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غذاهایى که عامل سردرد مى شوندجزئیات پروژه نصب پالك هاى پستى شهر اصفهانخواهران منصوریان به آمریکا رفتندایران در بین 10 کشور پرمصرف پالستیک نویدکیا بدون دعوا جام مى خواهد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف بیش از حد 
گوجه فرنگى 

چه خطراتى دارد؟

ابهام در فوت محیط بان مضروب قمیشلو 
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74درصد شهرهاى ایران 
قرمز و نارنجى است

تا 3 هفته قطعى برق 
نداریم

دستور توقف
 فرایند مزایده 
معادن اصفهان برقراري مجدد 5

پروازهاي دبی 
از اصفهان

گوجه فرنگى از جمله مواد غذایى به شمار مى رود 
که به گفته متخصصان مصرف بیش از حد آن 

ممکن است منجر به بروز مشکالت جدى براى 
افراد شود.یک جمله وجود دارد که مى گوید 

مصرف بیش از حد هر چیزى مضر است که در...

مدیر کل فرودگاه هاي استان اصفهان از برقراري 
مجدد پروازهاي دبی-اصفهــان - دبی پس از 

وقفه چند ماهه خبر داد.  
حسن امجدى گفت: شــرکت هواپیمایى فالى 
دبى که پروازهاى خود را از اسفند ماه سال 1398 
به دلیل شیوع بیمارى کرونا در فرودگاه اصفهان 
لغو کرده بود از امروز با برقرارى پرواز در مســیر  
دبى-اصفهان -دبى مجدداً فعالیت خود را در این 

فرودگاه از سرگرفت.
 مدیرکل فرودگاه هاي استان اصفهان افزود: این 

پرواز جهت رفاه حال...
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1010 ماه انتظار براى  ماه انتظار براى 1010 روز روز
چشم اصفهان به زاینده رود جارى روشن شدچشم اصفهان به زاینده رود جارى روشن شد

3

قتل یا مرگ طبیعى؟

 شهباززاده به تاریخ سپاهان چسبید
مهاجم شــماره 9 تیم فوتبال 
ســپاهان در بهتریــن زمان 

ممکن به فرم خوب خود رسیده 
و این خبر خیلى خوبى براى سپاهانى هاست.

از ضربه سر عزت پورقاز که روى ارسال کرنر احسان حاج صفى گل 
چهارم سپاهان را مقابل صنعت نفت ثبت کرد که بگذریم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

90 درصد 
بانک هاى اصفهان 

ساعت 13 
تعطیل نکردند!

پرداخت 10 میلیارد تومان صدقه در اصفهان
8
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حاج صفى و بازهم حاج صفى و بازهم 
یک کار اثرگذار دیگر یک کار اثرگذار دیگر 

در سپاهاندر سپاهان

لیست کاندیداهاى هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره 
نظام پزشکى شهرستان نجف آباد تیرماه 1400

بسمه تعالى
به اســتناد ماده 21 فصل پنجم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکى  جمهورى اســالمى ایران، مصوب 83/1/25 
مجلس شوراى اسالمى هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکى شهرستان نجف آباد در روز جمعه مورخ 
1400/4/25از ساعت 8صبح در محل ستاد شبکه بهداشــت (خیابان مطهرى ، جنب فرماندارى )برگزار مى گردد.

ضمن دعوت از اعضاى محترم نظام پزشکى شهرستان نجف آباد جهت شرکت حداکثرى در انتخابات مذکور اسامى 
کاندیداهاى شهرستان به شرح ذیل اعالم مى گردد.

رشته تحصیلىشماره نظام پزشکىنام ونام خانوادگى ردیف
متخصص گوش وحلق وبینى91554دکترسید اسماعیل آیت1
متخصص جراحى عمومى76034دکترمحمود امینى کهریزسنگى2
متخصص رادیولوژى82933دکترمحمد پزشکى3
پزشک عمومى45591دکترحمید حرى نجف آبادى4
متخصص ارتوپدى26257دکترشاپور خزائیلى5
متخصص اطفال52142دکترسید على روضاتى6
متخصص داخلى122613دکترمهین سلیمانى7
پزشک عمومى164773دکترامیر مسعود سیروس8
متخصص داخلى111920دکتریاسر صالحى نجف آبادى9

متخصص زنان76199دکتررضوان عادل نیا نجف آبادى10
پزشک عمومى74267دکترمژگان عیدى11
پزشک عمومى55426دکترابوالقاسم عینى12
پزشک عمومى72017دکتررضا فرازمند13
پزشک عمومى53248دکترریحانه مردانى14
پزشک عمومى62870دکترجمشید مصدق جالل آبادى15
متخصص جراحى عمومى102119دکتراکبر نیک سپهر16
داروسازد-6254دکترمصطفى سبحانى17
داروسازد-12179دکتراسماعیل صالحى18
داروسازد-4203دکترعلیرضا غیور19
داروسازد-8925دکترمهدى غیور نجف آبادى20
دندانپزشک عمومى74543دکترمحمد طالب نجف آبادى21
دندانپزشک متخصص اندو دانتیکس127581دکترامین همایون نجف آبادى22
علوم آزمایشگاهىع-آ421دکترعباس پزشکى نجف آبادى23
متخصص پاتولوژى وعلوم آزمایشگاهى47045دکترفروزان معین زاده24
مامایىم-1013طوبى توبه ئیها25
تغذیهت-1081اکرم اطهرى نجف آبادى26

هیئت اجرایى هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکى شهرستان نجف آباد

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

تجدید آگهى مناقصه 
بدینوسیله اعالم مى گردد شرکت فرآورده هاى نسوز ایران نسبت به تجدید مناقصه هاى ذیل 

پیرو آگهى مناقصه مورخ 1400/04/03 در روزنامه نصف جهان، اقدام نموده است:
1ـ بهره بردارى از برج دانه بندى مواد، آســیاب فکى 2ـ تأمین لیفتــراك 3ـ تأمین لودر 
4ـ بسته بندى 5ـ تخلیه واگن 6ـ خانه بهداشــت کارگرى 7ـ بهره بردارى از کوره دوار، لذا 
متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1400/04/29 ساعت 15/30 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت 
شرکت به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  
مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740ـ031 داخلى 292 تماس حاصل فرمایند. 
ضمناً پیشنهاددهندگان مى بایست ظرف تاریخ مذکور نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به 

دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند. 

دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت تعاونى 
چند منظوره توسعه صنایع فالت مرکزى ایران ثبت شده 

به شماره 511736 و شناسه ملى 10260125360
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده در ساعت 10:00 صبح مورخ 02 / 05 / 1400 در استان تهران ، شهرستان تهران، 
بخش مرکزي، شهر تهران، محله جنت آباد شمالی، کوچه دوم، خیابان شهید داود جوانمرد 
[شقایق] ، پالك 3 ، طبقه دوم و کدپستى 1477977654 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره
2- انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره

3- تعیین وضعیت حق امضاء
4- تصویب ترازنامه حساب سود و زیان منتهى به تاریخ 30 / 12 / 1399
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لهجه لهجه 
حسام بیگ حسام بیگ 
در «روزى روزگارى» در «روزى روزگارى» 
از کجا آمد از کجا آمد 
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مدیرکل امور تربیتى و مشاوره وزارت آموزش و پرورش 
به اظهارات اخیر عضو شوراى سازمان پژوهش و برنامه 
ریزى آموزشى ایران مبنى بر تجربه بلوغ جنسى در دانش 
آموزان پنجم و ششم ابتدایى و لزوم برخوردارى پسران 

دبستانى از معلمان مرد واکنش نشان داد.
مسعود شکوهى گفت: متأسفانه در مسئله بلوغ جنسى 

هیچ آمار و ارقام اطالعاتى وجود ندارد. 
وى در واکنش به انتخاب معلمان متناســب با جنسیت 
دانش آموزان گفت: چنین چیزى نخواهد بود و اگر قرار 
اســت این اقدام صورت بگیرد باید بر اساس شواهد و 
قرائن باشد. بهتر اســت اگر معلم به اندازه کافى داریم،  

متناسب با جنسیت هم باشــند زیرا گروه هاى جنسى 
مشترك بهتر یکدیگر را درك مى کنند. ولى زمانى که 
نیرو به اندازه کافى نیســت، چنین کارى هم ضرورت 

ندارد.
مدیرکل امور تربیتى و مشاوره وزارت آموزش و پرورش 
درباره تغییرات هر دوره سنى گفت: ویژگى رشدى در هر 
دوره سنى از جمله ابتدایى و متوسطه متفاوت است. به 
عنوان مثال در دوره ابتدایى نقش خانواده بسیار بیشتر 
از نقش معلمان اســت، زیرا در ایــن دوره دانش آموز 
همچنان به خانواده وابسته بوده و حرف شنوى بیشترى 

از والدین خود دارد.

معاون کل وزارت بهداشــت گفت: 74 درصد شهرهاى 
کشور در شرایط قرمز و نارنجى هستند و چاره اى جز رعایت 
پروتکل ها نداریم. ایرج حریرچى افزود: در هفته گذشــته 
نزدیک به 100 هزار بیمار جدید شناسایى شد و بیش از 10 

هزار مورد بسترى و بیش از هزار فوتى داشتیم.
وى، علت سیر افزایشى بیمارى را ناشى از کاهش رعایت 
پروتکل ها دانســت و گفت: رعایت دســتور العمل هاى 
بهداشتى در استان هاى مختلف به 65 درصد رسیده و در سه 
استان به زیر 50 درصد کاهش پیدا کرده است. حریرچى 
ادامه داد: متأســفانه 65 درصد افراد ماسک نمى زنند. وى 
افزود: به رغــم تعطیلى مدارس و منع رفت و آمد شــبانه 

و اعمال مقررات شــهرهاى قرمز و نارنجى، میزان تردد 
اجتماعى در ماه خرداد حدود 5 درصد بیشــتر از شــرایط 

عادى بوده است.
حریرچى تأکید کرد: بهترین و سریع ترین راه براى رسیدن 

به شرایط عادى واکسیناسیون عمومى است.
معاون کل وزارت بهداشــت با اشــاره به ورود حدود دو 
میلیون دوز واکسن به کشور، گفت: در 11 روز آینده میزان 
واردات واکسن به هفت میلیون دوز خواهد رسید و در کنار 
آن تحویل واکسن هاى ایرانى هم سرعت بیشترى خواهد 
گرفت.حریرچى از مردم خواست تا وقتى که واکسیناسیون 
عمومى انجام مى  شود همچنان پروتکل ها را رعایت کنند.

حضور معلم مرد 
در دبستان هاى پسرانه؟

74درصد شهرهاى ایران قرمز 
و نارنجى است

آمار تکان دهنده 
مرگ کرونایى

محسن هاشمى در جلسه شوراى    انتخاب|
شهر تهران گفت: متأســفانه به پیک پنجم کرونا 
رســیدیم که در حال رشــد در تهران است و آمار 
قربانیان در تهــران کم کم به مــرز 100 نفر در 
روز نزدیک مى شــود که نشــان از عدم توجه به 
پروتکل هاى بهداشتى دارد. وى افزود: الزم است 
در کنار پروژه داخلى نســبت به تأمین واکسن از 
کشــورهاى خارجى هم اقدام شود؛ چرا که برخى 
کشورهاى همسایه به مرز 50 درصد واکسیناسیون 
رسیده اند و ما هنوز کمتر از 5 درصد دنبال مى کنیم.

محدودیت در انتخاب رشته
شرکت داوطلبان در کنکور    عصر ایران|
کارشناسى ارشــد در رشــته هاى غیرمرتبط با 
مقطع لیســانس از ســال 1401 ممنوع شد. بر 
اساس مصوبه اخیر شــوراى سنجش و پذیرش 
کشــور از ســال 1401 ســنجش و پذیــرش 
داوطلبان در آزمون کارشناســى ارشــد فقط از 
بین دانش آموختگان دوره کارشناسى رشته هاى 
مرتبط امکانپذیر خواهد بود. رشــته هاى مرتبط 
براى هر یــک از رشــته  هایى کــه در آزمون 
کارشناسى ارشد پذیرش دانشجو دارد، قرار است 

به زودى تعیین شود.

کشف مواد در مرسوله ها
پلیــس  فرمانــده    جام جم آنالین |
فرودگاه هــاى پلیــس پیشــگیرى ناجا گفت: 
همکارانــم در پلیس فرودگاه مشــهد موفق به 
شناسایى دو نفر از قاچاقچیان ســابقه دار مواد 
مخدر استان خراسان رضوى شــدند که قصد 
داشــتند مواد مخدر از نوع تریــاك را از طریق 
فرودگاه مشهد به تهران ارسال کنند. سرهنگ 
محســن عقیلى تصریح کرد: با پایش لحظه به 
لحظه و مشخص شدن زمان حرکت قاچاقچیان، 
خودروى آنها در مسیر فرودگاه شناسایى و پس 
از توقیف خودرو ها مقــدار 13 و 28/5 کیلوگرم 
مواد مخدر از نوع تریــاك که به طرز ماهرانه اى 
در مرسوالت پستى جاساز شــده بود، کشف و 

ضبط شد.

کشتار 5/6 میلیون رأس بز 
و گوسفند 

نزدیک بــه 5/3 میلیون رأس    تسنیم|
بره و 2/2 میلیون رأس بزغاله در بهره بردارى هاى 
پرورش دهنده دام سبک کشــور در بهار 1400 
متولد شده اســت. بر اســاس نتایج این طرح، 
تعداد «گوســفند و بره» و «بز و بزغاله» موجود 
در دامدارى هاى کشــــور در خرداد ماه 1400 
به ترتیب 52/9 و 18/1 میلیون رأس بوده است که 
نسبت به فصل زمستان سال 1399، به ترتیب 1/9 
درصد و 1/1 درصد کاهش داشته است. همچنین 
بیشترین تعداد دام براى کشتار در فصل بهار 1400 
عرضه شده است که شامل 5/6  میلیون رأس انواع 
دام سبک (4/5 میلیون رأس گوسفند و بره و 1/1 

میلیون رأس بز و بزغاله) بوده است.

آغاز پیش فروش
5 محصول ایران خودرو 

گــروه    باشگاه خبرنگاران جوان |
صنعتى ایران خــودرو پنج محصــول خود را با 
موعد تحویل حداکثر یکســال از روز یک شنبه 
به مدت سه روز عرضه مى کند.  در این طرح پنج 
محصول شامل پژو 207 دستى سقف شیشه اى، 
راناپالس، ســورن پالس، دناپالس توربوشارژ 
دستى و اتوماتیک عرضه مى شوند. بر این اساس 
موعد تحویل تمامى خودرو ها از خرداد تا مرداد 
ماه سال آینده تعیین شــده است. گفتنى است، 
مشتریان نهایى پس از پایان مهلت ثبت نام، در 
روز چهارشنبه این هفته از طریق قرعه کشى با 
حضور نمایندگان نهاد هاى ناظر تعیین خواهند 

شد.

سردخانه ها پر شده
  فارس| دادســتان عمومى و انقــالب مرکز 
سیستان و بلوچستان در خصوص اظهارات وزیر بهداشت 
درباره خالى بودن تخت ها در این استان گفت: آیا واقعًا 
تخت هاى بیمارستانى خالى است؟ اگر تخت ها خالى 
است چرا بیماران کرونایى در بیمارستان ها در اورژانس 
بسترى هســتند؟ مهدى شــمس آبادى اظهار کرد: 
ســردخانه ها از جنازه پر شــده و این واقعیتى است که 

نمى توان انکار کرد.

 جایگزین زیست شبانه 
منتخب شوراى    باشگاه خبرنگاران جوان |
ششم تهران گفته است: من کلیت طرح زیست شبانه در 
تهران را قبول دارم، ولى با عنوان زیست مؤمنانه مى توانیم 
شــب هاى تهران را روشن تر، شــفاف تر و امن تر کنیم. 
سیداحمد علوى اظهار کرد:  وقتى شهر به صورت کامل به 
خواب مى رود، شهر ناامن مى شود و آسیب هاى اجتماعى 
هم شدت بیشترى پیدا مى کند، اما نکته مهم این است که 
با مدل اعضاى فعلى شوراى شهر براى زیست شبانه کار 
جلو نمى رود. زیرا نمى توان شهر را به فروشگاه و امثال آن 
تبدیل کنیم و باید زیست مؤمنانه جایگزین شود که به نظرم 

جالب تر است. 

طرح تفکیک کلید خورد
مجتبى یوسفى، نماینده مردم اهواز در    فارس|
مجلس گفت: طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازى به دو 
وزارتخانه راه و ترابرى و مسکن و شهرسازى در مجلس 
کلید خورد. ما به دنبال آن هستیم تا در دولت سیزدهم 
این طرح اجرایى شود و با توجه به اهمیت حوزه کارى راه 
و مسکن این دو حوزه از همدیگر جدا و هر یک به عنوان 

یک وزارتخانه مستقل به کار ادامه دهند.

واردات برق 
از 3 کشور همسایه

ســخنگوى صنعت برق با بیان اینکه از    ایرنا |
ترکمنستان، جمهورى آذربایجان و ارمنستان برق وارد 
مى شود، گفت: صادرات برق به غیر از حدود 50 مگاواتى 
که به افغانستان انجام مى شود، قطع است. مصطفى رجبى 
مشهدى روز یک شنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
برق ناچیزى هم که به افغانستان صادر مى شود، براساس 
ضرورتى است که وجود دارد. در عین حال حداقل 400 تا 

حداکثر 650 مگاوات برق وارد مى شود. 

ادعاى زیان عجیب
  ایرنا | مدیرکل صنایع خــودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعى شد: قیمت گذارى 
دستورى شوراى رقابت مانع بزرگ توسعه خودروسازى 
است که امروز به طور متوســط زیان 30 تا 40 میلیون 
تومانى در تولید هر خودرو را در این صنعت رقم زده است. 
سهیل معمارباشى افزود: یکى از پیش نیازها و الزام هاى 
توسعه صنعت خودرو، رفع مشکل قیمت گذارى دستورى 
اســت. وى بیان  کرد: اگــر قیمت گذارى ها در صنعت 
خودروســازى به صورت دستورى باقى بماند همچون 
چند سال گذشــته شاهد عقبگرد در شــمارگان تولید 

خودروها خواهیم بود.

