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از کجا بفهمیم کمردرد داریم یا کلیه درد؟سیر کرونا در اصفهان از ابتدا تا کنونایده «مسابقه محله» از کجا شکل گرفت؟اوضاع بد نوازنده برجسته موسیقى تلخ، تلخ، خیلى تلخ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از رفع وسواس تا 
درمان سرفه فقط 
با یک میوه پاییزى

فاضالب چادگان وارد زاینده رود نمى شود
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واکسن کروناى فایزر
 ِکى به ایران مى رسد؟

شناسایى 1675 بیمار 
جدید مبتال به کرونا 

در اصفهان

تردد خودروها در 
اصفهان ممنوعیت ندارد

5

350 هزار 
اصفهانى مبتال به 
دیابت هستند

یک متخصص طب سنتى ایرانى درخصوص 
خواص شگفت انگیز میوه پاییزى «به» توضیحاتى 

را ارائه کرد. ژاله على اصل ممقانى در خصوص 
فواید مصرف میوه «به»، اظهار کرد: میوه «به»

 در طب سنتى ایرانى جایگاه بسیار ویژه اى دارد ...

مسئول پیشــگیرى و کنترل دیابت مرکز بهداشت 
اصفهان گفت: تاکنــون 280 هزار فــرد مبتال به 
دیابت در اصفهان شناسایى شده اند اما پیش بینى 
مى شود تا 350 هزار نفر در استان به این بیمارى مبتال 
باشند. رامش حسین خانى با بیان اینکه شعار امسال 
روز جهانى دیابت «پرســتاران و مراقبین سالمت 
دنیاى دیابت را تغییر مى دهند»، است، اظهار کرد: 
باید توجه داشت که در حال حاضر 483 میلیون نفر در 
دنیا و 5/5 میلیون نفر در کشور ایران به بیمارى دیابت 

4مبتال هستند...

آخـرین وداعآخـرین وداع
پیکر مرحوم محمود یاورى دیروز در اصفهان تشییع شدپیکر مرحوم محمود یاورى دیروز در اصفهان تشییع شد
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد:

مختار سائقى
 کرونا را شکست داد

دالل ها در فوتبال ایران
 قدرت زیادى دارند

مربى تیم فوتبال ســایپا گفت: باید قبول کنیــم دالل ها در فوتبال 
ایران قدرت زیادى دارند، طبیعتًا داللى که قدرتمند مى شود 100 در 
صد تریبون و رســانه در اختیار دارد. پیروز قربانى در خصوص اینکه 
خیلى ها به لیست دراگان اسکوچیچ انتقاد مى کنند اظهار کرد: از دو 

منظر باید به این موضوع نگاه کنید...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مسئول پیشگیرى و کنترل دیابت
 مرکز بهداشت استان اصفهان:

اصفهان کمبود 
کاالهاى اساسى 

ندارد

آنها هیچ چیز ندارند اما وسط بهشت هستند
گزارشى از زندگى ابتدایى مردم خوشبخت یک روستا در چند کیلومترى اصفهان 

2

سامان قدوس از سامان قدوس از 
ورشکستگى گریختورشکستگى گریخت

آگهى مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به 
فروش یک قطعه پالك تجارى و یک قطعه پالك کارگاهى واقع در طرح تفکیکى تجارى 
جنب پمپ بنزین و شهرك صنایع غذایى اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 
99/09/08 مراجعه و تا تاریخ 99/09/09 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست 

اقدام نمایند.

م الف: 1043058

آدرسمتراژمدرك مالکیتعنوانردیف
شهرك صنایع غذایى2308/82عادىکارگاهى1
طرح تفکیکى تجارى پمپ بنزین55عادىتجارى2
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رئیس انجمن داروســازان ایران مى گوید: اگر واکسن 
کرونا تأییدیــه هاى جهانى براى تولیــد انبوه را بگیرد 
در بهتریــن حالت یکســال زمان مى برد تا به  دســت

 ما برسد.
جلیل ســعیدلو مى گوید: در صورتى که این دارو بتواند 
تأییدیه  هاى الزم را بگیرد، مراحل تولید واکسن سخت و 
پیچیده خواهد بود چرا که در تاریخ بشریت هیچ دارویى 
تا این اندازه متقاضى مصرف نداشته و هیچ شرکتى براى 
تأمین این نیاز و تولید انبوه به مقــدار تقاضاى جهانى 

داراى زیرساخت و سرمایه گذارى کافى نیست.
وى افزود: دســتکم بیش از نیمــى از جمعیت جهان 

نیازمند استفاده از این واکسن هستند بنابراین اگر همه 
ظرفیت هاى تولید واکســن در دنیــا در خدمت تولید 
واکسن کرونا هم قرار گیرند نمى توان انتظار داشت در 
مدت زمانى کمتر از یکســال واکسن به اندازه اى تولید 

شود که بتواند این نیازها را تأمین  کند.
به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، در صورتى که 
واکسن در شــرکت فایزر به تولید انبوه برسد تأمین نیاز 
مردم کشور سازنده، کشورهاى همجوار و کشورهایى که 
با ایاالت متحده آمریکا داراى روابط نزدیک ترى هستند 
در اولویت قرار مى گیرد و پــس از آن این دارو در اختیار 

کشورهاى دیگر و از جمله ایران قرار مى گیرد.

معاون کل وزیر بهداشت همکارى مغازه ها براى تعطیلى 
در ساعت 18 در طرح محله محور و تشدید پروتکل ها را 
مثبت ارزیابى کرد و گفت: حدود 30 تا 40 درصد مغازه ها 
در روز اول اجراى طرح، همکارى خوبى داشــته اند و این 

شروع خوبى بود.
ایرج حریرچى سه شنبه شب با حضور در یک برنامه زنده 
تلویزیونى به تشریح جزئیات طرح محله محور براى مقابله 
با کرونا پرداخت و افزود: البته ناظران هم به تذکر و راهنمایى 
پرداختند اما همه باید مقید به اجراى این طرح باشند. وى 
گفت: براى کنترل کرونا هرچه دیرتــر اقدام هاى مؤثر را 

انجام دهیم، مشکالت طوالنى تر مى شود.

حریرچى با بیان اینکــه در دوره اوج، اقدام هاى کوچک 
جــواب نمى دهــد، مؤثرترین اقــدام را تعطیلــى قاطع 
دو هفته   اى دانست و گفت: در همین خصوص 65 نفر از 
رئیسان دانشگاه هاى علوم پزشکى به وزیر بهداشت نامه 
نوشتند و درخواست تعطیلى سراســرى و قطعى حداقل 
دو هفته اى کرده اند که در این باره در جلســه قرارگاه هم 

بحث هایى شده است.
حریرچى همچنین به بررسى طرح منع تردد از ساعت 21 
شب اشاره کرد و افزود: بحث هاى نهایى درباره ابعاد مختلف 
این طرح در جلسه شنبه آینده مطرح و تصمیم گیرى نهایى 

در این باره در ستاد ملى کرونا انجام خواهد شد.

واکسن کروناى فایزر
 ِکى به ایران مى رسد؟

براى روز اول
 خوب بود

طغیان کرونا 
  ایسنا| عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا 
در خصوص اجراى تعطیلى کامل و کاهش زنجیره 
انتقال بیمارى اظهار کرد: تعطیــالت مدنظر ما 
همچون تعطیالت نوروز و حتى ماه رمضان است. 
بهترین حالت، تعطیلى همه جا به جز آتش نشانى، 
مراکز درمانى، داروخانه هــا و مغازه هاى مرتبط 
با فروش مواد غذایى اســت. دکتر مسعود مردانى 
بیان کرد: اکنون با توجه به طغیان شدید بیمارى 
در کشــور روش هاى محافظه کارانه دیگر جواب 

نمى دهد.

5 میلیون کرونایى
  ایرنا| سیدعباس متولیان، معاون تحقیقات و 
فناورى دانشگاه علوم پزشــکى ایران اظهار کرد: 
نتایج نوبت هشتم پیمایش ملى کووید- 19 نشان 
مى دهد که 7/5 درصد ایرانیان باالتر از 15 ســال 
(معادل پنج میلیون نفر) بر اساس خوداظهارى به 

درجاتى از بیمارى کرونا مبتال شده اند. 

قتل یک استاد دانشگاه
  ایرنا| معاون اجتماعى پلیس اســتان فارس 
گفت: ساعت 14 و 40 دقیقه روز سه شنبه 20 آبان 
ماه در ورودى شهرستان فسا، فردى که گفته شده 
استاد دانشگاه است به ضرب گلوله به قتل رسید. 
سرهنگ کاووس محمدى ادامه داد: مأموران در 
بررســى هاى اولیه مطلع شــدند فردى 46 ساله 
که گفته شده استاد دانشــگاه پیام نور شهرستان 
فساست با یک دســتگاه خودروى سمند در حال 
عبور بود که توسط راننده یک سوارى پژو 405 با 

ضربات گلوله اسلحه شکارى به قتل رسید. 

ازدواج نمایى 100 میلیونى!
  دیده بان ایران| ریحانه پارســا اخیراً گفته 
که اصًال با مهدى کوشکى ازدواج نکرده و در واقع 
ازدواج آنها یک ازدواج سفید بوده است. این مسئله 
باعث واکنش محمدرضا یزدانپرست، روزنامه نگار 
و مجرى تلویزیون شــد. او در توییتى نوشت: «...

هرکس، به خودش مربوط اســت اما براى ازدواِج 
نکرده و زن و شــوهِر نبوده، 100 میلیون تومان 
در فروردین99 گرفتند و مهمان برنامه "پانوراما" 
شــدند تا بگویند کى اول گفت فالن! فقط یک 
نمونه درآمد این ازدواج نمایى! مقصر کسى نیست 
که ابتذال مى فروشــد. مخاطِب زردپسند، خریدار 

ابتذال شده!»

مجوز صادر شد
  باشــگاه خبرنــگاران جوان|ستاد ملى 
مقابله با کرونا در مصوبه جدید خود اعالم کرده که 
برگزارى کنسرت با شرایطى خاص ممکن است. 
دو هفته قبل برگزارى کنسرت در جزیره کیش به 

دلیل شیوع کرونا لغو شد.

دومین عامل مرگ ومیر 
  پانــا| سرهنگ محمد رازقى، معاون عملیات 
پلیس راهور تهران بزرگ گفت دومین عامل مرگ 
و میر در کشور متأسفانه تصادفات است که بعد از 
بیمارى کرونا رتبه دوم را در کشور دارد و این آمار 
تصادفات با روزى میانگین 43 نفر بعد از بیمارى 

کروناست.

انتظارش را نداشتیم
  برنا| عباس مقتدایى نماینده اصفهان با بیان 
اینکه انتظار ورود کرونا به کشور را نداشتیم، گفت: 
از آنجایى که قبًال بیمارى هایى در جنوب شرق آسیا 
رخ داده بود و فقط در همان منطقه مانده بود، تصور 
اولیه ما این بود که کرونا هم مشابه موارد قبلى است 

در حالى که اینجور نبود.

معناى واقعى فقر
  اقتصادآنالیــن| بهروز محبى نجم آبادى، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
سه میلیون خانوار از شدت فقر هیچ تراکنش مالى ندارند. 
دچار فقر مطلق هستند، نه یارانه دریافت مى کنند و نه 

در لیست حمایت هاى نهادهاى امدادى قرار گرفته اند.

شروط شریعتمدارى 
  خبرآنالین| حسین شــریعتمدارى، مدیر مسئول 
روزنامه «کیهان» براى بازگشت آمریکا به برجام در دوره 
«بایدن» سه شرط گذاشت: « اول آنکه تمامى تحریم ها 
لغو شود و ثانیاً دارایى هاى بلوکه ایران بازگردانده شود و 
ثالثاً خسارت هاى وارده جبران شود، یعنى آنچه از برجام 
انتظار مى رفت و بدون آن اساســًا برجامى وجود ندارد 
و مانند امروز فقط یک جســد متعفن است. و صد البته 
مجازات قصاص براى "ترامپ" و سایر عوامل شهادت 
شهید سلیمانى و شهید "ابو مهدى" که جاى خود دارد و 

هرگز صرف نظر کردنى نیست.»

حقه انگلیسى
  خبرآنالیــن| «بوریس جانســون»، نخست وزیر 
بریتانیا، جزو آخرین نفراتى بود که پیروزى «جو بایدن» 
در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا را از طریق پیغامى 
توییترى تبریک گفت. پیغامى که گویا حاوى یک پیام 
محرمانه بوده؛ یک حقه انگلیسى به بایدن که جنجالى 
شده است. با بررسى دقیق این توییت مشخص شده که 
نام «دونالد ترامپ» در کنار نام بایدن به صورت مخفیانه 

حک شده است. 

دستگیرى 7 نفر در شهردارى
  مهر| سخنگوى شوراى شهر ارومیه گفت: هفت نفر 
از مدیران و کارکنان شهردارى ارومیه، به علت تخلفات 
مالى، توســط نهادهاى نظارتى دستگیر شدند. حسین 
پناهى اظهارکرد: هفته هــاى اخیر تعدادى از مدیران و 
کارمندان شهردارى ارومیه توســط نهادهاى نظارتى 

بازداشت شدند.

«ترامپ» بى کفایت
  انتخــاب| یکى از نویسندگان روزنامه «واشنگتن 
پست» نوشــت: «هرگز تا این اندازه خدا را بخاطر بى 
کفایتى "ترامپ" شــاکر نبوده ام. او حتــى نمى تواند 
کودتایى را که به دنبالش اســت به درستى سازماندهى 
کند. ترامپ قادر به بسیج یک تیم حقوقى قدرتمند مانند 
"جورج دبلیو بوش" در سال 2000 نیست. حتى "پنس"، 
معاون رئیس جمهور نیز ادعاى ترامپ درباره تقلب در 

انتخابات را تکرار نکرد.» 

پوچگرایان در «تهران»!
  روزنامه کیهــان| شوراى شهر تهران تصمیم 
گرفته نام دو فعال فرهنگى با گرایش به  ترویج پوچى در 
دوران طاغوت را روى دو معبر در تهران بگذارد! پرویز 
تناولى، از وابستگان به دربار ستمشاهى پهلوى بود؛ او یک 
مجسمه ساز است که به خاطر طراحى مجسمه هایى با 
مضمون نیهیلیســم و پوچگرایى... شهرت یافته است. 
همچنین سهراب شهید ثالث، با بودجه رژیم طاغوت، 
فیلم هایى با درونمایه شبه روشــنفکرانه و پوچگرایانه 

مى ساخت.

ما مذاکره کنیم خوب است!
  جمــاران| حمیدرضا ترقى، فعال سیاسى اصولگرا 
مى گوید: طیفى که اصوًال غرب گرا هستند و به غرب 
خوشــبینند و زود اعتماد مى کنند، نمى توانند مذاکره 
کننده هاى خوبى براى کشور باشند. مذاکره در صورت 
ضرورت به وسیله کسانى که بتوانند منافع ملت را حفظ 
کنند و نفوذ ناپذیر باشند، مى تواند اتفاق بیافتد. در چنین 
شــرایطى مى توان از مذاکره اســتفاده کرد. مگر ما در 
جاهاى دیگر نظیر همین مذاکره با چین ضرر کرده ایم؟ 

خبرخوان

مناطق بکر و خوش آب و هوا در ایران کم نیســت و بارها 
هم در رسانه ها معرفى شده اند. اما اینکه در این مملکت 
جایى هم باشد که مردمش آب و برق و گاز و تلفن نداشته 
باشند و با امکانات طبیعى خانه بسازند و از همه مهمتر شاد 
و سرحال هم باشند، ســوژه اى است که هیچ خبرنگارى 
حاضر نیســت از آن بگذرد. این بار قرعه بــه نام روزنامه 
«ایران» افتاده که یکى از این مناطق عجیب و غریب را به 
خوانندگانش معرفى کند. منطقه اى که کسى در آنجا نامى 
از «کرونا» نشنیده و خبرنگار «ایران» براى آنکه با یکى از 
ساکنانش صحبت کند ناچار شده دو روز صبر کند تا او به 
جایى برود که تلفنش خط بدهد! منطقه اى که به نوشته این 
روزنامه خوشحال ترین مردم کشور را در خودش جا داده و 

اتفاقاً زیر گوش ما اصفهانى ها هم قرار دارد. 

   «لیراه» روستاى بدون «کد» که محلى ها به آن «بى آبى 
علیا» هم مى گویند؛ روستایى که برخالف اسمش، خیلى هم 
پر آب است و شاخه اى از سرچشمه هاى کوهستان هاى 
زرد کوه چهارمحال و بختیارى از کنار آن مى گذرد و آبى به 

زاللى اشک چشم را به اهالى این روستا مى رساند.
   لیراه به دلیل نداشتن کد و نام و نشانى در نظام تقسیمات 
سیاسى کشور حتى نمى تواند نام روستا را یدك بکشد و بر 
اساس قانون نباید انتظارى هم براى خدماتى مانند آب و 
برق داشته باشد اما براى هشــت خانوار عشایرى که این 
مکان را براى زندگى در ده ماه از سال برگزیده اند، بهشت 

کوچکى است.
   8 خانوار ســاکن آن همه زندگى عشایرى دارند و لیراه 
برایشــان ییالق اســت و همه این خانوارها در روستاى 
«سرآقا سید» که در 6 کیلومترى این روستاست خانه دومى 

دارند و در زمستان به آنجا مى روند.
   لیراه پیش تر و قبل از ســال 1362 در قالب تقسیمات 
کشورى جزو استان اصفهان شده بود ولى به دلیل اینکه 
ساکنان آن همه بختیارى هســتند و فرهنگشان بیشتر با 
اهالى چهارمحال و بختیارى نزدیک اســت به درخواست 

اهالى منطقه از اصفهان جــدا و به چهارمحال و بختیارى 
سپرده شــد. حاال خانه اصلى این خانوارهاى عشایرى در 
استان چهارمحال و بختیارى است و در زمستان با طى یک 
مسیر 6 کیلومترى به خانه دوم خود در سر آقا سید مى روند 

که جزو استان اصفهان است. 
   «محمدعلى دادور»، یکى از اهالى روســتا: لیراه براى 
ما خود زندگى اســت و چون هنوز تکنولوژى شهرى به 
اینجا نیامده مفهوم خوشبختى برایمان تغییر نکرده. ما در 
روستا آب و برق نداریم و از چراغ هاى نفتى براى روشنایى 
استفاده مى کنیم و به دلیل نبود برق، تکنولوژى شهرى در 
روستاى ما جایى ندارد ولى ما راضى و خوشحال هستیم. 
اینجا همه کارى براى انجام دادن دارند و شاید براى همین 

است که همه سرشب از فرط خستگى مى خوابند و در اینجا 
کلمه بى خوابى مفهومى ندارد.

