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زعفران براى چه کسانى ممنوع است؟جمع آورى 460 خودروى فرسودهقرار است در انتظار چه کتابى از محسن چاوشى باشیم؟مدیریت اقتصادى اثر بیشترى در مشکالت داشته اند نمره متوسط طارمى  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

انار، انبار 
مواد مغذى 
براى بدن

بیمارستان الزهرا              دیگر کارایى ندارد
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پایان کرونا
به روایت یک پیشگو!

فردوسى پور: همه در بهت 
مرگ مارادونا هستند

جزئیات ممانعت از 
ساخت و ساز در حریم 

پل خواجو
5

دستگیرى سارقان 
مسلح طالفروشى 

در فوالدشهر

آیا تا به حال به میوه اى غنى تر و سرشار از مواد مغذى 
بهتر از انار برخورد کرده اید؟

انار داراى خواص ضد اکسیدانى، ضد ویروسى و ضد 
تومورى است و گفته مى شود منبع خوبى از ویتامین ها 

به ویژه ویتامین...

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان، از دستگیرى دو سارق مسلح که به یک 
مغازه طالفروشى در فوالدشهر شهرستان لنجان 

دستبرد زده بودند خبر داد.
سرهنگ حســین ترکیان اظهار کرد: به دنبال 
وقوع سرقت مسلحانه از یک طالفروشى در شهر 
فوالدشهر، کارآگاهان پلیس آگاهى فرماندهى 
انتظامى این شهرستان اقدامات وسیعى را براى 
شناسایى و دســتگیرى عامالن این سرقت در 

دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: در بررسى هاى ...

امروز و فردا اوج بارش باران و برف در استان اصفهان استامروز و فردا اوج بارش باران و برف در استان اصفهان است
سیل در کار نخواهد بود اما؛سیل در کار نخواهد بود اما؛
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هشدار استاندار درباره تعدد مشکالت مهمترین و بزرگ ترین مکان درمانى استان اصفهان

بازخوانى خاطرات خلعتبرى از روزهایى که 
شاگرد اسطوره فوتبال جهان بود

وقتى مارادونا 30 متر دنبال 
بازیکن ایرانى دوید

«دیه گو آرماندو مارادونا» اســطوره آرژانتینى فوتبال روز چهارشنبه 
هفته پیش در سن 60 سالگى به دلیل حمله قلبى درگذشت و جهان 

فوتبال را به شوك فرو برد. این اتفاق...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حفر 75 حلقه چاه 
براى تأمین 

آب آشامیدنى 
در 3 سال

« قروق تالش »چرا غرق شد؟ 
انتشار پژوهش بین المللى درباره یک جاذبه تاریخى ایران
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رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانى تهران اظهار 
کرد: اگر ما بتوانیم با جامعه بین الملل ارتباط برقرار کنیم و 
تحریم ها برداشته شود به طور حتم روى اقتصاد ما تأثیر 
مثبت خواهد گذاشت . نمى شود دور خودمان دیوار بکشیم 

و هیچ ارتباطى با اقتصاد جهان نداشته باشیم.
فریال مستوفى اظهار کرد: در وضعیت فعلى تحریم ها 
حتمًا بر اقتصاد کشور مؤثر بوده اند اما کل مشکالت ما 
مربوط به تحریم ها نیستند بلکه بخش عمده آن مربوط 
به مشــکالت داخلى هســتند؛ با این حال، تحریم ها 
مبادالت بانکى، واردات و صادرات ما را تحت تأثیر قرار 

داده و با مشکل مواجه کرده اند. 

وى ادامه داد: درآمد اصلى کشور ما از طریق فروش نفت 
بود که به دلیل تحریم ها درآمد حاصل از آن به شــدت 
کاهش داشته است. در ســال هاى گذشته درآمد نفتى 
کشور به حدود صد میلیارد دالر مى رسید اما سال گذشته 
این رقم حدود ده میلیارد دالر بود. بنابراین تحریم ها تأثیر 
بسزایى در اقتصاد ما داشــتند اما مدیریت اقتصادى اثر 
بیشترى در مشکالت داشته  اند . مستوفى با اشاره به تأثیر 
تحریم ها بر افزایش قیمت ارز تصریح کرد: به دلیل وجود 
تحریم ها کشور با کمبود ارز مواجه و باعث شد که قیمت 
ارز تا این حد افزایش یابد. متأسفانه از سویى هم به منابع 

ارزى کشورمان دسترسى نداریم.

معاون کل وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: با برنامــه ریزى هاى صــورت گرفته و اجراى 
طرح هاى مردم محور 69 شهرستان کشور از وضعیت 

قرمز خارج و به وضعیت نارنجى و زرد تبدیل شده اند.
ایرج حریرچى روز پنج شنبه گفت: اوایل و اواسط آبان 
ماه 46 شهرســتان قرمز و 43 شهرستان قرمز شدید 
اعالم شــد و تعطیلى سطوح شــغلى 2، 3 و 4 در آنها 

اعمال شد. 
معاون کل وزیر بهداشت با بیان اینکه 400 تا 500 نفر 
روزانه براثر کرونا جان خود را از دست مى دهند، افزود: 
حدود 35 درصد فوتى هاى ما در اکثر اســتان ها بر اثر 

بیمارى کرونا بوده که خیلى دردآور است.
این مسئول گفت: درست است که 75 درصد فوتى هاى 
کرونا باالى 60 سال هســتند ولى باید توجه کنیم که 
بسیارى از این افراد در این ســن به تجربه و بازدهى 

رسیده اند. 
وى اضافه کرد: امیدواریم تا آخــر بهمن ماه با اجراى 
طرح شهید حاج قاسم سلیمانى حداقل 40 درصد موارد 
مرگ و میر و 50 درصد موارد بسترى کرونا را کاهش 
دهیم. حریرچى گفت: اگر ما 40 درصد مرگ و میر را 
کاهش دهیم تازه به عدد 280 تا 300 مورد مى رسیم 

که باز رقم بزرگى است./ 3498

مدیریت اقتصادى اثر بیشترى 
در مشکالت داشته اند 

امیدواریم تا آخر بهمن 
مرگ و میر را کاهش دهیم 

امسال جشنواره  نداریم 
جشنواره    خبرگزارى صدا و سیما |
فیلم فجر امســال بهمن ماه برگــزار نخواهد 
شــد و احتمال دارد زمان برگزارى آن به بهار 
1400 موکول شود. یک مقام آگاه افزود: دلیل 
این تصمیم نبود شــرایط برگزارى جشــنواره 
فیلم فجر به دلیل همه گیــرى کرونا و تولید 
نشــدن فیلم کافى براى حضور در جشــنواره 
است. این مقام آگاه گفت: از سویى به دلیل خطر 
قاچاق فیلم امکان برگــزارى برخط (آنالین) 
مهمترین رویداد سینمایى ساالنه کشور وجود 

ندارد./ 3493

دورکارى را دوست داریم
  ایسنا| نتایج یک پژوهــش در ایران 
نشان مى دهد 49 درصد کارکنان عالقه مندند 
دورکارى ها در آینده نیز ادامه داشته باشد. 45 
درصد شرکت کنندگان اعالم کرده اند تجربه 
مثبتى از دورکارى داشــته اند و 22 درصد آنها 
داراى تجربه منفى از این وضعیت بوده اند. 25 
درصد نیز عالقه  کمى به افزایش دورکارى در 

پساکرونا دارند./ 3494

افزایش سقف مجاز
  روابط عمومى بانک ایران زمین | 
با توجه به روند صعودى و شــروع موج سوم 
ویروس کرونا، بانک ایران زمین سقف مجاز 
کارت به کارت شتابى و درون بانکى از طریق 
درگاه هاى اینترنتى و خودپردازها را افزایش 
داد. بر این اســاس، ســقف مجاز انتقال وجه 
کارت بــه کارت (شــتابى و درون بانکى) از 
طریــق درگاه هاى اینترنتــى، خودپردازها و 
کیوسک بانک ایران زمین از مبلغ 60 میلیون 
ریال در هر شــبانه  روز از مبدأ هــر کارت به 
یکصد میلیون ریال افزایش یافت، همچنین 
ســقف مجاز انتقال وجه کارت بــه کارت از 
طریق پرداخت ســازها از ده میلیون ریال به 
30 میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق 
شماره ملى دارنده کارت و شماره ملى دارنده 
سیمکارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش 

است./ 

تنها حسرت «مارادونا» 
   خبر آنالین | مرگ ناگهانــى «دیگو 
آرمانــدو مارادونا» دنیا را در حیــرت فرو برده 
است. تمام ورزشــکاران و حتى مردم عادى به 
درگذشت بهترین فوتبالیســت تاریخ واکنش 
نشــان دادند. مارادونا در سال 2011 به امارات 
رفت و هدایت تیم الوصل را برعهده گرفت. او 
که همیشه عالقه داشت به ایران سفر کند و با 
رئیس جمهور وقت ایران دیدار کند در آن زمان 
گفت: «دوبــار از ایران دعوتنامه داشــتم ولى 
نتوانستم به کشور شــما بیایم. ایران را دوست 

دارم.»/ 3495

کم بارش ترین ها
بررســى اطالعات مرکز ملى    ایسنا|
خشکسالى نشــان مى دهد که از ابتداى مهر 
ماه تاکنون حدود 32 میلیمتر بارش در کشــور 
داشــتیم که به ترتیب در سه استان هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان و خراسان شمالى نسبت 
به میانگین بلندمدت کاهش چشمگیرى یافته 

است./ 3496

تاناکورا، عامل انتقال کرونا
  ایرنا| عضو ستاد ملى مقابله با کرونا 
گفت: لباس هــاى تاناکورایى عامل بســیار 
مهمى براى انتقال ویروس کرونا و حتى دیگر 
بیمارى هاى عفونى هســتند. دکتر مســعود 
مردانى تأکید کرد: لباس هاى تاناکورایى باید 
قبــل از عرضه براى فروش در فروشــگاه ها، 

شستشو و ضدعفونى شوند./ 3497

قلدرها به زباله دان 
مى پیوندند

حجت االسالم والمســلمین حسن    ایسنا|
روحانى، رئیس جمهورى صبح پنج شنبه در آیین بهره 
بردارى از طرح هاى ملــى وزارت نفت که به صورت 
ویدیوکنفرانس برگزار شد، با اشــاره به پایان دوران 
ریاست جمهورى «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى 
ایاالت متحده آمریکا افزود: آنهایى که مى خواســتند 
ملت ایران سال 97 جشن سالگرد پیروزى انقالب خود 
را نبینند و آنها وارد ایران شــوند، همه سرنگون شدند 
و همه دوران قلدرى هایشان پایان یافت و چند هفته 

دیگر به زباله دان ریخته مى شوند./ 3489

احیا ساده نیست 
مسئول تیم مذاکره کننده آمریکا در    فارس|
مذاکرات هسته اى برجام در پاسخ به اینکه آیا برجام 
با توجه به خروج «ترامپ» از آن، براى آمریکا باقى 
مانده تا دولت احتمالى «بایدن» بتواند به آن باز گردد 
گفت: هیچ شکى نیست که برنامه جامع اقدام مشترك 
اکنون مانند زمانى که از آن خارج شــدیم نیست، اما 
اقداماتى که ایران انجام داده تقریبًا قابل باز گشــت 
است. «وندى شــرمن» گفت: آنچه رئیس جمهور 
منتخب، بایدن گفته این است که اگر ایران بار دیگر از 
این توافق به طور کامل تبعیت کند دولت او نیز به این 
توافق باز خواهد گشت. اما این اتفاق ساده نخواهد بود. 
شرمن در ادامه تصریح کرد که احیاى برجام به هیچ 
وجه آسان نیست و در طول یک شب اتفاق نخواهد 

افتاد./ 3488

پویش دعا و استغفار 
حجت االسالم سعید مهدوى، مدیرکل    مهر |
تبلیغات اســالمى گیالن از راه انــدازى پویش « دعا 
و اســتغفار و اســتغاثه» در گیالن بــراى رفع کرونا 
خبر داد و گفت: در این پویش هر چهارشــنبه شــب 
قرائت دســته جمعى بخشــى از صحیفه سجادیه در 
قالب طرح عملیاتى شهید حاج قاسم سلیمانى انجام 

مى شود./ 3487

شرم آور است!
  باشگاه خبرنگاران جوان | على نیکزاد، 
نایب رئیس دوم مجلس یازدهم بیان کرد: 2/5 میلیون 
خانه خالى وجود دارد، اما این تعداد خانه لوکس است و 
عامه مردم و جوانان نمى توانند آن را خریدارى کنند، 
خانه مترى 150 میلیون تومان در تهران شرم آور است! 
طرح دو فوریتى تأمین مسکن به زودى براى بررسى به 
صحن مى آید و هر سال باید حداقل یک میلیون واحد 

مسکن تولید شود./ 3490

«آنگال» مى رود
  عصر ایران| دولت آلمان با برگزارى انتخاب 
سراســرى براى انتخاب جانشــین «آنگال مرکل»، 
صدراعظم این کشــور در روز 26 سپتامبر سال آینده 
میالدى موافقت کرد. مرکل گفته اســت که ســال 
آینده و پس از 16 سال حضور در سمت صدراعظمى 
بزرگ ترین قدرت اقتصادى و پرجمعیت ترین کشور 
اتحادیه اروپا از سیاســت کناره گیــرى خواهد کرد. 
تحلیلگران معتقدند کناره گیــرى او از قدرت، آلمان و 
اتحادیه اروپــا را وارد دوره اى جدید و پرابهام خواهد 

کرد./ 3491

دستور جدید «ترامپ» 
دولت کنونى آمریکا با صدور دستورى    چمدان|
موقت اعالم کرد، مســافران توریســتى و تجارى از 
ده ها کشور به ویژه آفریقا و البته ایران باید براى ورود 
به آمریکا وثیقه 15 هزار دالرى پرداخت کنند. وزارت 
خارجه آمریکا گفته، این دســتور موقت که از روز سه 
شنبه 24 دسامبر اجرایى شده و تا 24 ژوئن سال آتى 
میالدى ادامه دارد، مسافران از ده ها کشور را که قصد 
مسافرت تجارى یا گردشگرى به آمریکا را دارند، در 

بر مى گیرد.

خبرخوان

با انتشار نتایج پژوهش هاى اخیر روى یک کشتى تاریخى 
غرق شده در ســواحل تالش گیالن، دالیل غرق شدن 

کشتى «قروق تالش» مورد بررسى قرار گرفت.
تیمى از محققین از پژوهشــگاه ملى اقیانوس شناسى و 
علوم جوى و پژوهشــگاه میراث فرهنگى و گردشگرى 
با همکارى محققینى از کشورهاى فرانسه و مالتا نتایج 
پژوهش هاى خود را درباره کشتى تاریخى قروق تالش در 

یک ژورنال معتبر بین المللى منتشر کردند. 
کشــتى تاریخى قروق تالش در 5 کیلومترى شرق شهر 
تالش و نزدیک روستاى قروق تالش در روى خط ساحلى 
دریاى کاســپین واقع است. وجود این شــناور در سال 
1384 توسط مردم منطقه گزارش شــد و در سال هاى 
بعدى، تالش هاى ناموفقى براى انتقال این شــناور به 
داخل خشــکى و نمایش عمومى صورت گرفت که به 
کشتى آسیب هایى وارد کرد. سال گذشته پژوهشگران با 
هدف شناسایى ویژگى هاى این اثر و بررسى روش هاى 
حفاظت آن اقدام به مطالعات ژئوفیزیکى و گمانه زنى در 
اطراف کشتى و نمونه بردارى از چوب آن کردند که پس از 
تکمیل مطالعات نتایج آن اخیراً در ژورنال «گزارش هاى 

علوم باستان شناسى» در هلند منتشر شد.
طبق گفته عبدالمجید نادرى از پژوهشگاه ملى اقیانوس 
شناســى و علوم جوى، بر اساس نتایج سن سنجى رادیو 
کربن که بر روى چوب کشتى انجام شد، کشتى تاریخى 
قروق تالش در اواسط قرن هجدهم میالدى مصادف با 
اواخر دوره صفوى و یا دوره افشار، ساخته شده است. وى 
افزود: نتایج چوب شناسى نشان مى دهد که جنس چوب به 
کار رفته در ساخت این شناور از نوع کاج اسکاتلندى است 
که نزدیک ترین منطقه رویش آن به دریاى کاســپین، 
کوه هاى جنوب قفقاز است. این پژوهشگر معتقد است 
که با توجه به سن ساخت شــناور و بررسى گزارش هاى 
تاریخى، محل ساخت این شــناور احتماًال نه در ایران، 
بلکه در کشتى سازى هاى روسیه نظیر آستاراخان بوده 