آغاز عملیات 
گزارش تفریغ بودجه 

  روابط عمومى و امور بین الملل 
دیوان محاسبات کشور |

 اولین جلسه کارگروه تفریغ بودجه سال 1399 کل کشور 
با حضور معاونین و سایر مســئوالن دیوان محاسبات 
برگزار شــد. این اقدام تحولى، از لحــاظ زمانى، براى 
نخســتین بار در تاریخ دیوان محاسبات رقم مى خورد 
و نحوه اجراى بودجه سال گذشــته، در اواسط تیرماه 
آغاز شده است تا پس از ارائه رسمى به مجلس، وکالى 
ملت و نخبگان و عموم مردم با دراختیارداشتن فرصت 
کافى، عملکرد دستگاه هاى اجرایى را با اشراف بیشترى 
واکاوى کرده و الیحه پیشنهادى دولت براى سال آینده 

را با دقت مضاعف مورد بررسى قرار دهند.

خبرخوان

گرماى بى سابقه همراه با خشکسالى سبب مرگ نزدیک 
به یک میلیارد موجود کوچک دریایى شــده که همین 
امر نگرانى ها در خصوص تغییر اکوسیســتم منطقه را 

افزایش داده است.
ترکیب گرماى بى سابقه و خشکسالى شدید که طى دو 
هفته گذشته آمریکاى شمالى را در نوردیده باعث مرگ 
صد ها میلیون صدف دو کفه اى و دیگر حیوانات دریایى 

در دریاى ســالیش (شــبکه پیچیده اى از راه هاى آبى 
ساحلى در بخش جنوب غربى بریتیش کلمبیا و شمال 

غربى آمریکا) شده است.
براساس گفته هاى «کریس هارلى» یک زیست شناس 
دریایى، تخمین زده مى شــود که در حدود یک میلیارد 
موجود کوچک دریایى در اوج گرماى ماه ژوئن (خرداد) 

از بین رفته اند.

مرگ این موجودات دریایى همزمان با موج گرماى بى 
سابقه هفته گذشته در شمال غربى اقیانوس آرام رخ داد 

که مرگ بیش از صد ها انسان را هم در پى داشت.
 به گفته هارلى موضــوع اصلى نگران کننــده در این 
خصوص این اســت که چنانچه تغییرت آب و هوایى با 
همین روند پیش برود و به جاى هر هزار ســال، هر 10 
سال شاهد یک موج گرماى شــدید باشیم و موجودات 

دریایى از بین بروند، اکوسیســتم دریایى منطقه شاهد 
دگرگونى هاى بسیارى خواهد بود.

ثبت دمــاى نزدیک بــه 50 درجه ســانتیگراد و موج 
گرماى بى سابقه روز هاى گذشــته در استان بریتیش 
کلمبیا سبب کشــته شدن دســتکم 500 نفر و تخلیه 
برخى شهر ها و روستا هاى این استان غربى کانادا شده 

است.

وزیر بهداشت روز جمعه از شروع موج تازه واکسیناسیون 
با ســرعت باال خبر داد. دکتر نمکى گفت از فردا (یعنى 
شنبه) روزانه 400هزار دوز واکسن تزریق خواهد شد. در 
زمان انتشــار خبر به نظر مى رسید اشتباهى شده است و 

خبر به زودى تکذیب خواهد شد.

هفته هاست به دلیل کمبود واکسن، روند واکسیناسیون در 
کشور بسیار کند یا متوقف شده. خبر تازه اى هم از واردات 
واکسن به تعداد باال، به گونه اى که بتوان روزى 400هزار 
دوز واکسن به مردم زد، نشنیده ایم. تولید و توزیع واکسن 
برکت هم که با ابهام همراه شده و اصًال معلوم نیست این 
واکسن چقدر و از کى در دســترس خواهد بود و باالخره 

فازهاى الزم مطالعاتى را طى خواهد کرد یا نه.
با گذشت ساعاتى اما مشخص شــد که تکذیبى در کار 
نیســت و وزیر محترم واقعًا این حرف را زده اند. شــنبه 
هم آمد و رفت و اتفاقى نیافتاد.  از همان زمان انتشار خبر 
کاربران در فضاى مجازى شوخى و انتقاد به این خبر را 
شروع کردند. آقاى نمکى پیش از این ادعاهاى عجیب 
و صحبت هــاى دور از واقعیت کم نداشــته اند و به نظر 
مى رســد این 400هزار دوز را هم باید بگذاریم کنار بقیه 

ادعاهاى ایشان.
آیا وزیــر محترم از شــرایط کشــور و تعداد واکســن 
بى اطالعند؟ مردم را دســت انداخته انــد و به ریش ما 

مى خندند؟ واقعیت ماجرا چیست؟

وام فرزند چهارم! بعد از طرح هاى تشویق به داشتن سه 
فرزند، حاال اعالم شــده اگر خانواده اى فرزند چهارم را 
هم به دنیا بیاورد، کمک مالى 13 میلیون تومانى دریافت 

مى کند. اما نه به صورت نقدى!
مدیرعامل بنیاد 15 خرداد وابسته به ستاد اجرایى فرمان 
امــام(ره) از وام فرزند چهارم رونمایى کرده اســت. به 
گفته ســیدعبدا... ارجائى، اگر خانواده اى فرزند چهارم 
را به دنیا بیاورد مى تواند کمک مالى 13میلیون تومانى 

دریافت کند.
اما آنگونه که اعالم شــده وام فرزند چهــارم، یک وام 

نقدى نیســت. در این طرح پس از تولــد فرزند چهارم 
در خانــواده، یک میلیون تومان هدیــه به محض تولد 
فرزند به مادر داده مى شــود. دو میلیون تومان سهام به 
فرزند داده مى شود. مادر و کودك دو سال بیمه تکمیلى 
خواهند داشت و 10 میلیون تومان بسته معیشتى ارزاق 
از جمله شیرخشک، مواد غذایى و پوشک به پدر خانواده 

داده مى شود. 
طرح باشــگاه «مثبت 3» نام طرحى است که فعًال به 
صورت آزمایشى در استان قم انجام مى شود و گفته شده 

قرار است به زودى به کل کشور هم برسد.

تلگرام که فیلتر شد، 40 میلیون کاربر ایرانى براى استفاده 
از این پیام رســان چندین و چند فیلترشکن روى گوشى 
خود نصب کردند و خرید و فروش فیلترشــکن در ایران 
به تجارتى پرسود تبدیل شد. تجارت 600 میلیارد تومانى 
در سال! این عددى بود که سپیده حبیبى، عضو انجمن 
صنفى کسب وکارهاى اینترنتى چندى پیش اعالم کرده 
و گفته بود گردش مالى فروش VPN در ایران ماهانه 

50 میلیارد تومان و ساالنه 600 میلیارد تومان است.
 به نظر مى رسد اگرچه فیلترینگ در ایران با سابقه است 
اما با توسعه پیام رسان ها، افراد بیشترى متقاضى خرید 
و استفاده از فیلترشکن هســتند و تجارت آن هم رونق 

بیشترى گرفته است.
حاال اما مجلس مجدداً طرح محدودســازى اینترنت را 
در دستور کار قرار داده اســت. طرحى که هم استفاده از 
اینترنت و دیگر پیام رسان ها را محدود مى کند و هم خرید 
و فروش فیلترشکن بر اســاس آن جرم است و مجازات 
زندان و جریمه نقدى دارد.اما سئوالى که وجود دارد این 
است که آیا مافیاى بزرگ خرید و فروش فیلترشکن در 
ایران، چنین طرحى را بر مى تابد و حاضر است چنین بازار 

و تجارتى را از دست بدهد؟
در شهریورماه سال 1398، محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر 
ارتباطات و فناورى اطالعات، در جلسه علنى مجلس از 
وجود مافیاى فیلترشــکن و تجارت چند صد میلیاردى 
فروش فیلترشکن سخن گفته بود. در آبان ماه همان  سال، 
معاون وزارت ارتباطات و فنــاورى اطالعات، از اجراى 
طرحى براى دسترسى به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از 
«VPN قانونى» براى قشرهاى مختلف جامعه خبر داد.  
از باب مقایسه، پیش بینى مى شود که درآمد نفتى ایران 
در صورت رفع تحریم هاى اقتصادى و باقى ماندن قیمت 
هر بشکه نفت در کانال 70 دالرى، در سال 1401 حدود 
60 میلیارد دالر باشــد. همزمان، پیش بینى شــده که 
«نرخ رشد مرکب» بازار VPN تا سال 2027 میالدى، 

ساالنه بیش از 17 درصد خواهد بود. این در حالى است 
که تعداد شــرکت هاى ارائه دهنده VPN هم روز به روز 
گسترش پیدا مى کند و این، رقابت بر سر سرعت و امنیت

 VPNهاى موجود در بازار را هم افزایش مى دهد.
اما کدام کشورها قطب تولید و استفاده از VPN هستند. 
داده هاى آمارى نشان مى دهد که کشورهاى واقع در آسیا 
و آمریکاى التین، بیشتر از سایر کاربران اینترنت در دنیا، 
از VPN استفاده مى کنند. بر خالف انتظار اما ایران جایى 
در میان 10 کشور نخسِت استفاده کننده از VPN ندارد. 

شــهروندان اندونزى، جایگاه نخســت را در استفاده از 
VPN دارند و حدود 61 درصد از شهروندان این کشور، 

از VPN براى اتصال به اینترنت استفاده مى کنند.هند و 

عربستان ســعودى هم در جایگاه هاى دوم و سوم قرار 
دارند. شهرونداِن مالزى، امارات متحده عربى، فیلیپین، 
ترکیه، آفریقاى جنوبى، تایلند و ویتنام هم در جایگاه هاى 

چهام تا دهم از منظر استفاده از VPN جاى گرفته اند.
اما نکته مهم تفاوت استفاده از فیلترشــکن در ایران و 
دیگر کشورهاســت. به نظر مى رســد در ایران بخش 
مهم کاربران، براى استفاده از پیام رسانى مانند تلگرام و 
شبکه هاى اجتماعى از فیلترشکن استفاده مى کنند. اما در 

دیگر کشورها دلیل و نوع استفاده فرق دارد.
VPN بر خالف آنچه کاربران عادى تصور مى کنند، صرفًا 

براى دور زدن فیلترینگ مورد اســتفاده قرار نمى گیرد، 
بلکه کارکرد اصلى آن، انتقال امن داده ها در شبکه هاى 

اطالعاتى است. VPN معموًال یک محیط آنالین مجزا 
براى زیرساخت سازمان ها ایجاد مى کند تا احتمال ورود 
افراد غیرمجاز را کاهش بدهــد. بنابراین، کارکرد اصلى 
VPN، در واقــع ایجاد ارتباط بین شــعبه هاى مختلف 

شرکت ها یا فعالیت از راه دور میان دفاتر شرکت هاست. 
به عنــوان نمونه، شــعبات بانک ها معمــوًال از طریق

 VPN هاى اختصاصى با یکدیگر در ارتباط هستند.
به این ترتیب، واضح است که استفاده از VPN عمًال در 
 IT سراسر جهان و در بســیارى از صنایع مرتبط با حوزه
رایج است. از طرفى، بسیارى از نرم افزارهایى که همین 
 VPN حاال روِى گوشى هاى موبایل ما هستند، در عمل از

استفاده مى کنند.

تجارت 600 میلیاردى فیلترشکن

آیا ایران قطب تولید VPN است؟

مرگ یک میلیارد موجود دریایى در آمریکاى شمالى

400دوز واکسن در روز هم شوخى بود؟

رونمایى از طرح «مثبت 3» 

اگر فهرســت 36 گوشــى پرفروش این روز هاى بازار 
موبایل را تهیه کنیم، 15 مرتبه نام شیائومى در آن تکرار 
شده است و 13 مرتبه نام سامسونگ. تنها نماینده اپل در 
این فهرست آیفون 12 است که دست بر قضا با قیمت 26 
میلیون و 800 هزار تومان به عنوان گران ترین گوشى در 

فهرست موبایل هاى پرفروش قرار مى گیرد. 
هوآوى بزرگ ترین بازنده بازار موبایل در ایران اســت. 

آنها تنهــا Y8p را به عنوان نماینده خود در فهرســت 
پرفروش ترین گوشــى هاى موبایل مى بیننــد. از این 
طرف آمار هاى رسمى مى گویند سامسونگ هنوز رسمًا 
گوشى هاى بیشترى وارد ایران مى کند، اما اقبال مردم 
به خرید گوشى شیائومى افزایش پیدا کرده است. تقریبًا 
نصف گوشى هاى پرفروش بازار توسط شیائومى ساخته 

شده است.

یک کارشناس شهرى با اشاره به اینکه وضعیت تولید 
و مصرف پالســتیک در ایران، فوق وحشتناك است، 
گفت: متأســفانه ایــران بین 10 کشــور پرمصرف در 
زمینه مصرف پالســتیک، جاى گرفته و هر سال بیش 
از 570  هزار تن زباله  پالستیکى، تولید و در طبیعت رها 

مى شود.
وحید نوروزى نوشت:  هیچ قانونى براى کاهش مصرف 
پالستیک در ایران نداریم و صرفًا روز بدون پالستیک را 
در 21 تیر با چند کار نمادین جشن مى گیریم و بى محابا 
کیسه هاى پالستیکى و ظروف یکبار مصرف را مصرف 
مى کنیم. وضعیت تولید و مصرف پالستیک در ایران، 
فوق وحشتناك است و هیچکس کارى نمى کند و نیاز 
مبرم به قانون نه به پالســتیک داریم و اگر خیلى زود 
سراغ پالستیک نرویم، هیوالى پالستیک تا چند سال 

آینده، ایرانمان را خواهد بلعید.

ایران در بین 10 کشور پرمصرف پالستیکپادشاه جدید بازار موبایل ایران
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افزایش بسترى بیماران 
کرونایى در اصفهان 

سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان گفت: 
روند صعودى بسـترى بیماران داراى عالئـم کرونا در 
بیمارستان هاى استان در یک هفته اخیر سرعت باالیى 
دارد. آرش نجیمـى افزود: روز یکشـنبه تعـداد بیماران 
داراى عالئم کرونا بسـترى در بیمارسـتانهاى اسـتان 
اصفهان به نزدیک 1200 نفر رسـید که نسبت به یک 

هفته گذشته افزایش 20 درصدى را نشان مى دهد.

دستور توقف فرایند مزایده 
معادن اصفهان

در پى وصول گزارشـات مربـوط به نحوه کارشناسـى، 
قیمت گذارى و مزایده معادن، دبیر شوراى حفظ حقوق 
بیت المـال و دادسـتان عمومى و انقالب مرکز اسـتان 
دستور توقف فرآیندهاى مربوط به اقدامات وزارت صمت 
ناظر به واگذارى معادن در استان اصفهان را صادر کرد. 
على اصفهانى ضمن تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق 
بیت المال بـه ایراداتى نظیـر عدم اخذ موافقـت ادارات 
کل منابع طبیعى و حفاظت از محیط زیسـت در برخى 
واگذارى ها اشـاره و عنوان کرد: ابعاد کالن موضوع در 

سطح دادستانى کل کشور در حال پیگیرى است.

برگزارى مجالس ترحیم، ممنوع 
مدیرعامل سازمان آرامسـتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: بر اساس تصمیم ستاد اسـتانى مدیریت بیمارى 
کرونا با شروع موج پنجم کرونا برگزارى مجالس ترحیم 
تا اطالع ثانوى در آرامستان باغ رضوان و آرامستان هاى 
محلى شهر ممنوع است. احمدرضا مرادى تصریح کرد: 
در صورت ضرورت براى خاکسـپارى متوفیان و زیارت 
اهل قبور با کمترین نفرات به این مکان ها مراجعه شود.

نیروگاه هاى برق آبى 
از مدار خارج شد

استاندار اصفهان گفت: کمبود بى سابقه آب طى 53 سال 
گذشته، نیروگاه هاى برق آبى را از مدار خارج کرده است 
و در تولید برق با مشکل مواجه شده ایم. عباس رضایى 
افزود: تمام صاحبان صنایع تاکید دارند که در راسـتاى 
حفظ صنعت باید از دریاى جنوب، آب به اصفهان منتقل 

شود، زیرا چاره اى جز این کار نداریم.

به روزرسانى شبکه مخابراتى
عملیات بهینه سازى تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى 
به منظور برگرداندن تجهیزات انتقال در محدوده مرکز 
بهارستان و شهر اصفهان صورت خواهد پذیرفت. در اثر 
این عملیات کلیه ترافیک هاى موبایل- دیتا و سـوئیچ 
از ساعت 9  الى 11 به مدت دو ساعت با احتمال قطعى 
در تاریخ سـوم مرداد ماه جهت برگردان و تعویض راك 
در محـدوده مرکز بهارسـتان و شـهر اصفهـان مواجه 

خواهند شد.

تقدیر از بانوان بسیجى 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان در 
جلسه سیاست گذاري در خصوص هفته عفاف و حجاب 
از چهار نفر از بانوان تالشگر و ساعى شرکت تقدیر کرد. 
ریحانه نصر اصفهانى، هدى مرادیان، پیمانه عطابخش 
و طناز صمدى، بانوانى هستند که به دلیل فعالیت هاى 
مسئوالنه خود براى دسـتیابى به اهداف عالیه شرکت، 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

آموزش نویسندگان کوچک 
شـرکت آب وفاضالب اسـتان اصفهان نخستین دوره 
آمـوزش نویسـندگى کـودکان و نوجوانـان را  برگـزار 
مى کند. این دوره براى رده سـنى 9 تا 16 سـال برگزار 
مـى شـود. عالقـه منـدان بـه شـرکت در ایـن دوره 
آموزشـى مى توانند تا 31 تیرماه جارى با شـماره هاى 
09133051860، 09133141915 و 3387626، 
دبیرخانه نخسـتین دوره آموزش نویسـندگان کوچک 

تماس گرفته و ثبت نام کنند.

