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عالئم خفیف کرونا را جدى بگیریدآیا پروازهاى خارجى فرودگاه اصفهان لغو شده است؟صداگذارى فیلمى با بازى على انصاریاناز ژاپنى ها یاد بگیریم یا نه؟! معضل گلزنى؛ نقطه ضعف دردسرساز ذوبى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین زمان 
خوردن خرما 

اصفهان در صدر استان هاى متخلف قرمز
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روحانى: هفته جارى 
هفته سختى است

به همه گروه هاى خونى 
نیاز داریم

چرا گوشت قرمز 
بیشتر از 180 هزار تومان 

فروخته مى شود؟ 5
همه 

آرشیو مطبوعات
 به اصفهان برنگشت!

خرما فواید زیادى براى سالمتى دارد، توصیه مى شود که خرما را 
در وعده هاى غذایى خود بگنجانید. اما این پرسش وجود دارد که 
آیا زمان خاصى براى خوردن خرما وجود دارد؟ چندین پژوهش 

در پایگاه کتابخانه ملى پزشکى آمریکا وجود دارد که 
نشان مى دهد خوردن خرما در هر زمانى...

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه اصفهان 
به این سئوال مهم که «آیا همه آرشیو مطبوعات 
اصفهان از تهران به کتابخانه مرکزى شهردارى 
اصفهان منتقل شــده یا فقط بخشــى از آن؟» 

پاسخ داد.
مســعود کثیرى اظهار کرد: آرشــیو مطبوعات 
اصفهان زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
به مرور در مجموعه صائب جمع آورى شــده بود. 
بخشى از این روزنامه ها و نشریات متعلق به ارشاد 

بود و بخشى را هم...
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شرایط کرونایى اصفهان روز به روز در حال بدتر شدن است شرایط کرونایى اصفهان روز به روز در حال بدتر شدن است 
دانشگاه علوم پزشکى: اگر تصمیم مؤثرى گرفته نشود ممکن است با فاجعه بزرگى در زمینه تعداد فوتى ها مواجه شویمدانشگاه علوم پزشکى: اگر تصمیم مؤثرى گرفته نشود ممکن است با فاجعه بزرگى در زمینه تعداد فوتى ها مواجه شویم
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10 استان ناقض محدودیت تردد در ایام کرونایى معرفى شدند

دلیل 
ماسک نزدن 
«محمد فیلى» 

آمار خیره کننده مدافع ذوب آهن 
در ضربات ایستگاهى

فرشــاد محمدى مهر مدافع ذوب آهن براى سومین بار در چهار بازى 
اخیر لیگ برتر موفق شد با ضربه ایستگاهى مهلک و سنگین دروازه 

حریفان را باز کند.
 پنج شنبه شب هفته پیش و در چارچوب هفته بیستم رقابت هاى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سرنوشت قدیمى ترین اسناد مطبوعاتى متعلق 
به اصفهان بعد از انتقال به تهران

اصفهان رتبه دوم 
کشورى را 

در بیمارى دیابت 
دارد

بومى سازى صفحات مسى قالب ریخته گرى 
شرکت فوالد مبارکه

1

سال هجدهم /شماره

5

گذار گذار 
گردان گردان 
به شهر به شهر 
اولین هایشاولین هایش
 افتاد افتاد

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت دوم
   شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، انجام امور نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را ازطریق برگزاري مناقصه 
عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد 
مناقصه تا  ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2000001553000001 روز شنبه مورخ 1400/1/28 ساعت 10 صبح 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز شنبه  مورخ 1400/1/28 لغایت ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/1 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز شنبه مورخ 1400/2/11    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز دوشنبه  مورخ 1400/2/13 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   1,153,943,545ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى 
IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   

مى باشد.  
 8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و 
در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/2/11 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع 

رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهانوزارت جهاد کشاورزى

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

مناقصه عملیات نظافت، رفت و روب و جمع آورى
 پسماند عادى شهردارى شاهین شهر (نوبت اول)

مناقصه گذار: شهردارى شاهین شهر- استان اصفهان
عنوان آگهى: مناقصه عملیات نظافت، رفت و روب و جمع آورى پسماند عادى شهردارى شاهین شهر

شرح آگهى مناقصه:
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب 1400 و 1401 خود، عملیات نظافت، رفت و روب و جمع 
آورى پسماند عادى شهردارى شاهین شهر را به پیمانکار واجد شرایط بر اساس نظر کارشناسان شهردارى شاهین 

شهر که داراى سوابق مثبت در موضوع مناقصه در یکى از شهرهاى کشور باشد واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل فیش واریزى دریافت اسناد به 
مبلغ 5/450/000 ریال (شامل 5/000/000 ریال بهاى اسناد مناقصه به اضافه 450/000 ریال مالیات بر ارزش افزوده) 
مى بایست از تاریخ 1400/02/01 در ساعات ادارى به معاونت اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر واقع 
در خیابان امام خمینى، خیابان جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 1400/02/18 به دبیرخانه حراست شهردارى شاهین شهر تحویل نمایند.
میزان اعتبار و برآورد: معادل 320/000/000/000 ریال/ سالیانه

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 16/000/000/000 ریال (شانزده میلیارد ریال) به صورت فیش واریزى به حساب 
0105052929007 سپرده شهردارى نزد بانک ملى شعبه مرکزى شاهین شهر یا ضمانت نامه بانکى (با اعتبار حداقل 

سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
م الف: 1124403

چاپ اول

د که خرما را
دارد که  جود
ن پژوهش 

دللدلدل
ماسکنززماسکنزماسک نز
لی«محمد فیل «محمدفیلدف

بومى سازى صفحات مســى قالب ریخته گرى از خروج 
سالیــــانه 3/5 میلیون یورو ارز از کشـــور جلوگیرى 

کرد.
رضا یزدخواســتى، معاون خرید شــرکت فوالد مبارکه 
از شکســت انحصار ســاخت صفحات مسى قالب هاى 

ریخته گرى مداوم شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
وى افــزود: بــا توجه به نــگاه مدیریت عالى شــرکت 
درخصوص بومى سازى اقالم استراتژیک، فعالیت هاى 
بومى ســازى این صفحات به عنوان مهم ترین قطعه در 
فرایند انجماد و تبدیل مذاب به تختال فوالدى در خطوط 
ریخته گرى مداوم با موفقیت انجام شد و عالوه بر ایجاد 
تکنولوژى ساخت در داخل و پشــتیبانى مؤثر از خطوط 
تولید، از خروج سالیانه 3,5 میلیون یورو ارز از کشور بابت 
خرید این صفحات براى واحدهــاى ریخته گرى فوالد 

مبارکه و مجتمع فوالد سبا جلوگیرى گردید.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به 
نقش صفحات مسى قالب ریخته گرى در میزان تولید و 
کیفیت تختال (به ویژه عیوب سطحى آن)، همیشه نگاه 
ویژه اى به این قطعه شده و تاکنون از منابع معتبر اروپایى 

ازجمله KME آلمان تأمین مى شده است.
یزدخواســتى در ادامه با اشــاره به فرایند بومى ســازى 
صفحات مسى قالب ریخته گرى، تصریح کرد: این فرایند 
براى اولین بار با مشارکت سازمان جهاد دانشگاهى تهران 
و با سفارش 3 ِست از این قالب ها آغاز گردید و در ادامه، با 
توجه به مصرف زیاد این صفحات در خطوط ریخته گرى 
و حساسیت پروژه، به منظور اطمینان از انجام این فرایند، 
بومى سازى این قطعات با 3 شرکت دانش بنیان دیگر نیز 

شروع شد.
معاون خرید ضمن قدردانــى از تمامى واحدهاى درگیر 
در این پروژه ملــى، اظهار امیدوارى کــرد: با تداوم این 
حمایت ها، به زودى شــاهد قطع نیاز کشور به تأمین این 
قطعه و سایر قطعات اســتراتژیک صنعت فوالدسازى از 

خارج کشور باشیم.
■■■

غالمرضا سلیمى، مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم نیز درخصوص مراحل بومى ســازى این صفحات 
یادآور شد: در سال 1395 با تکمیل مطالعات قبلى و اجراى 
کنترل هاى آزمایشگاهى ســختگیرانه و علمى، فرایند 
ساخت یک عدد صفحه مسى کوچک توسط کارشناسان 
فوالد مبارکه طراحى و تدوین شــد. این فرایند توســط 
یکى از شــرکت هاى دانش بنیان داخلى اجرایى گردید 
و یک عدد صفحه مسى عرضى تولید و بر  روى ماشین 

ریخته گرى شماره 1 نصب و بهره بردارى شد.
وى اضافه کرد: قطعه موردنظر توانست تمام مدت زمان 
تولید را بدون هیچ گونه مشکلى طى کند و تا پایان تولید 
استفاده شود. دلتاى آب نیز در 20 روزى که قالب بر روى 
ماشین بود هیچ مشــکلى ایجاد نکرد؛ بنابراین فاز اول 
پروژه با موفقیت به اجرا درآمد و انحصار تولید صفحات 
مسى قالب هاى ریخته گرى مداوم توسط فوالد مبارکه 

شکسته شد.
مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم خاطرنشان 
کرد: پس از خروج صفحه از خط تولید، بالفاصله بررسى 
صفحه آغاز شــد و مجددا  تمام خــواص مکانیکى و 
فیزیکى آن کنترل و با حالت قبل از بهره بردارى مقایسه 
گردید. عیوب ظاهــرِى روى صفحه نیز شناســایى و 
بررســى شــد و از آن زمان تــا امروز، بومى ســازى 
صفحات مســى قالب هاى ریخته گرى مداوم با تکیه بر 
دانــش داخلــى و بــه روش PDCA در حال رشــد و 

تکامل است.
■■■

روح ا... بیران ونــد، رئیس تعمیــرگاه ریخته گرى مداوم 
فوالد مبارکه نیز در خصــوص اهمیت این تجهیز اضافه 
کرد: قالب ریخته گرى مداوم مهم ترین و اساســى ترین 
تجهیز ماشــین ریخته گرى جهت شــروع انجماد فلز 
مذاب اســت. این تجهیز از 2 عدد صفحه مســى بزرگ 
 narrow) و 2 عدد صفحه مســى کوچک (wide face)
side) تشکیل مى شــود که در کنار همدیگر قرار گرفته 

و یک محفظــه مکعب مســتطیل مى ســازند. ذوب از 
طریق ســطح رویى این مکعب وارد قالب شــده و پس 
از انجمــاد، از ضلع زیریــن آن خارج و شــکل ظاهرى 
تختال (بر اســاس ابعاد و اندازه موردنظر مشترى) ظاهر

 مى شود.
وى افزود: در هنگام ریخته گرى و زمانى که مذاب وارد 
قالب مى شــود، آب دمین با دماى مناسب در پشت این 

صفحات مســى حرکت کرده و این امر عالوه بر خنک 
کردن صفحات مسى، موجب انجماد مذاب داخل قالب 
و شکل گیرى تختال مى شود، چراکه دماى مذاب فوالد 
موجود در قالب حــدود 1545 درجه ســانتى گراد بوده، 
درحالى کــه دمــاى ذوب فلز مس حــدود 1083 درجه 
سانتى گراد است؛ بنابراین نیاز به یک عامل خنک کننده 

در قالب ضرورى است.
بیران وند یادآور شــد: بــراى حرکت راحت تــر مذاب و 
تختال در درون قالب و جلوگیرى از تماس مذاب فوالد 
با صفحات مســى (که منجر به چسبیدن مذاب فوالد به 
سطح صفحه مســى مى شــود)، در حین ریخته گرى از 
پودرهاى روانکار اســتفاده مى شود. این پودرها به حالت 
مذاب از حدفاصل مذاب و صفحه مســى حرکت کرده و 
عالوه بر روانکارى حرکت مــذاب و تختال، مانع تماس 

مذاب با مس مى شوند.
رئیس تعمیرگاه ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه تصریح 
کرد: صفحات مسى تشکیل دهنده قالب باید در محیطى 
با دماى باال و فشــار و سایش شــدید، به مدت طوالنى 
خواص مکانیکى خود را حفظ کننــد و کماکان تا پایان 
تولید، عملکرد بى نقصى داشته باشند. به این منظور باید 
در ساخت این قطعات از تکنولوژى خاصى استفاده کرد، 
چراکه اگر  از  مس معمولى اســتفاده شــود، پس از چند 
ساعت ریخته گرى و قرار گرفتن مس در دماى باال، این 
فلز دچار تبلور مجدد و بازیابى و در نهایت رشد دانه خواهد 
شد؛ بنابراین بالفاصله خواص مکانیکى خود را از دست 
مى دهد و به شدت تضعیف مى شــود. حتى ممکن است 
صفحه مسى دچار شکست و انفجار شود و حوادث سنگین 
انسانى و تجهیزاتى به وجود آید. جهت جلوگیرى از این 
مشکالت الزم است فلز مس موردنیاز با ترکیب شیمیایى 
خاص و طى فرایندهاى بســیار حســاس متالوژیکى و 
مکانیکى تولید شود تا بتواند در تمام مدت زمان استفاده، 

خواص مکانیکى استوار و پایدارى داشته باشد.

براى نخستین بار در ایران صورت گرفت

بومى سازى صفحات مسى قالب ریخته گرى 
شرکت فوالد مبارکه
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دبیر شــوراى عالى نظام پرستارى کشــور با اشاره به 
اظهاراتى مبنى بر اینکه ماهى 500 پرســتار از کشــور 
مهاجرت مى کنند، بیان کرد: این اعداد که گفته مى شود، 
درست نیست، طبق آمار هایى که از واحد بین الملل داریم، 

آمار ماهى 500 نفر مهاجرت رد مى شود.
حمیدرضا عزیزى ادامه داد: مهاجرت پرستاران به خارج از 
کشور به دلیل شرایط کرونا و مسائل معیشتى و مشکالت 
اقتصادى کشور است که در یک الى یکسال و نیم گذشته 

رخ داده است.
عزیزى افزود: میزان مهاجرت در ســال گذشته ماهانه 
حدود 100 الى 120 نفر بوده است، یعنى در سال گذشته 

بیش از هزار پرســتار ما مهاجرت کرده است، اما اینکه 
دوســتان مى گویند ماهى 500 پرســتار از کشور خارج 

مى شود، آمار درستى نیست.
وى گفت: همه  ما باید این واقعیت را بپذیریم که وضعیت 
معیشتى و اقتصادى در کشور خوب نیست و همکارانى 
هســتند که مهاجرت را ترجیح مى دهند، این موضوع با 
توجه به چند نکته قابل تحلیل اســت؛ نخست به تعداد 
سالمندان در کشور هاى اروپایى برمى گردد و اینکه نیروى 
پرستار ایران از نظر مهارت، دانش و تجربه زبانزد است و 
بنابراین خیلى ها راغب هستند تا نیروى جوان و آماده به 

کار از کشور ما را جذب کنند.

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: در حال حاضر 
اجراى پروتکل ها خیلى راضى کننده نیســت و على رغم 
اعالم محدودیت ها در برخى استان ها خیلى دقیق رعایت 
نمى شــود گرچه وضعیت رعایت پروتکل ها نسبت به دو 
هفته قبل بهتر شده اما رعایت پروتکل 58/5 درصد براى 

کشور بسیار پایین است.
علیرضا رئیســى افزود: هنــوز 71 درصد نقــض تردد در 
شهرهاى قرمز داریم. شش اســتانى که بیشترین نقض 
تردد در آنها اتفاق مى افتد شامل استان هاى اصفهان، البرز، 
همدان، مازندران، فارس و آذربایجان شرقى است البته این 
نقض تردد مربوط به خود این استان ها نیست و از استان هاى 

دیگر وارد آنجا شده اند.  73 درصد نقض تردد در شهرهاى 
نارنجى مربوط به شش استان دیگر است که در استان هاى 
اصفهان، البرز، فارس، مازندران، همدان و خوزستان است. 
همچنین  66 درصد از نقض تردد شبانه در شش استان رخ 
مى دهد که در صدر استان تهران است سپس استان هاى 

خراسان رضوى، اصفهان، البرز، گیالن و فارس قرار دارد.
رئیسى درباره رنگبندى شهرها، اظهار کرد: در حال حاضر 
257 شــهر قرمز، 129  شــهر نارنجى، 51 شهر زرد و 11 
شهر آبى داریم که این آمار دوشــنبه به روز رسانى خواهد 
شد و همانطور که مى دانید محدودیت ها تا آخر این هفته 

تمدید شد.

دوستان 
آمار اشتباه داده اند!

استان اصفهان در صدر
 استان هاى متخلف قرمز

اعداد ُرند اما غم انگیز
   بهار | مطابق آمارهاى اولیه جمع آورى شده 
در سازمان پزشکى قانونى کشور، در نوروز امسال 
(از 25 اسفند 99 تا 15 فروردین 1400) 999 نفر در 
حوادث رانندگى جان خود را از دســت دادند که از 
این تعداد 777 نفر مــرد و 222 نفر زن بودند. این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته 84 
درصد افزایش داشته است.در ایام نوروز امسال با 
وجود شرایط شیوع کرونا در کشور شاهد افزایش 
چشمگیر حجم ســفرها و ترددهاى بین شهرى 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل بودیم و همین 
موضوع آمار تلفات حوادث رانندگى را با رشــدى 

قابل توجه مواجه کرده است.

على آباد بعد از آبادان!
   باشگاه خبرنگاران جوان | سخنگوى 
دانشگاه علوم پزشکى گلســتان درباره موضوع 
استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان در شهرستان 
على آباد کتول توضیح داد. على متکى گفت: روز 
تزریق سهمیه واکسن پاکبانان در این شهرستان 
از ویال آخر که مانند همه ویال ها 5 تایى اســت 
چهار عدد باقى مانده بود که این تعداد به مسئول 
خدمات شهرى، یک خانم پیمانکار و دو نفر هم که 
از کارکنان شــهردارى بوده اند تزریق شد. متکى 
با بیان اینکه این کار نباید انجام مى شــد،گفت: 
تعدادى از پاکبانان براى تزریق واکســن مراجعه 
نکرده بودند که دیگران از ســهمیه آنها استفاده 

کردند.

کتابفروشان
 دسته یکى مى شوند؟

   باشگاه خبرنگاران جوان | تالش هاى 
انجمن ناشران و کتابفروشان در زمینه قرار گرفتن 
کتابفروشــى ها در دســته یک محدودیت هاى 
کرونایى تاکنون بى نتیجه مانده اســت. هومان 
حسن پور رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشان 
گفت: ما فکر مى کردیم اگــر دالیلمان را منطقى 
براى اصناف، وزارت ارشاد و ســتاد کرونا مطرح 
کنیم آنها قبول مى کنند کتابفروشــى ها در دسته 
یک گروه هــاى محدودیت هــاى کرونایى قرار 
بگیرند. اما تاکنون ستاد کرونا هیچ پاسخى در این 

باره نداده است.

