
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 19 خرداد  ماه 1400 / 9  ژوئن  2021 / 28  شوال 1442
سال هجدهم /شماره 4055 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

غذاهاى آماده، دشمن قلب و عروق استدما دوباره به 40 درجه مى رسدمرضیه برومند: نسل من آرمان داشتسرنوشت نامعلوم 3 ُتن پانسمان  اهدایى یونیسف ذهن هاى مریض به سپاهان اتهام مى زنند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

لب به قهوه نزنید  
اگرفشار خونتان 

پایین است

اصفهان به جنوب نزدیک تر مى شود
2

3

3
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برندهاى مطرح طال از 
اصفهان کوچ کرده اند

افزایش موارد سرخک 
در کشور

فاز اول سامانه دوم 
آبرسانى کمبود آب شرب 

را برطرف مى کند
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علت مشاهده 
دود غلیظ در 

میدان نقش جهان

قهوه یکى از محبوب ترین  نوشیدنى ها در سراسر 
جهان است. این نوشیدنى حاوى مقدار زیادى 
پلى فنول است که از آنتى اکسیدان ها به شمار 

مى رود. آنتى اکسیدان ها نیز به توانایى در آسیب 
سلولى معروف هستندومبارزه با ...

دیروز حریقى در کوچه یخچال اصفهان رخ داد 
و دود غلیظى در نزدیکــى میدان نقش جهان به 

دلیل این حادثه مشاهده شد.
فرهاد کاوه آهنگران، ســخنگوى آتش نشــانى 
اصفهان با اشاره به وقوع حریق در پشت مدرسه 
حلبیان در انبار لوازم دست دوم منزل در مجاورت 
انبار فــرش در کوچه یخچــال اصفهان، اظهار 
کرد: این حادثــه در ســاعت 12 و 26 دقیقه به 
سامانه 125 سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گزارش شــد که بالفاصله 

آتش نشانان راهى محل حادثه شدند.
وى گفت: آتش نشانان...
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یک درصد جمعیت اصفهان واکسینه شده اندیک درصد جمعیت اصفهان واکسینه شده اند
موجودى واکسن کم و روند واکسیناسیون ُکند شده استموجودى واکسن کم و روند واکسیناسیون ُکند شده است
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به جز یک مسیر ریلى، 2 مسیر مهم جاده اى با محوریت اصفهان هم به زودى افتتاح خواهد شد

4 خوان مشترك یحیى و محرم 
نبرد سپاهان و پرســپولیس براى کسب عنوان قهرمانى لیگ برتر 
بیستم داغ شــده و نکته جالب در هفت دیدار پایانى دو تیم این 
اســت که یحیى و محرم در ادامه لیگ چهار رقیب مشــترك 

خواهند داشت.
سپاهان و پرسپولیس 48 امتیازى هستند و تقریبًا مى توان گفت 

اصلى ترین شانس هاى قهرمانى هستند چون...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فکر مصرف مازوت 
در اصفهان را 

از ذهنتان بیرون کنید

خطاب استاندار به مسئوالن کشور:

جزئیات ارائه خدمات مالیاتى از طریق اداره پست
8

5

واکنش استقالل واکنش استقالل 
به مذاکره با به مذاکره با 

مدافع ذوب آهنمدافع ذوب آهن

مدیر عامل - منصور رفیعى

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى گردد مورخه 1400/04/08 
جهت مجمع عمومى فوق العاده که ساعت 8:00 صبح سه شنبه واقع در آدرس: 
اصفهان، خیابان مصلى جنوبى، کوچه واله اصفهانى، مجتمع کوثر، طبقه اول، 

واحد یک، کد پستى 8164956365 برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:  انحالل شرکت

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
شرکت بین المللى پترو تراز پرشین

به شماره ثبت 31770 و شناسه ملى 10260523228

هیأت مدیره 

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت دامدارى و کشاورزى 
اصفهان شیر (سهامى خاص) به شماره ثبت 4896 دعوت به عمل مى آید. جلسه در تاریخ 
1400/03/31 روز دوشنبه در محل قانونى شرکت که به آدرس: اصفهان، جاده آبشار به 

طرف زیار کیلومتر 23 شرکت اصفهان شیر تشکیل مى گردد، حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

مجمع عمومى عادى: انتخاب مدیران و بازرس و روزنامه کثیراالنتشار در ساعت 9 صبح
مجمع عمومى فوق العاده :تغییر آدرس 11 صبح 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده  
شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 10260260471 

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان از پیشرفت 70 
درصدى عملیات گازرسانى به روستاهاى منطقه پیشکوه 

در فریدونشهر خبر داد.
سید مصطفى علوى بیان داشــت: عملیات گازرسانى به 7 
روستاى منطقه پیشکوه فریدونشهر با 70 درصد پیشرفت 

فیزیکى در حال اجراست.
وى اعتبار اختصاص یافته براى اجــراى این طرح را بیش 
از 580 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: گازرسانى به مناطق 

سخت گذر تاثیر بسزایى در کاهش مشکالت مردم در تامین 
گاز براى مصارف خانگى دارد. این مقام مسئول، با بیان اینکه 
طبق طرح مهیا شده، گاز دهستان پیشــکوه فریدونشهر 
از طریق شهرســتان مجاور یعنى شهرســتان الیگودرز در 
استان لرستان تأمین خواهد شــد، افزود: پس از انجام آیین 
کلنگ زنى، بالفاصله عملیات حفارى براى لوله گذارى در 
محدوده اى از طرح که در شهرستان فریدونشهر قرار داشت 
انجام شد اما انجام طرح در اســتان لرستان به چالش هاى 

برخورد  که پروژه را با تاخیر مواجه ساخت.
سید مصطفى علوى تصریح کرد: بخشى از لوله گذارى این 
پروژه از کنار جاده عبور مى کند و در حریم جاده قرار دارد به همین 
دلیل مى بایست مجوز حفارى از مسئوالن راه و شهرسازى 
استان لرستان اخذ مى گردید و از طرفى اگر مى خواستیم مسیر 
عبور لوله را از حریم جاده خارج کنیم به اراضى کشاورزى برخورد 
مى کردیم که این امر نیز معارض شخصى داشته و رفع معارض 

نیازمند هزینه هاى کالنى است.

پیشرفت گازرسانى به روستاهاى پیشکوه در فریدونشهر 

در مراسمى با حضور مسئولین استانى، طرح "امداد مومنانه و ارتباط ماندگار" به همت 
پایگاه بسیج مخابرات منطقه اصفهان و با مشارکت کمیته امداد امام خمینى (ره) استان، 

در راستاى اجراى عدالت ارتباطى در بین اقشار کم درآمد جامعه، اجرایى شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، فرمانده پایگاه بسیج مخابرات منطقه 
اصفهان در این آئین با اشاره به فلسفه اجراى این طرح گفت: این طرح براى اولین بار در 
کشور،  با مشارکت کمیته امداد حضرت امام (ره) اجرایى شده و شامل اهدا، نصب و راه 
اندازى هزار مودم به همراه ارائه سرویس اینترنت 6 ماهه رایگان به مدد جویان کمیته 
امداد است که امروز در فاز اول شــاهدتحویل  نمادین اولین سرویس به دو مدد جوى 

محترم در شهرستان شهرضا و شهر اصفهان هستیم.
رامین خمسه افزود: این طرح ماحصل جلسات شوراى بسیج حوزه شهید رجایى است که 
بر مبناى استفاده از ظرفیتهاى ادارات و ارگان ها در جهت اشاعه کمک هاى مومنانه در 
سطح اداره و جامعه پیاده سازى شد و امیدواریم با کمک کمیته امداد حضرت امام (ره) در 

سایر ارگان ها نیز بر حسب توانایى و ظرفیت هاى آن ها تسرى پیدا کند.
خمسه خاطر نشــان کرد: بخش قابل توجهى از هزینه ارائه سرویس اینترنت 6 ماهه 

رایگان به مددجویان، در یک حرکت خودجوش مومنانه به همت و با مشارکت بسیجیان 
و کارکنان مخابرات منطقه اصفهان تامین شده که امیدواریم خداوند به ایشان اجر جزیل 

عنایت کند.

طرح اهداى 1000 مودم رایگان کلید خورد

به گزارش روابــط عمومى اتاق بازرگانــى اصفهان، در 
اولین جلسه میز تخصصى تجارت با آفریقاى مرکزى و 
غربى که به صورت وبینارى و با حضور على اکبر رضایى، 
رئیس اداره سوم آفریقا در وزارت امور خارجه برگزار شد، 
شــرکت کنندگان با حوزه هاى مختلف ازجمله صنایع 

غذایى، فلزات گرانبها، محصوالت پتروشیمى و غیره آشنا 
شدند. در این جلسه مباحثى مانند نحوه حضور و تبلیغات 
در بازار آفریقا، صادرات و واردات محصوالت کشاورزى، 
مصنوعات فلزى و غیر فلزى، تعرفــه ها ،ظرفیت  مواد 
معدنى و  پالتین، طال، اورانیــوم، صادرات خدمات فنى 

و مهندســى  و همچنین نحوه حمل کاال به کشورهاى 
آفریقایى نیز بررسى شد.

همچنین در این نشست پیشنهاد شد تا با همکارى اتاق 
بازرگانى اصفهان میزهاى تجارت با کشورهاى آفریقایى 

برگزار شود.

اولین میز تجارت با آفریقاى مرکزى و غربى برگزار شد

عملیات اجرایــى و نصب 800 نیروگاه خورشــیدى 5 
کیلوواتى براى متقاضیان مناطق محروم استان اصفهان 
وبا استفاده از تسهیالت 500 میلیون ریالى توسط 5 بانک 
عامل به همت بسیج سازندگى وشرکت توزیع برق استان 
اصفهان در سالن اجتماعات ســپاه صاحب الزمان (عج)

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان، مهندس عالقمندان مدیر عامل شرکت توزیع 

برق استان اصفهان گفت: این طرح براى مناطقى در نظر 
گرفته شده که نیازمندى بیشترى  را در معیشت خود دارا 
مى باشند که انشــاا... بهره خوبى را براى مردم استان با 
خرید انرژى به صورت تضمینى تا 20 سال دارد.در این 
نشست سردار فدا ارشد نظامى استان اصفهان و فرمانده 
سپاه صاحب الزمان(عج) از همکارى خوب شرکت توزیع 
برق استان با بسیج ســازندگى در اجراى طرح تقدیر و 

تشکر نمود.

آغاز نصب 800 نیروگاه خورشیدى 5 کیلوواتى 
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عباس غزالى: 
هنوز هم گالیه 
دارم که «مینو» 
دیده نشد
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رئیس اداره بیمارى هاى قابل پیشگیرى با واکسن وزارت 
بهداشت، نســبت به افزایش موارد بیمارى سرخک در 

کشور هشدار داد.
محســن زهرایى گفت: با شــیوع کرونا در دنیا، شاهد 
اختالل در روند واکسیناســیون اطفال بوده ایم و اگر در 
روند واکسیناسیون اطفال دچار مشکل شویم، این احتمال 

هست که بیمارى هاى واگیردار کودکان دوباره برگردد.
رئیس اداره بیمارى هاى قابل پیشگیرى با واکسن وزارت 
بهداشت، به بیمارى سرخک اشاره کرد و افزود: 32 مورد 
سرخک در کشور گزارش شــده که 10 مورد آنها در یک 

هفته اخیر بوده است.

وى با تأکید بر اینکه یک فرد مبتال به سرخک مى تواند 18 
نفر را مبتال کند.ادامه داد: سرخک با واکسیناسیون کنترل 
مى شود اما اگر پوشــش کاهش یابد، دوباره بر مى گردد. 
وى با بیان این مطلب که سرخک از طریق تنفس منتقل 
مى شود، گفت: سرخک بسیار مسرى است و حتى از فاصله 

10 مترى هم منتقل مى شود.
زهرایى با عنوان این مطلب که موج بسیار بزرگ سرخک 
در سال هاى 81 تا 82 در کشور رخ داد، افزود: در آن سال ها 
11 هزار مورد سرخک در کشــور گزارش شد و نهایتاً دو 
سال پیش توانستیم سرخک را حذف کنیم لذا، نباید اجازه 

بدهیم این بیمارى دوباره باز گردد.

آنطور که رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه 
شهید بهشتى مى گوید در حال حاضر واکسن چندانى در 

کشور وجود ندارد. 
علیرضا ناجى تأکید کرد: متأســفانه به علت بدقولى هایى 
که شرکت هاى تولیدکننده واکســن مثل چین و روسیه 
کرده اند، دسترسى به واکسن براى ما بسیار بسیار سخت 
شده اســت. از طرف دیگر صندوق کواکس هم دست ما 
را از سهمیه واکســنى که باید به ما مى داد، خالى گذاشته 
است. کشور هندوستان هم به علت مشکالت خودش و یا 
دالیل دیگرى که ممکن است باشد، از تحویل واکسن به 
ما خوددارى کرده است. واکسن کاالى استراتژیکى شده 

است که کشورها درباره آن با هم رقابت خیلى شدید دارند. 
تولیدات به اندازه احتیاجى که در دنیا وجود دارد، نیســت. 
روسیه هم توانایى تولید واکسن اسپوتنیک به مقدار خیلى 
زیاد را ندارد، کشورهاى دیگر هم پیش خریدهاى زیادى 
کردند اما هنوز دریافت نکرده اند. چین هم به تعداد زیادى از 
مردم خودش روزانه واکسن تزریق مى کند. همه اینها دست 
به دست هم داده و باعث بدقولى در تحویل واکسن به ایران 
شده است. وى افزود: االن واکسن زیادى در کشور نیست و 
به نظر مى رسد محموله جدیدى از واکسن در هفته آینده به 
کشور وارد شود اما اگر وارد نشود باید فکر جدى در این باره

 کنیم.

افزایش موارد سرخک 
در کشور 

واکسن زیادى در ایران 
وجود ندارد

«شاد» غیر الزامى شد
با تصمیم ســازمان تنظیم و    تابناك |
مقررات و از اول تیرماه بسته هاى ویژه اینترنت 
رایگان آموزش مجازى به سیمکارت هاى دانش 
آموزى اختصاص مى یابد. بر این اساس دانش 
آموزان مى توانند آموزش مجــازى رایگان را 
در پلتفرم دلخواه خود دنبال کنند.از اول تیرماه 
استفاده از پلتفرم «شــاد» دیگر رایگان نیست 
و هزینه آن مانند دیگر پیام رســان ها محاسبه 

مى شود.

کروناى هندى و آفریقایى 
در تهران

  ایسنا| معاون درمان ســتاد کروناى 
استان تهران علت روند کاهشــى گذر از پیک 
چهارم را حجم باالى ویــروس معرفى و اظهار 
کرد: ما حجم زیادى از بیماران را در کلینیک هاى 
سرپایى مدیریت مى کردیم تا با کمبودى مواجه 
نشویم، اما به نظر مى رسد این رفتاِر یک ویروس 
جهش یافته اســت. البته این امــکان از نظر 
اقتصادى وجود ندارد که تک تک بیماران از نظر 
اینکه به چه نوع جهشى از ویروس مبتال شدند 
را بررسى کنیم  ولى طبیعتاً رفتار جدید ویروس با 
سال گذشــته و ویروس ووهان متفاوت است . 
موارد تک گیرى از ویــروس هندى و آفریقایى 
هم در اســتان گزارش شده اســت اما اینگونه 
نیســت که بخواهیم همه مبتالیان را مرتبط با 

این جهش ها بدانیم.

افزایش قیمت 
پذیرفتنى نیست

جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى    ایسنا|
دولت روز سه شنبه به ریاســت رئیس جمهور 
برگزار شد. حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانى در این جلسه با تأکید بر مصوبه دولت بر 
کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت ها، گفت: 
دولت صریحًا تأکید و اعالم کرده است افزایش 
قیمت کاالها به ویژه اقالم ضرورى مردم به هیچ 
وجه پذیرفتنى نیست و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موظف اســت با جدیت و با هماهنگى 
دستگاه هاى ذیربط، (اصناف و تولیدکنندگان) 
نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش 
آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگى 
و معیشت مردم در شرایط کنونى اقتصادى شود.

هدر رفت باال
جالل محمــودزاده، نایب رئیس    ایلنا|
کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: به دلیل عدم توسعه 
مناسب آبیارى نوین و اســتفاده از روش هاى 
ســنتى، تنها 35 درصد از آب بخش کشاورزى 

استفاده مفید شده و 65 درصد آن هدر مى رود.

خرما گران نشده
رئیس انجمن خرما قیمت هر کیلو    بهار |
خرما مضافتى در مبــدأ را 20 تا 25 هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: على رغم افزایش هزینه هاى 
تولید، قیمت خرما نســبت به دو سال گذشته 
تغییرى نداشته است، هر چند در خرده فروشى ها 
قیمت در برخى مقاطع باالست. اما میان گرانى و 

گرانفروشى تفاوت وجود دارد.

رد صالحیت طالیى
با اعالم نهایى اسامى     دیده بان ایران |
تأییدصالحیت شدگان ششمین دوره انتخابات 
شوراى شهر تهران، صالحیت سردار مرتضى 
طالیى، رئیس ســتاد انتخاباتى ابراهیم رئیسى 
در تهران مورد تأیید هیئــت عالى نظارت قرار 
نگرفت و رد شــد. این در حالى است که در این 
لیست ، سید جعفر تشکرى هاشمى و ناصر امانى 
دو معاون محمد باقر قالیباف ســرانجام تأیید 

صالحیت شده اند.

کاسبى از تحریم 
  آفتاب نیوز | عبدالناصــر همتــى نامــزد 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهورى در 
برنامه گفتگوى ویژه خبرى شبکه 2 سیما پاسخگوى 
پرسش ها بود. او گفت: دو الى ســه هزار نفر زیر 18 
ســال ظرف یک هفته چهار هزار میلیارد تراکنش 
دارند. یک عده هستند که اجازه نمى دهند تحریم رفع 
شود که کاسبان تحریم هستند. ما در سال 20درصد 
هزینه تحریم مى دهیم. در ســال گذشته فقط ، 80 
میلیارد حجم تجارت خارجى بــوده ، اما 16 میلیارد 
دالر هزینه مبادالتى تحریم مى شود این 16 میلیارد 

دالر توى جیب چه کسانى مى رود.

ادعاى فائزه علیه مهرعلیزاده
فائزه هاشمى گفته است: به نظر     خبر آنالین |
من مهرعلیزاده کاندیدا مى شود، نه براى اینکه رئیس 
جمهور باشد، یعنى اکثر کاندیداها این گونه هستند 
یعنى کاندیدا مى شــوند تا بعداً بتوانند در دولت هاى 
بعدى مطرح باشند و ُپستى به آنها داده شود. من فکر 
مى کنم آقاى مهرعلیزاده چنین هدفى دارد تا اینکه 

واقعًا بخواهد رئیس جمهور باشد.