خبر

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: اگرچه روز شنبه بیشــتر ادارات استان 
ســر ســاعت 13 تعطیل کردند، اما 90 درصد بانک ها 
از این مصوبه تخطى کردند و همچنان تا ســاعت 15 
و 16 بعدازظهر با همــان میزان مصرف بــه کار خود

 ادامه دادند.
مرســل صالحى درباره مصوبه پنجشنبه هفته گذشته 
استاندار اصفهان مبنى بر تغییر ساعت کارى ادارات از 
7 تا 13گفت: اگر ادارات و بانک ها براساس این مصوبه 
پیش روند بین 30 تا 40 مگاوات شاهد کاهش مصرف 

برق خواهیم بود.

وى گفت: اگرچه در ظاهر بانک ها سر ساعت 13 تعطیل 
کردند، اما با بســتن درب بانک، از داخل مشغول به کار 
بودند و حتى سیستم هاى سرمایشى خود را کم نکردند 
و به نوعى مصرف برق توسط این بخش کاهش نیافت.

وى تاکید کرد: روز یکشــنبه به مدیران انرژى بانک ها 
و بانک ها اخطار داده شد که اگر در ساعت تعیین شده 

تعطیل نکنند، برق بانک ها قطع خواهد شد.
وى درباره اینکه طى چند روز اخیــر در اصفهان اصال 
خاموشى نداشتیم، توضیح داد: طى این چند روز صنایع 
فوالد و سیمان اصفهان تنها مجاز به مصرف 10 درصد 

برق مورد نیاز خود هستند.

آبفاى اســتان اصفهان سیاست ســختگیرانه اى براى 
واگذارى انشعاب آب به اماکن غیرمسکونى در نظر گرفته 

است. 
مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اعالم این خبر افــزود: اکنون با بحران کم آبى 
در استان مواجه هســتیم و به همین دلیل واگذارى آب به 
مصارف غیرمسکونى مشروط به اخذ تاییدیه در کارگروه 

تخصیص آب آبفاى استان اصفهان است.
میثم اعالیى اعالم کرد: ظرفیــت تخصیص یافته براى 
کاربرى هاى غیــر خانگى فقط در حد تامین آب شــرب 
و بهداشــت کارکنان آن مجموعه بوده و شــرکت آب و 

فاضالب تعهدى در خصــوص تامین آب در مصارف غیر 
شرب و بهداشت ندارد .

وى با بیان این که طى سال هاى اخیر وضعیت منابع آبى 
استان مناسب نبوده بیان کرد: در چنین شرایطى که سالیانه 
حداقل 20 تا 25 هزار انشعاب به مشترکین آبفاى استان 
افزوده مى شود، مى توان  با اندکى صرفه جویى و مدیریت 

مصرف بهینه آب،  این شرایط را پشت سر گذاشت.
اضافه مى شــود تا کنون بیش از یک میلیون و 414 هزار 
انشعاب آب در 98 شــهر و 949 روستاى استان اصفهان 
نصب شده که از این تعداد یک میلیون و 224 هزار انشعاب 

خانگى و 190 هزار انشعاب غیرخانگى هستند. 

سیاست سختگیرانه
 واگذارى انشعاب  آب

90 درصد بانک هاى اصفهان 
ساعت 13 تعطیل نکردند!

پس از حدود 10 ماه انتظار، خروجى سد زاینده رود افزایش 
یافت و آب روز یکشنبه در بستر خشک این رود خانه در خطه 

تاریخى اصفهان جارى شد.
خروجى سد زاینده رود شنبه شب افزایش یافت و به دنبال آن 
دریچه هاى سد نکوآباد در شهرستان مبارکه واقع در جنوب 
غربى استان باز شد تا اصفهانى ها بازهم نظاره گر آب در بستر 
این رود باشند. آب از ساعت 18 روز شنبه با دبى 8 متر مکعب 
از خروجى سد نکوآباد رها شده و در ساعت 23 خروجى سد 
به 50 متر مکعب رسیده و سردهنه شاخه هاى چپ و راست 

نکوآباد هم بسته شد.
آنقدر به نبودنش عادت کردیم که تخمین آمدن و رسیدنش به 
مرکز استان سخت تر از همیشه شده بود. مسئوالن مى گفتند 
که رفتار رودخانه چندان ملموس نیست؛ براى همین چندان 

معلوم نبود که آب یکشنبه به دل اصفهان مى آید یا یک یا چند 
روز دیرتر اما پیش بینى مى شــد از اوایل تا اواسط وقت روز 
دوشنبه آب به اصفهان برسد تا به سمت شرق راهى شود و 

زندگى راه در شرق اصفهان جارى کند.
صبح یکشــنبه که شاید کمتر کســى منتظر بود البه الى 
خبرهاى قطعى برق و آبرســانى به محله محله شهر و اوج 
گرفتن پیک پنجم کرونا خبرى از زاینده رود شود، خبر آمد 
که رودخانه پاى اولین پل اصفهان را از سمت غرب خیس 
کرده است. به گفته سرپرست معاونت حفاظت و بهره بردارى 
آب منطقه اى اصفهان، زمان جارى سازى آب در رودخانه در 

فواصل مکانى مورد اشاره 10 روز است.
محمود چیتیان اضافه کرد: با توجه به مباحث مطرح شــده 
در جلسه چهارشنبه گذشته شوراى تامین استان و ُمصوبات 

جلسه شوراى سازگارى با کم آبى مقرر شد در قالب احجام 
پیش بینى شــده در برنامه منابع و مصارف ابالغى شرکت 
مدیریت منابع آب، رهاسازى زاینده رود فقط براى باغ هاى  

غرب و شرق اصفهان انجام شود.
سرپرســت معاونت حفاظت و بهره بــردارى آب منطقه اى 
اصفهان با تأکید بر حفظ و تأمین مطمئن آب آشــامیدنى 
اصفهان بزرگ و بدون اعالم میزان آب اختصاصى در این 
دوره آبیارى ادامه داد: به هیچ عنــوان حجمى غیر از حجم 
ُمندرج در برنامه ابالغى  و جز مصرف باغ ها، از سد زاینده رود 
برداشت نخواهد شد. خشک شدن زاینده رود(حدفاصل سد 
تا تصفیه خانه باباشیخعلى) از مهر سال قبل تاکنون سبب 
نرسیدن آب به بسیارى از باغ هاى غرب و شرق استان شده که 

خطر نابودى صدها هزار  اصله درخت را در پى داشته است.

چشم اصفهان به زاینده رود جارى روشن شد

10 ماه انتظار براى 10 روز

مدیر کل فرودگاه هاي اســتان اصفهان از برقراري 
مجدد پروازهاي دبی-اصفهــان - دبی پس از وقفه 

چند ماهه خبر داد.  
حسن امجدى گفت: شرکت هواپیمایى فالى دبى 
که پروازهاى خود را از اسفند ماه سال 1398 به دلیل 
شیوع بیمارى کرونا در فرودگاه اصفهان لغو کرده بود 
از امروز با برقرارى پرواز در مسیر  دبى-اصفهان -دبى 

مجدداً فعالیت خود را در این فرودگاه از سرگرفت.
 کل فــرودگاه هاي اســتان اصفهان افــزود: این 

پرواز جهت رفاه حال مســافران و بــا رعایت کامل 
دستورالعمل هاى بهداشــتى، به صورت برنامه اي 
روزهاى شنبه و سه شــنبه هر هفته درساعت  12 و 
30 دقیقه از دبى وارد فرودگاه شــهید بهشتى شده و 
در ســاعت 13 و 30 دقیقه  اصفهان را به مقصد دبى 

ترك خواهد کرد.
وى در پایان خاطر نشــان کرد  پرواز مذکور توسط 
هواپیمــاي بوئینگ 800-737 و  بــا ظرفیت 174 

مسافر انجام می پذیرد.

برقراري مجدد پروازهاي دبی از اصفهان 

مسابقات قهرمانى مچ اندازى قهرمانى استان اصفهان 
در شاهین شهر آغاز شد. مسئول برگزارى مسابقات مچ 
اندازى قهرمانى باشگاه هاى استان اصفهان گفت: این 
مسابقات در دو سبک راست دست و چپ دست در 4 رده 
سنى جوانان، امید، بزرگساالن، پیش کسوتان برگزار 

مى شود. مجتبى ســعادت مهر افزود: در این مسابقات 
100 شرکت کننده از 17 شهرســتان استان اصفهان 
شرکت کرده اند؛ و ى گفت: نفرات برتر و قهرمانان این 
مسابقه به مسابقات قهرمانى کشورى که 21 تا 25 بهمن 

در کردستان برگزار مى شود راه مى یابند.

آغاز مسابقات قهرمانى مچ اندازى استان اصفهان

مدیرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان گفت: از ابتداى 
سال جارى عملیات برداشت، به روزرسانى و صحت سنجى 
پالك هاى شــهرى و کدهاى پستى اصفهان به ترتیب در 
مناطق 4، 6، 7، 8، 10، 12 ،14 در دســتور کار قرار گرفته 

است.
ســید حمید رضا ابطحى  اظهار کرد: با همکارى سازمان 
زیباســازى، ســازمان فاوا، معاونت برنامه ریزى و توسعه 
سرمایه انســانى، شــهردارى هاى مناطق 15 گانه و اداره 
کل پست استان اصفهان، عملیات برداشت و به روزرسانى 
بانک اطالعات کدهاى پســتى در محل، همراه با تولید و 
نصب پالك هاى آبى و پستى در مناطق 15 گانه شهردارى 

اصفهان آغاز شده است.
وى خاطرنشــان کرد: از جمله مزایاى پالك هاى هوشمند 

جدید نســبت به پالك هاى قدیمى مى تــوان به مواردى 
همچون بارکدهاى پستى (QR code) حاوى اطالعات 
کدهاى پستى واحدهاى مسکونى، تجارى، ادارى با قابلیت 
به روزرسانى، نبود نیاز به تعویض فیزیکى پالك نصب شده در 

صورت ایجاد تغییرات در عرصه و اعیان هر ملک، امکان ارائه 
اطالعات شهردارى مورد نیاز شهروندان نظیر کد نوسازى و 
خدمات مرتبط با آن، ارائه اطالعات نزدیک ترین ایستگاه هاى 
اتوبوس، مترو و دوچرخه، نمایش نشانى پستى صحیح ملک 
بر اساس آخرین وضعیت بانک اطالعاتى مرتبط با اسامى 

به روز معابر و اطالعات توصیفى اداره پست اشاره کرد.
وى افزود: پیش بینى قابلیت ارسال موقعیت مکانى دقیق با 
اسکن بارکد مندرج روى پالك هاى پستى به سامانه هاى 
مکان مبنا از جمله فروشندگان کاال و خدمات و تاکسى هاى 
اینترنتى و پیش بینى قابلیت استفاده در همه سامانه هایى که 
به نحوى از طریق موقعیت هاى مکانى در حال سرویس دهى 
به شهروندان است از دیگر مزایاى پالك هاى هوشمند جدید 

به شمار مى آید.

جزئیات پروژه نصب پالك هاى پستى شهر اصفهان

یکى از مخاطرات شغلى محیط بانان مواجهه و درگیرى آن ها 
با شکارچیان غیرمجاز مسلح است که گاه منجر به مجروح 
یا کشته شدنشان مى شــود، نظیر اتفاقى که براى رضاقلى 

خسروى، محیط بان منطقه قمیشلو رخ داد.
اوایل خردادماه بود که دو شکارچى در حال تعقیب ماده آهوى 
آبستن با بدترین روش در منطقه حفاظت شده قمیشلو بودند 
که در پى آن حیوان از خســتگى به حالت نیمه جان درآمده 
بود و در این حین با رضاقلى خسروى، محیط بان پارك ملى 
قمیشلو که مشغول گشت زنى در منطقه بوده، مواجه مى شوند 
و محیط بان که به دلیل خشکسالى براى جلوگیرى از خروج 
حیات وحش از منطقه حفاظت شــده در حال انجام وظیفه 
بوده، آنها را متوقف مى کند اما این شکارچیان او را مورد ضرب 
و جرح شــدید قرار داده و در همان حالت وى را رها کرده و 

متوارى مى شوند. 
رضا قلى خســروى پس از مصدوم شــدن توســط دیگر 
محیط بانان منطقــه به اورژانــس بیمارســتان گلدیس 
شاهین شهر منتقل شــد و به دلیل شکستگى سر و بینى در 
بیمارســتان تحت درمان قرار گرفت تــا اینکه به وضعیت 

مناسب رسید و از بیمارستان مرخص شد.
این محیط بان که در خردادماه امسال مورد ضرب و شتم شدید 
شکارچیان غیرمجاز در منطقه قمیشلو قرار گرفت، ظهر روز 
شنبه در حالى که دوره درمان جراحات و عوارض ناشى از این 

حادثه هنوز به پایان نرسیده بود فوت کرد.
سلمان خسروى، فرزند محیط بان خسروى به ایمنا مى گوید:  
15 روز پس از حادثه آثار ضرباتى که به سر و صورت  پدر من 
خورده بود مشهود شد و ایشــان از سرگیجه شدید شکایت 
بسیارى داشت تا حدى که پس از مراجعه به پزشک خونریزى 
داخلى هر دو چشم براى ایشــان توسط پزشک متخصص 
چشم تشخیص داده شد و پزشــک تا سه ماه تزریق داخلى 

چشم را براى ایشان تجویز کرد.
وى در خصوص روز فوت ایشان مى گوید: ظهرشنبه پس از 
صرف ناهار به کما رفت در حالى که قبل از آن هیچ عارضه 

خاصى به معناى سکته قلبى نداشت.
خســروى اظهار مى کند: پدر من تنها سابقه بیمارى دیابت 
داشــت و به هیچ وجه ســابقه بیمارى قلبى نداشت و هیچ 
وقت داروى درمان بیمارى قلبى مصرف نکرده بود، به نظر ما 

احتمال دارد از زمان حادثه بر اثر ضربات بسیار به سر و صورت 
ایشان دچار لختگى خون در سر شده باشد و این، سکته مغزى 
بوده باشد نه قلبى چرا که ایشــان در تمام این مدت پس از 

حادثه مدام از سرگیجه شدید شکایت داشت.
وى خاطرنشــان مى کند: منتظر پاسخ پزشــکى قانونى 
هستیم تا مشخص شــود علت فوت چه بوده است که در 
روزهاى آینده جواب آزمایشــات و بررســى هاى ایشان 

اعالم مى شود.
وى در خصوص مشکالت محیط بان خسروى پس از حادثه 
مى گوید: دندان هاى مصنوعى پدرم بر اثر ضربات بسیار در 
روز حادثه و درگیرى خرد شده بود و بینى او هم از دو ناحیه 
شکسته بود که تحت عمل جراحى قرار گرفت. ضاربان هر دو 

متوارى بودند که خودمان یکى از آنها را تحویل مراجع قانونى 
دادیم، اما به موجب قرار وثیقه پس از نیم ساعت آزاد شد! اما 
پدر من همچنان از عوارض ضربه هاى آنها در روز درگیرى 

رنج مى برد.
فرزند محیط بان خسروى در خصوص فوت پدرش مى گوید: 
وقتى مأمور دولت را در حین انجام وظیفه به طرز وحشتناکى 
با چوب کتک بزنند و او را با آن حال و روز در بیابان رها کنند و 
موتور او را هم ببرند، نام این حادثه فوت است یا قتل؟ در روز 
حادثه درگیرى با شکارچیان متخلف در هنگام غروب رخ داد 
و پدر مرا در بیابان رها کرده بودند و اگر هوا تاریک مى شد و 
همکارانش او را پیدا نمى کردند، معلوم نبود چه اتفاقى براى 

او مى افتاد؟

قتل یا مرگ طبیعى؟

ابهام در فوت محیط بان 
مضروب قمیشلو 

ساالنه تعداد زیادى از پرندگان شکارى که از خاورمیانه 
به کشــور هاى عربى قاچاق مى شــوند در اثر دوختن 

پلک ها بینایى خود را از دست مى دهند.
طى روز هاى گذشــته تصاویرى از دو پرنده شکارى با 
چشمان دوخته شده توسط قاچاقچیان پرنده در فضاى 
مجازى منتشر شد که دل بســیارى از حامیان محیط 

زیست را به درد آورد.
شهاب الدین منتظمى مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره 
گفت: این پرندگان که از نوع باالبان بودند در اســتان 
اصفهان با چشمان دوخته شده کشف شدند و در حال 
حاضر وضعیت سالمتشان خوب است و قاچاقچیان این 

امر دستگیر شده اند.
همچنین منتظمــى در مورد علت دوختن چشــمان 
باالبان ها افزود: شکارچیان این کار غیر انسانى را براى 

آرامش پرنده انجام مى دهند چون پرندگان شکارى در 
صورت باز بودن چشمشان ممکن است به خود آسیب 
بزنند، اما با بسته بودن چشمان این پرندگان آرامششان 
حفظ مى شود و دچار استرس نمى شوند هرچند که این 
کار یک اقدام بسیار مخاطره آمیز است و ممکن است 

چشم حیوانات دچار آلودگى، عفونت یا کورى شود.
همچنین حسین اکبرى سرپرســت معاونت نظارت و 
پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: طبق اعترافات قاچاقچیان این پرندگان در یکى 
از استان هاى شمالى کشور زنده گیرى شده اند و براى 
فروش در حال انتقال به کشور هاى عربى حوزه خلیج 
فارس در مسیرشمال به جنوب در شهرستان نائین به دام 

محیط بانان محیط زیست افتاده اند.
وى در مورد مجازات این افراد گفت: هر گونه جانورى 
بر اساس ارزش زیست محیطى قیمت متفاوتى دارد، اما 
بر اساس قوانین و ظوابط زنده گیرى و قاچاق، هر قطعه 

باالبان 200 میلیون تومان جریمه نقدى دارد.
اکبرى در مورد وضعیت فعلى پرندگان کشف شده گفت: 
ابتدا پرندگان تحویل پزشــکان محیط زیست شدند و 
پس از گذراندن مراحل درمانى، رها سازى در طبیعت 
انجام شد. اکبرى افزود: دوام آوردن این 2 قطعه باالبان 
در طبیعت 50 درصد است، چون ما اطالعى از گذشته 
این پرندگان نداریم که از ابتدا در قفس به دنیا آمده اند یا 

اینکه چقدر با مخاطرات طبیعى آشنا هستند.