مسئول کیست؟
   ایسنا | دکتر عرفان مردانى، مشاور رئیس 
دانشــگاه علوم پزشکى جندى شــاپور اهواز با 
اشاره به ویدیوى منتشر شــده مبنى بر پر شدن 
ســردخانه ایذه و آمار باالى مرگ و میر در این 
شهر، در صفحه شــخصى خود در توییتر نوشت: 
خبر مربوط به پر شــدن ظرفیت ســردخانه این 
شهر صحت ندارد. در این شهر بیش از 40 تجمع 
اتفاق افتاد که هر کدام بمب ســاعتى کرونا بود. 
زمانى که هشدارها نادیده گرفته مى شود چنین 
فجایعى قابل پیش بینى اســت. متولى برخورد با 
تجمعات و پروتکل شــکنى ها کیست؟ دانشگاه 
علوم پزشکى که نمى تواند پزشک و پرستار ببرد 

جلوى تجمعات را بگیرد!

ظهور طبقه موتورسواران!
   روزنامــه همشــهرى | رئیس پلیس 
راهور ناجا و دبیر انجمن صنعت موتورســیکلت 
ایران مى گویند تولید و ثبت ســند موتورسیکلت  
در سال99 نسبت به ســال98، 80درصد افزایش 
داشته است. ســید کمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهور ناجا گفته است: در ســال1399، 212هزار 
دستگاه موتورسیکلت نقل وانتقال داده شده و آمار 
موتورسیکلت هاى نوشماره نیز افزایش 82درصدى 
داشته است. بهمن ضیاءمقدم، دبیر انجمن صنعت 
موتورسیکلت ایران هم گفت: «قیمت سرسام آور 
خودرو در ســال1399 یکباره تقاضا براى خرید 
موتورسیکلت را افزایش داد وکرونا هم شایع شد 

و استقبال مردم از موتورسیکلت را دوچندان کرد.

شرکت گوگل بامعرفى دو قابلیت جدید انسان ها را بیش از 
پیش با کره زمین و تغییرات آن آشنا مى کند.

شــاید تا به حال به این فکر کرده باشید طرف مقابل شما 
در آن سوى کره زمین چه خبر است و دقیقًا کجا مى شود. 
اکنون شرکت گوگل ســرویس جدیدى را معرفى کرده 
است که کاربران با نشــانه رفتن دوربین گوشى هوشمند 
اندرویدى خود به هر نقطه دلخــواه روى زمین، مى تواند 
مستقیماً از هسته زمین عبور کنند و دقیقاً به نقطه مقابل آن 

سوى جهان بروند.
این برنامه کــه «فلوم» (Floom) نــام دارد راهى جالب 
براى کاوش جهان فراهم کرده است و در واقع بیشتر جنبه 
سرگرمى دارد. همانطور که مى دانیم، اغلب قسمت هاى 
کره زمین را اقیانوس ها تشــکیل داده اند و عجیب نیست 
که در بسیارى از نقاط دنیا، «فلوم» تنها آب را به کاربران 
نمایش دهد. به عنوان مثال کاربرانــى که در تهران این 

سرویس را امتحان مى کنند، با اقیانوس آرام جنوبى مواجه 
مى شوند و عموم کاربران در ایران نیز به آب مى رسند. 

گوگل ارث همچنین با رونمایى از قابلیتى جدید، در حال 
حاضر تایم لپس مکان ها از 37 ســال پیش را هم نشــان 
مى دهد؛ یعنى تصاویرى که در طول زمان بســیار از یک 
محلى گرفته شــده و در ویدیویى با زمــان کوتاه نمایش 

داده مى شود. 
گوگل ارث، نقشه ســه بعدى نقاط مختلف جهان، براى 
نشــان دادن پیامد تغییرات اقلیمى زمیــن بر الیه هاى 
یخبندان، سواحل و سایر نقاط جهان مجموعه ویدیوهاى 
جدیدى را به خدمات خود مى افزاید که حاصل جمع آورى 
و ویراســتارى تصاویر ماهواره اى چهار دهه اخیر است. 
این ابزار جدید که روز پنج شــنبه 26 فروردین راه اندازى 
شد مهمترین نوآورى و به روز شدن گوگل ارث طى پنج 

سال اخیر است.

زیر پایتان تونل مجازى حفر کنید!

کارشناس گردشگرى با اشاره به بررسى راهکار کشورها 
براى جذب گردشگر در دوران کرونا، به الگوى ژاپن که 
به تازگى مطرح شده است پرداخت و گفت: ژاپنى ها براى 
کاهش روزهاى کارى به چهــار روز و افزایش روزهاى 
تعطیل به سه روز در هفته، درحال بحث هستند. مقامات 
دولت این کشور اعالم کرده اند مدل تعطیالت سه روز در 
هفته مى تواند براى تقویت اقتصاد و گردشگرى داخلى 

مفید باشد.
مهدى عباسى ادامه داد: پیش نویس پیشنهادى این طرح 
ظرف یک ماه آینده به مجلس ارائه مى شــود. همچنین 
در بیانیه عنوان شــده که وقتى این طرح اجرایى شود به 
کارمندان حق انتخاب براى استفاده از این سه روز تعطیلى 
داده خواهد شــد. دولت ژاپن امیدوار اســت مدل جدید، 

بهره ورى کارمندان را افزایش دهد.
این کارشناس گردشگرى افزود: این بیانیه تأکید مى کند 
صنعت گردشــگرى ژاپن که با همه گیر شــدن بیمارى 
کووید 19 زمینگیر شده است، مى تواند با افزایش روزهاى 

مرخصى دوباره احیا شود.
عباســى اظهار کرد: پیش از این، مایکروسافتـ  غول 
فناورى ایاالت متحدهـ  در ژاپن حق تعطیلى سه روزه را 
به کارکنان خود که چهار روز در هفته در محدوده پروژه 
کار مى کنند، داده بود. در این طــرح، کارمندان همانند 
پنج روز کارى قبلــى و دو روز تعطیلــى در هفته حقوق 
دریافت کرده اند. در نتیجه، این طرح بهره ورى کارمندان 
مایکروسافت را تا 40 درصد افزایش داد و در هزینه هاى 

ادارى نیز صرفه جویى شد.
طرح و ایده افزایش تعطیالت پایــان هفته به دو روز، در 
ایران نیز چند سالى است مطرح شــده و حتى به دست 

نمایندگان مجلس در دوره هاى قبل رســیده، اما برخى 
مخالفت ها و متقاعد نشدن بعضى دستگاه ها، مانع از به 

نتیجه رسیدن آن شده است.
طرح دیگرى با عنوان تعطیالت زمستانى براى افزایش 
تعطیالت مــدارس و خانواده ها به منظور توزیع ســفر، 
حدود هشت سال پیش از سوى وزارت میراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنایع دســتى مطرح شد که از همان ابتدا 
با مخالفت هاى وزارت آموزش و پرورش مواجه شــد و 
هرچند در ادامه اختالفات بر سر این طرح کم شد، اما هنوز 

به سرانجامى نرسیده است.
عالوه بر اینها، وزارت میراث فرهنگى و گردشگرى در 
اواخر سال 98، همزمان با شــیوع ویروس کرونا با این 

پیش بینى که فرصت ســفر در نوروز 99 از بین خواهد 
رفت، طرح تعطیالت یا «فرصت مرخصى» براى سفر 
کارمندان دولت و مردم را پیشنهاد کرد تا پس از فروکش 
کردن تب این ویروس در کشور، اجرا شود؛ فرصتى که 
هنوز فراهم نشده و آن طرح نیز در حد پیشنهاد محفوظ 

مانده است.

 از ژاپنى ها یاد بگیریم یا نه؟!

4 روز کار و 3 روز تعطیلى در هفته!

استودیو شماره 11 جام جم که در این سال ها برنامه هاى 
خاطره انگیز و پرحاشیه بسیارى از جمله «نود» را به خود 
دیده است، این روزها براى مناظره هاى انتخاباتى 1400 

آماده مى شود.
استودیو شماره 11 ســاختمان تولید، لوکیشن معروف 
و نوستالژیکى اســت که در عین حال از آن به عنوان 
«قوى ترین استودیوى ســاختمان جام جم» یاد شده 

است. این استودیو، زمانى میزبان برنامه هاى ماندگارى 
چون «نود»، ویژه برنامه جام جهانى 2018، «زیر گنبد 
کبود» (آقاى حکایتى) و بسیارى از تله تئاترهاى ماندگار 

تلویزیون بوده است.
این لوکیشــن، هر چهار ســال یــک بار با 
خانه تکانــى و تغییر فضا، بــراى برگزارى 
مناظره هاى انتخاباتى ریاســت جمهورى 
آماده مى شود. امسال هم با توجه به نزدیک 
شدن به انتخابات ریاست جمهورى 1400، 
این اســتودیو بار دیگر تجهیز مى شــود تا 
دکور مناظره هــاى انتخاباتى در آن نصب 

و تعبیه شود.
این در حالى است که همانند دوره هاى گذشته، 
با نزدیک شدن به انتخابات گمانه زنى هایى 
مبنى بر احتمال پخش نشــدن مناظره هاى تلویزیونى 
در انتخابات ریاست جمهورى 1400 به گوش مى رسید؛ 
هرچند صوفى، دبیر شوراى نظارت بر صداوسیما چند روز 

قبل  این احتمال را منتفى دانست.

استودیوى «نود»، میزبان مناظره هاى انتخاباتى

150 سال انتظار باستان شناســان به پایان رسید و براى 
نخستین بار تکه اى از یک سنگ یادمان از شاهان آشورى 
طى کاوش باستان شناسى در قباق تپه کوزران کرمانشاه 

کشف شد.
هرچند تاکنون دو ســنگ یادمان دیگر از شاهان آشورى 
در دو نقطه دیگر از ایران کشــف شــده (تپه نجف آباد و 
سنگ یادمان ایران که احتماًال از حوالى کرمانشاه کشف 

شده اســت)، اما هیچکدام از آنها 
طى کاوش باستان شناسى کشف 
نشده بودند، بنابراین بافت باستان 
شــناختى آنها براى پژوهشگران 

نامشخص بود.
 این روزها کاوش هاى باســتان 
شناسى روى قباق تپه کوزران در 
حال انجام است، قباق تپه اى که رد 
پایى از 1800 تا 800 سال پیش از 
میالد کاسى ها تا آشورها را در دل 

خود دارد. دکتر سجاد على بیگى، سرپرست گروه باستان 
شناسى و عضو هیئت علمى دانشگاه رازى که این روزها در 
تپه قباق کوزران مشغول انجام کاوش هاى باستان شناسى 
است درخصوص کشف اخیر ردپاى شاهان آشورى در این 
منطقه از کرمانشــاه توضیح داد: این سنگ یادمان حاوى 
کتیبه اى 23 ســطرى به خط میخى و زبان آشورى است 
که ترجمه آن توسط متخصصین انجام شده است. البته به 
فاصله چند روز قطعه دیگرى از یک سنگ یادمان کشف 

شد که ممکن است مربوط به سنگ یادمان دومى باشد. 
طبق بررسى ها این سنگ یادمان(ها) مربوط به حدود 716 

پیش از میالد یعنى بیش از 2700 سال پیش است.
وى افزود: شاه آشــور در ششمین لشکرکشى خود به این 
منطقه پس از تصرف آن دســتور داده تا ســنگ یادمانى 
براى وى برپا کنند و به نظر مى رسد که این محل را مرکز 
یکى از ایالت هاى آشورى قرار داده است. در واقع به نظر 

مى رسد پاشنه در حجارى شده مکشوفه از این تپه حاکى 
از وجود ساختمانى ادارى، سیاسى و نظامى در این محل 
بوده که پس از فتح آشوریان و تصرف این مکان ایجاد شده 
است. گمان مى کنیم حکمرانى آشورى ها در این منطقه 
از حداقل از  737 پیش از میالد تا 612 پیش از میالد یعنى 
حدود 125 سال همچنان ادامه داشته و با به قدرت رسیدن 
مادها که اولین سلسله فرا منطقه اى ایرانى هستند، به پایان 

رسیده است. 

سنگ یادمان شاه آشور در قباق تپه کشف شد

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى در جلسه 
ستاد ملى مقابله با کرونا با تأکید بر اینکه تنها رعایت یک 
پروتکل کافى نیست، گفت: اینکه فکر کنیم فقط سفر 
نرویم و این کافى است، نه. در شرایط فعلى فقط سفر 
نرفتن کافى نیست. پس هیچکس نیاید و یک موضوع 
را بگوید و تأکید کند که مشکل فقط این یکى است. نه 
اینگونه نیست. باید همه مشکالت حل شود و حل آن در 
یک جمله جمع مى شود و آن تغییر سبک زندگى است.

وى گفت: موج چهارم موج بلندتر و سخت ترى است ولى 
باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم. هفته جارى هفته 
سختى است و همه باید مراعات کنیم؛ رعایت پروتکل ها 

باید به 90 درصد برسد.
روحانى یادآور شــد: ما باید به فکر تهیه واکسن انبوه 
براى ماه ها و حتى ســال بعد باشیم. برخى حافظه شان 
ضعیف شده اســت. یادمان نرود آن روزى که رفتیم از 
روسیه و چین واکســن تهیه کنیم، چه فضایى درست 
شــد. در روزنامه ها، فضــاى مجــازى و برخى مراکز 
رسمى آدم هایى بودند که مســئولیت داشتند و آمدند 
پشت تریبون و با افتخار گفتند - چون براى شان خیلى 
مهم بود - که من این واکسن را نمى زنم! بسیار خوب 
نزن! دیگرى متخصص بود و آمد گفت از روســیه اگر 
بیاورید من نمى زنم، آن یکى گفت اگر از چین بیاورید 

من نمى زنم.
رئیس جمهورى تأکید کرد: شما یادتان هست، نامه هایى 
که به خود من نوشتند و پزشکانى که آن را امضا کردند 
که هنوز نامه ها در دفتر من هست. پزشکانى که امضا 
کردند و برخى از تشکیالت پزشکى نامه نوشتند که از 
روس و چین واکســن نیاورید که خطرناك است و به 

درد نمى خورد.
وى با اشــاره به اینکه آن روزى که ما مى خواســتیم 
واکسن تهیه کنیم شما آمدید و یک تزلزل ایجاد کردید، 
تصریح کرد: براى کسانى که دنبال خرید واکسن بودند 
و حتى مى خواستید در وزارت بهداشت هم همین کار را 

کنید تا آنان را متزلزل کنید البته ما هم گوش نکردیم.
روحانى یادآور شد: برخى به ما نوشتند که واکسن فالن 
کشور مورد تأیید سازمان بهداشت جهانى نیست و اگر 

بخرید ما فالن و چنان مى کنیم.
رئیس جمهورى ادامه داد: هنوز هم آن کشورهایى که ما 
از آنها واکسن مى خریم را سازمان بهداشت جهانى تأیید 
نکرده است. پس ما یادمان نرود که دیروز چه گفته ایم و 
حاال چه مى گوییم! همان آدم هایى که دیروز مى گفتند 
نخرید حاال امروز آمده اند و مى گویند چرا کم خریدید؟ 
چرا زودتر نخریدید؟ چرا اینطور نخریدید؟ چرا از آنجا 

نخریدید و چرا از اینجا نخریدید؟

روحانى: هفته جارى، هفته سختى است

رایزنى در عین امیدوارى
   خبر آنالین | اصولگرایان همچنان بر سر انتخاب 
کاندیداى واحد بالتکلیف مانده انــد و هر چند ابراهیم 
رئیسى را به عنوان گزینه اول و آخر خود معرفى مى کنند 
اما در عین حال گوشه چشمى نیز به سایر کاندیداها دارند. 
آغاز رایزنى با سایر کاندیداها، موضوعى است که منوچهر 

متکى، سخنگوى شوراى وحدت مطرح مى کند.

ادعاى عجیب 
   باشگاه خبرنگاران جوان | حمید رضا ترقى، 
نایب رئیس شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسالمى گفت: 
سیاست دولت در ایام نوروز به گونه اى بود که توجهى به 
نظر کارشناسان بهداشت و درمان نکرد و دستور آزادى 
رفت و آمد و سفر را صادر کرد که به نظر یک عمدى در آن 
بود که کل کشور را قرمز بکنند و این قرمز بودن شهرها 

را تا انتخابات پیش ببرند.

روزه علیه کرونا
   برترین هــا | آیت ا... محمدرضــا ناصرى یزدى، 
امام جمعه یزد در ارتباط زنده تلفنى با برنامه « در ساحت 
حضور» رادیو تهران گفت: بدانیم که کرونا هیچ مانعى 
براى روزه دارى نیســت و حتى روزه مى تواند بدن را در 

مقابل این ویروس تقویت کند.

رجل مى خواهیم
   اعتماد آنالین | سردار یدا... جوانى، معاون سیاسى 
سپاه پاسداران انقالب اســالمى در سلسله نشست هاى 
دولت جوان حزب اللهى گفت: فردى که مى خواهد وارد 
صحنه انتخابات شود نمى تواند یک جوان 25 ساله و 30 
ساله باشــد که هیچ تجربه اى ندارد بلکه باید یک رجل 
سیاسى باشــد و آن ویژگى که وجود دارد مى بایست در 

صحنه هاى مختلف خودش را نشان داده باشد.

ثروت  نجومى در بورس؟
   مهر | شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت 
فرابورس ایران با صدور اطالعیه اى مشترك اعالم 
کردند: با توجه به انتشــار برخى شایعات و اکاذیب در 
فضاى مجازى مبنى بر کســب ثروت هاى نجومى 
از بازار سرمایه توســط افرادى خاص، ضمن تکذیب 
محتــواى اعالمى شــایعه مذکور به اطــالع کلیه 
سرمایه گذاران مى رساند؛ ارکان بازار سرمایه همگام 
با نهاد ناظر، خود را موظف به حفظ و حراست از اعتماد 

مى دانند.
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به همه گروه هاى خونى 
نیاز داریم

مدیـرکل انتقال خـون اسـتان اصفهان گفـت: میزان 
مراجعـه کننـدگان اهـداى خـون در اسـتان اصفهان 
30 درصد کاهش یافته اسـت. على فتوحى با اشاره به 
وضعیت ذخیره خونى در استان اصفهان اظهار داشت: 
در حال حاضر میانگین ذخیره خونى در استان اصفهان 
6 روز است. وى گفت: در حال حاضر به همه گروه هاى 

خونى در استان اصفهان نیاز داریم.