   همه 8 خانوار لیراه با هم نسبت فامیلى دارند و این عامل 
پشتیبانى بیشتر آنها از یکدیگر است. مردان و پسران دام ها 
را به چرا مى برند و زنان و دختران، گوسفندها را مى دوشند و 
نان مى پزند. اینجا همچنان زنان، ظرف ها و لباس ها را در 
رودخانه کنار روستا مى شویند و از تنها چشمه روستا براى 
آشامیدن استفاده مى کنند. اهالى روستاى لیراه در ماه اسفند 
بار و بندیل خود را از روستاى سرآقاسید که در 6 کیلومترى 
لیراه است مى بندند و همراه دام هاى خود به لیراه مى آیند تا 

سال تحویل را در لیراه باشند. 
   هر خانوار لیراه حــدود 50 رأس دام دارد. اهالى لیراه از 

مصالح بومى این منطقه براى ساخت خانه و محل نگهدارى 
دامشان استفاده مى کنند. سنگ معمولى، گل و تکه هاى 
چوب بلوط که به واسطه پراکندگى درختان بلوط در منطقه 

به وفور یافت مى شود. 
   در لیراه مدرسه نیســت ولى در زمانى که بچه ها زمان 
تحصیلشــان برســد آنها پیش خاله، عمه یا پدربزرگ در 

روستاى سرآقاسید مى مانند. 
   «محمدعلى دادور»: من هر ازگاهى براى خرید مایحتاج 
به روستاى سرآقا ســید مى روم و چیزهایى در مورد این 
بیمارى جدید شنیده  ام ولى بیشتر اهالى روستا در جریان 
این بیمارى نیستند چون کرونا هم بهشتى همچون لیراه را 

نمى شناسد و به اینجا نخواهد آمد.

گزارشى از زندگى ابتدایى مردم خوشبخت یک روستا در چند کیلومترى اصفهان 

آنها هیچ چیز ندارند اما وسط بهشت هستند

اظهارات عجیب و غریب رسانه ها پس از پایان انتخابات 
آمریکا درباره رئیس جمهور این کشور و شکست «ترامپ» 
ادامه دارد. برخى رسانه ها با اظهارات عجیب خود موجب 
شگفتى همگان شده اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانى 
«دیده بان ایران»، سایت «خبر دنا» به نقل از خبرگزارى 
«ایتارتاس» روسیه ادعا کرده که «جو بایدن» اصالتاً ُکرد و 
از غرب ایران بوده است! به عبارت دیگر، اصل و نسبش به 
خاندان «بایدان» در منطقه پیرانشهر کردستان مى رسد که 
در دوران قاجاریه جالى وطن کرده و طى چند نسل سر از 

آمریکا درآورده است!
این سایت مدعى شده است: شخصى به اسم دکتر «اندى 
واسهول» از مؤسســه تحقیقات تاریخى دانشگاه معتبر 
«ام. آى. تى» آمریــکا، اعالم کرده که طبق تحقیقاتش، 
«جو بایدن» اصالتًا کرد و از غرب ایران بوده است! به این 
ترتیب که، جد بزرگش در واقع «ابوبکر خان بایدان» که از 
خوانین معروف منطقه «پیرانشهر» بوده (و به همین دلیل 
هم اســمش «بایدن» بوده)، که در دوران «ناصرالدین 
شــاه قاجار» به مرز عثمانى مى رود و بعد، در «حلبچه» 
به عنوان تاجر تنباکو فعالیت کرده و سپس به «بیروت» 
مى رود. ظاهراً، «ابوبکر خان بایدان» همانجا فوت مى کند 
و پسرش، «على ابوبکر بایدان» به علت مشکالت ابتدا به 
فرانســه و از آنجا به دعوت یکى از بازرگانان فرانسوى به 

آمریکا رفته و خانواده اش را به آنجا مهاجرت مى دهد.

بنا بر تحقیقات این محقق، خاندان بایدان به دلیل موفقیت 
در تجارت تنباکو در منطقه پنسیلوانیا ساکن شده و آنها که 
قبل از جنگ جهانى دوم وارد آمریکا شده بودند به تدریج 
سرشناس شــده و به دلیل برخوردارى از اخالق و منش 
آریایى مانند جوانمردى و کمک به نیازمندان از محبوبیت 
باالیى برخوردار مى شوند، ولى به دالیلى این خاندان تکه 
پاره شده و فرزندان آنها هرکدام مسیر جداگانه اى در پیش 
مى گیرند و پدربزرگ جو بایدن به دلیل تقاضاى خانواده 
همسرش خود را در کلیساى ارتدوکس به عنوان پیرو آن 
کلیسا ثبت مى کند و به این گونه فرزندانشان و از جمله پدر 
«جو»، آمریکایى ارتدوکس شده و بالطبع فرزندان آنها نیز 

آمریکایى مسیحى شده اند.
جو بایدن هم که از تأثیر افشــاى این پیشینه به دلیل جو 
ضدایرانى موجود در مطبوعات آمریکا اطالع داشــته و از 
حدود ده سال پیش و دوران ریاست جمهور «بوش» پسر، 
به طور کامل آن را پنهان کرده و صرفاً اعضاى ارشد حزب 
دموکرات و «باراك اوباما» و «جیم کرى» در سال هاى 

اخیر از آن اطالع داشته اند!
این در حالى است که طى روزهاى گذشته برخى از کاربران 
در شبکه هاى اجتماعى با انتشار اخبار انتخابات آمریکا با نام 
فامیل «جو بایدن» طنازى مى کردند که به نظر مى رسد 
همین موضوع باعث جدى گرفتن آن توســط این سایت 

محلى شده است.

«جو بایدن» اصالتاً ایرانى است!
نماینده شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى در مورد سالمت گونه مرغ داخلى تصریح کرد: 
مرغ آرین به گونه اى مورد اصالح ژنتیک قرار گرفته است 
که به خالف مرغ هاى تجارى وارداتى، در ســایز 1/6 تا 
1/8کیلوگرم بهینه باشــد. وقتى به کشورهاى پیشرفته 
اروپایى یا حتى به کشورهاى اطراف نگاه کنید، اهمیت 
مصرف مرغ کوچک برایتان روشــن مى شــود، لبنان، 
امارات، عربستان و بسیارى از همسایه هاى ما، مرغ زیر 
یک کیلوگرم مصرف مى کنند، چرا؟ چون سالم تر است، 

آنتى بیوتیک نمى خورد، در ســن بــاالى پرورش چربى 
نمى گیرد، دورریزش بسیار کمتر اســت، لذیذتر است و 

مزایاى دیگر.
حســینعلى حاجى دلیگانى اضافه کرد: «ترامپ» ســال 
گذشــته باز هم دیوانگى دیگرى مرتکب شد و فروش 
مرغ به ایران را محدود کرد. من معتقدم این محدودیت 
لطف خدا بود و یک فرصت براى مــا ایجاد کرد، چرا که 
موجب شد برنامه ریزى کارآمد و دقیقى براى رفع سیطره 

کمپانى هاى خارجى در صنعت مرغ کشور ما انجام شود.

رد پاى «ترامپ» در صنعت مرغ ایران

 یکى از خبرنگاران شناخته شده حوزه موسیقى با انتشار 
ویدیویى از یک نوازنده برجســته ساکسیفون خبر از 
مهاجرت او داد. در این پست مجازى آمده بود که نوازنده 
برجسته ساکسیفون، «ایمان جعفرى پویان» 49 ساله 
به ترکیه مهاجرت کرده اســت. اما نکته غم انگیز این 
پست این بود که نشان مى داد این نوازنده سرشناس دور 
از وطن وضع مالى بدى دارد و این روزها براى گذران 

زندگى در خیابان هاى استانبول ساز مى زند.
 در کارنامه ایمان جعفرى پویان، عضویت در ارکســتر 
ملى ایران به رهبــرى فرهــاد فخرالدینى، عضویت 
در ارکستر سمفونیک صداوســیما به رهبرى محمد 
بیگلرى پور، سابقه نوازندگى در ارکسترهاى محمدرضا 
و همایون شــجریان، فرهــاد فخرالدینــى، علیرضا 

افتخارى، علیرضا قربانى، رضا یزدانى، محسن یگانه، 
رضا صادقى، ناصر چشــم آذر و بزرگان دیگر به چشم 

مى خورد.

اوضاع بد نوازنده برجسته موسیقى

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان جنوبــى در رابطه 
با ســقوط یک دانش آموز از کوه گفت: با توجه به فصل 
برداشــت زعفران، این دانش آموز به همراه خانواده براى 
چیدن گل زعفران به روستاى رومشتیک رفته و به باالى 

تپه صعود کرده بود که این اتفاق افتاده است.
برخى سایت ها و کانال هاى خبرى نوشتند که این دانش 
آموز اهل روستاى نوغاب حاجى آباد قاین براى دسترسى به 
اینترنت و پیگیرى دروس از برنامه «شاد» مجبور به صعود 

به باالى کوه شده و در راه برگشت سقوط کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان جنوبى گفت: طبق 
اطالعات واصله حادثه ســقوط از کوه بــراى دانش آموز 
شهرستان قاینات بین ساعت 14 تا 15 روز شنبه (17 آبان) 
رخ داده در حالى که کالســى از طرف معلم دانش آموز در 

این ساعت برگزار نشده است.
محمد على واقعى افزود: کالس همان روز ساعت 17 بوده 
و این دانش آموز هم در جلسه گذشته با تلفن خواهرش در 
همان روستاى نوغاب وارد شــبکه «شاد»  شده است، از 

طرفى حضور در کالس هم اجبارى نیست.

تعجب نکنید! این تصویر جوانى سرخوش در حال سلفى گرفتن 
نیست؛ بلکه عکس نفر هفتم کنکور ریاضى امسال است که 
براى شرکت در کالس هاى آنالین دانشگاه سوار بر بشکه بر 

پشت بام خانه دنبال نت مى گردد!
او محمد تسلیمى نخبه استان فارس و دانشجوى مهندسى 
برق ورودى 99 دانشگاه صنعتى شریف ساکن محله جلیل 
آباد خاوران از توابع جهرم اســت که وعده هاى ســال و ماه 
گذشته مسئوالن او را براى شرکت در کالس هاى درس به 
دردسر انداخته. علیرضا شریفى، عضو شوراى شهر خاوران در 
خصوص مشکل آنتن دهى تلفن همراه در محله جلیل آباد 
و هاشــمیه خاوران گفت: مراجعات و درخواست هاى مکرر 
شوراى شهر در سه سال اخیر براى ایجاد پوشش شبکه اینترنت 
ایرانســل و همراه اول در محله جلیل آباد و شهرك هاشمیه

 فایده اى جز وعده و وعید و امروز و فرداکردن نداشته است.

سقوط دانش آموز از کوه بخاطر شبکه «شاد»؟

نفر هفتم کنکور روى بشکه نفت!

آرمان کیانى
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هوا 10 درجه سردتر مى شود
رئیـس اداره پیش بینى هواشناسـى اسـتان اصفهان از 
بارش در بسیارى از مناطق استان تا عصر جمعه خبر داد 
و گفت: دماى هوا تا 10 درجه سانتیگراد سردتر مى شود. 
زهرا سیدان با بیان اینکه اوج بارش ها از بعدازظهر پنج 
شـنبه (امروز) تا ظهر جمعه پیش بینى مى شـود، افزود: 
بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانى دور از انتظار 
نیست. وى خاطرنشان کرد: با خروج سـامانه بارشى از 
اواخر روز جمعه، احتمال مه آلودگى در بسیارى از مناطق 
به ویـژه جاده هاى مواصالتـى جنوب اسـتان در صبح 
شنبه وجود دارد و تا روز شنبه دماى هوا بین 5 تا 10 درجه 

سانتیگراد در بسیارى از مناطق کاهش مى یابد.

تعطیلى  راه مقابله با کرونا 
نیست

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: 
در شرایط سـخت بیمارى کرونا هسـتیم و نباید دست 
روى دسـت قرار دهیم باید همت بیشترى انجام دهیم 
تا زنجیـره انتقال بیمـارى کرونا قطـع و آمـار فوتى ها 
کاهش یابد. سـردار مجتبـى فدا با بیـان اینکه تعطیلى 
بازار راه مقابلـه با بیمارى کرونا نیسـت، اظهـار کرد: از 
تجربه کشـورهاى پیشرفته دنیا در پیشـگیرى از کرونا 

باید استفاده شود.

خرید اینترنتى از کوثر
سامانه خرید اینترنتى فروشگاه هاى کوثر اصفهان تا 
پایان آبان ماه امسال راه اندازى مى شود. مدیرعامل 
سـازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان با اشـاره به ارائه خدمات 
فروشـگاه هاى کوثر به منظور حذف زنجیره ابتال به 
کرونا گفت: در این فروشـگاه ها در مـاه بیش از 40 
هـزار خرید انجـام مى شـود. محمد مجیـرى افزود: 
شـماره تلفن چهاررقمـى 3553 در راسـتاى تحقق 
شعار «در خانه بمانیم» براى سفارش کاال ها و اقالم 
مورد نیاز از بازار هاى کوثر در اختیار شـهروندان قرار 

گرفته است.

لوله گذارى در روستاى پیکان 
به گزارش روابط عمومى آبفا جرقویه، لوله گذارى کوچه 
رو به روى مدرسـه نجمه در روستاى پیکان جرقویه به 
طول 45 متر با لوله پلى اتیلن به قطر75 میلیمتر انجام 
شـد. با اجراى این طرح امکان بهره مندى دو مشترك 
جدید صنعتى از انشعاب آب فراهم شد. الزم به توضیح 
اسـت هزینه اجراى این مقـدار لوله گـذارى بالغ بر70 
میلیون ریال بوده کـه از محل اعتبـارات جارى منطقه 

تأمین شده است.

سفید شدن خمینى شهر 
شایعه است

علیرضا بصیرى، فرماندارخمینى شـهر در جلسـه ستاد 
مبـارزه با ویـروس کرونـا این شهرسـتان اظهـار کرد: 
وضعیت شهرسـتان در ابتال، بسـترى و فـوت کاهش 
چشمگیرى داشـته اسـت اما این به آن معنا نیست که 
از وضعیت قرمز خارج شـده باشـیم. متأسـفانه در شهر 
شایعاتى مبنى بر سفید شدن شهرستان منتشر شده که 
کذب است و وضعیت شهرستان خمینى شهر همچنان 

قرمز است و باید پروتکل ها رعایت شود. 

جمع آورى 29 میلیارد تومان 
زکات 

870 میلیارد تومـان زکات از ابتداى امسـال تاکنون در 
کشور جمع آورى شـده اسـت. رئیس کمیته امداد امام 
خمینى(ره) در دیدار با نماینده ولى فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان  با اشـاره به وضعیت نامناسب اقتصادى 
مردم گفت: با وجود مشکالتى که مردم دارند، اما حجم 
پرداخت زکات قابل تحسین است. سید مرتضى بختیارى 
افزود: اگر فرهنگ زکات ترویج شود در هر سال ده هزار 
میلیارد تومـان زکات جمـع آورى و به نیازمنـدان اهدا 
مى شود. وى گفت: امسال در استان اصفهان 29 میلیارد 

تومان زکات جمع آورى شده است.

خبر

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودروى اصفهان گفت: 
در چند روز گذشته شاهد کاهش بین 20 تا 50 میلیون 
تومانى قیمت خودروها بودیم امــا قیمت ها دوباره به 

روال سابق بازگشته و این رفتار بازار هیجانى است.
حمیدرضا قندى در گفتگو با «ایمنا» با اشاره به رابطه 
مستقیم قیمت خودرو با نرخ ارز، اظهار کرد: با توجه به 
کاهش قیمت ارز پس از مشخص شدن نتایج انتخابات 
آمریکا، انتظار کاهش قیمت خودرو نیز وجود داشــت 
و قیمت ها کاهــش قابل توجهى داشــت، به طورى 
که پراید حدود 20 میلیون تومان ارزان تر شــد و سایر 
محصوالت ایران خودرو و ســایپا کاهــش بین 20 تا 

50 میلیون تومانى داشت اما از روز دوشنبه سایت ها و 
برخى نمایشگاه هاى خودروى تهران دوباره قیمت ها 
را به پیــش از انتخابات تغییر داده انــد. کاهش قیمت 
فقط دو ســه روز اتفاق افتاد و دوباره قیمت هاى قبلى 

بازگشته است.
قندى تأکید کرد: وضعیت بازار فقــط تحت تأثیر جو 
روانى ناشــى از انتخابات آمریکاست. از 15 روز پیش 
تا کنون معامالت خودرو در سطح استان اصفهان 90 
درصد کاهش یافته و برخى نمایشگاه داران از 20 روز 
تا یک ماه اســت که هیچ قراردادى تنظیم نکرده اند و 

رکود بازار خودرو کامًال مشهود است.

به گفته مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان، در شــرایطى که به دلیل شــیوع کرونا نرخ 
بیکارى اصفهان افزایش یافته، اگر بخواهیم سرانه و نرخ 
اشتغال استان را حفظ کنیم ناگزیریم به سمت مشاغل 

خانگى و خرد برویم.
کامران کالنى در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: با شیوع 
و تداوم ویروس کرونا در کشــور، نرخ بیکارى اســتان 
اصفهان طى تابستان امسال نســبت به تابستان سال 
گذشــته از 10/7 درصد به 11/4 درصد افزایش یافته 
است. وى با بیان اینکه به طور قطع باید اشتغال موجود 
را براساس شــرایط فعلى حفظ کنیم اما به دلیل شرایط 

اقتصادى موجود با ریزش نیــرو در واحدهاى تولیدى 
مواجه هســتیم، مى گوید: براساس آمارهاى رسمى در 
سال جارى تاکنون، نزدیک به 270 هزار نفر در استان 
اصفهان بیکار شده اند، اما به اعتقاد بنده این آمار باالتر 

است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
تصریح مى کند: در این شرایط براى حفظ سرانه اشتغال 
استان، با توجه به اینکه در بخش صنعت شاهد ریزش 
نیرو هستیم و همچنین سیاست ایجاد شغل، حرکت به 
سمت مشاغل خرد و روستایى و در مجموع ایجاد اشتغال 
ارزان قیمت، مى تواند به بهبود شرایط استان کمک کند.

ناگزیریم به سمت مشاغل ُخرد 
حرکت کنیم

قیمت خودرو 
دوباره افزایشى شد

مسئول پیشگیرى و کنترل دیابت مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: تاکنون 280 هزار فرد مبتال به دیابت در اصفهان 
شناسایى شده اند اما پیش بینى مى شود تا 350 هزار نفر 

در استان به این بیمارى مبتال باشند.
رامش حسین خانى با بیان اینکه شعار امسال روز جهانى 
دیابت «پرستاران و مراقبین سالمت دنیاى دیابت را تغییر 
مى دهند»، است، اظهار کرد: باید توجه داشت که در حال 
حاضر 483 میلیون نفر در دنیا و 5/5 میلیون نفر در کشور 

ایران به بیمارى دیابت مبتال هستند.
وى با بیان اینکه در حال حاضــر از هر ده نفر در دنیا یک 
نفر به بیمارى خاموش دیابت مبتالست، ابراز کرد: در حال 
حاضر متأسفانه مرگ بیماران مبتال به دیابت کمتر از 70 
سال به 43 درصد رســیده که کاهش 25 درصدى این 

مرگ و میر را در دستور کار داریم.
مسئول پیشــگیرى و کنترل دیابت مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیــان اینکه 25 درصد از مبتالیــان به دیابت از 
بیمارى خود اطالعى ندارند، گفت: به این دلیل غربالگرى 
افراد باالى 30 سال را در استان اصفهان در دستور کار داریم.