است. 
حسین توفیقیان، باستان شــناس نیز در خصوص نتایج 
کاوش باستان شناســى گفت: این کاوش نشان مى دهد 

کشتى از وسط دو نیم شده است و بخش هاى مختلفى از 
شناور باقى مانده  که شامل 42 تیرك عرضى، بین هشت 
تا ده تیــرك طولى، محل نصب دکل، دماغه (ســاتور)، 
تخته هاى پوششــى و اتصاالت فلــزى نظیر میخ هاى 

آهنى بلند است.
وى افزود: نتایج بررسى هاى ژئوفیزیکى نشان مى دهد 
که نیمه  گمشده شناور در زیر رسوبات در فاصله 10 تا 30 
مترى جنوب شناور و در عمق بین 2/5  مترى تا 7 مترى 

قرار دارد. 
این تیم پژوهشى در مقاله منتشر شده چند دلیل احتمالى 
را براى غرق شدن این کشتى مطرح کرده اند. با توجه به 

وجود یک حفره  بزرگ در بدنه شمالى این شناور و تخریب 
تقریبًا کامل نیمه جنوبى شناور، این امکان وجود دارد که 
کشــتى در طى جنگ هاى ایران و روسیه در اویل قرن 
نوزدهم میالدى مورد اصابت گلوله توپ قرار گرفته باشد. 
همچنین، ممکن است کشتى تعمداً به دلیل اجبار قانونى 
به بازنشستگِى کشتى هاى چوبى در اوایل قرن بیستم، 
مغروق شده باشــد، اما محتمل ترین سناریو آن است که 
کشتى قروق تالش به دلیل بروز طوفان هاى دریایى غرق 
شده باشد. با توجه به اینکه مطابق با گزارش هاى تاریخى، 
کرانه نوردى میان ایران و روسیه براى کشتى هاى بادبانى 
ارجحیت داشته، ممکن است این کشتى دچار طوفان شده 

و در ساحل گرفتار آمده باشد. 
پژوهشگران مذکور در مقاله خود اظهار کرده اند که این 
شناور تحت تأثیر امواج و رفت  و آمدهاى محلى در حال 
از میان رفتن اســت و ضرورى اســت که به یک مکان 
استاندارد براى نگهدارى منتقل شود. الزم به ذکر است 
که براى اجراى طرح انتقال شناور تاریخى قروق تالش به 
یک مکان مناسب، مطالعات بیشترى به منظور اقدامات 
حفاظتى و مرمتى نظیر نمک زدایى، گندزدایى، اشــباع 
چوب با مواد استحکام دهنده و نگهدارنده صورت پذیرد. 
همچنین الزم اســت محل نگهدارى شــناور مجهز به 

کنترل کننده هاى دما و رطوبت باشند.

انتشار پژوهش بین المللى درباره یک جاذبه تاریخى ایران

«قـروق تالـش» چرا غرق شد؟

سید حسن رســولى، عضو هیئت رئیســه شوراى شهر 
تهران گفت: طى چند روز اخیر خبر دستگیرى مدیرعامل 
اسبق سازمان امالك و مستغالت شهردارى تهران در 
دوره چهارم شوراى اسالمى شــهر تهران در برخى از 
رسانه ها و فضاى مجازى مطرح شد. در جریان این خبر 
بدون ذکر نام به یکى از معاونان فعلى شهردار تهران اشاره 
شد و همچنین گمانه زنى هایى مطرح شد مبنى بر اینکه 

احتماًال در ادامه کار موضوع به دیگران نیز سرایت کند.
او ادامه داد: آنچه در این زمینه براى من مهم بود، به این 
موضوع برمى گشت که در این گزارش ها به حمایت آیت 

ا... سید حسن خمینى اســتناد شده بود، به این معنى که 
ایشان از برخى مدیران و مســئوالن شهردارى تهران 

حمایت کرده و مى کند.
عضو هیئت رئیسه شوراى شهر تهران ضمن رد ادعاهاى 
مطرح شده اظهار کرد: به این مســئله حساس شدم و 
بررســى هاى دقیقى را انجام دادم و با قبول مسئولیت و 
براساس رسیدگى هاى انجام شــده، اعالم مى کنم که 
ایشــان نفیًا و اثباتًا با هیچ کدام از مدیران شهردارى از 
شهردار گرفته تا معاونان ایشــان، رابطه ویژه و خاصى 

ندارند.

  حسین على پناهى / روزیاتو |
یک فرارى اهل کره شــمالى که ظاهراً ژیمناســت بوده 
توانسته با پریدن از روى حصار مرزى 12 فوتى (بیش از 3/6 
متر) بین دو کره، خود را به کره جنوبى برساند اما مقامات 
کره جنوبى براى اثبات ادعایش، وى را وادار کردند که دو 
بار از روى حصارى با ارتفاع مشابه بپرد. او 14 ساعت پس 
از ورودش به خاك کره جنوبى دستگیر شده بود. این مرد 
جوان در این فرار متهورانه از روى حصارى پرید که با بیش 
از دو میلیون مین و سیم هاى خاردار بلند تقویت شده است.
مقامات کــره جنوبى چنان این فرار بــزرگ را غیرممکن 
مى دانستند که این ژیمناســت اهل کره شمالى که گفته 
مى شود بیست و چند سال سن دارد را وادار کردند پرشش را 
بازسازى کند. به نوشته روزنامه «کره هرالد»، این مرد ظاهراً 
جثه ریزى داشته و به باور کارشناسان همین وزن اندك و 

آموزش هاى ژیمناستیک به وى کمک کرده از روى حصار 
مرزى بپرد. این فرار بى سابقه در حالى است که کمتر کسى 
در کره شمالى سعى مى کند با عبور از مرز خشکى بین دو 
کره از کره شــمالى فرار کند و اکثر آنها از طریق مرز چین 

و مسیرهاى آبى خود را به دیگر نقاط جهان مى رسانند. 
مقامات نظامى کره جنوبى بر این باورند که این شــهروند 
کره شمالى با اســتفاده از یک میله فلزى توانسته از روى 
سیم هاى خاردار مرزى عبور کند. همچنین تحقیقاتى آغاز 
شده تا مشخص شود که چرا سیســتم هاى امنیتى بسیار 
پیشرفته کره جنوبى در طول مرز 160 مایلى با کره شمالى 

عبور این مرد را شناسایى و گزارش نکرده اند. 
تاکنون بیش از 32 هزار نفر از شــهروندان کره شــمالى 
توانسته اند از دست رژیمشان فرار کنند که باالترین تعداد 

آن در سال 2009 با 2900 مورد بوده است./ 3499

نقشه اى از دنیا ترسیم شده که نشان مى دهد مردم هر 
کشور کدام نقطه دنیا را بیشتر از هر جاى دیگرى براى 
مهاجرت و شروع یک زندگى تازه دوســت دارند و از 
قرار معلوم باالتریــن محبوبیت را از این نظر کشــور 

کانادا دارد. 
این نقشه با استفاده از داده هاى جستجو در گوگل تهیه 
شــده و کانادا با محبوبیت در میان مردم 30 کشور دنیا 

در صدر قرار دارد.  
این نقشه توسط یک شرکت ارائه دهنده خدمات مالى و 
با استفاده از داده هاى جستجو در گوگل از صد کشور دنیا 
تهیه شده است. این شرکت مى گوید با بررسى متوسط 
میزان جســتجوهاى انجام شــده براى عبارت هایى 
که معمــوًال به مهاجرت به کشــور دیگــرى مربوط 
مى شوند و همینطور مکان هایى که بیشترین جستجو 
درباره آنها انجام شده، یک فهرســت رده بندى شده 

تهیه کردند.
این شرکت مى گوید کشور کانادا که به مهربانى مردم، 
طبیعت زیبا و چشــم انداز شــغلى پردرآمدش مشهور 
اســت، به وضوح مقصد محبوب مردم سرتاسر دنیا از 
قطر و کشــور کوچک و جزیره اى سیشــل گرفته تا

 بلژیک است.
این شرکت همچنین مى گوید: «با توجه به حضور کشور 
کانادا در فهرست شاخص جهانى صلح به عنوان یکى از 
امن ترین کشورها براى زندگى و نرخ پایین بیکارى آن 
و همینطور گزینه هاى بسیار زیاد مهاجرتى این کشور، 
اصًال عجیب نیســت که کانادا از این جهت یک سر و 

گردن باالتر از کشورهاى دیگر دنیاست.»
دیگر کشورى که بیشترین محبوبیت را براى مهاجرت 
دارد قطر اســت که در رتبه پنجم این فهرست ایستاده 

است./ 3500

فرار از کره شمالى با پریدن از روى 
سیم خاردارهاى 3/5 مترى

پیشگویى که مدعى اســت نزدیک به دو سال قبل از پیدا 
شدن اولین مورد ابتال به ویروس کرونا، این همه گیرى را 
پیشگویى کرده بود، پیش بینى خود از سال 2021 را اعالم 

کرده است.
«نیکوالس اوجوال» که مى گوید شکست «دونالد ترامپ» 
در انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا را هم پیش بینى 
کرده بود، در ســال 2018 ادعا کرده بود مصیبتى از جنس 
«آنفلوآنزا» بر دنیا حاکم خواهد شــد و حاال مى گوید این 

پیش بینى او از شیوع کرونا بوده است.
این مرد 35 ساله اهل لندن همچنین مدعى است بعد از سال 
نو میالدى وضع  ابتال به کرونا به ثبات خواهد رســید و آمار 
ابتال تا بهار به یک حد قابل کنترل مى رسد. او البته مى گوید: 
«پیش بینى من این است که وحشــت و محدودیت هاى 

ناشى از ویروس تا سال 2022 ادامه پیدا خواهد کرد.»
اوجوال که قادر به توضیح اتفاقاتى که برایش رخ مى دهد، 
نیست، مى گوید: «تقریبًا یک تجربه خروج از بدن داشتم و 

توانستم بسیارى از زندگى هاى قبلى ام را ببینم. با عقل جور 
در نمى آید اما مى دانم چیزى که دیــدم خودم بود در یکى 
از زندگى هاى قبلى ام. من هزاران زندگى قبلى داشــته ام. 
یک ملکه مصرى بودم، یک خدمتکار، یک معلم در انقالب 
فرانسه، یک آهو، یک شیر و حتى در کهکشانى دیگر زندگى 
کرده ام.» او ادعا مى کند بعضى از این الهامات در خواب اتفاق 
مى افتند و بقیه وقتى مشغول کارهاى معمول روزانه است، 

یکباره به سراغش مى آیند./ 3492

پایان کرونا 
به روایت یک پیشگو!

تکذیب حمایت سید حسن خمینى از مدیران شهردارى تهران 

کانادا، محبوب قلب ها!
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جمع آورى
 460 خودروى فرسوده 

حسن محمدحسینى، مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات 
شهرى شـهردارى اصفهان با ارائه گزارشى از عملکرد 
اداره پیشـگیرى و رفـع تخلفـات شـهرى شـهردارى 
اصفهـان در هشـت ماه سـال جـارى، اظهار کـرد: در 
راسـتاى جمع آورى خودروهاى فرسـوده رها شـده در 
معابر شهر در هشت ماه امسـال 920 اخطاریه صادر و 

460 خودرو جمع آورى شده است. /3504

تجهیزات برق سى و سه پل 
سرقت نشده

معـاون خدمـات شـهرى شـهردارى اصفهـان گفت: 
تأسیسـات و کابل هاى برق پل تاریخى سى و سه پل 
سرقت نشده است. حسـین امیرى در خصوص انتشار 
عکسـى از سـرقت تأسیسـات پل تاریخى سـى و سه 
پل اظهـار کرد: باید توجه داشـت که این تأسیسـات با 
همکارى و هماهنگى با اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان باز شـده و به سـرقت نرفته اسـت. وى افزود: 
دلیل بازشدن این تأسیسـات لزوم بهسازى و بازسازى 

تجهیزات و کابل هاى برق این پل تاریخى بوده است.

معافیت 2 ماه 
مستأجران رقبات 

600 نفر از مستأجران رقبات اسـتان اصفهان به مدت 
دو مـاه در ایـام محدودیت هـاى کرونایـى از پرداخت 
اجاره بهاى خود معاف شـدند. فرمانده بسیج اداره کل 
اوقاف و امـور خیریه اسـتان اجاره بهاى ایـن رقبات را 
در مجموع حدود سـه میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 
این افراد در بحران شـیوع کرونا متضرر شده  و نیازمند 
کمک بودند. حجت االسـالم نصراصفهانـى افزود: با 
همکارى بسیجیان اوقاف استان 50 کپسول اکسیژن 

هم خریدارى و در اختیار مؤسسات خیریه قرار گرفت.

قطب تولید ماهیان زینتى 
مدیر اداره جهاد کشاورزى شهرستان نجف آباد با اشاره 
به رتبه دوم تولید ماهیان زینتى این شهرستان در استان 
گفت: 70 واحد تولید ماهى هاى زینتى در شهرسـتان 
نجف آباد فعال است. مجتبى مطهرى افزود: بیش از 9 
میلیون قطعه انواع گونه هاى زنده زا و تخمگذار در این 
شهرستان تولید و روانه بازار استان و دیگر نقاط کشور 
مى شود. وى گفت: در این واحد ها 300 نفر به صورت 
مستقیم و حدود صد نفر نیز به طور غیر مستقیم مشغول 

به کار هستند./3503

سفر فرماندار به جرقویه
معاون اسـتاندار و فرماندار اصفهان با حضور در بخش 
جرقویه علیا، از چند طرح عمرانى در این بخش بازدید 
کرد. در سـفر حسین سیسـتانى، بلوار ورودى روستاى 
فیض آباد به طول 300 متر و در دو الین رفت و برگشت 
با اعتبار ده میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیارى روستا، 
بنیاد مسکن انقالب اسـالمى شهرسـتان و اداره راه و 
شهرسـازى شـامل زیرسـازى، جدولگذارى، پیاده رو 

سازى و آسفالت اجرا شد و به بهره بردارى رسید. 

گرامیداشت 
درگذشتگان حادثه رانندگى 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به همراه معاون 
تولید، مدیر هماهنگى و توسـعه سـرمایه هاى انسانى، 
مدیر نگهدارى و تعمیرات و رئیـس روابط عمومى این 
شـرکت، با حضور در اداره هاى همکاران فوت شـده در 
حادثه رانندگى سـرویس ایاب وذهاب شرکت پاالیش 
نفت اصفهان؛ یاد و خاطره آنها را گرامى داشت. مرتضى 
ابراهیمى ضمن ابراز تأسـف بـراى این اتفـاق ناگوار و 
دعاى رستگارى براى ایشـان در دیار باقى، اظهار کرد: 
بدون شـک باید از خانواده  هاى این عزیـزان که براى 
کسب معیشت در خدمت شرکت پاالیش نفت اصفهان 
بودند، حمایت کرد. وى از مسئولین مربوطه خواست به 
منظور دلجویى  و مسـاعدت، با خانواده هاى همکاران 

ازدست رفته ارتباط مستمر داشته باشند./ 3505

خبر

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان در مراسمى که 
به مناسبت هفته بسیج به صورت ویدیوکنفرانس برگزار 
شد گفت: در هفته بسیج در استان اصفهان 57 پروژه با 
استفاده از ظرفیت نیروى بسیجى در استان اصفهان به 

بهره بردارى رسید.
هاشم امینى اعالم کرد: شــرکت آبفا استان اصفهان با 
سرلوحه قرار دادن فرهنگ بسیجى به عنوان دستگاهى 
خدماتى ضرورى ترین نیازهاى مردم را درسطح استان 

اصفهان به طور شبانه روزى پاسخ مى دهد.
وى ادامه داد: شرکت آبفا استان اصفهان با بهره مندى 
از ایده، اندیشــه و تفکر بسیجى توانســت بربسیارى از 

چالش ها در زمینه تأمین پایدار آب شرب و دفع بهداشتى 
فاضالب در ســطح اســتان غلبه کند به طورى که هم 

اکنون خدمات پایدار به مشترکین ارائه مى کند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اظهار کرد: به منظور غلبه بر 
وابستگى ها باید بر توان و نیروى داخلى تکیه کرد که این 
همه با استفاده از ظرفیت نخبگان و اندیشمندان کشور 

میسر مى شود.
وى تصریح کرد: برنامه ریزى شــده طى صد روز 300 
کیلومتر از شبکه آب در سطح روستاهاى استان اصالح 
و بازسازى شود که این امر به صورت جهادى و با نیروى 

بسیجى در دستور کار قرار گرفت ./ 3507

ادامه کار ساختمانى که در حریم منظرى پل خواجو اصفهان 
برافراشته شده بود با دستور قضایى متوقف شده است.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
اصفهان روز پنج شــنبه بــه «ایرنا» گفت: بعــد از آنکه 
شهردارى به  مکاتبات ما در خصوص ارائه مستندات الزم 
پاسخ نداد و مالک همچنان به ساخت و ساز در حریم این 

