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بیماران دیابتى 
روزانه تست 

قند خون بگیرند

احتمال ایجاد مراکز نقاهتگاهى در اصفهان
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 CNG گازجایگاه هاى
پرخطر  قطع مى شود

احتمال سرقت برق 
براى صفر شدن قبوض 

چقدر است؟

شجاعانه نسبت به 
حذف مقررات 

دست و پاگیر اقدام کنید
5

آغاز تخریب 
 ویالهاى متجاوز به 
بستر زاینده رود

 از دیروز

علیرضا استقامتى، فوق تخصص غدد درون ریز و 
متابولیسم در خصوص باورهاى درست و نادرست در 

مورد بیمارى دیابت اظهار کرد: در کوتاه مدت، بیمارى 
دیابت عارضه خاصى را بر اندام هاى بیماران تحمیل 

نمى کند اما اگر کنترل قند خون...

رئیس حوزه قضایى بخش باغبــادران گفت: از 
روز اول مهرمــاه، به موجب حکــم قانونى، رفع 
تصرف و خلع ید از ســایر ویال هــاى غیرمجاز 
احداث شده در حریم و بستر رودخانه زاینده رود 
در بخش باغبادران اصفهان با قاطعیت آغاز شده 
و به عنوان َمطلع این کار، تخریب مســتحدثات 
ویال هاى متجاوز به حریــم رودخانه زاینده رود 

در شرف انجام است.
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برند «خانه» در یونسکو به نام کاشان ثبت مى شودبرند «خانه» در یونسکو به نام کاشان ثبت مى شود
شهردار کاشان اعالم کردشهردار کاشان اعالم کرد
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مسئوالن حوزه سالمت استان براى چندمین بار نسبت به شیوع بیشتر کرونا هشدار دادند

شخصیت کارتونى محبوبم 
«پلنگ صورتى» است

کیومرث پوراحمد:

محرم و یارانش پخته تر شدند
محرم نویدکیا، سرمربى تیم فوتبال ســپاهان اولین امتیاز خود را در 

قامت سرمربى به دست آورد.
 اگرچه کسب اولین امتیاز براى نویدکیا همزمان شد با حذف این تیم از 
رقابت هاى آسیایى، اما این مربى جوان که سومین حضورش را روى 
نیمکت طالیى پوشان تجربه مى کرد، پس از دو شکست با نتیجه 2 بر 

صفر مقابل النصر عربستان...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزئیات 
فاینانس چینى 

قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان 

فاصله 20 میلیونى از تهران تا استانبول!
آشفتگى روى زمین، گرانى در آسمان
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کریمىکریمى
 بهترین شد بهترین شد

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان صبح روز 
سه شنبه در مراسم آیین نواختن زنگ چهلم (گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس) که با حضور مســئولین 
آموزش و پرورش و مسئولین استان  برگزار شد، گفت: فرا 
رسیدن هفته اوج عزت جمهورى اسالمى ایران، هفته اوج 
وحدت و یکپارچگى نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران، 

هفته دفاع مقدس را تبریک و تهنیت عرض مى کنم.
محمد اعتدادى با بیان اینکه دانش آموزان ما در این سن 
و در این دوران به دنبال قهرمــان و الگویى براى زندگى 
خودشان مى گردند اظهار کرد: هفته دفاع مقدس بهترین 
فرصتى اســت که به ویژه ما فرهنگیان با تبیین و تحلیل 
دوران دفاع مقدس بهترین قهرمانان را به آنها یادآورى 
کنیم؛ قهرمانانى چون شهید خرازى، شهید همت، شهید 
چمران و همه شهدایى که جان خودشــان را براى دفاع 
از میهن اسالمى از دســت دادند. وى ادامه داد: رویکرد 
آموزش و پرورش در مواجهه با هفته دفاع مقدس رویکرد 
تبیینى و تحلیلى لحاظ مى شــود و امیدوارم همکاران ما 

بتوانند از عهده این امر خطیر بر بیایند.
اعتدادى با اشــاره به دوگانگى کاذبى که این روزها بین 
آموزش و ســالمت ایجاد شده اســت توضیح داد: سال 
گذشته ما آموزش در فضاى مجازى را از اسفندماه شروع 
کردیم و انتقاداتى به آموزش و پرورش وارد شــد که در 

فضاى مجازى امکان آموزش نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان در همین 
راستا اضافه کرد: در آن دوران مســئله آموزش مجازى  
به چالش کشــیده شــد و امروز هم که سیاست وزارت 
آموزش و پرورش در امر بازگشــایى مــدارس و آموزش 
به صورت حضورى و البته با رعایت کامل پروتکل هاى 
بهداشتى و حفظ ســالمت دانش آموزان است باز گفته 
مى شــود چرا آمــوزش را تعطیل نمى کنیــد و آموزش 

حضورى معنایى ندارد.
اعتدادى اظهار  داشت: هم امر آموزش مهم است و نسل 
جدید باید آموزش ببیند و هم سالمت دانش آموزان  براى 

ما مهم اســت لذا آموزش تعطیل شــدنى نیست. امروز 
آموزش و پرورش ویترینى دارد که داخل این ویترین هم 
آموزش حضورى وجود دارد و هم آموزش غیرحضورى و 

خانواده هم مخیر به انتخاب است. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: بر 
خالف خواســته بعضى ها ما این قــول را مى دهیم که 
دستورالعمل هاى بهداشتى را در مدارس به نحو احسن و 

مطلوب رعایت کنیم.
وى ادامه داد: این قول را به خانواده ها مى دهیم که نگران 
سالمت فرزندانشان هســتیم، این قول را مى دهیم که 
ساعت آموزشى به حداقل خودش برسد و جمعیت 40 نفره 

کالس در یک ساعت به ده نفر برسد. 
اعتــدادى افــزود: الزم اســت تمامــى دســتگاه ها و 
خانــواده ها به کمــک آمــوزش و پــرورش بیایند؛ ما 
دســتگاه هاى مختلف و خانواده ها را شرکاى آموزش و 
پرورش و در کنار خودمان مى بینیم و هیچ گاه تصمیمى 
نمى گیریم که بدون مشــارکت و هم اندیشى و درنظر 
گرفتن همه جوانب خانواده ها را مکلف به اجراى آن کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: ما 
معتقد هستیم که پایدارترین تصمیم، تصمیمى است که 
خانواده ها در آن شــرکت مى کنند و دستگاه ها و نهادها 
و شــرکاى آموزش و پرورش در آن تصمیم شــریک ما 
مى شــوند لذا ما خانواده ها را در کنار خودمان مى بینیم 
و مى دانیم هیچ گاه قرار نیســت تصمیمــى بگیریم که 

خانواده ها را مکلف به اجراى آن تصمیم بکنیم.
■■■

در ادامه آیین نواختن زنگ چهلم(گرامیداشــت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس) معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى 
استاندارى اصفهان گفت: هر چند این جمع ما جمع بزرگى 
نیست و شــرایط ما هم شــرایطى نبوده که یک برنامه 
مفصل را برگزار کنند امــا ماهیت این برنامه یک ماهیت 
بسیار بزرگ و ارزشمند است چرا که این ماهیت به هویت 

ما گره خورده است.
حیدر قاسمى ادامه داد: هویت هر ملتى مرهون دو عنصر 

اساســى در کنار ســایر عناصرى اســت که وجود دارد؛ 
اول باورها و اعتقادات آن ملت و دوم حوزه ســرزمینى و 

جغرافیایى که در آن زندگى مى کند.
وى با اشاره به این که امروز چهلمین سالروز دفاع مقدس 
را گرامى مى داریم و باید روایتگر آن دوران با گفتار و عمل 
خودمان به نسل جوان باشیم افزود: توأم شدن دو مناسبت 
هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلى بسیار پرمعناست؛ 
دانش آموزان در دوران جنگ تحمیلى حضور چشمگیرى 
داشتند و امروز هم در شرایط سختى که با آن مواجه هستیم 
و هجمه هاى ناجوانمردانه اى که به سمت این نظام روانه 

است نقش دانش آموزان بسیار مهم است.
قاسمى با اشــاره به اینکه وقتى ما به ارزش هاى انقالب 
مى پردازیم باید بدانیم عناصر و مؤلفه هاى این ارزش ها 
چیست و چه چیزى باعث شــد که مقاومت شکل بگیرد 
خاطرنشان کرد:  اگر در آن شــرایط ما در مقابل دشمن 
تسلیم نشدیم و امروز سرافراز و سربلند در جهان هستیم 
قطع به یقین یک ســرى مؤلفه ها و عناصر وجود داشته 
که امروز این عناصر براى ما مهم است. اگر این موضوع 
را براى نســل امروز یا براى خودمان تداعى و یادآورى 
مى کنیم به این دلیل اســت که بتوانیم مســیرمان را با 

صالبت و جدیت دنبال کنیم.
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
ادامه داد: ایثار، گذشت، جوانمردى، فداکارى، انسجام و 
وحدت که باعث مى شــود ما حول ستون انقالب و نظام 
یعنى رهبرى حرکــت کنیم همه این مؤلفــه ها و موارد 
مؤلفه هاى ثبات و پایدارى انقالب اســالمى و مقاومت 
ما در جنگ هشت ســاله اى بوده است که امروز ما به آن 

افتخار مى کنیم به آن مى پردازیم.
قاسمى تصریح کرد: شرایط واقعًا براى حوزه اداره کشور 
دشوار شده است و اگر ما به مباحث اصلى نپردازیم و اگر از 
حواشى بى مورد پرهیز نکنیم و اگر به بعضى از مسائل و 
مواردى که به مباحث منفعت طلبانه یا جناح طلبانه گروه 
طلبانه منجر مى شــود بپردازیم قطع به یقین مسیرمان 
دچار اشکال خواهد شد. امروز بیش از هر زمان به همان 

عناصر و مؤلفه ها در راه اســتحکام و پایدارى این نظام 
نیاز داریم.

■■■
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس نیز 
در آیین نواختن زنگ چهلم(گرامیداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس) با اشاره به اینکه آغاز سال تحصیلى با هفته 
دفاع مقدس و چهل ســالگى دفاع مقدس پیوند خورده 
گفت: قبل از آموزش، پرورش مهم است و نتیجه همین 
پرورش است که دانش آموزان زیادى در راه دفاع از اسالم 

و انقالب اسالمى ایثارگرى و فداکارى کردند.
سردار مجتبى شــیروانیان با اشــاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبرى به مناســبت چهل ســالگى دفاع مقدس 
گفت: ســرمایه دفاع مقدس را باید همه ملت هاى دنیا 
استفاده کنند و در مقابله با مستکبران و زیاده خواهان از 
این الگو استفاده کنند. وى خاطرنشان کرد: امروز دیدیم 
در بحث جبهــه هاى مقاومت علیرغم ســرمایه گذارى 
زیادى که استکبار کرده بود و داعش را پرورش و آموزش 
داده و تجهیز کرده بود و پشــتیبانى مى کرد مشــاهده 
کردیم  وقتى صحنه کارزار و امتحــان پیش آمد همین 
جوانانى که فکر مى کردیم تحت تأثیر این تهاجمات قرار 
گرفته اند بصیرت شان طورى بود که احساس کردند باید 
دین خودشان را به دینشان به اسالم و اهل بیت(ع) و در 

دفاع از حرم اهل بیت(ع) ادا کنند.
 مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
تصریح کرد: به حمدا... وعده الهى که به زبان حاج قاسم 
جارى شد که تا ســه ماه دیگر اثرى از داعش و داعشیان 
در کره خاکى نخواهد بود این وعده محقق و باعث شــد 
که علیرغم همه سرمایه گذارى که دشمنان کرده بودند 

سفره داعش جمع شود.
■■■

شایان ذکر است در این مراسم از دانش آموزان برتر شاهد 
که در جشنواره جهانى علوم و تکنولوژى 2020 موفق به 
کسب مدال هاى طال، نقره و برنز شدند، تجلیل و قدردانى 

به عمل آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در مراسم آیین نواختن زنگ چهلم:

هفته دفاع مقدس بهترین فرصت براى معرفى 
قهرمانانمان به دانش آموزان  است

محیا حمزه
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است«پلنگ صورتى» است ى«پلنگصورتى» ور استپ « «پلنگصورت
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معاون اول رئیس جمهور گفت: بهبود فضاى کســب و 
حذف مقررات دســت و پاگیر از نیازهاى اصلى سرمایه 

گذارى در کشور و تحقق توسعه است.
اســحاق جهانگیرى با تأکید بر ضرورت حذف مقررات 
زاید و دست و پاگیر که بر سر راه فعاالن اقتصادى قرار 
دارد، اظهار کرد: وزرا و رؤســاى دســتگاه هاى اجرایى 
باید شجاعانه نســبت به حذف مقررات زاید که الزمه 
بهبود فضاى کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند 
مقاومت هاى درون دستگاهى مانع از این تصمیم مهم 

و راهگشا شود.
وى همچنین با اشاره به اینکه متأسفانه گاهى همزمان 

با حذف مقررات دست و پاگیر و زاید شاهد وضع مقررات 
متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه هاى اجرایى هستیم، 
گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زای د جدید وضع شــود 
و باید سازوکارى اندیشیده شــود تا هر دستگاه اجرایى 
مکلف شود به ازاى هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و 

مقررات همسطح که قبًال وضع شده را حذف کند.
وى با تأکید بر اینکه باید بسترهاى الزم را براى فعالیت 
بخــش خصوصى و فعــاالن اقتصادى فراهــم کنیم، 
خاطرنشــان کرد: مهمترین اقدام براى حل مشکالت 
فراروى بخــش تولید، شناســایى و احصــاى موانع و 

چالش هاى فعلى است. 

وزیر امور خارجه جمهورى اسالمى ایران، آمریکا را طرف 
نقض کننده برجام دانست و گفت: ایران هرگز تردیدى 
براى مذاکره ندارد اما براى آنچه مذاکره شده است، دوباره 

گفتگو نخواهد کرد.
محمدجواد ظریف در نشســتى با اندیشــکده شوراى 
روابط خارجــى آمریکا گفت: فکر مى کنــم ایران عضو 
مشارکت کننده برجام است که مقررات برجام را رعایت 
مى کند، بیشترین خویشتندارى و صبر را به خرج داده است. 
اما آمریکا اینگونه نیســت، آمریکا به طور کامل بد عمل 
کرده است. فکر مى کنم این آمریکاست که باید نشان دهد 

به این توافق متعهد است و بار دیگر آن را نقض نمى کند.

وى افزود: آمریکا بدون هیچ دلیلى از برجام خارج شــد، 
این کار خســارات زیادى را به مردم ایران وارد ساخت، 
مى دانید امروز ایران حتى قادر نیست واکسن آنفلوآنزا را 
تهیه کند، به دلیل اینکه آمریکا به ما اجازه نمى دهد، پول 

آن را منتقل کنیم.  
وزیر امور خارجه ایران یادآور شد: همین االن که صحبت 
مى کنیم ما براى خرید واکسن آنفلوآنزا سفارش داده ایم، 
براى آنفلوآنزا نه کووید-19 اما نمى توانیم آن را به دست 
آوریم چرا که منتظر اجازه آمریکا هستیم تا از پول خودمان 
براى آن بپردازیم. این پول خودمان است، ما از هیچکسى 

براى اعانه درخواست نکرده ایم.

شجاعانه نسبت به حذف 
مقررات دست و پاگیر اقدام کنید

ما از هیچکسى براى اعانه 
درخواست نکرده  ایم

سانسور صداى مزدك!
شــبکه 3 پیش از دیدار     خبر آنالین |
تیم هاى پرسپولیس و الدحیل چند آیتم مرتبط 
به این مسابقه را پخش کرد که در یکى از این 
آیتم ها اتفاق عجیبى رخ داد. این شبکه در آیتم 
مربوط به آنالیز تیم الدحیل قطر، گل «گادوین 
منشا» به این تیم در ســال 2017 که منجر به 
صعود پرسپولیس شــد را پخش کرد که نکته 
عجیب حذف صداى گزارش مزدك میرزایى 
روى این گل خاطره انگیز منشا به الدحیل و قرار 
دادن صداى یک گزارشــگر دیگر بود. به نظر 
مى رسد صداى مزدك میرزایى پس از مهاجرت 
از ایران ممنوع شده است. مشابه این اتفاق در 
شبکه 3 پیش از این در مورد عادل فردوسى پور 

هم رخ داده بود.

افزایش زمان مرخصى 
سربازان 

رئیس    باشگاه خبرنگاران جوان | 
اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیرو هاى 
مسلح در پاسخ به سئوالى مبنى بر افزایش زمان 
مرخصى سربازان وظیفه نیرو هاى مسلح اظهار 
کرد: مدت مرخصى سربازان همانند کارکنان 
پایور شــده اســت. امیر دریادار دوم غالمرضا 
رحیمى پور افزود: به سربازان وظیفه ماهى 2/5 
روز مرخصى تعلق مى گیرد. رئیس اداره سرمایه 
انسانى سرباز ستاد کل نیرو هاى مسلح گفت: 
به سربازانى که در مناطق محروم و بد آب و هوا 
خدمت مى کنند در ســال تا 45 روز مرخصى 
تعلق مى گیرد و به ســربازان وظیفه اى که در 
مناطق عادى خدمت مى کنند در سال 30 روز 

مرخصى تعلق مى گیرد.

جوانان فوبیاى 
ازدواج دارند

   خبر فورى | رئیــس ســابق انجمن 
جمعیــت شناســى ایــران گفت: متأســفانه 
میانگین ســن ازدواج زنان 24 اســت. محمد 
میرزایــى تأکید کرد: تســهیل ازدواج جوانان 
و توانمندســازى جوانان چالش امروز ماست. 
میرزایى گفــت: اگر جوانــان را توانمند کنیم 
سالمندان آینده ما توانمند خواهند بود در نتیجه 
خیلى از چالش ها به وجود نمى آید. وى گفت: 
جوانان هراس و فوبیــاى ازدواج دارند و البته 
تقصیر هم ندارند چون با فقر نمى شود ازدواج 

کرد.

