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چرا مصرف
 برنج سفید را 

باید کاهش دهیم؟

میوه را در اصفهان دانه اى مى خرند!
3

3
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«HD کوه «شبکه هاى
 موش زایید

همکارى اصفهان و سیستان 
براى تولید موز

گام مهم دانشگاه صنعتى 
در راستاى تولید
 واکسن کرونا

5

روزانه 1000 تن 
پسماند در اصفهان 
تولید مى شود

مصرف زیاد برنج سفید هیچوقت توصیه نمى شود زیرا 
مضراتى براى بدن دارد مثل اضافه وزن، افزایش قند خون 
و... مصرف زیاد برنج سفید باعث افزایش چربى شکم، ابتال 

به دیابت نوع دوم و سندروم متابولیک مى شود، اگر شما 
تحرك کمى دارید، پس از خوردن برنج گلوکز...

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهردارى 
اصفهان گفت: در شــهر اصفهان روزانه 1000 
تن پســماند در بخــش عادى و شــهرى تولید 
مى شود. رحیم محمدى روز سه شنبه در نشست 
خبرى مجازى افزود: از مجموع میزان پســماند 
دریافت پسماند حدود 65 درصد آن پسماند آلى 
و فسادپذیر اســت که در فرایندى به کود تبدیل 
مى شــوند و 35 درصد جزو پسماندهاى غیر آلى 
هستند که بخشــى از آنها جداسازى و بازیافت و 

بخشى دفن مى شود...

4

ماهیان زینتى تولید اصفهان به اروپا رسیدماهیان زینتى تولید اصفهان به اروپا رسید

3

جهانبخش: خرید بلیت 
زورى نیست!

مهرداد قنبرى: 
دقیقاً باید با چه کسى بجنگیم؟

مدافع ذوب آهن اعتقاد دارد برخورد او با بازیکن شــهرخودرو پنالتى 
نبوده و بازیکن حریف خود را به او زده تا پنالتى بگیرد.

 ذوب آهن که به دلیل ابتــالى اکثر بازیکنانش بــه کرونا با کمبود 
بازیکن روى نیمکت مواجه شده بود با شرایط سخت در دیدار با شهر 

خودرو به میدان رفت و 2 بر صفر نتیجه ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهردارى اصفهان خبر داد

اصل موضوع کرونا 
در اصفهان تغییر 
نکرده است

1/6 میلیون سرپرست خانوار دیگر، وام مى گیرند
2

ذوب آهن را مظلوم ذوب آهن را مظلوم 
خطاب نکنیدخطاب نکنید

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت  دوم 

آگهى دعوت شرکت مهر آزمون پاسارگاد (سهامى خاص)
 به شماره ثبت 57362

هیئت مدیره شرکت 

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   007- 99 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 60 تن آهن ضایعاتى
جهت سایر اطالعات و دریافت اســناد مزایده از روز سه شــنبه مورخ 99/09/18  لغایت سه شنبه 
مورخ 99/09/25  به سایت شــرکت نفت ســپاهان به آدرس www.sepahanoil.com ، قسمت 

مناقصه - مزایده مراجعه گردد. 

بدینوسیله به آگاهى کلیه سهامداران مى رساند جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت مهر آزمون پاسارگاد (سهامى خاص) به شــماره ثبت 57362 در روز شنبه مورخه 
1399/09/29 ساعت 10:00 صبح در محل شرکت به آدرس اصفهان شهر خورزوق- دلیگان- 
کوچه هفت تیر- بلوار ولى عصر- پالك 639- طبقه همکف به کدپستى 8345179463 
برگزار مى گردد. لذا از کلیه ســهامداران دعوت مى گردد با در دست داشتن برگه سهام یا 

وکالت نامه قانونى در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخه 1399/09/29

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرس

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- تصویب تراز مالى سال 1398

«اطالعیـه»

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران جهت تکمیل کادر نیروى انسانى خود از طریق آزمون و مصاحبه  
وبا اولویت ساکنین بومى شهرســتان مبارکه دعوت به همکارى مى نماید. افراد واجد شرایط 
بر اساس جدول زیر مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى تا 10/10/ 1399 جهت اطالع از شرایط 
عمومى و اختصاصى و تکمیل فرمهاى مربوطه از طریق مراجعه به وب سایت شرکت به نشانى

 www.irefco.ir  اقدام نمایند.

جنسیت/عنوان شغل
تعداد

مدرك 
سابقه کارمرتبطرشته تحصیلىتحصیلى

مردکارشناس فیلتراسیون
مهندسى مکانیک حداقل لیسانسیک نفر

3سالسیاالت

مردکارشناس برق
کنترل و ابزار دقیق/ حداقل لیسانسدو نفر

3 سالالکترونیک

کارشناس برنامه ریزى و 
کنترل تولید

مرد
3سالمهندسى صنایعفوق لیسانسیک نفر

مرد کارشناس تولید
-مهندسى مواد -سرامیکفوق لیسانسدونفر

مرد کارشناس ایمنى 
3 سالایمنى صنعتى /HSEحداقل لیسانسیک نفر

مرد/زنکارشناس امور قراردادها
5 سالحقوق حداقل لیسانسیک نفر

4

!زورى نیست!زورىنیست!زورى نیست! ن ز

ون
بتال

2

5

مداف
نبود
 ذوب
بازی
خود

رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروش: به میوه فروشان تأکید کرده ایم به دلیل گرانى مشتریان را ناچار به خرید کیلویى نکنند



0202جهان نماجهان نما 3923چهارشنبه  19 آذر  ماه   1399 سال هفدهم

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در راستاى اجراى طرح جاماندگان به شدت نیازمند تعامل 
دولت و مجلس هستیم تا به نحوى شرکت هایى که قرار 
بود از طریق سهام عدالت به مردم واگذار شوند به درستى 

شناسایى شده و باالخره فرایند واگذارى آنها انجام شود.
مسلم صالحى با اشاره به سرنوشت طرح جاماندگان سهام 
عدالت در مجلس گفت: طرح جاماندگان ســهام عدالت 
به زودى در مجلس نهایى خواهد شــد. وى افزود: البته 
ایراداتى در این طرح وجود داشت که باید برطرف مى شد.

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى تأکید 
کرد: عمده ایرادات در این طرح مربوط به شناسایى افراد 

و جاماندگان است.
صالحى با بیــان اینکه باید در زمینه جاماندگان ســهام 
عدالت به نحوى تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: پیرو این 
موضوع یا باید گفت کسانى که در آن برهه از زمان -در  
گذشته- ثبت نام کردن مالك اســت و یا اینکه ده سال 
بعد از آن تاریخ، بنابراین عمده ایراد به این طرح، مربوط 
به شناسایى افراد است که کمیسیون مى کوشد براى آن 

راه حلى پیدا کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: از طرف دیگر منابع مالى 
این طرح هم یکى دیگر از مشکالت است که باید با کار 

کارشناسى منابع آن به درستى تعریف شود.

معاون وزیر کار، تعاون و رفــاه اجتماعى گفت: با نهایى 
شدن فرایند، تا 20 آذر ماه 1399، وام یک میلیون تومانى 
مرحله دوم به حســاب بیش از 1/6 میلیون نفر دیگر از 

سرپرستان خانوار واریز مى شود.
براســاس گزارش احمد میدرى، در سى و سومین جلسه 
کارگروه مقابله با پیامدهاى اقتصــادى کرونا، از ابتداى 
اجراى مصوبات جدید ستاد ملى کرونا در زمینه حمایت 
از خانوار، تا تاریخ 13 آذر مــاه، بیش از 4/5 میلیون نفر از 
سرپرســتان خانوار که متقاضى دریافت وام یک میلیون 
تومانى مرحله دوم بوده اند، این وام را دریافت کرده اند که 
تا پایان هفته جارى نیز، 1/6 میلیون نفر دیگر از متقاضیان 

(سرپرستان خانوار) وام یک میلیونى را دریافت مى کنند.
تمامى افرادى که در نوبت قبل، وام کروناى معیشــتى 
دریافت کرده اند و درآمد ثابت ندارند، مى توانند متقاضى 

دریافت وام یک میلیون تومانى باشند.
افــراد داراى درآمد ثابــت از جمله کارمنــدان دولت، 
شــرکت هاى دولتى یا نهادهاى عمومــى غیر دولتى، 
بازنشستگان، بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعى یا سایر 

صندوق هاى بازنشستگى شامل این طرح نمى شوند.
متقاضیان براى دریافت ایــن وام، باید کد ملى خود را از 
تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سرشماره 

6369 ارسال نمایند.

چه خبر از طرح جاماندگان 
سهام عدالت؟

1/6 میلیون سرپرست خانوار 
دیگر، وام مى گیرند

معمار ساختمان مجلس 
درگذشت

   باشــگاه خبرنگاران جــوان | امیرعلى 
ســردار افخمى، طراح و معمار مشهور ساختمان 
به دلیل کهولت سن در فرانسه درگذشت. مرحوم 
امیرعلى سردار افخمى (1308، تهران) از معماران 
پیشرو ایرانى اســت. از آثار مهم او ساختمان تئاتر 
شهر و ســاختمان جدید مجلس شوراى اسالمى 
است که در سال 1355 طراحى و پس از پیروزى 
انقالب اسالمى ایران در سال هاى 1376 تا 1380 

اجرا شد./3750

تکذیب فروش نان قسطى 
   فارس | فرمانــدارى رودان هرمزگان در 
پى شایعات فضاى مجازى در خصوص فروش 
نان قســطى در این شهرســتان اعالم کرد: 
آنچه در فضاى مجازى در این زمینه منتشــر 
شــده واقعیت ندارد. مصطفى غالم پور تأکید 
کرد: همواره نانوایى ها با همراهى خیرین در 
نقاط مختلف شهرســتان با توزیع نان رایگان 
در مناســبت ها و ایام مختلف ســال به یارى 

نیازمندان مى شتابند.

شاهد عینى
 نفوذ فرهنگى 

   تسنیم | در روزهاى اخیر پس از ماجراى 
نمایش مانکن هاى زنده در یک فروشــگاه در 
منطقه باال شهر کرمانشــاه، پخش کلیپ هاى 
مبتذل از تکیه حسینى معاون الملک کرمانشاه 
با واکنش گســترده مردم نسبت به این حرکت 
غیراخالقى و غیرانسانى روبه رو شد. در کلیپ یاد 
شده برخى از بانوان که ماسک هم بر دهان دارند 
در تکیه  معاون الملک یک چالش ورزشى اجرا 
کرده اند که با حرکات موزون و موسیقى خارجى 
همراه است و این کلیپ شاهد عینى پروژه نفوذ 
فرهنگى دشمن است تا یک مکان مذهبى دچار 

تغییر هویت شود.../3748

ما و همسایگان ملموس!
   میراث آریــا | معاون میراث فرهنگى کشور 
از ارائه چهار پرونــده ایران در پانزدهمین اجالس 
مجازى کمیته میراث جهانــى ناملموس که در 
روزهاى 24 تــا 29 آذرمــاه 99 در پاریس برگزار 
مى شــود، خبر داد. محمدحســن طالبیان گفت: 
پرونده «مینیاتور» را به شکل مشترك با کشورهاى 
ترکیه، آذربایجان و ازبکســتان، پرونده «زیارت 
تادئوس مقدس» به شکل مشترك با ارمنستان، 
پرونده «مهارت ساختن و نواختن عود» به شکل 
مشترك با ســوریه و پرونده «جشن مهرگان» به 
شکل مشترك با تاجیکستان تدوین و براى ثبت در 
فهرست میراث جهانى ناملموس یونسکو پیشنهاد 

شده است./3759

دالالن مى روند
   ایســنا | یک کارشناس با بیان اینکه شاهد 
کاهش انتظارات تورمى و خــروج دالالن از بازار 
مسکن هستیم گفت: ساخت و ساز در تهران افت 
کرده اما در شهرستان ها رونق گرفته، زیرا هنوز بین 
توان متقاضیان و قیمت ها شکاف عمیقى ایجاد 

نشده است./3749

جزئیات بسته معیشتى 
   خبــر آنالیــن | رئیس مرکز اطالع رســانى 
وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعى گفت: بســته 
معیشتى صد هزار تومانى که قرار است به حساب 
سرپرستان خانوار واریز شود جدا از یارانه معیشتى 
(یارانه بنزین) است. حامد شمس افزود: این بسته 
معیشــتى در چهار ماه به ازاى هریک از اعضاى 
خانواده، صد هزار تومان به حساب سرپرست خانوار 

قرار است واریز  شود. 

رئیسى نامزد نمى شود
   تسنیم | دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویى روایتى 
از جلسه دانشجویان با رئیس قوه قضاییه را بازگو کرد. 
محمدپور درباره احتمال حضور آیت ا... رئیسى در عرصه 
رقابت هاى انتخاباتى گفت: از ایشان خواستیم در مورد 
احتمال حضورشــان در انتخابات 1400 توضیح دهند 
که با قدرت گفتند: من به چیزى غیر از قوه قضاییه فکر 

نمى کنم./3760

مدیر آبفا بازداشت شد
   ایرنا | مدیر امور آب و فاضالب شــهر بندر امام 
خمینى(ره) روز دوشــنبه با صدور قــرار قانونى از 
سوى دادستان این شهر بازداشت و روانه زندان شد. 
فرماندار ماهشهر اتهام مدیرامورآب و فاضالب شهر 
بندر امام خمینى(ره) را ســاخت و ساز غیر مجاز در 
محدوده تأسیســات آب و فاضالب بیان کرد. مدیر 
اداره روابط عمومى شرکت آب و فاضالب هم دلیل 
بازداشــت مدیر امور آب و فاضالب شهر بندر امام 
خمینى(سربندر) را مسائل مرتبط با بحران آبگرفتگى 

اخیر در این شهر عنوان کرد.

طالهایمان کم شده!
   روزنامــه خراســان | جدول دارایى هاى بانک 
مرکزى نشان مى دهد ارزش موجودى طالى این بانک 
از 9686 میلیارد تومان در انتهاى ســال 96 به 9788 
میلیارد تومان در انتهاى ســال 97 (و حدود 30 درصد) 
کاهش یافته اســت. رقمى که البته بــا در نظر گرفتن 
رشد قیمت طال و ارز در سال 97، سقوط وحشتناك 75 
درصدى در وزن این دارایى ها را نشان مى دهد. این ارقام 
یادآور سیاست شکست خورده پیش فروش سکه در سال 

97 است. /3761

نامه محرمانه
 به یمنى ها

   ایســنا | رهبر گروه «انصار ا...» یمن اعالم کرد 
که این گروه پیامى مخفیانه را از آمریکا در مورد صلح در 
یمن دریافت کرده است. «محمد على الحوثى»، یکى 
از اعضاى شوراى عالى سیاسى یمن وابسته به «انصار 
ا...» در توییتر نوشــت: آمریکایى ها در پیامى از طریق 
واسطه هایشــان اعالم کردند صلح بدون موافقت ما 
ممکن نیست حتى اگر عربستان به آن راضى باشد. یمن 
سال هاست که شاهد محاصره و حمالت ائتالف متجاوز 
ســعودى و آمریکایى به بهانه حمایت از دولت فرارى 

«منصور هادى» است.

براى افسرده شدنشان...
   اعتماد آنالین | محمد مهاجرى، فعال رسانه اى 
اصولگرا با اشاره به توییت پر سر و صداى وزیر ارتباطات 
در حساب کاربرى خود در توییتر نوشت: آذرى جهرمى 
در توییتى به همنسالنش گفته جوانى کنید و دو گروه 
به او تاخته اند.  نخست اپوزیســیون که گمان مى برد 
با این حرف ها باید جل و پالســش را جمع کند و دوم 
دلواپس ها که نگرانند هیچ جوانى به آنان محل نگذارد. 
هر دو گروه یک هلیم را به هم مى زنند، براى افســرده 

شدن هر دوشان جوانى کنید!