پل تاریخى  ادامه مى داد، مجبور به اقدام قضایى شدیم. 
 فریدون اللهیارى افزود: مطلع شدیم ساخت و ساز خالف 
ضوابط ارتفاعى حریم پل خواجو و طرح تفصیلى شــهر 
اصفهان انجام شده اســت که یگان حفاظت این نهاد به 
محل مراجعه و از مالک مستندات الزم را درخواست کرد، 

همچنین در این خصوص با شهردارى منطقه مکاتبات الزم 
انجام شد که در این زمینه توضیحات و مستندات را ارائه 

بدهند، اما پاسخى داده نشد.
به گفته اللهیــارى مکاتبه مجــدد اداره میراث فرهنگى 
اصفهان با شهردارى بى نتیجه بود و با اینکه یگان حفاظت 
براى مدتى ساخت و ساز را متوقف کرده اما مالک متخلف 

به ساخت و ساز ادامه داده است.
ارتفاع بناها در حریم منظرى  پل هاى تاریخى اصفهان 12 
متر است اما ساختمانى که تیر ماه سال گذشته  از شهردارى 
پروانه دریافت کرد در کریدور دید ایــن پل منظر این اثر 

تاریخى را مخدوش کرده است./ 3508

جزئیات ممانعت از ساخت و ساز 
درحریم پل خواجو 

بهره بردارى از 57 پروژه
 در استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت: بیمارستان الزهرا(س) با قدمت 
بیش از 60 سال با مســائل و مشکالت متعددى مواجه 

شده و نیازمند رسیدگى جدى است.
طــرح اولیــه بیمارســتان الزهــرا(س) اصفهان که

 بزرگ ترین واحد درمانى این خطه و استان هاى همجوار 
است سال 1353 آغاز شد اما سال 1372 به بهره بردارى 
رسید. این بیمارستان در 80 هزار متر مربع وسعت داراى 
48 بخش و واحد تخصصى و فوق تخصصى و واحدهاى 
پاراکلینیکى، 43 درمانگاه تخصصى و فوق تخصصى و 

27 اتاق عمل فعال است.
عباس رضایى روز پنج شنبه در پنجاهمین جلسه اقتصاد 
مقاومتى استان اصفهان افزود: بیمارستان الزهرا (س) به 
عنوان چشم و چراغ بهداشت و درمان این استان امروز با 
مسائل بسیارى مواجه شده است و در شرایط کنونى دیگر 

کارایى الزم را ندارد.
وى ادامه داد: مســئوالن برنامه و بودجه کشــور باید 
بازدیدى از مراکز درمانى این اســتان داشته باشند تا با 
کمبودها و مشکالت اصفهان آشنا شوند؛ دید و نگرش 

مسئوالن برنامه و بودجه کشور در مورد اصفهان منطبق 
با واقعیات نیســت و فکر مى کنند که وضعیت بهداشت 
و درمان این استان بسیار خوب است. استاندار اصفهان 
اظهار کرد: تعــداد تخت ها در بیمارســتان الزهرا(س) 

اصفهان از میانگین کشورى کمتر است.  
وى با بیان اینکه باید بیمارســتان جدیدى در این شهر 
احداث شــود تأکید کرد: اصفهان چیزى کمتر از ارومیه 
ندارد که در پنج سال گذشته دو بیمارستان با 60 هزار متر 

مربع زیربنا در آن ساخته شده است.
رضایــى گفت: تنها تعــدادى کاشــى روى دیوارهاى 
کاهگلى بیمارستان امین اصفهان چسبانده شده و گمان 
مى رود که کار مثبتى انجام داده ایــم در حالى که باید 
طــرح هــاى بهداشــت و درمــان اصفهان بــا نظر 
دانشــگاه علوم پزشــکى اولویت بندى شــود و تعمیر 
و تجهیــز بیمارســتان الزهــرا(س) در اولویــت قرار 

گیرد.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: این بیمارستان در 
زمان حاضر شرایط خوبى ندارد و در صورت تعطیلى آن 

با مشکل شدیدى مواجه خواهیم شد.
براساس برآوردها تعمیرات اساسى بیمارستان الزهرا (س) 
به حدود صد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و درخواست 
تخصیص ردیف بودجــه اى براى تعمیرات اساســى 
این بیمارســتان با نظر مثبت وزارت بهداشت و درمان 
وآموزش پزشکى به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه 

شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان هم گفت: 
بیمارســتان الزهرا (س) یک بیمارستان معمولى نیست 
بلکه یک مگا بیمارستان اســت که کل منطقه مرکزى 

کشور را پوشش مى دهد.
نعمت ا... اکبرى افــزود: پیگیرى هایى براى تخصیص 
بودجه به این بیمارستان و پارك علم و سالمت، فارابى و 
بودجه هاى تحقیقاتى استان ارائه شده است اما در شرایط 
کنونى امکان تخصیص ردیف بودجــه تعمیر و تجهیز 

براى هیچ بیمارستانى وجود ندارد.
وى ادامه داد: بیمارســتان هاى مدعى بســیارى براى 

تأمین ردیف تعمیر و تجهیز در کشور وجود دارد. 

نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
با اشاره به افزایش ســه برابرى قیمت پرتقال نسبت 
به سال گذشــته، گفت: علت گرانى پرتقال صادرات 

بى رویه است.
محمدصادق ریاحى در گفتگو با «ایمنا» با اشــاره به 
افزایش قیمت پرتقال نســبت به سال گذشته، اظهار 
کرد: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم پرتقال بسته به نوع 
و کیفیت محصول از 7000 تومان تا 14 هزار تومان در 
میدان میوه و تره بار اصفهان به فروش مى رسد؛ نرخ 
پرتقال آبگیرى هر کیلو 7000 تومان، پرتقال تامسون 
شــمال از کیلویى ده هزار تومان تا 12 هزار تومان و 
پرتقال جنوب از کیلویى 13 هــزار تومان تا 16 هزار 

تومان در میادین میوه و تره بار متفاوت است.
وى با بیان اینکــه پرتقال در میوه فروشــى ها نیز با 

احتســاب 25 درصد ســود به مصرف کننده فروخته 
مى شود، علت افزایش سه برابرى قیمت این محصول 
را در ســال جارى، صادرات بى رویه دانست و افزود: 
امسال بنا بر تصمیم دولت، واردات پرتقال نیست و اگر 
از صادرات جلوگیرى نشــود براى تأمین مرکبات و از 

جمله پرتقال شب عید با مشکل رو به رو خواهیم شد.
نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
با بیان اینکه بازار عرضه و تقاضاســت که قیمت  ها 
را مشخص مى کند، خاطرنشان کرد: وقتى که تقاضا 
باال رفت و عرضه کم شد افزایش قیمت اتفاق خواهد 
افتاد که علت اصلى آن صادرات بى رویه امروز است 
و نیاز است که مســئوالن براى جلوگیرى از افزایش 
قیمت مرکبات در شب عید از هم اکنون چاره اندیشى

 کنند.

رئیس پلیــس آگاهــى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان، از دستگیرى دو سارق مسلح که به یک مغازه 
طالفروشى در فوالدشــهر شهرستان لنجان دستبرد 

زده بودند خبر داد.
سرهنگ حســین ترکیان اظهار کرد: به دنبال وقوع 
سرقت مسلحانه از یک طالفروشى در شهر فوالدشهر، 
کارآگاهان پلیــس آگاهى فرماندهــى انتظامى این 
شهرســتان اقدامات وســیعى را براى شناســایى و 
دســتگیرى عامالن این سرقت در دســتور کار خود 

قرار دادند.
وى افزود: در بررســى هاى صورت گرفته مشخص 
شد سارقان دو نفر با ســر و صورت پوشیده بودند که 
با استفاده از ســالح کلت به شیشه مغازه طالفروشى 
شــلیک کرده اما با توجه به اینکه شیشــه ضد گلوله 
بوده با ُپتک به محل اصابت گلولــه ضربه مى زنند و 
با باز شدن حفره اى کوچک تنها تعداد کمى النگوى 
طال را سرقت کرده و قبل از حضور مأموران در محل 

متوارى مى شوند.
این مقــام انتظامى بیان کرد: با توجــه به اینکه هیچ 

گونه اثر و ردى از متهمان وجود نداشت اما با بررسى 
مجرمان ســابقه دار در نهایت کارآگاهان به دو نفر از 
سارقان سابقه دار مظنون و پس از هماهنگى با مقام 
قضایى در عملیات ضربتى آنها را در مخفیگاهشــان 

دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: کارآگاهان در بازرســى از مخفیــگاه متهمان 
دستگیر شده دو قبضه اسلحه کلت کمرى، یک عدد 
فشنگ سالح شاه کش، 57 عدد فشنگ جنگى، یک 
دستگاه موتورسیکلت با ارکان مخدوش و یک دستگاه 

موتورسیکلت به صورت اوراق شده را کشف کردند.
سرهنگ ترکیان خاطرنشــان کرد: متهمان دستگیر 
شــده پس از مواجهه با مســتندات پلیس به سرقت 
300 گرم طالجات از طالفروشى به صورت مسلحانه 
اعتراف کردند که در این خصوص پرونده تشــکیل و 

متهمان به مرجع قضایى تحویل داده شدند. 
این مقام انتظامى ارزش طالهاى مســروقه را برابر 
اعالم کارشناســان مربوطه ســه میلیارد ریال اعالم

 کرد.

پرتقال چرا گران شد

دستگیرى سارقان مسلح طالفروشى در فوالدشهر

مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
درباره عملیات اجراى ســنگفرش در خیابان آمادگاه و 
جنب مدرسه صفوى چهارباغ گفت: این سازمان با دقت 
و حساسیت و تحت نظارت میراث فرهنگى و گردشگرى 
اقدام مى کند و هیچ گونه کار غیراصولى و غیر فنى انجام 
نخواهد داد و در صورتى که پیمانکاران جزء قصد حرکتى 
غیراصولى و غیر فنى داشــته باشــند نیز به شدت از آن 

جلوگیرى مى کند.
محمد فیض در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت موضوع محورهاى گردشگرى، خصوصًا محور 
گردشگرى دولتخانه صفوى و اینکه در سال گذشته محور 
چهارباغ عباسى ســنگفرش و پیاده راه شد، همچنین به 
دلیل اهمیت گذر آمادگاه که هتل هاى باســابقه در آن 

وجود دارد، تصمیم به کف سازى خیابان آمادگاه گرفتیم.
وى ادامه داد: در طرح این کف ســازى، حدود 70 متر و 
تا قبل از کوچه ســوره به پیاده راه اختصاص مى یابد و با 
افزایش سطح فضاى سبز و کف سازى به کیفیت محیط 

براى عابران افزوده خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: در ادامه، به خیابان باغ گلدسته نیز با تغییر 
در کف فرش، الین دوچرخه و فضاى سبز اضافه خواهد 
شد و جلوخانى از سنگ آذرشهر براى ورودى هتل عباسى 
تعریف مى شود و مسیر سواره رو هم با سنگفرش 20*20 

کف سازى مى شود.
فیض افزود: در این عملیات فقط آسفالت کف جمع آورى 

شده و سنگفرش جایگزین آن مى  شود./ 3506

هیچ کار غیراصولى انجام نخواهیم داد

هشدار استاندار درباره تعدد مشکالت مهمترین و بزرگ ترین مکان درمانى استان اصفهان

بیمارستان الزهرا(س) 
دیگر کارایى ندارد

امروز و فردا اوج بارش باران و برف در استان اصفهان است

حفر 75 حلقه چاه براى تأمین آب آشامیدنى در 3 سال

سیل در کار نخواهد بود اما؛

فعال شدن یک ســامانه بارشــى دیگر بر روى استان 
اصفهان، بارش هاى خوبى را نوید مى دهد.

فعالیت سامانه بارش زا از عصر پنج شنبه در غرب استان 
اصفهان، از فریدونشهر آغاز  شد و با شدت بیشترى تا صبح 
جمعه عالوه بر غرب استان، مناطق جنوب اصفهان را نیز 

دربرگرفت. 
اما ســامانه بارشــى دیگرى از امروز شــنبه در سطح 
استان فعال مى شــود که دوباره شــدت فعالیت امواج 
در مناطق غرب و جنوب اســتان اســت امــا به تدریج 
تــا روز یک شــنبه ایــن بارش ها سراســر اســتان را 
فرامى گیــرد و به ویژه مناطق شــمال و شــمال غرب 
بارش هــاى خوبــى را خواهنــد داشــت. در واقع اوج 

بارش ها در استان اصفهان در همین دو روز شنبه و یک 
شنبه اتفاق خواهد افتاد. پیش بینى شده این بارش ها در 
مناطق غرب و جنوب به صورت برف و در ســایر مناطق 
به صورت باران تا روز یک شنبه ادامه داشته باشد. آنطور 
که پیش بینى شــده، میزان بارش ها تا دوشنبه به ویژه 
در سرچشــمه هاى زاینده رود خوب و قابل توجه خواهد

 بود.
هواشناسى اســتان اصفهان با اشــاره به احتمال وقوع 
آب گرفتگى معابر در مسیر جاده ها، گردنه ها و محورهاى 
مواصالتى اصفهان- چهارمحال و بختیارى، اصفهان- 
لرستان و اصفهان- کهگیلویه و بویراحمد، توصیه کرده 
هموطنان تا دوشــنبه هفته جارى سفرهاى خود را لغو 
کنند و یــا در صورت ضرورت با تجهیزات زمســتانى، 

زنجیر چرخ و وسایل ایمنى تردد استفاده کنند.
این سازمان همچنین اعالم کرده چون توزیع بارش ها 
یکجا نیست و براى مثال اگر 30 میلیمتر در یک منطقه 
بارش داشته باشــیم یکجا رخ نخواهد داد و در مدت دو 
روز اتفاق مى افتــد، از این رو احتمال وقوع ســیل در 
کالنشــهر اصفهان وجود ندارد اما امروز و فردا در این 
شــهر آب گرفتگى معابر دور از انتظار نیست اگرچه در 
غرب و جنوب استان احتمال سیالبى شدن مسیل ها و 
رودخانه هــاى فصلى وجود دارد که بــا توجه به اینکه 
بارش برف و باران در این مناطــق همزمان رخ خواهد 
داد، کمک مى کند که احتمال وقوع سیل ضعیف تر باشد.

با ورود این سامانه هاى بارشى، شاهد کاهش 7 درجه  اى 
دما در سطح استان اصفهان هم خواهیم بود.

معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و فاضالب 
اصفهان گفت: در سه سال اخیر به دلیل کاهش منابع آبى و 
ذخیره سد زاینده رود؛ 75 حلقه چاه در این خطه حفر و وارد 

شبکه آب آشامیدنى شد.
ناصر اکبرى روز پنج شنبه افزود: بخش اصلى آب آشامیدنى 
در اســتان اصفهان از محل ســد زاینده رود و از خروجى 
تصفیه خانه باباشــیخعلى در غرب استان تأمین مى شود 
اما کاهش ذخیره سد در سال هاى اخیر موجب جایگزینى 
منابع آب زیرزمینى براى جبران بخشى از کمبودها شده 

است.
وى ادامه داد: در ماه هاى پر مصرف مقدار استفاده آب در 
این خطه افزون بر 35 درصد افزایش پیدا مى کند و چنانچه 
منابع آبى دیگر مانند چاه ها جایگزین نشود با جیره بندى 

آب روبه رو مى شویم.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آب و فاضالب 
اصفهان اضافه کرد: این اقدام به طور معمول از 15 خرداد تا 
15 شهریور هر سال صورت مى پذیرد و در دیگر ماه هاى 

سال آب چاه  در شبکه آبرسانى به منازل قرار نمى گیرد.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان گفت: از ابتداى آذر ماه 
سال جارى قابلیت ارسال پیامک رمز دوم پویا در سامانه 
تلفنى 2000 براى پرداخت قبوض تلفن ثابت ایجاد شده 

و آماده استفاده عموم مشترکین مى باشد.
ناصر مشایخى با تشــریح خدمات قابل ارائه در سامانه 
تلفنى 2000 گفت: این سامانه قابلیت ارائه خدماتى نظیر 

پرداخت غیرحضورى قبوض تلفن ثابت، دریافت قبض 
میاندوره، پایان دوره وصل ســریع تلفن هاى قطع شده 
به علت بدهى پس از پرداخت و دریافت پیامک اطالعات 
قبض تلفن ثابت در هر دوره با ثبت شماره تلفن همراه را 
دارد. گفتنى است استفاده از سامانه 2000 رایگان است  و 

به صورت شبانه روزى در دسترس عموم قرار دارد.

