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خشکى چشمتان را با چاى برطرف کنیدبهره بردارى از مجموعه پل هاى سردار شهید سلیمانىچرا صداى آهنگران از «زیرخاکى» حذف شددر ایران امامزاده جعلى وجود ندارد حاج صفى جلوى عراق مدافع مى شود؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دالیلى براى 
نوشیدن 

آب هندوانه

موجودى واکسن اصفهان نزدیک به صفر است
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بازگشایى مدارس 
از اول مهرماه مشروط شد

وزن تمام 
ویروس هاى کرونا 
در جهان چقدر است؟

آغاز احداث 
2 پروژه عمرانى 

در اشکاوند واجدین شرایط 5
رأى دادن 

در اصفهان؛ 
3/634/114 نفر

در بین آبمیوه هاى طبیعى آب هندوانه جزو نوشیدنى هاى 
فوق العاده اى است که سرشار از ویتامین بوده و به خوبى 

رفع عطش مى کند. عالوه براین رنگ زیبا و طعم دلچسب 
آن، روزتان را مى سازد و شما را سر ذوق مى آورد. 

نباید که مریض شوید تا به فکر مراقبت از کلیه ها، کبد یا...

رئیس ستاد انتخابات اســتان اصفهان گفت: در 
انتخابات ایــن دوره فرایند آغــاز رأى گیرى در 
شــعب اخذ رأى یک ســاعت زودتر و از ساعت 

7 صبح آغاز مى شود.
حیدر قاسمى با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا 
انتخابات این دوره را متفــاوت از دوره هاى قبل 
کرده است، تصریح کرد: در استان اصفهان شهر 
قرمز نداریم اما تمهیدات الزم را در نظر گرفته ایم

و به تعداد شــعب اخذ رأى 320 شــعبه اضافه 
کرده ایم.
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آبرسانى سیار در برخى نقاط شهر اصفهانآبرسانى سیار در برخى نقاط شهر اصفهان
افزایش دما، افزایش مصرف و افت فشار آب باالخره کار خودش را کرد افزایش دما، افزایش مصرف و افت فشار آب باالخره کار خودش را کرد 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکى: امکان واکسیناسیون نوبت اول فعالً وجود ندارد

تنها نگرانى اسکوچیچ 
براى دیدار با عراق

سرمربى تیم ملى فوتبال ایران پیگیر ترمیم چمن وضعیت ورزشگاه 
محل برگزارى بازى با عراق است.

تیم ملى فوتبال ایران ساعت 21 ســه شنبه هفته جارى مقابل عراق 
آخرین دیــدار گروه C انتخابــى مقدماتى جام جهانــى 2022 را در 

ورزشگاه المحرق بحرین برگزار مى کند.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چالش هاى 
نسخه نویسى 
الکترونیک 

در استان اصفهان 

قطع برق مشترکان ُپرمصرف، سناریوى نهایى 
مدیریت مصرف

3

واکنشواکنش
 فرزاد حسنى فرزاد حسنى

 به بازى  به بازى 
سیاوش طهمورث سیاوش طهمورث 
در «زخم کارى»در «زخم کارى»

5

مقصد بعدى جهانبخش مقصد بعدى جهانبخش 
مشخص شدمشخص شد



0202جهان نماجهان نما 4059دوشنبه  24 خرداد  ماه   1400 سال هجدهم

عضو شوراى شهر تهران با اشــاره به اینکه برج آزادى در 
آستانه 50 سالگى قرار دارد، گفت:  مقدمات خواهرخواندگى 

این برج با برج ایفل فراهم شده است.
احمد مسجدجامعى اظهار کرد: مقدمات خواهرخواندگى 
برج آزادى با برج هاى بزرگ و معــروف دنیا از جمله برج 
ایفل فراهم شده است ولى باید اعتبار الزم براى حفظ این 

برج فراهم باشد.
وى با اشاره به اینکه برج آزادى جزو 5 جاذبه شهر تهران 
اســت گفت: با وجود اینکه دقت هاى زیادى براى اجراى 
ترکیب معمارى در این برج اســتفاده شده و همه مصالح 
آن از نقاط مختلف ایران تهیه شده است ولى در 50 سال 

گذشته براى آن اتفاق ویژه اى انجام نداده ایم و کاستى هایى 
هم وجود داشته است.

عضو شوراى شهر تهران با تأکید بر لزوم اعتبارات خاص در 
بودجه 1400 براى برج آزادى گفت: این موضوع در بودجه 
امســال مغفول مانده و از آنجایى که ماه مهر مصادف با 
سالروز 50 سالگى برج آزادى است باید اقدامات الزم براى 

این نماد شهرى صورت گیرد.
مسجدجامعى خاطرنشان کرد: برج آزادى مهمترین نماد 
شهرى است و اتفاقات مهم در حول آن به وقوع مى پیوندد 
و اخیراً هفت نفر از اعضاى شوراى شهر از این برج بازدید 

داشتند و همه بر لزوم اختصاص اعتبار ویژه تأکید داشتند.

ارســال تصاویرى از سوى ســازمان فضایى کشور براى 
ســازمان حفاظت محیط زیســت که مربوط به وضعیت 
تاالب هاست، نشان  مى دهد تقریباً عمده تاالب هاى ایران 

یا خشک شده اند یا در حال خشک شدن هستند.
همین امر نگرانى هایى را از سوى فعاالن اجتماعى و حتى 
مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال داشته 
اســت که مخاطب اصلى این نگرانى و انتقاد، وزارت نیرو 

به دلیل عدم تخصیص حقابه تاالب ها عنوان شده است.
وزارت نیــرو از ماه هاى پایانى ســال 99 تاکنون به بهانه 
کم آبى از رهاسازى آب پشت سدها و نهایتاً تخصیص آب 
به تاالب ها خوددارى کرده است تا اولویت هاى خود یعنى 

نیاز مصرف کنندگان آب شرب و کشاورزى را تأمین کند اما 
سازمان محیط زیست مى گوید: ما هم به این نیازسنجى 
وزارت نیرو واقفیم ولى باید فکرى هم به حال تاالب ها که 
آنها هم بخش قابل توجهى از منابع حیات و آبادانى کشور 
هستند شود. تجریشى معاون محیط زیست انسانى سازمان 
حفاظت محیط زیست مى گوید: براساس قانون تاالب ها 
که سال گذشته تصویب شــد،  مقرر شد سازمان حفاظت 
محیط زیست هر سال حقابه مورد نیاز تاالب ها را از وزارت 
نیرو مطالبه کند اما تاکنون با وجود مکاتباتى که داشته ایم، 
به درخواست ها و مطالبات ما پاسخى داده نشده است، گویا 

این موضوع در اولویت آنها قرار ندارد.

برج آزادى، خواهرخوانده 
برج ایفل مى شود

وضعیت نگران کننده 
تاالب هاى ایران

رایزنى  تا زمان الزم
سرپرســت تیم مذاکره کننده    ایسنا|
ایران در رایزنى هاى وین در گفتگو با شــبکه 
پرس تى وى درباره روند مذاکرات وین اظهار 
کرد: آنها (ســایر طرف هاى برجــام) باید به 
جمهورى اســالمى ایران اطمینان دهند که 
آنچه در گذشــته اتفاق افتاد (خروج آمریکا از 
توافق) در آینده تکرار نخواهد شد. سید عباس 
عراقچى ادامه داد: براى رسیدن به این منظور، 
ما نیازمند بحث و رایزنى هاى زیاد سیاسى، فنى 
و قانونى هستیم و تا هر زمان که الزم باشد به 

این گفتگوها ادامه خواهیم داد.

تصمیم نهایى درباره حج 
عربستان ســعودى اعالم کرد    ایسنا|
مراسم حج امســال به دلیل نگرانى هاى ناشى 
از همه گیــرى ویروس کرونا بــه 60هزار زائر 
واکسینه شــده مقیم این کشور محدود خواهد 
بود. مقام هاى عربستان سال گذشته نیز شمار 
شرکت کنندگان مراسم حج را کاهش دادند و 
حج را با حضور گروه کوچکى از زائران برگزار 

کردند.

برادر ستاره سینما هم 
نامزد شد

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه    برترین ها|
موســیقى در توییتر خود با انتشار تصاویرى از 
کاندیداتورى برادر بــزرگ تر محمدرضا گلزار 
در انتخابات شوراى شــهر تهران خبر داد. او 
نوشــت: «برادر بزرگ تر محمدرضا گلزار، در 
انتخابات شوراى شــهر تهران پس از دو بار رد 
صالحیت، باالخره تأیید شــد. او علیرضا گلزار 
نام دارد و تخصص اش در ترافیک و حمل و نقل 

و آلودگى هواست.»

پاى کى روش آمد وسط!
براى اینکــه 11نفر را در    عصر ایران|
میدان بازى بدهند «کى روش» را مى آورند و 
نتیجه مى گیرند در حالــى که ما کلى مربى در 
کشور داریم اما چندین میلیون پول به آن فرد 
مى دهند که 11 نفر را در میدان مدیریت کند و 
این یعنى استفاده از علم؛ چطور است که ما در 
کشور با این همه مشکالت خودمان را عقل کل 
مى دانیم اما علمش را هم نداریم. حاضر نیستیم 
بگوییم ما عالم این رشــته نیستیم. فردى که 
کشاورزى بلد نیســت براى کشاورزى طرح و 
برنامه مى دهد؛ کسى که صنعت بلد نیست براى 
صنعت طرح مى دهد؛ تا زمانى که اینگونه مردم 

را فریب مى دهیم مشکل حل شدنى نیست.

چند خانوار 
یارانه مى گیرند؟

  پانا | آمار دریافتى از سازمان هدفمندى 
یارانه ها در رابطه با جریان پرداخت یارانه نقدى 
تا پایان سال گذشته نشان مى دهد که ماهانه 
حدود  24 میلیون و 827 هــزار و 127 خانوار  
دریافت یارانه نقدى 45 هــزار و 500 تومانى 
داشته اند. براساس آخرین آمارها، 77 میلیون و 
146 هزار و 507 نفر یارانه نقدى 45 هزار و 500 
تومانى دریافت مى کنند که در مجموع در 12 
ماه سال گذشته دولت براى 921 میلیون و 340 
هزار و 250 نفر پرداخت یارانه نقدى انجام داده

 است.

