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از مضرات همبرگر بیشتر بدانیماحتمال خرید هیجانى مرغ در آستانه ماه رمضانایرج نوذرى بهترین گزینه براى «صندلى داغ» استتلف شدن 40 درصد زنبورهاى کشور دلربایى هاى سپاهانى سابق در قطر سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

حواستان به
کلیه هایتان

 باشد

رکوردشکنى بسترى بیماران کرونایى 
3

3

3
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کرایه تاکسى هاى اصفهان 
25 درصد گران شد

دوره نهفتگى کروناى 
انگلیسى چند روز است؟

5000 ُتن شکر 
به اصفهان 

تخصیص یافت 5

تپه اشرف 
تنها مانده است

استفاده زیاد از نمک نه تنها براى فشار خون مضر 
است، بلکه به کلیه ها نیز آسیب مى زند. اگر شما در 
غذاى خود نمک زیاد ریخته باشید، فرقى ندارد که 

مثًال با آب زیاد شورى آن را رفع کنید، در هر صورت 
شما آن مقدار نمک را جذب خواهید کرد.

به نظر مى رسید امضاى تفاهمنامه بین شهردارى 
و میراث فرهنگى اصفهــان در روزهاى پایانى 
سال گذشته براى ساماندهى وضعیت تپه اشرف، 
مهر پایانى بــر غفلت طوالنــى از این محوطه 
باستانى باشد، اما سرپرســت هیئت کاوش این 
تپه خبــر مى دهد که حتى تفاهمنامــه هم تا به 
امروز نتوانسته گره اى از کالف مشکالت آن باز 

کند.
علیرضا جعفرى زند، سرپرست هیئت کاوش در 
تپه اشرف درباره وضعیت این تپه باستانى پس از 

انعقاد تفاهمنامه ...

4

درخواست پلیس براى اصالح مسیرهاى دوچرخه سوارىدرخواست پلیس براى اصالح مسیرهاى دوچرخه سوارى
 در اصفهان در اصفهان

3

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: در 2 روز تعداد 2600 بیمار شناسایى کردیم که این رقم تاکنون بى سابقه بوده است 
و نشان شیوع باالى بیمارى است

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خبرى از اجراى تفاهمنامه امضا شده 
بین شهردارى و میراث فرهنگى اصفهان 

در سال گذشته نیست

280 واحدصنفى 
طى 5 روز 
دراصفهان 
پلمب شد

هزینه سرویس پیامکى برخى بانک ها 30 هزار تومان شد
2

ین رور ب و
سال هجدهم /شم

5

بدشانسى بدشانسى 
دوبارهدوباره
 مصلح مصلح

 9001:2015 ISO تمدید گواهینامه بین المللى استاندارد
بدون هر گونه عدم انطباق واحدهاى بانک توســعه تعاون 

صورت پذیرفت.
اداره کل ســازمان و روشها بانک توســعه تعاون به عنوان 
یکى از ارکان برنامه ریزى بانک، اسناد راهبردى به منظور 
استاندارد ســازى و تعالى بانک توســعه تعاون را به مرحله 
تدوین و اجرا در آورده است، که یکى از برنامه هاى اجرایى 
اسناد تدوین شده، پیاده ســازى استاندارد ISO 9001 بوده 

است.

گفتنى اســت در راســتاى تحقق رضایتمندى مشتریان و 
بهبود فرآیندهاى بانک، از شــش سال گذشته پیاده سازى 
استاندارد یاد شده در واحدهاى ستادى و سه شعبه منتخب 
آغاز گردید و این فرآیند تا حد زیادى در شعب استان تهران 

نیز صورت پذیرفت.
شایان ذکر است طى بررسى ها و آزمون هاى ممیزان شرکت 
اعطا کننده ایزو، سیستم مدیریت کیفیت و استاندارد یاد شده 
بدون دریافت هر گونه عدم انطباق بزرگ یا کوچک صورت 
پذیرفته است که نشانگر این است واحدهاى بانک توسعه 

تعاون در انجام وظایف و در مسیر خدمت رسانى، التزام کافى 
به رعایت قواعد، چارچوبها و الزامات ایزو داشته اند.

تمدید گواهینامه بین المللى استاندارد بانک توسعه تعاون

مدیرکل اوقاف و امورخیریه اســتان اصفهان از ثبت 98 
وقف جدید طى سال گذشته در این استان خبر داد.

حجت االسالم محمد حسین بلک از پیش بینى اجراى 
طرح ملى ضیافت الهى، اعزام مبلغ به روستاها، جلسات 
تفسیر قرآن و رزمایش کمک مومنانه در ایام ماه مبارك 
رمضان براساس دستورالعمل ها و پروتکل هاى بهداشتى 

ستاد ملى کروناى کشور و استان اصفهان خبرداد .
 وى، از اعزام بیش از 50 مبلغ به شــهرها و روستاهاى 
استان اصفهان در ایام ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: 
بالغ بر 350 نفر از مبلغین اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان  نیز در ایام ماه مبارك رمضان در فضاى مجازى  

و غیر مجازى فعال خواهند بود.

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان از ثبت 
98 وقف جدید طى ســال گذشــته در این استان خبر 
داد و گفــت: بیش از 180 میلیارد تومان براى ســرمایه 
گذارى موقوفات ســال  1400 اســتان در زمینه هاى 
تجارى، مسکونى، قرآنى، کشاورزى  و... اختصاص یافته

 است.

ثبت 98 وقف جدید در استان اصفهان

مسابقه داســتان کوتاه با عنوان "هشت دقیقه در سیاره 
مریخ" ویژه نوجوانان تا 30 فروردین ماه از سوى مرکز 

نجوم ادیب برگزار مى شود.
مدیــر مرکز نجوم ادیب گفت: این مســابقه داســتان 
نویســى ویــژه نوجوانــان در دو بخــش آزاد و ویژه
 برنامه ریزى شــده اســت که در بخش آزاد نوجوانان 
عالقه مند به علم نجوم در رده ســنى 13 تا 18 ســال، 
مى توانند داســتان هاى خود را با موضوعات مرتبط با 
علم نجوم و هوافضا بر مبناى قوه تخیل نوشته و ارسال

 کنند.

مهرى نقوى با اشــاره به برگزارى مســابقه در بخش 
ویژه اظهار داشــت: در این بخش نیز شرکت کنندگان 
باید داستانى با عنوان "هشــت دقیقه در سیاره مریخ" 
که مربوط به فرود مریخ نورد استقامت است را به رشته 

تحریر در آورند.
نقوى با اشــاره به تمدید زمان برگزارى مسابقه تا پایان 
فروردین ادامه داد: در بخش آزاد یک برنده و در بخش 
ویژه سه برنده در دو گروه ســنى معرفى مى شوند که 
نتایج مسابقه پس از انجام داورى توسط کارشناسان در 

فضاى مجازى معرفى مى شوند.

8 دقیقه با نوجوانان در سیاره مریخ 

آگهى مناقصه عمومى 
شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- خرید، حمل و تحویل لوله و اتصاالت کاروگیت مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومى
2- عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر و منطقه صنعتى دولت آباد مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومى
3- عملیات اجرایى بهسازى تاالر شهردارى (تأسیسات برقى و نماسازى دکوراتیو بدنه و سقف تاالر) مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08
گشایش پاکات: روز پنجشنبه مورخ 1400/02/09

محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتى www.dolatabadcity.ir تلفن: 45822010- 031

م الف: 1121939

نوبت اول

حسن حجتى- شهردار دولت آباد

اصغر فرهادى: اصغر فرهادى: 
از قلب و از قلب و 
ناخودآگاهم ناخودآگاهم 
فیلم مى سازمفیلم مى سازم

امام جمعه اصفهان گفت: اگر مــردم خدمات صادقانه و 
متعهدانه از ادارات و نهادهاى دولتى ببینند بدون شــک 
احساس رضایت آنان از عملکرد دســتگاه هاى دولتى 

افزایش مى یابد.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد در دیــدار مدیرکل 

و معاون ثبت احوال اســتان اصفهان اظهار داشــت: در 
سال هاى اخیر اداره کل ثبت احوال استان اصفهان جزو 
اداراتى است که همکارى خوبى در میان کارمندان این 
اداره موج مى زند و مشخص است که براى برطرف کردن 
نیاز مردم و ارائه خدمت به مردم صادقانه تالش مى کنند.

وى افــزود: امام ســجاد(ع) در دعاى هشــتم صحیفه 
سجادیه از برخى آســیب ها به خدا پناه مى برند که یکى 
از آن ها این اســت که مى فرمایند کــه "خدایا به تو پناه 
مى برم از اینکه نسبت به کسانى که زیر دست من هستند 
سرپرستى بدى داشته باشــم و با آنان بدرفتارى کنم و 
به تو پناه مى برم از اینکه کســى کار خوب مى کند و از 
او سپاسگزارى نکنم"، بدون شــک این سوء رفتار، مانع 
تکرار کارهاى خوب مى شود و تشــکر کردن بیش تر از 

انتقاد سازندگى دارد.  
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان هم در این دیدار 
با ارائه گزارشــى از عملکرد این اداره کل اظهار داشت: 
با توجه به بروز بیمارى کرونا، ســرعت طالق در استان 
اصفهان کاهش و ســرعت ازدواج افزایش یافته است، 
همچنین میزان والدت در سال 1397، 70 هزار والدت، 
در سال 1398، 60 هزار و در سال 1399، 56 هزار والدت 
بوده است که نشان از روند کاهشــى والدت در استان 

اصفهان دارد.

خدمت صادقانه نهادهاى دولتى رضایت مردم را افزایش مى دهد

آئین تحلیف 23 کارآموز یازدهمین دوره مرکز کارآموزان 
قضائى اصفهان برگزار شد.

محمدرضا حبیبى با اعالم این خبــر اظهار کرد: یکى از 
برکات و مصوبات ســفر ریاســت معظم قوه قضائیه به 
اصفهان دستور مؤکد ایشان براى تأمین و تکمیل کادر 

نیروى قضائى بود که به مرور در حال انجام است.
وى افزود: 30 نفــر در دوره یازدهم ایــن مرکز مراحل 
کارآموزى خود را گذراندند که از این تعداد 23 نفر موفق 
به کسب شرایط الزم شدند و با انجام مراسم تحلیف در 

حوزه هاى قضائى سطح استان مشغول به کار مى شوند.

رئیس کل دادگســترى اســتان در این مراسم خطاب 
به کارآمــوزان تازه راه یافته به تصــدى امر قضا، گفت: 
مســئولیت امر قضا به دلیل آنکه با جان، مال، حیثیت و 
آبروى افراد و ناموس مردم مرتبط است بسیار سنگین و 
خطیر است و تنها تقواى الهى مى تواند ضامن سالمت و 
مصون ماندن قاضى از موانع و وسوسه هاى شیاطین در 

این مسیر باشد.
وى با تاکید بر لزوم وجود انضباط کارى، افزود: در مرحله 
بعد رعایت نظم و انضباط کارى اســت که الزمه کار در 

مسیر احقاق حق و اجراى عدالت توسط قاضى است.

حبیبى در ادامه اشــراف کامل و دقیق قاضى به ابعاد و 
زوایاى پرونده را در اتقان آرا مهم دانســت و تأکید کرد: 
مطالعه دقیق و اشــراف کامل قاضى بــه ابعاد و زوایاى 
مختلف پرونده باعث اتقان آرا، رفع اطاله دادرسى و جلب 

رضایتمندى عمومى مى شود.
رئیس دستگاه قضائى استان اصفهان در پایان بر اجراى 
دقیق مفاد دســتورالعمل هاى صادره از ســوى ریاست 
محترم قوه قضائیه که مهمترین آن سند ارتقا یافته تحول 
قضائى که در راستاى سیاســت هاى عالى قوه قضائیه 

صادر شده است، تأکید کرد.

23 کارآموز قضایى به جمع قضات استان اصفهان افزوده شد

معاون سوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، با بیان اینکه یکى از 
مشکالت ما در حوزه سوادآموزى مهاجرپذیر بودن و اتباع خارجى در استان است، گفت: 
آمار بى سوادى در استان تقریبا هر سال تکرار مى شود، چون با وجود باسواد شدن افراد، 

ورودى هاى جدید داریم.
نسرین باباپور اظهار کرد: در سال تحصیلى جارى 6282 سواد آموز در سطح استان تحت 
پوشش قرار دارند که نسبت به هدفى که وزارت آموزش و پرورش براى ما مشخص کرده 

بود، پوشش نزدیک به 72 درصدى داریم.
وى گروه سنى تحت پوشش سوادآموزى را 10 تا 49 سال اعالم کرد و افزود: بیشترین 
سوادآموزان در اســتان در گروه سنى 30 تا 40 ســال قرار دارند و بیشترین استقبال از 

سوادآموزى را زنان دارند.
وى با اعالم اینکه در حال حاضر جزو 5 استان باســواد در سطح کشور هستیم، گفت: 

جایگاه خوبى در سطح کشور داریم و پوشش باسوادى در استان 97 درصد است.

آمار بى سوادى در اصفهان هر سال تکرار مى شود

سپاهان-نفت مسجد سلیمان، امروز در ورزشگاه نقش جهان

حمله شیرها به نفت کش ها
 تیم فوتبال سپاهان اصفهان در چارچوب هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر 

میزبان تیم نفت مسجدسلیمان است.
هفته بیســتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امروز دوشنبه
 23 فروردین ماه با برگزارى دو دیدار ادامه مى یابــد که در یکى از رقابت ها 

سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم فوتبال نفت...
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روزنامه «شرق» در شماره روز گذشته خود، گزارش- 
مصاحبه جالبى دارد. خبرنگار «شرق» که براى گفتگو 
با عفت مرعشى، همسر 85 ساله مرحوم اکبر هاشمى 
رفسنجانى به منزل جدید او رفته، گزارش این مالقات 
را که در آن فائزه هاشمى هم حضور داشته منتشر کرده 
اســت. در این گفتگو از همه چیز صحبت به میان آمده 
و از جمله درباره زندگى شــخصى خود عفت مرعشى 
با هاشمى رفســنجانى. فائزه در جایى از گفتگو درباره 
وضعیت این روزهاى مادرش مــى گوید: «مامان بعد 
از فوت بابا، تارك دنیا شد. خبرها را کمتر دنبال مى کند 
و حال و حوصله هم ندارد.» اظهارات همســر مرحوم 
هاشمى رفسنجانى نیز همین موضوع را تأیید مى کند 
اما به هر  حال دانستن گوشه هایى از زندگى شخصى 
مرد پرقدرتى به نام اکبر هاشــمى رفسنجانى همیشه 

جذاب است. 
■عفت خانم سرش را باال مى کند و مى گوید: «من پنج 
بچه داشــتم و در تمام زندگى ام در حــال مبارزه بودم. 
پیش از انقالب خواب بدى دیدم. خواب دیدم همسرم 
شاه شده. در خواب گریه مى کردم که من دوست ندارم 
تو شاه باشــى. این خواب را برایش تعریف کردم... او 
شاه نشد، اما در همه ســال هاى پس از انقالب خدمت 

کرد...».
■خانم مرعشــى، هیچ وقت با آقاى هاشــمى درباره 
مسائل مملکتى صحبت مى کردید؟  از شما نظرخواهى 
مى کردند؟ عفت خانم مى خندد و مى گوید: «از سر کار 
که مى آمد همانطور که مى نشستیم و چاى مى خوردیم 
همه چیز را تعریف مى کرد. بعد مــن مى گفتم من اگر 
بودم اینجا این کار را مى کردم. سرش را تکان مى داد. 
یک وقت هایى مى گفت چیزى که گفتى را پیش بردم 
و بهتر شد... درباره مســائل زنان اما همیشه از ما نظر 
مى خواســت. از فائزه هم نظر مى خواست... حیف شد 

رفت...».

■از عفت خانم درباره زندگى اش با هاشمى رفسنجانى 
سئوال مى کنیم. از او مى پرســم که هیچ وقت با آقاى 
هاشمى دعوا کردند؟ او مى گوید هیچ وقت و فائزه سرش 
را بلند مى کند و مى گوید: «خیلى دعوا مى کرد. مامان 
با بابا دعوا مى کرد... اما بابا هیچى نمى گفت. مامان رو 
دوست داشت خیلى...». خانم مرعشى مى گوید: «من 
با بابات دعوا مى کردم؟ کى دعوا کردم؟ منم دوستش 

داشتم...».

■ از خانم مرعشــى ســئوال مى کنم، دست پختتان را 
دوست داشت؟  «خیلى... همیشــه یک جورى تنظیم 
مى کرد که شــام رو حداقــل با من بخــوره. هر وقت 
هم مى پرسیدیم چى درســت کنیم، کشک بادمجان 
یا آبگوشت مى خواســت...». فائزه مى گوید: «عاشق 
آبگوشت و کشک بادمجان بود. وقت هایى هم که مامان 
مى رفت سفر، مى پرسیدم غذا چى درست کنم، مى گفت 

آبگوشت یا کشک بادمجان...».

■ مى گویم، عفت خانم روز آخر، روز آخرى را که آقاى 
هاشمى از خانه بیرون رفت، یادتان هست؟ او مى گوید: 
«یادم هست. صبحانه خوردیم. حالش خوب بود. آنقدر 
خوب بود که من مطمئنم وقت رفتنش نبود. از خانه که 
بیرون رفت چند بارى تلفنى حرف زدیم. حوالى ساعت 6 
بعدازظهر از خواب بیدار شدم. آمدم داخل پذیرایى دیدم 
محسن نشسته. پرسیدم از بابا چه خبر؟ به من گفت که 

چه اتفاقى افتاده... اما حقش این مرگ نبود...».

مدیرعامل اتحادیه مرکزى زنبورداران ایران از تلفات 40 
درصدى زنبورهاى عسل در زمستان گذرانى سال گذشته 
خبر داد و از مسئوالن درخواست کمک فورى براى نجات 
زنبورهاى باقیمانده با تأمین نهاده هاى تولید به میزان کافى 

و با قیمت مناسب کرد.
حسین موســویان با بیان اینکه زنبورستان هاى کشور در 
شرایط بسیار نامناسبى هســتند، اظهار کرد: در زمستان 
گذرانى سال گذشته تلفات گسترده اى در زنبورستان هاى 
کشــور اتفاق افتاد که دلیل آن براى سازمان دامپزشکى 
تا این لحظه ناشــناخته اســت. وى ادامه داد: آمار نشان 
مى دهد که تا 40 درصد از جمعیت زنبورهاى عسل کشور 

تلف شده اند.موسویان با اشــاره به اهمیت زنبور عسل در 
گرده افشــانى براى تولید محصوالت گیاهى افزود: این 
اتفاق مى تواند تهدیدى براى حفظ امنیت غذایى با کاهش 
تولید محصوالت کشاورزى باشد. به گفته وى؛ مهمترین 
کمک بــراى نجات جمعیت باقیمانده زنبورهاى عســل 
کشور تأمین نهاده هاى تولید با قیمت مناسب از جمله شکر 
مورد نیاز براى تغذیه کندوهاست. موسویان یادآور شد: نیاز 
فورى به شکر نه براى تولید عسل بلکه براى احیاى کندوها 
با تقویت و زنده نگهداشتن زنبورهاى کارگر و تخم ریزى 
ملکه است. وى خشکسالى بهار سال جارى را تهدید بیشتر 

براى ادامه حیات زنبورهاى باقیمانده دانست.

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: این شرایط 
همه گیرى کرونا را تا کنون تجربه نکرده ایم و وضع بدتر 

از آبان گذشته است.
علیرضا رئیسى گفت: وزارت بهداشت فقط یک رأى در 
ستاد ملى مقابله با کرونا دارد و در این ستاد نیز اعالم کرد 
با سفر هاى نوروزى مخالف است، عده کمى با این نظر 
وزارت بهداشت موافق بودند و بقیه اعضا با آن مخالفت 

کردند که منجر به انجام سفر ها شد.
وى اضافه کرد: البته سفر موجب بیمارى نمى شود بلکه 
دورهمى ها و خرید هایى که در مقصد انجام مى شــود و 
مسافران فاصله هاى اجتماعى را رعایت نمى کنند؛ موجب 

شیوع کرونا مى شود. رئیسى گفت: آنچه در روز هاى اخیر 
در شــیوع گســترده بیمارى کرونا مى بینیم؛ مربوط به 
خرید هاى شب عید است و آثار مسافرت هاى نوروزى از 

هفته آینده خود را نشان مى دهد.
سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: کانون نخست 
ویروس انگلیسى اســتان خوزستان و شهر اهواز بود که 
کل این اســتان را متأثر کرد، اما اکنون شهر اهواز روند 
نزولى دارد، اما ابتال به ویروس کرونا در بقیه شهر هاى 
خوزستان صعودى شده است و با انتشار ویروس انگلیسى 
در کل کشور بســتن راه هاى ارتباطى با خوزستان دیگر 

فایده اى ندارد.