قابلیت ارسال پیامک رمز پویا 

آرمان کیانى
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فیلم سینمایى «یقه سفیدها» به کارگردانى شهرام مسلخى این روزها در تهران 
مقابل دوربین است.

شهرام مســلخى، کارگردان و تهیه کننده این فیلم ســینمایى درباره آخرین 
وضعیت «یقه سفیدها» گفت: در حال حاضر حدود 50 درصد از اثر فیلمبردارى 
شده است. ما از روز اول فیلمبردارى با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى سر 
صحنه حاضر شدیم و هر پنج روز از تمام عوامل تست کرونا گرفته مى شود تا 

بتوانیم با خیال راحت به کار خود ادامه دهیم.

وى در پایان گفت: «یقه سفیدها» بر خالف دیگر فیلم هایم ژانرى کمدى دارد 
و همانطور که از نام فیلم پیداست در کنار فضاى متفاوت کمدى موقعیت نقدى 

فرهنگى، اجتماعى و سیاسى در زیر متن فیلم به همراه دارد.
مهدى هاشمى، مهدى کوشکى، رضا داوودنژاد، لیال اوتادى، صحرا اسداللهى، 
علیرضا استادى، ایمان صفا، یوســف یزدانى، آزاده نوبهار، مسعود حقى، رضا 
درودى، امیر عباس گودرزى، کاظم بابایى، على یازر لو و...  از جمله بازیگران 

این فیلم سینمایى هستند.

«تمپوتاك» مسابقه جدیدى است که با اجراى سپند امیرسلیمانى براى 
پخش از شبکه نمایش خانگى تولید مى شود.

«تمپوتاك» به تهیه کنندگى ســعید غفارى و کارگردانى رضا مهرانفر 
که تاکنون کارگردانى برنامه هاى پربیننده اى چون «کودك شــو»، «
اعجوبه ها» و... را برعهده داشــته است، مســابقه اى در شبکه نمایش 
خانگى با فضایى شاد و مفرح است که در بستر سایر شبکه هاى مجازى 

نیز قابل مشاهده خواهد بود.

فصل اول «تمپو تاك» در 13 قسمت 60 دقیقه اى تدارك دیده  شده است 
که هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و گروه به زودى وارد مرحله 

تولید و ضبط خواهند شد.
اجراى این مسابقه را سپند امیرسلیمانى، بازیگر سینما و تلویزیون برعهده 
دارد و در کنار او هومن گامنو خواننده، موسیقى برنامه را اجرا خواهد کرد.

«تمپو تاك» هر هفتــه میزبان چهره ها و افراد سرشــناس حوزه هاى 
مختلف به عنوان شرکت کننده و مهمان است تا در بخش هایى متنوع 

وارد چالش و گفتگوهاى مهیج شوند و رقابت آنها را در فضایى شاد رقم 
بزند. همچنین مســابقه داراى بخش هاى اصلى و جنبى خواهد بود که 
بینندگان مى توانند با رأى خود در برنده شدن شرکت کننده مورد نظرشان 

سهیم باشند.       
گروه تولید «تمپو تاك» یکى از باسابقه ترین گروه ها در تولید و برنامه 
سازى است و حاال این گروه باســابقه در «تمپو تاك» تجربیات خود در 

برنامه  سازى را ارائه خواهند کرد.

امیر کربالیى زاده، بازیگر سینما، تئاتر و 
تلویزیون در گفتگویى رادیویى از شکست 
کرونا خبر داد و گفــت که در طول مدت 
ابتالیش خودش را با کلیپ هاى خنده دار 

و کتاب سرگرم  کرده  است. 
 شروع کارش با تئاتر بوده  و در سال 1368 
به مدرسه و آموزشــگاه تئاتر در یکى از 
مناطق جنوبى تهران به نام کانون شهید 
مطهرى رفته و بعد در سال 1376 اولین 
کار حرفه اى خــود را در مجموعه تئاتر 
شهر داشته است تا االن که هر سال سعى 
دارد کارى را در خانــه اصلى خود یعنى 

تئاتر، روى صحنه ببرد.
هرچند که استندآپ کمدى دغدغه اصلى 
اوست اما مردم او را به عنوان یک بازیگر 
مى شناسند. او مدعى آن است که اولین 
اجراى مستقل استندآپ کمدى در ایران 
را در سال 1391 داشته و مردم بابت دیدن 
آن بلیت خریدند و مدت زمان اجراى این 

استندآپ، یک ساعت و 10 دقیقه بود.  
کربالیى زاده عالوه بر اشاره به پشت سر 
گذاشــتن دوران نقاهت کرونایى گفت: 
هرچند که شرایط بســیار سخت است و 
همه اســتیج  ها تعطیل شده اما از همین 
هفته قرار اســت به مدت یک ربع تا 20 
دقیقه، همراه با هنرجویانش در یک برنامه 
تلویزیونى حاضر شــود و چند قسمت از 
اســتندآپ هاى این برنامه به طنزهاى 

کرونایى بپردازد.

 ســریال «شــرم» به کارگردانى احمد کاورى و تهیه کنندگى 
امیرمهدى پوروزیرى، سریال جدید شبکه 3 سیماست که میالد 
میرزایى به ایفاى نقش در آن پرداخته است. به بهانه پخش این 
ســریال به معرفى بیشتر این بازیگر جوان ســینما و تلویزیون 

خواهیم پرداخت.
میالد میرزایــى، بازیگر جوانى کــه تجربه بازى در 

چندین سریال تلویزیونى را در کارنامه هنرى 
اش دارد این بار با سریال «شرم» به 

کارگردانى احمد کاورى مهمان 
خانه هاى مخاطبان شــد و در 

کنــار بازیگران سرشــناس 
ایــن ســریال به کســب 
جدیــد  هــاى  تجربــه 
پرداخــت. ایــن هنرمنــد 
کشــورمان بازیگــرى را با 

تئاتر آغاز کــرد و نقش هاى 
مانــدگارى را روى صحنــه 

ایفا کــرد و عــالوه بــر بازیگرى 
در دنیــاى دوبلــه هــم فعالیــت هایى 

دارد.
میالد میرزایى بازیگر نقش «حسام» در سریال «شرم» است که 
نقش مقابل بازیگرانى چون الهام طهمورى و فریبا متخصص 

را ایفا مى کند.
سریال «بیگانه اى با من اســت» به کارگردانى احمد امینى و 
تهیه کنندگى بهروز مفید یکى دیگر از سریال هاى جدید میالد 

میرزایى است که به زودى روى آنتن مى رود.
میالد میرزایى در سریال «بیگانه اى با من است» که روایتى از 
جابه جایى یک خدمتکار با عروس خانواده است و ماجراى آن 

در ســال هاى ابتدایى دهه 70 مى گذرد مقابل دوربین رفت و 
تجربه هاى جدیدى در کنار بازیگران این سریال کسب کرد.

این بازیگر جوان در این ســریال با هنرمندانى چون شبنم قلى 
خانى، پژمان بازغى، پوراندخــت مهیمن، مهران رجبى، پرویز 
پورحسینى، نگار عابدى، ایوب آقاخانى، امیریل ارجمند، مهدى 
فقیه، سوگل طهماسبى، دنیا مدنى، شیوا ابراهیمى، نسرین 
بابایى، لیلى فرهادپور، فرهاد شهریزى، فریبا 
ترکاشــوند، مهرداد ضیایى و... همبازى 

بود.
میرزایى بازیگر ســریال «بانوى 
عمارت» به کارگردانى عزیزا... 
حمیدنژاد هم بود که سال 97 از 
شبکه 3 سیما پخش شد و یکى 
از پربیننده ترین ســریال هاى 

تلویزیون بود.
میــالد میرزایــى بازیگر نقش 
«رشید» در سریال «بانوى عمارت» 
بود که قصد ازدواج بــا «فخرالزمان» 
را داشــت امــا در نهایت نتوانســت رقیب 
عشقى «شازده ارســالن میرزاى قاجار» باشد. این 
بازیگر جــوان پیش از ســریال «بانوى عمارت» بــار دیگر با 
عزیزا... حمیدنژاد در ســریال «چرخ فلــک» همکارى کرده 
بود و این ســریال دومین تجربه همکارى او با این کارگردان

 بود.
«چرخ فلک»، «درد مشترك»، «فریاد در سکوت»، «سرزمین 
کهن»، «الیه هــاى دروغ» و «رنج پنهــان» از جمله فیلم و 
ســریالى هســتند که میالد میرزایى در آنها ایفاى نقش کرده 

است.

نامش که بر سر زبان ها مى آید ناخودآگاه ذهن مخاطب به سمت کارهاى کمدى سینما 
و تلویزیون مى رود؛ چون یوســف صیادى با «جنگ جوان» و «ساعت خوش» شناخته 
شد. او بازیگرى است که شــهرتش به اوایل دهه 70 برمى گردد. کمتر کسى است که 
مجموعه هاى طنز سال هاى ابتدایى این دهه را ندیده باشد. صیادى در عرصه هاى مختلف 
از جمله بازیگرى، کارگردانى و طراحى صحنه و لباس در سینما و تلویزیون فعالیت دارد. 

وى در مجموعه هاى تلویزیونى و فیلم هاى مختلف هنرنمایى کرده است.

بگذارید از اینجا شــروع کنیم که مردم طنازان قدیمى شان را 
فراموش نمى کنند؛ شــاید هم در کوچه و خیابان و یا از طریق 
فضاى مجازى به شما گفته باشند چرا مثل گذشته در فیلم هاى 
سینمایى و سریال هاى تلویزیونى حضور فعال ندارید. دلیل این 

غیبت هاى وقت و بى وقت چیست؟
االن شرایط طورى است که حتماً نباید باشم! یعنى اینکه به هر حال کار شاخصى هم این 
روزها روى آنتن تلویزیون نیست. ایده و طرحى که بتواند حرفى براى گفتن داشته باشد 
متأسفانه یا جزو سلیقه برخى از دوستان نیست و یا اگر هست به ما مى گویند اسپانسر پیدا 
کنیم. گاهى اسپانسر هم پیدا مى شود آن شــرکت و یا مؤسسه اى نیست که مورد تأیید 
صداوسیما باشد. طوالنى شدن این پروسه گرفتن مجوز و آوردن اسپانسر براى برنامه اى 

که مى خواستم بسازم، بى انگیزه، ناراحت و خسته ام کرده است.
 چه برنامه اى بود؟

همین برنامه هاى ترکیبى 100 شبى که مجوز ساخت از شبکه 3 سیما داشتم. سه سال 
پیش مطرح کردیم و مشکل تأمین بودجه اش بود. به دنبال اسپانسر رفتیم که تا االن موانع 
مختلفى بر سر راهش قرار دادند. روزى گفتند اسپانسر؛ حامى مالى هم پیدا شد گفتند طرف 
قرارداد با صداوسیما نیست و خیلى از بهانه هاى دیگر که نمى دانم براى چه این موانع جدید 
را ایجاد مى کنند. برنامه ترکیبى به نام «سر حال شــو» است که فرم جدیدى دارد. واقعًا 
مى توانم بگویم در برخى از بخش هایش، براى اولین بار قرار است اجرا بشود. بخش طنز، 
گفتگو محور، سرگرمى و خیلى از آیتم هاى با طراوت براى این برنامه طراحى کرده ام تا 
مخاطب با تماشایش، انرژى مثبت بگیرد. اصًال نام برنامه این پیام را به مخاطب مى دهد 

که «سرحال شو»! اما آنقدر رفتم و آمدم براى گرفتن مجوز که دلسرد شدم.
مجموعه نمایشى «چاى نت» با موضوع سواد رسانه اى و فضاى 
مجازى به تهیه کنندگى امیرحسین طالبى کاشانى و کارگردانى 
آرش تیمور نژاد از شبکه 5 ســیما پخش شد و بعد از مدت ها 
مخاطب شما را روى آنتن سیما دید. کارى که به مهارت هاى 
مورد نیاز مردم در فضاى مجازى پرداخت اما نتوانست توفیق 
چندانى به لحاظ جذب مخاطب داشته باشد. چه شد که قبول 

کردید در این سریال بازى کنید؟
من بازیگرم و در میان پیشنهاداتى که مى شــود، یکى را انتخاب مى کنم که این روزها 
هم همین انتخاب سخت تر شده است. درباره ســریال «چاى نت» باید بگویم که اصل 
ماجرایش یعنى پرداختن به فضاى مجازى براى خودم دغدغه بود. جریان رسانه اى که به 
شدت و با سرعت فضاى جامعه را مى پوشاند؛ اما همانطور که شما هم اشاره کردید بسیار 
سطحى به تصویر کشیده شد. صحبت هایى که با ما داشتند قرار بود بعد از این 20 قسمت، 
قسمت هاى بعدى ساخته شود و آنها سطح باالترى از کیفیت را داشته باشند و در واقع به 
شکل جّدى ترى وارد این مقوله مهم بشوند؛ شاید هم در آینده اى نه چندان دور این اتفاق 
بیافتد.  سازندگان این سریال تلویزیونى مى توانند در قسمت ها یا فصل هاى آینده شان، 
مثِل خیلى از کارهاى دیگر که 90 شبى و صد شبى شدند جا بیافتند و مردم با آنها همراه 

شوند آنگاه دغدغه هاى مهمتر و جّدى ترى را مطرح کنند. 
 این روزها متأسفانه سریال طنز قابل توجهى روى آنتن نمى رود 
و برخى از کارها هم با وجود طنازان صاحب نامش شکســت 
مى خورند؛ به نظر شما چرا کارهاى طنز ما دلپذیرى گذشته را 

ندارد؟
متأسفانه طنز با هجو توأمان شده است. موقعیت در اختیار برنامه سازان و سریال سازانى 
قرار گرفته، اوًال انگشت شمارند و ثانیًا عمدتًا این کاره نیستند. نباید کار فقط دست یک 
عده باشد و سالیق و نگاه هاى مختلفى را با خود به همراه داشته باشد که به جاى جذابیت، 
مخاطب را خسته کند. البته به کسانى هم که در این کارها مشغولند نباید خرده گرفت و باید 
امرار معاش کنند. کسانى که به عنوان دست اندرکار اصلى یا مدیر در باالى سر کار قرار 

دارند باید کار را به کاردان بسپارند. 
 وقتى راجع به تلویزیون و اتفاقات امروز آن صحبت مى کنید در 

لحنتان نوعى ناراحتى هم به نظر مى رسد. 
به خاطر برنامه «سرحال شو» واقعًا اذیت شدم که نامش 

را کم لطفى و نامهربانى مى گذارم. اصًال برنامه سازى 
و سریال سازى هم مثل قبل نمى شود و بعد مى بینیم 

با طرح ها و ایده ها هم، چنین برخوردى مى شود.
خیلى از طنازان مــا این روزها 
در ســینما و حتى تلویزیون، 

نقش هاى جدى بیشتر تجربه مى کنند. شما هم که تجربه داشتید 
خصوصاً در سریال «معماى شاه»؛ آیا قرار است یوسف صیادى 
هم بیشتر در نقش هاى جدى، متمرکز شود یا طنازى هاى جدید 

از او خواهیم دید؟
سریال خانگى پیشنهاد شــد که قرار اســت به عنوان بازیگر در آن پروژه حضور 
داشــته باشــم. در تله فیلم هاى تلویزیونى هم بازى کــرده ام که از عاقبت 
پخش آنها بى خبرم. همیــن روزهایى که مردم مى گویند و شــما مى گویید 
چرا من نیســتم در همین پــروژه هاى نامعلــوم کار کرده ام. امــا در مورد 
نقش هایى که عالقه مندم ایفاى شــان کنم باید بگویم که من از ابتدا عالقه 
خاصى به کارهاى طنز داشــتم؛ ســعى دارم کارهایى که مى ســازم یا بازى 
مى کنم، کمدى باشــند. چندین مورد هــم پیش آمده که کارهــاى جّدى بازى 
کرده ام و پیشــنهاداتى هم داشــته ام اما عالقه ام بیشــتر بــه کارهاى کمدى

 است.
   آقاى صیادى به نظر شــما چرا در این ســال هاى اخیر 
بازیگرها بیشتر به ســمت اجراى برنامه ها و مسابقات 
تلویزیونى آمده اند یا در آگهى هــاى بازرگانى تبلیغ 

مى کنند؛ دلیلش چیست؟
نمى توان به آنها خــرده گرفت که آنجا مجرى مى شــوند و اینجا 
آگهى بازرگانــى تبلیغ مى کننــد. چون این روزهــا هیچ چیزى 
ســرجاى خودش نیســت. وقتى خواننده ها بازیگر مى شــوند و 
فوتبالیســت ها وارد این عرصه مى شوند. شــاید هم کار دیگرى 
نمى توانند بکنند و پیشنهادى ندارند. و بازیگر هم باید براى امرار 
معاش خود کارى بکنــد. فقط اینکه هــر کارى مى کنند آن کار 
را درســت پیش ببرند. عمدتًا این اتفاق نمى افتد و انتظار مى رود 
اگر قرار اســت بازیگرى اجرا را تجربه کند حداقل بیشــتر بداند 
و بازیگرى را با مجریگرى اشــتباه نگیرد. آنجــا باید بازیگرى کند 

و اینجا اجرا!

