونى مدیران و 
کارمندان و پیشگیرى از آن عنوان کرد: در صورت احراز 

تقصیر و قصور اقدامات تعقیبى انجام خواهد شد.
در همین حال مرکــز پایش و کنترل هــواى اداره کل 

حفاظت محیط زیست روز سه شنبه هم مثل روز دوشنبه 
وضعیت آلودگى اصفهان را در همه ایستگاه ها قرمز اعالم 
کرد؛ البته با این تفاوت که میانگین شاخص کیفیت هوا 
در روز سه شنبه از روز دوشنبه بدتر بود. به این ترتیب مى 
توان گفت که تا امروز، سه شنبه آلوده ترین روز سال در 
اصفهان بوده است. البته باید توجه داشت که پیش بینى 
هواشناسى حاکى از ادامه آلوده مانده هوا تا پایان هفته 
است و بنابراین احتمال اینکه آلوده ترین روز سال طى 

این دو سه روز تغییر کند بسیار زیاد است.
رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفته: 
آلودگى هوا تا روز پنج شنبه در مناطق مرکزى و صنعتى به 
ویژه کالنشهر اصفهان ادامه دارد و شاخص ها در وضعیت 
ناسالم براى عموم قرار مى گیرد. زهرا سیدان اظهار کرد: با 
توجه به پایدارى جو و مه آلودگى کیفیت هواى کالنشهر 
اصفهان به ویژه در ساعات صبح در وضعیت ناسالم براى 

عموم شهروندان قرار مى گیرد.
این در حالى است که ســازمان هواشناسى پیش بینى 
روزهاى پر بارشى را در آخر این هفته داشته است اما اداره 
کل هواشناسى اصفهان معتقد است این بارندگى ها در 

اصفهان بر کاهش آلودگى ها کامًال بى تأثیر است. 
ســیدان مى گوید: نفوذ سامانه بارشــى در سمت غرب 
و جنوب استان از بعد از ظهر چهارشــنبه(امروز) سبب 
افزایش ابر و بارش باران و برف در این مناطق مى شود 
و ناپایدارى ها روز پنج شنبه عالوه بر این مناطق، نواحى 
شمالى و با شدت کمتر ســایر مناطق استان را نیز در بر 
مى گیرد امــا بارندگى روزهاى آینــده خفیف و پراکنده 
اســت و چندان وزش باد پیش بینى نمى شود که تغییر 
چشــمگیرى در کاهش آلودگى هوا شــاهد باشــیم و 
شــاخص هاى کیفى از شرایط ناســالم براى عموم در 

شرایط ناسالم براى گروه هاى حساس قرار مى گیرد. 

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان اقدامات انجام شده در 
آزادسازى پالك هاى واقع در اجراى پروژه هاى عمرانى 

در منطقه 10 شهردارى اصفهان را تشریح کرد.
حمید شهبازى با اشــاره به اهم اقدامات و فعالیت هاى 
انجام شده در زمینه تملک و آزادسازى پالك هاى واقع 
در مسیر طرح هاى عمرانى شاخص، از ابتداى سال جارى 
تا پایان آبان ماه اظهار کرد: تاکنون 99 درصد پالك هاى 
واقع در مسیر طرح عمرانى احداث رینگ چهارم حفاظتى 

آزادسازى شده است.
وى از پیشرفت 40 درصدى آزادسازى پالك هاى واقع 

در مسیر طرح عمرانى تعریض خیابان عسگریه دوم خبر 
داد و افزود: یک باب منزل مسکونى براى احداث و توسعه 
پارکینگ مقابل خیریه دارالشفا حضرت ام البنین (س) به 

طور کامل تملک شده است.
این مقام مســئول با بیــان اینکه تملک و آزادســازى 
پالك هاى واقع در طرح بازگشــایى گلوگاه یک مورد 
معادل مبلغ هفت میلیارد و 650 میلیون ریال انجام شده 
اســت، تصریح کرد: تملک یکى از پالك هاى در مسیر 
اجراى طرح عمرانى حریم چشمه مادى راران با صرف 
هزینه اى بالغ بر پنج میلیارد و 507 میلیون و 500 هزار 

ریال انجام شد.
وى از توافقنامه و واگذارى ملک به پیمانکاران و شرکت ها 
بابت پرداخت مطالبات غیرنقــدى آنها خبر داد و گفت: 
تملک و آزادسازى پالك هاى واقع در مسیر طرح عمرانى 

خیابان مصال  (چشمه مرغاب) به طور کامل انجام شد.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان با بیان اینکه تملک و 
آزادسازى پالك هاى در مسیر فاز نخست طرح عمرانى 
خیابان اطشاران 70 درصد پیشرفت دارد، اظهار کرد: 30 
درصد تملک و آزادســازى پالك هاى واقع در مسیر فاز 

دوم طرح عمرانى خیابان اطشاران انجام شده است.

فرمانده یگان تکاورى استان اصفهان گفت: با دستگیرى 
چهار سوداگر مرگ انتقال محموله تریاك از مسیر اصفهان 
ناکام ماند.  سروان روح ا... فاطمى اظهار کرد: مأموران واحد 
رزمى حین کنترل و رصد یکى از جاده هاى خاکى در منطقه 
شرق استان اصفهان در بازرسى از یک دستگاه خودروى 
سوارى پیکان 102 کیلو تریاك کشف کردند. وى افزود: 
دقایقى بعد سه نفر با کوله هایى بر پشت خود نیز از مسیر 
مذکور عبور کردند که با دیدن مأموران قصد فرار داشتند اما 

در یک اقدام ضربتى همگى آنها دستگیر شدند.
فرمانده یگان تکاورى فرمانده انتظامى اســتان اصفهان 
اظهار کرد: در این عملیات طى بازرسى از خودروى سوارى 
پیکان و کوله هاى همراه کولبران 102 کیلو تریاك کشف و 
چهار سوداگر دستگیر و به همراه پرونده براى انجام اقدامات 

قانونى تحویل مرجع قضای ى شدند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
 QR شهردارى اصفهان گفت: در حال حاضر بارکدخوان
(اصکیف) روى 2435 تاکســى شهر نصب شده و 2083 

مورد آن فعال شده است.
هــادى منوچهرى اظهار کرد: نصب ســامانه هوشــمند 
روى تاکسى هاى شهر در ســال هاى 90 تا 94 و تحمیل 
هزینه هایى به رانندگان تجربه اى ناموفق بود، اما در اجراى 
طرح جدید آموزش، نصب و راه اندازى ســامانه هوشمند 
پرداخت کرایه تاکسى از طریق کد QR و اپلیکیشن اصکیف 

رایگان است و هیچ هزینه اى براى رانندگان ندارد.
وى خاطرنشــان کرد: با اجــراى این طرح مســافران 
تاکســى در اصفهان مى تواننــد در صورت اســتفاده از 
خدمات تاکســى هاى متصل به ســامانه اصکیف (کیف 
پول الکترونیکى شــهروندان اصفهانــى) کرایه خود را 
بدون دغدغه بابت داشــتن پول نقد یا وجــود پول خرد 

براى دریافت مابقى کرایه و نیز بدون نگرانى از ســرایت 
بیمارى هاى واگیردار، تنها با اسکن کردن بارکد دو بعدى 

(QR) نصب  شده در داخل تاکسى پرداخت کنند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان ادامه داد: شــهروندان مى توانند از 
طریق ارسال عدد 3 به شماره 3000173030 و یا از طریق 
مارکت هــاى معتبر (کافه بازار و گوگل پلى) نســبت به 

دریافت و نصب اپلیکیشن «اصکیف» اقدام کنند.
وى با بیان اینکــه در مجموع 9500 تاکســى از جمله 
تاکسى هاى اینترنتى، سرویس مدارس و آژانس ها شامل 
اجراى طرح اصکیف مى شوند، اما اولویت با تاکسى هاى 
زرد رنگ است، گفت: رانندگان تاکسى نیز در همان لحظه 
در برنامه اصکیف خود، پیغام «پرداخت با موفقیت انجام 
شد» را دریافت کرده و قادر خواهند بود با مراجعه به منوى 

گزارشات نسبت به دریافتى  هاى خود مطلع شوند.

افزایش هر روزه آلودگى هوا در اصفهان پاى قوه قضاییه را به میان کشید

انتقاد دادستان از 
مدیریت مقابله با آلودگى هوا 

آرمان کیانى
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ماجراى به نمایش درنیامدن «قورباغه» در شبکه نمایش 
خانگى، بسیار کشدار شده اســت. پس از مدت ها تعویق و 
تأخیر، در حالى که قرار بود قسمت اول این سریال از شب 
دوشنبه 24 آذر روى پلتفرم «نماوا» در دسترس قرار بگیرد، 
در آخرین دقیقه ها خبر رســید که پخش آن با دستور مقام 

قضایى متوقف شده است.
قول و قرارها هم براى ساعت 20 روز دوشنبه گذاشته شده 
بود و نماوا به مخاطبان خود این وعــده را داد که باالخره 
«قورباغه» در این ساعت و تاریخ منتشر خواهد شد. حتى 
همراه اول نیز حدود ساعت 19 و 30 دقیقه با ارسال پیامک 
اعالم کرد که مخاطبان مى توانند این سریال را ساعت 20 از 
طریق اپلیکیشن روبیکا تماشا کنند. ما درست دقایقى مانده 
به ساعت 20، نماوا پوستر جدیدى از سریال منتشر کرده و 
توزیع آن را به ساعت 22 موکول کرد. ولى درست دقایقى 

بعد این اطالعیه از سوى نماوا منتشر شد:
با وجود اینکه 24 آذر از سمت سازمان سینمایى به عنوان روز 
انتشار اولین قسمت سریال «قورباغه» به بینندگان وعده 
داده شده بود، پخش این ســریال على رغم صدور پروانه 
نمایش از «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى»، اخذ مجوز از 
«سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)»، 
دریافت تأیید از «مؤسســه ناجى هنر»، فعًال به دســتور 
قضایى (به منظور پایش و نظارت) متوقف شده است. نماوا 
به منظور تأمین نظرات مراجع قانونى کشور تا کنون تمام 
تالش خود را به کار گرفته و مصرانه به دنبال تعیین وضعیت 
پخش سریال «قورباغه» است. زمان دقیق پخش سریال 

اعالم خواهد شد.
در حالى نماوا خبر از توقف پخش این ســریال مى دهد که 
حدود یک ماه پیش هومن ســیدى با انتشار پستى نسبت 
به تعلل سازمان سینمایى در اعطاى مجوز نمایش سریال 
گالیه کرد و اعالم کرد ســریال توقیف شــده است. چند 

ساعتى از انتشار این مطلب توسط هومن سیدى نگذشته بود 
که روابط عمومى سازمان سینمایى اعالم کرد «قورباغه» 

توقیف نشده و از 24 آذر پخش مى شود. 
حاشــیه هاى پخش ســریال «قورباغه» بــه همینجا ختم 
نمى شــود و در هفته گذشته ســاترا با درجه بندى سنى این 
سریال و اعالم 18+ براى پخش نسبت به تماشاى آن به دلیل 
صحنه هاى خشن و نمایش استعمال مواد مخدر، هشدار داد. 
دستور توقف پخش سریال «قورباغه» با دستور مقام قضایى 
آن هم درست چند ساعت مانده به پخش آن زمزمه هاى 