مناظره است یا خندوانه؟!
غالمحســین کرباســچى درباره    انتخاب |
مناظره هاى انتخاباتى گفت: مــن فکر مى کنم دو 
تا مشکل هســت. اول نحوه طراحى مناظره و نگاه 
صدا و ســیما. عزیزان صدا و ســیما همانطور که به 
برنامه هاى «کودك  شو» و «خندوانه» نگاه مى کنند، 
نگاهشان به مناظره هم همین است. وى به روزنامه 
«ایران» گفت: نمى دانم این را چه کســى طراحى 
کرده که سئواالت را قرعه کشــى کنند و بعد نامزد 
ریاســت جمهورى مجبور باشــد درباره مهمترین 
مسائل کشور در ســه دقیقه حرف بزند و جمع بندى 
کند. فرق این با مسابقه هفته و برنامه هاى سرگرمى 
تلویزیون چیســت؟ صدا و ســیما براى این مناظره 
بیشتر به دنبال زرق و برق و نمایش دادن ماشین هاى 
تشــریفات و فرش قرمز و دکور برنامه بود تا کیفیت 

مناظره.

ستاد خانوادگى!
   دیده بان ایران | به دنبال انتشــار خبر راه 
اندازى ستاد ابراهیم رئیسى در خیابان فرشته تهران، 
خبرهاى رسیده حاکى از این اســت که این ستاد با 
عنوان «ستاد صلح» و با ریاست جمیله علم الهدى، 
در حال انجام فعالیت انتخاباتى اســت.  حامد، ماجد، 
على و مهدى علم الهدى فرزندان آیت ا... علم الهدى، 
امام جمعه مشهد به همراه خواهرشان- جمیله علم 
الهدى- که همســر ســیدابراهیم رئیسى است در 
چندروز گذشته اداره  و انتصابات اعضاى اصلى ستاد 

را در اختیار خود گرفته اند.

معجزه کاغذها
  تسنیم| علیرضــا زاکانــى، کاندیــداى 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى به بى 
برنامگى برخى کاندیداها در جریان مناظره اشاره کرد 
و افزود: برخى از آقایان اگر کاغذهایشــان را بگیرید 
باید بنشــینند و ما را نگاه کنند! من پیشــنهاد دادم 
یک سئوال را از هر هفت نفر بپرسند و ما پنج دقیقه 
توضیح دهیم؛ بعد هم بگویند هرکس پنج دقیقه نظر 
دیگرى را نقد کند؛ آن وقت مردم مى فهمند چه کسى 

برنامه دارد.

یا شعار ندهید یا...
معصومه ابتکار، معــاون امور زنان    ایسنا|
و خانواده رئیــس جمهورى با اشــاره به وعده هاى 
نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهــورى در حوزه 
زنان، گفت: نامزدهاى انتخابات ریاســت جمهورى 
یا در حوزه زنان وعده و شــعار ندهنــد و یا اینکه به 
طور مشــخص بگویند چه تعداد وزیر، معاون رئیس 
جمهور، اســتاندار و ســفیر زن در کابینه دولت خود

 مى گذارند.

تا انتخابات

آخرین افتتاحیه هاى دولت تدبیر و امید در بخش ریلى و 
جاده اى در ماه هاى خرداد، تیر و مرداد امسال عملیاتى 
مى شود و سوت قطار در استان هاى جدیدى شنیده شود.

از جمله قرار است در روزهاى آخر ماه هاى خرداد، تیر و 
مرداد 1400 خط دوم پروژه ریلى «بافق- زرین شهر» 
و همچنین پــروژه هاى  جــاده اى  آزادراه «اصفهان- 
شــیراز» و «پاتــاوه- دهدشــت» به بهره بــردارى 

برسند.
خط دوم ریلــى «بافق- زرین شــهر» با هــدف رفاه 
حال مســافران، ارتقــاى ایمنى، کاهــش مدت زمان 
توقف قطارها و تســهیل برنامه ریزى به منظور تعمیر و 
بهینه سازى شــبکه ریلى به طول 237 کیلومتر مراحل 
نهایى آماده سازى خود را طى مى کند. مهمترین مشکل 
خطوط ریلى در این محور به نهایت رســیدن ظرفیت 
آن است و با اضافه شــدن خط دوم امکان اعزام قطار 
بیشــترى در خطوط ریلى ایجاد خواهد شد. اکنون به 
دلیل یک خطه بودن خطوط ریلــى قطارها به صورت 
رفت و برگشتى روى یک خط در حال حرکت هستند و 
پیش بینى مى شود با دو خطه کردن خطوط 20 درصد به 

ظرفیت موجود اضافه شود.
از پروژه هــاى جاده اى هــم با اجراى پــروژه آزادراه 
اصفهان - شــیراز، مســیر ســفر از اصفهان به شیراز 
به طــول 130 کیلومتــر و حدود دو ســاعت کاهش 
مى یابد. کل آزادراه اصفهان شــیراز 340 کیلومتر و در 
دو بخش اصفهان- ایزدخواست به طول 116 کیلومتر 
و ایزدخواست- شیراز به طول 224 کیلومتر پیش بینى 

شده است.
پس از بهره بردارى، این طرح بــه نقطه پایان نخواهد 
رســید زیرا ادامه پروژه از ایزدخواست به اصفهان ادامه 
خواهد داشت و پس از بهره بردارى، مسیر این آزادراه از 
شیراز به سمت بوشهر نیز توسعه خواهد یافت به گونه اى 

که شاهد توسعه این آزادراه از شیراز به سواحل جنوبى 
کشور خواهیم بود.

طرح ملى «پاتاوه- دهدشــت» هم به عنوان شــریان 
حیاتى و تحول آفرین در خطه جنوب کشور سال 1373 
کلید خورد، اما روند اجراى آن کند پیش رفت تا اینکه در 
دولت دوازدهم به عنوان یک طرح مهم دیده شد. مسیر 

اصلى پاتاوه - دهدشت به طول 136 کیلومتر در ادامه 
محور اصلى شهرضا - یاسوج، بخشى از کریدور اتصال 
مرکز کشور به جنوب و در واقع اتصال دهنده بخشى از 
مرکز کشور از اســتان اصفهان به بنادر جنوبى در زمان 
کمترى است. چهار دولت در این مدت تالش کردند که 
جاده پاتاوه به دهدشت را به پایان برسانند اما در دولت 

دوازدهم نگاه ویژه اى به این طرح شد.
ساخت محور پاتاوه - دهدشت تحوالت شگرف ملى و 
محلى در پى خواهد داشت به طورى که با پایان ساخت 
این مســیر فاصله بندر امام خمینى (ره) تا اصفهان 270 
کیلومتر و زمان عبور از مســیر نیز چهار ساعت کاهش 

خواهد یافت. 

به جز یک مسیر ریلى، 2 مسیر مهم جاده اى با محوریت اصفهان هم به زودى افتتاح خواهد شد

اصفهان به جنوب نزدیک تر مى شود

 بازى تیم ملى فوتبال ایران و بحریــن درحالى با نتیجه 
برترى 3 بر صفر به نفع تیم ملى فوتبال کشورمان به پایان 
رســید که بیش از هر چیزى، عدم حضور یک گزارشگر 
درســت همچون عادل فردوســى پور حس شد. وقتى 
محمدرضا احمدى در یک کپِى ناشیانه از جمله اى استفاده 
کرد که قبًال عادل از آن استفاده کرده بود، داغ دل هواداران 
عادل در فضاى مجازى تازه شــد، «آخیش! چه ِکیفى 
کردیم»، این، آن لحظه اى بــود که احمدى تالش کرد 
عادل باشد اما خیابانى شد، مثًال آنجایى که گفت «دربى 

غرب آســیا؛ ایران و بحرین». معلوم نیست او چگونه از 
«عربستان» گذشت و به «بحرین» رسید!

محمدرضا احمدى تمام تالش خــود را به کار گرفت تا 
جاى خالى عادل را در گزارش خود ُپر کند اما بیشتر حضور 
جواد خیابانى و سرهنگ علیفر را برایمان زنده کرد. در ُکل 
مى خواهیم این را بگوییم که تصور اینکه عادل فردوسى 
پور در خانه اش نشسته و با صداى محمدرضا احمدى یا 
هر گزارشگر دیگرى، بازى هاى تیم ملى را مى بیند واقعًا 

دردناك است.

رئیس سازمان محیط زیست کشور و معاون رئیس جمهور 
در مورد سنگین بودن جلیقه  محیط بان ها و سختى حمل 
آن در هنگام مأموریت گفت: ما جلیقــه خارجى نداریم و 

محیط بان ها محبور هستند از همین جلیقه ها استفاده کنند.
عیسى کالنترى در پاسخ به این سئوال که آیا این نوع جلیقه 
استاندارد اســت؟ افزود: به هر حال اینها تولید داخل است 
و نوع خارجى آن به دلیل تحریم و مشــکالت دیگر وارد 
نمى شود، این اواخر هم دو محیط بان که کشته شدند یکى 
از آنها گلوله به سرش اصابت کرده بود، یعنى اگر هم جلیقه 
داشت، بى فایده بود، البته دیگرى که محیط بان زنجان بود، 

گلوله به سینه اش اصابت کرده بود.
رئیس سازمان محیط زیست کشور با تأکید بر اینکه در این 
مورد ما تابع نیروى هاى مسلح هستیم و هر چه آنها استفاده 
مى کنند، ما نیز باید اســتفاده کنیم، گفت: البته هزینه  این 

جلیقه ها بسیار کمتر از نوع خارجى آن است.

مؤســس و مدیرعامل خانه بیماران اى بى (پروانه اى) 
گفت:  ایــن بیمارى درمان نــدارد اما پانســمان هاى 
مخصوص مى پلکــس ویژه این بیماران اســت که در 
شرکتى در کشور سوئد تولید مى شود و بسیار پانسمان 
خوبى است و وقتى زخم بیماران زیاد است حتمًا باید از 

این پانسمان استفاده کنند. 
حجت االسالم سید حمیدرضا هاشــمى گلپایگانى با 
تأکید بر اینکه تجهیزات الزم براى تولید پانسمان هاى 
ویژه بیماران اى بى در کشــور وجود ندارد،  گفت: از مى 
2018 تا مى 2019 به دلیل اینکه پانسمان ها به کشور 
وارد نشد،  15 نفر از بیماران اى بى جان خود را از دست 
دادند. کودك 37 روزه اى که با ســوختگى 100 درصد 
در اهواز به دنیا آمده بود،  به پانسمان نیاز داشت اما این 
کودك جان خود را بر اثر نبود پانســمان از دســت داد. 
همان زمان نماینده رســمى کشور دکتر تخت روانچى 
از این کودك در ســازمان ملل متحد نام برد. یونیسف 
به موضوع ورود کرد. دولت آلمان را واســطه قرار داد و 
با حمایت مالى دولت آلمان قرار شــد 5 ُتن و 800 کیلو 
پانسمان تهیه و به وزارت بهداشت تحویل داده شود تا 

در اختیار خانه اى بى قرار بگیرد.
مدیرعامل خانه اى بى گفت:  اردیبهشــت سال گذشته 
پانســمان ها تحویل داده شــد و در نهایت پانسمان به 
صورت موقت به ما تزریق شد اما شفاف سازى نشد که 
این پانسمان چقدر بوده اســت. یکسال از این موضوع 

گذشته است و هنوز مشخص نیست. 
وى در پاسخ به این ســئوال که چه مقدار پانسمان در 
اختیار خانه اى بى قرار گرفته اســت،  گفت: حدود 2 ُتن 
از پانســمان ها به خانه اى بى تحویل داده شــد که به 
صورت ادوارى و بر منباى نیــاز بیماران، از طریق اداره 
پست با شماره مرسوله مشخص در اختیار بیماران قرار 

گرفت. 
هاشمى گلپایگانى تأکید کرد:  هر چند در کنار بیماران 
اى بى، بیماران دیابت، سوختگى و زخم بستر نیز به این 
پانسمان نیاز دارند اما باید شفاف ســازى شود که اگر 
فردى به سوختگى درجه یک مبتال شد و به بیمارستان 
خصوصى یا دولتى مراجعه کرد، آیا پانسمان، رایگان به 
او داده مى شــود؟ یا اینکه او به ناصرخسرو ارجاع داده 
مى شود؟ این پانسمان اهدایى دولت آلمان که به واسطه 
یونیسف به ایران داده شــد، اکنون در بازار آزاد، خرید و 
فروش مى شود. در صورتى که شرکت تولید کننده این 
پانســمان در ایران نمایندگى ندارد و واردات آن ممنوع 
است. ورود پانسمان اى بى به بازار آزاد به این معنى است 
که یا خانه اى بى سوراخ دارد یا از طریق وزارت بهداشت 

به بازار آزاد ورود کرده است.
مدیرعامل خانه اى بــى گفت:   وزارت بهداشــت باید 
درباره ورود پانســمان بیمــاران اى بى به بــازار آزاد 
شفاف ســازى کند اما این شفاف سازى تاکنون صورت 

نگرفته است.

خواست عادل باشد، خیابانى شد!

جلیقه هم تحریم است! 

مرگ از نگاه «استیو جابز» 

سرنوشت نامعلوم 3 ُتن پانسمان  اهدایى یونیسف

اکنون فصل ســخنرانى هاى پس از فارغ التحصیلى در 
ایاالت متحده است و این بدان معناست که سخنرانان 
سلبریتى به دنبال صحبت هاى الهام بخشى هستند تا آنها 
را دانشجویان فارغ التحصیل شده به اشتراك بگذارند. اما 
کمتر سخنرانى هاى فارغ التحصیلى مى تواند به جایگاه 
سخنرانى «استیو جابز» در دانشــگاه استنفورد در سال 
2005 برسد. این سخنرانى نادر توانست ژانر سخنرانى 
فارغ التحصیلى در جهان را به جایگاه تازه اى ببرد زیرا با 
نزدیک به 40 میلیون بار بازدید در یوتیوب، پربازدیدترین 

سخنرانى فارغ التحصیلى تمام دوران است.
سخنرانى جابز با سه داستان از زندگى اش همراه بود: ابتدا 
اینکه وى داستانى در مورد کنار گذاشتن دانشگاه را روایت 
مى کند؛ دیگرى در مورد درس هایى که از اخراج شدن 

از اپل در سال 1985 آموخت و آخرین داستان نیز مربوط 
به تعمقاتش در مورد مرگ. اگر دو داستان اول را به این 
گزاره خالصه کنیم که باید به احساس درونى تان اعتماد 
کنید و چیزى که دوست دارید را انتخاب نمایید، داستان 

سوم بسیار عمیق تر از این حرف هاست. 
در سال 2005، اولین تقالى جابز با سرطان پس از یک 
جراحى موفق، پشت سر گذاشته شــده بود. وى در این 
باره گفت: «این نزدیک تریــن مواجهه من با مرگ بود 
و امیدوارم همچنان نزدیک ترین تجربه من براى چند 
دهه آینده باشد». این ماجرا میرا بودن او را بیشتر به کانون 
توجه تبدیل کرد و جابز در سخنرانى اش از خوبى هاى 
مرگ گفت، تا جایى که آن را «به احتمال فراوان بهترین 

اختراع زندگى» توصیف کرد.

استیو جابز خطاب به فارغ التحصیالن دانشگاه استنفورد 
گفت:«به یاد داشــتن این موضوع که شما خواهید مرد، 
بهترین روشى اســت که من براى جلوگیرى از افتادن 
به دام این تصور که چیزى براى از دســت دادن دارید، 
مى شناسم. زمان شــما محدود اســت، از این رو آن را 
با زندگى کردن در کالبد شــخصى دیگر تباه نسازید... 
شجاعت داشته باشید و قلب و عالقه خود را دنبال کنید. 
آنها از قبل به نحوى مى دانند که حقیقتاً شما مى خواهید 

به چه جایى برسید.»
استیو جابز هیچگاه دهه هاى آینده اى که دوست داشت 
ببیند را ندید و در ســال 2011 در سن 56 سالگى در اثر 
سرطان درگذشت و مرگش این ســخنرانى او را براى 

همیشه در اذهان  ماندگار ساخت.
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رئیسى به اصفهان مى آید
رئیس ستاد مرکزى آیت ا... رئیسـى در اصفهان گفت: 
از روز اول تشـکیل سـتاد اصفهان در رایزنى ها با ستاد 
کشـورى به دنبال حضور آیت ا... رئیسـى بودیم و روز 
دوشنبه در اصفهان میزبان آیت ا... رئیسى خواهیم بود. 
سیدرضا مرتضوى اظهار داشت: در شهر اصفهان در 15 
منطقه و در بهارستان و سپاهان شـهر نیز ستادهایى را 
تعریف کردیم که این ستادها زیر نظر خود کاندیداست.

دما دوباره به
 40 درجه مى رسد

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از کاهش 2 تا 4 درجه سانتیگراد دماى هواى 
اصفهان طى امروز خبر داد و گفت: دماى هواى اصفهان 
با اوج گیرى دوباره تا روز جمعه به 40 درجه سانتیگراد 
مى رسـد. ابراهیم هنرمند اظهار کرد: در بیشتر مناطق 
اسـتان، آسـمان صاف تا کمى ابرى، گاهـى وزش باد 
نسـبتا شـدید و در مناطق شـرقى و تا حـدى مرکزى 
استان گاهى وزش باد شدید و گرد و خاك محلى پیش 

بینى مى شود.

جلسه با رئیس زندان نایین
به گزارش روابـط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، سید نطنزى مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان با رمضانى رئیس زندان نایین دیدار و پیرامون 

افزایش اشتغال مباحثى مطرح و گفتگو کرد.

استقرار سامانه تله متري 
با هدف ضرورت پایش و نظارت بر تأسیسات آبرسانى، 
استقرار سامانه تله متري چاه رودخانه منطقه نطنز آغاز 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه نطنز، شفیعی، 
رئیس اداره بهره برداري و توسعه آب منطقه نطنز ضمن 
اعالم این خبر افزود: با توجه به ضرورت پایش و نظارت 

بر تاسیسات آبرسانی این اقدام انجام شده است.

توسعه شبکه فاضالب
قلعه برتیانچى

مدیـر امور آبفـاى منطقـه 6 اصفهـان با بیـان این که 
توسعه شبکه فاضالب در محله قلعه برتیانچى در حال 
اجرا اسـت، تصریح کرد: در حال حاضر اجراى شـبکه 
جمـع آورى فاضالب بـه سـمت محله هاى گـورت و 
قلعه برتیانچى در حال پیشـرفت اسـت. خلیلى افزود: 
اجراى عملیات توسـعه شـبکه فاضالب در محله قلعه 
برتیانچى به طول 1500 متر با پیشـرفت 50 درصدى 
همراه بوده اسـت که این پروژه نوید خوبى در رابطه با 
تسـریع در روند اجراى توسعه شـبکه فاضالب منطقه 

خوراسگان مى دهد.

