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با نوشیدن کاکائو باهوش تر شویدکشف هروئین از معده 2 مسافرسریال هاى نوروز 1400 در شبکه هاى مختلف سیماآقا داماد چه کاره اند؟ 99/9/9 به دنیا آمده!  آقاى داور! متشکریم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در باران
چگونه ماسک 

بزنیم؟

خطر اخراج واحدهاى فن آور از «صفه»
3
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الزام همراه داشتن
 کارت ملى براى مراجعه 

به ادارات
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ماجراى 
درخواست کمک 
به شیرخوارگاه 

اصفهان

کارشناس مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت درباره چگونگى 

استفاده از ماسک در روزهاى بارانى توضیح داد.
دکتر دادرس گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه در 
بحران کرونا به سر مى بریم و استفاده از ماسک به...

چند روزى است پیامى براى کمک به شیرخوارگاه 
«نرجــس» در اصفهــان در فضــاى مجازى و 
گروه هاى مختلف دست به دست مى چرخد. در 
متن پیام ارســالى آمده که شیرخوارگاه در خیابان 
احمدآباد اصفهان مرکز نگهدارى از بچه هاى زیر 
سه سال است، اما گویا به دلیل ثابت ماندن خدمات 
بهزیستى و گرانى اقالم این کودکان کمبودهاى 
زیادى دارند؛ از لباس و پوشک در هر سایزى گرفته 

تا شیر خشک، اسباب بازى، عروسک و...
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شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان هشدار داد

کرى خوانى بازیکن نفت آبادان:

ذوب آهن را مى بریم تا هواداران 
خوشحال شوند!

بازیکن باتجربه نفت آبادان از انگیزه این تیم براى دستیابى به موفقیت 
و پیروزى در بازى خانگى مقابل ذوب آهن خبر داد.  رضا خالقى فر که 
در فصل گذشته در پارس جنوبى مدت کوتاهى با سیروس پورموسوى 

همکارى مى کرد، این بار در نفت آبادان...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

عامالن و آمران ترور 
شهید فخرى زاده 
مجازات شوند

سهم جهان سوم از واکسن کرونا چقدر است؟
6

روزهاى درخشانروزهاى درخشان
 واحد دفاعى واحد دفاعى
 پسران طالیى پسران طالیى

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز 4911. 1399
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید.

موضوع مناقصه: انجام خدمات کنتورخوانى و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول 
مطالبات، اشتراك پذیرى و خدمات عمومى در سطح منطقه چهار اصفهان و توابع

میزان تضمین: 1/324/000/000 ریال
کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات: 28759094

نام و نشانى دســتگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان 
اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 99/09/12
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى 
 www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir شرکت گاز استان اصفهان به آدرس

یا با شماره تلفن 38132- 031 داخلى 2574 تماس حاصل فرمایند.

نوبت  دوم

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و 
بازرسان اتحادیه  صنف درب و پنجره سازان آلومینیومى شهرستان بازرسان اتحادیه  صنف درب و پنجره سازان آلومینیومى شهرستان 

اصفهان(شماره: اصفهان(شماره: 464464//9999 تاریخ:  تاریخ: 0202//0909//9999))
به استناد ماده (6) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون 
نظام صنفى)، بدینوسیله به اطالع اعضاى اتحادیه صنف در و پنجره سازان آلومینیومى شهرستان اصفهان مى رساند، داوطلبان عضویت 
در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه مى توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز از روز شنبه مورخ 99/09/15 تا روز شنبه مورخ 99/09/29 پس 
از ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف به نشانى: www.iranianasnaf.ir (سامانه سازان)و دریافت کد رهگیرى: جهت تأیید ثبت نام 
از ساعت 8 الى 13 با همراه داشتن اصل مدارك  به ساختمان شهید خرازى سازمان صنعت، معدن و تجارت به نشانى: میدان آزادى-بلوار 

دانشگاه-مقابل درشمالى دانشگاه- ابتداى کوچه برزویه مراجعه نمایند. 
تذکر مهم:عدم مراجعه تا پایان فراخوان جهت تایید ثبت نام ، بمنزله انصراف از ثبت نام بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد مى گردد.

مدارك الزم جهت ثبت نام:
 پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملى، مدرك تحصیلى، یک قطعه عکس رنگى

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى:
* داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرســتان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات 
کشورى در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد. 

(تبصره 6 ماده 22 قانون)
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 22قانون )

* تعداد اعضاى هیأت مدیره، پنج نفر اصلى و دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى 
و سه نفر على البدل براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون)

* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک 
نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتى براى انتخاب دو نفر 

بازرس (اصلى و على البدل) برگزار مى شود. (ماده 23 قانون)
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین 

مى شود. (تبصره 3 ماده 23 قانون)
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى داراى کمتر از هزار عضو، کمتر از ده نفر و در اتحادیه هاى داراى 
بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد. مهلت ثبت نام حداکثر براى دو نوبت متوالى به مدت 
ده روز تمدید مى گردد و چنانچه پس از آن، تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد شده شوند، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام 

خواهد شد. (ماده 7 آئین نامه اجرایى)
* افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند:

1- اعضاى معزول هیأت مدیره
2- اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات شده است. 

(تبصره 4 ماده 6 آئین نامه اجرایى)
*پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شــده بعد از ارسال فهرست اسامى داوطلبان به کمیته بررســى و تطبیق شرایط، امکان پذیر

 نمى باشد.(تبصره2 ماده 7 آئین نامه اجرایى) 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
 هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى 

شهرستان اصفهان

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران

2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى 
اسالمى ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال
مانند: حجر، ورشکستگى و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد سابقه عضویت در 
هیأت مدیره 

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

(پروانه کسب معتبر، مجوزى است که تاریخ اعتبار آن منقضى نگردیده، 
صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره 

نداده باشد، واحد صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.)
10- وثاقت و امانت

نوبت  اول

دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
 شرکت پالسما تک سپاهان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره  

33916و شناسه ملى  10102738722
بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت مذکور دعوت مى شــود تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده که در ســاعت8:00  صبح مورخ  1399/09/20   در محل 
شهرك صنعتى مورچه خورت - فاز سوم- انتهاى بوعلى دوم - پالك 444 و کدپستى 

8333115191  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده :  

1- انتخاب و تعیین سمت هیأت مدیره   2- انتخاب بازرسین  3-  تعیین وضعیت حق امضا
   4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
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رونمایى از نرم افزار جامع اطالع رسانى نصف جهانرونمایى از نرم افزار جامع اطالع رسانى نصف جهان
با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان صورت گرفت؛با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان صورت گرفت؛
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حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى در جلسه 
ســتاد ملى مدیریت ویروس کرونا، با اشــاره به ترور 
شــهید محســن فخرى زاده تأکید کــرد: این ترور 
وحشیانه نشــان مى دهد که دشمنان ما در هفته هاى 
پراضطرابى هستند، هفته هایى که احساس مى کنند 
دوران فشار آنها کم مى شود و شــرایط جهانى تغییر 
مى کنــد و براى آنها ایــن چند هفته مهم اســت که 
حداکثر اســتفاده را از این روزها ببرند تــا هم بتوانند 
شــرایط نامطمئنى را در منطقه به وجود بیاورند و هم 
توجهات جهانى از ترور و ارعابى که در مناطق اشغالى 
این روزها به وجود آورده بودند، به مشکالت و مسائل 

دیگر معطوف شود.
روحانى با بیان اینکه ملت ایران هوشمندتر و حکیم تر از 
آنند که در دام توطئه صهیونیست ها بیافتند، ادامه داد: 
آنها در فکر ایجاد یک آشــوب و بلوا هستند. بدانند ما 
دست آنها را از پیش خواندیم و آنها موفق نخواهند شد 

به اهداف خبیثانه خودشان دست پیدا کنند.
روحانى تأکید کرد: همه اتاق هاى فکر و همه دشمنان 
ایران به خوبى بدانند ملت ایران و مسئولین کشور شجاع 
تر و غیورتر از آن هســتند که این اقدام جنایتکارانه را 
بى پاسخ بگذارند. به موقع و مناسب، مسئولین مربوطه 

پاسخ این جنایت را خواهند داد./ 3511

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر انقالب اسالمى در پى 
ترور دانشمند هســته اى و دفاعى شهید، دکتر محسن 

فخرى زاده پیامى صادر کردند.
متن پیام به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
دانشمند برجسته و ممتاز هسته اى و دفاعى کشور جناب 
آقاى محسن فخرى زاده به دست مزدوران جنایتکار و 

شقاوت پیشه به شهادت رسید.
این عنصر علمى کم نظیر جان عزیز و گرانبها را بخاطر 
تالش هاى علمى بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول 
داشت و مقام واالى شــهادت، پاداش الهى اوست. دو 

موضوع مهم را همه  دست اندرکاران باید به ِجّد در دستور 
کار قرار دهند، نخســت پیگیرى این جنایت و مجازات 
قطعى عامالن و آمران آن، و دیگر پیگیرى تالش علمى 
و فنى شهید در همه  بخش هایى که وى بدانها اشتغال 

داشت.
اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه  علمى کشور و به 
همکاران و شاگردان او در بخش هاى گوناگون، شهادت 
او را تبریک و فقدان او را تسلیت مى گویم و علو درجات 

او را از خداوند مسئلت مى کنم.
سیّدعلى خامنه اى
8 آذرماه 99

به موقع پاسخ ترور شهید 
فخرى زاده را مى دهیم

عامالن و آمران ترور شهید 
فخرى زاده مجازات شوند

مشکل بزرگ در 
کنترل کرونا

   بهار | عضو کمیته علمى ســتاد ملى مبارزه 
با کرونا، مشکل بزرگ کشــور در کنترل کرونا را، 
کمبود انجام تست دانست. مینو محرز، صبح شنبه 
در گفتگوى زنده اینســتاگرامى گفت: اوایل که 
بیمارى کرونا وارد ایران شــده بود، امکان تست 
خیلى کم بود و هنوز هم مشکل بزرگ ما در کنترل 
بیمارى، نداشتن تست کافى است. وى ادامه داد: 
یک مقدار شاید آن اوایل شیوع کرونا، همه درگیر 
آنفلوآنزا بودیم و چون تست نداشتیم، نمى دانستیم 
کرونا هســت. امســال هم که همه مى خواهند 

واکسن آنفلوآنزا بزنند، واکسن را نداریم./ 3514

افزایش سرقت از لوکس ها
   روزنامه آفتاب یزد | به تازگى ســارقان 
رو به ســرقت لوازم و قطعات خودروهاى لوکس 
آورده اند و انــگار دیگر برایشــان نمى صرفد که 
از خودروهاى مدل پایین تــر دزدى کنند هرچند 
که آنها هــم از قیمت هاى باالیــى برخوردارند. 
همین چند وقت پیش بود که فیلمى از سرقت درب 
خودروى سراتو در فضاى مجازى منتشر شد و حاال 
هم تصویرى در این فضا دست به دست مى شود که 
نشان از سرقت چراغ هاى اپتیما دارد. البته تصاویر 
دیگرى هم وجود دارد که از ســرقت چرخ هاى 

خودروهاى لوکس حکایت دارد./ 3515

اردبیل، منفى 18درجه 
   ایرنا | با توقف بارش بــرف از ظهر جمعه در 
اردبیل آســمان منطقه صاف شد و به خاطر وجود 
برف ســنگین و بازتاب انرژى سطح زمین به جو، 
دما در طول شب تا ســحرگاه شنبه رو به کاهش 
گذاشــت. کمینه دماى هوا در سپیده دم شنبه در 
ایستگاه اردبیل منفى 18 و فرودگاه اردبیل منفى 

19، ثبت شده است./ 3516

قیمت مرغ 
سقوط آزاد مى کند!

   جام جم آنالین | رئیس سازمان دامپزشکى 
کشور گفت: بر اساس اطالعات این سازمان درباره 
حجم کشــتار مرغ، قیمت این محصول از هفته 
جارى سقوط مى کند. على صفر ماکنعلى افزود: 
با توجه به تدابیرى که در وزارت جهاد کشاورزى 
اندیشیده شده منتظر سقوط آزاد قیمت مرغ  از روز 

شنبه (دیروز) باشید./ 3517

پاى مرغ
گران تر از خود مرغ! 

   تســنیم | در حالى که حداکثر نرخ مصوب 
مرغ 20400 تومان است با افزایش قیمت مرغ و از 
طرفى افزایش تقاضا براى خرید پاى آن، قیمت هر 
کیلوگرم از آن به 27700 تومان افزایش یافته که 
حتى باالتر از نرخ مصوب خود مرغ است. بخشى از 
پاى مرغ تولید شده در کشور به چین صادر مى شود 
و بخشــى از پاى مرغ نیز در بازار و براى مصارف 
مختلف استفاده مى شــود که با گرانى مرغ تقاضا 

براى خرید پاى آن افزایش یافته است./ 3518

کالس اولى ها 
حضورى مى شوند؟

   رویداد24 | وزیــر آموزش و پرورش درباره 
برگزارى امتحانات گفت: امتحان حضورى است 
مگر اینکه در زمان امتحانــات با وضعیتى مواجه 
شــویم که متخصصان امر بهداشــت اجازه این 
موضوع را ندهند. محســن حاجى میرزایى افزود: 
به محض خارج شدن از این تعطیلى دو هفته اى 
به خانواده ها توصیه آموزش حضــورى به ویژه 
براى کالس اولى ها را داریــم و خود ما بر رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى تأکید مى کنیم. 3519

ترور از زبان یک شاهد عینى
   رکنــا | محســن فخــرى زاده، دانشــمند 
هسته اى کشورمان، عصر روز جمعه در آبسرد دماوند 
به وسیله انفجار و شلیک، مورد سوءقصد قرار گرفت و 
به شهادت رسید. شاهدان عینى یک انفجار و پس از 
آن صداى رگبار را تأیید مى کنند. یک شــاهد عینى 
مى گوید: 200 تا 150 متر به صحنه انفجار، ماشــین 
منفجر شد. من ایستادم. فکر مى کنم خودروى نیسان 
بود. ایستادم که انفجار تمام شود و از کنارش عبور کنم. 
این شاهد به خبرنگاران گفت: بعد از انفجار تیراندازى 
شروع شــد. از هر دو طرف تیر اندازى مى شد. یکى 
از آنها را دیدم که کف خیابان نشســته و به سمت من 
تیراندازى مى کند. به عقب برگشتم همچنان تیراندازى 
مى کردند. تقریبًا پنج شش نفر بودند. حتى یک تیر به 
سمت خودرو من شلیک شد و رادیاتور خودرویم سوراخ 

شده است./ 3520

عزل کرونایى
   ایســنا | معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى 
استاندارى لرستان گفت: به دلیل تخطى از مصوبات 
ســتاد ملى و اســتانى مقابله با بیمارى کرونا حکم 
انتصاب سرپرست شــهردارى شهرستان الیگودرز 
ملغى شــد. محمود ثمینى تصریح کرد: در راستاى 
حفظ سالمت مردم، عمل به قانون و اجراى مصوبات 
ستاد مبنى بر عدم برگزارى هرگونه مراسم و اجتماع 
و به دنبال نقض ایــن مصوبه، برخورد الزم به عمل 
آمده است و سرپرست شهردارى الیگودرز عزل شد 

زیرا قانون با کسى شوخى ندارد.

راستگو
 ممنوع التصویر بود

   فــرارو | حجت االسالم و المسلمین محمدرضا 
نوراللهیان، اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس و حوزه 
درباره مرحوم حجت االسالم محمدحسن راستگو 
گفت: به اجراى مرحوم راستگو در صدا و سیما اشکال 
تراشى مى شد تا اینکه روزى بنا شد در اتاق رئیس 
رادیو و تلویزیون برنامه  اى اجرا کند، از وى خواسته 
شــد بدون عمامه این برنامه را اجرا کند که راستگو 
نمى پذیرد و انصراف مــى دهد تا اینکه بزرگانى که 
راستگو برایشان شناخته شده بود وساطت کردند و 
پاى ایشان به شبکه باز شد، اما از سال 1388 شمسى 
این چهره جذاب و پر طرفدار کودکان در تلویزیون 
ایران ممنــوع التصویر و بعد ها صداى ایشــان هم 

پخش نشد./ 3521

سیطره اطالعاتى زنانه در 
آمریکا

   عصرایــران | «آوریل هینز» قرار است از سوى 
«جو بایدن» به عنوان رئیس ســازمان اطالعات و 
امنیت ملى آمریکا منصوب شــود. او نخســتین زن 
در تاریخ آمریکاســت اســت که در این سمت قرار 
مى گیرد. رئیس ســازمان اطالعــات و امنیت ملى 
آمریکا به عنوان عالى ترین سمت اطالعاتى آمریکا 
به شمار مى رود. او بر 12 سازمان اطالعاتى این کشور 
نظارت مــى کند. این انتصاب در کنــار حضور فعلى 
خانم «جینا هاسپل» در سمت ریاست فعلى سازمان 
اطالعات و امنیت آمریکا (سیا) نشان دهنده تحولى 
شفافى در فعالیت زنان در دســتگاه هاى اطالعاتى

 آمریکاست./ 3522

سگ و پرستیژ اجتماعى
   خبر گزارى حوزه | متأسفانه برخى افراد براى 
باالبردن پرستیژ اجتماعى خود و به ظاهر نشان دادن  
کالس فرهنگى خود اقدام به پدیده ســگ گردانى 
مى کنند و همین انگیزه، جوانان را وادار به نگهدارى و 
نمایش این حیوان مى کند تاجایى که این پدیده براى 
افراد اهمیت دارد که مى بینیم متأسفانه سلبریتى هاى 
ما براى یافتن سگ گمشــده تا 50 میلیون تومان 
مژدگانى مى دهند و گاهى هم براى پیدا شدن سگ 
خود کلیپ تصویرى منتشر مى کنند تا از نگرانى هاى 

جامعه کم کنند./ 3523

خبرخوان

ناهید خداکرمى، رئیس انجمــن مامایى ایران و رئیس 
کمیته سالمت شوراى شــهر پایتخت درباره موضوع 
تولدهاى الکچرى در تاریــخ 99/9/9 و تصمیم اخیر 
ثبت احوال در این زمینه اظهار کرد: متأسفانه سازمان 
ثبت احوال تصمیم اشتباهى در این راستا اتخاذ کرده و 
اعالم شده است همه نوزادانى که از تاریخ یکم تا 15 آذر 

متولد شوند تاریخ تولد آنها 99/9/9 ثبت مى شود.
وى افزود: متأســفانه ســازمان ثبت احوال هیچگونه 
مشورتى در این زمینه با کارشناســان مامایى و حوزه 
پزشــکى نداشــته چرا که نمى توان تولد نــوزاد را به 
تأخیر انداخت ولى امکان جلو انداختن تولد تا حدودى 

امکانپذیر است.
رئیس انجمن مامایى ایران با تأکید بر اینکه من اساسًا 
با این تصمیم ثبت احوال مخالف هستم، گفت: به نظرم 
اگر هم مى خواستند برنامه اى در این زمینه داشته باشند 
باید تاریخ هاى تولد نهم تا بیستم آذر را براى تولد هاى 
الکچرى در نظر مى گرفتند و این مسئله منطقى تر بود 
که تولدهــاى یکم تا پانزدهم را به عنــوان تاریخ تولد 

99/9/9 در نظر گیرند.
خداکرمى این تصمیم را بدعتى خطرناك برشــمرد و 
گفت:  اینکه در تاریخ تولد نوزادان دســت برده شود در 

آینده تاریخ چه چیزى در مورد ما خواهد گفت.