تأیید حکم زم
   انتخاب | سخنگوى قوه قضاییه اعالم کرد که 
حکم اعدام «روح ا... زم» در دیوان عالى تأیید شده 
است. غالمحســین اســماعیلى در نشست خبرى 
آنالین خود درپاسخ به ســئوالى درباره تأیید حکم 
اعدام روح ا... زم در دیوان عالى کشــور گفت: بیش 
از یک ماه قبل دیوان عالى کشــور بــه این پرونده 
رســیدگى کرد و حکم صــادره از دادگاه انقالب به 
تأیید دیوان عالى کشور رســیده است. دهم تیرماه 
امسال بود که غالمحسین اسماعیلى، سخنگوى قوه 
قضاییه در نشست خبرى خود از صدور حکم اعدام 
براى روح ا... زم مدیر کانــال تلگرامى «آمدنیوز»

 خبر داد./3764

خبرخوان

خروجى ملموس پخش HD شــبکه هــاى تلویزیونى 
براى مخاطبان، تناسبى با تبلیغ صداوسیما در این دو هفته 

اخیر ندارد.
بــه گــزارش «آنــا»، از اوایل آذرمــاه امســال بود که  
شــبکه هاى مختلف تلویزیونــى در قالــب اطالعیه و 
زیرنویسى و سپس اخبار و گفتگوهاى گوناگون با مدیران، 
از فاز جدید HD شدن شبکه هاى تلویزیونى خبر دادند. در 
نهایت از صبح روز نهم آذر ماه، با حضور رئیس صداوسیما 
در برنامه زنده شبکه یک سیما، 10 شبکه یک، سه، ورزش، 
نسیم، نمایش، آى فیلم، کانال پویا، خبر، افق و ایران کاال 

پخش HD خود را  آغاز کردند.
اما با گذشت 10 روز از اچ دى شدن شبکه هاى تلویزیونى 
و برخالف تبلیغات گسترده این روزهاى صداوسیما،  آنچه 
در عمل اتفاق افتاده، از یک تحول یا اتفاق جدید حکایت 

ندارد.
در همــان روزهاى افتتاح، مهدى سیاســى فر «مدیرکل 
فناورى فضایى و ماهواره اى معاونت توسعه و فناورى رسانه 
سازمان صداوسیما» درباره چگونگى استفاده مخاطبان از 
کیفیت HD به پایگاه خبرى روابط عمومى معاونت سیما 
گفته بود: این تغییرات به گونه اى برنامه ریزى شــده تا 
مردمى که گیرنده SD دارند و تــوان خرید گیرنده هاى 
جدید را ندارند چیزى را از دست نداده بلکه چندین شبکه 
جدید را نیز دریافت کنند اما بینندگانى که دوســت دارند 
کیفیت دریافتشان را بیشــتر کنند الزم است یا با مراجعه 
به نمایندگى دستگاه مربوطه نسبت به ارتقاى گیرنده خود 
اقدام کنند و یا دستگاه جدیدى خریدارى کنند تا سیگنال 
شبکه هاى بیشتر باکیفیت بهترى را دریافت کنند. این مدیر 
سازمان صدا و سیما در حالى به راحتى از تهیه دستگاه مبدل 
یا همان ست آپ باکس و یا دستگاه جدید تلویزیون گفت 
که احتماًال از هزینه این اقدامات خبر نداشــت و یا ترجیح 

داد تا این موضوع مهم را به یک مسئله فرعى تبدیل کند.

یک رصد ساده در بازار لوازم تصویرى و یا فروش آنالین 
آنها نشان مى دهد که براى خرید تلویزیونى با مختصات 
 HEVC و داراى سیســتم HD دریافت شــبکه هاى
در پایین ترین مدل هــا حداقل باید پنــج میلیون تومان 
هزینه کرد. از ســوى دیگر میانگین قیمت دستگاه هاى  
ســت آپ باکس نیز حدود 300 تا  400 هزارتومان است. 
رقمى که شاید براى یک مدیر سازمان صداوسیما چندان 
به چشم نیاید، اما در سیاه زمستان کرونایى براى بسیارى از 

هموطنان رقم قابل توجهى است. 
اگرچه هنوز یک نظرسنجى یا آمارگیرى گسترده و علمى 

از مخاطبان تلویزیون در مراکز استان ها صورت نگرفته اما  
یک رصد کلى در فضاى مجازى و رســانه هاى رسمى و 
غیر رسمى نشان مى دهد که اکثر قریب به اتفاق مخاطبان 
امکان استفاده از این شیوه جدید پخش را ندارند. به عبارت 
دیگر، این امکان زمانى براى آنها فراهم خواهد شــد که 
در این شرایط ســخت اقتصادى، از بخشى از هزینه هاى 
ضرورى زندگى صرف نظر کرده و مبلغــى را براى خرید 
ست آپ باکس یا تلویزیون جدید اختصاص دهند. طبیعى 
است که اغلب آنها  با محاسبه هزینهـ  فایده این معادله نه 
 چندان سخت، ترجیح مى دهند که عطاى تماشاى تصاویر 

باکیفیت را به لقاى آن ببخشند.
باید گفت خروجــى این بهبود کیفیت بــراى مخاطبان 
قابل لمس نیســت و درنتیجه نمى توان بازخورد مثبت یا 
منفى آن را هم سنجید. حال  اینکه چرا برخى اصرار دارند 
که از  HD شدن شــبکه ها به عنوان انقالب رسانه اى و 
  «HD از مدیر وقت ســازمان به عنوان «پدر شبکه هاى
یاد کنند موضوع دیگرى اســت. بماند که اصوًال مشکل 
این روزهاى صداوســیما نه در کیفیــت پایین پخش و 
وضوح تصویر، که در کیفیت پایین مدیریت و مبهم  بودن 

سیاستگذارى هاست. /3747

هیاهوى تلویزیون بر سر تقریباً هیچ!

کوه «شبکه هاى HD» موش زایید

عبدالناصر همتى، رئیس کل بانــک مرکزى در برنامه 
گفتگوى ویژه خبــرى با بیان اینکه ادغــام بانک ها در 
بانک سپه یکى از خواسته هاى مهم مقام معظم رهبرى 
بود گفت: این طرح بسیار بزرگى است که با کمک ستاد 
نیروهاى مسلح، همکارى بانک سپه و وزارت اقتصاد پیش 
رفته است و باالخره توانستیم این طرح بسیار عظیم بانکى 

را انجام دهیم که در تاریخ این نوع ادغام بى سابقه است.

همتى ادامه داد: در این طرح پنــج بانک با حدود 3000 
شــعبه، 30 هزار کارمند و 200 هزار میلیارد تومان منابع 
در بانک سپه ادغام شده و تمامى مشکالت آن رفع شده 
است و در این هفته بانک قوامین و در پایان ماه هم بانک 

انصار ادغام مى شود.
وى افزود: در پایان آذر ماه پرونده این ادغام تمام مى شود 

و تمامى تابلوها به بانک سپه تغییر خواهد کرد./3746

سرنوشت ادغام 5 بانک 

اداره ملى هواشناسى انگلیس پیش بینى کرده است که با 
ادامه روند فعلى گرم شدن زمین، نشستن برف روى زمین 
تا پایان قرن جارى ممکن اســت به قدرى کم شــود که 

برف بازى و سورتمه سوارى به تاریخ بپیوندد.
این مرکز پیش بینى کرده اســت که بــه علت تغییرات 
اقلیمى، بخش اعظم مناطق جنوبى انگلستان ممکن است 
تا سال 2040 هیچ روز برفى یا دماى پایین نداشته باشد. 
در صورت ادامه این روند، فقط زمین هاى بسیار مرتفع یا 
بخش هایى از شمال اسکاتلند تا سال 2080 دماى زیر صفر 
را تجربه خواهند کرد. اداره هواشناسى انگلیس تأکید کرد 
که شرایط تغییر دما سال به سال عوض مى شود و برخى 

سال ها ممکن است گرم تر یا سردتر از روند جارى باشند. 
این یافته ها بر پایه این پیش بینى اســت کــه تولید گاز
 گلخانه اى در ســطح جهان به روند رو به رشد خود ادامه 
دهد. البته این اداره اعالم کرد گرچه این سناریو باالترین 

احتمال نیست ولى محتمل است. 
«لیزى کندون»، کارشناس ارشد اداره هواشناسى انگلیس 
گفت: ما مى گوییم تا پایان قرن حاضر بسیارى از برف هاى 
روى زمین به طور کامل ناپدید خواهد شد مگر در ارتفاعات. 
تصویر جامع عبارت است از زمستان هاى گرم تر و بارانى تر 
و تابستان هاى داغ تر و خشــک تر. ولى در عین حال ما به 
سمت حوادث آب و هوایى شــدیدتر در حرکتیم، حوادثى 

بسیار شدیدتر و مکررتر، مثًال باران هاى شدیدتر. 

آیا برف به تاریخ مى پیوندد؟

طرح واکسیناسیون سراسرى علیه کرونا دیروز (سه شنبه) 
در انگلیس به عنوان اولین کشــور غربى آغاز شــد و به 
عنوان اولین شخص در دنیا از زمان تأیید واکسن مشترك 
شرکت هاى بیونتک و فایرز، «مارگارت کینان» یک زن 

90 ساله انگلیسى این واکسن را دریافت کرد.
در مجموع قرار است حدود شش میلیون نفر این واکسن 
را در انگلیس دریافت کنند. دولت اعالم کرده افراد باالى 
80 سال، کارمندان ساکنان خانه هاى سالمندان و به ویژه 
کارکنان و پرسنل پزشکى از اولویت هاى دریافت واکسن 
کرونا هســتند. 50 کلینیک در انگلیس به عنوان مرکز 
تزریق واکسن آماده کار هستند و وزیر بهداشت انگلیس 
اعالم کرده که همه مناطق انگلیس دوزهاى واکسن خود 

را دریافت کرده اند.
انگلیس قرار است تا پایان سال حدود چهار میلیون دوز 

واکسن کرونا ســاخت شــرکت هاى بیونتک و فایرز را 
دریافت کند. به این ترتیب دو میلیون نفر واکسینه خواهند 
شد. هر نفر براى حمایت در برابر کرونا به دو دوز واکسن 
نیاز دارد. رسانه هاى انگلیسى خبر دادند که ملکه انگلیس و 
همسرش براى تشویق شهروندان به تزریق واکسن کرونا 
اعالم کرده اند که به عنوان اولین نفرات در این کشور از 
این واکسن استفاده خواهند کرد. کارشناسان بهداشت 
عمومى بر این عقیده اند که اگر «الیزابت دوم» و «پرنس 
فیلیپ» در مورد واکسیناسیون علنى صحبت کنند، براى 
مقابله با اطالعات نادرست منتشــر شده توسط نظریه 
پردازان توطئه کمک زیادى خواهد کرد. در انگلیس، این 
نگرانى وجود دارد که گزارش هاى نادرســت از ویروس 
کرونا و واکسن، منجر به امتناع گســترده شهروندان از 

واکسیناسیون شود.

آغاز پایان کرونا

مردى در ایتالیا که بعد از دعوا با همسرش 448 کیلومتر 
پیاده رفت تا عصبانیتش فروکش کند، توســط پلیس به 
دلیل نقض قوانین مربوط به کرونا جریمه شد. این مرد 48 
ساله که نام او فاش نشــده به مدت یک هفته راه رفت تا 
خود را آرام کند و از شهر شمالى کومو به فانو رسید، شهرى 
که در 280 مایلى جنوب ساحل دریاى آدریاتیک قرار دارد. 
مرد عصبانى ساعت 2 نیمه شب توسط پلیس متوقف شد 
در حالى که قوانین مربوط به منع آمد و رفت در منطقه به 

دلیل شیوع کرونا را نقض کرده بود.
نیروهاى پلیس باور نمى کردند کــه این مرد نزدیک به 
500 کیلومتر پیاده روى کرده باشد اما بعد از بررسى نام و 
محل اقامتش متوجه شدند که همسرش یک هفته قبل 
خبر مفقود شدن او را داده است. این مرد 48 ساله ایتالیایى 
مدعى شــده که در طول این مدت دچار سرماخوردگى و 
خستگى مفرط شده اما ظاهراً ســالم بوده و پذیرفته که 

باور نمى کرده این همه راه را طى کرده است. او خطاب به 
نیروهاى پلیس گفته است: «حالم خوب است فقط کمى 

خسته ام».
در ادامه دستگیرى، این مرد ایتالیایى 400 یورو به دلیل 
نقض مقررات منع آمد و رفت به علت شیوع کرونا جریمه 
شد. این مرد مى گوید تقریباً روزى 40 مایل (64 کیلومتر) 
راه مى رفته اســت. بعد از دســتگیرى، همسرش براى 
بازگرداندن او به خانه به پاسگاه پلیس مراجعه کرده و آنجا 
بود که وى نیز تأیید کرد همسرش یک هفته قبل بعد از 
یک مشــاجره خانه را ترك کرده است. این مرد ایتالیایى 
که رسانه هاى کشــور به او لقب «فارست گامپ ایتالیا» 
داده اند در مورد راهپیمایى خشم خود به پلیس گفته بود: 
«من با پاى پیاده به اینجا آمده ام، از هیچ سرویس حمل و 
نقلى استفاده نکردم. در طول مسیر با افرادى روبه رو شدم 

که به من غذا و نوشیدنى مى دادند».

«فارست گامپ» در ایتالیا!

چندى پیش یکى از نمایندگان مجلــس از ناتوانى خرید 
گوشت توسط 20 میلیون ایرانى خبر داد که این موضوع 
سبب نگرانى کارشناسان سالمت شده است زیرا مصرف 
نکردن گوشت و مواد پروتئینى در طوالنى مدت، عوارض 

جدى و خطرناکى براى بدن دارد.

همزمان با افزایش قیمت کاالهاى اساســى در چند سال 
گذشته، آمار مصرف گوشــت نیز در میان ایرانى ها پایین 
آمده و کمتر از 12 کیلوگرم در ســال رســیده است. این 
درحالى اســت که طبق اطالعات منتشر شده در سازمان 
جهانى خواربار و کشاورزى ملل متحد(فائو) سرانه مصرف 
گوشت قرمز و سفید در جهان 41 کیلوگرم است و ایرانیان 
از لحاظ مصرف گوشــت در رتبه 98 در بین 196 کشور 

جهان قرار دارند.
افزایش قیمت ها اتفاق جدیدى نیست اما نوسان قیمت ها در 
چند ماه اخیر به گونه اى شده است که سبد خرید خانوارها 
روز به روز کوچک تر شده است و وضعیت به گونه اى شده 
که گوشت از سبد غذایى بسیارى از خانواده هاى کم  درآمد 
حذف شــده اســت. اخیراً نیز نتایج یک 
نظرسنجى اخیر مؤسسه عالى پژوهش 
تأمین اجتماعى در حــوزه بیمه بیکارى 
که در ایام بحران کرونا منتشر شده است 
نشان داد که مصرف گوشت قرمز حدود 
72 درصد از خانواده هاى افراد بیکارشده، 
به صورتى کاهــش جدى پیــدا کرده 
اســت و حدود 15 درصد از خانواده هاى 
بیکارشدگان، حتى پیش از دوره بیکارى 
نیز توان خرید گوشــت قرمز به صورت 
ماهانه را نداشته اند. رحمت ا... نوروزى، عضو کمیسیون 
کشاورزى مجلس شوراى اســالمى مى گوید: «کوچک 
شدن ســبد غذایى باعث آســیب به نظام سالمت مردم 
مى شــود. 20 میلیون نفر از مردم جزو دهک هاى 5 و 6 
جامعه هستند و توانایى خرید گوشت قرمز را ندارند و با توجه 
به شرایط به وجود آمده و قیمت باالى مرغ، توان خرید مرغ 

را هم ندارند.»/3745

منهاى گوشت...
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توزیع محدود 
واکسن آنفلوآنزا 

واکسـن آنفلوآنزا بـه تعـداد محـدود در دو داروخانه 
اصفهان توزیع مى شود. مدیر روابط عمومى دانشگاه 
علوم پزشـکى اصفهان گفت: در حال حاضر واکسن 
آنفلوآنـزا در دو داروخانه آموزشـى امام سـجاد (ع) و 
شهید منتظرى اصفهان با ارائه نسخه پزشک و فقط 
براى افـراد داراى بیمارى زمینه اى توزیع مى شـود. 
آرش نجیمـى قیمت مصـوب واکسـن را 192 هزار 
تومان عنوان کرد و افزود: در صورتى که افراد داراى 
شرایط مذکور نیستند براى دریافت واکسن آنفلوآنزا 

مراجعه نکنند./3757

انتقال 158 تیر پایه برق 
به ایذه

رئیس واحد ترابرى شـرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقه اصفهان گفـت: 158 تیر پایه برق 
واقع در حریم مرکز انتقال نفت شماره 4 مارون واقع 
در شهرستان ایذه از منطقه چشمه خاتون (بادام زار) 
به روسـتا هاى آبرود، پل آبـدوغ، بنـه ارون و بردزرد 
منتقل شـد. کریـم بهمنى افـزود: با اسـتفاده از یک 
دستگاه تریلر با 31 تردد تیر هاى پایه برق در مسیرى 
به مسـافت حدود 930 کیلومتر به مقصـد مورد نظر 
منتقل شد. وى با بیان اینکه حمل و نقل در این مسیر 
به دلیل صعب العبور و کوهستانى بودن 11 روز طول 
کشـید گفت: بیـش از ده میلیارد ریال بـه هموطنان 
روسـتا هاى محـروم ایـن منطقـه خدمـات ارائـه

 شد.

شستشوى منبع ذخیره آب 
به گـزارش روابط عمومـى آبفا نجف آبـاد، منبع آب 
مستقر در پادگان امام على (ع) که با ظرفیت ده هزار 
متر مکعـب جهت ذخیـره آب غرب شـهر نجف آباد 
مورد استفاده قرار مى گیرد، توسط عوامل واحد بهره 
بردارى و توسـعه آب منطقه نجف آباد شستشو و در 

مدار بهره بردارى قرار گرفت./3752

فعالیت مرکز رشد 
در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شوراى گسترش 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکى کشور، 
دومیـن موافقـت قطعى مراکز رشـد علوم پزشـکى 
دانشـگاه نجـف آبـاد از وزارت بهداشـت، درمـان و 
آموزش پزشـکى مجـوز فعالیـت گرفت. ایـن مرکز 
رشد یکى از مراکز موفق در تولید تجهیزات پزشکى 
بوده که سـال 1397 موفق به دریافت مجوز اصولى 
فعالیـت از کمیتـه هماهنگـى و برنامه ریـزى مراکز 
رشـد علـوم پزشـکى دانشـگاه آزاد اسـالمى شـده

 بود./3758

بررسى کتاب «ر ه ش» 
خانه نوجوان وابسته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان با همکارى شهر کتاب 
اصفهان، برنامه «ُرمان و زندگى» را چهارشنبه هاى 
آخر هر ماه، ویژه والدیـن و نوجوانان برگزار مى کند. 
برنامه این ماه با نقد و بررسى کتاب «ر ه ش» نوشته 
رضـا امیرخانـى،  26 آذر  سـاعت 17 در کتابخانـه 
تخصصى نوجوان برگزار مى شـود. این کتاب تا 25 
آذر در شعبه شهرکتاب شرق با تخفیف 20 درصد در 

اختیار عالقه مندان قرار مى گیرد.