دوختن چشم پرندگان براى قاچاق
 به کشور هاى عربى

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: تا سه 
هفته آینده که بر اســاس این مصوبــه صنایع، برق 
مصرفــى را کاهش مى دهند قطعى بــرق نخواهیم 
داشت البته اگر حوادثى اتفاق افتد یا موارد اضطرارى 
ایجاد شود ممکن اســت ناپایدارى ها و قطعى هاى 

موقت در شبکه ایجاد شود.
محمدرضا نوحى اظهار کرد: از مردم استان و شهرستان 
اصفهان در خصوص صرفه جویى و به موقع مصرف 

کردن وسایل برقى پر مصرف قدردانى مى شود.
وى افزود: با توجه به مصوبه اى که بین وزارت صمت و 
وزارت نیرو با همکارى وزارت کشور از روز چهارشنبه 
(16 تیرماه) عملیاتى شد و بر اساس آن همه صنایع در 

سطح کشور مکلف شدند بر اساس درخواست وزارت 
نیــرو و هماهنگى وزارت صمت به مدت ســه هفته 
مصرف خود را حداکثر در حد 10 درصد میزان مصرف 

همیشگى محدود کنند.
نوحى افزود: متأســفانه هفته جارى بیشترین درجه 
حرارت را در سطح کشــور خواهیم داشت به طورى 
که پیش بینى شــده متوســط درجه حرارت کشور 
4 درجه افزایش یابــد و با توجه بــه اینکه هر درجه 
افزایش حــرارت منجر به افزایــش 1500 تا 2000 
مگاوات مصرف برق مى شود از مردم تقاضا مى شود 
صرفه جویى را جدى گرفته تا از خاموشى ها جلوگیرى 

شود.

تا 3 هفته قطعى برق نداریم

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان با 
اشــاره به اینکه در وضعیت قرمز اصفهان به مدت دو 
هفته سیاست دورکارى کارمندان باید اجرا شود گفت: 
در شــرایط فعلى اصفهان باید مشاغل گروه 2، 3 و 4 و 

همچنین پاساژها و بازار بزرگ اصفهان تعطیل شوند.
حجت ا... غالمى با اشــاره به محدودیت هاى مقابله 
با کرونا در وضعیت قرمز رنگ اصفهــان، اظهار کرد: 
متاسفانه به غیر از اصفهان، شهرهاى کاشان، اردستان، 

خمینى شهر هم در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.
غالمى درباره شــرایط دورکارى کارمندان و کارکنان 
دولت، گفت: مصوبه دورکارى کارکنان دولت در شرایط 

قرمز به تمام ادارات ابالغ شده است و مسئولیت عدم 
اجراى این قانون در دستگاهى که آن را اجرا نمى کند، 
بر عهده باالترین مقام اجرایى دستگاه مربوطه است، 
همچنین بازرســى اســتاندارى نیز بر اجراى سیاست 

دورکارى نظارت مى کند.
وى درباره باز بودن تمام مغازه، پاســاژها و بازار بزرگ 
اصفهان با وجود محدودیت هــاى دو هفته اى مقابله 
با کرونا در وضعیت قرمز، تاکید کرد: به طور قطع امروز 
اصناف در شــرایط ســختى قرار دارند، اما چاره اى به 
جز اجراى این محدودیت ها نداریــم و صنف در حال 

هماهنگى براى اجراى محدودیت هاى اصناف است.

ضرورت تعطیلى پاساژهاى اصفهان



0404فرهنگفرهنگ 4083دوشنبه  21  تیر  ماه   1400 سال هجدهم

وقتى ایرج قادرى بعد از 10 ســال دســت به کار ســاخت فیلم 
«مى خواهم زنده بمانم» شد، افراد زیادى را براى بازى در این فیلم 
به او پیشنهاد دادند ولى قادرى بازیگرى را انتخاب کرده بود که هیچ 
شناختى از او نداشت با این حال با دیدن آزمون این بازیگر، گزینه 
مورد نظر خود را یافت و حاال قصه تازه اى شروع شد؛ بازیگرانتخابى 
او، براى بازى در فیلم «جنگ نفتکش ها» با محمد بزرگ نیا قرارى 
شفاهى گذاشته بود اما قادرى ترجیح داد منتظر بماند تا این بازیگر 
ازآن پروژه فارغ شود و این بازیگر هم کسى نبود جز فاطمه گودرزى.

فاطمه گودرزى زاده 19 تیر سال 1342 در خانواده اى متوسط  در 
تهران است که البته اصالتى لرستانى دارد. او از آن بازیگرانى نیست 
که کشته مرده بازیگرى بوده باشد و شاید دست تقدیر او را به این 

سمت و سو کشیده باشد.
موزه سینما همزمان با سالروز تولد این بازیگر، گفتگوى تصویرى 
کوتاهى از او منتشــر کرده که گودرزى در آن از ورود خود به عالم 
بازیگرى گفته واز اتفاقاتى ناخوشایند در سینما ابراز تاسف کرده و 
براى مردم کشورمان که شایسته شادى هستند، آرزوى خوشحالى 

دارد.
با شاگردى نزد رویا حالج، نوازنده سنتور وارد عالم هنر شد و تصور 
نمى کرد روزى از بازیگرى و سینما سردر بیاورد: «گاهى دست تقدیر 
سبب مى شود آدمى در راهى قدم بردارد. گاهى آدمى براى کارى 
خیلى مشتاق است و گاهى آن کار برایش على السویه است. من با 

اشتیاقى خیلى معمولى وارد این حرفه شدم.»
به هواى انجام بازیگرى نیامده بود و شــاید بــر اثر کنجکاوى در 
آزمون بازیگرى شرکت کرد ولى وقتى در اولین گام مورد تشویق 
قرار گرفت، در این راه ماندنى شد و براى اینکه بازیگر موفقى باشد، 
شــروع به مطالعه و پیگیرى کرد و در کار بر بدن و صداى خود که 

الزمه کارى بازیگرى است، کوشید.
اولین بار به واسطه مهوش جزایرى، مدیر تولید پروژه «گالش هاى 
مادر بزرگ» به کارگردانى بهمن زرین پور در آزمون بازیگرى شرکت 
کرد و براى بازى در نقش کوچکى دعوت شد. همبازى اش حسین 
پناهى بود. شاید آن تشویق ها سبب شد اعتماد به نفس پیدا کند و 

در عالم بازیگرى بماند.
اولین کارســینمایى اش «به خاطر همه چیز» نام داشت که  تحت 

تاثیر فضاهاى اول انقالب، نگاهى کارگرى داشت.
گودرزى در این ویدیوى کوتاه یــادآورى مى کند که آن زمان هر 
کس توانایى کار کردن داشت، با یک آزمون جلوى دوربین مى آمد و 
البته سازندگان پروژه ها هم از قوه تشخیص بسیار باالیى برخوردار 
بودند اما االن اطرافیان کارگردان تســت مى گیرند و اگر از کسى 
خوش شان نیاید، اجازه حضور در آن پروژه را نمى دهند و اتفاقاتى 
بدترى هم رخ مى دهد مانند پول گرفتن از مشتاقان بازیگرى که به 
داستانى قدیمى تبدیل شده یا تحمیل دوست و آشناى تهیه کننده 

براى بازى دریک نقش.
گودرزى در ادامه توضیحاتى درباره بازى خود در دو فیلم «جنگ 

نفتکش ها» و «مى خواهم زنده بمانم» ارایه مى دهد.
او که احترام ویــژه اى براى محمد بزرگ نیا، کارگردان ســینما و 
همسرش پروین صفرى، طراح صحنه ســینما قایل است، براى 
بازى در فیلم «جنگ نفتکش ها» با این زوج قول و قرار مى گذارد 
که همزمان ایرج قادرى، او را براى بازى در فیلم «مى خواهم زنده 
بمانم» دعوت مى کند و حاال خانم بازیگر با سخنان اطرافیان رو به 
رو مى شود که ایرج قادرى بعد از 10 سال مى خواهد فیلم بسازد و ... 
اما گودرزى که به گفته خودش برخى از اخالق هایش مردانه است، 

نمى تواند روى قول و قرار شفاهى خود با بزرگ نیا پا بگذارد .

از سوى دیگر با وجود عالقه مندان بسیارى که مشتاق بازى در فیلم 
«مى خواهم زنده بمانم» بودند ، ایرج قادرى ، تصمیمش را گرفته 
بود و بازیگرى را انتخاب کرده بود که در آزمون مورد نظر او، بهترین 
گزینه بــراى آن نقش بود. به همین دلیــل از تهیه کننده فیلمش 
خواست تا منتظر شــوند بازى گودرزى در «جنگ نفتکش ها» به 

پایان برسد.
گودرزى با یادآورى این خاطرات مى گویــد: آن زمان هم بازیگر 
محورى نبود. اما آنقدر با شعور و هوشیار بودند که اگر بازیگرى را 
براى نقشى مناسب مى دانستند، برایش صبر مى کردند، حتى اگر 

او را نشناسند.
این بازیگر که رضایت تماشــاگران برایش بســیار مهم است، در 
مقایسه سینما و تلویزیون مى گوید: «تلویزیون خیلى گسترده است 
با 80 میلیون جمعیت سر و کار دارید و جلب رضایت شان سخت تر 
است. سینما محیطى حرفه اى تر اســت، البته نه از جنبه بازیگرى. 
چراکه جلوى دوربین ســینما و تلویزیون سعى مى کنم کار خود را 

بدرستى انجام بدهم.»
او عالقه مند بود نقش یک زن جنوب شــهرى را با همان فرهنگ 
بازى کند و دعوتــى هم از طرف مســعود کیمیایى بــراى فیلم 
«اعتراض» مطرح شد ولى بعدا بیتا فرهى، این نقش را بازى کرد که 

گودرزى معتقد است خیلى هم عالى آن را اجرا کرده است.
گودرزى در پایان این گفتگوى کوتــاه از آرزوهاى خود مى گوید: 
امیدوارم در آینده شــرایط براى فعاالن سینما راحت تر شود. بخل 
و کینه ها کنار گذاشته شود و همه کســانى که توانایى کار دارند، 
فرصت کار برایشان فراهم آید. شرایط اقتصادى مردم هم بهتر شود. 
حرف هاى زیادى دارم ولى همه در یک مصاحبه کارى نمى گنجد. 

آرزو دارم مردم مان خوشحال باشند، چون شایستگى اش را دارند.

روایت فاطمه گودرزى از ورودش مقابل دوربین و ماندنش در سینما و تلویزیون

مى خواهد زنده بماند...

محمود پاك نیت اعتقاد دارد وقتى یک سریال خوب از کار 
درمى آید که دست اندرکاران آن، از کار لذت ببرند و این را به 
تماشاگران هم انتقال دهند؛ این بازیگر، رمز موفقیت «روزى 

روزگارى» را در همین ویژگى مى داند.
محمود پاك نیت شــامگاه جمعه (18 تیر)، مهمان برنامه 
«پرانتز باز» رادیو نمایش بود و توضیحاتى را درباره  لهجه ها 
و گویش هایى که در آثار مختلف از جمله ســریال «روزى 

روزگارى» داشت مطرح کرد.
او توضیح داد: « به نظر من عواملى که کار مى کردند از 

نویســنده و کارگردان که  امرا... احمدجو بود تا فرهاد 
فخرالدینى که موسیقى این کار را ساخت، تهیه کننده  
این اثر و همه  عواملى که در آن بازى مى کردند به این 
متن عشق مى ورزیدند. یعنى متنى بود که براى همه  

ما جذابیت خاصى داشــت و هر لحظه اى از آن 
را که بــازى مى کردیم خودمان هم 

لذت مى بردیم. زمانى مى شــود 
این لــذت را با تماشــاگران 

تقســیم کرد کــه در وهله  
اول خود دست اندرکاران 

لذت ببرنــد؛ در غیر این 
صورت اگر سرســرى 
کار مى شد و به عنوان 
یک کارى که وظیفه 
است و باید به پایان و 

پخش برسد به آن نگاه 
مى شد هیچوقت این بازدهى 

را نمى داشــت. چنانکه در حال 
حاضر متاسفانه کمبود وقت براى 
نوشتن و فکر کردن کارگردان، 
کمبود وقــت بــراى انتخاب 
عوامل و مواردى از این دست، 
همه باعث مى شوند تا کارهایى 

را شاهد باشــیم که احساس  کنیم با 
دیدن آن ها زمان زندگى مان را از دست 
داده ایم. به نظر من روزى روزگارى چون 

همه  چیزش فکر شده و حساب شده بود و همه  چیز سر جاى 
خودش چیده شده بود، کار موفقى شد و کارى شد که هنوز 

هم وقتى پخش مى شود تماشاگر از آن لذت مى برد.»
او درباره لهجه خود در این فیلم گفــت: «لهجه اى که من 
براى این کار انتخاب کردم بنا به خواسته  کارگردان بود که 
گفت چون این شخصیت راهزن اســت، نمى خواهم که به 
هیچ قوم، شهر و طایفه اى بر بخورد. بنابراین ما به خواست 
کارگردان، چهار لهجه را ترکیب کردیم. شیرازى، 
لرى اطراف فارس، کازرونى و میمه  اصفهان 
که خودمان در آن شهر بازى مى کردیم. من 
از امرا... احمدجو که اهل میمه بود، خیلى 
چیزها یاد گرفتم. براى مثال قاچانک که در 
سریال استفاده مى شد، به معنى پدرسوخته 
است. در نهایت، این لهجه ها را با هم ترکیب 
کردیم و معجونى درست شد به نام لهجه  
سریال «روزى روزگارى» که 
حســام بیگ از آن استفاده 

مى کرد.»
پاك نیت در پاسخ به این 
پرســش که آیا این کار 
ســخت نبود، پاسخ داد: 
«سخت که بود اما من به 
دو لهجه وارد بودم چون 
متولد کازرون هســتم و 
پدر، مادر و اقوام من کازرونى 
هستند. براى لهجه  شیرازى هم 
من از سه سالگى در شیراز بزرگ 
شدم. من با لرهاى اطراف فارس 
هم مدت هاى طوالنى کار کردم 
چرا که در مناطقــى که زندگى 
مى کردند تئاترهاى عروســکى 
براى بچه ها اجرا مى بردیم. میمه 
هم که شــهر امرا... احمدجو بود 
و او در لحظه هایــى که باید کمک 

مى کرد.»

لهجه حسام بیگ در 
«روزى روزگارى» 

از کجا آمد 

طرحکرد.
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کارگردان، چهار لهجه را ترکی
لرى اطراف فارس، کازر
که خودمان در آن شهر
ا از امرا... احمدجو که
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«صفر تا سکو» مستند زندگى خواهران منصوریان، قهرمانان 
ووشــوى ایران به تهیه کنندگى مهتاب کرامتــى و طهورا  

ابوالقاسمى در سینماهاى آمریکا اکران شد.
مســتند «صفر تا ســکو» به کارگردانى ســحر مصیبى و 
تهیه کنندگى مهتــاب کرامتى و طهورا ابوالقاســمى بعد از 

نمایش عمومى در ایران، در سینماهاى آمریکا اکران شد.
طبق اعــالم روابط عمومى این پروژه، «صفر تا ســکو» که 
پخش بین المللى آن را Venera Films برعهده دارد، از 18 
تیر نمایش خود را در سینماهاى شهرهایى چون لس آنجلس، 
سان فرانسیسکو، شیکاگو، کلمبیا، دیترویت میشیگان و... آغاز 
کرده است. این مستند در حال حاضر در آمریکا به 2 صورت 

فیزیکال و آنالین اکران مى شود.
با آغاز اکران «صفر تا ســکو» در اولیــن واکنش ها به این 
 Film فیلم مســتند، آلن نگ منتقد آمریکایى در ســایت
Threat نوشــت: «مستند «صفر تا ســکو» ساخته سحر 
مصیبى به واسطه نشان دادن عزم راســخ و انگیزه قوى سه 
خواهر و نمایش توأمان شــانس و بدشانســى در این مسیر، 

خودش را از نمونه هاى مشابه جدا مى کند.»
«صفر تا ســکو» مســتندى از زندگى خواهران منصوریان، 
قهرمانان ووشوى ایرانى است که تاکنون موفق به دریافت 
جوایزى از جشنواره هاى ریندنس لندن، کویین پالم آمریکا، 

فستیوال فیلم زنان ایتالیا، «سینما حقیقت» و... شده است.

خواهران منصوریان به آمریکا رفتند

عکســى از چهره بســیار متفاوت مهران غفوریان در 
«خاتون» منتشر شد. این سریال، براى پخش از شبکه 

نمایش خانگى در حال ساخت است.
مهران غفوریان در «خاتون»، اولین سریال تینا پاکروان، 
در نقش موسیو به ایفاى نقش مى پردازد. در تصویرى 
که از گریم و لباس غفوریان در این سریال منتشر شده، 
این بازیگر، سیما و چهره بسیار متفاوتى پیدا کرده است.

«خاتون»، روایتى تاریخى از خانواده اى اســت که در 
دهه 20 خورشــیدى و در جریان اشغال ایران توسط 

متفقین، دچار تحوالتى مى شود.
موسیو با بازى مهران غفوریان، مسئول پذیرش 
هتل پرشیا در این سریال است که حوادث 
بى شمار سیاســى، عاطفى و ... را شاهد 

خواهد بود.