تلف شدن 40 درصد 
زنبورهاى کشور 

بستن راه هاى خوزستان
 دیگر فایده اى ندارد

خرید 15 میلیون تلفن همراه 
  ایرنا| انجمــن واردکننــدگان موبایل 
اعالم کرد: پارســال 15 میلیــون و 800 هزار 
دستگاه تلفن همراه وارد کشــور شد. انجمن 
یاد شــده در پیامى در توییتر، نوشت: در سال 
کرونازده 99 با وجود همه مشکالت پیش روى 
واردکنندگان گوشى تلفن همراه، چیزى حدود 
15 میلیون و 800 هزار تلفن همراه وارد کشور 
شــد که 15 میلیون از این تعداد مصرف شده 
است. بنا بر اعالم این انجمن، در سال گذشته 
2/5 میلیون دستگاه گوشى غیرهوشمند هم در 

بازار ایران به فروش رفته است.

آمار جدید 
مهاجرت پرستاران

رئیــس هیئت    خبرگزارى دانشجو|
مدیره نظام پرستارى تهران از مهاجرت ماهانه 
500 پرستار به کشور هاى آمریکایى و اروپایى 
خبــر داد. آرمین زارعیان تصریــح کرد: اغلب 
پرستاران ایرانى به کشور هاى آمریکاى شمالى 
مثل کانادا و سوئد در اروپا و همچنین برخى از 
کشور هاى حوزه خلیج فارس مهاجرت مى کنند. 
وى تأکید کرد: پرستارانى که به کشور هاى فوق 
مهاجرت مى کنند اغلب پرســتار شرکت هاى 

خصوصى هستند.

پنج قلو، تماماً پسر! 
مدیر بیمارستان حضرت زینب(س)    ایرنا|
شــیراز گفت: یک بانوى المردى در نخستین 
زایمان خود در این بیمارســتان پنج قلوى پسر 
به دنیا آورد. طاهره گشتاسب در این باره گفت: 
این زن 22 ســاله نوزادان خود را سالم به دنیا 
آورد. او با بیان اینکه نوزادان در هفته بیست و 
نهم حاملگى این بانوى شیرازى به دنیا آمده اند، 

گفت: وزن نوزادان کم بوده است.

چرا کویر لوت قرمز است؟!
قرار گرفتــن کویر لوت در    خبر آنالین|
شرایط قرمز کرونایى باعث شده است سئواالتى 
در این رابطه به وجود بیاورد. اپلیکیشن ماسک 
که هر روز نقشه وضعیت کرونا را به روز مى کند، 
در پاســخ به این سئوال نوشــته است: مبناى 
رنگبندى، روند مبتالیان در هر «شهرستان» 
است. شهرستان هاى زاهدان (استان سیستان 
و بلوچستان) و کرمان (استان کرمان) به دلیل 
روند افزایشى بسترى در شهر زاهدان و کرمان 
قرمز هســتند. لذا کل این دو شهرســتان در 

وضعیت قرمز قرار گرفته است. 

مرگ به دلیل خاموشى 
رئیس    باشگاه خبرنگاران جوان| 
پلیس راهور تهران گفت: در بهمن ماه ســال 
گذشــته 26 نفر از هموطنان در تصادفات به 
دلیل خاموشى معابر تهران جان باختند و پس از 
اینکه روشنایى ها افزایش یافت، شاهد کاهش 

جانباختگان عابران پیاده بودیم.

رونمایى از بلندترین 
مجسمه عیسى (ع)

همه چیز بــراى قــرار دادن    روزیاتو|
تمثال مسیح(ع) در ســر جاى خود آماده است، 
مجســمه اى که با 43 متر ارتفــاع، بلندترین 
مجسمه مسیح(ع) خواهد بود. مجسمه مسیح 
محافظ در منطقه انکانتــادو در برزیل در حال 
ساخت است. این مجسمه بسیار بلندتر از مجسمه 
مشــهور مســیح رهایى بخش در ریودوژانیرو 
خواهد بود که تنها 38 متر ارتفاع داشته و طول 
آن در قسمت دســت ها نیز تنها 28 متر است. 
دست هاى باز شده این اثر جدید از نوك تا نوك 
بیش از 36 متر طول خواهند داشت. ساخت سر 
این مجسمه که گفته مى شود بیش از 40 تن وزن 

دارد، سه ماه طول کشیده است.

حادثه  در تأسیسات نطنز
سخنگوى ســازمان انرژى اتمى از    فارس|
وقوع حادثه  در بامداد روز یک شنبه در بخشى از شبکه 
توزیع برق تأسیسات غنى سازى نطنز خبر داد و گفت: 
خوشــبختانه این حادثه صدمات انسانى و آلودگى به 
دنبال نداشته و علل آن در دست بررسى است. بهروز 
کمالوندى افزود: علل حادثه در دست بررسى است و 
متعاقبًا اطالعات تکمیلى اعالم خواهد شد.13 تیر ماه 
1399 نیز مرکز مونتاژ ســانتریفیوژها در محوطه باز 

سایت نطنز دچار حادثه شد.

خانم معاون، نامزد نمى شود
  ایسنا| لعیا جنیدى، معــاون حقوقى رئیس 
جمهورى با رد برخى گمانــه زنى ها درباره قصد خود 
براى اعالم کاندیداتورى در انتخابات ریاست جمهورى 
گفت: من اصًال چنین قصدى ندارم و بعد از اتمام دولت 
دوازدهم برنامه هاى شخصى خودم از جمله تدریس و 

کارهاى حرفه اى دیگرى را انجام خواهم داد.

رستم قاسمى عذرخواهى کرد
  دیده بان ایران| رستم قاسمى، نامزد انتخابات 
ریاست جمهورى پیش رو در پیامى توییترى به اشتباه 
در اعالم میزان قرارداد فسفات سوریه در صداوسیما  
اقرار کرد. وزیر نفت دولت احمدى نژاد نوشــت: عدد 
صحیح ســهم ایران در قرارداد اســتراتژیک معادن 
فسفات سوریه بیش از یک میلیارد تن و سهم روسیه 
حدود 105 میلیون تن مى باشد که با عرض پوزش به 

اشتباه هزار میلیون تن عرض کردم...

آماردهندگان را محاکمه کنید
عبــاس عبــدى فعال سیاســى    برترین ها|
اصالح طلب در توییتر نوشت: آماردهندگان قربانیان 
کرونا را محاکمــه کنید، چون 14 ماه اســت خالف 
مى گویند. بفرمایید چگونه دیروز (شــنبه) در تهران 
70 فوتى داشــتیم و در کل کشور که قرمز است فقط 
193 فوتى؟ این رقم باید 6 تا 7 برابر تهران باشد. اول 
اینها را محاکمــه کنید، چون 14 ماه اســت خالف 

مى گویند.

بانک ها مراقب باشند
  اعتماد آنالین| فرهــاد دژپســند، وزیــر 
امور اقتصادى و دارایى با ارســال نامه اى به مدیران 
عامل بانک هاى دولتى بار دیگــر تأکید کرد که همه 
بانک ها باید به منظور پشتیبانى از تولید، نرخ هاى سود 
مصوب شــوراى پول و اعتبار (16 درصد) را رعایت 
کنند. وزیر امور اقتصــادى و دارایى در این نامه تأکید 
کرده که پرداخــت نرخ هاى باالتــر از نرخ مصوب 
شوراى پول و اعتبار جزو هزینه هاى مالیاتى قابل قبول 

نیست.

به استقبال سعید جلیلى 
شــواهد و قرائنى وجود دارد که    نامه نیوز|
سعید جلیلى آمدنى اســت. تیم رســانه اى و شبکه 
هوادارى او بــه کار افتــاده و از رســانه ها گرفته تا 
شبکه هاى اجتماعى مثل توییتر و کالپ هاوس هیچ 
فرصت و تریبونى را از دست نمى دهند.  احتمال حمایت 
طیف پایدارى از وى نیز روز به روز بیشــتر مى شود. 
بیایید یک بار دیگر به اســتقبال نامزدى سعید جلیلى 
برویم و ببینیم این بار آیا جامعه به او اعتماد مى کند؟ آیا 
همانطور که حامیان او مى گویند تفکر او خصوصًا در 

سیاست خارجى مورد تأیید اکثریت است ؟

مى آید، نمى آید؟!
على محمدنمــازى، عضو    دیده بان ایران|
شوراى مرکزى حزب کارگزاران سازندگى گفت: هنوز 
خبر نداریم جهانگیرى در انتخابات این دوره شرکت 
مى کند یا خیر. چند ماه گذشــته به صورت جدى وارد 
میدان و بعد از آن شنیده شد که در حال ارزیابى فضاى 
انتخابات است تا حضور پیدا کند یا خیر. هنوز به طور 

دقیق مشخص نیست حضور پیدا مى کند یا نه. 

پرده اى از زندگى شخصى اکبر هاشمى رفسنجانى به روایت همسرشخبرخوان

عفت مرعشى: مطمئنم وقت رفتنش نبود 
آرمان کیانى

جوان مشهدى که مزاحم سایبرى بود این بار با مزاحمت 
براى پلیس بین الملل به دام افتاد و اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوى با اشاره به اینکه 
مزاحم ســایبرى این بار وقت پلیس بین الملل را گرفت، 
از دستگیرى متهم خبر داد و گفت: با توجه به سوابق به 
دست آمده مشخص شد وى در گذشته نیز مزاحمت هایى 
را براى آتش نشانى و خدمات اورژانس داشته و این کار را 

با هدف سرگرمى و تفریح انجام مى داده است.
سرهنگ جواد جهانشیرى در تشریح خبر گفت: با توجه به 
دریافت گزارشى از سوى پلیس بین الملل مبنى بر گزارش 

خودکشى فردى در ایران رسیدگى به موضوع در دستور 
کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: در شرح گزارش مشخص شد 
فردى در حوزه استان خراســان رضوى با ارسال ایمیلى 
حاوى بحران روحى و روانى اش قصد خودکشى خود را 
به مرکز بحران واشینگتن گزارش کرده است و در ادامه، 
این مرکز موضوع را به پلیس بین الملل منعکس کرد و 
در ادامه پلیس فتا ناجا به دلیل موقعیت جغرافیایى عامل 
خودکشى، مأموریت شناسایى فرد را به پلیس فتا استان 

خراسان رضوى محول کرد.

سرهنگ جهانشــیرى افزود: پلیس فتا استان خراسان 
رضوى در کمتر از 2 ســاعت موقعیــت عامل گزارش 
خودکشى را شناسایى و براى اخذ اظهارات عامل انتشار 

خبر وى را به پلیس فتا فراخواندند.
وى بیان کرد: عامل انتشار درج خبر خودکشى که فرد جوانى 
بود با رؤیت شواهد، اعتراف کرد براى سرگرمى و مزاح اقدام 
به ارسال ایمیل کرده است و با توجه به سوابق به دست آمده 
مشخص شد نامبرده در گذشته نیز مزاحمت هایى را براى 
آتش نشانى و خدمات اورژانس داشته است و از این کار براى 

سرگرمى و تفریح استفاده مى کند.

روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشــت: این روزها در 
فضاى مجازى نامه اى دست به دست مى شود که معاون 
وزیر و رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزى وزارت 
آموزش و پرورش به رئیس مرکز اطالع رسانى و روابط 
عمومى این وزارتخانه نوشته و در آن از عدم امکان موارد 

اصالحى کتاب هاى درسى خبر داده است. 
وى در این نامه علت عدم امکان انتشار را محرمانه  بودن 
پیشنهادهاى ارســالى از حوزه علمیه درخصوص نقد 

محتوایى کتاب هاى درسى اعالم کرده است! 
اگر این نامه جعلى نباشــد، باید از آقاى وزیر آموزش و 
پرورش خواسته شــود در این معاونت به صورت جدى 
تجدیدنظر کند و با شــفافیت کامل بــه اطالع عموم 
برساند که اگر حوزه علمیه به محتواى کتاب هاى درسى 
نقدى داشته باشد به هیچ وجه محرمانه نخواهد بود و 
اگر کسى چنین تصورى از دین دارد باید در افکار خودش 

تجدیدنظر کند.

خودزندگینامه معاون رئیس جمهورى وقت آمریکا که هنوز 
نامى براى آن انتخاب نشده، ســال 2023 به بازار مى آید و 
شرکت انتشاراتى «سایمن اند شوستر» قرارداد یک کتاب 
دیگر را هم با «پنس» بسته اســت. هر چند هنوز جزئیات 
مربوط به کتاب دوم آشــکار نشده اســت. این سیاستمدار 
کهنــه کار آمریکایى براى این دو کتاب رقمى بین ســه تا 
چهار میلیون دالر از مدیران «سایمن اند شوستر» مى گیرد.

پنس 61 ساله نخستین فرد از حلقه نزدیکان «ترامپ» است 
که پس از خروج از کاخ سفید در ماه ژانویه براى نوشتن کتاب 
خاطره هاى خود قرارداد بسته و آن را اعالم عمومى کرده 
است. هر چند پیش تر گفته مى شود «کلیان کان وى»، مشاور 
پیشین کاخ سفید و «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه دولت 

ترامپ هم سرگرم نوشتن کتاب خاطره هاى خود هستند.

معاون رئیس جمهورى پیشین آمریکا گرچه از وفادارترین 
و آشــکارترین متحدان ترامپ بود اما در ماجراى انتخابات 
ریاست جمهورى 2020 از موضع گیرى به سود رئیس خود 
پرهیز کرد و در نشست ششم ژانویه سنا هم برخالف خواسته 
ترامپ و هوادارانش به نتایج انتخابات مهر تأیید زد. هر چند 
شورش در کنگره باعث شد تأیید پیروزى «جو بایدن» در 

انتخابات چند ساعت به تأخیر بیافتد.
اگر پنس در کتاب خاطره هاى خود بخشــى از ماجراهاى 
شورش ششــم ژانویه 2021 در کنگره و خرابکارى هاى 
هواداران افراطى ترامپ را هــم روایت کند، از همین حاال 
مى توان آن را یک جنجال بزرگ در اردوگاه جمهوریخواهان 
دانســت که براى پیروزى در انتخابات 2024 حسابى ویژه 

باز کرده اند.

یــک کارشــناس مذهبى بــا انتقــاد از پخش 
ســریال هایى با موضوع شــیطان در ماه رمضان 
گفت: تلویزیون دقیقاً در همان زمان که خدا دست 
و پاى شیاطین را مى بندد، تالش مى کند تا قدرت 

نمایى جبهه باطل را به تصویر بکشد.
حجت االسالم سعید اصفهانیان به «ایرنا» گفت: 
از ابتداى دهه 80 شمسى که تلویزیون ما ناآگاهانه 
در دام موج هاى جهانى رسانه با موضوع «جن و 
شیطان» و سحر و طلسم قرار گرفت، این فضا به 
سوى جامعه ما سرازیر شــد و توسط شبکه هاى 
تلویزیونى در ماه ضیافت ا...، روش و مدلى بومى 

به خود گرفت.
وى افزود: از نیمه دهه 80، زمانــى تلویزیون ما 
اجنه و شیاطین را با اســم «او یک فرشته بود» بر 
آنتن تلویزیون برد که دقیقاً خداوند در همان زمان، 
دست و پاى شیاطین را مى بســت! ما در این ماه 
باید والیت خدا بر مؤمنان و نجات ایشان را نشان 
دهیم نه آنکه در 28 شب قدرت نمایى جبهه باطل 
را به تصویر بکشیم تا در یک شب بگوییم خدا هم 
هست! در سال هاى بعد نیز این ماجرا تکرار شد و 
بعد از آن هم تلویزیون به سمت سریال هایى رفت 
که «روح» را شاخص تصویرگرى در ماه رمضان 

قرار مى داد!
این پژوهشگر مذهبى ادامه داد: امسال ظاهراً قرار 
است مجدداً سریالى با همین موضوع پخش شود و 
تبلیغات آن در تلویزیون هم اکنون در حال پخش 
است. بنا براین آزمون و خطاهاى دهه 80 مجدداً 

در حال روى دادن است.
(سریال «احضار» به کارگردانى علیرضا افخمى و 
تهیه کنندگى محمودرضا تخشید قرار است در ایام 
ماه مبارك رمضان از شبکه یک سیما پخش شود. 
افخمى پیش تر مجموعه  «او یک فرشــته بود» 

(1384) را در پرونده کارى خود دارد.)

جوان مشهدى مرکز بحران آمریکا و اینترپل را سرکار گذاشت!

پیشنهاد محرمانه حوزه علمیه 
براى اصالح کتاب هاى درسى؟

معاون «ترامپ» افشاگرى مى کند؟

دست و پاى شیطان 
را در سریال هاى 
رمضانى باز نکنید

درحالى هزینه سرویس پیامک ها بانک ها سال قبل به 15 
هزار تومان افزایش یافته بود که به تازگى برخى بانک ها 
با ارسال پیامک به مشتریان خود از افزایش این رقم به 30 

هزار تومان خبر مى دهند.
  هزینه سرویس پیامکى بانک ها سال قبل از ده دوازده هزار 

تومان به 15 هزار تومان افزایش یافته بود.
هزینه سرویس پیامکى بانک ها امسال اما افزایش حداقل 
دو برابرى داشــته و از 15 هزار تومان به 30 هزار تومان 
رسیده است. این موضوع البته از سوى برخى بانک ها بعد 
از کسر از حساب مشترى، در قالب پیامک اعالم شده است.

بانک شهر و تعداد دیگرى از بانک هاى خصوصى با ارسال 
پیامکى به مشتریان خود اعالم کرده اند که مبلغ 30 هزار 
تومان از حساب شــما به عنوان ابونمان یکساله سرویس 
پیامک کسر شده اســت. این موضوع البته بعد از کسر از 

حساب مشترى در قالب پیامک اعالم شده است!
 برخى از مشــتریان بانکى نیز این پیامک را از تعدادى از 
بانک ها دریافت کرده اند: در صورتى که مشترى موجودى 
کافى نداشته باشــد، به معنى انصراف وى از دریافت این 

خدمت بانکى است.
پیش از این بانک ها علت افزایش هزینه سرویس پیامکى 
را افزایش هزینه دریافتى شــرکت مخابرات اعالم کرده 
بودند و احتماًال امســال هم به همین بهانه هزینه پیامک 

را دو برابر کرده اند.

هزینه سرویس پیامکى 
برخى بانک ها

 30 هزار تومان شد
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5000 ُتن شکر به اصفهان 
تخصیص یافت

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اسـتان اصفهان گفت : پنـج هزار تن 
شـکر با قیمت مصوب به این منطقه  اختصاص یافته 
اسـت و در روزهاى آینده توزیع آن شـروع مى شـود. 
اسماعیل نادرى افزود :پنج هزار تن شکر براى صنعت 
و واحدهاى تولیدى استان اصفهان و نیاز خانوار تامین 
شده و در اختیار واحدهاى بسته بندى قرار گرفته است 

تا در بسته هاى یک و سه کیلویى به بازار ارائه شود.

شرایط هتلداران اصفهان 
بحرانى است

رئیس جامعـه حرفه اى هتلـداران اصفهـان گفت: به 
دلیل کاهـش تعـداد مسـافرت ها در یک سـال اخیر، 
15 هتل و مهمانخانه سـنتى در اصفهان تعطیل شده 
و تعداد دیگرى هم در آسـتانه تعطیلى است، لذا ادامه 
این شرایط ضرر غیرقابل جبرانى بر صنعت گردشگرى 
استان و کشور وارد مى کند. کریم بیگى با بیان اینکه در 
سال گذشـته هتل ها به طور کلى تعطیل بود و شرایط 
خوبى بر آن هـا حاکم نبـود، اظهـار کـرد: در چند روز 
ابتدایى نوروز امسال هم پذیرش مسافر حدود 40 درصد 
ظرفیت هتل ها بود و پس از آن بـا اوج گیرى کرونا به 
حدود 12 درصد کاهش یافت که این وضعیت شرایط 

بحرانى و اسفناکى را براى هتلداران به وجود آورد.