توزیع هوشمند
 کاالهاى اساسى 

اسماعیل نادرى، معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اسـتان اصفهان گفت: استان اصفهان 
به عنـوان تنها اسـتان در سـطح کشـور فرآینـد توزیع 
هوشمند کاالهاى اساسى آغاز شده و تا پایان هفته آینده 
در مورد تمام کاالهاى اساسـى توزیع به طور هوشمند 

صورت خواهد گرفت.

 
پاکدستى هنوز پیدا مى شود

پاکبان شـهردارى منطقه 2 کاشـان، چک هاى سفید 
امضا و دیگر مدارك پیدا شده را به صاحبش بازگرداند. 
مسـئول روابط عمومى منطقه 2 شـهردارى کاشان با 
رسانه اى کردن این خبر گفت: نام این پاك بان امانت دار 
«على عسـگرى» اسـت و مدارك را هنگام انجام کار 
در خیابان غزنوى این شهرسـتان پیدا کـرده بود. ایرج 
صیاد تاکید کرد: آقاى عسـگرى در قبـال بازگرداندن 
این چک ها حاضر نشـد هیچ مبلغى را به عنوان پاداش 

دریافت کند.

اهداى 100 تخت 
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان گفت: با بیان اینکه 
متاسفانه شـرایط همه گیرى کرونا در اصفهان تشدید 
شـده و به همین دلیل شـهردارى تالش کرده اسـت 
نهایت همکارى را با دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
داشته باشـد، اظهار کرد: در این شرایط درصدد هستیم 
یکصد تخت بیمارسـتانى را تهیه و به بیمارستان هاى 
شهر اهدا کنیم تا ظرفیت پذیرش بیمار در این روزهاى 

سخت افزایش پیدا کند.

اجراى مسیر دوچرخه سوارى 
ترکیبى 

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان گفت: در این منطقه 
عملیات اجراى مسیر دوچرخه سوارى به صورت ترکیبى 
در خیابـان آتشـگاه آغاز شـده اسـت. علیرضـا رفیعى 
اظهار کـرد: مناسب سـازى خیابان آتشـگاه حد فاصل 
چهارراه جهاد تا شهید حجازى از دیگر اقدامات منطقه 
9 شهردارى در استقبال از بهار 1400 در منطقه ماربین 
بود کـه در ادامه نصـب تابلو، عالئم و خط کشـى مورد 
نیاز مسیر دوچرخه سـوارى نیز در این مسیر به صورت 

ترکیبى در پیاده رو و در حاشیه خیابان اجرا شد.

اجراى شبکه توزیع آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه نجف آباد، به همت 
پرسنل واحد بهره بردارى و توسعه آب آبفا منطقه نجف 
آباد، عملیات توسعه شبکه آب روسـتاى حاجى آباد به 
طول 112 متر و قطر 250 میلى متر اجرا و در مدار بهره 
بردارى قرار گرفت. شایان ذکر است با اجراى این طرح ، 
مردم این روستا از برکات طرح یکپارچه سازى شرکت 

نیز بهره مند شدند.

تعویض 1850 کنتور آب 
در سال 1399 تعداد ، 1850 عدد کنتور خراب و فرسوده 
درسـایزهاي 1/2 ،3/4 و 1 و 2 اینچ تعویض شـده اند. 
به گـزارش روابـط عمومـی آبفا منطقـه2، ایـن تعداد 
کنتورهاي معیوب و خراب شـامل مسکونی ، تجاري ، 
خدماتـی ، عمومی اداري اسـت کـه به علـت قدیمی 
بودن و شکسـتگی بـا کنتورهـاي قدیمـى جایگزین 

شدند. 

خبر

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: در حال حاضر از 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى  ماهانه حدود 1535 پرواز 
ورودى و خروجى در مســیرهاى داخلى و حدود 64 پرواز 
ورودى و خروجى در مسیرهاى خارجى نشست و برخاست 
مى کنند.  حسن امجدى با اشاره به تشدید نظارت ها مبنى 
بر رعایت دستورالعمل هاى بهداشــتى در فرودگاه شهید 
بهشتى اصفهان اظهار داشت: نظارت ها بر اجراى هر چه 
بهتر دستورالعمل هاى بهداشتى ابالغ در فرودگاه بین المللى 

شهید بهشتى اصفهان بیشتر شده است.
امجدى درباره لغو و یا ابطــال پروازهاى خارجى فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان بیان کرد: در حال حاضر تنها تورهاى 

گردشگرى به مقصد ترکیه لغو شــده و از آنجایى که لغو و 
یا ابطال پروازهاى بین المللى در ستاد ملى مقابله با کرونا 
تصمیم گیرى مى شود، تا بدین لحظه هیچ گونه دستورالعملى 
مبنى بر لغو و یا ابطال پروازهاى خارجى از سوى سازمان 
هواپیمایى کشورى به فرودگاه اصفهان ابالغ نشده است. 
این در حالى بــوده که تا اطالع ثانوى به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم ورود مسافر از کشورهاى داراى ویروس کروناى 
انگلیسى ممنوع بوده و این امر تنها با تایید وزارت خارجه و 
همچنین با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشــتى صورت 
مى گیرد، در حالى که از مسافران کشورهاى پرخطر در زمان 

ورود به فرودگاه تست پى.سى.آر گرفته مى شود.

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
خسارات ناشى از پدیده مخرب ریزگرد در این استان ساالنه 

40 تا 50 میلیارد تومان تخمین زده مى شود.
منصور شیشــه فروش افزود: بیشــتر این خســارات به 
زمین هاى کشاورزى، زیرساخت هاى حمل و نقل، محیط 

زیست و فرودگاه ها و راه آهن وارد مى شود.
وى با بیان اینکه آثار مخرب ریزگردها سال به سال افزایش 
مى یابد خاطرنشان کرد: توجه هرچه بیشتر به طرح هاى 
بیابان زدایى در این اســتان و کاهش روند بیابان زایى با 
اجراى پروژه هاى مرتبط تنها چاره و راه حل این موضوع 
است. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 

به اینکه ریزگردها از سوى دیگر سالمت ساکنان مناطق 
مختلف اســتان را به خطر مى اندازد تصریح کرد: یکى از 
دالیل افزایش بیمارى هاى قلبى عروقى و تنفسى همین 
آلودگى هوا و ریزگردها است که در بسیارى از روزهاى سال 
بخصوص در پاییز بیشتر مى شود و حتى تعطیلى مدارس و 

یا مراکز دولتى را در پى دارد.
وى مساحت کانون هاى گرد و غبار استان را یک میلیون 
و 90 هــزار هکتار اعالم کرد و گفــت: اجراى طرح هاى 
نهالــکارى گونه هاى گیاهى مقاوم به مناطق خشــک و 
بیابانى راهکارى مناسب براى جلوگیرى از انتشار هرچه 

بیشتر ریزگردها محسوب مى شود.

خسارت ساالنه ریزگردها  
به اصفهان 

آیا پروازهاى خارجى فرودگاه 
اصفهان لغو شده است؟

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه اصفهان به این 
سؤال مهم که «آیا همۀ آرشــیو مطبوعات اصفهان از 
تهران به کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان منتقل شده 

یا فقط بخشى از آن؟» پاسخ داد.
مسعود کثیرى اظهار کرد: آرشیو مطبوعات اصفهان زیر 
نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، به مرور در مجموعه 
صائب جمع آورى شده بود. بخشــى از این روزنامه ها و 
نشریات متعلق به ارشــاد بود و بخشى را هم مردم اهدا 

کرده بودند.
وى تصریح کرد: متأسفانه چهار سال قبل، مدیرکل وقت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اعالم 
کرد که ما به آرشیو مجموعه صائب نیاز نداریم و این اسناد 
فضاى زیادى را اشغال کرده است. به همین دلیل اسناد را 
از این محل به مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه اصفهان 
منتقل کردند. آن زمان خود مرکز اسناد و کتابخانه ملى 
اصفهان نیز با مشــکل کمبود فضا روبرو بود و به همین 
خاطر مدیر وقت، آرشیوى که حجم آن چند کامیون بود، 
براى حفاظت و نگهدارى مســتقیمًا به سازمان اسناد و 

کتابخانه ملى تهران فرستاد.
وى توضیح داد: زمانى که بنده مدیریت مرکز اســناد و 
کتابخانه ملى منطقه اصفهان را عهده دار شدم، تصمیم 

گرفتم به هر نحوى شده این آرشیو را به اصفهان برگردانم 
اما مهم ترین معضل، کمبود جا و فضا بود. به همین دلیل 
طى مذاکراتى که با شهردارى اصفهان انجام دادیم، بنا 
شد بعد از بازگرداندن آرشیو مطبوعات از تهران، آن را به 
کتابخانه مرکزى شهردارى اهدا کنیم البته به این شرط 
که دیگر هیچ سازمان و نهادى حق خارج کردن آن را از 

اصفهان نداشته باشد.
مدیر مرکــز اســناد و کتابخانه ملى منطقــه اصفهان 
خاطرنشان کرد: با پیگیرى هایى که انجام دادیم، حدود 
یک سال قبل بخش عمده آرشیو  مطبوعات اصفهان از 
سازمان اسناد و کتابخانه ملى بازگردانده و به کتابخانه 
مرکزى شــهردارى اصفهان تحویل داده شد. آن ها هم 

طى این یک سال تالش کردند که فضاى مناسبى را براى 
نگهدارى و استفاده پژوهشگران از این اسناد فراهم کنند.
این مدرس دانشگاه، در پاسخ به این سؤال که «آیا همۀ 
آرشیو خارج شده از شــهر، اکنون در کتابخانه مرکزى 
شــهردارى اصفهان موجود اســت؟» گفت: به لحاظ 
فیزیکى بخش عمده نشــریات برگشته، منتهى بخشى 
از این آرشیو شامل نسخه هاى منحصربه فردى مى شد 
که فى المثل در کل ایران یک نسخه از آن وجود داشت و 
چون مرجع اصلى براى نگهدارى اسنادى از این دست، 
سازمان اسناد و کتابخانه ملى اســت، بنا شد که نسخه 

دیجیتال این اسناد در اختیار اصفهان قرار بگیرد.
وى ادامه داد: بنابراین مى توان گفت که آرشیو ارجاع شده 
به صورت فیزیکى کامل نیست، اما به صورت دیجیتالى 

کامل است.
مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملى منطقه اصفهان تصریح 
کرد: در حال حاضر نیز ترجیح ما این اســت که از همه 
آرشیو، نسخه دیجیتال تهیه شــود و تنها همین نسخه 
در اختیار پژوهشگران قرار بگیرد؛ چون کاغذها قدیمى 
هســتند و نیاز به مرمت و ضدعفونــى و مواظبت هاى 
خاصى دارند و ممکن است استفاده مداوم پژوهشگران 

به آن آسیب برساند.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
بیمارستان هاى هشت شهرستان استان با حجم باالى 
مراجعه و بســترى بیماران مبتال بــه کووید 19 مواجه 
هستند که ادامه این روند مشکالتى را بوجود خواهد آورد.
آرش نجیمى افزود: نگاهى به آمار پذیرش و بســترى 
بیماران کرونایى در اســتان (به غیر از شهرســتان هاى
کاشان و آران و بیدگل) نشان مى دهد که بیمارستان هاى
اصفهان، نجف آباد، شــهرضا، خمینى شــهر، فریدن، 
فالورجان، لنجان و مبارکه با تعداد باالى بیماران بسترى 

مواجه هستند.
وى با بیان اینکــه تعداد بیماران کرونایى بســترى در 
بیمارســتان هاى این شهرستان ها بیشــتر از 60 نفر 
است، اظهار داشت: اگر روند افزایشى موجود تداوم یابد، 
بیمارستان هاى این شهرســتان ها در روزهاى آینده با 
سقف تعداد تخت هاى معمولى و مراقبت هاى ویژه در 

پذیرش بیماران رو به رو مى شوند.
نجیمى با اشاره به اینکه روز شنبه (دیروز) تعداد بیماران 
داراى عالئم کووید 19 بسترى شده در بیمارستان هاى 
استان به 2359 نفر رســید، تصریح کرد: این شاخص 

نسبت به یک ماه گذشته پنج برابر شده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، تعداد بیماران 

جدید بسترى شــده در بخش هاى کرونایى بیمارستان 
هاى اســتان را 316 نفر با افزایش سه برابرى نسبت به 
یک ماه گذشته اعالم و اضافه کرد: در شبانه روز منتهى 
به روز شنبه 31 نفر بیمار داراى عالئم کرونا جان باختند 
که این رقم در یک ماه گذشــته یعنى بیســت و هشتم 

اسفند دو نفر بود.
نجیمى با بیان اینکه در زمان حاضر 342 بیمار بد حال 
داراى عالئم کرونا در بخش هــاى مراقبت هاى ویژه 
بسترى هستند، خاطرنشان کرد: این شاخص نیز نسبت 

به یک ماه گذشته پنج برابر شده است.
وى با اشــاره به اینکــه در زمان حاضــر در بزرگترین 
بیمارستان استان یعنى الزهرا(س) اصفهان حدود 600 
بیمار داراى عالئم کرونا بسترى هستند، افزود: 60 تخت 
نیز در بیمارستان صحرایى در جنوب کالنشهر اصفهان 

فعال شده است.
نجیمى با تاکید بر اینکه با وجود شــرایط بحرانى موج 
چهارم شیوع ویروس کرونا، اوضاع شهرها تغییر چندانى 
نکرده است، گفت: شرایط روز به روز در حال بدتر شدن 

است اما اقدامات متناسب با آن را نمى بینیم.
وى با اشــاره به اینکه به نظر مى آید کل جامعه نظاره 
گر شرایط شــدند، افزود: اگر تصمیم هاى موثرى براى 

کنترل شرایط موجود گرفته نشود ممکن است با فاجعه 
بزرگى در روزهاى آینده در زمینه تعداد فوتى ها مواجه 

شویم.

به گفته وى بر اساس برخى گزارش هاى رسیده تعدادى از 
واحدهاى آموزشى اصفهان با وجود اعمال محدودیت هاى 
کرونایى در شهرهاى قرمز، کالس برگزار مى کنند حتى 
برخى از آنها به دنبال برگزارى آزمون حضورى هستند 
و تا زمانیکه برخى از اماکن مانند بانک ها تعطیل نشود 
مردم همچنــان به اداره ها و واحدهــاى مختلف براى 

پیگیرى کارهاى خود مراجعه مى کنند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
نگرانى زیــادى نیز بابت فرســایش نیروهاى درمان و 
بهداشــت وجود دارد، تصریح کرد: با تداوم روند موجود 
به مرور زمان با کمبود تجهیــزات محافظتى نیز مواجه 
خواهیم شد و در نهایت مى توانیم سه هزار بیمار کرونایى 

را بسترى کنیم.
وى تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود و رعایت نشدن 
کامل محدودیت هــاى کرونایى نیازمنــد تعطیالت 
سراسرى حداقل به مدت یک تا 2 هفته هستیم تا تغییر 

معنادارى در آمار ابتال و بسترى ایجاد شود.

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز شهرستان اصفهان 
در خصــوص برخى صحبت ها مبنــى بر افزایش 
قیمت گوشــت قرمز با توجه به تامین نشدن نهاده 
دامدارى ها و خشکســالى در کشــور، اظهار کرد: 
اگرچه خشکســالى در کشــور موجب مشکالتى 
در تامین نهاده ها شــده اســت، اما در حال حاضر 
افزایــش قیمــت گوشــت در اصفهان بســیار 
جزئى بــوده و ارتباطــى به این موضوع نداشــته 

است.
اصغر پورباطنى در گفت  وگو با «ایسنا» توضیح داد: 
این افزایش جزئى قیمت گوشــت قرمز نه به دلیل 
خشکسالى و کمبود نهاده ها، بلکه ناشى از افزایش 
دستمزد کارگران، هزینه باالى کشتارگاه ها، حمل 

و نقل و ... است.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر قیمت گوشت قرمز نسبت 
به سال گذشته حدود 2 درصد افزایش یافته است، 
گفت: قیمت هر کیلو بره درجه یک با دنبه 140 هزار 
تومان، گوشــت بره بدون دنبه 150 هزار تومان، 

گوساله مخلوط 115 و گوشــت لخم گوساله 120 
هزار تومان، مغز ران گوســاله 125 هزار تومان و 
گوشت لخم شتر 175 است، البته براى گوشت شتر 

قیمت گذارى ها روزانه است.
وى درباره اینکه بــا وجود این اعــالم قیمت ها، 
گوشــت در قصابى ها از 180 هــزار تومان به باال 
فروخته مى شود، گفت: قیمت باالى گوشت بیش 
از نرخ مصوب و باالتــر از 180 هزار تومان با توجه 
به توافق بین قصاب و مشــترى است که مشترى 
گوشــت را بدون اســتخوان یا دنبه و یا راسته و ... 
سفارش مى دهد و نمى توان براى این مدل گوشت 
قیمت گذارى جداگانه داشــته باشــیم، البته اگر 
نهاده ها به موقع تحویل دامداران نشود و یا نهاده 
مورد نیاز آنها به دلیل خشکسالى تامین نشود، این 
موضوع به طور قطع بر قیمت تمام شده گوشت قرمز 

تاثیرگذار خواهد بود.
پورباطنى در خصوص خرید گوشــت قرمز توسط 
مردم گفت: در مجموع قدرت خرید مردم نســبت 
به سال هاى گذشته کمتر شده است و به نوعى که 
اگر دو سال گذشته مشترى یک شقه کامل گوشت 
را براى مصرف 15 یا یک ماه خود خرید مى کرد، 
اکنون به دلیل شرایط اقتصادى تنها توان خرید دو 
کیلو گوشــت قرمز را دارد وبا توجه به این موضوع 
گوشــت یکى دو روز در قصابى ها مى ماند، البته 
قصابان به دلیل هزینه باالى حمل بار از کشتارگاه 
تا مغازه، میزان گوشت بیشترى را به قصابى هاى 

خود مى آوردند.

رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان گفت: حدود 
100 درصد پارچه هاى بیمارستانى مورد نیاز کشور در 

استان اصفهان تأمین مى شود.
حسن تقى زاده افزود: 40 درصد صنعت نساجى کشور 
در اصفهان است، صنف ما در تهیه و تأمین پارچه هاى 
ماســک و لباس هاى بیمارستانى فعالیت هاى قابل 

توجهى داشته است در بخش پارچه هاى بیمارستانى 
حدود 100 درصد پارچه هاى مورد نیاز کشور در استان 
اصفهان تأمین مى شود بنابراین اگر خللى از تولید تا 
توزیع این سیستم ایجاد شود بر کل کشور تأثیرگذار 
خواهد بود بنابراین بهتر اســت توجه بیشــترى به 

وضعیت این صنف بشود.

شرایط کرونایى اصفهان 
روز به روز در حال بدتر شدن است 

چرا گوشت قرمز  بیشتر از 180 هزار تومان 
فروخته مى شود؟

 پارچه هاى بیمارستانى کشور در اصفهان 
تهیه مى شود

سرنوشت قدیمى ترین اسناد مطبوعاتى متعلق به اصفهان بعد از انتقال به تهران

همه آرشیو مطبوعات به اصفهان برنگشت!

تخت هاى بیمارســتان صحرایى شــهید آیت ا... 
صدوقى اصفهان افزایش یافت.

 رییس بیمارستان شــهید آیت ا... صدوقى اصفهان 
با اشاره به افزایش تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 

گفت: به منظورپاك نگه داشتن بیمارستان صدوقى 
تصمیم گرفته شده افراد مبتال به این بیمارى را در 
بیمارستان صحرایى بســترى کنیم تا خللى در کار 

بیمارستان به وجود نیاید.
رضا مرتضویان با بیان اینکه در 9 ماه گذشــته این 
بیمارســتان صحرایى با ظرفیت 60 تخت مشغول 
به کار است افزود: با افزایش بیماران کرونایى تعداد 
تخت هاى این بیمارستان به 100 عدد رسیده است.

وى گفت: در حال حاضر 40 بیمار در این بیمارستان 
بسترى هســتند و باید براى جلوگیرى از افزایش 
تعداد مبتالیان به کرونا و فوتى ها دستورالعمل ها به 

خوبى رعایت شود.

افزایش  ظرفیت بیمارستان صحرایى اصفهان

مدیرعامل خیریه بیماران دیابت در اصفهان گفت: 
اصفهان بعد از یزد رتبه دوم کشــورى را در تعداد 

ابتالى بیمارى دیابت دارد.
احمد نیل فروشان در خصوص آمار دیابت در استان 
اصفهان، اظهار کرد: 12 درصد مردم اصفهان مبتال 

به بیمارى دیابت هستند.
وى با اشــاره به این که در ایام کرونا بالغ بر 10 تا 
15 درصد آمار مراجعان بیمــارى دیابت به خیریه، 
افزایش یافته اســت، ادامه داد: بیمارى دیابت یک 
بیمارى شــایع، مزمن و سیســتماتیک است که 
آمار ابتالى جوامع شــهرى به این بیمارى بیشتر

 است.
مدیرعامل خیریه بیماران دیابت اصفهان تصریح 
کرد: عوامل زیــادى از جملــه کم تحرکى، تغذیه 
نامناســب، آلودگى هوا و اســترس در بروز دیابت 
نقش دارد و اســتان یزد رتبه اول و استان اصفهان 
دومین رتبه کشــورى را در تعداد ابتال به بیمارى 

دیابت دارند.

اصفهان  رتبه دوم کشورى را 
در بیمارى دیابت دارد
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سالیان سال است که شاهد حضور برنامه هاى عروسکى زیادى در تلویزیون 
هستیم، برنامه هایى که در رقم زدن خاطراتمان نقش موثرى داشته اند از 
«مدرسه موش ها» و «شهر موش ها» گرفته تا «کاله قرمزى و پسرخاله».  
محمد لقمانیان که خودش عروسک گردان شخصیت فامیل دور در برنامه 

کاله قرمزى است درباره این برنامه توضیحاتى داده است. 
در ایام عید «کاله قرمزى» از تلویزیون پخش شد، 
تا کنون کسى متوجه نشد که چرا پخش این برنامه 
به طور ناگهانى متوقف شد و دیگرپخش نشد، شما 
به عنوان یکى از عوامل آن برنامه مى دانید چرا این 

اتفاق افتاد؟ 
یک سرى مشکالت بود که ما خودمان هم نمى دانیم و هنوز هم امیدواریم 

مشکل «کاله قرمزى» رفع شود و همه چیز ختم به خیر شود.
با آقاى طهماسب که در ارتباط هستید، صحبتى از 
این موضوع شده است که «کاله قرمزى» دوباره 

ساخته مى شود یا خیر؟
نه، اصال هیچ صحبتى دراین باره نشــده است. ما اصال با آقاى طهماسب 
درباره «کاله قرمزى» صحبت نمى کنیم، چون مى دانیم خودش دوست 

ندارد که درباره «کاله قرمزى» بحث کند.

این برنامه در زمان پخش مشکل پخش یا سانسور 
نداشت؟

سانسور که همیشه وجود دارد اما من چیزى به خاطر ندارم، ما جزو عوامل 
بودیم و از پشت صحنه خیلى اطالعى نداشتیم. اصول کار حرفه اى همین 

است که عوامل از همه ماجراها با خبر نباشند.
صداى بچه فامیل دور از کجا کشف شد؟

عروســک گردان فامیل دور بودم، بعدها بچه اش وارد شــد، ما یک ماه 
قبل از اینکه کار آغاز شــود، با آقاى طهماسب تمرین مى کردیم و در این 
تمرین ها صداى عروســک هاى جدید را تست مى کردیم و یکبار صداى 
بچه فامیل دور را  اتود زدم و اولش نمى خواســتم این اتفاق رخ دهد چون 
من عروسک گردان فامیل دور بودم، ولى از این صدا خیلى استقبال شد و 

نتیجه اینگونه شد.
در تمام کارهایى که در این ســال ها ساخته شده 
اســت، هیچ برنامه اى به قدر «کاله قرمزى» مورد 
توجه قرار نگرفته اســت، این برنامه چه ویژگى 
متمایزى داشــت که مورد توجه همــه افراد قرار 

گرفت؟
ســازندگان این برنامه کســانى بودند که اســتاد این فن بودند و زمانى 

که تلویزیون دوتا شــبکه بیشتر نداشــت، این اساتید، 
ســلطان هاى کار عروســکى بودند، که این کار را 

انجام مى دادند و «کاله قرمزى» هم زمانى به 
وجود آمد که پیش از آن کار عروسکى انجام 

شده بود اما بهترین آنها «شهر موش ها» 
بود و «کاله قرمزى» یک اشــل جدید 

بود که آمــد و کمــى متفاوت تر بود. 
کاله قرمزى هم عروســکى بود 

کــه واضح حرف نمــى زد، دائم 
اشــتباه مى کرد و بامزه بود به 

هر حال این موارد باعث شد 
که از آن اســتقبال شود و 
زمانى هم که اســتقبال 
شــد و هوشــمندى 
آقــاى طهماســب و 
جبلى باعث شــد که 
ایــن برنامــه ادامه 

پیدا کند.

عروسک گردان «فامیل دور»:

 هنوز امیدواریم مشکل «کاله قرمزى» رفع شود

فرهنگفرهنگ

ن دوتا شــبکه بیشتر نداشــت، این اساتید، 
هاى کار عروســکى بودند، که این کار را

ادند و «کاله قرمزى» هم زمانى به 
آن کار عروسکى انجام که پیش از
موشها»  ما بهترین آنها «شهر

ه قرمزى» یک اشــل جدید 
ـد و کمــى متفاوت تر بود. 

ى هم عروســکى بود 
ح حرف نمــى زد، دائم 

ى کرد و بامزه بود به 
ن موارد باعث شد 
ود و ســتقبال شو
 که اســتقبال 
هوشــمندى 
هماســب و 
ث شــد که 
مــه ادامه 

زى» رفع شود

فریبا متخصص که این روزها در دو ســریال «روزهاى آبــى» به کارگردانى 
محمدرضا حاجى غالمى و «افرا» ساخته بهرنگ توفیقى ایفاى نقش مى کند، 

در گفت وگویى از خاطرات سریال قدیمى «باغ گیالس» گفته است. 
سریال «باغ گیالس» در این ســال ها بارها در تلویزیون بازپخش شده است. 
شبکه آى فیلم عربى هم این روزها این سریال را براى مخاطبان عرب زبان خود 
روى آنتن برده است. «باغ گیالس» نام سریالى به کارگردانى و تهیه کنندگى 
مجید بهشتى است که در سال 1372 ساخته شد و در سال 1373 از شبکه اول 

سیما پخش شد.
این ســریال با حضور بازیگرانى چون جمشید مشــایخى، فخرى خوروش، 
اســماعیل داورفر، نیکو خردمند، پوراندخت مهیمن، بیوك میرزایى، مهرى 
ودادیان، جلیل فرجاد و عبدالرضا اکبرى در زمان پخش خود، توانســت توجه 
مخاطبان را به خود جلب کند. آهنگساز این سریال هم فریدون شهبازیان است 
که این روزها دوران نقاهت پس از جراحى را به واســطه حادثه اى که در حین 
ساخت موسیقى سریال رمضانى «یاور» برایش پیش آمد، پشت سر مى گذارد.

«باغ گیالس» دومین تجربه فریبا متخصص در عرصه بازیگرى است. او به 
همراه جوانان دیگرى از جمله مهران مدیرى و دانیال حکیمى اولین گام هایشان 

در بازیگرى را در سریال مجید بهشتى برداشتند.
متخصص در «باغ گیالس» ایفاگر نقش فریده اســت؛ دختر جوانى که نقش 
متعادل کننده را در مناســبات خانوادگى و به خصوص روابط دو برادرش دارد. 
متخصص در پاسخ به اینکه چقدر این شخصیت را دوست داشت و با آن همذات 
پندارى مى کرد؟ مى گوید: سریال «باغ گیالس» دومین کار من در تلویزیون 
بود. آنقدر از حضور در این سریال و جلوى دوربین رفتن خوشحال بودم که اصًال 
به این موضوع فکر نمى کردم. آن سال  ها بازیگر جوانى بودم که در ابتداى راه 
قرار داشت. بسیار به کارم عالقه داشتم و دلم مى خواست حضورى پررنگ و 
حرفه  اى در این عرصه داشته باشم. هم خود سریال را دوست داشتم و هم نقشم 
را. خوشبختانه «باغ گیالس» به عنوان یکى از اولین تجربه هاى بازیگرى ام در 

زمان پخش با استقبال خیلى خوب مردم مواجه شد و بسیار موفق بود.
«از اولین نمایش باغ گیالس نزدیک به 27 ســال مى گذرد. حاال که به تماشاى 
دوباره این سریال مى نشینید یا حتى اسمش را مى شنوید چه احساسى دارید؟»، 
متخصص پاســخ مى دهد: من و بعضى از بازیگران جوان سریال مثل مهران 

مدیــرى و دانیال حکیمــى اولین تجربه هاى بازیگرى مان را پشــت ســر 
مى گذاشتیم. آن زمان خیلى جوان بودیم و کلى انگیزه براى کار کردن داشتیم. 
او درباره تجربه حضور بازیگران جوان از جمله خودش در کنار پیشکسوتان 
و بزرگانى چون جمشید مشایخى، اسماعیل داور فر و فخرى خوروش، 
یادآور مى شود: یکى از جذابیت هاى بازى در «باغ گیالس» همین بودن 
در کنار بزرگانى اســت که از آنها نام بردید. بازى در کنار امثال مرحوم 
مشایخى و خانم خردمند براى ما بازیگران جوان واقعاً هم افتخار بزرگى 
بود و هم فرصتى به شمار مى  رفت که از آنها بیاموزیم. انصافاً آنها هم 
با بزرگ منشى از هیچ کمکى به ما دریغ نداشتند. این را هم بگویم 
که همبازى شدن با بازیگران با تجربه سریال در عین جذاب بودن 
نگرانى هاى خاص خودش را هم داشت. به هر حال، آنها سال  ها در 
فیلم  ها و سریال هاى مختلف کار کرده بودند اما ما جوانانى بودیم 

که اولین یا دومین فعالیت هاى بازیگرى مان را تجربه مى کردیم.
فریبا متخصص در پاسخ به پرسشى درباره میزان استقبال مخاطبان از 
«باغ گیالس» در اولین پخش تلویزیونى سریال، اظهار مى کند: مردم 
واقعا باغ گیالس را دوست داشتند و تماشا مى  کردند. خاطرم هست که 
زمان پخش قسمت آخر سریال، خیابان  ها خلوت بود و همه خودشان 

را به خانه رسانده بودند تا به تماشاى پایان قصه بنشینند.

فریبا متخصص با یادى از سریال دهه 70 تلویزیون:

«باغ گیالس» خیابان ها را 
خلوت مى کرد

پژمان بازغى پنج شنبه گذشته در « همرفیق » مهمان شهاب حسینى 
شد.

او در این برنامه در مورد شروع آشنایى اش با شهاب حسینى توضیح داد: به 
شکل عجیبى چندین بار در دفترهاى سینمایى مختلف یکدیگر را دیدیم 
و کم کم به سالم وعلیک رسیده بودیم و به این شوخى که من به شهاب 

مى گفتم اگر روشن بخواهند، منم، اگه تیره بخواهند تویى.
بازغى ادامه داد: یک جا رفتیم که عواملش بین تیره و روشن مانده بودند! 
شهاب آن زمان موتور داشت. دســتیار کارگردان یک هندى کم آورد و 
گفت سوار شوید و قرار شد این اتود را بزنیم که کیف یک نفر را زده ایم 
و مى خواهیم گازش را بگیریم و فرار کنیم. خیابان بهار بود و ما با موتور 

شهاب تست دادیم.
او افزود: سرى بعد موقع «پس از باران» بود که همدیگر را دیدیم و من 

گفتم فکر کنم تو انتخاب شوى که انتخاب هم شد.
شهاب حسینى هم به پژمان بازغى گفت: به این موضوع هم فکر کردیم 

که تو لنز تیره بگیرى و من لنز روشن.

رفاقت شهاب حسینى
 و پژمان بازغى از کجا آغاز شد

در سریالى که پر از بازیگران خوب و محبوب است آنکه بیش از همه چشم را 
خیره مى کند، صابر ابر است. آرام و بى هیاهو مى درخشد. کارش اضافه ندارد. 

طنز مالیمى در کارش دارد که مخاطب را قلقلک مى دهد.
در «قورباغه» نوید محمدزاده مثل همیشه کارش را خوب انجام مى دهد اما 
ستاره درخشان اینجا صابر ابر است. بازیگرى که همیشه توانا ظاهر شده. چه 
بر صحنه تئاتر و چه روى پرده سینما، اینجا سوپراستار سریال هومن سیدى 
شده است. حتى در قسمت اول که شاید در عین شگفتى ضعیف ترین  قسمت 
سریال باشد، صابر ابر شخصیت بالتکلیفش را خوب بازى مى کند. هر چه 
سریال پیش مى رود، بیشتر جذب بازى او مى شویم و البته باید به کارگردان 
دست مریزاد گفت که توانسته از پتانسیل باالى او بیشترین استفاده را براى 

خلق موقعیت هاى دراماتیک ببرد.
بده بستان هاى ابر و سحر دولتشاهى از دوست داشتنى ترین قسمت هاى کار 

از آب درآمده و حتى برخى از ضعف هاى فیلمنامه را هم مى پوشاند.
او مى درخشد و بى هیاهو است، صابر ابر بازیگر دوست داشتنى «قورباغه».

ستاره بى  چون و چراى 
«قورباغه»

«شعبان استخوانى» چگونه طراحى شد
موزه سینماى ایران به مناســبت زادروز زنده یاد محمدعلى کشاورز 
بخشى از گفت وگو با او را که در بخش تاریخ شفاهى این موزه نگه دارى 
مى شود، منتشر کرد. محمدعلى کشــاورز در این گفتگو با اشاره به 

«هزاردستان» گفت: «براى ایفاى نقش در این 
فیلم مطالعه زیادى کردم، صحبت هاى زیادى 
با جاهل هاى جنوب شهر داشتم و براى گریم و 
لباس با على حاتمى خیلى صحبت کردیم تا به 
یک توافقى رسیدیم و خوشبختانه این نقش خوب 
دیده شد. حاتمى براى «هزاردستان» دو سه نقش 
را به من پیشــنهاد داد و من گفتم نقش شعبان 
استخوانى را مى خواهم زیرا با این نقش مى خواهم 
تجربه جدید بدست آورم و دالیلم را هم برایش 

توضیح دادم و او نیز پذیرفت.»
او ادامه داد: «من شعبان استخوانى را به عنوان 
یک شخصیت بد نشناختم. زیرا شعبان یکى از 
آدم هایى اســت که در آن جامعه سوخته بود.  او 

براى خودش یک زندگى داشت، استخوان جمع مى کرد و سریشون 
درست مى کرد و از فروختن سریشون ارتزاق مى کرد و ناخوداگاه وارد 
ماجرایى شده بود. من معتقدم انسان ها باید نسبت به شرایط خود آگاه 
باشند تا وارد اتفاقات بد نشــوند. همه ما مى دانیم که انسان ها زمانى 

که به دنیا مى آیند شــرور، آدمکش و قاتل نیستند، همه در بدو تولد 
انسان هاى پاکى هستند اما شــرایط جامعه آن ها را تغییر مى دهد.» 
او با اشــاره به این که در تمام فیلم هاى زنده یــاد على حاتمى به جز 

«حاجى واشنگتن» بازى کرده است، یادآور شد: «زمانى که حاتمى 
مى خواست فیلم تختى را بسازد پیشنهاد نقش مربى تختى را به من 
داد اما به حاتمى گفتم این فیلم را نساز و بگذار تختى همان اسطوره 

که هست باقى بماند.»

 
 
 
 
 
 
 

 
 

محمد فیلى مى گوید خبرهایى که در فضاى مجازى مبنى بر ماسک نزدن و منع 
این کار از سوى او منتشر شده شایعه است و حقیقت چیز دیگرى  است.