برج میالد در ابهام!
  ایلنا | بهاره آرویــن، رئیــس کمیته 
شفافیت و شهر هوشــمند شوراى شهر تهران 
در جریان دویست و سى و هشتمین جلسه این 
شورا در تذکرى به شهردار تهران درخصوص 
منعکس نشــدن 85 درصــد از درآمد و هزینه 
شرکت برج میالد در ســند بودجه شهردارى 
تهران و واحدهاى تابعه گفت: این عدم انعکاس 
بدین معناست که 85 درصد از درآمد و هزینه 
شرکت برج میالد نه ردى در بودجه شهردارى 
تهران دارد و نه ردى در بودجه شــرکتى این 

شرکت./2970

آخرین وضعیت 
مهران رجبى  

  باشگاه خبرنگاران جوان | مهران 
رجبى از آخرین وضعیت جسمانى این روزهاى 
خود در بیمارســتان خبر داد. او درباره وضعیت 
جسمانى خود گفت: نسبت به روز هاى گذشته 
بهتر هستم، تقاضاى ترخیص دادم. اما پزشکان 
اعالم کردندکه چند روز دیگر در بیمارســتان 
باشم تا شرایط جســمى ام  بهتر شود. مهران 
رجبى هنرمند ســینما، تلویزیون کشــورمان 
از هفته گذشــته بــه دلیل بیمــارى کرونا در 

بیمارستان بسترى است.

خبرخوان

احتمال دست داشتن عناصر 
داخلى در حادثه نطنز

سخنگوى دولت از احتمال دست داشتن    ایلنا |
عناصر داخلى در موضوع خرابکارى در نیروگاه نطنز 
خبر داد. على ربیعى درباره جزئیات خرابکارى نیروگاه 
نطنز و اینکه گفته شده چند نفر در این رابطه شناسایى 
شدند، اظهار کرد: در این ماجرا خرابکارى قطعى است 
و خرابکارى صورت گرفته و بــه علت پیچیدگى در 
این خرابکارى، فرضیه هاى زیــادى در مورد حادثه 
نطنز وجود دارد، چند دســتگاه امنیتى در بخش هاى 
مختلف موضوع را بررسى مى کنند. وى افزود: یکى 
از فرضیه هاى قوى متکى بر این اســت که عناصر 
داخلى در این ماجرا دست داشته اند. این موضوع تحت 
نظارت جدى دستگاه هاى امنیتى کشور است و پس 
از روشن شدن جدى ماجرا موضوع را بررسى و اعالم

 مى کنیم.

زن مثل جاروبرقى است!
کارشناس صداوسیما، در یکى از    خبرفورى |
برنامه هاى شبکه 3 سیما در پاسخ به پرسش یکى از 
حاضران در استودیو که نظر او را درباره اینکه زنان باید 
شاغل باشند یا خانه دار سئوال مى کند، مى گوید زنى 
که خانه دار نیست و بچه پرورش نمى دهد، مانند یک 

جاروبرقى است که جارو نمى کند!/2969

تحریم تسلیحاتى لغو مى شود
  ایرنا | وزیر امور خارجه روســیه تصریح کرد: 
محدودیت تســلیحاتى در مورد ایران پس از به سر 
آمدن موعد آن در روز 18 ماه اکتبر (27 مهر ماه) لغو 
خواهد شــد.« الوروف» در گفتگو با مرکز نیویورك 
شــبکه تلویزیونى «العربیه» که متن آن در ســایت 
وزارت خارجه روسیه منتشر شده است در واکنش به 
اینکه آیا با پایان مدت تحریم تسلیحاتى در مورد ایران 
در روز 18 ماه اکتبر رقابت تسلیحاتى در خلیج فارس 
آغاز مى شود؟ گفت: تحریم تسلیحاتى در مورد ایران 

وجود ندارد./2971

تقدیر از پناهیان
حجت االسالم و المسلمین    خبرگزارى حوزه |
حبیب ا... شعبانى، نماینده ولى فقیه در همدان با تأکید بر 
اینکه در شکل گیرى حرکت عظیم اربعین بسیارى از 
افراد تأثیرگذار بوده اند، گفت: یکــى از این افراد حجت 
االسالم والمسلمین پناهیان بود که امروز مورد هجمه 

بى رحمانه اى قرار گرفته است./2972

دوچرخه سوارى سفیرانه!
سفراى چند کشور به مناسبت    آفتاب  نیوز |
روز جهانى صلح و همچنین روز جهانى بدون خودرو 
که مصادف با21 و 22 سپتامبر است، همراه با پیروز 
حناچى شهردار تهران در خیابان هاى پایتخت رکاب 
زدند. پیروز حناچى روز سه شــنبه به همراه سفراى 
کشورهاى فرانسه، دانمارك، هلند و آلمان مسیر پارك 
الله تا پارك شهر را رکاب زدند و به بازدید از موزه صلح 
تهران پرداختند. حناچى از زمان تصدى خود به عنوان 
شهردار پایتخت، هر از چند گاهى در سه شنبه هاى 
بدون خودرو، مسیر خود را با دوچرخه سپرى یا حتى از 
حمل و نقل عمومى مانند مترو استفاده مى کند./2973

رکورد تازه ذوب شدن
 یخ هاى قطب

  خبرفورى | ذوب شــدن یخ هــاى قطب 
شمال در فصل گرم سال 2020 اوج تازه اى یافت که 
سبب شد حجم کل این توده یخى براى دومین بار در 
42 سال گذشته به میزان قابل توجهى کوچک شود. 
دانشمندان مى گویند این امر دیگر بار نشان مى دهد 
که تغییرات اقلیمى چطور به سرعت قطب شمال زمین 
را تحت تأثیر قرار مى دهد. یخ هاى قطبى در تابستان 
آب مى شوند و در زمســتان دوباره شکل مى گیرند و 
تصاویر ماهواره اى از ســال 1979 به این سو نشان 
مى دهد که هر ســال حجم یخ در ایــن چرخه آب 

مى رود.

در شــرایطى که بر اســاس توافق صورت گرفته بین 
مسئوالن ایران و ترکیه پروازهاى تهران-استانبول از 
سر گرفته شده، بازار بلیت آن نامنظم و آشفته بوده و بین 
قیمت پروازهاى تهران-اســتانبول که بلیت آن توسط 
ایرالین هاى داخلى و خارجى عرضه مى شود، حدود 20 

میلیون تومان فاصله است.
باالخره پس از ماه ها رایزنى و وعده هاى مقامات ترك 
براى از سرگیرى پروازهاى ایران و ترکیه از روز گذشته 
پرواز ایرالین هاى داخلى به مقصد استانبول آغاز شد اما 
در بازار فروش بلیت هواپیما آشفتگى و بى نظمى وجود 
دارد. چرا که در ســایت ها و آژانس هاى فروش بلیت 
هواپیما، قیمت هاى متفاوتى وجود دارد و ایرالین هاى 
داخلى نرخ پروازهاى خود به اســتانبول را از حدود پنج 
میلیون تومان تا 9 میلیون تومــان اعالم کرده اند که با 
توجه به اکونومى بودن این پروازها این فاصله قیمتى به 

نظر منطقى نمى رسد.
این آشفتگى در بازار بلیت پرواز ایرالین هاى خارجى هم 
وجود دارد و بسیار بیشتر است. هواپیمایى امارات قیمت 
بلیت پروازهاى همین مسیر را حدود پنج میلیون و 700 
هزار تومان اعالم کرده و قیمت پروازهاى قطر ایرویز 
با وجود کاهش چشمگیر همچنان تفاوت بسیار زیادى 
با قیمت بلیت پروازهاى ایرانى و حتى اماراتى دارد و از 
16 میلیون تومان تا بیش از 25 میلیون تومان بر اساس 

تعداد توقف پرواز متفاوت است.
البتــه مقصــود اســعدى ســامانى، دبیــر انجمــن 
شــرکت هاى هواپیمایى  دربــاره قیمت بلیــت پرواز 
شــرکت هاى هواپیمایى ایرانى براى پــرواز به ترکیه 
اینگونه توضیــح داد: نرخ بلیت این پــرواز حدود 4/5 
میلیون تومان اســت و ایرالین هاى دیگر نیز برحسب 

ســرویس هایى که مى دهند نرخ بلیت پروازهاى خود 
را تعیین مى کننــد اما همین قیمت هــا و البته حضور 
ایرالین هاى ایرانى در این مســیر سبب شده تا قیمت 
بلیت پرواز قطر ایرویز نیز از حدود 60 میلیون تومان به 
24 میلیون تومان کاهش پیدا کند که این مسئله بیانگر 

این واقعیت است که اگر عرضه زیاد شود نرخ بلیت نیز 
کاهش چشمگیر خواهد داشت.

با وجود این اظهــارات به نظر مى رســد در بازار بلیت 
پروازهاى ترکیه آشــفتگى و بى نظمــى وجود دارد و 
دستگاه هاى نظارتى و حاکمیتى مانند سازمان هواپیمایى 

کشورى باید در این زمینه ورود پیدا کنند و با وجود اینکه 
پروازهاى خارجى مشمول قیمت گذارى نیست جلوى 
این وضعیت را بگیرند تا مسافران بتوانند با آسایش خیال 
بیشترى نســبت به انتخاب بلیت هواپیما و انجام پرواز 

خود در این مسیر اقدام کنند.

آشفتگى روى زمین، گرانى در آسمان

فاصله 20 میلیونى از تهران تا استانبول!

معاون ســاخت و توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها 
شرکت ساخت و توســعه زیر بناهاى حمل ونقل کشور 
اعالم کرد: تمدید ال سى چهار میلیارد یوآنى و گشایش 
ال ســى 9/6 میلیارد یوآنى قطار سریع السیر تهران-

قم-اصفهان مهمتریــن مباحثى بود که در جلســات 
اخیر مورد بررســى قرار گرفته و وزیر راه براى پیگیرى 
آن دستور داده تا در مراحل اجرایى این پروژه تسریعى 

صورت گیرد.
پروژه قطــار سریع الســیر تهران-قم-اصفهان 410 
کیلومتر بوده که 165 کیلومتر در مســیر تهران– قم و 
مابقــى در بخش قم-اصفهان به طــول 245 کیلومتر 
است از سال 1393 که قرارداد آن بسته شد، بازه زمانى 
پنج ساله براى آن پیش بینى شده بود اما در شهریور ماه 
سال گذشته با مشکالتى مواجه شد و عمًال متوقف شد.

البته سعید رسولى همان زمان در نشست خبرى در این 
باره گفته بود که پروژه قطار ســریع السیر تهران-قم- 
اصفهان متوقف نشده اســت اما در زمینه مسائل مالى 
و اعتبارى با سازمان برنامه و بودجه اختالف نظرهایى 

داریم که امیدواریم به زودى حل و فصل شود.
وى افزود: در این مسیرکارهایى هم در حوزه زیرساختى 
انجام شده، اما در زمینه مسائل مالى و اعتبارى اختالف 
نظرهایى با سازمان برنامه و بودجه داریم که امیدواریم 
بــه زودى حل و فصل شــود البته نگاه غالــب در این 
زمینه این است که  این پروژه انجام شود و پیمانکار آن 

همچنان در پروژه وجود دارد.
عباس خطیبى، معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و 
فرودگاه ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهاى حمل ونقل 
کشور در این باره اظهار کرد: مشکالتى در تأمین منابع 

فاینانس چینى داشتیم که البته به تدریج در حال برطرف 
شدن اســت و طرف چینى وعده هایى براى بهبود این 
شرایط داده است و از ســوى دیگر مجموعه دولت به 
ویژه وزارت راه و شهرسازى، وزارت امور خارجه و بانک 
مرکزى مساعدت بســیار خوبى در این زمینه صورت 

گرفته است.
وى افزود: طى جلســات اخیرى که با وزیر راه و دیگر 
مسئوالن دولت و بانک مرکزى داشته ایم مقرر شد که 
فاینانس چهار میلیارد یوآنى چین را که حدود یکماه تا 
انقضاى آن باقى مانده تمدید کنیم و ال سى 9/6 میلیارد 
یوآنى بخش دوم این پروژه ریلى را نیز باز کنیم تا کار و 

مراحل اجرایى سریع تر پیش برود.
معاون ســاخت و توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها 
شرکت ساخت و توســعه زیر بناهاى حمل ونقل کشور 
ادامه داد: پیشرفت فیزیکى پروژه ریلى قطار سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان  در بخش اول حدود 30 درصد و 
در کل پروژه حدود 6 درصد بوده است اما در حال حاضر 
در مراحل زیربنایى هستیم این بخش از اهمیت باالیى 
برخوردار است چرا که اگر این بخش به خوبى انجام شود 
با اجراى دیگر مراحل و قســمت هاى پروژه که شامل 
بخش هاى روبنایى، روسازى، شبکه باالسرى و... است، 

میزان پیشرفت فیزیکى رشد چشمگیرى پیدا مى کند.
خطیبى با بیان اینکه هیچ مشکلى در استفاده از ریل ملى 
وجود ندارد اما تا آن زمان فاصله زیادى داریم، گفت: با 
راه اندازى قطار سریع الســیر تهران-قم-اصفهان خط 
ریلى 450 کیلومترى که در حال حاضر ســیر در آن 9 
ساعت طول مى کشد  به یک سوم کاهش یافته و سفر از 

تهران تا اصفهان سه ساعته مقدور مى شود.

جزئیات فاینانس چینى 
قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان

احتمال سرقت برق براى صفر شدن قبوض چقدر است؟

نماینده قزوین: من شاسى بلند مى خواهم

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: من براى رفتن به مناطق کوهســتانى و روستایى 
شاسى بلند مى خواهم، اگر این ماشین را بفروشم با 400 

میلیون تومان اضافه هم نمى شود شاسى بلند خرید.
لطف ا... سیاهکلى در پى واکنش برخى نمایندگان به طرح 
دریافت خودروى دنا پالس به قیمت نصف بازار با اعالم 
این مطلب افزود: در دوره قبل نماینده ها شاسى بلند گرفتند، 
من براى رفتن به مناطق روستایى شاسى بلند مى خواهم. 
دولت به جاى اینکه نماینــدگان را در مقابل هجمه افکار 
عمومى قرار دهد، باید دفترکار، ماشــین و نیروى انسانى 

بیشترى در اختیار نمایندگان بگذارد.
ســیاهکلى اضافه کرد: اجاره چند دفتــر، پرداخت حقوق 
پرسنل و رفت و آمد به همه نقاط نمایندگى بسیار پر هزینه 

است در حالى که استانداران و فرمانداران همه این امکانات 
را در اختیار دارند؛ چرا باید شأن یک نماینده از یک بخشدار 
کمتر باشد و به او این امکانات را ندهند. اینکه یک نماینده 
باید هزینه هاى این موارد را شخصاً بپردازد و در مقابل مورد 
هجمه رســانه و افکار عمومى هم باشد، حکایت خوردن 

همزمان چماق و پیاز است.
سیاهکلى گفت: ما از جیب خودمان ماشین مى خریم و در 
طول چهار سال این ماشین اسقاط مى شود؛ آیا این درست 

است که این هزینه از جیب من نماینده باید پرداخت شود.
وى با گالیه از اینکه نوع خودروهاى تحویلى نســبت به 
دوره هاى قبل تغییر کرده، تصریح کــرد: من االن براى 
رفتن به مناطق روســتایى در جاده هاى کوهستانى باید 
شاسى بلند در اختیار داشته باشم در حالى که در دوره گذشته 
ماشین هاى شاسى بلند به نمایندگان داده شد و اکنون هم 
این ماشین را اگر بفروشم با 400 میلیون اضافه نمى توانم 

شاسى بلند بخرم.
این نماینده مجلس یادآور شد: چند مدت پیش در منطقه 
«چغور» ماشینم خراب شد و مجبور شدم با تویوتاى  یکى 
از مدیران برگردم؛ این درست است که نماینده مردم پیاده 
باشد و سطح زندگى مالى اش اندازه یک بخشدار منطقه 

نباشد؟

معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى توانیر درباره احتمال 
افزایش سرقت برق از سوى برخى براى صفر شدن قبوض 
اظهار کرد: دستورالعملى براى جلوگیرى این کار تدوین 
شده و در حال مراحل پایانى است، پیش بینى کردیم که 
روش هاى جلوگیرى از سرقت برق را تشدید کنیم، عالوه 
بر آن طى پنج سال اخیر 5 درصد تلفات شبکه برق را که 
بخشى از آن مربوط به تلفات غیرفنى بوده کاهش دادیم. 