افزایش 78 درصدى پارك  
کوتاه مدت 

معـاون حمـل و نقـل و ترافیک شـهردار اصفهـان از 
افزایش 78 درصـدى پارك  کوتاه مـدت خودروها در 
شهر با اجراى طرح پارك حاشیه اى هوشمند خبر داد. 
مسـعود بنده خدا اظهار کـرد: برنامه ریزى شـهردارى 
براى اجـراى این طـرح در 130 خیابان شـهر مدنظر 
بود که در مرحله نخسـت مصوبه الزم از شوراى شهر 
براى اجرا در 30 خیابان شـهر دریافت و در 13 خیابان 

اجرا شد. 

ارتقاى پهناى باند در انارك 
با همت تالشـگران مخابرات منطقه اصفهـان و با به 
روزرسـانى تجهیزات و زیر سـاخت هـاى مخابراتى،  
پهناى باند مخابرات در شهرستان انارك توسعه یافت. 
در راستاى توسعه زیر ساختهاى ارتباطى در شهرستان 
ناییـــن و به جهت افزایش رضایتمندى مشترکین ، 
پهناى باند دیتاى (UP LINK ) مرکز تلفــــن شـهر 
انارك  بـه ۱G ارتقا یافت و با اجـراى این طرح عالوه 
 ADSL بر شـهر انارك، سـرعت اینترنت مشـترکین
مخابرات در روسـتاهاى چوپانان، سپـــرو، سهیل و 

فرح آباد بهبــود یافت. 

همسطح سازى منهول 
فاضالب 

22 فقره منهـول فاضالب در شـهر نایین همسـطح 
سازى شـد. همزمان با شروع عملیات آسـفالت معابر 
در سـطح شـهر توسـط شـهرداري و به دلیل نامرئی 
بودن تعـدادى از دریچه هاي فاضـالب این عملیات 

اجرایى شد.

نصب و اصالح 
انشعاب هاى آب و فاضالب

در سـال 1399 بیـش از 1200 فقـره انشـعاب آب و 
فاضالب در سـطح آبفـا منطقه یـک نصـب، جابجا، 
جمـع آورى، تغییر قطـر و اصالح شـده اسـت. از این 
عملیات 718 فقره مربوط به انشعابات آب و 493 فقره 
مربوط به انشعابات فاضالب است. همچنین در سال 
گذشته 933 فقره کنتور توسط پیمانکار واحد نصب و 
انشعابات آبفا منطقه یک تعویض و نصب گردیده است 
که فرسودگى کنتورهاى آب مهم ترین عامل تعویض 
کنتور بوده اسـت. واگـذارى و نصب انشـعابات آب و 
فاضالب به مشـترکان آبفـا منطقه یـک از مهمترین 

برنامه هاى این امور در سال جارى است.

خبر

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
280 واحد صنفى متخلف از سه شنبه هفته گذشته تا یک 

شنبه هفته جارى در اصفهان پلمب شده است.
مهدى میرجهانیان اظهار داشــت: نظارت بر روند اجراى 
محدودیت ها با همکارى مرکز بهداشــت، پلیس اماکن، 
بازرسى اصناف و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در دست انجام اســت. وى با بیان اینکه در این بازه زمانى 
8500 مورد بازرسى در سطح شهرستان هاى تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان انجام شده است، افزود: 
از این تعداد بازرســى 280 مرکز پلمب شده، 1200 واحد 
با هدایت بازرسان تعطیل شــده و 42 واحد هم به مراجع 

قضائى معرفى شده است. مراکزى که پلمب شده است تا 
15 روز تعطیل خواهند بود اما اگر محدودیت ها برداشته شود 

این اماکن امکان بازگشایى دارند.
وى با بیان اینکه 80 درصد از اصناف همکارى داشته اند، 
ابراز داشت: در این زمینه در خصوص فعالیت باشگاه هاى 

ورزشى با مشکل جدى رو به رو هستیم.
میرجهانیان افزود: همچنین با توجه به نزدیک شدن به ماه 
رمضان شاهد افزایش مراسم هاى عروسى و جشن هاى 
غیرمجاز در مراکز بى نام و نشــان به ویــژه در محدوده 
آتشگاه، خمینى شهر، نجف آباد، کوشک و جاده مرغ زیاد 

بوده ایم و تعدادى از این مراکز پلمب شدند.

سخنگوى ستاد تنظیم بازار اصفهان با تاکید بر اینکه در 
آســتانه ماه رمضان کمبودى در تامین کاالهاى اساسى 
نداریم، گفت: بازار مرغ به نسبت قبل، آرامتر شده است، 
اما با توجه به اینکه در آستانه ماه رمضان هستیم، احتمال 
مى رود بازار خرید مرغ دوباره حالت هیجانى به خود بگیرد.
اســماعیل نادرى در گفت وگو با «ایسنا» گفت: در حال 
حاضر جوجه ریزى به میزان مناسب انجام شده و کشتار 
مرغ فراوان است و مشکل مشخصى در بحث مرغ نداریم.
سخنگوى ســتاد تنظیم بازار اصفهان درباره اینکه هم 
اکنون برخى فروشگاه هاى اصفهان نه تنها مرغى براى 
عرضه ندارند، بلکه شاهد صف طوالنى خرید کاالهاى 

اساسى هستیم، توضیح داد: ممکن است فروشگاهى به هر 
دلیل مرغ را براى فروش عرضه نکند، اما اکنون کمبودى 

در تامین مرغ فروشگاه ها نداریم.
نادرى درباره نابسامانى بازار مرغ، تاکید کرد: التهابات بازار 
مرغ ارتباطى به نحوه توزیع این کاال در رهتاب نداشت و 

کل کشور با بحران مرغ مواجه بود.
وى گفــت: در حال حاضــر قیمت مصوب مــرغ براى 
مصرف کننــده 24 هزار و 900 تومان اســت، عرضه با 
باالترین قیمت، مصداق گرانفروشــى است که توسط 
بازرسان اصناف و سازمان صمت با این واحدها برخورد 

مى شود.

احتمال خرید هیجانى مرغ 
در آستانه ماه رمضان

280واحدصنفى طى 5 روز 
دراصفهان پلمب شد

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: 
پلیس با ایجاد و راه اندازى مسیرهاى دوچرخه سوارى در 
کالنشهر اصفهان مخالف نیست بلکه خواهان اصالح و 

ایمن سازى برخى از نقاط آن است.
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفت و گو با ایرنا افزود: 
پلیس راهور اصفهان از توسعه سریع و با قدرت مسیرهاى 
ایمن دوچرخه سوارى در کالنشــهر اصفهان استقبال 

مى کند زیرا نیاز مبرمى به آن وجود دارد.
وى با بیان اینکه برخى از مســیرهاى دوچرخه سوارى 
جدید در کالنشهر اصفهان با نواقص و مشکالتى همراه 
بود، اظهار داشت: پلیس راهور اصفهان با ارسال نامه اى به 
شهردارى خواهان رفع این اِشکال ها و ایمن سازى هرچه 

بیشتر آنها شد که در این جهت اقداماتى انجام شده و در 
حال اجراست.

به گفته وى، برخى از این مسیرها مانند خیابان توحید نیاز 
به اصالح دارد، تعدادى از مسیرها در تقاطع رها مى شود 
درحالیکه باید پیوسته باشــد و برخى مسیرها کم عرض 
بوده یا تعدادى دیگر به قدرى عریض اســت که باعث 
ایجاد ترافیک در خیابان مى شــود که ایــن نقاط نیاز به 
رسیدگى دارد تا مسیرهاى موجود به طور پیوسته ایمن 

و استاندارد شوند.
محمدى با اشاره به ترافیک خیابان هاى اصفهان بویژه در 
هسته مرکزى شهر تاکید کرد: اگر موتورسواران و رانندگان 
خودروهاى تک سرنشین از دوچرخه استفاده کنند عالوه 

بر ایجاد ایمنى بیشتر براى آنها از ترافیک و آلودگى این 
کالنشهر کاسته مى شود.

وى به راه اندازى پلیس راهور دوچرخه ســوار در هسته 
مرکزى اصفهان نیز اشاره و اضافه کرد: این کار با هدف 
فرهنگ سازى هرچه بیشتر براى تشویق مردم به دوچرخه 
سوارى و همچنین خدمات رسانى بهتر به مردم انجام شد. 
رییس پلیس راهور اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر 
حدود 20 پلیس راهور دوچرخه ســوار در این کالنشهر 
فعال هستند، ادامه داد: در صدد افزایش تعداد آنها هستیم.

وى همچنین تصریح کرد با موتورسواران و رانندگان که 
وســیله هاى نقلیه خود را در مسیرهاى دوچرخه سوارى 

اصفهان پارك مى کنند، برخورد خواهد شد.

درخواست پلیس براى اصالح 
مسیرهاى دوچرخه سوارى در اصفهان

تپه اشرف تنها مانده است
به نظر مى رســید امضاى تفاهمنامه بین شــهردارى و 
میراث فرهنگى اصفهان در روزهاى پایانى سال گذشته 
براى ساماندهى وضعیت تپه اشرف، مهر پایانى بر غفلت 
طوالنى از این محوطه باستانى باشد، اما سرپرست هیأت 
کاوش این تپه خبر مى دهد که حتى تفاهم نامه هم تا به 

امروز نتوانسته گره اى از کالف مشکالت آن باز کند.
علیرضا جعفرى زند، سرپرست هیأت کاوش در تپه اشرف 
درباره وضعیت این تپه باستانى پس از انعقاد تفاهم نامه 
ساماندهى و نجات بخشــى به «ایسنا» مى گوید: وقتى 
فصل هفتم کاوش تپه اشرف را کف خیابان مشتاق انجام 
دادیم، شــهردار اصفهان از پروژه بازدید و اظهار عالقه 
کردند که کاوش تپه با همکارى شــهردارى انجام شود 
و بعد، تصریح کردند که ســاماندهى نماى ضلع شمالى 
این محوطه باستانى که رو به خیابان است، اولویت دارد. 
ما پذیرفتیم و گفتیم مسائل مربوط به بخشى که در آن 
استخوان اسب، اسکلت انســان و کارگاه ذوب فلز و ... 
کشف شده را با میراث فرهنگى حل مى کنیم و براى سایر 
مسائل هم با شهردارى به تفاهم مى رسیم و همین هم 
شد که اسفندماه تفاهم نامه اى منعقد شد. حتى به مرحله 
امضاى قرارداد کاوش هم رســید، اما یکى از شهرداران 
میانى با کارشکنى جلوى پیش روى کار را گرفت چون 

معتقد اســت که هزینه کاوش را میــراث فرهنگى باید 
تقبل کند.

این باستان شــناس، خاطرنشــان مى کند: متأســفانه 
بهره بردارى هاى تبلیغاتى على حده اى از وعده وعیدها 
مى شــود، اما در همان حد مى ماند و کار به مرحله عمل 

نمى رسد.
جعفرى زند خاطرنشــان مى کند: شــهردارى اصفهان 
آن قدر توانایى دارد که بتواند ظرف مدت کوتاهى مسئله 
تپه اشرف را حل کند، اما متأسفانه برخى دیدگاهشان این 
است که دربست این محوطه باستانى را از میراث تحویل 

بگیرند و آن را به فضاى سبز تبدیل کنند!
مؤلف کتاب «اصفهان پیش از اسالم» مى افزاید: اگر قرار 
بود که شهردارى در بحث تأمین هزینه کاوش همراهى 
الزم را با میراث فرهنگى نداشته باشد دیگر چه نیازى به 

آن  همه گفتگو و جلسه و عقد تفاهم نامه بود؟
اما رضا اخوان، شــهردار منطقه چهــار اصفهان چرایى 
اجرایى نشدن تفاهم نامه تپه اشرف را این گونه توضیح 
مى دهد: طى این مدت جلسات متعددى با کارشناسان، 
مســئوالن بلندمرتبه مدیریت شــهرى، شوراى شهر، 
اداره کل میــراث و گروه کاوش داشــتیم که بر همین 
اســاس تفاهم نامه اى کلى میان ما تنظیم شد. قرار بود 

که کار ســاماندهى از بدنه شــمالى تپه اشرف و جداره 
خیابان مشتاق شروع شــود، منتها به ریز قراردادهایى 
نیاز بود و باید تنظیم مى شــد. اولین قــرارداد مربوط به 
گروه باستان شــناس بود، اما هزینه اى که اعالم کرده 
بودند باال بــود و در صورت تأمین هم مشــکل اصلى 
ساماندهى، نجات بخشى و اصالح ســیما و منظر حل 
که مدنظر مدیریت شهرى اســت، حل نمى شد. به این 
نتیجه رسیدیم که با مبلغ پیش بینى شده خروجى از این 
بخش نخواهیم گرفت و بنا شد باز هم جلسات مشترك 
با حضور کارشناسان شهردارى، میراث فرهنگى و گروه 
باستان شناس داشته باشــیم تا راهى را پیدا کنیم که به 
لحاظ سیما و منظر شهرى و نجات بخشى و ساماندهى 

بیشترین خروجى را داشته باشد.
او مى گوید: با توجه به وســعت هفت هکتارى مجموعه 
تپه اشرف، کاوش در آن بسیار هزینه بر است و قرار بر این 
شده که ابتدا محوطه فازبندى و کارشناسى شود، سپس 
بر اساس اولویت بندى و با مشارکت دوستان کار را شروع 
کنیم. اخوان، تعطیالت عید و شیوع کرونا را دلیل تعویق 
این امر مى داند و اعالم مى کند: به دنبال آنیم تا در اولین 
فرصت جلسه اى داشته باشیم و به تفاهم نامه اى مجدد 

براى شروع کار در این محدوده برسیم.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: نهایت 
تعداد بیمارى که در موج قبلى شیوع کرونا در کل استان 
پذیرش کردیم 2200 مورد بود، اما در دو روز تعداد 2600 
بیمار شناسایى کردیم که این رقم تاکنون بى سابقه بوده 

است و از شیوع باالى بیمارى در جامعه نشان دارد.
آرش نجیمى اظهار کرد: بسترى هاى روزانه تقریبًا 150 
نفر اضافه مى شود و ما تقریباً روزانه 280 بیمار جدید داریم 

و 150 تا 160 نفر ترخیصى و حدود 150 نفر کروناى مثبت 
به نفع افزایش بسترى هر روز داریم.

وى افزود: قبل از عید با بسترى 400 بیمار شروع کردیم، 
اما امروز به 1700 بیمار رســیدیم که اگر این 150 بیمار 
روزانه را نیز اضافــه کنیم متوجه مى شــویم که تقریبًا 
حدود ســه تا چهار روز آینده مرز ابتالى دو هزار نفر را رد 

خواهیم کرد.

نجیمى تصریح کرد: نهایــت بیمارى که در موج قبلى در 
کل استان توانستیم پذیرش کنیم دو هزار و 200 بیمار بود 
و احتماًال بیمارستان ها تا دو هزار و 500 بیمار را به سختى 
بتوانند پذیرش کننــد هرچند با افزایش تعــداد بیماران 
کیفیت خدمات تغییر مى کند اما اگــر این تعداد افزایش 
یابد ممکن اســت بیمارســتان ها قادر به پاسخگویى به 

بیماران نباشند.

مدیر عامل سازمان قطار شهرى اصفهان گفت: سال 
گذشته با حمایت شهردارى و شوراى شهر اصفهان 
30 درصد کل سازه و سیویل و عملیات عمرانى مورد 

نیاز خط 2 با 12 ایستگاه به اتمام رسید.
محمدرضا بنکدار هاشــمى اظهار کــرد: از ابتداى 
ســال 98 عملیات حفارى خــط دوم مترو اصفهان 
به صورت تونل هاى دو چشــمه به قطر 6/5 متر با 
استفاده از تى. بى. ام هایى از جبهه شمال شرق آغاز 
شده و ایستگاه ها یکى پس از دیگرى در حال احداث

 است.

وى افزود: در خــط دوم مترو اولویت نخســت اجرا 
از سمت ایستگاه دارك (شمال شــرق اصفهان) تا 
ایستگاه مدرس نجفى (بخش غرب اصفهان) به طول 
14/5 کیلومتر با 16 ایستگاه برنامه ریزى شده است.

بنکدار هاشمى با بیان اینکه دستگاه هاى تى بى ام از 
جبهه شمال شرق از ایستگاه دارك به سمت زینبیه، 
عاشق اصفهانى و عمان سامانى حرکت کرده و تا یک 
ماه آینده اولین تى بى ام وارد ایستگاه الله مى شود، 
گفت: با ورود تى بى ام به ایستگاه الله، ایستگاه پنجم 
را از سمت شمال شرق خط دو مترو فتح خواهیم کرد.

بنکدار ادامه داد: حرکت تى بى ام ها در ادامه به سمت 
ایستگاه هاى قدس و امام على (ع) خواهد بود، اظهار 
کرد: امسال در صدد فعال کردن دو ایستگاه آمادگاه 
و امام على (ع) هســتیم تا در بخش میانى شهر نیز 

عملیات عمرانى خط دو مترو را شاهد باشیم. 
وى تصریــح کــرد: در جبهه غربى ایســتگاه هاى 
فلســطین و هاتف و در جبهه شــمال شــرقى دو 
ایستگاه ابن ســینا و امام على (ع) اجرایى نشده که 
در ســال جارى با تأمین اعتبار مــورد نیاز عملیات 
اجرایى آنهــا را آغــاز خواهیم کرد تا قبــل از ورود 

تى. بى. ام ها ساخته شود.

اعضاى شوراى شهر اصفهان با افزایش 25 درصدى 
نرخ هاى کرایه تاکسى نسبت به سال گذشته موافقت 

کردند.
الیحه فهرســت نرخ هاى پیش بینى افزایش کرایه 
انواع تاکسى هاى شهرى اصفهان براى سال 1400 
و افزایش 25 درصدى این نرخ نسبت به سال گذشته 
در یکصد و شصت و ششــمین جلسه علنى شوراى 

اسالمى شهر اصفهان مطرح شد.
امیر احمد زندآور، رئیس کمیســیون حمل و نقل و 
فناورى اطالعات شوراى اسالمى شهر اصفهان در 
تشریح نظر این کمیسیون، گفت: طبق گفته مدیران 
سازمان تاکسیرانى، هزینه هاى ناوگان این سازمان 
81 درصد افزایش داشته است بنابراین کمیسیون با 
افزایش 25 درصدى نرخ کرایه تاکسى در سال آینده 

موافقت کرد.
همچنین علیرضــا نصر اصفهانى رئیس شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان در این رابطه گفت: در تهران 
نرخ کرایه تاکسى 35 درصد افزایش داشته است اما 
سال گذشته با افزایشــى که به دلیل فاصله گذارى 
فیزیکــى در تاکســى ها اعمال شــد، افزایش این 
نرخ در ســال جارى به میــزان 25 درصد به حدى 
اســت که راننــدگان و شــهروندان را راضى نگه 

مى دارد.
در نهایت این افزایش نرخ به تصویب اعضاى شوراى 

شهر رسید.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در 
خصوص تولید شــیر حاوى پادتن ویــروس کرونا 
توســط محققان این دانشــگاه توضیحاتى را ارائه 

داد.
 آرش نجیمى اظهار کرد: پیرو خبر درج شــده تحت 
عنوان اعمــال روش جدید درمان بیمــارى کرونا 
توســط محققان اصفهانى و تولید پادتــن کرونا از 
شیر دام در فضاى مجازى و شــبکه هاى اجتماعى، 
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم 
کرده است که این طرح در مراحل اولیه بررسى قرار 
دارد و اظهارنظر در خصوص اثربخشــى آن، نیاز به 
بررسى مســتندات علمى دارد و تاکنون تأییدى در 

خصوص اثربخشى از طرف این دانشگاه صادر نشده
 است.

وى ادامه داد: دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان تأیید 
هــر روش درمانى را نیازمنــد ارائه و انتشــار نتایج 
علمى از مراحل مختلف طرح تحقیقاتى و بررســى 
در کمیته هــاى تخصصــى مى دانــد و در صورت 
تأیید آن از طریق مراجــع ذى صالح اعالم عمومى

 مى شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: تمام محققان نیــز باید تا پایان بررســى ها از 
هرگونه اظهارنظــر در خصوص نتایــج یافته هاى 

طرح هاى تحقیقاتى مشابه جدا خوددارى کنند.