وى با بیان اینکه شیوع دیابت در کشور 11/5 درصد و در 
استان اصفهان باالتر از میانگین کشورى و 11/7 درصد 
اســت، اضافه کرد: پیش بینى مى کنیم 350 هزار نفر از 
افراد باالى 30 سال در استان اصفهان به بیمارى دیابت 

مبتال باشند.
حسین خانى با اشــاره به اجراى طرح خطرسنجى قلبى 
عروقى در اصفهان از سال 95 گفت: در کنار اجراى این 
طرح عالوه بر بیمارى قلبى عروقى غربالگرى دیابت و 
فشار خون و اختالالت لیپیدى را براى یک میلیون و 180 

هزار نفر از شهروندان استان اصفهان انجام دادیم.
وى ادامه داد: از این تعداد 142 هــزار نفر بیمار دیابتى را 
شناســایى و ثبت کردیم، ضمن اینکه در مراکز درمانى 
تأمین اجتماعى و مطب هاى خصوصى نیز تاکنون 138 

هزار بیمار دیابتى شناسایى شده اســت و هنوز 70 هزار 
اصفهانى از بیمارى دیابت خود اطالع ندارند.

مسئول پیشگیرى و کنترل دیابت مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه شهرســتان هاى اردســتان، نطنز 
و برخوار از نظر شیوع دیابت در اســتان اصفهان باالتر 
از میانگین اســتانى و حتى کشورى هســتند، ابراز کرد: 
همچنین باید توجه داشت که شیوع این بیمارى در بین 
خانم هاى اصفهانى بیش از آقایان اســت و 12/2 درصد 

خانم ها و 11/5 درصد آقایان به دیابت مبتال هستند.
وى با بیان اینکه 10 درصد از شهروندان استان اصفهان 
داراى دیابت نوع 1 و 90 درصد داراى دیابت نوع 2 هستند، 

افزود: دیابت نوع 2 قابل پیشگیرى و درمان است و این 
در حالى است که هنوز راهکار درمانى براى پیشگیرى و 

درمان دیابت نوع 1 شناسایى نشده است.
وى چاقى و اضافه وزن را بیشترین دلیل ابتالى افراد به 
دیابت نوع 2 دانســت و گفت: 70 درصد از مردم استان 
اصفهان و 21 درصد دانش آموزان اضافه وزن دارند که 
تغذیه نامناسب و کم تحرکى مهمترین علت این امر است.
مسئول پیشگیرى و کنترل دیابت مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه از مهمترین عوارض ابتال به دیابت 
سکته هاى قلبى و مغزى، نارســایى کلیه و زخم پاست، 
افزود: 70 درصد بیماران دیابتى دچار ســکته مى شود و 

قطع پا در بسیارى از افراد مبتال به زخم پا اتفاق مى افتد، 
دیالیز نیز نتیجه نارسایى کلیه در بیماران دیابتى است.

وى به وجود 800 هزار بیمار داراى بیمارى زمینه اى در 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در بحران شیوع کرونا 
براى رســیدگى به مشــکالت این بیماران دچار چالش 
هستیم. مسئول برنامه پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى 
قلبى عروقى و دیابت مرکز بهداشــت استان اصفهان با 
اعالم اینکه در اســتان اصفهان حدود 65 درصد از کل 
مرگ و میرهاى کرونا مربــوط به بیماران زمینه اى بوده 
اســت، گفت: دیابت به تنهایى سهم 23 درصدى در این 

مرگ و میرها داشته است.

مسئول پیشگیرى و کنترل دیابت مرکز بهداشت استان اصفهان:

350 هزار اصفهانى مبتال به دیابت هستند رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت هاى مستمر 
در بازار گفــت: کمبــودى در تأمین کاالهاى 
اساســى همچون مرغ و روغن در این استان 

وجود ندارد.
ایرج موفق افزود: بر اساس برنامه ریزى هاى 
انجام شــده اکنون مشــکلى بابت تأمین مرغ 
گرم و منجمد، روغن و گوشــت قرمز نداریم و 
بررســى هاى الزم با کمک ســایر نهادهاى 
نظارتى انجام شده است. وى با اشاره به وجود 
کاالهاى مورد نیاز شهروندان به اندازه کافى در 
استان اظهار کرد: مردم باید آرامش الزم را در 
خرید کاالها رعایت کننــد و از خرید هیجانى 
خوددارى کنند. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان با اشــاره به کمبود مقطعى 
برخى از کاالها، تصریح کرد:  ممکن است افراد 
سودجو براى اهداف خود برخى کاالها را گران 
کنند این شرایط با امتناع مردم از خرید هیجانى، 

طبیعى خواهد شد.

اصفهان کمبود 
کاالهاى اساسى ندارد

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
گفت: تردد خودروها در این اســتان چه بعد از 
ساعت 21 چه قبل از آن، ممنوعیت ندارد اما 
استقرار در حاشــیه پارك ها و تجمع در چنین 

اماکنى ممنوع است.
منصور شیشــه فــروش با اشــاره بــه آغاز 
محدودیت ها از ســاعت 18 امــروز به مدت 
یک ماه در استان با هدف حفظ سالمت مردم 
و کاهش شمار مبتالیان به بیمارى کووید-19 
افزود: بر اســاس این محدودیت، ممنوعیت 
فعالیت مشاغل گروه هاى 2،3،4 از ساعت 18 
در ده شهرســتان بزرگ استان به طور فراگیر 

آغاز شده است.
وى ادامــه داد: برغم اعالم پیشــین مبنى بر 
ممنوعیت تــردد خودروها در این شــهرها از 
ساعت 21، تردد ممنوع نیســت اما باید خود 
شهروندان براى حفظ سالمت و قطع زنجیره 

انتقال ویروس به طور جدى همکارى کنند

تردد خودروها در 
اصفهان ممنوعیت 

ندارد

ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان 
گفت: 1675 بیمار جدید مبتال به کرونا در مراکز 
درمانى تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان در 24 ساعت منتهى به روز چهارشنبه، 

شناسایى شده اند.
آرش نجیمى با اشاره به آخرین وضعیت شیوع 
کرونا در استان اصفهان اظهار کرد: این تعداد 
بیمار جدیــد مبتال به کرونــا در مراکز درمانى 
اصفهان به جز کاشان و آران و بیدگل شناسایى 
شده اســت. وى افزود: از این تعداد 275 بیمار 
در مراکز درمانى تحت پوشــش دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان بسترى شده اند.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با 
اشاره به بهبود 222 بیمار مبتال به کرونا اضافه 
کرد: در حال حاضر نیز 2059 بیمار جدید مبتال 
به کرونا در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان بسترى هستند. وى ادامه 
داد: از این تعداد بیمار بســترى نیز 379 نفر در 
بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان هاى استان 

اصفهان بسترى هستند.
نجیمى مرگ و میر بیماران مشکوك به کرونا 
در اصفهان در 24 ساعت منتهى به چهارشنبه را 
55 نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد تست 36 

نفر مثبت کرونا بوده است.

شناسایى 1675 بیمار 
جدید مبتال به کرونا 

در اصفهان
همایون حائرى، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژى به 
همراه حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین 
شهر و میمه در مجلس شوراى اسالمى و مدیران عامل 
برق منطقه اى و توزیع برق استان اصفهان با حضور در 
این دو شهرستان از برخى پروژه هاى زیربنایى در حوزه 

برق و انرژى بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان، در 
این سفر شهرك صنعتى در حال احداث وزوان، پست 
20/63 کیلوولت آزادگان، پســت مدوالر و نیز پست 
در حال احداث 20/63 کیلوولت و نیز پســت 63/400 

کیلوولت شهرك بزرگ صنعتى شمال اصفهان و پست 
20/63 کیلوولت مدوالر گز مورد بازدید قرار گرفت.

بنابراین گزارش در ادامه مهندس حائرى درجلسه اى 
با حضور نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس 
شوراى اســالمى، مهندس موسى رضایى مدیرعامل 
برق منطقــه اى اصفهــان و مهنــدس عالقمندان 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان پیرامون 
مشکالت مربوط به احداث ایستگاه ها و برق رسانى 
به صنایع کوچک توسط شرکت توزیع  بحث و تبادل 

نظر نمودند.

بازدید معاون وزیر نیرو
 از پروژه هاى شمال غرب اصفهان

سرپرســت مخابرات منطقــه اصفهان گفــت: ارتقاى 
پهناى باند اینترنت اپراتور همــراه اول و افزایش کیفیت 
سرویس هاى آن در سطح استان همکارى هم استانى هاى 

عزیز را در زمینه نصب آنتن هاى مخابراتى مى طلبد.
ناصر مشایخى با اشاره به شرایط موجود جامعه و افزایش 
اســتفاده از خدمات غیر حضورى اینترنتى اظهار کرد: با 
عنایت به وضعیت ویژه بیمارى کرونــا و لزوم برگزارى 

تمامى کالس هاى آموزشى دانش آموزان 
و دانشجویان به صورت برخط (آنالین) 
و همچنیــن افزایش چشــمگیر میزان 
مصرف اینترنت در سایر مصارف خانگى، 
تجارى و صنعتى و همچنین محدودیت 
شبکه همراه اســتان، متأسفانه در برخى 
از شهرهاى استان اصفهان شاهد انسداد 
ترافیک در سرویس هاى مکالمه و اینترنت 
شبکه همراه مى باشــیم که با روند فعلى 
به زودى در مناطق بیشــترى از استان با 

اختالل جدى در ارائه سرویس مخابراتى مواجه خواهیم 
شد.

وى افزود: تنها راه حل این مشــکل، نصب ســایت هاى 
موبایل و آنتن هاى مخابراتــى (BTS) در نقاط مختلف 
استان در کوتاه ترین زمان ممکن مى باشد که على رغم 
تحریم هاى ظالمانه دشــمنان و کمبود تجهیزات جهت 

توسعه و ارتقاى شــبکه، با پیگیرى هاى مؤثر مخابرات 
منطقه اصفهان و همراهى شرکت مخابرات ایران و همراه 
اول، تجهیزات الزم تأمین شده که در صورت عدم نصب 
و بهره بردارى جهت استفاده به سایر استان ها تخصیص 

خواهد یافت.
سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان ادامه داد: مخابرات 
منطقه اصفهان تمامى همت خود را براى رفع مشکالت 

موجود و اصالح، توسعه و ارتقاء شبکه جهت بهره مندى 
مردم عزیز استان از بهترین و باالترین امکانات مخابراتى، 
به کار بسته و در این زمینه نیازمند همکارى و همراهى هر 
چه بیشتر هم اســتانى هاى گرامى و تمامى سازمان ها، 
ارگان ها و مسئولین خدوم استان به منظور بهره مندى هر 

چه سریع تر از شبکه استان در زمان مقرر مى باشد.

انسداد ترافیک در 
سرویس هاى مکالمه و اینترنت همراه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در موج 
جدید بیمارى در مرداد ماه در سطح کشور و استان تجربه موج 

اول را نداشتیم و شرایط سخت تر شده است.
بهروز کلیدرى دیروز (چهارشــنبه- 21 آبان ماه) در دومین 
روز از اولین همایش ملى «تولید دانش سالمتى در مواجهه با 
کرونا و حکمرانى در جهان پساکرونا» که به صورت مجازى 
در دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد برگزار شد، با بیان 
اینکه استان اصفهان به دلیل گســتره پهناور و همجوارى 
با کانون اولیه شــیوع این بیمارى، در ابتداى امر با مشکل 
مواجه شد، تصریح کرد: استان اصفهان حدود23 شهرستان 
دارد، ضمن اینکه اســتان مــا در مقابل اپى ســنتر اصلى 

گسترش بیمارى قرار داشــت و در همان روزهاى نخست، 
شهرستان هاى مجاور استان قم شامل شهرستان کاشان، 

اردستان و نطنز از اصفهان درگیر این بیمارى شدند.
وى اضافه کرد: در روزهاى ابتدایى با توجه به ناشناخته هاى 
بسیار این ویروس، به تدریج با ســازمان اصلى مدیریت در 
کشور هماهنگ شدیم و مرگ و میرها در کشور و استان به 

صورت قابل قبولى کنترل شد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره با 
تعطیلى هاى کشور در روزهاى پایانى اسفند و اوایل فروردین 
ماه، گفت: با توجه به محدودیت هاى ایجاد شده در آن زمان، 
موج شــدید بیمارى در استان ها شکسته شــد، تاجایى که 

روزهاى سخت ما در موج اول، در حد انگشتان دست بود و به 
تدریج به سمت کنترل نسبى رفتیم.

کلیدرى ادامه داد: هرچه از اپیدمى گذشت، پارادوکس معیشت 
بسیار احساس شد و تصمیم گیران دو جبهه مقابل هم بودند، 
گروهى که از اهمیت سالمت پشــتیبانى مى کردند و گروه 
دیگر معیشت را متغیر اصلى تصمیم گیرى در سیاستگذارى 
کالن مى دانســتند. هر دو گروه دالیل قابل قبول خود را 

داشتند اما نظر گروهى که به معیشت بود پررنگ شد.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در کنار 
این موارد، متغیرهاى اجتماعى نیز وجود داشت و کشور ما به 
فراخور فرهنگ و اعتقادات مراسم مختلف برگزار مى شود 

که اینها موجب شد مردم در کنار هم قرار گیرند و گسترش 
بیمارى بیشتر شود.

کلیدرى تصریح کرد: کم کم در پایــان تیرماه مجدد موج 
جدید کرونا در کشور و اســتان ایجاد و در مرداد و شهریور 
شدت گرفت تاجایى که در مهرماه سرعت گسترش بیمارى 
بسیار شد. وى عادى سازى در رفتارهاى اجتماعى، برگزارى 
مراســم مختلف که امکان گردهم آیى مــردم در کنار هم 
را بیشتر مى کرد، انجام ســفرها به دلیل شرایط تابستان و 
بازگشــایى هایى که بهتر بود تدریجى باشد را دالیل ایجاد 
موج جدید بیمارى دانست و گفت: این موج جدید با مرگ و 

میرهاى جدید همراه شد.

سیر کرونا در اصفهان از ابتدا تا کنون



04فرهنگفرهنگ 3900پنج شنبه  22 آبان  ماه   1399 سال هفدهم

مسعود روشن پژوه در این ســال ها اجراى برنامه هاى متعددى را 
براى تلویزیون عهده دار بوده است؛ با این حال، هنوز که هنوز است 
اغلب بینندگان تلویزیونى او را با «مســابقه محله» مى شناســند؛ 
برنامه اى که حدود 30 سال اســت در مقاطع مختلف از صداوسیما 

پخش شده است.
مسعود روشن پژوه، مجرى، تهیه کننده و کارگردان تلویزیونى، دلیل 
موفقیت و یا استمرار در ساخت برنامه ها را دانستن فوت کوزه گرى 

در کار دانست.

او درباره طرحى که بــراى تاریخ 99/9/9 درخصوص «مســابقه 
محله» در ذهن داشت، توضیح داد: این تاریخ سى امین سال اجراى 
یک مســابقه تلویزیونى در تاریخ تلویزیون است و همینطور تا این 
تاریخ 2900 برنامه تلویزیونى از جنس «مســابقه محله» ســاخته 
شــده اســت، بنابراین براى این تاریخ برنامه ریزى کــرده بودم تا 
مخاطب هایى که در آن ســال در برنامه ام حضور داشتند را دعوت 

کنم و با آنها صحبت کنم.
روشن پژوه درباره نحوه پیدایش فکر و ایده «مسابقه محله» افزود: 
این فکر و ایده اولیه را آقاى امیر سماوات که در حال حاضر کارگردان 

سینما هستند، دادند. ایشان براى این کار تست مجریگرى گذاشته 
بودند و شصت هفتاد نفر آمده بودند و خوِد من هم رفته بودم تا چک 
سریالى که در آن بازى کرده بودم را از آقاى سماوات بگیرم، در حین 
نوشتن چک در پارك ساعى آقاى سماوات به من گفت میکروفن را 
بگیر و با پسر بچه اى که در پارك است مصاحبه کن، خالصه اینکه 
طرح اولیه این مسابقه در اینجا شکل گرفت و بنا را بر این گذاشتند 
که در قالب کودك و نوجوان پنجره اى را از قاب تلویزیون بر روى 

محله اى که مردم زندگى مى کنند، باز کنند.
وى خاطرنشان کرد: در حقیقت قاب دوربین بر روى محله هایى بود 

که مردم در آن زندگى مى کردند و همین باعث شــد بچه ها با این 
برنامه هم ذات پندارى کنند؛ به طورى که شیطنت کودکان، بازى 
هایشان، صحبت هاى پدربزرگ و مادربزرگ هایشان روى آنتن بود.

روشن پژوه در آخر درباره نحوه برنامه ســازى براى مخاطب نسل 
جدید که هوشمندتر شده و ذائقه اش تغییر کرده است، گفت: در دهه 
60 انتظارات مردم خیلى محدود بود و مردم دنبال تجمالت نبودند و 
ساده زیست بودند، اما در حال حاضر هم با تغییر همه شرایط زندگى، 
کسانى هستند که مواردى که براى ما خاطره شده، براى آنها وسیله 

زندگى است و با آن زندگى مى کنند.

مسعود روشن پژوه پاسخ داد

ایده «مسابقه محله» از کجا شکل گرفت؟

پسر مرحوم کریم اکبرى مبارکه، بازیگرى که چندى پیش در اثر ابتال به کرونا جانش را از دست داد، مى گوید از بیمارستانى که پدرش در آن بسترى بوده است به علت سهل انگارى شکایت 
مى کند. نوید اکبرى مبارکه با بیان اینکه روز قبل از فوت پدرش، باید آمپول رمدسیویر را به او تزریق مى کردند، گفت: عموى بنده -حمیدرضا اکبرى مبارکه- که در بیمارستان مفید و میالد 

کار مى کند، وقتى صبح متوجه شد پدرم به بخش آى سى یو منتقل شده است، سراسیمه خود را به بیمارستان رساند و از پرونده پدر متوجه شد که به او آمپول رمدسیویر را تزریق نکرده اند.
فرزند مرحوم اکبرى مبارکه افزود: در تهیه آمپول براى پدرم کوتاهى کرده اند و گفتند ما آمپول را نداشتیم که بزنیم.

در پى این اظهارات خانواده اکبرى مبارکه اعالم کردند که قصد دارند از بیمارستان مذکور شکایت کنند.
کریم اکبرى مبارکه، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، هشتم آبان ماه در سن 67 سالگى در اثر ابتال به کرونا از دنیا رفت.

خانواده مرحوم 
اکبرى مبارکه 
شاکى شدند

«جانى دپ» در فیلم بعدى «جانوران شــگفت انگیز» بازى نخواهد کرد، اما تمام 
دستمزد هشــت رقمى خود را که قرار بود دوباره در نقش «گریندلوالد» بازى کند، 
دریافت خواهد کرد. طبق گزارش «هالیوود ریپورتر»، جانى دپ پیش از ترك پروژه 
یک صحنه را در این فیلم بازى کرده است. بعد از شکست دپ در دادگاه شکایتش 
علیه روزنامه انگلیسى، جانى دپ و «برادران وارنر» روز ششم نوامبر اعالم کردند 

که از این بازیگر درخواست شده از مجموعه ســینمایى «جانوران شگفت انگیز» 
استعفا کند.