سفر به مشهد ممنوع شد
دانشــگاه علوم پزشکى    خبر فورى|
مشــهد اعالم کرد: با توجه به نزدیک شــدن 
میالد امام رضا (ع) سفر به مشهد ممنوع است. 
این دانشــگاه افزود: خودروهاى شخصى در 
صورت ورود به شــهر جریمه مى شوند و سفر 
با هواپیما و قطــار تنها با تســت کرونا مجاز 

است.

وعده هایى بدهید که 
در توانتان است

  ایرنا | آیت ا... ناصر مکارم شیرازى از مراجع 
تقلید گفت: کاندیداهاى انتخابات باید وعده هایى که 
مى توانند انجام دهند و یا در توان آنهاست را بدهند. 
این مرجع تقلیــد ادامه داد: بعضــى جاها مى توانند 
بگویند امیدوارم بتوانم فالن کار را بکنم، در صورتى 
که واقعًا امیدوارى باشــد. اگر امیدوار نباشد، بگوید 
امیدواریم، آن هم دروغ و تدلیس است. بنابراین باید 
وعده هایى بدهند که امکان انجام آن را داشته باشند. 

رد صالحیت 
نصف اعضاى شورا

  ایلنا | محسن هاشمى، رئیس شوراى شهر 
تهران گفت:   در انتخابات شــوراهاى شهر متأسفانه 
نیمى از اعضاى شوراى فعلى تهران که در انتخابات 
ثبت نام کرده بودند، رد صالحیت شــدند و تالش 
براى تأیید آنها به نتیجه نرسید؛ با وجود این، جبهه 
اصالحات فهرست 21 نفره خود براى شهر تهران را 
منتشر کرد و از شهروندان تهرانى مى خواهیم که با 
مشارکت در انتخابات، بستر تقویت و رشد مدیریت 

شهرى در دوره ششم را فراهم بیاورند.

انصراف رئیسى شایعه است
حجت االسالم احمد سالک کاشانى،    پانا |
نماینده ســابق اصفهان در مجلس به انتشار خبرى 
مبنى بر انصراف رئیسى به نفع جلیلى یا قاضى زاده 
هاشــمى در فضاى مجازى واکنش نشــان داد و 
افزود: بنده این مسئله را نه تنها تأیید نمى کنم بلکه 
آن را شــایعه مى  دانم. این فعال سیاســى اصولگرا 
تصریح کرد: خبر انصراف رئیســى هم مانند دیگر 
توطئه هاســت که گفتند وقتى آقاى رئیســى رأى 
مى آورد چرا مى خواهید در انتخابات شرکت کنید و 
رأى دهید؟ شاید کسانى به نفع ایشان کنار بروند، اما 

بعید است که آقاى رئیسى انصراف دهد.

انصراف زاکانى تکذیب شد
سخنگوى ســتاد انتخاباتى علیرضا    ایسنا |
زاکانى، انصراف زاکانــى از رقابت هاى انتخاباتى را 
تکذیب کرد. بر اساس این گزارش، خبرى در فضاى 
مجازى منتشر شــده که علیرضا زاکانى کاندیداى 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهورى در تپه 
نورالشهدا غرب تهران از ادامه  رقابت انتخابات به نفع 
ابراهیم رئیسى کاندیداى دیگر انصراف داده است. اما 
مالک شریعتى گفت: آن برنامه در تپه نور الشهدا به 
مناسبت جشن میالد حضرت معصومه (س) برگزار 
شــد. آقاى زاکانى در آن برنامه حضــور پیدا کردند 
تا پاسخى به ابراز احساســات مردم و دوستارانشان 

بدهند. در آن برنامه هیچ بحث دیگرى مطرح نشد.

آمدند رئیسى را بکوبند
فعال سیاســى اصولگرا درباره    نامه نیوز |
ارزیابــى اش از مناظره ســوم نامزدهــا گفت: دو 
کاندیداى اصالح طلب متأســفانه فقط آمده بودند 
که آقاى رئیسى را بکوبند و هر مطلبى را که مطرح 
مى کردند یک نیشى هم به آقاى رئیسى مى زدند. 
مهدى چمران یادآور شــد: نامزدهاى اصالح طلب 
مطالب اقتصادى را که درباره دولت بود فقط توجیه 
مى کردند، حال آنکه خود آنها این وضعیت را پیش 
آوردند، کسى از کره مریخ که نیامد ایران را در هشت 
سال گذشــته اداره کند. دائم مى گفتند باید با دنیا 
تعامل کرد خوب هشت ســال با دنیا تعامل کردند و 

نتیجه آن را هم دیدند.

روحانى سراغم را نگرفت
اســحاق جهانگیــرى در    دیده بان ایران |
تازه تریــن اظهاراتــش دربــاره ردصالحیتش در 
انتخابات ریاست جمهورى سیزدهم گفت: بعد از رد 
صالحیتم تنها کسى که سراغم را گرفت رئیسى بود. 
حتى آقاى روحانى در جلسات این موضوع را پیگیرى 

نکرد.

تا انتخابات

براى شــناخت اجمالى از گســتره بقــاع متبرکه و حرم 
امامــزادگان، خبرگــزارى «مهر» گفتگویــى با حجت 
االسالم محمد نوروزپور، مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن 
مذهبى ســازمان اوقاف و امــور خیریه انجــام داده که 

بخش هایى از اظهارات این مقام مسئول را مى خوانید.  
■ در جمهورى اســالمى ایــران بیــش از 8767  بقعه 
متبرکه وجود دارد. از این تعداد قریب به 34 بقعه مربوط 
به  پیامبران، 6600 بقعه اختصاص به 11 هزار امامزاده و 
مابقى براى بزرگان، مشاهیر و علماست؛ در برخى از بقاع 
چند امامزاده مدفون هستند و اینگونه نیست که هر یک از 

این بزرگواران در یک بقعه باشند.
■ امامزادگان از فرزندان و یا نوادگان امامان معصوم (ع) 
هستند که به دالیل مختلف از زادگاه خودشان به کشور 
ایران هجرت کردند که یکى از آن دالیل مربوط به دعوت 
خود مردم ایران بوده است. یکى از آن امامزادگان سلطان 
على بن محمد باقر فرزند بالفصل حضرت باقر (ع) است 
که بر اســاس برخى گزارش هاى تاریخى ایشــان بنا به 
درخواست مردم خطه کاشــان و اصفهان در سال 113 

هجرى قمرى به ایران هجرت مى کند.
■ در ایران امامزاده جعلى وجود ندارد؛ شاید قبل از پیروزى 
انقالب اسالمى بقاعى وجود داشــت که بعد از پیروزى 
انقالب اســالمى اصالت آنان براى سازمان اوقاف محرز 
نشد و ســندیتى برایشان وجود نداشــت که همه آنها یا 
تخریب شدند یا تغییر کاربرى داده شد براى مثال در استان 
گیالن حدود 70 بقعه تخریب شد یا تغییر کاربرى پیدا کرد. 
امروز دیگر کسى نمى تواند بگوید امامزاده جعلى وجود دارد 
و مردم مى توانند براى آگاهى و شناخت بیشتر به سایت 
جامع امامزادگان سازمان اوقاف و امور خیریه مراجعه کنند.

■ یکى از مأموریت هاى سازمان اوقاف و امور خیریه یافتن 

شجره و نســب امامزادگان است که تیم هایى متشکل از 
اســاتید خبره حوزوى و دانشگاهى تحت اشراف معاونت 
فرهنگى و اداره کل بقاع متبرکه ســازمان اوقاف و امور 
خیریه با مراجعه بــه کتب معتبر تاریخــى و قابل وثوق 

علماى بزرگ اسالمى فعالیت هاى پژوهشى در این باره 
انجام مى دهند.

■ بیشترین بقاع متبرکه در استان مازندران واقع شده و 
این حجم از تعداد به علت آن است که در گذشته منطقه 

طبرستان دیار علویان بوده و شیعیان آن منطقه گیالن، 
گلستان و مازندران امروزى از آن بزرگان دعوت مى کردند 
تا با هجرت بــه این منطقه مبلغ و مــروج دین و معارف 

اسالم باشند.

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف:

در ایران امامزاده جعلى وجود ندارد

جواد رضایی، مدیر تأمین شــبکه4 ســیما در گفتگو با 
«جوان» از سیاست این شبکه در پخش آثار مهم سینماي 
جهان می گوید. این بخشى از سئوال و جواب با او درباره 

چگونگى ممیزى فیلم در شبکه 4 است.
درباره هزینه آماده ســازي[فیلم ها 

براى پخش] توضیح می دهید؟
رویکرد ما این است که کمترین خدشه ممکن به اصالت 
فیلم وارد شــود، مثًال در فیلم «1917» ســاخته «سم 
مندس» که برداشت هاي بلند به نوعی در کنار هم قرار 
گرفته اند که گویا فیلم هیچ «کات» نمی خورد، شبکه4 به 
احترام مخاطبان و حفظ این ویژگی هزینه باالیی براي 

«روتسکوپی» (نوعی ممیزي پوشش ها در فیلم) پرداخت 
کرد. براي ممیزي هم تالش می کنیم فقط صحنه هاي 
غیراخالقی حذف شود و باقی سکانس هاي مورد نیاز با 

تدوین و جلوه هاي ویژه قابل پخش شود.
پس احتماالً از آباژور در فیلم ها زیاد 

استفاده می کنید؟
نه آنقدر ها هم آباژور استفاده نمی کنیم، ولی معتقدیم اگر 
اثري داراي ممیزي زیادي است، اصًال نباید پخش شود. 
اینطور هم به اصالت فیلم خدشــه وارد نمی شود و هم 
مخاطب با اثري که دستکاري زیادي در آن شده مواجه 

نخواهد شد.

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس در مورد انتشار اخبارى مبنى بر اینکه 
تمام دانش آموزان از اول مهرماه در مدرســه حضور پیدا 
خواهند کرد گفت: بازگشایى مدارس و دانشگاه ها از اول 
مهرماه فعًال تنها در حد یک نظریه بوده و تحقق آن منوط 
بر این است که وضعیت از نظر شیوع کرونا به حالت پایدار 

و قابل کنترل برسد.
مهدى اسماعیلى افزود: اگر توانستیم تا پایان شهریور ماه 
به ایــن وضعیت مطلوب دســت یابیــم، کالس هاى 
مدارس و دانشگاه ها به صورت حضورى برگزار خواهند 

شد.اوتصریح کرد: تاکنون تصمیمى براى واکسیناسیون 
دانش آموزان اتخاذ نشده اســت، چرا که هنوز واکسنى 
براى گروه ســنى کمتر از 18 ســال تولید نشده است و 
واکسیناسیونى که به آن اشاره شده است فقط مختص 
معلمان و کادر ادارى مدارس است.رئیس کمیته آموزش 
و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اسالمى یادآور شــد: ما امیدواریم تا شهریورماه تزریق 
واکسن به معلمان و کادر ادارى مدارس که در دستور کار 
قرار گرفته، انجام شود تا به دنبال آن بتوان مدارس را در 

اول مهرماه بازگشایى کرد.