بازیگر نقش «شمر» در سریال «مختار نامه» درباره مصاحبه اى که اخیرا از 
او منتشر شده مبنى بر منع زدن ماسک گفت: اخیرا گفت وگویى 
از من منتشر شده که گفته ام اعتقادى به ماسک و کرونا 
ندارم. بعد از انتشــار این خبر من دچار حواشــى 

زیادى شدم.
فیلى عنــوان کرد: تمــام چیزهایى که 
گفته بودم در متــن مصاحبه برعکس 
شــده بودند فقط حرف هایى که درباره 
ماسک گفته بودم منتشر شده بود و باقى 
چیزهایى که درباره مشــکالت مملکت، 
گرانى و وضع مردم گفته بودم حذف شده 

بود.
وى تصریح کرد: در مصاحبــه به خبرنگار گفتم چون 
زمان فیلمبردارى از اســب افتاده ام نمى توانم به درستى 
نفس بکشم و دچار مشکل مى شــوم. بیشتر از یک سال از زمانى 
که کرونا آمده مى گذرد اما در هیچ یک از پروژه هایى که داشــتم 
من یا همکارانم دچار مشکل نشــده ایم و دلیل آن رعایت نکات 
بهداشتى بوده است، زمانى که مى شود پروتکل ها را رعایت کرد و 
به مکان هاى عمومى وارد نشد چرا ماسک بزنم؟ به هر حال بخش 
بزرگى از وقتم را سر صحنه مى گذرانم و مجبورم ماسک نزنم اما تا 

االن هم مشکلى برایم پیش نیامده است.

دلیل ماسک نزدن «محمد فیلى» 
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محمد فیلى مى گوید خبرهایى که در فض
این کار از سوى او منتشر شده شایعه است
بازیگر نقش «شمر» در سریال «م
او منتشر شده مبنى بر

از من منتشر شد
ندارم. بعد
زیاد
ف

چ
گر

بود.
وى تصریح ک
زمان فیلمبردارى

نفس بکشم و دچار مشکل
که کرونا آمده مى گذرد ام
من یا همکارانم دچار مش
بهداشتى بوده است، زمانى
به مکان هاى عمومى وارد
بزرگى از وقتم را سر صحنه
االن هم مشکلى برایم پیش

دلیل ماسک نزد

فیلم سینمایى «نگهبان شب» به نویسندگى مشترك رضا 
میرکریمى و محمد داوودى و کارگردانى و تهیه کنندگى 
رضا میرکریمى در زمســتان سال گذشــته آغاز شد و بر 
اساس برنامه ریزى هاى انجام شده بیش از دو هفته دیگر 

از فیلمبردارى باقى مانده است.
به دلیل گسترش شدید بیمارى کرونا و بنا بر دستور ابالغ 
شده توسط سازمان سینمایى و ســمعى بصرى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى، فیلمبردارى این اثر سینمایى 
موقتا متوقف شده که بعد از فروکش کردن نسبى بیمارى و 
با صدور مجوز توسط سازمان سینمایى ادامه خواهد یافت.

نقش آفرینى محســن کیایى در این فیلم به تازگى پایان 

یافته و حضور سایر بازیگران در مقابل دوربین همچنان 
ادامــه دارد. میرکریمى کــه تعــدادى از بازیگران فیلم 
جدیدش را در پى انتشــار فراخوان انتخاب کرده است، با 
این اثر نیز مانند ساخته هاى قبلى خود چند چهره تازه به 

سینماى ایران معرفى خواهد کرد.
محسن کیایى، تورج الوند، الله مرزبان، على اکبر اصانلو، 
صفورا خوش طینــت، فهیمه هرمزى، زهرا اســالمى، 
پرهام غالملو، محمدصادق ملک، على غابشــى، مهراد 
اکبرآبادى، ایمان ســلگى، نوید بانى با حضور افتخارى 
ویشــکا آســایش و کیومرث پوراحمد جمــع بازیگران 

«نگهبان شب» را تشکیل مى دهند.

فیلمبردارى «نگهبان شب» متوقف شد

صداگذارى فیلم «کولبرف» به کارگردانى میالد منصورى 
توسط حسین قورچیان به پایان رسید.

حســین قورچیان یکى از جوان ترین صداگذاران ایران 
است که در زمینه طراحى و ترکیب صدا فعالیت مى کند. 

قورچیان در کنار جوایز داخلــى به تازگى  پنجمین جایزه 
بین المللى طراحى صداى فیلم را دریافت کرده اســت. او 
جوایزى از گانادور مکزیک بــراى فیلم کوتاه «نفس»، 
فروستبیت آمریکا براى «ساختمان شماره 13»، ملبورن 
اســترالیا براى «فروزان» و پوناى هند براى فیلم کوتاه 

«بازگشت» را براى سینماى ایران به دست آورده است. 

«کولبرف» اولیــن فیلم بلند میالد منصورى اســت که 
پیش از این ســابقه ســاخت پنج فیلم کوتاه و همچنین 
دستیارى کارگردان در ســریال هایى مانند على البدل و 
پایتخت5 را در کارنامه ى خود دارد. منصورى براى فیلم 
کوتاه «سربست» عقاب طالیى 
جشنواره سینماتوگراف آسیا را 

دریافت کرده است.
«کولبــرف» بــا گذرانــدن 
مراحــل فنى براى ارســال به 
جشــنواره هاى مختلف آماده 

مى  شود.
بازیگران فیلم عبارتند از: حسین 
سلیمانى، حســین مهرى،دنیز 
متوســلى، مهتاب ثروتى، چیا 
بابامیرى، على فراستى، آرتین 
امجدى، با حضور پیام احمدى نیــا و با هنرمندى زنده یاد 

على انصاریان.
هنگام درگذشــت زنده یاد على انصاریان، بازى او در این 
فیلم تمام شــده بود اما ضبط صــداى وى براى یکى از 
ســکانس ها مانده بود که با تغییر کوچکى در فیلمنامه از 

صداى شخص دیگرى استفاده شد.

صداگذارى فیلمى با بازى على انصاریان
  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |

  فرزاد مظفرى / خبرآنالین |
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تجربه گلر اسبق 
ذوبى ها 
2 برابر

 حسینى است

یکورزشورزش

گذار گردان 
به شهر اولین هایش افتاد

دروازه بان باتجربه تیم فوتبال ذوب آهن در جدال با تیم سابق خود و شهرى که در آنجا به فوتبال ایران معرفى شده نتوانست کلین شیت کند.
یکى از چهره هاى ویژه تقابل پدیده و ذوب آهن در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال ایران، شهاب الدین گردان سنگربان ذوبى ها بود؛ او که در این 
فصل از رقابت ها توانسته چهار کلین شیت کند، به دنبال آن بود تا در مشهد پنجمین کلین شیت خود را هم انجام بدهد و در مصافى مهم و 6 امتیازى 

در رقابت تیم هاى پایین جدولى، با درخشش خود باعث پیروزى خارج از خانه ذوب آهن شود.
گردان که سابقه بازى با پیراهن پدیده را هم در لیگ برتر داشت، در شرایطى در مشــهد به میدان رفت که از این شهر خاطرات زیادى را دارد؛ 
مهم ترین خاطره اى که در اذهان هواداران فوتبال هم نقش بسته، دیدارى بود که در آنجا این سنگربان جویبارى به فوتبال ایران معرفى شد. 
تقابل ابومسلم و پرسپولیس در ششمین دوره لیگ برتر و جایى که اکبر میثاقیان در غیاب دروازه بان هاى اصلى ابومسلم ریسک بزرگى را انجام 

داد و گردان را به میدان فرستاد.
اما شهاب گردان مزد اعتماد میثاقیان را داد و در آن مسابقه مشهدى ها توانستند از سد پرسپولیس بگذرند و حاال پس از 15 سال بار دیگر گردان 
فرصت بازى را در مشهد به دست آورد که این بار در مقابل تیم سابق خود در کلین شیت و رسیدن به پیروزى ناکام بود و روى ضربه سر حسین 

مهربان دروازه خود را باز شده دید.

عملکرد پنج شنبه گذشته ذوب آهن نشان داد که تیم 
حسینى قابلیت و توانایى رسیدن به میانه باالى جدول 
را دارد، اما رسیدن به این جایگاه مستلزم حل معضل 

گلزنى این تیم است.
آخرین بازى هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس، پنج شــنبه شب گذشته برگزار شد 
که در این دیدار تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مقابل 
پدیده مشهد به میدان رفت و این تیم را با تساوى یک 

بر یک متوقف کرد.
ذوب آهن مقابل پدیده باهوش عمل کرد و نوع نمایش 
این تیم نشان مى داد که سبزپوشان اصفهانى به ثبات 
تاکتیکى و انسجام تیمى الزم رسیده اند. اما ذوبى ها در 
شبى که بازى باکیفیتى را به نمایش گذاشتند، دقیقًا 
از جایى ضربه خوردند که بارها توســط منتقدان و در 
تحلیل هاى مختلف به عنوان معضل اصلى تیم مطرح 
شده و هشدار داده شده بود که در صورت رفع نشدن 
این نقطه ضعف، در ادامه رقابت ها دردسرساز مى شود.

همان طور که بارها اشاره شده، بزرگ ترین نقطه ضعف 
ذوب آهن گلزنى است؛ ایرادى که عالوه بر دقت پایین 
مهاجمان در زدن ضربات آخر، از کمبود مهره شدید 
ذوب آهن در فاز هجومى نیز ناشى مى شود. واقعیت 
این است که دست مجتبى حسینى براى تغییر در خط 
حمله تیمش به شدت خالى اســت و دلیل این اتفاق 
عالوه بر مصدومیت  طوالنى مدت دارکو بیدوف، به 
سیاست هاى اشتباه باشگاه در فصل نقل و انتقاالت 

باز مى گردد.
ذوبى ها در مصاف با پدیده بازى را خوب آغاز کردند 
و خیلى زود به گل رسیدند، اما پس از به ثمر رساندن 
گل برترى، نتوانســتند برترى خــود را حفظ کنند و 
انسجام تاکتیکى الزم را نداشتند. شاگردان حسینى 
در نیمه نخســت رو به ارائه بــازى واکنش گرایانه 
آورده بودند و تالش کردند بــا واگذار کردن مالکیت 
توپ و میدان بــه پدیده، کنترل فضاهــاى زمین را 
در دست گرفته و با اســتفاده از دفاع فشرده و بازى 
تخریبى مانع گلزنى پدیده شــوند و در ضدحمالت 
به فکر گلزنى مجدد باشند. شیوه اى که در این نیمه 
جوابگو نبود و شاگردان رحمتى با اتکا به تکنیک باالتر 
بازیکنانى مانند قاسمى نژاد و مهربان به بازى مسلط 
شدند و موقعیت هاى زیادى خلق کردند. نکته منفى 
عملکرد ذوبى ها در این نیمه به پدیده این فرصت را 
داد که آنها را به شــدت تحت فشار قرار دهد و همین 
امر باعث باال رفتن ضریب اشتباهات مدافعان شده و 
شاید اگر بى دقتى مهاجمان پدیده نبود، شرایط براى 

تیم حسینى سخت تر مى شد.
سبزپوشــان اصفهانى در نیمه دوم و پس از دریافت 
گل تساوى دست به تغییر تاکتیک زدند و رو به ارائه 
بازى مالکانه و هجومى آوردند. شاگردان حسینى که 
در نیمه نخست شــناخت خوبى از نقاط ضعف پدیده 
به ویژه در خط دفاعى به دســت آورده  بودند با تغییر 
تاکتیکى که دادند توانستند از خألهاى موجود در خط 

دفاعى تیم رحمتى بهره برند و برترى تاکتیکى خود را 
به تیم پدیده دیکته کنند. ذوبى ها در 30 دقیقه پایانى 
نیمه دوم تیم برتر میدان بودند و به بازى تسلط کاملى 
داشتند. عناصر تهاجمى ذوب آهن موفق شدند روى 
دروازه پدیده خطرساز شــوند و موقعیت هاى خوبى 

خلق کنند.
نگاهى به آمار بازى نشان مى دهد که ذوب آهن اگرچه 
در بیشتر فاکتورهاى فوتبالى از جمله مالکیت توپ، 
تعداد و دقــت پاس عملکرد ضعیف ترى نســبت به 
پدیده به جاى گذاشته اما در تعداد موقعیت هاى گلزنى 
عملکرد قابل قبولى از خود به جاى گذاشته و با به ثبت 
رساندن 11 شوت و دو شوت درون چهارچوب، تقریبًا 
امید به گل برابرى با عنابى پوشان پدیده داشته است.

نکته قابل توجه در خصوص عملکرد پنج شنبه گذشته 
ذوبى ها، آمادگى روحــى و روانى بــاالى آنان بود. 
بازیکنان ذوب آهن مقابل پدیــده از اعتماد به نفس 
باالیى برخــوردار بودند و همین امــر باعث کاهش 

اشتباهات فردى آنها در جریان بازى شده بود.
عملکرد ذوب آهن در نبرد با پدیده نشــان داد که تیم 
حسینى قابلیت و توانایى رسیدن به میانه باالى جدول 
را دارد، اما رسیدن به این جایگاه مستلزم حل معضل 
گلزنى این تیم است. مربیان ذوب آهن باید با در نظر 
گرفتن تمرینات ویژه اى دقت مهاجمان تیم شان را در 
زدن ضربات آخر باال ببرند تا موقعیت هاى گلزنى این 

تیم به این آسانى از دست نرود.

نتیجه اتخاذ سیاست هاى اشتباه در فصل نقل و انتقاالت

معضل گلزنى؛ نقطه ضعف دردسرساز ذوبى ها
بعد از جذب امیر غفور و تمدید قرارداد میرزاجانپور، حاال مسعود 

غالمى قرارداد خود را با تیم والیبال سپاهان نهایى کرد.
مســعود غالمى، بازیکن ملى پوش فصل گذشته شهردارى 
ارومیه پس از انجام مذاکره با محمدرضا ســاکت، مدیرعامل 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با عقد قراردادى سه ساله به جمع 

طالیى پوشان اصفهان اضافه شد.
این بازیکن سرعتى زن که جزو ملى پوشــان والیبال هم به 
حساب مى آید، دومین خرید بزرگ سپاهان بعد از جذب امیر 

غفور به شمار مى رود.
به نظر مى رسد ســپاهان که فصل گذشته نتوانست به فینال 
لیگ برتر راه پیدا کند، براى فصل جدید یکى از مدعیان اصلى 
قهرمانى خواهد بود؛ تیمى که همچنان رحمان محمدى راد را 

به عنوان سرمربى روى نیمکت خود حفظ کرده است.

یک ملى پوش دیگر 
در تیم سپاهان

آمار خیره کننده 
مدافع ذوب آهن 

در ضربات ایستگاهى

صعود پس از 15 هفته

فرشاد محمدى مهر مدافع ذوب آهن براى سومین بار در چهار 
بازى اخیر لیگ برتر موفق شــد با ضربه ایستگاهى مهلک و 

سنگین دروازه حریفان را باز کند.
 پنج شــنبه شــب هفته پیش و در چارچوب هفته بیســتم 
رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، فرشــاد محمــدى مهر مدافع 
ذوب آهن موفق شــد در دقیقه 4 بازى تک گل سبزپوشان در 

برابر پدیده مشهد را از روى ضربه ایستگاهى به ثمر برساند.
محمدى مهر در هفته نوزدهم هم موفق شده بود با یک ضربه 
ایستگاهى ســنگین و مهلک دروازه صنعت نفت آبادان را باز 
کند. ذوب آهن با تک گل محمدى مهر بــه 3 امتیاز بازى با 

صنعت نفت آبادان دست یافت.
مدافع راست ذوب آهن، در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال هم 
گل دوم ذوب آهن به ماشین سازى تبریز را با یک سوپرکاشته 
استثنایى وارد دروازه کرد تا خیال مجتبى حسینى را بابت کسب 

3 امتیاز بازى راحت کند.

شاگردان مجتبى حسینى با تساوى برابر پدیده 18 امتیازى 
شدند و به دلیل گل زده بیشتر جاى سایپا را در رده سیزدهم 
جدول رده بندى گرفتند. شاگردان سیدمهدى رحمتى نیز با 

25 امتیاز در رده دهم جدول ایستادند.
ذوبى ها در هفته پنجم لیگ برتر و در بازى دور رفت مقابل 
همین پدیده به شکســت 2 بر صفر تن دادنــد و بعد از آن 
به رتبه چهاردهم جدول ســقوط کردند و تا روز پنج شــنبه 
دیگر نتوانســته بودند از جمع 3 تیم پایین جدول جدا شوند 
و این اتفاق بعد از 15 هفته براى شــاگردان مجتبى حسینى 

رخ داد.

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تعطیل شد.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان روز پنج شنبه در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر به 

مصاف پدیده رفت و در این بازى بیرون خانه یک امتیاز به دست آورد.
با توجه به اینکه تاریخ مســابقه لیگ برترى ذوب آهن در هفته بیست و یکم به 
دلیل حضور پرسپولیس در بازى هاى گروهى لیگ قهرمانان آسیا هنوز مشخص 
نیست و از طرفى دیدار این تیم در جام حذفى مقابل استقالل نیز به دلیل حضور 
شاگردان فرهاد مجیدى در مرحله گروهى بازى هاى قاره اى به زمان دیگرى 
موکول شده، مسابقه بعدى شاگردان مجتبى حسینى برابر استقالل، در چارچوب 
هفته بیست و دوم لیگ برتر و روز  17 اردیبهشت انجام مى شود. به این ترتیب 

وقفه اى 21 روزه در برنامه تیم اصفهانى وجود دارد.
بازیکنان ذوب آهن با نظر ســرمربى تیم از روز جمعه بــه تعطیالت رفتند و به 
استراحت مى پردازند و سپس تمریناتشان را دوشنبه سى  ام فروردین از سرگیرى 
مى کنند. با توجه به زمان زیادى که تا بازى بعدى سبزپوشــان اصفهانى وجود 
دارد، کادرفنى این تیم به احتمال زیاد انجام بازى تدارکاتى را در برنامه هاى آماده 

سازى بازیکنان قرار مى دهد.

تجربه گلر اسبق 
ذوبى ها 
2 برابر

 حسینى است

از اتفاقات مورد توجه اعضاى کادر فنى استقالل ارتباط خوب هر دو دروازه بان این تیم در اردوى عربستان 
است.

محمدرشید مظاهرى در اردوى استقالل یکى از سرحال ترین بازیکنان این تیم در جده محسوب مى شود. 
این گلر ملى پوش پیش از این همراه با تیم ذوب آهن اصفهان سابقه 4 بار حضور متوالى در ادوار 2016 تا 

2019 لیگ قهرمانان آسیا را در کارنامه اش دارد.
مظاهرى در این 4 دوره 30 بار براى ذوب آهن در مراحل گروهى و حذفى به میدان رفته و از این حیث یکى از 
باتجربه ترین بازیکنان مجیدى براى ورود به لیگ قهرمانان 2021 محسوب مى شود. این در حالى است 
که سید حسین حســینى که فصل قبل از دور پلى آف همه دیدارهاى استقالل را دستکش به دست، درون 
دروازه ایستاد اندازه نصف مظاهرى تجربه بازى در لیگ قهرمانان را دارد. حسینى 16 بار و 1440 دقیقه در 
آسیا بوده ولى مظاهرى قبل از جدال با االهلى 30 بار و 2730 دقیقه در بازى هاى آسیایى درون دروازه بوده!