حفر چاه جدید تاج آباد
با حفر حفر چاه جدید تاج آباد بخشـی از مشـکل کم 
آبی شـهر نطنز بـه زودي مرتفـع مى شـود. در حال 
حاضر 25 روستا تحت پوشـش آبفا منطقه نطنز قرار 
دارد که آب شـرب این روسـتاها از طریـق 21 حلقه 
چاه و هفت دهنه چشـمه و چهار رشـته قنات تأمین 
می شـود و تأمین آب پایـدار براي کلیه روسـتاها در 
دسـتور کار قرار دارد. در این شهرسـتان آب شـرب 
جمعیتـی بالغ بر 13 هـزار نفر به صـورت ثابت و 20 
 هزار نفر به صورت متغیر از طریق چاه ها و آب هاي 

زیرزمینی تأمین می شود./3753

خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهردارى اصفهان 
گفت: در شــهر اصفهان روزانه 1000 تن پسماند در بخش 
عادى و شهرى تولید مى شود. رحیم محمدى روز سه شنبه در 
نشست خبرى مجازى افزود: از مجموع میزان پسماند دریافت 
پسماند حدود 65 درصد آن پسماند آلى و فسادپذیر است که در 
فرایندى به کود تبدیل مى شوند و 35 درصد جزو پسماندهاى 
غیر آلى هستند که بخشى از آنها جداسازى و بازیافت و بخشى 
دفن مى شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى 
اصفهان اظهارکرد: در کنار پسماند تر پسماند خشک داریم 
که روزانه صد تن شامل اقالم بازیافتى، الك و فلزات تولید 
مى شود. محمدى گفت: در مجموعه پســماند شهردارى 

اصفهان روزانه حدود 4500 تن پسماند ساختمانى مدیریت 
مى شود که از طریق کامیون ها به مرکز دریافت و مدیریت 
پسماند ســاختمانى منتقل مى شــوند. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهردارى اصفهان افزود: براساس قانون 
پسماند، پنج نوع پسماند از جمله شهرى و عادى، صنعتى، 
ویژه، پزشــکى و کشــاورزى وجود دارد که شهردارى ها و 
دهیارى ها متولى پسماند شــهرى و عادى هستند و نسبت 
به مدیریت آنها اقدام مى کنند.وى ادامه داد: اما در شهردارى 
اصفهان براســاس توافقات انجام شده پسماند پزشکى که 
از پسماندهاى حساس در ســطح شهرها هستند نسبت به 

مدیریت و دفن آن ها اقدامات الزم صورت مى گیرد./3756

مدیر عامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
گفت: 530 میلیارد ریال پروژه عمرانى در بافت ناکارآمد 
شهر تعریف شــده که 316 میلیارد ریال آن در قالب 23 

پروژه اکنون در حال اجراست.
محمد فیض با اشاره به اجراى پروژه ساماندهى میدان امام 
حسین (ع)، اظهار کرد: مناسب سازى و کف سازى میدان 
امام حسین (ع) در حال حاضر 95 درصد پیشرفت داشته و 

مراحل نهایى آن در حال انجام است.
وى با بیان اینکه ســاماندهى خیابــان عباس آباد در دو 
فاز تعریف شــده که در فاز اول 94 درصد بخش ابتدایى 
آن انجام شــده، افزود: تاکنون 10 درصد اقدامات اولیه 

ساماندهى خیابان سید علیخان عملیاتى شده است.
مدیر عامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: عملیات کف سازى گذر میرعماد تاکنون 77 

درصد پیشرفت داشته است.
وى با بیان اینکه 50 درصد ساماندهى فاز دوم گذر دردشت 
انجام شده است، خاطرنشان کرد: کف سازى گذر شهید 
بحرى نیز 15 درصد پیشرفت داشته و 75 درصد ساماندهى 

پیاده روسازى خیابان شیخ بهایى تکمیل شده است.
فیض ادامه داد: از دیگر پــروژه  هاى در حال اجرا مرمت 
خانه روغنى بوده اســت که در حال حاضــر 98 درصد 

عملیات عمرانى آن انجام شده است.

اجراى 23 پروژه 
در بافت ناکارآمد شهر

روزانه 1000 ُتن پسماند 
در اصفهان تولید مى شود

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) گفت: داوطلبان 
مقطع کارشناسى ارشــد که موفق به حضور در آزمون 
نشده اند، مى توانند بدون نیاز به آزمون سازمان سنجش 

آموزش کشور براى بهمن 99 انتخاب رشته کنند.
محسن حاج کاظمیان گفت: در مقطع کارشناسى ارشد 
دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) فقط از طریق کنکور 
مى توانســت دانشــجو بپذیرد ولى با توجه به دستور 
سازمان سنجش آموزش کشــور داوطلبان مى توانند 
بدون حضور در آزمون سازمان سنجش آموزش براى 

بهمن 99 انتخاب رشته کنند .

وى با اشــاره به نحوه پذیرش در دانشگاه معارف قرآن 
و عترت بیان کرد: دانشجویان مى توانند پس از اعالم 
زمان نهایى براى پذیرش از طرف ســازمان سنجش 
آموزش کشور به محل دانشگاه مراجعه و روند ثبت نام 

خود را تکمیل کنند.
وى اخالق کاربردى، مذاهب اسالمى، شیعه شناسى، 
فقه و مبانى حقوق اسالمى، علوم قرآن و حدیث، علوم 
حدیث گرایش تفســیر اثرى، نهج البالغه و تفسیر و 
علوم قرآن را از جمله رشته هاى کارشناسى ارشد این 

دانشگاه بر شمرد.

عملیات اجرایى بزرگ ترین طرح جنگل کارى شمال 
استان اصفهان به مســاحت 1400 هکتار در کاشان 

آغاز شد.
مسعود خاندایى، معاون برنامه ریزى فرماندارى کاشان 
گفت: براى اجراى این طرح افزون بر 15میلیارد ریال 
اختصــاص یافته و 30 درصد از مجمــوع اعتبار هاى 
جنگل کارى اســتان اصفهان (که بیش از 50 میلیارد 

ریال بود) براى این مهم تخصیص داده شده است.

رئیــس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى کاشــان نیز 
گفت: اجراى این طرح که 40 متر به سرانه فضاى سبز 
اضافه مى کند، برابر 40 سال جنگل   کارى در شهرستان

 است.  
محمدمهدى شریفى افزود: اجراى این طرح، افزون 
بر تقویت آب ســفره هاى زیرزمینى، پس از تکمیل 
مى تواند از جارى شــدن ســیل تا حجــم 700 هزار 

مترمکعب جلوگیرى کند./3751

محققان دانشــگاه صنعتى اصفهان بــا بهره گیرى 
از مهندســی ژنتیــک و انتقــال ژن از ویــروس به 
باکتري، موفــق به تولید گونه نوترکیــب از پروتئین 
 (S) و بخشــی از پروتئین اسپایک  (N)نوکلئوکپسید
ویروس کوویــد-19(SARS-COV-2)  به منظور 
بهره بردارى درکیت ها و آزمایش هاى تشــخیصى 

این بیمارى شدند.
دانشــیار گروه بیوتکنولوژى دانشــکده مهندســی 
کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: پروتئین نوکلئوکپســید بر روى ژنوم ویروس 
قرار دارد و با توجه به ایمنــى زایى و فراوانى باال یکى 

از بهترین آنتــى ژن هاى ویروس براي تشــخیص 
بیمارى است. 

دکتر آذرشاه پیرى افزود: پروتئین اسپایک (S) نیز بر 
روى سطح ویروس قرار دارد و نقش مهمى در شناسایى 
گیرنده و نفوذ ویروس به سلول دارد. از این رو  تولید و 
مطالعه این پروتئین براى تحقیقات ضدویروســى و 

همچنین تولید واکسن بسیار حائز اهمیت است.
گفتنی اســت این دســتاورد با حمایت مرکز نوآورى 
و تجارى سازى فناورى دانشــگاه صنعتى اصفهان 
به انجام رســیده و هم اکنون آماده ارائه نتایج جهت

 بهره بردارى در حوزه سالمت کشور است.

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
با بیان اینکه هرگونه ســهل انگارى در رعایت موارد 
بهداشتى منجر به این مى شــود که دوباره در مسیر 
صعودى ابتال و مرگ و میر قرار گیریم، خاطرنشــان 
کرد: محدودیت ها برحســب تصمیمات دولتى کم و 
زیاد مى شــود، اما مردم باید به طور مستمر مراقب 

سالمت خود و خانواده هایشان باشند.
دکتر رضا فدایى با بیان اینکه تعداد بیماران بســترى 
کووید در اصفهان نســبت به روزهاى قرمز کاهش 
یافته، اما اصل موضوع تغییرى نکرده است، تصریح 
کرد: هنوز مبتالیان جدیدى شناســایى مى شوند و 

تعداد بسترى و مرگ و میر بیماران قابل توجه است، 
البته نه به شدت آبان ماه ولى به هیچ عنوان مسئ له حل 

نشده و نیازمند تداوم توجه است.
وى به مردم توصیه کرد که در این شــرایط به هیچ 
عنوان دور همدیگر جمع نشود و گفت: باید ارتباطات 
به تمــاس هاى تلفنى یــا تصویرى محدود شــود، 
چراکه درحال حاضر تعداد زیــادى از موارد ابتال در 
خانواده و فامیل اتفاق مى افتــد، همچنین یک نفر 
به نمایندگى از کل خانــواده مایحتاج خانواده را تهیه 
کنــد و گروهى براى خریــد و تفریح بــه خیابان ها

 نروند./3755

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرســتان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یک از میوه هاى 
موجود در بازار به ازاى هر کیلو زیر ده هزار تومان نیست، 
گفت: با توجه به گرانى میوه، درحــال حاضر برخى افراد 
پرتقال یا سیب را دانه اى خرید مى کنند و ما به میوه فروشان 

تأکید کرده ایم مشتریان را ناچار به خرید کیلویى نکنند.
نوروزعلى اســماعیلى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
نوسانات شدید قیمت میوه، اظهار کرد: در خصوص افزایش 
قیمت مرکبات باید توجه داشت که صادرات این محصول 
به کشــورهاى همسایه و همچنین روســیه، گرجستان، 
ارمنســتان و... انجام مى شــود، اما اگر جلو صادرات این 
محصول را بگیریم قیمــت پرتقال تا حــدودى کاهش 

مى یابد.
وى با بیان اینکه سال گذشته روزى 2000 تن بار وارد میدان 
میوه و تره بار اصفهان مى شد که امسال به روزى 700 تن 
رسیده اســت، توضیح داد: دلیل این اتفاق شیوع ویروس 

کرونا، شرایط نامناسب اقتصادى کشور و صادرات است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرســتان 
اصفهان گفت: اگرچه کمبود تولید میوه در کشور نداریم، 
اما به دلیل صادرات بازار داخل دچار مشــکل شده است و 
با ادامه این شرایط به طور قطع در ایام نوروز دچار مشکل 

خواهیم شد.
وى گفت: پیش از این تنها پرتقال آبگیرى کمتر از ده هزار 
تومان بود که به دلیل افزایش قیمت مرکبات و صادرات، 

این محصول نیز باالى ده هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرســتان 
اصفهان درباره گرانى ســبزى و صیفى جات نیز، توضیح 
داد: یکى از مهمترین دالیل افزایش قیمت این محصوالت 
همچون خیار، گوجه، هویج و... تغییرات آب و هوا، سرما و 

بارندگى است.
وى ادامه داد: با وجود گرانى، براى شــب یلدا کمبود میوه 
نداریم، اما دولت باید فکرى براى تأ مین میوه شــب عید 
داشته باشد، چراکه برخى دالالن و واســطه ها از اکنون 
نســبت به خرید پرتقال شــمال اقدام کرده اند که با این 
وضعیت احتمال مى رود قیمت پرتقال به کیلویى 20 هزار 

تومان افزایش یابد.

رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروش: به میوه فروشان تاکید کرده ایم به دلیل گرانى 
مشتریان را ناچار به خرید کیلویى نکنند

میوه را در اصفهان دانه اى مى خرند! آغاز پذیرش بدون آزمون 
در دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) 

بزرگ ترین طرح جنگل کارى در شمال استان

گام مهم دانشگاه صنعتى 
در راستاى تولید واکسن کرونا

اصل موضوع کرونا در اصفهان تغییر نکرده است

ماهیان زینتى تولید اصفهان به اروپا رسید

همکارى اصفهان و سیستان براى تولید موز

ضایعات نان در کشور 30 درصد، در اصفهان 10 درصد

مدیر شیالت و امور  آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: صادرات انــواع ماهیان زینتى 
تولید شــده در طى بیش از 20 محموله تریلر و به تعداد 
تقریبى 600 هزار قطعــه (بیش از نیم میلیون قطعه) به 
کشورهاى ترکیه و عراق ارسال شده و مى توان ادعا کرد 
که امروز ماهیان زینتى تولید استان اصفهان به اروپا نیز 

وارد شده است.
محمدرضا عباسى اظهار کرد: با تالش و کوشش تنها 

صادرکننده داراى مجوز تولید و صادرات انواع ماهیان 
زینتى در استان با عنوان تجارى Red fish طى شش 
ماه اخیر محصوالت این تولیدکننده از شهرستان کاشان 

به کشورهاى ترکیه و عراق صادر شد.
 مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان ادامه داد: این مقدار صادرات از سال 98 
آغاز شده و در سال 99 با کمیت و کیفیت مطلوب ترى 

تاکنون ادامه داشته است.

عباســى اضافه کرد: گونه هاى صادر شده شامل انواع 
سیکلیدهاى تکساز، ماکروهاى زرد و آبى، اسکار و انواع 
دیگر از این گونه، انــواع تترا، گلدفیش ها و کوى فیش 
هستند که امید است با تقویت و ایجاد زنجیره تولید و با 
راه اندازى شهرك ماهیان زینتى استان، جایگاه صادرات 
ماهیان زینتى استان اصفهان ارتقا یافته و در آمار ساالنه 
فائو قرار بگیرد و عددى در حال رشد در جدول و منحنى 

صادرکنندگان مشاهده شود.

تنها واحد تولید کننده نهال موز به روش کشــت بافت در 
استان اصفهان، ماهانه 25 هزار نهال تولید مى کند.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان مبارکه با بیان اینکه این 
واحد تولیدى شامل آزمایشگاه و گلخانه است، گفت: ساالنه 
بیش از 300 هزار نهال در این واحد کشاورزى تولید مى شود 
و براى کاشــت در اختیار کشاورزان سیستان و بلوچستان 

قرار مى گیرد.
سید کسرى بابایى افزود: کاشت یک هکتار از نهال هاى 
تولید شــده به این روش، با رعایت کامل اصول مدیریت 
زراعى، تا سه برابر افزایش تولید نسبت به روش هاى سنتى 

همراه دارد.
اصغر هدایت، فرماندار شهرستان مبارکه هم با بیان اینکه 

این مجموعه در نظر دارد عالوه بر تولید دو نوع نهال موز، 
سه رقم موز جدید با توجه به اقلیم و شرایط کشت استان 
سیستان و بلوچستان به تولیدات خود اضافه کند، گفت: در 
این راه نیازمند همراهى بخش تحقیقات جهاد کشاورزى، 
براى شناسایى نوع گونه   نهال مورد نیاز مناطق گرمسیرى 

هستیم./3754

مسئول کمیسیون آموزشى اتحادیه نانوایان استان اصفهان 
گفت: اصفهان پایلوت آموزش نانوایى هاى سنتى کشور 

است.
محمدرضا خواجه این استان را از 150 واحد تولید نان حجیم 
و نیمه حجیم از جمله باگت، روگن و کروســان برخوردار 
دانست و افزود: حدود 70 درصد از این واحد هاى تولیدى در 

کالنشهر اصفهان فعال است.
وى، ســهم تولید نان هاى حجیم و نیمه حجیم کشور را 
5 درصد بیان کرد و گفت: بیشــترین سهم تولید این نوع 
از نان ها را تهران و پــس از آن اصفهان به خود اختصاص 

داده اند.
عضو انجمن تغذیه سالم غالت کامل، اصفهان را یکى از 
قطب هاى تولید نان هاى با کیفیت و متنوع حجیم و نیمه 

حجیم و سنتى معرفى کرد و افزود: در تولید نان هاى غنى 
شده فانتزى و حجیم و نیمه حجیم از شنبلیله، کنجد، رازیانه 
و افزودنى هاى گیاهى استفاده مى شــود که براى بهبود 

سالمت بدن مفید هستند.
محمدرضا خواجه، واحد هاى تولیدى نان استان اصفهان 
را از تولید 150 نوع نان سنتى و صنعتى برخوردار دانست 
وگفت: این اســتان داراى پنج کارخانه بــزرگ تولید نان 
صنعتى مکانیزه در کشور اســت که به دلیل نبود استقبال 

عمومى با شکست روبه رو شده است.
عضو انجمن تغذیه سالم غالت کامل، اصفهان را پرچمدار 
تولید نان سبوس دار در کشور دانست و افزود: کیفیت آرد 
استان مطلوب است و میزان تولید آرد سبوس دار 7 درصد 
در استان اصفهان بیشتر از تمام استان هاى کشور است به 

طورى که در این استان 20 درصد از آرد تولیدى از نوع 18 
درصد سبوس گیرى شده اســت که براى سالمت بدن 

مفید است.
محمدرضا خواجه ســرانه ضایعات نان را در کشور حدود 
30 درصد بیان کرد و گفت: این درحالى اســت که در این 
استان تنها کمتر از 10 درصد ضایعات نان تولید مى شود که 
مهمترین عامل آن آموزش تخصصى به نانوایان براى تولید 

نان با کیفیت است.
وى تعداد نانوایى هاى سنتى این استان را هم 4500 واحد 
نام برد و گفت: ساالنه در واحد هاى تولید نان حجیم و نیمه 
حجیم، صنعتى و سنتى این استان، حدود ده میلیون قرص 
نان تولید مى شود و این استان از برترین تولیدکنندگان نان 

با کیفیت و  سالم در کشور معرفى شده است.
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بســیارى از مردم در کوچه و خیابان هنوز «اشرف» صدایش
 مــى زنند؛ نقِش ســختى که میــان کاراکترهــاى «معماى 
شاه» بیشتر به چشــم خورد، البته از بازیگر این نقش کارهاى 
خوب و ارزشــمند دیگرى همچــون «کاله پهلوى» و «کیف 
انگلیسى» هم سراغ داریم که نقش «توران» و «ملیحه» را در 
سریال هاى مرحوم سیدضیاءالدین دّرى ایفا کرد. مژگان ربانى با 
«زیر پوست شهر» رخشــان بنى اعتماد وارد دنیاى تصویر شد 
و با ســریال هاى تلویزیونى مثل «کیف انگلیســى»، «کاله 
پهلوى» و نقش اشرف «معماى شاه» بیشتر شناخته شد. البته 
نام ســریال خانگى «رقص روى شیشه» در کارنامه اش وجود 
دارد که قرار بود نقش «مریــم» را در این مجموعه ایفا کند که 
به دالیل توقف این کار، نتوانست مقابل دوربین مهدى گلستانه 

ظاهر شود. 