در آخرین هفته از رقابت ها وضعیت به نحوى اســت که 
«کیهان» در یک هشدار به قول خود جدى به نامزدهاى 
انتخاباتى گوشزد مى کند بهتر است همه به نفع یک نفر 

کنار بروند.
ایــن در حالى اســت کــه شــاهدیم نشــانه هایى از 
چندکاندیدایى ماندن در جبهه اصولگرایى نمایان شده 
است. مثًال قاضى زاده هاشــمى که از جمله پوششى ها 
تلقى مى شد، در توییتر خود از ماندگارى در عرصه رقابت 
خبر داده است. درست است که به نظر نمى رسد میزان آراء 
او نقش تعیین کننده اى داشته باشد اما حتمًا راه  را براى 
دیگرانى که مؤثرتر هستند و پیش تر ساز عدم کناره گیرى 

زده بودند، باز مى کند.
با در نظر گرفتن همین نکات اســت که دیروز حســین 
شریعتمدارى در «کیهان» به نامزدهاى اصولگرا توصیه 

مى کند، همه به نفع یک نفر کنار بروند.
او در یادداشت خود با تأکید بر اینکه این هشدار را جدى 
بگیریدآورده است: «حضور هر 5 نامزد جبهه انقالب در 
انتخابات و خوددارى 4 تن آنها از کناره گیرى به نفع نفر 
پنجم، خطاى بزرگى اســت که دود آن به چشم جبهه 
انقالب مى رود و مى توان این خطــا را با توجه به دامنه 
اثر نامطلوب و خســارت آفرینى که درپى دارد، گناهى 

نابخشودنى دانست...»

معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد از دریافت 
479 میلیارد تومــان صدقه مردمى توســط کمیته امداد 
و مراکز نیکوکارى در ســال 99 خبــر داد و گفت: میزان 
صدقات در سال گذشته نسبت به سال 98 حدود 31 درصد 

رشد داشته است.
علیرضا عسگریان با تشــریح عملکرد این نهاد در حوزه 
صدقات در سال 99 افزود: مردم نیکوکار ایران اسالمى و 
خیران در سال گذشته 383 میلیارد تومان صدقه از طریق 
صندوق هاى صدقات و روش هــاى نوین و کمک هاى 

موردى به کمیته امداد پرداخت کردند.
وى ادامه داد: همچنین در این مدت مبلغ 96 میلیارد تومان 
صدقه نیز از طریق مراکز نیکوکارى به خانواده هاى تحت 
حمایت کمک شده است که در مجموع میزان صدقات به 
479 میلیارد تومان مى رسد. معاون توسعه مشارکت هاى 
مردمى کمیته امداد با بیان اینکه عملکرد این نهاد در حوزه 
صدقات در سال 99 نسبت به سال 98 حدود 31 درصد رشد 
داشته است، تأکید کرد: تمام صدقات دریافتى در ردیف هاى 

خدماتى ارائه شده به مددجویان کشور هزینه شده است.

هفته گذشته «فاکس نیوز» در گزارشى مدعى شد که به 
تازگى به تصاویر جدید ماهواره اى دست پیدا کرده که نشان 
مى دهد فعالیت هاى مشکوك و غیرعادى در اطراف سایت 

سنجریان در نزدیکى جاجرود در حال انجام است.
در ادامه این گزارش ادعایى آمده بود: این تصاویر ماهواره اى 
که از سوى شرکت مکسار ارائه شده و در آزمایشگاه اینتل 
لب مورد تحلیل قرار گرفته اســت، نشــان مى دهد که از 
15 اکتبر ســال 2020، تعداد 18 خودرو در این ســایت 
حضور دارند و در این ســایت حفارى صــورت گرفته و 

یک جاده دسترســى جدید به این سایت ســاخته شده 
است.

شاهرخ ناظمى مســئول مطبوعاتى نمایندگى ایران در 
سازمان ملل در توییتى با اشاره به این گزارش فاکس نیوز 
نوشــت: «چند روز پیش فاکس نیوز گزارشى اختصاصى 
همراه با تصاویر ماهواره اى در خصوص تحوالتى مشکوك 
در اطراف سایت ســنجریان در جاجرود منتشر کرد اما در 
اصل تصاویر مربوط به خودروها و تجهیزات لوکیشــن 

فیلمبردارى سریال "نون. خ" و عوامل آن بوده است.»

آنقدر  هم آباژور استفاده نمی کنیم!

مردم چقدر صدقه پرداخت مى کنند؟

 «نون.خ»  فاکس نیوز را فریب داد

بازگشایى مدارس از اول مهرماه مشروط شد

توصیه «کیهان»  به نامزدهاى اصولگرا

طرح 
«سربازى حرفه اى»
یک قدم جلو رفت

یک عضو کمیســیون امور داخلى کشــور و شوراها از 
جلســه اى امیدوار کننده با نماینده ستاد کل نیروهاى 

مسلح پیرامون سربازى حرفه اى خبر داد.
ابوالفضل ابوترابى نماینده مــردم نجف آباد در مجلس 
شوراى اســالمى در صفحه شــخصى خود در توییتر، 

نوشت:

«چهارشنبه هفته گذشته در کارگروه  سربازى کمیسیون 
امنیت ملى مجلس جلسه اى با نماینده ستاد کل پیرامون 
موضوع  سربازى حرفه اى داشتیم که روند کلى این جلسه 
مثبت بود و خوشــبختانه آغازى امیــدوار کننده براى 

جلسات آتى رقم خورد.»
بحث ســربازى حرفه اى یکى از موضوعاتى اســت 

کــه نمایندگان مجلــس یازدهم از روزهــاى آغازین 
این مجلس در قالــب طرحى آن را دنبال کــرده اما با 
مخالفت ستاد کل نیروهاى مسلح مواجه شد. نمایندگان 
همچنان به دنبال رایزنــى و چکش کارى این طرح به 
منظور حرکت از ســربازى اجبارى به ســمت سربازى 

حرفه اى هستند.
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رئیسى هم نمى آید
رئیس ستاد مرکزى آیت ا... رئیسى در استان اصفهان با 
اشاره به حساسیت ویژه وى نسبت به سالمت عمومى 
و عدم بروز کوچک ترین تهدید براى سـالمت مردم، از 
لغو سفر رئیسى به اصفهان بدین سبب خبر داد. پیش تر 

هم سفر قاضى زاده هاشمى به اصفهان لغو شده بود. 

برگزارى جشن میالد در 
مخابرات 

همزمان با فرا رسـیدن سـالروز میالد حضرت فاطمه 
معصومه(س)، جشـن گرامیداشت روز دختر به همت 
امور بانوان مخابرات منطقه اصفهان و با حضور مدیر 
این مجموعه و جمعى از بانوان همکار و خانواده ایشان، 
برگزار شد. در این مراسم که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شـد، دکتر جمیلـه نجفى دکتـراى تخصصى 
روانشناسى و مدرس دانشـگاه و دکتر رسول حیدرى 
مدرس حوزه سـالمت و زندگى سـالم و مولف هشت 
کتاب در حوزه سالمت و تغذیه سالم به ایراد سخنرانى 

پرداختند. 

تقدیر از دختران ستادى 
همزمان بـا والدت حضـرت فاطمه معصومـه (س) و 
روز دختر، در دفتر مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان، مراسـم تقدیر از دختران سـتادى برگزار شد. 
در این جلسه، مهندس عالقمندان مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ضمن تبریک والدت حضرت 
فاطمه معصومه (س) و روز دختر و آغاز دهه کرامت از 
زحمات و تالش هاى بى وقفه همکاران تشکر  کرد. در 
ادامه همکاران نیز از مدیرعامل و مشاور امور بانوان به 

خاطر تدارك  برگزارى این برنامه تشکر کردند. 

اجراى خط انتقال 2 حلقه چاه 
عملیات لوله گذارى خط انتقال دو حلقه چاه در شهرضا 
به طول 200 متر و با لوله ایرانیت قطر 200 میلى متر 
انجام شـد. به گزارش روابط عمومى آبفا شـهرضا، با 
توجه به فرا رسیدن ایام گرم سال و پیک مصرف آب و 
همچنین نیاز مبرم به افزایش تولید آب ، حفر سه حلقه 
چاه جدید در دستور کار واحد بهره بردارى و توسعه آب 

آبفاى شهرضا قرار گرفت.

نصب شیر فشار شکن 
واحد بهره برداري و توسـعه آب منطقـه کوهپایه اقدام 
به احـداث یک بـاب حوضچـه و نصب یک دسـتگاه 
شیرفشارشکن سه اینچ بر روي خط انتقال آب روستاي 
امامزاده قاسم کرد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 
کوهپایه، این اقدام جهت کاهش فشـار خط و شـبکه 
توزیع این روستا اجرا شد. شایان ذکر است هدف از نصب 
شیر فوق طرح مدیریت بهینه تاسیسات و توزیع عادالنه 

آب شرب و کنترل فشار شبکه در آخرین نقطه است.

تاکسى ها کلینیک دار مى شوند
مدیر عامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شـهردارى اصفهـان گفـت: کلینیـک خـودرو براى 
ناوگان  تاکسیرانى این کالنشهر پیش بینى شده است. 
هادى منوچهرى ، اظهار کرد: کلینیک خودرو شـامل 
پوشـش آژانس ها، تاکسـى هاى زرد و سرویس هاى 
مدارس مى شـود کـه امیدواریم ایـن پروژه بـه نتایج 

خوبى برسد.

شهرضا جزو طرح آبرسانى 
قرار گرفت

نماینده مردم شـهرضا و دهاقان در مجلس شـوراى 
اسالمى گفت: شهرضا جزو طرح آبرسانى به اصفهان 
بزرگ قرار گرفت. سمیه محمودى ادامه داد: از شوراى 
عالى آب مجوز انتقال آب به شهرضا را گرفتیم و در این 
راستا باید با استان هاى کرمان و یزد جلسات بسیارى 
را داشـته باشـیم. محمودى افزود: طرح آبرسـانى به 
اصفهان بزرگ مربوط به 14 شهرستان بود و شهرضا 

در این طرح نبود.