توقیف همیشگى این سریال را پررنگ تر کرده است. 
از طرفى گفته شده بازداشت محمد امامى براى پرونده فساد 
اقتصادى اش در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان 
منجر به توقیف این سریال شده است. این درحالى است که 
شرکتى که او در آن ســرمایه گذارى مى کرد -یا به نوعى 
رئیس هیئت مدیره اش بود- با مدیرعاملى على اســد زاده 
همچنان به فعالیتش ادامه مى دهد و سریال «قورباغه» هم 

با سرمایه همین شرکت تولید شده است.
سیدى در این اثر که اولین سریال او در شبکه نمایش خانگى 
به حســاب مى آید، از نوید محمدزاده، صابر ابر، فرشــته 
حسینى، سحر دولتشاهى، آناهیتا افشار و مهران غفوریان 

در کنار چهره هاى جدید استفاده کرده است.
این مجموعه داســتانى درام و اجتماعى دارد، داستان این 
سریال به مشــکالت جامعه و تأثیرات آن بر روى هر فرد 
مى پردازد. در خالصه داستان این سریال آمده است: «من 
همیشه یه صندلى واســم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، 
کفشام برام کوچیک بوده، ســاعتم خواب مى مونده و من 
ازش جلوتر حرکت مى کردم، دنیا براى من جاى کوچیکیه، 
احساس مى کنم همه جا بستس و نمى تونم نفس بکشم، 
انگار همه این لحظه ها رو قبًال دیدم، درختا، صداى آبشار، 
قورباغه  ها، اونا رو زمانى مى بینم که در حال مردنم.»/3886 

ماجراى 
توقیف 
سریال 

«قورباغه» 
جدى 
است؟

پخش سریال هومن سیدى 
براى چندمین بار متوقف شد

4 بازیگر مرد به فصل ســوم رئالیتى 
شوى «شب هاى مافیا» به کارگردانى 

سعید ابوطالب پیوستند.
در حالى که دیروز (سه شنبه 25 آذر) 
قسمت دوم از فصل دوم «شب هاى 
مافیا» با حضور بازیگران زن به شبکه 
نمایش خانگى آمد، ساخت فصل هاى 

بعدى این مجموعه ادامه دارد.
امیرمهدى ژوله، هومــن برق نورد، 
مهدى کوشکى و امید حاجیلى چهره 

هاى جدیدى هســتند کــه تاکنون 
حضور آنها در فصل سوم قطعى شده 

است.
شقایق دهقان، رؤیا میرعلمى، سمانه 
پاکدل، گلوریا هاردى، شهرزاد کمال 
زاده، مریم مؤمن، نسیم ادبى، شبنم 
فرشــادجو، خاطره حاتمى، سمیرا 
حســن پور، ســیما تیرانداز و آزیتا 
ترکاشوند بازیگران زن فصل در حال 

پخش «شب هاى مافیا» هستند.

در هــر فصــل از این رئالیتى شــو 
محمدرضا علیمردانــى که در بازى 
به او لیدر یــا برگزارکننده مى گویند 
به همراه 12 نفر از بازیگران سینما 
و تلویزیون، بازى را رئــال و بدون 
دخالت گــروه کارگردانــى انجام

مى دهند.
سیدجواد هاشــمى، هادى کاظمى، 
بیژن بنفشه خواه، محمدرضا هدایتى، 
حامد آهنگى، رضا شفیعى جم، کاوه 

خداشــناس، هومن حاج عبدالل هى، 
عماد طالب زاده، مجید واشــقانى، 
میرطاهر مظلومــى و بهرنگ علوى 
بازیگران مردى هستند که فصل اول 

با حضور آنها پخش شد.
 «شب هاى مافیا» با خوانندگى تیتراژ 
کاوه آفاق، با سرمایه گذارى شرکت 
هنر اول ساخته و هر هفته سه شنبه ها 
ساعت 8 صبح به صورت انحصارى 
توسط فیلیمو پخش مى شود./3897

«شب هاى مافیا» با 4 بازیگر مرد جدید

منصور ضابطیان درباره تولید سرى جدید برنامه «رادیو هفت» پس 
از چند سال تعطیلى و بازگشت دوباره به قاب تلویزیون با این برنامه 
خاطره ساز بیان کرد: خود ما خیلى قصدى نداشتیم «رادیو هفت» را 
بسازیم و فکر مى کردیم این برنامه خاطره هایش براى مردم جذاب 
است و باید اجازه بدهیم خاطره هایش باقى بماند. اگر هم مى خواهیم 

در تلویزیون کار کنیم باید با برنامه و فرم دیگرى کار کنیم.
وى ادامه داد: با این حال در سه ماه گذشته به طرز شگفت انگیزى با 
این نظر مردم در فضاى مجازى مواجه بودیم که در شرایط فعلى نیاز 
به آرامش دارند و برنامه اى مثل «رادیو هفت» مى خواهند که این 
نظرها همزمان شد با تغییر مدیریت ها در تلویزیون که شرایط بهترى 
را براى کار فراهم مى کرد. شبکه آموزش که خانه اول رادیو هفت بود 
و مدیران شبکه هم لطف داشتند و این پیشنهاد را دادند که ما «رادیو 

هفت» را مجدد شروع کنیم.
ضابطیان اظهار کرد: تیم ما تصمیم گرفت دوباره با «رادیو هفت» 
در تلویزیون ظاهر شــود چون واقعاً نیاز جامعه به داشتن آرامش در 
شرایط کروناست به ویژه این شب ها که منع تردد است و مردم ساعت 
بیشترى را در خانه سپرى مى کنند باعث مى شود بخواهید برنامه اى 
بسازید تا مردم حداقل ساعتى از این فضاى حاکم بر جامعه دور شوند.

ضابطیان درباره شرایط جدید تولید نیز گفت: فیلمبردارى در شرایط 
بســته و با حدود ده تا 15 نفر از عوامل در یک اتاق در بسته بسیار 
خطرناك است و بر این اساس ما ســاختار «رادیو هفت» را کمى 
تغییر داده ایم و استودیوهاى شماره 2 و اتاق بلک باکس را نداریم. ما 
قرار است به نوعى «رادیو هفت در خانه» بسازیم یعنى همه دوستان 
شامل مجرى و هنرمند از منازل خود گویندگى و اجرا مى کنند به غیر 
از استودیو برنامه که با یک مجرى در جام جم فعال خواهد بود. باقى 
افراد متن ها را از خانه هاى خود مى گیرند با امکاناتى که ما برایشان 
مى فرستیم تا در منازل خود تصویربردارى کرده، کادربندى کنند و یا 
آموزش هایى براى این امور فنى صدا و تصویر مى دهیم که مجموع 

اینها تولید را هم سخت تر و هم گران کرده است.
مجرى رادیو و تلویزیون درباره این شرایط جدید اظهار کرد: ما باید 
دوربین، میکروفن و... براى عوامل بفرستیم و مدیریت این شرایط 
خیلى سخت است؛ با این حال، خواستیم رادیو هفتى که در دوران 
کرونا به خانه هاى مردم مى آید از جنس همین دوران باشد و با آنچه 
پیش از این پخش مى شده است متفاوت باشد. امیدوارم این تنوع و 

گوناگونى لوکیشن ها هم براى مردم جذاب باشد.
وى درباره تجربه هاى جدید مصاحبه و برنامه سازى در دنیا که ما 
سراغ آنها نرفته ایم، گفت: برخى از آنها اصًال اینجا امکانپذیر نیست 
اینجا با وضعیت اینترنت و ســرعت آن نمى تــوان مصاحبه هاى 
اینترنتى انجام داد. مهمترین دلیل هم این است که نرم افزارهایى 
وجود دارد که ما نمى توانیم به واسطه تحریم تهیه کنیم و عالوه بر 
آن پهناى باند و سرعت اینترنت اجازه نمى دهد کیفیت خوبى را با 
اســکایپ تهیه کنید. اگر ما هم این امکان را داشتیم خیلى کارها را 

پیش مى بردیم.
این روزنامه نگار و برنامه ساز درباره برنامه شب یلدا هم بیان کرد: 
در شب یلدا یک برنامه  سه ساعته داریم و از ابتداى دى هر شب و به 

صورت روتین برنامه خواهیم داشت. /3895

فیلم «سراسر شــب» به کارگردانى فرزاد مؤتمن، سال 
96 ساخته شده و قرار بود زودتر از اینها اکران شود، اما 
نمایش آن بارها به تعویق افتاد و این موضوع انتقاد فرزاد 
مؤتمن را هم به دنبال داشت. در نهایت پس از سه سال، 
این فیلم به صورت آنالین به نمایش درآمد و این روزها 

در حال اکران است. 
الناز شاکردوست که در ســال هاى اخیر مسیرش را به 
کلى در سینما تغییر داده و از حضور در فیلم هاى صرفًا 
گیشه پســند فاصله گرفته، در فیلم «سراسر شب» هم 
حضور موفقى داشته است. او در این فیلم نقش دو خواهر 
به نام «مریم» و «مهتا» را بازى مى کند که هر یک از آنها 
روحیات خاص خود و شخصیت متفاوتى دارند. «مریم» 
رؤیاى بازیگر شدن دارد، اما استعدادى در این زمینه ندارد 
و «مهتا» که همیشه در مقایسه با خواهرش کمتر مورد 
توجه بوده، در رشته پزشکى درس خوانده، آدم ساکت و 
انزواطلبى است. الناز شاکردوست با بازى خوب در نقش 
این دو شخصیت باعث شده است این دو شخصیت به 
خوبى از یکدیگر متمایز شــوند. امیر جعفرى در نقش 
«داود مــرادى» کارگــردان و فیلمنامه نویس تنهاى 
بى پول، احتماًال تحت تأثیر شخصیت پردازى ضعیفش 
نتوانسته است بازى خوب و متفاوتى از خود به نمایش 
بگذارد و توجه تماشاگر را جلب کند. سینا حجازى نیز که 
در «سراسر شب» براى اولین بار بازیگرى را تجربه کرده، 
در نقش یک خواننده ظاهر و موفق شده است به عنوان 
خواننده اى که تجربه اى در این زمینه ندارد، بازى تقریباً  

خوبى داشته باشد./3888

مجرى برنامه «سیم آخر»، از کّم و کیف پخش این برنامه 
در شب هاى منتهى به یلداى ایرانیان خبر داد.

رضا رشیدپور درباره ویژه برنامه شب یلدایى خود گفت: 
امسال ویژه برنامه اى براى شب یلدا ندارم؛ بلکه برنامه 
«سیم آخر» طبق کنداکتور هفتگى اش پنج شنبه و جمعه 

با حال و هواى شب یلدا پخش مى شود.
وى ادامه داد: طبیعى اســت که این برنامــه با توجه به 
نزدیکى شب یلدا حال و هواى یلدایى داشته باشد؛ اما شب 
یلدا یک شنبه است و من  مانند ویژه برنامه «شب آرام» 
که چند سالى در شب یلدا مهمان مخاطبان بود، امسال 
برنامه اى ندارم. برند برنامه «شب آرام» براى شبکه 3 
اســت. مطمئنًا هر زمان که صالح بدانند از آن استفاده 

مى کنند ولى امسال برنامه اى با این عنوان ندارند.
رشیدپور  در پایان عنوان کرد: قرار است این برنامه روز هاى 
سه شنبه و چهارشنبه (دیروز و امروز) ضبط شود. آقاى 
رضاییان تهیه کننده برنامه «سیم آخر» تدارکاتى براى 
یلدایى پخش شدن سیم آخر دارد که البته من جزئیات 

دقیق آن را نمى دانم.