انتقاد انجمن مامایى از ثبت احوال
مدیر نظارت سازمان نظام پزشکى مشهد از دستگیرى 
فرد مداخله گر در امور پزشکى که ادعا مى کرد با گالب، 

بیماران کرونا را درمان مى کند خبر داد.
دکتر فهیمه ســاالرى افزود: گزارش ویزیت حضورى 
این فرد که از شاگردان یک مداخله گر معروف و مدعى 
طب اسالمى اســت در آبان ماه امسال به واحد نظارت 
سازمان نظام پزشکى مشهد ارسال شده است. این تخلف 
بالفاصله به مدیر طب ایرانى و مکمل دانشــگاه علوم 

پزشکى مشهد گزارش و محل فعالیت وى مهر و موم و 
نامبرده دستگیر شد.

مدیر نظارت سازمان نظام پزشکى مشهد گفت: این فرد 
مداخله گر معروف تاکنون سابقه تخلف و مداخله در طب 
سنتى در استان گیالن را داشته است و این بار در مشهد و 
درحین ویزیت و فروش داروهاى دست ساز غیربهداشتى 
تحت عنوان داروهاى طب اسالمى با دستور مقام قضایى 

دستگیر و تحویل دادسراى ویژه روحانیت شد.

بازداشت فرد مدعى درمان کرونا با گالب 

یک پزشک و متخصص طب سنتى با بیان اینکه وزارت 
بهداشت با هر حرکتى که مى  تواند دانش مردم را در طب 
ســنتى باال ببرد مخالفت کرده است، گفت: امروز فعالیت 
عطارى ها از سوى برخى اعضاى ســتاد ملى کرونا مورد 

حمله قرار گرفته که این اقدام «خیانت» است.
مهدى فهیمى اظهار کرد: عطارى  هــا خط مقدم عرضه 
محصوالت گیاهى به مردم هستند و اگر با وجود و فعالیت 
عطارى ها مخالفت شود و عملکرد عطارى ها دچار مشکل 
شود، تمام کشاورزانى که از طریق کشت و پرورش گیاهان 
دارویى سالمت جامعه را حفظ مى کنند و ارتقا مى  دهند، 

دچار مشکل خواهند شد. وى در واکنش به اظهارات مینو 
محرز در مخالفت با فعالیت عطارى ها در این روزهاى شیوع 
کرونا تصریح کرد: ما براى نظرات بزرگان علمى کشــور 
احترام قائلیم به شرطى که این افراد هم بر اساس تخصص 
خودشان اظهارنظر کنند؛ برخى اعضاى ستاد ملى کرونا به 
مخالفت با عطارى ها مى پردازند که این کارشــان اشتباه 
است و نباید وقتى تخصصى در گیاهان دارویى و حوزه طب 
سنتى ندارند در آن اظهارنظر کنند؛ اعضاى ستاد ملى مقابله 
با کرونا در حیطه تخصص خودشان نیز در کنترل بیمارى 

کرونا در کشور موفق نبوده اند.

مخالفت با عطارى ها خیانت است!

نمى دانم شاید برخى از خانواده ها فکر مى کنند که پسر یا 
دخترشان در تاریخ ُرند، پاى به عرصه گیتى بگذارد، دیگر 
احتیاج به دانشگاه رفتن، هنر آموختن و انسان شدن ندارد. 
گویى خدا پکیجى را آماده کرده است و همه اینها را یکجا 
به متولدین 99/9/9 یا دیگر تاریخ هاى رند اهدا مى کند.

30 سال دیگر وقتى آقا پسر متولد99/9/9 به خواستگارى 
مى رود، از او در مورد شــغل و میزان تحصیالت سئوال 
مى کنند. پدر در پاســخ لبخندى مى زند و مى گوید، که 
این چه سئوالى است و از جیبش شناسنامه آقازاده را در 
مى آورد و رو به خانــواده عروس مى گیرد که آنچه همه 
خوبان دارند، پســر ما در تاریخ تولدش دارد! یا از میزان 

تحصیالت و هنرهاى عروس خانم مى پرسند و مادرش 
مى گوید، از هر انگشت دختر ما یک هنر مى بارد چون او 

متولد 99/9/9 است.
حاال که عروسى ها تعطیل شده اما اگر کرونا نبود، مطمئن 
باشید که در 99/9/9  شاهد عروسى هاى چنان و چنان 
بودیم. چون با عروســى در تاریخ رند، خوشبخت ترین 
آدم هاى روى زمین مى شویم. دیگر با هم دعوا نخواهیم 
کرد و همیشــه چون دو مرغ عشق عاشق با هم زندگى 

مى کنیم تا مرگ ما را از هم جدا کند.
مواظب باشــیم ناهنجارى ها تبدیل به هنجار نشوند و 
مسائل ســاده اى که هیچ اصالتى ندارند براى ما آدم ها 

تبدیل به فضیلت نشوند.

آقا داماد چه کاره اند؟ 99/9/9 به دنیا آمده!

محسن بهاروند، مسئول وقت ســفارت ایران در آرژانتین 
در دولت هــاى نهــم و دهم که حــاال معــاون حقوقى 
دستگاه دیپلماسى ایران اســت، براى اولین بار در  گفتگو 
با «خبرآنالیــن» از ماجراى پیراهنى رازگشــایى کرد که 
«مارادونا» بــراى مردم ایران هدیه فرســتاد اما به محمود 

احمدى نژاد رسید.
  مارادونا فردى بسیار احساساتى، مهربان و قابل احترام بود 
و خیلى با ما که از ایران بودیم خوب برخورد مى کرد. وقتى با 
مارادونا مالقات کردیم او به مردم ایران ابراز عالقه مى کرد 
و اینکه ایران در مقابل امپریالیسم مقاومت مى کند و تسلیم 
نمى شــود خیلى مورد توجه او بود و به مــردم ایران عالقه 
داشت. ایشــان مرتب تکرار مى کرد من ملت ایران را خیلى 
دوســت دارم و این را از ته قلبم و جدى مى گویم که مردم 

ایران را دوست دارم.
  در آن زمان آقــاى احمدى نژاد، رئیس جمهــور بودند. 
مارادونا به ما گفت آقاى احمدى نژاد را دوست دارد که من 
از او پرسیدم چرا؟ که مارادونا گفت چون آدم با دل و جرأتى 
است که البته یک عبارت عامیانه اسپانیانى به کار بردند که 

منظورش این بود.
  بعد از صحبت کوتاهى که با هم کردیم ایشان پیراهنى با 
نام خودش و شماره 10 را اهدا کرد و روى آن نوشت: «براى 
ملت ایران، از صمیم قلب.» و ایــن پیراهن را داد به عنوان 
هدیه به مردم ایران. بعد از چند ماه براى ســمینار سفرا به 
تهران آمدم و پیراهن را با خــودم آوردم که آن زمان آقاى 
متکى وزیر امور خارجه بودند و آقاى سبحانى مدیرکل منطقه 
آمریکاى التین بودند و این پیراهن را به آقاى سبحانى دادم. 
نظرم این بود چون به مردم ایران داده شده و من هم نماینده 
بودم، این را به موزه هدایــاى وزارت امور خارجه بدهیم که 
ظاهراً ایشــان هم به آقاى متکى داده بودند. در سمینار که 

بودم آقاى احمدى نژاد دستور داده بودند که سفراى آمریکاى 
التین با ایشان جلسه اى داشته باشند که ما رفتیم در جلسه 
شرکت کردیم. محل صندلى من طورى بود که از ایشان، 
آقاى متکى و آقاى سبحانى که در رأس جلسه بودند فاصله 
نداشت. راستش من شاید اشتباه مى کردم ولى نظرم این بود 
که آقاى رئیس جمهور نباید وارد این برنامه ها شوند و روى 
پیراهن نوشته شده براى مردم ایران و فکر نمى کنم در شأن 
رئیس جمهور باشد که ما بخواهیم این پیراهن را به رئیس 
جمهور اهدا کنیم. وقتى در سالن منتظر بودیم ایشان به جلسه 

بیایند، رئیس تشریفات ریاست جمهورى من را صدا کرد و 
پرسید که این پیراهن را مى خواهید چه کار کنید؟ من گفتم 
نمى دانم احتماًال هم موزه هدایا بدهیم؛ باالخره الزم نیست 
رئیس جمهور را درگیر چنین مسائلى کنیم. رئیس تشریفات 
یک مقدار دلخور شد و به من گفت شما به جلسه بروید که 
ما ببینیم چه کار مى کنیم. ما هم نشستیم در جلسه تا آقاى 
رئیس جمهور وارد شدند. ایشان از سفرا درباره مسائل مختلف 
پرسیدند تا نوبت به من رسید. من هم در پاسخ به سئوالشان 
توضیحات مفصلى درباره روابط و شــرایطمان در آرژانتین 

دادم. در پایان، ایشان پرســیدند ظاهراً چیزى با خودتان از 
آرژانتین آوردید؟ من جواب دادم بله یک پیراهن امضا شده 
مارادونا را آوردم که به آقاى سبحانى مدیرکل مربوطه تحویل 
داده ام. من نمى دانستم که پیراهن مارادونا را به جلسه آورده 
اند. عکاس ها را صدا کردند، آقایان متکى و ســبحانى دو 
طرف پیراهــن را گرفتند و در حضور عکاســان پیراهن به 
آقاى احمدى نژاد اهدا شد. من چون اعتقادى به این مسئله 
نداشتم، سر جاى خودم نشسته بودم. بعد از آن هم دیگر خبر 

ندارم سرنوشت آن پیراهن چه شد. / 3512

مسئول وقت سفارت ایران در آرژانتین براى اولین بار توضیح مى دهد

احمدى نژاد چگونه پیراهن «مارادونا» را 
صاحب شد!

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: یکى از مصوبات 
امروز ستاد ملى مقابله با کرونا که یکى از مصوبات خوب 
اســت و براى اینکه بتوانیم از حضور افراد کرونا مثبت در 
حمل و نقل عمومى و ادارات جلوگیرى کنیم، همراه داشتن 
کارت ملى براى گرفتن خدمت است. بنابراین هموطنان اگر 
قرار است به اداره اى براى گرفتن خدمت مراجعه کنند، باید 

کارت ملى به همراه داشته باشند.
علیرضا رییسى افزود: این اقدام براى حفظ سالمت خودشان 
و دیگران اســت. در این صورت اگر آزمایش مثبت داشته 
باشــند، با کارت ملى قابل چک کردن است و مى توانند از 
افراد در معرض خطر محافظت کنند. رییســى همچنین 
گفت: به طور کلى با توجه به رعایتى که مردم انجام دادند و 
میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى که به باالى 90 درصد 
رسیده است، روند بیمارى رو به کاهش گذاشته و در حال 

حاضر در 160 شهر و شهرستان قرمز، حدود 145 شهر روند 
رو به کاهش دارند و روند کاهشى شروع شده که بسیار جاى 
خوشحالى است و در 15 شهر باقیمانده نیز فکر مى کنم طى 
این هفته روند کاهش آغاز خواهد شد. وى ادامه داد: خبر 
خوب دیگر این است که 89 شهرى که قرمز بودند و از 5 
آبان در 43 شهر محدودیت ها را آغاز کردیم و 14 آبان نیز 
46 شهر دیگر به آنها اضافه شدند، از مجموعه این 89 شهر 
به جز دو شهر، همه از حالت قرمز خارج شده و به نارنجى و 
زرد بدل شده اند که نشان دهنده رعایت بسیار خوب مردم 
است. رییسى تأکید کرد: براى کاهش روند فوتى ها هم باید 
منتظر باشیم. با توجه به اینکه در حال حاضر میزان ورودى 
به بیمارستان ها و بسترى رو به کاهش گذاشته، حدود دو 
تا ســه هفته دیگر آثار این موضوع را خواهیم دید. میزان 

فوتى ها نیز کاهش مى یابد./ 3524

الزام همراه داشتن کارت ملى براى مراجعه به ادارات 

شــبکه خبرى «CNN» وابســته به دموکرات هاى 
آمریکا، مدعى شد که مقامات رسمى این کشور از نزدیک 
در حال پیگیرى موضوع ترور شهید محسن فخرى زاده 
دانشمند هسته اى ایران هستند که روز جمعه اتفاق افتاد؛ 
با این حال، این رسانه مدعى شد که مقامات آمریکایى از 
اظهارنظر مستقیم درباره این رویداد پرهیز مى کنند تا از 

افزایش التهاب ها و تنش ها خوددارى کنند.
«CNN» همچنین شهادت دانشمند ایرانى را چالشى 
براى دولت احتمالى «جو بایدن» دموکرات معرفى کرد 

که مدعى از سرگیرى تالش ها براى احیاى برجام است.
همزمان، این رســانه مدعى شد که ســکوت مقامات 
واشنگتن در قبال این واقعه، ناشى از عدم تمایل مشاورین 
ارشــد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور فعلى آمریکا براى 
درگیرى بالقوه با ایران، در ماه هاى پایانى ریاست جمهورى 

او است.
این در حالى است که ترامپ با بازنشر توییت یک خبرنگار 
رژیم صهیونیستى، به طور ضمنى دست داشتن این رژیم 

در به شهادت رساندن محسن فخرى زاده را تأیید کرد.

آمریکا موضوع ترور دانشمند ایرانى را بررسى مى کند

   مصطفى داننده/ عصر ایران |
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برگ سیاه دیگرى 
در دفتر ننگین دشمنان

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، در پى 
شهادت دکتر فخرى زاده پیام تسلیتى صادر کرد. در پیام 
آیت ا...  سید یوسف طباطبایى نژاد آمده است: ترور و به 
شهادت رساندن این دانشمند بزرگ برگ سیاه دیگرى 
در دفتر ننگین دشمنان کوردل جمهورى اسالمى ایران 
رقـم زد؛ جنایتکاران صهیونیسـت و همدسـتان دور و 
نزدیکشان غافلند که تالش براى ایجاد توقف در مسیر 
بالندگى علمى و فتح قله هاى دانش ایران اسالمى راه 
به جایى نخواهد برد و بدون شـک کارنامه درخشان و 
سراسر شور و حماسه این دانشمند برجسته الگوى بارز 
شجاعت، اخالص، ایمان و ایثار براى نسل جوان امروز 

و فرداى ایران بزرگ خواهد بود.

افتخارآفرینى 3 استاد 
دانشگاه  نجف آباد 

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجف آبـاد عنوان 
کرد: سـه عضو هیئت علمى گروه مهندسى مکانیک، 
مواد و برق این دانشـگاه در جمع پژوهشگران 2 درصد 
برتر جهان قرار گرفتند. امیررضا نقش اظهار کرد: آرش 
کریمى پور، على حسن زاده و غضنفر شاهقلیان سه عضو 
هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد توسط 
پایگاه اسـکوپوس در جمع پژوهشـگران 2  درصد برتر 

جهان در حوزه مهندسى قرار گرفتند./ 3525

کشف هروئین از معده
 2 مسافر

یک کیلوگرم هروئین از معده دو مسافر در کاشان کشف 
و جمع آورى شد. فرمانده انتظامى کاشان گفت: مأموران 
پلیس راه آهن این شهرستان در بازرسى از دو مسافر، با 
توجه به حاالت جسـمانى و ظاهرى آنان متوجه حمل 
مواد مخدر از طریق بلعیدن شـدند. سـرهنگ حسـین 
بساطى افزود: مأموران پس از مراقبت هاى ویژه، نزدیک 
به یک کیلوگرم هروئین آب بندى شـده از معده این دو 

مسافر خارج کردند.

باغ رضوان تعطیل است
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى از تعطیلى 
باغ رضوان و آرامستان هاى محلى بر اساس مصوبات 
سـتاد مدیریت بیمارى کرونا تا اطالع ثانـوى خبرداد. 
احمدرضا مرادى افزود: براساس این تصمیم درب هاى 
آرامستان باغ رضوان بسته است و تنها خدمات مربوط 

به خاکسپارى با حضور حداقلى افراد انجام مى شود.