 بعد از حضور در نقشــى مثل 
«اشرف» و حتى کارهاى خوِب 
دیگرى کــه در کارنامه تان 
وجــود دارد، انتظار مى رفت 
پُرکارتر باشید اما این روزها 
نام شما در تیتراژ سریال و 
یا فیلم ســینمایى اى دیده 
نمى شود. دلیلش چیست؟

در درجه اول ســطح محتوایــى کارها را 
نمى پســندم؛ در وهله بعدى کارگردانى 
که هم من او را به عنوان کارگردان تأیید 
کنم و هم او مرا به عنوان بازیگر بپسندد، 
به سراغ من نیامده  اســت. فعًال این 
فضا فراهم نشــده که نقش جدیدى 

بپذیرم. ســلیقه کارگردان ها یک مقدارى متفاوت تر از گذشته 
شده و همه دنبال یک جنس بازیگرى اند که من در آن جنس 
بازى، پرورش پیدا نکرده ام. تقریبًا با 

آن شکل و شمایل کالسیک سازگارى دارم و با این مدل بازى که 
جدیداً طرفدار هم پیدا کرده است ارتباط نمى گیرم. همین مدلى 

که برخى نامش را رئالیسم جادویى گذاشته اند!  
مردم با بازیگر «اشــرف» چــه در جریان 
پخش «معماى شاه» و چه این روزها چه 
برخوردى دارند؛ اصطالحاً شما را به نام 

این کاراکتر صدا مى زنند؟
مردم همیشه دوستانه و خوشایند برخورد کرده اند و 
این انگیزه بازیگر را دو چندان مى کند کارهاى 
بهتر ارائه دهد. کاراکتر «اشــرف» منفى و 
منفور بود اما هرکس مرا دید، تحســین 
و تشویقم کرد. به من مى گفتند خیلى 
خوب بازى کردى و بهترین بازیگر آن 

سریال تو بودى! 
از نظر شما بهترین بازیگر 
این سریال چه کسى بود؟

خیلى ها خوب بــازى کردند و 
واقعًا ایفاى نقش شخصیت هاى 
تاریخى، کار دشــوارى اســت. 
محمدعلى نجفى را در نقش «احمد 
قوام» و «میکائیل شهرستانى» را در نقش 
«تیمور بختیار» بسیار دوست داشتم. آقاى 
شهرستانى استاد من بودند. ناگفته نماند 
که سعید نیک پور هم مثل خیلى از کارهاى 
دیگرش، بســیار فوق العاده و هنرمندانه، 
نقش «دکتــر احمــد وزیــرى» را ایفا

 کرد. 
چطور شد که نقش «اشرف» را به 

شما پیشنهاد کردند؟
من قرار نبود «اشرف» را بازى کنم. من را به عنوان بازیگر یکى 
از نقش هاى دربارى معرفى کردند. وقتى آقاى ورزى، کارگردان 
ســریال اولین بار مرا دیدند به من گفتند فیزیک و صداى تان 
مى خورد نقش «اشرف» را به شما بدهم. همان موقع این اتفاق 
نیافتاد؛ یک هفته بعد این قضیه جّدى تر شــد. به هر حال نقش 
سخت و دشوارى بود و تا آن روز به طور جّدى کسى این نقش را 
بازى نکرده بود. خوشحال شدم که قرار است چنین نقش مهمى 

را من بازى کنم. 
در کارنامه تان نام «رقص روى شیشــه» 
سریال خانگى هم دیده مى شود. نظرتان 

درباره سریال هاى خانگى چیست؟
قبل از اظهارنظر درباره سریال هاى خانگى باید بگویم که تا زمان 
ایفاى نقش کاراکتر «مریم» در «رقص روى شیشه» فرا برسد با 
توقف این سریال روبه رو شدیم. در مجموع وضعیت خوبى را در 
سریال هاى خانگى شاهد نیستیم و از نظرمن همه سریال هاى 
خانگى که تا االن دیده ام افتضاح اند. براى اینکه مخاطب محورند 
تا محتوامحور! اینجاست که مى گویم چه فرقى وجود دارد بین 

سریال هاى خانگى ایرانى و سریال هاى مزخرف ترکیه!
فعًال مشغول به کارى نیستید؟

چند کارى پیشنهاد شــده نپذیرفته ام، چون با معیارهایى که در 
ذهنم وجود دارد همخوانى نداشته است. هم تله فیلم و هم سریال 
پیشنهاد شد؛ یکى از دالیلى که بازى نکردم و از جایى به بعد با 
خودم عهد کردم این است که اگر کنارم نابازیگر باشد، به هیچ 

عنوان در آن پروژه بازى نمى کنم.
با این تجربه هاى تاریخى چرا تا به حال با 

آقاى داوود میرباقرى کارى نداشتید؟
خیلى دوست دارم اما پیشنهاد نشده است. چند بار پیغام دادم و از 

آقاى عبدا... اسکندرى چهره پرداز معروف درخواست کردم مرا به 
ایشان معرفى کنند اما تا به امروز این افتخار نصیبم نشده است. 

دلخورى هم دارید؟
دلخورى داشتم جوان تر که بودم اما االن از درجه اهمیت خارج 
شده برایم، اما از صداوســیما گله مندم که از بازیگران مسئول و  
بى حاشیه و حرفه اى استفاده نمى کند و در حقیقت با اینکه مثًال 
آقاى على عسکرى رئیس صداوسیما به من تقدیر نامه مى دهد 
و براى بازى نقش اشرف تحســینم مى کند، اما هیچ حمایتى از 
طرف تلویزیون نمى شوم و سال ها بیکار مى مانم. برایم سئوال 
است چرا کســانى در این حرفه قدرت دارند که اصًال نسبت به 

ارزش ها و اصول این حرفه دغدغه ندارند.
طنز هم پیشنهاد شود بازى مى کنید؟

قبًال پیشنهاد شده و برخالف چهره جدى که دارم و در واقع جدى 
هم هستم، دوست داشتم طنز بازى کنم. در زمان خودش شوخى 
و بداهه گویى را دارم اما تا به امروز فرصت داده نشــد طنز بازى 
کنم. بعضى وقت ها که «قهوه تلخ» مهران مدیرى را مى دیدم 
دوست داشتم یکى از آن نقش ها را بازى مى کردم. یا کارى که 
ســیدجواد رضویان در «چهار دیوارى» داشــتند آن کار را هم 

دوست داشتم. 
 یکــى از موضوعــات دیگرى کــه مورد 
سئوال اســت؛ چرا در هیچ برنامه پربیننده 
و گفتگو محــور تلویزیونى حضــور پیدا 

نکردید؟
از من دعوت نکردند شاید بازیگر محسوب نمى شدم! اتفاقًا از دو 
نفر از گردانندگان برنامه ها که از دوستان و همکاران قدیمى ام به 
شمار مى روند درخواست هم کرده ام اما حتماً واجد شرایط نیستم. 
من هم مثل سایر بازیگران دوست دارم مردم با من آشنا بشوند و 

تأثیرگذار باشم./3768

خیابان هنوز «اشرف» صدایش
میــانکاراکترهــاى «معماى
بته از بازیگر این نقش کارهاى

چــون «کاله پهلوى» و «کیف 
قش «توران» و «ملیحه» را در
رن دّرى ایفا کرد. مژگانربانى با 
دى اعتماد وارد دنیاى تصویر شد 
ل «کیف انگلیســى»، «کاله 
ى شاه» بیشتر شناخته شد. البته 
ى شیشه» در کارنامه اش وجود 
ایفا کند که  » را در این مجموعه
ت مقابل دوربین مهدى گلستانه

نقشــى مثل 
رهاى خوِب 
کارنامه تان
ظار مى رفت 
 این روزها 
ژ سریال و 
ى اى دیده 
چیست؟

ى کارها را 
رگردانى 
ان تأیید 
پسندد، 
ًال این 
یدى 

بپذیرم. ســلیقه کارگردان ها یک مقدارى متفاوت تر از گذشته 
شده و همه دنبال یک جنس بازیگرى اند که من در آنجنس 
پرورش پیدا نکرده ام. تقریبًا با  بازى،

آن شکل و شمایل کالسیک ساز
جدیداً طرفدار هم پیدا کرده است
رئالیسمجادو که برخىنامش را
مردم با بازیگر «ا
پخش «معماى
برخوردى دارن
اینکاراکترصد
مردم همیشه دوست
این انگیزه بازیگ
بهتر ارائه ده
منفور بود
و تشوی
خوب
سریا
ا
ا
خ
و
تار
محم
قوام» و «م
«تیمور بخ
شهرستانى
که سعید نی
دیگرش،
نقش «دک

 کرد. 
چطور ش

نقش «اشرف» تحسین ها را برانگیخت، اما سال هاست بیکارم
مژگان ربانى:

نقش آفرینى پژمان بازغى در مجموعه تلویزیونى «افرا» آغاز شــد. بازغى در این سریال 
نقش مردى به نام «وحید» را دارد.

تصویربردارى سریال درام اجتماعى و خانوادگى «افرا» همچنان در شمال کشور و لوکیشن هایى 
چون شهرهاى الهیجان، لنگرود، رشت، کیاشهر، زیبا کنار، لشت نشا، پارك جنگلى بوجاق و... ادامه دارد.

بازى مهدى سلطانى، روزبه حصارى، مینا وحید، فریبا متخصص، علیرضا آرا، نسرین بابایى، محمد صادقى، هامون سیدى، 
سارا باقرى، آریا دلفانى و... نیز از مدتى پیش در این مجموعه آغاز شده است و در آینده بازیگران شناخته شده دیگرى به 

سریال خواهند پیوست. تدوین همزمان سریال نیز به زودى آغاز خواهد شد.
این مجموعه تلویزیونى که قصه آن در فضاى معاصر مى گذرد، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیماست.

سازندگان به جاى خالصه داستان این متن را ارائه کرده اند: «در پگاه مه آلود یک روز پاییزى، در زیر شاخه هاى پرشکوه 
افرا، فرزندى زاده مى شود؛ حاصِل وصلِت شوِم اخالق و منفعت. چشماِن پیِر افرا، یگانه شاهِد این راز در اعماق جنگل است. 
شاهدى که آموخت در نگاه عاشقانه به زندگى، فقط صاحب تنهایى خویشى. هیچکس نبودن، اولین و آخرین قانون کتاب 

عشق است... »

پیش تولید سریال شبکه نمایش خانگى «آکتور» به نویسندگى و کارگردانى نیما جاویدى و تهیه کنندگى مجید 
مطلبى به زودى آغاز مى شود. «آکتور» نخستین تجربه سریال سازى جاویدى پس از ساخت فیلم «سرخپوست» 

محسوب مى شود و قرار است با صدور مجوزهاى الزم به زودى وارد مرحله پیش تولید شود. جاویدى در مقام 
فیلمنامه نویس به همراه مجید مجیدى، فیلمنامه فیلم «خورشید»، نماینده امسال سینماى ایران در اسکار 

را نیز نوشته است. نیما جاویدى پیش از این قرار بود فیلم سینمایى «قلعه» را به تهیه کنندگى مجید 
مطلبى بسازد که گروه تولید با آغاز کرونا پیش تولید آن را متوقف کردند و با توجه به وضعیت مبهم 

پخش و اکران در حوزه سینما و پیش بینى ترافیک شدید اکران و احتمال پخش نامناسب در این 
شرایط، تولید این فیلم را به سال آینده 

موکول کرده اند.
«آکتــور» دومیــن همــکارى 

جاویدى و مطلبى پس از فیلم 
«سرخ پوست» محسوب 
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«وینسلت»: فکر کردم در «آواتار 2» خواهم مرد!

کارگردان «سرخپوست» سریال مى سازد

پژمان بازغى مقابل دوربین
 سریال «افرا» رفت

حذف بخشى از «شام ایرانى» 
در رسانه هاى رسمى

احمدى افزادى، مدیر شبکه آموزش از بازگشت «رادیو هفت» و 
«قند پهلو» از شب یلدا به آنتن شبکه آموزش خبر داد. او در گفتگویش 

در شبکه خبر اعالم کرد که با همان گروه قبلى اما با تغییرات و بازسازى هایى 
در شکل و شمایل برنامه و آیتم هایشان برمى گردند. 

وى درباره مأموریت این دو برنامه گفت: مى دانید که شــبکه آموزش به 
عنوان متولى زبان فارسى در سیما مطرح است و این دو برنامه هم 

همیشه سرآمد تبلیغ درستى از زبان فارسى بوده اند. به همین 
دلیل برنامه  هایى مثل «قندپهلو» و «رادیو هفت» در حوزه 

آموزش عمومى قرار گرفته و امیدواریم با بازگشتشان 
از شب یلدا، شاهد رونقى در این حوزه باشیم.

بازگشت 
«رادیو هفت» و «قند پهلو» 

به آنتن آموزش

«کیت وینســلت» در تازه ترین مصاحبه خود درباره رکورد هفت دقیقه اى که نفســش را زیر آب 
دوران فیلمبردارى «آواتار2» ســاخته «جیمز کامرون» نگه داشت مى گوید: «نمى دانستم رکورد 
شکسته ام، دوستى بهم گفت! از خودم خوشم آمد! وقتى نفس ام را نگه داشتم فکر مى کردم خواهم 
مرد چون پس از آنکه نفس را نگه مى دارى، حالت خفگى به آدم دست مى دهد. باخودم گفتم دارم 
مى میرم؟ دچار این ذهنیت مى شوى که این مى توانســت به مرگ شباهت داشته باشد. شاید من 
مرده ام. چون وقتى چشــمانت را مى بندى. ضربان قلب کم مى شود. بى حرکت مى مانى. در یک 

تانک آب با عمق 25 فیتى این کار را انجام دادم. پس دیدگاه آدم کمى عجیب 
و غریب مى شود. با خودم گفتم قطعًا مى میرم. سپس به این نتیجه رسیدم 

در آستانه مرگ هستم. وقتى از آب باال آمدم باورم نمى شد 7 دقیقه و 14 
ثانیه نفسم را نگه داشتم.

گفتنى است که این رکورد پیش تر به «تام کروز» در «مأموریت 
غیرممکن» تعلق داشت. 