کشف 32 هزار لیتر گازوئیل 
فرمانده انتظامى شهرسـتان اصفهان گفـت: ماموران 
گشت انتظامى کالنترى 26 شهر اصفهان حین گشت 
زنى در خیابـان بعثت به یک کامیون کشـنده تانکردار 
مشـکوك شـدند و آن را متوقـف کردنـد. سـرهنگ 
حمیدرضـا اکبرى افـزود: ایـن خـودرو 32 هـزار لیتر 
گازوئیـل بـدون مـدارك و مجوز هـاى قانونـى حمل 
مى کرد. وى گفت: راننده این خودرو دستگیر و تحویل 

مراجع قضایى شد.

نجات جوجه تیغى 
آتش نشانان جوجه تیغى گرفتار در یک منزل مسکونى 
را نجات دادند. فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: حادثه 
گرفتار شـدن یک جوجه تیغى در منزلى مسـکونى در 
سـاعت 21 و 35 دقیقه دوشـنبه شب به سـامانه 125 
سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى شـهردارى 
اصفهان گزارش شـد و آتش نشانان از ایسـتگاه 25 به 
محل حادثه اعزام شـدند و در کمترین زمان خود را به 
محل حادثه در خیابان عطشـاران رساندند. سخنگوى 
سازمان آتش نشـانى افزود: آتش نشـانان جوجه تیغى 
گرفتار را نجات داده و در محل مناسب رهاسازى کردند.

خبر

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مســووالن باید از هم 
اکنون براى تامین سوخت نیروگاه ها در فصول مختلف 
سال پیش بینى هاى الزم را داشــته باشند،  گفت: این 
استان در شــرایط کنونى امکان اســتفاده از مازوت را 

ندارد.
عبــاس رضایى در جلســه هماهنگى مصــرف بهینه 
گاز، در اســتاندارى اصفهان افزود: همانطور که ســال 
گذشــته قرص و محکم بــراى جلوگیــرى از مصرف 
مازوت در این استان ایستادیم، امســال اجازه مصرف 
ایــن ســوخت را در نیروگاه هــاى اســتان نخواهیم

 داد.   

وى با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از انرژى گاز براى 
پیشگیرى از مصرف مازوت ادامه داد: مسووالن کشور 
باید فکر مصرف مــازوت در اصفهــان را از ذهن خود 

بیرون کنند.
اســتاندار اصفهــان اظهار داشــت: ســازمان صمت 
و شــرکت شــهرك هاى صنعتــى این اســتان باید 
نســبت ممیــزى و اســتاندارد ســازى و مصــرف 
بهینــه گاز در صنایــع بــزرگ اســتان اقــدام کنند. 
وى اضافه کرد: شرکت گاز استان باید پیش از هر گونه 
قطع یا کاهش فشــار گاز صنایع و بخش هاى مختلف 

مصرفى، اطالع رسانى الزم را در این زمینه انجام دهد.

آزمایشگاه آب  تصفیه خانه 
باباشیخعلى، برتر شد

فکر مصرف مازوت در اصفهان 
را از ذهنتان بیرون کنید

آزمایشگاه میکروبیولوژى تصفیه خانه آب باباشیخعلى، 
عالوه بر دریافــت گواهى نامه ایزو17025 از شــرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشــور، آزمایشگاه برتر در بین 

تصفیه خانه هاى کشور شناخته شد .
مدیــر تصفیه خانــه آب بابا شــیخعلى آبفاى اســتان 
اصفهان عنوان کرد: ممیزى فنى و مدیریتى آزمایشگاه 
میکروبیولوژى تصفیه خانه آب باباشیخعلى توسط ممیزین 
شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور و مطابق با الزامات 

استاندارد ایزو 17025 به صورت آنالین انجام شد. 
اســماعیل گرجى زاده افزود: بر اســاس نظر ممیزین، 
آزمایشــگاه آب تصفیــه خانــه باباشــیخعلى از نظر 

کیفى، فنــى و  آزمــون هــاى میکروبــى و بیولوژى 
آب، مطابــق با اســتاندارد ایــزو 17025 بوده اســت.
وى با اشــاره به ممیزى مراقبتى که توسط کارشناسان 
شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور انجام شد تصریح 
کرد: آزمایشــگاه آب تصفیه خانه باباشیخعلى، به عنوان 
آزمایشــگاه برتر در بین تصفیه خانه هاى کشور معرفى 
شد.اضافه مى شود تصفیه خانه آب باباشیخعلى با ظرفیت 
تصفیه 11/5متر مکعب آب در ثانیه از بزرگترین تصفیه 
خانه هاى خاور میانه به شــمار مى رود که آب مورد نیاز 
جمعیت ساکن در 57 شهر و 380 روستاى طرح آبرسانى 

اصفهان بزرگ را تامین مى کند.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: شعارهاى 
انتخاباتى که توســط یکى از گروه هاى سیاســى 
در شهر نصب شــده با ســرزندگى اکنون اصفهان 
به واســطه اجراى پروژه هاى عمرانى در چهار سال 
گذشته، مغایرت دارد و کسانى که مبادرت به نصب 

این بنرها کردند بر مدار بى انصافى گام برداشته اند.
علیرضا نصراصفهانى دیروز (سه شــنبه) در یکصد 
و هفتاد و چهارمین جلســه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با اشــاره به انتخابات پیش رو، اظهار 
کرد: مردم اصفهان مرعوب جوســازى، تخریب و 
دادن آدرس هاى غلط و مطالب غیرواقعى این افراد 
نخواهند شــد چون مطالبى که روى بنرهاى شهر 
نوشته شــده، هم ورود زودهنگام به انتخابات است 
هم مملو از دروغ و نشــر اکاذیب دربــاره مدیریت 

شهرى است.
نصراصفهانى تصریــح کرد: الزم اســت فرماندار 
اصفهان که باید حافظ منافع مردم باشد جلوى چنین 
اقداماتى را گرفته و اجازه ندهد بیش از این بر شیپور 

بى اعتمادى دمیده شود.
وى خاطرنشــان کرد: نصب این بنرها مصداق یک 
اقدام تبلیغاتى و انتخاباتى در گوشــه و کنار شــهر 
در مدتى خارج از زمان قانونى تبلیغات اســت و باید 
خیلى زودتر جلوى آن گرفته مى شد؛ معتقدم اگر این 
اتفاقات در دوره هاى قبل مدیریت شهرى رخ مى داد 
و یک بنر حتى با مضامین مناسب تر زده مى شد یک 
شب اجازه نمى دادند نصب شــود و آش را با جایش 

مى بردند.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
اکنون این بنرها به قدرى با آرامش نصب مى شود که 
بعید نیست در مدیریت شهرى هم کسانى باشند که 
نسبت به نصب آن سکوت کرده و حتى به این افراد 

کمک کرده باشند.
وى تاکید کرد: کســانى که دم از بیرون کردن مافیا 
از شــهر مى زنند، بدانند این امر با چنین رفتارهاى 
غیرقانونى ممکن نیســت و امیدوارم مردم جواب 

چنین کم لطفى هایى را بدهند.

انتقاد رئیس شوراى شهر اصفهان
 از یک تبلیغ انتخاباتى

دیروز حریقى در کوچه یخچال اصفهان رخ داد و دود 
غلیظى در نزدیکى میــدان نقش جهان به دلیل این 

حادثه مشاهده شد.
فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى آتش نشانى اصفهان 
با اشاره به وقوع حریق در پشت مدرسه حلبیان در انبار 
لوازم دست دوم منزل در مجاورت انبار فرش در کوچه 
یخچال اصفهان، اظهار کرد: این حادثه در ســاعت 
12 و 26 دقیقه به ســامانه 125 سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گزارش شد که 

بالفاصله آتش نشانان راهى محل حادثه شدند.

وى گفت: آتش نشانان از ایســتگاه 9 و 17 به محل 
حادثه اعزام شــدند و در کمترین زمــان (حدود دو 
دقیقه) خود را به محل حادثه در خیابان مشیر (کوچه 

یخچال) رساندند.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان این که علت حادثه در 
دست بررسى است، افزود: حریق با تالش آتش نشانان 
به سرعت اطفا شده و مانع سرایت آتش به انبار فرش 
شدند، دود غلیظى که در نزدیکى میدان نقش جهان 

مشاهده مى شود ناشى از این حادثه بود.

علت مشاهده دود غلیظ در میدان نقش جهان

سرپرست معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: بــا بهره بردارى از فاز اول 
سامانه دوم آبرسانى اصفهان در هفته هاى آتى کمبود 

آب شرب برطرف مى شود.
محمود چیتیــان در خصوص کاهــش توزیع آب در 
سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ در روزهاى اخیر اظهار 
کرد: حداکثر ظرفیت آبگیــرى و تصفیه آب خام در 
تصفیه خانه آب اصفهان 11 هزار و 500  تا 11 هزار 
و 700 لیتر در ثانیه جهت تأمین آب شــرب شهرها و 
روستاهاى تحت پوشش این سامانه قرار دارد و در حال 
حاضر تأمین آب از تأسیسات سد چم آسمان با  اندکى 
بیش از ظرفیت تصفیه خانه صورت مى گیرد و شرکت 

آب منطقه  اى همواره با توجه به اولویت مصرف شرب 
و بهداشت این موضوع را مدنظر قرار داده است.وى 
افزود: به دلیل جارى نبودن رودخانه زاینده رود از بعد 
تأسیسات سد چم آسمان اکثر چاه هایى که شرکت 
آبفا در مواقع پیک مصرف وارد شبکه آبرسانى می کرد، 
با کاهش دبى زیادى همراه شده و نمونه بارز آن، خارج 
از مدار قرار گرفتن چاه هــاى فلمن به عنوان یکى از 
مهمترین تأمین کننده آب شــرب در مواقع افزایش 
مصرف را مى  توان اشاره کرد و همه مصرف کنندگان 
بر این موضوع واقف هستند که متأسفانه شرایط منابع 
آبى حوضه زاینده رود نسبت به شرایط نرمال بیش از 

45 درصد کاهش داشته است.

فاز اول سامانه دوم آبرسانى 
کمبود آب شرب را برطرف مى کند

موجودى واکسن کم و روند واکسیناسیون ُکند شده است

یک درصد جمعیت اصفهان 
واکسینه شده اند

حدود یک درصد از جمعیت استان اصفهان دز اول و دوم 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

رئیس بیمارى هاى واگیردار مرکز بهداشــت استان با 
اشــاره به اینکه تاکنون بیش از 260 هــزار نفر دز اول 
و بیش از 45 هزار نفر دز دوم واکســن کرونا را دریافت
 کرده اند گفــت: این رقم اصفهان حــدود یک درصد 
جمعیت اســتان اســت و مصونیت کرونایــى ایجاد 

نمى کند.
رضا فدایى گفت: حدود 276 هزار نفر واکسن از وزارت 
بهداشت و درمان تحویل گرفته ایم که بیش از 260 هزار 
دوز آن تزریق شده و حدود 15 هزار دوز باقى مانده است.
وى با بیان اینکه روند واکسیناسیون تا حدودى کند شده 
است، ادامه داد: روند واکسیناسیون کند است اما متوقف 
نشده است و در تالش هستیم با استفاده از واکسن هاى 
باقیمانده و موجود حداقل نوبت دوم واکسن افرادى که 
زمان تزریق نوبت دوم آن ها رســیده است را تأمین و 

تزریق کنیم تا نظم واکسیناسیون بهم نریزد.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
اظهار امیدوارى کرد در روزهــاى آینده محموله هاى 

جدید واکسن که احتماًال واکســن هاى ایرانى باشند، 
به دست دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان برسد و روند 

واکسیناسیون با سرعت بیشترى انجام شود.
وى با بیان اینکه احتمال دارد محموله جدید واکســن 
تا آخر هفته تحویل دانشگاه شــود، افزود: هنوز زمان 
دقیق تحویل واکســن هاى جدید مشخص نیست، اما 
تا زمان رسیدن واکسن هاى جدید، موجودى واکسن ها 
را مدیریت خواهیم کرد تا روند واکسیناســیون به طور 

کامل متوقف نشود.
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: واکسیناسیون گروه ســنى 65 ساله به باال هنوز 
شروع نشده، چرا که تحویل واکسن هاى کرونا با تاخیر 

مواجه شده است.
آرش نجیمى با اشاره به شیب کند کاهشى آمار مبتالیان 
کرونا در استان اصفهان، ادامه داد: با این که شیب کاهش 
آمار کند بوده است، اما میزان مبتالیان بیمارى کووید 19 

کمتر شده و تعداد فوتى ها به زیر 20 بیمار رسیده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: با وجود این که آمارها کاهشى است، اما این به این 

معنا نیست که این وضعیت تداوم داشته باشد و قطعاً باقى 
ماندن در شرایط فعلى به رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
مقابله با شیوع کرونا بستگى دارد اگر افراد سهل انگارى 

کنند به شرایط حاد بازمى گردیم.
وى در خصوص ایجــاد تغییرات در بیمارســتان هاى 
ریفرال کرونا در اصفهان، تصریــح کرد: تعداد بیماران 
بدحال هم کمتر شده است و به زودى تغییراتى هم در 
بیمارستان هاى ریفرال کرونا اتفاق خواهد افتاد و احتماًال 

تعداد بیمارستان هاى مرجع کرونا کاهش مى یابد.
نجیمى بــا بیان این کــه میزان تســت هاى مثبت به 
حدود 20 درصد رســیده اســت، افزود: واکسیناسیون 
گروه سنى 65 ساله به باال هنوز شــروع نشده است و 
با توجه به تأخیرى که در تحویل واکســن هاى کرونا 
ویروس شــده اســت، در حال حاضر واکسیناســیون 
گروه هاى سنى که از قبل اعالم شده را تکمیل خواهیم 
کرد و به محض این کــه تأخیر جبران شــود، تزریق 
گروه هاى ســنى جدید اضافه مى شــود در حال حاضر 
بیش از 60 درصد از سالمندان استان اصفهان واکسینه

 شده اند.

مجموعه ورزشى  آیلین ملکیان به بهره بردارى رسید
مجموعه ورزشــى آیلین ملکیان ویژه مــادر و کودك 
روز سه شنبه در منطقه ارمنى نشــین جلفا اصفهان به 

بهره بردارى رسید.
مجموعه ورزشى آیلین ملکیان با اعتبار 100 میلیارد ریال 
با مساحت 1400 مترمربع داراى 2 باب سالن بدنسازى 
و اصلى به متراژ 500 مترمربع در کوچه سنگتراش هاى 

محله ارامنه شهر اصفهان به بهره بردارى رسید.
این مجموعه ورزشى به پاس افتخارآفرینى هاى آیلین 
ملکیان بانوى ارمنى ساکن محله جلفا که از پیشکسوتان 
بسکتبال ایران است توســط مدیریت شهرى اصفهان 

ساخته و نامگذارى شده است.
عالوه بر این مجموعه ورزشى، از تعدادى از پروژه هاى 
عمرانى و خدماتى منطقه پنج شامل تعریض پل شهید 
ستارى به طول 700 متر و اعتبار حدود 9 میلیارد تومان، 
خیابان آیت ا... طاهرى حدفاصل شهداى صفه و بهدارى 
با هزینه آزادســازى 280 میلیارد تومــان و اجراى پنج 

میلیارد تومان رونمایى شد.
پروژه هاى عمرانى و خدماتى منطقه پنج شهر اصفهان در 
مجموع با هزینه اى بالغ بر چهارهزار و 150 میلیارد ریال 

به بهره بردارى رسید.

برندهاى مطرح طال از اصفهان کوچ کرده اند
عضو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان طال اصفهان بــا بیان اینکه با توجه به 
قوانین متعارض تعــداد صادرکنندگان طال از 20 نفر 
به دو نفر رسیده اند، گفت: امروز تولیدکنندگان طالى 
اصفهان در فضایى کار مى کنند که استاندارد نیست، 
اگرچه بعضا تولیدات طالى اصفهان از لحاظ کیفیت با 
تولیدات ترك و ایتالیا برابرى مى کند و حتى در بازار، 
کار طالى ایران به اسم طالى خارجى فروش مى رود.

ابراهیم حبیب الهى در خصوص شهرك طال اصفهان، 
اظهار کرد: با توجه به سبقه طال اصفهان و رتبه اول این 
شهر در تولید النگو در دنیا و همچنین رتبه اول صادرات 
طال در کشور، با احداث این شهرك حرف هاى زیادى 

براى گفتن خواهیم داشت.

وى با بیان اینکه برندهاى مطرح طــال در تهران یا 
اصالتًا اصفهانى هستند و یا به دلیل برخى مشکالت 
از اصفهان کوچ کرده اند، گفت: باید توجه داشت که 
دولت در بحث کارگاه هاى تولید طال هیچ سوبسیدى 
بابت انرژى، بیمــه و ... به ایــن کارگاه ها پرداخت 
نمى کند، همچنین هیچ تســهیالتى بــراى خرید 

تجهیزات به این کارگاه ها پرداخت نمى شود.
عضو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان طال اصفهان گفت: از زمانى که ترکیه و 
دبى، هاب تولید طال در منطقه شدند، تولیدات طالى 
ایران از قافله عقب ماند، چراکه آن کشورها مصنوعات 
طالى خود را به صورت صــد درصد صنعتى و علمى 
و براســاس نیاز بازار تولید مى کردند تا جایى که طى 

10 سال به جایى رســیدند که صنعت طالى ایران و 
اصفهان با سابقه 3500 سال به آن رسیده بود.