مصطفى رجبى مشهدى افزود: ما روش هاى مبارزه با این 
ســرقت ها را مى دانیم و قطعًا مدنظر قرار خواهد گرفت. 
کارگروهى در شرکت توانیر مستقر هستند که روش هاى 
عملیاتى براى جلوگیرى از سرقت برق را با اجراى طرح 
برق امید پیگیرى و دنبال مى کنند، اگــر ذره اى در این 
موضوع خللى ایجاد شود از ســوى توانیر و شرکت توزیع 

برخورد مى شود.
معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى شرکت توانیر گفت: 
یکى از روش هاى شناســایى، تلفات برق است مناطقى 
که بیش از استاندارد باشد، توسط سیستم هاى اندازه گیرى 

اســت که قابل شناسایى اســت، چون خروجى هاى 20 
کیلوولت و یا شبکه هاى فشار متوسط داراى کنتورهاى 
هوشمند هستند و از راه دور قرائت مى کنیم و امکان اینکه 
در هر شــبکه اى چقدر برق توزیع و یا تلفات شده، قابل 

شناسایى است.
وى با بیان اینکه ســرقت برق و کابل در مناطق مختلف 
کشور پراکنده است، درباره افزایش سرقت کابل و سیم هاى 
برق  نیز تصریح کرد: ما از قبل اقدامات پیشگیرانه را آغاز 
کرده بودیــم و در مناطقى هم که افزایــش پیدا کرده با 
همکارى نیروى انتظامى توانســته  ایم این اقدامات را به 

حداقل ممکن برسانیم.
وى در ادامه گفت: البته در برخى نقاط کشور سرقت افزایش 
پیدا کرده اما خوشبختانه با همکارى با نیروى انتظامى به 
حداقل ممکن رســیده و امیدواریم روزى برسد که این 
اتفاقات را نداشته باشیم، دلیل آن هم این است که برخى 
از سارقان به دلیل بى احتیاطى و تماس با شبکه هاى برق 

جان خود را از دست مى دهند.
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کاهش 90 درصدى
 استفاده از سرویس مدارس 

مدیر عامل سـازمان مدیریـت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شهردارى اصفهان گفت: با توجه شـیوع ویروس کرونا 
شـاهد کاهش حدود 90 درصدى اسـتفاده از سـرویس 
مدارس دانش آموزى نسـبت به سال گذشـته بوده ایم. 
هادى منوچهرى با بیان اینکه ظرفیت مجاز سـرویس 
مدارس سه نفر سرنشین است، تصریح کرد: تعرفه فعلى 
سرویس مدارس نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد 

افزایش یافته است.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در ذوب آهن 

همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس آیین فرهنگى 
، رزمـى گرامیداشـت  سـالگرد آغاز جنـگ تحمیلى و 
هفته دفاع مقدس  در ذوب آهن اصفهان  برگزار شـد. 
این آیین همچون سـال هاي گذشـته به همت سـتاد 
برگزاري مراسم هفته دفاع مقدس ذوب آهن اصفهان 
و با محوریت حوزه مقاومت بسـیج شهید تندگویان در 
جوار یادمان شهداى گمنام این شرکت برگزار گردید و 
جمعی از روحانیون، مسئولین نهادهاى دولتى ، نظامی  
و انتظامى شهرسـتان لنجان ، نمایندگانى از نیروهاي 
نظامی و انتظامی مستقر در منطقه ، مدیران  ؛ بسیجیان 
و دیگرکارکنـان و مجاهدان جبهه صنعـت و جمعی از 
خانواده هاي معظم شـهدا و ایثارگـران و خانواده هاى 

سالمت حضور داشتند.

رویداد نمایشى یادمان
 هفته دفاع مقدس

 رویداد نمایشـى بـا عنوان «رقـص پروانه هـا» ویژه 
هفتـه دفاع مقـدس از 2 تـا 8 مهرماه در چنـد نقطه از 
شـهر اصفهان برگزار مى شـود. مدیر دفتر تخصصى 
هنرهاى نمایشى گفت: این رویداد نمایشى با توجه به 
شیوع کرونا ویروس از سوى تاالرهنر(دفتر تخصصى 
هنرهـاى نمایشـى) وابسـته بـه سـازمان فرهنگـى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان برنامه ریزى شده 
است. سعید امامى افزود: «رقص پروانه ها» گونه اى از 
نمایش مفهومى با بهره گیرى از  نمایش هاى حرکتى 
و ایمایى اسـت. وى تصریح کرد: «رقـص پروانه ها» 
ویژه هفتـه دفاع مقدس از 2 تا 8 مهرمـاه به ترتیب در 
پارك الله، گلستان شهدا، میدان امام خمینى(ره)، خانه 
اصفهان(پنج طبقه)، میـدان جلفا، باغ غدیر و چهارباغ 

عباسى اجرا مى شود.

حصارکشى اطراف کارخانه 
کود آلى و پسماند 

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهـان؛ بـا انعقاد قـراردادى بـا سـازمان مدیریت 
پسـماند شـهردارى اصفهـان، حصارکشـى اطراف 
کارخانه کـود آلى و پسـماند شـهردارى اصفهان به 
بنیاد تعاون زندانیان اصفهان واگذار شـد. این پروژه 
بالغ بـر 1200 متـر طـول دیـوار و فنداسـیون بتنى 
مى باشد و 2880 مترمربع مساحت دارد. کلیه مراحل 
ساخت و تولید دیوارها در کارگاه قطعات پیش ساخته 
بتنى مجتمع کارگاهى ویالشهر انجام و اجراى پروژه 

توسط پرسنل نمایندگى صورت مى پذیرد.

دستگیرى عامل فروش
 آدامس هاى قاچاق 

جانشین فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان گفت: 
عامل فروش آدامس هـاى قاچاق و تاریخ گذشـته در 
اصفهـان دسـتگیر شـد. سـرهنگ ثابت راسـخ گفت: 
مأموران کالنترى 24 فرماندهى انتظامى شهرسـتان 
اصفهان فرد متخلفى را که در حال تردد با یک دستگاه 
خودروى وانت پیـکان بود را مشـاهده و ضمن توقیف 
خودرو تعداد 440 عدد آدامس قاچاق و تاریخ گذشته را 
در بازرسى از آن کشف کردند. متهم پس از دستگیرى 
عنوان کـرد، آدامس هـا را از فردى خریـدارى کرده و 
مغازه ها به دلیل  قاچاق و تاریخ گذشته بودن آدامس ها 
را از او نمى خریدند تصمیم گرفته تا آنها را بین کودکان 

توزیع و به فروش برساند.

خبر

مدیر آبفا گلپایگان اعالم کرد: در سال جارى سه روستاى 
دم آسمان، شادگان و فاویان  با جمعیتى بالغ بر هزار و 100 
نفر از آب شرب سالم و بهداشتى تصفیه خانه گلپایگان 
برخوردار شدند، این در حالیســت که در سال گذشته 9 
روستاى مجتمع زرنجان هم تحت پوشش تصفیه خانه 

آب گلپایگان قرار گرفتند.
ناصر دهقادنى افزود: در حال حاضر 50 درصد آب شرب 
مجتمع 26 روستایى جلگه از تصفیه خانه آب گلپایگان 
تامین مى شود و درصدد هستیم با احداث یک باب مخزن 
ذخیره هزار مترمکعبى و اجراى خط انتقال از تصفیه خانه، 
همه آب شرب ساکنان این  مجتمع روستایى از تصفیه 

خانه گلپایگان تامین شود.
وى ســاخت مخزن هزار مترمکعبى مجتمع روستایى 
زرنجان را در مراحل پایانى اعــالم کرد و افزود: احداث 
منبع هــزار مترمکعبى زرنجان که در ابتداى ســال در 
دستور کار قرار گرفت هم اکنون به پیشرفت فیزیکى 80 

درصدى رسیده است.
وى ادامه داد: هم اکنون 49 روستا با جمعیتى بالغ بر 14 
هزار و 500 نفر تحت پوشش شرکت آبفا گلپایگان قرار 
دارند و به منظور تامین پایدار آب شــرب آنها، درصدد 
هستیم که این روستاها را تحت پوشش تصفیه خانه آب 

گلپایگان قرار دهیم.

معاون سالمت اداره کل دامپزشــکى استان اصفهان 
گفت: در بحث استانداردهاى صادرات عسل هنوز جاى 
کار داریم، اما یکى از مهمترین مشکالت از چرخه تولید، 
مصرف تا صادرات عسل، نبود اعتماد مشتریان از واقعى 
بودن این محصول است. محمد کشتکار گفت: استان 
اصفهان با داشــتن 4500 زنبوردار و 950 هزار کنونى 
زنبور بسته به شرایط آب و هوا ساالنه به طور متوسط 5 
هزار تن تولید عسل دارد که این میزان 6 درصد عسل 

تولیدى کشور است.
وى افزود: سال گذشته از میزان عسل تولیدى استان، 
190 تن به کشورهاى حاشیه خلیج فارس، عمان، قطر، 

کویت، پاکستان، عراق، بحرین، امارات، کنیا، مالزى و ... 
صادر شد که نسبت به سهم صادراتى کشور عدد نسبتا 

خوبى است.
کشتکار با اشــاره به اینکه خام فروشــى نیز به تولید 
و صادرات عســل هم رسیده اســت، گفت: متاسفانه 
امروز عســل زنبورداران اصفهانى بــه صورت فله اى 
به آذربایجــان و از آنجا بــه ترکیه مــى رود و در آن 
کشور با بسته بندى مناسب با اســتانداردهاى جهانى 
با نام عســل ترکیه به سراســر دنیا صادر مى شود، در 
حالیکه براى جهت ارزآورى باید از خام فروشــى عسل

 جلوگیرى کنیم.

خام فروشى
 به صادرات عسل هم رسید

3 روستا تحت پوشش تصفیه 
خانه آب گلپایگان قرار گرفتند

قیمت اسب در استان اصفهان بیش از پیش سرکش 
شده است. مدیر داخلى یک باشگاه سوارکارى اسب 
مى گوید: نــژاد مرغوب، زیبایى، پرش و درســاژ از 
جمله عوامل افزایش و سرکشــى قیمت اســب در 
استان اســت؛ هرچند که نگهدارى و پرورش اسب 
ناشى از عشقى اســت که مالک به اسب دارد. على 
کریمى افزود: گران قیمت ترین اسب ها اسب هاى 
زیبایى و پرش هستند که قیمت گذارى برروى آن 

دشوار است.
وى گفت: در کشورمان به علت نبود قوانین مدون 
در صنعت اسب دارى، قیمت اسب افسارگسیخته و 
کالفى سر در گم است و هر اسبدارى قیمت متفاوت 
مى دهد. اســتان اصفهان 15 هزار راس اســب از 
نژاد هاى کرد، عرب، دره شور و هلند و آلمان دارد که 
قیمتشان از 40 میلیون شروع مى شود و تا بیش از 5 

میلیارد تومان هم مى رسد.

سرکشى قیمت اسب

آنطور که مسئوالن حوزه ســالمت در استان اصفهان خبر 
مى دهند، وضعیت شیوع کرونا در اســتان به شدت وخیم 
است. مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان و همچنین سخنگوى این دانشگاه 
در دو گفتگوى جداگانه به هشدارهاى جدى در همین باره 

دست زدند.
مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان که با خبرگزارى «مهر» گفتگو مى کرد  
گفت: کرونا در اصفهان تشدید مى شود و مسئوالن باید به 
جاى تذکر به صورت عملى براى پیشگیرى از این بیمارى 

ورود کنند.
رضا فدایى در خصوص آخرین عالئم مبتالیان به کرونا در 
استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر قابل توجه ترین 
عالمت مبتالیان به کرونا در اصفهان بدن درد، سردرد، گلو 
درد و سرفه خشک است و هر کس این عالئم را داشته باشد 
مبتال به کرونا است. وى با بیان اینکه عالئم آنفلوانزا نیز شبیه 
کرونا است، تصریح کرد:  تاکنون با بررسى هاى صورت گرفته 

مورد ابتالء به آنفلوآنزا در استان اصفهان نداشته ایم.
مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان با تاکید بر اینکه تمایز کرونــا و آنفلوانزا 
براى عموم مردم امکان پذیر نیست، ادامه داد: این امر تنها 

در صورت انجام معاینات تخصصى پزشکى ممکن است.

وى در خصوص آخرین وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا گفت: 
هنوز هیچ واکسنى براى استان اصفهان ارسال نشده است و 
نه در بخش خصوصى و داروخانه ها و نه در بیمارستان هاى 

دولتى واکسن آنفلوانزا موجود نیست.
وى با بیان اینکه در حال حاضر اســتان اصفهان در زمینه 
شــیوع کرونا در وضعیت خطرناکى قرار دارد، افزود: شدت 
واگیرى و بسترى هاى روزانه در این استان بسیار رو به رشد 
اســت و مى توان گفت حدود 60 درصد از تست هاى روزانه 

مثبت مى شود.
مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان تاکید کرد امکان تشــدید این بیمارى در 

استان اصفهان بسیار زیاد است.
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى به خبرگزارى 
«ایمنا» گفت: شرایط شیوع بیمارى کرونا در استان اصفهان 
به شدت حاد است و آمار جانباختگان این بیمارى دو برابر شده 
است. آرش نجیمى اظهار کرد: استان اصفهان از نظر کرونا 
در وضعیت حاد قرار دارد و شــرایط مناسبى ندارد، متأسفانه 
با دو برابر شــدن تعداد فوتى ها و افزایش شدید تعداد موارد 
بسترى مواجه شده ایم به نحوى که تعداد موارد بسترى در 
بخش هاى مراقبت هاى ویــژه از 200 مورد در روز افزایش 
چشمگیرى داشته و با ادامه این روند، شرایط به مراتب بدترى 

پیش بینى مى شود.
وى با بیان اینکه بیمارستان هاى استان با محدودیت ظرفیت 

مواجه اســت، افزود: کادر درمان به شدت فرسوده و خسته 
هستند و شاید به نقطه اى برســیم که سیستم درمانى توان 

تحمل مراقبت  بیماران جدید را نداشته باشد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان، در خصوص 
وضعیت شیوع کرونا در شهرستان خمینى شهر، گفت: با اینکه 
از قبل توصیه هاى زیادى شــده بود اما با بى توجهى به این 
توصیه ها شهرستان خمینى شهر با پیک شیوع بسیار شدیدى 
مواجه شده است تا جایى که بیمارستان هاى این شهر ظرفیت 

ندارند و با انبوه بیمار مواجه شده اند.
وى با اشــاره به انتقال بیماران خمینى شهر به دیگر مراکز 
درمانى طبق تصمیمات اتخاذ شــده، اظهار کرد: با توجه به 
اجتماعاتى که در این شــهر صورت گرفت پیش بینى پیک 
بیمارى را در خمینى شهر داشتیم اما باورهاى غلط مردم کار 

را براى کادر درمان سخت کرده است.
نجیمى در خصوص راهکارهاى مواجهه با وضعیت بحرانى در 
استان ادامه داد: چندین راهکار براى کنترل وضعیت بحرانى 
وجود دارد، لغو عمل هاى جراحى غیر ضرورى و اختصاص 
تخت هاى بسترى دیگر حوزه ها به بیماران کرونا دو راهکار 
پیشنهادى است اما به مرور تمام تخت هاى بیمارستانى در 
اختیار بیماران کرونایى قرار مى گیرد و اگر روند افزایشــى 
شیوع بیمارى بیش از این ادامه یابد، تخت هاى بیمارستانى 
جوابگوى پذیرش بیماران جدید نیســت و مجبور به ایجاد 

مراکز نقاهتگاهى هستیم.

مسئوالن حوزه سالمت استان براى چندمین بار نسبت به شیوع بیشتر کرونا هشدار دادند

احتمال ایجاد مراکز نقاهتگاهى
 در اصفهان

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: مردم اســتان مرغ هاى داراى وزن 
سنگین تر را مى پســندند در صورتى که با افزایش 

وزن، از کیفیت آن کاسته مى شود.

حسین ایران دوســت اظهار داشت: میزان مصرف 
گوشت مرغ در این اســتان خوب است اما اشکالى 
در این زمینه وجود دارد که باید اصالح شــود. وى 
ادامه داد: استاندارد تولید و مصرف مرغ با وزن بین 
1400 تا1800 گرم است و به ازاى هر کیلوگرم وزن، 

هزینه تولید افزایش و کیفیت گوشــت آن کاهش 
پیدا مى کند.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان افزود: باید فرهنگ مصرف گوشت مرغ به 
سمت وزن  اســتاندارد سوق پیدا 
کند زیرا تولیــد و مصرف مرغ با 
وزن  2 تا 3 کیلوگرم غیراستاندارد 

است.
وى گفت: مــردم جامعه ما نگاه 
خوبى به مرغ منجمــد ندارند و 
بیشتر بدنبال مرغ گرم هستند در 
صورتى که کیفیت مرغ منجمد 
و گرم با هم تفاوتى ندارد و تنها 

مرغ هاى مازاد منجمد شده اند.
ایران دوســت با اشــاره به صادراتى بــودن  مرغ 
منجمد اضافه کرد: کشــتارگاه هاى استان اصفهان 
از اســتاندارد باالیى برخوردارند و مرغ ها در دماى 
مناسبى نگهدارى مى شوند در حالى که دماى بیشتر 

فریزرهاى خانگى منهاى 18 درجه است.

اصفهانى ها، مرغ هاى سنگین را مى پسندند

رییس حوزه قضایى بخش باغبــادران گفت: از روز اول 
مهرماه، به موجب حکم قانونى، رفــع تصرف و خلع ید 
از سایر ویال هاى غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر 
رودخانه زاینده رود در بخش باغبادران اصفهان با قاطعیت 
آغاز شده و به عنوان َمطلع این کار، تخریب مستحدثات 
ویال هاى متجاوز به حریم رودخانه زاینده رود در شــرف 

انجام است.
مصطفى کافى با اشــاره به ویالسازى هاى غیرمجاز در 
حریم روخانه زاینده رود و تجاوز به بســتر این رودخانه از 
سوى سازندگان ویال ها و خانه مســافرها، اظهار داشت: 
باغبــادران منطقه اى در اصفهان اســت کــه رودخانه 
زاینده رود در سراســر آن امتداد دارد لذا این شهر به یک 
نقطه گردشگرى و توریست پذیر تبدیل شده است و همین 
موضوع سبب شده است بالغ بر 1200 ویال و خانه مسافر 

در باغ بهادران احداث شود.
وى تصریح کرد: تعــداد قابل توجهــى از این ویال ها و 
خانه مسافر ها عالوه بر تصرف حریم رودخانه زاینده رود 
در باغبادران، به بستر رودخانه نیز تجاوز کرده اند و بخشى 
از آن ها حتى چند متر به آب رودخانه نیز ورود کرده اند؛ به 
نحوى که جز چند نقطه، مابقى رودخانه ى در حال امتداد 
زاینده رود در منطقه باغبادران از دســترس مردم عادى 

خارج شده است.
رییس حوزه قضایى بخش باغبادران اصفهان با اشــاره 
به مشکالتى که براى آب شــرب اصفهان بواسطه این 
ویالسازى هاى غیرمجاز ایجاد شده است، گفت: این قبیل 

ساخت وساز هاى غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده رود، 
عالوه بر اینکه در موسم بارندگى هاى فصلى سبب تشدید 
طغیان رودخانه و بروز خســارات براى ساکنان مناطق 
پایین دست بویژه کالن شهر اصفهان مى شود، به منبع 
آب شرب مردم اصفهان نیز بواسطه خروج فاضالب ابنیه 
غیرمجاز ساخته شده، آســیب وارد مى کند و دربرگیرنده 

سایر مخاطرات زیست محیطى است.
کافى با اشاره به تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب و 
مسئولیت وزارت نیرو و شرکت آب منطقه اى براى مقابله 
با ساخت و ساز هاى غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها، 
گفت: با رایزنى هاى صورت گرفته توسط بخش قضایى 
باغبادران اصفهان، وزارت نیرو و سازمان آب منطقه اى 

به موضوع ساخت وســاز هاى غیرمجاز در حریم و بستر 
رودخانه زاینده رود در منطقه باغبادران ورود کردند و پس 
از ارائه اخطار به ویالســاز هاى غیرمجاز این منطقه، به 
بخش قضایى مراجعه و ما در حوزه قضایى طى دو مرحله، 
ویال هاى غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر رودخانه 
زاینده رود را به مســاحت تقریبى 50 هزار متر مربع رفع 

تصرف کردیم.
کافى تاکید کرد: دستورات قاطع قضایى جهت رفع تصرف 
از بســتر رودخانه زاینده رود و ســاماندهى آن در بخش 
باغبادران تا آزادسازى کامل بستر رودخانه بدون مالحظه 
شخصیت، موقعیت و جایگاه متصرفین آن به عنوان یکى 

از مصادیق حقوق عامه ادامه خواهد یافت.