بازسازى 
برکه تصفیه خانه ورزنه 

رئیـس آبفـا منطقه ورزنـه گفـت: حوضچه بـى هوازى 
شماره یک تصفیه خانه فاضالب ورزنه به دلیل باال رفتن 
ضخامت لجن ته نشین شـده از مدار بهره بردارى خارج 
شده و ضمن جابه جایى لجن کف حوضچه و خشکاندن 
آن نسبت به احیاى آن اقدام الزم انجام شد. شفیعى از دیگر 
اقدامات انجام یافته به منظور احیـاى این حوضچه و در 
مدار قرار دادن آن، به زدن علف هاى هرز داخل و اطراف 
حوضچه، ترمیم آسفالت کف حوضچه و همچنین روکش 
کردن آسفالت توسـط نیروهاى پیمانکار و ترمیم ورود و 

خروجى هاى این حوضچه اشاره کرد. / 3526

صدور مجدد
 استانداردهاى مدیریتى

جلسه اختتامیه ممیزى خارجى استانداردهاى یکپارچه 
مدیریتى شرکت فوالد مبارکه با حضور شوراى معاونان 
و مدیران ارشـد این شـرکت برگزار شـد و در نهایت با 
توجه به گزارش ارائه شده از سوى تیم ممیزى شرکت 
SGS، فوالد مبارکه موفق به تمدید و صدور مجدد همه 

استانداردهاى مدیریتى شد. سید مهدى نقوى، معاون 
تکنولوژى فوالد مبارکه با اشاره به اجراى این ممیزى 
در قالب یک تیم هشـت نفره افزود: این تیم از شرکت 
SGS سوییس به مدت 75 نفر روز فرایند انجام ارزیابى 

را به عهده داشتند. / 3527

خبر

مانور مجازى زلزله و ایمنى در بســتر شــبکه آموزشى 
غیرحضورى شاد ویژه دانش آموزان و اعضاى خانواده آنها 

روز شنبه در اصفهان برگزار شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان به «ایرنا» 
گفت که این مانور با به صدا درآمدن آژیر زلزله از رادیو در 
بستر آموزش غیرحضورى و رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

بیمارى کووید- 19 اجرا شد.
منصور شیشــه فروش افزود: دستورالعمل هاى آموزشى 
آن از 15 روز قبل براى آمادگــى دانش آموزان در  برنامه 
آموزشى شاد ارسال شده اســت. وى ادامه داد: 800 هزار 
دانش آموز در استان اصفهان به همراه اعضاى خانواده هاى 

آنها مورد هدف آموزشى این مانور قرار گرفتند تا با فراگیرى 
اصولى حول محور ایمنى در برابر زلزله در منازل، در مقابل 
این حادثه طبیعى احتمالى از آمادگى الزم برخوردار باشند.

شیشه فروش با اشــاره به بارش باران در اصفهان گفت: 
اجراى این مانور به دلیل شرایط جوى خارج از منزل میسر 
نیست و تأکید بر انجام تمرین ها در داخل خانه است. وى 
بستر آموزش غیرحضورى و دولت الکترونیک را فرصت 
مغتنمى براى انجام برنامه هاى مهــم از جمله آموزش 
آمادگى در برابر زلزله برشمرد و گفت: رعایت اصول ایمنى 
در مقابله با زلزله هاى احتمالى همانند استفاده از ماسک 

برابر ویروس کروناست.

چند روزى اســت پیامى براى کمک به شــیرخوارگاه 
«نرجس» در اصفهان در فضــاى مجازى و گروه هاى 
مختلف دست به دســت مى چرخد. در متن پیام ارسالى 
آمده که شیرخوارگاه در خیابان احمدآباد اصفهان مرکز 
نگهدارى از بچه هاى زیر سه سال است، اما گویا به دلیل 
ثابت ماندن خدمات بهزیستى و گرانى اقالم این کودکان 
کمبودهاى زیادى دارند؛ از لباس و پوشک در هر سایزى 

گرفته تا شیر خشک، اسباب بازى، عروسک و...
فرستنده پیام شخصى است که نام خانوادگى خود را هم 
در پایین پیام نوشته در عین حال از مردم خواسته تاجایى 

که ممکن است پول نقد پرداخت نکنند.

این در حالى اســت که اوایل آبان ماه امســال بود که 
ساختمان شــیرخوارگاه «نرجس» اصفهان در خیابان 
الهور به صورت رسمى افتتاح و شــیرخوارگاه از مکان 

قبلى منتقل شد.
مجتبى ناجى، معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان در گفتگو با «ایســنا»، با اشاره به اینکه 
این پیام به دست او هم رسیده است، گفت: این پیام پیش 
از این و در شهریور ماه ارسال شده بوده، اما اخیراً  دوباره 
در حال دست به دست شــدن در فضاى مجازى است. 
وى گفت: این پیام از طرف ســازمان بهزیستى نیست و 
حراست سازمان درحال بررسى این موضوع است./ 3530

ماجراى درخواست کمک به 
شیرخوارگاه اصفهان 

مانور مجازى زلزله و ایمنى 
دانش آموزان برگزار شد

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در جلســه 
ماهیانه بررســى عملکرد شهرســتان ها و مراکز 
گفت: بســیجیان از ابتداى انقالب تا کنون در تمام 
بحران ها با جانفشــانى از میهن اســالمى و ملت 
شــریف ایران دفاع نموده اند و تمامى مردم ایران 

اسالمى مدیون این لشکر ایثارگر است.
ناصر مشــایخى در این جلسه با اشــاره به حماسه 

آفرینى هاى بسیج در دوران مختلف انقالب، اظهار 
کرد: حماسه آفرینى ها و فداکارى هاى بسیج تنها 
محدود به دوران دفاع مقدس نبود و در تمام دوران 
حیات پر برکت انقالب اســالمى، حضور این نهاد 
ارزشمند مردمى مشهود است و بسیجیان در تمامى 
عرصه هــاى علمى، فکرى و دفــاع از ارزش هاى 

واالى انقالب همواره الگو و پیشگام بوده  اند.

رئیس بازاریابــى و فروش شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان در ایــن خصوص بیان کــرد: نفت خام تا 
قبل از شیوع کرونا در محدوده قیمتى 60 تا 70 دالر 
معامله مى شد و با فراگیر شدن کرونا، حتى کانال 20 
دالرى را هم لمس کرد. با خوشبینى هاى ایجاد شده 
براى مهار کرونا، قیمــت نفت خام هم در بازارهاى 
جهانى بهبود داشــته و برخى تحلیل هاى جهانى 
ســقف قیمتى 50 دالر براى نفــت در میان مدت 
پیش بینى کرده اند . از سوى دیگر انتخابات ریاست 
جمهورى آمریکا هم روى بازارهاى جهانى اثرگذار 
است و به نظر مى رســد «بایدن» مثل «ترامپ» 
به دنبال توســعه اقتصادى و اتصال اقتصاد به نفت 
نیست و سیاســت هاى اقتصادى دولت آمریکا هم 
قطعًا تأثیرگذار خواهد بود. شــخصًا بعید مى دانم 
قیمت جهانى نفت در میان مدت (شش ماه آینده) به 
ســقف هاى قبلى برســد و حتى اگــر در مقاطعى 

قیمت هاى باالتر از 50 دالر لمس شــود، احتماًال 
میانگین قیمتى همان محدوده 50 دالر خواهد بود.

ابراهیم کاویانى پور افزود: نفــت 50 دالرى براى 
شرکت هاى پاالیشى مطلوب خواهد بود و حداقل 
سودآورى شرکت هاى پاالیشى را نسبت به شش 

ماهه اول سال جارى افزایش خواهد داد .
وى اضافه کرد: بــا در نظر گرفتن نــرخ فعلى ارز 
و قیمت جهانى نفــت و فرآورده هاى پاالیشــى، 
احتماًال سود نیمه دوم پاالیشى ها تفاوت بااهمیتى 
با سود نیمه اول ســال خواهد داشت. بهبود چشم 
انداز اقتصــاد جهانى قطعــًا اثر مثبتــى بر قیمت 
فرآورده هاى پاالیشــى خواهد داشــت و احتماًال 
افزایش قیمت بنزین و ســوخت هواپیما جذاب تر 
از افزایش قیمــت نفت خام خواهد بــود . در چنین 
شــرایطى حتمًا روزهاى بهترى در انتظار صنعت 

پاالیشى خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
خطاى انسانى موجب خروج لوکوموتیو قطاربارى 
مسیر یزد-اصفهان از خط و سقوط آن در محدوده 

منطقه عقدا در این محور شد.
منصور شیشــه فروش افزود: وقــوع این حادثه در 
ساعت 7 صبح روز جمعه تلفات جانى نداشت و فقط 
خسارت مالى جزئى به دیزل آن وارد شده است. وى 
ادامه داد: عوامل امدادى بالفاصله پس از اطالع از 

حادثه به محل اعزام شدند و نسبت به جمع آورى و 
رفع آن اقدام کردند.

مدیر روابــط عمومــى اداره کل راه آهن اصفهان 
هم این حادثه را جزئى برشــمرد و گفــت: در این 
حادثه براى رئیــس و لوکوموتیوران مشــکلى به 
 وجود نیامده اســت. به گفتــه محمدعلى قادرى 
فقــط خســارت مالــى جزئى بــه دیــزل وارده

 شد.

آیا تونل مترو باالخره بالى جان مهمترین خیابان اصفهان مى شود؟مردم ایران مدیون بسیج هستند

سرنوشت پرابهام درختان چهارباغ

روزهاى بهترى در انتظار صنعت پاالیشى است

خروج لوکوموتیو در محور اصفهان-یزد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به آغاز پیش 
گرم کوره بلند شــماره یک این شرکت گفت: این 
مجتمع عظیم صنعتى در تالش اســت تا 23 دى 
ماه که سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان و طلیعه 
صنعت فوالد کشور است، کوره بلند شماره یک این 

شرکت با حضور مسئولین کشور راه اندازى شود.
منصور یزدى زاده افزود: با راه اندازى کوره شــماره 
یک، 800 هزار تــن به تولید این شــرکت افزوده 

مى شــود و ذوب آهن اصفهان مــى تواند اهداف 
تولیدى خود را محقق سازد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیــان اینکه این 
شرکت به سمت تولید محصوالت صنعتى رفته است 
افزود: این مجتمع عظیم صنعتى به دنبال این است 
که در ســال جارى با وجود محدودیت ها، صادرات 
خود را حفظ کند، چرا که در شــرایط کنونى ، کشور 

نیاز بسیار به ارز دارد. 

کوره بلند شماره یک ذوب آهن راه اندازى مى شود

معاون ادارى، مالــى و مدیریت منابع شــهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان گفت: تعامل مســئوالن براى تعیین 
تکلیف وضعیت ساختمان مرکز رشد فناورى اطالعات و 
ارتباطات اصفهان ضرورى است تا مانع از خروج واحدهاى 

فناور مستقر در آن شود.
بابک صفارى افزود: ساختمان مرکز رشد فناورى اطالعات 
و ارتباطات (صفه) در دهه 70 به شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان براى استقرار واحدهاى فناور در آن واگذار شد اما در 
این سال ها مالکیت این ساختمان در اختیار دانشگاه تهران 
قرار گرفت و با وجود مذاکره هاى انجام شده با مسئوالن 
این دانشگاه، حکم تخلیه ساختمان صفه صادر شده است.

وى با بیان اینکه قسمتى از این ساختمان در زمانى که به 

شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان واگذار شد به مرکز لرزه 
نگارى دانشگاه تهران اختصاص داشت، گفت: در سال هاى 
گذشته دانشگاه تهران سند کل ساختمان مذکور را گرفت و 
زمانى که شهرك علمى و تحقیقاتى متوجه این موضوع شد 
در سال 84 طى تفاهمنامه اى با مسئوالن این دانشگاه از 
آنها خواست که اجازه استفاده از این ساختمان براى استقرار 

واحدهاى فناور زیر پوشش شهرك را بدهند.
صفارى با اشاره به اینکه شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
با به رسمیت شــناختن حق مالکیت دانشــگاه تهران بر 
ساختمان صفه اقدام به عقد آن تفاهمنامه کرد، گفت: در 
زمان حاضر حدود 14 واحد فنــاور فعال در زمینه فناورى 
اطالعات و ارتباطات در این ساختمان مستقر و فعال هستند 

اما با وجود همه مذاکره هاى صورت گرفته با مســئوالن 
دانشگاه تهران براى استقرار این واحدها، دانشگاه تهران 

حکم تخلیه ساختمان مذکور را گرفته است.
وى خاطرنشــان کرد: شــهرك در مذاکــره هایى که با 
مسئوالن دانشگاه تهران داشت از آنها خواست تا تفاهمنامه 
سه جانبه بین شهرك، دانشگاه و واحدهاى فناور مستقر 
در ســاختمان صفه منعقد شــود تا این واحدها بتوانند در 
این ساختمان همچنان مستقر باشــند و اجاره بهاى آن را 
به دانشگاه تهران پرداخت کنند و امید است که مسئ والن 
دانشگاه تهران نیز در این پیوند تعامل بیشترى با شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان و واحدهاى فناور ساختمان صفه 
داشته باشند تا مانع از خروج این شرکت ها از ساختمان شود.

کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: سامانه ناپایدار جوى تا ظهر فردا دوشنبه در استان 

اصفهان به صورت بارش باران و برف فعال خواهد بود.
ابراهیم هنرمند افزود: بر این اســاس بــارش باران در 
اکثر مناطق اســتان و بارش برف در مناطق سردسیر و 

ارتفاعات پیش بینى مى شود.
کارشناس مســئول پیش بینى هواى استان اصفهان 

با بیــان اینکه شــدت فعالیت این ســامانه تا روز یک 
شــنبه (امروز) خواهد بود، ابراز کرد: عمده فعالیت این 
ســامانه در مناطق غرب و جنوب اســتان پیش بینى 

مى شود.
وى با بیان اینکه کوالك بــرف، اختالل در ترددهاى 
شــهرى و جاده اى و همچنین مســدود شدن جاده ها 
به ویژه در مناطق غرب اســتان به دلیــل بارش برف 

پیش بینى مى شود، اضافه کرد: همچنین در شهرها نیز 
آبگرفتگى معابر را خواهیم داشت.

هنرمند گفت: این ســامانه ناپایدار جوى روز دوشنبه از 
مناطق شرقى استان خارج خواهد شد.

وى در خصوص وضعیت دمایى استان اصفهان نیز ابراز 
کرد: دماى هواى اســتان اصفهان بیــن 8 تا 10 درجه 

سانتی گراد کاهش خواهد داشت.

بارش برف و باران در اصفهان تا فردا

خطر اخراج واحدهاى فن آور از «صفه»

برخى کارشناسان معتقدند عبور تونل مترو از زیر چهارباغ، 
در آینده نه چندان دور چهارباغ را بى باغ و برگ مى کند؛ 
زمین رطوبتش را از دســت مى دهد و انبوه درختانش 

مى خشکند.
حســن محبعلى، معاون اســبق حفظ و احیاى بناهاى 
تاریخى ســازمان میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى معتقد است با عبور مترو از زیر چهارباغ خود به 
خود رطوبت زمین گرفته مى شود و فضاى سبز چهارباغ 

از بین مى رود.
محبعلى به «ایرنا» گفت: شاید ده یا 20 سال دیگر کم کم 
ببینید که چهارباغ هم مثل خیابــان ولى عصر تهران از 
حیثیت مى افتد، وقتى زیر چهاربــاغ را براى عبور تونل 
مترو کندند، خالى شد و این رطوبتى که باید زیر چهارباغ 
باشد از بین رفته است. وى ادامه داد: ریشه هاى درختان 
چنار این محور عمق بیشترى مى خواهند وقتى چهارباغ 
را از پایین خالى کردند خود به خود این خاك خشــک 
مى شود و این خشک شدن باعث خشک شدن درختان 

چنار آن مى شود.
محمد کوشافر، کارشناس محیط زیست و عضو هیئت 
علمى دانشگاه آزاد اسالمى هم معتقد است که اگر درباره 
درختان چهارباغ این دیدگاه وجود داشته باشد که ممکن 
است درختى در اثر عملیات عمرانى، آسیب دیده و قطع 
شــود و در این صورت مى توان به جاى آن یک درخت 
دیگر کاشت، این دیدگاه درســت نیست، چون زیبایى 

منظر و کارکردهاى زیست محیطى درختى که چند دهه 
از عمرش گذشته به مراتب بیشتر از یک درخت یکساله 
است. نکته دیگر این است که درختان چهارباغ در چند 
دهه گذشته که اصفهان شرایط آب و هوایى مناسب ترى 
براى گیاهان داشته اســت به وضعیت فعلى رسیده اند و 
اکنون که اصفهان با آلودگــى هوا و تنش هاى کمیت و 
کیفیت آب مواجه است، معلوم نیست که اگر درختى از 
بین رفت و درختى به جاى آن کاشــته شود باز هم مثل 

درختان قبلى بشود یا خیر.
وى با اشاره به محل ایستگاه انقالب در خیابان چهارباغ 
عباســى، جایى که درختان آن بریده و با درختان چنار 
چندساله جایگزین شد، افزود: یکى از قسمت هاى مهم، 
جایى است که ســقف به ظاهر گنبدى شکل ایستگاه 
انقالب به عنوان یک الیه نفوذناپذیر  قرار دارد؛ از میدان 
انقالب تا خیابان عباس آباد. تغییرات روابط آب و خاك 
اهمیت بیشــتر مى یابد؛ به خصوص که در زمان انجام 
پروژه، درختان در این منطقه بریده یا برداشــته شده و 
پس از اتمام عملیات درختان چنارى که گفته مى شــود 
چند ساله هستند به جاى آنها قرار گرفته اند و به مراتب 

نگهدارى بیشترى نیاز دارند.
کوشــافر گفت: از یک طرف احتمال مى رود شــرایط 
رطوبتى خاك روى سقف ایستگاه مترو به عنوان الیه اى 
محدود کننده تغییراتى داشــته باشــد و از طرف دیگر 
درختان چندساله اى که به این محل منتقل شده  اند، به 

دلیل انتقال، نیاز به مراقبت بیشترى دارند و همین االن 
هم مشخصات ظاهرى آنها، نشان این موضوع است.