بازى موفق 
الناز شاکردوست در 

«سراسر شب»

رشیدپور: برنامه اى 
براى شب یلدا ندارم

ى
رضاییان تهیه کننده برنامه «سیم آخر» تدارکاتى براى
یلدایى پخش شدن سیم آخر دارد که البته من جزئیات

دقیق آن را نمى دانم.

خبرگزارى صداوسیما تأیید کرده که محسن تنابنده بازیگر نقش «نقى معمولى» براى «پایتخت 7» دستمزد پنج میلیارد تومانى درخواست کرده است.

در روزهاى اخیر شایعاتى مبنى بر درخواست دستمزد پنج میلیارد تومانى توسط محسن تنابنده از فصل هفتم سریال «پایتخت» در برخى رسانه ها منتشر شد، خبرى که 

گرچه تنابنده به آن واکنشى نشان نداده اما خبرگزارى صداوسیما را عصبانى کرده است.

این خبرگزارى که پیش تر با نام واحد مرکزى خبر شناخته مى شد در خبرى ذیل تیتر کنایه آمیز «تنابنده از بیت المال میلیاردر مى شود» نوشته است: «محسن تنابنده بازیگر 

نقش "نقى معمولى" براى "پایتخت 7" دستمزد پنج میلیارد تومانى درخواست کرد.» این خبرگزارى نوشته: «مجموعه "پایتخت 7" که در مرحله نگارش فیلمنامه و پیش 
تولید قرار دارد با این درخواست تنابنده وارد حاشیه اى جدید شده.»

به نقل از خبرگزارى صداوسیما، یکى از کاربران نوشته: «اگه از «برد پیت» یا «دیکاپریو» دعوت مى کردیم واسه نقش «نقى»، کمتر مى افتاد تا محسن تنابنده.»

ن تنابنده و احمد مهرانفر دو بازیگر اصلى این سریال زمستان سال گذشــته اعالم کرده بودند دیگر با تلویزیون 
«پایتخت7 » در حالى قرار است ساخته شــود که محس

همکارى نخواهند کرد./3890

دستمزد نجومى محسن تنابنده صحت دارد

منصور ضابطیان
 از فصل جدید برنامه محبوب تلویزیون مى گوید

«رادیو هفت» جدید از 
جنس کروناست

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر|
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مهدى طارمى که زمانى به عنوان یــک بازیکن جوان از 
عالقه زیادش به کریس رونالــدو گفته بود حاال خودش را 

براى جدال با این ستاره فوتبال جهان آماده مى کند.
زندگى به گونه اى پیش مى رود که این حس پیش مى آید 
که نکند این انبوه محتواى تولید شده درباره مثبت اندیشى 
و بال و پر دادن به آرزوها واقعًا کار مى کنند؛ رؤیاها دستکم 

در فوتبال که قابلیت تعبیر شدن پیدا کرده اند.
از آن زمانى که مهدى طارمــى در یک مصاحبه جنجالى 
گفت: «من رونالدو هستم و احمد(نوراللهى) استیون جرارد» 
بیش از پنج سال مى گذرد و بچه هاى فوتبال ایران در این 
سال ها چقدر بزرگ شــدند تا جایى که طارمى خودش را 
براى بــازى برابر کریس رونالدو آن هم بــراى دومین بار 

آماده مى کند.
بى شک کریس در میان بازیکنان ایرانى علیرضا بیرانوند را 
بیشتر از دیگران بشناسد، دروازه بانى که در ورزشگاه تاتنهام 

مقابل شاگردان مورینیو بازى درخشانى داشت.
آن روزها رسانه ها از طارمى به عنوان یک مهاجم جوان نام 
مى بردند که توانسته بود خط حمله پرسپولیس را پس از چند 
ســال رخوت دوباره هیجان انگیز کند. هرچند پرسپولیس 
آن روزها در رده هاى پایین جدول بود و برانکو به طعنه در 
مصاحبه اى گفت: «تیمى که رونالدو و جرارد را دارد پس 

چرا در رده چهاردهم است.»
موضوعى که واکنش طارمى را در میدان مسابقه و البته در 
مطبوعات به همراه داشت. او ابتدا در مصاحبه گفت: «من 
هرگز نگفتــه ام که مثل رونالدو هســتم.» و بعد در زمین 

فوتبال بازى هاى بهتر و درخشان ترى ارائه کرد.
پنج ســال بعد حاال طارمى به فکر رویارویــى با کریس 
رونالدو و تیم یوونتوس در یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان 
اروپاست! اتفاقى که اگر در همان ابتداى لیگ پانزدهم که 
طارمى آن مصاحبه را انجام داد کسى به آن اشاره مى کرد 

بى شک تبدیل به یک شــوخى بزرگ مى شد اما 
آن رؤیا تعبیر شده و چهارشــنبه 29 بهمن در 

استادیو دو دراگائو شهر 
پورتو مسابقه برگزار 

مى شود.
تنها موضوع مهم این است که طارمى بتواند در مدت زمان 
باقیمانده بیش از قبل نظر سرجیو کونسیسائو را جلب کند. او 
البته از زمانى که آمده توانسته با بازى هاى خوبش در اندك 
دقایقى که به دست آورده توانایى هایش را نشان بدهد. در 
آخرین بازى پورتو برابر توندال در تاکادو پرتغال مهاجم ایرانى 
گل اول تیمش را به ثمر رساند. مارگا زوج او در خط حمله هم 
گل دوم را زد تا کونسیسائو بداند که این زوج مى تواند یک 

خط حمله قوى را براى پورتو به وجود بیاورد.
از زمان حضور طارمى به عنوان یکــى از بهترین گلزنان 
لیگ پرتغال به پورتو خبرنگاران و رسانه ها و البته هواداران 
طارمى در فضاى مجازى به شدت کونسیسائو را براى بازى 
ندادن طارمى تحت فشار گذاشتند اما سرمربى پورتو که بارها 
اعالم کرد که تحت فشار بازیکنى را به میدان نمى فرستد در 
یکى از مصاحبه هایش طورى صحبت کرد که انگار هنوز به 
زوج مارگا-طارمى به طور کامل اعتقاد ندارد هرچند مارگا و 
طارمى در بازى برابر توندال در لیگ پرتغال هم که 4 بر 3 به 
پیروزى پورتو انجامید توانسته بودند براى این تیم گل بزنند.

با وجود این، طارمى باید آنقدر تالش کنــد تا بتواند در دو 
بازى برابر یوونتوس به میدان برود و آن وقت زدن گل به 
یکى از مدعیان اصلى فتح لیــگ قهرمانان مى تواند نام او 
را بیش از این در فوتبال اروپا مطرح کند. مسابقه اى که در 
آن همه چشم ها به کریســتیانو رونالدو است که انگار در 
زندگى اش-حتى خصوصى- ایرانى ها نقش داشــته اند. 
در فوتبال اما او اولین گلش در جام جهانى با لباس تیم ملى 

پرتغال را در بازى برابر ایران به ثمر رساند.
طارمى و رونالدو یک بار در جام جهانى با هم بازى کردند، 
رونالدو یک پنالتى و طارمى یک موقعیت گل را از دست داد؛ 
آنها دو سال بعد از بازى در روسیه حاال در شهر پورتو و یک 

هشتم نهایى لیگ قهرمانان باید با هم رودررو شوند.
در دومین جــام جهانى که پرتغال با ایران همگروه شــد، 
علیرضا بیرانوند پنالتى رونالدو را گرفت و تیم ملى ایران تا 
آستانه شکست پرتغال پیش رفت. صحنه کلیدى این بازى 
شاید موقعیتى بود که طارمى در آخرین دقایق بازى از دست 
داد و افســوس بزرگى را به همراه آورد اما حاال سرنوشت 
شرایط را طورى برایش پیش آورده تا او بتواند آن موقعیت 

را جبران کند.
 بازى بــا یوونتوس همانقــدر که براى طارمــى و هواداران

 ایرانى اش یک بازى جذاب و هیجان انگیز اســت اما براى 
مسئوالن و هواداران پورتو که دلشــان مى خواهد به مرحله 
بعدى بروند اینگونه نیســت. ویتوربایا نایب رئیس باشگاه و 

دروازه بان مطرح فوتبال پرتغال در گذشته گفت: «یوونتوس 
یک تیم عالى است و همه مى دانند یکى از بهترین تیم هاى 
جهان است. اما ما آماده هســتیم. من ذاتاً خوش بین هستم. 
براى من پورتو همیشه باالتر از هر تیمى است. در حال حاضر 
آمادگى و تعهدى که مربى و بازیکنان دارند بسیار خوب است.

« او افــزود: «موضوعى که رقابت را ویــژه و خاص مى کند 
تاریخ دو باشگاه اســت که هر کدام دوبار فاتح اروپا شده اند. 
جاه طلبى هاى ما مشخص است و مى خواهیم به یک چهارم 

نهایى برسیم و معتقدیم این موضوع ممکن است.»
 زیر ذره بین وبسایت باشگاه یوونتوس هم بعد از اینکه قرعه 
کشى لیگ قهرمانان انجام شد گزارشى را درباره تیم پورتو 
منتشــر کرد. در این گزارش با اشــاره به بازیکنان پورتو و 
گلزنى هاى مهدى طارمى نوشت: «پورتو در آخرین بازى 
اش با مهدى طارمى مهاجم ایرانى و موسى مارگا مهاجم 
فرانسوى به گل رسید و این در حالى است که مارگا و سرخیو 

الیویرا با چهار گل بهترین گلزنان پورتو هستند.
البته که بازى پورتو برابر قهرمان ایتالیا نیز یک بازى حساس 
و مهم به حســاب مى آید. آندره آنیلى، رئیس یوونتوس در 
واکنش به قرعه کشــى که این تیم در یک هشتم نهایى 
به پورتــو برخورد کرد با اشــاره به بازى لیــگ قهرمانان 
2017/2016  که در آن بازى بیانکونرى با پیروزى مجموع 
3 بر صفر به جمع هشــت تیم نهایى راه یافتند با لئوناردو 

بونوچى مدافع با تجربه تیمش شوخى کرد.
در آن بازى بونوچى که کاپیتان دوم تیم بود بازى اول 
را در استادیو دو دراگائو از دست  داد که یوونتوس با دو 
گل به پیروزى رسید. او به دلیل اختالف با ماسیمیلیانو 
آلگرى، مربــى وقت یوونتوس در آن بــازى به میدان 

نرفت.
اما بعد از بازى تصاویرى از این بازیکن که در یک کافه مشغول 
تماشاى مسابقه تیمش بود خبرساز شد. آنیلى از پیرلو خواسته 
که براى بونوچى براى این بازى نیز در نزدیک ترین کافه اى 
که مسابقه را نشان مى دهد صندلى رزرو کند به این امید که 
تیمش بازهم بتواند از پس پورتو بربیاید: «باید پورتو را جدى 
بگیریم. آنها قهرمان اروپا بوده اند. اما نباید مانع جاه طلبى ما 
بشوند.» او اما گفت که مى داند که پورتو حریف سختى است 
و از تیم خواسته که یک جاى خوب براى بونوچى پیدا کنند تا 