این فیلم در واقع اقتباسى سینمایى از کتابى به همین نام نوشته «جى. کى. رولینگ»، 
نویسنده انگلیسى و خالق «هرى پاتر» اســت و طبق گزارش «هالیوود ریپورتر»، 
کمپانى «برادران وارنر» باید دستمزد کامل جانى دپ را براى این فیلم بدهد، حتى 

اگر از زمان شروع تولید فیلم در ماه ســپتامبر، او تنها یک صحنه و سکانس بازى 
کرده باشد.

مثل هر بازیگر درجه یک دیگرى، دپ نیز قراردادى دارد که استودیو ملزم مى شود 
چه فیلم ساخته شود و چه نشود غرامت پرداخت کند که براى بازیگرى در این سطح 
کامًال معمول است. او از نظر فنى از پروژه اخراج نشده و در واقع از او خواسته شده 

که استعفا کند.
با توجه به اینکه در ماجراى کنار گذاشتن جانى دپ از فیلم «دزدان 
دریایى کارائیب»، «جى. کى. رولینگ» از این بازیگر آمریکایى 
و بازى اش در اقتباس سینمایى «جانوران شگفت انگیز» حمایت 
کرد همه منتظر عکس العملش به حذف نامش از فیلم بودند اما به 

نظر مى رسد خانم نویسنده این بار مخالفتى با این موضوع ندارد.
دپ در نخستین فیلم «جانوران شــگفت انگیز» در سال 2016 
نقش کوتاهى داشــت و در فیلم بعدى که سال 2018 منتشر شد 

شخصیت شرور اصلى فیلم بود. 
اکنون با خروج جانــى دپ، این 
استودیو به دنبال بازیگر جدیدى 

است.
گفتنى است که استودیو «برادران 
وانر» تاریخ دقیق اکران این فیلم 

را به تازگى مشــخص کرده و این فیلم در تاریخ 15 
ژوئیه 2022 راهى سینما ها خواهد شد. اولین قسمت 

این مجموعه سینمایى 800 میلیون دالر فروخت، اما 
قسمت دوم با کاهشى چشمگیر به فروشى 654 میلیون 

دالرى رسید.

ســحر قریشــى هم مقابل دوربین فیلم سینمایى 
«اتومبیل» به کارگردانى على میرى رامشه رفت.

سحر قریشى پس از اکبر عبدى و مهدى کوشکى 
ســومین بازیگرى اســت که جلوى دوربین فیلم 
سینمایى «اتومبیل» رفته و به زودى لیست عوامل و 

بازیگران این پروژه تکمیل خواهد شد. 
فیلم «اتومبیــل» به کارگردانــى و تهیه کنندگى 
على میرى رامشه هفته گذشته با حضور دو بازیگر 

سرشناس کلید خورد.
این فیلم ســینمایى براى حضور در سى و نهمین 
جشنواره فیلم فجر آماده مى شود و ابتدا اکبر عبدى و 

مهدى کوشکى مقابل دوربین این فیلم رفتند.
شیوع ویروس کرونا شرایط ویژه اى را در جامعه رقم 
زد و بسیارى از مراسم ویژه سینمایى را به تعطیلى 
کشاند اما در صورت فراهم شدن شرایط و برگزارى 
سى و نهمین دوره جشنواره فجر فیلم هاى زیادى 
در این جشنواره حضور خواهند داشت. على میرى 
رامشه از چهره هاى جوان دنیاى کارگردانى است که 
در جدیدترین تجربه کارگردانى اش فیلم «اتومبیل» 
را مقابل دوربین برد و با این فیلم شــانس خود را در 

جشنواره فجر امتحان خواهد کرد.

سومین بازیگر معروف هم 
به «اتومبیل» رسید

«رابرت دنیرو» سرســخت ترین ســلبریتى منتقد 
«دونالد ترامپ» در طى این سال ها، با ابراز رضایت از 
انتخاب «جو بایدن» از میزان آراء ترامپ اظهار تأسف 
کرد. این بازیگر بزرگ سینماى جهان چند روز پس از 
اعالم نتایج انتخابات 2020 آمریکا درباره این رویداد 
صحبت کرد. دنیرو در این گفتگو، هم به ستایش از 
بایدن پرداخت و هم بابــت رأى بیش از 71 میلیون 

آمریکایى به ترامپ اظهار تأسف کرد.
دنیرو 77 ساله که در طى این چهار سال و از روزى که 
ترامپ پا به کاخ سفید گذاشت بارها و بارها به انتقاد 
از او پرداخته بود گفت: «خدا را سپاسگزارم که از این 
موقعیت بیرون آمدیم، به امید خداوند با بایدن به محل 
آرامش برمى گردیم.»  ســتاره «راننده تاکسى» و 
«مرد ایرلندى» با وجود خوشحالى از انتخاب بایدن و 
«کامال هریس» از رأى هواداران ترامپ که میزانش 
بیش از 71 میلیون بوده است ابراز تأسف کرد و گفت: 
«گیج و مبهوتم که چگونه مــردم به او رأى داده اند، 
واقعاً نمى دانم چرا. من عصبانى بودم از اینکه مى دیدم 
او طورى رفتار مى کند که مردم حرفش را مى پذیرند، 
واقعًا عصبانى مى شدم، حاال بسیارى از مردم کشور 
هم اینگونه هستند و وقتى مى بینم عده اى این گونه 
نیستند و او را پذیرفته اند و به او رأى داده اند، ناراحت 

مى شوم.»

عصبانیت «رابرت دنیرو»  
از میزان آراء «ترامپ»

على صبورى، کمدین برنامه «خندوانه» در جدیدترین 
تجربه بازیگرى اش مقابل دوربین سریال «ویال» رفت و 

با حمید لوالیى در این سریال همبازى شد.
ســریال «ویال» به کارگردانى علیرضا نجف زاده، تهیه 
کنندگى مهران مهام و نویسندگى سعید جاللى سریال 
جدید تلویزیون است که این روزها مراحل پیش تولید خود 
را سپرى مى کند. علیرضا نجف زاده که تجربه کارگردانى 
سریال زوج یا فرد را در کنار محمدحسین لطیفى داشت 
این بار به صورت مستقل ساخت یک ســریال را براى 

تلویزیون آغاز کرد.
على صبورى، کمدین برنامه «خندوانه» یکى از بازیگرانى 
است که به سریال «ویال» پیوسته و در واقع جدیدترین 
عضو گروه این سریال است که با پایان مراحل پیش تولید 

به زودى مقابل دوربین خواهد رفت.
داســتان ســریال «ویال» روایتگر ماجراهایى است که 
در یک ســفر نوروزى براى یک کارمند در شمال کشور 

اتفاق مى افتد.
تابه حال بازیگرانى چون مرجانه گلچین، حمید لوالیى، 
على صبورى و هدایت هاشــمى حضورشان در سریال 
«ویال» قطعى شده است و به زودى دیگر بازیگران این 

سریال معرفى خواهند شد.
على صبورى یکى از چهره هاى اینستاگرامى بود که با 
حضور در برنامه «خندوانه» به عنوان کمدین به شهرت 
رسید و بازى در سریال «آخر خط» تجربه اى جدید براى 
او در دنیاى هنر و بازیگرى بود که باعث شــهرت بیشتر 

او شد و سریال «ویال» دومین تجربه بازیگرى او است.

اولین تصاویر از کامبیز دیرباز در فیلم ســینمایى «تک 
تیرانداز» منتشر شــد و این هنرمند کشورمان با نقشى 

متفاوت مقابل دوربین رفت.
فیلم سینمایى «تک تیرانداز» به کارگردانى على غفارى 
و تهیه کنندگى ابراهیم اصغــرى مقابل دوربین رفت و 
کامبیز دیرباز بازیگر نقش اصلى قصه این فیلم است. این 
فیلم که نام قبلى آن «شکار شکارچى» بود در شهرك 
ســینماى انقالب و دفاع مقدس مقابل دوربین رفت تا 
براى اکران در سى و نهمین جشنواره بین المللى فیلم 

فجر آماده شود.
کامبیز دیرباز در فیلم «تک تیرانداز» نقش اصلى قصه 
یعنى «شهید عبدالرسول زرین» را بازى مى کند. شهید 
عبدالرسول زرین یکى از بهترین تک تیراندازهاى دوران 
هشت سال دفاع مقدس است که به دلیل این تبحر 
عنوان ماهرترین تک تیرانداز جهان در جنگ هاى 

معاصر از آن این شهید نامدار بود.
کامبیــز دیربــاز تجربــه بــازى در فیلم هاى 
جنگى و اینچنیــن نقش هایــى را در کارنامه 
هنــرى اش دارد و پیــش از ایــن در فیلــم 
«اخراجى ها»، «دوئل» و «نابرده رنج» در ژانر 

دفاع مقدس به ایفاى نقش پرداخته است.

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون حالش خوب است و مى گوید: کرونا را شکست داده ام و از هفته آینده به صحنه فیلمبردارى برمى گردم.
مختار سائقى تأکید کرد: سوم آبان ماه در حال روزنامه خواندن، سردرد شدیدى گرفتم و از همانجا این ویروس خودش را نشان داد. به 
تازگى از صداى خس خس کرونایى خالص شده ام و مى توانم راحت تر صحبت کنم. خوشبختانه االن رو به بهبودم و منتظرم شنبه فرا 
برسد و آزمایش بدهم. بعد از اینکه جواب گرفتم که البته قطعاً مى دانم کرونا را شکست داده ام به شما هم مى گویم که ان شاءا... از هفته 
آینده به سر صحنه فیلمبردارى در گرگان برخواهم گشت. او در خصوص سریال «رعد و برق» بهروز افخمى، گفت: من در این سریال 
تلویزیونى نقش «آرازخان»، کاراکتر منفى را ایفا مى کنم که به قوِل بهروز افخمى کارگردان، قرار است این کاراکتر و نوع شخصیت پردازى 
را براى اولین بار از مختار سائقى ببینید. فکر مى کنم تا عید نوروز آنجا کار داشته باشیم. روحانى داستان ما که نقش مقابلم است را محمد 

فیلى ایفا مى کند. هفته آینده چهارشنبه، پنج شنبه گرگان خواهم بود. 
سائقى درباره سختى هاى کرونا، تصریح کرد: واقعاً دو هفته درد کشیدم، بیمارى غریبى است. بدنم شروع مى کرد به تشنج، از خدا مى خواستم 
یک ثانیه آرام باشم و دست و پایم نلرزد. در عین حال عرق مى کردم و سینه ام سنگینى مى کرد. نمى گذاشت راحت حرف بزنم. امیدوارم هرچه 

زودتر شّر این ویروس منحوس، از کشورمان کم شود؛ مستلزم رعایت مردم است. 
او همچنین به حضورش در سریال «داِدستان» مسعود ده نمکى اشــاره کرد و گفت: جالب است در «داِدستان» نقش شخصیتى را بازى 
مى کردم که در زندان بود و میان این همه هنرور هراس داشتم کرونا بگیرم. حتى به سفارش تهیه کننده همه تست کرونا مى دادند. به من 

گفتند تو کرونا داشتى و رد کردى. من در دو سه قسمت این سریال حضور دارم.

ت 
الد 

د.

 او تنها یک صحنه و سکانس بازى 

دادى دارد که استودیو ملزم مى شود 
اینسطح  کند که براى بازیگرى در

ج نشده و در واقع از او خواسته شده 

فیلم «دزدان ار گذاشتن جانى دپ از
. رولینگ» از این بازیگر آمریکایى 
ى «جانوران شگفت انگیز» حمایت 
ش به حذف نامش از فیلم بودند اما به 

ن بار مخالفتى با این موضوع ندارد.
6ن شــگفت انگیز» در سال 2016

8یلم بعدى که سال 2018 منتشر شد 
 بود.
این 
دى 

ران 
 فیلم 
5خ 15

قسمت 
خت، اما 

6 میلیون 

کامبیز دیرباز در فیلم ســینمایى«تک  اولین تصاویر از
تیرانداز» منتشر شــد و این هنرمند کشورمان با نقشى 

متفاوت مقابل دوربینرفت.
فیلم سینمایى «تک تیرانداز» به کارگردانى على غفارى 
و تهیه کنندگى ابراهیم اصغــرى مقابل دوربین رفت و 
کامبیز دیرباز بازیگر نقش اصلى قصه این فیلم است. این

فیلم که نام قبلى آن «شکار شکارچى» بود در شهرك 
ســینماى انقالبو دفاع مقدس مقابل دوربین رفت تا 
براى اکران در سى و نهمین جشنواره بین المللى فیلم 

فجر آماده شود.
کامبیز دیرباز در فیلم «تک تیرانداز» نقش اصلى قصه 
یعنى «شهید عبدالرسول زرین» را بازى مى کند. شهید 
عبدالرسول زرین یکى از بهترین تک تیراندازهاى دوران 
هشت سال دفاع مقدساست که به دلیل این تبحر

عنوان ماهرترین تک تیرانداز جهان در جنگ هاى 
معاصر از آن این شهید نامدار بود.

کامبیــز دیربــاز تجربــه بــازى در فیلم هاى 
جنگى و اینچنیــن نقش هایــى را در کارنامه 
ایــن در فیلــم  هنــرى اشدارد و پیــش از
«اخراجى ها»، «دوئل» و «نابرده رنج» در ژانر 

دفاع مقدس به ایفاى نقشپرداخته است.

اولین تصویر از 
کامبیز دیرباز در 
فیلم «تک تیرانداز»

«قورباغه» اولین ســریال هومن سیدى براى شبکه 
نمایش خانگى، یکى از پرستاره ترین مجموعه هاى 
داستانى ا ست که قرار است به صورت اختصاصى فقط 

از «نماوا» پخش شود.
قصه «قورباغه» را هومن سیدى نوشته و این اولین 
بارى است که نوید محمدزاده و صابر ابر جلوى دوربین 
یک ســریال هنرنمایى مى کنند. عبــور از مرزهاى 
ذهنى، کســب قدرت و ثروت و تغییر انســان ها در 
شرایط با گذشــت زمان بخش هایى از دغدغه هاى 
شــخصیت هاى روایتگر این سریال است؛ سه جوان 
ساکن اکباتان با یک اتفاق ساده وارد ماجرایى عجیب 
و پیچیده مى شوند و... فیلمبردارى سریال «قورباغه» 
تمام شده، در 16 قسمت آماده پخش است و از سوم 
آذر، هر دوشنبه فقط در پلتفرم «نماوا» منتشر مى شود.

نوید محمدزاده، صابر ابر، ســحر دولتشاهى، فرشته 
حسینى، مهران غفوریان، آناهیتا افشار و هومن سیدى 
بازى کرده اند و تهیه کنندگى آن را على اســدزاده به 

عهده داشته است. 

سریال «قورباغه» 
از سوم آذر مى آید

مختار سائقى کرونا را شکست داد
بازیگر پیشکسو
مختار سائقى

تازگى از صداى
برسد و آزمایش
آینده به سر ص
تلویزیونى نقش
را براى اولین بار
فیلى ایفا مى کند.

سائقى درباره سختى
یک ثانیه آرامباشم
زودتر شّر این ویر

او همچنین به حض
مى کردم که در ز
گفتند توکرون

سریال جدید کمدین «خندوانه»

دستمزد نجومى «جانى دپ» براى نقشى که بازى نمى کند!

  پیوند مرزوقى/ خبرگزارى ایسنا |
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صبح دیروز در حضور انبوه پیشکســوتان و هواداران در ورزشگاه 
تختى؛ مردم اصفهان با مرحوم یاورى وداع کردند. 

خبرنگاران، فوتبالیســت ها و چهره هایى مثل محمدرضا ساکت، 
على شجاعى، مهدى اخوان و محسن یزدخواستى و... که همگى 
از شاگردان و دوســتان مرحوم یاورى بودند در این تشییع حضور 

داشتند. 
پس از مراسم در ورزشگاه تختى پیکر این سرمربى دیرپاى فوتبال 
ایران راهى باِغ رضوان اصفهان شد و  در قطعه نام آوران به خاك 

سپرده شد.
او امیرکبیر فوتبال بود

رسول کربکندى، پیشکسوت و سخنگوى باشگاه ذوب آهن و از 
قدیمى هاى فوتبال اصفهان در حاشیه مراسم تشییع مرحوم محمود 
یاورى اظهار کرد: درگذشت مرحوم یاورى خبر بسیار بدى بود که 
همه عالقه مندان به فوتبال را تحت تأثیر قرار داد. در حالى که با 
توجه به حال روحى و جسمانى ایشان خوب گمان مى کردیم رو به 
بهبود هستند و از C.C.U خارج مى شوند ولى این خبر تلخ ما را 

شوکه کرد و تحت تأثیر قرار گرفتیم.
وى افزود: یاورى از بزرگان و اسطوره هاى فوتبال ایران بود و به 
قول ما اصفهانى ها امیرکبیر فوتبال ایران بود. خدا ایشان را رحمت 
کند و به خانواده اش صبر دهد. ما در مملکت آدم هاى زیادى مثل 
محمودخان یاورى کم داریم و به هر حال سرنوشــت این بود که 
ایشان را دیگر در بین خودمان نداشــته باشیم. براى ایشان از خدا 
طلب آمرزش و براى خانواد ه اش صبر مســئلت دارم و از پرسنل 
زحمتکش بیمارســتان امین هم که در مدت بسترى بودن ایشان 

برایش سنگ تمام گذاشتند تشکر مى کنم.
کربکندى در مورد پیشنهاد نصب تندیس مرحوم یاورى در ورزشگاه 
نقش جهان گفت: این کمترین کارى است که براى شخصیتى مثل 
مرحوم محمود یاورى مى شود انجام داد و امیدوارم این کار مثبت و 
پسندیده انجام شود و مى تواند تأثیر زیادى روى جوان هایى داشته 

باشد که قصد دارند وارد ورزش شوند و ایشان را الگوى خود قرار 
دهند.

هزاران جوان مدیون یاورى هستند
پیشکسوت سپاهان در مورد مرحوم محمود یاورى و خدماتش براى 

فوتبال اصفهان صحبت کرد.
 حســین چرخابى، پیشکســوت فوتبال اصفهان و سپاهان در 
حاشیه مراسم تشییع مرحوم یاورى در خصوص درگذشت وى 
اظهار کرد: تســلیت مى گویم به جامعه ورزش ایران و به عقیده 
من با رفتن مرحوم یاورى فوتبال ایران عزادار شد. مردم با این 
شرایط سخت نشان دادند چقدر آقاى یاورى را دوست داشتند و 
دارند و با حضور پررنگشان در این مراســم یاد ایشان را گرامى

 داشتند.
وى افزود: خواهشم از مسئوالن ورزش اصفهان و آقاى شهردار این 
است که در صورت امکان یک خیابان در اصفهان به نام ایشان کنند 
و باشگاه سپاهان هم اگر امکانش هست تندیس این مرد بزرگ را 
در ورزشگاه نقش جهان بگذارد. فدراسیون فوتبال هم اگر امکانش 
هست هفته دوم لیگ برتر فوتبال را به نام آن مرحوم نامگذارى کند. 
این حرکت خیلى کوچکى به پاس خدمات مرحوم یاورى به فوتبال 
ایران اســت. مرحوم یاورى هزاران جوان را با کشاندن به سمت 
ورزش اجازه نداد معتاد شوند و یا به بیراهه روند و بر گردن فوتبال 

اصفهان و ایران حق دارد.
او پدر فوتبال شهرمان بود

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: اگر بخواهم مرحوم یاورى را 
توصیف کنم، باید بگویم ایشان پدر فوتبال اصفهان بود.