ناراحتى بازیگر سریال هاى طنز از  رفتار تلویزیون با «سر حال شو»

یوسف صیادى: شرایط طورى است که نباید باشم!
اطر برنامه «سرحال شو» واقعا اذیت شدم که نامش 

م لطفى و نامهربانى مى گذارم. اصًال برنامه سازى 
ریال سازى هم مثل قبل نمى شود و بعد مى بینیم 

رح ها و ایده ها هم، چنین برخوردى مى شود.
خیلى از طنازان مــا این روزها 
در ســینما و حتى تلویزیون، 

از او خواهیم دید؟
سریال خانگى پیشنهاد ش
در تل داشــته باشــم.
پخش آنها بى خبرم.
من نیســتم دره چرا
نقش هایى که عالقه
خاصى به کارهاى طنز
مى کنم، کمدى باشــند.
ام و پیشــنهاداتى ه کرده

 است.
   آقاى صیاد
بازیگرها بی
تلویزیونى
مى کنند؛
نمى توان ب
آگهى بازر
ســرجاى
فوتبالیسـ
نمى توانند
معاش خو
را درســت
اگر قرار اس
و بازیگرىر
و اینجا اجرا!

0 حاضر حدود 50 درصد از اثر فیلمبردارى 
رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى سر 
ام عوامل تست کرونا گرفته مى شود تا 

دهیم.

مهدى هاشمى، مهدى کوشکى، رضا داوودنژاد، لیال اوت
علیرضا استادى، ایمان صفا، یوســف یزدانى، آزاده نو
ل درودى، امیر عباسگودرزى، کاظم بابایى، على یازر

این فیلم سینمایى هستند.

امیر کربالیى  زاده 
کرونا را شکست داد

50 درصد از «یقه سفیدها» فیلمبردارى شد
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«تمپوتاك» م
پخش از شبکه
«تمپوتاك» به
که تاکنون کار
اعجوبه ها» و.
خانگى با فضای
نیز قابل مشاهد

ف

حضور متفاوت سپند امیرسلیمانى در شبکه نمایش خانگى

محسن چاوشى پس از انتشار ده آلبوم موسیقى رسمى به عنوان خواننده 
پاپ، این بار، نخستین کتاب اشعارش با عنوان «این عشق هیوالیى» را 

به همت نشر آفتاب اندیشه در اختیار دوستدارانش قرار مى دهد.
نسرین بابایى، مدیر انتشارات آفتاب اندیشه درباره کتاب اشعار محسن 
چاوشى گفت: «کتاب اشعار محسن چاوشى که حاوى نخستین مجموعه 
اشعار این هنرمند است و اغلب شعرها داراى مضامین ادبى و اجتماعى 

مختلف و قوى هستند، به زودى چاپ و منتشر مى شود.»
او ادامه داد: «نام کتاب برگرفته از محتواى یکى از اشعار اوست. اشعار 
آقاى چاوشى از نظر ساختار ادبى بسیار قوى و تصویرى است؛ او براى 
مصور کردن اندیشه اش از ترکیباتى بى بدیل و زیبا بهره گرفته است. 
به نظر مى رسد سرودن هر قسمت از این اشعار نتیجه مطالعات گسترده 

است که در قالب هاى مختلف شعرى به تصویر کشیده شده است.» 
بابایى عنوان کرد: «چاوشى دراین کتاب اشــعار را به خوبى به تصویر 
مى کشــد و مخاطبان مى توانند موضوعات را به خوبى احساس کنند. 
خود من با خواندن اشعار، آنها را بسیار عمیق یافتم و مشتاق شدم با هم 

همکارى داشته باشیم.»
مدیر انتشارات آفتاب اندیشه ادامه داد: «نگارش کتاب به اتمام رسیده 
و مجوز را وزارت ارشــاد صادر کرده و قرار است کتاب در 140 صفحه 

چاپ شود.»
او در ادامه افزود: «مجموعه هاى دیگرى نیز از اشعار آقاى چاوشى در 

آینده توسط این انتشارات چاپ و منتشر خواهد شد.»
چاوشــى که پیش تر کالِم قطعاتى از جمله «کجایى»، «شرح الف»، 
«او» و... را خودش سروده و خوانده بود، با واکنش هاى متفاوتى از سوى 

دوستداران، منتقدان و اهالى شعر و موسیقى روبه رو شد.
کتاب اشعار این هنرمند شامل 31 شعر در قالب غزل است که از اوایل 
هفته جارى شرایط پیش فروش و ارسال اینترنتى آن منتشر خواهد شد.

چاوشى تجربه همکارى با شاعران و ترانه سرایان معاصر بسیارى را در 
مسیر هنرى خود داشته است و در این بین استفاده از اشعار موالنا، سعدى، 
وحشى بافقى، باباطاهر، خیام و... نیز به مرور وارد آثار و آلبوم  هاى این 

خواننده خرمشهرى شد.

آغاز فصلى تازه از زندگى هنرى خواننده معروف پاپ

قرار است در انتظار چه کتابى 
از محسن چاوشى باشیم؟

میالد میرزایى بازیگر سریال «شرم» را بیشتر بشناسید
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مدیران کارخانه و باشگاه ذوب آهن نشست مشترکى را با 
حضور سرمربى سبزپوشان برگزار کردند.

در آســتانه دیدار تیم هاى پیکان و ذوب آهن جلســه 
مشــترك هیئت مدیره کارخانه ذوب آهن و باشــگاه با 
حضور رحمان رضایى، سرمربى سبزپوشان در ورزشگاه 

فوالدشهر برگزار شد.
در این جلسه مسائل مشترك دو هیئت مدیره مورد بحث 
قرار گرفت و مصوباتى در چهارچوب تعامل هر چه بهتر دو 

مجموعه به تصویب رسید. بررسى مباحث مالى و ادارى 
و تیم هاى ورزشى باشگاه ذوب آهن از موضوعات مهم 

این جلسه بود.
پــس از پایان جلســه، اعضاى هیئت مدیــره کارخانه 
و باشــگاه در محل تمرین تیم فوتبال حاضر شــدند و 
یزدى زاده مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در جمع بازیکنان 
اعالم کرد؛ از تیم فوتبال حمایت قاطع مى کنیم و پشت 

تیم ایستاده  ایم.

تیم والیبال فوالد سیرجان در هفته یازدهم رقابت هاى 
لیگ برتر توانست حریف خود را شکست دهد.

در هفتــه یازدهــم رقابت هــاى لیگ برتــر والیبال 
باشگاه هاى کشور تیم هاى فوالد سیرجان و سپاهان 

اصفهان مقابل هم قرار گرفتند.
در این دیدار که به نوعى جنگ صدرنشینى بود تیم فوالد 
سیرجان با هدایت محمدرضا تندروان توانست با نتیجه 
3 بر صفر و با امتیازهاى 26 بر 24، 25 بر 23 و 29 بر 27 

حریف قدرتمند خود را از پیش رو بردارد.
به این ترتیب نهمین پیروزى فوالد ســیرجان و دومین 
شکست ســپاهان اصفهان در این دوره از رقابت هاى 
لیگ برتر باشگاه هاى کشور ثبت شد. تیم والیبال فوالد 
ســیرجان با پیروزى در این دیدار صدر جدول را نیز از 

سپاهان اصفهان پس گرفت.
سرمربى تیم والیبال ســپاهان اصفهان پس از شکست 
3 بر صفر سپاهان مقابل فوالد ســیرجان درمورد این 
مسابقه اظهار کرد : از شــکل بازى تیمم رضایت دارم، 
چون شــاگردانم بســیار خوب ظاهر شــدند. به تیم 
حریف هــم تبریک مى گویــم که بــازى خوبى ارائه

 کرد.
رحمان محمــدى راد ادامه داد: بــازى زیبایى بود و در 
لحظات حســاس تیم حریف برتر از ما بود و به پیروزى 
رسید. ما هم شــانس غلبه بر حریف را داشــتیم، اما از 
فرصت استفاده نکردیم و بازنده شــدیم. فکر مى کنم 
خیلى خوب بازى کردیم و مقصر این شکست من هستم. 

همه شاگردانم عالى ظاهر شدند.

استقالل در حالى با تک گل زیباى میلیچ توانست 3 امتیاز حساس را از دیدار 
سخت با ماشین سازى به دست بیاورد که ممکن بود در ثانیه هاى پایانى 

این دیدار، باز هم دروازه این تیم باز شود. 
در دقیقه 93، توپ در حال بیرون رفتن از کنار دروازه و به دست آمدن یک 
کرنر براى ماشین سازى بود که عارف غالمى مدافع آبى ها مانع از کرنر 
شدن این توپ شد و آن را به بیرون زد تا یک پرتاب اوت براى ماشین سازى 
به دست بیاید. بازیکنان ماشین ســازى این پرتاب را بلند به روى دروازه 
استقالل ارسال کردند که با ضربه سر خوب مهدى رستمى همراه شد و 
در حالى که توپ به گوشه سمت راست دروازه استقالل مى رفت، رشید 

شیرجه بلند به سمت توپ، مظاهرى با یک پرش و 
از گل شدن این توپ با کــف دســت مانع 

شد.

واکنش مظاهرى به حــدى خوب بود که باعث تشــویق افراد حاضر در 
استادیوم شد. او اجازه نداد کابوس ترسناك باز شدن دروازه در دقایق پایانى 
یک بار دیگر براى استقالل تکرار شود. اتفاقى که مشابهش اتفاقاً در برابر 
همین ماشین سازى  تکرار شــد و آبى پوشان در لحظات پایانى امتیازات 

مهمى را از دست دادند.
مظاهرى که پیوســتنش به اســتقالل جنجال زیادى به پا کرد و حتى 
مسئوال ن تیم سابقش یعنى تراکتور از او به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 
شکایت کردند، تا همین اواخر درگیر این پرونده بود. در حالى که خیلى ها 
گمان مى کردند که مظاهرى ممکن است بخاطر این پرونده محکوم شود و 
یا اینکه مدتى را نتواند براى استقالل به میدان برود، اما نه تنها این سنگربان 
ملى پوش توانست در پرونده حقوقى علیه تى تى ها برنده شود، بلکه شروع 

بسیار خوبى با تیمش داشت.

بى شک کسانى که بازى هاى مارادونا را در طول جام هاى 
جهانى 82 تا 94 به یاد دارند نمى توانند نمایش فوق العاده او 
را هرگز از یاد ببرند. عادل فردوسى پور هم یکى از عاشقان 
فوتبال همان نسل است. عادل در حاشیه تمرین تیم فوتبال 
رسانه درباره مرگ مارادونا گفت: «او بدون تردید بهترین 
بازیکن فوتبال بوده است. ما فیلم بازى هاى پله را در حد 
هایالیت دیده ایم اما مارادونا واقعًا فوق العاده بود. کســى 
که یک تنه ناپولى را به همه جا رساند و آرژانتین را قهرمان 

جهان کرد.»
گزارشــگر سرشــناس فوتبال در ادامه افزود: «در تاریخ 

بازیکن بزرگ زیاد داشــتیم اما اغلب آنها بازیکنان بزرگى 
کنارشــان بوده اند، اما مارادونا یک تنه با شــخصیت بى 
نظیر و کاریزماى فوق العاده اش توانست در دنیاى فوتبال 
بدرخشــد. او خود واقعى اش بود و فکــر مى کنم بهترین 
جمله را پپ گواردیوال در باره اش گفت که مهم نیست او 
با زندگى خودش چکار کرد مهم این است که با زندگى ما 

چکار کرد.»
تهیه کننده برنامه «نود» در انتهــا گفت: «همه در دنیا در 
بهت از دســت دادن بهترین بازیکن تاریخ هستند و شاید 

قرن ها طول بکشد تا کسى مثل مارادونا بیاید.» 

مهاجم ایرانى پورتو در لیگ قهرمانان اروپا مقابل مارسى 
نمره متوسط گرفت.

تیم فوتبال پورتو در هفته چهارم لیــگ قهرمانان اروپا به 
مصاف مارسى رفت و با نتیجه 2 بر صفر به پیروزى رسید.

مهدى طارمى،  مهاجم ملى پوش کشورمان در این بازى از 
دقیقه 78 بازى وارد زمین شد و 12 دقیقه فرصت بازى پیدا 
کرد. سایت هواسکورد در ارزیابى فنى اش از این دیدار به 

طارمى نمره متوسط 6 از 10 را داد.

در فصل نقل و انتقاالت مدیران 
اســتقالل در تکاپوى جور کردن 
پول بــراى بقاى شــیخ دیاباته 
بودنــد و اغــراق نیســت اگر 
بگوییم یادشــان رفته بود که 
بازیکنى مثــل میلیچ را هم 
دارند که او هــم منتظر بود 
تا پولــش را دریافت کند تا 
به ایران برگردد. اما در این 
بین هواداران اســتقالل رویه 
متفاوتى داشتند، آنها با انتشار یک 
هشتگ خواهان بازگشت میلیچ  
شدند و حتى نهایى شدن پروسه 
جذب نادرى هم آنهــا را از این 

درخواست سرد نکرد.
حاال شاید بعد از درخشش میلیچ 
در بازى برابر ماشــین ســازى 
همه به هواداران استقالل حق 
بدهند که چرا براى بازگشت او 
اصرار داشتند، بازیکنى که ساده 
بازى مى کند و چه در دفاع چپ 
و چه وینگر چپ یک بازیکن بى 
نقص است. شــاید دیاباته بازیکن 
بســیار مؤثرى براى استقالل باشد 
اما میلیچ ارزشــى کمتــر از او ندارد، 
بازیکنى که ساده اســت و بى حاشیه و 
هر مربى مى تواند روى درخشــش او در 
بازى هــاى کوچــک و بزرگ حســاب 
کند. میلیــچ تا حاال هرگز بــا مصدومیت 
بلندمدت روبه رو نشــده است و با رفتن به 
مرخصى هــاى وقت و بى وقت دســت 

کادرفنى تیمش را خالى نگذاشته است.

«دیه گو آرماندو مارادونا» اســطوره آرژانتینــى فوتبال روز 
چهارشنبه هفته پیش در ســن 60 سالگى به دلیل حمله قلبى 
درگذشــت و جهان فوتبال را به شــوك فرو برد. این اتفاق 
به قدرى تلخ و شــوکه کننده بود که به ســرخط خبرى تمام 

رسانه هاى دنیا و شبکه هاى اجتماعى تبدیل شد.
فوتبال ایران هم فارغ از تمام خاطرات و نوســتالژى هایى که 
با مارادونا و بازى او در تیم ملى آرژانتین و تیم هاى باشگاهى 
دارد، نقطه اشتراك دیگرى با این اسطوره تکرار نشدنى فوتبال 
داشته و حاال این نقطه اشتراك بیش از گذشته خودش را نشان 

مى دهد.
محمدرضا خلعتبرى، بازیکن پیشــین تیم ملى فوتبال ایران 
و بازیکن فعلى تیم ســپاهان ســال 1390 به تیــم الغرافه 
قطر رفت و ســپس راهى تیم الوصل امارات شــد؛ درســت 
در زمانى که دیه گــو مارادونا، ســرمربى این تیــم اماراتى 
بود. خلعتبرى که آن روزهــا در اوج فوتبالش بــود، به گفته 

خودش یکــى از بازیکنان مــورد عالقه مارادونــا بود و 
حتى توانســت گل هاى حســاس و تعیین کننده اى

 براى الوصل به ثمر برســاند. اهمیت خلعتبرى در 
آن مقطــع زمانى براى تیم الوصل از یک ســو و 

تأثیرگذارى وى در تیــم ملى ایران حتى باعث 
شد کارلوس کى روش، ســرمربى وقت تیم 
ملى مالقاتــى را با مارادونا بــراى در اختیار 
گرفتن این بازیکن و حضورش در اردوى تیم 

ملى برگزار کند.
خلعتبرى در ماه ها و ســال هاى گذشــته و در 

گفتگو با رسانه ها، بارها از تجربه کارى اش با مارادونا 
و خاطرات شــاگردى این اســطوره فوتبال جهان 

صحبت کرده بود. در این گــزارش گلچینى از مصاحبه هاى 
خلعتبرى درباره مارادونا بازخوانى مى شود؛ اظهاراتى که حاال 
با درگذشت این اســطوره فوتبال جهان شاید بیشتر از گذشته 

جالب توجه باشد.
■ یکى از افتخارات فوتبالى من شــاگردى مارادوناســت در 
دوره اى که با ایشــان در الوصل امارات بودم از فوتبال بازى 
کردن لذت مى بردم، همه چیز سر جایش بود. مارادونا وقتى به 
تمرین مى آمد با همه بازیکنانش روبوسى مى کرد. براى او فرقى 

نمى کرد که بازیکن اماراتى است، بازیکن جوانى است که به تیم 
اضافه شده و یا بازیکن خارج از کشور امارات است. او همه را به 
یک چشم نگاه مى کرد. من یک نیم فصل با او بودم و راستش 

باورم نمى شد که دارم با مارادونا کار مى کنم.
■ در بازى با الجزیره 3 بر صفر عقــب بودیم و در نهایت 4 بر 
3 برابر حریف پیروز شــدیم. من یکى از گل ها را زدم. مارادونا 
حدود 20 الى 30 متر به دنبال من دوید. فیلمش را دارم و برایم 
لذت بخش بود و یکى از موفقیت هاى من در فوتبال که برایم 

افتخار خواهد بود کار کردن با مارادونا بود.
■ مارادونا خیلى به من عالقه داشت. ما رابطه خیلى نزدیکى 
با هم داشــتیم. او مى گفت احمدى نژاد را خیلى دوست دارد. 