جانشین انتظامى استان از کشــف بیش از 80 کیلو 
حشیش که توسط یک کوله بر حمل مى شد، خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار داشت: ماموران 
انتظامی شهرستان نایین حین گشت زنى در اطراف 
ایستگاه بازرسى شهید شرافت متوجه تردد فردى در 

تاریکى شب شدند. 
وى افزود: گروهى از ماموران وارد عمل شدند و طى 

عملیاتى غافلگیرانه این فرد را دستگیر کردند که در 
بازرسى از کوله پشتى او 80 کیلو و 680 گرم حشیش 

کشف شد.
جانشین انتظامى اســتان اصفهان ادامه داد: در این 
رابطه پرونده اى تشــکیل و این ســوداگر مرگ به 
همراه مواد کشف شده به مراجع قضائى تحویل داده 

شد.

آخرین جزئیات پروژه خط دوم 
مترو اصفهان

کرایه تاکسى هاى اصفهان 
25 درصد گران شد 

آیا دانشگاه اصفهان به دانش تولید پادتن کرونا 
دست یافته  است؟

کوله برى با 80 کیلو حشیش  

رکوردشکنى بسترى بیماران کرونایى 
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اصغر فرهادى با حضور در جشــنواره الس پالماس اســپانیا، جایزه 
افتخارى این رویداد سینمایى را دریافت کرد.

جشنواره بین المللى فیلم «الس پالماس» که ساالنه در این شهر واقع 
در جزیره گران کاناریا در مجمع الجزایر قنارى برگزار مى شود، امسال 
در بخش بزرگداشت خود از اصغر فرهادى، کارگردان ایرانى برنده 
دو جایزه اســکار تقدیر کرد که پیش از تبدیل شدن به چهره شناخته 
بین المللى، در سال 2007 توانسته بود با فیلم «چهارشنبه سورى» جایزه 

بهترین فیلم این جشنواره اسپانیایى را از آن خود کند. 
اصغر فرهادى که به صورت حضورى در این رویداد سینمایى حضور یافته، 
در گفت گویى با روزنامه اسپانیایى «Canarias 7» درباره فیلمسازى خود 
صحبت کرد و گفت: «دو نوع فیملســاز وجود دارد؛ برخى از قلب و ناخودآگاه 
خود فیلم مى سازند و برخى دیگر بر اســاس منطق و دلیل. من بر اساس قلب و 
ناخودآگاهم فیلم مى سازم و به همین دلیل نمى توانم همه چیز را کنترل کنم. در 

فیلم هایم نمى توانم ُفرم داخلى را از فرم جهانى متمایز 
کنم و یک فیلم داخلى 

در صورتى که به درستى ساخته شود در همه نقاط جهان قابل درك است و  نباید 
مرزى میان ُفرم داخلى و جهانى وجود داشته باشــد. در حالى که یک زبان براى 
همه دنیا نداریم اما یک زبان مجازى و جهانى در کل سیاره وجود دارد و آن زبان
احساس است؛ احساســاتى چون خشونت، عشــق و تنفر که در همه جا یکسان 

هستند». 
فرهادى در ادامه درباره عالقه اش به تئاتر نیز گفت: «تئاتر تاثیر بســیار زیادى بر 
جایگاه و کسى که هستم داشته و ُفرم و نگاه من در تئاتر شکل گرفته است. تئاتر 
را بیشتر دوســت دارم. رابطه تئاتر با مردم آزادتر و دموکراتیک تر است. در سینما 
مخاطب آن چیزى را مى بیند که کارگردان مى خواهد اما در تئاتر یک اثر را مى توان 
با چشم هاى گوناگون دید چرا که هر یک از تماشاچیان مى توانند توجه خود را به 

یکى از جزئیات جلب کنند.»
این کارگردان ایرانى برنده اسکار که در سال 2007 نیز سفرى به 

شهر الس پالماس داشته، ادامه 

داد: «مى خواستم دوباره به این جا برگردم و در خیابان هاى آن قدم بزنم که دعوتنامه 
جشنواره را دریافت کردم. تاکنون به دلیل شــرایط کرونایى از سفر به مکان هاى 
دیگر اجتناب کرده ام اما از زمانى که این جا رســیدم متوجه شدم که همه چیز در 
جشنواره به خوبى در حال انجام است و امیدوارم این جشنواره نمونه اى براى دیگر 

رویدادهاى سینمایى باشد.»
اصغر فرهــادى همچنین تایید کرد که پس از ســاخت فیلــم «همه مى دانند» 
(2018) در اسپانیا، پیشــنهاد ســاخت فیلم هاى دیگرى را نیز در اسپانیا دریافت 
کرده اما تا کنون درباره آن تصمیم گیرى نکرده و امیدوار است بار دیگر در اسپانیا 

فیلمى بسازد چرا که خاطرات بســیار خوبى از دو سال حضور در این 
کشور دارد. 

آخرین قسمت از انیمیشن «هتل ترانســیلوانیا» دو هفته زودتر از موعد مقرر اکران 
مى شود. استودیو فیلمسازى سونى از تغییر در تاریخ اکران چهارمین قسمت از مجموعه 
انمیشــینى هتل ترانسیلوانیا خبر 

داد.
ایــن انیمیشــن کــه   
هتــل ترانســیلوانیا: 
ترنســفورمانیا نام 
آخریــن  دارد، 
قسمت از چهارگانه 

محبوب هتل ترانسیلوانیاست که قسمت اول آن در سال 2012 اکران شد.  
این فیلم به کارگردانى جنیفر کلوسکا و درك درایمون ساخته شده و سلنا گومز عالوه بر 
صداپیشگى شخصیت میویس، دختر مدرن دراکوال، تهیه کنندگى آن را برعهده داشت. 
مجموعه انیمیشن هاى هتل ترانسیلوانیا تاکنون بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون دالر 
در گیشه فروش کرده است.  داستان این انیمیشن ها درباره کنت دراکوال صاحب هتل 
5 ستاره ترانسیلوانیا اســت که یک هتل عادى نبوده و محل اقامت تمام هیوالهاى 

دنیاست.
مجموعه به ترتیب در سال هاى 2012 و 2015 قســمت اول و دوم این 

قسمت سوم در سال 2018 منتشر شد.اکران شــدند و 

اصغر فرهادى: از قلب و ناخودآگاهم فیلم مى سازم

«هتل ترانسیلوانیا» در ایستگاه پایانى

  حسین شایسته / خبرگزارى ایسنا|
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ااصغر فرهادى با حضور در جشــنواره الس پالماس اســپانیا
افتخارى این رویداد سینمایى را دریافت کرد.

جشنواره بین المللى فیلم «الس پالماس» که ساالنه در این شهر
در جزیره گران کاناریا در مجمع الجزایر قنارى برگزار مى شود، ام
در بخش بزرگداشت خود از اصغر فرهادى، کارگردان ایرانى بر
دو جایزه اســکار تقدیر کرد که پیش از تبدیل شدن به چهره شناخ
7بین المللى، در سال 2007 توانسته بود با فیلم «چهارشنبه سورى» جایز

بهترین فیلم این جشنواره اسپانیایى را از آن خود کند. 
اصغر فرهادى که به صورت حضورى در این رویداد سینمایى حضور یافته،
7» درباره فیلمسازى خود Canarias» در گفت گویى با روزنامه اسپانیایى

صحبت کرد و گفت: «دو نوع فیملســاز وجود دارد؛ برخى از قلب و ناخودآگاه 
خود فیلم مى سازند و برخى دیگر بر اســاس منطق و دلیل. من بر اساس قلب و 
ناخودآگاهم فیلم مى سازم و به همین دلیل نمى توانم همه چیز را کنترل کنم. در 

فیلم هایم نمى توانم ُفرم داخلى را از فرم جهانى متمایز
و یک فیلم داخلى  کنم

اص
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هرچند بسیارى از مردم اصغر سمســارزاده را به واســطه فعالیت هاى تصویرى اش 
مى شناسند ولى او در تئاتر هم کارنامه قابل توجهى دارد و جزو بازیگران یا به قول خودش هنرپیشگانى است که هم در 

کارهاى روشنفکرانه روى صحنه رفته و هم در کارهاى مردم پسند.
سمسارزاده به تازگى نیز به عنوان یکى از اعضاى هیات مدیره انجمن صنفى تئاتر کمدى تهران انتخاب شده است.  حضور سمسارزاده در این 

انجمن فرصتى شد تا نیم نگاهى به گذشته او در تئاتر بیندازیم.
این بازیگر پیشکسوت از سال هاى نخست فعالیت خود در تئاتر مى گوید: سال 1337 در گروهى کار تئاتر را آغاز کردم که همه موفق و مشهور 
شدیم، کسانى مانند سیروس ابراهیم زاده، رضا بیک ایمانوردى، عبدا... بوتیمار، ولى شیراندامى و ... بعدا به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدم 

که البته بعد از انقالب، این همکارى قطع شد.
سمسارزاده یکى از افتخارات بزرگ خود را همکارى با هنرمندانى مانند داود رشیدى، رکن الدین خسروى، عباس جوانمرد، جعفر 

والى، عباس مغفوریان، خلیل موحد دیلمقانى، آشور بانیپال بابال و ... مى داند .
او که با بازى در نمایش «آرش کمانگیر» با زنده یاد عباس جوانمرد همکارى داشــته، یادآورى مى کند: فقط یک بار افتخار 
همکارى با ایشان را داشتم زیرا بعد از بازگشت آقاى داود رشیدى از فرانسه، عضو گروه ایشان شدم که گروه تئاتر «مردم» بود و 
همکارى هاى بسیار خوبى با بزرگانى داشتم مانند آقایان انتظامى و محمد على کشاورز که هرگز فراموش نمى شوند و همینطور 

با آقاى على نصیریان که ساالر تئاتر ایران است و خدا حفظش کند.
او البته با لحن شوخ و شنگ خود اضافه مى کند: من ذو حیاتین بودم! (جاندارى که هم در خشکى زندگى مى کند و هم در آب) هم 
کار روشنفکرى داشتم و هم مطربى و هم مردمى. در الله زار هم با دوستانى مانند آقایان شیراندامى و وحدت کار مى کردم و بیشتر 

در تئاتر تهران فعالیت داشتیم.
سمسارزاده خاطرنشان مى کند: در الله زار همه جور تئاترى بود؛ هم روشنفکرى و هم مردم پسند. هنرمندانى مانند مجید محسنى، 
على محزون، خانم ها توران مهرزاد و ایرن، زنده یادان نوذرى و قنبرى و ... در این تئاترها فعال بودند. الله زار تازه داشت رنگ فرهنگى 

مى گرفت که انقالب شد و تئاترها هم تعطیل شدند.   
او یادآورى مى کند: از سال 57 مدتى بیکار شدم بسیارى از همکارانم از ایران رفتند ولى من ماندم. من فقط هنرپیشه بودم و هیچ گونه 
سابقه سیاسى نداشتم ولى همه جور ممنوعیتى را تجربه کردم. با این حال در کشور خودم ماندم تا اینکه بعد از چند سال اجازه فعالیت در 

رادیو به من داده شد و با برنامه «صبح جمعه با شما» وارد کار شدم که این همکارى همچنان هم ادامه دارد.
سمسارزاده با همان لحن طنزآمیزش مى گوید: بدشانس ترین هنرپیشه بودم. همین که به شهرت رسیدم، فضاى سیاسى کشور تغییر 
کرد و مدت ها بیکار شدم ولى در همان دو سه سالى که در اوج شهرت بودم، نزدیک به 30 فیلم بازى کردم که همه هم موفق بودند. 

یک زمانى شرایط اجتماعى، اجازه کار به ما نداد، حاال هم که کرونا نمى گذارد کار کنیم.
او که در  هشتمین دهه زندگى خود همچنان فعال است، مى افزاید: پیش از کرونا مشغول بازى در یک نمایش بودم که تعطیل شد 
و حاال هم که همه چیز در رکود به سر مى برد. البته چند کار تصویرى داشته ام و دارم، مثل یک تله فیلم که در زنجان کار کردیم و 
فیلمبردارى اش به پایان رسیده و قبل از آن هم یک سریال کار کرده بودم. سریال دیگرى هم با آرش معیریان دارم که براى شبکه 

یک ساخته مى شود. انگار در کرونا وضع مان چندان بد هم نبود!

بدشانس ترین هنرپیشه بودم!اصغر سمسارزاده : 
  ندا آل سید طیب / خبرگزارى ایسنا|

تهیه کننده «صندلى داغ» درباره احیاى این هاردتاك خاطره انگیز و انتخاب مجرى آن توضیحاتى 
را ارایه داد.

«صندلى داغ» یک هاردتاك خاطره برانگیز در تلویزیون بود که پس از حدود 13 سال با پخش از 
رادیو نمایش این بار به شکل رادیویى احیا شده است.

اسماعیل باستانى تهیه کننده این برنامه مطرح کرد: ایده «صندلى داغ» یک ایده کهنه و قدیمى 
است که به دستور محسن سوهانى مدیر رادیو نمایش و فرزام محبى مدیر گروه برنامه هاى مستند 

و ترکیبى نمایشى رادیو نمایش تصمیم بر این شد تا در قالب یک برنامه رادیویى دوباره احیا شود.
این کارشناس رادیو افزود: این برنامه تنها هاردتاك جدى تلویزیون در سال هاى گذشته  بود که در 

چند سرى با اجراى افرادى چون داریوش کاردان، مرحوم منوچهر نوذرى و احمد نجفى پخش 
شد و حال پس از گذشت سال ها این برنامه با پخش شدن در رادیو نمایش احیا شده است تا 

در صورت امکان در قالب تصویر هم برود.
وى با اشاره به اینکه اجراى «صندلى داغ» برعهده ایرج نوذرى است، توضیح داد: بهترین 

گزینه براى اجراى این برنامه ایرج نوذرى بود چراکه نام و حضورش ود یک نوستالژى 
و احیاى دوباره عنوان «صندلى داغ» اســت. ایرج نوذرى هم مانند پدرش زنده یاد 

منوچهر نوذرى در گفتگو بسیار صریح و بى پرده عمل مى کند و در واقع تعارفى با 
کسى ندارد!

برنامه بیان کرد: مهمانان باســتانى در پایان درباره مهمانان این 
بــراى ما آشــنا این برنامه کســانى هستند که 

تــا هســتند؛ از سیاستمداران  گرفتــه 
هنرمندان.

داغ» کــه در برنامه رادیویى «صندلى 
17 روى آنتــن ایام نوروز هر روز ساعت 
پــس از ایام نــوروز رادیــو نمایش مى رفت 
رادیو نمایش پخش مى شود.هم جمعه شــب ها از 

ایرج نوذرى بهترین گزینه 
براى «صندلى داغ» است

مىشناسند ولى او در  الهه نظرى زاده / خبرگزارى صبا|
کارهاى روشنفکرانه روى صحنه رفته و هم در ک
سمسارزاده به تازگى نیز به عنوان یکى از اعضا
انجمن فرصتى شد تا نیم نگاهى به گذشته او در
این بازیگر پیشکسوت از سال هاى نخست فعا
شدیم، کسانى مانند سیروس ابراهیم زاده، رضا
که البته بعد از انقالب، این همکارى قطع
سمسارزاده یکى از افتخارات بزر
والى، عباس مغفوریان، خلیلم
او که با بازى در نمایش «آرش
همکارى با ایشان را داشتم زیر
همکارى هاى بسیار خوبى با بز
با آقاى على نصیریان که ساالر
او البته با لحن شوخ و شنگ خود
کار روشنفکرى داشتم و هم مطر

در تئاتر تهران فعالیت داشتیم.
سمسارزاده خاطرنشان مى کند: د
على محزون، خانم ها توران مهرزاد
مى گرفت که انقالب شد و تئاترها
7او یادآورى مى کند: از سال 57 مدتى
م سابقه سیاسى نداشتم ولى همه جور
با برنامه «صبح به من داده شد و رادیو
سمسارزاده با همان لحن طنزآمیزش
کرد و مدت ها بیکار شدم ولى در هم
یک زمانى شرایط اجتماعى، اجازه ک
او که در  هشتمین دهه زندگى خود
و حاال هم که همه چیز در رکود به
ق فیلمبردارى اش به پایان رسیده و
یک ساخته مى شود. انگار در کرو

بدشانس تریاصغر س
ره انگیز و انتخاب مجرى آن توضیحاتى 

3 بود که پس از حدود 13 سال با پخش از 

«صندلى داغ» یک ایده کهنه و قدیمى 
زاممحبى مدیر گروه برنامه هاى مستند 

ب یک برنامه رادیویى دوباره احیا شود.
لویزیون در سال هاى گذشته  بود که در 

منوچهر نوذرى و احمد نجفى پخش 
 در رادیو نمایشاحیا شده است تا 

ذرى است، توضیح داد: بهترین
 حضورش ود یک نوستالژى 

ى هم مانند پدرش زنده یاد 
ى کند و در واقع تعارفى با 

ین گزینه 
اغ» است

ستاره اکشــن فیلم هاى هالیوودى به انجام بدلکارى هاى خطرناك مشــهور است بعضى از 
دستاوردهاى او در بدلکارى آویزان شــدن از هواپیما زمان برخاستن از زمین، باال رفتن از برج 

الخلیفه، بلندترین ساختمان دنیاست.
در مصاحبه جدیدى تام کروز اعالم کرد که استخوان هاى زیادى از بدنش را شکسته تا فیلمسازى 
جسورانه خود را نشــان بدهد. اما از بدلکارى چنان لذت برده که به او توصیه مى شده در حین 

بدلکارى لبخند نزند.
او مى گوید: « من یک بازیگر بسیار فیزیکى هستم و دوست دارم که بدلکارى ها را انجام دهم. 
من مطالعه مى کنم و آموزش مى بینم و زمان زیادى را صرف تصمیم گیرى براى بدلکارى ها 
مى کنم. استخوانهاى زیادى از من شکسته اند! اولین بار هر بدلکارى اعصاب خردکن است اما 

همچنین نشاط آور است. در حین بدلکارى چند بار به من گفته اند که لبخند نزنم.»
در سال 2018، فیلمبردارى «ماموریت غیرممکن:فال آوت» به دلیل شکستگى قوزك پاى تام 

کروز تعطیل شد.

لبخند نزن آقاى «کروز»!

در پایان درباره مهمانان این برنامباســتانى
اینبرنامه کســانى هستند که 

هســتند؛ از سیاستمداران 
هنرمندان.

برنامه رادیویى «صندلى
ایام نوروز هر روز ساعت 
رادیــو نمایش مى رفت
هم جمعه شــب ها از

ىب

مهمانان مه بیان کرد:
بــراى ما آشــنا
تــاـاا گرفتــه 

داغ» کــه در 
17 روى آنتــن 

از ایام نــوروز پــس
رادیو نمایش پخش مىشود.

مانیا نام 
خریــن

چهارگانه 

دنیاست.
این  2015قســمت اول و دوم 5 و سال هاى 2012 به ترتیب در 2مجموعه

8قسمت سوم درسال2018 منتشر شد.اکران شــدند و

امیر جدیدى از حضور در مسابقات انتخابى تیم ملى تنیس انصراف داد.
مرحله گروهى انتخابى تیم ملى تنیس از روز شنبه در مجموعه ورزشى شیرودى 
آغاز شده است. امیر جدیدى بازیگر سینما نیز به انتخابى تیم ملى دعوت شد و قرار 

بود در این مسابقات شرکت کند اما از حضور در مسابقات انصراف داد.
با قرعه کشى که انجام شده بود جدیدى در گروه 11 به همراه مجتبى صدرى، 
امیر محمد اولیایى و مسیح هژبرى حضور داشت که بعد تصمیم به کناره گیرى 

از مسابقات گرفت.
مرحله گروهــى انتخابى تیم ملى تا 24 فروردین ادامــه دارد. پس از برگزارى 
مسابقات انتخابى تیم ملى، ترکیب تیم ایران براى حضور در مسابقات دیویس 

کاپ مشخص مى شود.
مســابقات گروه چهار دیویس کاپ منطقه آســیا شــهریور ماه سال جارى در 

ترکمنستان برگزار مى شود.

امیر جدیدى 
از تیم ملى تنیس انصراف داد

به گفته الیزابت پرکینز، همبازى تام هنکس در فیلم "بزرگ"، قرار نبود هنکس 
در نقش اصلى این فیلم سینمایى بازى کند.

پرکینز که در این فیلم کمدى محصول 1988 در مقابل تام هنکس بازى کرده 
بوده، در برنامه اى زنده اعالم کرد، قرار بود یک بازیگر مشهور دیگر پیش از 
انتخاب تام هنکس نقش جاش باسکین را بازى کند. پرکینز 60 ساله گفت: 
رابرت دنیرو براى بازى در نقش جاش انتخاب شده بود؛ اما بعداً به دلیل تداخل 
برنامه هاى دنیرو، این توافق به هم خورد و عوامل فیلم سراغ تام هنکس رفتند.