حبیب الهى اضافه کرد: متاســفانه از سال 1391 به 
این طرف مشکالت بســیارى براى صادرکنندگان 
طالى کشــور و اصفهان پیش آمد که موجب شد تا 
صادرات طالى ایران، مختل شــده و امروز شــاهد 
برخى تعارضات در آیین نامه هاى گمرکى هســتیم.
وى بــا بیــان اینکــه از ابتــدا تاکنــون تعــداد 
صادرکننــدگان طــال در ایــران بــه 20 نفــر هم 
نرســیده اســت، گفت: ســال 1391 و 1392 حدود 
750 میلیــون دالر طــال از اصفهــان صادر شــد 
که اکنون به حــدود 20 میلیــون دالر کاهش یافته

 است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
جزئیــات مراحل دریافــت تســهیالت و تحویل 

موتوربرقى را تشریح کرد.
مسعود بنده خدا با بیان این که طبق آمارهاى منتشر 
شده توسط پلیس راهور استان اصفهان یک میلیون 
و 300 هزار موتورســیکلت در استان اصفهان تردد 
مى کنند که نزدیک به نیمى از آن ها در شهر اصفهان 
است، گفت: شهردارى اصفهان سال گذشته اقدام به 
عقد تفاهم نامه سه جانبه با سازمان برنامه و بودجه 
کشــور و صندوق کارآفرینى امید جهت جایگزینى 
شش هزار و 667 دستگاه موتور ســیکلت برقى با 

موتور بنزینى کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با 
اشاره به شرایط ارائه تسهیالت بر اساس تفاهمنامه، 
گفت: پرداخــت وام 120 میلیون ریالى جهت خرید 
موتور برقــى (با کارمزد چهار درصد و اقســاط پنج 
ساله)، پرداخت 15 میلیون ریال کمک بالعوض از 
طرف شهردارى و پرداخت 15 میلیون ریال تخفیف 

از طرف فروشنده از جمله این شرایط است.
وى در خصوص مراحل دریافت تسهیالت و تحویل 
موتوربرقى، تصریح کرد: فرد متقاضى باید در ابتدا 
با ورود به ســامانه https://my.isfahan.ir جهت 
ثبت نام در طرح جایگزینى موتور برقى دریافت کد 
رهگیرى اقدام کند و در ادامه انجام اعتبارســنجى 
توسط شهردارى و ارســال پیامک براى متقاضیان 
جهت تأیید مدارك و ارسال معرفى نامه به صندوق 

کارآفرینى امید انجام مى شود.
بنده خدا گفت: مراجعه به فروشــگاه هاى منتخب و 
انتخاب محصول مورد نظــر و دریافت پیش فاکتور 
جهت ارائه به صندوق کارآفرینــى امید، مراجعه به 
صندوق کارآفرینــى امید جهت افتتاح حســاب و 
تکمیل مدارك جهت دریافت تســهیالت، اسقاط 
موتور ســیکلت فرســوده در مراکز معتبر اسقاط و 
تحویل گواهى اسقاط به صندوق کارآفرینى امید از 
دیگر مراحل دریافت تسهیالت و تحویل موتوربرقى 

است.

جزئیات دریافت تسهیالت و تحویل 
موتورسیکلت برقى
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ســریال «مینو» قرار نبود با ســقوط خرمشهر به پایان برســد. همان  روزها 
کارگردان سریال عنوان کرد که:  «همان زمان که نگارش را آغاز کردیم بنا بود 
با فتح خرمشهر قصه را به پایان برسانیم نه با سقوط خرمشهر! اما از آنجایى که 
به عهدمان وفادار بمانیم و از طرفى به درخواست مردم مبنى بر ساخت ادامه 
این سریال پاسخى داده باشیم، در تالشــیم تا بتوانیم این سریال را در فصل 
دوم نیز تولید کنیم.» اما این سریال ادامه پیدا نکرد و خیلى موضوعاتى از این 
دست باعث شــد تا با عباس غزالى یکى از بازیگران نقش اصلى این سریال 

گفت وگویى انجام شود.
 این روزها مشغول چه کارى هستید؛ مراقبت از کرونا و 

یا در جلوى دوربین سریال یا فیلمى قرار دارید؟
بعد از سریال «شاهرگ» که مربوط به زمان انقالب و بمب گذارى ها و ترورهاى 
سریالى مى شد مدتى به خاطر کرونا کم کار شــدم و به خاطر خانواده مراقبت 
مى کردم؛ فیلم کوتاه ساختم و در یک فیلم سینمایى حضور پیدا کردم که در 
سکوت خبرى ساخته مى شود. این روزها در فیلم سینمایى «گنجشک»  ایفاى 
نقش مى کنم. فعًال درباره جزئیات آن نمى توانم چیزى بگویم و امیدوارم با از 
بین رفتن کرونا بتوانم بیشتر در خدمت سریال ها و فیلم هاى متعددى باشم و از 

این طریق بتوانم به مردم کشورم، خدمت کنم.
چرا کارهایى مثل «مینو» که براى اداى احترام به دفاع 

مقدس، ساخته شده  اند کمتر ساخته مى شود؟
دفاع مقدس مملو از قهرمانانى است که واگویى زندگى هایشان مى تواند براى 
کودك، نوجوان و جوان امروز درس هاى ارزشمندى داشته باشد. لحظه لحظه 
و ثانیه ثانیه زندگى این بزرگان، مى تواند دســتمایه بســیارى فیلمنامه هاى 
جذاب سینمایى و تلویزیونى بشود. وقتى به من چنین پیشنهاداتى مى شود به 
شدت با اعتقاد و عالقه، آن کارها را مى پذیرم تا بتوانم گوشه اى از رشادت ها 
و از خودگذشتگى هاى این بزرگان را به تصویر بکشم. واقعًا پروژه  هایى مثل 

«وضعیت سفید» و «مینو»، این فضا را برایم در عرصه بازیگرى فراهم کرد. 
شما تجربه بازى در ســریال «وضعیت سفید» را هم 

داشتید...
خوشــبختانه این تجربه در «وضعیت ســفید» حمید نعمت  ا... را داشتم که 
به نوعى به حواشــى جنگ پرداخته بود. خانواده اى که به واســطه بمباران 
دور هم جمع شــده بودند. ســریال «مینو» تمام و کمال به خرمشهر و آغاز 

جنگ و ورود دشــمن به خاك خرمشــهر پرداخته بود. جالب این بود ما در 
این ســریال، مردمى را مى دیدیم از جنس خودمان؛ مردمى که زندگى شان 
را دارند و وقتى دشمن وارِد خاك شان مى شــود براى دفاع از ماِم وطن شان 
وارد میدان مى شــوند. واقعًا با عشقم در این ســریال ها بازى کردم و باز هم 
پیشــنهاد بدهند بازى مى کنم.  اما گالیه دارم آن طور که باید صداوسیما با 
ســریال «مینو» برخورد نکرد! در حق این مجموعه تلویزیونى اجحاف شد. 
حتى در جشنواره فیلم و ســریال هاى تلویزیونى هم آن طور که باید و شاید 
این سریال را ندیدند. بعدها پیگیر شدیم، مسئولین امر مى گفتند که «مینو» 
محصول تلویزیون نبوده و در مجموعه هاى دیگرى مثل روایت فتح و بعدها 
اوج ساخته شده است، چنین برخوردهایى کرده  اند. برایم خیلى عجیب است 
مگر قرار نیســت در حوزه فرهنگ و هنر کار خوبى عرضه شود! مگر همه در 
یک تیم و خانواده نیستیم! چه فرقى مى کند کار در تلویزیون تولید شده باشد یا

 در جایى دیگر؟ 
براى حضور هنرمندانه تر در چنین آثارى، آن روزگار 

دفاع مقدس را درك کرده اید؟
در آن دوره سن و سالى نداشتم و متولد 1363 هستم. چیز به خصوصى خاطرم 
نیست در حد چند عکس و فریم در ذهن ندارم اما براى درك بهتر، هرچه دیدم 
در فیلم ها بوده است. از گفته بزرگ ترها و مطالعه کتاب ها هم استفاده کردم.  
در سریال «مینو» به گفته کارگردانش آن احساسى که در این کار گذاشتم، در 
هیچ کدام از کارهایم این طور نبودم! گروه خیلى تالش کردند به واسطه دوربین 
و صحنه آرایى، فضاهاى واقعیت گونه اى را خلق کنند اما بعدها شنیدم خیلى 
از این صحنه ها سانسور و کوتاه شد. جالب است که برخى از مسئولین گفتند 
به خاطر اینکه خیلى واقعى شده حذف کردیم! مگر ما به عنوان هنرمند نباید 
تالش کنیم کارى بسازیم که نزدیک به واقعیت باشد؟! وقتى این اتفاق مى افتد 

خستگى به تن هنرمندان مى ماند.
 شما از دلیِل ادامه پیدا نکردن «مینو» خبرى دارید؟

این که چه اتفاقى مى افتد که برخى از مسئولین و دست اندرکاران مى گویند 
این کار براى ما نیست و این کار رها مى شود بسیار برایم عجیب است.  فصل 
دوم سریال «مینو» بخواهد ساخته شود به عنوان اولین نفر قرارداد مى بندم. 
بچه اى را بزرگ کرده ایم رهایش کرده ایم؛ نباید بگذاریم این بچه سرراهى 

بشود.

ســریال«
کارگردان
با فتح خرم
به عهدمان
این سریال
دوم نیز تو

دست باعث
گفت وگویى

بعد از سریا
سریالى مى
مى کردم؛
سکوت خب
نقش مى ک
بین رفتنک
این طریق

دفاعمقدس
کودك، نو
و ثانیه ثانیه
جذاب سین
شدت با اع
و از خودگذ
«وضعیت

خوشــبخ
به نوعى به
دور هم جم

عباس غزالى: هنوز هم گالیه 
دارم که «مینو» دیده نشد

17 خرداد سالروز تولد هنرمندى بود که بسیارى از کودکان 
دیروز و امروز با او و آثــارش خاطره دارند؛ هنرمندى که در 
70 سالگى همچنان پرانرژى، شاداب و باانگیزه براى بچه ها 

کار مى کند.
مرضیه برومند در بخشــى از مصاحبه تاریخ شفاهى براى 
موزه سینما، خودش را مرضیه سادات برومند یزدى معرفى 
مى کند، با ســه خواهر و دو برادر و پدرى که در عصر خود 
فردى باسواد و داراى تحصیالت عالى بود و مادرى که ذوق 

هنرى بسیار زیادى داشت.

او که در تمام نیم قرن فعالیت هنرى خود توجه ویژه اى به 
کودکان داشته، تعریف مى کند که از کودکى به مطالعه عالقه 
داشته و پنجشنبه ها با یک دوزارى در ُمشت ، جلوى کیوسک 
روزنامه فروشى منتظر مى شده تا «کیهان بچه ها» برسد و 
او آن را بخرد و با عکس هایــى از کارتون هاى والت دیزنى 

رویاپردازى کند.
برومند در سال هاى کارى خود سریال ها و مجموعه هایى 
براى بزرگساالن هم ساخته و حتى بازیگرى هم کرده است. 
او در این باره با اشــاره به رابطه دوستى و خانوادگى با على 
حاتمى درباره حضورش در «سلطان صاحبقران» مى گوید: 
على (حاتمى) خواست من نقش ملیجک را بازى کنم، ولى 
گفت اول یک تست گریم بزنیم که ببینیم چطور مى شود و 
قرار بود مشخص نشود که یک زن این نقش را بازى کرده 
است. بعد هم من ملیجک شدم که متاسفانه عکسى از آن 
تست گریم ندارم، اما خوشبختانه حال پرویز فنى زاده (بازیگر 
اصلى) طورى بود که خودش آماده بازى شد و بعد على  به 
من گفت که نقش زن ملیجک یعنى دختر ناصرالدین شاه 

را بازى کنم.
او که نســبت خانوادگى با داود رشــیدى هم دارد، با اشاره 
به دوران ریاست مرحوم رشــیدى در گروه فیلم و سریال 
و ســرگرمى تلویزیون مى گوید: وقتى داود آمد شــروع به 
ساخت کارهاى کودك تلویزیونى کردیم مثل «کدو قلقلى 
و دیو» که اصال یک کار صحنه اى بود و عالوه بر اجرا براى 

تلویزیون هم آن را ضبط کردیم و از اولین کارهاى رنگى 
آن زمان بود. 

برومند مى گوید: گاهى به بچه هــاى االن مى گویم فکر 
مى کنید "آرایشگاه زیبا" و "شهر موش ها" راحت ساخته 
شد؟ نه اصال اینطور نبود. پوســت ما خیلى کلفت بود. ما 
عشق داشتیم، امید داشتیم، هدف داشتیم. من حتى "مرباى 
شیرین" را که ساختم اگرچه هیچ وقت امکان اکران پیدا 
نکرد اما آن را موفق مى دانم چون یک تالش موفق براى 

گفتن یک قصه خاص بود.»
برومند اظهار مى کند: «من همچنان پاى مردم و پاى آن نگاه 
صادقانه اى که به من داشتند ایستاده ام. من در رودربایستى 
خودم مانده ام وقتى مى بینم مردم در کوچه و خیابان محبت 
مى کنند. خجالت مى کشم چون نگاه مردم به من از خودم 
فراتر رفته است. البته من همیشــه با اعتقاد و با پشتکار کار 

کردم، سختى کشیدم چون کمال گرا بودم و 
دنبال چیزى رفتم که فکر کردم باید 

اتفاق بیفتد. من پاى اصولى که 
داشتم همچنان ایستاده ام، 

چرا که نســل من آرمان 
داشــت و فکر مى کنم 
آنچه امــروز بچه هاى 
ما ندارند، همین آرمان 

است.»

گوینده پیشکســوت خبر گفت: انتشــار اخبار زرد در فضاى مجازى، هرگز 
نمى تواند من را مجاب به رفتن از کشورم کند.

محمدرضا حیاتى گوینده پیشکسوت رسانه ملى، در خصوص انتشار اخبارى 
مبنى بر ممنوع الکارى اش در فضاى مجازى گفــت: این خبر صحت ندارد؛ 
برخى افراد براى جمع کردن فالوورهاى صفحات زردشــان، دست به انتشار 

هر خبرى مى زنند.
وى در ادامه خاطرنشان کرد: بعضى تالش مى کنند تا با تولید چنین خبرهایى 

من را مجاب به رفتن از کشور کنند؛ باید بگویم من کشورم را دوست 
دارم و امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حتى اگر اجازه کار در 

فضاى مجازى هم به من داده نشود، من پاى کشورم 
مى مانم.

گفتنى است؛ اخبارى مبنى بر ممنوع الکارى 
محمدرضا حیاتى در فضاى مجازى 

منتشر شده است.

مرضیه برومند: نسل من آرمان داشت 

تهیه کننده مجموعه «کلبه عمو پورنگ» از فیلمبردارى ادامه 
این مجموعه و احتمال پخش آن به زودى خبر داد.

«کلبه عمو پورنگ» بــه کارگردانى احمد درویشــعلى پور و 
تهیه کنندگى مســلم آقاجانزاده اولین پخش خود را در سیزده 

قسمت در نوروز 1400 تجربه کرد.
فصل دوم این مجموعه تلویزیونى در 27 قسمت در ماه رمضان 
روى آنتن شبکه دو سیما رفت و به مفاهیمى مانند سبک زندگى 
ایرانى - اسالمى، تشویق به حفظ محیط زیست، رعایت مسائل 
شهرى، احترام به قوانین شــهرى و تحکیم روابط کودکان و 
خانواده پرداخت. حال مسلم آقاجانزاده تهیه کننده «کلبه عمو 
پورنگ» از فیلمبردارى ادامه این مجموعه خبر داد و گفت: قصه 
این مجموعه از ابتدا براى 140 نگارش شــده که تا این لحظه 
40 قسمت آن روى آنتن رفته اســت و درحال حاضر مشغول 

فیلمبردارى ادامه آن 100 قسمت هســتیم. به گفته این 
تهیه کننده، زمانى که حجم تولید این بخش جدید به یک 
عدد منطقى برسد هم زمان نیز کار براى پخش از شبکه 

دو آماده مى شود.
آقاجانزاده دربــاره گروه بازیگــران «کلبه عمو 

پورنگ» عنوان کرد: گروه بازیگرانى که 
از ابتدا در کنار ما بوده اند، همچنان 

در این پــروژه حضــور دارند و 
شش بازیگر جدید نیز به گروه 
بازیگران اضافه شده اند که هر 
زمان که تســت گریم و لباس 

آن ها انجام شود اسامى آن ها را  اعالم مى کنیم.
تهیه کننده «کلبه عمو  پورنگ» درباره زمان پخش این مجموعه 
بیان کرد: تا این لحظــه چهار دکور جدید به لوکیشــن هاى 
این مجموعه اضافه کردیم که ســاخت و رســاندن آن ها به 
فیلمبردارى کمى زمان بر است. فکر مى کنم کمى که از تب و 
تاب انتخابات عبور کنیم و 28 خرداد را پشت سر بگذاریم، «کلبه 

عمو پورنگ» هم براى پخش آماده مى شود.
به گفته آقاجانزاده، 100 قسمتى که درحال تولید است از نظر 

محتوا در ادامه 40 قســمت 

گذشته اســت و به نوعى همه موضوعات را دربر مى گیرد؛ 
مانند موضوعات روانشناسى کودك، موضوعات مرتبط با 

خانواده، محیط زیست، سبک زندگى و...
داریوش فرضیایى، کمند امیر سلیمانى، رامین ناصرنصیر، فرهاد 
بشارتى، سپند امیر ســلیمانى، آرش میراحمدى، آرش نوذرى، 
امیر سهیلى، ابراهیم شفیعى، سوسن پرور و امیر محمد متقیان با 

امیر  سلیمانى و محمدرضا داوود نژاد بازیگران هنرمندى سعید 
این مجموعه هستند.

 رفت و به مفاهیمى مانند سبک زندگى 
 به حفظ محیط زیست، رعایت مسائل 
ن شــهرى و تحکیم روابط کودکان و 
آقاجانزاده تهیه کننده «کلبه عمو  سلم
امه این مجموعه خبر داد و گفت: قصه 
0ى140 نگارش شــده که تا این لحظه 
 رفته اســت و درحال حاضر مشغول 

1 قسمت هســتیم. به گفته این 
جم تولید این بخش جدید به یک 
مان نیز کار براى پخش از شبکه 

ه بازیگــران «کلبه عمو 
وه بازیگرانى که 

، همچنان
دارند و
ه گروه 
 که هر

 و لباس 

عمو پورنگ» هم براى پخش آماده مى شود.
0به گفته آقاجانزاده، 100 قسمتى که درحال تولید است از نظر 

محتوا در ادامه 40 قســمت 

امیر  سلیمانى و محمدرضا داوود نژاد بازیگران هنرمندى سعید 
ایین مجموعه هستند.

ادامه «کلبه عمو پورنگ» تا 100 قسمت دیگر

رضا حسین زاده، گوینده مشهور خبر سراسرى براى تسهیل در درمان خود 
و همسرش، طلب دعاى خیر کرد.

رضا حســین زاده، گوینده مشــهور خبر سراســرى که به تازگى خود و 
همسرش در اثر ابتال به کرونا در بیمارســتانى در تهران بسترى هستند 
آخرین وضعیت سالمت خود و همســرش را که از پزشکان مجرب زنان 

است، تشریح کرد.
حســین زاده چندین بار با حضور در قم، به زیارت مضجع شریف بانوى 
کرامت حضرت فاطمه معصومه(س) مشــرف شده و اینک به سبب ابتال 
به کرونا، از ارادتمندان اهل بیت(ع) طلب دعا براى شفاى عموم بیماران 

بخصوص بیماران مبتال به کووید 19 دارد.
وى از ایثارگران دوران دفاع مقدس و از جانبازان شیمیایى است و سال ها 

در سمت گویندگى خبر فعالیت مى کند.

گوینده مشهور خبر: 
براى شفاى خانواده ام دعا کنید

تصویربردارى فاز دوم مجموعه طنز آیتمى «دســت انداز» به کارگردانى 
شهاب عباسى به پایان رسید.