چالش بزرگ 
سرمربى ذوب آهن

کارشناس فوتبال اصفهان گفت: در حال حاضر یک رنگى در مدیریت 
باشــگاه و کادر فنى تیم خیلى مشهود اســت و بازیکنان یکدل فعل 

خواستن را صرف مى کنند .
حمیدرضا بابایــى در خصوص عملکرد ذوب آهــن بعد از حضور 
حسینى تصریح کرد: عملکرد ذوب  آهن را باید به دو بخش تقسیم 
کرد، یک بخش مدیریتى که با آمدن فریدونى تغییرات بسیار 
خوبى در باشگاه صورت گرفت که آوردن مجتبى حسینى یکى 

از همین تغییرات بود؛ در حال حاضر این یک رنگى در مدیریت باشگاه و فنى تیم 
خیلى مشهود است و بازیکنان یکدل فعل خواستن را صرف مى کنند .

وى ادامه داد: در رأس این کار کربکندى قرار دارد که در هیئت مدیره مسئولیت 
فنى را به عهده دارد که با تجربه زیاد فرد با ارزشــى براى تیم است؛ تمام این 
عوامل  باعث شــده کادر فنى در آرامش و با تدابیرى که جدید به تیم تزریق 

کردند به خوبى نتیجه بگیرند.
بابایى در خصوص بازى هاى آینده ذوب آهن تشــریح کرد: ذوب  آهن در 
بازى هاى بعدى، سه بازى سخت دارد با پرســپولیس، استقالل و بازى با 
گل گهر که کادر فنى قوى دارد؛ اگر بتواند از این ســه بازى نتیجه الزم در 

حد نام ذوب آهن را بگیرد قطعاً در ادامه  راه به موفقیت بیشترى مى رسد.

بازیکنان ذوب آهن 
یکدل فعل خواستن را 

صرف مى کنند 
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008000141 تاریخ ارســال نامه: 1400/01/19 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ تکبرگ بشــماره جام 5824435433439 از پالك ثبتى شماره: 
940 فرعى از 33- اصلى که در دفتر 439 صفحه 226 بنام نازنین قلعه وردى ثبت و ســند 
صادر گردیده اینک حلیمه گشتیل از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
140021702008000685- 1400/1/18 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 96122- 1400/1/8 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 

صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1123680 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى/1/144 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک مزروعى پالك شماره 4848 فرعى از یک 
اصلى واقع در دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
آقاى عبدالرضاهوشمند فرزنداحمد وغیره در جریان ثبت مى باشد وتحدید حدود آن به علت 
اشتباه در آگهى بایستى مجددا آگهى گردد اینک بنابه درخواست متقاضى ودستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز .. پنج شنبه........ مورخه.. 1400/02/30 

راس ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذابه موجب این آگهى به کلیه 
مالکین مجاوراخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابنداعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك طبق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهدشــدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف 
پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستى 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند. تاریخ انتشار:....یکشــنبه 1400/01/29 م الف: 1121803 ذبیح اله فدائى 

اردستانى -مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/1/128 

محدثه محتجبى، پزشــک، پیرامون این ســوال که چرا 
مردم دســتورالعمل  ها و پروتکل  هاى بهداشتى را جدى 
نمى گیرند؟ اظهار داشــت: من برخى علل  هم چون نبود 
آموزش الزم و فرهنگ سازى مناســب را درباره رعایت  
نکردن دستورالعمل ها موثر مى دانم. گذشته از این، ما در 
زمینه قرنطینه بیماران هم مشــکل داریم زیرا بسیارى از 
افرادى که عالمت پیدا مى کنند، هنوز آگاه نیستند که نحوه 
بروز این بیمارى در افراد مختلف، متفاوت اســت. فردى 
ممکن اســت با آبریزش بینى یا بى حالى و یا حالت تهوع 
دچار این بیمارى شده باشد و قرنطینه زود هنگام این فرد 

مى تواند بسیار موثر باشد. 

این پزشــک افزود: بخش دیگر علل بى توجهى مردم به 
پروتکل ها مربوط به مسووالن و سیاستگذارى آنها است. 
با توجه به اینکه اکنون در پیک چهارم هستیم، همچنان 
شاهد هســتیم که سیاســتگذارى موثرى در این زمینه 
خصوصا قبل از وقوع آن صورت نگرفته است و کارى براى 
نشاط مردم خسته از کرونا در طى یکسال انجام نشده است.
وى در ادامه خاطر نشان کرد: نکته دیگر این است که شاید 
در مورد این بیمارى مردم کمى بى اعتماد شــده اند. این 
عدم اعتماد دالیل مختلفى دارد که در بحث هاى مختلف 
و وعده هایى که داده شده اما عملى نشده مى توان آنها را 

ریشه یابى کرد. 

سازمان جهانى بهداشــت با همکارى دیگر سازمان هاى 
بین المللى اعالم کردند: حیوانات وحشى در بروز بیش از 
70 درصد از تمامى انواع بیماریهاى نوظهور در انسان نقش 
دارند و خواستار متوقف ســاختن فروش حیوانات زنده در 

بازارهاى غذایى سراسر جهان شدند.
این ســازمان ها دســتورالعمل هاى جدیدى را با هدف 
کاهش خطر انتقال بیمارى کووید-19 و سایر بیمارى هاى 
مشترك میان انسان و دام در بازارهاى غذایى سنتى تهیه 
کرده اند. در این دستورالعمل ها هشدار داده شده است که 
در "بازارهاى مرطوب" از قبیل بازار ووهان که ذبح و فروش 
حیوانات وحشى زنده انجام مى شود مى تواند با مشکالت 

چشمگیرى همراه باشد.
این سازمان ها از همه مقامات ذیصالح کشورها درخواست 
کردند تا تجارت حیوانات وحشى صید شده براى تامین غذا 
یا پرورش حیوانات را متوقف کنند و بخش هایى از بازارهاى 
مواد غذایى فروش حیوانات صید شده را به عنوان اقدامى 
اضطرارى تعطیل کنند مگر اینکه مقررات موثر و ارزیابى 
خطر انجام گرفته شــود. همچنین در این دستورالعمل ها 
یادآورى شده است که کروناویروس عامل شیوع بیمارى 
کووید-19 با بازار عمده فروشــى غذاى ســنتى در شهر 
ووهان چین ارتباط داشته و بســیارى از مبتالیان اولیه، 

صاحبان غرفه ها، کارکنان بازار یا مشتریان بوده اند.

چرا مردم کرونا را 
جدى نمى گیرند؟

حیوانات وحشى
 عامل بیمارى هاى نوظهور

2 عامل ابتالى دوباره 
به کرونا

  ایسنا| یک اپیدمیولوژیسـت در پاسخ به این 
سـوال که آیا مبتالیان بـه یک نوع از ویـروس به انواع 
جهش یافته آن هم مبتال مى شوند یا خیر؟ گفت: دانش 
فعلى ما مى گوید احتمال این اتفاق کم است، مگر اینکه 
زمان بگذرد. تعداد زیادى از انسـان ها دو بار به ویروس 
مبتال شـدند؛ اما تعداد کسـانى که کال مبتال شدند چند 
میلیون است. مسـعود یونسـیان  ادامه داد: دو عامل در 
ابتال به گونه جدید یا به طور کلى ابتالى جدید بیمارى 
موثر اسـت، در ابتدا گذر زمان و از بیـن رفتن یا کاهش 
ایمنى نسبى ناشـى از ابتالى اول و در وهله دوم اینکه 
جهش ویروس آنقدر تغییرات بنیادین داشـته باشد که 
ویروس جدید تشابهى با ویروس قبلى نداشته باشد و آن 
ایمنى دیگر کارساز نباشد که در این صورت ممکن است 

در فاصله کوتاه ترى فرد مجددا به بیمارى مبتال شود.

در دورهمى ها ماسک بزنید
دکترى فیزیولوژى پزشکى با بیان اینکه    ایرنا|
کرونا اغلـب از طریق دورهمى هـاى خانوادگى منتقل 
مى شـود، گفت: در ایـن اجتماعـات عمدتًا از ماسـک 
استفاده نمى شـود و این امر علت اصلى انتقال ویروس 
کرونا اسـت. محمدرضا رئوفـى افـزود: در حال حاضر 
جهش ویروس کرونا، سرعت سرایت بیمارى را افزایش 
داده بنابراین تعداد ذرات کمتر ویروس با غلظت کمتر 
(به دلیل افزایش چسبندگى به دیواره سلولى) مى تواند 

سبب عالئم بالینى شدید بیمارى شود.

روى موج کووید- 19

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود دقیق ایده پردازان پارسین صنعت درتاریخ 1400/01/16 به شماره ثبت 67391 به شناسه ملى 14009924630 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت در زمینه انجام کلیه امور مجاز بازرگانى شامل خرید و فروش صادرات و  واردات 
و پخش انواع کلیه کاالها و محصوالت   مجاز بازرگانى عمده فروشى وخرده فروشــى کلیه محصوالت مجاز بازرگانى. اخذ و اعطاى  نمایندگى از سایر اشخاص حقیقى و 
 حقوقى ایرانى و خارجى مشارکت با اشخاص  حقیقى و حقوقى  ایرانى و خارجى، خدمات مطالعه و خدمات مشاوره و نصب و راه اندازى و نگهدارى و تهیه و تولید و ساخت، 
طراحى و پشتیبانى در کلیه زمینه هاى سخت افزار و نرم افزار به جز نرم افزارهاى فرهنگى الکترونیک، اتوماسیون ادارى و صنعتى و تجهیزات مهندسى و پزشکى و رایانه 
اى ، تجهیزات ابزار دقیق ، تامین نیروى انسانى موقت ، کلیه امور شبکه ، اکتیو و پسیو ، تولید و طراحى ،ساخت ،مشاوره ،خرید، فروش ، صادراتى ، واردات در امور ام دى اف 
، طراحى و اجراى دکوراسیون داخلى، تولید و طراحى، ساخت، مشاوره، خرید، فروش، صادراتى، واردات در امور تراشکارى و قطعه سازى و پلکسى و پلى کربنات و دیگر 
مشتقات الستیکى، پالستیکى و پلیمرى و فرآورده هاى نفتى و فرآورده هاى نسوز، تولید، طراحى ، مشاوره و راه اندازى انواع خطوط تولید. سرمایه گذارى بر روى طرح هاى 
پژوهشى و اجرائى و اجراى خدمات بازرگانى و تجارى سازى تولید و فروش ماشینهاى ادارى و رایانه همراه   ارائه خدمات پس از فروش نرم افزارى و سخت افزارى به جز نرم 
افزارهاى فرهنگى و  مهندسى انفورماتیک پس  از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح  ،داللى و حق العمل کارى و فروش مستقیم اینترنتى غیر هرمى و غیرشبکه ایى پس از 
اخذ مجوزات الزم انجام خدمات حمل و نقل دورن شهرى مسافر و کاال و پیک موتورى ، عملیات بارگیرى تخلیه و ترخیص کاال براى شرکت، کارگزارى ترابرى دریایى انواع 
تخلیه و بارگیرى، تصدى نمایشگاههاى عمومى و انبارهاى عمومى تجارت الکترونیک مجاز  غیر هرمى و غیر شبکه اى، تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاههاى جانبى و 
تولید و پشتیبانى نرم افزارهاى سفارش  مشترى، ارائه و پشتیبانى بسته هاى نرم افزارى بجز نرم افزارهاى فرهنگى و سى دى اطالعاتى تولید دال خدمات شبکه هاى اطالع 
رسانى و الکترونیکى و سخت افزارى، مشاوره و  نظارت بر اجراى طرحهاى انفورماتیکى ،شبکه دادها(ارائه ،اجرا و پشتیبانى)،اداره سالن هاى نمایش و برگزارى مراسم و 
جشنها  وکنفرانسها ، عملیات ساخت در امور عمرانى از قبیل احداث ساختمان و راه وسد و پل، شبکه هاى آب رسانى، تاسیس سردخانه  ومجتمع کشاورزى و مجتمع پرورش 
حیوانات و ماهیان و واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند ریشه و میوه و نهال و تخم نباتات .تولید  محصوالت کشاورزى، تولید علم، آزمایشگاه و کلیه امور آزمایشگاهى، ارائه خدمات 
و تامین نیاز تولیدکنندگان کشاورزى، تولید محصوالت دامى کشاورزى، خرید و فروش  اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت و ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران 
و  جهان، عقد قرارداد  با کلیه اشخاص  حقیقى و حقوقى افتتاح انواع حساب هاى بانکى و اخذ وام و تسهیالت ریالى و  ارزى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و 
خارجى  صرفا جهت تحقق اهداف شرکت برگزارى   نمایشگاهها به جز نمایشگاههاى فرهنگى و سمینارها و همایشها با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و  خارج از 
کشور، مشاوره در زمینه تجارى سازى شرکت ها، ارگان ها و کلیه بنگاه هاى اقتصادى، ایده پردازى، طراحى و پیاده سازى برنامه کسب و کار، برنامه ریزى بازاریابى و فروش 
غیر هرمى غیر شبکه ایى، زیبا سازى 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 زهران ، خیابان میرزا طاهر ، بن بست اسالمى[3]- بن((غالمعلى مختارى)) ، پالك - 87 ، طبقه همکف کدپستى 
8185795931 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى یونس پورحیدرشیرازى به شماره ملى 
1292125810 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى بابک باقرى مورنانى به شماره ملى 1292363258 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى یونس پورحیدرشیرازى به شماره ملى 1292125810 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى بابک باقرى مورنانى به شماره ملى 1292363258 و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1123457)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص درنیکا رسام صنعت درتاریخ 1400/01/23 به شماره ثبت 67443 به شناسه ملى 14009940445 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى تولید ساخت مونتاژ کلیه قطعات صنعتى و سازه هاى فلزى، طراحى، تجهیز و راه 
اندازى خطوط تولید قطعات صنعتى و اتوماسیون تامین، واردات قطعات تجهیزات مواد اولیه ماشین آالت و صنایع تبدیلى، واردات تکنولوژى صنایع مادر، مشارکت 
و سرمایه گذارى تولیدى و صنعتى، تامین نیروى انسانى موقت مورد نیاز شرکت، فروش و خدمات پس از فروش کلیه قطعات و ماشین آالت صنعتى، انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه هاى داخلى و خارجى به جز 
نمایشگاههاى فرهنگى ،گشایش اعتبارات اسنادى و LC براى شرکت نزد بانک ها، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى صرفا جهت تحقق اهداف 
شرکت ،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده هاى دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى، 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 همدانیان ، کوچه 12 مترى سجاد 34 ، بن بست سعید ، پالك 15 ، طبقه همکف کدپستى 8157933171 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100000 سهم 10 ریالى تعداد 100000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 92247/1220 مورخ 1399/12/20 نزد بانک ملت شعبه ملک شهر با کد 92247 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى فرهاد زادهوش به 
شماره ملى 1271429039 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى آرش مختارى به شماره ملى 1271450267 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم نازنین فورجانى زاده به شماره ملى 1272297772 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 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسن نایب پور به شماره ملى 1270970356 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى ماجد گودرزى به شماره ملى 1271430827 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 (1122776)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص رایا سازه مطبوع درتاریخ 1400/01/24 به شماره ثبت 67466 به شناسه ملى 14009944453 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: طراحى ، 
نظارت و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى راه و ساختمانى و آب و تاسیسات از قبیل راهسازى ، محوطه سازى ، پل ، تونل ، اسکله ، ساخت ساختمانها و ابنیه عمومى اعم 
از چوبى ، آجرى ، سنگى ، بتنى و فلزى، سازه هاى ساختمانى ، دیوارکشى ، اجراى پیاده روها و نظایر آن و امور پیمانکارى مربوط به شبکه گازرسانى شهرى ، تاسیسات 
مکانیکى و هیدرومکانیکى ، سدها ، سیستم هاى سردکننده ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و آب ،گاز ، برق و فاضالب و انتقال زباله تاسیسات و تجهیزات 
تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک ، وسایل انتقال و آسانسور و پله برقى سیستم هاى خبر و هشداردهنده تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه 
، سیستم هاى ارتباطى ، شبکه هاى رایانه اى ساختمان ، ماسه پاشى (سندبالست)حفاظت کاتودى ، پوشش الیتینگ و ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب کوچک 
و نظایر آن ، آبیارى ، زهکشى ، خطوط انتقال آب و فاضالب و برق ، صادرات و واردات کلیه مصالح و امور گمرکى و نگهدارى تاسیسات 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 
حسین آباد ، خیابان شهداى یازده محرم[30] ، خیابان حسین آباد ، پالك - 245 ، طبقه همکف کدپستى 8175957373 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 5000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 99/3117/01/1378466 مورخ 1399/12/19 نزد بانک ملى شعبه فلکه ارتش اصفهان با کد 3117 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم عادله رضائى حسین آبادى به شماره ملى 1270071701 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عماد 
رضائى به شماره ملى 1289179239 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نفیسه آقااسمعیلى حسین 
آبادى به شماره ملى 1292796881 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 همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى احسان امینى حسین آبادى به شماره ملى 1292720484 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى غالمعلى آقاجانیان مبارکه به شماره 
ملى 5419081581 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 (1123473)

آگهى تغییرات 
شرکت منبع سازى و سوله سازى اصفهان دوجدار سهامى خاص به شماره ثبت 3325 و شناسه ملى 10260346377 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - منصور ابراهیمى ولدانى به شماره ملى 1290843384 به سمت بازرس اصلى و مصطفى کاریزى به شماره ملى 0075082322 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى لنجان (1122784)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى فن آفرینى آلتون شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1290 و شناسه ملى 10260697350 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد حسینى منجزى به شماره ملى 1091309558 به سمت بازرس اصلى و سید مصطفى مهاجرزاده به کد ملى 0703658808 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1123468)

یک پزشک اورژانس با بیان اینکه بیمارى کووید-19 داراى 
سه فاز سرماخوردگى، ریوى و التهابى است؛ عالئم هشدار 

کرونا را تشریح کرد.
دکتر حســین کرمانپور درباره عالئم کروناى جهش یافته 
انگلیسى، گفت: به طور کلى کروناها و خانواده ویروس هایى 
مانند کرونا نظیر ســرماخوردگى، آنفلوآنزا، ِمرس، سارس 
و... عالئم اولیه شان در فاز اول شبه سرماخوردگى است و 
مى تواند با آبریزش بینى، گرفتگى و درد عضالت، سردرد، 
سرفه و... آغاز شــود. در کرونا تفاوت این بود که کرونا تب 
شدیدى مى دهد که با دارو رفع نمى شــود و همراه با یک 
بدن درد و خستگى مفرط است. گاهى هم با عالئم گوارشى 

همراه است. 
وى افزود: بنابراین چه ویروس جهش پیدا کند چه نکند، با 
این عالئم همراه است. فقط در نوع برزیلى ویروس است 
که عالوه بر سرعت انتشــارش، مقدارى بیمارى زایى اش 
هم افزایش یافته اســت که البته هنوز در ایران مشــاهده 

نشده است. 
کرمانپور در تشــریح عالئم هشــدار کرونا، گفت: یکى از 
عالئم هشدار تب سرکش است. تبى که على رغم مصرف 
دارو و بدن شویى کنترل نشود. دوم اینکه تنفس مختل شود. 
به طورى که یا بیمار دچار تند تنفسى شود و تعداد تنفس در 
دقیقه بیشتر از 27 عدد شده و به مرز 30 تا برسد و افزایش 
یابد. تنفس را فرد دیگرى در حالت استراحت باید در بیمار 
اندازه گیرى کند. اگر تعداد تنفس در دقیقه نزدیک 28 تا بود 
و بیشتر مى شد، بیمار باید به مرکز درمانى و پزشک مراجعه 
کند. سومین عالمت هشدار این است که لب، انگشتان، زیر 
ناخن ها حالت تیرگى پیدا کند که ناشى از کاهش اکسیژن 
است. عالئمى مانند باال رفتن ضربان قلب و فشار خون هم 
این روزها عالمت خطر محسوب مى شود. بر این اساس اگر 
فشار خون فرد قبال 12 روى 10 یا 12 روى هشت بوده، اما 
به تدریج 13 روى هشت یا 14 روى 9 مى شود و باال مى رود، 

باید به پزشک مراجعه و وضعیت فرد بررسى شود.