در همین حال فروغ مرتضایى نژاد، مدیرعامل سازمان 
پارك ها و فضاى ســبز شــهردارى اصفهان در مورد 
جایگزین شدن درختان بریده شده چهارباغ را ریسکى 
دانست که مســئولیتش را با ورود به ســازمان پارك ها 
پذیرفت و افزود: وقتى سه سال پیش مسئولیت سازمان 
پارك ها را قبــول کردم، این ناحیــه از چهارباغ خالى از 
درخت بود. در این باره با ســازمان مترو صحبت کردم 
و خواســتم حداقل یک عمق قابل قبولــى بدهند که 
بتوانیم درخت کاشت کنیم؛ چون پیوستگى چهارباغ باید 
حفظ مى شــد. بنابراین با عمق 2 متر و به صورت تونلى 
خاکریزى کردیم و درختانى را به صورت درختان 20 ساله 
جابه جا کردیم، ریسک زیادى داشت؛ اما مسئولیت  آن 

را پذیرفتیم.
وى گفت: خوشــبختانه چیزى حدود 40 تا 50 تا درخت 
چنار در چهارباغ کاشتیم و در این دو سال مگر براى یک 

یا  دو درخت، مشکل خاصى نداشتیم.
این مقام شهردارى اصفهان یادآور شد: درختانى مطابق با 
الگوى درختان چهارباغ کاشت شده و مرتب با کوددهى، 
آبیارى ها و سمپاشــى هاى منظم کنترل مى شود. حتى 
براى اینکه درختان رطوبت کافى را در تابستان ها حفظ 
کنند، بر روى درختان مه پاشى انجام شده  است تا آسیب 

جدى به سرشاخه درختان وارد نشود./ 3528
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«بیگانه اى با من است» به عنوان آخرین سریالى که زنده 
یاد پرویز پورحسینى در آن نقش آفرینى کرد، از شنبه  15 
آذر ماه جایگزین «از سرنوشت» مى شود. تصویربردارى 

این سریال کمتر از یک ماه قبل به پایان رسیده بود.
پرویز پورحسینى، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون بامداد 
روز جمعه هفتم آذر ماه بر اثر ابتال به کرونا، در ســن 79 

سالگى چشم از جهان فروبست.
«بیگانــه اى با من اســت» تا همین آبان ماه امســال 
تصویربردارى داشــت. این ســریال از ابتداى تابستان 
سال گذشته وارد مرحله تولید شد که به دلیل شیوع کرونا 
در مقاطعى متوقف بود و دوباره از اردیبهشــت ماه سال 
جارى ضبط خود را از ســر گرفته بود. فصل اول سریال 
را احمد امینى و فصل دوم این سریال را آرش معیریان، 
کارگردانى کرده اند و کارگردانى فصل ســوم مشترك 

بوده است.
تهیه کننده «بیگانــه اى با من اســت» مهمترین دل 
مشغولى این هنرمند فقید را نگرانى براى کسالت مادرش 
عنوان کرد و گفت: این تعصب و دغدغه براى نسل جوان 

ما بسیار آموزنده است.

بهروز مفید درباره همکارى با زنده یاد پرویز پورحسینى در 
سریال «بیگانه اى با من است»، توضیح داد: این مجموعه 
تلویزیونى سومین همکارى من با ایشان بود. در تله فیلم 
«در همین حوالى» و سریال «محکومین» هم با آقاى 
پورحسینى همکارى داشتیم و ایشان در یک قسمت از 

این سریال بازى داشتند.
او درباره شخصیت فردى و حرفه اى پرویز پورحسینى 
خاطرنشان کرد: ایشــان از بازیگران پیشکسوت کشور 
بودند که حضورشان در صحنه، به دلیل تواضع، متانت و 
تعصبى که روى کار داشتند، همیشه براى ما نقطه قوت 
بود. با حضور ایشان ما فضاى پشت صحنه خوبى داشتیم 
و به دلیل دغدغه اى که براى فیلمنامه داشــتند تالش 
مى کردند تا کار به نحو احســن انجام شود. پیشکسوت 
بودن در بازیگرى، برازنده ایشان بود چراکه فقط بحث 
سن و سال یک بازیگر مطرح نیست، بلکه بیشتر به این 

دلیل که حرفه اى عمل مى کردند، پیشکسوت بودند.
مفید درباره سریال «بیگانه اى با من است» که آخرین 
حضور این بازیگر فقید در تلویزیون محسوب مى شود، 
توضیح داد: مرحوم پورحسینى در فاز یک سریال «بیگانه 

اى با من است» بازى داشتند که تقریباً اردیبهشت ماه به 
پایان رسید. سریال در حقیقت در دو فاز ساخته شده و در 
کل 48 قسمت است. 33 قسمت براى فاز اول است که 
تا اردیبهشت ادامه داشت و فاز دوم هم 15 قسمت بود و 
در اوایل آبان به پایان رسید. فاز یک توسط احمد امینى 
کارگردانى شــده و فاز دوم با کارگردانى آرش معیریان 
آماده شده است. این سریال در حقیقت سه دوره تاریخى 
را روایت مى کند که یک مقطعش مربوط به دهه 60 است 
و ســال هاى 67 و68 و مقطع بعد هفت سال بعد از آن 
است و مقطع آخر هم زمان حال است. در فاز نخست دهه 

60 و در فاز دوم دو مقطع بعدى روایت مى شود.
این تهیه کننده با یادآورى یکى از ویژگى هاى تحسین 
برانگیز مرحوم پورحســینى عنوان کرد: دغدغه اصلى 
ایشان، نگرانى براى مادرشــان بود. ایشان سرپرستى 
مادرشان را عهده دار بودند و مادر کسالت داشتند و تنها 
نگرانى شان سر کار مادرشان بود. این براى نسل جوان 
ما آموزنده بود که فردى با آن مشخصات و ویژگى ها چه 
تعصبى نسبت به نگهدارى از مادرش داشت و مهمترین 

دغدغه  اش همین بود.

پس از آنکه ایمان جعفرى پویان در مصاحبه اى گفت محســن یگانه با او به عنوان 
نوازنده گروهش برخورد مناسبى نداشته است، یگانه به این اتهام پاسخ داد.

چندى پیش فیلمى از ایمان جعفرى پویان، نوازنده ساکسوفون منتشر شد که به ترکیه 
مهاجرت کرده است و براى گذران زندگى کنار خیابان ساز مى زند. او 
که در ارکستر محسن یگانه، رضا صادقى و زنده یاد ناصر چشم آذر 

ساز زده، نوازنده حرفه اى ساکسوفون است.
او در صحبت هایى در خصوص محسن یگانه اینطور گفته است که 
یک بار زمانى که در ارکستر محسن یگانه ساز مى زدم، نوازنده گیتار 
گروه هم اسمشان «على جعفرى» بود. به محسن یگانه گفتم وقتى ما 
را معرفى مى کنى درســت معرفى کن. من برادرم هم اسمش على است 
و مردم اشتباه مى گیرند. محسن یگانه به من گفت: «مگر شما را کسى 

مى شناسد؟! اندازه شما مگر چقدر است؟! کسى شما را نمى شناسد.»
اما محسن یگانه در جوابیه اى اینطور گفته است که: «این ادبیات من با 

نوازنده گروهم نبوده و نیست.»
محســن یگانه در پاســخ به اظهارات ایمان جعفــرى پویان گفت: 
«ایمان جعفرى در مورد آهنگ هایى که مى ساخت مى آمد از خودم 
نظر مى پرسید. تا قبل از خروجش از ایران در برخوردهایى که داشتیم 
این صحبت ها مطــرح نبود. این حرف هــا از پایه دروغ و فقط از ســر 
عصبانیت اســت که آن هم به اقتصاد بد ارتباط دارد نه من. ضمن اینکه 
حتى 1000 تومان بدهى یــا دیرکردى از من نداشــته و آنهایى که من 
را مى شناســند مى دانند کــه این ادبیات مــن با نوازنــده گروهم نبوده 

و نیست.» 

روزها به سرعت در حال سپرى شدن هســتند و تا چشم برهم بزنیم ماه هاى 
باقیمانده سال هم به اتمام مى رسد و باید آماده رسیدن نوروز باشیم.

یکى از اخبار مربوط به نوروز 1400 سریال هاى تلویزیونى آن است که ساخت 
آنها آغاز شده و اخبارى از بازیگران و تصاویر آنها منتشر شده است. در این مطلب 
به معرفى سریال هاى نوروز 1400 در شبکه هاى مختلف سیما خواهیم پرداخت.

سریال «نون.خ»
سریال «نون.خ» به کارگردانى ســعید آقاخانى و تهیه کنندگى مهدى فرجى 
سریال نوروزى شبکه یک در سال 1400 است. فصل سوم سریال «نون.خ» 
با حضور برخى از بازیگران قدیمى این سریال و پیوستن چند بازیگر جدید این 
روزها در حال تصویربردارى اســت تا براى پخش در شب هاى نوروز 1400 
آماده شــود. اکبر عبدى و على صادقى دو بازیگر جدیدى هستند که به فصل 
سوم سریال «نون.خ» پیوســته اند و در کنار دیگر بازیگران این سریال ایفاى 

نقش مى کنند.
سریال «هشت آباد» 

سریال «هشت آباد» با نام قبلى «نوروز رنگى» یکى دیگر از سریال هاى نوروز 
1400 در تلویزیون است که به کارگردانى على مسعودى و تهیه کنندگى اکبر 
تحویلیان در حال ساخت است. این سریال على مسعودى روایتگر ماجراهایى 
از سال دهه 60 در مشــهد اســت و تصویربردارى آن در مشــهد با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در حال انجام است تا براى پخش در شب هاى نوروز 
1400 آماده شود. رابعه اسکویى، حمید لوالیى، شهرام قائدى، داریوش سلیمى، 

هادى عامل هاشمى، جواد خواجوى، محمد اسالمى، سینا رازقى، حمیدرضا 
حافظ شجره و... بازیگران سریال «هشت آباد» را تشکیل مى دهند.

سریال «بوتیمار»
ســریال «بوتیمار» با نام قبلى «ویال» به کارگردانى علیرضا نجف زاده، تهیه 
کنندگى مهران مهام و نویسندگى سعید جاللى سریال جدید تلویزیون است 
که براى پخش در ایام نوروز در نظر گرفته شده است. این سریال که روایتگر 
داستانى از ماجراهاى ســفر نوروزى یک کارمند به شمال کشور است و براى 
پخش در ایام نوروز 1400 از شبکه 3 سیما در نظر گرفته شده است. تابه حال 
بازیگرانى چون مرجانه گلچین، حمید لوالیى، على صبورى، هدایت هاشمى، 
اشکان اشتیاق و سامى غریبى حضورشــان در سریال «بویتمار» قطعى شده 
است و به زودى دیگر بازیگران این سریال معرفى خواهند شد. علیرضا نجف 
زاده کارگردان ســریال «بوتیمار»، نوروز 98 سریال «زوج یا فرد» را در شبکه 
3 سیما روى آنتن برد و سریال «بوتیمار» هم براى پخش از شبکه 3 سیما در 

حال ساخت است.
سریال «خانه عزیز» 

سریال «خانه عزیز» به نویسندگى مشترك نوید محمودى و سعید دولت خانى، 
به تازگى وارد مرحله پیش تولید شد و به عنوان سریال نوروزى شبکه 2 در سال 
1400 در حال ساخت است. «خانه عزیز» ملودرامى است که جزئیات بازیگران و 
عوامل آن هنوز اعالم نشده است و تنها از نوید محمودى به عنوان تهیه کننده این 
سریال نام برده شده است و به زودى جزئیاتى از این سریال هم اعالم مى شود. 

آخرین دیدار با پرویز پورحسینى از شنبه آینده
تهیه کننده «بیگانه اى با من است»: مهمترین دغدغه پرویز پورحسینى سرپرستى مادرش بود 

منیژه حکمت، تهیه کننده و کارگردان 
سینما، با اشاره به شرایطى که بخش 
خصوصى ســینما در آن قرار دارد، 
گفت: بخش خصوصى ســینماى 
ایران از پنج ســال پیش روز به روز 
ضعیف تر شده و در حال نابودى است 
و با توجه به ساختار و پول هاى عجیب و 
رانت هاى عجیب تر دیگر بخش خصوصى 

در سینما وجود ندارد.
وى بیان کرد: مى توان گفت تقریبًا بخش خصوصى در 
حال مرگ اســت، مگر اینکه یک جریان سازى مجدد 
در ســینماى ایران رخ دهد، جریان ســازى که بدون 
پول هاى مشــکوك و فضاى آلوده در ســینما ایجاد 
شود. این جریان سازى مى تواند با تولید فیلم هاى کم 
هزینه یا همان لوباجت شروع شود تا بخش خصوصى و 

مستقل سینماى ایران سرپا نگه داشته شود.

این تهیه کننده سینما تأکید کرد: از زمانى که نامحرمان 
به سینما ورود پیدا کرده  اند، همه مى دانستیم که بخش 
خصوصى نابود مى شــود اما صداى اعتراض ما به هیچ 
کجا نرســید. در حال حاضر نیز بایــد بدانیم که براى 
ادامه حیات خود، باید دوباره از جاى خود بلند شــویم و 
با حداقل بودجه فیلم هاى خود را جلوى دوربین ببریم، 
چرا که بخش خصوصى و بخش مستقل با هنر و اندیشه 

آمیخته است.
حکمت در پاســخ به این پرســش که زمانى یک فیلم 
مى تواند در جذب مخاطب موفق باشــد که از بازیگران 
چهره اســتفاده کند و بازیگران نیز کمتر تمایل دارند، 
در فیلم هاى کم هزینه ورود پیــدا کنند گفت: من فیلم 
کم هزینه مى سازم و بازیگران درجه یک سینما نیز در 
این پروژه حضور خواهند داشت، در واقع باید گفت که 
ســینما براى برخى از بازیگران هنوز مهم است. زمانى 
که اندیشه، هنر و سینما وجود دارد، کسى که قصد کار 

داشته باشد هنرمندان خود را پیدا مى کند.

منیژه حکمت: 

سینما نیازمند 
جریان سازى 
مجدد است

  نیوشا روزبان/خبرگزارى مهر  |

کارگردان اصفهانى «روزى روزگارى» مى گوید 
اگر بخواهد پرویز پورحســینى را در یک جمله 
توصیــف کند، مى گویــد پرویز پورحســینى 
بازیگرى ششــدانگ و خالق بود که متأسفانه 

از دست رفت.
امرا... احمدجو درباره پرویز پورحسینى بازیگر 
پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون که بامداد 
7 آذر به دلیــل ابتال به کرونا چشــم از جهان 
فروبست، عنوان کرد: ایشان به لحاظ کارى و 
اخالقى یکى از بهترین ها بودند و ما متأسفانه 

یکى از بهترین  ها را از دست دادیم.
وى ادامــه داد: اگر بخواهم ایشــان را در یک 
جمله توصیف کنم باید بگویم پرویز پورحسینى 
بازیگرى ششــدانگ و خالق بود. من همیشه 
ایشان را به عنوان الگو به جوان هایى که تازه کار 

هستند، معرفى مى کردم.
کارگــردان «روزى روزگارى» دربــاره 
ویژگى هاى بارز این هنرمنــد فقید در عرصه 
بازیگرى کــه در ســریال روزى روزگارى هم 
ایفاى نقش کرده بود بیان کرد: تحلیل درست 
نقش بر اساس فیلمنامه و رسیدن به آن، آمادگى 
کامل به لحاظ جســمى و ذهنى ســر صحنه، 
رعایت اخالق و همراهــى و همدلى با اعضاى 
گروه از ویژگى هایى بود که ایشــان در عرصه 

بازیگرى داشت.
احمدجو در پایان خاطرنشان کرد: اتفاق افتاده 
بود که ایشان ساعت 4 یا 5 صبح در اتاق گریم 
باشــند و تا غروب نوبت بازى ایشان نشود اما 
این هنرمنــد جزو بازیگران اســتثنایى بود که 
شرایط را مى سنجید و نیازى نمى دید گله کند. 
چنین بازیگرى وقتى نقشى را مى پسندید و آن 
را انتخاب مى کــرد تا پایان متعهد و مســئول 

مى  ماند.

پرویز پورحسینى 
بازیگرى خالق و 

متعهد بود

پس از آنکه ایمان جعفر
نوازنده گروهش برخور
چندى پیش فیلمى از ای
مهاجرت
که
سا
او در
یک بار
ا گروه هم
معرفى مى را
مردم اشت و
مى شناسد
اما محس
گ نوازنده
محســ
«ایمان
پ نظر مى
این صحبت
عصبانیت اس
حتى 1000
را مى شناسـ

و نیست.» 

ه به اتهام نوازنده اى که مهاجرت کرد
پاسخ محسن یگان

رشــته کامپیوتــر را انتخاب کــرده بود امــا به یک باره مســیر
 زندگى اش به سمت دیگرى حرکت کرد. به تعبیر خودش شوخى 
شوخى بازیگر شد! در دوران دانشجویى با دانشجویان تئاتر دانشگاه 
ارتباط داشــت. آنها خواســتند براى بــازى در پایان نامه یکى از 
دانشجویان تست بدهد. او هم براى شــوخى قبول کرد. رفت که 
بخندد و شــوخى کند اما گرفتار تئاتر شد. سه سال در 12 پایان نامه 
تئاتر بازى کرد و دیگر نتوانســت از این داستان خارج شود. علیرام 
نورایى عاشق بازیگرى شده بود. او تاکنون در فیلم ها و سریال هاى 
متعددى بــازى کرده و فعًال مجرى مســابقه مافیــا در تلویزیون

 است.