بازى را از آنجا تماشا کند.
یوونتوس تیم بزرگ و پرافتخارى است اما این بازى شاید 
مسابقه اى براى درخشش مهدى طارمى باشد. بازیکنى که 
کارلوس کى روش سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران معتقد 

بود که براى بازى هاى بزرگ ساخته شده است./3896

به یاد آن خاطره؛ هم رونالدو هم طارمى

من مهدى، دوباره تو کریس؟

روز شنبه به طور رسمى از سوى سازمان لیگ اعالم شد دیدار 
دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن لغو شد. این در حالى است که 
کاروان ذوبى ها در تهران حضور داشتند و مسئوالن این تیم 
طى روزهاى گذشته بارها در رابطه با ابتالى بازیکنان ذوب 
آهن صحبت کردند و براى لغو این بازى به ســازمان لیگ 
درخواست دادند اما لغو بازى از سوى مدیران سازمان لیگ 

رد مى شد.
اگر قرار بر لغو بازى بود چرا اجازه داده شد کاروان ذوب آهن 
به تهران سفر کند تا هزینه  زیادى را متحمل شود؟ ماجراى 
لغو بازى پرسپولیس و ذوب آهن عمیق تر از اینهاست و باید 
در این رابطه مسئوالن سازمان لیگ پاسخگو باشند چرا که 
طى دو هفته گذشته ضربه ســنگینى به ذوب آهن وارد شده 
است. محرومیت رحمان رضایى و شکست ذوبى ها در بازى 
با شهرخودرو به دلیل ابتالى بیشتر بازیکنان این تیم به کرونا 

از جمله این موارد است.
چگونه مى شود دیدار ذوب آهن و شــهرخودرو با آن همه 
بازیکن مبتال به کروناى ذوب آهن لغو نشــود اما براى بازى 
این تیم مقابل پرسپولیس که چند بازیکنشان با منفى شدن 
تست کرونایشان برگشتند تا تیم شرایط بهترى پیدا کند، لغو 
مى شود؟ آیا قانون براى همه تیم هاى لیگ برترى یکسان 
است؟ قانون تعریف شــده اى در این رابطه وضع شده است 
اما کارشکنى نه براى باشگاه هایى مثل ذوب آهن بلکه براى 
مسئوالن باالدستى که همین قانون را وضع کرده اند، صورت 
مى گیرد. تبعیض آشــکارا در لیگ برتر ایــن روزها صداى 

پیشکسوتان و فوتبالى ها را درآورده است.
رحمــان رضایى پــس از مصاحبه اش در همیــن رابطه تا 
اطالع ثانوى محروم شــد. او پس از شکست این تیم مقابل 
شــهر خودرو گفت: «آیا قانونگذاران چیزى از فوتبال سر در 
مى آورند؟ فکر کنم فوتبال را با "ط" مى نویســند. آنها چه 
مى دانند تمرین چیست؟ آنها هیچ آشنایى با مسائل فوتبال 
ندارند که چنین قانونى گذاشــتند. آنها نمى دانند سرمربى 
نمى تواند با 15 بازیکن از 35 بازیکنش کارى کند. از دیروز تا 
امروز 12 بازیکن ما که در اردو حضور داشتند، کرونا گرفتند. 
افراد قانونگذار در خانه نشستند و قانون گذاشتند و شعورى 

از فوتبال ندارند.»
صحبت هاى رحمان رضایى باعث محرومیت او شــد اما با 
گذشت یک هفته مى توان به این مسئله پرداخت که با چه 
قانونى یک دیدار لغو مى شود و یک دیدار نه. آیا تبعیض بین 

تیم هاى لیگ برترى آشکار نیست؟

مسئوالن سازمان لیگ منتظر آمدن جواب تست کروناى 
اعضاى تیم ذوب آهن اصفهان هستند.

یکى از باشگاه هایى که طى هفته گذشته درگیر بحران 
ویروس کرونا شده و بسیارى از اعضاى آن به این ویروس 
مبتال شدند، ذوب آهن است. سبزپوشان اصفهانى که در 
هفته ششم باید با پرســپولیس دیدار مى کردند به دلیل 
شیوع کرونا در اردوى شان این مسابقه را با نظر سازمان 

لیگ انجام ندادند.
از این رو ذوب آهن طبق برنامــه قبلى روز جمعه باید در 
هفته هفتم لیگ برتر مقابل اســتقالل قرار بگیرد اما در 
برگزارى این دیدار نیز ابهام هایى وجود دارد. اعضاى تیم 
ذوب آهن دیروز تست هاى کرونا را پشت سر گذاشتند و 
قرار است امروز جواب این تست ها بیاید. در صورتى که 
تعداد مبتالیان ذوب آهن به حد چشمگیرى کاهش یافته 
باشد، مشــکلى براى برگزارى دیدار این تیم با استقالل 
نیســت اما اگر کرونایى هاى ذوب آهن همچنان تعداد 

باالیى داشته باشند، احتمال لغو مسابقه وجود دارد.
در این خصوص قرار اســت بعد از رســیدن جواب تست 
کروناى ذوب آهنى ها مســئوالن سازمان لیگ تشکیل 
جلسه بدهند و تصمیم نهایى خود را درباره برگزارى یا لغو 

مسابقه این تیم با استقالل اعالم کنند.

 یحیى گل محمدى، سرمربى پرسپولیس در ارتباط تلویزیونى با برنامه «فوتبال 
برتر» در مورد لغو دو دیدار گذشته پرســپولیس در لیگ برتر بیان کرد: انتظار 
داشــتیم این دو بازى را برگزار کنیم. بازیکنان در شرایط بدنى خوبى بودند و 
مى خواستیم در شرایط مسابقه باشند، اما اتفاقات دیگرى افتاد. دیدار نخست 
ما به دلیل درخواست خودمان لغو شد. شیوع کرونا خیلى زیاد بود، خصوصاً در 
شهر قائمشهر و شرایط پروازى، رختکن تنگ و هتل، ریسک ابتال به کرونا را 

زیاد مى کرد. خوشبختانه این دیدار لغو شد.
سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس درباره لغو دیدار با ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: 
نمى دانم دلیل لغو این مسابقه چه بود. تعداد بازیکنان مبتالى ذوب آهن زیاد 
نبود، اما نمى دانم اطالعات غلط دادند یا خیر. جاى تأسف است که به ایفمارك 

و فدراسیون فوتبال اطالعات غلطى دادند.
گل محمدى با اشاره به دورى شاگردانش از شرایط مسابقه گفت: 19 یا 20 روز 
است که دور از مسابقات هستیم و هر چه حریف در شرایط بازى است، ما از آن 
دور هستیم. ما دیدار درون تیمى برگزار کردیم، اما شرایط این بازى با مسابقه 
رسمى متفاوت است. تالش کردیم خود را در شرایط مسابقه قرار دهیم و اینکه 

چقدر به هدف خود رسیدیم، در دیدار فینال مشخص خواهد شد. /3887

اتهام عجیب یحیى به ذوب آهنى ها

وینگر سپاهان در مورد شرایط این تیم و برترى قاطع مقابل نساجى صحبت کرد.
رضا میرزایى در گفتگویى در خصوص برترى پر گل ســپاهان مقابل نساجى 
اظهار کرد: تیم ما واقعًا هــم از لحاظ روحى و روانى و هــم از لحاظ جدولى و 
امتیازى نیاز به این برد داشت و همه بچه ها هم قسم شده بودیم که این دیدار 
را ببریم و خوشحالم که با یک نتیجه خوب کارمان را در این دیدار پایان دادیم. 
سپاهان در دیدارهاى گذشته هم شایسته نتایج بهترى بود ولى بدشانسى و کمى 
هم ناهماهنگى به علت اینکه تاکتیک هاى تیم در حال تغییر کردن بود باعث 
شد کمى در شروع کار نوسان داشته باشیم ولى در این بازى سپاهان واقعى را 
نشان دادیم و از این به بعد هم قصد داریم اگر خدا بخواهد یک تیم مقتدر مقابل 

حریفان باشیم.
وى افزود: تیم هاى حریف همیشه بازى بسته اى مقابل سپاهان انجام مى دهند 
و به نوعى مى آیند جلوى ما مساوى بگیرند یا اگر شد روى ضد حمله به موقعیت 
و گل برسند و همین کار ما را سخت مى کند و از طرفى تعداد زیادى از زمین هاى 
چمن لیگ برتر کیفیت خوبى ندارنــد و تیم هایى مثل ما که بازى زمینى انجام 
مى دهند ممکن است به مشــکل بخورند ولى کادرفنى فکر همه جا را کرده و 
براى همه مشکالت برنامه ریزى کردیم و به مرور زمان همه آنها رفع مى شوند.

وینگر سپاهان در مورد رقابت شــدیدى که براى حضور در ترکیب اصلى تیم 
وجود دارد گفت: تیمى مثل سپاهان باید همیشه همینطور باشد و جایگاه بهترین 
بازیکنان باشد. همینطور است و بازیکنان بزرگ و مدعى زیادى در تیم هستند 
که رقابت شدیدى براى حضور در ترکیب دارند و همین رقابت هم به سود خود ما 
بازیکنان است و هم به سود تیم و این را هم بگویم که فرقى نمى کند چه بازیکنى 

بازى مى کند و چه کسى روى نیمکت است و همه هدفمان موفقیت تیم است.
میرزایى در مورد بازى مقابل تیم جوانان هم توضیح داد: بازى دوستانه مفیدى 
بود و تیم جوانان تیم خیلى خوبى است و یک محک جدى براى ما بود. متأسفانه 
در دیدارهاى تدارکاتى هم اشتباهات داورى وجود دارد و در این بازى هم داور 

تصمیمات اشتباهى داشت که در نتیجه بازى تأثیرگذار بود.
وى در مورد بستن بازوبند کاپیتانى در این دیدار گفت: این 
بازوبند میراث بزرگان فوتبال ایران اســت که حتى 
بســتن آن براى چند دقیقه در یک بازى تدارکاتى 
هم افتخار بزرگى اســت و این لحظه را هیچ وقت 
فراموش نمى کنم. من از کودکى طرفدار سپاهان 
بودم و براى دیدن بازى هاى این تیم 
به ورزشگاه مى رفتم و بعد 
از آن پله پله در رده هاى 
مختلــف تیم رشــد 
کردم و باال آمدم و 
قدر این جایگاه 

را مى دانم.

امیر روستایى که از نیمکت نشینى در پرسپولیس خالص شــده، در پیکان نه تنها مورد استفاده قرار مى گیرد، بلکه فرصت پنالتى 
زدن را هم به او داده اند؛ با این حال، روستایى زحمت کشیده و فعًال هر دو پنالتى محوله را خراب کرده است. اولى برابر شهر خودرو 
بود؛ هرچند روستایى خوش شانسى آورد و تیمش آن مسابقه را برد، دومى هم برابر آلومینیوم اراك از دست رفت؛ آن هم در دیدارى 

روستایى است که که خبرى از خوش اقبالى قبلى نبود و در نهایت با تساوى بدون گل به پایان رسید. این احتماالً از بدشانسى 
فعالً قبل از به ثمر رساندن نخستین گلش، با دو پنالتى هدر رفته به رسانه ها راه پیدا مى کند. در مجموع اما 

بعید است بى مهاجم ترین پرسپولیس تاریخ هم بابت از دست دادن این بازیکن افسوس بخورد!