وى ادامه داد: اگر افرادى در خانه دیابت دارند یا اصال دیابت 
هم ندارند، اما امکان سنجش قند خون را در خانه دارند، قند 
خون ناشــتا اگر از زیر 100 به باالى 100 افزایش مى یابد 
و قند خون غیرناشتا باالى 140 باشــد و طى چند مرحله 

اندازه گیرى در حال افزایش هم هســت، باید به پزشــک 
مراجعه کنند. زیرا باید قندشان کنترل شــود، در غیر این 
صورت عوارض و شدت بیمارى در افزاد افزایش مى یابد. 
در عین حال سرفه هایى که زندگى بیمار را مختل کند نیز 

محل رجوع به پزشک است. دیده شده برخى هم در خانه 
التهاب مفاصل پیدا مى کنند که ممکن است ناشى از ایجاد 
لخته باشــد، این افراد هم باید به پزشک مراجعه کرده و با 

خودشان شوخى نکنند.

وى درباره مدت زمانى که سپرى مى شود تا این عالئم بروز 
پیدا کنند، گفت: هیچوقت کسى که اکنون با فرد مشکوك 
مواجه مى شــود، بالفاصله دچار عالئم نمى شود. خیلى ها 
اعالم مى کنند که من امروز سوار تاکسى و کنار یک شخص 
مشکوك به کرونا بودم، وقتى که به محل کارم رسیدم تب 
و لرز داشتم. این ربطى به آن تاکسى ندارد. اگر دو تا سه روز 
بعد از مواجهه با بیمارى یا فرد مشکوك، در افراد عالئمى 

بروز پیدا کند، باید بنا را بر کرونا بگذاریم.
کرمانپور با بیان اینکه به طور کلى دوران ابتال به کرونا را به 
سه فاز تقسیم مى کنیم، گفت: فاز سرماخوردگى، فاز ریه، فاز 
التهابات. بهترین و خوش خبرترین حالت این است که در فاز 
سرماخوردگى جلوى دشمن را بگیریم تا وارد فازهاى بعدى 
نشود. فاز ریوى بیمارى، با سرفه هاى قطارى، سرفه هاى 
خلط دار، عالئم گوارشــى و... همراه است. فاز سوم هم فاز 
طوفان التهابى اســت که بیمار در بیمارستان و آى سى یو 
بسترى مى شود. این پزشــک اورژانس درباره درمان هاى 
خانگى در دوران فاز سرماخوردگى کرونا، گفت: به محض 
اینکه عالئم سرماخوردگى را در خودمان احساس کردیم، 
اعم از آبریزش بینى، ســردرد، بدن درد، تب خفیف 37.5 
درجه و...، ابتدا خود را قرنطینه کنیــم. در عین حال اولین 

کار این است که میزان مایعات بدن شان را افزایش دهند.
کرمانپور ادامه داد: اقدام بعدى تمرین تنفس برتر اســت 
که حتما کمک مى کند. به طورى که روزانه پنج الى شش 
بار این تمرین را انجام دهد. ظرفیت ریه اش را ُپر اکسیژن 
معمولى هوا کرده یا اگر مى تواند لب پنجره یا روى پشــت 
بام از هواى آزاد، یک دم عمیق مى کشد، نفسش را دو تا سه 
ثانیه نگه مى دارد و بعد با ســرعت بیشترى به بیرون بازدم 
مى کند. دوباره دو سه ثانیه نفسش را نگه مى دارد و دوباره 
یک دم عمیق مى کشد. به همین ترتیب دم و بازدم به اضافه 
دو نگهداشت تنفســى را انجام مى دهد که چند بار تمرین 
مى کند. این تمرین باعث مى شود که کل ریه پر از اکسیژن 

شود و ویروس نتواند در آنجا زندگى کند.

عالئم هشـدار کرونا 
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بهتر است براى باز کردن روزه از آب گرم، شیر گرم یا چاى کمرنگ به همراه خرما یا 
کشمش استفاده شود. از نوشیدن نوشیدنى هاى سرد به هنگام افطار و همچنین مصرف 

انواع قندهاى تصفیه شده و شیرینى جات (مثل زولبیا و بامیه) باید خوددارى شود.
به طور کلى وعده افطارى باید داراى ویژگى هاى یک وعده صبحانه باشد. معده خالى 
در هنگام افطار تحمل غذاى سنگین را ندارد، لذا خوردن غذاهاى سبک و سهل الهضم 
براى افطار مناسب است و به طور مثال نان سبوس دار و پنیر با گردو یا سبزیجات، تخم 

مرغ آب پز، فرنى و شیر برنج انتخاب هاى مناسبى براى وعده افطار  هستند.
وعده افطار اولیه باعث کنترل ولع شدید فرد مى شود. سپس به فاصله 2 ساعت بعد از 
افطار باید وعده شام مصرف گردد که مى توان در این وعده 
غذاهایى مانند انواع سوپ و آش 

رقیق حاوى حبوبات و سبزیجات و همچنین حلیم کم چرب مصرف کرد.
در دو وعده افطارى و شام مصرف انواع سبزیجات، ساالد، سبزى خوردن و همچنین 
لبنیات از جمله ماست کم چرب و دوغ کم نمک و کشک باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا 
عموما مصرف این گروه هاى غذایى در بین روزه داران کاهش مى یابد. در فاصله بین 
افطار تا سحر مصرف میوه ها، آب و مایعات فراوان باعث جایگزینى آب از دست رفته و 

همچنین پیشگیرى از یبوست مى شود.
در ماه رمضان نیز  مانند ســایر اوقات باید از کم تحرکى خوددارى نمود. به طور کلى 
بهتر است در فاصله سحر تا افطار از انجام فعالیت شدید بدنى و ورزش خوددارى شود. 
حداقل یک ســاعت بعد از افطار یک فعالیت ورزشى سبک مانند پیاده رورى به مدت 
30 تا 60 دقیقه به هضم غذا، پیشگیرى از یبوســت  حفظ سالمتى روزه داران کمک

 مى کند.

ویژگى هاى یک وعده افطارى مناسب

همیشه شــنیده ایم که مى گویند دهه 20 زندگى مان 
بهترین دوره آن است اما شاید کامًال اینطور نباشد. دهه 
40 رقیب بسیار َقَدرى براى دهه 20 از جهت بدل شدن 
به بهترین دوران زندگى مان محسوب مى شود چون 

مى تواند شادتر و حتى پرپول تر از دهه 20 باشد.
1- وضع مالى تان بهتر مى شود

مسأله پول مى تواند اضطراب و مشــکالت زیادى براى آدم ها 
ایجاد کند اما خوشبختانه از 40 ســالگى به بعد احتماًال نگرانى 
کمترى برایش خواهید داشــت. چون با افزایش درآمدتان در طى 
سالیان از ثروت بیشترى برخوردار خواهید شد. عالوه بر این، از دهه 

40 میزان درآمد افراد به باالترین حد خواهد رسید.
2- زمان کمترى را صرف شــبکه هــاى اجتماعى و از 

وقت تان بهتر استفاده مى کنید
همه ما مى دانیم که شــبکه هاى اجتماعــى چقدر از وقت مــان را هدر 
مى دهند و چقدر احتمال دارد ساعت ها از وقت مان را صرف گشت زدن در 
این شبکه ها کنیم. با این حال، آدم ها از 40 سالگى به بعد اغلب وقت کمترى را 
صرف این کار مى کنند و بهتر مى توانند وقت خود را مدیریت کنند و از آن بهره 
ببرند. تحقیقات نشان داده آدم ها در دهه 40 زندگى خود در مقایسه با جوان ترها 
اغلب وقت بسیار کمترى را صرف شبکه هاى اجتماعى مى کنند و حتى برایشان 

سخت نیست که شبکه هاى اجتماعى را براى همیشه کنار بگذارند.
3- بهتر مى توانید بین کار و زندگى تان تعادل برقرار کنید

برقرارى تعــادل میان زندگى و کار از آن موضوعاتى اســت که 

امروزه زیاد از آن صحبت مى شود و به ندرت کسى پیدا مى شود که بگوید توانسته بین 
زندگى و کارش کامًال تعادل برقرار کند. اما تحقیقات نشــان داده در فاصله سنین 34 
تا 44 سالگى این امر اتفاق نادرى نیست. در حقیقت در این دوره افراد موفق مى شوند 

تعادل رضایت بخشى میان کار و زندگى خود برقرار کنند.
4- به خواب کمترى نیاز پیدا مى کنید

یکى دیگر از مزایاى دهه 40 زندگى این است که در مقایسه با زمانى که جوان تر بودید 
بدن تان به خواب کمترى نیاز دارد. تحقیقات نشان داده مدت زمان خواب در سنین 40 
تا 55 سالگى 23 دقیقه کمتر از دهه هاى 20 و 30 است. شاید زمان زیادى به نظر نرسد 
اما با توجه به مهارتى که در استفاده بهتر از وقت تان پیدا کرده اید، ممکن است بتوانید 

از همین فرصت براى تمام کردن یک کار یا انجام یک ورزش مختصر استفاده کنید.
5- احتماالً رابطه عاطفى شاد و سالمى خواهید داشت

ازدواج براى بیشتر افراد گام بزرگى محسوب مى شود و طبیعتًا اغلب، ترس هایى هم 
درمورد آینده زندگى مشــترك وجود دارد. با این حال، بر خالف باور رایج، هرگز براى 
ازدواج کردن دیر نیست. در حقیقت تحقیقات نشان داده ازدواج هایى که در سنین باالتر 
رخ مى دهند با شادى ماندگارترى همراه هستند. طبق تحقیقات، افرادى که در همان 
سن همسن و ساالن شان یا دیرتر از آن ها ازدواج کرده بودند در مقایسه با کسانى که 
زودتر از همسن و ســاالن خود ازدواج کرده بودند، شــادى و اعتماد به نفس بیشتر و 

همینطور افسردگى کمترى داشتند.
6- اعتماد به نفستان بیشتر مى شود

بسیارى از ما ممکن است از مشکل کمبود اعتماد به نفس رنج ببریم و این مسأله اغلب 
زمانى وجود دارد کــه جوان تر و در محاصره انواع اســتانداردهاى زیبایى یا اجتماعى 
هستیم. با این حال، تحقیقات نشان داده اعتماد به نفس ما بعد از 40 سالگى به اوج خود 

مى رسد. این یکى از بهترین مزایاى دهه 40 زندگى است چون داشتن احساس رضایت 
و شادى از آنچه که هستید چیزى است که باید در تمام طول زندگى وجود داشته باشد، 

نه تنها یک دوره از آن.
7- زایمان در سنین باالتر ممکن است عمر را طوالنى تر کند

خوددارى از بچه دار شدن تا زمانى که آمادگى آن را پیدا کنید، مزایاى خودش را دارد، 
حتى اگر در دهه 30 زندگى خود باشید. تحقیقات نشان داده زنانى که آخرین فرزند خود 
را بعد از 33 سالگى به دنیا آورده بودند احتمال عبور از 90 سالگى در آن ها دو برابر بیشتر 

از زنانى بود که آخرین فرزند خود را تا 29 سالگى به دنیا آورده بودند.
8- حواستان جمع تر است و مى توانید تمرکز کنید

یک مزیت بســیار مهم دیگر دهه 40 زندگى این است که حواس جمع تر مى شوید و 
مى توانید تمرکز کنید. تحقیقات نشان داده میزان توجه و تمرکز در حدود 43 سالگى به 
اوج خود مى رسد. در این دوره کمتر نگران چیزهاى بى اهمیتى مى شویم که مى توانند 
حواس مان را به خود پرت کنند و بر چیزهایى که برایمان اهمیت دارند بیشــتر تمرکز 

مى کنیم، امرى که بازدهى مان را بیشتر مى کند.
9- رشد ذهنى تان ادامه مى یابد

ما هرگز دست از یادگیرى و ارتقاى خود برنمى داریم، حتى اگر خود متوجهش نباشیم 
و این اتفاق ناآگاهانه در حال رخ دادن باشد. طبق تحقیقات، افراد در سنین باالتر وقت 
بیشترى را صرف مطالعه مى کنند تا در ســنین پایین تر. مطالعه کردن مزایاى زیادى 
براى ما و ارتباط مســتقیمى با توانایى مان براى ابراز بهتر خود دارد. تحقیقات نشان 
داده دایره لغات افراد در دهه 40 زندگى شــان دائماً در حال گسترش است و در آستانه 
رســیدن به اوج خود قرار دارد تا آنکه در دهه 60 زندگى شــان بــه باالترین حد خود 

مى رسد.

9 اتفاق مثبتى که بعد از 
                        سالگى 

برایمان رخ مى دهد          
  4040

اگر به کرونا مبتال شدید، روند تحت نظر بودن و 
درمان را از اولین عالمت ها شروع کنید، در این 
صورت احتمال شدت بیمارى خیلى کم مى شود. 
عالئم خفیف را جدى بگیرید. اگه عالمت دارید 
ولى جواب تست کروناى شما منفى است، بنا را 

بر این بگذارید که به کرونا مبتال شده اید.
در حال حاضر تعداد کسانى که با عالئم کرونا 
در بیمارستان ها بسترى شــده اند، اما نتیجه 
تست شان منفى است، بیشتر از کسانى است 
که تست آنان مثبت اســت، زیرا روزهاى اول 
فکر مى کردند کرونا ندارند اما حاال کار آن ها به 
بیمارستان کشیده شده است. پزشکان نیز باید 
دقت کنند و بدانند براى شروع درمان اولویت 

عالمت بیمار است، نه نتیجه تست.
اگر مبتال شــده اید، نباید از داروهاى شخص 
دیگرى حتى بســتگان نزدیکتان را استفاده 
کنید، زیرا هر دارو بــراى یک مرحله از بیمارى 
است، همچنین اطالعات در مورد بیمارى در حال 
افزایش است و داروها هم هرچند وقت یک بار 
تغییر مى کنند. کرونا را باید جدى گرفت ولى نه 
طورى که از ترس آن زندگیتان کال مختل شود 
اگه مبتال شدید، روند تحت نظر بودن و درمان 
را از اولین عالمت ها شروع کنید، در این صورت 
احتمال شدت بیمارى خیلى کم مى شود. عالئم 
خفیف رو جدى بگیرید و اگر دو روز ادامه پیدا 
کرد حتما به مرکز درمانى مراجعه کنید. کسانى 
که مى گویند یک باره حالشــان وخیم شــده 
احتماال عالئم خفیــف را جدى نگرفتند. اکنون 
امکان ابتالى مجدد بیشتر از قبل شده است، 
اگر قبًال مبتال شــدید، خصوصا  بیشتر از شش 
ماه از آن گذشته، خود را ایمن در نظر نگیرید، 
فراموش نکنید حتى اگر خودتان ایمن باشید 

باز ممکن است ناقل باشید.

عالئم خفیف کرونا را 
جدى بگیرید

مطالعه جدید محققان نشــان داده اســت که 
کروناویروس سلول هاى دهان را نیز آلوده مى کند.

اگرچه نشــانه هاى واضحى از عفونت دهان از 
جمله از دست دادن چشــایى، خشکى دهان و 
ضایعات مخاطى مانند زخم، وجود داشــت، اما 
تاکنون درگیرى حفره دهان در بیمارى کووید 19 

به خوبى درك نشده بود.
در این مطالعه، تیم تحقیقاتى دانشگاه کارولیناى 
شمالى دو مجموعه داده توالى RNA تک سلولى 
از غدد بزاقى و لثه انسان را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار داد و 50 خوشه سلولى را شناسایى کرد. این 
داده ها نشان مى دهد که حفره دهان یک مکان 
مهم براى عفونت کروناویروس اســت و بزاق 
را به عنوان یک مسیر بالقوه انتقال این بیمارى 

درگیر مى کند.
اگرچه کامًال مشخص شــده است که مجارى 
هوایى فوقانى و ریه ها مکان هاى اصلى عفونت 
کروناویروس هستند، اما نشانه هایى وجود دارد 
که ویروس مى تواند سلول هاى سایر قسمتهاى 
بدن مانند سیستم گوارشى، رگهاى خونى، کلیه ها 
و همانطور که این مطالعه جدید نشــان مى دهد 
دهان را نیز درگیر کند. یافته ها همچنین به احتمال 
نقش دهان در انتقال کروناویروس به ریه ها یا 
سیستم هضم از طریق بزاق مملو از ویروس از 

سلول هاى دهان آلوده اشاره دارد.