 محرم نویدکیا در گفتگویى در حاشیه مراسم تشییع پیکر محمود 
یاورى با بیان اینکه یاورى پدر فوتبال اصفهان بود، اظهار کرد: خیلى 
ایشان را از نزدیک دیدم و مى شناختم. اگر بخواهم مرحوم یاورى 
را توصیف کنم، باید بگویم ایشان پدر فوتبال اصفهان بود و تنها 

مى توانم به خانواده شان تسلیت بگویم.

یاورى سمبل باشگاه سپاهان خواهد شد
با اعالم مدیرعامل باشگاه سپاهان سردیس زنده یاد محمود یاورى 

در ورودى این باشگاه نصب خواهد شد.
بعد از اعالم خبر درگذشــت این پیشکســوت فوتبال اصفهان، 
مدیرعامل سپاهان از برنامه این باشــگاه براى جاودانه کردن نام 

محمود یاورى خبر داده است. 
محمدرضا ساکت در حاشیه مراسم تشییع محمود یاورى در این باره 
گفت: ایشان نماد پاکدستى در فوتبال ایران، تالش و سازندگى و 
مدیرفنى مربى اى همه جانبه که مربى اخالق و هم مربى بازیکنان 
در عرصه ورزش بود. با خانواده شان در حال هماهنگى هستیم ولى 
با توجه به محدودیت ها این برایمان تلخ اســت که آنطور که باید 
نمى توانیم از این پیشکســوت فوتبال اصفهان قدردانى کنیم. با 
این حال حتمًا سردیس ایشــان را به عنوان یک نماد برجستگى 

و سازندگى در ورزش ایران در ورودى باشگاه خواهیم گذاشت.
پیراهن 9 و حاال دقیقه 9

باشگاه ســپاهان چند اقدام را براى زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
اسطوره طالیى خود استاد محمود یاورى مدنظر قرار دارد.

 از آنجایى که زنده یاد یاورى در تیم فوتبال شاهین اصفهان پیراهن 
شماره 9 را بر تن مى کرد، این باشگاه دقیقه 9 همه مسابقات پیش 
روى خود را به نام ایشان مى داند و با اقدامات فرهنگى هوادارى 
مورد نظر این دقیقه را در ورزشگاه (چه در دورانى که هواداران به 
خاطر بیمارى کرونا قادر به حضور در ورزشگاه نیستند و در ادامه که 
مجاز به حضور مى شوند) و همینطور  در رسانه هاى خود به طور 

نمادین به تکریم ایشان مى پردازد.
همچنین با پیشنهاد مدیر عامل باشــگاه و برخى از پیشکسوتان 
اصفهان ســاخت تندیس اســتاد یــاورى و نامگــذارى یکى از 
مجموعه هاى بزرگ ورزشى فوالد مبارکه سپاهان به نام ایشان و 
چند ویژه برنامه مهم در تکریم این شناسنامه فوتبال اصفهان در 

دستور کار باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قرار دارد.

پیکر مرحوم محمود یاورى دیروز در اصفهان تشییع شد

آخرین وداع

 درگذشت محمود خان یاورى به عنوان پدر و بزرگ فوتبال 
اصفهان و مکتب سپاهان یک اتفاق تلخ و ناراحت کننده 
است؛ کسى که مقام استادى براى اکثر بازیکنان قبل از دهه 
90 دارد و سال ها به طور خستگى ناپذیر در تیم هاى مختلف 

مربیگرى کرد و تاریخ انقضاى ابدى داشت.
اگر بیمارى به سراغش نیامده بود، یاورى همچنان منجى 
تیم هاى در معرض سقوط بود که در هفته هاى پایانى ُمهر 
بقا بر پاى این تیم ها مى زد و به طور شــگفتى آورى نشان 
مى داد که همچنان دود از کنده بلند مى شود. یاورى را باید 
باسابقه ترین فوتبالى سپاهان و اصفهان در ایران بدانیم که 
در تمام رده هاى ملى هم مربیگرى کرده و در ســال هاى 
پایانى عمرش، در کمیته فنى فدراســیون فوتبال حضور 
داشت. همین کارنامه پر و پیمان «جناب سرهنگ» که یک 
نظامى بازنشسته بود، نشــان از تبحر او در فوتبال داشت. 
شاید دیسپلین نظامى او گره گشاى مشکالتش در خیلى از 
تیم هاى شلخته و بى نظمى بود که نیاز به کمک او داشتند.

 دوران بازیگرى از اصفهان تا پاس
مرحوم یاورى از اولین بازیکنان تیمى اســت که امروز به 
نام سپاهان شناخته مى شود. او فوتبالش را از نوجوانى در 
شاهین اصفهان شروع کرد و اولین قهرمانى را هم با این 
تیم اصفهانى به دست آورد و در 24 سالگى قهرمان ایران 
شد. او تا آخرین روزهاى انحالل شاهین در این تیم باقى 
ماند و در سال 1342 و همزمان با انحالل این تیم، راهى 
پاس شد و همراه با فوتبال، به جرگه فوتبالیست هاى نظامى 

هم پیوست.
خــودش در تعریف نحوه ورود به باشــگاه پــاس و طى 
کردن دوره هاى نظامیگــرى مى گوید: «زمانى که در تیم 
آموزشگاه هاى اصفهان بازى مى کردم تیم ها در مدارس و 
کالس ها مستقر مى شدند و حتى رختخواب و وسایل خواب 

را هم خودمان مى بردیم. بعد از بازى در آبخورى محوطه 
مدرسه داشتم دست و صورتم را مى شستم 

که شنیدم یک نفر از پشت سر مى گوید 
اصفونى! مى خواهى بیایى دانشگاه 
پلیس؟ من هم سرم را بلند کردم و 
همانطور که نگاهش مى کردم گفتم 
بله بد نیست. نگو او سروان صادقى 
بود که بعداً تیمســار صادقى شد و 
رئیس تربیت بدنى باشگاه پاس و 

شهربانى آن زمان و مرد بسیار 
خوبى بود.»

با ورود به پاس، از سال 1342 تا آخرین سال هاى فوتبالش 
را در این تیم قدرتمند که روزگارى جزو مدعیان بود، بازى 
کرد و در نهایت در سال 1350 در این تیم حضور داشت و در 

نهایت بازنشسته شد.
یکى از قاب هاى به یادمانده از محمود یاورى، سالم نظامى 
او براى خیلى از شــاگردانش در دوران مربیگرى بود. او نه 
براى همه، بلکه براى کســانى که از صمیم قلب دوست 
داشت، به شکل نظامى سالم مى کرد که این موضوع مانند 

احترام یک ژنرال براى یک افسر یا یک سرباز بود.
 سفر از اصفهان تا دورافتاده ترین شهرهاى 

ایران
چالش برانگیزترین دوران فوتبال یاورى، دوران مربیگرى 
بود که او در اکثر تیم ها حضور داشــت و در دوره اى هم 
هدایت تیم ملى را بر عهده گرفت. محمود یاورى همزمان 
با بازنشستگى از بازیگرى، به اصفهان رفت و در سال 1350 
هدایت ذوب آهن را برعهده گرفت و به این ترتیب به اولین 
مارکوپولوهاى فوتبال ایران تبدیل شــد که پس از آن در 
تیم هاى سپاهان (سه دوره)، برق شیراز (چهار دوره)، تیم 
ملى جوانان (دو دوره)، تیم ملى امید، تیم ملى بزرگساالن 
ایران، فجرسپاسى (ســه دوره)، پاس، تراکتور، ابومسلم، 
استقالل اهواز (دو دوره)، راه آهن، شاهین بوشهر، صباى 
قم، پاس همدان، استیل آذین، ذوب آهن (دو دوره) و مس 

کرمان مربیگرى کرد.
حضور در تیم هاى مختلف در اقصى نقاط ایران از محمود 
یاورى یک آچار فرانسه ســاخته بود که مشکل گشاى هر 
تیمى بود و اشتباه نیست اگر بگوییم او استاد اکثر بازیکنان 
دهه هاى 50، 60، 70 و 80 شمســى است. مربیگرى در 

چهار دهه.
یکى از دوران شــاخص مربیگرى او، حضــور در تیم ملى 
فوتبال ایران بود که به علت تغییرات مدیریتى زیاد 
طول نکشید. در سال 1363 بهروز صحابه 
محمود یاورى 44 ساله را به عنوان 
ســرمربى تیم ملى بزرگســاالن 
انتخاب کرد. در تابســتان 1363 
تیم ملــى به رهبــرى محمود 
یــاورى در مســابقات فوتبال 
مقدماتى جام ملت هاى آســیا 
1984 شــرکت کرد اما وقتى 
نصــرا... ســجادى بــه جاى 
بهروز صحابه رئیس فدراســیون 
فوتبال شــد، یاورى از مسئولیت 
سرمربیگرى خود در تیم ملى کنار رفت.

فقدان او براى خیلى از شاگردان، دوستان، 
همبازى هایش یک درد بزرگ خواهد بود 
که به معناى واقعى کلمه در سال هاى 
پایانى مربیگرى براى تیم هایش پدر 

بود نه یک مربى.

فوتبال اصفهان دیگر پدر ندارد

تلخ، تلخ، خیلى تلخ

را هم خودمان مى بردیم. بعد از بازى در آبخورى محوطه 
مدرسه داشتم دست و صورتم را مى شستم 

که شنیدم یک نفر از پشت سر مى گوید 
دانشگاه  اصفونى! مى خواهى بیایى
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بود که بعداً تیمســار صادقى شد و
رئیستربیت بدنى باشگاه پاس و
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دادگاه CAS اعالم کرد سامان قدوس و باشگاه اوسترشوند از پرداخت جریمه چهار میلیون یورویى معاف 
شدند.

سال گذشته یوفا اعالم کرد سامان قدوس و باشگاه سوئدى اوسترشوند به علت تخلف علیرغم توافق با باشگاه 
هوئسکا و انتقال این بازیکن به آمیان چهار میلیون یورو جریمه شده اند، اما CAS این حکم را لغو کرده است. 
بر اساس این حکم، سامان قدوس چهار ماه محروم و باشگاه اوسترشوند نیز دو پنجره متوالى از جذب بازیکن 

جدید محروم شده بود.
سامان قدوس در تابستان سال 2018 در آستانه انتقال به هوئسکا بود و به نظر مى رسد توافق بین این تیم و 
اوسترشوند حاصل شده، اما او در نهایت راهى آمیان شد و به همین دلیل باشگاه اسپانیایى به نهادهاى 

قضایى ورزش شکایت کرده بود.
اما دیروز دادگاه CAS تنها بخش جریمه مالى این حکم را لغو کرده و دیگر نیازى 
به پرداخت مشترك چهار میلیون یورو از سوى قدوس و اوسترشوند نیست. البته 
ملى پوش ایرانى چهار ماه محرومیت خود را سپر کرده و این جریمه نیز تأیید 
شده است. همچنین محرومیت اوسترشــوند از شرکت در دو پنجره نقل و 
انتقاالتى همچنان پابرجاست و در واقع تنها جریمه مالى این طرف مجادله 

بخشیده شده است.
حکمى که به موجب آن باشگاه اوسترشوند و سامان قدوس از خطر پرداخت 

جریمه سنگین و ورشکستگى نجات یافتند.
دادگاه CAS در بخشى از این حکم اعالم کرده باشگاه اسپانیایى هوئسکا 
نتوانست ثابت کند بابت منتفى شــدن این انتقال دچار ضرر و زیان شده، 
به همین علت نیازى به پرداخت غرامت به این باشــگاه نیســت و حکم 
چهار میلیون یورویى لغو مى شود. باشگاه سوئدى تا ژانویه 2022 قادر به 
جذب بازیکن جدید نخواهد بود و البتــه همچنان فرصت تجدید نظر براى 

اوسترشوند وجود دارد.
در واقع تخلف سامان قدوس و باشگاه اوسترشوند ثابت شده، اما خسارتى به 
باشگاه هوئسکا وارد نشده و به همین دلیل این جریمه مالى لغو شده است. سامان 
قدوس در حال حاضر به صورت قرضى در تیم برنتفورد در انگلیس بازى مى کند.

سامان قدوس از ورشکستگى گریخت
CAS اعالم کرد سامان قدوس Sدادگاه

شدند.
اعالم کرد سامان قدوس سال گذشته یوفا
هوئسکا و انتقالاینبازیکن به آمیانچه
اساس این حکم، سامان قدوس چهار بر

جدید محروم شده بود.
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سامان قدوس
مربى تیم فوتبال ســایپا گفت: باید قبول کنیم دالل ها در فوتبال ایران قدرت 
زیادى دارند، طبیعتًا داللى که قدرتمند مى شود 100 در صد تریبون و رسانه در 

اختیار دارد.
پیروز قربانى در خصوص اینکه خیلى ها به لیست دراگان اسکوچیچ انتقاد مى 
کنند اظهار کرد: از دو منظر باید به این موضوع نگاه کنید. اول اینکه باید به عنوان 
ســرمربى تیم ملى به انتخاب او احترام بگذاریم، ما در مسابقات مقدماتى جام 
جهانى باید حتمًا برنده شویم و طبیعتًا سرمربى تیم ملى در حال بررسى مسائل 

فنى،آزمایش بازیکنان و سیستم تیمش است.
وى افزود: بحث دوم جنگ بین دالل ها و ایجنت هاى مختلف است. باید قبول 
کنیم دالل ها در فوتبال ایران قدرت زیادى دارنــد. طبیعتًا داللى که قدرتمند 
مى شود 100 در صد تریبون و رسانه در اختیار دارد. وقتى بازیکن تحت قرارداد 
این ایجنت به تیم ملى دعوت نمى شود روى رقم و در صد این دوستان تأثیر دارد 
و اگر دعوت شود ملى پوش محسوب شده و قرارداد او با باشگاهش افزایش پیدا 

مى کند و در صد ایجنت هم باالتر مى رود.
مربى تیم فوتبال ســایپا تصریح کــرد: وقتى این 

دوستان نســبت به همکاران خود که در 
تیم ملى بازیکــن دارند کم مى آوردند 

از طریق رســانه هایى که در اختیار 
دارند فشــار مى آورند. شاید این 
فشارهایى که این روزها براى 
دعوت بازیکنان شاهد هستیم 
خیلى فنى نباشد ولى طبیعتًا 
دالل ها کار خودشــان را 

انجام مى دهنــد که به 
هدفشان برسند.

مدافع اسبق استقالل 

در خصوص اینکه خیلى از مربیان مثل نکونام، منصوریان و... در ابتداى حضور 
اسکوچیچ علیه این مربى موضع گرفته و معتقدند او با داللى به تیم ملى آمده و از 
طرف دیگر به نظر مى رسد این مربى کروات از جو فوتبال ایران مى ترسد عنوان 
کرد: من در جریان  نحوه انتخاب اسکوچیچ نیستم و نمى دانم او به چه صورت 

انتخاب شد، البته یک موج همان ابتدا راه افتاد که برنامه ریزى شده بود. 
قربانى خاطرنشان کرد: خیلى از دوستانى که این مصاحبه ها را کردند خودشان 
مافیا بودند و با البى کردن با افراد سیاسى تیم 
گرفتند! جالب است یک مربى اصًال 
کارنامــه خوبى نداشــته و اصًال 
ســال ها تیم نداشت مى گفت 
پس کى نوبت ما مى شود که 

سرمربى تیم ملى شویم!
بازیکن اسبق استقالل ادامه داد: 
اینکه برخى دوستان حرف مى زنند 
و مى گویند اسکوچیچ از نظر داللى آمده 
مشخص است از چه راهى تیم گرفته اند، 
من به آنها مى گویم شما که نباید این حرف 
را بزنید! البته چون اسکوچیچ در ایران 
حضور داشت این مباحث در 
مورد او مطرح شده و اگر 
کســى مثل کى روش 
یا ... از خارج از کشور 
انتخاب مى شــدند 
مطمئنًا این حرف ها 

زده نمى شد.

رئیس ســابق فدراسیون پزشــکى ورزشــى حضور در پست 
مدیرعاملى استقالل را تکذیب کرد.

مهرزاد خلیلیان، رئیس ســابق فدراسیون پزشــکى ورزشى در 
گفتگویى در پاسخ به این ســئوال که آیا با شما درباره حضور به 
عنوان مدیرعامل استقالل صحبتى شده یا نه در پاسخ گفت: به 
هیچ وجه در این باره با من مذاکره اى انجام نشده و من در جریان 

این خبر نیستم.

خلیلیان که سابقه مدیریت تیم فوتبال سپاهان را دارد، بعد از اتمام 
دوره کارى اش در فدراسیون پزشکى ورزشى همچنان در حوزه 

ورزش فعال است.
گفته مى شود که قرار است در جلســه اى میان اعضاى هیئت 
مدیره تکلیف صندلى مدیریتى استقالل روشن شود و مدیرعامل 
آبى ها نیز بعد از پرسپولیس انتخاب شده و این پست را در اختیار 

قرار بگیرد.

اصالً در جریان نیستم

دالل ها در فوتبال ایران قدرت زیادى دارند

بررسى مسائل رنده شویم و طبیعتا سرمربى تیم ملى در حال
کنان و سیستم تیمش است.