خبر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه تعامل با بخش 
خصوصى در راس شرکت فوالد مبارکه هدف گذارى شده 
است گفت: با تزریق پروژه هاى پیمانکارى و اجراى طرح 

تحول دیجیتال حامى بخش خصوصى هستیم.
حمیدرضا عظیمیان در نشست مشــترك شرکت فوالد 
مبارکه و شرکاى تجارى کسب و کار (پیمانکاران توسعه)، 
اظهار کرد: دولت هایى موفق هســتند که در راســتاى 
تقویت بخــش خصوصى برآیند و به واســطه توانمندى 
بخش خصوصى بتوانند تحــول بزرگى در صنایع حاصل 
کنند. براین اســاس فوالدمبارکه بر آن است تا با تقویت 
بازوهاى پیمانکارى خود در شاخه توسعه بتواند از توانمندى 

شرکت هاى برتر در این حوزه استفاده کند.
وى از گفتگوى شفاف بین شرکاى تجارى کسب و کار با 
شرکت فوالدمبارکه اســتقبال کرد، افزود: نگاه به بخش 
خصوصى تاکنون در کشــور به خوبى نبوده است؛ چراکه 
دولت باید در رفاه عمومى جامعه از قبیل آموزش و درمان 
و حمل ونقل ورود کند و بخش هاى دیگر در اختیار بخش 
خصوصى باشد، این نگاه در راس شرکت فوالدمبارکه هدف 
گذارى شده است، چراکه تعامل با بخش خصوصى باید به 
صورت برد-برد باشد و هر دو طرف به منافع مشترك پایبند 
بوده تا در این راه ، با اعتماد کامل به همدیگر، به تقویت هر 

دو مجموعه بیانجامد.

مجموعه پل ها و تقاطع چهار ســطحى شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانى در کالنشــهر اصفهان با حضور وزیر راه و 

شهرسازى به بهره بردارى رسید.
محمد اسالمى، در مراسم بهره بردارى از مجموعه پل ها و 
تقاطع چهارسطحى شهید سپهبد قاسم سلیمانى در اصفهان 
گفت: حلقه چهارم ترافیکى براى تمام منطقه اصفهان بزرگ 
تکمیل خواهد شد و حلقه پنجم نیز در قالب کنارگذر شرق به 
غرب و یک قطعه از آزادراه شمالى- جنوبى کشور که بخشى 

از آن انجام شده است، ایجاد خواهد شد.
وى حلقه پنجم ترافیکى را به طول 180 کیلومتر اعالم کرد 
و افزود: این حلقه تا سه راه مبارکه احداث خواهد شد. وى 

گفت: این حلقه، بار ترافیکى زیادى را در اصفهان کاهش 
مى دهد و خدمت بزرگ و رفاه قابل مالحظه اى براى این 

دیار ایجاد خواهد کرد.
مجموعه پل ها و تقاطع چهارسطحى شهید سپهبد قاسم 
سلیمانى، نقطه صفر حلقه حفاظتى اصفهان در ورودى این 
شهر از سمت خوراسگان در منطقه 15 شهردارى با هزینه دو 
هزار و 170 میلیارد ریال در مدت 20 ماه احداث شده است.

این تقاطع داراى پنج قطعه پل با طول 1.5 کیلومتر اســت 
که کاهش آلودگى هوا، افزایش ایمنى تردد شــهروندان، 
کاهش زمان سفر و روانســازى ترافیک شرق اصفهان را 

به همراه دارد.

بهره بردارى از مجموعه 
پل هاى سردار شهید سلیمانى

فوالد مبارکه حامى 
بخش خصوصى است

در چند روز گذشته به دلیل افزایش دما و مصرف، آب 
شرب  برخى نقاط شهر اصفهان از طریق تانکر هاى 

سیار تامین شد.
مدیر دفتر بهره بردارى وتوسعه خطوط انتقال آب آبفاى 
استان اصفهان گفت: درساعات اوج مصرف روزهاى 
گذشته مناطق دشتستان، کاخ، تاالر، مولوى، میدان 
احمد آباد، میدان الله، حکیم شفایى، زندان مرکزى و 
بلوار شفق با کاهش فشار آب مواجه شدند که آب مورد 

نیاز این مناطق از طریق تانکرهاى سیار تامین شد.
مجتبى اورنگى افزود: آب شرب بخشى از این مناطق 
به وســیله چهار تانکر، هر کدام به حجم  6 هزار لیتر 

تامین شد.  
وى اعالم کــرد: روز جمعه 21 خرداد ســال جارى، 

همچنین به دلیل کاهش فشار آب در زندان مرکزى، 
پنج تانکر 12 هزار لیترى و سه تانکر 6 هزار لیترى، به 
زندان مرکزى اعزام و آب مورد نیاز این محل تامین شد.

 اورنگى با بیان این که هم اکنون در هیچ نقطه از شهر، 
آبرسانى از طریق تانکر سیار صورت نمى گیرد و آب با 
فشار عادالنه در شــبکه توزیع موجود است، افزود: با 
وجود این به منظور رفاه حال شــهروندان، تانکرهاى 
آبفاى استان اصفهان در تمام ساعات شبانه روز آماده 

اعزام و آبرسانى به مناطق مختلف شهر هستند.
وى به شهروندان توصیه کرد: براى دسترسى پایدار به 
آب شرب، مصرف خود را در شبانه روز به میزان 15 لیتر 
کاهش دهند تا با کمترین تنش بتوان تابستان سخت و 

گرم امسال را پشت سر گذاشت.

آبرسانى سیار در برخى نقاط شهر اصفهان

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: قطع برق مشــترکان ُپرمصرف، ســناریوى 
نهایى براى مدیریت مصرف برق در تابستان جارى 

است.
حمیدرضا پیرپیران با اشاره به کاهش سهمیه تامین 
برق اســتان ها افزود:  در مجموع سه سناریو براى 
مدیریت مصرف برق در شــرایط خاص سالجارى 

مطرح و الزم االجراست.
وى اظهار داشت: این ســناریوها از اکنون بصورت 
جداگانه و در نهایت همزمان با هم شامل" کاهش 
بار شبکه"، "قطع سهمیه مشترکان ُپرمصرف" و در 
نهایت "قطع بار" در صورت رعایت نکردن الگوهاى 

مصرف اجرا مى شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با 
تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف و همکارى کامل 
تمام بخش ها بویژه خانگى و تجارى افزود: به این 
منظور عالوه بر ضرورت همــکارى تمام صنایع در 
کاهش مصرف نیازمندیم تا ســازمان هاى داراى 
دیزل ژنراتور، بار مصرف خود را از این طریق تامین 

کنند.
وى همچنین با اشاره به اهمیت کشف رمزارزهاى 
غیرمجاز در بخش صنعتى، کشاورزى و خانگى، از 

دستگاه ها خواست تا براى کشف رمزارزها با شرکت 
توزیع برق همکارى داشته باشند.

پیرپیران تاکید کرد: بنا بر مصوبه دولت، تمام ادارات 
باید از ساعت 11 تا پایان وقت ادارى 50 درصد از بار 
مصرفى خود را  بکاهند و پس از پایان وقت ادارى، 

مصرف خود را تا 10 درصد برسانند.
وى بر ضرورت معرفى مدیر انرژى توسط ادارات به 
شــرکت توزیع برق تاکید کرد و گفت: قرار است در 
سازمان هاى مرتبط با برق، ُممیزى انرژى ایجاد شود 
و انتظار مى رود که ادارات با کاهش بار مصرفى خود 

در گروه سبز قرار بگیرند.
پیرپیران با اشــاره به اینکه ادارات الگوى مصرف 
انــرژى در جامعــه هســتند، اظهار داشــت: باید 
فرهنگ ســازى مصرف انرژى از کارکنان ادارات و 

خانواده هاى آنها شروع شود و به جامعه انتقال یابد.
وى بــر کاهــش روشــنایى داخــل محوطه ها و 
خاموش کــردن روشــنایى راهروهــا، آبنماها و 
آذین بنــدى محوطــه بیرونــى ادارات، تنظیــم 
سیســتم سرمایشــى ادارات بــر روى عــدد 25، 
خاموش کــردن فن هاى اضافى داخل ســاختمان 
و اســتفاده حداکثرى از دیــزل ژنراتورهاى ادارات

 تاکید کرد.

قطع برق مشترکان ُپرمصرف
سناریوى نهایى مدیریت مصرف 

رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: این هفته با 
توجه به محدودیت تعداد واکسن کرونا، واکسیناسیون 
نوبت دوم در استان انجام مى شود و امکان واکسیناسیون 

نوبت اول وجود ندارد.
طاهره چنگیز روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان افزود: اصفهان نیز مانند سایر 
استان ها در این روزها با محدودیت تعداد واکسن کرونا 
مواجه اســت به همین دلیل مقدار واکسن موجود فقط 
براى تزریق دوز دوم کفایت مى کند و واکسیناســیون 
براى افرادى که قصد تزریق دوز اول را دارند در این هفته 

امکانپذیر نیست.
چنگیز با بیان اینکه آخرین محمولــه اى که در اختیار 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان قرار دارد و براى دوز 
دوم استفاده مى شود، واکســن اسپوتنیک است، اضافه 
کرد: اطالع دقیقى از اینکه محموله جدید چه زمانى به 

دانشگاه تحویل داده مى شود، ندارم.
در همیــن حــال مســئول بیمارى هاى واگیــر مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان هم با اعالم اینکه موجودى 
واکسن استان نزدیک به صفر اســت و به همین دلیل 
واکسیناســیون هیچ گروه جدیدى شروع نشده، گفت: 
تاکنون نزدیــک به 270 هزار نفر در اســتان نوبت اول 
واکسن و حدود 70 هزار نفر دو نوبت واکسن را دریافت 

کرده اند.
رضا فدایى ، اظهار کرد: تقریبا تمام واکسن کرونایى را 
که وزارت بهداشت به استان اصفهان تخصیص داده بود 
به گروه هاى هدف یعنى افراد 70 سال به باال، بیماران 
خاص و قبل از آن به کادر بهداشت و درمان تزریق کردیم 
و موجودى استان نزدیک به صفر است، به همین دلیل 
واکسیناسیون هیچ گروه جدیدى شروع نشده و منتظر 
دریافت محموله جدید واکسن از وزارت بهداشت هستیم.