عکســى از چهره بس
«خاتون» منتشر شد.
نمایش خانگى در حال
مهران غفوریان در «خ
در نقش موسیو به ایفا
که از گریم و لباس غفو
این بازیگر، سیما و چهر
«خاتون»، روایتى تاریخ
0دهه20 خورشــیدى

متفقین، دچار تحوال
موسیو با بازى مه
پرشیا د هتل
بى شمار س
خواهد

مهران غفوریان «موسیو» شد

على لدنى از ساخت یک فیلم اجتماعى با نام «تنفس مصنوعى» خبر داد.
این تهیه کننده سینما و تلویزیون پیرامون کارهاى جدید خود چنین اطالع رسانى 
کرد: براى ساخت یک فیلم سینمایى مجوز ساخت دریافت کرده ام، اما به دلیل شیوع 
بیمارى کرونا و همچنین مسائل مالى روند ساخت فعال متوقف مانده است. «تنفس 
مصنوعى» عنوان این فیلم ســینمایى اســت که کارگردانى آن را مهدى اصغرى 

فیلمساز جوان برعهده دارد. در این فیلم سینمایى موضوعى اجتماعى مدنظر است.
وى افزود: همچنین فیلم «شب هامون» را براى عرضه در شبکه نمایش خانگى آماده 
دارم. کارگردانى این اثر را حمیده معین فر برعهده دارد و سال گدشته فیلمبردارى آن 
انجام شده است. این فیلم اجتماعى اتفاقى نو در سینماست که در آن تنها دو بازیگر 

حضور دارند. رضا یزدانى در این کار عالوه بر خوانندگى بازى هم دارد.
تهیه کننده «معماى شــاه» در انتها با دفاع از کیفیت این ســریال اظهار کرد: این 
مجموعه به عقیده من توانست آگاهى خوبى درباره دوره سلطنت پهلوى دوم به مردم 
بدهد. درباره این کار یک نکته مشخص وجود دارد، آنهم اینکه موافقان و مخالفان 
این کار هر دو بر کیفیت فنى سریال اذعان داشتند ولیکن افسوس هنوز این سریال 

تسویه مالى نشده و برخى از عوامل بابت حضور در این کار طلب دارند!

کروز بعد از ظهر شــنبه این هفته در لندن در حال ورود به ورزشگاه 
براى دیدن مسابقات تنیس ویمبلدون دیده شد. "بندیکت کامبربچ" 
و "ادى ردمین" نیز از جمله ســتارگان دیگرى بودند که بعضى از 

بازى هاى ویمبلدون را امسال از نزدیک دیدند.
"مأموریت غیرممکن 7" یکى از اولین پروژه هاى هالیوود بود که 
ماه مارس 2020 تحت تأثیر پاندمى در ایتالیا به حالت تعلیق درآمد. 
این فیلم در حال حاضر قرار است 27 مى 2022 اکران شود و در ماه 
ژوئیه 2022 به شبکه پارامونت پالس برود. فیلمبردارى این پروژه 
سپتامبر 2020 ادامه پیدا کرد اما پس از ابتالى 12 تن از عوامل به 

ویروس دوباره متوقف شد. در دسامبر 2020، وقتى فیلمبردارى در 
لندن ادامه پیدا کرد، فایل صوتى پرهیاهوى "تام کروز" که به عوامل 
تشــر مى زد درز کرد. کروز براى هفتمین "مأموریت غیرممکن" 
خود پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت کرد و بــراى هر دو بازیگر 
یک گریمور به خدمت گرفت، و عالوه بر این مسئولین بخش هاى 
مختلف در هتل مى ماندند و تنها در صورت نیاز به محل فیلمبردارى 
مى آمدند. اگر کسى به ویروس مبتال مى شد گروهى پنج نفره آماده 

قرنطینه کردن آن فرد بودند.
"مأموریت غیرممکن 7" بهار سال 2022 اکران خواهد شد.

رضا یزدانى با «شب هامون» 
به پلتفرم مى رود

«تام کروز» در ویمبلدون

تصویربردارى سریال تلویزیونى «در کنار پروانه ها» به کارگردانى 
داریوش یارى به نیمه رسید و تدوین همزمان توسط مهدى جودى 
در حال انجام است و تاکنون نزدیک به 25 درصد از تدوین سریال 
انجام شده است. گروه سازنده اوخر تیرماه براى ادامه تصویربردارى 

به تهران مى آیند.
بنابراین گزارش، این ســریال در تهران کلید خورد و بخشــى از 

تصویربردارى آن در الهیجان به انجام رسید و پخش آن از شبکه 
دو سیما به مناسبت ماه محرم خواهد بود.

داستان از آنجا شــروع مى شود که مشــکالت پى در پى زندگى 
«رهى» را که از بیمارى حاد قلبى در رنج اســت به جوانى ناامید 
تبدیل کرده اســت. او براى نجات تنها دلخوشــى  زندگیش که 

خواهرش است طعمه نقشه اى مى شود که...

در این مجموعه بازیگرانى چون پروانــه معصومى، برزو ارجمند، 
محمود جعفرى، مهران رجبى، کاوه ســماك باشى، مجید پتکى، 
وحید رحیمیان، شهین تسلیمى، الناز اسماعیلى، محمد على صادق 
حسنى، دانیال محمودنیا،  فرناز زوفا، على مجلسى، مهرداد بخشى و 
با حضور بیتا سحرخیز، نگار عابدى، نسرین بابایى و سامرند معروفى 

بازى مى کنند.

تصویربردارى «در کنار پروانه ها» با بازى پروانه معصومى به نیمه رسید
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مهاجم شماره 9 تیم فوتبال سپاهان در بهترین زمان ممکن به 
فرم خوب خود رسیده و این خبر خیلى خوبى براى سپاهانى ها 

است.
از ضربه سر عزت پورقاز که روى ارسال کرنر احسان حاج صفى 
گل چهارم سپاهان را مقابل صنعت نفت ثبت کرد که بگذریم، 
روى هر سه گل قبلى طالیى 
پوشــان ردپاى ســجاد 

شــهباززاده به 
طــور مملوس 
قابل مشــاهده 

بود. گل اول ســپاهان پس از کار تکنیکى ســروش رفیعى، 
چرخش زیدانى این هافبک خوش تکنیک و پاس دقیق و روبه 
جلوى او به دست آمد که ثانیه هایى قبل تر 2 بازیکن نفت آبادان 
را از جریان خارج کرده بود؛ سجاد شهباززاده درست وسط دو 
مدافع میانى نفت آبادان جایگیرى کرده بود و وقتى توپ به او 
رسید، پاى چپ خود را تکیه کرد و با بغل پاى راست، پس از سه 

هفته که گل نزده بود، دروازه را باز کرد.
گل دوم بازى توسط شــهباززاده به ثمر نرسید، ولى قطعا اگر 
پاس دقیق او نبود، این گل هم ثبت نمى شــد. او که پیش تر 
روى گل اول به پیکان در دیدار رفت، پاس گل مشــابهى را 
براى ســروش رفیعى فراهم کرده بود، اینبار به خوبى پاسخ 

پاس محمدرضا حســینى را 
داد و او را بــدون 2،3 بازیکن 
نفت آبادان کــه در تعقیبش 
بودند، در موقعیت تک به تک 
با فرزین گروسیان قرار داد و 

شماره 7 سپاهان هم گل دوم 
بازى را ثبت کرد.

ســوم  گل 
بازى باز هم در موقعیت مشابه 

به گل اول ثبت شد. فرار دانیال 
اســماعیلى فر با یک پاس رو به 
عقب همراه شد و شــهباززاده که 
از روى خط محوطه جریمه استارت 
سریعى را با تمام توان آغاز کرده بود، 
باز هم در زمان و مکان مناســب به 
پاس مدافع راســت ســپاهان رسید 
و با یــک بغل پاى راحــت، دروازه 
گروســیان را براى مرتبه دوم باز 

کرد.
شهباززاده اگر روند گلزنى اى که در نیمه اول فصل آغاز کرده 
بود را ادامه مى داد، احتماال همین حاال از رکورد رضا نوروزى 
که با 24 بار گلزنى با پیراهن فوالد خوزستان، بهترین گلزن 
تاریخ ادوار لیگ اســت، عبور کرده بود؛ با این حال عملکرد 
او در نیم فصل دوم با فشــرده شدن 
بازى ها کمــى دچار فراز 

و نشیب شد. او  که سه هفته قبل 
مقابل مس رفسنجان موفق به 
گلزنى شده بود، ســه مسابقه را 
بدون گلزنى پشت سر گذاشت، 
ولى درنهایت در دیدار هفته بیست 
و هفتم بــراى چهارمیــن مرتبه 
(مهاجم سپاهان پیش تر مقابل 
ماشین سازى، نساجى مازندران 
و آلومینیوم دبل کــرده بود) در 
طول فصل دبل کرد تا 19 گله 

شــود و عالوه بر باال بردن شــانس خود براى کسب کفش 
طال، هم به رکورد عماد رضا نزدیک شود که بیشترین گل را 
براى ســپاهان در تاریخ لیگ برتر ثبت کرده و هم در فاصله 
5 گل با رضا نوروزى بهترین گلزن تاریخ 20 ساله لیگ برتر 

قرار بگیرد.
شهباززاده وقتى به این باشگاه اصفهانى ملحق شد، حتى 

بعضى از طرفداران این تیم انتقاد کردند 

و گفتند او گل نزن است. شهباززاده که حتى مدتى به 
خاطر اختالف با باشگاه القطر بیرون از فوتبال مانده بود، تالش 
کرد تا نشان دهد این انتقادات اشتباه است. او فصل اول آنگونه 
که باید خوش ندرخشید ولى در فصل جارى عالى بوده است. 
شهباززاده حاال با 19 گل زده در صدر جدول گلزنان قرار دارد 
و نفر دوم 8 گل کمتر از او به ثمر رسانده. با توجه به آمارى که 
خط حمله تیم ها و دیگر مهاجمان دارند بعید است در سه هفته 

پیشرو اتفاقى رخ دهد.
اما بد نیست بدانید شهباززاده کال ضد ستاره است. او دوست 
ندارد در رسانه ها باشد. خیلى کم مصاحبه مى کند و بارها گفته 

عالقه اى ندارد تو چشم باشد.

 شهباززاده به تاریخ سپاهان چسبید

سپاهان در برابر صنعت نفت ارائه گر فوتبال تهاجمى و رو به جلویى بود و در نهایت مزد برترى خود را با 4 گل گرفت 
در حالى که صنعت نفت تنها یکى از گل هاى خورده را جبران کرد.

نکته جالب اینکه نام عزت پورقاز مدافع میانى سپاهان هم در جمع گلزنان این تیم به چشم مى خورد. او که دردقیقه 
70 و به عنوان بازیکن تعویضى وارد میدان شد روى پاس احســان حاج صفى دروازه صنعت نفت را باز کرد تا در 
پیروزى 4 بر یک تیمش در این بازى سهم ِویژه اى داشته باشد. مدافع سابق تیم ملى که بعد از هفته هاى ابتدایى 
به مهره ثابت و اثر گذار سپاهان تبدیل شد براى اولین بار نبود که در نقش مدافع گلزن در تیمش ظاهر مى شد. او در 
یکى از فصول با زدن 6 گل حتى گلزن ترین مدافع میانى لیگ برتر لقب گرفت و با گل زنى در بازى با صنعت نفت 

نشان داد گلزنى را فراموش نکرده است.
محمد رضا حسینى و سجاد شهباززاده دیگر گلزنان تیم سپاهان دراین بازى بودند که سجاد شهباززاده دو بار موفق 
به گلزنى دراین بازى شد. عزت پورقاز بعداز پشت سر گذاشــتن محرومیتش به خاطر راى صادره از سوى کمیته 
انضباطى با گلى که در باز ى با صنعت نفت به ثمر رساند نشان داده دوباره مهیاى کمک به تیم سپاهان است. پیش 
تر بازگشت او به قلب خط دفاعى سپاهان و در کنار محمد نژاد مهدى منجر به این شد که خط دفاعى سپاهان بر 

خالف هفته هاى ابتدایى از اقتدار خوبى برخوردار شود.

تغییر نگاه در وضعیت مربیگرى فوتبال ایران؛ دیگر به ندرت خبرى از گزینه هاى تکرارى مى شــنویم، مگر در 
باشگاه هاى بى برنامه که هر فصل چند مربى عوض مى کنند و در نهایت به هیچ کجا هم نمى رسند.

این تغییر نگرش را در ســپاهان مالحظه کنید؛ این تیم اصفهانى با پیروزى پرگل مقابل صنعت نفت آبادان 56 
امتیازى شد؛ سپاهان سایه به سایه، پرسپولیس را در جدول تعقیب مى کند و هر دو تیم منتظر یک لغزش هستند.

سپاهان را اما امروز روى نیمکت چه کسى هدایت مى کند؟ مربى جوان و محبوب فوتبال اصفهان محرم نویدکیا؛ 
درست مثل جواد نکونام در فوالد خوزستان یا حتى مانند مهدى رحمتى در پدیده مشهد.

اتفاقى در فوتبال کشــور رخ داده که مدیران باشــگاه دنبال گزینه هــاى امتحان پس داده  نیســتند. مدیران 
باشگاه ها مى خواهند از مربیان جوان استفاده کنند؛ این مربیان هم مثل نویدکیا روى نیمکت به باتجربه ها میدان 

مى دهند؛ حاصل کار چشم نواز است و تغییرات را به وضوح مشاهده مى کنیم.
سپاهان در فصول گذشــته درگیر ماجراهاى داورى بود؛ در واقع همه چیز به داور مسابقه و شلوغ کارى ربط داده 
مى شد اما هیچ موفقیتى براى این تیم حاصل نشد؛ حاال نویدکیا در آرامش کارش را انجام مى دهد و نتیجه هم مى 

گیرد؛ دیگران هم در سایر تیم ها با داوران درگیرند و همه هفته شکایت مى کنند. 
تغییر نگرش در فوتبال ایران همین است که هست…

 مدافعى که 
گلزنى را 
فراموش نکرده 
است

نویدکیا 
بدون دعوا 
جام 
مى خواهد

9شماره 9 تیم فوتبال سپاهان در بهترین زمان ممکن به 
ب خود رسیده و این خبر خیلى خوبىبراى سپاهانى ها 

 سر عزت پورقاز که روى ارسال کرنر احسان حاج صفى 
رم سپاهان را مقابل صنعت نفت ثبت کرد که بگذریم، 
روى هر سه گل قبلى طالیى 
پوشــان ردپاى ســجاد 

ززاده به 
مملوس

شــاهده 
 اول ســپاهان پس از کار تکنیکى ســروش رفیعى، 
پاسدقیق و روبه  زیدانى این هافبک خوشتکنیک و

2 به دست آمد که ثانیه هایى قبل تر 2 بازیکن نفت آبادان 
ان خارج کرده بود؛ سجاد شهباززاده درست وسط دو 
یانى نفت آبادان جایگیرى کرده بود و وقتى توپ به او 
ى چپ خود را تکیه کرد و با بغل پاى راست، پس از سه 

کرد. باز  گلنزده بود، دروازه را
 بازى توسط شــهباززاده به ثمر نرسید، ولى قطعا اگر 
یق او نبود، این گل هم ثبت نمى شــد. او که پیش تر 
ل اول به پیکان در دیدار رفت، پاس گل مشــابهى را 
اینبار به خوبى پاسخ فراهم کرده بود، ــروش رفیعى

پاس محمدرضا حســینى را 
3داد و او را بــدون2،3 بازیکن 
نفت آبادان کــه در تعقیبش 
بودند، در موقعیت تک به تک 
با فرزین گروسیان قرار داد و 

7شماره 7 سپاهان هم گل دوم 
ثبت کرد. بازى را

ســوم  گل 
بازى باز همدر موقعیت مشابه 

به گل اول ثبت شد. فرار دانیال 
اســماعیلى فر با یک پاس رو به 
عقب همراه شد و شــهباززاده که 
از روى خط محوطه جریمه استارت 
سریعى را با تمام توان آغاز کرده بود، 
باز هم در زمان و مکان مناســب به 
پاس مدافع راســت ســپاهان رسید 
و با یــک بغل پاى راحــت، دروازه 
باز دوم گروســیان را براى مرتبه

کرد.
شهباززاده اگر روند گلزنى اى که در نیمه اول فصل آغاز کرده

بود را ادامه مى داد، احتماال همین حاال از رکورد رضا نوروزى 
4که با 24 بار گلزنى با پیراهن فوالد خوزستان، بهترین گلزن 
کرده بود؛ با این حال عملکرد لیگ اســت، عبور تاریخ ادوار

او در نیم فصل دوم با فشــرده شدن 
بازى ها کمــى دچار فراز

نشیب شد. او که سه هفته قبل و
مقابل مس رفسنجان موفق به 
گلزنى شده بود، ســه مسابقه را 
بدون گلزنى پشت سر گذاشت، 
ولى درنهایت در دیدار هفته بیست 
و هفتم بــراىچهارمیــن مرتبه 
(مهاجم سپاهان پیش تر مقابل 
ماشین سازى، نساجى مازندران 
و آلومینیوم دبل کــرده بود) در 
9طول فصل دبل کرد تا 19 گله 

شــود و عالوه بر باال بردن شــانس خود براى کسب کفش
عماد رضا نزدیک شود که بیشترین گل را طال، هم به رکورد
براى ســپاهان در تاریخ لیگ برتر ثبت کرده و هم در فاصله
20 ساله لیگ برتر 5 گل با رضا نوروزى بهترین گلزن تاریخ

قرار بگیرد.
شهباززاده وقتى به اینباشگاه اصفهانى ملحقشد، حتى

از طرفداران این تیم انتقاد کردند  بعضى

و گفتند او گل نزن است. شهباززاده که حتى مدتى به
تالش خاطر اختالف با باشگاه القطر بیرون از فوتبال مانده بود،
کرد تا نشان دهد این انتقادات اشتباه است. او فصل اول آنگونه
باید خوش ندرخشید ولى در فصل جارى عالى بوده است. که
9شهباززاده حاال با 19 گل زده در صدر جدول گلزنان قرار دارد
دوم 8 گل کمتر از او به ثمر رسانده. با توجه به آمارى که 8و نفر
خط حمله تیم ها و دیگر مهاجمان دارند بعید است در سه هفته

پیشرو اتفاقى رخ دهد.
اما بد نیست بدانید شهباززاده کال ضد ستاره است. او دوست
ندارد در رسانه ها باشد. خیلى کم مصاحبه مى کند و بارها گفته

تو چشم باشد. عالقه اى ندارد

 شهباززاده به تاریخ سپاهان چسبید

احسان حاج صفى کاپیتان تیم فوتبال سپاهان در مصاف با 
صنعت نفت آبادان ارسال کننده پاس گل چهارم تیمش از 

روى یک ارسال کرنر بود.
در کنار پرسپولیس که در پنجره نقل و انتقاالت بسیار فعال 
عمل کرد و توانست با خرید شــهریار مغانلو و بازگرداندن 
مهدى ترابى شرایط بسیار خوبى در خط هجومى اش رقم 
بزند، ســپاهان هم بیکار نبود و با بازگرداندن احسان حاج 
صفى سعى کرد در رقابتى که با پرسپولیس در عرصه هاى 

مختلف دارد، جا نماند.
حاج صفى در بدو ورود مقابل تراکتور موفق به ارسال پاس 
گل شــد و یک هفته بعدتر مقابل ســایپا نیز ارسال کننده 
تنها پاس گل بازى در جریــان پیروزى یک بر صفر مقابل 

سایپا بود.
کاپیتان تیم ملى ســپس یکى دو مســابقه اى به صورت 
مستقیم در جریان گلزنى ها تاثیر نداشت تا در مقابل نساجى 
با شوتى محکم زننده گل 3 امتیازى تیمش لقب بگیرد. حاج 
صفى بار دیگر در مقابل پیکان تاثیرگذار ظاهر شد و زننده 

تک گل تیمش در جریان تساوى یک بر یک بود.
او که مقابل صنعت نفت آبــادان دهمین حضور با پیراهن 
سپاهان را در لیگ بیستم تجربه مى کرد، توانست روى گل 
چهارم با ارسال کرنر زمینه را براى گلزنى عزت پورقاز فراهم 
کند، تا شبیه سازى گلى که این دو در اکباتان مقابل سایپا به 

ثمر رسانده بودند، در نقش جهان انجام شود.
 سپاهان با درخشــش ســتاره هاى خود نظیر شهباززاده، 
سروش، حسینى و ... موفق به شکست شاگردان پورموسوى 
شد تا همچنان رقابت شــدید براى کسب عنوان قهرمانى 
لیگ بیستم ادامه دار باشد و در این مسیر احسان حاج صفى 
طى هفته هاى اخیر با زدن 2 گل و ارسال 3 پاس گل نقش 

مهمى در موفقیت هاى سپاهان ایفا کرده است.