افسوسى در کار نیست

مى دانید همه ارجاع ها به مربیان بزرگ دنیا در نشست هاى خبرى فوتبال ایران مربوط به چه زمانى است؟ مربوط به وقتى که مربیان ایرانى بعد از 
باخت هاى پرگل قصد دارند خودشان را با این جماعت مقایسه کنند. تا االن در نشست هاى خبرى 1000 بار به باخت 7بر یک برزیل جلوى آلمان 
استناد شده و این چند ماه هم زیاد در مورد شکست 8بر 2بارسلونا جلوى بایرن مونیخ شنیده ایم. حاال اما فاضلى، سرمربى نساجى یک مثال تازه رو 
کرده و بعد از باخت 4بر صفر تیمش مقابل سپاهان گفته: «یواخیم لو هم با آن عظمت 6 گل از اسپانیا خورد.» این، همه سهم ما از دنبال کردن فوتبال 

روز جهان است؛ اینکه ببینیم چه کسى بیشتر گل خورده، اسمش را یاد بگیریم و پشتش پنهان شویم.

از این همه تبعیض
 خجالت بکشید

در انتظار جواب تست

مطبوعات به همراه داشت. او ابتدا در مصاحبه گفت: «من
هرگز نگفتــه ام که مثل رونالدو هســتم.» و بعد در زمین

فوتبال بازىهاى بهتر و درخشان ترى ارائه کرد.
پنج ســال بعد حاال طارمى به فکر رویارویــى با کریس
رونالدو و تیم یوونتوس در یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان
اروپاست! اتفاقى که اگر در همان ابتداى لیگ پانزدهم که
طارمى آن مصاحبه را انجام داد کسى به آن اشاره مى کرد

بى شک تبدیل به یک شــوخى بزرگ مى شد اما 
9آن رؤیا تعبیر شده و چهارشــنبه 29 بهمن در 

دراگائو شهر  استادیو دو
پورتو مسابقه برگزار 

مى دانید همه ارجا
باخت هاى پرگل
استناد شده و این
کرده و بعد از باخت
روز جهان است؛ ای

سهم ما از دنبال 
کردن فوتبال 

روز جهان

وى در مورد بستن بازوبند کاپیتانى در این دیدار گف
بازوبند میراث بزرگان فوتبال ایران اســتک
بســتن آن براى چند دقیقه در یک بازى تد
هم افتخار بزرگى اســت و این لحظه را هی
س فراموش نمى کنم. من از کودکى طرفدار
بودم و براى دیدن بازىهاى
به ورزشگاه مى رفت
از آن پله پله در ر
مختلــف تیم
کردم و باال
قدر این
را مى

بستن بازوبند افتخاره
حتى براى یک دقیقه
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اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1061156 
ســید اســداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحســن 

صمصامى/9/151 

شامگاه دوشنبه وزیر بهداشت انگلستان از شناسایى نوع 
جدیدى از کرونا ویروس در این کشور خبر داد که موجى 
از نگرانى ها درباره آینده این ویروس و همچنین بحث 

واکسیناسیون را تحت تأثیر قرار داد.
وزیر بهداشت انگلســتان تأکید کرده اســت که فعًال 
هیچ چیزى براى پیشــنهاد نســبت به این سویه جدید 
کروناویروس وجود ندارد و مشــخص نیست این سویه 
جدید باعث بدتر شدن بیمارى خواهد شد یا خیر یا اینکه 

واکسن ها دیگر مؤثر هستند یا خیر.
پیش از این نیز سازمان جهانى بهداشت (WHO) اعالم 
کرده بود در شش کشور موارد جدیدى از کروناویروس 

را در چندیــن مرکز پرورش راســو (مینــک) گزارش 
کرده اند کــه دانمارك و ایاالت متحده از جمله شــش 
کشورى هستند که مواردى از کروناویروس جدید که به 

مراکز پرورش راسو مرتبط بوده اند، را گزارش کرده اند.
اما در مورد ویروس، جهش یک ســیر تکاملى است که 
بسیارى از این جهش ها به دلیل آنکه مطلوب نیستند، به 
سرعت از جمعیت پاك مى شوند اما بعضًا این جهش ها 
ممکن است در طول زمان ادامه پیدا کرده و بعد از گذشت 
چندین ماه یا چند سال مى توانند باعث تغییر فیزیولوژیکى 
در ویروس شده به گونه اى که باعث تغییر سرایت پذیرى 

و کشندگى ویروس شود.

عضو هیئت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى نسبت 
به قاچاق ماسک چینى به کشور و آســیب این روند به 

واحدهاى تولید ماسک به وزارت صمت هشدار داد.
غالمرضا حسن پور اسکندرى، طى نامه اى به علیرضا 
رزم حسینى، گفته که بررسى هاى میدانى نشان مى دهد 
از مبادى ورودى کشور به ویژه از بندر گناوه و سایر بنادر 
کشور، ماسک هاى چینى به صورت قاچاق وارد کشور 
شده و از طریق کانال هاى تلگرامى و صفحات اینستاگرام 
و ســایر روش ها در تهران و برخى دیگر از استان ها، به 
ویژه استان هاى جنوبى کشور به وفور به فروش مى رسد. 
وى همچنین هشدار داده که این روند منجر به شکست 

تولیدى هاى ماسک در داخل کشور خواهد شد و در آینده 
نزدیک سرمایه ها و نیروهاى به کارگرفته شده در مقوله 
تولید ماسک آسیب جدى و جبران ناپذیرى خواهند دید. 
این اظهارات در حالى مطرح مى شود که بر اساس اعالم 
وزارت صمت در حال حاضر ظرفیــت تولید روزانه 20 
میلیون عدد ماسک در کشــور وجود دارد.  همچنین با 
توجه به افزایش حجم تولیدات داخلى و ذخیره ســازى 
مناسب در زمینه تولید انواع ماسک، اخیراً حداکثر قیمت 
مصرف کننده انواع ماسک ســه الیه پزشکى استاندارد 
مورد تأیید سازمان غذا و دارو از 1300 به 1000 تومان 

کاهش یافت.

بابت نوع جدید کروناویروس 
نگران باشیم؟

جوالن ماسک هاى چینى 
در بازار

کاهش انتشار گاز کربن 
  مهر| طبق جدیدترین برآوردهاى محققان، 
در سـال جارى پاندمى کووید-19 موجب کاهش 
انتشار گازهاى گلخانه اى در جهان تا 7 درصد شده 
اسـت. به گفته تیم تحقیق، این اُفـت عمدتاً به این 
دلیل اتفاق مى افتد که افراد در خانه مانده و کمتر با 

اتومبیل و هواپیما سفر مى کنند.

افزایش ترك تحصیل 
  ایرنا| مدیـرکل آموزش و پرورش گلسـتان 
با یـادآورى دالیل مختلـف ترك تحصیـل دانش 
آموزان این اسـتان کـه شـیوع ویـروس کرونا آن 
را تشـدید کـرده اسـت گفت: اکنـون در گلسـتان 
20 هـزار دانش آمـوز بازمانـده از تحصیـل داریم. 
احسـان گوهـرى راد بیـان کـرد: 76/53 درصـد 
دانش آموز استان در سامانه غیرحضورى تحصیلى 
«شاد» نام نویسى کردند ولى 66 درصد آنها آنالین 

هستند./3891

ژاپن هم کم آورد
  ایرنا| گزارش ها حاکى است مراکز درمانى 
ژاپن به ویژه پنج اسـتان این کشور با ادامه افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونا به طور فزاینده اى تحت 
فشار قرار دارند و بیمارستان ها با کمبود شدید تخت 
مواجه هستند. وزارت بهداشـت ژاپن مى گوید که 
میانگین نرخ تکمیل ظرفیت تخت هاى بیمارستانى 
در کشـور 32/7 درصـد بوده اسـت کـه 2/6 واحد 
درصد نسـبت به هفته پیـش از آن افزایش نشـان 

مى دهد./3892

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت پارســیان پــى ســاروج 
ســپاهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 35673 و شناســه 
ملــى 10862113813 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : اعظم اســال مى نیا به شماره ملى 
1189549573 به سمت رئیس هیات 
مدیره و ابوالفضل ابراهیمى کیا به شماره 
ملى 0383313333 به ســمت مدیر 
عامل و عباس ابراهیمى کیا به شــماره 
ملى 0383790948 به ســمت نائب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدندکلیــه اوراق بهادار و 
تعهد اور شــرکت از قبیل چک و سفته 
وبروات و قرار دادها و عقود اسالمى با 
امضاءابوالفضل ابراهیمى کیا همراه با 
مهر شــرکت معتبر مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1061013)

آگهى تغییرات 
شرکت آتیه سازان انرژى آریا سهامى خاص به شماره ثبت 57658 و شناسه ملى 14006488592 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احسان هاشمى به کدملى1290843619 به سمت رئیس هیأت مدیره و مهدى لباف یه کدملى 
1292445335 بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و زهراالسادات مرتضوى به کدملى 1092110232به سمت عضو اصلى هیأت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد . احمدرضا 
شهنام به کدملى 1291980954و میالد خواجه خباز به کدملى 1292757280 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1061028)