وى با اشاره به اینکه از اوایل خرداد به بعد اتفاق جدیدى 
در زمینه واکسیناسیون کرونا در اســتان نیفتاد، گفت: 
تاکنون نزدیــک به 270 هزار نفر نوبت اول واکســن و 

حدود 70 هزار نفر دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با بیان اینکه اگر هرچه سریع تر واکسن کرونا از وزارت 
بهداشت به استان نرســد براى تزریق دوز دوم واکسن 
شهروندان مشکل خواهیم داشت، گفت: از شهروندان 
درخواست کرده ایم به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنند 
و کسانى که هنوز واکسن نزده اند منتظر پیامک باشند تا 
بعد از دریافت واکســن هاى جدید، از آنها براى تزریق 

واکسن دعوت کنیم.
وى خاطرنشــان کــرد: مــا دوســت داریــم برنامه 
واکسیناســیون طبق نظم پیش برود، اما تأمین نشدن 
واکسن در مقاطع منظم، کار را با مشکل مواجه مى کند.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: در انتخابات 
این دوره فرایند آغاز راى گیرى در شــعب اخذ راى یک 

ساعت زودتر و از ساعت 7 صبح آغاز مى شود.
حیدر قاسمى با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا انتخابات 
این دوره را متفاوت از دوره هاى قبل کرده است، تصریح 
کرد: در استان اصفهان شهر قرمز نداریم اما تمهیدات الزم 
را در نظر گرفته ایم و به تعداد شــعب اخذ راى 320 شعبه 

اضافه کرده ایم.
قاسمى گفت: ســامانه اى تعریف شــده است که شعب 
نزدیک به هر فرد را نشان دهد که مکان هایى که تراکم 
جمعیت کمترى دارند را به افراد اطالع مى دهد و با سامانه 

موبایل مى توان به این سامانه ورود کرد. 
رئیس ســتاد انتخابات اســتان اصفهان ادامه داد: براى 
انتخابات پیش بینى الزم انجام شــده اســت تا در روز 

انتخابات قطعى برق نداشته باشــیم. در شعب اخذ راى 
دســتگاه هاى احراز هویت، الکترونیکى هســتند و این 
دستگاه ها باترى ذخیره دارند، اما براى احتیاط براى برخى 

شعب، مولد اضطرارى پیش بینى شده است. 
قاسمى گفت: در شعب اخذ راى مواد بهداشتى پیش بینى 
شده است و بدون ماسک کسى نباید در شعب حاضر شود 
و افراد خودکار شخصى به همراه داشــته باشند. داشتن 
شناسنامه و شماره ملى الزامى است اما داشتن کارت ملى 

الزام نیست و با رسید کارت ملى هم مى توان راى داد.
همچنین على اصغر رفیعى نژاد، دبیر ستاد انتخابات استان 
اصفهان، گفت: استان اصفهان با وسعت 107 هزار کیلومتر 
مربع 5 میلیون و 386 هزار نفر جمعیت دارد. براى این دوره 
3 میلیون و 634 هزار و 114 نفر واجد شرایط راى در استان 

هستند که از این تعداد 79330 نفر راى اولى هستند.

وى ادامه داد: استان اصفهان داراى 24 شهرستان، 111 
شهر و 52 بخش و 132 دهستان است. در حوزه شوراهاى 
شهرى 591 کرسى اصلى داریم که براى این تعداد 3751 
نفر ثبت نام قطعى کردند و 2831 نفر تایید و 656 نفر رد 
صالحیت شدند. در ادامه 2357 نفر در هیات هاى نظارت 

تایید صالحیت شدند و 438 نفر هم رد شدند. 
رفیعى نژاد گفت: در انتخابات شوراها 2469 کرسى شهرى 
و در حوزه روستایى 3124 کرســى وجود دارد که 7096 
نفر ثبت نام کردند و در نهایــت 5903 نفر رقابت نهایى 

خواهند داشت.
وى درباره تعداد واجــدان راى در اصفهــان، ادامه داد: 
تعداد واجدان راى در حوزه انتخابیه شهرســتان اصفهان 
یک میلیون و 630 هزار و 526 نفر است که راى اولى ها 

33 هزارو 647 نفر هستند.

موجودى واکسن اصفهان 
نزدیک به صفر است

رئیس دانشگاه علوم پزشکى: امکان واکسیناسیون نوبت اول فعالً وجود ندارد 

مدیــرکل بیمه خدمات درمانى ســالمت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه اســتان اصفهان جزو آخرین 
استان هایى است که طرح نسخه نویسى الکترونیک 
را اجرا مى کند، گفت: استان اصفهان حدود 9 درصد 
از سامانه نسخه نویســى الکترونیک استفاده داشته 
و این در حالى اســت که در اســتان هاى دیگر در 
بهترین حالت حدود 35 درصد از این سامانه استفاده 

شده است.
حسین بانک در نشســت خبرى با موضوع نسخه 
نویسى الکترونیک، اظهار کرد:  در استان اصفهان 
طرح نسخه نویسى الکترونیک از امسال اجرایى شده 
و این در حالى است که استان اصفهان جزو آخرین 
استان هایى است که این طرح را اجرا مى کند، الزم 
است همکارى هاى کافى در این زمینه صورت بگیرد 

تا این برنامه پیش برود.
بانک اظهار کرد: در کشــور اســتان اصفهان یکى 
مانده به آخــر در زمینه اجراى این طرح اســت  که 
حدود 9 درصد از سامانه نسخه نویسى الکترونیک 
استفاده داشته و این در حالى است که در استان هاى 
دیگر در بهترین حالت حدود 35 درصد از این سامانه 

استفاده شده است.
وى ادامه داد: از مهرماه پرداخت هاى بیمه اى دیگر 
کاغذى نخواهد بــود و الزامًا با اجــراى این طرح 

پرداخت هاى بیمه اى صورت مى گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان هم در این 
نشست خبرى گفت: باید براى اجرایى شدن اصولى 
نسخه الکترونیک از ابتداى تیرماه اقدامات اساسى 

بشود که تاکنون صورت نگرفته است. نسخه نویسى 
الکترونیک وسیله اى براى بهره مند شدن از خدمات 
الکترونیک و تسهیل امور است این در حالى است که 
تا کنون نتوانســته امور را تسهیل کند و چالش هاى 
فراوانى را نیــز براى کادر درمان و دانشــگاه علوم 

پزشکى ایجاد کرده است.
طاهره چنگیز با بیان اینکه نباید کار حوزه درمان را در 
شرایط فعلى مضاعف و سخت تر کنیم، افزود: اگر با 
اجراى این طرح قرار باشد دوباره کارى صورت بگیرد 
و ارائه خدمات درمانى تحت الشــعاع آن باشد قطعًا 

اجراى این طرح مفید واقع نمى شود.
چنگیز خاطرنشان کرد: این کار اشکاالت نرم افزارى 
و ســخت افزارى فراوانى دارد و تأمین تعداد رایانه 
مورد نیــاز براى اجراى این طرح در بیمارســتان ها 
هزینه زیادى دارد و پولى براى تأمین این هزینه به 
دانشگاه داده نشده اســت، اکنون که بیمه مبلغى از 
مطالبات ما را پرداخت کرده هم مى خواهند تا آن را 

براى تأمین رایانه هزینه کنیم.
وى اضافه کرد: براى تهیــه کامپیوتر ارزیابى هایى 
شده تا ســخت افزارهاى مورد نیاز تأمین شود چرا 
که براى انجام نسخه نویسى الکترونیک باید سخت 
افزارى تأمین شود که براى انجام این طرح کارآمد 
باشد، همچنین مشــکالت دیگرى از جمله قطع و 
وصل شــدن مکرر اینترنت این طرح را با مشــکل 
مواجه خواهد کرد اگر ایرادات این طرح رفع نشود با 
چالش هاى عمیق رو به رو خواهیم شد و ممکن است 

به اهداف آن نزدیک نشویم.

چالش هاى نسخه نویسى الکترونیک
 در استان اصفهان 

واجدین شرایط رأى دادن در اصفهان؛ 3/634/114  نفر

مدیر کل حراست شهردارى اصفهان در خصوص دستگیرى 
تعدادى از کارمندان شــهردارى که در فضاى مجازى هم 
مطرح شــد مى گوید: ما در ســال هاى 97 و 98 گزارشات 
اولیه اى از ســوء اســتفاده برخى از افراد به دســتگاه هاى 
ذى صالح ارسال کردیم که این دستگاه ها با بررسى اولیه 
و جمع آورى اطالعات مورد نیــاز و فنى، تعدادى از افراد را 
بازداشت که برخى از آنها بعد از اظهارات اولیه فعًال آزاد شدند 
و چند نفرى همچنان بازداشت هستند و پرونده هاى آنها در 
حال رسیدگى است. رســول امینى در گفتگو با ایمنا افزود: 
همه این اقدامات در راستاى مبارزه با فساد بوده، البته ما موارد 

دیگرى از برخورد با افرادى که رشوه گرفته بودند یا اختالسى 
انجام داده بودند داریم که آنها نیز به مبادى ذى ربط معرفى 
شدند و براى برخى از آنها احکام قضائى صادر شده، بخشى 

در حال رسیدگى در مراجع قضائى است.
وى در خصوص این که آیا این کارمندان در این دوره مدیریت 
شهرى وارد شهردارى شده اند یا خیر تصریح کرد: هیچکدام 
از این افراد در این دوره مدیریت شــهرى وارد شهردارى 
نشده اند و بعضى از این کارکنان سوابق باالیى دارند حتى 
چند نفر بازنشسته شده اند که تا نتیجه نهایى مشخص نشود 

نمى توان به صورت قطعى اظهار نظر کرد.

ادامه رسیدگى به پرونده کارکنان بازداشتى شهردارى اصفهان
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تهیه کننده و کارگردان «شب هاى مافیا» از آخرین وضعیت سومین و 
آخرین فصل این رئالیتى شو و پخش آن تا نیمه تیرماه خبر داد.