با اجراى «شــهروند و مافیا» در تلویزیون 
شروع کنیم.

 چند بار در گذشته «مافیا» بازى کردم و بعد به خاطراتم پیوست، 
شاید چون قوانین را کامًال نمى دانستیم. ســال گذشته که این 
مسابقه پیشنهاد شد در اینترنت قســمت هایى از فصل اول را با 
اجراى بهنام تشکر دیدم و جذب شدم. بعد از آن هم متوجه شدم که 
چقدر این مسابقه طرفدار دارد و حتى جاهایى دیدم که به صورت 
حرفه اى در آنها مافیا بازى مى کنند و دیدن این دنبال کننده هاى 
جدى و تعصبى برایم جالب بود. مســابقه «مافیا» پر از رمز و راز 
است، تک تک آدم ها نقاب به صورت دارند و راوى آگاه به تمام 
اتفاقات است. راوى باید مراقب رفتار و حرکت بدن و چهره باشد 
تا آدم هایى که حرفه اى اند از راوى حقیقتى را دریافت نکنند. من 
باید سعى مى کردم حرکت چشمم چیزى را لو ندهد. نهایت سعى 
من این بود که کمترین تأثیر را در روال طبیعى بازى داشته باشم. 
از این حیث که نقش هاى مرموز زیاد پیــدا کردم، فکر مى کنم 

خیلى کمک کننده بود. 
«شــهروند و مافیا» تا چه زمانى روى آنتن 

خواهد بود؟
این اتفاق تازه شروع شده و به زودى وارد مرحله ساخت فصل دوم 
مى شویم. البته اگر محدودیت ها اجازه بدهد، این فصل را جلوى 
دوربین مى بریم. االن فصل ششم «شــهروند و مافیا» از شبکه 
سالمت پخش مى شــود تا ده فصل فعًال در خدمت مخاطبیم؛ 
ویژه برنامه نوروز را ســاخته ایم و براى ماه مبارك رمضان هم 
ویژه برنامه اى خواهیم داشــت. از این بعــد آن را من در جریان 
نیستم و سفارش دهنده که شبکه سالمت است باید در این زمینه 
تصمیم گیرى کند. تا آنجا که بشود من قرار است در کنار این پروژه 
باشم مگر اینکه اتفاق خارق العاده اى بیافتد. این تعامل بین من و 

گروه سازنده وجود دارد. 

مدتى کــه فضاى اجــرا را تجربه مى کنید 
نظرتان درباره اجرا در تلویزیون چیست؟

من خود را مجرى نمى دانم بلکه یــک بازیگرم و دغدغه هایم 
در عرصه بازیگرى است و در این سال ها تالش کرده ام خود را 
در همین زمینه حفظ کرده و پیشرفت کنم. دلم نمى خواست به 
این حوزه ورود کنم. به خصوص که در این سال ها تعداد مجرى 
بازیگرها زیاد شــده بود و عده اى به این موضوع نقد دارند، البته 
برخى هم دوســت دارند که آنها را ببیند با ایــن حال برخى هم 

نظرشان مثبت نبود.
 چرا پرهیز مى کردید که مجرى شوید؟

«شهروند و مافیا» را مجرى نمى دانم و در واقع راوى اتفاقاتى ام که 
در شهر مى افتد و در واقع هدایت کننده بازى ام. خودم را مجرى 
نمى دانم و ادعایى هم ندارم، ترجیح مى دهم مجریان درجه یِک 
تلویزیون بیشتر اجرا کنند. اتفاقى افتاد و من را توجیه کردند که 
مجرى نیستم و روایتگر اتفاق هاى این مسابقه ام، پذیرفتم باشم. 

چرا که در خودم نمى دیدم که بخواهم 
اجرا کنم و چــون تجربه اى در این 
زمینه نداشتم، ورود به این عرصه 
مى توانست براى خودم و حرفه 

اصلى  ام خطرناك باشد. 

علیرام نورایى:

در «شهروند و مافیا» مجرى نیستم، هدایت کننده بازى ام

 سریال هاى
 نوروز 1400
 در شبکه هاى
 مختلف سیما

ساالر عقیلى که در سال هاى اخیر تیتراژهاى فراوانى را اجرا کرده است این بار تیتراژ 
یک بازى رایانه اى را مى خواند.

بازى «سفیر عشق»  روایتگر ســردار ایرانى با نام «مهران» است که در وقایع 
حضور مسلم ابن عقیل در کوفه به یارى وى مى شتابد.

کار تولید این بازى به اتمام رسیده و بناست با صداى ساالر عقیلى به زودى روانه 
بازار فرهنگى کشور شود.

ساالر عقیلى در یک گفتگوى اینترنتى درباره ســایر فعالیت هایش بیان کرد: بنا 
بر اصالتم که مربوط به اســتان هاى گلستان و آذربایجان اســت، کنسرت هایى با

 لهجه هاى مازندرانى و آذرى اجرا کرده ام اما این اجراها فقط در کنســرت ها بوده و به 
صورت ضبط شده در دسترس قرار ندارد. ولى در آینده تصمیم دارم این اجراها را ضبط کنم 

و در دسترس مخاطبان قرار دهم.

همکارى متفاوت ساالر عقیلى 

سینمان
جریان
مجد

طراتم پیوست، 
گذشته که این 
 فصل اول را با

متوجه شدم که 
 که به صورت 
بال کننده هاى 
راز   پر از رمز و
ى آگاه به تمام 
ن و چهره باشد 
فت نکنند. من 
د. نهایت سعى 
ى داشته باشم.

، فکر مى کنم 

ى روى آنتن 

خت فصل دوم 
را جلوى فصل

مافیا» از شبکه 
مت مخاطبیم؛ 
ك رمضان هم 
 من در جریان 
د در این زمینه 
 کنار این پروژه

امل بین من و 

نمى دانم و ادعایى هم ندارم، ترجیح مى دهم مجریان درجه یِک 
تلویزیون بیشتر اجرا کنند. اتفاقى افتاد و من را توجیه کردند که 
مجرى نیستم و روایتگر اتفاق هاى این مسابقه ام، پذیرفتم باشم. 

چرا که در خودم نمى دیدم که بخواهم
اجرا کنم و چــون تجربه اى در این 
زمینه نداشتم، ورود به این عرصه 
مى توانست براى خودم و حرفه 

اصلى  ام خطرناك باشد. 
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محمد قریشــى، مدافع تیم ذوب آهن معتقد است که باید 
فدراســیون فوتبال از داور بازى این تیم و پیکان تجلیل به 

عمل آورد.
دیــدار ذوب آهن و پیکان در هفته ســوم رقابت هاى لیگ 
بیستم، یکى از جنجالى ترین دیدارهاى فوتبال ایران بود. در 
دقایق پایانى این دیدار، سیدرضا مهدوى، داور مسابقه یک 
ضربه پنالتى به سود پیکان اعالم کرد که با اعتراض شدید 

بازیکنان ذوب آهن همراه بود.
داور مسابقه پس از مشورت با کمک هایش و بازبینى صحنه از 
طریق دوربین هاى کنار زمین و همچنین پرس و جو از حسین 
پورامینى، بازیکن پیکان که خطا بر روى او اعالم شده بود، 
تصمیمش را تغییر داد. اکنون مدافع ذوب آهن معتقد است 

باید از این داور تجلیل شود.
محمد قریشــى، مدافع ذوب آهن در مورد بــازى با پیکان 
مى گوید: در دو بازى ابتدایى به تساوى رسیده بودیم و تمام 
برنامه هاى ما کسب 3 امتیاز بود. چند موقعیت 100 در صد 
گلزنى در نیمه اول داشــتیم ولى باز هم مــا ابتدا گل اول را 
دریافت کردیم ولى خدا را شکر فرشاد محمدى مهر و میالد 

جهانى تیم را خیلى زود به بازى برگرداندند.
وى ادامه داد: سپس در نیمه دوم هجومى تر بازى کردیم. هر 
چند تیم حریف دفاعى بازى مى کرد و بازى را بسته بود و چند 
موقعیت را داشتیم ولى نشد که 3 امتیاز را کسب کنیم ولى خدا 

را شکر توانستیم یک امتیاز کسب کنیم.
این بازیکن در مورد اشــکال تیم ذوب آهن در نرسیدن به 

پیروزى گفت: نمى توان این را اشــکال دانست. زمانى که 
تیمى در بازى ها نمى بازد، نشان دهنده قدرت آن تیم است. 
ما در هر سه دیدار عقب افتادیم و توانستیم به بازى برگردیم 
که این نشان از قدرت و اتحاد تیمى دارد. به قول آقاى رحمان 
رضایى تیم ما خیلى کار دارد تا بتوانیم به پیروزى برسیم و به 

جایگاه واقعى تیم برسیم.
وى درباره استفاده داور از VAR وطنى نیز گفت: باید از داور 
وسط و کمک هایش و داور چهارم و ناظر بازى تشکر کنیم که 
مردانگى کردند و حداقل کارى که کردند، دیدن آن صحنه 
بود. واقعاً هم در آن صحنه هیچ اتفاقى نیافتاد. اگر این پنالتى 
به ضرر ما اعالم مى شــد، به قول قاسم حدادى فر اتفاقات 

جنجالى براى ذوب آهن تکمیل مى شد.

وى ادامه داد: خدا را شــکر داور وســط صحنــه را دیدند و 
تصمیمشان را عوض کردند. ما از ایشان واقعاً ممنون هستیم. 
امیدواریم که فدراسیون براى ایشان و امثال ایشان پاداش 

ویژه اى در نظر بگیرند.
قریشى در مورد بازى هفته بعد با تیم سابقش یعنى صنعت 
نفت آبادان نیز گفت: تیم صنعت نفت با توجه به ســه بازى 
ابتداى هفته موفق شد 4 امتیاز کسب کند. آنها تیم خوب و 
جوانى دارند و مطمئناً براى پیروزى به میدان مى آیند. ولى ما با 
توجه به نتایجى که گرفتیم، دیگر براى از دست دادن امتیاز جا 
نداریم. ما با توجه به دستورات کادر فنى براى کسب 3 امتیاز 
به میدان مى رویم. نتیجه بازى را تالش دو تیم مشــخص 

مى کند. امیدوارم یک بازى خوب و جذابى باشد.

آقاى داور! متشکریم

بازیکن تیم ذوب آهن اعتقاد دارد نتایجى که در دو هفته ابتدایى 
براى ذوب آهن به دست آمد، حق این تیم نبوده است.

مســعود ابراهیم زاده، بازیکن تیم ذوب آهن مى گوید با اینکه 
در فوتبال ایران VAR وجود ندارد اما داور مســابقه این تیم با 
پیکان، در تصمیمى شجاعانه، پنالتى که علیه اصفهانى ها گرفته 

بود را برگرداند.
ابراهیم زاده در مورد سومین تساوى ذوب آهن در سومین دیدار 
لیگ جدید گفت: بازى خوبى بود و ما براى برد آمده بودیم. باز هم 
ســر یک اتفاق گل خوردیم. به قول فوتبالى ها باید چک اول را 
بخوریم تا بعدش به خودمان بیاییم. توانستیم گل را زود جبران 

کنیم. مى توانستیم بازى را ببریم ولى این اتفاق نیافتاد.
وى ادامه داد: خیلى از نفرات تیممان را از دست دادیم. بازیکنان 
خوبى را جذب کرده ایم و نیاز به هماهنگى داریم. روز به روز بهتر 
مى شویم و باید بیشــتر تالش کنیم تا زودتر به شرایط ایده آلى 
که مدنظرمان است برسیم و ذوب آهن را به جایگاه اصلى اش 

برسانیم.
او درباره داورى هاى دیدار ذوب آهن و استفاده از VAR وطنى 
در بازى با پیکان نیز گفت: نتایج دو بازى گذشــته حقمان نبود. 
بازى با فوالد ما برنده بــازى بودیم. آن پنالتى که علیه ما گرفته 
شد، هم بیرون از محوطه بود و هم اینکه اصًال خطا نبود. در بازى 

با ماشین سازى دقیقه یک اخراجى دادیم.
وى ادامه داد: در بازى با پیکان نیز آن اتفاقات باز هم در حال رخ 
دادن بودند که خدا را شکر با اعتراض هایى که انجام دادیم، داور 
چهارم با داور وسط صحبت کردند و نمى دانم فیلم را از کجا دیدند 
و ایشان تصمیمشان را عوض کردند. از تیم داورى تشکر مى کنیم 
چرا که مى توانستند تصمیمشان را عوض نکنند چون در ایران 

VAR نداریم و از تیم داورى تشکر مى کنیم.

بازیکن باتجربه نفت آبادان از انگیزه این تیم براى دســتیابى به 
موفقیت و پیروزى در بازى خانگى مقابل ذوب آهن خبر داد.

 رضا خالقى فر که در فصل گذشته در پارس جنوبى مدت کوتاهى 
با سیروس پورموسوى همکارى مى کرد، این بار در نفت آبادان بار 
دیگر در کنار او حاضر شده و امیدوار به موفقیت با پیراهن طالیى 

پوشان است.
وى درباره تقابل این هفته تیمش مقابل ذوب آهن گفت: ما تنها به 
برد خانگى برابر ذوب آهن تمرکز کرده ایم. ذوب آهن تیم خوبى 
است و این را در سه بازى قبلى به خوبى نشان داده است اما ما براى 
دستیابى به روند صعودى که در نظر داریم باید در این بازى خانگى 
به برترى دســت پیدا کنیم. تمرینات خوبى را دنبال مى کنیم و با 
تدابیر تاکتیکى کادرفنى به این مسئله کامًال امیدوار هستیم. با برد 
مقابل ذوب آهن امیدوارم بار دیگر هواداران را خوشحال کنیم و نیاز 

به حمایت و دلگرمى آنها در این مسیر داریم.

ذوب آهن را مى بریم تا 
هواداران خوشحال شوند!

تیم فوتبال سپاهان براى دومین بازى پیاپى موفق شد، دروازه خود را بسته نگه دارد.
محرم نویدکیا نتیجه ضعیف تیمش در هفته اول را، با تغییرات مثبتى که در چینش نفرات ایجاد کرد، به دست 

فراموشى سپرد.
سرمربى جوان سپاهان که حاال با تصمیم هایش نشــان مى دهد، به هیچ وجه از فضاى فوتبال و کیفیت فنى 
بازیکنان سپاهان و لیگ در فصول گذشته دور نبوده و فوتبال را زیر نظر داشــته، پس از اشتباهاتى که دانیال 
اسماعیلى فر، یکى از گرانقیمت ترین بازیکنان تیمش، در بازى هاى آسیایى داشت و در هفته اول مسابقات هم 
خوب کار نکرد، او را به نیمکت تبعید کرد و مرتضى منصورى اى جایگزین او شــده، که ستاره دو بازى گذشته 

طالیى پوشان بوده است.
 در پست مدافع چپ، محرم باالخره تصمیم خود را گرفت و پس از جدایى سعید آقایى که بازیکن فیکس تیم در سه 
سال گذشته در این پست بود، امید نورافکن را به پستى که از همانجا به فوتبال ایران معرفى شده بود، بازگرداند، 
تا در روزهایى که ترکمان به دلیل مصدومیت از حضور در کنار تیم محروم است، شایان مصلح به جاى حضور در 

ترکیب ثابت، روى نیمکت حضور داشته باشد.
در نهایت آخرین تغییر نویدکیا در خط دفاعى تیمش، تغییر یکــى از مدافعان میانى اش بود؛ جایى که او پس از 
مشاهده عملکرد پورقاز در بازى هاى آسیایى و همینطور نمایش او در مقابل گل  گهر، تصمیم نهایى را گرفت و 
محمدرضا مهدى زاده را جایگزین مدافع باتجربه تیمش کرد. در دو بازى گذشته، مهدى زاده و نژادمهدى در 

روزهایى که گولسیانى هم به دلیل آسیب دیدگى همسترینگ از فوتبال دور است، به ترکیب اصلى رسیده اند.
حــاال طالیى پوشــان 
اصفهانى از دو هفته 
پایانى لیگ، 6 امتیاز 
کســب کرده اند و 
در دو بــازى برابــر 
آلومینیــوم و تراکتور 
که شــرایط و اهداف کامًال 
متفاوتــى را در لیــگ بیســتم دنبال 
مى کنند، دو پیروزى ارزشمند یک بر 
صفر بیرون کشــیده   اند و جالب اینکه 
3 امتیاز دوم بــا گل نژادمهدى یکى از 

مدافعانشان ثبت شد.

فوتبال دور است، به ترکیب اصلى رسیده اند. روزهایى که گولسیانى هم به دلیل آسیب دیدگىهمسترینگ از
حــاال طالیى پوشــان 
اصفهانى از دو هفته 
6 امتیاز 6پایانى لیگ،
کســب کرده اند و

در دو بــازى برابــر 
آلومینیــوم و تراکتور 
که شــرایط و اهداف کامًال 
متفاوتــى را در لیــگ بیســتم دنبال 
مى کنند، دو پیروزى ارزشمند یک بر 
صفر بیرون کشــیده   اند و جالب اینکه 
3 امتیاز دوم بــا گل نژادمهدى یکى از 

مدافعانشان ثبت شد.