آگهى تغییرات 
شرکت پارسیان پى ساروج سپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 35673 و 
شناســه ملى 10862113813 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ابوالفضل ابراهیمى کیا به شماره 
ملى 0383313333 و اعظم اســال مى نیا 
به شــماره ملــى 1189549573 و عباس 
ابراهیمى کیا به شماره ملى 0383790948 
بعنوان اعضاى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند محمد رضا کشکولى 
به شماره 1285898540 به سمت بازرس 
اصلى و ســعید چاکر حسینى زواره به شماره 
ملى 1189944383 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر النتشــار نصف جهان جهت اگهى هاى 
شرکت انتخاب شدند ترازنامه حساب سود 
و زیان شرکت منتهى به ســال 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1061019)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آرکا صنعت مبین مانا درتاریخ 1399/09/18 به شماره ثبت 66311 به شناسه ملى 
14009632097 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ایجاد انبار و عملیات انبار گردانى ،انجام امور تجارى شــامل خرید و فروش انواع 
آهن آالت ساختمانى و صنعتى و سایر کاالهاى مجاز بازرگانى ، ایجاد واحدهاى صنعتى و تولیدى - شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى - بازاریابى غیر 
هرمى و غیر شبکه اى - ترخیص کاال از گمرکات کشورى - اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى معتبر داخلى 
و خارجى - انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک و حق العمل کارى- اخذ وام و تســهیالت بانکى از کلیه 
بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - 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 سیچان ، کوچه سیچان[8] ، خیابان نظر شرقى 
، پالك 118 ، ساختمان اشکان ، طبقه اول ، واحد 11 کدپستى 8173774451 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 ســهم 10000000 ریالى تعداد 
1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91884 
مورخ 1399/08/25 نزد بانک ملت شعبه چهار راه نظر با کد 91884 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد على عزتى به شماره ملى 1170464785 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید عزتى به شماره ملى 1171234554 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم طیبه افتخارى نژاد به شماره ملى 1271138948 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال خانم خدیجه محمدى بالغ آبادى به شماره ملى 1819370917 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان خانم زینب عزیزى برام به 
شماره ملى 1100050558 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم حمیده قدرتى جابلو به شماره ملى 
1270952021 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1061022)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود راویس همراه بزرگمهر درتاریخ 1399/09/16 به شماره ثبت 
66290 به شناسه ملى 14009626915 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع، 
خدمات و پشتیبانى، صادرات و واردات انواع موبایل و تبلت و کلیه ادوات و تجهیزات مربوط 
به آنها – خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ وام و تســهیالت ریالى و ارزى از بانک ها و موسســات 
دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى 
و خصوصى – ایجاد شــعب و اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل و خارج از کشور – برگزارى و 
شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى (بجز فرهنگى و هنرى) درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى 
گلزار ، کوچه شهید قاسم حمیدى[17-84] ، خیابان بزرگمهر ، پالك- 752 ، ساختمان صبا ، 
طبقه اول ، واحد 4 کدپستى 8154994745 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا آقاى على رضایى به شماره 
ملى 1270317210 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى امین رضایى به شماره ملى 
1270396846 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى على رضایى به 
شماره ملى 1270317210 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى امین رضایى به شــماره ملى 1270396846 و به سمت 
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 مدیر عامل منفرداً و 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 (1061354)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص روهینا فوالد آرتان درتاریخ 1399/09/22 به شماره ثبت 66352 به شناسه ملى 14009638166 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت هاى تجارى و خدمات بازرگانى و مشاوره در 
زمینه واردات، صادرات، خرید و فروش و تهیه و توزیع و خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، گشایش اعتبارات اسنادى داخلى و خارجى 
نزد بانکها، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص و حقیقى 
و حقوقى -ایجادشعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور، افتتاح حساب نزد کلیه بانکها، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و 
خارجى -اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -تامین نیروى 
انسانى موقت -انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک و انجام امور مربوط به بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه اى 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 باغ زیار ، خیابان سهروردى ، بن بست شهید مهران ترکى [2] ، پالك- 14 ، ساختمان الهیه ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستى 8177799889 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 20,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100000 سهم 200000 ریالى تعداد 100000 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 7000000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6160/144 مورخ 1399/09/13 نزد بانک تجارت شعبه سه راه سیمین با 
کد 6160 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى اسماعیلى به شماره ملى 1291976973 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه افشارى فراموشجانى به شماره ملى 1753725992 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سارا افشارى فراموشجانى به شماره ملى 1754507492 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم پریسا 
اسعدى اسکندرى به شماره ملى 1287177298 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محسن صالحى رزوه به شماره ملى 5759248944 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1061027)

آگهى تغییرات 
شرکت مهربد تدبیر زرین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 3079 و شناسه ملى 14007063662 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه ملى 10320404190وابوالفضل عموریزى به کدملى1160264929 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1061178)

  امیر پروسنان/ خبرگزارى ایرنا |
ویروس کرونا در هفتــه اخیر قــدرى در برابر رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى ســر خم کرده، اما نگرانى ها 
براى شب نشینى در یلداى 99 آنقدر زیاد شده که توصیه 

مى شود امسال برخالف سال هاى قبل، همه این شب 
را گوشى به دست بگذرانند و یلداى دور از هم را برگزار 

کنند.
هیچ مراسمى در ســال 99 مانند سال هاى قبل نشده و 

به جاى «دورهمى» از همان ابتداى سال تالش کردیم 
«دور از همى» را تمرین کنیم. شــب یلدا هم مثل همه 
مراســم فرهنگى و خانوادگى دیگر ایرانیان در ســایه 
ویروس کرونا قرار گرفته و درســت مثل نوروز و سیزده 

به در باید در خانه هاى خودمــان بمانیم و قید دورهمى 
را بزنیم.

شرایطى که روند بسترى و فوت به علت ابتال به ویروس 
کرونا تا حدى کاهش پیدا کرده و نمودارها ســر به زیر 
شــده اند، فقط با رعایت اصول بهداشتى توصیه شده و 
پرهیز از دور هم جمع شدن خانواده ها ادامه پیدا مى کند 
و در غیر این صورت ممکن اســت به هفته هاى قبل از 

اعمال محدودیت برگردیم.
دستورالعمل ها و توصیه هاى بهداشتى کرونا در ماه هاى 
اخیر به مرور تکامل پیدا کرده اســت. حتى استفاده از 
ماسک که در اسفند ماه از طرف سازمان جهانى بهداشت 
اعالم شــده بود که براى همه نیاز نیســت، به مرور در 
بسیارى از کشــورها و از جمله ایران اجبارى شد و حاال 

نگرانى ها به سمت جمع هاى خانوادگى رفته است. 
یلداى 99 مثل هیچ سال دیگرى نیست، چون نمى شود 
دور هم جمع شد و باید دور از هم ماند. سالى که بر خالف 
همه سال ها که تلفن هاى همراه را باید کنار مى گذاشتیم 
و حافظ مى خواندیم و انار و هندوانه مى خوردیم، امسال 
باید تلفن هاى همراه را به دست بگیریم و یلدا را مجازى 
برگزار کنیم تا احتمال خطر انتقال ویروس کرونا از افراد 

بدون عالمت به سایر اعضاى خانواده را کم کنیم.
نکته مهم این اســت که ویروس کرونا تحمل ســهل 
انــگارى و غفلت مــردم و مســئوالن را نــدارد و به 
محض عادى شــدن رفتارها، آن روى خود را نشــان 
مى دهد. آن هم در شــرایطى که در آستانه فصل سرد 
قرار داریم و هر نوع ســهل انــگارى مى تواند عواقب 
خطرناکى داشــته باشــد و دوبــاره نمــودار وضعیت 
بســترى در بیمارســتان ها و فوتى ها را صعودى کند. 
مسیرى که به ســختى و با فشــار به اصناف طى شده 
ممکن اســت به همین راحتى عقبگــرد کند و هرچه 

رشته ایم، پنبه شود.

یلـداى دور از هم
پژوهشگر اپیدمیولوژى و تکامل ویروس دانشگاه 
آکسفورد با اشاره به وضعیت ایران در شیوع کرونا 
گفت: ایران تاکنون ســه پیک متمایز بیمارى را 
تجربه کرده اســت که این پیک ها در فروردین، 
تابستان و پاییز امســال بوده که به نظر مى رسد با 
توجه به آمار ارائه شــده، کشور اوج پیک سوم این 

بیمارى را نیز پشت سر گذاشته است.
دکتر ماهان غفارى در پاســخ به اینکه چرا ایران 
تاکنون ســه پیک بیمارى کووید- 19 را پشــت 
سرگذاشته این در حالى است که در سایر کشورهاى 
درگیر با این بیمارى شاهد دو پیک بوده ایم؟ گفت: 
آن چیزى که در این موضوع به نظر مى رسد این 
است که در بیشتر کشورهاى اروپایى با وجود همه 
نواقصى کــه در کنترل این بیمارى داشــتند، اما 
اجازه داده شــد که پیک اول بیمــارى به صورت 
کامل فروکش پیدا کند (بــه طورى که آمار روزانه 
فوتى هــاى کرونایى به طور متوســط به کمتر از 
10 نفر رسید) و سپس در این سطح پایین اپیدمى و 
در شرایطى که اپیدمى تا حدودى کنترل شده بود، 

بازگشایى هاى مجدد مشاغل صورت گیرد.
وى با اشاره به اینکه به نظر مى رسد در ایران هیچ 
وقت پیک بیمارى به صورت کامل مهار نشد افزود: 
متأسفانه در ایران شــاهد بودیم که هر زمان پیک 
بیمارى کووید- 19 مى خواســت مهار و کنترل 
شود، بازگشایى مجدد مشاغل صورت مى گرفت 
که همین امر سبب مى شــد ایران بالفاصله وارد 
پیک بعدى بیمارى شود و این اتفاق باعث شد که 
جامعه ایرانى نسبت به این بیمارى تا حدود زیادى 
آسیب پذیر شده و نتوانسته ایم تاکنون این اپیدمى را 

به خوبى مهار کنیم./3894

چرا ایران 3 پیک را 
پشت سر گذاشت؟
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غالب ترین روش نگهدارى مواد غذایى، فریز کردن 
آنهاست، اما ما مجاز به نگهدارى برخى از مواد غذایى 
در فریزر نیستیم یا دستکم فقط براى مدت محدودى 
مى توانیم به این روش آنهــا را نگه داریم. این مواد 
غذایى را، چون ماندگارى باالیــى ندارند و به دلیل 
ترکیبات خاصشان نمى توانیم براى مدت طوالنى 

در فریزر قرار دهیم. 
■ سبزیجات برگ دار مثل کاهو، آبدارند و با منجمد 
شدنشان، آب درون بافت ها منبسط و باعث از بین 
رفتن بافت مى شــود. برگ این ســبزیجات بعد از 
یخ زدایى، شل مى شود. اســتفاده از این سبزیجات 
یخ زده در تهیه انواع غذا ها یا اســموتى ها مشکلى 
ایجاد نمى کند، اما مناسب خام خورى به شکل ساالد 
نیستند. ضمن اینکه ویتامین و مواد مغذى آن تا حد 

زیادى از بین مى رود.
■ گوجه فرنگى حین یخ زدایى، خواصش را از دست 
مى دهد، آب مى اندازد و چســبنده مى شود و براى 
خام خورى چندان خوشــایند نیست، اما مى توانید از 
آن در تهیه سوپ یا سس استفاده کنید، چون عطر و 
طعم گوجه فرنگى با فریزکردن و یخ زدایى چندان 

تغییر نمى کند.
■ شــیر یــخ زده قابل نوشــیدن نیســت و پس 
از یخ زدایــى بریــد ه  بریــده مى شــود و بافــت 
خامــه اى و یکدســت خــودش را از دســت 
مى دهــد. از شــیر یخ زدایــى شــده مى توانید در 
پخــت غذا ها مثل ســوپ و انــواع اســموتى ها 
استفاده کنید. بافت ماست هم بعد از یخ زدایى تغییر 
شکل مى دهد و قابل خوردن نخواهد بود مگر اینکه 

در پخت و پز از آن استفاده شود.
■ لذت غذا هاى سرخ شــده به ترد بودن آنهاست 
و فریز کردن آن باعث خمیرى شــدنش مى شود؛ 
بنابراین توصیه مى شــود خوراکى هاى سر خ شده را 

در یک وعده بخورید.
■ با یخ زدن تخم مرغ، مایع درون آن سفت مى شود، 
افزایش حجم پیدا مى کند و منجر به ترك پوســته 
آن مى شود؛ در نتیجه فضاى فریزر بوى ناخوشایند 

تخم مرغ را مى گیرد.
■ به دلیل ماندگارى انواع پنیر، نیازى به فریز کردن 
ندارند. انجماد، طعم و بافت پنیر را تغییر مى دهد به 
خصوص اگر از انواع کهنه، سوراخ دار یا نرم باشد، اما 

پنیر پارمزان را مى توانید در فریزر نگه دارید.
■ خامه قنادى حاوى سفیده تخم مرغ است و فریز 
کردن آن باعــث از بین رفتن بافت خامه و فاســد 
شدنش مى شود. ضمن اینکه خامه یخ زدایى شده، 
فرم داده نمى شود و قابل استفاده براى تزیین کیک 

و دسر ها هم نیست.
■ تحت هیچ شرایطى نباید محصوالت کنسروى 
در بسته را فریز کنید. چراکه با انجماد، آب درون آن 
افزایش حجم پیدا مى کند و با انفجار قوطى کنسرو در 

فریزر روبه رو مى شوید.
■ قرار دادن ژلــه در فریزر به علت داشــتن مایع 
ژالتینى مانع از سفت شــدن آن مى شود. یخ زدن 
ژله، پلیمر ها و کلوئید هایى که ژالتین را به هم متصل 
مى کند خراب مى کند و ساختار ژله را به هم مى ریزد.