وم جنگ بین دالل ها و ایجنت هاى مختلف است. باید قبول 
فوتبال ایران قدرت زیادى دارنــد. طبیعتًا داللى که قدرتمند 
وقتى بازیکنتحت قرارداد  اختیار دارد. صد تریبونو رسانه در
 ملى دعوت نمى شود روى رقم و در صد این دوستان تأثیر دارد 
ملى پوش محسوبشده و قرارداد او با باشگاهش افزایش پیدا 

یجنت هم باالتر مى رود.
ســایپا تصریح کــرد: وقتى این 

 به همکاران خود که در 
ن دارند کم مى آوردند 

 هایى که در اختیار 
آورند. شاید این 
ن روزها براى 
شاهد هستیم 
ولى طبیعتًا 
شــان را 
د که به

الل 

مافیا بودند و با البىکرد
گرفتند! جالب اس
کارنامــه خو
ســال ها
پس کى
سرمربىت
بازیکن اسب
اینکه برخىد
و مى گویند اسکو
مشخص است از چه
من به آنها مى گویم ش
را بزنید! البته چو
د حضور
مور
ک
ی
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فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت  ششدانگ ساختمان پالك ثبتى شماره: 11982 فرعى از 1 
اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 20585 در صفحه 572 دفتر 268 امالك به 
نام عباس الهیارى صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده:  32003735- 99/8/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاى 
شهود آن ذیل شماره: 20649- 99/8/14 به گواهى دفترخانه 51  اردستان رسیده است 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله  نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1041585 ذبیح اله فدایى اردستانى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/8/164
حصروراثت

  آقاى مهدى رضا زاده  داراى شناســنامه شماره 685 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901124 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد جواد رضا زاده  بشناســنامه  98در تاریخ 1388/6/29 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عبدالرحمن 
رضا زاده    ش ش 166  ، 2. مهدى رضــا زاده   ش ش 685 ، 3. داود رضا زاده  ش ش 
1153 ، 4. محمد رضا زاده  ش ش 28378 ، 5. فاطمه رضا زاده  ش ش 154 (فرزندان 
متوفى)، 6. طوبى رضازاده ش ش 875 (همســر متوفى )،  متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى /مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1042109 /م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/166 
حصروراثت

  آقاى مهدى رضا زاده  داراى شناســنامه شماره 685 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901125 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان طوبى رضا زاده  بشناسنامه  875 در تاریخ 1399/3/18 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عبدالرحمن 
رضا زاده    ش ش 166  ، 2. مهدى رضــا زاده   ش ش 685 ، 3. داود رضا زاده  ش ش 
1153 ، 4. محمد رضا زاده  ش ش 28371 ، 5. فاطمه رضا زاده  ش ش 154 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1040660 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/8/167 
حصروراثت

  آقاى حســن غالمى  داراى شناسنامه شماره 9721 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901142 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان منور صالحى نجف آبادى  بشناســنامه  776 در تاریخ 1399/6/26 اقامتگاه 

دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد 
باقر غالمى  ش ش 34 (همســر متوفى)  ، 2. صغرى غالمــى  ش ش 461 ، 3. زهرا 
غالمى ش ش 544 ، 4. فاطمه غالمى ش ش 450 ، 5. سمیه غالمى ش ش 30331 ، 
6. حکیمه غالمى ش ش 1489، 7. محمد غالمى ش ش 260، 8. فتح اله غالمى شش 
1994، 9. حســن غالمى ش ش 9721 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1042042/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/168 
حصروراثت

 خانم  صدیقه مردانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 116 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901230 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یداله مردانى نجف آبادى بشناســنامه  132 در تاریخ 1399/2/20 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1. صدیقه مردانى نجف آبادى ش ش 116  (فرزند متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1042061/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/169
حصروراثت

  خانم  افسون جمال زاده داراى شناسنامه شماره 1818289911 به شرح دادخواست 
به کالســه 9901166 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جمعه جمال زاده بشناســنامه  4055 در تاریخ 1356/9/16 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. زینب بریمى پور   ش ش 181764117 (همســر متوفى )  ، 2. میترا جمال زاده 
ش ش 1819182045 ، 3. امیر جمال زاده ش ش 1819182045 ، 4. افسانه جمال 
زاده ش ش 1819182053 ، 5. افسون جمال زاده ش ش 1818289911 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1042069 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/8/170 
حصروراثت

  آقاى جعفر گلشادى قلعه شــاهى داراى شناسنامه شــماره 0322251524 به شرح 
دادخواست به کالســه 9901118 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان طاهره عظیما بشناسنامه  221 در تاریخ 97/10/16 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. باقر گلشــادى قلعه شاهى  ش ش 1090418711 (همســر متوفى )  ، 2. جواد 
گلشادى قلعه شــاهى ش ش 0322093041 ، 3. ابراهیم گلشــادى قلعه شاهى ش 
ش 0320132080 ، 4. جعفر گلشادى قلعه شــاهى ش ش 0322251524 ، 5. میثم 
گلشــادى قلعه شــاهى ش ش 1091405808 (فرزندان متوفــى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

1042073/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/171 
حصروراثت

  آقاى اسمعیل سلیمى وردنجانى داراى شناســنامه شماره 1994 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901155 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خیراله سلیمى وردنجانى بشناسنامه  50 در تاریخ 99/4/19 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اسمعیل سلیمى 
وردنجانى  ش ش 1994  ، 2. نصراله سلیمى وردنجانى ش ش 102 ، 3. سکینه سلیمى 
وردنجانى ش ش 1034 ، 4. فاطمه ســلیمى وردنجانى ش ش 1000 ،متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1042097/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/172 
حصروراثت

  آقاى محمود موالئى داراى شناسنامه شماره 1080360379 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901105 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مرتضى موالئى  بشناسنامه  1104 در تاریخ 99/6/7 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه مغزى   
ش ش 762 (همســر متوفى )  ، 2. محمود موالئــى ش ش 1080360379 ، 3. لیال 
موالئى ش ش 1080186190 ، 4. زهرا موالئى ش ش 1091616760 ، 5. محسن 
موالئى ش ش 1091250278 (فرزندان متوفى)، متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1042106/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/174 
حصروراثت

  آقاى حسین عربیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 545 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901121 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان غالمرضا عربیان نجف آبادى بشناســنامه  51 در تاریخ 99/7/1 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
: 1. طاهره محمدى نجف آبادى   ش ش 403 (همســر متوفى )  ، 2. معصومه عربیان 
نجف آبادى ش ش 1001 ، 3. مهین عربیان نجف آبادى ش ش 199 ، 4. حسین عربیان 
نجف آبادى ش ش 545 (فرزندان متوفى)، متوفــى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1042125 /م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/175 
حصروراثت

  آقاى مجید کرداریان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1886 به شرح دادخواست 
به کالسه 9901017 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان على محمد کرداریان نجف آبادى بشناسنامه  103 در تاریخ99/6/19 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1. زهره کرداریــان   ش ش 1490  ، 2. فرشــته کرداریان نجــف آبادى ش ش 
1080042547 ، 3. افسانه کرداریان نجف آبادى ش ش 29 ، 4. ناهید کرداریان نجف 
آبادى ش ش 2426 ، 5. وحید کرداریان نجف آبادى ش ش 108145486 ، 6. مجید 

کرداریان نجف آبادى ش ش 1886 ، 7. پروانه کرداریان نجف آبادى ش ش 2243 ، 
8. مرضیه کرداریان نجف آبــادى ش ش 444 ، 9. آذر کرداریان نجف آبادى ش ش 
1252 (فرزندان متوفى)، 10.  صدیقه صالحى نجف آبادى ش ش 474  (همسر متوفى 
) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1042159 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/8/176 
حصروراثت

  خانم  الهام قیصرى ملک آبادى داراى شناســنامه شــماره  1080374681 به شرح 
دادخواست به کالســه 9901161 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا صالحى نجف آبادى بشناســنامه  1 در تاریخ 
1390/5/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. الهام قیصرى ملک آبادى   ش ش 1080374681(فرزند متوفى )  
، 2. باقر صالحى نجف آبادى ش ش 850 (پدر متوفى) ، 3. طیبه صالحى نجف آبادى 
ش ش 742 (مادر متوفى ) ، 4. اســداله قیصرى ملک آبادى  ش ش 9 (همسر متوفى 
) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1042174 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/8/177 
حصروراثت

  آقاى سید مجتبى عظیمى داراى شناسنامه شماره 5247 به شرح دادخواست به کالسه 
9901164 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید اصغر عظیمى بشناسنامه  56 در تاریخ 99/6/31 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. طیبه خدائى   ش ش 
15 (همسر متوفى)  ، 2. سید مجتبى عظیمى ش ش 5247 ، 3. سید جواد عظیمى ش 
ش 11998 ، 4. سید حسین عظیمى ش ش 1639 ، 5. سید حسن عظیمى ش ش 2573 
، 6. سید مرتضى عظیمى ش ش 2323 ، 7. فاطمه عظیمى ش ش 279 ، 8. شهناز بیگم 
عظیمى ش ش 2192 ، 9. مهناز عظیمى ش ش 2342 ،  (فرزندان متوفى)،  متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
1042163 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/178 

حصروراثت
  آقاى سید هاشم نوریان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 333 به شرح دادخواست 
به کالســه 9901233 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نصرت خانم نوریان نجف آبادى بشناسنامه  17968 در تاریخ 
1399/4/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. سید هاشم نوریان نجف آبادى ش ش 333  (فرزند متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 
1042099/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/8/173

آگهى تغییرات
شرکت آکام تجارت پارتاك شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 65703 و شناســه ملى 
14009465413 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله تخت فوالد 
، کوچه بابارکن الدین [14] ، کوچه شــهید یوســف 
نامدارى ، پالك- 15 ، طبقه دوم ، واحد 5 و کدپستى 
8164934409 انتقال یافت و ماده 3 در اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1038457)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسى ســداد صنعت اصفهان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 12096 
و شناســه ملى 10260331325 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
عملکرد مالى ، ترازنامه و صورتحساب سود 
و زیان ســال مالى 1398 به تصویب رسید. 
شرکت مهندسى توســعه و سازندگى سداد 
به شناســه ملى10260307730وشماره 
ثبــت9690 و وحیــد فوالدگــر شــماره 
ملى1280936355و ابوالقاســم گلستان 
نژاد شماره ملى 1281698512 و سیدمجید 
میرخشــتى شــماره ملى 1285831713 
و ســعید زائــرى اصفهانى شــماره ملى 
1282261428 بعنوان اعضاى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند مجید 
کیانى کد ملــى 1284591611 به عنوان 
بازرس اصلــى و مصطفى صــدرى کد ملى 
1290119635 به عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یکســال انتخاب شدند.روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1039326)

تاسیس
شرکت سهامى خاص کیان همیار ســپاهان درتاریخ 1399/07/12 به شماره ثبت 65775 به 
شناســه ملى 14009483269 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، تهیه و توزیع انواع لوازم خانگى 
از قبیل لوازم برقى و صوتى و تصویرى، صنایع چوبى و مبلمان، فرش و موکت، لوازم گرمایشى و 
سرمایشى – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگگان هاى دولتى و 
خصوصى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق 
اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله چرخاب ، خیابان حاتم بیگ[مادى نیاصرم] ، خیابان منوچهرى ، پالك 0 ، طبقه دوم 
کدپستى 8143753514 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 96718126111 مورخ 1399/07/01 نزد بانک قرض 
الحسنه رسالت شعبه مرکزى اصفهان با کد 357 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نیره مشتاقیان به شماره ملى 1284975665 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم لیال مشتاقیان به شماره 
ملى 1293067040 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهرداد یداللهى نویدیان 
به شماره ملى 6479968621 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه 
ترابى به شماره ملى 1285585607 به ســمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى 
حبیب مطلبى فشارکى به شماره ملى 5650063710 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. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1039311)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ساتین فرش نقش جهان درتاریخ 1399/07/30 به شماره ثبت 65934 
به شناسه ملى 14009529610 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :بافت، طراحى، تولید، خرید، فروش و پخش انواع 
فرش دستباف، ماشینى و تابلو فرش – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام و 
تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد 
قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى – اخذ 
و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور 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 نقش جهان ، خیابان سپاه ، خیابان حکیم، پالك - 2 ، 
پاساژ حکیم ، ورودى 2 ، طبقه اول ، واحد 220 کدپستى 8147766377 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91892/125 
مورخ 1399/07/03 نزد بانک ملت شعبه خیابان سپه اصفهان با کد 91892 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى ابوالفضل گودرزى به شماره ملى 
0569912350 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم ملیکا امینى به شماره ملى 
1272730591 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال آقاى حسین امینى به شماره ملى 1283651483 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 مدیرعامل منفرداً و 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهرى شاه 
سوندى به شماره ملى 1285746392 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم سحر 
بشارت به شماره ملى 1292922435 به سمت بازرس على البدل 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. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1039310)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فراز طب مدرن درتاریخ 1399/08/15 به شماره ثبت 66054 به شناسه ملى 14009559307 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و مونتاژ در زمینه تجهیزات و مواد پزشکى و دندانپزشکى و 
آزمایشگاهى و بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى ، انجام امور بازرگانى از قبیل صادرات و واردات کاالهاى مجاز و تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى و 
آزمایشگاهى و تصویربردارى پزشکى و دندانپزشکى -فروش قطعات و کلیه تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى و آزمایشگاهى و تصویر بردارى پزشکى 
، خدمات طراحى و مشاوره جهت تجهیز کلینیک هاى پزشکى و دندانپزشکى در ارگان هاى خصوصى و دولتى ، انعقاد قراردادهاى سرویس هاى دوره 
اى و نگهدارى تجهیزات پزشکى بصورت کلى یا جزئى با کلیه مراکز خصوصى و دولتى - اخذ نمایندگى انحصارى و فروش و خدمات پس از فروش از 
کمپانیهاى معتبر سراسر جهان -ارائه و دریافت نمایندگى هاى داخلى جهت فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور-تولید نرم افزارهاى مربوط 
به پزشکى دندانپزشکى آزمایشگاهى 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 سعادت آباد ، خیابان چهار باغ باال ، بن بست نسترن [41] ، پالك - 408 ، 
طبقه چهارم کدپستى 8163915715 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 1000 ریالى 
تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 377-759 مورخ 1399/07/07 نزد بانک سینا 
شعبه آزادى تهران با کد 377 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى عباس سیروس به شماره ملى 0047098635 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فخرى انورى به شماره ملى 0048024627 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم الهام سیروس به شماره ملى 0065663918 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد 
رضا اثنى عشرى به شماره ملى 1288246341 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى سیدمهدى فقیهى به شماره ملى 1290624941 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1039333)

آگهى تغییرات
 شرکت یکتا باترى سپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 43600 و شناسه ملى 10260614079 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرســى امین تدبیربصیر شناسه 
ملى10103512680 و تورج زهتاب امینى کدملى 
1285791924بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1039323)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود الماس مروارید سپاهان درتاریخ 1399/07/08 به شماره ثبت 65740 به شناسه ملى 14009475192 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، خرید، فروش، پخش و عرضه انواع پوشاك زنانه، مردانه و بچه 
گانه بصورت تک و عمده – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ و اعطاى شــعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله چرخاب ، خیابان حاتم بیگ[مادى نیاصرم] ، خیابان منوچهرى ، پالك - 4 ، طبقه اول ، واحد غربى کدپستى 8143753495 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى حمیدرضا پور نقش بند به شماره ملى 1287306098 دارنده 
600000 ریال سهم الشرکه آقاى رسول سامرى به شماره ملى 1815934085 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى حمیدرضا پور 
نقش بند به شماره ملى 1287306098 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى رسول سامرى به شماره ملى 
1815934085 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1039318)

تاسیس
شرکت سهامى خاص جویاى ایده نوید افرا درتاریخ 1399/08/14 به شماره ثبت 66044 به شناسه ملى 14009558116 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید وتوسعه و تجارى سازى نرم افزارها(به جز نرم افزارهاى فرهنگى) و اپلیکیشن ها (به 
جز فرهنگى) 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 جى شیر ، بلوار آب ، بن بست بهارستان ، پالك 0 ، طبقه دوم کدپستى 8158195149 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 
536130192 مورخ 1399/07/15 نزد بانک تجارت شعبه چهار باغ خواجو با کد 6130 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى عرفان کمالى به شماره ملى 
1273375343 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدعلى بمانى به شماره ملى 4449752805 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فریده شکارى احمد آباد به شماره ملى 4449926943 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 باامضاء مدیرعامل و رییس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى داود شفیعى اردستانى به شماره ملى 1189365650 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حیدر شفیعى اردستانى به شماره ملى 1189923955 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1039667)

آگهى تغییرات
شرکت رستا تجارت یکتا آراد سپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 2154 و شناسه ملى 14008789384 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1398/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * موسسه حسابرســى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 شــماره ثبت22018 و فاطمه زمانى 
کدملى1288106181 بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 

شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1039315)
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کلیه ها در طرفین بدن و دقیقاً زیر دنده ها قرار دارند و چسبیده 
به عضالت کمر هســتند. همین حالت باعث مى شــود به 
ســختى بتوانیم فرق بین کلیه درد و کمردرد را تشخیص 

بدهیم. 
کلیه درد

کلیه درد در زیــر دنده هــا در طرفین ســتون فقرات رخ 
مى دهد. همچنین این درد را ممکن اســت جایى در عمق 
بدنتان احساس کنید. افراد ممکن است درد را در یک سمت 
یا هر دو سمت بدن احساس کنند که بستگى به این دارد که 
آیا یکى از کلیه هایتان دچار عارضه شده یا هر دو کلیه. کلیه 
درد مى تواند به سایر قسمت هاى بدن نیز منتشر شود، مثًال 

پهلوها، شکم، کشاله ران و ران ها.
سنگ هاى کوچک کلیه اغلب بدون درد و ناراحتى از مجراى 
ادرار دفع مى شوند؛ اما سنگ هاى بزرگ تر مى توانند دردهاى 
شدیدى ایجاد کنند که معموًال با حرکت سنگ ها از کلیه به 
سمت میزناى بدتر هم مى شود. میزناى ها لوله هایى هستند 
که کلیه ها را به مثانه مرتبط کرده و بخشى از سیستم ادرارى 
ما را تشکیل مى دهند. یک عفونت کلیه مى تواند دردى مبهم 

و بى حال کننده ایجاد کند که ثابت مى ماند.
عوارضى که بر کلیه ها اثر مى گذارند مى توانند عالیم دیگرى 
نیز ایجاد نمایند، مثًال ادرار کــدر رنگ یا خونى،  درد هنگام 
ادرار کردن، تکرر ادرار، استفراغ، یبوســت یا اسهال، تب، 

سرگیجه و خستگى.
عالیم آسیب جدى یا مشــکالت حاد کلیه شامل موارد زیر 

مى شوند:
بد بو شدن دهان، مزه فلز مانند در دهان، تنگى نفس، التهاب 
پاها، قوزك پا یا کف پا، احساس آشفتگى و گیجى، ضربان 

قلب نامنظم و گرفتگى هاى عضالنى.

کمر درد
کمر درد عارضه اى بسیار شایع اســت. تقریبًا 80 درصد از 
افراد بزرگســال در مرحله اى از زندگى خود دچار کمردرد 
خواهند شد. کمردرد نتیجه  مشکالتى است که بر عضالت، 
استخوان ها و یا عصب هاى کمر اثر مى گذارند. ناحیه درد، 
شدت درد و دیگر عالیم همراه با کمردرد، بسته به علت این 
عارضه متفاوت اند. کمردرد مى تواند در هر قسمتى از کمر 
روى دهد، اما بیشتر افراد این درد را در قسمت پایین کمر خود 
تجربه مى کنند. درد عضله به صورت دردى مبهم و بى حال 
کننده احساس مى شود. بعضى از حرکات بدن مى توانند درد 
عضالنى را شدت داده یا برانگیزاننده  آن باشند. شدت این درد 
در طیف خفیف تا شدید قرار مى گیرد و مى تواند در واکنش به 

کشش عضله، نوسان داشته باشد.
افرادى که درد عصب دارند ممکن اســت درد را به صورت 
احساس سوزش یا سیخ زننده احســاس کنند که به سایر 
قسمت هاى بدن نیز منتشر مى شــود. سیاتیک، نوعى درد 
عصب اســت که بر کمر اثر مى گذارد. افــراد زمانى دچار 
سیاتیک مى شوند که عصب سیاتیک دچار پیچ خوردگى شده 
یا تحت فشار قرار مى گیرد، که سبب دردى سوزش مانند در 

پایین کمر شده که تا باسن نیز کشیده مى شود.
درد اســتخوان مى تواند ناشى از شکســتگى هاى مهره یا 
ناهنجارى در شکل ســتون فقرات باشــد. این نوع درد به 
صورت ناگهانى شــروع مى شود. درد اســتخوان در طیف 
متوسط تا شدید قرار گرفته و معموًال با حرکت بدتر مى شود.