وى افزود: به نظر من این فیلم با بازى دنیرو کامًال متفاوت ساخته مى شد. من 
تست بازیگرى ام براى حضور در این فیلم را با رابرت دنیرو انجام داده بودم. با 

بازى رابرت دنیرو این فیلم کمى به فیلم هاى ترسناك شبیه مى شد!
فیلم سینمایى "بزرگ" داستان پسر بچه اى است که آرزو مى کند، بزرگ شود و 
این آرزو برآورده مى شود. اما مشکالت زیادى براى او به وجود مى آید و نهایتا 
تصمیم مى گیرد به کمک دوستش دوباره به شکل اولیه خود بازگردد. این فیلم 

با واکنش مثبت منتقدان روبرو شد و در گیشه هم موفق عمل کرد.

سرقت نقش «رابرت دنیرو» 
توسط «تام هنکس»!
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مربى تیم فوتبال سپاهان گفت: در بازى با سایپا 
با وجود اینکه ما تیم را براى یک بازى ســخت 
آماده کرده بودیم، اما از کیفیــت بازى که ارائه 

دادیم راضى نبودیم.
علیرضــا مرزبان در گفت وگویــى در خصوص 
عملکرد تیم فوتبال ســپاهان در دیدار با سایپا 
اظهار داشــت: ما تیم را براى یک بازى سخت 
آماده کرده بودیم؛ اما از کیفیــت بازى که ارائه 
دادیم راضى نبودیم، سطح بازیکنان ما باالتر از 
آن چیزى بود که در بازى دیده شد. شانس هاى 
خوبى در این بازى داشتیم که مى توانستیم بهتر 
از آن اســتفاده کنیم، اما برد نتیجه طبیعى این 

بازى بود.
وى افزود: ســایپا خیلى ما را تحت 

فشار گذاشت، حتى موقعیت به 
ثمر رساندن گل را هم داشتند. 

تیم ســایپا خیلــى خوب 
مى توانــد در ضــد حمله 

عمل کند.
مربى تیم فوتبال سپاهان 

تصریح کرد: سپاهان خود را 

یکى از مدعیان قهرمانى مى دانــد و  تا به امروز 
که 11 بازى مانده است. سعى داریم امتیازات به 
دست آمده را حفط کنیم. البته این نکته را نباید 
فراموش کرد که تیم اســتقالل و پرسپولیس از 
مدعیان قهرمانى هستند و ما خودمان را بزرگترین 
و تنها مدعى براى قهرمانى نمى دانیم. حس من 
این است که قهرمانى به روز آخر کشیده خواهد 
شد. امیدوارم جام در دستان ما قرار گیرد و بتوانیم 

قهرمانى را به مردم اصفهان کادو دهیم.
مرزبان در خصوص برنامه هاى تیم سپاهان تا 
انتهاى فصل خاطرنشان کرد: نویدکیا با هوش 
باالیى کــه دارد، با توجه به شــروع  بازى هاى 
آسیایى و فشــرده بودن جام حذفى برنامه هاى 
ویژه اى درنظر گرفته است. تالش مى کنیم 
بتوانیم با سه روش مختلف بازى کنیم، 
دوم بحث بدنسازى و آمادگى تیم از 
نظر روانى براى مواجهه با شــرایط 
بحرانى است که امیدواریم در پایان 
فصل بتوانیم نتیجه یک کار علمى و 

منطقى را بگیریم.

پزشک تیم فوتبال سپاهان در خصوص آخرین وضعیت سالمت 
بازیکنان این تیم توضیحاتى ارائه داد.

على ربیعى در گفتگویى در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت 
محمدرضا خلعتبرى مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اظهار داشت: 
مصدومیت خلعتبرى در حال حاضر حل شده است. او اخیراً به همراه 
تیم تمرین کرد. این بازیکن  یک هفته قبل از ناحیه ُمچ پا مصدوم 

شده بود ولى در حال حاضر حالش خوب است.
پزشک سپاهان در خصوص آخرین تست هاى کرونا سپاهان اظهار 
داشت: یک هفته قبل آخرین تســت کرونا سپاهان گرفته شد که 

نتایج همه تست ها منفى بود.

علیرضا مرزبان: 

مبارزه قهرمانى تا روز آخر ادامه دارد
بفرمایید خلعت

مدیر تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان در مورد اینکه 
ســپاهان در بازى جام حذفى مهمان خوشه طالیى 
خواهد بود و آیا کیفیت زمین شــهر ســاوه مطلوب 
برگزارى این مســابقه اســت، گفت: کیفیت زمین 
باید طبق استانداردهاى AFC باشد. ما چند بازیکن 
ملى پوش داریم که آن ها باید براى بازى هاى مقدماتى 
جام جهانى آماده باشــند. اگر مصدوم شوند عالوه بر 

سپاهان تیم ملى هم ضرر مى کند.
رضا فتاحى افزود: با توجه به برگزارى بازى ها در ماه 
رمضان ورزشگاه باید حداقل 1200 لوکس نور داشته 

باشد، رختکن ها استاندارد باشند.
 شــرایط کرونایى وجود دارد و رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى باید به صورت دقیق انجام شوند. همچنین 
شهر باید هتل 5 ستاره داشته باشد. اگر این امکانات و 
شرایط فراهم باشد مشکلى براى بازى در ساوه نداریم 

و آنها هم حق شان است در خانه خودشان میزبانى کنند 
اما اگر شرایط مهیا نباشد باشگاه سپاهان به هیچ عنوان 

زیر بار بازى در ساوه نمى رود.
مدیر تیم سپاهان اصفهان در مورد تفاهم نامه همکارى 
با زنیت روسیه و اینکه آیا تاریخى براى بازى دوستانه 
مقابل این تیم مشخص شده، عنوان کرد: خیر، هنوز 
تاریخى مشخص نشــده، زنیت از باشگاه هاى بزرگ 
کشور روسیه اســت و قرارداد خواهرخواندگى بین دو 
باشگاه بسته شد. ان شــاا... در آینده بتوانیم با استفاده 
از این قرارداد، همکارى دوجانبه خوبى داشته باشیم و 
همچنین بازى هاى دوستانه اى را چه در ایران و چه در 

روسیه برگزار کنیم.

ســرمربى ذوب آهن از وضعیت و شرایط این تیم در 
لیگ برتر صحبت کرد.

 مجتبى حسینى، سرمربى تیم ذوب آهن توانسته 
در هفته هاى حضورش در این تیم عملکرد خوبى 
به ثبت برساند و تیمى که در 15 هفته تنها یک برد 
کسب کرده بود حاال از 3 بازى در لیگ 2 برد به دست 
آورده و در دیدار اخیر مقابل صنعت نفت هم موفق 
به کسب برترى شــد تا به جدا شدن از رتبه هاى 

پایین جدول امیدوار شود.
حسینى در گفتگویى در خصوص حضورش روى 
نیمکت ذوب آهن و دلیل انتخــاب این تیم اظهار 
داشت: ذوب آهن شرایط خوبى نداشت و وضعیتش 
در جدول همانطور که مى دانید وضعیت خوبى نبود 

و این شــرایط از فصل قبل در این تیم ایجاد شده و 
امسال هم تا اینجا متاسفانه ادامه داشت. من خودم به 
شخصه عرق و عالقه خاصى به ذوب آهن و پیراهن 
این تیم دارم و به همین دلیــل هدایت تیم را قبول 
کردم تا اگر کارى از دستم بر مى آید با کمک مدیریت 
باشگاه و بازیکنان و سایر اعضاى کادرفنى براى تیم 

انجام دهیم.
وى در مورد مشکالت ذوب آهن در نیم فصل اول 
گفت: ذوب آهن امســال بازیکنان زیادى از دست 
داد و اکثر نفرات اصلى تیم جدا شــدند و مجموعه 

جدیدى از نفرات به تیم اضافه شدند 
و یکــى از دالیلى که به 

تیم ضربــه زد این 
موضــوع بــود. 

بحث تمرکز و 
مسائل روحى 
و روانى هم 
بود که به هر 

حال خدا را شکر رفته، رفته شرایط در حال بهتر شدن 
است و امیدواریم در ادامه راه نتایج خوبى کسب شود.

حســینى در مورد اینکه ذوب آهن بــا توجه به نتایج 
هفته اخیر شــرایط بهترى براى صعــود در جدول 
پیدا کرده هم گفت: نیم فصــل اول تیم هاى انتهاى 
جدول ماشین سازى، ذوب آهن 
و نساجى بودند ولى با نتایج 
این چند هفته این تیم ها به 
تیم هــاى باالتر نزدیک 
شدند و شرایط حساس ترى 
در انتهاى جدول شکل گرفته 
و این فرصت را داریم که بتوانیم 
خودمان را در جدول باال بکشیم. 
بازیکنان ما به ســختى در 
حال تمرین هستند تا با 
تالش جایــگاه واقعى 
ذوب آهن را در فوتبال 

کشور پس بگیرند.

مهاجم ایرانى زوله یک ماه اســت فرصت بازى به دست نیاورده و 
شرایط دشوارى سپرى مى کند.

 رضا قوچان نژاد در لیگ هلند یک گلزن شناخته مى شود، اما امسال با 
وجود هت تریک و زدن گل براى تیمش مدت هاست به شکل عجیبى 
در ترکیب قرار نگرفته و در چهار هفته گذشته نیز حتى به عنوان یار 

جانشین به میدان نرفته و تبدیل به یک نیمکت نشین شده است.
گوچى پس از آنکه پنالتى منجر به قهرمانى تیم سیدنى را در اِى لیگ 
استرالیا به ثمر رساند، در بازگشت به فوتبال هلند باشگاه زوله را انتخاب 
کرد ولى به نظر مى رسد حضور دو ساله اش در این تیم به پایان رسیده 
و مهاجم ایرانى در پایان فصل 21-2020 راهى یک باشگاه و حتى 

لیگ کشور جدیدى خواهد شد.
قوچان نژاد سال گذشــته در 13 مســابقه به میدان رفته و نمایش 
خوبى با زدن 7 گل داشــت و در این فصل هم توانسته 6 گل در 18 
دیدار(میانگین یک گل در سه حضور ثابت و تعویضى) به ثمر رساند، 
اما با این عملکرد نیز جایگاه ثابتى در ترکیب تیمش به دست نیاورده و 
همچنان به عنوان یک یار تعویضى یا نیمکت نشین به حساب مى آید.

این مهاجم ایرانى در چهار هفته گذشــته لیگ اردیویسه هلند که 
تیمش دو شکســت و دو پیروزى را تجربه کرده، حتى به عنوان یار 
جانشــین به میدان نرفته و به طور کامل نیمکت نشین بوده است؛ 
اتفاقى که تاکنون براى او نیفتاده و این مسئله موجب شده تا جدایى 
او از زوله قوت بگیرد. قوچان نژاد آخرین بار در هفته چهاردهم لیگ 
اردیویسه هلند و در جریان برترى 2 بر صفر تیمش مقابل دن هاگ 
حضور 74 دقیقه اى در زمین داشت و پس از آن در 6 مسابقه به صورت 
کامل نیمکت نشین بوده و در 9 دیدار به عنوان بازیکن تعویضى به 
میدان رفته که طى این مدت یک هت تریک داشته و یک گل هم به 

ثمر رسانده است.
با وجود این عملکرد، قوچان نژاد شرایط سخت و 
متفاوتى را در فوتبال هلند پشت سر مى گذارد 
و با توجه به اینکه پیشــنهادات مختلفى از 
آمریکا تا آسیاى شــرقى و غربى براى او 
وجود دارد، به نظر مى رسد گوچى در پایان 
فصل باشگاه زوله و لیگ اردیویسه را ترك 

کند.

رضا در چند راهى سخت انتخاب

ســتاره ایرانى العربى در آخریــن بازى فصل 
فوق العاده ظاهر شد و هت تریک کرد.

یکى از مسابقات فصل 21-2020 لیگ ستارگان 
قطر در حالى به پایان رســید که درخشش یک 
بازیکن ایرانى با حرکات تکنیکى، شــوت هاى 
خطرناك و ســه گلى که در دیدار با السیلیه زد، 
معدود تماشاگران ورزشگاه سحیم بن حمد را به 

تشویق وادار کرد.
مهرداد محمدى با وجود اینکه در هفته هاى اخیر 
بازى خوبى انجام داده بود، اما پایان خوشــى در 
لیگ ســتارگان قطر داشت و توانست گزارشگر 
الکاس را به وجد بیاورد و تیمــش را در آخرین 
مسابقه فصل به برترى 3 بر یک مقابل السیلیه و 

یاران رامین رضاییان برساند.
این بازیکن سابق ســپاهان گل دوم تیمش را 
در دقیقه 27 بعد از یک کنترل توپ حرفه اى و 
شوتى سرکش و غیرقابل مهار از پشت محوطه 

جریمه وارد دروازه حریف کرد.
العربى اخیرا به پیروزى خانگــى ُپر گل مقابل 
السیلیه دست یافت که هر سه گل این تیم در این 
مسابقه را مهرداد محمدى به ثمر رساند و پس از 
زدن یک ضربه پنالتى در دقیقــه 10 ، دو گل با 
خالقیت فردى و اســتفاده از قدرت شوت زنى و 
دریبل زنى خود وارد دروازه یاران رضاییان کند 

و در رده ششــم جدول برترین گلزنان فصل 
بایستد.

محمدى که به غیر از دو مسابقه، 
در 20 بازى دیگر این فصل 

لیــگ ســتارگان قطر 
به میدان رفتــه بود، 
توانســت تــا پیش 
از دیدارهــاى هفته 
پایانــى 7 گل به ثمر 
رســاند، اما بهترین 
نمایش فصل خود را 
در دیدار امشب برابر 

توانست هت تریک الســیلیه ارائه کرد که 
کند و بهترین بازیکن زمین لقب بگیرد.

مهرداد محمدى گل سوم خود را در این دیدار در 
دقیقه 81 به زیباترین شکل ممکن به ثمر رساند. 
او با حرکتى پا به توپ که نشان از سرعت و قدرت 
بدنى باالیش داشت وارد محوطه جریمه حریف 
شــد و پس از دریبل دروازه بان، توپ را به تور 

دروازه چسباند.

ستاره سابق ســپاهان فصل گذشته را در آوس 
پرتغال ســپرى کرد و با وجود ســقوط تیمش 
یکى از برترین گلزنان لیگ برتر این کشور بود، 
اما با اینکه گفته مى شد امکان دارد راهى لیگ 
یک یا دو فرانسه شود، لیگ ســتارگان قطر را 
انتخاب کرد و توانست سال درخشانى را با العربى 

سپرى کند.
مهرداد محمدى در حالى تعداد گل هاى خود را 
دو رقمى کرد که گل اول را از روى نقطه پنالتى، 
گل دوم را با حرکت در عرض و شوت تماشایى 
از پشت محوطه جریمه و گل سوم را با استفاده 
از سرعت باالى خود و دریبل دروازه بان  به ثمر 
رســاند تا با این عملکرد احتماال حکم به تداوم 

حضورش در فوتبال قطر بدهد.
بدون تردید نمایشى که مهرداد محمدى امسال 
و به ویژه در بازى پایان فصل براى العربى ارائه 
کرد، موجب مى شود تا دوباره پیشنهادات قطرى 
و خارجى دریافــت کند و بعید اســت احتمال 
بدهیم کــه او پس از دو 
ســال دوبــاره به 
ایران برمى گردد 
و بــراى یــک 
لیگ  باشــگاه 
بازى  برتــرى 

مى کند.

دلربایى هاى سپاهانى سابق در قطر
 تیم فوتبال سپاهان اصفهان در چارچوب هفته بیستم 
رقابت هاى لیگ برتر میزبان تیم نفت مسجدسلیمان 

است.
هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس امروز دوشنبه 23 فروردین ماه با برگزارى دو 
دیدار ادامه مى یابد که در یکى از رقابت ها ســپاهان 
اصفهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم فوتبال 

نفت مسجدسلیمان است.
ســپاهان در یکى از تأثیرگذارترین بازى هاى هفته 
بیستم میزبان تیم نفت مسجدسلیمان است. دیدارى 
که بنا به دالیل بسیار از حساسیت و هیجان باالیى 
برخوردار بوده و کسب پیروزى در آن مى تواند 3 امتیاز 

با ارزش را به حساب تیم برنده واریز کند.
ســپاهان در حالى به مصاف نفت مسجدســلیمان 
خواهد رفت کــه نتیجه این دیدار عــالوه بر 2 تیم 
براى تیم هاى پرســپولیس و استقالل حائز اهمیت 
بوده و مى تواند معادالت قهرمانى را پیچیده تر کند. 
سپاهانى ها که با کســب 40 امتیاز در 19 بازى قبلى 
و با یک بازى کمتر نســبت به پرســپولیس در رده 
دوم جدول قرار دارند، با کســب 3 امتیاز این دیدار 
مى توانند به صدر جــدول بازگردند و با توجه به آغاز 
لیگ قهرمانان آسیا و غیبت یک هفته اى نماینده هاى 
ایران در رقابت هاى  لیگ برتر، با خیال آســوده ترى 
به جمع آورى امتیازات بپردازند.  در آن ســو نفتى ها 
نیز که فصل جارى شــرایط چندان خوبى نداشته و 
با 4 برد، 8 مساوى و 7 شکســت 20 امتیاز به دست 
آورده و در رده دوازدهم جدول جاى دارند، با توجه به 
فاصله 2 امتیازى با  سایپا و نتیجه بازى این تیم با مس 

رفسنجان، براى حفظ جایگاه شان در جدول چاره اى 
جز پیروزى در این دیدار ندارند.

شــاگردان نویدکیا در حالى آماده مصــاف با نفت 
مسجدسلیمان مى شوند که هفته گذشته مقابل سایپا 
به میدان رفته و این تیم را با تک گل پورقاز شکست 
داده و توانست با پرسپولیس اختالف 2 امتیازى ایجاد 

کرده و به تنهایى در صدر جدول قرار بگیرد.
تقابل ســپاهان و نفت مسجدســلیمان را مى توان 
ابتداى پیچ خطرناك لیگ براى زردپوشان دانست. 
سپاهان در هفته هاى بیست ویکم تا بیست وچهارم، 
3 بازى سنگین مقابل تیم هاى پرسپولیس، فوالد و 
نساجى در پیش دارد و بازى با تیم مس رفسنجان تنها 
تقابل نسبتًا آسان آنها در این مدت به شمار مى آید. از 
طرف دیگر لیگ قهرمانان آسیا از روز چهارشنبه آغاز 
مى شود و با توجه به متمرکز برگزار شدن این رقابت ها 
و حضور 3 هفته اى نماینده هاى ایران در کشورهاى 
میزبان، سازمان لیگ رقابت هاى لیگ و جام حذفى را 
به گونه اى برنامه ریزى کرده که سپاهان در فاصله اى 
نزدیک به 24 روز، تنها 2 بازى برگزار مى کند و همین 
نکته مى توانــد آمادگى ســپاهان را کاهش داده و 
نویدکیا را براى حفظ آمادگى روحى و جسمى تیمش 

دچار دردسر کند.
ســپاهان این روزها در اوج قرار دارد؛ زردپوشــان 
اصفهانى که  فصل گذشــته نیــز از مدعیان جدى 
قهرمانى بودند و در نیم فصــل دوم این عنوان را به 
پرســپولیس واگذار کردند، اما زردپوشان اصفهانى 
در فصل جارى برخالف رویه ســابق، نیم فصل دوم 
را خارق العاده آغاز کرده و تا بدین جاى لیگ با کسب 

4 پیروزى پیاپى و به دست آوردن 12 امتیاز، بهترین 
عملکرد ممکن را در نیم فصــل دوم از خود به جاى 

گذاشته اند.
زردپوشــان اصفهانى در شــرایطى به مصاف نفت 
مسجدســلیمان مى روند که بازگشــت احســان 
حاج صفى خط میانــى ســپاهان را تقویت کرده و 
حضور بازیکنانــى مانند رفیعى، ســلمانى، جالل 
على محمدى و کریمى در کنار حاج صفى ســپاهان 
را در خط میانــى تبدیل به یکــى از قدرتمندترین 
تیم هاى حاضر در لیگ کرده است. از طرف دیگر 
اضافه شدن حاج صفى به ترکیب سپاهان عالوه بر 
باال بردن قدرت خالقیت و تنوع تاکتیکى این تیم، 

خط میانى تیم نویدکیا را مستحکم تر از قبل نموده و 
خألهاى دفاعى زردپوشان را کاهش داده است. در 
فاز هجومى نیز سپاهانى ها در نیم فصل نخست نشان 
دادند که از شــرایط خوبى برخوردار بوده و حضور 

بازیکنانى مانند شهباززاده ، حسینى، خلعتبرى و 
استنلى، دست نویدکیا را براى رسیدن به ترکیب 

ایده آل خود باز گذاشته است.
با این حال سپاهان در این دیدار کار سختى در 

پیش داشته و باید مقابل تیمى به میدان برود که 
در 8 دیــدار آخر خود هیچ بردى نداشــته و تنها 5 

تساوى و 3 باخت به دست آورده و براى بازگشت به 
لیگ انگیزه باالیى دارد. طالیى پوشان مسجدسلیمان 
که با تغییر کادر فنى و آمدن محمود فکرى به عنوان 
سرمربى، دچار تغییرات زیادى شده اند، تیمى جوان 
و جنگنده هستند که در فاز دفاعى عملکرد خوبى از 

خود به جاى گذاشته اند.