شهردار کاشــان اظهار کرد: به زودى شاهد ثبت برند 
«خانه» در یونسکو به نام کاشان خواهیم بود.

سعید ابریشمى راد با اشاره به آنکه کاشان به عنوان قطب 
گردشگرى تاریخى ایران مطرح است، گفت: کاشان، 
ساالنه حدود 1/5 میلیون گردشگر دارد که بخش زیادى 
از آنها گردشگران خارجى هستند که به بحث تاریخ و 
تمدن عالقه مند هستند. وجود تپه هاى سیلک به عنوان 
نخستین خواســتگاه زندگى اجتماعى بشر که بیانگر 
بیش از هفت هزار سال شهرنشینى در فالت ایران است 
نیز ســبب بوجود آمدن جاذبه هاى متعدد براى حضور 

گردشگران شده است.
ابریشــمى راد در حوزه بناها و آثار تاریخى کاشان نیز 

یادآور شد: شهر کاشان، 600 خانه تاریخى ارزشمند دارد. 
بیش از 250 خانه بازسازى شده اند که بخشى از آن شاید 
کمتر از 20 خانه توسط شهردارى و ارگان هاى دولتى 
بوده اما عمدتا توسط سرمایه گذاران بخش خصوصى 
بازسازى شده اند. بیشتر آنها نیز تبدیل به مراکز اقامتى 
و پذیرایى شــده اند و برخى تبدیل به مراکز فرهنگى و 
کتابخانه شده اند. این بناها مورد توجه گردشگران قرار 
گرفته اند و بسیارى از کاشانى هایى که از کاشان رفته اند 
عالقه مند هستند دوباره به کاشان بازگردند و خانه ها را 

بازسازى و در آن زندگى کنند.
او گفت: به دلیل عالقه اى که در مردم براى بازسازى 
خانه هاى قدیمى دیدیم در بودجــه و برنامه هاى آتى 
شهردارى، عدد قابل توجهى را به احیاى مرکز محالت 
در کاشان اختصاص داده ایم تا بتوانیم در حوزه بازآفرینى 
شهرى محالت قدیم را احیا کنیم. به دنبال آن هستیم تا 
برند جهانى «خانه» را براى کاشان بگیریم. درحالى که 
هیچگاه کاشان مرکز حکومت نبوده، زیباترین خانه ها در 
کاشان ساخته شده و بناهاى مسکونى به حدى شاخص 
و نادر هستند که شاید حتى در پایتخت هم شاهد چنین 
خانه هایى نباشــیم از این رو به زودى شاهد ثبت برند 

«خانه» در یونسکو به نام کاشان خواهیم بود. 

برند «خانه» در یونسکو به نام کاشان ثبت مى شود

آغاز تخریب ویالهاى متجاوز به بستر زاینده رود از دیروز

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: جایگاه هاى 
CNG که داراى نقص پرخطر باشند گاز آنها قطع 
مى شود تا مشکالتشان رفع شود و اطمینان حاصل 

کنیم که ایمنى شهروندان به مخاطره نمى افتد.
محمود فرمانى روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
 CNG به استناد آیین نامه ایمنى سازى جایگاه هاى
کشور مصوب 1396 هیات وزیران، از دو ماه پیش در 
استان اصفهان با همکارى مدیریت بحران، شرکت 
گاز، فرآورده هاى نفتى و فرماندارى برنامه ریزى شد 
که جایگاه هاى هر شهرستان مورد بازرسى قرار بگیرند 

و تاییدیه ایمنى استاندارد را دریافت کنند.
وى بیان کرد: 22 جایگاه CNG در دو ماه گذشــته 

شناسایى شــدند که 10 جایگاه تاییدیه استاندارد را 
کسب کردند و امیدواریم بتوانیم تا سه ماه آینده همه 
جایگاه هاى اســتان اصفهان را به سطح ایمنى قابل 

قبولى برسانیم.
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهــان اضافه کرد: 
آسانسورهاى مورد اســتفاده در ساختمان ها از دیگر 
مواردى اســت که در حوزه ایمنى براى شهروندان 
اهمیت دارد و تحت شمول اســتاندارد اجبارى قرار 
مى گیرد؛ از این رو حســب هماهنگى با فرماندارى 
کاشان، دستگاه هاى اجرایى این شهرستان موظف 
هستند تا نسبت به درخواست بازرسى و کارهاى فنى 

اقدام کنند.

گازجایگاه هاى CNG پرخطر  قطع مى شود

آرمان کیانى



0404فرهنگفرهنگ 3862چهارشنبه  2 مهر  ماه   1399 سال هفدهم

کیومــرث پوراحمــد مى گوید شــخصیت 
محبوب من در کارتون «پلنگ صورتى» و در 
کاراکترهاى عروسکى «کاله قرمزى» است.

کارگــردان، تهیه کننــده و فیلمنامــه نویس 
ســینماى ایران که آثارى را در جشنواره بین المللى 
فیلم هــاى کــودکان و نوجوانــان به 
ثبت رســانده گفت: باید پذیرفت 
که دهه هــاى 60 و 70 دوران 
کارگردان ساالرى بود اما امروز 
دوره صاحب سینماساالرى 
است! کارگردان ساالرى 
یعنى تفکرساالرى اما 

صاحب  سینماســاالرى، پول ســاالرى اســت. برخــى از 
تهیه کنندگان پخش کننده هم شده اند و آنها تصمیم مى گیرند 

که چه کسى فیلم بسازد و چه کسى نسازد.
وى تصریح کرد: در دهه هاى 60 و 70 اراده اى براى گسترش 
سینماى کودك و نوجوان وجود داشت اما امروز این اراده وجود 
ندارد و تصمیم ها براى ایجاد یک ســینماى متفکر و درست 
نیست. امروز اراده بر این است که فقط بخندى و تفکر تعطیل 
است. به همین علت، فیلمفارسى هاى گذشته در حال تکرار 
شدن هستند و البته در این ســال ها اندکى هم کمدى هاى 

خوب ساخته شده اند.
کارگردان «قصه هاى مجید» توضیح داد: در 50 سالى که کار 
کرده ام هیچ فیلمى را با تصمیم قبلى نساختم؛ تمام کارها دلى 
بوده است. وى اظهار کرد: ســوژه، وجود من را به سمت خود 
مى کشد. در «قصه هاى مجید» هم تصمیم قبلى وجود نداشت 
که بخواهم موضوع خانواده و کودك را با هم تلفیق کنم و در 

واقع کار را دلى انجام دادم .
پوراحمد افزود: در زمان اکران فیلم «تیغ و ترمه» انتقادهاى 
زیادى به من شد و حتى گفتند: «تو شخصیتى مانند بى بى را 
ساخته اى و حق ندارى یک مادر بد را در فیلمت نمایش دهى» 
اما 30 سال از «قصه هاى مجید» مى گذرد. مگر مى شود همان 
آدم سابق باشیم؟ من دیگر حتى آدم ده سال پیش هم نیستم. 
من زمانى جزو طبقه متوسط جامعه بودم اما احساس مى کنم، 

روز به روز کیفیت زندگى ام کمتر مى شود.
کارگردان «اتوبوس شب» با اشاره به اهمیت فیلمنامه، بیان 
کرد: قصه همیشه مهم اســت. اگر یک فیلمنامه بد به دست 
«اســتیون اســپیلبرگ» هم بدهید، نمى تواند معجزه کند و 
فیلم خوب بســازد. فیلمنامه نویس باید باسواد باشد و سینما 

را بشناسد.
وى از شــخصیت هاى محبوب خود و اولین فیلم کودکى که 
به خاطر دارد، گفــت: اولین فیلمى که دیــدم و یک کودك 

قهرمان آن بود، فیلم «چهارصد ضربه» از «فرانسوا تروفو»  
بود. شخصیت محبوب من در کارتون، «پلنگ صورتى» و در 

کاراکترهاى عروسکى، «کاله قرمزى» است.
این کارگردان در پایان در پاســخ به این پرســش که آیا کار 
جدیدى در حوزه کودك و نوجــوان دارد یا خیر؟ عنوان کرد: 
من فیلمى به نام «آوازه خوان» را دارم که در سال 57 ساختم 
و میان مدت و 45 دقیقــه اى بود. بعد از انقــالب فیلم را در 
جشنواره اى داخلى به نمایش گذاشــتم و جوایز مهمى را نیز 
کسب کرد اما بعد توقیف شــد. من هم فقط یک نسخه از آن 
دارم. چند شب پیش که به همراه دوستى مجدد فیلم را تماشا 
مى کردم به نظرم رسید که سوژه خوبى است اگر داستان آن 
در همان سال 57 دوباره ساخته شود که در این صورت فیلمى 
شیرین و نوجوانانه مى شود. در فکر ساختن این فیلم هستم. 
باید بگویم که تنها خواسته ما به عنوان فیلمساز این است که ما 

را رها کنند و کارى به کارمان نداشته باشند./2968

کیومرث پوراحمد:

شخصیت کارتونى محبوبم «پلنگ صورتى» است
کیومــرث پوراحمــد مى گوید
محبوب من در کارتون «پلنگ ص
کاراکترهاى عروسکى «کاله قرم
کارگــردان، تهیه کننــده و فیلمنا
ســینماى ایران که آثارى را در جشنوار
فیلم هــاى کــودکان و نو
ب ثبت رســانده گفت:
که دهه هــاى 60
کارگردان ساالرى
دوره صاحب سی
است! کارگرد
یعنى تفکر

شخص

چندى پیش چهلمین روز درگذشــت زنده یاد ماه چهره خلیلى، 
بازیگر سرشناس ســینما و تلویزیون، را پشــت سر گذاشتیم. 
هنرمندى که در عین ناباورى خبر درگذشتش به دلیل ابتال به 
سرطان اعالم شد و در کشور انگلیس چشم از جهان فرو بست. 
اما محمد فالحى، میکسمن مطرح موسیقى، خواهرزاده او بود. 
فالحى به بهانه چهلمین روز درگذشــت ماه چهره خلیلى مى 
گوید: «نمى خواهم به دلیل اینکه ماه چهره خلیلى خاله و یکى 
از بهترین و صمیمى ترین دوســتانم است بگویم ولى ماه چهره 
خلیلى شبیه هیچکس نبود. او کامًال خودش بود و ما 40 روز است 
که نه فقط یک هنرمند که تالشــش در زندگى براى هنر بوده 
است را از دست دادیم بلکه یک آدم حســابى واقعى را از دست 
دادیم. هر کســى که کوچک ترین برخوردى با ایشــان داشته 

ایشان همکارى داشتند همگى تا کســانى که با 

یک نقطه نظر مشترك دارند، آن هم روى آدم حسابى بودن بیش 
از حد ماه چهره خلیلى است. او بمب انرژى بود. واقعیت این است 
که من در زندگى خودم هیچکس را ندیدم که به اندازه او انگیزه 
و شادابى براى زندگى داشته باشد. ماه چهره اهل حاشیه نبود و از 
زندگى و سبک کارش مشخص بود. اصًال دوست نداشت کسى 
زندگى شخصى اش را بداند. تا روز فوت او خیلى ها نمى دانستند 
که سرطان دارد. ماه چهره در اوج مریضى و فشار شیمى درمانى 
و عمل جراحى، دو شب قبل از فوتش به من وویس داد و با همان 
طنازى خودش با من شوخى کرده است. روزى که بیدار شدم و 
فهمیدم که صبح آن روز فوت کرده است واقعًا تا چند روز شوك 
بودم. نمى خواهم از درد بگویم چون ماه  چهره اهل ناله و درد نبود 
چون همیشه در بدترین حالت خودش هم بمب انرژى و انگیزه
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ماه چهره خلیلى، آنگونه که نمى شناختیم

جمال شــورجه که این روزها مراحل بهبودى و درمان را در 
منزل ســپرى مى کند، قصد دارد بالفاصله پس از بهبودى، 
ســاخت ســریال «حضرت موســى(ع)» را آغاز کند. این 
کارگردان ســینما و تلویزیون که قرار بود سریال «حضرت 
موسى(ع)» را بسازد، قبل از شــروع کار دچار عارضه مغزى 
شده و مدتى در بیمارستان بســترى بود و هم اکنون در خانه 

دوره درمان را سپرى مى کند.
در ابتدا قرار بود ســریال «حضرت موســى(ع)» را فرج ا... 
سلحشور بســازد که اجل مهلت نداد و این فرصت به جمال 

شورجه سپرده شد. شورجه نیز در ابتداى کار دچار بیمارى شد 
اما قرار است او بالفاصله پس از بهبودى کامل، ساخت سریال 

«حضرت موسى(ع)» را آغاز کند.
یکى از نزدیکان جمال شورجه درباره وضعیت سالمتى این 
کارگردان به «ایسنا» گفت: حالشان بسیار خوب است. رو به 
بهبود هستند و معالجات دارد انجام مى شود. در خانه هستند 

و براى یکسرى از معالجات به بیمارستان مراجعه مى کنند.
او درباره شروع مجدد تولید ســریال «حضرت موسى(ع)» 
توضیح داد: ان شاءا... بهبودى کامل که حاصل شود، سریال 

«حضرت موسى(ع)» را مى سازند. البته خودشان در این فکر 
هستند که یکى از کارگردان هاى خوب سینما و تلویزیون را 

در کنار خودشان انتخاب کنند تا بتوانند کار را انجام دهند.
او در پایــان گفت: هنوز دقیقًا مشــخص نیســت که کدام 
کارگردان با آقاى شورجه همکارى کند و مشخص نیست که 
کار چه زمانى شروع شود. ما مشغول کار بودیم که این اتفاق 
براى آقاى شورجه افتاد. االن بیش از یکسال و نیم است که 
ایشان در بستر بیمارى هستند. ان شاءا...  پس از بهبودى کار 

ساخت این سریال تاریخى انجام مى شود.

دادیم. هر کســى که کوچک ترین برخوردى با ایشــان داشته 
با با اااایییییییشان همکارى داشتند همگى تا کســانى که

چون همیشه در بدت
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سریال 
«حضرت 
موسى(ع)» 
به کجا رسید؟

در میان ســریال هایى که بخشى از 
رویداد دفاع مقدس و جنگ تحمیلى 
ایران و عراق را به تصویر کشــیدند، 
ســریال «وضعیت ســفید» جایگاه 
ویژه تــرى دارد. حمید نعمــت ا... و 
هادى مقدم دوســت، نویسندگى و 
حمید نعمت ا... کارگردانى این سریال 
را به عهده داشتند. «وضعیت سفید» 
یکى از ســریال هاى دفاع مقدسى 
تلویزیون است که توجه ویژه اى به 
استفاده از عناصر نوستالژیکى دارد و 
با نگاهى متفاوت هشت سال جنگ را 

روایت کرده بود.
کنار بازیگرانى که در این ســریال به 
خوبى دیده شــدند عباس غزالى نیز 
حضور داشت. او در این سریال نقش 
«بهروز» یکى از پسرهاى این خانواده 
را بازى مى کرد. غزالــى با یادآورى 
بازى اش در این مجموعه گفت: هر 
بازیگرى در دنیــاى بازیگرى و عمر 
بازیگــرى اش آرزو دارد تا در چنین 
آثارى حضور داشته باشد و بازى اش 
در چنین سریال هاى ماندگارى رقم 

بخورد.
وى با بیان اینکه بازى در این سریال 
یک نقطه عطفى در کارنامه کارى ام 
بود افزود: «بهروز» هم نقطه عطفى 
در کارنامه ام بــود و ازین بابت خدا را 
شــاکرم و هر زمان که به این نقش 
رجوع کنــم برایم جذاب و شــیرین 

است.
غزالى ادامه داد: هنوز که هنوز است با 
گذشت ده سال از اولین پخش سریال 
«وضعیت ســفید»، خیلى ها  از این 
سریال و نقش «بهروز» یاد مى کنند 
و عده اى دیالوگ هایــم را از حفظ 

هستند و این جاى خوشحالى دارد.
این بازیگر همچنین ادامه داد: حتى در 
ابتدا به آقاى نعمت ا... پیشنهاد دادم 
که صداسازى کنم اما پذیرفته نشد و 
یک ماه بدون صداسازى بازى کردم. 
تا اینکه رسیدیم به یک سکانسى که 
خیلى معروف هم هست و مردم خیلى 
دوســتش دارند که بهروز از کوره در 
مى رفت و سر قضیه خانه داد و بیداد 
مى کرد و مى گفت «مامان، مادر، ننه، 
سرپرست، این یکى اوالدت کجا باید 
بخوابه». براى اجراى این ســکانس 
آقاى نعمت ا... گفت صداســازى را 
براى این سکانس مى خواهم چراکه 
دارد برون ریزى و شــوآف مى کند و 
به صدا ســازى نیاز داریم. بعد از اینکه 
ســکانس را بازى کردم خیلى دوست 
داشت و بعد از آن گفت همه سکانس ها

 را با همین صــدا بازى کن. و آن یک 
ماه هم تکرار شــد و حاال از شــانس 
خوب یا بد خانم مهین شــهابى یک 
ماه در سریال بازى کردند و به یکباره 
بیمارى شــان شــدت گرفت و فوت 
شدند و به همین دلیل سکانس هایى 
که او بــازى کرده بود توســط خانم 
شهین تسلیمى تکرار شد و در این یک 
ماه من بدون صداســازى بازى کرده 
بودم و وقتى قرار شــد سکانس ها را 
تکرار کنیم همه را از اول با صداسازى 

بازى کردم./2966

خاطره بازى با یکى از بهترین 
سریال هاى تاریخ تلویزیون

عباس غزالى: 
آرزویم بازى در 
«وضعیت سفید» 

بود

مونا فرجاد: از کودکان یاد گرفته ام که صادق و ساده باشم

«دکتر استرنج» در چندجهانى دیوانگى قرار مى گیرد

روزبه حصارى بعد از تجربه موفق بازى در فصل ســوم سریال «بچه مهندس» نقشى تازه در 
سریالى دیگر را قبول کرده و در سریال «افرا» جلوى دوربین رفته است. این در حالى است که 
فصل چهارم سریال «بچه مهندس» نیز در حال نوشته شدن است اما هنوز به صورت رسمى 

اعالم نشده حصارى بار دیگر نقش «جواد جوادى» را بازى خواهد کرد یا خیر؟
سریال «افرا» یک درام اجتماعى و خانوادگى است که بهرنگ توفیقى، کارگردانى آن را برعهده 
دارد. بهرنگ توفیقى کارگردانى است که نشان داده مخاطب شناس است و کارهایش معموًال 
پربیننده مى شود. او که اکنون سریال «آقازاده» را در شــبکه نمایش خانگى دارد چند تجربه 
موفق با حامد عنقا داشــت. اما این بار مجید موالیى و محمدکامبیز دارابى تهیه کننده سریال 

«افرا» هستند.
عالوه بر روزبه حصارى، مینا وحید، مهدى سلطانى و پژمان بازغى نیز در سریال «افرا» بازى 

مى کنند. وقایع این سریال در زمان معاصر مى گذرد و براى شبکه یک ساخته مى شود.