مجید عباســى تهیه کننده مجموعه طنز «دســت انداز» با اشاره به پایان 
تصویربردارى این مجموعه گفت: مجموعه طنز آیتمى «دست انداز» در 90 
قسمت تصویربردارى شده است که تاکنون 30 قسمت از آن از شبکه نسیم 

پخش شده و پخش آن تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
وى ادامــه داد: در آخرین روز هاى فیلمبردارى، آیتم طنز خواســتگارى و 
آیتم انتقادى مراســم کلنگ زنى با حضور مهران رجبى، حســین رفیعى، 
لیال بوشــهرى، زهره حمیدى، ابراهیم شفیعى، مجید شهریارى، کوروش 

معصومى و احمدرضا موسوى فیلمبردارى شد.
مجموعه طنز «دست انداز» شبیه ســازى طنزگونه از برنامه هاى معروف 

تلویزیونى است که در میان مخاطبان جایگاه خوبى دارد.
مجموعه تلویزیونى «دست انداز» به کارگردانى شهاب عباسى و نویسندگى 
حمزه صالحى هر شب ساعت 21 و 30 دقیقه از شبکه نسیم پخش مى شود.

پایان تصویربردارى مجموعه طنز 
«دست انداز»

سرانجام از فیلم محبوب و پرفروشى که دبیر جشنواره «کن» قول حضورش 
در فستیوال امسال را داده بود، رونمایى شد.

بر این اساس جدیدترین قسمت مجموعه اکشــن «سریع و خشمگین» 
محصول کمپانى یونیورسال به جشنواره فیلم «کن» امسال مى رود.

«سریع و خشن 9» با شرکت وین دیزل، جان سینا و میشال رودریگز در حال 
حاضر بیش از 250 میلیون دالر در سراسر جهان فروش داشته است که از این 

میزان فروش، 203 میلیون دالر مربوط به کشور چین بوده است.
حاال طبق اعالم پخش کننده ها، جدیدترین قسمت «سریع و خشمگین» 
روز 14 جوالى در شهر ساحلى کن در خالل برگزارى فستیوال فیلم «کن» 
نمایش داده مى شود. البته انتظار نمى رود بازیگران فیلم در محل نمایش در 

فرانسه حضور داشته باشند.
از زمانى که تى یرى فرمو دبیر جشــنواره «کن» در گفتگو با رســانه هاى 
آمریکایى اعالم کرده بود که در ایــن رویداد یک فیلم پرفروش و محبوب 
(اصطالحا بالك باستر) نمایش داده مى شود بسیارى درباره آن اثر گمانه زنى 
کرده بودند. بسیارى از روزنامه نگاران انتظار داشتند فرمو روز سه ژوئن در 
معرفى فیلم هاى بخش مسابقه جشنواره از فیلم پرخرج و پرفروش فستیوال 
رونمایى کند که این اتفاق البته رخ نداد. دبیر فستیوال کن ضمنا به خبرنگاران 
گفته بود که فیلم مورد نظرش نه «زمانى براى مردن»، نه «تل ماسه» و نه 
حتى «داستان وست ساید» ساخته اسپیلبرگ است. هفتاد و چهارمین دوره 

جشنواره فیلم «کن» بین روزهاى 6 تا 17 جوالى برگزار مى شود.

نمایش «سریع و خشن 9» در 
جشنواره فیلم «کن»!

محمدرضا حیاتى:

با انتشار اخبار زرد
 کشورم را ترك نمى  کنم
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هفته پیش بود که خبر پیشنهاد تاتنهام به مهدى طارمى رسانه اى شد حاال مسئوالن این باشگاه این خبر را تأیید کرده اند.
سیمون فلشتاین، رئیس بخش ارتباطات و جذب سرمایه تاتنهام در خصوص جذب طارمى گفت: باشگاه ما در سه 

هفته گذشته دستکم با 20 مورد که به تایید کادرفنى تازه باشگاه هم رسیده، مذاکره داشته است. ستاره ایرانى 
پورتو هم یکى از این موارد بوده و البته این مذاکرات رسانه اى نشده و شما به احتمال زیاد از منابع داخلى کشور 

خود در جریان این مذاکره قرار گرفته اید. 
حاال هم منتظر مى مانیم تا طارمى یا باشــگاهش واکنش نشــان دهد. تونى استیونس، مدیر بخش 

روابط عمومى تاتنهام هم تلویحا خبر پیشنهاد به طارمى را تایید کرده است.  او در این باره گفت: 
طارمى را مى شناسم و از درخشش وى در پورتو با خبر هستم. تصمیم نهایى با کادر فنى 

و مربى است و هنوز حتى نمى توانم و نباید درباره صحت این خبر یا شایعه 
بودن آن به شما چیزى بگویم. این را مى دانم که چند باشگاه 

انگلیسى به این بازیکن ایرانى عالقه دارند. اگر مذاکره اى 
هم صورت گرفته باشد، رسانه اى نشده است. اگر قرار بر 

استخدام طارمى باشد، درنگ نخواهیم کرد چرا که براى 
جذب این بازیکن مشکل مالى نخواهیم داشت.

حدادى  فر: مى خواهم در زمین بازى از فوتبال خداحافظى کنم

کاپیتان تیم ذوب آهن باالخره تصمیم گرفت بعد از پایان 
دوران مصدومیتش به میادیــن برگردد و از تصمیم خود 

مبنى بر خداحافظى در این مقطع صرف نظر کرد.
قاسم حدادى فر در خصوص شرایطش پس از مصدومیتى 
که برایش پیش آمد اظهار کرد: متأســفانه مصدومیت 
شدیدى که درگیرش شدم باعث شد فصل را خیلى زود 
از دست بدهم و در حال حاضر کارهاى درمانى خودم را 
انجام مى دهم و مشغول فیزیوتراپى هستم و همه تالشم 
این است که هر چه زودتر به شرایط عادى برگردم و از این 

مصدومیت رها شوم.
وى در مورد تصمیمش براى ادامه فوتبال در فصل آینده 
گفت: فعًال همه تمرکزم روى مداواى مصدومیتم است. 
من دوست داشــتم پایان این فصل و در زمین مسابقه از 

فوتبال خداحافظى کنم ولى این مصدومیت کارم را خراب 
کرد و حاال خیلى برایم ناراحت کننده  است که بخواهم به 
این شــکل به فوتبالم پایان دهم و دوست دارم در زمین 
خداحافظى کنم و براى همین تصمیم دارم به زودى به 

میادین برگردم و در زمین فوتبال خداحافظى کنم.
کاپیتان مصدوم ذوب آهن در مورد صحبت هاى مدیران 
باشــگاه مبنى بر تالش براى ادامه همــکارى با او هم 
توضیح داد: راســتش را بخواهید هنوز کسى از باشگاه با 
من صحبتى نکرده است و هواداران و مدیران باشگاه و 
کادرفنى همیشه به من لطف داشته اند ولى هنوز صحبتى 

انجام نشده است.
حدادى فر در مورد وضعیت ایــن روزهاى ذوب آهن هم 
گفت: من بازى ها را مرتبًا پیگیرى مى کنم و چهار دیدار 

سخت پشت سر گذاشــتیم که نتایج آن خیلى هم خوب 
نبود ولى خدا را شــکر بازى هاى ســنگینى را پشت سر 
گذاشتیم و این را هم بگویم که تمام بازى هاى نیم فصل 
دوم و هفته هاى پایانى سخت اســت و نباید فکر کنیم 
بازى هاى آسانى در پیش است و امیدوارم ذوب آهن در 

ادامه نتایج خوبى کسب کند.
وى در مورد رأى کمیته انضباطــى در مورد بازى پیکان 
- ســایپا هم خاطرنشان کرد: خدا را شــکر هنوز کمیته 
استیناف در این خصوص نظرى نداده است و پرونده در 
دست بررسى است و امیدوارم که رأى کمیته انضباطى 
در کمیته استیناف با تجدید نظر و تغییر روبه رو شود چرا 
که ذوب آهن نباید از نتیجه بازى دیگر متضرر شود و این 

رأى به زیان تیم هاى پایین جدول است.

کاپیتان برگشت!

پ هفته
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گ هفته
پورتو
خود د
حاال ه
روابط
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هم ص
استخد
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مصدومیت
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هافبک مس رفســنجان در مورد اینکه شکست 5 بر یک این تیم 
در مصاف با ســپاهان در آخرین بازى پیش از تعطیالت باعث شد 
اتهامات زیادى پیرامون آنها مطرح شود گفت: ذهن هاى مریض 

این حرف ها را مطرح مى کنند.
علیرضا نقى زاده اظهار کرد: برزیل هم در جام جهانى هفت گل از 
آلمان خورد. این اتفاقات در فوتبال طبیعى است. روزى که خوب 
نباشید ممکن است هر اتفاقى بیافتد. ما در آن بازى خوب نبودیم اما 
هم قسم شده ایم که در بازى هاى آینده نتایج بد چند بازى گذشته 

را جبران کنیم.
هافبک مس رفسنجان افزود: سپاهان تیم خیلى خوب و با کیفیتى 
اســت. ما پیش از این بازى، چند بار دیگر هم مقابل سپاهان قرار 
گرفتیم و نمایش خوبى داشــتیم اما در بازى آخر شــرایط طورى 
پیش رفت که نتوانستیم نتیجه اى در شأن خودمان بگیریم. در این 
بازى خوب نبودیم و تنبیه شــدیم. ذهن هاى مریض این حرف ها 
را مطرح مى کنند. در این بازى نتوانســتیم روند و شرایط خودمان 
را حفظ کنیم. تنها تیمى هم نیستیم که با نتیجه سنگین شکست 
مى خورد. فوتبال همین اســت. وقتى تمرکز نداشته باشید ممکن 
است اتفاق بدى بیافتد اما بعد از آن مهم است که با تالش و کوشش 

بیشتر، نتایج بد را جبران کنید.

خلعتبرى:

شانس قهرمانى سپاهان و 
پرسپولیس برابر است

ذهن هاى مریض 
به سپاهان اتهام مى زنند

باشگاه استقالل شــایعه مذاکره با وحید محمدزاده براى جذب این 
بازیکن را تکذیب کرد.

طى چند روز گذشته برخى رسانه ها خبر از مذاکره مسئوالن استقالل 
با وحید محمدزاده مدافع تیم ذوب آهن داده بودند که این مسئله با 
واکنش باشگاه اصفهانى نیز مواجه شد. حاال اما استقالل این شایعه 

را تکذیب کرده است.
سایت رسمى باشگاه استقالل نوشــت: «در روزهاى گذشته اخبار 
مختلفى از نقل و انتقاالت اســتقالل در برخى رسانه ها منتشر شده 
است. از جمله این اخبار مى توان به خبر جذب مدافع تیم ذوب آهن 
اشاره کرد که خبر مذکور به این وسیله تکذیب مى شود. باشگاه 
استقالل از کلیه رسانه ها مى خواهد تا از گمانه زنى و ملتهب 

کردن فضاى نقل و انتقاالتى این تیم خوددارى کنند.»
شایان ذکر است در یکى دو روز اخیر غیر از شایعه حضور وحید 
محمدزاده در استقالل، بحث مذاکره آبى پوشان با عبدا... حسینى 
دیگر بازیکن ذوب آهن نیز مطرح شده بود که این خبر توسط مدافع 

ذوب آهن تأیید شد.
اینها همه در حالى است که فرهاد مجیدى سرمربى استقالل پیش از 
این گفته بود تا زمانى که پول بازیکنان پرداخت نشود، لیستى براى 

فصل آینده به باشگاه نمى دهد.

کاپیتان تیم ملى ایران که در سن 31 سالگى اوج دوران فوتبالش 
را سپرى مى کند، یکى از پنج بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که 

بیشترین تعداد بازى ملى را دارد.
تیم ملى فوتبال ایران در شبى که بحرینى ها به شدت روى پیروزى 
خانگى حساب مى کردند، در منامه به پیروزى قاطع 3 بر صفر دست 
یافت. در این بازى احسان حاج صفى کاپیتان تیم ملى ایران از ابتدا 
در زمین حضور پیدا کرد تا صــد و چهاردهمین حضورش در تیم 

ملى را هم تجربه کند.
حاج صفى حتى قبــل از این بازى هم یکى از پنــج بازیکنى بود 
که داراى بیشــترین تعداد بازى ملى در تاریخ فوتبال ایران بود و 
مقابل بحرین تعداد بازى هاى ملى اش را به 114 رســاند؛ این در 
حالى است که سید جالل حســینى با 115 بازى ملى بعد از جواد 
نکونام، على دایى و على کریمى، چهارمین بازیکنى است که داراى 

بیشترین تعداد بازى ملى است.
کاپیتان سپاهانى تیم ملى ایران این فرصت را دارد تا با حضور در دو 
بازى پیش روى تیم ملى مقابل کامبوج و عراق، جاى سید جالل 
حسینى را در تعداد بازى ملى بگیرد و رده چهارم را از آن خود کند.

حاج صفى براى اولین بار در یک دیدار دوستانه مقابل زامبیا در روز 
5 خرداد سال 1387 در ورزشــگاه آزادى در ترکیب تیم ملى قرار 
گرفت که با دادن دو پاس گل در دیدارى کــه با نتیجه 3 بر 2 به 
سود تیم ملى به اتمام رسید، آغاز درخشانى با تیم ملى داشته باشد.
اولین بازى رسمى حاج صفى با پیراهن تیم ملى ایران هم در تاریخ 
13 خرداد همان سال در دبى و مقابل تیم ملى امارات در چارچوب 
مسابقات مقدماتى جام جهانى بود که وى از ابتدا در ترکیب ثابت 

قرار گرفت.
حاج صفى که در این 114 ملى شش بار هم موفق به گلزنى شده، 
نخستین گل ملى اش را در مســابقات قهرمانى غرب آسیا 2008 

مقابل تیم ملى قطر به ثمر رساند.

حمله کاپیتان سپاهان به 
رکورد سوپرمن پرسپولیس

واکنش استقالل به مذاکره با 
مدافع ذوب آهن

4 خوان مشترك یحیى و محرم 
نبرد سپاهان و پرسپولیس براى کسب عنوان قهرمانى 
لیگ برتر بیستم داغ شده و نکته جالب در هفت دیدار 
پایانى دو تیم این است که یحیى و محرم در ادامه لیگ 

چهار رقیب مشترك خواهند داشت.
ســپاهان و پرسپولیس 48 امتیازى هســتند و تقریبًا 

مى توان گفت اصلى ترین شانس هاى قهرمانى 
هســتند چون بعد از این دو تیم، استقالل 
در رده ســوم با 37 امتیاز قرار دارد و بعید 
است بقیه تیم ها هم بتوانند این اختالف 

امتیاز را جبران کنند. بنابراین اصلى ترین 
مدعیان همین دو تیم هستند و در صورتى 
که اتفاق خاصى رخ ندهــد در پایان فصل 
یکى از این دو تیــم قهرمانى لیگ را از آن 

خود خواهد کرد.
در واقع ســپاهان و پرســپولیس رقابت 
تنگاتنگى براى قهرمانــى دارند و نکته 
جالب در هفت دیــدار پایانى دو تیم این 
اســت که یحیى و محرم در ادامه لیگ 
چهار رقیب مشــترك خواهند داشت 
کــه از قضــا دو مربى از مربیــان این 
تیم ها استقاللى هســتند، یکى دیگر 

پرسپولیســى اســت و دیگرى ذوبى که 

سرنوشت لیگ بیســتم تا حدودى به آنها گره خورده 
اســت. فوالد با جواد نکونام، ماشین سازى با علیرضا 
اکبرپور، پیکان با مهدى تارتار و ذوب آهن با مجتبى 
حسینى رقیبان مشترك سپاهان و پرسپولیس در راه 

قهرمانى خواهند بود.
در ادامه مسابقات لیگ ســپاهان به ترتیب با 

فوالد خوزستان، ماشین سازى 
تبریز، پیکان تهران، صنعت 
نفت آبادان، پدیده خراسان، 
ذوب آهــن اصفهان و 

استقالل تهران بازى خواهد کرد.
پرسپولیس هم به ترتیب با مس رفسنجان، گل گهر 
سیرجان، فوالد خوزســتان، آلومینیوم اراك، ماشین 
ســازى تبریز، تراکتور تبریز و پیکان تهــران دیدار 
مى کند. با توجه بــه اینکه این دو تیــم چهار رقیب 
مشــترك دارند نمى تــوان گفت بازى هــاى کدام 
تیم براى قهرمانى ســاده اســت اما با توجه به اینکه 
پرسپولیس شــش ملى پوش در تیم ملى دارد و باید 
حدود یک ماه بدون ملى پوشــان خود تمرین کند، 
کارش نســبت به ســپاهان دشــوارتر خواهد شد. 
ضمن اینکه احتمال مصدومیت مهره هاى کلیدى 

پرسپولیس در تیم ملى هم وجود دارد.
البته در این بین نباید تجربه ارزشمند یحیى 
گل محمدى را نادیده گرفت و از کنار آن 
به سادگى عبور کرد. هرچه باشد تجربه 
یحیى گل محمدى در عرصه مربیگرى 
از محرم نویدکیا بیشتر است و محرم 
اگرچه تاکنون عملکرد فوق العاده اى 
در نخستین تجربه ســرمربیگرى اش 
داشــته اما یحیى از او با تجربه تر اســت و 
همین آیتم سرمربى پرسپولیس کفه ترازو را به 

نفع قرمزها سنگین تر مى کند.

وینگر تیم فوتبال سپاهان اعتقاد دارد این تیم و پرسپولیس از شانس 
برابرى براى دستیابى به عنوان قهرمانى لیگ برتر برخوردارند.

محمدرضا خلعتبرى درباره پایان دوران مصدومیتش گفت:  متأسفانه به 
دلیل آسیب دیدگى چند هفته در کنار تیم نبودم، ولى االن شرایط خوبى 
دارم و در تمرینات گروهى سپاهان شرکت مى کنم. در حال حاضر در 
اردوى کردان هستیم و شرایط من هم خیلى خوب است. امیدوارم در 

ادامه لیگ به تیمم کمک کنم.
وى در مورد رقابت ســپاهان با پرســپولیس و اینکه کدام تیم شانس 
بیشترى براى قهرمانى خواهد داشت، خاطر نشــان کرد: هر دو تیم 
شانس برابرى براى قهرمانى خواهند داشت و نمى توان از حاال چیزى 
را پیش بینى کرد. بازى هاى باقیمانده هر دو تیم تقریباً در یک ســطح 
هستند، هر چند که در لیگ برتر بازى آســان وجود ندارد. ما باید بازى 
به بازى جلو برویم و مهم این است که کمترین اشتباه را داشته باشیم. 
طبیعتًا تمام هدف و ذهنیت ما این اســت که قهرمان شــویم و همه 

فاکتورها را براى رسیدن به این عنوان داریم.
خلعتبرى راجع به طوالنى شــدن مســابقات که با اعتراض بسیارى 
از بازیکنان و مربیان همراه شده اســت، تصریح کرد: امسال به دلیل 
بیمارى کرونا، بازى هاى تیم ملى و همچنین بازى هاى آسیایى، لیگ 

واقعًا براى بازیکنان ما خیلى طوالنى شــد که این موضوع 
آزاردهنده است. امیدوارم این فصل 

خسته کننده با قهرمانى سپاهان 
تمام شــود تا حداقــل جواب 

زحماتمان را بگیریم.