ســومین و آخرین فصل از رئالیتى شوى «شب هاى مافیا» این روزها 
در مرحله پیش تولید و تمرین بازیگران به سر مى برد. سعید ابوطالب 
تهیه کننده و کارگردان «شب هاى مافیا» درباره آخرین وضعیت این 
رئالیتى شو گفت: درحال حاضر بازیگرانى که با آن ها براى حضور در 
«شب هاى مافیا» صحبت کرده ایم مشغول تمرین این بازى هستند تا 

ببینیم عالقه اى به حضور در این بازى دارند یا خیر.
او افزود: یک سرى از بازیگران نیز از طریق نظرسنجى که در صفحه 
رسمى «شب هاى مافیا» در اینستاگرام گذاشته مى شود انتخاب و به 

این رئالیتى شو دعوت مى شوند.
این تهیه کننده درباره فصل پایانى این بازى توضیح داد: در این فصل 
ســه گروه 12 نفره با یکدیگر بازى مى کننــد که 2 گروه 
هنرمندان آقا هستند و یک گروه هنرمندان خانم. 
در ادامه و پس از بازى این سه گروه از هر گروه 
چهار هنرمند براى بازى در فینال انتخاب 
مى شــوند. پس از برگزارى فینال فصل 
سوم، یک فینال فینالیســت ها برگزار 
مى شود که در کنار چهار هنرمند از فصل 

سوم، چهار هنرمند نیز از فصل اول و چهار هنرمند از فصل دوم که به 
فینال فینالیست هاى قبلى ما نرسیدند در آن حضور دارند.

این کارگردان درباره تغییراتى که در فصل جدید این بازى اتفاق افتاده 
اســت، عنوان کرد: با توجه به اینکه درحال حاضر هم بینندگان و هم 
هنرمندان این بازى را به خوبى یاد گرفته اند، در فینال فینالیســت ها 
نقش هاى جدیدى بــه کاراکترهاى فعلى «شــب هاى مافیا» اضافه 
مى شوند به عنوان مثال کاراکتر «مافیاى ساده» در فینال فینالیست ها 
تغییر مى کند و به آن نقشى محول مى شود. البته این امکان هم وجود 

دارد که تعداد بازیکن ها نیز در فینال فینالیست ها افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: این تغییرات به این دلیل اســت که شــهروندان به علت 
حرفه اى شدن بازیکنان قوى تر از گروه مافیا هستند و ما نیز به درخواست 
مخاطب ها و براى رضایت بیشتر آن ها ســعى مى کنیم کمى بازى را 
پیچیده تر جلو ببریم. در همین راستا براى رسیدن به ایده هایى بهتر، چند 

تن از عوامل پشت صحنه نیز تغییر کرده اند.
به گفته ابوطالب، فصل سوم «شــب هاى مافیا» در یک کافه در شهر 
تهران ضبط مى شود و دلیل آن هم این است که مافیا یک بازى کافى 

شاپى و دورهمى است.
کارگردان «شب هاى مافیا» درباره تیتراژ این رئالیتى شو گفت: تا این 
لحظه در «شب هاى مافیا» دو تیتراژ با صداى کاوه آفاق و محمدرضا 
علیمردانى داشته ایم که بنا به نظر و توجه مخاطب ها قرار است تیتراژ 

فصل سوم هم با صداى کاوه آفاق باشد.
به گفته ایــن تهیه کننده، در هرکــدام از گروه ها یــک خواننده، یک 
فوتبالیســت و ورزشــکار و یک مجرى تلویزیونى حضور دارد که در 
آخرین صحبت ها حضور علیرضا طلیســچى در «شــب هاى مافیا» 

قطعى شده است.
کارگردان «شب هاى مافیا» در پاسخ به این پرسش که آیا در فصل سوم 
گرداننده بازى تغییر مى کند و محمدرضا علیمردانى به جمع بازیکنان 
اضافه مى شود یا خیر گفت: این سوال بسیار پرسیده مى شود اما در این 

باره تنها چیزى که مى توانم بگویم این است که کمى صبور باشید.
ابوطالب در پایان درباره زمان پخش این رئالیتى شو بیان کرد: با توجه 
به برنامه ریزى هایى که صورت گرفته اســت تا 10 روز ابتدایى تیرماه 
مشغول فیلمبردارى هستیم و به احتمال خیلى زیاد از نیمه تیرماه فصل 

سوم «شب هاى مافیا» پخش خود را آغاز مى کند.
فصل پایانى رئالیتى شوى «شب هاى مافیا» این روزها مراحل پیش 
تولید خود را در تهران طى مى کند و تا اواسط تیرماه به صورت اختصاصى 

در پلتفرم فیلیمو منتشر مى شود.
تاکنون 27 قسمت با حضور 73 هنرمند از این برنامه شامل 2 فصل، که 
هر فصل سه مرحله مقدماتى و یک فینال دارد، و یک فینال فینالیست ها 
که منتخب 12 نفر از مجموع بازیکنان این 2 فصل بوده اند، منتشــر 

شده است.

جدیدترین خبرها از تغییرات رئالیتى شوى پربیننده شبکه نمایش خانگى

نیمه تیرماه، آغاز پخش 
فصل سوم «شب هاى مافیا» 

جدیدت

ف

بازیگر سریال «زیر خاکى 2» گفت: در حال حاضر به دلیل ناراحتى در ناحیه 
چشم در بیمارستان بسترى شده و تحت مداوا هستم و فعالیتى در عرصه 

بازیگرى ندارم.
خسرو احمدى پیرامون حضور خود در سریال «زیر خاکى 2» ابراز کرد: در 
سریال «زیر خاکى 2» که این روز ها در حال پخش است بازیگر مهمان 

هستم و نقش عندلیبى همسایه حاج آقا مروت پور را بازى مى کنم.
وى با اشاره به رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى در پشت صحنه 
ســریال «زیر خاکى 2» بیان کرد: پروتکل هاى بهداشتى در پشت 
صحنه سریال «زیر خاکى 2» کامال رعایت مى شد و با وجود این 
شرایط کل گروه سریال «زیر خاکى 2» تالش زیادى کردند تا 

براى مخاطبین سریالى با استاندارد هاى خوب تهیه کنند.

خسرو احمدى 
در بیمارستان بسترى شد

2 نفره با یکدیگر بازى مى کننــد که 2 گروه  2ســه گروه 12
هنرمندان آقا هستند و یک گروه هنرمندان خانم. 
در ادامه و پس از بازى این سه گروه از هر گروه 
چهار هنرمند براى بازى در فینال انتخاب 
مى شــوند. پس از برگزارى فینال فصل 
سوم، یک فینال فینالیســت ها برگزار 
مى شود که در کنار چهار هنرمند از فصل

بازیگر سریال
چشم در بیمار
بازیگرى ندا
خسرو احمد
سریال «زی
هستم و نق
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فرزاد حسنى مجرى و بازیگر با انتشار مطلبى در صفحه شخصى 
خود با اشاره به سریال «زخم کارى» به کارگردانى محمدحسین 
مهدویان، بازى سیاوش طهمورث در نقش خان عمو را تحسین 
کرد. فرزاد حسنى درباره بازى طهمورث در این سریال نوشت: و 
این بار «سیاوش طهمورث» نیم کالچ و نیم ترمز، عجیب ترین 
نقش عمرش را با ظریف کارى غریــب و دور از انتظارى بازى 
کرد. نقشى که حتى در میان کاراکترهاى نمایشى هم منحصر 
به فرد است. در 75 سالگى چنین درخششى تبریک فراوان دارد. 

آفرین به «زخم کارى» و «طهمورثش».
ســریال «زخم کارى» به کارگردانى محمدحسین مهدویان و 
تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشیان از تولیدات فیلیمو است 

که جمعه ها از طریق این پلتفرم پخش مى شود.

فیلم سینمایى «قهرمان» جدیدترین ساخته اصغر فرهادى 
که در هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن حضور دارد، پاییز 

در ایران اکران مى شود.
سعید خانى مدیر عامل «خانه فیلم» خبر داد که قرارداد پخش 
داخلى «قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى جهت اکران 
سراسرى در ایران با این شرکت امضا شده است و احتماًال در 

پاییز روى پرده مى رود.
در فیلم «قهرمان» امیر جدیدى، محســن تنابنده، فرشته 
صدرعرفایى، احســان گودرزى و ســارینا فرهادى و جمع 
دیگرى از بازیگران که اغلب چهره هاى جدید هســتند، به 

ایفاى نقش پرداخته اند.
کمپانى فیلمسازى ممنتو به عنوان تهیه کننده و پخش کننده 
اروپایى «قهرمان» خالصه داستان این فیلم را چنین تشریح 
کرده است: «رحیم» به خاطر بدهى در زندان است. در طول 
دو روز مرخصى، او تالش مى کند که طلبکارش را قانع کند 
تا از شکایتش در ازاى پرداخت مبلغ کمترى، صرف نظر کند. 
اما اوضاع آن طور که او فکر مى کند، پیش نمى رود. تارنماى 
ایتالیایى سینماتوگرافو اما خالصه داستان متفاوتى را منتشر 
کرده است: «قهرمان» درباره مردى است که به دلیل بدهى 
در زندان است اما پس از آزادى، متوجه مى شود نامزدش یک 
کیف پر از پول پیدا کرده است، اما تصمیم مى گیرد از این پول 
براى پرداخت بدهى اش استفاده نکند. زمانى که خبر این اقدام 
ایثارگرانه او در شهر مى پیچد، به چهره اى معروف تبدیل شده 

و همشهرى هایش براى کمک به او دست به کار مى شوند.

اکران «قهرمان»
 اصغر فرهادى در ایران

طراح صدا و صداگذار ســریال «زیرخاکى» مى گوید: براى 
صداگذارى، برخى صداها را باید از آرشــیو تهیه مى کردیم و 
ما هنگام آغاز کار گمان مى کردیم که در آرشیو صدا و سیما 
این صداها موجود باشد. اما مثال در سکانس حمله هوایى به 
تهران در شروع جنگ که در قسمت دوم سریال بود متاسفانه 
نتوانســتیم از آرشیو ســازمان به این عظمت، خبرى درباره 
نخستین حمله هوایى در سال 1359 پیدا کنیم و مجبور شدیم 
آن را بسازیم. این خیلى بد اســت که ما یک آرشیو صوتى و 

حتى تصویرى درباره جنگ نداریم. آن هم اتفاقى مهم که 
سال هاى زیادى از آن نگذشته است.