سازندگان سریال «افرا» به جاى خالصه داستان این متن را ارائه داده اند: «در پگاه مه آلود یک 
روز پاییزى، در زیر شاخه هاى پرشکوه افرا، فرزندى زاده مى شود؛ حاصِل وصلت شوم اخالق 
و منفعت. چشمان پیر افرا، یگانه شــاهد این راز در اعماق جنگل است. شاهدى که آموخت در 
نگاه عاشقانه به زندگى، فقط صاحب تنهایى خویشى. هیچکس نبودن، اولین و آخرین قانون 

کتاب عشق است...»
روزبه حصارى قبل از آنکه نقش «جواد جوادى» را در سریال «بچه مهندس 3» بازى کند در 
سریال هاى «سالم آقاى مدیر» (سال 1398)، سریال «تاریکى شب»، «روشنایى روز» (سال 
1397) و سریال «یادآورى» در سال 1392 بازى کرده بود که از میان این سه مجموعه، بازى 
حصارى در سریال «یادآورى» بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود تا اینکه حضور او در نقش «جواد 
جوادى» تبدیل به گامى بلند براى این بازیگر هنرمند شد و او نشان داد توانایى هاى بسیار زیادى 

دارد. حال باید دید موفقیت حصارى در سریال «افرا» نیز تکرار مى شود؟

بازگشت «بچه مهندس» به تلویزیون  با «افرا» 

بازیگر سینما و تلویزیون درباره تجربه همبازى شدن با بازیگران کودك گفت: 
همکارى با کودکان خیلى سخت است زیرا کودکان روح حساس و خیلى لطیفى 
دارند و ما باید برخورد با آنها را بلد باشیم و این مسئولیت اجتماعى هر فردى را 
بیشتر مى کند.  مونا فرجاد افزود: باید بیشتر مراقب کودکانى بود که وارد حرفه 
بازیگرى مى شــوند زیرا آنها وارد دنیاى بزرگ ترها مى شوند و در عین برخورد 
مســئوالنه با آنها، نباید طورى برخورد کنیم که از دنیاى کودکى خود فاصله 

بگیرند.
وى گفت: بچه ها اصوًال زود خسته مى شوند و تحمل بازیگرى جلوى دوربین با 
وجود شرایط و دشوارى هاى فیلمسازى، برایشان بسیار سخت است. اما باید این 
را بگویم بعضى از کودکان بسیار باهوش هستند. آیسان حداد و مانیا علیجانى که 
به تازگى با آنها همکارى داشته ام کودکان باهوش و حرفه اى هستند که بازیگر 

مقابل هیچگاه فکر نمى کند که با یک کودك همبازى است، زیرا کارى که باید 
را بسیار دقیق انجام مى دهند و نسبت به بازیگرى، آگاهى کامل دارند.

فرجاد ادامه داد: خیلى وقت ها ســر صحنه فیلمبــردارى کودکانى آمده اند اما 
نتواسته اند از پس بازى بربیایند و ما منتظر شده ایم تا کودك دیگرى را پیدا کنیم. 
اما براى من همیشه بازى با کودکان سخت بوده زیرا خیلى حساس هستم که 
با بچه ها درست برخورد شود و رفتارى انجام نشود که در روحیه آنها تأثیر منفى 
گذاشته شود یا با این ذهنیت با کودك برخورد نشود که «بچه است نمى  فهمد!» 
ما درگیر بچه اى خواهیم شد که روح لطیف او را شکل مى دهم پس باید مراقب 

حرف زدن، رفتار و برخورد خودمان با او باشیم.
فرجاد در پایان عنوان کرد: همیشه از کودکان سر صحنه یاد گرفته ام که صادق 

و ساده باشم.

نام فرعى نسخه دوم از فیلم سینمایى محبوب «دکتر استرنج» مشخص شد، 
این فیلم با نام «در چندجهانى دیوانگى» حضور دوباره «بندیکت کارمبرچ» را 
جشن خواهد گرفت، «سم ریلى» کارگردان مطرح سینماى هالیوود ساخت 

این اثر را بر عهده دارد. 
 از مهمترین آثار «سم ریلى» مى توان به سرى «مرده شریر»، «مرد تاریکى»، 
سرى «مرد عنکبوتى» و «مرا به جهنم ببر» اشاره کرد. چندى پیش کمپانى 
سینمایى «مارول» زمان نمایش «دکتر استرنج 2» را به سال 2022 منتقل 
کرد. زمان قطعى نمایش فیلم بیســت و پنجم ماه مارس 2022 خواهد بود و 

«ثور: عشق و طوفان» به کارگردانى «تایکا وایتیتى» یازدهم فوریه 2021 به 
نمایش درخواهد آمد.

پیش تر «مارول» اعالم کرده بود که زمان نمایش عمومى «بیوه سیاه» ششم 
نوامبر 2021 است. علت تغییرات زمانى نمایش هاى عمومى پاندمى ویروس 

کرونا و کندى روند تولیدات و تعطیلى فیلمبردارى هاست.
بیمارى کرونا سینمایى هالیوود را با مشــکالت فراوانى روبه رو کرده است، 
بســیارى از اکران ها به تعویق افتاده و این سینما ضرر غیرقابل پیش بینى را 

تجربه مى  کند.
پیش تر «اسکات دریکســون»، کارگردان ســینماى جهان که کارگردانى 
نسخه اول از فیلم سینمایى «دکتر استرنج» را بر عهده داشت اعالم کرده بود  
که قصد دارد نسخه دوم این فیلم را کارگردانى کند. نسخه نخست این فیلم 

توانست فروش فوق العاده 677 میلیون دالر را به ثبت برساند. 
فیلم «دکتر استرنج» داستان جراح موفق و پردرآمدى به نام «استفان استرنج» 
را روایت مى کند که تســلط و موفقیت حرفه اى او را مغرور کرده است. دکتر 
«استفان استرنج» که در پى سانحه رانندگى دستانش را از دست مى دهد در 
نهایت در مى یابد اسرار باستانى و متافیزیک و همچنین حضور در دنیاى واقعى 

و ماوراء آن راه نجات او از این تراژدى است.
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 مدیرعامل ذوب آهن در مورد شرایط این باشــگاه و تغییرات اعضاى 
هیئت مدیره صحبت کرد.

جواد محمــدى در گفتگویى دربــاره تغییرات هیئت مدیره باشــگاه 
ذوب آهن و انتخاب مجدد او به عنوان مدیرعامل این باشگاه اظهار کرد: 
مدیران باالدستى در مجموعه هاى مختلف صنعتى، ورزشى و فرهنگى 
سیاســت هاى خاصى مدنظر دارند و تصمیم گیرندگان تالش مى کنند 
تصمیماتى بگیرند که آن سازمان را به سوى پیشرفت و موفقیت سوق 
دهد. رویه شرکت سهامى و باشگاه ذوب آهن نیز به همین شکل است و 
در مدتى که در این باشگاه هستم این موضوع را از نزدیک شاهد بوده ام.
وى افزود: درباره ترکیب و اعضاى هیئت مدیره سهام دار عمده تصمیم 
مى گیرد. جا دارد از اعضاى ســابق هیئت مدیره باشــگاه به خصوص 

محمدعلى عباسى رئیس ســابق هیئت مدیره تشکر کنم که در 16 ماه 
حضور خود زحمات زیادى را متقبل شد. همچنین از تالش هاى اصغر 
برشان، مجتبى فریدونى و محمد کاظمى ممنونم و از احمد جمشیدى 
که نزدیک به سه سال در هیئت مدیره باشگاه حضور داشت و در زمانى 
که من مشــغول درمان بیمارى خود بودم تالش هاى زیادى انجام داد 

تشکر مى کنم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ادامه داد: هم اکنون هیئت مدیره اى کامًال 
بومى و تلفیقى از مدیران ورزشى و مدیران باالدستى داریم و از حضور 
پیشکسوت باتجربه اى مانند رسول کربکندى در کنار جوان ورزشکار 

دادفــر بهــره و تحصیل کرده اى مانند فرشاد 
مى بریــم. مهــدى بهرامى 

معاون منابع انسانى شرکت سهامى ذوب آهن و روح ا... فاضل پور مدیر 
راهبرى شرکت هاى زیرمجموعه نیز به همراه من در هیئت مدیره حضور 
داریم. امیدوارم بتوانیم با وفاق و همدلى روزهاى خوبى براى باشــگاه 
ذوب آهن رقم زده و موجب شادى و ســرافرازى هواداران و مجموعه 

بزرگ ذوب آهن با قدمت پنج دهه فعالیت شویم.
وى درباره از دست دادن چند بازیکن باکیفیت گفت: قطعًا هیئت مدیره 
محکم پاى کار ایستاده و بر اســاس سیاست هاى کلى ابالغى از سوى 
سهام دار عمده برنامه هاى خود را پیش مى بریم. از رحمان رضایى که 
از مربیان جوان و آینده دار اســت قاطعانه حمایــت مى کنیم و تالش 
داریم بهتریــن ابزارهاى الزم از جمله بازیکنان باکیفیت را بر اســاس 
درخواست ســرمربى و البته چارچوب هاى خاص باشــگاه به خدمت

 بگیریم.
محمدى اضافه کرد: دو سه بازیکن ذوب آهن از تیم جدا شدند 

اما خوشبختانه تاکنون چهار بازیکن با سابقه حضور در لیگ 
برتر در پســت هایى که در فصل گذشته در آنها با کمبود و 
چالش روبه رو بودیم شامل شهاب گردان، میالد جهانى، 
سیدمحمد قریشــى و مهرداد قنبرى با نظر سرمربى تیم 
جذب شده اند. مذاکره با چند بازیکن دیگر نیز در پست هایى 

که نیاز به بازیکــن داریم در حال انجام اســت که تالش 
مى کنیم در روزهاى آینده جذب شــوند تا تیم بدون دغدغه 

بسته شود تا حضور پرصالبت و قدرتمندى در فصل پیش روى 
لیگ برتر داشته باشیم.

تیمى بدون دغدغه مى بندیم

هافبک تیم فوتبال ســپاهان در پایــان دیدار این 
تیم مقابل العین به عنــوان بهترین بازیکن میدان 

انتخاب شد. 
 دو تیم سپاهان و العین امارات در پایان 90 دقیقه 
تالش به نتیجه اى بهتر از تســاوى صفر بر صفر  
دست پیدا نکردند تا هر دو تیم عمًال شانسى براى 
صعود به مرحله بعدى نداشته باشند. در پایان 
این دیدار، کمیته فنــى این رقابت ها 
محمد کریمى، هافبک تیم سپاهان 
را به عنوان بهترین بازیکن زمین 
انتخاب کرد تا در پایان دور پنجم 
یک بازیکن ایرانــى به این عنوان 

دست یافته باشد. 
گفتنى است ســپاهان با این تک امتیاز 
در پایان مرحله پنجم رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا 
صاحب 5 امتیاز و در جایگاه سوم، یک پله باالتر از العین 2 
امتیازى قرار گرفت.  در این گروه النصرعربستان و السد 

قطر به مرحله بعدى این رقابت ها راه یافتند.

زدیک شاهد بوده ام.
هام دار عمده تصمیم

شــگاه به خصوص 

ورزشکار مانند رسول کربکندى در کنار جوان پیشکسوت باتجربه اى
دادفــر بهــرهو تحصیلکرده اى مانند فرشاد 

مى بریــم. مهــدى بهرامى 

و آینده د مربیان جوان از
بهتریــن ابزارهاى داریم
درخواست ســرمربى و

هافبک تیم فوتبا
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انتخاب شد. 
 دو تیم سپاهان
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گفتنى
در پایان مرحله پنجم
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امتیازى قرار گرفت. د
قطر به مرحله بعدىا

کریمى 
تکلیــف دو تیم صعــود کننــده از مرحلــه گروهىبهترین شد

 رقابت هــاى لیگ قهرمانــان در گروه D مســابقات 
مشخص شده و تنها ماجراى این گروه صدرنشینى است.

 النصر با 11 و الســد با 9 امتیــاز در رده هاى اول و دوم 
گروه D رقابت هاى لیــگ قهرمانان قرار گرفته 

و صعودشــان به مرحله بعدى را قطعى
 کرده اند. ســپاهان یکــى از چهار 

نماینــده ایران پس از تســاوى 
بدون گل با العیــن، اکنون با 4 
امتیاز در رده سوم است و پیروزى 
این تیم در بازى آخر برابر السد 
نمى تواند کمکى به صعود این 

تیم بکنــد. اما نتیجه ایــن بازى 
مى تواند در سرنوشت صدرنشینى گروه 

تعیین کننده باشد. 
آنچه وضعیت این گــروه را مى تواند در هفته آخر کمى 
پیچیده کند نتایج بازى دو تیم النصر و الســد به ترتیب 
با العین و سپاهان است. ابتدا باید به این نکته اشاره کرد 
اولین شــرط بعد از اختالف امتیاز براى مشخص شدن 
وضعیت جدول تیم ها، اختــالف گل یا همان تفاضل 

گل است. 

در گروه D و در آخرین بازى اگر النصر با العین مساوى 
کند و السد بتواند سپاهان را شکست بدهد آن وقت هر 
دو تیم 12 امتیازى خواهند شــد. در این صورت اولین 
گزینه براى مشــخص شدن صدرنشــین تفاضل گل 
است. در حال حاضر النصر 9 گل زده و چهار گل خورده 
و تفاضل گلش 5 است و البته 11 امتیاز دارد. السد 
که 9 امتیازى است 13 گل زده و شش 
گل خورده و تفاضل گلش 7 است. 
در صورتى که الســد بتواند ببرد 
و النصر مســاوى کند آن وقت 
السد صدرنشــین گروه خواهد

 شد.
نکته قابل توجه این اســت که 
النصر در صورتى که مساوى کند 
تفاضلش 5 خواهد ماند و الســد با هر 
نتیجه اى پیروز شــود تفاضلــش از 7 باالتر 
خواهد رفت و این نشان مى دهد که رخ دادن این نتیجه 
در دو بازى باقیمانده گروه مى تواند السد را صدرنشین 

کند.
النصر براى اطمینان از صدرنشینى باید برابر العین پیروز 
شــود در غیر  این صورت باید امیدوار به نتیجه گرفتن 

شاگردان محرم نویدکیا برابر السد باشد.