■ سیب زمینى مقدار زیادى آب در بافت خود دارد به 
همین دلیل با یخ زدن آن، بافتى خمیرى و چسبنده 
به خود مى گیرد که مصرفش به هیچ عنوان خوشایند 
نخواهد بود؛ بنابراین بهتر اســت سیب زمینى را در 
مکانى خنک و خشک نگهدارى کنید یا پخته شده 

آن را براى مدت کوتاهى در فریزر نگه دارید.

خوراکى هایى که نباید فریز کنید

مصرف برخى از غذا ها قبل از خواب اختالالتى در بدن ایجاد کرده و ســالمت انســان را 
تهدید مى کند.

«النا کالن»، متخصص تغذیه اظهار کرد: پیش از خواب افراد باید گوشت پخته (به خصوص 
سرخ شده)، گوجه فرنگى، بادمجان، غذا هاى کنسروى، ترشى (سبزیجات یا ماهى)، آووکادو، 
پنیر هاى تند و پنیر آبى را کنار بگذارند، چرا که این غذا ها ممکن است حاوى تیرامین (یک نوع 

اسید آمینه) باشد که به نوراپى نفرین (هورمون استرس) تبدیل مى شود.
او افزود: هنگامى که این مواد غذایى را مصرف مى کنیم ممکن است دچار بى خوابى شده، 
صبح خسته از خواب بیدار  شــویم و در طول روز بیش از حد معمول غذا بخوریم منجر به 
افزایش وزن خواهد شد. کرفس نیز باید از فهرست غذاهاى عصرانه حذف شود. این سبزى 
براى کاهش وزن بسیار مفید اســت، اما نباید مانند ســایر غذا هاى ادرارآور قبل از خواب 

مصرف شود.
این متخصص تغذیه ادامه داد: بهتر است آجیل و غذا هاى چرب در صبح مصرف شوند، چرا 
که حاوى نشاسته و قند زیادى هستند و اســترس زیادى را بر سیستم هضم وارد مى کنند. 
همچنین غذا هاى چرب که عصر ها خورده مى شوند نه تنها در خواب بلکه در کاهش وزن 

نیز تداخل ایجاد مى کنند.

خوردنى هایى که نباید قبل از خواب مصرف شود

گوشت قرمز یکى از بهترین غذا هایى است که بسیارى از مردم 
در سراسر جهان در رژیم غذایى روزانه خود مصرف مى کنند؛ زیرا 
حاوى مقادیر زیادى پروتئین و ویتامین مفید براى بدن است؛ با 
این حال، برخى از گروه ها هستند که به دلیل بیمارى  هاى مزمن 

از خوردن گوشت محروم هستند. این بیمارى ها عبارتند از:
بیماران مبتال به نقرس هنگام خوردن گوشت دچار احساس درد 

در مفاصل، به خصوص مفاصل پا خواهند شد.
خوردن زیاد گوشت در افراد مبتال به بیمارى هاى قلبى عوارض 
جدى مانند تصلب شرایین و سکته هاى ناگهانى به دنبال دارد.

افرادى که داراى اضافه وزن هســتند و از چاقى رنج مى برند، 
مشکالت زیادى را براى آنها ایجاد مى شود و توانایى حرکت و 
فعالیت ورزشى را ندارند؛ بنابراین توصیه مى شود براى جلوگیرى 

از چربى هاى اضافى بدن، گوشت نخورید.
از طرف دیگر، برخى از بیمارى ها وجود دارد که در اثر خوردن 
بیش از حد گوشت بروز پیدا مى کنند. این بیمارى ها عبارتند از 
اضطراب، بى خوابى و بى حالى؛ بنابراین توصیه مى شــود که 
گوشت را در اوایل روز و نه در هنگام عصر میل کنید؛ زیرا اول 

روز زمانى است که شما به فعالیت و انرژى احتیاج دارید.
خوردن زیاد گوشت منجر به سوءهاضمه نیز مى شود؛ زیرا بیشتر 
غذا ها از جمله گوشت گوســفند براى هضم به مدت طوالنى 
احتیاج دارند؛ بنابراین توصیه مى شود براى جلوگیرى از ناراحتى 
معده مصرف این نوع گوشت را محدود کرده و مقادیر مناسبى 
از کربوهیدرات هاى ســالم مانند غالت کامل، ســبزیجات و 
میوه ها را جایگزین کنید تا به هضم غــذا و حرکات بهتر روده 

کمک کند.
خوردن بیش از حد گوشت، به این معنى است که شما مواد مغذى 
دیگر را یا به مقدار کم مى خورید یا اصًال اســتفاده نمى کنید؛ 
بنابراین توصیه مى شــود براى حفظ ســالمت پوست و مو و 
جلوگیرى از ایجاد چین و چروك و تحریک کالژن در پوست، 

ویتامین هاى دیگرى مانند C را نیز مصرف کنید.
مصرف بیش از حد گوشت مى تواند خطر ابتال به بیمارى ها، به 
ویژه موارد مربوط به ایمنى و ویروس ها مانند سرماخوردگى را 
افزایش دهد؛ زیرا در این حالت مقادیر مناسبى از ویتامین ها و 

مواد معدنى الزم براى مبارزه با عفونت ها را دریافت نمى کنید.

بر اســاس تحقیقات جدید، تغذیه ممکن اســت تأثیر مستقیمى 
بر قدرت شناختى در سال هاى بعد داشــته باشد. یافته ها نشان 
مى دهد پنیر در برابر مشــکالت شــناختى مرتبط با سن نقش 

حفاظتى دارد.
محققان بعد از بررسى ها به نتایج زیر دست یافتند:

1. نشــان داده شــد که پنیر محافظ ترین ماده غذایــى در برابر 
مشکالت شناختى مرتبط با سن، حتى در اواخر عمر است.

2. مشــخص شــد که مصرف هفتگى گوشــت بره و نه سایر 
گوشــت هاى قرمز، باعث بهبود قدرت شــناختى طوالنى مدت 

مى شود.
3. مصرف بیش از حد نمک بد است، اما فقط افرادى که در معرض 
ابتال به بیمارى آلزایمر هســتند براى پیشــگیرى از مشکالت 

شناختى به مرور زمان مى توانند در این مورد اغماض کنند.
محققان معتقدند انتخاب درست ماده غذایى مى تواند از بیمارى و 

زوال شناختى پیشگیرى کند.

مصرف پنیر به کاهش زوال شناختى کمک مى کند

تهدید مى ک
«النا کالن»
سرخ شده)،
پنیر هاى تند
اسید آمینه)
افزود: هن او
صبح خسته
افزایش وزن
براى کاهش
مصرفشو

این متخصص
که حاوى نش
همچنین غ

چه کسانى نباید گوشت قرمز مصرف کنند؟ فشارخون یکى از مهمترین عوامل خطر تهدیدکننده سالمت مردم و اصلى ترین عامل مرگ ومیر در جهان و ایران محسوب 
مى شود؛ به طورى که طبق گفته کارشناسان با نگاهى به آمار مرگ ومیر ناشى از آن مى توان این بیمارى را قاتل خاموش 

نامید.
باید توجه کرد که شرایط تاریخى در دهه هاى اخیر و بروز تغییرات گسترده در شیوه زندگى مردم مانند رشد شهرنشینى، 
آلودگى هوا، مصرف غذاهاى پرنمک به عنوان بزرگ ترین عامل ایجاد پرفشــارى خون که در ایران دو تا سه برابر بیش 
از حداکثر میزان مجاز مصرف مى شود، کم تحرکى و اضافه وزن، اختالالت خواب، استرس هاى فردى و اجتماعى و... از 

عوامل اصلى خطر بروز فشارخون باال به شمار مى آیند. البته و خوشبختانه باید توجه کرد که کلید اصلى مبارزه با فشار خون 
نیز در مدیریت همین عوامل خطر نهفته است؛ به طورى که رعایت صحیح و کنترل این عوامل از سوى آحاد جامعه بیشترین 

کمک را در کاهش موارد ابتال به این بیمارى مهلک فراهم مى کند.
مقدار فشارخون به دو عامل بستگى دارد؛ یکى مقدار خونى که در هر دقیقه از قلب خارج مى شود و دوم مقاومتى که بر سر 
راه خروج خون از قلب در سرخرگ وجود دارد. فشــارخون وقتى باال مى رود که یا خون با قدرت بیشتر از قلب پمپاژ شود و یا 
مجراى سرخرگ تنگ شود. مهمترین عامل در ایجاد تنگى بر سر راه جریان خون، رسوب چربى است. با باال رفتن سن به 
تدریج چربى بیشترى در جدار سرخرگ ها رسوب مى کند و فرد بیشتر در معرض فشارخون باال قرار مى گیرد. عالوه بر افزایش 
سن، برخى رفتارها مانند فعالیت بدنى کم، تغذیه ناسالم و مصرف سیگار یا قلیان هم در ایجاد و تشدید فشارخون تأثیر دارند.

چرا فشار خون باال مى رود؟
یران محسوب 
ا قاتل خاموش 

شد شهرنشینى، 
تا سه برابر بیش  و
اجتماعى و... از ى و

ى مبارزه با فشار خون 
ى آحاد جامعه بیشترین 

د و دوم مقاومتى که بر سر 
بیشتر از قلب پمپاژ شود و یا 
بى است. با باال رفتن سن به 
قرارمى گیرد. عالوه بر افزایش
و تشدید فشارخون تأثیر دارند.