روزهاى درخشان واحد دفاعى پسران طالیى

در تیم منتخب هفته سوم سپاهان و سایپا هرکدام دو نماینده دارند.
هفته سوم از دور بیستم لیگ برتر فوتبال ایران با انجام هشت دیدار در سه روز مختلف برگزار شد و به پایان 
رسید و تیم ها با توجه به عملکردى که در این هفته از رقابت ها داشتند تغییراتى در جدول رده بندى صورت 
دادند. در این میان مثل همیشه برخى بازیکنان عملکرد خوب و قابل قبولى از خودشان به نمایش گذاشته و 
در نتیجه اى که براى تیمشان رقم خورد مؤثر ظاهر شدند. از بهترین هاى این هفته مى توان به نام دو بازیکن 

تیم فوتبال سپاهان اشاره کرد.
دروازه بان: پیام نیازمند

گلر سپاهان در دیدار مقابل تراکتور که با یک روز تأخیر برگزار شد عملکرد خوب و قابل قبولى از خودش به 
نمایش گذاشت و با انجام یک بازى کم اشتباه توانست دومین کلین شیت پیاپى خودش را در لیگ بیستم به 
ثبت برساند. نیازمند در چند موقعیت با واکنش هاى به موقع مانع به نتیجه رسیدن حمالت تراکتورى ها شد 

و 3 امتیاز ارزشمند سپاهان که از تبریز به اصفهان برده شد تا حدى به عملکرد خوب نیازمند وابسته است.
مدافع میانى: محمد نژادمهدى 

مدافع سپاهان که به جایگاه ثابتى در ترکیب این تیم رســیده و زوج خوبى با مهدى زاده تشکیل داده است 
در دومین کلین شیت پیاپى این تیم در مســابقات لیگ برتر نقش بسزایى ایفا کرد و عملکرد دفاعى خوبى 
از خودش به نمایش گذاشــت. نژادمهدى با نفوذ خوب و به موقع خودش و با یک ضربه ســر دقیق دروازه 
محمدرضا اخبارى را باز کرد و تک گل پیروزى بخش تیمش را هم به ثمر رساند تا بهترین بازیکن تیمش 

در زمین باشد.

 

سپاهان 2 نماینده در تیم منتخب هفته سوم دارد

تیم فوتبال ذوب آهن دیروز (شنبه) در هواى بارانى اصفهان تمرینات خود را پیگیرى کرد.
بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که خود را براى حضور در هفته چهارم لیگ برتر آماده مى کنند، دیروز (شنبه) در ورزشگاه ملت زیر بارش شدید باران به تمرینات تاکتیکى و آماده سازى پرداختند.

رحمان رضایى که از فصل جدید هدایت این تیم را به عهده گرفته، تاکنون از سه بازى، 3 امتیاز کسب کرده  است. «دارکو بیدوف»، مهاجم صربستانى ذوب آهن نیز با ثبت دو گل در ابتداى فصل، در جدول 
گلزنان لیگ قرار دارد.

این تیم قرار است روز سه شنبه ساعت 16 و20 دقیقه در آبادان به مصاف صنعت  نفت برود. کسب 3 امتیاز از این بازى، براى بهتر کردن جایگاه سبزپوشان در جدول از اهمیت تقریباً زیادى برخوردار است.

یک تمرین 
کامالً بارانى

ستاره فوتبال بانوان فصل جدید را هم با درخشش و گلزنى آغاز کرد 
تا بتواند رکورد ویژه خود در ادوار لیگ را بهبود بخشد و همچنان در 

مسیر درخشان فوتبالى اش ادامه دهد.
 زهرا قنبرى، ستاره فصل گذشته تیم شهردارى بم که در انتقالى پر 
ماجرا توانست عنوان گران ترین بازیکن نقل و انتقاالت فوتبال بانوان 
را از آن خود کند و با وچان کردستان براى فصل جدید به توافق برسد، 
در اولین بازى با پیراهن تیم جدیدش توانست ارزش هاى خود را بیش 
از پیش نمایان سازد و با هت تریک مقابل پاالیش ایالم، یک تنه جور 
همبازیان خود را کشید و تیمش را از شکست در بازى نخست نجات 

داد و اولین برد فصل جدید وچانى ها را به ثمر رساند.
قنبرى که بهترین گلــزن ادوار لیگ برتر فوتبال بانوان به شــمار 
مى رود، سه فصل قبل نیز در پیراهن شهردارى بم با به ثمر رساندن 
51 گل در یک فصل، رکوردى ویژه را به نام خود در تاریخچه فوتبال 
بانوان به ثبت رساند، حاال در 28 سالگى در اوج آمادگى خود به ثمر 
مى برد و با هت تریک در بازى نخست براى رقباى خود خط و نشان 
کشید که مى تواند امسال نیز بار دیگر عنوان بهترین گلزن فصل را 

از آن خود کند و کفش طال را به دست آورد.

این حق ما نبود

مدیرعامل ســابق باشگاه اســتقالل مى گوید باید 
ورزشى ها را براى پســت مدیریتى تربیت کنیم زیرا 

مدیریت فقط دانستن موارد فنى یک رشته نیست.
امیررضا واعظ آشــتیانى، مدیرعامل سابق استقالل 
که در برنامه «یه روز تازه» شبکه 5 حضور پیدا کرده 
بود درباره مشکالت فعلى مدیریت باشگاه استقالل 
گفت: متأســفانه از اوایل دهه 90، نوع انتخاب افراد 
براى پست مدیریت این باشگاه درست نبود. تا زمانى 
که مدیریت به عنوان یک حرفه در جامعه نقشى ایفا 
نکند وضعیت همین است. البته این مسئله اى است 
که در تمام بخش ها دیده مى شود و انگار متر و معیارى 
براى انتخاب مســئوالن وجود ندارد. اگر کار امروز 

استقالل به اینجا رسیده است، انتخاب کنندگان مدیر 
و مسئوالن باید پاسخگو باشند.

وى افزود: من نام بحران را به کار نمى برم و مى گویم 
یک چالش هم براى استقالل و هم پرسپولیس است. 
باید مدیران کارآمد انتخاب کنند. انتخاب اولیه سنگ 
بناى اتفاقات خوب و عامل اســتمرار این دو باشگاه 
خواهد بود. به نظرم مســئوالن ورزشى ما خودشان 
با دست خودشان حاشیه ایجاد مى کنند و هنر کنترل 
حواشى را ندارند.  مدیرعامل سابق باشگاه استقالل 
با بیان اینکه ریشه مشــکالت امروزى این باشگاه 
خودزنى هاى داخلى است، مطرح کرد: بگو مگوهاى 
هیئت مدیره باعث ایجاد حاشــیه مى شود. کنترل 
حواشــى بیرون به مراتب راحت تر از کنترل حواشى 
درون است. این عدم آرامش درونى در فضاى بیرون 
انعکاس پیدا مى کند. راز موفقیت این باشــگاه حل 
مشــکالت و قوى کردن درون است. وى ادامه داد: 
اینکه مسئوالن تا االن نسبت به انتخاب رئیس برخى 
از فدراسیون ها اقدامى نکرده اند بسیار بد است. زیرا 

خود سرپرست هم نمى داند که باید چکار کند. در حال 
حاضر حتى برخى از جلسات مجلس شوراى اسالمى 
هم مجازى برگزار مى شــود، جلسه انتخاب رئیس 
فدراسیون که چیزى نیست، آن را هم مجازى برگزار 
اما سریع تر رئیس را مشخص کنند تا برنامه هاى خود 

را تدوین کند.
واعظ آشتیانى با اشاره به اساســنامه انتخاب رئیس 
باشگاه اظهار کرد: در بندى از آن ذکر شده اگر کسى 
چهار سال سابقه مدیریتى داشته باشد مى تواند براى 
مدیریت و ریاست اقدام کند. به نظرم بحث مدیریتى 
را بازیچه قــرار داده اند. اگر بخواهنــد از فوتبالى ها 
انتخاب کنند باید در نظر داشته باشند فردى را انتخاب 
کنند که عالوه بر بازى، تحصیالت و دانش مدیریتى 
هم داشته باشــد، زیرا براى مدیریت فقط دانستن 
موارد فنى کافى نیســت. در اروپا هم این شیوه را رد 
مى کنند و فوتبالیســت اگر قرار باشد وارد مجموعه 
مدیریتى شود حتماً مى رود علم و تحصیالت این کار 

را کسب مى کند.

فقط فوتبالى بودن؟ کافى نیست

زهرا با هت تریک 
آغاز کرد
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك  شماره 725 فرعى واقع در روستاى 
هســنیجه 2 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام حمید رضا 
شیرانى  فرزند حسن در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/10/04 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حــدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهــى به کلیه 
مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.     تاریخ انتشار: 1399/09/09 
-   1050087/ م الف  محمد على ناظمى - سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت/9/105      

  حصروراثت  
آقاى على على دادى داراى شناســنامه شماره 5138 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901304 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان امیر على علیدادى بشناسنامه  34 در تاریخ 99/6/19 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا کیماسى   ش 
ش 8 (همسر متوفى )  ، 2. معصومه کلبعلى ســیبکى  ش ش 869 (مادر متوفى ) ، 3. 
نرگس علیدادى  ش ش 776 ، 4. سمیه علیدادى ش ش 2857 ، 5. سمانه علیدادى ش 
ش 1080208062 ، 6. امین علیدادى ش ش 1080262008 ، 7. على علیدادى ش 
ش 5138 ،  (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1051869/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/9/112  

عضو ســتاد ملى مقابله بــا کرونا گفــت: مبتالیان و 
بهبودیافتگان کرونا باید برخى موارد مانند پرهیز از انجام 
کارهاى سنگین و مصرف دخانیات را حداقل تا یک ماه 

رعایت کنند.
مسعود مردانى اظهار کرد: این افراد زیاد از پله باال و پایین 
نروند و به علت خطر افت ناگهانى فشارخون دوش آب 
داغ نگیرند و به مدت طوالنى ســرپا نایستند و غذاهاى 
پرچرب و ادویه دار مصــرف نکنند. وى تصریح کرد: در 
مهمانى ها و تجمعات پرتعداد حضور نداشــته باشند و 

سیگار و سایر مواد دخانى را تا یک ماه مصرف نکنند.
این استاد دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشتى اظهار 

کرد: مبتالیان و بهبودیافتگان کرونا یک ماه استراحت 
کافى داشته باشند و فعالیت هایى انجام دهند که براى 
آنها خسته کننده نباشد. به گفته مردانى، مصرف پروتئین 
براى ترمیم بدن و حمایت از تولید آنتى بادى و سلول هاى 

سیستم ایمنى بدن براى این افراد ضرورى است. 
وى افزود: استفاده از دمنوش، آبگوشت، آب و آبمیوه در 
مبتالیان و بهبودیافتگان کرونا ضرورى است زیرا موجب 

افزایش حجم خون در بدن مى شود.
مردانى تصریح کرد: مبتالیــان و بهبودیافتگان کرونا 
استفاده از مکمل هاى تقویتى را در اولویت قرار دهند و 

حتماً به هنگام خروج از منزل ماسک بزنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى ایران اظهار کرد: پیش بینى 
مى شود تا اواخر زمستان امسال به نمونه قابل قبولى از 
واکسن کرونا برسیم، به عبارتى به احتمال فراوان تا این 

زمان واکسن ایرانى کرونا ساخته مى شود.
دکتر جلیل کوهپایه زاده با اشاره به اینکه مرحله انسانى 
دو واکسن کرونا به زودى با همکارى این دانشگاه آغاز 
مى شود، افزود: مرحله انسانى این محصول معموًال یکى 
دو ماه زمان خواهد برد تا ارزیابى کامل از واکسن به عمل 
آید. پس بســیار امیدواریم اواخر زمستان واکسن ایرانى 

کرونا تولید شود.
وى ادامه داد: بعد از این مرحله باید تولید انبوه آن آغاز شود 

که به نظر مى رسد در شش ماهه دوم سال بعد (1400) 
واکسن ایرانى کرونا به بازار وارد شود.

کوهپایه زاده با اشــاره به اینکه ســاخت واکسن داراى 
مراحــل مختلفى اســت، گفــت: مرحلــه حیوانى و 
آزمایشگاهى توسط شرکت تولید کننده انجام مى شود و 
مرحله انسانى باید با همکارى دانشگاه هاى علوم پزشکى 

انجام شود که ما آمادگى انجام این مرحله را نیز  داریم.
کوهپایه زاده ادامه داد: کد اخالق مرحله انســانى یک 
واکســن صادر شــده و بالفاصله پس از دادن نمونه از 
سوى شــرکت تولیدکننده، کار تزریق روى انسان آغاز 

خواهد شد.

بهبودیافتگان چه مواردى را 
باید رعایت کنند؟ 

ایران اواخر زمستان به 
نمونه اى از واکسن مى رسد

کرونا از هند آمد؟
محققـان چینـى ادعـا کردند     خبر فورى |
شـواهد نشـان مى دهد کروناویروس از هنـد آمده و 
تابستان بسـیار گرم 2019 در هند وجود داشته است. 
آکادمى علوم چین اسـتدالل کرده که ویروس کرونا 
از تابسـتان 2019 از حیوان به انسـان و از طریق آب 
آلوده قبل از سـفر به ووهان منشـأ گرفته اسـت. این 
جدیدترین تالش چین اسـت تا ثابت کند کشـورش 

منشأ ویروس نبوده است.

استاندار کرونا گرفت
  ایسنا| با مثبت شدن تست کروناى استاندار 
سمنان، این مقام ارشد اجرایى به قرنطینه رفته است. 
علیرضا آشناگر در بین مدیران استان به سختگیرى در 
استفاده همه مدیران و کارکنان از ماسک و حساسیت 
در عمـل به پروتـکل هـا و توصیـه هاى بهداشـتى 

اشتهار دارد.

چهره کرونا تغییر کرده 
  ایسنا| دکتـر محمدرضـا ناظـر، متخصص 
عفونى با اشـاره به اینکه چهره و رفتـار عفونت کرونا 
تغییر کرده اسـت، اظهار کرد: بیمارى قبًال در افراد با 
تب و لرز و سرفه شروع مى شد اما هم اکنون بیمارى 
در اکثر بیماران با تب و لرز و بدن درد شـروع و سپس 
در هفته دوم سـرفه ها آغاز مى شوند که این موضوع 
پزشک را گمراه کرده و اگر درمان فرد مناسب نباشد 

ویروس مثل قارچ کل ریه را درگیر مى کند.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندســى شکوه صنعت 
اسپادان سهامى خاص به شماره ثبت 
1843 و شناسه ملى 10260391550 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1399/05/01 شکوه شفیعیون 
کدملى 1285026683 بسمت رئیس 
هیات مدیره ، محمود فرهنگ قهفرخى 
کدملــى 1290996466 بســمت 
مدیرعامل و فرنــاز فرهنگ قهفرخى 
کدملى 1292783680 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت به امضاى 
رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عادى و ادارى 
به امضاى مدیرعامــل یا رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى 
باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1051663)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشــرو اسکان شــباهنگ شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 63856 و 
شناســه ملى 14008687411 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/08/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : رضا شــیرمحمدى به کدملى 
1171039336 بسمت مدیر عامل شرکت 
و رئیس هیئــت مدیره و مریــم رحیمى به 
کدملى 1171064640 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره و عباس رحیمى بــه کدملى 
1170612814 بسمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. سمانه 
صالحى به کدملى 1272058662 و مهنوش 
بهاران به کدملــى 1755719051 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى بــا امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است.روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1051686)

آگهى تغییرات 
شــرکت کاوه پیمــان تکین شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64530 
و شناســه ملــى 14009123490 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سلمان بیگى 
دهنوى به شماره ملى 4650692210 
و مریــم قرائــى بــه شــماره ملــى 
1171305826 و شــروین قرائى به 
شــماره ملى 1815603453 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند مهدى سهرابى 
دهنوى به شماره ملى 4640088795 
به سمت بازرس اصلى و ابراهیم شهباز 
گهروئى به شماره ملى 4610042525 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1051706)

آگهى تغییرات 
شرکت آرام برج پرنیان سهامى خاص به شماره ثبت 40293 و شناسه ملى 10260579737 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/12 محمد ابراهیم گرجى به کدملى 1286922951 و محسن گرجى به کدملى 1289042391 
و پروانه جاگیرى به کدملى 1288900147 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . یداله سعیدى دهکى 
به کدملى 1198565438 و زهرا قرائتى به کدملى 1198947691 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1051770)

آگهى تغییرات 
شرکت دارو پژوه سپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 2117 و شناسه ملى 10260415062 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت از واحد ثبتى خمینى شهر به واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش 
حبیب آباد ، دهســتان برخوارشرقى ، روستا شهرك 
صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى ، کوچه آبان ، پالك 
15 ، طبقه همکف کدپســتى 8341668684 تغییر 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1051688)

آگهى تغییرات 
شــرکت کاوه پیمان تکین شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 64530 و شناســه ملى 14009123490 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سلمان بیگى دهنوى به شماره 
ملى 4650692210 به ســمت رئیس هیات مدیره و 
مریم قرائى به شــماره ملى 1171305826 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و شروین قرائى به شماره ملى 
1815603453 به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1051689)

آگهى تغییرات 
شرکت آرام برج پرنیان ســهامى خاص به شماره ثبت 
40293 و شناســه ملى 10260579737 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/12 محمد 
ابراهیم گرجى بشــماره ملى1286922951 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره - محسن گرجى بشماره 
ملى1289042391 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
- پروانه جاگیرى بشماره ملى1288900147 به سمت 
عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند 
. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1051773)

آگهى تغییرات 
شرکت سازه گستر کلبه سپاهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 49179 و شناســه ملى 10260674952 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/08/20 محمدرضــا فیناســتیان بــه کدملى 
1285952936 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره - ســکینه فضل الهى به کدملى 2142814751 
به سمت نایب رئیس هیأت مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت 
با امضاى مدیرعامل یا نایب رئیس هیأت مدیره منفردا و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1051795)