بعد از انتشار خبر برگزارى کنسرت اینترنتى بابک جهانبخش در روزهاى 26 و 27 آذر 
ماه سال جارى که با اعالم قیمت 55 هزار تومانى براى بلیت، با واکنش هاى بسیار تندى 
از سوى مخاطبان مواجه شد، این خواننده با انتشار پستى که به نوعى در توجیه این نحوه 

غیرمنطقى قیمت گذارى بود، توضیحاتى را در این زمینه ارائه کرد.
قیمت بلیت کنسرت اینترنتى بابک جهانبخش در حالى 55 هزار تومان اعالم شده که 
طى ماه هاى قبل براى کنسرت آنالین و پرحاشــیه همایون شجریان با حمایت یک 
اپراتور تلفن همراه ده هزار تومان و براى کنسرت ضبط شده سیروان خسروى 50 هزار 

تومان قیمت بلیت در نظر گرفته شده بود.
این شرایط در حالى است که با توجه به وضعیت اقتصادى مردم و دغدغه هاى معیشتى 
این انتظار مى رفت که بابک جهانبخش و تهیه کنندگان کنسرت اینترنتى پیش رو حداقل 
با شرایط آسان تر و حتى رایگان نســبت به برگزارى این کنسرت اینترنتى اقدام کنند. 
تجربه اى که همزمان با شیوع بیمارى کرونا و رواج کنسرت هاى آنالین و آفالین توسط 

تعدادى دیگرى از خوانندگان شناخته شده کشورمان نیز رقم خورد.
بابک جهانبخش در واکنش به این حواشــى و اعتراضات نوشته است: «... خطاب به 
عزیزانى که پروژه ندیده ما را مى کوبند و کمپیــن راه انداختند! هیچکس زورى بلیت 
نمى خره و تمامًا یک انتخابه شخصیه! مثل ســینما رفتن و اکران یک فیلم را دیدن. 
قیمت گذارى که شده بر اســاس میزان تقاضاى 
محدوده و شــما به تعداد فالــوور نگاه نکنید! 
اگه این جــورى بود که جــاى فصلى چند 
سانس اجرا باید کل سال 24 ساعت اجرا 
مى گذاشتیم که 3/7 میلیون جا بشوند 

عزیزان...» 

در پى انتشار قسمت اخیر برنامه «شام ایرانى» و اعتراض کاربران، «ساترا» این قسمت بابرنامه را از 
رسانه هاى رسمى کشور حذف کرد.

در قسمت اخیر مجموعه «شام ایرانى» که به کارگردانى سعید ابوطالب تولید شده، بهاره رهنما که میزبان 
مریم امیرجاللى، فلور نظرى و شهرزاد کمال زاده است، در دیالوگى  به قوم لر توهین مى کند. این سخن خانم 

بازیگر به سرعت با واکنش هاى بسیارى از سوى مخاطبان همراه شد تا جایى که فریبرز عرب نیا، میالد میداوودى 
و... نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند.

در نهایت هم بهاره رهنما در اینستاگرام خود اعالم کرد که قصد توهین به هیچ قومى را نداشته و در این باره گفت: 
در «شام ایرانى» من به قدمت فیلم «دختر لر» اولین فیلم ایرانى ناطق در قیاس با فیلم هاى بازیگران امروزى 
اشاره کردم! اما این توضیحات کافى و قانع کننده نبود و در نهایت ساترا در اطالعیه اى اعالم کرد:  پیرو انتشار 
قسمت جدید سریال «شام ایرانى» در رسانه هاى صوتى و تصویرى که در آن به یکى از اقوام اصیل ایرانى توهین 
شده بود، ساترا به محض دریافت گزارش مردمى از سوى کاربران نســبت به بررسى مورد مذکور اقدام کرد. با 
بررسى صورت گرفته، مشخص شد مورد ذکرشده در تضاد آشکار با فصل «احترام به فرهنگ و اقوام کشور» در 
ضوابط محتوایى است به همین دلیل با دستور «ساترا» ، این بخش از همه رسانه هاى رسمى منتشرکننده حذف

 شد./3770

جنجال بلیت 55 هزارتومانى کنسرت مجازى

جهانبخش: خرید بلیت زورى نیست!

شرایط، تولید این فیلم
موکول کردهاند.

«آکتــور» دومیــن ه
جاویدى و مطلبى پس
«سرخ پوست» محس
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حذف ب
در رسا

بابک جهانبخش در واکنش به این حواشــى و اعتراضات نوشته است: «... خطاب به 
عزیزانى که پروژه ندیده ما را مى کوبند و کمپیــن راه انداختند! هیچکس زورى بلیت 
نمى خره و تمامًا یک انتخابه شخصیه! مثل ســینما رفتن و اکران یک فیلم را دیدن. 
اســاس میزان تقاضاى  قیمت گذارى که شده بر
محدوده و شــما به تعداد فالــوور نگاه نکنید! 
اگه این جــورى بود که جــاى فصلى چند 
باید کلسال24 ساعت اجرا 4سانس اجرا

7مى گذاشتیم که 3/7 میلیون جا بشوند 
عزیزان...» 

در پى انتشار قس
رسانه هاى رس
درقسمت اخیر
مریم امیرجاللى
بازیگر به سرعت
و... نیز نسبت ب
در نهایت هم به
در «شام ایرانى
اشاره کردم! ام
قسمت جدیدس
شده بود، ساتر
بررسى صورت
ضوابط محتوای
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  علیرضا سعیدى/ خبرگزارى مهر |
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در پى برنامه ریزى کادرفنى تیم جوانان ایران براى برگزارى 
اردوى این تیم در مجموعه ورزشى صفائیه، حمید درخشان، 
مدیر فنى تیــم ملى فوتبال جوانان کشــور بــا محمدرضا 
ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان دیدار و پیرامون برگزارى 
اردوى تیــم ملى فوتبــال جوانان گفتگو کــرد. وى ضمن 
بازدید از واحدهاى مختلف دفتر مرکزى باشــگاه سپاهان و 
زمین هاى تمرینــى در مجموعه باغ فــردوس و همچنین 

مجموعه ورزشــى صفائیه و ابراز رضایــت از امکانات این 
مجموعه از برگزارى اردوى تیم ملــى جوانان در مجموعه 
ورزشى صفائیه استقبال کرد. شــایان ذکر است با مذاکرات 
صورت گرفته میان فدراسیون فوتبال جمهورى اسالمى ایران 
و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اردوى تمرینى تیم ملى فوتبال 
جوانان کشور از تاریخ 20 لغایت 23 آذر ماه به میزبانى باشگاه 

سپاهان در مجموعه ورزشى صفائیه برگزار خواهد شد.

مدافع ذوب آهن از لغو نشدن دیدار تیمش برابر شهر خودرو که در غیاب 
بسیارى از هم تیمى هایش برگزار شد، گله مند است.

 ذوب آهن در حالى مقابل شــهر خودرو در هفته پنجم رقابت هاى لیگ 
برتر به میدان رفت، که اکثر بازیکنانــش را به دلیل ابتال به ویروس کرونا 

در اختیار نداشت. 
محمد قریشــى، مدافع میانى سبزپوشــان در مصاحبــه اى در این باره 
مى گوید: باور کنید هیچ کدام از این تیم هاى پر ادعا و پر سر و صداى لیگ 
حاضر نمى شدند، با این شرایط و 18 کرونایى در زمین مسابقه حاضر شوند.

قریشى با اشــاره به رفتار رحمان رضایى اضافه کرد: جا دارد از آقا رحمان 
تشکر کنم که این شجاعت را  قبل بازى به ما دادند که برویم و از حقمان 
دفاع کنیم. خسته نباشید مى گویم به تک تک بچه ها، چه آنهایى که در 
روز بازى حاضر بودند و چه آنهایى که به دلیل این بیمارى نتوانستند بازى 
کنند اما دلشان با تیم بود. همه پشــت هم رفتیم، جنگیدیم و فارغ از هر 
نتیجه اى ثابت کردیم که یک تیم منسجم هســتیم و در هر شرایطى از 

حقمان دفاع مى کنیم.
او در ادامه حرف هــاى کنایه آمیزى به زبــان آورد و گفت: گله اى هم از 
هیچکسى نداریم چون بى فایده است و کنترلى بر تصمیماتى که از بیرون 
گرفته مى شود، نداریم. درضمن مسئولیت این نتایج را هم قبول مى کنیم 
و بیشــتر تالش مى کنیم، چون حق گرفتنى اســت و ما این کار را انجام 
مى دهیم. قریشى در پایان افزود: لطفاً تیم ذوب آهن را مظلوم خطاب نکنید؛ 

زیرا این تیم نیاز به ترحم کسى ندارد. از هواداران تیمم مان عذرخواهى 
مى  کنیم و قول مى دهیم براى موفقیت این تیم تمام تالشمان 

را انجام دهیم. مطمئناً در آینده روزهاى خوبى خواهیم داشت.

ذوب آهن را مظلوم خطاب نکنید

در هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر جز دیدار پرسپولیس-نساجى سایر دیدارها برگزار شد و نکته بارز این 
هفته امتیاز دادن همه تیم هاى مدعى بود.

هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر با انجام هفت بازى پشت سر گذاشته شد و در این هفته همه مدعیان به جز 
پرسپولیس و نساجى که دیدارشان به تعویق افتاد امتیاز از دست دادند و شهرخودرو و پیکان به لطف پیروزى 

در این هفته توانستند به جمع مدعیان اضافه شوند.
اتفاقات رقم خورده در این هفته باعث شد تا فاصله امتیازى بسیار کم شود و فشردگى در باالى جدول رده 

بندى بستر هرگونه تغییر در هفته هاى پیش رو را ایجاد کرده است.
گل گهر صدرنشین، اولین شکست خود در این فصل را تجربه کرد اما باوجود همین شکست به لطف توقف 

استقالل و صنعت نفت و برگزار نشدن دیدار پرسپولیس و نساجى، همچنان در صدر جدول باقى ماند.
در این هفته رسول خطیبى بالیى بر سر تیم سابقش آورد که آن را به انتهاى جدول فرستاد. شاگردان خطیبى 
هرچقدر در بازى هاى قبلى گل نزده بودند در این بازى گلزنى کردند تا به لطف این پیروزى از انتهاى جدول 
فاصله گرفته و ماشین سازى با جوان ترین سرمربى تاریخ این مسابقات با یک امتیاز و ده گل خورده به تنهایى 

در انتهاى جدول قرار بگیرد.
پیکان که این روزها با تارتار خوب نتیجه مى گیرد، در ادامه روند رو به جلو توانست در سیرجان صدرنشین 

کنونى فوتبال ایران را شکست داده خودش هم به رده چهارم صعود کند.
فوالد و تراکتور در یک بازى جنجالى بدون اینکه گلى مقابل هم به ثمر برسانند به بازى خود پایان دادند که 
این سومین تساوى تراکتور و چهارمین تساوى فوالدى ها بود. در این بازى بار دیگر شاهد جنجال نیمکت ها 
بودیم و عجیب که باز هم یک پاى این جنجال نیمکت فوالد بود. نیمکتى که در این فصل بیش از ســایر 

نیمکت ها تنش داشته است.
نفت مسجد سلیمان را باید پدیده این هفته دانســت و عنوان بهترین تیم را به آن داد. شاگردان مجتبى 

حسینى توانستند با شایستگى تیم خوب سپاهان را با نتیجه 3 بر یک شکست دهند تا نخستین پیروزى 

این فصل خود را در یکى از حساس ترین دیدارهاى نیم فصلشان به دست آورند.
در هفته پنجم تیم خوب شهرخودرو در فوالدشهر به دیدار تیم کرونا زده و بحران زده ذوب آهن رفت و موفق 
شد به پیروزى 2 بر یک برسد تا این نتیجه شاگردان رحمتى را به کورس مدعیان اضافه و شاگردان رضایى را 
به سمت انتهاى جدول راهنمایى کند. ذوب آهن حاال در رده چهاردهم جدول قرار دارد و تنها مس رفسنجان 

و ماشین سازى را پایین تر از خود مى بیند.
سایپا و مس رفسنجان هم در دیدارى کم حاشیه و کم اتفاق به مساوى بدون گل رضایت دادند تا امتیازات 
بین دو تیم نارنجى پوش تقسیم شود. این دومین امتیاز مس رفسنجان بود و جالب اینکه این تیم هر دو امتیاز 
خود را در دیدارهاى خارج از خانه به دست آورده و همچنان در حسرت امتیاز خانگى مى سوزد. همانطور که 

در حسرت گل زدن در لیگ قرار دارد.
در حالى در پایان هفته پنجم گل گهر با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد که کماکان تنها تیمى اســت که 
امتیازاتش دو رقمى شده است. فاصله امتیازى بین تیم ها بسیار کم است و بعد از گل گهر 10 امتیازى، چهار 
تیم 8 امتیازى و پنج تیم 7 امتیازى قرار دارند که عمًال روى کاغذ در هفته ششم شانس رسیدن به صدر جدول 
را دارند. در مجموع نیز فاصل صدر تا قعر جدول 9 امتیاز است و این آمار نشان مى دهد این جدول تثبیت نشده و 
جاى تغییرات زیادى در هفته هاى آینده دارد. در این هفته 16 گل در هفت بازى ثبت شد که نرخ گلزنى نسبت 
به هفته قبل رشد 100 درصدى داشته اســت. در هفته چهارم 9 گل در هشت بازى به ثمر رسید و در هفته 
پنجم 16 گل در هفت بازى. حامد پاکدل و سعید باقرپسند دو مهاجم تیم آلومینیوم اراك تنها بازیکنانى بودند 
که در این هفته بیشتر از یک گل زدند تا هر کدام با زدن دو گل، بیشترین سهم را در پیروزى پر گل آلومینیوم 
داشته باشند. دیدار آلومینیوم اراك و ماشین سازى تبریز با رد و بدل شدن پنج گل، پرگل ترین بازى هفته بود.

پیکان و شــهرخودرو دو تیمى بودند که در هفته پنجم خارج از خانه پیروز شــدند که قطعًا نتیجه 
صدرنشین مسابقات را با نتیجه 2 بر پیکان قابل مالحظه تر بود چرا که آنها توانستند 

یک شکست دهند.

مدعیان در هفته پنجم خراب کردند

بازیکن اسبق تیم سپاهان، معتقد است کسانى که از محرم انتظار 
قهرمانى در سال اول حضور او را دارند سخت در اشتباه هستند، 
اما باید به اســطوره تیم خود زمان بدهند تا ســرمایه گذارى 

باشگاه سپاهان در کادر فنى نتیجه بدهد.
احمد جمشــیدیان در گفتگویى درباره آینده سپاهان و اینکه 
برخى از هواداران سپاهان اعتراضات خود را شروع کرده اند، 
گفت: باید به این تیم زمان داد. اینکــه برخى فکر مى کنند 
محرم براى قهرمان کردن تیم آمده است سخت در اشتباه 
هستند. سیاســتگذارى تیم را باشگاه انجام مى دهد و 
باید هواداران به تصمیمات باشگاه احترام بگذارند.
بازیکن سابق سپاهان اضافه کرد: سپاهان یک 
شبه نمى تواند قهرمان شود و طى برنامه ریزى 
چند ســاله مى تواند جایگاه مناسب خود را به 
دست بیاورد. کسانى که از محرم در سال 
اول حضور خود قهرمانى مى خواهند 
اشتباه مى کنند. این اتفاق ممکن 
است رقم بخورد و همه ما از جمله 
من دوست داریم این اتفاق رخ 

دهد.
جمشیدیان در واکنش به اینکه 
هواداران ســپاهان معتقد هســتند 
سال هاى زیادى است که به مربیان زمان مى دهند 
تا نتیجه مطلوب کسب کنند و سپاهان را مجدداً 
به قهرمانى برسانند، اما این اتفاق رقم نمى خورد، 

گفت: لیگ که شروع مى شود حداقل هفت تیم براى سهمیه و پنج تیم براى 
قهرمانى رقابت مى کنند. همان سال هایى که ســپاهان قهرمان مى شد، 
تیم هاى پرسپولیس، استقالل و تراکتور هزینه هاى سنگینى براى تیم هاى 

خود مى کردند اما سپاهان قهرمان مى شد.
وى ادامه داد: ممکن است براى قهرمانى پنج سال بجنگى تا باالخره این 
اتفاق رقم بخورد. مس کرمان ده سال است که براى بازگشت به لیگ برتر 
تالش مى کند، اما هنوز نتوانســته و مجدداً با هزینه هاى زیاد به این مسیر 
ادامه مى دهد تا به هدف خود دست پیدا کند. باشگاه سپاهان قرار نیست اگر 
امسال قهرمان لیگ  برتر فوتبال نشد، منحل شود و مجدداً براى این هدف 

تالش خواهد کرد. االن این باشگاه بر روى 
کادرفنى خود ســرمایه گذارى کرده 

است و محرم مربى آینده این لیگ 
است. سکوهاى ســپاهان باید 
به او کمک کنند و از اســطوره 
این باشگاه که شــاید مانند او 
دیگر نیاید حمایت کنند. اگر 
از فردى مانند محرم حمایت 
نکنند پس از چه کسى حمایت 

کنند./3763

بازیکن اسبق تیم سپاهان، معتق
ا قهرمانى در سال اول حضور
اما باید به اســطوره تیم خو
باشگاه سپاهان در کادر فنى
گفتگ احمد جمشــیدیان در
ا برخى از هواداران سپاهان
گفت: باید به این تیم زمان
محرم براى قهرمان کردن
هستند. سیاســتگذا
باید هواداران به
بازیکن سابق
شبه نمى تواند
چند ســاله م
دست بیا
اول
اش

هواد
سالهاىزیادى
تا نتیجه مطلوب
به قهرمانى برس

احمد جمشیدیان: 

از محرم حمایت نکنید پس مى خواهید از چه کسى حمایت کنید؟

مدافع ذوب آهــن اعتقاد دارد 
برخورد او با بازیکن شهرخودرو 
پنالتى نبوده و بازیکن حریف خود را به 