کرونا از طریق بزاق 
دهان هم منتقل مى شود

مطالعه اخیر محققان کالج سلطنتى لندن نشان 
داده است کلرى که در آب استخرها وجود دارد، 
مى تواند ویروس کووید-19 را در عرض 30 

ثانیه از بین ببرد.
ویروس شناسان امپریال کالج لندن طى این 
مطالعه تأثیر غلظت هاى مختلف کلر در آب را 
بر کروناویروس سندرم حاد تنفسى 2 بررسى 
کردند ســپس محققان گفتند یافته هاى آنها 
نشــان مى دهد که خطر انتقال کووید-19 از 

طریق آب استخر بسیار کم است.
وندى بارکلى نویســنده مطالعه گفت: ما این 
آزمایشات را در آزمایشگاه هاى پیشرفته خود 
در لندن انجام دادیم. در این شــرایط ایمن ما 
قادر به اندازه گیرى توانایى ویروس در آلوده 
کردن سلول ها هستیم که اولین مرحله در انتقال 
آن اســت. ما با مخلوط کردن ویروس با آب 
استخر شنا دریافتیم که ویروس در آب استخر 

زنده نمى ماند.

وجود کلر در آب استخر 
کرونا را از بین مى برد!

خرما فواید زیادى براى سالمتى دارد، توصیه مى شود که 
خرما را در وعده هاى غذایى خود بگنجانید. اما این پرسش 
وجود دارد که آیا زمان خاصى براى خوردن خرما وجود 
دارد؟ چندین پژوهش در پایگاه کتابخانه ملى پزشــکى 
آمریکا وجود دارد که نشان مى دهد خوردن خرما در هر 

زمانى مقوى و مفید محسوب مى شود.
کیتى دیویدســون، متخصص تغذیــه کانادایى در این 
خصوص مى گوید که خوردن هــر غذایى در هر زمانى 
ممکن است که مناسب باشــد اما بر اساس پژوهش ها، 
خوردن خرما در صبــح، بعدازظهر و یا شــب به دالیل 

مختلف ممکن است، مفید تلقى شود.
صبح: خرما مى تواند در صبحگاه، راهى عالى براى اضافه 
کردن شیرینى طبیعى و فیبر به رژیم غذایى شما در صبح 
زود باشــد؛ چرا که مقدار زیاد فیبر براى مدتى طوالنى 

احساس سیرى ایجاد مى کند.
میان وعده عصرگاهى: خرما منبع خوبى براى فیبر 
بوده و سرشار از قند هاى طبیعى است. این جفت شدن قند 
و فیبر سبب مى شود تا قند خون به آهستگى افزایش یابد 

و به شما احساس انرژى مى دهد.

پیش از تمرین ورزشى: با وجود آنکه خرما حاوى 
میزان باالیى از قند طبیعى است اما قند خون را به سرعت 
باال نمى برد؛ بلکه نوعى کربوهیدرات را فراهم مى کند که 
اجازه مى دهد تا جریان مداوم انرژى براى تمرین بدنى 
شما را تأمین کند. پیشنهاد مى شــود 2 تا 4 عدد خرما را 
نیم ساعت تا یک ساعت پیش از تمرین ورزشى مصرف 

کنید.
میان وعده شبانه: خرما به ســبب داشتن فیبر باال، 
میان وعــده اى عالى پیش از خواب به حســاب مى آید؛ 
چرا که فیبــر موجود در آن زمان زیــادى را براى هضم 
شدن مى برد و همین مســئله به فرد کمک مى کند تا در 

نیمه شب فرد سیر بماند.
پس از یک وعده غذایــى فراوان: از آنجایى که 
خرما سرشار از فیبر است، خوردن خرما پس از یک وعده 
غذایى فراوان، احساس ســیرى بیش از حد و ناراحتى 

ایجاد مى کند.
در صورت بروز آلرژى: به شکلى نادر، برخى از افراد 
از حساسیت خرما رنج مى برند؛ بنابراین توصیه مى شود تا 
این افراد از مصرف خرما دورى کرده و به یک متخصص 

مراجعه کنند.
در موارد اســهال: از آنجایى که 
خرما داراى الکل قندى معروف 
به سوربیتول است، ممکن 
است حرکات روده را در 
برخى افراد افزایش 
دهــد؛ بنابراین در 
مواردى کــه فرد 
داراى اسهال است، 
توصیه مى شــود تا از 

خرما استفاده نکند.

بهترین زمان خوردن خرما 

خمیان وعده عصرگاهى: خرما منبع خوبى براى فیبر 
بوده وسرشار از قند هاى طبیعى است. این جفت شدن قند 
و فیبرسبب مى شود تا قند خون به آهستگىافزایش یابد 

و به شما احساس انرژى مى دهد.

ایجاد مى کند.
در صورت بروز آلرژى: به شکلى
از حساسیت خرما رنج مى برند؛ بنابراین
این افراد از مصرف خرما دورى کرده

مراجعه کنند.
در موارد اســه
خرما داراىا
به سورب
است
بر

د
توص
خرما است

محققان هلندى مى گویند که هله هوله با از بین بردن باکترى هاى خوب بدن، تعادل سالم روده را برهم مى زند. 
همبرگر، سوسیس و نوشــیدنى هاى شیرین همگى مى توانند موجب التهاب شــوند و باکترى هاى خوب را از 
میکروبیوم روده خارج کنند. آنها همچنین خطر ابتال به انبوهى از شــرایط بالقوه کشنده از جمله چاقى، دیابت، 

بیمارى قلبى، سرطان و آلزایمر را افزایش مى دهند.
گروهى از محققان دانشگاه گرونینگن هلند یافته هاى خود را بر اساس نظرسنجى فراوانى مواد غذایى بر روى 
1425 نفر انجام دادند. نتایج نشان مى دهد، محصوالت فرآورى شده در رژیم غذایى روزانه تمام شرکت کنندگان 
با باکترى هاى مضر مرتبط بودند. این غذاها شامل گوشت، نوشیدنى هاى غیرالکلى و سایر مواردى است که به 

گفته محققان در «خوشه فست فود» قرار دارند.
پروفسور رینز ورزما و همکاران وى اظهار کردند: «در صورت نبود فیبر، این باکترى ها براى تغذیه به الیه مخاط 

روده تبدیل و منجر به فرسایش یکپارچگى روده مى شوند.»
محققان دریافتند که رژیم مدیترانه اى التهاب را کاهش مى دهد اما غذاهاى فرآورى شده و مشتق شده از حیوانات 
ارتباط مستقیمى با گونه هاى باکترى افزایش دهنده التهاب دارند. نتایج این مطالعه نشان داد، غذاهاى غنى از 

چربى هاى سالم همچنین قهوه، دوغ و ماست بر حفاظت از پوشش روده تاثیر دارند.
رژیم هاى طوالنى مدت غنى شــده از حبوبات، ســبزیجات، میوه ها و مغزها، مصرف بیشتر گیاهان نسبت به 
غذاهاى حیوانى با ترجیح به لبنیات و ماهى هاى تخمیر شده کم چربى تاثیر بسزایى در سالمت ما دارند. از مصرف 
گوشت پرچرب و نوشابه هاى فرآورى شده اجتناب کنید چون ممکن است از طریق التهاب روده از میکروبیوم 

روده جلوگیرى کنند.

بالیى که هل هوله سرتان مى آورد

یک محقق در حوزة غــذا مى گوید که هیچ مــاده اعتیادآورى 
نمى تواند مانند غذاهاى مورد عالقه ما مغز را تحریک کند.

اگر اعتیاد را رفتارى تکرارى بدانیم که ترك آن دشــوار باشد آن 
وقت عادات غذایى بسیارى از ما به اعتیاد شبیه است. بسیارى از 
غذاهاى فراورى شده به گونه اى ساخته شده اند که پاداش هاى 
مغزى را فعال کنند درنتیجــه مى توانند منجر به بروز رفتارهایى 
اعتیادگونه در مصرف کنندگان شوند. بسیارى از این غذاها منجر به 
بروز اختالل هایى مانند چاقى مزمن شده اند که محصول پرخورى 
و ناتوانى در مهار آن است. برخى از محققان ادعا مى کنند غذاهایى 
مانند چیزبرگر، چیپس و بستنى نه تنها اعتیاد آورند، بلکه اعتیاد به 
آن ها بیشتر از الکل، دخانیات و مواد مخدر است. گفته مى شود که 
برخى از شرکت هاى مواد غذایى با اطالع از ماهیت اعتیادآور مواد 
غذاییشان در چند دهه گذشته اقداماتى جدى براى جلوگیرى از 
پاسخگویى انجام داده اند و اجازه تحقیق در این مورد را نمى دهند. 
شاید این عجیب باشــد که اعتیاد به نیکوتین را با اعتیاد به مواد 
غذایى مقایسه کنیم اما این مقایســه چندان هم بى ربط نیست. 
ده ثانیه طول مى کشد تا دود ســیگار مغز را تحریک کند و لذت 
ناشــى از نیکوتین را در مغز ایجاد کند اما این زمان براى خوردن 
قند در حدود نیم ثانیه طى مى شود یعنى 20 برابر سریع تر از سیگار. 
اما غذاهاى فرآورى شده لزومًا مانند توتون و مواد مخدر نیستند 
و بسیارى از افراد، از جمله برخى از متخصصان، این تصور را که 
اعتیاد آور هســتند، کنار مى گذارند. مطالعات نشان مى دهد که 
برخى از افراد ممکن است درگیر در موادى که براى همه اعتیادآور 
هستند نشوند یعنى واکنش همه افراد به اعتیاد یکى نیست.  از این 
رو خیلى از غذاها مى توانند افراد زیادى را دچار اعتیاد کنند اما تعداد 
دیگرى را خیر. به همین خاطر این اســتدالل که چون غذاهایى 
خاص برخى افراد را درگیــر نمى کنند پس اعتیاد آور نیســتند 

استدالل غلطى است. در نتیجه غذا هم مى تواند اعتیاد آور باشد.

وقتى غذا از مواد مخدر هم 
بدتر مى شود



در شگفتم از بخیل: به سوى فقرى مى شتابد که از آن مى گریزد و 
سرمایه اى را از دست مى دهد که براى آن تالش مى کند. در دنیا 
چون تهیدستان زندگى مى کند، اما در آخرت چون سرمایه داران 
محاکمه مى شــود. و در شــگفتم از متکبرى که دیروز نطفه اى 

بى ارزش و فردا ُمردارى گندیده خواهد بود.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاىروز پنجم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْلنى فیِه ِمَن الُْمْسَتْغفِریَن َواْجَعْلنى فیِه ِمْن ِعباِدَك الّصالِحیَن ْالقانِتیَن، 

بیَن، بَِرْأَفتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن. َواْجَعلنى فیِه ِمْن اَْولِیآئَِک الُْمَقرَّ
خدایا قرارم ده در این روز از آمرزش خواهان و قرارم ده در آن از بندگان 
شایســته فرمانبردارت و بگردانم در این روز از اولیاى مقرب درگاهت به 

مهرت اى مهربان ترین مهربانان.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان با تاکید بر این که احتمال مى رود یک ماه 
آینده وضعیت تامین مواد اولیه آهن دار در ذوب آهن بحرانى شود، گفت: 
در حال حاضر ذخایر درشــت دانه ذوب آهن براى حدود 60 روز و ذخایر 
ریزدانه براى حدود 90 روز است و اگر همین روند ادامه یابد و به تعهدات 

عمل نشود، ذوب آهن به مشکل بر مى خورد.
محمدجعفر صالحى در خصوص وضعیت تامین مواد اولیه ذوب آهن در 
سال 1400، اظهار داشت: مشکل تامین مواد اولیه هیچگاه تمام شدنى 
نیست و همواره در نوسان است و مقطعى شرایط رو به بهبودى مى رود و 

در مقطعى دوباره شرایط تامین مواد اولیه ناپایدار مى شود.
وى تاکید کرد: در حال حاضر شــرایط فعالیت ســه کوره ذوب آهن و 

وضعیت تامین مواد اولیه ذوب آهن ثابت اســت و آن ها از ذخایر ایجاد 
شده، مصرف مى کنند.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان توضیح داد: از بهمن ســال گذشته که 
کوره شماره یک ذوب آهن وارد مدار شد تا به امروز حدود 200 هزار تن 
از موجودى ذخایر درشت دانه و همچنین 150 هزار تن از ذخایر ریزدانه 
کاهش یافته است و این نشان مى دهد که هنوز میزان ورود مواد اولیه با 
نیاز تناسب ندارد، چرا که تعهداتى که پیش تر داده شده بود و بر مبناى آن 

کوره شماره یک را عملیاتى کردیم، هنوز به نتیجه نرسیده است.
وى گفت: ذوب آهن اصفهان در مصوبه اى دریافت یک میلیون و 750 
هزار تن تامین مواد اولیه از معادن «چاه گز و سنگان» را داشت که تاکنون 
عملیاتى نشده است و امروز در تامین مواد اولیه آهن دار خود دچار مشکل 

هستیم.
صالحى تصریح کرد: شاید در شرایط موجود این عدم اجراى تعهد خود را 
نشان ندهد، اما تا یک ماه آینده وضعیت تامین مواد اولیه آهن دار در ذوب 

آهن بحرانى خواهد شد.
وى با اشاره به این که در مجموع سه کوره، نیاز ذوب آهن به مواد اولیه 6 
میلیون تن مواد آهن دار براى یک سال است، گفت: در حال حاضر ذخایر 
درشت دانه ذوب آهن براى حدود 60 روز و ذخایر ریزدانه براى حدود 90 
روز است و اگر همین روند ادامه یابد و به تعهدات عمل نشود، ذوب آهن 

به مشکل بر مى خورد.
صالحى در خصوص معامالت روز 22 فروردین ســنگ آهن در بورس 
کاال نیز اظهار داشت: این معامله و رقابت 20 درصدى بر سر خرید سنگ 
آهن دانه بندى و رسیدن قیمت آن از 1132 تومان به 1355 تومان، نوعى 
خودزنى و رقابت مخرب است و باعث افزایش قیمت کنسانتره و گندله 

مى شود.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان تشریح کرد: با رقابت 20 درصدى، این 
روز، سنگ آهن دانه بندى 223 تومان به ازاى هر کیلو باالتر از قیمت پایه 
معامله شد. این امر باعث مى شود که سهم سنگ آهن در تولید چدن به 
تنهایى با معامالت این روز 379 تومان به ازاى هر کیلو افزایش یابد؛ چرا 
که براى تولید هر تن چدن به 1.7 تن سنگ آهن دانه بندى نیاز است. این 
مورد تأثیر معامله 22 فروردین بر تولید چدن است و تأثیر آن بر هزینه تولید 

محصوالت نهایى فوالدى نیز 700 تا 800 تومان به ازاى هر کیلو است. با 
این رقابت مخرب هزینه تولید فوالد در کشور باال مى رود و تولیدکنندگان 
فوالد که هم اکنون نیز با معضل کنترل قیمت ها دست و پنجه مى کنند، 

آسیب مى بینند.
وى افزود: باز گذاشتن رقابت در ابتداى زنجیره فوالد و کنترل قیمت ها در 

بخش هاى بعدى، مى تواند اثرات مخربى بر تولید در کشور داشته باشد.
صالحى عنوان کرد: ســنگ آهن دانه بندى که باید قیمت آن 8 درصد 
شمش فوالدى باشد، در این روز 12 تا 13 درصد قیمت شمش فوالدى 

در بورس کاال معامله شد. این امر قیمت کنسانتره که باید 16 درصد نرخ 
شمش فوالدى باشد را باال مى برد و به تورم قیمت ها در ابتداى زنجیره 

فوالد و افزایش هزینه تولید منجر مى شود.
وى بیان داشــت: ذوب آهن اصفهان نتوانســت در معامالت این روز با 
شرکت فوالد زرند ایرانیان که خریدار نهایى بود رقابت کند و اگر قیمت ها 
را باال مى بردیم زرند ایرانیان حتى حاضر بود قیمت سنگ آهن دانه بندى 
را تا 1700 تومان به ازاى هر کیلو باال ببرد! ما این رقابت را رقابت مخرب 

مى دانیم که باید براى آن تدبیرى اندیشیده شود.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان هشدار داد؛

با رقابت مخرب، هزینه تولید فوالد در کشور باال مى رود

رئیس سازمان امور عشایر در ســفر به استان 
اصفهان ســد خاکى "گاو خفــت" در مناطق 
عشایرى فریدونشــهر را افتتاح کرد و آبگیرى 

سد آغاز شد.
ارتفاع این ســد  18/5 متر و طول تاج آن 500 
متر اســت که ظرفیت آبگیرى یک میلیون و 
400هزار مکعب براى 300 هکتــار از اراضى 
مستعد کشــاورزى عشایر فریدونشــهر را دارا 

مى باشد
 عملیات اجرایى این پروژه بزرگ از سال 1394 
آغاز و با 16 میلیارد تومــان اعتبارات ملى اجرا 
شد و با آبگیرى و بهره بردارى از آن 50 خانوار 
عشایرى منطقه از مزایاى آن بهره مند مى شوند.

تنوع بخشى و ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید 
محصوالت کشاورزى و دامى و ارتقاى معیشت 

عشایر از اهداف اجراى این طرح است.
از جمله محصوالتى که در زمین.هاى زیردست 
این ســدخاکى کشت مى شــود صیفى جات، 
ســیب زمینى، غالت (گندم و جــو) و حبوبات 

(نخود و عدس) و علوفه مى باشد.

آغاز آبگیرى سد 
«گاو خفت» در مناطق 
عشایرى فریدونشهر 

روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى (فشرده)
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان (امور برق منطقه 7) در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را 
به شرح ذیل و به استناد قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه 

عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16 به نشانى: اصفهان - اتوبان شهید چمران- ابتداى بلوار 
بعثت- امور برق منطقه هفت (برق شمال) شرکت توزیع برق شهرستان دبیرخانه امور، تحویل نمایند. به 

پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122655- 031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت 
آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شــرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122640 اداره 

مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* ارایــه تاییدیه برون ســپارى شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهــان و ثبت نام در ســایت
 https://www.eepdc.ir جهت به روزرسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سوال با 

شماره تلفن 32241153 تماس حاصل فرمایید)
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این 

صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود 
مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه 

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ بازگشائى 
مبلغ تضمینپاکات

40014003

اجراى عملیات 
نیرورسانى به 

متقاضیان به صورت 
کلید در دست در 
محدوده امور برق 
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