دوست داشت که به ایران بیاید ولى نشد.
■ ما بازیکنان خوبى نداشتیم و کیفیت بعضى از بازیکنان واقعًا 
پایین بــود. در خط هافبک و دفاع بازیکنان خوبى نداشــتیم. 
مارادونا کار ســختى داشــت. او به بازى من عالقه داشت و 
مى گفت خلعتبرى باید بماند... مارادونــا در تمرین پا به توپ 
مى شد. او با جوانى اش خیلى فاصله داشت. پاى مارادونا هم 

آسیب دیده بود.
■ هنوز هم نمى دانم چطور از همان روز اولى که سر تمرین 
الوصل رفتم، مورد توجه و محبــت مارادوناى بزرگ قرار 
گرفتم. مشخص بود ایشان احساس خوبى نسبت به من 
دارد. در رفتار ایشــان ذره اى غرور و تکبر ندیدم. اتفاقًا 

مارادونا یک انسان بسیار مهربان بود.
■ مارادونا مى دانســت همه بازیکنان دوست دارند از او 
یادگارى بگیرند. قبل از هر بازى دو پیراهن و یک استوك 
که نامش روى آنها حک شــده بود، به رختکن مى آورد و بین 
حاضران قرعه کشــى انجام مى داد که یک بــار من برنده 

دریافت پیراهنش شــدم و هنوز پیراهن شــماره 10 تیم ملى 
آرژانتین که نام مارادونا پشــت آن حک شده را به عنوان یک 

یادگارى بسیار ارزشمند حفظ کرده ام.
■ ما با تیم الوصل به فینال جــام خلیج فارس راه یافته بودیم. 
بازى رفت را در بحرین 3 بــر یک بردیم. آقاى کى روش براى 
بازى رسمى ایران و قطر مرا مى خواست و چون آقاى مارادونا 
اجازه نداده بود، سرمربى وقت تیم ملى حضورى به امارات آمد و 
مارادونا را متقاعد کرد اجازه بدهد من براى بازى مهم تیم ملى 
در اختیار تیم کشورم باشم. کى روش به مارادونا گفت شما بازى 
رفت را در خاك بحرین برنده شده اید و غیبت خلعتبرى خیلى به 
چشم نمى آید که در نهایت آقاى مارادونا به من اجازه داد اردوى 
تیم الوصل را ترك کنم. البته به صورت قانونى حق با تیم ملى 
بود ولى بزرگى آقاى مارادونا سبب شده بود سرمربى وقت تیم 
ملى نخواهد موجبات ناراحتى او فراهم شود و به نوعى احترام 
مرد بزرگ دنیاى فوتبال جهان را حفظ کرد. متأسفانه در بازى 
برگشت که در امارات برگزار شد، در دقیقه پنجم بازى دروازه 
بان الوصل و چند دقیقه بعد مدافع تیــم کارت قرمز گرفتند و 
الوصل 9 نفره شد و تیم باشگاهى ام در وقت هاى قانونى 3 بر 
یک باخت و چون بازى رفت را با همین نتیجه برده بودیم، کار 

به ضربات پنالتى کشید و تیم بحرینى قهرمان جام شد.
■ یادم هســت مارادونا براى بازى تنیس فوتبال همیشه مرا 
به عنوان یارش انتخاب مى کــرد. از نقاط مختلف جهان براى 
دیدن مارادونا به امارات سفر مى کردند و گاهى سه روز پشت در 
محل تمرین منتظر مى ماندند تا بتوانند با او یک عکس یادگارى 
بگیرند. بارها اتفاق افتاد که ما دیدیم مردم از دیدن مارادونا به 
قدرى هیجان زده مى شــدند که اشک شــوق از چشمان شان 

جارى مى شد.

غ از تمام خاطرات و نوســتالژى هایى که 
در تیم ملى آرژانتین و تیم هاى باشگاهى 
یگرى با این اسطوره تکرار نشدنى فوتبال
ه اشتراك بیش از گذشته خودش را نشان

، بازیکن پیشــین تیم ملى فوتبال ایران 
ســپاهان ســال 1390 به تیــم الغرافه 
 راهى تیم الوصل امارات شــد؛ درســت 
ـو مارادونا، ســرمربى این تیــم اماراتى 
 روزهــا در اوج فوتبالش بــود، به گفته 

زیکنان مــورد عالقه مارادونــا بود و 
هاى حســاسو تعیین کننده اى

 برســاند. اهمیت خلعتبرى در 
اى تیم الوصل از یک ســو و 

یــم ملى ایران حتى باعث 
ش، ســرمربىوقتتیم
مارادونا بــراى در اختیار 
 حضورش در اردوى تیم 

 ســال هاى گذشــته و در 
رها از تجربه کارى اشبا مارادونا
این اســطوره فوتبال جهان ى

دوره اى که با ایشــان در الوصل امارات بودم از فوتبال بازى 
کردن لذت مى بردم، همه چیز سر جایش بود. مارادونا وقتى به 
تمرین مى آمد با همه بازیکنانش روبوسى مى کرد. براى او فرقى 

3 برابر حریف پیروز شــدیم
0 الى 30 متر به دنبال 0حدود 20
از موف لذت بخش بود و یکى
افتخار خواهد بود کار کردنب
م■مارادونا خیلى به من عالق
او مى گفت با هم داشــتیم.
دوست داشت که به ایران بیای
م■ما بازیکنان خوبى نداشتیم
پایین بــود. در خط هافبکو

مارادونا کار ســختى داشــت
مى گفت خلعتبرى باید بماند
مى شد. او با جوانىاش خیل

آسیب دیده بود.
ه■هنوز هم نمى دانم چطو
الوصل رفتم، مورد توجه
ایش گرفتم. مشخصبود
دارد. در رفتار ایشــان
مارادونا یک انسان بسی
م■مارادونا مى دانســت
یادگارى بگیرند. قبل از ه
که نامش روى آنها حک شـ
حاضران قرعه کشــى انج

بازخوانى خاطرات خلعتبرى از روزهایى که شاگرد اسطوره فوتبال جهان بود

وقتى مارادونا 30 متر دنبال بازیکن ایرانى دوید

حمایت مدیرعامل کارخانه ذوب آهن از گاندوها

سپاهان بازنده جنگ صدرنشین ها شد

شیرجه بلنمظاهرى با یک پرش و 
کــف دســت مانع از گلبا

شد.
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بازى هــاى
کند. میلیــچ
بلندمدت رو
مرخصى هـ
کادرفنى تیم

میلیچ، مهمتر 
از دیاباته!

رشید خوب شروع کرد

فردوسى پور: 
همه در بهت مرگ 
مارادونا هستند

نمره متوسط 
طارمى 
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عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا از کشف 
واکسن کرونا توسط متخصصین کشورمان و با موفقیت 
پشت سر گذاشتن فاز تست حیوانى این واکسن خبر داد.

مینو محرز با اعالم این خبر که واکســن کرونا توسط 
متخصصین کشورمان پیدا شــده است، تصریح کرد: 
اآلن در دو ســه جاى کشور واکســن کرونا را درست 
کرده اند و فاز تست حیوانى آن هم موفقیت آمیز بوده 

و قرار است فاز انسانى آن شروع شود که مجوز بگیرد.
محرز ابراز امیدوارى کرد اگر این واکســن فاز انسانى 
را هم با موفقیت پشت ســر بگذارد مى توان گفت که 
اوایل سال آینده این واکســن به تولید انبوه مى رسد. 

وى تأکیــد کرد: توصیــه من به مردم این اســت که 
پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت کنند تا مدام نیاز به 
بستن نباشد . چون به لحاظ اقتصادى، روانى و اجتماعى 
تأثیر این تعطیلى ها کمتر از کرونا نیســت. بنابر این 
مردم بعد از این دو هفته باید رعایت کنند که دیگر به 

اینجا نرسد.
عضو کمیته علمى ستاد ملى مقابله با کرونا ادامه داد: 
سازمان جهانى بهداشت اعالم کرده که اگر 97 درصد 
از جامعه ماسک بزنند اصًال احتیاج به این همه بگیر و 
ببند و تعطیلى نیست و مردم مى توانند زندگى خودشان 

را داشته باشند. 

معاون اول رئیس جمهورى در جلسه بررسى راهکارهاى 
تأمین واکســن کرونا تأکید کرد که تأمین این واکسن 

مطالبه بحق مردم کشور است.
اســحاق جهانگیرى در این جلســه با تأکید بر اهمیت 
سالمت مردم کشور و ضرورت تأمین واکسن و داروهاى 
مورد نیاز جامعه، گفت: تأمین واکسن کرونا یک مطالبه 
بحق از سوى جامعه است و این حق مردم است که انتظار 
داشــته باشــند دولت تمام ظرفیت هاى موجود را براى 
تأمین واکسن کرونا و سایر داروهاى مورد نیاز به کار گیرد.
معاون اول رئیــس جمهورى تصریح کرد: الزم اســت 
دســتگاه هاى ذیربط تمام ظرفیت و تالش خود را بکار 

گیرند تا ضمن سرعت بخشــیدن به روند تولید واکسن 
کرونا، اقدامات الزم را براى نهایى شــدن قراردادهاى 

پیش خرید این واکسن از سایر کشورها نیز انجام دهند.
جهانگیرى با بیان اینکه مردم باید اطمینان داشته باشند 
که دولت پیگیرى هاى الزم را براى تأمین واکسن کرونا 
در دســتور کار خود دارد، از وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکى و وزارت امور خارجه خواست، ضمن 
تالش بــراى فراهم کردن بســترهاى الزم براى تولید 
واکسن کرونا در داخل کشور، با جدیت نسبت به برنامه 
ریزى و تکمیل اقدامات صورت گرفته جهت خرید واکسن 

کرونا خارجى تالش کنند.

موفقیت واکسن ایرانى 
در فاز تست حیوانى 

واکسن کرونا 
حق مردم است

دستگیرى 8 مداح و نى زن
معاون هماهنـگ کننـده فرماندهى    ایسنا|
انتظامى استان کهگیلویه و بویراحمد در نشست ستاد 
مدیریت پیشـگیرى و مقابله با کروناى این استان با 
بیان اینکه دو مراسـم را با هماهنگى دستگاه قضایى 
تعطیل کرده ایم، تصریح کرد: هشت نفر مداح، مرثیه 
خوان و نوازنده نى نیز که در مراسم عزا و تشییع جنازه 
برنامه داشتند در سطح استان دستگیر شدند./ 3509

زامبى هاى کرونایى!
بیـش از 17 میلیـون راسـو در    خبر فورى|
دانمارك از بیم ابتال به کروناویروس سالخى شده و با 
آهک دفن شده اند. اما گفته مى شود اجسادشان متورم 
شـده و به دلیل داشـتن گاز، زیر زمین منفجر شده و 
باعث ترس و وحشت مردم شده است. مقامات اعالم 
کرده انـد از موضـوع آگاه بوده و در حـال دفن مجدد 

راسوها هستند./ 3510

یک معلم دیگر هم رفت 
معلم آموزش و پـرورش ناحیه 4 اهواز    ایرنا|
بر اثر ابتال بـه کرونا جان خـود را از دسـت داد. مریم 
ابراهیمى از مدرسـان کشـورى و سـرگروه پایه اول 
اسـتان خوزسـتان بود. تاکنون دو معلم بازنشسته در 
شهرسـتان هاى اهواز و کارون و همچنین سه معلم 
شاغل و دو معلم بازنشسته در شهرستان ایذه به دلیل 

ابتال به کرونا فوت کرده اند.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت ســانا کارتن پارسیان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 38582 و 
شناســه ملــى 10260562001 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1399/08/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : احسان اعتمادى تورشکى به کدملى 
0064128512 و کمــال شــبانیان به 
کدملى 4650379962 و لیال اسماعیلى 
به کدملى 1289493499 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. مرضیه اعالئى بروجنى 
بــه کدملــى 4650426863 و مرجان 
طاهرى بــه کدملــى 1199277304 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1051641)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى شکوه صنعت اسپادان سهامى خاص به شماره ثبت 1843 و شناسه ملى 10260391550 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شکوه شفیعیون کدملى 1285026683 ، محمود فرهنگ قهفرخى کدملى 1290996466 و فرناز فرهنگ 
قهفرخى کدملى 1292783680 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مهدى بهروزى فر کدملى 1292918179 و 
اسمعیل عطایى کدملى 0052644200 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 

درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1051660)

آگهى تغییرات 
شــرکت کیا فوالد لنجان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 3223 و شناســه ملى 
14007331554 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/08/18 
ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت 
منتهى به سال 1398 مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1049453)

آگهى تغییرات 
شــرکت تجارت الکترونیک ایرسا سهامى خاص به 
شماره ثبت 61476 و شناسه ملى 14007961556 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العــاده مــورخ 1399/08/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - مریم معصومى انارکى به شماره ملى 
1289169020، فاطمه معصومى انارکى به شماره 
ملــى 1249872588 و حمیدرضا حاجى حیدرى به 
شماره ملى 1288368054 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1049891)

آگهى تغییرات 
شــرکت منحله در حال تصفیه ســینا فوالد آریا 
سهامى خاص به شماره ثبت 32855 و شناسه ملى 
10260533879 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/12 
محسن امیدى به شماره ملى 1159853789 به 
نشــانى اصفهان ، خیابان خانه اصفهان ، خیابان 
گلخانه ، کــوى بهاران ، مجتمع بــاران ، واحد 2 ، 
کدپستى 8194968883 بسمت مدیرتصفیه براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
عادى شرکت با امضاء ایشان همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1051662)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسین مشاور شــایان نیرو آریا سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 40222 و شناســه ملى 
10260579089 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عــادى ســالیانه مــورخ 1399/06/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - نگین فرنام به شماره 
ملى 1290487553 به سمت بازرس اصلى و زهرا 
رشیدمیاب به شماره ملى 1287353401 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب 
سود و زیان شــرکت منتهى به 1398/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1051646)

آگهى ختم تصفیه 
شرکت فراسوى خدمات و کار جى سهامى خاص به شماره ثبت 36858 و شناسه ملى 10260544306 به استناد درخواست مدیر تصفیه مورخ 1399/08/12 ختم 

تصفیه شرکت اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1049460)