با برترى پرگل سپاهان مقابل صنعت نفت حاال 
این تیم از یک جهت نسبت به پرسپولیس برترى 

دارد.
تیم فوتبال سپاهان شنبه شب مقابل صنعت نفت 
به برترى پرگل 4 بر یک دست پیدا کرد تا فاصله 
2 امتیازى خودش را با پرسپولیس در صدر جدول 
حفظ کند و همچنان امیدوار بــه لغزش این تیم 

باشد تا بتواند جایش را در صدر جدول بگیرد.

برد پرگل ســپاهان مقابل صنعــت نفت اگرچه 
منجر به نزدیک تر شدن این تیم از لحاظ امتیاز به 
پرسپولیس نشد ولى از یک جهت شانس این تیم 
را براى کسب قهرمانى بیشتر کرد و آن هم برترى 

پیدا کردن طالیى پوشان در تفاضل گل است.
ســپاهان پیش از ایــن تفاضل گل مســاوى با 
پرسپولیس داشت و اگر شــب گذشته با اختالف 
یک گل به پیروزى مى رسید تفاضلش پایین تر از 

رقیب بود ولى حاال با تفاضل +25 و یک تفاضل 
بیشتر از پرســپولیس مى تواند در صورت تساوى 

امتیازها باالتر از آنها قرار بگیرد. 
بدین ترتیب اگر براى مثال سرخپوشان در یکى 
از دیدارهاى آتى به تســاوى برسند و سپاهان در 
آن هفته پیروز شود، امتیازها برابر شده و شاگردان 
نویدکیا به دلیل تفاضل بهتر در جایگاه نخســت 

قرار خواهند گرفت.

محمدرضا حسینى یکى از زیباترین گل هاى لیگ بیستم را در بازى مقابل 
صنعت نفت به ثمر رساند.

در دقیقه 35 این بازى محمدرضا حســینى هافبک سپاهانى ها یکى از 
زیباترین گل هاى لیگ بیستم را وارد دروازه صنعت نفت کرد. او ابتدا توپ 
را از محمدرضا خلعتبرى گرفت و از میان دو بازیکن ســبز پوش آبادانى 

عبور کرد و به سمت دروازه حریف هجوم برد.
حسینى سپس با عبور از یک بازیکن دیگر صنعت نفت، توپ را به سجاد 
شهباززاده سپرد که پشت به دروازه و مترصد دریافت پاس بود. بهترین 
گلزن لیگ برتر نیز زمانى که دید حسینى خودش به قلب خط دفاعى زده، 
یک و دوى او را کامل کرد تا هم تیمى اش در مصاف تک به تک با گلر 

آبادانى ها قرار بگیرد.
حســینى ســپس در دوئلى تن به تن به فرزین گروســیان، با شلیکى 
دیدنى توپ را به تور دروازه صنعت نفت چســباند تا یکى از زیباترین و 
انفرادى ترین گل هاى لیگ بیســتم را شاهد باشــیم. گلى که با عبور 
مستقیم حســینى از 3 بازیکن صنعت نفت و یک و دوى تماشایى او با 

شهباززاده رقم خورد. 
هافبک خوش نقش اصفهانى ها حاال براى ششــمین بار در این فصل 
موفق شده است دروازه رقباى سپاهان را باز کند ضمن اینکه او 3 بار هم 
پاس گل داده است. گل او به شکل فوق العاده اى به ثمر رسید و بسیارى 
نیز از آن با عنوان یک گل مارادونایى یاد کردند. درخشــش این بازیکن 
ممکن است منجر به تغییر تصمیم اسکوچیچ براى دعوت از حسینى به 

تیم ملى نیز بشود.

گل مارادونایى حسینى 
در نقش جهان

شــ
طــ
قابل
بود.
چرخ

جلوى
را از
مداف
رسید
هفته
گل
پاس
روى
براى

احسان حاج صفى
صنعت نفت آبادا
روى یک ارسال

در کنار پرسپولیس
عمل کرد و توانس
مهدى ترابىشر
بزند، ســپاهان
صفى سعى کرد
ن مختلف دارد، جا
حاج صفى در بدو
گل شــد و یک
تنها پاس گل باز

سایپا بود.
کاپیتان تیم ملى
مستقیم در جریان
با شوتى محکم ز
صفى بار دیگر د
تک گل تیمشد
او که مقابل صنع
سپاهان را در لیگ
چهارم با ارسال ک

کند، تا شبیه سازى
ثمر رسانده بودند
درخش  سپاهان با
سروش، حسینى
شد تا همچنانر
لیگ بیستم ادامه
طى هفته هاى اخ
مهمى در موفقیت

حاج صفى 
و بازهم یک کار اثرگذار 
شانس قهرمانىدیگر در سپاهان

 سپاهان 
بیشتر از قبل شد

خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران در تالش است وضعیت داورى در کشور را بهبود 
بخشد که بدون شک یکى از راهکار ورود VAR به استادیوم هاى ایران است.

او پیرامون گالیه هایى که از باشگاه ها داشت، گفت :«حساسیت بازى هاى لیگ به قدرى 
زیاد اســت که نمى توان درباره داورى اظهار نظر شتاب زده کرد و ممکن است هر سخن 
تاثیرى در روند قضاوت به خصوص در هفته هاى آخر داشــته باشد. داوران امروز نسبت 
به گذشته خسته تر هستند و روحیه ضعیف ترى دارند. عدم امنیت روانى، مالى و حقوقى 
موجب شده داوران به سختى کار خود را انجام دهند. این مسائل و افراد صاحب نفوذ در 
این حوزه فشار زیادى به کمیته داوران وارد مى کنند و براى همراه شدن داورى با فوتبال 
چاره اى جز حل این مسائل نداریم.هیچ چیزى سر جاى خود نیست و اعضاى کمیته داورى 
تنها فرصت مى کنند آرایش داوران بازى ها را طراحى کنند و هیچ زمانى براى آموزش و 

توصیه باقى نمى ماند.»
سرپرست کمیته داوران که گفته بود یکى از معضالت داورى باال بودن تعداد آنهاست در 
این باره بیشــتر توضیح داد و گفت: «174 داور و کمک داور، لیگ برتر کشور را قضاوت 
مى کنند. باال بودن تعداد داوران معضل بزرگى است چرا که موجب طوالنى شدن فاصله 
قضاوت مى شود و خطا را افزایش مى دهد. فعًال در این فصل چاره اى براى این موضوع 
نداریم.براى لیگ برتر فوتبال به 24 داور نیــاز داریم که به همراه کمک نهایتا به 80 نفر 
برسد، نه بیشتر! کاهش تعداد مى تواند منجر به آموزش مطلوب، خدمت رسانى، تشویق و 

تنبیه به هنگام داوران شود که در نهایت راندمان را افزایش مى دهد.» 
خداداد افشاریان هم چنین در مورد VAR صحبت کرد و گفت: «نخستین جلسه مربوط 
به واردات این تکنولوژى در فدراسیون برگزار شده است، اما فرآیند به کارگیرى آن زمانبر 
است. در حال حاضر هیچ مشکلى جز مسائل آموزشى و ادارى وجود ندارد.تمام کارگروه ها 
پروسه مربوطه را پیگیرى مى کنند و نامه مورد نظر به فیفا ارسال شده است که با این روند 
کارى پیش بینى مى شود تا 9 ماه آینده یعنى پایان نیم فصل دوم، VAR در فوتبال ایران 

به کار گرفته شود.»

سید مجتبى حسینى و سه دستیار او به دلیل ترك تیم نفت 
مسجد سلیمان، در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 

محکوم شدند.
با اعالم غالم رضا زمان پور معاون حقوقى موسسه فرهنگى 
ورزشى نفت مسجدسلیمان، مجتبى حسینى سرمربى سابق 
این تیم که به همراه  مجید محافظت کار، صادق غفاریان و 
مهدى خانه آباد در پایان نیم فصل اول، اقدام به ترك تیم 
فوتبال نفت داشــتند و قراردادشــان را هم به صورت یک 
طرفه فسخ کردند، از سوى کمیته تعیین وضعیت  فدراسیون 

فوتبال محکوم شدند.
در پى ترك باشــگاه نفت توسط مجتبى حســینى و سه 
دســتیارش و عقد قرارداد با باشــگاه ذوب آهن و شکایت 
باشگاه نفت از این مربیان، کمیته تعیین وضعیت هم پس از 
ارائه شکایت موسسه فرهنگى ورزشى نفت مسجدسلیمان 
توسط غالمرضا زمان پور معاون حقوقى باشگاه و بررسى 
شکایت مطرح شــده، این کمیته حسینى و سه دستیار او را 
به دلیل فســخ یک طرفه، هر کدام را به پرداخت مبلغ یک 
میلیارد ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 21 میلیون و 800 
هزار ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان، محکوم 

کرد.
همچنین این راى، قابــل تجدید نظرخواهــى در کمیته 

استیناف فدراسیون فوتبال است. 
کمیته وضعیت بازیکنان،دعواى خواهان به طرفیت باشگاه 

ذوب آهن را مردود اعالم و قابل رسیدگى نمى داند.

زمان دقیق ورود VAR به ایران مشخص شدمحکومیت سر مربى ذوب آهن بابت ترك نفت
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همزمان با آغاز واکسیناسیون عمومى در سطح جهان یک 
نظریه به طور جدى بیان شد: واکسن کرونا بر روى افراد 
چاق و بسیار چاق کارایى و اثر ندارد. این موضوع نگرانى 

شدیدى براى افراد چاق به وجود آورد.
امــا مطالعــات و بررســى هاى انجام شــده نشــان 
مى دهد واکســن هاى کرونا بر روى افــراد چاق هم 
کارایى و اثــر دارنــد و به ایــن ترتیب نظریــه قبلى 

رد شده است.
تحقیقات ابتدایى در رابطه با این نظریه نشــان داده بود 
که مردمانى با عارضه چاقى و یا چاقى بیش از اندازه در 
صورت تزریق واکسن کرونا اثربخشى و ایمنى در برابر 

کووید19 نخواهند داشت.
اما تحقیقات حداقل در رابطه با سه واکسن فایزر، مدرنا 
و جانسون نشان داده که چنین نیست و افراد چاق هم در 
صورت تزریق واکسن در تقابل با ویروس کرونا ایمنى 

ایجاد مى کنند.
مطالعاتى که حداقل در آمریکا انجام شــد نشان داد که 
نتایج بسیار امیدوارکننده است چرا که در بدن افراد چاقى 
که واکســن را زده اند 96 درصد ایمنى بخشى در مقابل 

ویروس کرونا ایجاد شده است.
چاقى البته همچنان یک عامل بسیار خطرناك و تشدید 

کننده براى بیمارى کرونا محسوب مى شود.

«دلتا» به عنوان یکى از گونه هاى جهش یافته خانواده 
ویروس کرونا، خطرناك ترین، مسرى ترین و بدترین 

ویروسى است که تا به حال شیوع پیدا کرده.
در آمریکا، چین و سایر کشــورهاى بزرگ و کوچک و 
پرجمعیت و کم جمعیت دلتا به سرعت در حال گسترش 
است.  دلتا به عنوان ویروسى مسرى معرفى مى شود که 
هم قدرت کشــندگى باالترى دارد و هم میزان بسترى 

شدن بیماران را باالتر مى برد.
کارشناسان هشدار داده اند اگر سرعت واکسیناسیون در 
جهان باالتر نرود هیچ دولتى اعم از توسعه یافته و نیافته 
یاراى مقابله با آن را ندارد. تخمین برخى از کارشناسان 

دیگر نیز حاکى از آن است بین 5 تا 7 ثانیه فرصت الزم 
است تا به محض روبرو شدن با یک فرد آلوده به ویروس 

کروناى دلتا به دلتا آلوده شوید.
نشــریه تایمز استرالیا از میزان ســرایت و عفونى بودن 

ویروس دلتا تعبیر جالبى دارد: «دلتا انسان را مى بلعد».
از ســویى دیگر گزارش هاى دیگر حاکى از آن اســت 
واکســن هاى مختلف کرونا یکى پــس از دیگرى در 
مقابل دلتا کم اثر بودن خود را نشان مى دهند. با این حال 
سازمان جهانى بهداشت با معرفى کردن ویروس کرونا 
به عنوان ویروس غالب بر روى واکســینه شدن سریع 

مردم تاکید مى کند.

رد نظریه بى اثر بودن واکسن 
کرونا بر روى افراد چاق

دلتا، انسان را 
مى بلعد!

زمان پایان کرونا
   ایرنـا | جوسـپ بورل مسـئول سیاسـت خارجى 
اتحادیه اروپا  اعالم کرد، اروپا در آسـتانه خروج از این 
بحران بهداشـتى قـرار دارد اما وضعیـت در آمریکاى 
جنوبى، آفریقا و هند همچنان دشوار و وخیم است. بورل 
افزود: جهان به صورت کلى (شـامل تمام کشورها) تا 
سال 2023 بر ویروس کرونا غلبه نخواهد کرد. رئیس 
دیپلماسى اتحادیه اروپا تاکید کرد: همه ما از پیامدهایى 
کـه در آینـده رخ خواهد داد، آگاه هسـتیم امـا در عین 
حـال راه حل عبور از ایـن بحران را نیـز مى دانیم و آن 

واکسیناسیون است.

تکمیل ظرفیت 
   ایسنا | سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان 
هرمزگان گفـت: تخت هـاى بیمارسـتان هاى مرجع 
و سـطح شـهر بندرعباس بیش از 100 درصد اشـغال 
هسـتند. دکتر فاطمه نوروزیان افزود: با کمبود شـدید 
تخت روبرو هستیم و پزشکان مجبور به بسترى کردن 

بیماران در راهرو  بیمارستان ها هستند.

اعزام 230 پرستار
 به سیستان 

   ایرنـا | معاون پرسـتارى وزارت بهداشـت درمان 
و آموزش پزشـکى از اعزام 230 پرسـتار بـا همکارى 
فرماندهـى بهـدارى نیـروى زمینى سـپاه پاسـداران 
و دانشـگاه هاى علوم پزشـکى کشـور به سیسـتان و 
بلوچسـتان خبر داد. مریم حضرتى  افزود: 30 پرسـتار 
متخصص آى. سى. یو نیز در مراکز درمانى این استان 

مستقر شدند. 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139960302026024449 مورخ 1399/12/03 هیات یک آقاى 
اکبر موذنى هرندى به شناسنامه شماره 148 کدملى 1286854709 صادره اصفهان 
فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 74,76 مترمربع از پالك 
ثبتى شماره 2 فرعى از 15128 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/21 - م الف: 1154907 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان 

4/135/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003991 مورخ 1400/03/26 احمد منتظرى فرزند 
محمد مهدى بشماره شناســنامه 40 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659749801 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 13 فرعى از 
اصلى 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 36/49 مترمربع. خریدارى 
مع الواســطه بصورت عادى از مالک رســمى مشاعى مى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 1154976- مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/139

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003884 مورخ 1400/03/24 محمد رضا احمدى 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291672011 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 43079 فرعى 
از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/10 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/06 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 1154958- مهدى شبان - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/141

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302026004497 مورخ 1400/03/27 هیات دو خانم عزت 
کنعانى هرندى به شناسنامه شــماره 31650 کدملى 5659168671 صادره کوهپایه 
فرزند على بصورت ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 86,02 مترمربع از پالك 
شماره 120 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد وامالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت عصمت نجفى. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 1154995 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/143

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302026002302 مورخ 1400/02/25 هیات دو آقاى على 
اکبر دهقانى ارزنانى به شناسنامه شــماره 5 کدملى 1291668942 صادره اصفهان 
فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,50 مترمربع از پالك شماره 
257 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت اسداله زاهدى. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 1154954 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/145

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302026001260 مورخ 1400/01/29 هیات دو خانم زهرا 
جلوانى به شناسنامه شــماره 525 کدملى 1287678858 صادره اصفهان فرزند باقر 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52,58 مترمربع از پالك 15044 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 
رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 1155559 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/148

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002815 مورخ 1400/03/02 هیات چهار آقاى 
فضل اله مطلبى فشــارکى به شناسنامه شــماره 568 کدملى 1283575108 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
133,07 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد.
و راى شــماره 140060302026002816 مورخ 1400/03/02 خانم خدیجه مطلبى 
زاده به شناسنامه شــماره 1047 کدملى 1291043950 صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133,07 مترمربع پالك 
شماره 1 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 

1155524 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/150

فقدان سند مالکیت
شرکت یاقوت کویر مهاباد باستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء مشهود 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ گا ودارى پالك شماره یک 
فرعى از 49 اصلى گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در صفحه 364دفتر 52 امالك 
بنام شرکت یاقوت کویر مهاباد ثبت، سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر امالك 
معامله اى انجام نگردیده در اثر جابجایى شرکت مفقود شده است نظر باینکه درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى ایین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا مدت 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود، المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 

1162273 - خیراله عصارى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره /4/258

آگهى تغییرات
شرکت خطوط گستر نوید شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 46524 و شناسه ملى 10260645890 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین کیانى ده کیان به کدملى 1841885614 بعنوان رئیس هیئت مدیره و شهرام سلطانى به کدملى 
1289438201 بعنوان مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و سیدرضا صالبتى قهدریجانى به کدملى 1284699161 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1161009)

آگهى تغییرات
شرکت خطوط گستر نوید شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46524 و شناسه ملى 10260645890 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/03/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حســین کیانى ده کیان به کدملى 1841885614 و شهرام سلطانى به کدملى 1289438201 و 
سیدرضا صالبتى قهدریجانى به کدملى 1284699161 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. على داد جهانگیرى 
حیدرى به کدملى 4621185411 و بهنازالسادات صالبتى قهدریجانى به کدملى 1272105903 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1161007)

روى موج کووید-19

حدود یک هفته مانــده به اجراى مرحلــه آخر رفع 
محدودیت هاى کرونایى در انگلیس، نتایج تحقیقات 
صورت نشــان مى دهد که بیشــتر مردم این کشور 
ترجیح مى دهند در اماکن عمومى همچنان ماسک 
بر صورت داشته باشند. این درحالیست که از 28 تیر 
التزام براى پوشیدن ماسک صورت برداشته مى شود.