او زده تا پنالتى بگیرد.
 ذوب آهــن که بــه دلیل ابتــالى اکثر 
بازیکنانش بــه کرونا با کمبــود بازیکن روى 
نیمکت مواجه شده بود با شرایط سخت در دیدار 
با شهر خودرو به میدان رفت و 2 بر صفر نتیجه را 
واگذار کرد مهرداد قنبــرى در این خصوص گفت: 
ما اصًال تمرکز نداشــتیم زیرا 18 بازیکن مبتال به 
کرونا داشتیم و دوازده سیزده بازیکن قبل از بازى 
دور هم جمع شدیم و گفتند که باید بازى کنید. اگر 
این شرایط براى  استقالل یا پرسپولیس بود مطمئن 

باشید بازى لغو مى شد. 
وى در خصــوص عملکــرد ذوب آهــن در برابر 
شــهرخودرو ادامه داد: همانطور که گفتم ما تمرکز 
نداشتیم و بازى خوبى نبود. شــرایط عادالنه نبود 
ما تحت تأثیر شــرایط قرار گرفته بودیم و نمى شد 

فوتبال بازى کرد. کل بازى تحت حواشى بود.
مدافع ذوب آهن در خصوص پنالتى که داور گرفت 
عنوان کرد: ما هر نظــرى  بدهیم محروم مى کنند 
ولى طبق گفته کارشناسان، سریالى علیه ما پنالتى 
گرفتنــد، در این بازى هم بازیکــن حریف به پاى 
من خورد پنالتــى گرفتند نمى دانم چــه بگویم و 
کارشناســان باید نظر دهند. ان شــاءا... یکى پیدا 
شــود و حق  ذوب آهن را بگیرد زیرا شرایط واقعًا نا 

عادالنه است. 
این بازیکن در خصوص اینکه آیا باید با پرسپولیس 
بازى کنند یا خیر گفت: گفته اند قرار اســت راستى 

آزمایى کنند.
مدافع سبزپوشان در ادامه اضافه کرد: بیشترین کسى 
که در این تیم ضربه مى خورد آقا رحمان اســت. او 
نمى داند باید با چه کسى بجنگد؟ شرایط سرمربى ما 
ناراحت کننده است، دست او خالى است و شرایطش 
خوب نیست، داشتن 18 بازیکن مبتال به کرونا یعنى 
تو کل تیم را در اختیار ندارى، با 12 نفر تمرین کردن 
یعنى چه؟ تازه ما مصدوم هم داشــتیم. او در بازى 
شهرخودرو  دو سه بازیکن جوان را بازى داد، باید از 

او حمایت شود./3762

حمید، سپاهان را درخشان کرد! مهرداد قنبرى:  دقیقاً باید با چه کسى بجنگیم؟

باشــگاه ذوب آهن همچنان پیگیر وضعیت بازى مقابل 
پرسپولیس و تالش براى لغو آن است.

ذوب آهن در هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر در شرایط 
عجیبى به مصاف شهر خودرو رفت و با نتیجه 2 بر صفر 
شکســت خورد و حاال با وجود اینکه 19 بازیکن و عضو 
کادرفنى این تیم درگیر ویروس کرونا هستند و در بازى 
مقابل حریف مشــهدى همراه این تیم نبودند، وضعیت 
سبزپوشــان اصفهانى براى دیدار هفته ششــم مقابل 
پرسپولیس هم مبهم است و مشخص نیست چه شرایطى 

براى این دیدار حکم فرما خواهد بود.
ذوب آهنى ها در ســه نوبت پیش از بازى با شهر خودرو 
از بازیکنان و عوامل کادرفنى خود تســت کرونا گرفتند 
که ابتدا هفت بار، بعد چهار و بار سوم هشت نفر تستشان 
مثبت بود و در مجموع یک عضو کادرفنى و 18 بازیکن 
این تیم درگیر ویروس شده و نتوانستند تیمشان را در بازى 

این هفته همراهى کنند.
این اتفاقات در حالى رقم خورد که از همان ابتدا مسئوالن 
باشگاه عنوان کرده بودند که عالوه بر آنهایى که تستشان 
مثبت بوده، چند مشکوك به کرونا هم در تیمشان دیده 
شــده و افزایش تعداد مبتالیان در هر تست صحت این 

موضوع را به اثبات مى رساند.
ذوبى ها دو روز قبل از بازى با شهر خودرو به دنبال لغو این 
دیدار اردو را ترك کرده و اعالم کردند شرایط حضور در 
بازى را ندارند. رحمان رضایى، ســرمربى تیم ذوب آهن 
هم در نشســت خبرى قبل از بازى حاضر نشد تا نشان 
دهد عزم این باشگاه براى عدم حضور مقابل شهرخودرو 

جدى است.
با وجود این، تالش هاى باشــگاه براى تغییر زمان این 
دیدار راه به جایى نبرد و صحبت هاى تأیید نشده خبر از 
این دارد که مسئوالن سازمان لیگ ذوبى ها را تهدید به 

ثبت شکست 3 بر صفر این تیم مقابل 
حریف مشهدى در صورت عدم 
حضور در میدان کردند و به این 

شیوه گاندوها مجبور به حضور در زمین بازى شدند. ذوب 
آهن در شرایطى به مصاف شهر خودرو رفت که تنها 15 
بازیکن در فهرست خودشان داشتند و از این 15 بازیکن 
شش، هفت نفر براى اولین بار نامشان در فهرست 18 نفره 
این تیم قرار مى گرفت و چند نفرى در ترکیب اصلى این 
تیم به میدان رفتند که تا پیــش از این فرصت بازى پیدا 

نکرده بودند.
در حالى که طبق قاعده، دوران قرنطینه ابتال به کرونا 14 
روز است و طبق آن باید عدم حضور این نفرات را در بازى 
با پرســپولیس قطعى بدانیم ولى مسئوالن باشگاه ذوب 

آهن ادعاى دیگرى دارند که در نوع خودش جالب است.
پزشک باشگاه ذوب آهن در این خصوص در توضیحاتى 
اعالم کرد تمام مبتالیان این تیــم از نوع بدون عالمت 
بودند و تست هاى بعدى نشان مى دهد همچنان درگیر 
ویروس هســتند یا نه و ممکن اســت بــا منفى بودن 
تســت هاى جدید بتوانند بدون مشکل برابر پرسپولیس 

بازى کنند.
این صحبت هــا در حالى مطرح شــده که مســئوالن 
فدراســیون فوتبال و ایفمارك به دنبال راستى آزمایى از 
مبتالیان ذوب آهن هستند و با وجود ناکامى این باشگاه 
در لغو بازى با شهر خودرو قرار است صحت ادعاهایشان 

مورد بررسى قرار بگیرد.
با وجود اینکه برخورد سازمان لیگ با درخواست ذوبى ها 
در هفته قبل و بازى با شهر خودرو آنها را نا امید کرده ولى 
این باشگاه در تالش است تا براى لغو بازى با پرسپولیس 
هم اقدام کند و این منوط به جواب تست جدیدى است که 
قرار بود دیروز از بازیکنان گرفته شود. اگر تعداد مبتالیان 
در تست جدید کمتر شده باشد امکان لغو بازى نیست و در 
این بین اگر مهره هاى کلیدى و مهم تیم آماده بازى شوند 
خود باشگاه هم مخالفتى با برگزارى بازى نخواهد داشت 
و از طرفى اگر تعداد کرونایى ها بیشتر شود موانع قانونى 
هم براى لغو بازى هفته ششم این تیم برابر پرسپولیس 

برداشته خواهد شد.

وضعیت مبهم ذوب آهن براى بازى با پرسپولیس
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فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم طوبى جعفرى فرزند غالمعلى با ارائه یک برگ استشــهادیه محلى 
که هویت شهود طى شماره 11534- 1399/08/03 دفترخانه اسناد رسمى 405 تیران 
گواهى شده مدعى مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ به شماره 0315400 صادره بر 
روى پالك ثبتى 1206 فرعى از 54 اصلى روستاى میرآباد بخش دوازده ثبت اصفهان 
شده که به نام نامبرده در دفتر 140 صفحه 400 ذیل شماره 23578 به نامش ثبت و صادر 
گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس 
مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و 
به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 1057070  سید محمدحسن مصطفوى- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك تیران و کرون/9/132 
اخطار اجرایى

شماره 797/98به موجب راى شماره 138 تاریخ 99/4/28 حوزه 5 شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- شرکت آتیه جوان بین الملل 
2- على صفایى 3- میر هدایت موسوى به نشانى : آدرس خوانده ردیف اول و دوم هردو 
تهران ایرآباد شمالى خ 7 پالك 43 و 9 کد پســتى 67811-84396 خوانده ردیف سوم 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ سیزده 
میلیون و پانصد هزار تومان جهت اصل خواسته و پرداخت صد و شصت و نه هزار تومان 
به عنوان  هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت 
تاخیردرتادیه از 96/9/30 لغایت اجراى حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتى 
اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: مجتبى سفرى  به نشانى: 
با وکالت مجتبى حقیقى نجف آباد خ امام دفتر وکالت ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1056360/م الف-شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف 

آباد/9/133

در حالى که فعًال تنها راه مقابله مؤثر با شــیوع ویروس 
کرونا استفاده از ماسک عنوان شده است، شرکت هاى 
سازنده ماسک هم سعى مى کنند دست به ابداعات جدید 
و کاربردى در این حوزه بزنند. بر این اساس جدیداً یک 
ماسک تمام صورت ابداع شده که دو فیلتر قابل تعویض 

و چندبار مصرف دارد.
این ماســک ترســناك که تمام صورت را مى پوشاند، 
هواى تنفســى فرد را تصفیه مى کند و از ســوى دیگر 
هویت او را از سیستم هاى شناسایى چهره و دوربین ها 

مخفى مى کند.  
ماسک مذکور BLANK نام دارد و داراى دو فیلتر چندبار 

مصرف و قابل جایگزین HEPA اســت که هر کدام دو 
هفته قابل استفاده هســتند. دو طرف ماسک به وسیله 

آهنربا به یکدیگر متصل مى شوند. 
اکنون این ماسک با قیمت 59 پوند براى پیش سفارش 
آماده اســت. «فیلیپ اگورو» توســعه دهنده ماسک 
مى گوید: این یک تکه پارچه نیســت که دور صورت 
پیچیده شود. این ماسک از لحاظ ارگونومیکالى طورى 
طراحى شده تا اندازه صورت باشد و هواى فیلتر شده را 
از طریق فیلترهاى HEPA براى کاربر فراهم مى کند. 
عالوه بر آن الزم نیســت فرد ماسک را روى صورتش 

تنظیم کند.

یک روانپزشــک گفت که حدود 20 درصد از مبتالیان 
به کرونا بعد از ســه ماه دچار اختالالت روانپزشــکى از 
جمله اضطراب، افسردگى، بى خوابى و دمانس شده اند، 
همچنین بروز این اختالالت در مبتالیان به کووید-19 
دو برابر بیشتر از بیماران مبتال به سایر بیمارى ها در همین 

دوره بوده است.
دکتر احمد على نورباال گفت: نگرانى و اضطراب، ضعیف 
شدن سیستم ایمنى، تشدید آسیب پذیرى افراد براى ابتال 
به بیمارى هاى ویروســى از جمله کرونا، تشدید آسیب 
پذیرى افراد براى ابتال بــه بیمارى هاى روان تنى نظیر 
بیمارى هاى گوارشى، قلبى، ریوى، کلیوى، ناراحتى هاى 

تنفســى و... از جمله عوارض روانى حاد ناشى از کرونا 
هستند. به گفته وى همچنین آسیب پذیرى در ابتال، عود 
و یا تشدید بیمارى هایى نظیر اختالالت فوبیا، وسواس 
جبرى، اضطراب منتشر، واکنش عزادارى مرضى و... از 

جمله عوارض روانى حاد ناشى از کروناست.
نورباال ادامه داد: پاندمى کووید- 19 منجر به تغییر سبک 
زندگى نیز شده است به طورى که مى توان آسیب پذیرى 
و غور بیشتر در فضاى مجازى و درگیرى با آفت هاى آن، 
کاهش ورزش و فعالیت بدنى، کاهش تفریح دسته جمعى، 
افزایش آسیب پذیرى درگیرى در دام اعتیاد و پرهیز از 
آغوش گرفتن عزیزان و... را از این جمله دانست./3765

ماسک تمام صورت کرونا 
ابداع شد

ابتالى20 درصد مبتالیان 
کرونا به اختالالت روانپزشکى 

شب نشینى هاى مرگبار
  ایسنا| مدیرگروه بیمارى هاى مرکز بهداشت 
استان کرمانشاه از افزایش چشمگیر مبتالیان کرونا در 
روستاهاى این استان در موج سوم این بیمارى خبر داد 
و گفت: در این موج تعداد مبتالیان کرونا در روستاها 
به طرز چشمگیرى افزایش یافته است چون در پاییز 
و زمستان که کار کشاورزى عمًال تعطیل است، اهالى 
روسـتاها ترجیح مى دهند شـب هاى طوالنـى را در 
دورهمى ها و شب نشـینى ها بگذرانند که همین امر 
موجب شعله ور شدن آتش ابتال به کرونا در روستاها 

شده است.

روند نگران کننده 
سیما سادات الرى، سخنگوى وزارت    ایسنا|
بهداشـت که براى بررسـى شـرایط کرونا به اسـتان 
گیالن و شـهر رشـت سـفر کرده بود، گفـت: نمودار 
موارد ابتال و بسـترى روزانه کرونا در اسـتان گیالن، 
داراى روند صعودى است و این روند افزایشى به شکل 

نگران کننده اى در حال امتداد است./3766

 ذهن هاى مریض 
  ایسنا| رئیس دانشـگاه علوم پزشکى تبریز 
گفت: مطالب پخش شده در فضاى مجازى و شایعاتى 
مانند «دستکارى ژنتیکى با واکسن کرونا» ساخته  و 
پرداخته  ذهن هاى مریض اسـت و بعید اسـت چنین 

اتفاقى با استفاده از واکسن کرونا بیافتد./3767

روى موج کووید-19

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى آروند فراز فردا درتاریخ 1399/09/16 به شماره ثبت 66281 به 
شناسه ملى 14009625266 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و تولید و توزیع 
کلیه کاالهاى مجاز پزشکى و بازرگانى و انجام هر گونه خدمات و انجام مشاوره در تهیه و تجهیز و ساخت 
و نصب و راه اندازى پروژه هاى بیمارستانى شامل لوازم پزشکى و آزمایشگاهى و دارویى و کمک اموزشى 
و سایر ملزومات بیمارستانى، استفاده از تسهیالت ریالى و ارزى بانکى صرفا جهت موضوع شرکت و اخذ 
نمایندگى از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى، انجام خدمات عمرانى از قبیل محاسبات و نظارت 
پروژه هاى مسکونى و تجارى و بیمارستانى و بستن قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى و ارائه خدمات 
پس از فروش تجهیزات پزشکى و 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 طامه ، خیابان عارف جنوبى 3 ، بن بست بهار 4 ، پالك 6 ، طبقه 
اول کدپستى 8196848993 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 7754 مورخ 1399/09/02 نزد بانک سپه شعبه خیابان 
جابر انصارى اصفهان با کد 1771 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقاى ابراهیم طوقى به 
شماره ملى 1288329695 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آسیه حسین میرزایى 
به شماره ملى 1292191661 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال خانم نرگس حسین میرزائى به شــماره ملى 1292325747 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 رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم بهجت ابدار اصفهانى به شماره ملى 1282234234 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
خانم زهرا روحانى به شماره ملى 1286565472 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 (1056485)

آگهى تغییرات 
شرکت سازه هنر اندیشان درمیان سهامى خاص به شماره ثبت 48754 و شناسه ملى 10260670087 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1399/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هادى یاراحمدى به شماره ملى 4219843353 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره، مهدى یاراحمدى به شماره ملى 4219942750 به سمت رئیس هیئت مدیره و صابر یوسفى به شماره ملى 2432897129 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. - لطیف لشنى به شماره ملى 4219581911 
به عنوان بازرس اصلى و محمد لک به شماره ملى 1111918414 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1056486)

آگهى تغییرات 
شرکت آیین تجارت لیان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 62878 و شناسه ملى 
14008528024 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/08/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیارات 
حاصلــه تفویض شــده از مجمع عمومى 
فوق العــاده 17 /08 /1399 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت 
تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى 
قانون تجارت شماره ســرمایه شرکت از 
محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ اســمى 
سهام از مبلغ 000 000 200 ریال به مبلغ 
000000 200 5 ریال افزایش یافت که 
آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 5043 
مورخ 1399/08/18 بانک انصار شــعبه 
صیاد شــیرازى واریز و و ماده 4اساسنامه 
به شرح زیر اصالح شــد. سرمایه شرکت 
مبلغ000000 200 5 ریال نقدى اســت 
که به 100 سهم 000000 52 ریالى بانام 
عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1056509)

آگهى تغییرات 
شــرکت صبا تامین آفاق سهامى خاص 
به شــماره ثبت 60303 و شناسه ملى 
14007531557 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/07/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سید حامد 
طباطبائى به شماره ملى 1288221861 
به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد 
محبوبى به شماره ملى 1288222025 
به ســمت مدیرعامل (خارج از اعضا)، 
هاجر توکلى حســین آبادى به شــماره 
ملى 1289180751 به ســمت عضو 
هیئت مدیره و محمدحسین محبوبى به 
شــماره ملى 1270595849 به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1056512)