سپاهان-نفت مسجد سلیمان، امروز در ورزشگاه نقش جهان

حمله شیرها به نفت کش ها

سرپرست سپاهان: شرایط استاندارد نباشد در ساوه بازى نمى کنیم

مجتبى حسینى: 

عالقه خاصى به ذوب آهن 
دارم

ى از دستم بر مى آید با کمک مدیریت 
سایر اعضاى کادرفنى براىتیم ان و

اول فصل نیم شکالت ذوب آهن در
دست ن امســال بازیکنان زیادى از
ت اصلى تیم جدا شــدند و مجموعه 

ت به تیم اضافه شدند 
یلى که به 

د این
د. 

پیدا کرده هم گفت: نیم فصــل او
س ماشین جدول
و نساجى
این چند
تیم هــ
شدند و ش
در انتهاىج
و این فرصت
خودمان را در ج
بازیکنان

حال تم
تالش
ذوب
کشو

بازى بود.
وى افزود: ســایپا خیلى ما را تحت 

فشار گذاشت، حتى موقعیت به 
ثمر رساندن گل را هم داشتند. 

خوب تیم ســایپا خیلــى
مى توانــد در ضــد حمله 

عمل کند.
مربى تیم فوتبال سپاهان 

تصریح کرد: سپاهان خود را 

آسیایى و فشــرده بودن جام حذفى برنامه هاى 
ویژه اى درنظر گرفته است. تالش مى کنیم 
بتوانیم با سه روش مختلف بازى کنیم، 
دوم بحث بدنسازى و آمادگى تیم از 
نظر روانى براى مواجهه با شــرایط 
بحرانى است که امیدواریم در پایان 
فصل بتوانیم نتیجه یک کار علمى و 

منطقى را بگیریم.

ســرمربى
لیگ بر
 مجتبى
در هفته
به ثبت
کسبکر
آورده و
به کس
پایین
حسینى
نیمکتذ
داشت: ذ
در جدول

خیرا به پیروزى خانگــى ُپر گل مقابل 
ست یافت که هر سه گل این تیم در این 
ا مهرداد محمدى به ثمر رساند و پس از 
ک ضربه پنالتى در دقیقــه 10 ، دو گل با 
 فردى و اســتفاده از قدرت شوت زنى و 
کند  رضاییان ى خود وارد دروازه یاران

 ششــم جدول برترین گلزنان فصل 

 که به غیر از دو مسابقه، 
زى دیگر این فصل 

ســتارگان قطر 
ن رفتــه بود، 
ت تــا پیش
هــاى هفته

77 گل به ثمر 
، اما بهترین 
فصل خود را 
 امشب برابر

توانست هت تریک ه ارائه کرد که 
ترین بازیکن زمین لقب بگیرد.

در این دیدار در  حمدى گل سوم خود را
8 به زیباترین شکل ممکن به ثمر رساند. 
تى پا به توپ که نشان از سرعت و قدرت 
الیش داشت وارد محوطه جریمه حریف 
پس از دریبل دروازه بان، توپ را به تور 

سباند.

بدهیم کــه او پس از دو 
ســال دوبــاره به 
ایران برمى گردد 
بــراى یــک  و
لیگ باشــگاه 
بازى برتــرى 

مىکند.

هر ی
ر ایران در
به جمع آو
نیز که فص
8 8 برد، 4 4با
آورده و د
2فاصله 2ا

مجتبى

عالقه
دارم

بدشانسى دوباره مصلح
مدافع سپاهان بار دیگر دچار مصدومیت شد 

و بازى با نفت مسجد سلیمان را از دست داد.
تیم فوتبال ســپاهان باید در هفته بیســتم 
رقابت هــاى لیگ برتــر به مصــاف نفت 
مسجد سلیمان برود.   شایان مصلح، مدافع 
تیم ســپاهان که دیدار هفته گذشته این تیم 
را به دلیل مصدومیت از دســت داده بود در 
بازگشــت به تمرینات دوباره از ناحیه مچ پا 
دچار مصدومیت شــد و مشغول فیزیوتراپى 
است. بدین ترتیب مصلح بازى با نفت مسجد 

سلیمان را از دست داد.

یکى از دیدارهاى مهم هفته نوزدهم لیگ برتر امروز  در استادیوم 
نقش جهان اصفهان بین تیم هاى سپاهان و نفت مسجد سلیمان 

برگزار مى شود. 
ســپاهان در این بازى یکى از مهره هاى کلیدى خود را در اختیار 
نخواهد داشــت؛ محمد محبى که در هفته هاى اخیر و در ترکیب 
ســپاهان ارایه گر بازى هاى خوبى براى تیمش بوده در این بازى 

به دلیل چهار اخطاره شدن قادر به حضور در میدان نخواهد بود. 
ســپاهان که در صورت برترى در این دیدار دوباره به صدر جدول 
خواهد رفت انگیزه مهمى جدا از صدرنشینى براى شکست نفت 
مسجد ســلیمان دارد به این خاطر که در بازى رفت و در روزهایى 
که مجتبى حسینى سرمربى تیم نفت مســجد سلیمان بود 1-3 
شکست خورد. از سویى محمود فکرى سرمربى جدید نفت مسجد 
سلیمان هم فصل گذشته با نساجى تیم ســپاهان را در استادیوم 
نقش جهان یک بر صفر شکســت داده بود. هر چند او این فصل 
به همراه استقالل در استادیوم نقش جهان شکست دو بر صفر را 

تجربه کرده است. 
غیبت محمد محبى اگر چه براى ســپاهان مهم است اما با توجه 
به مهره هایى که این تیم روى نیمکت دارد محرم نوید کیا براى 

چینش ترکیب در این بازى با دردسر مواجه نخواهد شد.

محبى امروز غایب است

مب ل وی ری ی ین ى نر ی
ثمر رسانده است.

وجود این عملکرد، قوچان نژادشرایط سخت و با
متفاوتى را در فوتبال هلند پشت سر مى گذارد
و با توجه به اینکه پیشــنهادات مختلفى از
آمریکا تا آسیاى شــرقى و غربى براى او
به نظر مى رسد گوچى در پایان وجود دارد،
ترك لیگاردیویسه را فصل باشگاه زوله و

کند.

ن
 کرده و
جالل ،
ــپاهان
ندترین 
ف دیگر 
الوه بر 
ن تیم، 
نموده و
ست. در
ت نشان
حضور 

ى و 
ب 

 در 
د که 
5 تنها 5

شت به
سلیمان
ه عنوان



0606 4009 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمدوشنبه  23 فروردین  ماه   1400
سفیر ایران در لیســبون، در یک رشته توییت به تشریح 
آخرین وضعیت کرونا در پرتغــال و چگونگى مهار این 

ویروس در این کشور پرداخت.
مرتضى دامن پاك جامى نوشــت: پرتغال که در ابتداى 
سال جارى میالدى تحت تاثیر شدید موج دوم همه گیرى 
کرونا قرار گرفته بود، پس از 8 هفته قرنطینه سراسرى، از 
دوشنبه گذشته لغو تدریجى محدودیت ها را آغاز کرد. رفع 

کامل همه محدودیت ها تا سوم ماه مى عملى مى شود.
در اولین مرحله از لغو محدودیت ها، رســتوران هاى در 
فضاى باز، باشــگاه ها و موزه ها در  پرتغال بازگشــایى و 
در  لیسبون بســیارى از مردم براى اســتفاده از کافه ها و 

رستوران ها از خانه خارج شده اند. 
 دولت پرتغال از ماه دســامبر 2020 واکسیناسیون کادر 
درمــان و گروههاى پر خطر را آغاز کــرد. علیرغم روند 
کند واکسیناسیون در  اروپا، تاکنون بیش از 2 میلیون دوز 
واکسن در این کشور تزریق شده و نزدیک به 600 هزار 

نفر هر دو دوز را دریافت کرده اند.
با اعمال قرنطینه شدید در ماه هاى فوریه و مارس و روند 
تدریجى  واکسیناسیون، اکنون آمار تعداد مبتالیان روزانه 
 پرتغال از متوسط 12 هزار نفر در ماه ژانویه به حدود 600 
نفر رسیده و تعداد تلفات روزانه نیز از 300 نفر به کمتر از 

10 نفر کاهش یافته است.

یک متخصص بیماریهاى عفونى دوره نهفتگى کروناى 
انگلیسى را سه تا 14 روز اعالم کرد و افزود: بطور معمول 
در اکثر موارد با ورود ویروس به بدن، عالئم بیمارى ظرف 

سه تا پنج روز خود را نشان مى دهد.
دکتر محمدحسین زمانیان افزود: در کروناى انگلیسى 
عالوه بر اینکــه عالئم بیمارى ســریعتر بروز مى کند، 
قدرت باالیى در ایجاد درگیرى سیســتم تنفسى بدن 
دارد، بطور مثال در بیشــتر موارد زمانــى که ریه درگیر 
مى شود ظرف دو تا سه روز از 20 درصد درگیرى به 70 
درصد درگیرى ریه مى رسد و عمال سیر بیمارى سرعت 

باالیى دارد.

این عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه 
تصریح کرد: در یک مورد یک فرد مبتال مراجعه کرد و در 
حالى که سى تى اسکن ریه درگیرى بسیار جزیى را نشان 
مى داد، ظرف ســه روز این میزان درگیرى ریه به حدود 
70 درصد رسید که این میزان ســرعت درگیرى زنگ 

خطرى جدى است.
وى افزود: براى تفاوت قدرت ســرایت این ویروس با 
کروناى معمولى کافى است بدانید که اگر در یک اتاق 10 
نفر حضور داشته و یک نفر مبتال باشد، در کروناى معمولى 
امکان ابتالى ســه نفر وجود دارد، امــا در نوع کروناى 

انگلیسى این میزان حداقل به هشت نفر مى رسد!

پرت غال چگونه همه گیرى 
کرونا را کنترل کرد؟

دوره نهفتگى کروناى انگلیسى 
چند روز است؟

استدالل «زرد»!
نائب رئیس مجلس گفت: در ستاد    خبرفورى|
ملى مقابله با کرونا راى گیرى نمى شـود بلکه بعد از 
اظهار نظـر اعضا جمع بندى و تصمیم گیرى توسـط 
شـخص رئیس جمهور صورت مى گیرد. قاضى زاده 
هاشمى افزود: با این اسـتدالل که وضعیت زرد شده 
است و مردم خسته شـده اند و اقتصاد کشور در فشار 
است با تعطیلى سفرهاى نوروزى به شدت مخالفت 

شد.

ماسک هاى آبى 
سالم هستند

اداره کل تجهیـزات و ملزومـات    شهرخبر |
پزشکى سـازمان غذا و دارو اعالم کرد: ماسک هاى 
تولید شـده در داخل کشـور توسـط آزمایشگاه هاى 
مورد تایید سازمان غذا و دارو مورد آزمون قرار گرفته 
و حساسیت زایى و کیفیت آن براساس استاندارد هاى 
مربـوط و ضوابط ابالغى بررسـى مى شـود بنابراین 
وجود مواد سمى و کبالت و فرمالدیید و مواد سرطانزا 
در پارچه هاى مصرفى ماسک هاى جراحى آبى رنگ 

صحت ندارد.

عدد باالى فوتى ها 
در تهران 

  ایسنا| محسن هاشمى رییس شوراى شهر 
تهران با بیان اینکه تعداد فوتى ها در تهران از عدد 70 
عبور کرده است، گفت: روشـن است که راه مبارزه با 
کرونا از مسیر واکسیناسـیون کامل در کشور است و 
کشورهایى که این مسیر را طى کردند در حال عبور 
از این مسیر هستند و باید مساله واکسیناسیون خیلى 

جدى گرفته شود. 

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع تولیدى صنعتى کاج سلولز 
سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
10505 و شناســه ملى 10260315807 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/03 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : طبق اختیار حاصله تفویض شــده از 
مجمــع عمومى فوق العــاده 1399/9/26 
در خصوص افزایش ســرمایه بــه هیات 
مدیره سرمایه شــرکت از محل واریز نقدى 
از مبلــغ 1650000000ریــال بــه مبلغ 
8250000000 یــال از محل واریز نقدى و 
صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد . سرمایه 
شــرکت 8250000000 ریال نقدى است 
که به 165000 سهم 50000 ریالى با نام 
عادى منقسم شده و تماما پرداخت شد.مبلغ 
واریزى طى گواهى شماره 53/6930/186 
مورخ 1399/9/27نزد بانک تجارت پرداخت 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1121277)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى ارگ آزماى ایرانیان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
55854 و شناسه ملى 14005700837 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
هاجر اسماعیلى به کدملى1171216327 
بعنــوان نایــب رئیــس هیــات مدیره و 
علــى داورى دولــت آبــادى بــه کدملى 
1292451653 بعنــوان عضــو هیــات 
مدیره و حمید رحیمیــان مارنانى به کدملى 
1289110778 به ســمت رئیس هیات 
مدیــره و مدیرعامل و مســعود دالورى به 
کدملى 1292541482 بعنوان عضو هیات 
مدیره بــراى بقیه مدت دو ســال تا تاریخ 
1401/07/01 انتخاب شــدندکلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء 
مدیرعامل وبا مهر شرکت معتبر است مدیر 
عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1121279)

آگهى تغییرات
شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 32004 و شناسه ملى 
10260525502 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : موارد ذیل به موضــوع فعالیت 
شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه گردید: "تاسیس ،
راه اندازى و بهربردارى از دفتر پیشخوان خدمات 
دولت بخش عمومى غیردولتــى و ارائه خدمات 
موضوع پروانه پس از دریافــت مجوزهاى الزم 
از مراجع ذى صالح اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1121274)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع تولیدى صنعتى کاج سلولز سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 10505 و شناسه 
ملى 10260315807 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 1399/09/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رقیه تقى زاده نیا به کدملى 
1190034840 و محمد مهــدى هادى الم به کدملى 
1199863475 بترتیب بســمت بازرســان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .
روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1121278)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود سالمت محور آداك درتاریخ 1400/01/21 به شماره ثبت 67423 به شناسه ملى 14009933750 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل بــه منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد : خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات انواع تجهیزات پزشکى و لوازم آزمایشگاهى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید 
و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت 
متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت 
تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتى شمال اصفهان، محله 
شهرك صنعتى شمال اصفهان ، بلوار امام رضا ، پالك 96 ، ساختمان مجموعه خدماتى ، طبقه همکف کدپستى 8331133741 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد چراغى به شماره ملى 1141204215 دارنده 51000000 
ریال سهم الشرکه خانم مرضیه عباسى به شماره ملى 1293136311 دارنده 49000000 ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد چراغى به 
شماره ملى 1141204215 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مرضیه عباسى به شماره ملى 1293136311 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 (1121489)

تاسیس
شرکت سهامى خاص کیهان آرا اسپادانا درتاریخ 1400/01/21 به شــماره ثبت 67428 به شناسه ملى 14009935162 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: تهیه ، تولید ، توزیع و طبخ غذا 
و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى 
اعم از تامین نیروى انســانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى 
و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 جاوان ، کوچه الله ، کوچه شــهید پرورش [74-9] ، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد 1 
کدپستى 8187645991 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 25,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 250000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 8750000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 593 مورخ 1399/12/01 نزد بانک ملى شعبه جلفا اصفهان با کد 3101 پرداخت گردیده است والباقى در 
تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على مهربانى تخت فوالدى به شــماره ملى 1270462652 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ثریا 
موحدى نجف آبادى به شماره ملى 1280331739 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى جمشید مهربانى تخت فوالدى به شماره ملى 1289305072 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى محمدعلى کشکولى به شماره ملى 1281649511 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى روح اله زارع زاده به شماره ملى 1287240690 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1121488)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تمام دنیا مدرن سپنتا درتاریخ 1400/01/21 به شماره ثبت 67430 به شناسه ملى 14009935980 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: تاسیس و بهره بردارى 
کارخانجات تولیدى، خریدو فروش و واردات وصادرات مواد اولیه، ماشین آالت از داخل و خارج از کشور، فروش و صدور کاال هاى مجاز ومحصول در داخل و خارج از کشور، 
تولید، توزیع، فروش و صادرات تجهیزات پزشکى شامل انواع منسوجات نبافته و مهندسى ، ماسک سه الیه جراحى، ماسک کودك، ماسک فیلتردار، گان، دستکش و البسه 
بهداشتى بیمارستانى یکبار مصرف، در صورت لزوم پس از اخذ مجوز هاى الزم از مراجع ذیربط. و هر نوع اقدامى که با موضوع شرکت منطبق باشد و ارائه کلیه فعالیتهاى 
مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى 
انســانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا 
درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 ، دهستان محمودآباد ، روستا منطقه صنعتى محمودآباد، محله مجتمع کارخانه صنعتى ، خیابان فرعى ، خیابان 34 ، پالك 
0 ، پاساژ نوساز ، طبقه همکف کدپستى 8161164959 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى 
تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 5015 مورخ 1399/12/20 نزد بانک ملى شعبه اصفهان با کد 3001 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم قطاع به شماره ملى 1284582371 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى آرش ذره بینى اصفهانى به شماره ملى 4723612841 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
افشین ذره بینى اصفهانى به شماره ملى 4723845399 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على اثناعشرى اصفهانى به شماره ملى 1284484912 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهرداد قدسى 
به شماره ملى 1287748961 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 ســال 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 (1121562)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى رعد گستران زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 35916 و شناسه ملى 14006913564 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت و ماده مربوطه اساسنامه الحاق گردید : در جهت تحقق اهداف شرکت،شرکت مجاز است اموال منقول و غیر منقول خود را براى ضمانت 
در رهن بانک ها و موسسات حقوقى قرار بدهد . ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1121641)

مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آمریکا به تازگى 
یافته هاى علمى اخیر را تأیید کــرده و گفته خطر ابتال به 
ویروس کرونا از روى سطوح کم و هوا عامل اصلى انتشار 

ویروس است.
سازمان جهانى بهداشــت  مدتى پیش اعالم کرد نتایج 
تازه ترین تحقیقات ثابت نکرده  که احتمال انتقال ویروس 
کرونا به انسان از طریق دست زدن به اجسام مختلف، مثال 
به دستگیره در، کیبورد کامپیوتر و نظایر آن وجود دارد. به 
تازگى مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آمریکا نیز 
یافته هاى علمى اخیر را تأیید کــرده و گفته خطر ابتال به 

ویروس کرونا از روى سطوح کم است.
سال گذشته همین موقع بود که اغلب مردم جهان نگران 
انتقال ویروس کرونا از طریق سطوح و اشیا بودند، مردم 
براى خرید دستکش   هاى یک بار مصرف و همچنین مواد 
ضدعفونى کننده به داروخانه هــا روى   آوردند و این اقالم 
براى مدتى نایاب شد. حاال در آخرین مقاالت علمى آمده 
که انتقال ویروس کرونا از سطوح نادر است. پیش تر جامعه 
پزشکى به مردم توصیه مى کرد بســته ها، مواد غذایى، 
اســباب بازى، تلفن همراه، کارد و چنگال و انواع سطوح  
را ضدعفونى کنند، اما  با گذشــت بیش از یکسال از همه 
گیرى ویروس کرونا در جهان، دانشمندان و محققان به 
این نتیجه رسیده اند که کووید 19 عمدتا از طریق سطوح و 

مواد غذایى منتقل نمى شود.
ماجرا از مقاله اى شروع شد که تیر گذشته در مجله پزشکى 
لنست منتشر شد، در این مقاله آمده بود که احتمال انتقال 
کووید19 از طریق سطوح  بى جان بسیار ناچیز است و فقط 
در مواردى که فرد آلوده روى سطح سرفه یا عطسه کند و 
شخص دیگرى بالفاصله پس از سرفه یا عطسه آن سطح 

را لمس کند، احتمال انتقال وجود دارد.
همچنین در این گزارش گفته شده که اگرچه ضدعفونى 
دوره اى و اســتفاده از دســتکش به ویژه در بیمارستان از 
اقدام هاى احتیاطى منطقى اســت، اما سطوح آلوده که 
ســاعت ها با حامل آلوده در تماس نبوده اند، خطر انتقال 

قابل اندازه گیرى در محیط هاى غیربیمارستانى  ندارند.
مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى ایاالت متحده 
(CDC) راهنمایى خود را در مورد انتقال ویروس از سطوح 
در ماه مه (اردیبهشت) گذشته روشن کرد و اظهار داشت که 
«تصور نمى شود این مسیر اصلى ترین راه انتشار ویروس 
باشد»؛ اکنون بیان شده تصور نمى شود که انتقال از طریق 

سطوح، روش رایجى براى گسترش کووید 19 باشد.
پس از این مرکز، بسیارى دیگر به نتایج مشابهى رسیدند؛ 
اکنون بیان شده تصور نمى شــود انتقال از طریق سطوح 

آلوده معروف به «fomites»، روش رایجى براى گسترش 
کووید 19 باشد.