گو
د

برا آن را

دندان ها عضو مهم و غیرقابل ترمیم بدن هستند. یعنى دندان اگر 
خراشیده شود، مانند پوست دیگر سلول ها خود را تکثیر و ترمیم 

نمى کنند.
دندان ها به ما بــراى جویدن کمک مى کنند کــه اولین مرحله  

دندان هــاى خود اهمیت هضــم هســتند. اگر به ســالمت 

ندهیم بــراى درمان آنها در خطــر ویروس کرونا نیز هســتیم. 
پیش از کرونا، اگر دندانتان خراب مى شــد تنها در زحمت رفتن 
بــه دندان پزشــکى و پرداخت هزینه هــاى نه چنــدان ارزان 
مى افتادید. حاال با وجود کرونا ویروس، وقتى براى درمان دندان ها 
به دندان پزشــکى (چه مراکز خصوصى و چــه عمومى) مراجعه 
مى کنید در معرض ابتال به این ویروس مهلک نیز هستید. بنابراین 
در ادامه با مراحل صحیح مراقبت از دندان ها آشنا مى شویم که نیاز 

دندان پزشکى را در این روزهاى اپیدمى به حداقل برسانیم.
1. تغذیه سالم

ویتامین  D، کلسیم و پتاســیم در تضمین سالمت 
اســتخوان هاى بدن از جملــه دندان ها الزامى 
هســتند. تغذیه  مــا نقش مهمــى در تأمین 
ویتامین هــاى نامبــرده دارد. بنابراین این 
مواد غذاى باید در ســبد غذایــى روزانه ما 
باشــند. همچنین بهتر است سعى کنیم از 
خوردن و نوشیدن مواد شــیرین و قندى 
امتناع کنیم. بهتر است همراه با هماهنگ 
ســازى ســبد غذایى خود براى ســالمت 
استخوان ها، ورزش را نیز شروع کنیم؛ زیرا با 
ورزش، ویتامین ها و مواد معدنى بیشــتر جذب 
اســتخوان هاى بدن از جمله دندان ها مى شوند. 
لطفًا مراحل رســیدگى به دندان هــا را (که در ادامه 

ذکر شده است) به ترتیب رعایت کنید. (روزى 2 الى 3 بار در روز)
2. نخ دندان

خالل دندان و نخ دنــدان به منظور خارج کردن جســم خارجى 
مانند تکه هاى غذا، از میان دندان ها هستند. اگر دندان هاى شما 
از یکدیگر فاصله اى دارند که غذا میان آنها گیر نمى کنند نیازى 
به استفاده از این محصوالت ندارید. مواد غذایى گیر کرده در بین 
دندان ها اکسید شــده و علت بوى بد دهان هستند سپس به مرور 
زمان موجب پوسیدگى دندان هاى مجاور مى شود. بهتر است اگر 
غذا بین دندان هاى شــما گیر مى کند با نخ دندان یا خالل دندان 

جسم خارجى را بیرون بیاورید.
3. نوع مسواك مورد نیاز

بهترین نوع مسواك، مسواك هاى نرم (soft) هستند که به مرور 
زمان دندان ها را خراشیده و از بین نبرد. بهتر است از مسواك هایى 
استفاده کنید که برس التکس در اطراف آن به کار نرفته باشد؛ زیرا 
مواد التکس موجب پسروى لثه مى شود. از خمیر دندانى استفاده 

کنید که قوى و خورنده دندان ها نباشد.
4. محلول بعد از مسواك

مى توانید براى مرحله  پایانى تمیز کردن دندان ها، از محلول آب 
و نمک یا محلول هاى شستشوى دهان استفاده کنید که شیرینى 
خمیر دندان بر دندان ها و لثه را باقى نگذارد و موجب سستى در لثه 
و خرابى دندان ها نشود. دقت کنید از محلول هایى استفاده کنید که 

شیرین نباشد و با درصد متناسب مصرف روزانه باشد.

عضوى از بدن که ترمیم نمى شود 

میت
ال با
به دندان پزشــکى

مى کنید در معرض ابت
در ادامه با مراحل صحی
دندان پزشکى را در
1. تغذیه سا
،D  ویتامینD

اســتخوان
هســتند

ویتامین ه
مواد غذاى
باشــند. ه
خوردن و نو
امتناع کنیم.

ســازى ســبد
استخوان ها، ورزش
ورزش، ویتامین ها و
اســتخوان هاى بدن از

لطفًا مراحل
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مطبوعات آینه تمام نماى تحوالت فرهنگى، اجتماعى و 
سیاسى هستند، بنابراین اهمیت تاریخى آنها انکارناپذیر 
اســت. با وجود اینکه روزنامه ها و مجالت داراى تاریخ 
مصرف هســتند، اما به مرور زمان بر ارزش آنها افزوده 
مى شود؛ به گونه اى که کم کم تبدیل به میراثى معنوى و 
اسنادى مهم براى پژوهشگران و محققان مى شوند و در 
روشن ساختن زوایاى پنهان تاریخ به آنها کمک مى کنند. 
از طرفى با بررسى روزنامه ها و مجالت قدیمى به راحتى 
مى توان اطالعاتى از رسوم گذشته، مسائل زندگى مردم 
و امور و وقایع تاریخى به دست آورد. پژوهشگران، مردم 
شناسان و تحلیلگران اجتماعى بیشترین میزان استفاده 

از این اسناد را دارند.
اصفهان گنجینه اى از مطبوعات تاریخى دارد که قصه 
آنها مربوط به امروز و دیروز نیست و ســر درازى دارد. 
مطبوعاتى که ابتــدا از کتابخانه ابن مســکویه به زیر 
زمین کتابخانه صائب منتقل شــدند، سپس به تهران و 
حاال به اصفهان بازگشــته اند. قدمت این مطبوعات به 
دوره ناصرالدین شاه باز مى گردد و مجموعه اى کم نظیر 
براى مطالعات تاریخ معاصر محسوب مى شوند. گنجینه 
مطبوعات اصفهان به دلیل نبود جاى مناسب و به منظور 
آفت زدایى به تهران منتقل شدند. خروج این مطبوعات از 
اصفهان دست پژوهشگرانى که براى تکمیل تحقیقات 
خود به آنها نیاز داشتند را از این منابع کوتاه کرد و این امر 
در تالش براى بازگرداندن آنها بى تأثیر نبود. این گنجینه 

در نهایت به اصفهان بازگشت.
رو به روى پارك رجایى ســاختمان مکعب شکل و پنج 
طبقه اى وجــود دارد که ســالن هاى آن همواره مأواى 
نوجوانان و دانشجویانى بوده است که براى ساختن آینده 

خود آماده شده اند. از طرفى پژوهشــگران در آن منابع 
اطالعات مورد نیاز خود را جســتجو کرده و مردم شهر 
نیز از برنامه هاى فرهنگى آن بهره مند شده اند. بنابراین 
عجیب نیست اگر این ساختمان خاطرات فراوانى را براى 
اهالى فرهنگ اصفهان تداعى کند. در کنار این ساختمان 
مدرسه اى قرار دارد که پر از سکوت است. سکوت دانش 
آموزانى که بى شک پس از مدرسه به این ساختمان نیز 
ســرى مى زدند، اما حاال به دلیل ورود مهمانى ناخوانده 
خانه نشین شده اند. مالکیت گنجینه مطبوعات اصفهان 
که بار چند کامیون نشــریه و روزنامه بود به این مکان، 
یعنى کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان واگذار شده 

است.
طیبه فاطمى، رئیس اداره امور کتابخانه هاى شهردارى 
اصفهان با اشاره به بازگشــت این مطبوعات مى گوید: 
با نماینده دفتر نمایندگى مرکز اســناد و کتابخانه ملى 
در اصفهان تعاملى انجام شــد که بر اساس آن مقرر شد 
فضایى براى نگهدارى مطبوعات اختصاص داده شود و 
یکى از بهترین فضاهاى کتابخانه مرکزى شهردارى به 

این کار اختصاص داده شد.
با وجود اینکه در ابتدا به نظر مى رسید شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلى ناشى از قرنطینه روند آماده سازى این مکان را 
مختل کند، اما فاطمى، در این خصوص اظهار مى کند: 
از شرایط شیوع ویروس کرونا که کتابخانه مشغول ارائه 
خدمات به مخاطبین خود نبود اســتفاده کرده و یکى از 
بخش هاى کتابخانه که به دلیل حضور مخاطبین، پیش 
تر نمى توانســتیم روى آن کار کنیــم را جمع کردیم تا 

کنترل و چینش مطبوعات را آغاز کنیم.
مکانى که براى ســکنى گزیدن این مطبوعات در نظر 

گرفته شده اســت طبقه زیرین ورودى ســه کتابخانه 
مرکزى است. در مسیر ورود به این بخش با نمایشگاهى 
از اسناد تاریخى رو به رو مى شویم که بعید است توجه و 
عالقه محققانى که از این مسیر عبور مى کنند را به خود 
جلب نکند. در واقع به نظر مى رسد این اسناد با هدف سر 
شوق آوردن پژوهشــگران مطبوعات تاریخى در مسیر 

ورود آنها قرار داده شده است.
نمایشگاه اسناد تاریخى که پشت ســر گذاشته شود بخش 
مجالت آرشیو شده شروع به خودنمایى مى کند. قفسه هاى 
منظم و چینش دقیق مجالت نشان از اهتمام و دقت در تنظیم 
آنها دارد. در این بخش چهار کارمند مشغول ساماندهى، طبقه 
بندى و فهرست نویسى اطالعات این مطبوعات هستند. یکى 
از آنها از تنوع موضوعى مجالت ســخن مى گوید و ادامه 
مى دهد: این بخش براى استفاده پژوهشگران آماده است 
و آنها مى توانند هر زمان که خواستند براى تکمیل تحقیقات 

خود به آن مراجعه کنند.
محمدرضا کشانى، مسئول این کتابخانه مى گوید: این 
گنجینه تقریباً سه سال پیش از اصفهان خارج شد و هدف 
از این کار نیز مرمت و صحافى آنها بود. در این چند سال 
براى بازگرداندن آنها تالش هاى بسیارى شد، اما مشکل 
اصلى نبود جا براى نگهدارى این اسناد بود که با همکارى 
شهردارى اصفهان، این کتابخانه براى نگهدارى از آنها 

انتخاب شد.
مجالت براساس موضوعات طبقه بندى شده اند. با نگاهى 
عمیق مى توان نفس راحت کشیدن آنها را درك کرد. در 
سمت راست این بخش اتاقى دیگرى قرار دارد که محل 
آرشیو روزنامه هاست. به محض ورود، آرشیو دو روزنامه 
«اطالعــات» و «کیهان» به چشــم مى خورد. چینش 

دایره اى قفسه ها در بخش روزنامه ها، محلى براى چینش 
میز و صندلى فراهم کرده است.

کشانى توضیح مى دهد: تاریخ نخســتین روزنامه این 
آرشیو به ســال 1332 باز مى گردد. البته به دلیل اینکه 
کتابخانه مرکزى خــود پیش از این آرشــیوى قوى از 
نشریات و روزنامه ها داشت، بخشــى از این مطبوعات 
از جمله روزنامه هاى کیهان و اطالعات تکرارى بودند. 
بنابراین از آرشیو بازگشــته براى پر کردن نقایص آنها 
استفاده کردیم و بخشى از آنها که تکرارى و اضافى بود را 

در انبار کتابخانه نگه داشته ایم.
این سالن یک طبقه کامل از کتابخانه مرکزى است که به 
صورت کامل در اختیار پژوهشگران مطبوعات قرار گرفته 
است. صندلى هاى راحت براى پژوهشگران گذاشته اند 
تا ماندن طوالنى مدت در این بخش آنها را خسته نکند، 
دستگاهى قرار داده اند تا بتوانند به راحتى از منابعى که نیاز 
دارند کپى بردارى کنند و دوربینى دیجیتال براى عکس 

بردارى شفاف از اسناد نیز فراهم کرده اند.
رئیس کتابخانه مى گویــد: طبقه بندى به صورت کامل 
انجام شده اســت و پژوهشــگران با عضویت در طرح 
جامع کتابخانه مرکزى شــهردارى به راحتى مى توانند 
از این بخش از کتابخانه نیز استفاده کنند. اما کار ما تمام 
نشده است، در حال وارد کردن اطالعات سیستمى این 
مطبوعات هستیم تا امکان جستجوى آنالین آنها از خانه 
نیز فراهم باشد. به عالوه تالش مى کنیم که این اسناد 

را تحلیل محتوا کنیم تا دسترسى به آنها ساده تر شود.
این گنجینه از اسناد تاریخى پس از مدت ها سرگردانى، 
حاال خانه اى امــن یافته اند؛ مطبوعــات اصفهان آرام 

گرفته اند.

پایان سرگردانى اسناد تاریخى که 3 سال پیش به تهران برده شده بود

کتابخانه مرکزى، خانه گنجینه مطبوعات اصفهان شده است