باشگاه پرسپولیس نسبت به شایعات مربوط به مذاکره 
یک فرد خارج از سیستم ادارى سرخپوشان با برانکو 

ایوانکوویچ براى بخشش طلبش واکنش نشان داد.
رضا یلوه در خصوص حاشــیه هاى بــه وجود آمده 
راجع به مذاکره یک تاجر ایرانى با برانکو ایوانکوویچ 
در کشــور عمان براى تمدید فرصــت پرداختى به 

پرســپولیس طبق حکم کمیته انضباطى فیفا گفت: 
موضوعات زیادى در این ماجرا وجود دارد که باید به 
آن اشاره کرد. قصد داشتیم به دور از هرگونه حاشیه و 
در سکوت کامل موضوع را پیش ببریم تا هواداران را 
خوشحال کنیم اما برخى مسائل باعث شد تا نسبت به 

آن واکنش نشان دهیم.
معاون اقتصادى باشــگاه پرســپولیس افزود: پس از 
تأیید هیئت مدیره مبنى بر ادامه مذاکره با آقاى برانکو 
ایوانکوویچ بابت تشکر از زحمات ایشان قرار شد من 
به همراه آقاى رسول پناه سرپرست باشگاه و امیرعلى 
حسینى مدیر بخش بین الملل به عمان برویم اما کشور 
عمان هیچ ویزایى را تا پایان ماه اکتبر براى مسافران 
خارجى صادر نمى کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
به یکى از امین ترین افراد باشگاه که مورد قبول آقاى 

برانکو نیز هست کار را بسپاریم.
وى ادامه داد: حدود هشت ســال است که رابطه 
باشگاه پرسپولیس با شخصى به اسم «سالم چى 
گل» بابت کمک هاى اقتصادى فراوانى که در 
تمام حوزه ها به کشور داشته است مى گذرد. 
ایشان به دلیل حس وطن پرستى قبول کرد 
تا به پرســپولیس در این موضوع کمک کند. 
دوستى آقاى برانکو با آقاى سالم چى گل نیز 
قدیمى اســت و من نمى دانم واقعًا چرا چنین 

صحبت هایى انجام شده است.
یلوه درباره پیشنهاد ارائه شــده از سوى باشگاه 
پرســپولیس به برانکو تصریح کرد: از او خواســتیم 
فرصت بدهد تا تمام و کمال پــول را پرداخت کنیم. 
آقاى برانکو تمام مدارك رسمى باشگاه را دید و رأى 
فیفا را به آقاى سالم چى گل که براى نشست با برانکو 
نامه رسمى باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش عمان 

را نیز داشت نشان داد.
معاون اقتصادى باشگاه پرسپولیس یادآور شد: آقاى 
برانکو خواهان پرداخت بخشــى از طلب خود و عدم 
مشکل حقوقى براى وى در فیفا شد تا به پرسپولیس 
فرصت دهد اما واقعًا نوســانات فراوان ارزى مانع از 
انجام این کار شد. نتوانستیم بار دیگر به برانکو پول 
بدهیم و حدود سه هفته اى است که هنوز موفق به 

پرداخت نشده ایم.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: ســال چى گل در 
روزهاى تحریم به کمک کشور آمده بود و منتظر 
گرفتن عکس با برانکو هم نبود. او در حق باشگاه 
لطف کرد اما فکر مــى کنم برخى مــى خواهند 

شیطنت کنند تا مشکل با برانکو حل نشود. 

تعیین صدرنشین هنوز در اختیار سپاهان

چه کسى در عمان با برانکو مذاکره کرد؟

محرم نویدکیا، سرمربى تیم فوتبال سپاهان اولین امتیاز 
خود را در قامت سرمربى به دست آورد.

 اگرچه کســب اولین امتیاز براى نویدکیا همزمان شد با 
حذف این تیم از رقابت هاى آسیایى، اما این مربى جوان 
که سومین حضورش را روى نیمکت طالیى پوشان تجربه 
مى کرد، پس از دو شکست با نتیجه 2 بر صفر مقابل النصر 
عربستان، اولین امتیاز خود را مقابل نماینده امارات کسب 
کرد و حاال پس از دیدار آخر برابر السد و رویارویى با چهره 
بزرگى مثل ژاوى و بازیکنان این تیم قطرى به لیگ بیستم 

خواهد رسید.
نویدکیا طى سه بازى گذشته تقریباً  از سیستم مورد عالقه 
خود رونمایى کرد و از بخش زیــادى از بازیکنان خود به 
استثناى آنهایى که مصدوم بودند، استفاده کرد تا آمادگى 

آنها را مورد سنجش قرار دهد.
بى شک حضور در کارزار رقابت هاى آسیایى اگرچه براى 
محرم قرعه سختى را در شــروع کار رقم زد، ولى او را به 
خوبى پخته حضور در رقابت هاى لیگ بیستم کرده است 
و مى تواند تجربه بسیار خوبى براى او در شروع کار سخت 

مربیگرى باشد.

 مدیرعامل اســتقالل همچنان عالقه اى نــدارد درباره 
سرمربى بعدى این تیم صحبت کند!

در شرایطى که شایعات پیرامون نیمکت استقالل هرروز 
بیشتر مى شود، احمد سعادتمند، مدیرعامل باشگاه ترجیح 
مى دهد صحبتى در این خصوص نداشته باشد. طى روزهاى 
گذشته شایعات زیادى درباره توافق با الکساندر نورى مطرح 
شده اما باشگاه استقالل واکنشى نداشته و به نظر مى رسد 
سعادتمند مى خواهد آرامش تیمش در آستانه دیدار با االهلى 

حفظ شود.
مدیرعامل استقالل که به مراســم بزرگداشت چهلمین 
ســالگرد دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان وزارت ورزش 
و جوانان رفته بود، در پاســخ به پرسشى پیرامون توافق با 
الکساندر نورى و تکلیف سرمربیگرى تیمش بدون توجه 
به سئوال خبرنگاران گفت: «ان شــاءا... ما فردا االهلى را 

شکست مى دهیم!»
سعادتمند وقتى اصرار یکى از خبرنگاران درباره شایعه توافق 
با نورى را دید، بازهم از پاســخگویى طفره رفت و گفت: 

«حالت خوب است؟»
باید دید سکوت مدیرعامل استقالل درباره مسائل موجود و 
نیمکت این تیم چه زمانى مى شکند و او چه تصمیمى درباره 

آینده آبى ها خواهد گرفت.

ب ر و ى و مز ر ر روع ر ىر ر رم
است  در رقابت هاى لیگ بیستم کرده خوبى پخته حضور
در شروعکار سخت  و مى تواند تجربه بسیار خوبىبراى او

مربیگرى باشد.

محرم و یارانش 
پخته تر شدند

حالت خوب است؟

محمد احمدى

  در حالى کــه ممکن بود النصر با شکســت در 
مقابل السد، صدرنشینى گروه D رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا را از دست بدهد؛ با وجود این، تیم 
نصف و نیمه النصر که اخیراً با شش  تغییر نسبت 
به بازى با سپاهان به مصاف شاگردان ژاوى رفته 
بود، توانســت یک امتیاز کسب کند و تا حدودى 
جایگاهش بــه عنوان تیم نخســت این گروه را 

تثبیت کند.
بى شک عبدالرزاق حمدا... آقاى گل رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا مهمترین غایب دیدار  النصر 
و السد بود. دوئل او و بغداد بونجاح دو بازیکن اهل 
قاره آفریقا که رقابت سختى براى کسب عنوان 
آقاى گلى دارند، مى توانست جذاب از آب دربیاید 
اما روى ویتوریا، سرمربى پرتغالى النصر ترجیح داد 

در این مسابقه به حمدا... استراحت بدهد.
عبدالرزاق در تیم النصر عملکرد خیره کننده اى 
داشته است. عبدالرزاق حمدا... طى 70 بازى که 
براى النصر به میدان رفته اســت، 89 گل به ثمر 
رسانده و 17 پاس گل نیز داده است. تأثیرگذارى 
بر روى 106 گل در تنها 70 دیــدار یک رکورد 
استثنایى و فوق العاده براى این بازیکن 29 ساله و 

اهل استان اسفى مراکش است.
عبدالرزاق حمدا... طى دو فصل حضور در النصر، 
دو بار پیاپى توانســته عنوان آقــاى گلى لیگ 
حرفه اى عربستان را از آن خود کند. او در فصل
2019-2018 توانســت با به ثمر رســاندن 34 
گل آقاى گل شــود و در فصل قبل نیز 29 گل 

زد و بافتیمبى گومیس، مهاجم الهالل را پشــت 
سرگذاشت و آقاى گل شد.

او در فصــل2016-2015 نیز بــا زدن 21 گل 
براى الجیش آقاى گل لیگ ستارگان قطر شد. 
عبدالرازق ســابقه آقاى گلى در لیگ کشورش 
مراکش را نیز در کارنامه دارد و حاال قصد دارد در 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا نیز، عنوان آقاى 

گلى را از آن خود کند.
در سوى مقابل بغداد بونجاح حضور دارد. مهاجم 
الجزایرى الســد که قطعًا نام او بــراى تمامى 
تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آســیا یک نام 
آشناست، در شب دیدار السد و النصر برنده دوئلى 
بود که رقیب اصلى او یعنى عبدالرزاق حمدا... در 
زمین مسابقه حضور نداشت. بونجاح با گلى که در 
دقیقه 87 وارد دروازه نماینده عربستان کرد، چهار 

گله شد و در پى عبدالرزاق پنج گله است.
بغداد که در سال 2015 و از تیم الساحل تونس به 
السد پیوســت، تاکنون در 108 دیدار موفق شده 
118 گل براى الســد به ثمر برساند. این مهاجم 
28 ساله در طى چهار سال گذشــته، حداقل در 
یک تورنمنت توانسته عنوان آقاى گلى را از آن 

خود کند.
بغداد در فصل 2017-2016 با 24 گل آقاى گل 
لیگ ستارگان قطر شد. او در فصل2018-2017با 
به ثمر رســاندن 13 گل عنوان آقاى گلى لیگ 
قهرمانان آسیا را از آن خود کرد، سپس در فصل 
2019-2018 توانست آمار باورنکردنى 39 گل 

در لیگ ســتارگان قطر را به ثبت برساند و آقاى 
گل شود و در جام باشــگاه هاى جهان در فصل 
2020-2019 نیز سه گل براى السد به ثمر رساند 

و آقاى گل آن رقابت ها شد.
البته رقابت براى کســب عنوان آقاى گلى لیگ 
قهرمانان آسیا تنها به رقابت بین بغداد بونجاح و 
عبدالرزاق حمدا... محدود نمى شود بلکه اکنون 
پنج بازیکن دیگر نیز در جدول گلزنان ســه گله 
هستند. کیجیرو اوگاوا بازیکن تیم ویسل کوبه که 
در دو بازى سه گل براى تیمش به ثمر رسانده به 
همراه ویلیتون بازیکن برزیلى الشارجه، بافتیمبى 
گومیس مهاجم الهالل، اکرم عفیف بازیکن السد 
و المعز على مهاجم الدحیل همگى سه گله بوده 
و به دنبال کسب عنوان آقاى گلى لیگ قهرمانان 

آسیا هستند.
این رقابت جذاب براى کســب توپ طالى آسیا 
که بین مهاجمینى از سراســر دنیا به راه افتاده، 
شــبیه به یک جنگ جهانى شــده که مى تواند 
جذاب و دیدنى باشــد و باید دید از بین مدعیان 
مراکشى، الجزایرى، فرانسوى، برزیلى، ژاپنى و 
قطرى، باالخره چه کسى عنوان آقاى گلى را از 

آن خود مى کند.
در صورت صعود پرســپولیس به عنوان تیم دوم 
گروه D به مرحله یک هشتم نهایى، النصر منتظر 
شاگردان یحیى خواهد بود و مدافعین پرسپولیس 
شب ســختى را در مقابل عبدالرزاق حمدا... در 

پیش خواهند داشت.

جنگ جهانى سوم 
بر سر 

توپ طالى آسیا

سعید نظرى
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فقدان سند مالکیت
شماره: 139985602030008686      خانم اقدس کســمائى  نجف آبادى فرزند حسن 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت هشت – دهم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 232 باقیمانده واقع 
در قطعه یازده نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 359 دفتر 604 امالك ذیل 
ثبت 137282 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 759072 سرى الف /16-88 صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 

طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/07/02، 993597/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبت 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/7/100

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

شــماره: 139960302012000473 تاریــخ: 1399/06/16 برابــر راى شــماره 
139960302012000458 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا شفیعى فرزند ســیف اله بشماره شناسنامه 
8375 صادره تهران در ششدانگ یک باب گاودارى به مساحت 2469 مترمربع مفروز از 
قسمتى از پالك فرعى 1 از اصلى 202 واقع در محله ششجوان بویین میاندشت خریدارى 

از مالک رسمى آقاى حمید خلیلى محرز گردیده اســت. 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 رســید، 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 وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/6/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/2 م الف:  976237 

موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/6/149

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: اگر میزان درصد رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 
کرونا در یک مدرسه کمتر از 50 درصد باشد، آن مدرسه 

باید تا زمان رفع مشکل به مدت یک هفته تعطیل شود.
علیرضا رئیسى بیان کرد: البته در مدارسى که 50 درصد 
مشکل رعایت پروتکل هاى بهداشتى دارند، معموًال آن 
مشکالت در عرض یک هفته رفع نمى شود. زیرا اکثر این 
مشکالت، مسائلى مانند مشکل در سیستم آب خورى و 
دستشویى ها و تهویه است. در نتیجه این مدارس تا زمان 

رفع مشکل، تعطیل خواهند بود.
وى ادامه داد: از طرفى مدارسى هستند که میزان رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى در آنها حدود 70 درصد است و 30 
درصد مشکل دارند که به آنها اخطار داده شده و فرصت 
براى رفع مشکل هم داده مى شود. این مشکالت شامل 
مواردى ماننــد تجمع در ورود و خــروج یا هنگام زنگ 
تفریح است. همچنین مواردى مانند مشکل در سیستم 
آب خورى و نوبتى کردن استفاده از آن براى جلوگیرى 

از تجمع هم در این دسته از مدارس به چشم مى خورد.
معاون بهداشــت وزیــر بهداشــت گفــت: در برخى 
شهرستان ها که روند بیمارى کووید- 19 شدیدتر است، 
اگر یک نفر در یک کالس مبتال به کرونا شود، آن کالس 

حتماً باید براى دو هفته تعطیل شود.

رئیس سازمان نظام پزشکى قم با اشاره به شیوع بیمارى 
کرونا گفت: روزانه حداقل یک پزشک یا پرستار در قم به 

کرونا مبتال مى شود.
حســن عادلى اظهار کرد: در حال حاضر بــا توجه به 
بحران کووید- 19 شــاهد خدمات رســانى گسترده 
جامعه سالمت هستیم. وى با بیان اینکه روزانه حداقل 
یک َتن از جامعه پزشــکى و پرســتارى در قم درگیر 
ویروس کرونا شــده و از چرخه خدمت جدا مى شــود، 
افزود: تعدادى از پزشــکان قمى به دلیل ابتال به کرونا 
هم اکنون در بیمارســتان ها و یا منازل خود بســترى

 هستند.

 عادلى تصریح کرد: در کنار بیمارستان ها بار سنگینى 
از خدمات بر دوش پزشکان در مطب هاست که جا دارد 
از این افراد که با مشــارکت و همدلى خدمات رسانى 

مى کنند، قدردانى کنیم.
وى همچنین با گرامیداشــت هفته دفاع مقدس گفت: 
جامعه پزشکى و سالمت استان نقش بسزایى در هشت 
ســال جنگ تحمیلى داشــتند و حتى در آن دوران به 

شهادت رسیدند.
وضعیت کرونا در قم از روز بیستم شهریور ماه و به دنبال 
افزایش قابل توجه بیماران و مبتالیان این بیمارى فوق 

قرمز شده است.

تعطیلى یک هفته اى در انتظار 
بعضى مدارس

ابتالى باالى کادر سالمت قم 
به کرونا 

کاهش محدودیت ها 
در المپیک 

   پانا | دولـت ژاپن که هم اکنون بـه دلیل پاندمى 
شـدید کرونا محدودیت هاى سختگیرانه مسافرتى و 
ورود به خاك این کشـور را براى 159 کشـور اعمال 
کرده است، تصمیم دارد تا براى ورزشکاران المپیکى 
و پارالمپیکى این محدودیت را لغو کند. با تصمیم اخیر 
ژاپنى ها، ورزشـکاران طى بازه دو هفته اى به محض 
ورود قرنطینه خواهند شـد و طى این مدت مى توانند 
به فعالیت هاى تمرینى خود در فاصله محل اقامت و 

تمرین ادامه دهند.

افزایش ابتالهاى خانوادگى
   ایسـنا | معـاون کل وزارت بهداشـت بـا بیان 
اینکه جهش ژنتیکى اخیر ویـروس کرونا و افزایش 
قدرت سرایت پذیرى آن نگران کننده است، گفت: 
خصوصیت این موج اپیدمى انتقال درون خانوادگى 
بـاال در آن اسـت و در صـورت ابتـال یک فـرد اکثر 
اعضـاى خانـواده بـه بیمـارى کوویـد-19 مبتـال 
مى شـوند. ایرج حریرچى با بیـان اینکه خصوصیت 
دوره هـاى قبل اپیدمـى، انتقـال درون جامعه بود و 
بـا انتقـال درون خانوادگـى کمترى مواجـه بودیم، 
گفت: خانواده ها با مشـاهده عالیم اولیـه کرونا در 
یکى از اعضـاى خانواده، حتمـًا اقدامـات احتیاطى 
بـراى عـدم ابتـالى دیگـر اعضـاى خانـواده را

 انجام دهند.