آگهى تغییرات 
شــرکت صبا تامین آفاق ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 60303 و شناســه ملى 
14007531557 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده 
مورخ 1399/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - ســید حامد طباطبائى به شماره ملى 
1288221861، محمد حسین محبوبى به 
شــماره ملى 1270595849 و هاجر توکلى 
حسین آبادى به شماره ملى 1289180751 
بســمت اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - موسسه 
حسابرســى و خدمات مدیریت آرمان روش 
به شناســه ملى 10100552060 به سمت 
بازرس اصلى و محمد محبوبیان نیه به شماره 
ملى 1239810032 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال انتخاب شدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشــر آگهى ها 
و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. - 
ترازنامه و صورتهاى مالى منتهى به ســال 
1398 مورد تصویب قــرار گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1056515)

آگهى تغییرات 
شــرکت پامچال پلیمر ســبز ایرانیان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 51871 و شناســه ملى 
14003961991 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى 
اصفهان به واحد ثبتى تهران به نشانى استان تهران 
- منطقه 14 ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزى 
، شهر تهران، محله یوســف آباد ، خیابان 19/1 ، 
خیابان ابن سینا ، پالك 22 ، طبقه همکف کدپستى 
1433813663 انتقال یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1056035)

آگهى تغییرات 
شــرکت بدیع مهر ملل ســهامى خاص به شماره 
ثبت 62019 و شناســه ملى 14008182998 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک 
، خیابان باب الرحمه ، میدان امام حســین ، پالك 2 ، 
ساختمان ارگ جهان نما ، فاز4 ، طبقه دوم ، واحد 32 
کدپستى 8136613597 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1057180)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ایده فام سام درتاریخ 1399/09/05 به شماره ثبت 66248 به شناسه ملى 14009610286 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: برنامه نویسى ، طراحى 
سایت، ساخت اپلیکیشن به جز اپلیکیشن هنرى و فرهنگى ، سئوسایت، فروش دوره هاى برنامه نویسى درسایت ، طراحى و ساخت زیرساخت هاى شبکه و آى تى ، اخذ 
وام ازموسسات بانکى در راستاى اهداف و موضوع شرکت ، برگزارى سمینارهاى علمى و تخصصى مرتبط با موضوع، واردات و صادرات دانش فنى و تجهیزات کامپیوترى 
به سایر کشورها ، شرکت در مناقصات خصوصى و دولتى ، اخذ پروژه هاى پیمانکارى، انجام پروژه هاى پیمانکارى براى سایر کشورها ، طراحى و ساخت کلیه زیرساخت 
هاى کامپیوترى ، شبکه اى و مخابراتى ارائه خدمات مهندسى مشاور در کلیه زمینه هاى آى تى و مخابرات انجام پروژه هاى کامپیوترى در زمینه ساخت اپلیکیشن به جز 
فرهنگى و هنرى و خدمات نوین (استارت آپ) فضاى مجازى ارائه خدمات پشتیبانى سایت ها و اپراتورهاى آنالین اینترنتى ارائه خدمات کامپیوترى و مخابراتى در کلیه 
زمینه هاى بروز به سایر کشورها شامل برنامه نویسى در کلیه زمینه هاى مربوطه 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 باغ زرشک ، کوچه کالنتر [15-39] ، خیابان بوستان سعدى 
، پالك- 104 ، طبقه اول کدپستى 8175656119 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 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9521 مورخ 1399/08/07 نزد بانک سامان شعبه زاینده رود با کد 9521 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا کرمانى حبیب آبادى به شماره ملى 1273092961 و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدحسین شال باف به شماره ملى 1273174658 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میعاد خدابخش 
جلفانى به شماره ملى 1273419499 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدهادى على جانیان به شماره ملى 1290801290 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى هیوا محمودى نژاد به شماره ملى 3849824527 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین دادخواه به شماره ملى 1272634329 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مسعود عباسى به شماره ملى 1272818810 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 (1056489)

آگهى تغییرات 
شرکت آیین تجارت لیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62878 و شناسه ملى 14008528024 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد محبوبیان به شماره ملى 1239810032 به سمت بازرس اصلى و صدیقه زارعى گرگابى به کد ملى 1286634636 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند ترازنامه و صورتهاى سود و زیان منتهى به 1398/12/29 به تصویب رسید . روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها 

و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1056513)

با جهش 250 درصدى ارزش سهام شرکت داروسازى 
«بیون تک» بنیانگــذار آن یکباره به صدر فهرســت 
ثروتمندان آلمان صعود کرد. «اوگور شــاهین»، فرزند 
یک خانواده مهاجر ترك تبار اســت و پدرش براى کار 
به آلمان آمد. اوگور شــاهین، از بنیانگذاران شــرکت 
داروســازى بیون تک آلمان که موفق شد با همکارى 
شرکت آمریکایى «فایزر» یکى از نخستین واکسن هاى 
کرونا را آماده عرضه به بازار کند در کمتر از یکســال به 

جرگه ابرثروتمندان جهان وارد شد.
نشریه «دى ولت» در گزارشــى نوشت، با صدور مجوز 
براى واکسن کرونا که با مشــارکت شرکت بیون تک 
تولید مى شود ارزش ســهام این شرکت مستقر در شهر 
ماینتس به شــدت افزایش یافت و شاهین را به یکى از 

500 ابرثروتمند جهان بدل کرد.
بر اساس فهرست میلیاردرهاى بلومبرگ، ثروت خالص 
اوگور شاهین به بیش از پنج میلیارد دالر (چهار میلیارد 
و 200 میلیون یورو) رســیده و او در جایــگاه 493 ابر
ثروتمند جهان قرار گرفته است. این پژوهشگر ترك تبار 
ســى و چهارمین شــهروند ثروتمند آلمان به شــمار 

مى رود.
ارزش سهام شــرکت بیون تک از ابتداى سال 2020 تا 
کنون 250 درصد افزایش یافته و مجموع سهام آن 28 
میلیارد و 600 میلیون دالر ارزش دارد. اگور شاهین اندکى 
بیش از 17 درصد سهام شــرکت بیون تک را در اختیار 
دارد. پیش از آغاز پاندمى کرونا پژوهش هاى پروفسور 
شاهین و همکارانش به طور عمده بر مبارزه با سرطان 
متمرکز بود. او و همســرش، «اوزلم تورهچى» که در 

پژوهش هاى مقابله با ســرطان با هم همکارى دارند از 
ماه ژانویه امسال پس از مطالعه گزارش نگران کننده اى

 درباره گســترش ویروس عامل بیمارى کووید-19 در 
خانواده اى که به شــهر ووهان چین سفر کرده بودند، 

پژوهش روى ویــروس کرونا و تولید واکســنى براى 
پیشگیرى از ابتال به آن را محور تالش هاى علمى خود 

قرار دادند.
موفقیت کارآزمایى هاى بالینى واکسن کروناى شرکت 

بیون تک و فایزر و میزان کارآیى آن در پیشگیرى از ابتال 
به کووید-19 به نوعى تأیید تالش هاى نوآورانه شاهین 
و همسرش در زندگى حرفه اى نیز تلقى مى شود. شرکت 
بیون تک سال گذشته سهام خود را در بازار بورس «وال 

استریت» عرضه کرد و در مجموع 158 میلیون دالر از 
این کار نصیبش شد. استقبال از سهام این شرکت سال 
2019 چندان چشمگیر نبود. جهش ارزش سهام شرکت 
بیون تک کسان دیگرى را نیز به ثروت هاى افسانه اى

رســاند، به خصوص برادران دو قلــوى «توماس» و 
«آندریاس اشترونگمن».

این دو برادر نزدیک به نیمى از سهام شرکت بیون تک را 
در اختیار دارند و ثروت هر یک از آنها به 12 میلیارد و 200 
میلیون دالر مى رسد. مطابق فهرست بلومبرگ آنها به 
طور مشترك در جایگاه 166 ابرثروتمند جهان قرار دارند. 
در جریان رقابت براى تولید واکسن کرونا کسانى که به 
سهام شرکت آمریکایى رقیب بیون تک روى آوردند نیز 
سود سرشارى برده اند. ارزش سهام شرکت «مدرنا»، که 
تقریباً همزمان موفق به تولید واکسن کرونا شده، در سال 

جارى حدود 650 درصد رشد کرد.
در کنار ســهامداران شــرکت هاى ســازنده واکسن 
کرونا، مالیات دهندگان آلمانى نیــز از این موفقیت ها 
بى نصیب نمانده اند. دولت فدرال آلمــان در ماه ژوئن 
17 درصد از سهام شرکت داروسازى Curevac را که 
از پیشتازان تولید واکســن کرونا به شمار مى رود خرید. 
ارزش سهام این شرکت در ســال جارى حدود ده برابر 
شده و به 15 میلیارد یورو مى رســد. سهم دولت از این 
ســهام حدود دو میلیارد و 600 میلیون یورو مى شــود. 
شرکت هاى بیون تک و فایزر با کشورهاى عضو اتحادیه 
اروپا و بسیارى دیگر از کشــورها براى عرضه واکسن 
قراردادهایى امضا کرده اند و انتظار مى رود توزیع واکسن 

از هفته هاى پایانى امسال آغاز شود.

میلیـاردر شدن از راه مقابله با کـرونا
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گرسنگى هیجانى با غذا جواب داده نمى شــود. خوردن ممکن است در لحظه احساس 
خوبى به شما بدهد، اما احساسى که سبب خوردن شده همچنان باقى است و شما اغلب 
به احساسى بدتر از احساسى که داشتید خواهید رسید، زیرا کالرى غیرضرورى گرفته اید.

 خودتان را بابت ُپرخورى مالمت مى کنید و از خود شــاکى هستید که چرا اراده نداشتید. 
خوردن هیجانى به استفاده از غذا براى رســیدن به احساس بهتر گفته مى شود. خوردن 

هیجانى بیشتر براى ُپر کردن نیاز هاى هیجانى است تا ُپر کردن معده.
متأسفانه خوردن هیجانى، مشکالت هیجانى را برطرف نمى کند. در واقع، خوردن هیجانى 
باعث مى شود احساس بدترى پیدا کنید. بعد از خوردن هیجانى، نه تنها مشکل هیجانى 

اصلى پابرجاست بلکه بابت ُپرخورى تان احساس گناه نیز خواهید کرد.
وقتى اولین واکنش شما در زمان استرس، خشم، اندوه، خستگى یا دل زدگى باز کردن در 
یخچال است، در چرخه اى ناســالم گرفتار مى شوید در حالى که احساس یا مشکل شما 

هرگز رفع نخواهد شد.
با ندیده گرفتن مشکل اصلى، شــما دست از یادگرفتن راه هاى ســالم تر براى غلبه بر 
هیجانات خود خواهید کشید و سخت تر مى توانید وزنتان را کنترل کنید و بیشتر احساس 
بى اراده بودن در برابر غذا و احساساتتان خواهید کرد؛ اما مهم نیست چقدر احساس بى اراده 
بودن در برابر خوراکى ها و احساسات خود مى کنید؛ به هر حال شما مى توانید تغییرات مثبتى 
ایجاد کنید. شما مى توانید راه هاى سالم ترى براى برخورد با هیجانات خود یاد بگیرید، 
از محرك هاى عصبى اجتناب کنید، با اشتهایتان مبارزه کنید و در نهایت جلوى هیجانى 

خوردنتان را بگیرید.
خوردن هیجانى ناگهان سراغتان مى آید و احساس آشفتگى و شتاب به شما مى دهد. اما 
گرسنگى فیزیکى تدریجى بروز مى کند. تمایل به خوردن در اثر گرسنگى واقعى، ناگهانى 

نیست یا فوراً راضى تان نمى کند، مگر اینکه براى مدت طوالنى گرسنه مانده باشید.
خوردن هیجانى، تمایل به غذا هاى دم دســتى در شــما ایجاد مى کند: وقتى شما واقعًا 

گرسنه اید، تقریباً هر غذایى خوب به نظر مى رسد، از جمله غذا هاى سالمى مانند سبزیجات. 
اما خوردن هیجانى، تمایل به خوردن غذا هاى شیرین یا هله هوله ها را در شما ایجاد مى کند 
که فوراً به شما انرژى بدهند. شما احساس مى کنید نیاز به پیتزا یا چیزکیک دارید و انگار 

به هیچ چیز دیگرى میل ندارید.
خوردن هیجانى اغلب منجر به بدون فکر خوردن مى شود: پیش از اینکه متوجه شوید، تمام 
یک بسته چیپس را خورده اید، بدون اینکه واقعاً از آن لذت برده باشید. اما وقتى در پاسخ به 
گرسنگى فیزیکى و واقعى چیزى مى خورید، معموًال نسبت به کارى که مى کنید آگاهید.

خوردن هیجانى راضى تان نمى کند مگر اینکه کامًال احســاس ُپر شــدن کنید: دلتان 
مى خواهد بیشتر و بیشتر بخورید، اغلب آنقدر مى خورید تا در معده تان احساس ناراحتى 
کنید. اما گرسنگى فیزیکى نیازى نیست شــما را تا مرز ناراحتى معده پیش ببرد و وقتى 

احساس کردید به اندازه کافى سیر شده اید راضى مى شوید و دست از خوردن مى کشید.
خوردن هیجانى ربطى به معده ندارد: به جاى اینکه شکمتان قاروقور کند و معده تان چنگ 
بزند، احساس مى کنید وسوسه  غذا چیزى است که نمى توانید از فکرش دربیایید. شما روى 

مزه ها و بو هاى خاصى متمرکز شده اید.
خوردن هیجانى اغلب منجر به پشــیمانى و احساس گناه و شــرمندگى مى شود: وقتى 
شما چیزى مى خورید تا به گرســنگى فیزیکى تان جواب بدهید، احتماًال احساس گناه 
یا شــرمندگى نمى کنید، زیرا به بدنتان چیزى را مى دهید که نیاز دارد. اگر بعد از خوردن 
احساس گناه مى کنید، احتماًال به این دلیل است که مى دانید بابت ارزش غذایى یا تأمین 

نیاز هاى بدنتان نخورده اید.
اما گرســنگى واقعى چه عالیمى دارد این گرسنگى تدریجاً ایجاد مى شود- مى توانید تا 

مدتى تحمل کنید- شما را به سمت خوردن طیف گسترده اى از غذا ها سوق مى دهد.
با احساس سیرى متوقف مى شود و در آخر اینکه خوردن بعد از گرسنگى واقعى احساس 

بدى نسبت به خودتان در شما ایجاد نمى کند.

گرسنگى کاذب و 
عوامل ایجاد آن 

چیست؟

یدعالمت هاى آرتروز را جدى بگیرید
تصور مى شود که آرتروز با التهاب در مفاصل یا سایر نواحى بدن بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان را تحت 
تأثیر قرار دهد. شاید به همین دلیل باشد که از این اصطالح براى توصیف بیش از صد بیمارى استفاده مى شود 

که به دو دسته گسترده تقسیم مى شوند.
آرتروز در نتیجه تالش ناموفق بدن براى ترمیم بافت هاى آســیب دیده مفصلى ایجاد مى شود و آرتریت 

التهابى به مفاصل آسیب مى رساند، باعث قرمزى، تورم و سفتى بدن مى شود؛ بنابراین بسیار مهم است که 
عالمت هاى اصلى این بیمارى را بشناسید:

استفاده شدید از یک یا چند مفصل ممکن است باعث ایجاد درد آرتروز شود، سپس با استراحت کاهش مى یابد.
با پیشرفت آرتروز، حتى ممکن است این اختالل باعث درد در هنگام استراحت و خواب شود.

عالیم دردناك آرتروز و آرتریت التهابى ممکن است خواب شما را مختل کند، که به نوبه خود باعث مى شود 
عالیم شما حتى بدتر شوند.

کمبود خواب همراه با آرتروز مى تواند منجر به خستگى و درد شدید شود.
مفاصل مبتال ممکن است به دلیل افزایش مایعات در مفصل، رشد استخوانى یا ترکیبى از هر دو عامل، متورم 

شود.
چه به دلیل درد، تورم، سفتى یا ترکیبى از این عوامل، مفصل آسیب دیده به سادگى آنطور که باید عمل نمى کند؛ 

که ما را دچار اختالل مى کند.
حساسیت درد ناشى از آرتروز همچنین مى تواند باعث ایجاد درد در پاسخ به چیزى شود که دردناك نیست، 

همچنین درد مى تواند در قسمت هایى از بدن که ارتباطى با مفاصل ندارند، رخ دهد.

متخصص 
قلب و عروق 

مــى تواند گفت: تپش قلب 
مواقع فرد از هوش ناگهانى باشد؛ در برخى 

مى رود و سرگیجه و سیاهى چشم دارد و صداى قلب را مى شنود؛ در این حالت ها بیمار 
باید به پزشک مراجعه کند تا دلیل این تپش مشخص شود.