آگهى تغییرات 
شــرکت بازرگانى هیراد فوالد نقش جهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 61086 و شناســه ملى 
14007811367 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سیچان ، کوچه سیچان[8] ، خیابان نظر شرقى 
، پالك 150 ، ســاختمان تجارى ادارى ملیکا ، طبقه 
دوم ، واحد 7 کدپستى 8173774195 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1051648)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشخوان حلما آیریک شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 65832 و شناســه ملى 
14009502082 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهپسند ، 
کوچه شهید علیرضا خانى 26 ، خیابان بعثت ، پالك 
142 ، طبقه همکف کدپستى 8193767631 انتقال 
یافت و ماده فوق اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1051656)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص شفا طب آبادیس درتاریخ 1399/08/29 به شماره ثبت 66197 به شناسه ملى 
14009596545 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :توزیع و پخش و تولید،صادرات و واردات تجهیزات پزشکى.ارائه کلیه ى 
فعالیتهاى تجارى و خدمات بازرگانى در زمینه ى تولید،خرید و فروش صادرات و واردات کلیه ى کاالهاى 
مجاز بازرگانى-ارائه ى خدمات بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى-گشایش اعتبارات ال سى براى شرکت 
نزد بانک ها-داللى و حق العمل کارى-ترخیص کاال از گمرکات داخلى- اخذ و اعطاى نمایندگى معتبر خارجى 
و داخلى-شرکت در کلیه نمایشــگاه هاى داخلى و بین المللى-انعقاد قرار داد با کلیه ى اشخاص حقیقى و 
حقوقى-ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور-اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى 
از کلیه ى بانکهاى داخلى و خارجى جهت اهداف شرکت –شــرکت در کلیه ى مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى. درصورت لزوم پــس 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 برازنده ، کوچه شهیدمهدى پورعابدین9 ، خیابان گلستان ، پالك 170 ، ساختمان 
تجارى وادارى نور ، طبقه دوم ، واحد 8 کدپستى 8193955958 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 248767 مورخ 1399/07/29 نزد بانک 
ملى ایران شعبه خیابان کاوه با کد 3141 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره خانم کیمیا قاسمى 
ارزنانى به شماره ملى 1810363251 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آناهیتا غفارى 
به شماره ملى 4670245813 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امین اهللا احمدى 
شاپور آبادى به شماره ملى 6600027789 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل 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 باامضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى نعیم احسان دهکردى به 
شماره ملى 1284920151 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى علیرضا احمدى شاپور آبادى به 
شماره ملى 6609634084 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 

(1051682)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مدیریت صادرات فربد اسپادان درتاریخ 1399/08/29 به شماره ثبت 66193 به شناسه ملى 14009596087 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و صادرات خدمات فنى ومهندسى اعم از تولید وصادرات محصوالت نرم افزارى 
(به جز نرم افزار هاى فرهنگى ) وسخت افزارى تولید داخل ، طراحى سیستم هاى مختلف رایانه اى - برنامه نویسى وطراحى صفحات اینترنتى ( به جز فرهنگى ) ،خریدو 
فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از مواد اولیه و تکنولوژیکى وکاالى مصرفى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل وخارج 
از کشور ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور در راستاى موضوع فعالیت شرکت ، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى از شرکت ها و 
موسسات داخلى و خارجى، برپائى غرفه و برگزارى و شرکت درنمایشگاه ها و همایش ها وسمینارهاى داخلى وخارجى ( به جز نمایشگاه هاى فرهنگى وهنرى)، اخذ وام 
و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى جهت تحقق اهداف شرکت مطالعه و طراحى و تحقیقات و مشاوره و انتقال تکنولوژى در زمینه نصب و راه اندازى 
و تعمیر و نگهدارى و تولید و ساخت و پشتیبانى ، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات رایانه اى و سیستم هاى الکترونیکى و مخابراتى و سویچینگ و آنتن ها و 
کابل هاى ارتباطى و تجهیزات ماهواره اى و ارتباطى ( به جز مواردى که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است ) و اتوماسیون صنعتى و تجهیزات مهندسى 
پزشکى رایانه اى و تجهیزات ابزاردقیق رایانه اى و دوربین هاى مدار بسته و سیستم هاى رایانه اى انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک اعم از خرید و فروش اینترنتى 
تشکیل کالس هاى آموزش کوتاه مدت در زمینه رایانه در داخل و خارج ازکشور تامین نیروى انسانى متخصص به صورت موقت در زمینه موضوع فعالیت شرکت  تهیه 
مشخصات فنى سیستم هاى سخت افزارى و نرم افزارى ( به جز فرهنگى ) ایجاد و احداث کارخانه براى تولید سخت افزار مکانیزه کردن و اجراى سیستم هاى ادارى 
تهیه و تامین قطعات و اقالم و ملزومات و مواد مصرفى در زمینه رایانه اجراى طرح هاى جامع فن آورى اطالعات شامل تحلیل و طراحى و تولید و استقرار و راه اندازى و 
پشتیبانى راه کارهاى مبتنى بر نرم افزار در بخش عمومى و دولتى و وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت هاى وابسته به دولت و بخش خصوصى ( به جز فرهنگى ) تحلیل 
و طراحى و تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى جامع کاربردى و انجام خدمات مشاوره در زمینه هاى فناورى اطالعات - استراتژى و معمارى سازمانى و متدلوژى و اجراء و 
نظارت بر پروژه هاى فناورى اطالعات و مهندسى مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتى و مشاوره و طراحى نظام هاى مدیریتى در زمینه موضوع فعالیت شرکت 
جهت تسهیل و افزایش کارایى سازمان ها مشاوره و طراحى و اجراى سیستم هاى رایانه و پیاده سازى شبکه هاى نوین رایانه اى و تجهیزات جانبى رایانه اى - طراحى 
و تولید و اجراى سیستم هاى امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصى در رابطه با شبکه هاى مبتنى بر فیبر نورى و شبکه هاى بى سیم جهت سازمان ها - آموزش دوره هاى 
کوتاه مدت تخصصى در زمینه آى تى و آى سى تى انجام امور قراردادى و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شرکت تعمیر و نگهدارى ماشین آالت صنعتى رایانه اى 
و پزشکى رایانه اى تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى، تولید و فروش و پشتیبانى بسته هاى نرم افزارى - ایجاد پورتال هاى اطالع رسانى بازاریابى غیر 
هرمى و غیر شبکه اى و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشترى مشارکت با شــرکت هاى داخلى و خارجى تولید کننده نرم افزار و سخت افزار ( کلیه فعالیت 
هاى نرم افزارى فوق به جز فرهنگى ) خرید و فروش سهام ســرمایه گذارى و مشارکت در سایر شرکت ها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شرکت هاى 
جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت هاى موجود در زمینه تحقق اهداف شــرکت دریافت وام و تسهیالت مالى و اعتبارى اعم از ارزى و ریالى در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهاى نوآور و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها 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 قلعه طبره ، 
خیابان هشت بهشت غربى ، کوچه نسترن[22] ، پالك- 2 ، پالك قدیمى47 ، طبقه همکف کدپستى 8154763133 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 100000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 442899081001 مورخ 1399/08/10 نزد بانک صادرات ایران شعبه اسپادانا با کد 1904428 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى وحید شهسوارى به شماره ملى 1199934763 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سلماز برومند به شماره ملى 
1285904397 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مرتضى افشار به شماره ملى 1286510236 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى 
امساکى به شماره ملى 1290846359 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید الیاس فرد موسوى به شماره ملى 1755697872 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى کاظم آیت اللهى به شماره ملى 4431471278 و به سمت 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 باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و 
در غیاب یکى از اعضا( رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل) با نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى احمد امینى به شماره ملى 1283779161 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سعید افشارى به شماره ملى 2391674724 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 (1051661)

غسال ها امروز یکى از سخت ترین وظایف را در روزهاى 
پر از استرس کرونایى براى تغسیل و تدفین فوتى هاى 
کرونایى بر عهده دارند. در روزهایى که حتى نزدیک ترین 
افراد خانواده اموات کرونایى جرأت نزدیک شدن به جنازه 

عزیزان خود را ندارند، آنها به وظیفه خود عمل مى کنند تا 
بار سنگینى را از دوش جامعه بردارند.

خانم «ح» یکى از غسال هاى آرامستان شهرکرد با بیان 
اینکه از چندین سال گذشته به کار غسالى مشغول هستم، 

اظهار کرد: شرایط کارى من در این ایام بسیار متفاوت تر 
شده است و من عالوه بر تغســیل اموات عادى تغسیل 

اموات کرونایى را نیز انجام مى دهم.
وى ادامه داد: در ابتداى شــیوع بیمارى کرونا خانواده ام 

به شدت مخالف کار من در غسالخانه بودند و مى گفتند 
این کار خطرناك اســت و نمى خواهد این مسئولیت را 
قبول کنى، امــا من بنا بر تعهد کارى این مســئولیت را 

قبول کردم.
این خانم غسال با اشــاره به اینکه ساعت کارى من در 
غسالخانه از ساعت 7 و30 دقیقه صبح آغاز مى شود و تا 
4 عصر ادامه دارد، گفت: قبل از شیوع کرونا روزهایى بود 
که حتى یک میت هم براى تغسیل به آرامستان شهرکرد 
نمى آوردند، اما در ماه هاى گذشته تعداد اموات افزایش 

داشته است.
وى ادامه داد: من در یک روز تا 9 میت را نیز تغســیل و 
کفن و دفن انجام داده ام، اما معموًال تعداد اموات آقا بیشتر 
از خانم هاست که یکى دیگر از همکاران آقا کار تغسیل 

اموات آقا را انجام مى دهد.
این خانم غســال با اشــاره به اینکه انجام کار تغسیل و 
کفن کردن اموات با گان، ماســک، عینک، شیلد و چند 
دستکش کار بسیار سختى است، یادآور شد: قبل از شیوع 
کرونا برخى از خانواده هاى اموات براى تغســیل اموات 
خود کمک مى کردند، اما در شرایط فعلى امکان کمک 
خانواده ها براى اموات کرونایى فراهم نیست، همچنین 
براى اموات عادى نیز بســیارى از خانواده ها از ورود به 

غسالخانه به علت بیمارى کرونا وحشت دارند.
وى بیان کرد: متأســفانه اموات کرونایى بسیار غریبانه 
کفن و دفن مى شــوند، تنها دو یا ســه نفــر از اعضاى 
نزدیک خانواده آنها براى کفن و دفن حاضر مى شوند و 
خانواده هایشــان نمى توانند خود مراحل کفن و دفن را 

انجام بدهند./ 3485

آخرین میزبانان بیماران کرونایى...
ژاپنى هاى اهل مد اکنون با ماســک هاى تجملى 
تزیین  شده با الماس و مروارید با قیمت یک میلیون 
ین (9600 دالر)، خودشان را در برابر کرونا محافظت 

مى کنند.
 فروشــگاه هاى زنجیره اى کوکــس فروش این 
ماسک هاى دســت دوز را با هدف شاد کردن مردم 
و باال بردن فروش در صنعــت مد که پاندمى کرونا 
باعث رکود آن شــده، آغاز کرده اســت. «آزوســا 
کاجیتکا»، مسئول بخش ماسک در فروشگاه این 
شرکت در نزدیکى ایستگاه توکیو مى گوید: همه به 
علت کرونا احساس افسردگى مى کنند و نگاه کردن 
به ماسک هاى پر زرق و برق مى تواند روحیه افراد 

را بهتر کند.
وى افزود: صنعت جواهــر و پارچه به علت ویروس 
کرونا دچار رکود شــده اند و ما این کار را به عنوان 
بخشى از طرحى براى کمک به احیاى ژاپن انجام 

مى دهیم. / 3486

ماسک هاى تزیین شده با 
الماس به بازار آمد
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انـار، انبار مواد مغذى براى بدن
آیا تا به حال به میوه اى غنى تر و سرشــار از مواد مغــذى بهتر از انار برخورد 

کرده اید؟ 
انار داراى خواص ضد اکسیدانى، ضد ویروســى و ضد تومورى است و گفته 
مى شــود منبع خوبى از ویتامین ها به ویژه ویتامین A، ویتامین C و ویتامین 
E و همچنین اســید فولیک محسوب مى شــود. این ماده حاوى دو ترکیب 
پونیکاالژین و اســید پونیکیک است که تمام فواید ســالمتى را به انار اعطا 
مى کند. در واقع، شگفت زده خواهید شد اگر بدانید آنتى اکسیدان هاى موجود 
در انار تقریباً سه برابر بیشتر از چاى سبز است. مصرف روزانه انار یا نوشیدن آب 
انار مى تواند کمک خوبى براى سیســتم ایمنى بدن باشد، همچنین با دیابت 
نوع 2 مقابله مى کند، فشار خون را کنترل مى کند و باعث درخشش پوست نیز 
مى شــود؛ بنابراین، دفعه بعدى که مى خواهید یک میان وعده انتخاب کنید 

حتماً انار بخورید.
انار سرشار از آنتى اکسیدان است، بنابراین بدن ما را در برابر رادیکال هاى آزاد 
که مسئول پیرى زودرس هستند محافظت مى کند. رادیکال هاى آزاد در اثر 
قرار گرفتن در معرض آفتاب و به دلیل سموم مضر در محیط تشکیل مى شوند.

آنتى اکسیدان هاى موجود در انار به عنوان رقیق کننده خون شما عمل مى کنند. 
دانه هاى انار از تشــکیل لخته و انعقاد پالکت هاى خون جلوگیرى مى کند. دو 

را نوع لخته خون وجود دارد نخســتین مورد خوب که سرعت  بهبــودى 
هنگام بریدگى یا آســیب دیدگى ســرعت مى بخشد 

و دوم وقتى لخته داخلى مانند قلب، عروق یا هر جاى 
دیگر در داخل بدن وجود داشته باشد در از بین بردن 

آن مؤثر اســت، این نوع لخته ها 
و  نیســتند  خــوب 

مى توانند حتى 
ه  کشــند

باشند.

با افزایش سن و تغییر نوع ســبک زندگى ما دیواره رگ ها به دلیل کلسترول 
سخت مى شود و در نتیجه گاهى انسداد ایجاد مى شود. خاصیت آنتى اکسیدانى 
انار از اکســید شــدن کلســترول بد جلوگیرى مى کند، بنابراین خوردن انار 
چربى هاى اضافى را از بین مى برد و از سخت شدن دیواره شریان ها جلوگیرى 

مى کند.
انار به پمپاژ سطح اکسیژن خون بدن کمک مى کند. آنتى اکسیدان هاى موجود 
در انار با رادیکال هاى آزاد مقابله مى کند، کلسترول را کاهش مى دهد و از لخته 
شدن خون جلوگیرى مى کند. همه اینها در نهایت با کمک به جریان آزاد خون 

سطح اکسیژن بدن شما را بهبود مى بخشد.
انار مى تواند با مبارزه با آنزیمى که این کار را انجام مى دهد، آسیب غضروفى را 

کاهش دهد. این میوه همچنین توانایى کاهش التهاب را نیز دارد.
دو مطالعه ادعا مى کنند آب انار توانایى مبارزه با سرطان پروستات را دارد. یک 
آزمایش نشان مى دهد آب انار رشد را کند کرده و حتى سلول هاى سرطانى 
کشت شده را از بین مى برد. همانطور که در باال نیز اشاره کردیم آب انار خون 
را رقیق مى کند و در نتیجه وضعیت آن را بهبود مى بخشد که به نوبه خود از 

بیمارى هاى قلبى عروقى جلوگیرى مى کند.
مطالعه اى انجام شــده که در آن هر روز 237 میلى لیتر آب انار به افرادى که 
مشکل حافظه داشتند داده مى شده است. پس از یک دوره زمانى خاص بهبود 
زیادى در حافظه کالمى و بصرى شــرکت کنندگان آن مشاهده شده است. 
آزمایش دیگرى که روى موش ها انجام شــده نشــان مى دهد مصرف انار 
مى تواند از آلزایمر نیز جلوگیرى کند، اما هنوز روى انسان این آزمایش انجام 

نشده است.
پونیک اســید یکى از اصلى ترین ترکیبات انار است که به کاهش کلسترول، 

ترى گلیسیرید و کاهش فشارخون کمک مى کند.
همه ما مى دانیم که فیبر براى هضم غذا مفید است، اما به دلیل 
سبک زندگى ما که تمایل به خوردن غذاهاى ناسالم و هله 

و هوله داریــم حس خوب 

نسبت به فیبر موجود در ســبزیجات و میوه ها را از دست مى دهیم. بنابراین 
افزودن انار به رژیم غذایى روزمره مى توانــد یکى از بهترین راه ها براى قرار 
دادن فیبر در برنامه روزانه باشد، یک انار حاوى 45 درصد از مقدار توصیه شده 

فیبر در روز است.
انارها که غنى از ترکیبات ضد التهابى هســتند براى کسانى که از اختالالت 
مربوط به سیســتم ایمنى بدن مانند آرتریت روماتوئید و آرتریت رنج مى برند 
بسیار سالم است. آنها همچنین غنى از ویتامین C هستند که با افزایش تولید 
آنتى بادى به ایجاد ایمنى در بدن کمک مى کند. بنابراین انار مى تواند به شما 
در حفظ سیستم ایمنى ســالم کمک کند و بیمارى ها و عفونت هاى شایع را 

از بین ببرد.
انار عالوه بر کاهش اســترس اکســیداتیو داخلى بدن، به کاهش اســترس 
روانشناختى که در زندگى شخصى و شــغلى خود تجربه مى کنید نیز کمک 
مى کند. طبق مطالعه اى که توســط دانشــگاه کوئین مارگارت انجام شده، 
افرادى که آب انار مى نوشیدند سطح کورتیزول، هورمون استرس که در شرایط 

استرس زا افزایش مى یابد را کمتر تجربه مى کردند.
شما براى بهبود سالمت دهان خود از دهانشویه استفاده مى کنید، اما باید گفت 
آب انار مى تواند گزینه بهترى نسبت به الکل حاوى دهانشویه ها باشد. برخى 
از ترکیبات موجود در انار اثرات ضد پالك شدیدى از خود نشان مى دهند. یک 
مطالعه نشان مى دهد عصاره هیدروالکلى انار به دلیل ایجاد میکروارگانیسم ها 

تقریباً 84 درصد به طور مؤثرى تشکیل پالك دندانى را کاهش مى دهد.
چندین مطالعه انجام شده در طول سال ها گواه بر این است که مصرف منظم انار 
مى تواند براى سالمت استخوان ها عالى باشد. مطالعات حیوانى همچنین نشان 
مى دهد این میوه مى تواند روى از دست دادن استخوان اثر پیشگیرانه داشته 
باشد. فالونول هاى زیاد موجود در این میوه به طور فعال به مبارزه با هر التهابى 
کمک مى کند که مى تواند مشکالتى مانند آسیب غضروف و آرتروز ایجاد کند. 
تحقیقات فزاینده اى براى بررسى تأثیر آن در کاهش مشکالتى مانند آرتریت 
روماتوئید، پوکى استخوان و سایر مشکالت مفصلى در حال انجام است. 
در واقع، محتواى آنتى اکسیدان موجود در آب انار 
همچنین از عملکرد ورزشــى سود 
مى برد. دونــدگان به مصرف 
این میوه تشویق مى شوند زیرا 
مى تواند به طــور بالقوه عملکــرد، فعالیت 

هوازى و ایجاد استقامت را افزایش دهد.