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو ســوارى پژو 
تیپ پارس مــدل 1384 بنزینى به 
شــماره موتور 12484162803 
و شماره شاســى 19327502 به 
شماره پالك 13 – 764 د 14 متعلق 
به احمد توکلى نیا به شــماره ملى 
0938441310 فرزند حســین 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت بهین گستر خلیج فارس شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 24565 و شناسه 
ملى 10260453508 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا دژدار به شماره ملى 0321970853بعنوان مدیرعامل 
و اردالن شاه زمانیان سیچانى به شماره ملى 1292065672به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و مرتضى شاه زمانیان سیچانى به شــماره ملى 1288587953 بسمت رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (991217)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى برق و الکترونیک فروغ برق 
اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 41740 
و شناسه ملى 10260594770 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاشــده مورخ 1399/06/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد 
ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چرخاب 
، خیابان شهید موحدیان ، خیابان فردوسى ، پالك 297 
، طبقه همکف کدپستى 8143993314 تغییر یافت و 
ماده مربوطه اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (991368)

آگهى تغییرات
شرکت گسترش خدمات رایانه اى اطالعات 
گستر نائین شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 226 و شناسه ملى 10260055580 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/07/15 آقاى امیرحسین بنده على به 
شماره ملى 1249497930 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و خانم نسترن هومن به شماره 
ملى 0056536161 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و آقاى رضا توســلى نائینى به 
شماره ملى 1249204917 به سمت مدیر 
عامل شرکت براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند.کلیه اســناد و اوراق بهادر وبانکى 
از قبیل چک و ســفته و غیره با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
مى باشــد که در غیاب رئیس هیئت مدیره 
نائب رئیس حق امضاء خواهد داشت و سایر 
نامه هاى ادارى با امضــاء مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نایین (991213)

آگهى تغییرات
شرکت بهین گســتر خلیج فارس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 24565 و 
شناســه ملى 10260453508 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرتضى شــاه زمانیان 
ســیچانى به کدملــى 1288587953 و 
اردالن شاه زمانیان ســیچانى به کدملى 
1292065672 و علیرضا دژدار به کدملى 
0321970853 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. نصراله تخت کوســه به کدملى 
1288556780 و جعفر تخت کوســه به 
کدملى 1288609213 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (991214)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ستاره ماندگار زنده رود درتاریخ 1399/06/26 به شماره ثبت 65574 به شناسه ملى 14009440399 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تصدى به فعالیت خدمات نظافتى، محوطه سازى شهرى و پارك ها، جدول 
کارى و رنگ آمیزى جدول و کلیه نماهاى قابل رنگ آمیزى، ارائه خدمات تخصصى و طراحى و عملیات داربســت فلزى، تاسیس واحدهاى تولیدى و صنعتى و 
کشاورزى، انجام فعالیت و مشارکت در توسعه فضاى سبز و همکارى با شهردارى ها و ســایر ارگان ها، تامین نیروى خدماتى و بهداشتى به صورت موقت، 
تامین نیروى پرستارى به صورت موقت، تامین نیروى واحدهاى ادارى و مالى و درآمد بیمارستان هاى خصوصى و دولتى به صورت موقت، طبخ و توزیع غذا، 
نگهدارى فضاى سبز، نگهدارى تاسیسات، کلیه امور مربوط به راه اندازى و نصب و تعمیر و نگهدارى سیستم هاى کامپیوتر و شبکه، تعمیرات داخلى ساختمان 
از قبیل تعمیرات چوبى و فلزى و رنگ آمیزى سطوح دکوراسیون داخلى ادارى و مسکونى و صنعتى، خرید و تامین اقالم موردنظر اشخاص و سازمان ها، تعمیر 
و نگهدارى و تجهیز لوازم برقى لوله هاى آب و فاضالب، طراحى و اجرا و نگهدارى و تجهیز فضاى سبز، تامین و نصب و تعمیر و نگهدارى کلیه لوازم ادارى و 
تاسیساتى و صنعتى، دفع تخصصى زباله هاى بیمارستانى، انجام کلیه امور مربوط به برگزارى جشن ها و سمینارها و اجالس ها از قبیل امور تشریفاتى و پذیرایى 
و تامین مجرى و تامین سیستم هاى صوتى، طراحى و نصب و تعمیر و نگهدارى سیستم هاى روشنایى دوربین هاى امنیتى و مداربسته، تعمیر و نصب و نگهدارى 
سیستم هاى گرمایشى و سرمایشى و تهویه، کلیه امور مربوط به پاکسازى و نظافتى فضاهاى باز و بسته، تهیه و توزیع مواد خوراکى و غیرخوراکى، شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایده هاى دستگاه ها و سازمان هاى دولتى و خصوصى، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله تیران ، کوچه شهید محمد جواد عالقمندان ، بن بست شهیدسیدحسین ابطحى ، پالك 20 ، طبقه همکف کدپستى 8138664931 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 42 مورخ 1399/06/21 نزد بانک سپه شعبه خیابان فروغى با کد 0499 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
خانم ستاره طارمسرى به شماره ملى 1270441418 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدجواد طارمسرى به شماره ملى 2593624116 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرزانه شریفى فتح آبادى به شماره ملى 3091535363 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا سوسنى 
غریب وند به شماره ملى 1272404064 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم زینب سوسنى غریب وند به شماره ملى 1273138767 به 
سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. صرفا آقاى / خانم ستاره طارمسرى به شماره ملى 1270441418 که در سامانه به عنوان امضا کننده دفاتر معرفى شده 
است مى تواند به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نماید . الزم به ذکر است از پاسخ به سایر اشخاص غیر ذینفع که داراى سمت نبوده خوددارى مى گردد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (991758)

آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا بهبود آســیا ســهامى خاص به شــماره ثبت 47347 و شناســه ملى 
10260654290 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - سارا نصیر هرندى به شماره ملى 1286027322 بعنوان رئیس هیئت مدیره، 
حسین صالح پور به شماره ملى 4621803662 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمد امین 
حاجى احمدى به شماره ملى 1292060719 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد 
بخشنده بابرصاد به شماره ملى 1757189361 بعنوان عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات از قبیل چک . سفته . بروات 
. قراردادهاى تعهد آور با امضاى مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت 
و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و مهر شــرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (991223)

آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا بهبود آســیا ســهامى خاص به شــماره ثبت 47347 و شناســه ملى 
10260654290 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/05/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. - رسول ابوطالبى به شماره ملى 1288451792 به عنوان بازرس اصلى و سمیرا 
الســادات امیرى به شــماره ملى 1270114999 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - محمد امین حاجى احمدى به شماره ملى 1292060719، 
محمد بخشنده بابر صاد به شماره ملى 1757189361، سارا نصیر هرندى به شماره ملى 
1286027322 و حسین صالح پور به شماره ملى 4621803662 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (991224)

روى موج کووید-19

به رغم از سرگیرى آزمایشــات واکسن کروناى شرکت 
«آســترازنکا» و دانشــگاه «آکســفورد» (که به دلیل 
بروز بیمارى در یکى از داوطلبان متوقف شــده بود) در 
بیشــتر کشــورها، این آزمایش ها در آمریکا همچنان 
متوقف است. شرکت «آســترازنکا» چندى پیش گفت 
که آزمایشــات جهانى از جمله آزمایشات بزرگ مرحله 
آخر این شــرکت براى آزمایش واکسنى که توسعه داده 
به دلیل بیمار شــدن توجیه ناپذیر یک شرکت کننده در 
مطالعه، متوقف شده است. این واکسن با کمک محققان 
دانشگاه «آکسفورد» ساخته شده است. اکنون آزمایش 
این واکسن در انگلستان، برزیل، هند و آفریقاى جنوبى 

مجدداً آغاز شده اما در آمریکا همچنان متوقف است.
آزمایشــات انســانى واکســن کروناویروس دانشگاه 
«آکسفورد» و شرکت «آسترازنکا» به دلیل نگرانى هاى 
موجود از بروز عوارض جانبى هنــوز در ایاالت متحده 
متوقف است. آزمایشات واکســن «آکسفورد» پس از 
آنکه دو شرکت کننده (دو خانم انگلیسى) به طور متوالى 
«عالیم عصبى غیرقابل توضیح» در آنها ایجاد شد، دو 

بار متوقف شد.
در دومین فردى که عوارض جانبى در آن ظاهر شــد، 
گزارش شده است که این بیمارى میلیت عرضى است. 
میلیت عرضى یک سندرم التهابى است که بر نخاع تأثیر 
مى گذارد و اغلب به دلیل عفونت هاى ویروســى ایجاد 

مى شود و مى تواند باعث فلج شود.

اولین توقف، در ماه جوالى، به طور علنى اعالم نشــد 
 MS و پس از مشخص شــدن اینکه داوطلب مبتال به
است(بیمارى که مى تواند همان واکنش عصبى را ایجاد 
کند) آزمایش مجدداً آغاز شد. توقف دوم دو هفته پیش 
به طور گسترده گزارش شد. آزمایش هاى واکسن از آن 
زمان در انگلیس، برزیل، هند و آفریقاى جنوبى مجدداً 
آغاز شده اســت، اما هنوز در ایاالت متحده متوقف شده 
است و حال آمریکایى ها موضع سختگیرانه ترى نسبت 

به آغاز آزمایش این واکسن در کشورشان دارند.
روز شنبه شرکت «آسترازنکا» اطالعات بیشترى در مورد 
پروتکل هاى آزمایشــى خود منتشر کرد اما کارشناسان 

آمریکایى همچنان ابراز نگرانى کردند.
دکتر «پیتر جى هوتز» ویروس شــناس کالج پزشکى 
بیلور در هوستون، تگزاس در گفتگو با «نیویورك تایمز» 
گفت: اتفاقاتى که اخیراً در پى آزمایش این واکسن اتفاق 
افتاده، وحشــتناك و غیرقابل قبول بوده است. دوست 
نداریم مردم آمریکا چنین دیدى نســبت به این واکسن 

داشته باشند.
 نظرات دکتر هوتز که توسط دیگر کارشناسان آمریکایى 
نیز مورد انعکاس قرار گرفت است توسط مقامات دولت 
انگلســتان، از جمله نهادهاى نظارتى مــورد انتقاد قرار 
گرفته است چرا که دکتر هوتز در بخشى از صحبت هاى 
خود اظهار کرده مقامــات انگلیس در ارائه دلیل منطقى 

براى از سرگیرى آزمایش هاى خود کوتاهى کرده اند.

شرکت «آسترازنکا» نیز در پاسخ به این صحبت ها گفت: 
بروز واکنش در سیســتم عصبى نیز بسیار نادر است اما 
مى تواند سبب ایجاد بیمارى به نام نشانگان گیلن-باره 
شــود که این نشــانگان مى تواند در افراد ضعف شدید 
ایجاد کنند و کشنده باشد. در آزمایش فعلى، هنگامى که 
داوطلبان در آزمایشات [واکسن] عالیم عصبى غیرقابل 
توجیهى از جمله تغییر احســاس یا ضعف اندام را بروز 
دادند، بررســى ایمنى انجام دادیم و  در هنگام بررسى 

ایمنى نیز مطالعه را متوقف کردیم.
ســازمان غذا و داروى ایاالت متحــده (FDA) در 
این باره اظهار نظرى نکرده اســت اما بنابر گزارش ها 
اطالعات بیشترى را در دو مورد از عوارض جانبى رخ 
داده توسط واکسن شرکت «آســترازنکا» درخواست 
کرده اســت. روز شــنبه به دنبال درخواست شفافیت 
بیشتر، این شــرکت جزئیات مربوط به پروتکل هاى 
آزمایش خود و نحوه محاســبه واکسن را منتشر کرد. 
«آســترازنکا» اظهار کرد، هدف آنها ایجاد واکسنى با 
50 درصد اثر بخشى (حداقل آستانه تأیید سازمان غذا 

و داروى ایاالت متحده) است.
در ســال 1976، یک واکســن اضطرارى «آنفلوآنزا» 
باعث ایجاد نشــانگان گیلن–باره در 450 نفر شد و از 
45 میلیون فردى که واکسینه شده بودند، 30 نفر فوت 
کردند. نشانگان گیلن-باره عبارت است از یک بیمارى 
التهابى نادر که دستگاه عصبى مرکزى را درگیر مى کند و 

به سرعت موجب ضعف عضالت و بى حسى مى شود. این 
نشانگان مى تواند در تمام سنین رخ دهد اما بین 50–30 
سالگى شایع تر است. عالیم شــایع آن در مراحل اولیه، 
ضعف عضالت دست و پا، ســاعد، بازو، ساق و ران ها، 
شکم و قفسه سینه. ضعف عضالت در عرض 72 ساعت 
پیشرفت مى کند و ممکن اســت باعث بروز مشکالت 

تنفسى تهدیدکننده حال بیمار شود.
نشــانگان گیلن-باره و میلیت عرضى از شرایط نزدیک 
به هم هســتند و هر دو باعث التهاب نخاعى مى شوند. 
نگرانى در بین متخصصان این است که چنین شرایطى 
تقریبًا نادر است، از آنجا که ساالنه از بین 250 هزار نفر 
فقط در یک نفر میلیت عرضى تشخیص داده مى شود، 

تشخیص آن دشوار است.

دکتر «پال اوفیت» اســتاد دانشگاه پنســیلوانیا و عضو 
کمیته مشورتى سازمان غذا و داروى آمریکا در واکسن ها 
به «نیویورك تایمز» گفت که مشــخص نیست چگونه 
«آســترازنکا» یا تنظیم کننده هاى انگلیس تشخیص 
دادند کــه واکنش عصبى دوم گزارش شــده مربوط به 

واکسن نبوده  است.
در انگلیس این واکســن بر روى حدود 8000 داوطلب 
آزمایش شده است. «مارك اسلیفکا»، متخصص واکسن 
دانشگاه علوم و بهداشت اورگان گفت: اگر عوارضى در 
دو داوطلب این واکسن مشاهده شده است به نظر مى رسد 
الگوى این واکسن خطرناك است. اگر عوارض در یک 
داوطلب دیگر (داوطلب سومى) نیز مشاهده شود ممکن 

است در کل کار این واکسن خاتمه یابد.

واکسن «آکسفورد»
 در چه مرحله اى است؟
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چاى یکى از نوشیدنى هاى محبوب در میان خانواده هاى اصیل ایرانى است که نوشیدن 
آن قواعد خاص خود را دارد. متأسفانه بسیارى از افراد از روى تنبلى یا عادت هاى اشتباه 
چاى دم کرده شب قبل را با فاصله زمانى دوباره داغ کرده و همان را با عنوان چاى کهنه 
میل مى کنند، اما این دســته از افراد بهتر است بدانند که مصرف چاى کهنه باعث تولید 
مواد سمى در بدن مى شود و عواقب جبران ناپذیرى براى سالمتى به دنبال خواهد داشت.

یکى از عواقب جدى و جبران ناپذیر سالمت جسمانى بدن نوشیدن چاى کهنه دم است 
که مى تواند باعث تحریک ترشح اسید معده شود که عوارضى مانند زخم معده، رفالکس 
و مشکالت گوارشى را به همراه دارد. نوشــیدن چاى رقیق و کهنه مانند آسپرین عمل 
مى کند و باعث تولید سم در بدن مى شود که مى تواند باعث افزایش خستگى، سردرد، 

سرگیجه، کسالت و بد خوابى در افراد شود.
نوشیدن چاى کهنه و دوباره دم کردن آن مى تواند افزایش کلسترول خون و اختالل در 

سیستم گردش خون را به همراه داشته باشد.
دیابت به معناى وجود قند اضافى در بدن است که گاهى اوقات با پرخاشگرى، کسالت، 
بى حالى و ضعف سیستم ایمنى بدن همراه است و نوشیدن چاى کهنه دم به راحتى باعث 

تشدید بیمارى دیابت در بدن مى شود.
اگر چاى بیش از ده دقیقه دم بکشد مى توان نام کهنه بودن بر آن گذاشت. طبق تحقیقات 
دانشمندان چاى تازه خستگى را کاهش مى دهد، اما چاى کهنه خستگى را تا 13 درصد 

افزایش خواهد داد.
چاى، قهوه و نسکافه از نوشیدنى هاى محبوب ما ایرانى هاست که در هر لحظه مصرف 
آن از یادمان فراموش نمى شود، اما نوشیدن چاى باید در طول روز به اندازه چهار تا شش 
لیوان باشد و در غیر این صورت مصرف بیش از حد آن مى تواند خطرات جبران ناپذیرى 
مانند حمله قلبى، سکته قلبى و سکته مغزى را در طول کوتاه مدت یا بلند مدت برایمان به 
ارمغان آورد، اما اگر نمى توانید نوشیدن کمتر از شش لیوان چاى را در طول روز کنترل کنید 
پیشنهاد ما به شما نوشیدن دمنوش هاى متنوع گیاهى و خوش عطر است اما در مصرف 
این دمنوش هاى خوشمزه و خانگى هم باید حد تعادل رعایت شود و این نکته را هم به یاد 

داشته باشید که چاى به هیچ عنوان نمى تواند جایگزین آب باشد.

مضرات چاى کیسه اى
چاى هاى داراى اسانس با رنگ هاى شــیمیایى مى توانند بدن انسان را با بیمارى ها و 
مشکالت گوناگون مانند زخم معده، تحریک ترشح اسید معده، یبوست، خستگى بیش از 
حد، ایجاد سردرد، تولید سموم خطرناك در بدن و بروز برخى سرطان ها مواجه کنند. همه 
ما به خوبى مى دانیم که در تولید چاى کیسه اى به هیچ عنوان از برگ کامل چاى استفاده 
نمى شود و به جاى آن خاك چاى در کیسه ها قرار داده مى شود. بنابراین مى توان از این 
نوع چاى با عنوان چاى مانده و کهنه یاد کرد. این نکته را هم حتمًا به یاد داشــته باشید 
که پر رنگ شدن چاى کیســه اى در آب جوش در کمتر از 30 ثانیه به معناى نامرغوب 

بودن آن است.
نوشیدن چاى مانده به صورت داغ و بسیار غلیظ مى تواند باعث آلزایمر، عطش، اختالالت 
بینایى، مشکالت سیستم قلبى عروقى، به خطر افتادن سالمت دندان و دهان، ابتال به 
سوء هاضمه، کم خونى، سرطان مرى، به خطر افتادن سالمت کلیه ها و به وجود آمدن 

بیمارى هاى قلبى شود.
بهتر است چاى دم کردنى را جایگزین چاى کیسه اى کنید و از چاى حاوى عطر و بوى 
مصنوعى کمتر استفاده کنید، حتمًا به نوشیدن چاى بعد از ده دقیقه از دم کردن آن اقدام 
کنید، از مصرف چاى کهنه دم در فالکس و قورى پرهیز کنید، ســعى کنید چاى سبز را 
به عنوان خواص آنتى اکسیدانى باال جایگزین چاى سیاه کنید. چاى را بالفاصله بعد از 

غذا مصرف نکنید.
بهتر است بدانید که نوشیدن چاى بیش از 24 ساعت از زمان اولیه دم کشیدن آن باعث 
تولید سم در بدن شده و مى تواند مسمومیت و ســرطان زایى را افزایش دهد؛ بنابراین 
توصیه ما این است که از نگهدارى چاى در فالکس به طور کلى خوددارى کنید و براى 
نوشــیدن چاى در زمان هاى حساس مانند ســفر و پیک نیک به جاى ریختن چاى در 
فالکس به ریختن آب جوش در آن بپردازید و به هنگام نیاز به دم کردن چاى اقدام کنید. 
این نکته را هم به خاطر داشته باشید که در صورت گذشتن یک الى دو ساعت پس از زمان 
دم کشیدن چاى اگر قصد نوشیدن آن را داشتید باید آن را صاف کرده و تفاله چاى را جدا 

کنید و سپس مصرف کنید.