72 درصد مردم انگلیس بر اســاس تحقیقات نشریه 
دیلى میل پس از 28 تیر، به استفاده از ماسک صورت 
در وسایل نقلیه عمومى ادامه مى دهند. دو سوم این 

عادت را در ســینما و فروشــگاه  و 32 درصد هم در 
پارك ها و فضاهاى عمومى باز، حفظ خواهند کرد.

از ســویى، 64 درصــد گفته اند که از ســختگیرى 
فروشگاه ها براى ممانعت از ورود افرادى که ماسک 
برصورت ندارند حمایت مى کنند. قشر قابل توجهى از 
شرکت کنندگان هم در این نظرسنجى گفته اند که 
حس خوبى نســبت به افرادى که ماسک نمى زنند 

ندارند.
این درحالیســت بوریس جانســون نخســت وزیر 

انگلیس اعــالم کرد کــه از 19 جــوالى (28 تیر) 
عمــده محدودیت هــاى کرونایــى از پوشــیدن 
ماسک در فضاهاى عمومى سرپوشــیده تا رعایت 
فاصله گذارى هاى اجتماعى و ضــرورت دورکارى 

برداشته مى شود.
جانسون ادعا کرد که واکسن هاى ضد کرونا موثر بوده 
و تاکنون بالغ بر 45 میلیون نفر واکسن زده که از این 
تعداد 33 میلیون نوبت دوم را هم زده اند. نخست وزیر 
انگلیس پیش بینى کرد که تا 19 جوالى تمام جمعیت 

بزرگسال کشور نوبت نخست و دو سوم هم دو نوبت 
واکســن ضد کرونا را دریافت کرده اند. به گفته وى 
افرادى که در این مدت در بیمارستان بسترى شده اند 

واکسن ضد کرونا دریافت نکرده اند.
این درحالى است که گونه جهش یافته ویروس کرونا 
(دلتا) که اولین بار در هند شناسایى شد به سرعت در 
انگلیس شایع شده است. گزارش ها حاکى است که 
گونه دلتا 99 درصــد از کل ویروس هاى کروناى در 

چرخش در انگلیس را شامل مى شود.
ساجد جاوید وزیر بهداشت انگلیس پیش بینى کرده 
که آمار بیماران کرونایى در تابستان به 100 هزار نفر 
در روز برسد. او اذعان کرد: درحالى که محدودیت ها 
را آســان مى کنیم انتظار داریم که آمار مبتالیان به 
میزان قابل توجهى افزایش یابد. او مى گوید کســى 
نمى توانــد درباره آینده پیشــروى کرونا نظر قطعى 
بدهد. همه گیرى کرونا یک وضعیت ناشناخته است و 
«هرچه به جلو حرکت مى کنیم مشخص مى شود که 

پیش بینى ها در این زمینه کمتر قابل اعتماد است.»
با این حال دولت انگلیس معتقد است که واکسن ضد 
کرونا مى تواند شاخص مرگ و میر و بسترى شدن در 
بیمارستان را به میزان قابل توجهى کاهش دهد. ساجد 
جاوید در این زمینه مى گوید که آمار مبتالیان پس از 
رفع محدودیت ها افزایش مى یابد اما آنچه براى دولت 
اهمیت دارد، آمار بسترى شدن در بیمارستان و شمار 

تلفات است.
آمار مبتالیان به کرونا در انگلیس دوباره شدت گرفته 
و روزانه حــدود 30 هزار نفر به ایــن ویروس مبتال 
مى شوند. کارشناسان معتقدند که موج سوم کرونا در 
این کشور اغاز شده اما با امواج قبلى متفاوت خواهد 

بود و تلفات زیادى نخواهد داشت.

آمار اعالم شده در فاصله یک هفته مانده تا رفع محدودیت ها نشان مى دهد؛

انگلیسى ها به ماسک صورت وابسته شده اند!

نخست وزیر کره جنوبى با بیان اینکه محدودیتهاى کرونایى در 
شهر سئول به باالترین سطح خود مى رسد، هشدار داد: رکورد 
شناسایى موارد جدید ابتال به کووید-19 به حداکثر سطح خود 

رسیده است.
این کشور پیش از این به عنوان الگویى موفق در مقابله با همه 
گیرى کروناویروس معرفى شد و عموم مردم آن به میزان قابل 
توجهى فاصله گذارى اجتماعى و دیگر دستورالعملها را رعایت 
مى کردند اما روند واکسیناسیون در کره جنوبى به دلیل کمبود 

منابع کند بوده است.
آمارها حاکى از آن است امروز 1316 مورد جدید ابتال به بیمارى 
کووید-19 در کره جنوبى شناسایى شده که از زمان آغاز همه 
گیرى باالترین رقم بوده است. بیشتر موارد جدید ابتال مربوط به 

شهر سئول و مناطق مجاور آن بوده است.
بر اساس محدودیتهاى جدیدى که از روز دوشنبه اجرا خواهد 
شد و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت تجمع بیش از دو نفر 
پس از ساعت 18 عصر ممنوع شده و مدارس تعطیل مى شوند.

همچنین ظرفیت پذیرش در کافه ها و رستوران ها محدود شده 
و خدمات سرویس دهى بعد از ساعت 10 شب ممنوع است.

باالترین سطح محدودیت 
کرونایى در کره 
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بســیارى از افراد در زمان اقامت در یک 
محل جدید با مشــکل خوابیــدن مواجه 
مى شــوند و اکنــون پژوهــش جدید 
دانشــمندان، مغز را عامل این پدیده که 
آن را "اثر شب اول" نامیده، معرفى کرده 

است.
به نظر مى رســد که در زمان خوابیدن در 
محل ناشــناس، یکى از نیمکره هاى مغز 
بیدار مانده و بــه نگهبانى مى پردازد زیرا 

بیش از حد معمول احساس خطر مى کند.
در دنیاى وحش حیواناتى مانند نهنگ ها، 
دلفین ها و برخى پرندگان با یک نیمکره 
مغزى هوشیار مى خوابند اما همیشه تصور 
مى شــد که هر دو نیمکره مغز انسان در 

زمان خواب غیرفعال مى شوند.
اکنون تحقیقات جدید محققان دانشگاه 
براون نشــان داده که یــک نیمکره مغز 
انســان بطور ناخــودآگاه در محیطهاى 
ناشناس هوشیارتر باقى مى ماند. اگرچه 
اکنون این پدیده شامل خواب ناراحت در 
اتاق یک هتل است اما در گذشته احتماال 

یک انطباق تکاملى مهم بوده است.
محققان از مدتها پیش مى دانســتند که 
خواب افراد در محیط جدید در شــب اول 
با اختالل روبرو مى شــود در نتیجه آن ها 
داده هاى خواب شب اول مورد آزمایش را 
دور انداخته و از شب دوم استفاده مى کنند.
دانشمندان براى بررســى رویدادهاى 
شــب اول از تکنیک هاى تصویربردارى 
پیشرفته عصبى مغز استفاده کردند. آن ها 
طى ســه آزمایش از چندین روش براى 
سنجش دقیق فعالیت مغز 35 داوطلب در 
زمان خواب استفاده کرده و دریافتند که 
در شب اول، یک شبکه خاص در نیمکره 
چپ مغز نسبت به نیمکره راست بویژه در 
زمان خواب عمیق هوشیارتر باقى ماند. به 
دالیلى که هنوز براى دانشمندان ناشناخته 
باقى مانده، بخش بیدارتر مغز همیشــه 
نیمکره چپ بوده اســت. بخش چپ مغز 

واکنش بیشترى به صداها نشان مى دهد. 
محققان اکنــون در تالش براى غیرفعال 
کردن بخش فعال مغز توســط تحریک 
مغناطیســى ترانس کرانیال هستند تا از 

ارتقاى سطح خواب مطمئن شوند.

آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده اید که غذاها نیز مى توانند 
باعث بروز سردرد شوند؟ 

به عقیده برخى از متخصصان پنیر جزو مواد غذایى ایجادکننده 
دردهاى میگرنى است. نتایج بررسى هاى متعدد نشان مى دهد 
که آمین هاى موجود در ترکیب برخى از پنیرها مانند «تیرامین» 
مى تواند باعث بروز میگرن و تشــدید آن شود. افراد مبتال به 
میگرن نسبت به پنیر حساس هستند و بهتر است از پنیرهاى 
تخمیر شده بپرهیزند. اگر اهل مصرف پنیرهاى خارجى مانند 
کممبر یا رکفور هستید، بیشتر حواستان را جمع کرده و از مصرف 
آنها خوددارى کنید. نتایج یک پژوهش آمریکایى نشان مى دهد 
که میزان باالى چربى خون مى تواند عاملى براى بروز دردهاى 

میگرنى شود.
رژیم هاى غذایى مى تواند روى بــروز دردهاى میگرنى تاثیر 
بگذارد. افرادى که دچار مشکل عدم تحمل گلوتن (سلیاك) 
هستند بیشتر در معرض مشکل قرار دارند. توصیه مى کنیم در 
مصرف مواد غذایى حاوى گلوتن مانند نان، پا ستاها، کیک ها، 
پیتزاها و ساندویچ و غیره احتیاط کنید. اگر دچار مشکل عدم 
تحمل نباشید نیازى نیست که خودتان را از مصرف این مواد 
غذایى محروم کنید؛ اما اگر این مشــکل در شما باشد باید از 

مصرف این مواد غذایى خوددارى کنید.
متوجه شده اید بعضى ها با یکى دو قاشــق زدن و در یک آن، 
بستنى را تمام مى کنند. اگر جزو این افراد هستید و درعین حال 
سردرد هم مى گیرید باید بدانید نتایج یک پژوهش انگلیسى 
نشان مى دهد که بســتنى نیز مى تواند یکى از عوامل ایجاد 
میگرن شود به خصوص اگر فرد با سرعت زیاد آن را میل کند. 
توجه داشته باشــید که به عقیده محققان بستنى و دوستانش 
باعث ایجاد میگرن نمى شوند اما باعث بروز دردهاى ناگهانى 
و زودگذر خواهند شد. اگر به میگرن مبتال هستید با آرامش و 
کم کم از بستنى تان میل کنید تا ســرماى آن باعث سردرد و 

حمالت میگرنى نشود.

نتایج یک مطالعه تأیید مى کند که کروناویروس غدد بزاقى 
را آلوده کرده و تکثیر مى شود و دهان یک نقطه ورود مستقیم 
براى کروناویروس است. مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه 
سائو پائولو برزیل و دانشگاه میشیگان آمریکا نشان داده است 
که کروناویروس در غدد بزاقى میزبان انسان آلوده وجود داشته 

و تکثیر مى شود.
توانایى کروناویروس جدید در انتشار و آلودگى یکى از عوامل 
تعیین کننده وضعیت پاندمى کووید 19 است. کروناویروس به 
طور مداوم در بزاق تشــخیص داده شده است. تیم تحقیق در 
موارد ُکشنده کووید 19 نمونه بردارى انجام داد. نمونه هایى از 
غدد بزاقى شامل SG ها، پاروتید، زیر فکى، و مینور بدست آمد.

این تیم با آنالیز هیســتوپاتولوژیک نمونه ها را مورد تجزیه و 
تحلیل قرار داد تا مشــخصات ویروسى کیفى و کمى در غدد 
بزاقى مشخص شود. این مطالعه شامل 13 بیمار زن و 11 بیمار 
مرد با میانگین سنى 53 سال بود. نمونه کروناویروس در 30 

نمونه SG از 18 بیمار مثبت بود.
 بررسى ها حاکى از وجود کروناویروس و تکثیر آن در دهان بود.

بى تحرکى براى مدت طوالنى، چه براى کار کردن باشد و چه 
براى تماشاى تلویزیون، باعث مى شود میزان قند خون باال برود 
و خطر مرگ در اثر بیمارى  هاى قلبى عروقى بیشتر شود. حتى 
ورزش هم این تاثیر را از بین نمى برد. با این حال شما مى توانید 
بعد از یک روز طوالنى بى تحرك ماندن، با اجراى ترفندهایى، 

عوارض ناشى از نشستن بیش از حد را از خود دور کنید.

گردن درد
اگر شما با کامپیوتر کار مى کنید یا کار ادارى فراوانى دارید که 
موجب مى شود ساعات زیادى را پشت میز کارتان بگذرانید، 

احتمال اینکه در پایان روز در ناحیه پشت و گردن احساس 
گرفتگى یا درد داشته باشــید زیاد خواهد بود. در صورت 
امکان براى پیشگیرى از گردن درد از وسایل ارگونومیک 
استفاده کنید و در غیر این باید از روشهاى مختلف دیگر 

براى رفع مشکل خود استفاده کنید.
هنگام کار پشت خود را تا حد امکان صاف نگه دارید. 
از خم شدن روى صفحه کلید بپرهیزید و سعى کنید 
صفحه کلید را تا حد امکان باال بیاورید تا مجبور نباشید 

ساعات طوالنى به پایین نگاه کنید.
مدام صاف نشستن را به خود یاد آورى کنید. حتى 
مى توانید یک یادداشــت روى صفحه نمایشگر 
کامپیوتر خود نصب کنید و هربار با دیدن آن طرز 

نشستن خود را تنظیم کنید.
در طى زمــان باالخره به صاف نشســتن عادت 
خواهید کرد. اگر شما هنگام کار در ساعات طوالنى، 
به درد جدى در ناحیه گردن مبتال مى شوید، شاید به 

جا به جا کردن صفحه نمایشگر نیاز باشد.

عدم تمرکز
بیش از حد نشستن یک عارضه دیگر هم دارد و آن 
محدود شــدن جریان خون به مغز شما است. بلند 
شدن از پشت میز کار به دفعات و هر 40 دقیقه یک 
بار و یا تقسیم وظایف کارى با همکارتان، مى تواند 
شما را در انجام وظایف خالق تر کند و میزان اکسیژن 

رسانى به مغزتان را افزایش دهد.

افسردگى
مطالعات نشــان داده، زنان میانسالى که روزانه بیش 
از 7 ساعت مى نشینند، نسبت به کسانى که 4 ساعت 
یا کمتر بى تحرك هســتند، بیشــتر در معرض خطر 

افسردگى قرار دارند.
به گفته محققان، نشستن طوالنى مدت با افکار منفى 
و خطر ابتال به برخــى بیمارى هاى روانــى از جمله 
افسردگى همراه اســت. در عوض یک پیاده روى 30 
دقیقه اى در روز مى تواند نتیجــه اى کامال برعکس 

داشته باشد.

مشکالت انسولین
فقط یــک روز بى حرکــت ماندن مى توانــد به طور 
چشمگیرى منجر به کاهش فعالیت انسولین و سخت 
شدن کنترل قند خون شود. همین روند فرد را در معرض 
خطر ابتال به دیابت نوع 2 قرار مى دهد. زمانى که قند به 
سلول ها مى رسد یک سرى واکنش هاى زنجیره اى 
رخ مى دهد تا به قند اجازه ورود به داخل بافت داده شود.

بى تحرکى باعث مى شــود قابلیت عضله ها در دریافت قند 
از جریان خون کاهش پیدا کند از این رو در برابر انســولین 
مقاوم تر مى شــود. حرکت هاى کوچــک و منظم، فعالیت 

انسولین را در عضله بهبود مى بخشد.

کمردرد
کم تحرکى ســتون فقرات، باعث انعطاف پذیرى کمتر آن 
مى شود و زمینه آسیب دیدگى ستون مهره ها را بر اثر فعالیت 
هاى روزانه از جمله بستن بند کفش فراهم مى کند. دیسک 

اى نرم است که نشستن طوالنى مدت بین مهره اى ماده 
باعث مى شود دیسک آسیب ببیند.
حرکت هاى ناگهانى، احتمال 
دیسک کمر را باال مى برد و 
باعث درد و سفتى عضله 
مى شــود. با نشستن 
روى یــک صندلى 
راحــت نمى توان 
را  مشــکل 
حــل 

کرد.
اگر پشت میزنشین هستید، حواستان باشد که صاف بنشینید. 

نباید گردن تان جلوتر از شانه هایتان باشد.
از آویزان نگه داشتن شانه ها بپرهیزید و پاهایتان را روى زمین 
قرار داده و در پشتتان، یک پشتى مناسب قرار دهید تا گودى 

کمرتان را پر کند.