ســایر عالیمى که مى توانند با کمردرد همراه باشند شامل 
موارد زیر هستند: درد یا گرفتگى در ستون فقرات، درد تیز و 
سیخ زننده در کمر، به سختى مى تواند صاف بایستید چون 
عضله تان درد دارد یا اسپاسم شده، مشــکل در راه رفتن، 

کرختى یا گزگز در کمر که به پاها هم مى رسد، ضعف در یک 
یا هر دو پا، ناتوانى در تخلیه مثانه، از دست دادن کنترل ادرار و 
اسهال یا یبوست. فشار یا کشیدگى عضله یا تاندونى در کمر، 
از علت هاى شایع کمردرد است. افراد ممکن است با حرکتى 
اشتباه کمر خود را زیاده از حد بِکشند، مثًال چیز خیلى سنگینى 
بلند کنند یا تکنیکشان در بلند کردن وزنه اشتباه باشد. سایر 

علت هاى کمردرد شامل موارد زیر مى شود: 
وضعیت نادرست بدنى، ایستادن یا نشستن به مدت طوالنى، 
اسپاســم هاى عضله، تنش عضله، آســیب بــه کمر مثًال 
شکستگى، آسیب، از جا دررفتگى یا پارگى دیسک، انحناى 
غیرعادى ستون فقرات، تومور، بیمارى هاى التهابى مانند 
آرتروز و اسپوندیلیت (یک بیمارى مفصلى)، پوکى استخوان، 

سرطان ستون فقرات، عفونت ها و...
به طور خالصه کلیه ها در پایین دنده ها و در طرفین ستون 
فقرات و چســبیده به عضالت کمر قرار دارنــد که به این 
معناست که گاهى به سختى مى توان تفاوت کمردرد و کلیه 
درد را تشخیص داد. کلیه درد مى تواند در یک یا هر دو طرف 
کمر و دقیقًا زیر دنده ها احســاس شود. علت هاى کلیه درد 
شامل عفونت مجارى ادرارى، سنگ کلیه و تروما یا ضربه 

به کلیه ها مى شود.
کمردرد مى تواند تمام کمر را شامل بشــود اما بیشتر افراد 
کمردرد را در قسمت پایین کمر تجربه مى کنند. شما ممکن 
اســت به دلیل بلند کردن اجسام ســنگین، وضعیت بدنى 
نادرست یا ایستادن و نشستن به مدت طوالنى، دچار کمردرد 
شــوید. برخى از بیمارى ها مانند آرتروز و پوکى استخوان و 
عفونت ها نیز مى توانند کمردرد ایجاد کنند. تشخیص تفاوت 
بین کلیه درد و کمردرد باعث مى شــود تشخیص مناسب، 

زودتر داده شده و درمان نتیجه  بهترى داشته باشد.

از کجا بفهمیم 
کمردرد داریم 
یا کلیه درد؟

پروتکل هاى جهانى که تاکنون درباره پیشگیرى از ابتال به ویروس کرونا اعالم 
شده، بر این موضوع تأکید داشته اند که افراد عالوه بر استفاده از ماسک حتماً باید 
در زمان قرار گرفتن در فضاهاى عمومى، فاصله اجتماعى حدود 2 متر را رعایت 
کنند. اما پروتکل هاى جدید چیز دیگرى مى گویند و معتقدند که تماس فردى با 
یک فرد آلوده به کرونا در حد 15 دقیقه مى تواند باعث ابتال شود حتى اگر فاصله 

اجتماعى را هم رعایت کرده باشند.
به عبارتى، اگر فرد سالمى طى 24 ساعت حدود 15 دقیقه به طور مداوم با فردى 
مبتال به کرونا در تماس باشد و در این مدت حتى فاصله اجتماعى را هم رعایت 

کرده باشند، باز هم احتمال ابتال به ویروس بسیار باال مى رود.
همانطور که در ماه هاى اخیر تجربه شــده، حتى فاصله گذارى اجتماعى هم 
نتوانســته در کاهش روند ابتال به ویروس کرونا تأثیرگذار باشد بنابراین شاید 
بهترین راه، همان کاهش تماس و ارتباط با افــراد به منظور پایین آوردن خطر 

ابتال باشد.
اپیدمیولوژیســت ها بر این باورند که این پروتکل جدید و تماس 15 دقیقه اى 
با افراد مبتال و خطر باالى ابتال به کرونا به طور قطع تأثیرى در روند زندگى ما 
نخواهد گذاشت اما نشان مى دهد که تا چه اندازه ویروس مى تواند راحت منتقل 
شــود به طورى که اگر فردى در آن زمان 15 دقیقه اى در معرض مقدار قابل 
توجهى ویروس قرار گیرد، خطر ابتال بسیار باال مى رود. اما برعکس، اگر در همین 
بازه زمانى، مقدار ویروس کمى وجود داشته باشد، احتمال ابتال کاهش مى یابد. 
پس مهمترین مسئله در اینجا، حجم ویروسى است که افراد در یک بازه زمانى 
در تماس با آن قرار مى گیرند. بنابراین، یک قانون وجود دارد که هر چه میزان 

ویروس بیشتر باشد، شانس ابتال هم باالتر مى رود.
از این رو، توجه به برقرارى تعامالت کوتاه با دیگران بــه عنوان مثال در اداره، 
مدرسه یا دانشگاه اهمیت باالیى دارد و نباید به این مسئله دل خوش کرد که تنها 
یک دقیقه با فردى در تماس بوده ایم؛ چه بسا در همان یک دقیقه تماس، ممکن 

است ویروس به اندازه اى وجود داشته باشد که شما را مبتال کند.

ابتال به کرونا تنها با 
تماس 15 دقیقه اى با فرد مبتال

بهترى داشته باشد.

با ابتال به کرونا تنها
5 5تما

باور اشتباه برخى مردم این است که استفاده از ماسک میزان اکسیژن دریافتى بدن را کاهش مى دهد، اما بررسى ها حاکى از آن است که استفاده 
از ماسک اکسیژن بدن را کاهش نمى دهد.

این پژوهشگران اثرات استفاده از ماسک جراحى را بر تبادل گازها- فرایند وارد شدن اکسیژن به خون و برداشت دى اکسیدکربن از آن- در 15 پزشک 
سالم و 15 نظامى کهنه کار دچار اختالل شدید ریوى از طریق شش دقیقه پیاده روى یک سطح سخت صاف بررسى کردند. میزان هاى اکسیژن و دى 

اکسید کربن پیش و پس از آزمایش راه رفتن اندازه گیرى شدند. در پزشکان سالم و بیماران دچار اختالل ریوى پس از آزمایش راه رفتن یا تا 30 دقیقه پس 
از آن با وجود ماسک زدن هیچ تغییرى عمده اى در تبادل گازها رخ نداد. این پژوهشگران مى گویند احساس ناراحتى افراد از ماسک زدن مربوط تنفس دوباره 

دى اکسیدکربن بازدمى و کاهش اکسیژن نیست. به گفته این پژوهشگران این احساس ناراحتى ممکن است مربوط به تحریک اعصاب حساس صورت، گرم شدن 
هواى استنشاقى یا القاى احساس کالستروفوبیا (تنگناهراسى) باشد. آنها مى گویند چنین ناراحتى هایى نباید باعث شود که افراد از ماسک زدن خوددارى کنند زیرا ثابت 

شده است این کار اثر سودمندى بر بهداشت عمومى دارد و انتشار ویروس در جامعه را کاهش مى دهد.

ماسک اکسیژن بدن را کاهش مى دهد؟

یک متخصص طب سنتى ایرانى درخصوص خواص شگفت انگیز 
میوه پاییزى «به» توضیحاتى را ارائه کرد.

ژاله على اصل ممقانــى در خصوص فواید مصــرف میوه «به»، 
اظهار کرد: میوه «به» در طب سنتى ایرانى جایگاه بسیار ویژه اى 
دارد و تمام قسمت هاى آن از جمله برگ و دانه سرشار از خواص 

درمانى است.
او گفت: این میوه پاییزى پوشــیده از کرك، بسیار معطر است و 
معموًال طعمى شیرین، گاهى ترش و گس دارد. «به» شیرین داراى 
طبیعت معتدل و  تر است که مقوى قلب و مغز خواهد بود در حالى که 

«به» ترش با طبعى سرد و خشک به تقویت معده کمک مى کند.
این متخصص طب سنتى ایرانى بیان کرد: مصرف «به» شیرین 
براى ایجاد نشاط، رفع وسواس، ســر درد و برطرف کردن بوى بد 
دهان بسیار مفید اســت. همچنین در افرادى که داراى سینوزیت 
مزمن و ترشحات پشت حلق هستند مصرف این میوه به صورت 

دمنوش و یا داخل غذا مفید خواهد بود.
او افزود: میوه «به» داراى  مواد معدنى بسیار زیاى از قبیل کلسیم، 

فسفر، آهن، پتاسیم و سدیم اســت. همچنین این میوه 
 ،B2 ،A، B1 پرخاصیت سرشار از ویتامین هاى

B3 و C اســت که مصرف آن مى تواند 

درمان بسیارى از بیمارى ها باشد.
على اصل ممقانى بیان کرد: از میوه «به» براى درمان اســهال، 
کاهش ورم حاد روده ها، قطع خونریزى هاى رحمى و بواسیرى، 
پیشگیرى از سقط جنین، استفراغ، تقویت معده و بهبود زخم هاى 
دهان، لثه و گلو استفاده مى شود. توصیه مى شــود افرادى که از 
رفالکس معده رنج مى برند بالفاصله پس از غذا «به» پخته شده 

استفاده کنند. 
این متخصص طب سنتى ایرانى ادامه داد: دانه هاى «به» (به دانه) 
براى درمان سرفه، سوزش حلق و رفع التهابات داخلى مخاط ها به 
کار مى رود. همچنین مى تــوان از آن به عنوان نرم کننده طبیعى 
و حتى  درمان سوختگى ها، ســرمازدگى و ترك پوست بدن نیز 

استفاده کرد.
این متخصص طب ســنتى ایرانى یادآورى کرد: توصیه مى شود 
از مصرف «به» به صورت خام خوددارى شــود، زیرا این میوه دیر 

هضم است.

از رفع وسواس تا درمان سرفه فقط با یک میوه پاییزى

محققان دانشکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى تهران 
مى گویند: گالب هیچ نقشى در ضدعفونى سطوح و دست ها 

در برابر ویروس کرونا ندارد. 
در پى شــیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، بســیارى از 
شــهروندان براى کاهش احتمال ابتال بــه این ویروس، 

ضدعفونى کردن دست ها و نیز ســطوح محل تماس را در 
اولویت کارهاى روزانه قرار دادند.

براساس برخى توصیه هاى طب ســنتى، استفاده از گالب 
به دلیل نقش ضدعفونى که دارد باعث پیشــگیرى از ابتال 
به بیمارى کووید- 19 و همچنین بهبود عالیم آن مى شود. 
پژوهشگران دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران 

با بررسى شواهد موجود به این پرســش پاسخ دادند که آیا 
محصوالتى مثل گالب خاصیت ضدعفونى دارند؟

تاکنون در هیچ مطالعه اى نقش ضدعفونى کنندگى گالب در 
برابر ویروس ها به خصوص ویروس کرونا به اثبات نرسیده 
است. اگرچه گالب از نظر خواص مفید براى سالمتى بدن، 
خصوصًا اعصــاب و روان، اهمیــت دارد اما 
نقش ضدعفونى کنندگــى آن از نظر علمى 

تأیید نشده است.
در برخى مطالعات مشاهده شده که عصاره 
گل محمدى با درجه غلظــت باال، درجاتى 
از خاصیت ضد باکتریایى از خود نشان داده 
اســت که البته در این زمینه نیــز بین نتایج 
مقاالت مختلف تضاد وجــود دارد. از طرفى 
باید توجه داشت که عامل ایجاد کننده بیمارى 

کووید-19، از جنس ویروس است.
بر اساس اعالم کمیته اطالع رسانى و آموزش 
همگانى کرونا در دانشگاه علوم پزشکى تهران که به بررسى 
مستندات، شواهد و پاسخ هاى علمى در مورد ویروس کرونا 
مى پردازد؛ گالب هیچ نقشى در ضدعفونى سطوح و دست ها 
در برابر ویروس کرونا ندارد. توصیه مى شود براى ضدعفونى 
از الکل و وایتکس، براساس دســتورالعمل هاى اعالم شده 

استفاده کنید.

استفاده از گالب براى ضدعفونى، ممنوع

اســترس مى تواند صدمات زیادى به بدن انسان وارد کند. به 
عنوان مثال، اســترس مى تواند در الگوى خواب شما اختالل 

ایجاد کرده و به سالمت دستگاه گوارش آسیب وارد کند.
به دلیل تأثیرات گسترده بر سالمت و تندرستى انسان، اینکه 
آیا استرس مى تواند موجب احساس ناخوشى جسمانى شود و 
عالیم یک بیمارى حاد مانند تب را تقلید کند، شــاید چندان 
جاى شگفتى نداشته باشــد. باید به این نکته اشاره داشت که 
پژوهش ها درباره ارتباط استرس و تب، به ویژه نوعى از تب که 
به نام تب سایکوژنیک (ناشى از بیمارى هاى روانى) شناخته 

مى شود، محدود و نتایج قطعى در این زمینه ارائه نشده اند.
براى یک فرد بزرگســال، دماى بیش از 37/2 تا 37/5 درجه 
سلســیوس بدن، با توجه به زمانى از روز که در آن قرار دارد، 
احتماًال به تب اشاره دارد. در شــرایطى که دماى عادى بدن 

حدود 37 درجه سلسیوس است، دامنه عادى براى دماى بدن 
بین 36/1 تا 37/2 درجه سلسیوس در نظر گرفته مى شود.

به گفته «دونالد فورد»، پزشــک خانواده در کلینیک کلیولند، 
در شرایطى که تب نشــانه اى از یک عفونت یا بیمارى دیگر 
است، مجموعه اى محکم از پژوهش ها که هر گونه ارتباط بین 
استرس و افزایش دماى بدن را تأیید کنند، وجود ندارد. استرس 
مى تواند موجب برخى تغییرات فیزیولوژیک مانند سرخ شدن 
پوست شود، اما آنها خیلى ســطحى هستند و موجب تغییر در 
دماى مرکزى بدن نمى شــوند و اگر بیمار تب داشــته باشد، 
پزشک احتماًال به دنبال دالیل دیگرى به جز استرس، مانند 

یک عفونت خواهد بود.
اما در شرایطى که استرس ممکن اســت به خودى خود و به 
طور مستقیم موجب تب نشود، اما همچنان مى تواند موجب 
برخى آسیب هاى جدى به بدن انسان شود و این مى تواند به 
طور غیرمستقیم به تب منجر شود. به گفته دکتر فورد، استرس 
پایدار براى مدت زمانى طوالنى مى تواند سیستم ایمنى بدن 
را تضعیف کند یا تغییر دهد. ســطوح پایین تر هورمون هاى 
استرس ممکن است از انســان در برابر بیمارى ها محافظت 
کند. به همین دلیل است که ورزش مى تواند به تقویت سیستم 
ایمنى بدن کمک کند. هنگام ورزش ترشــح هورمون هاى 

استرس در بدن کاهش مى یابد.
استرس مى تواند موجب افت عملکرد سیستم ایمنى شده و فرد 
در برابر عفونت هاى ویروسى و موارد دیگر آسیب پذیرتر شود 

که به نوبه خود مى تواند موجب تب شود.

آیا استرس موجب تب مى شود؟

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى مشهد اظهار کرد: با 
وجود اینکه همه ما سال هاى زیادى  را در  خواب گذرانده ایم، 
هنوز جنبه هاى بسیارى از این وضعیت فیزیولوژیک براى ما 

در هاله اى از ابهام باقى مانده است.
دکتر مهناز امینى علل اختالت خواب را بسیار متنوع و گسترده 
عنوان کرد و افــزود: باید به این نکته توجه داشــت که علل 
اختالالت خواب، تنوع و گستردگى فراوانى داشته و به همین 
دلیل محدود به یک رشــته تخصصى نیست. به عنوان مثال 
ممکن است تصور عموم جامعه از علل بیخوابى عمدتًا مسائل 
روانپزشکى و یا استرس و فشارهاى روانى باشد ولى تحقیقات 
نشان داده است که علت بیخوابى مى تواند مرتبط با مشکالت 
ریوى نظیر وقفه هاى تنفسى حین خواب و یا مشکالت داخلى 
(نظیر دیابت، اختالالت متابولیک، فقر آهن و...) و یا مشکالت 
مرتبط با حلق و بینى (مثل بزرگى لوزه ها) و یا مرتبط با شغل 
افراد (مانند اختالل خواب شــیفت کارها)باشــد. مثال دیگر 
بیمارى با عنوان سندرم پاى بیقرار اســت که با درد، سوزش 
و بیقرارى در پاها (که در غروب و هنگام اســتراحت و قبل از 

خواب تشدید مى شود) خود را نشــان مى دهد و یک اختالل 
تقریباً شایع در جامعه است، به اشتباه با مصرف انواع مسکن ها 
تحت درمان قرار مى گیرد، مى تواند مرتبط با فقر آهن یا انواع 
اختالالت متابولیک یا نورولوژیک باشد و نیازمند درمان هاى 

تخصصى مرتبط با رشته پزشکى خواب است. 