تاتنهام در انتظار واکنش طارمى یا پورتو
 مهدى طارمى رسانه اى شد حاال مسئوالن این باشگاه این خبر را تأیید کرده اند.

و جذب سرمایه تاتنهام در خصوص جذب طارمى گفت: باشگاه ما در سه 
ید کادرفنى تازه باشگاه هم رسیده، مذاکره داشته است. ستاره ایرانى 

 مذاکرات رسانه اى نشده و شما به احتمال زیاد از منابع داخلى کشور 

ـگاهش واکنش نشــاندهد. تونى استیونس، مدیر بخش 
نهاد به طارمى را تایید کرده است.  او در این باره گفت: 

 پورتو با خبر هستم. تصمیم نهایى با کادر فنى 
 درباره صحت این خبر یا شایعه 

نم که چند باشگاه 
. اگر مذاکره اى 
ست. اگر قرار بر 

رد چرا که براى 
 داشت.

باشگاه استقالل شــایعه مذ
بازیکن را تکذیبکرد.

طى چند روز گذشته برخى رس
با وحید محمدزاده مدافع تیم
واکنش باشگاه اصفهانى نیز

را تکذیب کرده است.
سایت رسمى باشگاه استقال
مختلفى از نقل و انتقاالت اس
است. از جمله این اخبار مى
اشاره کرد که خبر مذکو
استقالل از کلیه رسان
کردن فضاى نقل و انت
شایان ذکر است در یک

محمدزاده در استقالل، بحث
دیگر بازیکن ذوب آهن نیز م

ذوب آهن تأیید شد.
اینها همه در حالى است که ف
این گفته بود تا زمانى که پول
ده نم باشگاه به فصلآینده

ظار واکنش طارمى یا پورتو
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رئیس کمیته کشــورى اپیدمیولوژى کووید 19 درباره 

حداکثر فاصله بین دو دوز واکسن کرونا توضیح داد.
سورى در پاسخ به این ســوال  که حداکثر فاصله بین دو 
دوز واکسن کرونا چقدر مى تواند باشد، بیان کرد: با عنایت 
به وقفه ایجاد شده غیرقابل پرهیز در ادامه واکسیناسیون 
براى تزریق دوز دوم واکسن کرونا، این سوال در جامعه 
در حال چرخش بوده که پاسخ آن براى رفع ابهام مردم 

ضرورى است.
رئیس کمیته کشورى اپیدمیولوژى کووید 19 در ایران 
ادامه داد: طبق تحقیق انجام شده در CDC آمریکا روى 
واکسن هاى تولید غرب این فاصله نباید بیش از 42 روز 

باشــد، در غیر این صورت واکســن اول تقریبا بى اثر و 
تزریق واکسن باید مجددا به عنوان دوز اول شروع شود.

سورى ادامه داد: پاسخ این ســوال در باره واکسن هاى 
چینى و روسى و ایرانى را نمى دانیم ولى احتماال همین 
قاعده براى واکســن هاى دیگر هم کمابیش مصداق

 دارد.
رئیس کمیته کشورى اپیدمیولوژى کووید 19 درباره زمان 
دوز دوم واکسن  آسترازنکا انگلیســى که از کره جنوبى 
وارد ایران شده است، بیان کرد: البته آسترازنکا حداکثر 
زمان ترزیق بعد از دوز اول را 11 تا 12 هفته اعالم کرده

 است.

همزمان با روز جهانى ایمنى مواد غذایى، سازمان جهانى 
بهداشت (WHO) بر ارزش امنیت و سالمت مواد غذایى در 

دوران همه گیرى کووید-19 تاکید کرد.
هفتم ماه ژوئن به عنوان روز جهانــى ایمنى مواد غذایى 
نامگذارى شده تا ســطح آگاهى افراد در مورد بیماریهاى 
ناشى از مواد غذایى افزایش یافته و به پیشگیرى، تشخیص 

و مدیریت بیماریها کمک شود.
امسال همزمان با روز جهانى ایمنى مواد غذایى، ناظران 
جهانى ایمنى مواد غذایى به طور ویژه خطرات ناشــى از 
الگوهاى مضــر غذایى در زمینه شــیوع کروناویروس را 
برجسته کرده اند زیرا این باور وجود دارد که گسترش این 

بیمارى در میان انســانها مربوط به "بازار مرطوب" شهر 
ووهان چین بوده است.

مجمع جهانى بهداشت (WHA) هفتم ژوئن را روز مهمى 
براى افزایش آگاهى در مورد اهمیت ایمنى مواد غذایى و 
بهبود و ارتقاى اقدامات براى پیشگیرى از بروز بیماریهاى 
ناشى از مواد غذایى آلوده عنوان کرده که مى تواند اقدامات 
جهانى با هدف حفظ ایمنى مواد غذایى به منظور کاهش 
فشار ناشى از بیماریهاى مرتبط با مواد غذایى آلوده را تقویت 
کند.سازمان جهانى بهداشت تاکید دارد شناخت ارتباط بین 
سالمت بشر، حیوانات، گیاهان، محیط زیست و اقتصاد به 

رفع نیازهاى ما کمک خواهد کرد.

حداکثر فاصله بین تزریق 
دوزهاى اول و دوم واکسن 

تأکید سازمان جهانى بهداشت 
بر ارزش سالمت غذا 

زیر 18 سال، ممنوع
مدیراجرایى مطالعات    همشهرى آنالین |
بالینـى واکسـن ایرانـى گفـت: هیـچ پروتکلـى براى 
واکسیناسـیون دانش آمـوزان وجود نـدارد. چون هیچ 
واکسـنى در ایران، روى سـنین زیر 18 سـال آزمایش 
نشده است. پس از اینکه نتایج ایمنى واکسن روى بالغین 
سالم و گروه هاى خاص مشخص شد، سراغ گروه هاى 
بعدى مثل زنان باردار و افراد 12 تا 18 سال هم مى رویم.

واکسیناسیون کامل تا دى 
رئیس کمیته علمى مقابله با کرونا با بیان    مهر |
اینکه در آذر و دى واکسیناسیون کامل براى گروه هاى 
پرخطر و بالغین انجام مى شود، گفت: از مهرماه امسال، 
بسـیارى از واکسـن ها را در کشـور به صـورت موجود 
داریم، دکتر مصطفى قانعى گفـت: از همین خردادماه، 
تولید واکسن آغاز مى شـود که در صف مقدم تولید این 

واکسن ها «کووایران» و واکسن پاستور هستند.

نظر مساعد اروپا 
مدیرعامـل شـرکت دانـش بنیـان    مهر |
تولیدکننده سـالیراویرا به عنوان کنترل کننده بیمارى 
کرونا گفـت: نمونه هایى از ایـن دارو بـه اتحادیه اروپا 
ارسـال و نظر مسـاعد آنها درباره آن گرفته شده است. 
رضا رمضانى گفت: این دارو با تکنولوژى بیولوژى تولید 

شده و آماده ورود به بازار است.

تاسیس
 شرکت سهامى خاص باربد راه سپاهان درتاریخ 1400/03/09 به شماره ثبت 67968 به شناسه ملى 14010064527 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام، طراحى، محاسبه، نظارت و اجراء کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى، 
ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازى- تسطیح اراضى، گودبردارى، نازك کارى و سفت کارى و تعمیرات ساختمان، تزریق سیمان، بازسازى ابنیه، تزیینات داخلى و خارجى ساختمانها، اجراى کلیه عملیات راهسازى اعم از راههاى اصلى و فرعى، بزرگراه هاى ریلى، فرودگاه ها، تونلها و پلها، راههاى زیرزمینى، 
تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهسازى و اجراى عملیات تولید آسفالت- شن و ماسه و همچنین اجراى کلیه عملیات پیمانکارى و عمرانى مرتبط با ابنیه و ساختمانها پیمانکارى، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) 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 ، شــهر اصفهان، محله خواجو ، کوچه شهید کمال بکتاشیان ، کوچه شهید برادران کوهرنگى ، 
پالك - 6 ، طبقه همکف کدپستى 8153758191 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره ?????? مورخ 1400/03/03 نزد بانک تجارت شعبه بزرگمهر 
با کد 6800 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سید محمد رضا فرزان مهر به شماره ملى 4210100625 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد امین یاراحمد ى به شماره ملى 4210136522 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم سیده 
مهسا فرزان مهر به شماره ملى 4219808728 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 نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم عرب چادگانى به شماره ملى 1281064513 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم مهین کردى به شماره ملى 4219324453 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. گواهى بانک بشماره6800/88 صادر گردیده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1145228)    

تاسیس
 شرکت سهامى خاص رمزینه تدبیر الکترونیک سپاهان درتاریخ 1400/03/12 به شماره ثبت 67993 به شناســه ملى 14010072247 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره، اجراى طرح ها و انجام امور خدماتى مربوط به انرژى اعم از برق، نفت، گاز و انرژى هاى نو، مشاوره و اجراى پروژه هاى ساختمانى و امور خدماتى 
مربوط به آن و انجام کلیه فعالیت هاى تحقیقاتى ،صنعتى، تولیدى، خدماتى، ،فنى و مهندسى و بازرگانى از جمله طراحى و تامین کاال، ساختمان، نصب و راه اندازى در حوزه صنعتى و فنى و عمرانى و کشاورزى 
و انفورماتیک و بهداشــتى و خدماتى ، انجام مراحل تولید تجارى پروژه ها ، عقد قرارداد با کلیه بخش هاى دولتى و خصوصى ، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیــه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و 
تسهیالت ریالى و ارزى و اعتبارات بانکى از کلیه بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى به جز 
نمایشگاههاى فرهنگى ، طراحى و تولید محصوالت کشاورزى ، انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک، فعالیت بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى پس از اخذ مجوزات الزم، و طراحى ایجاد و گردآورى و 
مدیریت و بکارگیرى دیتا در قالب دیتابیس هاى تخصصى و عمومى و راه اندازى و راهبرى سوشــال مدیا تخصصى و عمومى به صورت محدود یا گسترده ، ارائه خدمات اینترنت و اینترانت ، مونتاژ و ارتقاى 
سخت افزار و تجهیزات و سیستم هاى کامپیوترى و شبکه و تجهیزات و ملزومات جانبى ، رایانه ها و سرورها ، ارائه خدمات و آنالین سازى خدمات با راه اندازى و راهبرى ومدیریت اپلیکیشن هاى موبایل و 
وب سایت ، طراحى ، تولید ، مدیریت ، سرویس دهى پشتیبانى وب سایت و پورتال ،طراحى ، تولید ، مدیریت ، راه اندازى ، واردات تکنولوژى و صنایع مادر و انتقال دانش فنى ، فعالیت بر روى بسترهاى جدید 
فناورى اطالعات و شبکه هاى داده، احداث و بهره بردارى نیروگاه هاى حرارتى و خورشیدى ، ارائه کلیه خدمات مهندسى، مشاوره و پیمانکارى طرح ها و پروژه ها در کلیه مراحل از جمله مطالعات امکان سنجى، 
طرح ها و مطالعات بنیادى، کاربردى و توسعه اى مطالعات موضوعى، جامع بخشى و میان بخشــى ، تهیه و تنظیم اسناد ضوابط و معیارهاى فنى و اجرایى طرح هاى مفهومى پایه و تفصیلى، مطالعات آمارى، 
خدمات جانبى، بهره بردارى و نگهدارى و توسعه ، عضویت در کنفرانس ها و انجمن هاى داخلى و بین المللى مربوطه، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، جذب مشارکت هاى بخش هاى دولتى و 
خصوصى و اشخاص خارجى براى انجام پروژه ها و طرحهاى صنعتى و فنى و عمرانى و کشاورزى و انفورماتیک بهداشتى و خدماتى پس از اخذ مجوزهاى الزم ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى ، احداث هرگونه واحد تولیدى و صنعتى پس از اخذ مجوزهاى الزم ، مطالعه، طراحى و تهیه اسناد مناقصه و انجام مناقصه ، مدیریت اجرا ، نظارت بر اجرا در مورد هر یک از زمینه هاى موضوع فعالیت 
شرکت ، انجام پروژه ها به روش هاى: طرح و اجرا، طراحى و تدارك، تدارك و ساخت،ساخت و مدیریت طرح ، مشارکت در تهیه اســتانداردهاى تاسیسات کلیه زمینه هاى موضوع فعالیت شرکت ، انجام 
مطالعات، تهیه طرح ها، اقدامات اجرایى و نظارت الزم جهت توسعه، تکمیل و بازنگرى سیستم هاى موجود و در حال بهره بردارى جهت بهینه سازى افزایش بهره ورى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتى مورچه خور، 
محله شهرك صنعتى مورچه خورت ، خیابان ابوریحان دوم ، خیابان ابوریحان سوم ، پالك 199 ، طبقه همکف کدپستى 8333113164 ســرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 1400/212/2423 مورخ 1400/02/28 نزد 
بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه مشیرالدوله با کد 2423 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان ســهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهرداد ملک پور به شماره ملى 1287896111 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد جعفرى قوام آبادى به شماره ملى 1289242811 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حمید 
مغزیان به شماره ملى 1292924500 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احمد رضا نبى به شماره ملى 
1290281823 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمود لطیفى به شماره ملى 1291521496 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 (1145222)    

تاسیس 
شرکت سهامى خاص خرم آهن نقش جهان درتاریخ 1400/03/10 به شماره ثبت 67972 به شناسه ملى 
14010065682 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و تولید و مونتاژ انواع اسکلت فلزى ، درب و پنجره جرثقیل باالبر ، مخزن هوایى و 
زمینى ، سازه فلزى نرده حفاظ درب برقى ،تابلو برق ،رنگ کارى و سند پالست ،ساخت پایه برق، دکل کانکس 
، پله و جرثقیل، انجام امور مربوط به ساخت وساز، عمران و ماشین آالت، اجراى فنداسیون، حمل و نقل درون 
شهرى ،خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و 
حقوقى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک هاى 
معتبر داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، انجام امور مربوط به تجارت الکترونیک و بازاریابى 
غیرهرمى و غیر شبکه اى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه 
خورت ، روستا شهرك صنعتى شمال اصفهان، محله شهرك صنعتى شمال اصفهان ، فاز 2 ، خیابان پنجم ، کوچه 
صنعتگران 44 ، پالك 5 ، طبقه همکف کدپستى 8331135005 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 774/101 مورخ 1400/02/27 نزد بانک بانک رفاه کارگران 
شعبه مخابرات شاهین شهر با کد 774 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم متینه حبیبى جونى به 
شماره ملى 1273611705 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیررضا حبیبى جونى 
به شماره ملى 1290656096 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه ماهرانى برزانى به 
شماره ملى 1290895856 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 رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى میالد ترابى مقدم به شماره ملى 1271753758 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى على حبیبى جونى به شماره ملى 1283041456 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1145224)    

آگهى تغییرات
 شــرکت روناس پلیمر کویر سهامى خاص به شــماره ثبت 56973 و شناسه ملى 
14006183380 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/26تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمد مهدى مهابــادى1284815498 به ســمت مدیرعامل 
و غالمرضا مهابــادى2291417916 به ســمت رئیس هیات مدیره و نســرین 
مختارى 0054365325 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شهرزاد حسن یارى 
1288126921 به سمت عضو اصلى هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره 
و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1144331)  

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود تاجران پوالد افالك درتاریخ 1400/03/09 به شماره ثبت 67970 به شناسه ملى 14010065093 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 آهن آالت و مصنوعات فلزى و ضایعات آهن و سایر کاالهاى مجاز بازرگانى - انجام امور مربوط به ساخت و ساز ساختمان، پخش دارو ، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز 
بازرگانى - تامین نیروى انسانى موقت - بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى ، گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى براى شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى -ایجاد شعب و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاههاى داخلى و بین المللى به جز نمایشگاههاى فرهنگى ، ترخیص کاال از گمرکات کشور ، واردات خودرو ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى - دریافت ضمانت نامه بانکى و اخذ 
وام و اعتبارات بانکى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - تهیه ، تولید و بسته بندى پخش و فروش کلیه فراورده هاى غذایى ، خشکبار ، حبوبات ، چاى و قند و شکر و برنج و لبنیات -احداث فروشگاههاى زنجیره ایى-انجام امور 
مربوط به تجارت الکترونیک و حق العمل کارى حمل و نقل درون شهرى 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 خانه اصفهان ، کوچه همیشه بهار8 ، خیابان نوبهار ، پالك 3 ، طبقه همکف کدپستى 8194813499 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم نجمه شفیعى به شماره ملى 1270139738 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى نوید نریمانى به شماره ملى 1292456124 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى مهزیار رضویان 
به شماره ملى 1740835840 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نجمه شفیعى به شماره ملى 1270139738 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى نوید نریمانى به شماره ملى 
1292456124 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهزیار رضویان به شماره ملى 1740835840 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل :
 طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1144326)    

براى آنها که کًال ماسک زدن را رها کرده اند...
فروکش موج چهارم کرونا و پایین آمــدن آمار ابتال و 
مرگ و میر بیمــاران کووید 19، باعث شــده تا دوباره 
شاهد رها شدن پروتکل ها و به خصوص ترددهاى بدون 

ماسک باشیم.
شــاید اگر از همان روزهاى نخست شــیوع کرونا در 
کشــور، ماســک زدن را همراه با رعایــت پروتکل ها 
جدى تر مى گرفتیم، امروز وضعیــت بهترى در مقابله 
با کرونا داشتیم. اما، شــواهد امر حکایت از این واقعیت 
دارد که وقتى شاهد روند نزولى بیمارى کرونا در کشور 
هســتیم، رعایت پروتکل ها به خصوص اســتفاده از 
ماسک، فراموش مى شود و صورت هاى بدون ماسک 

در کوچه و خیابان، بیشتر دیده مى شوند.
تازه ترین بررســى هاى وزارت بهداشت نشان مى دهد 
که بعد از فروکش موج چهارم کرونا در کشور، 30 درصد 
مردم نسبت به رعایت پروتکل ها بى اعتنا شده اند و این 
مى تواند زنگ خطرى براى بازگشــت به روزهاى تلخ 

کرونایى باشد.
سیما سادات الرى سخنگوى وزارت بهداشت، با عنوان 
این مطلب که توصیه ما به مردم و به ویژه افراد سالمند 
و مبتالیــان به بیمارى هــاى زمینه اى این اســت که 
در صورت حضور در مراکز خرید و اســتفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومى، همزمان از ماســک ســه الیه و 
پارچه اى اســتفاده کنند، گفت: اســتفاده از ماسک به 
عنوان مهم ترین عامل بازدارنده از ابتالء به کووید 19 

شناخته مى شود.
وى افزود: تاکید مى کنیم که ماسک سه الیه زیرین باید 
به صورت کامل بر روى صورت قرار گیرد و از عدم ایجاد 
هر گونه شــکاف بین محیط بیرون و صورت، اطمینان 

حاصل شود و مطمئنًا ماسک دوم هم مى تواند به بستن 
درزهاى موجود در ماسک اول کمک کند.