هاشم سزاوار، متخصص قلب و عروق درباره «آنژین صدرى»، اظهار کرد: در این عارضه فرد 
در حال راه رفتن درد قفسه سینه و درد در سر دل دارد که به دست ها هم انتشار مى یابد. اگر 

این دردها بیش از 15 تا 20 دقیقه طول بکشد باید به سکته قلبى هم فکر کرد.
این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه برخى دردها نقطه اى و لحظه اى هستند، خاطرنشان 
کرد: این دردها مدت هاى مدیدى با انسان بوده و اصوًال بیمارى قلبى نیستند و با غذا خوردن 
تشدید مى شوند؛ اما دردهاى سکته قلبى در حین اســتراحت و دردهاى آنژین صدرى در 

هنگام فعالیت رخ مى دهد.
ســزاوار درباره اقدامات پیشــگیرانه، گفت: عواملى به نام عوامل خطر هستند که باید به 

آنها بیشتر توجه کرد.
بیمارى هاى قلبى معموًال 

باالى 40 ســال اتفاق مى افتد و در مردان 
بیشتر است.

وى تأکید کرد: استفاده از دخانیات مثل سیگار و قلیان،  
فشار خون باال، قند، چربى خون باال، کم تحرکى، وزن باال، سابقه فامیلى و 

استرس، باعث افزایش ابتال به بیمارى هاى قلبى مى شود و باید از آنها دورى 
کرد.

این متخصص قلب درباره دالیل تپش قلــب گفت: این تپش مى تواند ناگهانى 
باشد. در برخى مواقع قلب در یک دقیقه حدود 150 تا 200 مرتبه مى تپد؛ در برخى 

مواقع فرد از هوش مى رود و سرگیجه و سیاهى چشم دارد.
سزاوار اضافه کرد: در برخى مواقع صداى قلبمان را مى شنویم؛ به هر ترتیب بیمار باید 

به پزشک مراجعه کند تا با گرفتن شرح حال و نوار قلب دلیل این تپش مشخص شده و 
براى آن داروى الزم تجویز شود.

ص
عروق 

قلب  مــى تواند پش
مواقع فرد از هوش ى باشد؛ در برخى 

آنها بیشتر
بیمارىهاى
0باالى 40 ســال اتفاق مىاف

بیشتر است.

نباید صداى قلبتان را بشنوید

مصرف زیاد برنج سفید هیچوقت توصیه نمى شود زیرا 
مضراتى براى بدن دارد مثل اضافــه وزن، افزایش قند 

خون و...
مصرف زیاد برنج سفید باعث افزایش چربى شکم، ابتال 
به دیابت نوع دوم و سندروم متابولیک مى شود، اگر شما 
تحرك کمى دارید، پــس از خوردن برنــج گلوکز وارد 
سلول عضله مى شــود تا به صورت چربى ذخیره شود. 
براى جلوگیرى از چاقى شــکمى به جاى برنج سفید و 
کربوهیدرات هاى تصفیه شده، از برنج قهوه اى و غالت 

سبوس دار استفاده کنید. 
 خوردن مقدار زیاد برنج ســفید منجر به افزایش ریسک 
دیابت نوع دوم مى شود. خوردن زیاد برنج سفید اختالالت 
عصبى به وجود مى آورد به همین دلیل مقدارى شلتوك 
برنج را داخل یک پارچه ریخته در برنــج قرار دهید که 
همراه آن پخته شود. طبع برنج ســرد و خشک است و 
مصلح آن زعفران، شــوید، زیره سیاه و خیساندن در آب 

نمک است.
بهترین زمان مصرف برنج دو ســال بعد از شالى کوبى 
است.از مهمترین عالیم برنج هاى تاریخ مصرف گذشته 
تغییر رنگ مایل به قهوه اى، شکننده بودن برنج ها، کپک 
زدگى، کرم زدگى، رطوبت و تغییر طعم است. اگر تاریخ 
مصرف بهینه برنج گذشت، آن را تست کنیم و اگر  از نظر 
سالمت تأیید نشد، باید خوراك دام شود و مورد مصرف 

صنعتى قرار گیرد یا  به طور کل معدوم و به کود زیستى 
تبدیل شود.

افراد دچار چاقى بیش از حد بهتر است به جاى برنج سفید 
از غالت سبوس دار اســتفاده کنند.  افراد دچار دیابت از 
مقدار کمترى برنج استفاده کنند تا قند خونشان باال نرود.  

افرادى که یبوست دارند باید برنج کمتر بخورند.
هر قدر برنج بیشتر به صورت کته طبخ شود و کمتر آبکش 
شود ارزش غذایى موجود در آن بیشتر خواهد بود. حرارت 
باعث جذب امالح موجود در مواد غذایى مى شــود و به 
دلیل آنکه برنج آبکش در معرض حرارت بیشــترى قرار 
مى گیرد، جذب قند آن بیشتر اســت و انتخاب مناسبى 

براى افراد دیابتى به شمار نمى آید. 
 مصرف بیش از حد برنج در دوران باردارى سبب باال رفتن 
وزن زنان مى شود. برنج سفید شاخص گلیسمى باالیى 
دارد بنابراین ســبب ابتالى زن باردار به دیابت باردارى 
مى شود. بعضى از برنج ها مقدار قابل توجهى آرسنیک 
دارد که مصرف بیش از حد آن ممکن است منجر به مرگ 

زودرس یا تولد زود هنگام جنین شود.
 مصرف برنج قهوه اى جایگزین بســیار مناسبى براى 
برنج ســفید اســت. برنج قهوه اى حاوى مــواد مغذى 
فراوانى براى بدن اســت. مهمترین عامــل براى دور 
ماندن از مضرات برنج ســفید، انجام فعالیت هاى بدنى 

کافى است.

چرا مصرف برنج سفید را باید کاهش دهیم؟
از ابتداى شیوع کرونا تاکنون موضوع پیدا کردن ماده درمانى از میان مواد 
طبیعى محور فعالیت هاى تحقیقاتى بسیارى از محققان بوده است و به 
تازگى گفتارهایى در مورد تأثیر مثبت پوست انار در پیشگیرى از ابتالى به 

کرونا به گوش مى رسد.
دانشمندان دریافتند فتوشــیمیایى هاى موجود در پوست انار مى تواند در 
مقابله با برخى از ویروس ها از جمله کرونا مؤثر واقع شوند. محققان در این 
بررسى ها ابتدا عصاره موجود در پوست انار را در فرایند جایگیرى ویروس 
کرونا در سلول هاى میزبان مورد بررسى قرار دادند و چهار پروتئین عصاره 
پوست انار را مورد آزمایش قرار دادند که در نهایت نتایج تأثیر عصاره انار از 
جایگزینى ویروس کرونا در سلول هاى میزبان به عنوان یک نتیجه مثبت 

در این آزمایش اعالم شد.
بر این اســاس محققــان معتقدند انــار و آب انار یک گزینــه طبیعى با 
طیف وســیعى از خواص ضدویروسى و ضدباکتریایى هســتند. به باور 
دانشــمندان انار صدها ســال به دلیل مزایاى متعدد ســالمتى از جمله 
فعالیت ضد میکروبى شناخته شده است. افزایش اخیر باکترى هاى مقاوم 
به چند دارو و احتمال شیوع گسترده ویروس هاى جهانى، نیاز به گزینه هاى 

پیشــگیرى و درمانى اضافى براى 
داروهــاى معمولــى را ایجــاب 

مى کند.
تحقیقات نشان مى دهد که انار و عصاره 

آن به دلیل قدرت در برابر طیف وســیعى از 
عوامل بیمارى زاى باکتریایى و ویروسى ممکن 

اســت در مواجهه با کرونا به عنوان گزینه هاى طبیعى 
عمل کنند.

در کنار خواص ضدکرونایى انار ذکر این نکته حائز اهمیت است که مصرف 
بیش از اندازه این میوه نیز توصیه نمى شود و گروه هاى ذیل در مصرف انار 

باید احتیاط بیشترى به خرج دهند:
1. افراد سرد مزاج نباید در مصرف خوراکى پوست میوه انار و فرآورده هاى 

آن زیاده  روى کنند.
2. مشــکل افراد مبتال به یبوســت، با مصرف خوراکى پوســت انار و 

فرآورده هاى آن تشدید مى شود.
3. برخى عقیده دارند در موقع مصرف خوراکى پوست انار و فرآورده هاى 

آن، باید از خــوردن روغن 
کرچک خوددارى شود زیرا 
ممکن است ایجاد مسمومیت 

کند.
4. افــرادى کــه داروهایــى چون 
کاربامازپین (Tegretol)، روزوواستاتین 
(Crestor)، تولباتامیــد (Orinase) و وارفارین 
(کومادین) مصرف مى کنند باید در مصرف انار احتیاط کنند. 
مصرف انار با وارفارین ممکن است، اثرات جانبى وارفارین را افزایش دهد. 
همچنین داروهایى که براى فشارخون باال استفاده مى شوند، از آنجایى که 
انار خود کاهش دهنده فشارخون است، مصرف انار با این داروها مى تواند 

باعث افت شدید فشارخون شود.
5. خوردن انار براى مبتالیان به زخم معده و روده جایز نیست همچنین 

موجب کاهش جاذبه کبد مى شود.
6. افراط در خوردن انار منجر به زبر شدن گلو مى شود در ضمن افرادى که 

مبتال به ناراحتى ریوى هستند باید در مصرف انار احتیاط کنند.

ى 
ب 

عصاره 
ســیعى از 

ممکن ویروس

آن،
کرچک
ممکن

کند.
4. افــرادى

etol

ى وق ز ى ر ی ن ور ب ر
متوقف مى شود و در آخر اینکه خوردن بعد از گرسنگى واقعى احساس 

دتان در شما ایجاد نمى کند.

کاربامازپین(

    پیشگیرى از ابتال به کرونا با میوه بهشتى

از زمان انتشار خبر توزیع واکسن کرونا در انگلیس، سئواالت بسیارى در خصوص نحوه 
توزیع آن، مطرح شده و بیشترین سئوالى که این روزها پرسیده مى شود این است که آیا 
افرادى که قبًال به کرونا مبتال شده اند، نیازى به دریافت واکسن دارند یا به شکل طبیعى 

در بدن آنها مصونیت ایجاد شده است؟
به طور منطقى به نظر مى رســد بدن افرادى که ســابقه ابتال به کرونــا را دارند، باید 
آنتى بادى هاى الزم را در خود داشته باشد. این نظر با توجه  به تحقیقات مؤسسه راکفلر 
در آمریکا تأیید شده است. در واقع بدن افرادى که پس از ابتال به کرونا بهبود پیدا کردند 

در صورت مواجهه دوباره با بیمارى، دفاع مؤثرترى از خود بروز مى دهد.
با این  حال سخنگوى وزارت بهداشت انگلیس گفت: این وزارتخانه حتى افرادى را که از 
بیمارى همه گیر کرونا بهبود یافته اند به دریافت واکسن تشویق مى کند. البته آزمایش هاى 
واکسن کرونا روى افرادى که قبالً در معرض ویروس قرار نگرفته اند، تمرکز داشته است 
و بنابراین هنوز مشخص نیست که چگونه یک فرد بهبودیافته نسبت به واکسن واکنش 

نشان مى دهد.
همچنین «النور رایلى»، استاد ایمونولوژى و بیمارى هاى عفونى در دانشگاه ادینبورگ در 
اسکاتلند، مى گوید کسانى که از این اپیدمى بهبود مى یابند، داراى سطح متفاوتى از آنتى 
بادى و فعالیت خنثى ســازى (از بین  بردن اثرات عفونت از سلول ها) هستند و بنابراین 
محافظتى که این افراد از آن برخوردار هستند، داراى محدودیت زمانى متفاوت است و 
برخى از آنها ممکن است نسبت به دیگران، مدت بیشترى در برابر اپیدمى مصون بمانند. 
وى افزود که ممکن است گروهى از افراد بهبودیافته مجدداً در معرض خطر ابتال به این 

بیمارى همه گیر قرار بگیرند.
ازاین رو واکسن ها باعث تحریک پادتن ها در بدن مى شوند که به آنها کمک مى کند تا 

براى مدت طوالنى ترى از آنها محافظت کند.

کسانى که یکبار کرونا 
گرفته اند هم نیاز به 

واکسن دارند؟

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى پیکان تیپ 
1600مدل 1383 بنزینى به شــماره  i
موتــور 11283003892 و شــماره 
شاســى 83401490   به شماره پالك 
53 – 321 ص 41 متعلــق به محمد 
مهــورى حبیب آبادى به شــماره ملى 
1287242812 فرزند محمدعلى مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو ســوارى پیکان 
1600 مــدل 1383 بنزینى  i تیــپ
به شــماره موتور 11283003892 
و شــماره شاســى 83401490  به 
شماره پالك 13 – 233 ل 14 متعلق 
به مســعود عموزیدى به شماره ملى 
1282334107 فرزنــد احمد  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.



یکى از راه هاى تحقق رشد و توسعه شهرى تأمین بستر کاربردى مناسب و ایجاد 
فرصت هاى مساوى براى حضور فعال افراد و اقشار مختلف در جامعه است.

بر اســاس آمار، امروزه 10 تا 12 درصد از جمعیت کشــور را توانخواهان و کم 
توانان جسمى تشــکیل مى دهند و باید پذیرفت و معلولیت به عنوان پدیده اى 
زیستى و اجتماعى واقعیتى اســت که تمام جوامع با آن مواجه هستند و برهمین 
اساس ارزیابى و مناسب سازى فضاى عمومى براى معلوالن و جانبازان یکى از 
ضروریات جوامع بوده، به ویژه جامعه ما که بعد از جنگ تحمیلى با تعداد زیادى 

از جانبازان مواجه است.
به مناسبت روز جهانى معلوالن براى بررسى وضعیت استانداردسازى فضاهاى 
شهرى زرین شهر براى معلوالن و جانبازان به سراغ شهردار زرین شهر رفتیم تا 

نظر او را در این باره جویا شویم. 
میثم محمدى با بیان اینکه معلوالن بخش مهمى از جامعه به شــمار مى آیند، 
اظهار کرد: مناســب ســازى فضاهاى شــهرى براى معلوال ن جسمى ازجمله 
رویکردهاى عدالت محور در برنامه ریزى و مدیریت شــهرى معاصر محسوب 

مى شود.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه حقوق معلوالن در حوزه مدیریت شهرى یکى 

از بارزترین نیازهاى یک جامعه است و چنانچه در حوزه شهرسازى به آن توجه 
نشود به گوشه نشینى هرچه بیشــتر این قشر دامن مى زند اذعان کرد: مدیریت 
شهرى زرین شهر در دوره پنجم بر این باور بوده است که زرین شهر باید شهرى 
براى همه باشد و بر همین اساس تمام تالش خود را در جهت دستیابى این قشر 
به فرصت هاى برابر و تقویت نگرش مثبت جامعه به توان این افراد به کار گرفته 

است.
وى با بیان اینکه انتظار معلوالن از مدیریت شهرى بیش از حرکت هاى تبلیغى 
و شعارى است، گفت: باید اقدامات عینى و عملى در شهر انجام شود تا استفاده 
از خدمات شهرى براى این افراد ملموس باشد اما نباید فراموش کرد سازندگان 
شهر، فقط شهردارى ها نیستند و باید در آیین نامه ها و نیازهاى مباحث شهرى 
این مسئله را در نظر بگیریم که اگر کسى خواست در جایگاه سازنده شهر فضاى 
عمومى و اختصاصى را ایجاد کند، اســتانداردهاى الزم را داشته باشد که همه 

بتوانند از آن استفاده نمایند.
محمدى با بیان اینکه اگر مى خواهیم سطح مشــارکت معلوالن را در شهر باال 
ببریم تا عزت نفس پیدا کنند و خالقیت آنها شــکوفا شود باید حداقل امکانات 
را براى آنــان فراهم کنیــم، اضافه کرد: رفع عیــوب و نواقــص معابر، ایجاد 
رمپ هاى عبور و مرور، نصب تابلوهاى ترافیکى مناسب، ایجاد خطوط بساوایى در 
سنگفرش پیاده روهاى شهرى و... اقداماتى است که در حوزه شهرى انجام شده 
است و هرچند به علت گستردگى مراحل اجراى پروژه و مساحت زیاد معابرى که 
به مناسب سازى نیاز دارد ممکن است نواقصى هم در مراحل اجراى طرح وجود 
داشته باشد، اما تمام توان خود را براى رفع مشکالت این گروه از شهروندان به 

کار گرفته ایم.
وى افزود: همچنیــن برنامه ریزى هاى الزم انجام شــده تا جایــگاه نظارتى 
شهردارى در اینگونه مباحث بیشتر شــود و قبل از اخذ پایان کار استانداردهاى 
رمپ ها و... مورد بررســى قرار گیرد از طرفى در ساختمان هاى جدید التأسیس 
نیز باید دسترسى معلوالن و ایمنى عبور آنان دیده شود تا ورود ایمن براى آنان 

به وجود آید.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

تا آفریدگانــت را نیــک بیازمایى، ســرایى آفریــدى و در آن خوانى 
گستردى از آشــامیدنى ها و خوردنى ها و زنان و خادمان و قصرها و 
رودها و کشتزارها و میوه ها. پس   دعوت کننده اى فرستادى که مردم 
را بدان دعوت کنــد، ولى نه دعوت کننده را پاســخ دادند و نه به آنچه 
ترغیبشان کردى، رغبتى نمودند و نه به آنچه تشویقشان کرده بودى، 
اشتیاقى نشــان دادند. بلکه، به مردارى روى آوردند و به خوردن آن 

موال على (ع)خود را رسوا کردند و بر دوستى آن اتفاق نمودند.
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