در بهار گذشته هنگامى که ویروس کرونا در ایاالت متحده 
شروع به گسترش کرد  بسیارى از کارشناسان در مورد خطر 
ایجاد شده توسط سطوح هشدار دادند. محققان گزارش 
کردند که ویروس مى تواند روزها بر روى پالســتیک یا 
فوالد ضد زنگ زنده بماند و مرکز کنترل و پیشگیرى از 
بیمارى ها توصیه کرد، اگر کسى یکى از این سطوح آلوده 
را لمس کند  و سپس چشم، بینى یا دهان خود را لمس کند 

مى تواند به این ویروس آلوده شود.
آمریکایى ها که توصیه کارشناسان را جدى گرفته بودند، 
اشیاء و مواد غذایى  پاکسازى مى کردند و در این مرحله تا 
جایى پیش رفتند که با کمبود مواد بهداشتى روبرو شدند؛ 
فیس بوك نیز دو دفتر خود را بــراى تمیز کردن عمیق 
تعطیل کــرد و اداره حمل و نقل نیویورك هر شــب ضد 

عفونى واگن هاى مترو را انجام مى داد.
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آمریکا، به تازگى 
دســتورالعمل هاى تمیزکارى ســطوح را به روز کرده و 

خاطرنشان کرد که خطر ابتال به ویروس در تماس با یک 
سطح آلوده کمتر از 1 در 10 هزار است.

لینسى مر، متخصص ویروس شناسى گفت: ما مدتهاست 
که مى دانیم ویروس از طریق سطوح منتقل نمى شود، با 
این وجود هنوز هم مردم تمرکز زیادى روى تمیز کردن 
سطح دارند. ضمن اینکه هیچ شــواهدى وجود ندارد که 
نشان دهد کسى با لمس یک سطح آلوده مبتال به کووید 

19 شده است.
با جمع شــدن شــواهد در طى همه گیرى، درك علمى 
درباره ویروس تغییر کرده است. مطالعات و بررسى شیوع 
بیمارى ها نشــان مى دهد، اکثر انتقال ها در نتیجه بیرون 
آمدن قطرات بزرگ و ذرات ریز به نام آئروسل توسط افراد 
آلوده هنگام سرفه، گفتگو یا تنفس رخ مى دهد. انتقال از 
سطوح اگرچه امکان پذیر است اما تصور نمى شود که خطر 
مهمى باشد. آنچه که اهمیت دارد، انتقال ویروس از طریق 
هوا اســت؛  توجه به پاکیزگى و ضدعفونى کردن سطوح 
منجر به غفلت از انتشار ویروس از طریق هوا شده است.
کارشناسان تأکید مى کنند به طور فزاینده اى روشن شده 
است که ویروس در درجه اول از طریق هوا پخش مى شود،  
چه در قطرات بزرگ و چه در قطرات کوچک که مى تواند 

براى مدت طوالنى ترى در هوا باقى بماند.
در اسفندماه سالى که گذشــت نیز مقاله هاى متعددى از 
پژوهش تعداد زیادى از دانشمندان و محققان منتشر شد 
که سطوح عامل اصلى انتشــار ویروس نیست. امانوئل 
گلدمن ، میکروبیولوژیست دانشگاه راتگرز نیوجرسى در 
نیوآرك مى گوید: ما سطوح مختلفى را در بیمارستان ها  و 
در مجاورت بیماران کرونایى آزمایش کردیم و تقریبا هیچ 
نوع عفونت قابل ســرایتى در این سطوح شناسایى نشد. 
دلیل این مساله نیز بســیار منطقى و قابل توضیح است 
زیرا  ویروس در محیط عادى  بسیار شکننده و آسیب پذیر 
بوده و سریعا از بین مى رود. در این شرایط آنچه باقى مانده 
RNA ویروسى اســت که مى توان از آن با عنوان جسد 

ویروس یاد کرد.

به جاى سطوح، هوا را جدى بگیرید روى موج کووید-19
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متخصص رواندرمانى با اشاره به اینکه براساس یافته هاى محققان، 
احساس غم به طور متوسط سه برابر ماندگارتر از شادى است، گفت: 
براى داشتن زندگى شادتر و دورى از غم، باید براى زندگى روزمره 

برنامه داشته باشیم.
محمد پارسا عزیزى، متخصص رواندرمانى، 
دربــاره راهکارهاى درمانــى مقابله با غم 
اظهارداشت: براساس تحقیقات و یافته هاى 
محققان و روان شناســان، احساس غم به 
شکل متوسط مى تواند 120 ساعت ماندگار 
باشد این در حالى است که شادى حدود 36 

ساعت ماندگار است.
وى تصریــح کــرد: احســاس غم یک 
عکس العمل طبیعــى در برابر ضربه هاى 
عاطفى، از دست دادن ها، نامالیمات دنیا، 
فقدان ها و نرسیدن ها است و با وجود اینکه 
یک احســاس طبیعى و عادى محسوب 
مى شــود اما بســیار ماندگار تر از سایر 

احساسات است. 
این استادیار دانشگاه ادامه داد: براى 

داشتن زندگى شــادتر و دورى از 
غم، باید بــراى زندگى روزمره و 
احساساتمان برنامه داشته باشیم، 
اگر برنامه زندگیتان را سرشــار 
از احساســات خوب نکنید غم و 
ناراحتى وجود شما را کامال فرا 

مى گیرد.
متخصــص رواندرمانى 

اظهار کــرد: گاهى 
ممکن اســت شما 
در طول روز بدون 
هیچ دلیلى احساس 
غم و ناراحتى کنید 
و نتوانید براى این 
حس خود توجیهى 
پیدا کنیــد غافل از 

اینکه این احساس از 

قبل در  وجود شما ماندگار شــده است، گاهى احساس غم مرتبط 
با یک علت بیرونى از قبیل طالق، ورشکســتگى، از دست دادن 
عزیزان، تغییر در سالمتى، بازنشستگى، مشکالت مالى و ... است 
و گاهى احساس غم به احساسات درونى و ناخوداگاه برمى گردد که 

علت بیرونى براى آن پیدا نمى کنیم و احساساتى است که به خلق و 
خوى ما و شخصیت ما برمى گردد. 

عزیزى گفت: علت احســاس غم ما هرچه که باشد باید زندگى را 
آنقدر از احساسات مثبت و خوب پر کنیم که تاثیر ماندگار احساس 
غم کمتر شــود یعنى به ازاى هر ناراحتى 
چندین کار و فعالیت شادى آور براى خود 
ایجاد کنیــم که بتوانیم بر احســاس غم 

غلبه کنیم. 
وى اضافه کرد: باید بدانیم شادکامى  حالت 
سرخوشى مداوم نیســت و افراد شاد هم 
هرازچندگاهى طیف وسیعى از احساسات 
انســانى از قبیل عصبانیت، سرخوردگى، 
غم و تنهایى را احساس مى کنند اما وقتى 
با ناراحتى روبه رو مى شــوند یک احساس 
اساسى خوش بینى نســبت به بهتر شدن 
اوضاع دارنــد و مى توانند بــا آنچه اتفاق 
مى افتد کنار بیایند و دوباره احساس شادى 

کنند. 
این استادیار دانشــگاه تصریح کرد: 
براى داشــتن زندگى شاد باید خوب 
بخوابیم، از خودمان و ســالمتیمان 
مراقبت کنیــم، کار کنیــم، براى 
آرزوهایمان بجنگیم و ســعى کنیم 
چیزهایى که از آنهــا لذت مى بریم را 
بشناسیم و در زندگى روزمره آنها را 

جاى دهیم.
عزیزى در پایان یادآور شد: باید 
از داشته هایمان آگاه باشیم و 
آنها را فداى نداشته هایمان 
نکنیــم، یادمان باشــد 
زندگى همیــن یک بار 
است و آنچه در اطراف 
ما مى گذرد واقعیست، 
پس دنیا را جایى براى 
غم و ناراحتى خودمان 

و اطرافیانمان نکنیم.

 شادتر و دورى از غم، باید براى زندگى روزمره

 متخصص رواندرمانى، 
ى درمانــى مقابله با غم
ستحقیقات و یافته هاى 
احساس غم به  ســان،
0ند 120 ساعت ماندگار
6ت که شادى حدود 36

.
د: احســاس غم یک
ـى در برابر ضربه هاى
ن ها، نامالیمات دنیا،

ها است و با وجود اینکه 
عى و عادى محسوب 
ار ماندگار تر از سایر 

ادامه داد: براى  ه
ز از دورى دتر و
گى روزمره و 
 داشته باشیم، 
ن را سرشــار 
ب نکنید غم و
را کامال فرا 

مانى
ى 

س 
د
ن

ى 
ز 

 از 

ىو ى ز ب ى ال ر  ییر زیزان،
وگاهى احساس غم به احساسات درونى و ناخوداگاه برمى گردد که 

رچ م س زیزى
کنیم که ت آنقدر از احساسات مثبت و خوب پر
غم کمتر شــود یعنى
چندین کار و فعالیت
ایجاد کنیــم که بتوان

غلبه کنیم. 
وى اضافه کرد: باید بد
مداوم نیسـ سرخوشى
هرازچندگاهى طیف
انســانى از قبیل عص

غم و تنهایى را احساس
با ناراحتى روبه رو مى ش
اساسىخوشبینى نس
اوضاع دارنــد و مى تو
و د مى افتد کنار بیایند

کنند. 
این استادیار دانش
براى داشــتنز
بخوابیم، از خود
مراقبت کنیــم
آرزوهایمان بج
چیزهایىکه از آ
در ز بشناسیم و

جاى دهیم.
عزیزى در
از داشته
آنها را
نکنیـ
زند
اس
ما

پس
غ
ا و

«غم» 3 برابر ماندگارتر از «شادى» است!

مطالعه اى جدید در انگلیس نشان داد که خوردن گوشت 
فرآورى شــده و همبرگر ممکن است خطر ابتال به زوال 
عقل را افزایش دهد. نتایج این مطالعه نشــان مى دهد 
خوردن یک برش در روز از گوشت فرآورى شده مى تواند 

احتمال ابتال به زوال عقل را تا 44 درصد افزایش دهد.
طبق این مطالعــه، افرادى که روزانه 25 گرم گوشــت 
فرآورى شده مى خورند 44 درصد بیشتر در معرض ابتال 
به زوال عقل هســتند، در حالى که کسانى که روزانه 50 
گرم گوشت فرآورى نشــده مصرف مى کنند 20 درصد 

کمتر دچار این بیمارى مى شوند.

عالوه بر این، مطالعه انجام شده توسط دانشگاه لیدز پس 
از بررسى اطالعات مربوط به 500 هزار نفر، رابطه احتمالى 

بین خوردن گوشت و ابتال به زوال عقل را کشف کرد.
پروفسور جانت کید لیدر این مطالعه توضیح داد: هر کارى 
که مى توانیم براى کشف عوامل خطر احتمالى زوال عقل 
انجام دهیم، مى تواند به مــا در کاهش نرخ این وضعیت 

ناتوان کننده کمک کند.
او در پایان گفت: این تجزیه و تحلیــل، اولین گام براى 
درك این است که آیا آنچه مى خوریم مى تواند بر ظهور 

این خطر تأثیر بگذارد یا خیر.

عالوه بر این، مطالعه انجام شده توسطدانشگاه لیدز پسکه خوردن گوشت

از مضرات 
همبرگر بیشتر 

بدانیم

اگر پس از مصرف قرص احســاس درد پشت جناغ سینه، 
سوزش، تهوع و اســتفراغ کردید به پزشک مراجعه کنید، 
احتماًال بعد از انجام آندوســکوپى شاهد ایجاد زخم هایى 
در مرى خواهیم بود که نشان از آســیب ناشى از مصرف 

قرص هاست.
 باز شدن قرص داخل مرى، پیش از رسیدن به معده باعث 
ایجاد اختالالتى وحشتناك در مرى و حتى سوراخ شدن آن 
مى شود. قرص پس از بلعیده شدن توسط تحرکات مرى به 
سمت معده هدایت مى شود، با توجه به اینکه قرص هاى 
مصرفى اغلب شکل مناســبى ندارند و عنصرى سخت 

براى بلعیدن محسوب مى شود، بدیهى است که براى سر 
خوردن و پایین رفتن از مرى نیاز به همراه شدن با مایعاتى 

مانند آب دارد.
برخى از قرص ها مانند قرص هاى آهن، قرص هاى پتاسیم، 
برخى آنتى بیوتیک ها، داروهاى تتراسیاکلین و اتى سایکلین 
و همین طور برخى از داروهاى درمان پوکى استخوان به 
مرى آسیب مى رسانند، خطر ایجاد آسیب ناشى از مصرف 
این داروها بسیار باالســت تا جایى که حتى پزشکان این 
حوزه به بیمــاران توصیه مى کنند حتمــًا این قرص ها را 

ایستاده، با شکم خالى و همراه با آب فراوان مصرف کنند.

 قرص را بدون 
آب نخورید

براىسراسدردپشتجناغسینه، استکه بدیه شود، براىبلعیدنمحسوبم

ون 

مهرداد روانشــاد افزود: دستگاه تنفسى انسان 
قادر به تولید ذرات معلق در اندازه هاى مختلف 
است، برخى از این ذرات به جهت وزن سبک 
ســاعت ها در هوا معلق مى مانند، اما بعضى از 
قطرات سنگین با گذشت زمان رسوب کرده و 

بر سطوح مى نشینند.
وى یادآور شد: میزان ماندگارى این ویروس بر 
سطح پوست و مو هشت ساعت است و با اشعه 
آفتاب و ایجاد گرما همچون استفاده از سشوار 

از بین خواهد رفت.
روانشاد همچنین با اشاره به ضرورت جریان هوا 
تصریح کرد: ویروس کرونا با قطرات تنفســى 
منتقل مى شــود و در هوا (به دلیل وزن سبک) 
ماندگار نخواهد بود، اما یک فرد آلوده به کرونا 
در محیط بسته که جریان هوا برقرار نیست، به 

احتمال زیاد بیمارى را منتقل خواهد کرد.
وى افزود: به عنوان مثال، در یک تاکســى که 
جریان هوا به جهت باال بودن شیشه ها انجام 
نمى شود، حضور مسافر آلوده به کرونا ویروس 
را منتقــل مى کند. اما برقــرارى جریان هوا با 
پایین کردن شیشه ها، انتقال بیمارى را حتى با 
حضور بیمار مبتال به کرونا نیز به شدت کاهش 

مى دهد.

ویروس کرونا 
چند ساعت روى مو 

ماندگارى دارد؟

یک پزشک روس مى گوید که مصرف نان تازه باعث بروز مشکل در دستگاه گوارش 
به ویژه معده مى شود.

دکتر ماریا چرنیایوا متخصص تغذیه در روسیه، توصیه مى کند که به ویژه اگر در دستگاه 
گوارش خود دچار مشکل هستید، از نان تازه استفاده نکنید.

این متخصص اشاره کرد که نان تازه از طعم و رایحه خوبى برخوردار بوده، اما 
ترکیب آن با نان بیات متفاوت است و اسیدیته باالترى دارد و هنگامى 

که دستگاه گوارش دچار مشکل باشد، مصرف آن ممکن است 
این مشکل مزمن را تشدید کند.

او افزود: با گذشــت زمان، این اسیدیته و سایر 
خواص نان تغییــر مى کند. بــه طور کلى، 
بهتریــن زمان مصرف نان بعد از گذشــت 

هشت ساعت از پخت آن است.
ماریــا چرنیایــوا مى گوید: در صــورت بروز 

مشکالت بهداشتى در دســتگاه گوارش، بهتر اســت از نانى استفاده شود که هشت 
ساعت قبل، پخته شده یا بیات اســت تا از تشدید بیمارى هاى مزمن مانند ورم معده، 

زخم و سایر موارد جلوگیرى شود.
این پزشک متخصص اظهار کرد که نان بیات یا تست شده، از نان 
تازه و نرم که عطر و طعم مطبوع و خوبى دارد، براى سالمت 

معده مفیدتر است.
او اضافه کــرد: عالقه به نان تــازه مانند اعتیادى 
است که باعث مى شود در مصرف این محصول 
خوشمزه زیاده روى کنیم. بیش از حد از نان تازه 
اســتفاده مى کنیم؛ زیرا طعم آن خوشمزه 
اســت. این عالقه مانند اعتیاد به 
یک ماده مخدر و اشــتیاق به 

شیرینى جات است.

مصرف نان تازه، ممنوع

، توصیه مى کند که به ویژه اگر در دستگاه 
ستفاده نکنید.

و رایحه خوبى برخوردار بوده، اما 
 باالترى دارد و هنگامى

ف آن ممکن است 

یر

ز

زخم و سایر موارد جلوگیرى شود.
اینپزشک متخصص اظهار کرد
تازه و نرم که عطر و طعم مط

معده مفیدتر است.
او اضافه کــرد: ع
است که باعث
خوشمزه زیاده
اســتفاده
اس

یک فوق تخصص حنجره، نسبت به جدى گرفتن عوارض گرفتگى صدا که بیش از دو 
هفته طول بکشد، هشدار داد.

پیمان دبیر مقدم گفت: هنگامى که حنجره دچار مشکل مى شود معموًال اولین عالمت 
گرفتگى صدا است. در حقیقت توانایى تولید صداى حنجره ظریف ترین و حساس ترین 
عملکرد آن است و با هر گونه آســیب هر چند جزئى ممکن است دچار اختالل شود و به 

صورت تغییر صدا و گرفتگى صدا خود را نشان دهد.
وى با عنوان این مطلب که علت گرفتگى صدا از یک عفونت ویروســى ساده مانند 

سرماخوردگى تا بیمارى هاى جدى مانند سرطان حنجره متفاوت است، افزود: 
براى گرفتگى صدا علت هاى مختلفى وجود دارد.

این فوق تخصص حنجره از کالیفرنیا، به شایع ترین علل گرفتگى صدا اشاره 
کرد و گفت: الرنژیت حاد که به دنبال عفونت هاى ویروسى یا فشار زیاد و 

ناگهانى به حنجره (مانند فریاد زدن) اتفاق مى افتد.
وى ادامه داد: استفاده نادرست از حنجره مانند صحبت زیاد و طوالنى، بلند 
صحبت کردن و فریاد زدن، صحبت با فشار زیاد و همراه با استرس باال 

و یا در محیط هاى شلوغ و پر سر و صدا که در آن فرد مجبور است بلندتر از 
معمول صحبت کند. این عوامل در درازمدت موجب تغییر بافتى تارهاى 

صوتى و آسیب آن مى شود.
دبیر مقــدم گفت: تماس با مواد محرك مانند ســیگار و 

دخانیات، الکل، تریــاك و ترکیبات آن، تماس 
شغلى با مواد آسیب رســان مانند ذرات 

چوب، نیکل و آزبست و آلودگى هوا، 

مى توانند از دیگر علل شایع گرفتگى صدا باشند.
وى به آلرژى، ریفالکس و برگشت محتویات معده به داخل گلو و حنجره به عنوان دیگر 
علل گرفتگى صدا اشاره کرد و افزود: آسیب وارد شده به حنجره که موجب گرفتگى صدا 
شده است، ممکن است در حد تورم تارهاى صوتى و برگشــت پذیر باشد ولى احتمال 

مشکالت جدى مانند تومورها و سرطان حنجره را هم باید در نظر داشت.
این متخصص گوش و حلق و بینى، تاکید کرد: سرطان حنجره 
معموًال در سن باالى 50 سال اتفاق مى افتد و احتمال آن در 
افرادى که سیگار و دخانیات، الکل و تریاك استفاده 
مى کنند، بیشتر اســت. شایع ترین عالمت سرطان 
حنجره هم گرفتگى صدا اســت. پزشک با معاینه 
تارهاى صوتــى علت گرفتگى صدا را مشــخص 

مى کند.
وى به عالئم دیگر آسیب حنجره اشاره کرد و افزود: گلو 
درد مزمن، احساس گیر کردن جسم خارجى در گلو، بلع 
دشوار و دردناك و تنگى نفس، از دیگر عالئم آسیب حنجره 
هستند که در صورت وجود این عالئم نیز بررسى حنجره توسط 
پزشک ضرورى است. دبیر مقدم اظهار داشت: به گرفتگى صدا 
بایســتى به عنوان یک عالمت مهم و جدى دقت کرد و 
اگر بیش از 2 هفته طول کشید حتمًا به 
پزشــک مراجعه کرد تا حنجره 

بررسى شود.