چاى خوردن آنقدر هم که
سندرم روده تحریک پذیر یا IBS نوعى اختالل در  فکر مى کنید ساده نیست!

عملکرد روده است که با درد مزمن در ناحیه شکم، 
احساس ناراحتى، نفخ و تغییرات در عادات روده اى، 
بدون هرگونه علت ارگانیک دیگرى، مشــخص 

مى شود.
اگرچه این بیمارى جزو شــرایط مزمن و طوالنى 
مدت در نظر گرفته مى شــود، اما نشــانه هاى آن 
در طول ســال ها تغییــر پیدا مى کنــد. على رغم 
ناراحتى هاى مزمنى که توسط IBS ایجاد مى شود، 
چنین شرایطى براى اکثر بیماران به عوارض جدى 
منجر نمى شود، اسهال یا یبوست مى توانند عالمت 
غالب باشند که ممکن اســت به صورت متناوب 

ظاهر شوند.
نشانه هاى سندرم روده تحریک پذیر عبارت است 
از تغییر در عادت هاى اجابت مزاج، درد شــکمى و 
گرفتگى شــکم. اغلب بعد از اجابت مزاج تسکین 
پیدا مى کند، بعد از رفتن به دستشویى، بیمار ممکن 
است احســاس کند روده کامًال خالى نشده است، 
گاز اضافى، عبور مخاط از رکتــوم، نیاز ضرورى و 

اورژانسى به دستشویى وتورم یا نفخ در شکم.
بیشتر نشــانه ها بعد از خوردن غذا بدتر مى شوند. 
عموماً دوره هاى عود دو الى چهار روز طول مى کشند 
و سپس نشانه ها بهبود پیدا مى کند یا کامًال برطرف 

مى شود. نشانه ها و عالئم مرتبط با IBS از بیمارى 
به بیمار دیگر متغیر است.

عوامل دخیل در ابتالى افراد به IBS عبارت است 
از فاکتور هاى غذایى، فاکتور هاى محیطى همچون 
استرس، فاکتور هاى ژنتیکى، هورمون ها، سیستم 
عصبى مرکزى که به درســتى سیستم گوارش را 
کنترل نمى کند، اندام هاى گوارشى که بیش از حد 
به درد حساس اند، پاســخ غیر معمول به عفونت و 
عضالتى که براى حرکت غذا مورد اســتفاده قرار 

مى گیرند و به درستى کار نمى کنند.
حاالت روحى و روانى، شــواهد نشــان مى دهد 
فاکتور هاى روانى و عاطفى مى تواند نقش بزرگى 
در سندرم روده تحریک پذیر داشته باشد. افرادى که 
تجربیات تلخ و دشوارى داشته اند بیشتر از سایرین 

در معرض توسعه IBS قرار دارند.
غذا هایى همچون حبوبات، کرفــس، پیاز، هویج، 
کشمش، موز، زردآلو، آلو، کلم بروکسل، چوب شور 

و نان شیرینى حلقوى باعث ایجاد نفخ مى شوند.
از آنجایــى که دلیل ایجاد این بیمارى مشــخص 
نیست، درمان به تسکین نشانه ها و بهبود کیفیت 
زندگى افراد مى پردازد. این کار معموًال در برگیرنده 
تغییر در رژیم غذایى و سبک زندگى و نیز آموزش 

مدیریت استرس است.

بیمارى سندروم روده تحریک پذیر را 
بیشتر بشناسید

تمامى لوازم برقى که نور از خود منتشــر مى کنند 
مانند تلفن هاى هوشــمند و لــپ تاپ ها به دلیل 

داشتن نور آبى مى توانند براى چشم مضر باشند.
به گفته دانشمندان در آمریکا نور آبى تابیده شده از 
سوى لوازم الکتریکى مى تواند یکى از علل اصلى 
بزرگ ترین بیمارى چشــمى یعنى دژنراســیون 
ماکوال یا کاهش دید باشد. قطعًا نور آبى مى تواند 
به شبکیه چشم آسیب برساند. دژنراسیون ماکوال 
در نتیجه مرگ ســلول هاى دریافت کننده نور در 

شبکیه چشم اتفاق مى افتد. 
البته نتایج به دســت آمده در محیط آزمایشگاهى 

بوده و هنوز نتایج دقیقى از اینکه درون چشم چه 
اتفاقى مى افتد وجود ندارد، به همین دلیل نمى توان 
به طور قطع گفت که نور آبى لــوازم برقى مانند 
موبایل مى تواند باعث نابینایى شــود. همچنین 
نباید از عوامل دیگر مانند کهولت ســن نیز چشم 
پوشى کرد؛ با وجود این، استفاده مداوم از این لوازم 
به خصوص در تاریکى مى تواند باعث خشــکى 
چشم شود.  براى جلوگیرى از آسیب هاى احتمالى 
مى توان از حالت هاى شــبانه صفحــه نمایش یا 
عینک هاى مخصوص که نور آبى را فیلتر مى کنند 

استفاده کرد. 

ضرر نور آبى تلفن همراه براى چشم
معموًال عســل در درمان بســیارى از بیمارى ها 
نقش بســزایى دارد. مهمترین خاصیت عســل، 
ضد میکروب بودن آن اســت. در حالى که عسل 
یک ماده کامًال خوراکــى بوده و باید محیط خوبى 
براى پرورش میکروب ها باشد، اما آنها  در معرض 
عسل نابود مى شوند و اجساد آنها نیز به مرور از بین 
مى روند. زیرا عســل حاوى آنتى بیوتیک و آنزیم 
دیاستاز است. در گذشته از این خاصیت عسل براى 

از بین بردن پینه هاى دست و پا استفاده مى کردند.
عسل نیز درست مانند تمام شــیرین کننده ها قند 
دارد، اما کامًال طبیعى حاوى مواد معدنى است. اگر 
در حال تالش براى از دست دادن وزن خود هستید، 
عسل مى تواند کمک کننده بزرگى براى تمام افراد 
باشد. عسل مى تواند به کاهش وزن کمک کند اگر 
با آب گرم و لیمو مصرف شود. سال هاست، عسل به 
عنوان یک درمان خانگى در طب سنتى براى کمک 

به از بین رفتن چربى ها استفاده مى شود.
البته بر خالف تصور بعضى ها که عســل را براى 
بیماران دیابتى بى ضرر مى دانند، مصرف آن بدون 
تجویز پزشک براى آنان مضر است. عسل را تنها 
مى توان با دستور پزشک متخصص جایگزین مقدار 
قندى کرد که براى بیمار مجاز باشد؛ با وجود این، 
در عسل مصرفى بیماران دیابتى هرچه قند فروکتوز 
بیشتر از گلوکز باشد براى آنها بهتر است، به همین 
دلیل عســل اقاقیا که فروکتوز بیشترى دارد براى 

بیماران دیابتى توصیه مى شود.
مطالعات متعددى در زمینه تأثیرات عسل در درمان 
زخم ها صورت گرفته است. یکى از این مطالعات 
نشــان داد که خاصیت دارویى عســل مى تواند 

زخم هاى ایجاد شده در بدن را ترمیم کند.
عســل موجب کاهش یبوســت، نفخ و گاز معده 
مى شود و ملین اســت. همچنین عسل سرشار از 
خواص پروبیوتیک یا باکترى هاى مفید است که 
در هضم غذا، تقویت سیستم ایمنى بدن و کاهش 
آلرژى مؤثرند. عسل را جایگزین شکر مصرفى خود 
کنید تا تأثیرات مواد سمى تولید شده توسط قارچ ها 
را در روده کاهش دهید. ترکیبات فنولیکى موجود 
در عسل ضد سرطان است همچنین خاصیت ضد 

التهابى دارد.

ماده غذایى که به عنوان 
بهترین آنتى بیوتیک 

عمل مى کند

بنا بر بررســى محققان مؤسســه کارولینسکا در 
استکهلم سوئد، شکم بزرگ افرادى که یک سکته 
قلبى را از سر گذرانده اند، آنها را در خطر حمله قلبى 

دیگرى قرار مى دهد.
در بررسى هاى گذشته محققان مشخص شده بود که 
چاقى شکم یکى از عوامل ابتال به سکته قلبى است. 
اما تا کنون معلوم نبود که این نوع چاقى مى تواند افراد 
را بار ها در معرض خطر ابتال به سکته قلبى قرار دهد.

بیماران مبتال به سکته قلبى معموًال پس از تحمل 
اولین ســکته قلبى تحت درمان هاى پزشــکى و 
مراقبت هاى ســخت قرار مى گیرند تا دچار سکته 
دیگرى نشــوند. به این روش مراقبتى، پیشگیرى 

ثانویه مى گویند.
در این روش پزشــکان تالش مى کنند تا عوامل 
خطرناك مؤثر در بروز سکته قلبى، مانند باال بودن 
قند خون، لیپید ها و فشار خون را بکاهند. البته بزرگى 
شکم هم یکى از عوامل افزایش خطر ابتال به سکته 
قلبى است که اکنون مشخص شده این نوع چاقى 

مى تواند موجب عود چندین باره سکته قلبى شود.
شکم بزرگ عالوه بر عوامل خطرزاى دیگر مانند 
مصرف سیگار، دیابت، پرفشارى خون، لیپید هاى 
خون و شــاخص توده بدنــى، مى تواند فــرد را به 

سکته هاى قلبى مالیم یا مرگبار مبتال کند.
در بررسى هاى بیشتر مشخص شد، شکم بزرگ 
بیش از هــر عامل دیگر، فــرد را در خطر ابتالى 
مجدد به ســکته قلبى قرار مى دهــد. در حقیقت 
شکم بزرگ، سرعت بسته شدن رگ هاى خونى 
در تصلب الشرایین را باال برده و باعث افزایش فشار 
خون، قند خون باال، مقاومت انسولینى (دیابت) و 
مقدار لیپید ها در خون مى شود. بدین ترتیب بیمار 

در معرض سکته قلبى مجدد قرار مى گیرد.

عوارض کشنده
 شکم بزرگ 

مهدى مهراد، متخصص کلیه و مجارى ادرار درباره کلیه هاى سنگ ساز، اظهار کرد: ابتدا 
در چنین افرادى باید ببینیم آیا کلســیم در بدن آنها خوب توزیع مى شود؟ غده اى به نام 
پاراتیروئید که دو غده در پشت تیروئید است، در بدن مسئول تنظیم کلسیم در خون است.
وى ادامه داد: اگر پاراتیروئید فرد فعال باشد کلسیم در بدن نمى ماند و همه آن دفع مى شود. 
وقتى کلسیم دفع مى شود امالح کلسیم در ادرار زیاد شده و باعث مى شود، کریستالیزه 

شده و سنگ کلسیمى ساخته شود.
این متخصص کلیه و مجارى ادرار اضافه کرد: در نتیجه این فرایند، کسى که کلیه اش 
سنگ ساز است، ابتدا باید بررسى شود که غده پاراتیروئیدش کار مى کند یا خیر؛ ضمن 

اینکه باید بررسى شود که توزیع کلسیم در بدنش چگونه است.
مهراد با اشاره به اینکه تغذیه چنین افرادى باید مورد بررسى قرار گیرد، افزود: کسانى که 
غذاهاى پرنمک مصرف کرده یا کباب و جوجه  کباب زیاد و پرنمک مصرف مى کنند؛ به 
دلیل اینکه ادرارشان امالح زیادى دارد، ایجاد سنگ در کلیه آنها سریع تر صورت مى گیرد.
وى با اشاره به گروه هاى دیگر در معرض ابتال به سنگ کلیه، خاطرنشان کرد: گروه دیگر 

کسانى هستند که آب کم مصرف مى کنند؛ ضمن اینکه افرادى که تحرك الزم را ندارند 
نیز کلیه شان سنگ ساز مى شود؛ در کنار این موارد افرادى که اختالالت متابولیکى دارند 

بدنشان نیز دچار سنگ سازى کلیه مى شود.

کلیه چه کسانى سنگ ساز است؟

معموًال طعم فلز در دهان به دلیل مصرف داروهاى 
مختلفى است که افراد مصرف مى کنند. وقتى که 
بدن داروها را هضم مى کند، این مواد آزاد شده و در 
بزاق دهان دفع مى شود، در نتیجه به فرد احساس 
طعم فلز دســت مى دهد. در بیشتر مواقع مصرف 

داروهایى مانند قرص آهن، روى و کروم موجب 
ایجاد طعم فلز در دهان مى شوند. خشکى دهان هم 
مى تواند موجب اشتباه یا احساس مزه فلز در دهان 
شود. تغییرات در احســاس مزه به هنگام باردارى 

هم شایع است. معموًال این تغییرات در جوانه هاى 
چشایى ممکن اســت به علت بعضى از تغییرات 
هورمونى باشد که به هنگام باردارى رخ خواهد داد.
افراد اگر به خوبى به بهداشت دهان و دندان خود 
توجه نکنند، احساس طعم فلز خواهند داشت. تمیز 
نکردن دندان ها ممکن است منجر 
به ژنژیویت یا پیوره شود. گرفتگى و 
خلط مرتبط با عفونت هاى تنفسى 
ممکن است یکى از علل احساس 
مزه فلــز در زبان باشــد. یکى از 
عوارض جانبى مسمومیت با جیوه، 
احســاس طعم فلز در دهان است. 
قرار گرفتن در معرض جیوه به علت 
کار کردن در محیطى صنعتى یا از 
طریق خوردن ماهى آلوده بــه متیل جیوه، ایجاد 
مى شود. قطعاً شناختن برخى از عالئم مسمومیت 
با جیوه بسیار مهم اســت تا بدانید که چه موقع به 

پزشک نیاز دارید.

علل احساس طعم فلز در دهان چیست؟

فقدان مدارك
کارت تردد پرســنلى در فرودگاه شهید بهشتى اصفهان 
بنام هرمز روســتائى چمکاکائى فرزند اســد اله مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

فقدان مدارك
پروانــه اشــتغال بــه کار نظــام مهندســى بــه 
بــه  متعلــق   201100334 پروانــه  شــماره 
سید اسماعیل مظلوم نژاد مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

علیرضا اســتقامتى، فــوق تخصص غــدد درون ریز و 
متابولیسم در خصوص باورهاى درســت و نادرست در 
مورد بیمارى دیابت اظهار کــرد: در کوتاه مدت، بیمارى 
دیابت عارضه خاصى را بر اندام هــاى بیماران تحمیل 
نمى کند اما اگر کنترل قند خون به درستى صورت نگیرد، 
عوارض مختلفى در بلندمدت در کمین بیماران است که 
جبران آن هم براى بیمار، دشوار و شاید جبران ناپذیر باشد 
و هم براى نظام بهداشت و درمان، هزینه هاى زیادى را 

به بار مى آورد.
به گفته استقامتى، معاینات دوره اى پزشکى براى بیماران 
دیابتى، براى بررسى سالمت اندام هایى همچون چشم، 
قلب و کلیه ضرورى اســت و در ایــن خصوص بیماران 

دیابتى باید اهتمام و توجه الزم را داشته باشند.
اســتقامتى در رابطه با فرهنگســازى براى تغییر سبک 

زندگى مردم گفت: دیابت نوع 2، ناشى از سبک زندگى 
ناسالم خصوصاً در زندگى شهرى و ماشینى است. استفاده 

زیــاد از غذاهاى پر کالرى و فســت فودها، کاهش 
فعالیت بدنى و تحرك، اســترس، تغذیه ناسالم و 

بسیارى از مؤلفه هاى مرتبط با سبک زندگى، بر 
افزایش شیوع دیابت اثرگذار هستند.

اســتقامتى در خصوص ســنجش قند خون 
تصریح کرد: بیماران دیابتى، خصوصًا بیماران 

مبتال به دیابت نوع یــک، باید روزانه چندین بار، 
نسبت به سنجش قند خون اقدام کنند و خوشبختانه 

با در دسترس بودن دستگاه هاى 
تســت قند خون 
خانگــى، انجام 
ایــن موضــوع 

کامًال تسهیل شده است.
وى در پایــان تصریح کرد: اندازه گیــرى قندخون یک 
کار پیچیده و جدى اســت 
و باید ســنجش میزان 
قند خــون دقیق 
باشــد. کیفیت 
دســتگاه هاى 
انــــدازه گیرى 
قندخــون بــــا 
عملکرد و دقـت آن 
در اندازه گیرى میزان 
قنــد خـون، سـنجیده 

مى شوند. 

بیماران دیابتى روزانه تست قند خون بگیرند

ى پر کالرى و فســت فودها، کاهش 
اســترس، تغذیه ناسالم و   تحرك،
فه هاى مرتبط با سبک زندگى، بر

دیابت اثرگذار هستند.
 خصوص ســنجش قند خون 
ماران دیابتى، خصوصًا بیماران 

 نوع یــک، باید روزانه چندین بار، 
ش قند خون اقدام کنند و خوشبختانه 

ودن دستگاه هاى 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

همانا دنیا انســان را به خود ســرگرم و از دیگر چیزها باز مى دارد. 
دنیاپرستان چیزى از دنیا به دست نمى آورند جز آنکه درى از حرص 
به رویشان گشوده و آتش عشق آنان تندتر مى شود، کسى که به دنیاى 
حرام برســد از آنچه به دســت آورده راضــى و بى نیاز نمى شــود و 
در فکر آن اســت که به دســت نیاورده، اما ســرانجام آن، جدا شدن از 
فراهم آورده ها و به هم ریختن بافته شده هاست. اگر از آنچه گذشته 

موال على (ع)عبرت گیرى، آنچه باقى مانده مى توانى حفظ کنى.
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