ســیدمحمد کشــفى  افزود: شــما حتى نمى توانید 
اطالعاتــى درباره ســال تولید ســرودهاى انقالبى 
و جنگى پیــدا کنید. مثال اینکه در ســال 1359، چه 
سرودهاى حماســى و جنگى خوانده مى شده است. 

اطالعاتى درباره این که سرودها براى کدام سال است 
وجود ندارد مگر اینکه از خواننده اى کــه آن را خوانده یا 
موزیسین آن اثر پرسیده شود البته اگر در قید حیات باشند. 

در مجموع بانک صوتى ما درباره اوایل جنگ، 
خیلى ضعیف است.

وى در ادامه تشــریح کرد: براى نمونه، 
ما فکر مى کردیم آقــاى آهنگران از 
همان ابتداى جنــگ مى خوانده و 
در برخى سکانس ها از صداى او 
استفاده کرده بودیم اما در گفتگو 
با مدیر جنگ آن زمان، فهمیدیم 
که او از سال60- 61 شروع به 
خواندن کرده اســت بنابراین 
مجبور شــدیم آن صداها را 
پاك کنیم. نمى دانم متولى 
این امر  کیست ولى در این 

باره کم کارى شده است.

چرا صداى آهنگران از 
«زیرخاکى» حذف شد

واکنش فرزاد حسنى
 به بازى سیاوش طهمورث 

در «زخم کارى»

با توجه به افزایش جهانى تقاضا براى ســریال هاى خارجى، کمپانى 
آمریکایى «اکسچنج» اعالم کرد ســریال موفق و ایرانى «قورباغه» 
ساخته هومن سیدى را در بازار هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن به 

خریداران بین المللى عرضه خواهد کرد. 
عرضه ســریال هاى تلویزیونى در بازار جشــنواره فیلم به ندرت روى 
مى دهد اما مفهوم بارازهاى سینمایى در چند سال اخیر و بویژه در دوران 
کرونا دستخوش تغییر شده است و کمپانى هاى فیلمسازى نیز روز به روز 

فعالیت خود را در عرصه محصوالت تلویزیونى افزایش مى دهند. 
در سریال «قورباغه» به نویسندگى و کارگرانى هومن سیدى بازیگرانى 
چون صابر ابر، سحر دولتشــاهى و نوید محمدزاده نقش آفرینى کرده 
اند. محمدزاده در ســال 2017 براى بازى در فیلم «بدون تاریخ بدون 
امضا» موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر بخش افق هاى جشنواره 
فیلم ونیز شد.  «برایان اوِشى» مدیر عامل کمپانى «اکسچنج» در این 
باره توضیح داد: «هومن سیدى یک استعداد غیرقابل انکار و ستاره اى 
نوظهور است که فیلم بلند ساخته او نیز تکامل بخش نگاه فوق العاده 
و توانایى او در پرداخت داستان هاى پرتعلیق و ساخت جهانى پیچیده 
است که مخاطبان هر ژانرى را سرگرم مى کند. بسیار خوشحالیم که این 
سریال فوق العاده را به تمام جهان عرضه مى کنیم و این سریال خارجى 

مى تواند در سراسر جهان بسیار موفق و محبوب شود». 
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن از 6 تا 17 جوالى (15 تا 26 تیر) به 

صورت حضورى برگزار خواهد شد.

کاظم نوربخش بازیگر مشــهور نقش سلمان در سریال نون.خ 
عکسى از پشت صحنه فیلم سینمایى جدید خود را به اشتراك 
گذاشت. کاظم نوربخش بازیگر سینما و تلویزیون که با سریال 
نون خ به کارگردانى سعید آقاخانى به شهرت رسید و مورد توجه 
بسیارى از مخاطبان قرار گرفت در جدیدترین فیلم سینمایى خود 

مقابل دوربین قرار گرفت.
فیلم سینمایى دو به یک جدیدترین ساخته حامد صلح میرزایى 
است که کاظم نوربخش در آن نقش آفرینى مى کند. این هنرمند 
عکسى را در پشت صحنه این فیلم درکنار مهدى امینى و مهدى 

سلوکى به اشتراك گذاشت.

فیلم مشترك بازیگر «نون. خ» 
با مهدى سلوکى

در جدیدترین تصویر منتشــر شــده از فیلم ایندیانــا جونز 5، 
«هریسون فورد» 78 ســاله یک بار دیگر به عنوان شخصیت 
«ایندیانا جونز» با لبــاس معروف باستان شناســى خود دیده 
مى شود. در عکس هاى منتشر شده از این فیلم در اسکاتلند، فورد 

به همراه توبى جونز بازیگر انگلیسى حضور دارد.
«جیمز منگولد» این فیلم را کارگردانى مى کند و نام هاى آشنایى 
مانند «فیبى والر-بریج»، «مدس میکلسن»  و «بوید هالبروك» 

به عنوان دیگر بازیگران در این فیلم حضور دارند
این فیلم در تاریخ 7 مرداد 1401 اکران خواهد شد.

بازگشت باستان شناِس 
ماجراجو به «ایندیانا جونز5»

فاطمه شکرى بازیگر سریال «آهوى من مارال» گفت: به دلیل 
نیاز مالى و با شرایط خطرناکى، چون کرونا تن به کار مى دهیم و 
با جان خود بازى مى کنیم، اما نه دســتمزد ها کافى است و نه در 

صورت مبتال شدن حمایت مادى و معنوى مى شویم.
فاطمه شــکرى پیرامون آخرین فعالیت هاى خــود در عرصه 
بازیگرى گفت: در سریال نمایش خانگى «آهوى من مارال» به 
کارگردانى مهرداد غفارزاده مشغول فعالیت بودم که متاسفانه به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و ابتالى عوامل فیلم از جمله ابتالى 

خودم به ویروس کرونا این پروژه به تعویق افتاد.
وى با اشاره به اینکه هنوز در لیست تزریق براى واکسن کرونا قرار 

نگرفته بیان کرد: با اینکه نکات بهداشتى در پشت صحنه سریال 
رعایت مى شد، اما مدت دو ماه به شدت درگیر بیمارى کرونا و در 
بستر بیمارى بودم. این سریال در حدود 80 نفر هنرور داشت که 
به هر حال وجود این تعداد از هنروران و عوامل و بازیگران اصلى 
ریسک پذیر است. در این مدت کســى حال من را هم نپرسید و 

هنوز هم بر اثر عوارض این بیمارى دچار ضعف بدنى هستم.
بازیگــر مجموعــه تلویزیونى «مرز خوشــبختى» همچنین 
گفت: سریال خانگى «آهوى من مارال» هم اکنون در مرحله 

پیش تولید دوباره قرار دارد و منتظر هستیم تا با بهبود شرایط 
مجددا تصویربردارى کار را آغاز کنیم.

وى با بیان اینکه بازیگران پیشکسوت قبل از کرونا 
هم وضع خوبى نداشتند ابراز کرد: وضعیت این 

روز هاى بازیگران بسیار بد است و حمایتى 
از ما صورت نمى گیرد. به دلیل نیاز مالى 

و با شرایط خطرناکى چون کرونا تن 
به کار مى دهیم و با جان خود بازى 

مى کنیم، اما نه دستمزد ها کافى است و نه در صورت مبتال شدن 
حمایت مادى و معنوى مى شــویم. در 
همین شرایط مى بینیم بازیگرانى 
میلیــاردى  دســتمزد هاى 
مى گیرند و مدت ها است که 
از این روند گالیه مى کنیم، 
اما کسى گوشش بدهکار 

نیست.

پخش جهانى سریال 
هومن سیدى و نوید محمدزاده

1 مرداد 1401 اکران خواهد شد. 7این فیلم در تاریخ7

فاطمه شکرى:

به کرونا مبتال شدم اما 
هیچکس حالم را نپرسید

ل ری پ ر ى به
به شدت درگیر بیمارى کرونا و در
0در حدود 80 نفر هنرور داشت که
رورانو عواملو بازیگران اصلى
کســى حال من را هم نپرسید و

رى دچار ضعف بدنى هستم.
 «مرز خوشــبختى» همچنین 
ن مارال» هم اکنون در مرحله 

ظرهستیم تا با بهبود شرایط 
 کنیم.

کسوت قبل از کرونا 
رد: وضعیت این 

ت و حمایتى 
 نیاز مالى 

ونا تن
ازى 

ن ب ور ر و ى ز یم ى
حمایت مادى و معنوى مى شــویم. در 
همین شرایط مى بینیم بازیگرانى 
میلیــاردى دســتمزد هاى

مى گیرند و مدت ها است که 
از این روند گالیه مى کنیم، 
اما کسى گوشش بدهکار 

نیست.

  فاطمه شوقى / خبرگزارى صبا |
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مهاجم برزیلى سپاهان که اولین فصل حضور خود را در 
لیگ برتر در حضور مربى دیگرى به جز امیرقلعه نویى 
سپرى مى کند، این روزها به یک نیمکت نشین کامل 

تبدیل شده است.
اســتنلى کى روش در ابتداى لیــگ هفدهم به تیم 
فوتبال ذوب آهن پیوســت و در شرایطى که حضور 
او در فوتبال ایران با قوانین آن مقطع سازمان لیگ 
همخوانى نداشت، على رغم نمایش ضعیف در نیم 
فصل اول، در نیم فصل دوم یکى از بهترین بازیکنان 
لیگ بود و توانست با 9 گل مسابقه را با نائب قهرمانى 
ذوب آهن خاتمه دهد و هنوز هم گاهى امیرقلعه نویى 
در مصاحبه هاى خود نســبت به هجمه اى که علیه 

جذب این بازیکن وجود داشت، کنایه مى زند.
کى روش در لیگ هجدهم درخشــان بود و توانست 
با 16 گل در کنار شیمبا آقاى گل مسابقات شود، ولى 
به دلیل اینکه ســپاهان در مسابقات جام حذفى بود و 
مراسم برترین هاى لیگ به صورت همزمان با مسابقه 
شاگردان امیرقلعه نویى برگزار شد، هنوز هم از دست 

مسئوالن سازمان لیگ دل خوشى ندارد.
در لیگ نوزدهم باز هم کى روش مهاجم اول و انتخاب 
اول امیرقلعه نویى بود، و تا وقتى مانند دیدار رفت برابر 
پرسپولیس گلزنى مى کرد، حال سپاهان هم خوب بود 
ولى او رفته رفته با افت روبه رو شــد و امیرقلعه نویى 
هم روزهاى ســختى را با طالیى پوشان به خصوص 
در هفته هاى اخیر که تیمش دچار بحران شــده بود، 

تجربه کرد.
با پایان فصل امیرقلعه نویى از سپاهان جدا شد ولى با 
توجه به قانون منع جذب خارجى ها، استنلى کى روش 
تنها مى توانست در اردوى طالیى پوشان بماند. او ماند 
و در روزهاى ابتدایى حضور شماره 4 سابق سپاهان، 
انتخاب اول او بود ولى رفته رفته این سجاد شهباززاده 
بود که بیشتر مورد توجه سرمربى جدید قرار گرفت و 
توانسته در پایان هفته بیست و سوم 17 بار گلزنى کند 
و این در حالى اســت که استنلى کى روش تنها یکبار 
در مقابل نساجى مازندران در طول لیگ بیستم گلزنى 

کرده است.
با تمام اینها اما استنلى کى روش همچنان مانند یک 
فوتبالیست حرفه اى و پرانرژى در تمرینات سپاهان 
ظاهر مى شود و امیدوار اســت روزهاى خوبى که در 

لیگ 18 داشت، بار دیگر تکرار شود.