یک متخصص تغذیه با اشاره به خواص میوه خرمالو گفت: این میوه نارنجى رنگ در کنار سایر خواص سرشار از 
بتاکارتن است که در تقویت سیستم ایمنى بدن نقش مهمى را ایفا مى کند.

سید ضیاءالدین مظهرى در خصوص خواص میوه خرمالو افزود: خرمالو با رنگ نارنجى سرشار از بتاکارتن است که 
منبع بسیار خوبى به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنى بدن و همچنین تقویت ریه هاست.

این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه میوه خرمالو میل به شیرینى بدن را به اندازه بسیار خوبى تأمین مى کند، گفت: 
این میوه با شیرینى متناسبى که دارد میل به خوردن و دریافت شیرینى جات را براى بدن تأمین مى کند و از این نظر 
مانع از مصرف خوراکى هاى مضر مى شود بنابراین مى تواند میان وعده بسیار مناسبى به خصوص براى کودکان 

باشد چراکه سبب ترشح سریع انسولین نمى شود و قند خون را در حد مناسبى نگه مى دارد.
وى بیان کرد: میوه خرمالو سرشار از پتاسیم و منیزیم اســت که در سیستم تجزیه و هضم غذا نقش مهمى را ایفا 
مى کند همچنین این میوه غنى از فیبر بوده و کالرى کمى دارد به همین دلیل مى تواند در کاهش وزن مؤثر باشد. 
به طور کلى توصیه مى شود با توجه به خاستگاه طبیعى و آب و هوایى هر فصل به خصوص در فصل سرما تا حد 
متناسبى از میوه هاى آن فصل بهره مند بوده چرا که با مصرف میوه هایى مانند خرمالو که سبب تقویت سیستم 

ایمنى بدن مى شود مى توان به راحتى با بسیارى از بیمارى ها مقابله کرد.

پزشکان متخصص بیمارى هاى معده از نشانه ابتال به سرطان لوز المعده در مرحله آغازین این بیمارى خبر دادند. در 
افرادى که به درستى غذا مى خورند، اضافه وزن و عادات بد ندارند، تشخیص دیابت یا بیمارى شکر نشانه اى از سرطان 
لوزالمعده است. به این معنى که دیابت در قسمت هایى از بدن بروز پیدا کرده و باعث ایجاد بیمارى لوزالمعده مى شود، 

در غیر این صورت تشخیص بیمارى بسیار دشوار خواهد بود.
سرطان پانکراس عمدتاً بیمارى نهفته اى است و تا زمانى که پیشرفت نکرده راه تشخیص و پیشگیرى از آن بسیار سخت 
مى شود، در قریب به اتفاق موارد، عالیم اصوًال بعد از پیشــرفت این بیمارى ظاهر مى شوند و 95 درصد افراد مبتال به 

سرطان لوزالمعده بدون عالیم هستند.

یک عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى 
 D ایران گفت: باید توجه کنیم هر چند تأمین ویتامین
براى سالمت انسان بسیار ضرورى است، اما استفاده نابجا و بیش از حد این 

ویتامین مى تواند اختالالت مهم و ناگوارى بر سالمت انسان به جاى گذارد.
دکتر فهیمه ســهیلى پور، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان در پاسخ به اینکه مصرف 
ویتامین D چه تأثیرى در افزایش سطح ایمنى بدن و پیشگیرى از ابتال به کرونا دارد، اظهار کرد: امروزه 
دانشمندان اهمیت زیادى براى تأمین ویتامین D قائل هستند؛ مطالعات نشان داده که ابتال به هر دو نوع 

دیابت اول و دوم در افرادى که کمبود ویتامین D دارند، بیشتر است. 
وى ادامه داد: برخى پژوهش ها نشان مى دهند افرادى که چربى شــکمى و همچنین اندازه  دور کمر 
باالترى دارند، بیشتر دچار کمبود ویتامین D هستند؛ ضمن اینکه در بحث همه گیرى کرونا نیز جایگاه 
ویژه اى براى ویتامین D تعریف شده و مطالعات نشان داد که مصرف به اندازه آن مى تواند در پیشگیرى 

و درمان کرونا مؤثر باشد.
این فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم اضافه کرد: نکته جالب آنکه کمبود ویتامین D در دختران 
نوجوان نقش قابل مالحظه اى در وضعیت ماهیچه اى دارد؛ به طورى که مطالعات نشان داده دختران 

جوانى که دچار ضعف عضالنى بوده، دچار کمبود ویتامین D نیز بوده اند. 

دکتر سهیلى پور گفت: همچنین ارتباط این 
ویتامین با جذب کلســیم نیز اثبات شــده و 
کمبود ویتامین D جذب کلسیم را با اختالل 

مواجه مى کنــد؛ ضمن اینکــه کمبود 
کلسیم عوارض بسیارى از جمله ضعف 
در سیستم اسکلتى و عضالنى به همراه 

دارد. وى افزود: توجه کنید هر چند تأمین 
ویتامین D براى سالمت انســان بسیار ضرورى 

است، اما استفاده نابجا و بیش از حد این ویتامین مى تواند 
اختالالت مهم و ناگوارى بر سالمت انسان به جاى گذارد.

دکتر سهیلى پور گفت: استفاده از قرص و آمپول ویتامین D با میزان 
باال و به طور مکرر و خودسرانه مى تواند عوارضى از قبیل رسوب کلسیم 

در بافت هاى نرم، مانند کلیه ها ایجاد کند و موجب بروز سنگ کلیه شود؛ همچنین عوارض دیگرى مانند 
سردرد، تهوع، استفراغ ایجاد کند.

بروز ناگهانى درد هاى عضالنى در ناحیه مچ پا یا بازو ها بدون عوارض دیگرى مثل تب، سردرد و سرفه نشانه بیمارى 
کرونا نیست.

 دکتر حسن محمدى، فوق تخصص کنترل و درمان درد، درباره ایجاد درد ناگهانى در عضله مچ پا و ارتباط آن با کرونا 
گفت: بروز ناگهانى و احساس درد هاى عضالنى در نواحى مچ پا یا بازو ها اگر عالیمى همچون تب، سردرد و سرفه 
را همراه نداشته باشد، نشانه بیمارى کرونا نیست. وى ادامه داد: شایع ترین علت بروز درد هاى عضالنى، کشیدگى 

تاندون و آسیب هاى عضالنى است و به تنهایى ربطى به کرونا ندارد.
دکتر محمدى اظهار کرد: در صورت بروز این درد ها باید علت را پیدا کنیم یا ورزش هاى سنگین را کمتر انجام دهیم، 

عضالتمان را گرم نگه داریم و از دارو هاى ساده ضد درد استفاده کنیم.
این فوق تخصص کنترل و درمان درد، به ادامه دار بودن درد در این نواحى در برخى افراد اشاره کرد و افزود: اگر درد ها 
بهبود نیابد، درمان ها به صورت فیزیوتراپى، یا از تزریقات داخل تاندونى مثل ارتوکین تراپى پیشنهاد مى شود و در آخر 

عمل جراحى توصیه خواهد شد.

محققان «مؤسسه فناورى هند بمبئى» اخیراً اظهار کرده اند ذرات حاوى 
ویروس کرونا که بر روى یک ســطح فرود مى آیند با تبدیل شدن به یک 
ساختار میکروسکوپى شبه پنکیک حتى پس از تبخیر قطرات نیز تا چند روز 

روى سطوح مى مانند که این موضوع سطوح را عفونى مى سازد.
با انجام این روند بیش از 99/9 درصد قطرات مایع در عرض چند دقیقه از بین 
مى رود، اما ویروس در یک ساختار محافظى که از آن مایع باقیمانده، زنده 
مى ماند. نیروهاى ریز این ساختار که ضخامت آن تنها چند نانومتر است را 

حفظ کرده و آن را به سطوح مى چسبانند و روند تبخیر را کند مى کنند.
این ساختار بسته به ماده اى که روى آن قرار گرفته، در زمان هاى مختلف 
کامًال تبخیر مى شود. به طور مثال تبخیر قطره بزرگى روى فوالد ضد زنگ 

و مس به ترتیب 24 و 16 ساعت طول مى کشد.
اما این ساختار بر روى پلى پروپیلن مى تواند بیش از 150 ساعت زنده بماند. 
یک قطره کوچک از این ســاختار(فقط یک دهم اندازه کل ساختار) روى 

شیشه بیش از 80 ساعت دوام مى آورد.
این ارقام براساس آزمایشات انجام شده در شرایط آزمایشگاهى به دست 
آمده و در دنیاى واقعى که جریان گرما و هوا متغیر است، عواملى که تبخیر 

را تقویت مى کنند، کمتر هستند.
«راجنش بهارواج» و «آمیت آگراوال» اســتادان مؤسسه فناورى بمبئى 
هند که در حوزه مدل ســازى رایانه و فیزیک تخصص دارند از دانش خود 
اســتفاده کردند تا درك کنند که چگونه قطرات ویروس کرونا مى توانند 
بیمارى را گســترش دهند. آنها قبًال دریافته بودند که استفاده از ماسک، 
اندازه ابرهاى کروناویروس عفونى ایجاد شــده در اثر سرفه را تا 23 برابر 

کاهش مى دهد.
در حالت ساختارى، ویروس کرونا مى تواند چندین ساعت و حتى چند روز 

روى سطوح آبگریز بماند.
داده هاى حاصل از این مطالعه، نشــان داد که ضخامت ساختار به آرامى 
کاهش مى یابد اما در تمام این مدت، مقدار ویروس کرونا در قطره 

ثابت است.
بهارواج گفت: چیزى که بیش از همه ما را تعجب زده کرد این موضوع بود که 
زمان خشک شدن این ساختار نانومترى چندین ساعت به طول مى انجامد. 
این نشان مى دهد که سطح کامًال خشک نیست و ساختار نانومترى که به 
آرامى تبخیر مى شــود، محیط مورد نیاز براى زنده ماندن ویروس کرونا را 

فراهم مى کند.
محققان مى گوینــد یافته هاى آنها نشــان مى دهد که 

ویروس مى تواند به مدت طوالنى زنده 

بماند و به همین دلیل بر لزوم تمیزکارى منظم و دقیق سطوح تأکید کردند.
آگراوال گفت: تمیز کردن سطوح مکرر لمس شــده مانند دستگیره درها 
یا وسایل دستى و وسایل موجود در بیمارســتان ها و سایر مناطق مستعد 
شیوع بیمارى کارى مناسب است. ما همچنین توصیه مى کنیم سطوح را 
گرم کنید، زیرا حتى اگر ســطوح حتى در مدت کوتاه در معرض دماى باال 
قرار گیرند این امر مى تواند به تبخیر این ساختار نانومتریک و از بین بردن 

ویروس کمک کند.

مطالعات جدید دانشمندان نشان مى دهد زنان باردار، در طول مدت حاملگى و به ویژه در سه ماهه اول به هیچ وجه 
نباید در غذاهاى خود از زعفران استفاده کنند.

زرشک و زعفران براى زنان باردار خطرات جبران ناپذیرى دارد و احتمال سقط کودکشان را در پى خواهد آورد.
که در ســه ماهه اول بــاردارى دانشمندان با آزمایش روى 150 زن باردار دریافته اند کسانى 

زرشــک و زعفران مصرف مى کنند جان کودکشــان
 را به خطر مى اندازند و خود نیــز دچار زایمان زودرس 

مى شوند.
نتایج این تحقیق پژوهشگران حاکى است که 

زرشک و به ویژه زعفران، همچون دارویى 
ســبب انقباض عضله ها 

مى شــوند و مصــرف 
آنها تنفس مادران را با 

مشکل روبه رو 
مى کند.

خواص «خرمالو» را بشناسیم

درد ناگهانى عضله مچ پا نشانه کرونا نیست

ویتامین D را بیش از حد استفاده نکنید

محققان هندى:
 کرونا روى سطوح

 مى ماند

ن ارتباط این 
ثبات شــده و 
را با اختالل یم

کــه کمبود 
جمله ضعف 
النى به همراه

کنید هر چند تأمین 
مت انســان بسیار ضرورى 

و بیش از حد این ویتامین مى تواند  ا
سالمت انسان به جاى گذارد. ب

میزان  ویتامینD با ل Dآ
یم کل

ضدیگرىمانند  ا

ک هد
نیاز بر ى شــود، محیط مورد

.
 گوینــد یافته هاى آنها نشــان مى دهد که 

ویروس مى تواند به مدت طوالنى زنده 

نید

عالیم سرطان لوزالمعده چیست؟

زعفران براى چه کسانى ممنوع است؟

ی
ایران گ

که در ســه ماهه اول بــاردارى 0ان با آزمایش روى 150 زن باردار دریافته اند کسانى 
زعفران مصرفمىکنند جانکودکشــان ک و
دچار زایمانزودرس نیــز طر مى اندازند و خود

.
ن تحقیق پژوهشگران حاکى است که 

و به ویژه زعفران، همچون دارویى 
انقباض عضله ها 

وند و مصــرف
با را س مادران

روبه رو

فقدان مدارك
ســند کمپانى و برگ ســبز خودرو 
سوارى ســمند تیپ ایکس 7 مدل 
1382 بنزینــى به شــماره موتور 
32908117772 و شماره شاسى 
81217471 بــه شــماره پالك
 67 – 476 ج 68 متعلق به محمدعلى 
بیات به شماره ملى 1270872850 
فرزند علی رضا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

هر آینــه ترس از خــدا کلیــد رســتگارى و درســتکارى و اندوخته 
روز بازپســین (و آزادى از هر بندگى و رهایى از هر تباهى است .) 
هر که را نیازى باشــد، نیــازش بــدان برآید. هر که گریزان اســت 
رهایى یابد. هر که را خواسته اى اســت به خواسته هاى خود برسد. 
پس عمل کنید که عمل را به آسمان برند. توبه کنید که توبه سود دهد. 
و دعا کنید که دعا شنیده شــود. اکنون زمان آرامش است و قلم ها به 

نوشتن اعمال روان اند. به اعمال و طاعات بشتابید.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

چاپ اول

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى  به شرح جدول زیر را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.                

شماره سامانه تدارکات شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکى دولت

142/32099001434000037-3-99اجراى بخشى از شبکه فاضالب شهر خوانسار ( یک مرحله اى)1

119/42099001434000038-3-99اجراى بخشى از شبکه فاضالب شهر خوانسار ( یک مرحله اى) 2

اجراى عملیات الینینگ الگون هاى تصفیه خانه فاضالب بوئین و 3
107/32099001434000039-3-99میاندشت  ( یک مرحله اى با ارزیابى فشرده)

تهیه مصالح و اجراى خط انتقال آب از ایستگاه PS4 تا مخزن 500 4
الغره و اجراى تاسیسات مکانیکى در مجتمع الى سیاه نائین

( یک مرحله اى با ارزیابى فشرده)
99-3-83/42099001434000040

 کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/09/05  مى باشد.

تاریخروزساعتعنوان

99/09/12چهار شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/09/22شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

99/09/23یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى 
الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى فراخوان مناقصه عمومى 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/09/08

پایان اسطوره