درد پا
هنگامى که پاها شانس کشش و حرکت را نداشته باشند، درد 
عضالت شروع مى شود. شــاید تصور کنید که استئوآرتریت 
تنها در افرادى به وجود مى آید که به شدت ورزش مى کنند 
اما محققان مى گویند بین نشســتن طوالنــى مدت و بروز 

استئوآرتریت ارتباط وجود دارد.
نداشتن فعالیت به چاقى مفرط منجر مى شود و باال رفتن وزن 

فشار بیشترى روى مفصل ها وارد مى کند.
از طرفى ضعیف شــدن عضله ها به علت کم تحرکى باعث 
مى شود هنگام بلند شــدن از روى صندلى از دست هایتان 

کمک بگیرید.
این حالت نشانه ضعیف شدن عضالت بزرگ ران است. برخى 
معتقدند که ضعیف شدن عضالت مى تواند به استئوآرتریت 

منجر شود.
هنگامى که در حالت نشسته هســتید، پاهاى خود را 
کامال روى زمین قرار دهید و ارتفاع صندلى خود 
را تنظیم کنید به طورى که زانوهایتان کمى 

باالتر از باسن قرار گیرد
بیمارى هاى قلبى

نشســتن طوالنــى مــدت بــا افزایش 
فشارخون و کلســترول ارتباط دارد. این 
دو عامل خطر بروز حملــه قلبى را باال 

مى برد.
در عوض، فعالیــت بدنى عملکرد رگ 
ها را بهبود مى بخشد و باعث تنظیم 
ضربان قلب مى شود که جریان خون 

در رگ ها را سریع تر مى کند.
هر چه جریان خون ســریع تر باشد 
اکسیدنیتریک بیشترى از الیه درونى 
دیواره رگ ها ترشــح مى شــود. در 
نتیجه رگ ها سالم و نرم مى ماند اما 
در حالتى که فرد تحرك کمترى دارد 
بدن براى حفظ ضربان قلب باید فشار 

بیشترى به رگ ها وارد کند.
این فشــار چربى را به دیــواره هاى 
رگ ها وارد مى کند و باعث ســفت 
شدن آن مى شود. این امر مى تواند 

خطر حمله قلبى را باال ببرد.

ضعیف شدن استخوان ها
یکى دیگر از عوارض بى تحرکى، از 
دست دادن مواد معدنى استخوان ها 
و کاهش توده استخوانى است. براى 
جبران این رونــد منفى، غذاهاى غنى 
از کلسیم مانند شیر و اسفناج، و غنى از 
ویتامین دى مانند تخم مرغ و ماهى مى 

توانند مفید باشند.

بعد از نشستن طوالنى 
چگونه خود را ریکاورى کنیم؟

گوجه فرنگى از جمله مواد غذایى به شمار مى رود که به 
گفته متخصصان مصرف بیش از حد آن ممکن است منجر 
به بروز مشکالت جدى براى افراد شود.یک جمله وجود 
دارد که مى گوید مصرف بیش از حد هر چیزى مضر است 
که در مورد گوجه فرنگى نیز کامال درست است. اگر بیش 
از حد گوجه فرنگى مصرف مى کنید، مراقب باشید، زیرا 
ممکن است منجر به بروز برخى از عوارض جانبى در بدن 
شما شود. در ادامه به برخى از عوارض جانبى مصرف بیش 

از حد گوجه فرنگى اشاره شده است.

رفالکس اسید معده
همانطور کــه مى دانید گوجه فرنگى ماهیت اســیدى 

دارد؛ بنابراین، پــس از مصرف بیش از حد 
گوجه فرنگى، به دلیل اسید معده اضافى 

ممکن است سوزش معده یا رفالکس 
اســید را تجربه کنید. اگر از استرس 
گوارشــى رنج مى برید یــا عالئم 
GERD (رفالکس معــده) دارید، 

باید به راحتى گوجه فرنگى را حذف 
کنید. عالئم آلرژى به گوجه فرنگى 

اغلب بالفاصله پــس از مصرف میوه 
بروز مى کنند.

مشکالت مربوط به کلیه
طبق گفتــه متخصصان، افرادى که بــه بیمارى هاى 
مزمن کلیوى مبتال هستند باید مصرف پتاسیم را محدود 
کنند و گوجه فرنگى سرشــار از آن است. مقادیر باالى 
اگزاالت نیز اگر بیش از حد مصرف شود، مى تواند منجر 

به مشکالت کلیوى شود.
سندرم روده تحریک پذیر

گوجه فرنگى، بــا توجه به پوســت و دانه هاى تحریک 
کننده، ممکن است باعث سندرم روده تحریک پذیر شود 
و اگر از پیش دچار IBS هســتید، به گفته متخصصان 

گوجه فرنگى مى تواند باعث نفخ شــکم شــود. گوجه 
فرنگى همچنین یکى از رایج ترین مواد حساســیت زاى 
غذایى است که ممکن است مشــکالت روده اى ایجاد 
کند؛ بنابراین بهتر است گوجه فرنگى را به میزان متوسط   

مصرف کنید.

درد مفصل
تحقیقات مداوم نشــان مى دهد که مصــرف بیش از حد 
گوجه فرنگى مى تواند باعث تورم و درد در مفاصل شــود، 
زیرا آن ها مملو از یک آلکالوئید به نام ســوالنین هســتند 
که مسئول تجمع کلسیم در بافت هاست و بعد ها منجر به 

التهاب مى شود. 

آلرژى و عفونت
ترکیبى به نام هیســتامین در گوجــه فرنگى ممکن 
اســت منجر به جوش هاى پوســتى یــا واکنش هاى 
آلرژیک شود. از این رو اگر به گوجه فرنگى حساسیت 
دارید، ممکن اســت دچار تورم دهان، زبان و صورت، 
عطسه و عفونت گلو شوید. در ضمن گوجه فرنگى 
مى تواند باعــث درماتیت تماســى آلرژیک 
شــود. در صورت حساســیت به پوست، 
فقــط با لمــس میــوه، خــارش و متورم

 مى شود.

ى ماهیت اســیدى 
 از حد 

فى
س

ه

که مسئول تجم
التهاب مى شود

آلرژىو
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اســت منجر
آلرژیکشود.
دارید، ممکن
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مصرف بیش از حد گوجه فرنگى چه خطراتى دارد؟

دلیل اینکه در جاى جدید 
بى خواب مى شوید چیست؟

غذاهایى که 
عامل سردرد مى شوند

کروناویروس در غدد 
بزاق دهان تکثیر مى شود

روابط عمومى شرکت فوالدمبارکه

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان از 
پرداخت بیش از 10 میلیارد تومان صدقه در اصفهان طى سه 

ماهه اول سال جارى خبر داد.
کریم زارع گفــت: در حال حاضر 119 هــزار خانوار تحت 
حمایت کمیته امداد اصفهان هســتند، که بــا پرداخت ده 
میلیارد و 832 میلیون تومان صدقه توسط نیکوکاران در سه 
ماه اول سال جارى ، ســهم هر خانوار ماهیانه مبلغ 30هزار 

تومان بوده است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر 119هزار خانوار تحت حمایت 
این نهاد است، اظهار داشت: مردم سخاوتمند اصفهان طى 
سه ماهه اول ســال جارى ده میلیارد و 832 میلیون تومان 

صدقه پرداخــت کردند، که با توجه به تعــداد خانوار تحت 
حمایت، سرانه ماهیانه هر خانوار 30هزار تومان مى باشد.

مدیرکل کمیته اصفهان با اشاره به اینکه بخشى از خدمات 
ارائه شــده به مددجویان از اعتبارات دولتى و سهمى هم از 
مشارکت خیران و نیکوکاران مى باشد، ادامه داد: در شرایط 
فعلى، با وجود تحریم هاى ظالمانه و تورم افسارگســیخته 
کاالهاى اساســى مورد نیاز عموم جامعه همچنین تشدید 
شــرایط کرونایى در کشــور، عالوه بر پرداخت صدقه، با 
مشــارکت در ســایر برنامه ها اعم از طرح اکرام ایتام و ... 
هر چه مســاعدت نیکوکاران افزایش یابــد، کمیته امداد 
مى تواند خدمات ارزنده ترى به نیازمندان تحت حمایت این 

نهاد ارائه دهد.
کریم زارع اظهار داشت:این میزان صدقه از صنادیق خانگى 
و صندوق هاى نصب شده در سازمان ها، شرکت ها و معابر 
و همچنین روش هاى الکترونیکى جمــع آورى و براى 
رسیدگى به امور مددجویان تحت حمایت این نهاد در قالب 
جهیزیه، کمک هاى درمان، پرداخت وام قرض الحسنه، 
ایجاد اشــتغال، کمک به تامین و تعمیر منازل مسکونى، 

استفاده مى شود.
وى افزود: بالغ بر 93 درصد از صندوق هاى صدقات، خانگى 
هستند و بیشترین صدقات مردمى نیز از همین صندوق هاى 

کوچک خانگى جمع آورى شده است.

طى بهار امسال محقق شد؛

پرداخت 10 میلیارد تومان صدقه 
در اصفهان

مدیر روابط عمومى شرکت سرمایه گذارى صدرتامین گفت: کمک هاى مبارزه با کرونا 
شرکت هاى تابعه صدرتامین به استان سیستان و بلوچستان رسیده است و به مسئوالن 

امر تحویل داده شد. 
محسن بیدى گفت: به همت تمامى شرکت هاى تابعه شرکت سرمایه گذارى صدرتامین 
شامل شرکت ذوب آهن اصفهان، زغال سنگ پروده طبس، معدنى امالح ایران، پشم 
شیشه ایران، کاشى الوند، فرآورده هاى نسوز ایران، کاشى سعدى، توسعه معادن پارس 
تامین  و مس شهید باهنر بخشى از نیاز هاى اســتان سیستان و بلوچستان در راستاى 
مبارزه با ویروس کرونا تهیه، ارسال و امروز به مسئوالن امر در ستاد بحران و دانشگاه 

علوم پزشکى تحویل داده شد. 
وى افزود: شرکت سرمایه گذارى صدرتامین از همان روزهاى ابتدایى اعالم وضعیت 
قرمز در استان سیستان و بلوچستان با اعالم مدیرعامل شرکت اقدام به  مکاتبه  و دریافت 
لیست مورد نیاز از دانشگاه علوم پزشکى کرد و پس از مدت زمان کوتاهى تهیه اقالم  از 

سوى هلدینگ و شرکت هاى تابعه در دستور کار قرار گرفت. 
مدیر روابط عمومى تاصیکو بیان داشت: شــرکت توسعه معادن پارس تامین به عنوان 
نماینده هلدینگ در استان حضور دارد و در کنار سایر عزیزان در راستاى مبارزه با ویروس 

کرونا فعالیت شبانه روزى خواهند داشت. 
وى یادآور شد اقالم تهیه شده از ســوى شرکت ســرمایه گذارى صدرتامین شامل؛ 
کپسول اکسیژن 50 کیلیویى، مه پاش ، ترمومتر لیزرى، ترمومتر دیجیتال، گان پزشکى، 
دستکش پزشکى، محلول ضد عفونى کننده، لباس حفاظت پزشکى(ایزوله - مخصوص 

بخش عفونى)، ماسک سه الیه و دستگاه مانومتر اکسیژن است.

کمک شرکت هاى تابعه تاصیکو به سیستان و بلوچستان رسید

رئیس کنترل موجودى و سفارشــات کاالى شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان گفت: در راســتاى بهینه سازى 
موجودى انبارها با هدف جلوگیرى از رکود ســرمایه و با 
همکارى واحدهاى مهندســى و تعمیرات، از بهمن ماه 
سال گذشته نســبت به تعیین تکلیف اقالمى که براى 
پروژه ها خریدارى شده وهمچنین اقالم مازاد پروژه ها، 

اقدام شده است.
کیوان خزائیل با اشــاره بــه پایان یافتــن مرحله اول 
بررسى ها اظهار داشت: این مرحله شامل بررسى اقالم 
خریدارى شده اى بود که تا قبل از سال 1395 متقاضیان 
بنا به دالیلى کاال را از انبار تحویل نگرفته بودند. با توجه 
به به اهمیت این موضوع که کاالهاى خریدارى شــده 
باید در پروژه ها استفاده شــده و یا تعیین تکلیف شوند، 
اقدامات شــرکت به صورت فوق العاده و به عنوان یک 
پروژه پیگیرى شده است و بدون تردید تا تعیین تکلیف 
نهایى همه اقالم، اقدامات مربوطه به طور مستمر ادامه 

خواهد داشت.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود تصریح کرد: این 
مهم با استفاده ازسامانه جامع سیستم یکنواخت کاالى 
صنعت نفت و با هدف هماهنگى بین صنایع نفتى و بهره 
مندى آنها از امکانــات یکدیگر، در حال انجام اســت. 
همچنین در حال حاضر تعــداد 42 هزارو 421  قلم کاال 
(با قیمت زمــان خرید) بیش از 5 هــزار میلیارد ریال در 
انبارهاى پاالیشــگاه موجود اســت که به طور مداوم با 

استفاده از سیستم فوق پایش و کنترل مى گردند.
خزائیل با اشاره به مدیریت لحظه اى موجودى کاالها در 
انبارها افزود: یکى از اثرات مثبت این موضوع تأمین به 
موقع نیازهاى شرکت و برنامه ریزى صحیح عملیات ارائه 

کاالهاى ضرورى به متقاضیان است.
گفتنى اســت در شــرکت پاالیش نفت اصفهان 4 انبار 
اصلى شیمیایى، عمومى، یدکى و پروژه ها موجود است 
که در انبارهاى شــیمیایى، عمومــى و یدکى کاالهاى 

مصرفى مورد نیاز واحدهاى عملیاتى پاالیشگاه نگهدارى 
مى شــود و در انبار پروژه هــا، کاال و اقــالم مورد نیاز 
پروژه ها که اغلب به صورت موردى هستند و درخواست 

آنها توسط متقاضیان صادر شده، وجود دارد.

ساماندهى اقالم انبارهاى پروژه و مازاد شرکت پاالیش نفت 

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شــماره 41-1400 مورخ 1400/2/21 شوراى محترم اسالمى در نظر دارد مقدار 
220 مترمربع زمین متعلق به شهردارى با کاربرى مســکونى واقع در محله سورچه پایین (پالك 16) را با قیمت 
کارشناســى 2/640/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
مى گردد جهت بازدید شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى تا مورخ 1400/5/11 به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه نمایند. 
(هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد) 

کرکوند - بلوار امام خمینى (ره) 
تلفاکس: 03152383266 

آگهى مزایده

م.الف:1163091 محمود کفعمىـ  شهردار کرکوند

نوبت اول

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 99/441 مورخ 1399/12/5 شوراى محترم اسالمى در نظر دارد ساختمان 
فرهنگسراى اندیشه محله سیاهبوم و خیرآباد را به مدت یک سال با قیمت کارشناسى 7/800/000 ریال از طریق 
آگهى مزایده عمومى به صورت اجاره یک ساله به افراد واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
مى گردد جهت بازدید شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى تا مورخ 1400/5/11 به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه نمایند. 
(هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد) 

تلفاکس: 03152383266 
کرکوند - بلوار امام خمینى (ره)  

 آگهى مزایده (نوبت دوم)

م.الف:1163096 محمود کفعمىـ  شهردار کرکوند

چاپ اول

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهــان در زمینه صادرات 
گمرك ذوب آهــن گفت: در بهار امســال 33 میلیون و 
373 هزار دالر و به وزن 52 هزار تن تشریفات صادرات 
از طریق گمرك ذوب آهن انجام پذیرفته که در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 
144 درصد و از لحاظ وزنى 46 درصد 

رشد داشته است .
رســول کوهســتانى پزوه در بازدید 
از شــرکت ذوب آهن گفــت: گمرك 
اختصاصى ذوب آهــن اصفهان اولین 
گمرك صنعت فوالد کشــور و اولین 
گمــرك اختصاصى صنعت کشــور 
محسوب مى شود که همزمان با تاسیس 
این کارخانه مادر صنعتى احداث شــد 
و پس از آن نیز فوالد مبارکه قرار دارد 
و به غیر از ایــن دو مجموعه،گمرك 
اختصاصى در کشــور نداریم، گمرك 

اختصاصى بدین معناســت که چارت سازمانى مصوب 
سازمان امور ادارى و استخدامى کشور را دارا است.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان افزود : آمار صادرات 
غیر نفتى کشور در سال گذشته 38 میلیارد و 500 میلیون 

دالر بوده که ســهم اســتان اصفهان پنج درصد از کل 
صادرات کشور بوده است.

وى بیان کرد: در بهار 1400 تشریفات صادرات شش هزار 
و 636 فقره اظهارنامه به وزن 570 هزار و 25 تن کاال به 

ارزش 368 میلیون و 73 هزار دالر در پنج گمرك استان 
اصفهان انجام پذیرفته است که در مقایسه با سال قبل 
از نظر تعداد 77 درصد ، از حیث وزن 82 درصد واز لحاظ 

ارزش 150 درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با اشاره تعطیل پذیر 
نبودن گمرکات استان با اشــاره به شیوع ویروس کرونا 
بیان کرد: در این ایام معاونین و روساى گمرکات و دوایر با 
حضور کامل و کارکنان گمرکات استان به صورت شیفت 
بندى مناسب با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى به خدمت رســانى به واحد 
تولیدى، صادرکننــدگان و بازرگانان 
مشــغول بوده اند و همچنیــن افزود: 
تمامى درخواست هاى ارزیابى در محل 
واحدهاى تولیدى استان پهناور اصفهان 
مورد موافقت واقع شــده و ارزیابان و 
کارشناســان گمرکات استان با حضور 
در محل واحد تولیدى و حتى در خارج 
از وقت ادارى و ایام تعطیل تشــریفات 

صادرات را انجام داده اند.
وى در زمینه صــادرات گمرك ذوب 
آهن گفت : در بهار امسال 33 میلیون و 
373 هزار دالر و به وزن 52 هزار تن تشریفات صادرات از 
طریق گمرك ذوب آهن انجام پذیرفته که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 144 درصد و از لحاظ 

وزنى 46 درصد رشد داشته است.

رشد صادرات از گمرك اختصاصى ذوب آهن اصفهان