آگهى تغییرات 
شرکت سانا کارتن پارسیان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 38582 و شناسه ملى 10260562001 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کمال شبانیان کدملى4650379962 
بعنوان مدیرعامل و لیال اسماعیلى کدملى1289493499 
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره واحسان اعتمادى 
تورشکى کدملى0064128512 بسمت رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1051809)

آگهى تغییرات 
شرکت آبان شیمى پارسه شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 47537 و شناسه ملى 10260656594 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر 
و میمه ، بخــش مرکزى ، دهســتان مورچه خورت ، 
روستا شهرك صنعتى شمال اصفهان، محله شهرك 
صنعتى شــمال اصفهان ، فاز 2 ، خیابان سوم ، کوچه 
صنعتگران 38 ، پالك 40 ، طبقه همکف - کدپستى 
8331135033 انتقــال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1051814)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص توسعه زیر ساخت امالك نوین آپادانا درتاریخ 1399/08/15 به شماره ثبت 66059 به شناسه ملى 14009559856 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشارکت در امر احداث امالك و مستغالت - ارائه خدمات 
در حوزه هاى امالك و مستغالت و فناورى هاى نوین حوزه مسکن، اســتارت آپ، ایجاد شبکه و پایگاه اطالعات صاحبان امالك و دفاتر مشاور امالك بصورت 
اینترنتى و فیزیکى – خرید و فروش، رهن و اجاره امالك بصورت آفالین، آنالین و از طریق استارت آپ ها و سایت هاى اینترنتى – شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راســتاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى 
در داخل و خارج از کشور – برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و ســمینارهاى داخلى، خارجى و بین المللى(بجز فرهنگى و هنرى) – عقد قرارداد 
با ارگان هاى دولتى و خصوصى 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 تخت فوالد ، خیابان فیض ، خیابان حاج آقا رحیم ارباب ، پالك 0 ، طبقه منفى 1 کدپستى 
8165816615 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,200,000 ریال نقدى منقسم به 120 ســهم 10000 ریالى تعداد 120 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 420000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99/9522/311 مورخ 1399/08/08 نزد بانک سامان شعبه چهارباغ باال با کد 9522 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى بهروز جنتى به شماره ملى 1290757471 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى یوسف زیرکى فرد به شماره ملى 1290882681 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن ناظورى 
به شماره ملى 1291597468 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى مرادى به شماره 
ملى 1292224053 و به سمت رئیس 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 با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى سمیعى دستجردى به شماره ملى 1287405533 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال آقاى سید حمید فهیمى اصفهانى به شماره ملى 1288406071 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1052203)

آگهى تغییرات 
شرکت آبان شیمى پارسه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 47537 و شناسه ملى 10260656594 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا روح الهى به شماره ملى 1140240102 به سمت بازرس اصلى و سعید نیکدل به شماره ملى 1141018691 به سمت 

بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1051820)

کشف واکســن قطعى کووید_19 و تضمین دستیابى 
سریع تر به سالح سرکوب کننده این بیمارى هزار چهره 
اگر چه به عرصه رقابت و نمایش قدرت کشورها در عرصه 
بین المللى تبدیل شده اما نگرانى ها از توزیع عادالنه این 
واکسن میان کشورهاى در حال توسعه، ذهن بسیارى از 

دولتمردان و ملت ها را به خود مشغول کرده است.
رقابت بر سر «اولین  بودن ها» در تولید و خرید واکسن 
قطعى کووید_19 تا تالش کشورهاى توسعه یافته براى 
آغاز کمپین هاى واکسیناسیون ملى اگرچه در هفته هاى 
اخیر به شدت در جریان است اما در این میان آنچه مطرح 
مى شــود اینکه سهم کشورهاى جهان ســوم از توزیع 
واکسن کرونا کجاست و رویکرد نظام حقوق بشرى جهان 

به این موضوع چگونه خواهد بود.
به فرض دســتیابى به واکســن قطعى ویروس کرونا و 
شــادمانى جهان از این کشف تاریخ ســاز، نگرانى ها و 
ابهامات تازه اى در ذهن جهان پدیدار خواهد شد؛ اینکه 
اولین گروه هاى دریافت کننده واکســن چه کســانى 
خواهند بود، آیا ضمانتى از سوى کشورهاى ثروتمند براى 
دستیابى کشورهاى فقیرتر به این واکسن وجود دارد و 
اینکه آیا کشورها شریک شدن واکسن با متحدان و هم 
پیمانان خود را بر جوامع آســیب پذیر اولویت نخواهند 

بخشید.
گذشــته از اظهار نظرهاى برخى رهبران سیاســى، بر 
اساس برنامه جهانى دسترسى عادالنه به واکسن کرونا 
موسوم به کوواکس که با مدیریت سازمان جهانى دنبال 
مى شود و تاکنون بیش از صد کشور دنیا از جمله ایران 
به این برنامه پیوسته اند، قرار است تا بعد از تولید واکسن 

تأیید شــده کرونا حدو دو میلیارد دوز از این واکسن را تا 
پایان سال 2021 در بین کشورها توزیع کند و کارکنان 
سیستم هاى ســالمت در اولویت دریافت این واکسن 

هستند.
بر اســاس این سیســتم در مرحله اول، مدافعان خط 
مقدم در مراکز بهداشــتى و درمانى که شامل 3 درصد 
از جمعیت هستند، شامل واکســینه مى شوند. سپس تا 
زمان دسترسى بیشتر به واکسن 20 درصد از جمعیت که
 گروه هاى در معرض خطرند واکســینه مى شوند و بعد 
از این، گروه هاى دیگر  به تدریج واکسینه خواهند شد. 
در مرحله دوم کشــورها با در نظرگرفتن میزان تهدید و 
آســیب پذیرى کووید-19  واکسینه مى شوند. عالوه بر 
این حدود 5 درصد از کل دوزهــا براى کمک به اهداف 
بشردوستانه (به عنوان مثال واکسیناسیون پناهندگان) 
اختصاص خواهد یافت. اعتماد فوق العاده به این ائتالف 
نشان مى دهد دسترسى عادالنه به نفع همه است. هرچه 
تعداد بیشترى از کشورها به آن بپیوندند، شانس موفقیت 

جمعى در غلبه بر کرونا بیشتر خواهد بود.
تالش محققان براى دستیابى به دارو و واکسن مؤثر و 
مورد اعتماد براى جمعیت هفت میلیارد و 800 میلیون 
نفرى جهــان و تکاپوى دولــت ها بــراى تأمین نیاز 
شهروندان خود از مسیر امضاى توافق هاى بین المللى 
همزمان با اتخاذ تدابیر مقابله با شیوع گسترده بیمارى 
همه گیر در شرایطى است که تا کنون بیش از 60 میلیون 
و 186 هزار نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال شده و 
همچنین افزون بر یک میلیون و 416 هزار نفر جان خود 

را در اثر ابتال به این بیمارى از دست داده اند./ 3529

سهم جهان سـوم از واکسن کـرونا چقدر است؟
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 4 رنگ که از شخصیت شما در زمان 
مطالعه خبر مى دهد

مشخص شده است  افرادى که کاکائوى غنى از فالوانول نوشیده بودند کار هاى پیچیده را با دقت 
بیشتر و به صورت سریع ترى انجام داده و به اتمام رسانده بودند.

علت این امر فالوانول موجود در کاکائو بوده که تقویت کننده مغز است. در بررسى اى که روى 
داوطلبان در بریتانیا با تمرکز بر روى کورتکس پیشانى مغز که مرکز تصمیم گیرى است صورت 
گرفته مشخص شد افرادى که کاکائوى غنى از فالوانول نوشیده بودند کار هاى پیچیده را با دقت 

بیشتر و به صورت سریع ترى انجام داده و به اتمام رسانده بودند.
این بررسى در دانشگاه بیرمنگام صورت گرفته است. ارزیابى اسکن مغز افراد نشان مى داد که 
سطح اکسیژن رسانى در خون نیز به دلیل وجود فالوانول بهبود یافته بود. در این ارزیابى 18 مرد 
سالم در فاصله سنى 18 تا 40 سالگى مورد بررسى قرار گرفته اند. فالوانول ها آنتى اکسیدان هایى 
مفید براى گردش خون هستند و در طیف وسیعى از مواد غذایى از جمله میوه، سبزیجات و چاى 

وجود دارند.

آیا نباید شیرینى و شکالت خورد؟با نوشیدن کاکائو باهوش تر شوید

آگهى تغییرات 
موسسه وکالت و مشــاوره حقوقى داد 
گســتران زهرا احمدى به شماره ثبت 
98 و شناسه ملى 14006161530 به 
اســتناد صورتجلســه درخواست مدیر 
موسسه حقوقى (موضوع ماده 187 برنامه 
سوم توســعه) مورخ 1399/08/21 و 
نامــه شــماره 985/103/418 مورخ 
1399/08/20 صــادره از مرکــز امور 
مشــاوران حقوقى، وکال و کارشناسان 
قوه قضائیه اســتان اصفهــان و پروانه 
وکالــت شــماره 50197 /187/م/پ 
مورخ 1399/04/23 صادره از مرکز امور 
مشاوران حقوقى، وکال و کارشناسان قوه 
قضائیه پایه وکالــت از دو به یک ارتقاء 
یافت و مدت فعالیت موسسه به نامحدود 
تبدیل گردید. - نشــانى دفتر به داران 
بلوار طالقانــى خیابان تختــى مجتمع 
فرهنگیان طبقه دوم واحد 56 کدپستى 
8561751964 تغییــر یافت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فریدن (1051772) 

آگهى تغییرات 
شرکت ســازه گســتر کلبه ســپاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 49179 
و شناسه ملى 10260674952 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/27 آســیه میرزائى با دریافت 
مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از 
شــرکت خارج و دیگر هیچ حق و حقوق و 
سمتى در شــرکت ندارد و سرمایه شرکت 
از 1500000ریال به مبلغ 1000000ریال 
کاهش یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح 
ذیل اصالح شــد : ماده4 اصالحى:سرمایه 
شرکت مبلغ 1000000 ریال نقدى است 
که تماماً به صورت نقد پرداخت و در اختیار 
مدیر عامل شــرکت قرار گرفت . اسامى 
شرکا ومیزان سهم الشــرکه هریک پس 
از کاهش : محمدرضا فیناســتیان دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه - سکینه فضل 
الهى دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1051796)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســازه گســتر کلبه ســپاهان با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 49179 و 
شناســه ملى 10260674952 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1399/08/20 ســکینه فضل الهى 
بشــماره ملى 2142814751 با پرداخت 
مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت وارد 
شرکت و جز شرکا محسوب گردید. در نتیجه 
سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال 
به مبلغ 1500000 ریــال افزایش یافت و 
ماده 4اساسنامه به شــرح ذیل اصالح شد 
. ماده4اصالحى : ســرمایه شــرکت مبلغ 
1500000ریال نقدى اســت کــه تماماً به 
صورت نقد پرداخــت و در اختیارمدیر عامل 
شرکت قرار گرفت . اســامى شرکا و میزان 
ســهم الشــرکه هریک پــس از افزایش 
: محمدرضا فیناســتیان دارنــده 500000 
ریال سهم الشرکه - آســیه میرزائى دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه - سکینه فضل 
الهى دارنده 500000 ریال ســهم الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1051799)

آگهى تغییرات 
شــرکت رنگین نقش هشــت بهشت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 36311 
و شناســه ملــى 10860109336 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/06/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســید احمد ابوطالبى 
اصفهانــى کدملــى 1287369898 - 
ســید ناصر ابوطالبى اصفهانى کدملى 
1290988331 - افتخــار الســادات 
هاشمى مظلوم کدملى0039808289 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. على متین 
فر کدملى1286664780 و محمدحسین 
فاتحى کدملى 1282913301 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1051813)

آگهى تغییرات 
شــرکت رنگین نقش هشت بهشت 
سهامى خاص به شماره ثبت 36311 
و شناســه ملى 10860109336 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ســید احمد ابوطالبى اصفهانى 
کدملى 1287369898 بعنوان رئیس 
هیات مدیره - ســید ناصــر ابوطالبى 
اصفهانــى کدملــى 1290988331 
بعنــوان مدیرعامل افتخار الســادات 
هاشمى مظلوم کدملى0039808289 
بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا و 
با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1051815)

آگهى تغییرات 
شرکت پارسیان جوش اسپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 23377 و شناسه 
ملــى 10260441949 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/08/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احمد توکلى 
به شماره ملى 1090279558، فاطمه 
توکلى به شــماره ملى 1080464719 
و الهه رحیمیان نجف آبادى به شــماره 
ملى 1288939531 بعنــوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - عبداله صافى نجف 
آبادى به شــماره ملى 1091569312 
و محمدجواد خدادادى نجــف آبادى به 
شــماره ملى 1091410410 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1052214)

یک مشاور تحصیلى گفت: وجود چهار رنگ شخصیتى در افراد باعث برنامه 
ریزى آنها به منظور مطالعه بهتر دروس خواهد شد.

مهال دشتى اظهار کرد: در بحث خودشناسى سبک ها و نظریه هاى مختلفى 
وجود داشته است، اما ســبک یا نظریه رنگ هاى واقعى لورى بیانگر این 
واقعیت است که افراد چهار نوع یا چهار سبک رنگ شخصیتى از قبیل آبى، 
نارنجى، سبز و طالیى دارند که این عامل جدا از روان شناسى رنگ هاست.

او با بیان اینکه هرکدام از رنگ هاى شــخصیتى در افراد مختلف متفاوت 
است، تأکید کرد: براساس نظریه رنگ هاى واقعى لورى در زمینه مطالعه، 
انتخاب شغل و... باید به این نکته توجه کنیم که افراد داراى توانمندى ها، 
عالیق، ارزشمندى ها و عملکرد هاى متفاوتى هستند که برخى از این موارد 
نقاط مشترکى را در میان افراد ایجاد مى کند؛ بنابراین باید بتوانیم به سهولت 

رفتار خود را درك کنیم.
این مشاور تحصیلى ادامه داد: رنگ آبى نماد افراد آرام است و به دنبال بیان 
درك و احساسات خود هستند و از ارزشمندى هاى آنان مى توان به عشق و 
همدلى اشاره کرد. سادگى، صمیمیت، خالق بودن از ویژگى این افراد است 
و شنونده هاى خوبى بوده و به شدت به درد و رنج دیگران حساس هستند، 
کمک کردن به دیگران برایشــان مهم بوده و گاهى اوقات براى کمک به 
دیگران از خود غافل مى شوند که شــاید گفت این عامل بزرگ ترین نقطه 
ضعف آنان در مطالعه اســت، یعنى درگیر دیگران شده و نه گفتن برایشان 

سخت است.
او با بیان اینکه نماد رنگ سبز در افراد به معناى رشد و پویایى تعالى است، 
تأکید کرد: یادگیرى و ارتقاى دانش از ویژگى افراد با نماد ســبز است که 
عالقه مند به مطالعه و یادگیرى بوده و جزو دانشمندان و تحلیلگران به شمار 
مى آیند، یعنى همواره به دنبال کشف واقعیت ها مى گردند، این افراد ترجیح 

مى دهند که در فضا یا بحث علمى شرکت کنند.
دشتى اضافه کرد: رنگ نارنجى نماد انسان هاى هیجانى، شوخ طبع، بازى 
گوش، تنوع طلب، برون گرا، مســتقل، مدیر و پر انرژى است که این افراد 
براى تفریح و ماجراجویى بسیار ارزش قائل هستند و به راحتى حرف خود 
را مطرح مى کنند، همچنین برنامه ریزى آنان در تمامى زمینه ها بیشتر بر 
مبناى هیجاناتشان است و از قرار گرفتن در چارچوب قوانین مخالف هستند.