ریشه بى خوابى هاى شبانه 

ده 

155 پزشک 
کسیژن و دى 

0ا تا 30 دقیقه پس 
 مربوط تنفس دوباره 

ساس صورت، گرم شدن 
 زدن خوددارى کنند زیرا ثابت 

او افزود: میوه «به» داراى  مواد معدنى بسیار زیاى از قبیل کلسیم، 
فسفر، آهن، پتاسیم و سدیم اســت. همچنین این میوه 

 ،B2 ،2 A، B1ویتامین هاى 1پرخاصیت سرشار از
C و C اســت که مصرفآن مى تواند  B3
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

مســلمان از خیانت بیــزار، از خــداى تعالى خواســتار یکــى از این دو 
خوبى اســت: یکى آنکه دعوت حق را اجابت کند و به نزد او رود، که 
هر چه در نزد خداوند اســت، خیر اوســت. دیگر آنکه، در این جهان 
روزى اش عطــا کــرده و صاحــب زن و فرزنــد و مــال و منــال بود. 
و در عیــن حال، دیــن و حیثیــت و شــرف او هــم در امان مانده اســت. 
مال و فرزندان ِکشــته این جهان اند و عمل صالح ِکشــته آخرت است و 

بسا باشد که خداوند این هر دو نعمت را نصیب مردمانى کند.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: هیــچ گونه فاضالب خامى از روســتاها 
و شهر چادگان و فریدونشــهر وارد زاینده رود 
نمى شــود و ســال هاســت که فاضالب وارد 

چاه هاى جذبى مى شوند.
هاشم امینى صبح روز گذشــته (چهارشنبه 21 
آبان ماه) در جمع خبرنگاران، با اشــاره به نقش 
متفاوت و اثرگــذار حوزه آب در کشــور، اظهار 
کرد: توجه اصحاب رســانه همواره به موضوع 
سالمت و آب است و اخیراً نیز وزارت نیرو در حوزه 
اطالع رسانى آب، کمیته ملى اطالع رسانى ایجاد 
کرده که مدیریت آن در استان ها بر عهده مدیران 

عامل شرکت هاى آبفاى استان هاست.
وى تأکید کرد: در شــرایط کنونــى که با کرونا 
مواجه هستیم اکثر قریب به اتفاق فعاالن حوزه 
بهداشــت به غیر از زدن ماسک، جهت مقابله با 
کرونا و رعایت پروتکل هاى بهداشــتى بیشتر 
بر شستشوى سطوح و دست ها تأکید مى کنند 
که این کارکرد و فعالیت آبفا را مضاعف، متمایز و 

متفاوت کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

در ادامه به موضوع یکپارچه سازى شرکت هاى 
آبفاى شهرى و روستایى اشــاره کرد و گفت: تا 
اسفند ماه سال 1398 دو شرکت به صورت مجزا 
زیر نظر وزارت نیرو بودند و یک شــرکت دولتى 
متولى تأمین، توزیع و جمع آورى آب و فاضالب 
شــهرى و دیگرى متولى تأمین، توزیع و جمع 
آورى آب و فاضالب روســتاها بود که بارى به 
دولت تحمیل مى شد و به نوعى 34 شرکت آبفاى 
روستایى و از سوى دیگر شــرکت هاى آبفاى 

شهرى به وزارت نیرو هزینه تحمیل مى کردند.
وى گفت: در نهایت بــا ورود دولت  و مجلس، 
موضوع یکپارچه ســازى شــرکت هاى آب و 
فاضالب روستایى و شــهرى تصویب و اجرا و 
قرار بر انحالل شــرکت هــاى آب و فاضالب 
روستایى شد و شاهد شرایط خوبى در یکپارچه 
سازى هستیم. امینى تأکید کرد: با یکپارچه سازى 
شــرکت هاى آبفاى شهرى روســتایى امکان 
استفاده از امکانات، تأسیسات و تجهیزات مشترك 
فراهم و شاهد افزایش بهره ورى خواهیم بود. به 
گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، از دیگر اهداف این طرح نزدیک کردن 

سطح و کیفیت خدمات شهرها به روستاست و 
مهمترین اتفاق، کاهش بــار هزینه هاى دولت 
در حوزه جــارى و انتقال به بخــش عمرانى در 
شرکت هاى آبفاست. وى با بیان اینکه بعد از ابالغ 
این طرح، استان اصفهان پیشرو در کشور نسبت 
به اجرایى کردن آن و تعطیلى ادارات آبفا روستایى 
در شهرستان ها و جابه جایى نیروها اقدام کرد، 
تأکید کرد: با وجود برخى حواشى پیرامون اجرا، 
اولویت شــرکت آبفا ادغام دو شرکت شهرى و 
روستایى و یکپارچه سازى آنها بود و به دنبال آن 

برنامه و فعالیت هاى اثرگذارى تعریف کردیم.
امینى تأکید کرد: به منظور بهبود کیفیت خدمات 
به روستاها در گام نخست شــرکت آبفا استان 
اصفهان سامانه 1522 را در روستاها راه اندازى 
کرد تا روستاییان براى دریافت خدمات به شهرها 
مراجعه نکنند همچنین در این حــوزه اقدام به 
بایگانى الکترونیکى پرونده هاى روستاها کردیم و 
تا به امروز 90 درصد این کار انجام شده است و در 
مجموع روستاییان از طریق یک سامانه هوشمند 

خدمات دریافت مى کنند.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، به واقع سامانه 1522 در راستاى سیاست 
در خانه ماندن و دریافت خدمات غیرحضورى به 
خصوص در شرایط فعلى کروناست و این اقدام 

بزرگى جهت رضایتمندى مردم روستاهاست.
وى با بیان اینکه در حوزه زیرساخت ها از تعداد 
950 روستایى که در طرح یکپارچه سازى تحویل 
گرفتیم، موضوع پرت آب شبکه و اصالح شبکه 
آبرسانى روستاها جزو اولویت هاى ما قرار گرفت، 

اظهار کرد: به همین منظور در طرح 300-100 
قرار است 300  کیلومتر اصالح شبکه آب روستاها 

را در مدت زمان 100 روز انجام دهیم.
امینى همچنین گفت: به طور معمول در تابستان 
و بخشى از سال، به تعدادى از روستاها آبرسانى 
سیار انجام مى دهیم، اما با اجراى طرح 300-100 
آبرسانى سیار را حذف مى کنیم و نسبت به انتقال 

خط انتقال آب اقدام مى کنیم.
وى با تأکید بر اینکه به دنبــال تأمین آب پایدار 
و انتقال کیفى آب به روستاها هستیم، گفت: به 
همین منظور از تأسیسات موجود در شهرها براى 
انتقال آب به روستاها استفاده مى کنیم و اتمام 

این طرح با نقشه و مهندسى پیش خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در ادامه به اهمیت موضوع نشت یابى و آب بدون 
درآمد اشــاره کرد و گفت: با تمهیدات صورت 
گرفته میزان آب بدون درآمد در شهرهاى استان 
16/1 درصد اســت، اما این عدد در روســتاها 

باالست که پرت آب در استان را باال نمى برد.
وى افزود: به غیــر از ارائه خدمات غیرحضورى 
به روستاها در شش ماهه نخست امسال به 32 
روستا آبرسانى پایدار انجام داده ایم و قرار است تا 

پایان امسال به 70 روستا در استان افزایش یابد.
امینى با تأکید بر اینکه یکپارچه ســازى موجب 
تحول در روستاها در حوزه آب و فاضالب خواهد 
شد، اظهار کرد: در حوزه فاضالب اعتبارات دولتى 
اجازه نمى داد که بحث فاضالب در روستاها به 
عنوان یک خدمات ارائه شود اما در هشت ماهه 
گذشــته احداث شــبکه فاضالب 11 روستاى 

استان از طریق قرارداد بیع متقابل با ذوب آهن 
قرار شد اجرا شــود و فاضالب آنها براى صنعت 

مصرف شود.
وى با بیان اینکه در کل کشور شبکه فاضالب 
حدود 60 روستا در حال اجراست، اظهار کرد: در 
استان اصفهان شبکه فاضالب 18 روستا در حال 
اجراست و افزایش تعداد روستا را در برنامه داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه در شــش ماهه اول سال جارى در 
شرکت آبفاى استان اصفهان در حوزه روستاها 
173 کیلومتر توسعه شــبکه آب و 69 کیلومتر 
اصالح شبکه آب را انجام دادیم، افزود: در حوزه 
فاضالب نیز توســعه لوله گذارى فاضالب 65 
کیلومتر و اصالح 5 کیلومتر شــبکه فاضالب را 

انجام داده ایم.
وى در ادامه با بیان اینکه تابستان امسال را با وجود 
کمبود منابع آبى و همچنین به دلیل شیوع کرونا 
و افزایش مصرف آب با سختى هاى بسیار پشت 
سر گذراندیم، تصریح کرد: باید توجه داشت که 
شرایط سد زاینده رود خوب نیست و باید نسبت 
به مدیریت منابع آب به خصوص در بخش شرب 
تالش کنیم. امینى تأکید کــرد: امروز به دلیل 
شیوع کرونا مصرف آب در کشور به خاطر رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى متفاوت شده است و 

نیازمند مدیریت مصرف آب هستیم.
وى همچنین درباره وضعیت تأمین آب شــرب 
اصفهان بزرگ در پاییز و زمستان پیش رو، اظهار 
کرد: جمعیت چهار میلیون نفر استان اصفهان به 
همراه اســتان هاى مجاور که در مجموع شش 

میلیون نفر است، از زاینده رود در حوزه شرب و 
بهداشت استفاده مى کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: تأکید اســتاندار اصفهان و وزارت نیرو به 
شرکت آب منطقه اى و شرکت آب و فاضالب، 
رعایت خط قرمز آب شرب است و خوشبختانه 

این موضوع محقق شد.
وى با اشاره به شــروع بارش ها از باالدست سد 
زاینده رود طى روز سه شنبه، تصریح کرد: اگر با 
همین مصرف، به همین نحو پیش رویم مشکلى 
در تأمین آب شرب و بهداشت نخواهیم داشت، 
اما همواره بر مدیریت مصرف آب تأکید مى کنیم.

امینى همچنین گفــت: طى چند ســال اخیر 
شرکت هاى آبفا در بحث کنترل کیفى آب، 2300 
میلیارد تومان سرمایه گذارى بخش خصوصى 
انجام داده اند. وى با بیان اینکه در روزهاى آتى 
آزمایشــگاه دوم کنترل کیفى آب را در اطراف 
چاه هاى فلمن به بهره بردارى مى رسانیم، افزود: 
همچنین آزمایشگاه سیار کنترل کیفى آب را به 

زودى رونمایى خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اضافه کرد: یکى از اقدامات ما برنامه ایمنى آب 
است که پیش از این تنها در شهر اصفهان انجام 
مى شد، اما اکنون قرار است در کل استان اصفهان 
اجرایى شــود و به طور قطع مردم روســتاها با 
یکپارچه سازى شرکت آبفاى شهرى و روستایى 

شاهد بهبود کیفیت آب خواهند بود.
امینى در ادامه درباره ورود فاضالب شهرستان 
چادگان، توضیح داد: هیچ گونه فاضالب خامى از 

روستاها و شهر چادگان و فریدونشهر وارد زاینده 
رود نمى شود و سال هاســت که فاضالب وارد 
چاه هاى جذبى مى شــوند. وى ادامه داد: اگر از 
این شهر و روستاها آبى وارد مخزن سد مى شود، 

آب هاى سطحى است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان درباره میــزان توانایــى تصفیه خانه 
باباشــیخعلى در تصفیه آالینده ها اظهار کرد: 
تصفیه خانه باباشیخعلى یکى از پیشرفته ترین 
تصفیه خانه هاست و ریزآالینده ها در آن بررسى 
مى شــود. وى گفت: در تصفیه خانه اصفهان به 
عنوان یک گندزداى قوى از سیســتم ازون کلر 
اســتفاده مى کنیم. امینى با تأکید بر اینکه نگاه 
ویژه اى به تکمیل تصفیه خانه فاضالب شــهر 
چادگان داریم، اظهار کرد: این طرح امســال 99 
میلیارد ریال اعتبار دارد، اما در اقداماتى در جهت 
کمک بخش خصوصى هستیم و در مجموع این 

طرح به 400 میلیارد ریال نیاز دارد.
وى در ادامه درباره طرح ســامانه دوم آبرسانى 
اصفهان بزرگ، نیز گفت: ســامانه اول آبرسانى 
اصفهان بزرگ به 56 شهر و 300 روستا آبرسانى 
مى کند و قرار بود در ســال 87 سامانه دوم وارد 
مدار شود اما به دالیل مختلف تاکنون این طرح 

محقق نشده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تصریح کرد: با تمرکز بر این طرح طى دو سال 
گذشته، پیش بینى مى شود تا تابستان سال آینده 
بخش کوچکى از پروژه ســامانه دوم آبرسانى 

اصفهان بزرگ وارد مدار شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد:

فاضالب چادگان وارد زاینده رود نمى شود

دوازدهمین برنامه «زنگ آب» در سال تحصیلى 1399- 1400 به دلیل شرایط 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلى مدارس، توسط مدیر عامل شرکت آبفا، مدیر کل 
آموزش و پرورش و مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان در شبکه شاد و دیگر شبکه هاى آموزشى در فضاى مجازى نواخته شد. 

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان پیرامون نواختن «زنگ آب» در فضاى 
مجازى اعالم کرد: نواختن زنگ آب در صورتى که دانش آموزان فرایند تعلیم و 
تربیت را به دلیل شیوع ویروس کرونا مجازى دنبال مى کنند، نشانگر اهمیت و 

ارزش آب است.
هاشم امینى با بیان اینکه آب در همه فرهنگ ها کاالیى مهم و غیر قابل جایگزین 
به شمار مى رود، ابراز کرد: در فرهنگ دینى و اسالمى ما بر اهمیت آب دو چندان 
تأکید شده و بر پرهیز از اسراف در مصرف آب و صرفه جویى در مصرف این مایع 
حیاتى توصیه شده است. وى با تأکید بر اهمیت آموزش استفاده صحیح از آب به 
دانش آموزان اظهار کرد: دانش آموزان مى توانند با آموزش به عنوان یک مروج 

فرهنگ مصرف صحیح آب در خانواده ها عمل کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تقدیر از همکارى خوب اداره 
کل آموزش و پرورش استان همچنین مدیران و مربیان مدارس، ابراز امیدوارى 
کرد که برگزارى این برنامه ها در نهایت مــى تواند به اصالح الگوى مصرف آب 

در جامعه بیانجامد.
وى ادامه داد: باید فرهنگ صرفه جویى به عنوان یک اصل در زندگى اقشار مختلف 
جامعه مورد توجه قرار گیرد و تمامى مصارف همچون مصارف خانگى و همچنین 

مصرف در محیط اجتماعى مانند مدارس مطابق الگو باشد.
امینى خاطر نشان کرد: براى تشــکر از این نعمت خداوند باید بتوانیم راه استفاده 
صحیح و پرهیز از اسراف را بیاموزیم و دانش آموزان بهترین گزینه براى آموزش 

الگوى مصرف صحیح در زمینه آب هستند.
در ادامه این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اهمیت 

مصرف صحیح آب توسط دانش آموزان گفت: یکى از راه هاى مصرف بهینه آب 
توسط دانش آموزان استفاده از تجهیزات کاهنده در مدارس است که بدین منظور 

تصمیم گرفتیم از شیرهاى پدالى در مدارس استان استفاده کنیم.
اعتدالى ادامه داد: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد تا قبل از 

سال 1400 در بیش از 80 درصد مدارس از شیرهاى پدالى استفاده نماید.
وى ادامه داد: در چند ســال اخیر آمــوزش و پرورش در مقاطــع مختلف تحصیلى 
برنامه هاى آموزشى متنوعى پیرامون مصرف بهینه آب براى دانش آموزان در دستور 
کار قرار داده است که نمونه بارز آن برگزارى جشنواره نخستین واژه آب براى کودکان 
اول دبستان است. همچنین در سال هاى اخیر زنگ آب با هدف ترویج مصرف درست 

آب در میان دانش آموزان در مدارس سطح استان نواخته شده است.
الزم به ذکر است مراسم «زنگ آب» و «جشنواره نخستین واژه» همه ساله در آبان 
ماه، همزمان با آموزش کلمه آب در مقطع اول دبستان، همراه با جشن و برنامه هاى 
آموزشى در خصوص مدیریت مصرف آب، در دبستان هاى استان برگزار مى شود. 

«زنگ آب» در استان اصفهان 
به صورت مجازى نواخته شد 

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اســالمى طرح یکپارچه سازى 
شرکت هاى آبفا شهرى و روســتایى را اقدامى مثبت از طرف وزارت نیرو دانست و 
گفت: سرعت پیشبرد امور مربوط به آب و فاضالب روستایى، قابل مقایسه با گذشته 

نیست.
حمیدرضا حاجى بابایى در خصوص اقدام انجام شده براى یکپارچه سازى شرکت هاى 
آب و فاضالب شهرى و روستایى اظهار داشت: در راستاى این یکپارچه سازى توان 
شرکت هاى آب و فاضالب براى برطرف کردن مشــکالت روستاها افزایش پیدا 

مى کند.
وى با اشاره به شرایط قبلى شرکت هاى آبفار افزود: قبل از یکپارچه سازى، درآمد و 
اعتبارات شرکت هاى آب و فاضالب در شهرهاى بزرگ باال و در شهرهاى کوچک 
نیز به نسبت کمتر بود و با توجه به اینکه عمدتاً در شرکت هاى آب و فاضالب روستایى 
درآمدى وجود نداشت، به همین دلیل این شــرکت ها امورات محوله را با اعتبارات 

دولتى و به دشوارى دنبال مى کردند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــوراى اسالمى خاطرنشان کرد: قبل از 
این طرح در روستاهاى ما عمدتاً کار اساسى انجام نمى پذیرفت و در مقابل مشکالت 

موجود در کشور، کارهایى که صورت مى گرفت، اندك بود.
حاجى بابایى طرح یکپارچه سازى شــرکت هاى آب و فاضالب شهرى و روستایى 
اقدامى مثبت از طرف وزارت نیرو اعالم کرد و گفت: با اجــراى این روند عالوه بر 

شتاب گیرى کارها، شاهد افزایش رضایت عمومى هستیم چرا که این طرح مدیریت 
را یکپارچه کرده و توانسته هم سیاست گذارى را روان تر کند و هم مشکالت تفکیک 

روستا و شهر را برطرف کند.
وى عنوان کرد: با تجمیع منابع این دو شرکت کارآمدى به خودى خود افزایش پیدا 
مى کند و از طرفى به دلیل مطرح شدن بحث روستاها، اشتیاق مجلس براى کمک به 

شرکت هاى آب و فاضالب استانى بیشتر خواهد بود.

یکپارچه سازى آبفا 
سیاستگذارى ها را روان تر مى کند

معاون مهندسى و توسعه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به پیشرفت 60 
درصدى طرح تصفیه خانه فاضالب چادگان، گفت: متأسفانه کمبود اعتبارات موانعى را 

براى تکمیل آن ایجاد کرده است.
امیرحســین حکمتیان در جمع خبرنگاران، در خصوص آخریــن وضعیت تصفیه خانه 
فاضالب چادگان، اظهار کرد: این تصفیه خانه با پیشرفت فیزیکى 60 درصد در مرحله 
ساخت قرار دارد. وى افزود: طراحى این تصفیه خانه به گونه اى است که با بهره بردارى از 
آن یکى از پیشرفته ترین روش هاى تصفیه فاضالب مبتنى بر تصفیه تکمیلى را خواهیم 
داشت و پســاب در حد باالیى تصفیه خواهد شد. معاون مهندسى و توسعه شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: خوشبختانه پیمانکار این طرح در حال فعالیت است، اما 
کمبود اعتبارات موانعى را براى تکمیل آن ایجاد کرده است. وى تأکید کرد: با قول مساعد 
مسئوالن در سازمان برنامه و بودجه امیدواریم به زودى مشکل تأمین اعتبار تصفیه خانه 
چادگان حل شود. حکمتیان در خصوص ورود فاضالب چادگان به زاینده رود نیز، گفت: در 
حال حاضر فاضالبى وارد رودخانه و دریاچه پشت سد زاینده رود نمى شود و دفع فاضالب 

چادگان به وسیله چاه هاى جذبى انجام مى شود.

وى با تأکید بر اینکه اولویت اول ما تکمیل تصفیه خانه فاضالب چادگان است، افزود: در 
شهر چادگان حدود 54 کیلومتر شبکه گذارى فاضالب نیاز داریم که در حال حاضر حدود

 25 کیلومتر آن انجام شده و با تخصیص اعتبار بقیه شبکه گذارى انجام خواهد شد.

پیشرفت 60 درصدى طرح تصفیه خانه 
فاضالب چادگان