در همین حال، فهیمه عبداللهى مجد اســتادیار گروه 
پوست دانشــگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى، ضمن 
توصیه به افراد براى اســتفاده از ماســک هاى تنفسى 
مناســب، گفت: ماســک هاى پارچه اى پس از هر بار 

اســتفاده حتمًا باید به خوبى شسته شوند و ماسک هاى 
یک بار مصرف نیز فقط یک بار استفاده شوند. البته باید 
توجه داشته باشید که ماسک نباید خیلى آزاد و یا خیلى 

محکم روى صورت قرار گیرد.
وى افزود: بخش داخلى ماسک هاى پارچه اى که روى 
پوســت قرار مى گیرد نباید از جنس نایلون، پلى استر و 

ریون باشد زیرا باعث تحریک بیشتر پوست مى شوند.
ماســک هاى پارچــه اى را تنها مى توان بــراى عموم 
افراد زیر 60 ســال و افرادى که بیمارى هاى زمینه اى 
ندارند، استفاده کرد. همچنین استفاده از پوشش ماسک 
پارچه اى بر روى ماســک ســاده جراحى (پوشش دو 
ماســک) ســبب افزایش 30 درصدى کارایى ماسک 

در جلوگیرى از پخش عفونت از فرد بیمار به ســایرین 
مى شود.

متخصصین امر توصیه مى کنند، ماسکى را انتخاب کنید 
که کامًال بینى، گونه ها و چانه را پوشش دهد. اگر لبه هاى 
ماسک مماس صورت نباشند در مواقعى مانند صحبت 
کردن، هوا به جاى فیلتر شدن از خالل پارچه، از لبه هاى 

ماسک نفوذ مى کند.
طبق توصیه WHO و CDC ماسک هاى پارچه اى باید 
از سه الیه پارچه ساخته شوند. الیه داخلى: جاذب مانند 
پارچه نخى جهت جذب قطرات تنفســى. الیه میانى: 
منســوجات نبافته غیر جاذب مانند اســپان باند و پلى 
پروپیلن. الیه خارجى: مواد مقاوم به رطوبت مانند پلى 

استر جهت ممانعت از ورود قطرات تنفسى
با این حال در صورت عدم دسترسى به انواع پارچه هاى 
ذکر شــده مى توانید از پارچه نخى با بافت ریز استفاده 

کنید و یک ماسک دو یا سه الیه نخى درست کنید.
پارچه هاى با الیاف سست مانند پارچه هاى بافتنى گشاد 
و ماســک هاى پارچه اى تک الیه براى پیشگیرى از 

کرونا توصیه نمى شود.
ماسک هاى دریچه دار توصیه نمى شــوند. زیرا باعث 

مى شوند بازدم بدون فیلتر از ماسک خارج شود.
در هنگام تهیه ماســک به پوشش کامل صورت توسط 
ماســک، چگونگى فیلتر کردن هــوا و تعداد الیه هاى 

ماسک توجه کنید.
مطمئن شوید که ماسک شــما کامًال متناسب صورت 
شما باشد.ماسک هاى چند الیه انتخاب کنید تا قطرات 
تنفسى شما در الیه داخلى آن و قطرات تنفسى دیگران 

در الیه خارجى باقى بماند.

روى موج کووید-19
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چند نشانه که شما در حال سرکوب خودتان هستید

گاه برایمان پیش مى آید که بخشى از احساســات خود را به طور خودآگاه 
یا ناخــودآگاه پنهان مى کنیم. امــا در مقابل پنهان کردن این احساســات 
عالئمى چون خشــم و عصبانیت، ناراحتى هاى جســمى و روانى برایمان 
به همراه مى آورد. علت پنهان کردن این احساســات گاه از فرهنگ و بدنه 
خانواده هایى اســت که تفکیک هاى زیاد جنســیتى براى بیان احساسات 
دختران و پســران ایجاد کرده اند؛ مثل اینکه  «مرد که گریه نمى کنه» ، یا 
«دختر نباید بخنده».بنابراین خیلى از بچه هــا از کودکى یاد مى گیرند که 
مثال به جاى اینکه غمشان را نشــان دهند، عصبانى شوند یا به جاى اینکه 
خوشحالى شــان را بروز دهند، احساس ترس یا غم داشــته باشند. همین 
حالت تا بزرگسالى نیز براى افراد باقى مى ماند به همین دلیل ما بزرگساالن 
غمگین یا خشــمگین زیادى را در اطرافمان مى بینیم کــه اگر از آنها علت 
این احساس را بپرسیم، شاید خودشان هم ندانند که چرا همیشه غمگین یا 

همیشه عصبانى هستند.
گاه نیز علت برخى از این عدم نشان دادن احساسات نیز ترس از مواجه شدن 
با موقعیت هایى ناآشنا یا مشکالتى در خانواده و اجتماع و یا حس عدم امنیت 
و یا استفاده از مکانیزم هاى دفاعى مراقبت از خود است. این مکانیزم هاى 
شیوه هاى غیرارادى و ناخودآگاه تحریف یا انکار واقعیت ها هستند که عموما 

از اضطراب ها و هیجان هاى منفى ناشى مى شوند.
در این مدت شیوع ویروس کرونا نیز سرکوب احساسات به  گفته تحقیقات جهانى 
بین افراد زیاد شده چرا که افراد ارتباط کمتر حضورى با هم دارند و در طبیعت نیز 
کمتر حضور پیدا مى کنند. چند نشانه سرکوب احساسات و انرژى به این شرح است:

احساس مى کنید قلب شما تنگ یا بسته شده است مثل اینکه مى گوید: به 
اتفاقات و مسائل زندگى بى احساس هســتید». میل شدید به کنترل کردن 
دارید. تمایل به جنگیدن و پرخاش دارید. بدن شــما بســیار پر تنش است. 

ممکن است در سمت چپ بدن خود دچار درد جسمى شوید.
اما راهکارهاى مقابله با احساسات منفى چیست؟

1- سعى کنید با احساســات خود ارتباط برقرار کنید: برایمان پیش آمده که 
گاهى خودمان یا یکى از دوســتان یــا اعضاى خانواده مان دچار خشــم یا 
غم شدید اســت. اما آن را بروز نمى دهد و صحبت نمى کند. وقتى هم از او 
مى پرسیم که اتفاقى افتاده یا براى خودمان پیش مى آید که دچار عدم تعادل 
انرژى یا حال خوب در بدن شده ایم و نمى دانیم مشکلمان چیست. در اینطور 
مواقع خوب است که با احساسات درونى خودمان ارتباط برقرار کنیم به نوعى 

خود را کند و کاو کنیم تا علت را پیدا کنیم.
2- سعى کنید عملى را که احســاس و شهودتان مى گوید انجام دهید: مثال 
اگر حال خوب شما با گل کارى در باغچه یا آشپزى خوب مى شود چرا باید از 
آن فرار کنید؟ به جاى وقت گذراندن با چیزهاى دیگر که برایتان اتالف وقت 

است به این دست کارها بپردازید.
3- ورزش کنید و فراموش نکنید که ورزش کــردن انرژى هاى درونى منفى را 
کاهش مى دهد. هر روز زمانى را براى خودتان و براى ورزش کردن در نظر بگیرید 
تا خشم و ترس و ناراحتى هاى دیگر جسمى و روحى تان از این طریق تخلیه شود.

4- احساســات خودتان را بیان کنید: همیشه یک دوست یا یکى از اعضاى 
خانواده را داریم که مواقع بحرانى و در زمانى که بــا هیچ کس نمى توانیم 

صحبت کنیم با او بتوانیم تا حد امکان از مشکالت و تنش هاى روحى مان 
بدون اینکه بخواهیم از او راه حلى بگیریم، صحبت کنیم بنابراین همیشه در 
دایره اطراف خود چنین کسى را داشته باشــید تا همه چیز را در درون خود 

نریزید و احساسات منفى انرژى شما را قبضه نکند. 
5- از حقیقت صحبت کردن را تمرین کنید.

6- وارد طبیعت شوید و چند ســاعتى را در طبیعت وقت بگذرانید: حضور در 
فضاهاى ســبز بین درختان و گل و گیاه ها انرژى انســان را مثبت مى کند 
بنابراین حتما در طول هفته زمانى را براى گذراندن وقت در باغ و باغچه ها یا 
بین درختان، پارك ها یا کنار آب گذران تجربه کنید حال که این روزها شاهد 
کرونا هستیم و کمتر این شرایط فراهم است مى توانیم در اطراف حیاط منزل 
یا حتى بهارخواب هاى خانه مان این فضا را ایجاد کنید حتى یک پیاده روى 

آخر هفته یا کوهنوردى هم مى تواند حال دلتان را خوب کند.
روانشناسان معتقد هســتند که احساســات منفى از افکار منفى سرچشمه 
مى گیرد. یعنى اگر یک روز از خواب با این فکر بیدار شویم که عجب روز بدى 
داریم و این فکر را تداعى کنیم خواه ناخواه آن روز برایمان منفى و پرتنش و پر 
از اتفاقات بد خواهد بود. همینطور این احساسات را به دیگر اعضاى خانواده 

نیز انتقال خواهیم داد.
بنابراین اگر یک روز از خواب بیدار شــویم و افکار و احساســات عاشــقانه 
در ذهن پرورش دهیــم، همینقدر انرژى خوب داریم و اگر سرشــار از غم و 
اندوه با نفرت و دلزدگى بیدار شویم قطعا روز بدى همراه با خشم و ناامیدى

 خواهیم داشت.

لب به قهوه نزنید 
اگر فشار خونتان پایین است

قهوه یکى از محبوب ترین نوشیدنى ها در سراسر 
جهان است. این نوشیدنى حاوى مقدار زیادى پلى 
فنول است که از آنتى اکسیدان ها به شمار مى رود. 
آنتى آکســیدان ها نیز به توانایى در مبارزه با آسیب 

سلولى معروف هستند.
قهوه منبع خوبى از ویتامین ها و مواد معدنى است، 
زیرا حاوى بســیارى از ویتامین هــا و مواد معدنى 
مانند منیزیم، پتاسیم، نیاســین، کولین و ... است. 

سرگئى ایوانف، رئیس بخش 
بیمارى هاى قلب و عروق 
در بیمارســتان در روسیه، 
به افرادى که از فشار خون 

پایین رنج مى برند هشدار داد 
که از نوشــیدن مکرر 

قهوه و ســایر مواد 
کافئیــن  داراى 

ى  ر ا د د خــو
کنند.

این متخصص روسى گفت: نوشیدنى هاى کافئین 
دار به حفظ میزان فشار خون طبیعى کمک مى کنند 
اما با گذشت زمان باعث ایجاد مشکالتى در سیستم 

عصبى، قلب و رگ هاى خونى مى شود.
او افزود: نوشــیدن مکرر قهوه منجر به وابستگى 
جسم به کافئین مى شود. همچنین کافئین در مواد 
آداپتوژن مانند جینسینگ آلتورکوس و سایر مواد نیز 
وجود دارد، اما این مواد فشار خون طبیعى را تثبیت 
نمى کنند و هیچگونه محرك هاى اضافى به بدن 

هم نمى رسانند.
این متخصص همچنین توصیه کرد: در صورت تغییر 
ناگهانى فشار خون، باید سریعاً با پزشک خود مشورت 
کنید.مشکالت سالمتى مى تواند نشان دهنده 
بیمارى هاى جدى قلبى یا مغزى باشد.

سرگئى ایوانف، رئیس بخش 
بیمارى هاى قلب و عروق 
در بیمارســتان در روسیه،
خون به افرادى که از فشار

پایین رنج مى برند هشدار داد
رررکرر که از نوشــیدن م

دواد قهوه و ســایر م
کافئیــن  داراى 

ى ر ا د د خــو
کنند.

نمى کنند و هیچگونه محرك هاى اضافى به بدن
هم نمى رسانند.

این متخصصهمچنین توصیه کرد: در صورت تغیی
ناگهانىفشار خون، باید سریعاً با پزشک خود مشورت
کنید.مشکالت سالمتى مى تواند نشان دهند
بیمارى هاى جدى قلبى یا مغزى باشد

چرا برنج را قبل از پخت باید خیس کرد؟

شاید شما هم از طرفداران گردن مرغ باشید اما بهتر است قبل از مصرف دوباره 
آن این مطلب را بخوانید.

گردن مرغ هم مانند بال یکى از قسمت هاى لذیذ مرغ است که طرفداران بسیارى 
دارد. اما دلیل این محبوبیت چربى هاى انباشته شده در این قسمت ها است که 
بسیار براى بدن مضر هستند و سبب افزایش کلسترول و چربى خون مى گردند.

ســید ضیاءالدین مظهرى، متخصص تغذیه گفت: پوست مـــرغ آلودگى هاى 
محیطى خیلى زیادى را مى تواند منتقل کند. چربى هاى اشباع شده اى که دارد، 
مى تواند میزان کلسترول را باال ببرد و به کبد آســیب برساند، اگر زندگى سالم 
مى خواهید یا مى خواهید خود را در برابر بسیارى از بیمار ى ها بیمه کنید بهتر است 

از خوردن چربى  حیوانى در حد امکان پرهیز کنید.
 امروزه مشخص شده برخالف تصور گذشته بافت چربى در بدن، یک بافت مرده 
نیست و بسیار فعال است و در ردیف غدد درون ریز شمرده مى شود و مى گویند 

انواع آنزیم ها از این بافت هاى چربى ترشح مى شود طورى که تمام سیستم کنترل  
گرسنگى و اشتها را تحت تأثیر خود قرار مى دهد.

مورد مرغ توصیه مى شود، پوست مرغ مصرف نشود براى اینکه بیشتر اسیدهاى 
چرب اشــباع شــده یا چربى هایى که مى تواند باعث افزایــش وزن و افزایش 
کلسترول شود در این پوســت وجود دارد. این چربى ها گاهى در داخل شکم و 

کناره هاى ران مرغ هم دیده مى شوند که باید حتما جدا شوند.
گردن مرغ به دلیل آن که محل عبور نســوج عصبى و بســیارى از غدد لنفاوى 
اســت و از طرفى شستشــوى مجراى داخلى آن غیرممکن است مصرف آن 

توصیه نمى شود.
در خوردن بال و گردن مرغ احتیاط کنید، بسیارى از مواد شیمیایى و مواد سمى که 
در دنیاى خارج از بدن شــما وجود دارد در بال و گردن مرغ انباشــته مى شوند و 

شما با خوردن این قسمت لذیذ مرغ، خود را دچار بسیارى از بیمارى ها مى کنید.

در زندگى پرســرعت امــروزه کــه مایکروویو و فر 
زندگى را آســان کرده اغلب ما فرامــوش مى کنیم 
روش هاى سنتى پخت و پز منطق و مزایاى خاصى 
براى ســالمتى دارند. در حال حاضــر اغلب افراد به 
راحتى برنج را شســته و براى مدت زمان مشخصى 
داخل مایکروویو قرار مى دهند، اما آیا این طرز تهیه 
برنج به اندازه کافى مغذى و سالم است در مقایسه با 
آنچه مادران و مادربزرگ هاى ما پس از مدت زمان 
طوالنى خیساندن برنج آن را روى شعله مالیم درست 

مى کردند.
خیساندن برنج قبل از پخت عالوه بر کمک به جذب 
ارزش غذایى آن به تقویت دســتگاه گوارش و جذب 
ویتامین ها و مواد معدنى از برنج موثر عمل مى کند، 
همچنین برنج خیس خورده سریع تر پخته مى شود و 
بافت زیبایى ایجاد مى کند و باعث حفظ عناصر معطر 

برنج مى شود.
در اوایل قرن 12 شستن و خیساندن برنج یک مرحله 
اساسى محسوب مى شده زیرا به از بین بردن الیه هاى 
ناخواسته، نرم و کرك بودن برنج کمک مى کرده است. 
خیساندن برنج روند پخت و پز را نیز سرعت مى بخشد 
زیرا دانه آب را جذب مى کند و گرما باعث نرم شــدن 

بیشتر دانه هاى برنج مى شود.

خیســاندن برنج به از بین بردن فیتیک اسید کمک
 مى کند، ماده اى که در دانــه هاى گیاه وجود دارد و 
جذب آهن، زینک و کلسیم را در بدن مختل مى کند. 
نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد در دانه ها، غالت، 
حبوبات و مغزها به مقدار زیادى یافت مى شــود. در 
واقع واحد ذخیره فســفر در دانه ها است و جذب مواد 
معدنى را متوقف مى کند و خیساندن برنج در آب به 
حذف فیتیک اسید کمک مى کند، بنابراین پیشنهاد 
مى شود افرادى که از کمبود زینک و آهن رنج مى برند 

باید برنج را براى پخت خیس کنند.
برنج کوتاه ساده براى خیساندن گزینه مفیدى است 
در حالــى که برنج باســماتى دانه بلند و ســایر مواد 
معطر که براى تهیه پوالئو یا پلو اســتفاده مى شود 
براى خیساندن مناسب نیســت زیرا از روش جذب 
براى پخت و پز اســتفاده مى کند و خیساندن آنها بر 

یکپارچگى برنج تاثیر مى گذارد.
بر اساس نتایج یک مطالعه برنج قهوه اى، سیاه، قرمز و 
بدون جال باید به مدت 6 تا 12 ساعت و برنج قهوه اى 
صیقلى را باید به مدت 4 تا 6 ساعت خیس کنید. برنج 
چسبناك نیز بهتر است یک شب خیسانده شود و برنج 
باسماتى، یاسمین و سوشى هنگامى که 15 تا20 دقیقه 

خیس بخورند بهترین نتیجه را خواهند داشت.