او افزود: رنگ طالیى در افراد نماد دقت، نظم، سازمان یافتگى، مسئولیت 
پذیرى و... اســت که متعهد بودن به مطالعه دروس را ارزشــمند مى دانند 
البته که نباید هیچ کدام از این رنگ ها را به خــوب و بد تعبیر کنیم چرا که 
این رنگ ها ویژگى افراد بوده و زمینه اشتراك را در میان انسان ها به وجود 

مى آورد.
دشــتى تصریح کرد: برخى از افراد عادت دارند بلند مطالعه کنند؛ برخى راه 
مى روند و مطالعه مى کنند؛ برخى خیلى سریع و تند از روى مطالب مى گذرند 

و برخى یک مطلب را چندین بار مطالعه مى کنند؛ ســرعت مطالعه برخى 
زیاد و بعضى بسیار کم است. تعدادى از افراد فقط در حد تکلیف به مطالعه 
مطالب مى پردازند، تعدادى به مطالعه مطالب اضافى و بررسى عمیق آنها 
عالقه مندند و یکسرى دیگر حتى در حد وظیفه، خود را به مطالعه مشغول 

نمى کنند.
او ادامه داد: همه اینها نشان از تفاوت هاى شخصیتى منحصر به فرد در هر 
کسى است و توجه به اینکه نسخه  از قبل پیچیده و یکسانى در اختیار همه 
گذاشته نشود مسئله اى بسیار مهم بوده و الزم است هر کس توانایى ها و 
نیاز هاى خود را نیز به خوبى بشناســد تا در موقعیت هاى مختلف راه حلى 

مناسب انتخاب کند.
دشتى درباره آســیب هاى مطالعه در افراد با نماد رنگ آبى گفت: این افراد 
معموًال دیر شروع مى کنند و از مهمترین مشــکل آبى ها «شروع» کردن 
است؛ آنها براى شروع کردن هر کارى دچار مشکل مى شوند و هر موضوعى 
مى تواند براى برهم زدن توجه و تمرکز آنها مؤثر بیافتد حتى ساعت روى 
میز تحریرشان و زیاد تخیلى مى شوند ذهن خالق آبى ها همیشه به نفع آنها 

عمل نمى کند و مدام کار دستشان مى دهد.
او با اشاره به آسیب هاى مطالعه در افراد با نماد سبز رنگ اظهار کرد: مطالعه 
پراکنده براساس عالقه مندى به جاى تمرکز بر همه  دروس ویژگى این افراد 
است، کنجکاوى سبز ها باعث مى شــود به دنبال سئواالت ذهنى و عالقه 
شان بروند. به همین دلیل با اینکه خوب مطالعه مى کنند، اما فقط روى برخى 
موضوعات و درس ها تسلط دارند و بعضى دروس را که دوست ندارند حتى 

حاضر نیستند براى امتحان هم آنها را مطالعه کنند.
دشتى ادامه داد: سبز ها وقتى به مطالعه مى پردازند روى مطالب مورد عالقه 
تأکید مى کنند و حتى به دنبال سئواالتشان در منابع دیگر مى روند و زمانشان 

از دست مى رود و مجبور مى شــوند بقیه  مطالب و 
درس ها را سرسرى بخوانند و شاهد افت 

نمره باشند.
این مشــاور تحصیلى با بیان اینکه 
مطالعه  ناتمام مطالب از ویژگى افراد 

با نماد رنگ نارنجى است، تأکید 
کرد: نارنجى ها حوصله  کافى 

براى مانــدن روى کتاب 
ندارنــد و زود خســته مى 

شوند و روى این متمرکز هستند که کى مطالب 
را تمام کنند. به صورت نامنظم، جسته و گریخته 
مطالعه مى کنند. در شروع کردن مشکل دارند و 
معموًال نمى توانند بالفاصله به سراغ درس رفته و 

مطالعه را شروع کنند و استراحت هاى بین مطالعه  آنها زیاد و طوالنى است.
دشتى اضافه کرد: افراد با نماد رنگ نارنجى در زمان مطالعه تمرکز کافى 
ندارند و به علــت اینکه مى خواهند در همه  امور دخالت کنند، به ســرعت 
حواسشان پرت مى شود و تمرکزشان را از دست مى دهند. ذهن آنها پر است 
از افکار مختلف درباره  ماجرا هایى که در آن درگیر هســتند و این موضوع 

مهمترین عامل عدم تمرکز آنهاست.
او اضافه کرد: نماد طالیى در افراد نشانگر این موضوع است که شاید بهترین 
دانش آموزان و دانشجویان از لحاظ مسئولیت پذیرى تحصیلى، جدیت در 
مطالعه و انجام وظایف تحصیلى، طالیى ها هستند، اما در کنار این ویژگى ها 

و نقاط قوت، ممکن است دچار آسیب هایى شوند.
این مشاور تحصیلى بیان کرد: سرعت کم در مطالعه کردن و تکرار بیش از 
حد از جمله مشکالت طالیى ها این است که در حین مطالعه به شناسایى 
مطالب مهم و نکات کلیدى بحث توجه نمى کنند و همه  مطالب را از مقدمه 
تا متن اصلى و مثال ها به یک صورت مورد مطالعه قــرارداده و روى آنها 
دقت مى کنند و باعث مى شود بخش وســیعى از زمان آنها صرف مطالب 

غیرضرورى شود.
دشــتى اظهار کرد: همه  ما مى دانیم که این طبقه بندى براى شــناخت 
انسان ها کافى نیست و نیاز به توضیح موقعیت هاى مختلف و چالش هاى هر 

شخصیت و نحوه  روبه رو شدن با آن دارد.

یب هاى مطالعه در افراد با نماد سبز رنگ اظهار کرد: مطالعه 
سعالقه مندى به جاى تمرکز بر همه  دروسویژگى این افراد

ى سبز ها باعث مى شــود به دنبال سئواالت ذهنى و عالقه 
مین دلیل با اینکه خوب مطالعه مى کنند، اما فقط روى برخى 
س ها تسلط دارند و بعضى دروس را که دوست ندارند حتى 

راى امتحان هم آنها را مطالعه کنند.
 سبز ها وقتى به مطالعه مى پردازند روى مطالب مورد عالقه 
 حتى به دنبال سئواالتشان در منابع دیگر مى روند و زمانشان 

 و مجبور مى شــوند بقیه  مطالب و 
سرى بخوانند و شاهد افت 

حصیلى با بیان اینکه 
طالب از ویژگى افراد 

جى است، تأکید 
 حوصله  کافى 

 روى کتاب 
خســته مى

ن متمرکز هستند که کى مطالب 
 صورت نامنظم، جسته و گریخته 
د. در شروع کردن مشکل دارند و

ند بالفاصله به سراغ درس رفته و 

دشــتى اظهار کرد: همه  ما مى دانیم که این طبقه بندى براى شــناخت
انسان ها کافىنیست و نیازبه توضیح موقعیت هاىمختلف وچالش هاى هر

شخصیت و نحوه  روبه رو شدن با آن دارد.

یک روانشناس در مورد آثار روان شناختى گسترش بیمارى کووید- 19 اظهار کرد: امروز دنیا دچار ویروسى شده که 
اکثریت مردم به خصوص افرادى که زمینه اختالل روانشناختى داشته اند را درگیر کرده است.

متین نصرى بیان کرد: یکى از اختالالت روانشــناختى، حمالت وحشــت زدگى اســت این حمالت دوره هاى 
ترس شدید و ناراحتى جسمانى هستند و افراد مبتال به آن احســاس مى کنند از پاى درآمده اند و نمى توانند خود را 

کنترل کنند.
این روانشناس گفت: این احساس مى تواند از عدم مدیریت شرایط محیطى ایجاد شود و هنگام تصور مواجه شدن 
با موقعیتى خاص یا بالفاصله بعد از روبه رو شدن با محرك یا نشــانه اى خاص در محیط نیز فرد به حمله وحشت 

زدگى دچار شود.
نصرى با اشاره به اینکه افراد با نشانه هاى اختالل وحشت زدگى در برخورد با کووید- 19 دوره هاى ترس شدید و 
ناراحتى جسمانى را طى مى کنند، افزود: بسیارى از افراد معتقدند در مورد این بیمارى دیگر نمى توانند خود را کنترل 

کنند.
وى ادامه داد: در بسیارى از مواقع ظرف مدت ده دقیقه این حمالت به اوج خود مى رسد و این افراد همچنان در مورد 
بازگشت حمالت نگران هستند؛ اگر این حاالت درمان نشود روند متغییر شده و پیش بینى ناپذیر بودن کووید- 19 

یکى از مواردى است که اضطراب شدید در این افراد ایجاد مى کند.

نشانه هاى اختالل وحشت زدگى از کرونا 

کارشناس مسئول بیمارى هاى واگیر 
مرکز مدیریت بیمــارى هاى واگیر 

وزارت بهداشت درباره چگونگى استفاده از ماسک در روزهاى بارانى 
توضیح داد.

دکتر دادرس گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه در بحران کرونا به ســر مى بریم 
و اســتفاده از ماســک به عنوان یک ابزار محافظتى در برابر این بیمارى مهم است، موضوع 

که مى دانید نحوه استفاده از ماسک در روزهاى مرطوب و بارانى پاییز و زمســتان مطرح مى شود. همانطور 
ماسک ها انواع مختلفى دارند، اما ماسکى که به طور معمول استفاده مى کنیم، ماسک سه الیه جراحى و ماسک یکبار 

مصرف است. در کنار آن ماسک هاى پارچه اى و...  هم وجود دارند.
وى افزود: موضوعى که باید به آن توجه کنیم، این است که ماسک هاى یکبار مصرف مدت زمان استفاده دارند.

دادرس ادامه داد: در صورتى که هوا و رطوبت هوا معتدل باشــد، معموًال این ماســک ها بین چهار تا شش ساعت 
مى توانند جلوى انتقال و انتشار بیمارى را بگیرند، بعد از آن به دلیل نفس کشــیدن یا رطوبت هوا، این ماسک ها 
مرطوب شده و عمًال خاصیت پیشگیرى از انتقال و انتشار بیمارى را از دست مى دهند. بنابراین مجبوریم که ماسک 

را تعویض کنیم.
به گفته وى، حال در شرایط پاییز که رطوبت هوا بیشتر بوده و بارندگى وجود دارد و ممکن است قطرات باران بر روى 
ماسک نیز ببارد، مدت زمان استاندارد استفاده از ماسک، کاهش مى یابد. بر این است هر زمان که ماسک خیس شده 

و یا رطوبت پیدا کند، باید آن را تعویض کنیم.
دادرس گفت: البته کارکرد ماسک هاى پارچه اى در این مورد بهتر است. زیرا هر زمان خیس شود، مى توانید آن را 

تعویض کرده و اجازه دهید تا خشک شود و با حرارت، رطوبت آن از بین رود و مجدداً از آن استفاده کنید.
وى تأکید کرد: باید توجه داشته باشید در صورتى که ماسک هاى یکبار مصرف، رطوبت گرفته یا خیس شوند، قطعًا 

باید دور انداخته شوند و نمى توان آن را خشک کرده و مجدداً استفاده کرد؛ چراکه کارایى خود را از دست مى دهند.

در باران چگونه 
ماسک بزنیم؟

ع
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ده از ماسک در روزهاى بارانى 

وجه به اینکه در بحران کرونا به ســر مى بریم 
ض ا ا ا ا افظ ا ا

خوردن شیرینى را در زندگى خود محدود نکنید، زیرا بدن به آن احتیاج دارد. مهمترین نکته این است که معلوم شود تعادل را رعایت مى کنید.
«النا سولوماتینا»، متخصص تغذیه در روسیه گفت که چرا نباید از خوردن شیرینى و شکالت به طور کامل امتناع ورزید. بسیارى از افرادى 
که تالش مى کنند سبک زندگى سالمى داشته باشند معتقدند که الزم است شیرینى از رژیم غذایى تا حد ممکن حذف شود اما این متخصص 

تغذیه مى گوید، چنین رویکردى اشتباه است.
سولوماتینا ادامه داد: براى خوردن یک تکه کیک خود را سرزنش نکنید. شرایط مختلفى وجود دارد، اگر مى خواهید کمى شیرینى نوش جان 

کنید آن را بخورید و به رژیم غذایى عادى خود برگردید. مهمترین نکته این است که معلوم شود تعادل را رعایت مى کنید.
او  بیان کرد که شیرینى ها فقط شکر دانه ریز، شیرینى و کیک نیستند؛ غذا هایى که در آخر هرم غذایى ما قرار دارند اغلب حاوى شکر هستند 

و بنابراین ترك شیرینى به طور کامل غیرممکن است اما کاهش سهم آن در رژیم غذایى باعث ایجاد اتفاقات خوشایند در بدن مى شود.
سولوماتینا گفت: حداقل در مرحله ابتدایى شیرینى جات را با رژیم غذایى الغرى ترکیب نکنید. نیازى نیست که دائمًا گرسنه بمانید. بدن 
شرایط جدیدى براى خود پیدا مى کند و بهتر است به آنها عادت کنید و سپس کالرى ها را کاهش دهید. در ابتدا شیرینى را کم کنید و سپس 

رژیم الغرى را اجرا کنید.
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هر آینه، اگــر مى دیدیــد آنچــه مردگانتان پــس از مرگ دیــده اند، 
بیتابى مى کردید و وحشت بر شما چیره مى شد. (و آنچه را ناشنیده 
مى گرفتید، مى شنیدید) و ســر به فرمان خدا مى آوردید. ولى آنچه 
مردگانتان پس از مرگ دیده اند، اکنون از چشــم شــما پنهان اســت و 
به زودى پرده ها باال خواهد رفت. آن حقایق را به شما نیز نشان دادند، 
ولى دیدن نخواستید و به گوش شما رسانیدند، ولى شنیدن نخواستید. 

موال على (ع)شما را راه نمودند، ولى ره یافتن نخواستید.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

چاپ دوم

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

 2-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: 1399/09/09

چاپ  دوم

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)
شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم 

اسالمى شهر در نظر دارد عملیات ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
معاونت فنى و عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 99/09/22 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.

اعتبار (ریال)موضوعردیف
12/400/000/000عملیات اجرایى کانال هدایت روان آب هاى سطحى غرب شاهین شهر1
7/000/000/000عملیات احداث پارك محله اى با اولویت نسیم 25

م الف: 1050733

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، 
معاون امور فرهنگى و رســانه اى و همچنیــن رییس اداره 
مطبوعات و تبلیغات ایــن اداره کل، از نرم افزار جامع اطالع 

رسانى روزنامه نصف جهان رونمایى شد.
حجت االسالم والمسلمین معتمدى، مدیر کل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان اصفهان، ضمن تقدیر از تالش صورت 
گرفته در تهیه این اپلیکیشن ابراز امیدوارى کرد که با فراگیر 
شدن استفاده از این نرم افزار، مخاطبان نصف جهان بتوانند 
با سرعت و کیفیت بیشترى در جریان اخبار روزانه و همچنین 
اطالع از ظرفیت هاى فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اقتصادى 

اصفهان قرار گیرند.
وى اظهار داشــت:«فضاى مجازى علیرغــم تهدیداتى که 
دارد مى تواند به عنوان یک فرصت در زمینه اطالع رســانى 
از فعالیت ها و بخصوص آگاهى بخشــى در زمینه ترویج امر 
مهدویت، اخالق و معارف اســالمى مورد استفاده قرار گیرد 
و رسانه هاى اســتان با خالقیت و توانمندى هایى که دارند، 

مى توانند در این عرصه پیشتاز و نمونه باشند.»
مدیرعامل و سردبیر نصف جهان نیز گفت:«بسیارى معتقدند 
که با رشد اینترنت در زندگى مردم و جذابیت فضاى مجازى، 
دوره حیات رسانه هاى کاغذى به پایان رسیده است. در حالى 
که ما معتقدیم نه تنها چنین نشده، بلکه قابلیت هایى ایجاد 
شده اســت که مى تواند به رشد و توســعه کیفى مطبوعات 

منجر شود.»

ایرج ناظمى ادامه داد:« با توجه به همین موضوع اســت که 
در ابتدا نسبت به راه اندازى وب سایت اینترنتى روزنامه اقدام 
نمودیم و در ادامه نیز با بررســى و شناخت نیازهاى مخاطب 
امروزى، اپلیکیشــن اختصاصى نصف جهان را طراحى و راه 
اندازى کردیم که داراى ویژگى هاى جدید و انحصارى است.»
ناظمى اضافه کرد:«نشــریه نصف جهان با گذشت بیش از 
17 ســال به بلوغ خاص خود رســیده و پایگاه اینترنتى این 
روزنامه نیز با کســب رتبه 3 رقمــى در رنکینگ بین المللى 
الکسا، به عنوان برترین سایت خبرى در مجموعه رسانه هاى 
الکترونیک استان شناخته مى شود. در حال حاضر نیز ضمن 
تمرکز بر حضور در شــبکه هاى اجتماعى، اطمینان کامل و 
قاطع داریم که نرم افزار جدید مى تواند به عنوان مکمل حلقه 
اطالع رسانى مکتوب و مجازى، مورد اقبال مخاطبین ملى و 

محلى نصف جهان قرار گیرد.»
شــایان ذکر اســت نرم افزار مذکور که در قالب موبایل و به 
صورت اختصاصى توســط واحد انفورماتیــک نصف جهان 
طراحى و تولید شــده، عالوه بر ارائه جدیدترین اخبار ایران و 
جهان که به صورت مستقیم از ســایت این روزنامه دریافت 
مى شوند، بخش هایى نیز براى ارائه نسخه الکترونیک، گزارش 

تصویرى، اینفوگرافى، کلیپ و... در نظر گرفته شده است.
همچنین انتشار روزانه یک عکس نوشــت از سخنان موال 
على (ع) به همراه صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع) نیز از 
جمله سایر قسمت هاى این نرم افزار به شمار مى رود و این 

امکان وجود دارد که در مناسبت هاى ملى و مذهبى مختلف و 
همچنین مقاطع زمانى گوناگون، بخش هاى متنوع دیگرى 

نیز به آن افزوده شود.
مهم تریــن امکان موجــود در ایــن اپلیکیشــن به بخش

 NSF Code طراحى شده مربوط است که قابلیت کم نظیر 
مشــاهده فیلم، گزارش تصویرى، منبع اینترنتى و فایل هاى 
مکمل اخبار منتشر شــده در روزنامه را براى مخاطبان ایجاد 
مى کند. در این راســتا و در انتهاى برخى از اخبار نصف جهان 
یک عدد چهار رقمى درج شده اســت که مخاطبان روزنامه 
مى توانند این کد را در کادر مربوطه در اپلیکیشن مورد نظر وارد 

نموده و محتواى چند رسانه اى فوق الذکر را مشاهده نمایند.
پیش از این برخى روزنامه هاى کشــور به تقلید از نشریات 
غربى و با اســتفاده از تکنولوژى QR code سعى در ارائه 
محتواى چند رسانه اى به مخاطبان خود را داشتند که با توجه 
به پیچیدگى ها و کاســتى هاى آن و هم چنین عدم آشنایى 
عموم مردم با نــرم افزارهاى مربوطــه، روش مذکور ناکام 
و منســوخ شــد اما با خالقیت بدیع واحد انفورماتیک نصف 
جهان، ضمن ایجاد سهولت دسترســى به تولیدات دیدارى 
و شنیدارى، فضایى با نشــاط و جذاب براى مخاطبان ایجاد 

شده است.
نرم افزار موجود هم اکنون از طریق شــبکه هاى اجتماعى 
روزنامه و همچنین سایت نصف جهان قابل دریافت و نصب 

مى باشد.

با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان صورت گرفت؛

رونمایى از نرم افزار 
جامع اطالع رسانى نصف جهان