بســیارى از ما نمى دانیم چگونه از کلیه هاى خود 
محافظت کنیم تا آن ها به ویژه هنگام روزه دارى در 
ماه مبارك رمضان عملکرد خوبى داشته باشند؛ به 
گونه اى که گاهى اوقات از سوزش ادرار و همچنین 
درد شــدید در پهلو هاى خود رنج مى بریم. در این 
گزارش، برخى از نکات و مراحل محافظت از کلیه ها 
در ایام روزه دارى ماه رمضان به شما ارائه مى شود:

1- مصرف نمک را محدود کنید
استفاده زیاد از نمک نه تنها براى فشار خون مضر 
است، بلکه به کلیه ها نیز آسیب مى زند. اگر شما در 
غذاى خود نمک زیاد ریخته باشید، فرقى ندارد که 
مثال با آب زیاد شورى آن را رفع کنید، در هر صورت 

شما آن مقدر نمک را جذب خواهید کرد.
2- محدود کردن مصرف غذا هاى غنى 

از پروتئین
پروتئین زیاد باعث مى شود کلیه ها دو برابر بیشتر 
از حد طبیعى کار کنند که این باعث فشار بر آن ها 
و درد شدید در این ناحیه مى شود؛ بنابراین،  توصیه 
مى  شــود که یک رژیم غذایى متعادل متشکل از 

برنج، سبزیجات، ماهى و میوه ها داشته باشید.
3- فشار خون پایین  راحفظ کنید

اگر فشار خون از 140/90 بیشــتر باشد، این امر 
مى تواند ظرف پنج سال باعث آسیب به کلیه شود. 
کلیه ها با فشار خون 130/80 یا کمتر کامال کار خود 
را انجام مى دهند. براى کمک به کنترل فشار خون، 
باید نمک مصرفى خود را محدود کنید، وزن خود را 
کاهش دهید و در صورت نیاز از دارو هاى فشار خون 

باال استفاده کنید.
4- سطح قند خون خود را زیر 120 میلى 

گرم در دسى لیتر نگه دارید

دیابت و فشار خون باال دو دلیل اصلى نارسایى کلیه 
هستند. دیابت تقریبا بر تمام سیستم هاى بدن تاثیر 
مى گذارد، بنابراین، ما به افراد دیابتى در ماه رمضان 
توصیه مى کنیم رژیم غذایى، ورزش و استفاده از 

دارو هاى دیابت را دنبال کنند.
5- نوشیدن 8 لیوان آب در روز

نوشیدن روزانه هشــت لیوان آب از افطار تا سحر 
توصیه مى شود. نوشــیدن آب کافى همچنین از 
تشکیل سنگ کلیه جلوگیرى مى کند. سنگ کلیه 
یک وضعیت دردناك اســت که در صورت عدم 

درمان، مى تواند منجر به نارسایى کلیه شود.
6 - محدود کردن مصرف مسکن ها

مصرف مسکن ها مانند اسید مفنامیک، ایبوپروفن 
و سیلوکوکسین براى مدت طوالنى مى تواند باعث 
از بین رفتن و کاهش کارآیى کلیه شــود؛ بنابراین 
مصرف ایــن دارو ها نباید بیشــتر از یک هفته به 

طول انجامد.
7 -از مصرف دوز هاى باالى ویتامین ها 

خوددارى کنید
برخى از افــراد عالقه دارند کــه دوز هاى باالى 
ویتامین C مثال در دوز 2000 میلى گرم را مصرف 
کنند که متخصصین نسبت به عوارض آن هشدار 
مى دهند و مى گویند که مصرف بیش از حد ویتامین 

C منجر به تشکیل سنگ کلیه مى شود.
8 - آزمایش کلیه انجام دهید

آزمایش هاى ساده مانند آزمایش کامل گروه خون 
مورد تاکید است؛ به گونه اى که با این آزمایش ها 
پروتئین موجود در خون شناســایى شــده و فرد 
از احتمال وجود مشــکل در کلیه هــاى خود آگاه 

مى شود.

حواستان به کلیه هایتان باشد

گرفتگى صدا بیش از 14 روز را جدى بگیرید

ه آســیب هر چند جزئى ممکن است دچار اختالل شود و به 
ى صدا خود را نشان دهد.

 علت گرفتگى صدا از یک عفونت ویروســى ساده مانند 
ى جدى مانند سرطان حنجره متفاوت است، افزود: 

ى مختلفى وجود دارد.
 کالیفرنیا، به شایع ترین علل گرفتگى صدا اشاره 
ه به دنبالعفونت هاى ویروسى یا فشار زیاد و 

یاد زدن) اتفاق مى افتد.
ت از حنجره مانند صحبت زیاد و طوالنى، بلند 
، صحبت با فشار زیاد و همراه با استرس باال 

ر سر و صدا که در آنفرد مجبور است بلندتر از 
امل در درازمدت موجب تغییر بافتى تارهاى 

 مواد محرك مانند ســیگار و 
 ترکیبات آن، تماس 

ن مانند ذرات 
گى هوا،

مشکالت جدى مانند تومورها و سرطان حنجره را هم باید در نظر داشت.
این متخصص گوش و حلق و بینى، تاکید کرد: سرطان
0معموًال در سن باالى 50 سال اتفاق مى افتد و احتم
افرادى که سیگار و دخانیات، الکل و تریاك
مى کنند، بیشتر اســت. شایع ترین عالمت
هم گرفتگى صدا اســت. پزشک حنجره
تارهاى صوتــى علت گرفتگى صدا را مش

مى کند.
ا وى به عالئم دیگر آسیب حنجره اشاره کرد و
درد مزمن، احساس گیر کردن جسم خارجى د

دشوار و دردناك و تنگى نفس، از دیگر عالئم آسیب
هستند که در صورت وجود این عالئم نیز بررسى حنج
پزشک ضرورى است. دبیر مقدم اظهار داشت: به گرفت
بایســتى به عنوان یک عالمت مهم و جدى دق
2اگر بیش از 2 هفته طول کشی
پزشــک مراجعه کرد

بررسىشود.
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در راستاى اجراى مصوبات جلسه مورخ 19 فروردین سال جارى، شوراى تأمین 
و مدیریت بحران استاندارى چهارمحال و بختیارى با حضور مشاور عالى وزیر 
نفت و همچنین مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، رئیس 
حراست شــرکت پاالیش و پخش، مدیر منطقه اصفهان و سایر نمایندگان 
شــرکت، برگزارى جلســه برنامه ریزى اجراى پروژه تعویض خط لوله نفت 
مارون در محدوده رانشى میانکوه استان چهارمحال و بختیارى در اصفهان با 

قید فوریت در دستور کار منطقه اصفهان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه 
اصفهان، روز شــنبه 21 فروردین ماه با حضور معاونین و روساى بخش هاى 
مختلف فنى، عملیاتى و ستادى منطقه جلســه اى به منظور برنامه ریزى و 
تسریع در اجراى پروژه تعویض خط لوله در اصفهان برگزار و تصمیمات الزم 

اتخاذ و به واحدهاى ذیربط ابالغ گردید.
در ابتداى این جلسه مهندس سیاوش اورنگى مدیر منطقه اصفهان، گزارشى 
از اقدامات این منطقه از زمان وقوع حادثه تاکنون ارائه و بر عزم جدى مسئولین 
شرکت بر ایمن سازى و تعویض این خط لوله در محدوده رانشى دره گندمکار 

در کوتاه ترین زمان تأکید کرد.
شایان ذکر است در جلسه مورخ 19 فروردین سال جارى استاندارى چهارمحال 
و بختیارى، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با تأکید بر 
اینکه امکان جابجایى خطوط لوله نفت در منطقه سخت گذر اردل وجود ندارد، 
از تعویض چهار کیلومتر از این خطوط لوله در فاز اول پروژه و تعویض 1800 

متر آن در فاز دوم خبر داد.
مهندس قاســم عرب یار محمدى گفت: مســیر انتقال نفت خام مارون به 
اصفهان در منطقه شهرستان اردل داراى مخاطراتى است و در پى حادثه اخیر 
رانش زمین و شکستگى خطوط لوله، بنابر مطالعاتى که براى تغییر مسیر این 
خط لوله انجام شد در کوتاه مدت امکان تغییر مسیر وجود ندارد و مسیر فعلى 

بهترین مسیر عبور خط لوله است.
وى با اشاره به اینکه تعویض خطوط لوله طى دو مرحله انجام مى شود افزود: 
مرحله نخست از ابتداى خرداد ماه با تأمین 500 میلیارد ریال بودجه از سوى 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران آغاز و مرحله دوم به طول یک هزار 

و 800 متر از سوى پیمانکار مجرب انجام مى شود.
مدیرعامل شــرکت ادامه داد: این حادثه صدمات جانبى نداشته و بیش از 12 

میلیارد ریال خسارت به آسیب دیدگان منطقه پرداخت شده است.
در این جلسه دکتر بهروز نعمتى مشاور عالى وزیر نفت بر ارزیابى کارشناسانه 
اثرات آلودگى نفتى بر منطقه و معیشت مردم میانکوه تأکید کرد و افزود: جبران 
خسارت ها و کمک به مردم نیازمند همکارى دو جانبه دستگاه هاى استانى 
و وزارت نفت است. وى عنوان کرد: به منظور جلوگیرى از بروز حادثه بخش 
اعظمى از این خطوط لوله نفت مارون به اصفهان واقع در شهرســتان اردل 

ایمن سازى خواهد شد.
دکتر اقبال عباسى اســتاندار چهارمحال و بختیارى نیز در این جلسه ضمن 

تأکید بر رسیدگى هر چه سریعتر به وضعیت کنونى منطقه میانکوه و جبران 
خسارت هاى وارده بر ضرورت تأمین آب آشامیدنى پایدار براى مردم منطقه از 

جمله شهر سرخون اشاره کرد.
گفتنى است؛ آذر ماه سال گذشته بر اثر رانش زمین در محدوده کیلومتر 229 
خط لوله انتقال نفت مارون به اصفهان و 7 کیلومترى شــهر سرخون استان 
چهارمحال و بختیارى خط لوله دچار شکست و پارگى شد که با اقدام بموقع 
تیم هاى عملیاتى، فنى و ستادى منطقه پس از 34 ساعت کار فشرده این خط 
لوله تعمیر و مجددا انتقال نفت خام به اصفهان از سر گرفته شد و اقدامات الزم 
براى جمع آورى نفت خام و عملیات پاکســازى محیط زیست با بکارگیرى 
امکانات منطقه اصفهان و سایر مناطق شرکت در کوتاه ترین زمان انجام شد.

برنامه ریزى تعویض 5 کیلومتر 
رئیس و اعضــاى هیئت مدیره  کانــون وکالى از خط لوله نفت مارون به اصفهان در میانکوه

دادگســترى اصفهان در دیــدار بــا رئیس کل 
دادگسترى اســتان اصفهان، اجرایى شدن طرح 

تخصیص تریبون دفاع به وکال را پیگیرى کردند.
در این دیدار، طــرح تخصیص تریبــون دفاع به 
وکالى اســتان اصفهان که مدتى است از سوى 
کانون وکالى دادگسترى اصفهان مطرح و مورد 
موافقت رئیس کل دادگســترى اســتان نیز قرار 
گرفته اســت، پیگیرى و در مورد اجرایى شدن آن 

رایزنى و گفتگو شد.
بر اســاس این طرح، قرار است تعداد 300 تریبون 
دفاع، بــا هدف تســهیل نقش آفرینــى وکال در 
جلسات رسیدگى و حفظ شان و جایگاه حرفه اى 
آنان در محاکم، در شــعب مختلف اســتان تعبیه 
شده و در معرض اســتفاده  وکال در تمامى شعب 

شهرستان هاى استان اصفهان قرار گیرد.
بنا بر این گزارش، مراحل ادارى این طرح با موفقیت 
سپرى شده و در جلســه اى که به تازگى با حضور 

دکتر یاسین صعیدى از اعضاى هیئت مدیره  کانون 
وکالى دادگسترى اصفهان، نماینده  معاونت ادارى 
و مالى دادگســترى اصفهان و نیــز نماینده  مرکز 
وکالى قوه  قضائیه ى اصفهان برگزار شده است، 
مقرر شــده که این طرح، تا سه ماه آینده به مرحله  

اجرا و بهره بردارى رسد.
گفتنى است طرح تخصیص تریبون دفاع به وکال، 
از مطالبات همیشــگى وکالى اســتان بوده و با 
توجه اینکه عالوه بر وکالى کانون وکال، وکالى 
مرکز وکالى قوه  قضائیه نیز از اجرایى شــدن این 
طرح، بهره مند خواهند شد، منابع مالى این طرح به 
صورت تعاملى با مشارکت مالى دستگاه هاى مرتبط 

و دادگسترى استان اصفهان تامین خواهد شد.
هم چنین در این جلســه، اعضــاى هیئت مدیره  
کانون وکالى دادگســترى استان اصفهان ضمن 
تبیین مشکالت وکالى اســتان در دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائى، خواســتار چاره اندیشى جدى 

براى رفع این مشکالت شدند.

پیگیرى اجرایى شدن طرح تخصیص تریبون دفاع 
به وکالى استان اصفهان

معاون بهره بردارى شرکت ذوب آهن اصفهان در 
تشریح دستاوردهاى سال 99 این شرکت گفت: در 
سال 1399 ویروس کرونا بیشترین تاثیر را بر صنعت 
فوالد گذاشــت،کمبود مواد اولیه در سه ماهه اول 
سال در دو بعد کمى و کیفى ذوب آهن اصفهان را با 
چالش هایى مواجه ساخت و متاسفانه اندکى از برنامه 
و اهدافى که تدوین نمودیم، فاصله گرفتیم بنابراین 
به سمت تولید محصوالتى با ارزش افزوده باال رفتیم.
مهرداد توالییان افزود: تولید انــواع ریل به میزان

 50 هزار تن تا پایان سال 1399 یکى از دستاوردهاى 
شــاخص ذوب آهن اصفهان بــود، این محصول 
استراتژیک هم اکنون در هفت محور راه آهن کشور 
مورد استفاده قرار مى گیرد. همچنین این کارخانه 

به منظور تنوع بخشــى به سبد محصوالتش، ریل 
R18، ریل زبانه ســوزن، ورق سازه هاى فوالدى، 
آرك معدن و ... را نیز تولید کرد. معاون بهره بردارى 
شرکت تاکید کرد: تولید فوالد خام ذوب آهن در سال 
گذشته 4 هزار تن بیش از سال 98 بود و البته به دلیل 
مشکالت ذکر شــده، تحقق برنامه تولید به لحاظ 
کمى امکان پذیر نشــد . توالییان گفت: بر اساس 
برنامه ریزى صورت گرفته کوره بلند شــماره یک 
ایران در ذوب آهن اصفهان پس از پنج سال توقف در 
مدار تولید قرار گرفت و هم اکنون با شرایط نرمال در 
حال تولید است. امیدوارم ذوب آهن اصفهان با تامین 
پایدار مواد اولیه بتواند در سال جدید با ظرفیت کامل 

تولید داشته باشد.

تأمین ریل 7 محور راه آهن کشور
 دستاورد بزرگى است

فوالد مبارکه از افتخــارات نظام مقدس جمهورى 
اسالمى و قله هاى اقتصادى کشــور است از این 
رو باید از دســتاوردهاى این شــرکت که با اتکا به 
توانمندى هاى داخلى به بار نشسته است به خوبى 

صیانت کرد.
این مطلب را حسین رجایى نماینده مردم شهرستان 
لنجان در دیدار مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه با 
وى مطرح کرد و ضمن اشاره به حواشى که پیرامون 
این شرکت ایجاد شــده گفت: بدیهى است مطرح 
شدن این حواشــى براى فضاى اقتصادى کشور 
هزینه هاى خود را دارد، که در شرایط جنگ اقتصادى 
و تحریم ها باید مراقب باشیم آسیبى به ساختارهاى 

اقتصادى وارد نشود.
وى در ادامه با اشــاره به اهمیت اجراى طرح نورد 
گرم شماره 2 فوالد مبارکه تصریح کرد: بدون شک 
این پروژه براى توسعه صنعت فوالد و اقتصاد ملى 
ضرورى اســت چرا که با به بار نشستن این پروژه، 
کشور از واردات بسیارى از انواع ورق هاى فوالدى 
خاص بى نیاز خواهد شد. اگرچه در پاره اى مواقع، 

معایب احتمالى این طرح بزرگ نمایان مى شــود 
که به یقین مزایاى آن که توســعه و منافع ملى را 
دربرمى گیرد، به هیچ عنوان با این مباحث ُخرد قابل 

قیاس نیست.
در جریان این دیــدار مدیر روابــط عمومى فوالد 
مبارکــه نیز بــا ارائه گزارشــى از دســتاوردهاى 
ارزشمند گروه فوالد مبارکه در سال جهش تولید و 
برنامه هاى شرکت در ســال 1400 سالى که رهبر 
معظم انقالب، همه دســتگاه ها را براى برداشتن 
موانع تولید و پشــتیبانى از آن بسیج نمودند، گفت: 
تمام تالش مدیریت و کارکنان شرکت براین است 
که با تولید انواع محصوالت مورد نیاز صنایع، کشور 
را از واردات بى نیاز سازند و با ایجاد رونق اقتصادى در 

جامعه شوروشوق و امید تزریق نمایند.
هادى نباتى نژاد با بیان این که دشمن با استفاده از ابزار 
رسانه و وارد آوردن هجمه به فعاالن و زیرساخت هاى 
اقتصادى به دنبال ضربه زدن به کشور است، گفت: در 
چنین شرایطى باید هوشیار باشیم که ناخواسته آب به 

آسیاب دشمن نریخته باشیم.

فوالد مبارکه از قله هاى اقتصادى کشور است
"دراگان تودوروویچ"، سفیر صربستان در سفر 
به اصفهان با نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 

دیدار و گفت و گو کرد.
دردیدار سفیر صربستان در جمهورى اسالمى 
ایران با حمیدرضا قلمکارى، نایب رئیس اتاق 
بازرگانى اصفهان و با حضور مشاور عالى رئیس 
اتاق بازرگانى اصفهــان زمینه هاى همکارى 
دوجانبه طرفین و گسترش تعامالت بررسى شد. 
همچنین بــا توجه بــه حضور وزیــر خارجه 
صربستان در شــانزدهمین اجالس کمیسیون 
مشترك دو کشور، مقرر شد کارگروه ویژه اى 
با حضور سفیر صربستان، نماینده وزارت امور 
خارجه، مدیر روابط بین الملــل اتاق بازرگانى 
اصفهان به منظور انجام بررسى هاى کارشناسى 

تشکیل شود. 
در این کارگروه همکاریهاى دوجانبه وفرصت هاى 
سرمایه گذارى در حوزه هاى گردشگرى، صنایع 
دستى، صنایع کشاورزى، خدمات فنى مهندسى و 

فوالد بررسى خواهد شد.
در این جلسه حمیدرضا قلمکارى به بیان مطالبى 
درخصوص وظایف اتاق نســل دوم مبتنى بر 
شبکه ســازى و فعالیت هاى اتاق نسل سوم 
پرداخت و بر تاثیر این اقدامات در کامیابى اعضاء 

و جامعه تاکید کرد.

حضور سفیر 
صربستان در اتاق 
بازرگانى اصفهان