غذاهاى آماده، دشمن قلب و عروق است
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایى معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم 
پزشکى کرمانشاه گفت: تغییر سبک زندگى و مصرف زیاد غذاهاى 
آماده موجب افزایش بیمارى هایى نظیــر چاقى، قلبى و عروقى، 

سرطان و دیابت مى شود.
انســیه رحیمى افزود: غذاهاى آماده (فست فود) شامل پیتزا، 
همبرگر، چیز برگر، انواع ســاندویچ، مرغ ســوخارى، ناگت 
مرغ و ســیب زمینى ســوخارى است که از رســتوران هاى 
عرضه کننده تهیــه و جزو جداى ناپذیــرى از برنامه غذایى 
روزانه ما شده است.وى اظهار داشت: این غذاهاى آماده 
که در ظاهر شیک، متنوع و خوشمزه هستند در 
اصل بیمارى زا بوده و اســتفاده چندین 
وعده از آنها در هفته سالمتى ما را 

به خطر مى اندازد.
این کارشــناس مواد 
غذایــى گفــت: 
بــراســـاس 
آخـــرین 

اعالم سازمان بهداشت جهانى، غذاهاى آماده به دلیل اینکه حاوى مقدار 
زیادى چربى و مواد افزودنى هســتند، حجم زیادى از کالرى را وارد بدن 

مى کند که موجب بیماریهایى نظیر چاقى و دیابت مى شود.
وى با بیان اینکه مصرف فست فودها تهدیدى براى سالمت قلب است، 
گفت: غذاهاى آماده چون حاوى روغن و چربى ناسالم و نمک زیاد هستند 

حداکثر پنج تا هفت برابر غذاهاى سالم، انرژى دارند.
رحیمى تاکید کــرد: مصرف مداوم و زیــاد این نوع غذاها بــه این دلیل 
که حاوى چربى هاى اشــباع شــده و کالرى زیاد اســت مى تواند خطر 
چربى خــون بــاال و بیمارى هاى قلبــى و عروقــى را افزایــش دهد. 
وى اضافه کرد: در مراحل تهیه غذاهاى آماده و کنســروى چون حرارت 
قابل کنترل نیست به دلیل حرارت باال ویتامین هاى موجود در آن از بین 

مى رود.
این کارشــناس مواد غذایى گفت: براى پخت فســت فودها، معموال از 
روغن هایى که اسید چرب اشباع دارند، چندین بار براى سرخ کردن استفاده 
مى شود و حرارت زیاد باعث سوختن روغن و ایجاد ترکیباتى در آن مى شود 
که مى تواند سرطان زا باشد.وى افزود: همچنین در سوسیس و کالباس ها 
از نیتریت به عنوان رنگ دهنده استفاده مى شود که افزایش مصرف این 

نوع خوراکى موجب بیمارى سرطان در سیستم گوارشى بدن مى شود.
رحیمى عنوان کرد: مصرف فست فودها در طول زمان سیستم ایمنى بدن 
را بیشــتر مورد حمله قرار داده و خطر ابتال و پیشرفت بیمارى هاى حاد را 

افزایش مى دهد.
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اعالم سازم
زیادى چربى
مى کند که
وى با بیان
گفت: غذاه
حداکثر پنج
رحیمى تاک
که حاوى چ
چربى خــو
ک وى اضافه
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نوع خوراکى
رحیمى عنو
را بیشــتر
افزایش مى

دالیلى براى نخوردن گردن و بال مرغ

نشانه هاى زیاد قند مصرف کردن
قند یکى از اجزاى ضرورى رژیم غذایى هر کســى 
است. اما آیا تا به حال مقدار قندى که روزانه مصرف 

مى کنید را اندازه گرفته اید؟ شــیرینى جات شــاید 
تنقالت محبوب تان باشــند اما میزان قند دریافتى 
را به شــدت افزایــش مى دهنــد. همــه تنقالت 

خوشــمزه اى مثل کیک، بیســکوییت، شــکالت، 
شیرینى، دونات و بسیارى دیگر مملو از قند هستند. 
حتمًا درباره مضرات مصرف زیاد 
قند شــنیده اید. این کار ریسک 
ابتال به دیابت، بیمارى هاى قلبى 
و دیگر بیمارى هاى مزمن را باال 
مى بــرد. وقتى بیــش از حد قند 
مصرف مى کنید بدن تان عالئم 
واضحى از خود بروز مى دهد. این 
عالئم مى تواند هشدارى به شما 
باشد تا قند کمترى مصرف کنید. 

1- وزن تان بــاال رفته اما باز هم 
احساس گرسنگى مى کنید

2- گرسنه هستید
3- دور دهان و چانه تان جوش مى زند

4- دستگاه گوارش تان به درستى کار نمى کند
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شرکت عمران ومسکن اصفهان

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه عمومى خرید و حمل شن شکسته 
کوهى (25ـ12) و ماسه رودخانه اى (5ـ0) خود را به فروشندگان واجد صالحیت واگذار نماید. 

متقاضیان واجد شــرایط مى توانند از روز چهارشــنبه مورخ 1400/03/19 لغایت روز شنبه مورخ 
1400/03/29 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت به خرید 
اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 به 
دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به نشانى اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، 
روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست 

سفارشى ارسال نمایند. 
تلفن 36622001 -031(داخلى 115)  

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت عمران ومسکن اصفهان

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد 
ـ خردایش و بارگیرى سنگ الشه بوسیله بیل مکانیکى با پیکور فابریک و حداقل خط 9 و سال ساخت 2017  1

2ـ دپو کردن و بارگیرى خاك تونان به وسیله بیل مکانیکى با حداقل خط 9 و سال ساخت 2017
خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید: 

متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 لغایت روز شنبه مورخ 1400/03/29 
با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه 
اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 به دبیرخانه شرکت 
عمران و مسکن اصفهان به نشانى: اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، 
بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. 

تلفن 36622001 -031(داخلى 115) 

آگهى مناقصه عمومى مرحله دوم

مدیر کل پست استان اصفهان در خصوص ارایه خدمات امور 
مالیاتى بیان داشت: خدمات مربوط به امورمالیاتى نیزهمانند 
ســایر خدمات پســتى  جهت رفاه مودیان مالیاتى دردفاتر 
منتخب پست دولتى ارایه مى گردد که درهمین راستاتفاهم 
نامه همکارى پست با امور مالیاتى استان اصفهان در سال 

1400به امضا رسید و مبادله شد.
حمید باقرى در خصوص سابقه همکارى پست و امور مالیاتى 
گفت : سابقه همکارى این دو دستگاه در استان به اواخر دهه 
80 بر مى گردد و تاکنون مودیان مالیاتى جهت انجام خدمات 
جامع امور مالیاتى باکیفیت مطلوب تر به واحد هاى پستى 
سراسر استان مراجعه نموده و ارائه خدمات جامع امور مالیاتى 

در واحد هاى پستى نهادینه شده است.
وى درخصوص انجام سرویس امور مالیاتى و انجام تعامالت 
سازمانى اظهار داشت : مسئولین سازمان امور مالیاتى از نحوه 
ارایه خدمات توسط پســت رضایت دارند. سابقه همکارى 
پست و امور مالیاتى در دهه هاى گذشته بوده واولین اداره در 
بحث برون سپارى مالیاتى با استفاده از خدمات اداره پست 
مى باشد. وى افزود: با برگزارى جلسات در سطح مدیران کل 
پست و امور مالیاتى استان اصفهان و کارشناسان مربوطه 
در محل اداره کل امور مالیاتــى در خصوص ارایه خدمات 
تصمیم گیرى شــد. مدیر کل پســت در خصوص مزایاى 

استفاده از این خدمت در دفاتر پستى دولتى افزود: از مزایاى 
ارائه این خدمات توسط دفاتر پستى افزایش سطح دسترسى 
شهروندان و جلوگیرى از ترددهاى زائد ، همچنین استفاده 

از نیروى کار آزموده و داراى تجربه چندین ساله ، ماندگارى 
واحد هاى پستى بصورت دائم و پاسخگو بودن به اعتراضات 
و شکایات مشتریان در صورت تضییع حقوق آنان و از همه 

مهمتر اعتماد شهروندان به شــرکت ملى پست مى باشد . 
باقرى درخصوص نوع خدمات در سرویس امور مالیاتى به 
مردم، از ارایه مفاصاحساب مالیاتى، ورود اطالعات خدمات 
الکترونیک، اظهار نامه  مالیاتى خــودرو و اظهارنامه ، ثبت 
نام از مودیان مالیاتى اعم از اشخاص حقیقى بند الف ، ب و 
ج  و اشــخاص حقیقى ، پیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام کد 

اقتصادى و پیگیرى و اصالح آن نام برد.
این مقام مسئول زیرساخت هاى الکترونیکى و اطالعاتى 
منحصربه فرد شبکه پستى را به عنوان یک ظرفیت براى 
سازمان امور مالیاتى جهت ارایه خدمات مطلوب به مودیان 
مالیاتى بر شمرد. وى همچنین انجام این خدمت را توسط 
پست با توجه به کیفیت باالى  ارایه و پاسخگویى بهینه  بسیار 
رضایت بخش عنوان و خواســتار گسترش همکارى هاى 
بیشتر دو سازمان شــد. مدیر کل پست استان در خصوص 
ارایه این خدمت در سازمان هاى دیگر افزود: مکاتباتى را با 
اداره کل حمل ونقل و پایانه ها، کانون وکالى دادگسترى، 
کانون سردفتران ودفتریاران، سازمان تاکسیرانى، سازمان 
نظام مهندسى، نظام پزشکى، سازمان پایانه هاى شهردارى 
و غیره در خصوص اعالم آمادگى جهت استقرار نیرو در محل 
آنها و ارایه خدمات امور مالیاتى انجام و آمادگى استقرار در 

سازمانهاى مذکور راداریم.

مدیر کل پست استان اصفهان تشریح کرد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان جزئیات ارائه خدمات مالیاتى از طریق اداره پست
از توزیع 600بسته معیشتى در امامزاده شمس الدین 
قائمیه توسط هیئت امنا واز محل کمک خیران در ایام 

شهادت امام صادق(ع) خبر داد.
حجت االسالم والمســلمین روح ا... بیدرام  با اشاره 
به اهتمام این نهاد در رسیدگى به وضعیت معیشتى 

اقشار نیازمند، بیان کرد: همزمان با ایام شهادت امام 
جعفر صادق(ع)،  600بســته معیشــتى در امامزاده 
شــمس الدین قائمیه با کمک خیرین تهیه و در بین 

نیازمندان توزیع شد.
وى  اظهار کرد: ارزش ریالى بســته  هاى معیشتى 

توزیع شده 2میلیارد و100میلیون ریال مى باشد.

معاون آبخیــزدارى اداره  کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
اصفهان گفت: در سه ســال اخیر انواع عملیات و مطالعات 
آبخیزدارى و آبخواندارى در ســطح 769 هــزار هکتار از 

عرصه هاى طبیعى استان انجام شده است.
ابوطالب امینى افزود: 341 هزار هکتار از رقم مورد اشــاره 
مربوط به عملیات و 428 هزار هکتــار مربوط به مطالعات 

آبخیزدارى بوده است. وى جذب اعتبار بخش آبخیزدارى 
در این مدت را حــدود 123 میلیارد تومــان اعالم و اضافه 
کرد: بیش از 78 نقطه سیل خیز استان با اجراى طرح هاى 
آبخیزدارى زیر پوشــش قرار گرفت تــا احتمال خطر بروز 

سیالب در آن به حداقل برسد.
معاون آبخیــزدارى اداره  کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
اصفهان با اشاره به اهمیت مهار و استفاده بهینه از سیالب ها و 
روان آب ها خاطرنشان کرد: بر مبناى 180 تحقیق انجام شده 
در سطح کشور، عملیات آبخیزدارى در هر هکتار مى تواند به 

استحصال 530 مترمکعب سیالب و روان آب شود.
امینى با بیــان اینکه جلوگیرى از فرســایش خاك از دیگر 
ثمرات اجراى طرح هاى آبخیزدارى اســت، تصریح کرد: 
ســاالنه افزون بر 2 میلیارد ُتن فرســایش خاك در کشور 
گزارش مى شود که با اجراى عملیات مرتبط مى توان، این 
رقم را به 9 تن در هکتار کاســت که کمک بزرگى به حفظ 
خاك است. وى به گستره بیابان ها و مناطق خشک در استان 
اشاره کرد و گفت: مناطقى مانند کاشــان و آران و بیدگل، 
اردستان، شرق اصفهان، خور و بیابانک، تودشک، سگزى، 

حاشیه تاالب بین المللى گاوخونى و نائین در اواخر زمستان و 
اوایل بهار مستعد وقوع سیل و سیالب هستند و اجرا و افزایش 

پروژه هاى آبخیزدارى در آنها ضروریست.
معاون اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
با بیان اینکه کمبــود منابع مالى اصلى تریــن چالش این 
حوزه اســت، اضافه کرد:  اجراى انواع عملیات آبخیزدارى 
و آبخواندارى موضوعى اساسى در حفاظت از منابع طبیعى 
به شــمار مى رود و تخصیص اعتبار کافى براى پیگیرى و 

افزایش آن سبب توسعه خواهد شد.

انجام 769 هزار هکتار عملیات
 و مطالعات آبخیزدارى 

توزیع 600 بسته معیشتى در اصفهان 

مدیر بهداشت حرفه اى ایمنى و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه با اشــاره به اهمیت آینده پژوهى در حوزه 
فوالد و به مناسبت روز جهانى محیط زیست گفت: طرح 
تحول دیجیتال فوالد مبارکه در راستاى همین مسئله رخ 
داده است. طرح تحول دیجیتال شاه کلید بحث مصارف 
انرژى، منابع و حفظ محیط زیســت اســت. گسترش 
این طرح در صنایع فوالد، تقریبا افزایش 90 درصدى 
بهره ورى در حوزه هاى یادشده را به دنبال خواهد داشت.

حسین مدرســى فر اظهار کرد: فوالد مبارکه از ابتداى 
تأســیس همواره به دنبــال فناورى هاى دوســتدار 
محیط زیســت یا به بیان دیگر فناورى هاى سبز بوده 
و بنابراین در انتخــاب فناورى هاى موردنیاز خود دقت 
بسیارى داشته است. استفاده از فناورى احیاى مستقیم 
در تولید آهن اسفنجى، استفاده از کوره هاى ویژه براى 
فرایند پیش گــرم در نورد گرم و ایجــاد تصفیه خانه با 
فناورى هاى تک در بخش نورد ســرد به منظور تصفیه 
پساب ناشى از واحدهاى گالوانیزه و ورق رنگى ازجمله 

این موارد است.
مدیر بهداشت حرفه اى ایمنى و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه گفــت: اســتفاده از تصفیه خانه ها براى 
بازیافت آب یا به بیان دیگــر بازچرخانى آب به منظور 
کاهش مصرف آب تازه و افزایش بهره ورى در این حوزه 
یکى از استراتژى هاى فوالد مبارکه در جهت صیانت از 
محیط زیست کارخانه، ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى 

خود در این حوزه و همچنین کاهش مصرف این نعمت 
ارزشمند بوده است. مدرسى فر تصریح کرد: بااین حال 
شرکت فوالد مبارکه در مقایســه با دیگر فوالدسازان 
مطرح و به نام جهان، رکورد کمترین میزان مصرف به 
ازاى تولید هر تن تختال را در اختیــار دارد. اکنون نیز 
به منظور حفاظت از محیط زیست منطقه، کل فاضالب 
شهرهاى اطراف خریدارى شده است که پس از تصفیه 
اولیه در مبدأ به این شرکت منتقل و پس از انجام اقدامات 
تکمیلى به عنوان آب قابل اســتفاده در صنعت استفاده 
مى شــود. این اقدام کمک بزرگى در راســتاى حفظ 
محیط زیست و ارتقاى بهداشتى منطقه به شمار مى رود.

طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه
 شاه کلید حفظ محیط زیست

معاون روابــط کار اداره کل کار و امور اجتماعى اســتان 
اصفهان اظهــار کرد: تعیین دســتمزد بــر پایه مهارت 

کارگران، باید مطالبه عمومى شود.
برزوئیان با بیــان اینکه تعیین دســتمزد بر 
اســاس مهارت کارگران که امروزه خواسته 
کارفرماها اســت تا حدى خواســته درستى 
اســت و البته در قانون ظرفیت هایى براى 
این امر دیده شده اســت، گفت: کارفرماها 
مى توانند بخشــى از کارگاه خود را به فنى 
و حرفه اى تخصیص دهنــد که با آموزش و 
تربیت نیروى انسانى ماهر، بدون اینکه آنها 
را بیمه کند و تبعات حقوقى براى آنها داشته 

باشد، به کار گیرد.
وى اظهار داشت: دولت هاى اخیر، در عرصه 
پرداخت دستمزد مطابق با مهارت کارگران 
ورود پیدا کردند ولــى محیط هاى کارورزى 

مثل استاد شاگردى به نتیجه نرســید که الزم است زیر 
ساخت فضایى آن فراهم شود که تکلیف حقوق و مزایا و 
بیمه براى کارگرانى که هیچ مهارتى ندارند و آموزش کار 

مى بینند مشخص شود .
برزوئیان ادامه داد: در این ارتباط که آیا تعیین دســتمزد 

یکســان براى تمامى کارگران عامل رشد بیکارى شده 
است، اظهار داشت: نمى توان گفت به طور صددرصد نقش 
دارد امابى تاثیر هم نیست و امروز تعیین دستمزد پلکانى، 

منطقه اى و بر پایه مهارت در شوراى عالى کار مطرح شده 
است که باید به یک مطالبه عمومى مبدل شود.

معاون روابــط کار اداره کل کار و امور اجتماعى اســتان 
اصفهان در پاسخ به این ســوال که امروزه حجم وسیعى 
از کارگران غیر رســمى را داریم که بر اساس قراردادهاى 

توافقى با کارفرما کار میکنند و قانون گذاران زیر بار حمایت 
قانونى و بیمــه اى از این افراد نمــى رود گفت: مطابق با 
قانون کارفرماها باید تمامى کارگران را با هر نوع دستمزد 
و حقوقى بیمه کننــد و درماده قانونى 148 به 

صراحت آورده شده  است.
وى در حالى این استناد قانونى را مطرح کرد 
که بیمه تامین اجتماعى بر اساس قانون حق 
بیمه کردن کارگرانى کــه پایین تر از  حقوق 
رسمى اداره کارى دریافت مى کنند را ندارد، 
گفت: این مسائل و مشکالت قانونى باید از 
سوى مسئوالن کشورى حل و فصل شود و تا 
زمانى که قوه مقننه قانون حمایت از کارگرانى 
که بر پایه قراردادهاى توافقى کار مى کنند را 
تصویب نکند، اقدامى نمى توانیم انجام دهیم.

وى با بیان  اینکــه قوانین کار ایران بســیار 
سختگیرانه است گفت : قبول دارم که در دیگر 
کشورها دستمزدها به صورت پلکانى، مهارت آموزى تعیین 
مى شود و اگر تاکنون نتوانســتیم در ایران دستمزدهاى 
پلکانى و برپایه تخصص و مهارت کارگران اجرایى کنیم 
چون فضایى اقتصادى در ایران جوابگو نیست و اختالف 

عرضه و تقاضا در کشور بسیار باال است.

اجراى دستمزد بر پایه مهارت، باید مطالبه عمومى شود 
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