کى روش 
احیا مى شود؟

مهاجم سپاهان در آرزوى روزهاى خوش لیگ هجدهم

على اصغر حسن زاده کاپیتان تیم ملى فوتسال ایران قرارداد خود 
را یک فصل دیگر با تیم گیتى پسند تمدید کرد.

بعد از مذاکره با مدیران گیتى پسند، على اصغر حسن زاده کاپیتان 
تیم ملى فوتسال قرارداد خود را جهت فصل 1400-1401 با این 

تیم تمدید نمود.
حسن زاده در چندین ســال حضور در گیتى پسند بازى هاى تأثیر 
گذارى از خود به نمایش گذاشته و همراه با این تیم سابقه قهرمانى 
لیگ برتر و همراه با تیم ملى فوتسال سابقه کسب عنوان سومى 

جهان و عناوین متعدد داخلى و بین المللى دارد.

بازیکن اسبق تیم ملى و مدافع پیشین تیم هاى سپاهان و استقالل 
خیلى شوخ است.

هاشم بیک زاده دوست داشتنى است. اکثر اهالى فوتبال با او راحت 
هستند و با این چهره فوتبال شوخى مى کنند. حسن اشجارى بازیکن 
اسبق تیم ملى که در سپاهان و استقالل همبازى بیک زاده بود، دو 
خاطره خنده دار از این بازیکن تعریف مى کند. او مى گوید: «در زمان 
بازى در سپاهان یک شب بعد از شــام در آسانسور بودیم. دریا دختر 
محسن بنگر هم بود. هاشم آمد با دریا شــوخى کند خالل دندان را 
در گردن او فرو کرد. پزشک ســپاهان آمد و خالصه خالل دندان را 

درآوردند. محسن خیلى نگران بود.»
او با خنده اضافه مى کند: «هاشــم در سپاهان دوره اى مصدوم بود. 
من و محسن بچه هایمان را به تمرین تیم بردیم. دیدیم هاشم با تیم 
تمرین نمى کند گفتیم این بچه هاى ما را نگه دار. خدا بیامرز کرانچار 
با تیم تمرین بدنسازى داشت. مشغول تمرین بودیم که دیدیم هاشم 
بچه هاى دو ساله ما را در دروازه گذاشته و به آنها شوت و ضربه کاشته 

مى زند. محسن خیلى از دست او شاکى شد.»

تمدید قرارداد کاپیتان 
تیم ملى  با گیتى پسند

شوخى عجیب مدافع اسبق 
سپاهان با بچه هم تیمى اش

بعید نیست علیرضا جهانبخش در 
پایان فصل از برایتون جدا شود.

روزنامــه «ایندیپندنــت برایتون» در 
گزارشــى کامل به بررسى وضعیت 12 
بازیکنى که احتمــال دارد در پایان فصل 
از برایتون جدا شــوند، پرداختــه که در این 
فهرســت نام علیرضا جهانبخــش نیز دیده 

مى شود. 
جهانبخش شــرایط خوبى در 

برایتــون نــدارد و گفته 
مى شــود آژاکس براى 
جهانبخــش  خریــد 

پیشنهاد داده است.

در فضاى مجازى خبرى منتشر شده مبنى بر اینکه مجید جاللى 
به خاطر دو میلیون تومان از باشگاه پیکان شکایت کرده است. 
جاللى با باشــگاه پیکان براى پرداخت 500 میلیون تومان 
از مطالباتش به توافق مى رسد و باشــگاه پیکان تاریخى را 
مشــخص مى کند که اگر تا آن تاریخ این مبلغ پرداخت نشد، 

جاللى حق دارد جریمه اى سه برابرى دریافت کند.
در نهایت باشــگاه پیکان 498 میلیون تومــان از این مبلغ را 
پرداخت مى کند اما دو میلیون تومان از این طلب باقى مى ماند 
و اکنون جاللى بخاطر پرداخت نشدن کامل مطالبات از باشگاه 

پیکان شکایت کرده تا جریمه اى سه برابرى دریافت کند.
اصل ماجرا گویا چیز دیگرى است. جاللى در فصل سومى که در 
باشگاه پیکان حضور داشته اصرار مى کند که مبلغ قراردادش یک 

میلیارد تومان درج شــود اما محمود شیعى مدیرعامل وقت باشگاه به 
این مربى مى گوید بهتر است که مبلغ قرارداد شما 850 میلیون تومان 
باشــد و 150 میلیون تومان دیگر را در قالب یک بند مجزا در قرارداد 
لحاظ شود ولى این 150 میلیون تومان هم جزو قرارداد شما از باشگاه 

پیکان و مطالبات شما خواهد بود.
در نهایت سرمربى وقت پیکان هم با درج این مبلغ به صورت جدا گانه 
موافقت مى کند. زمانى هم که قرار مى شود از جمع خودروسازان جدا 
شود جاللى با مدیران وقت باشــگاه به توافق مى رسد که تا زمانى که 
در آنجا کار کرده بخشى از مبلغ قراردادش را دریافت کند و با رضایت 
از باشگاه پیکان جدا شود. همین توافق سرآغاز اختالف هاى باشگاه 
پیکان و جاللى است زیرا باشگاه پیکان و مدیران جدید 150 میلیونى 
که در قالب بندى جدا درج شده بود را قبول ندارند و به جاللى مى گویند 
در قرارداد آمده این 150 میلیون تومان در صورتى به شــما پرداخت 
مى شود که هیات مدیره آن را مصوب کند اما هیات مدیره باشگاه این 

مبلغ را تصویب نکرده است.
بعد از این ماجراها و تغییــرات مدیریتى در باشــگاه پیکان و حضور 
گرشاســبى به عنوان مدیرعامل، وى با جاللى توافق مى کند که این 
پول را بدهد اما با وجود صدور چک، امور مالى به مدیرعامل باشــگاه 
(گرشاســبى) اعالم مى کند که مجوزى براى پرداخت این مبلغ 150 
میلیون تومان وجود ندارد. گویا بعد از این قضیه گرشاسبى به جاللى 
مى گوید که بهتر اســت شــکایت کند زیرا امور مالى معتقد است که 

مجوزى براى پرداخت این 150 میلیون تومان وجود ندارد. 
در نهایت هم جاللى مجبور به شکایت مى شــود. این در حالى است 
که مشاوران حقوقى به جاللى مى گویند چون در قرارداد باشگاه پیکان 
ذکر شده این 150 میلیون تومان با تصویب هیات مدیره قابل پرداخت 
است نمى تواند از این طریق از باشگاه پیکان شکایتى کند اما ظاهرا به 
دلیل پرداخت نشدن کامل مطالبات مى تواند براى دریافت کامل و سه 

برابرى مطالبات از باشگاه پیکان شکایت کند.

مهاجم فعلى تیم فوتبال گل گهر سیرجان و بازیکن اسبق ذوب آهن 
در مصاف با شاگردان مجتبى حسینى موفق به ثبت 2 گل در جریان 

پیروزى 4 بر یک تیمش شد.
رضا شــکارى طى ماه هاى اخیر مدت ها به دلیل مشــکالتى که با 
باشگاه تراکتور داشت، فرصت حضور در بازى هاى لیگ برتر را پیدا 
نکرده بود و قبل تر از آن هم ماجراى شــکایت باشگاه ذوب آهن از 

باشگاه روسى براى او دردسرساز شده بود.
این بازیکن که در رده هاى پایه فوتبال ایران بازیکن شــاخصى بود، 
پس از مدت ها با اعتماد امیرقلعــه نویى دوباره فرصت بازى در لیگ 
برتر را به دست آورده اســت و در آخرین دیدار رسمى گل گهر مقابل 
پدیده از دقیقه 63 وارد زمین شد؛ حضورى که البته خیلى خوب نبود و 
در پایان آبى پوشان سیرجانى با گل دقیقه 81 یزدان دوست سه امتیاز 

این مسابقه حساس را از دست دادند.
شــکارى اما در اردویى که گل گهر در مشــهد برپا کــرده بود و دو 
دیدار دوســتانه نیز برگزار کــرد، نمایش هاى امیــدوار کننده اى 
داشــته اســت. او در جریان پیــروزى 2 بر صفر مقابل شــاگردان 
مهدى رحمتــى زننــده گل اول تیمــش بــود و در مقابل ذوب 
آهــن دو گل دیگــر به ثمــر رســاند تا بــا زدن ســه گل در دو 
مســابقه امیدوارى زیادى نــزد کادر فنى گل گهــر براى هفت 
بازى حســاس باقى مانده لیگ بیســتم و البته خــودش ایجاد

 کند. 
گل گهر پس از شروع رقابت هاى لیگ برتر دو بازى سرنوشت ساز 
را مقابل استقالل و سپس پرســپولیس در پیش دارد؛ دو دیدارى که 
نمایش بازیکنان سرشــناس این تیم مى توانــد در نتیجه اى که به 

تأثیرگذار باشد.دست مى آید، بسیار 

حاج صفى جلوى عراق
 مدافع مى شود؟

ایران و عراق در شرایطى سه شــنبه شب به مصاف یکدیگر 
مى روند که تیم ملى براى اینکــه با خیال راحت به مرحله بعد 

صعود کند، باید حریفش را شکست دهد.
با توجه به اینکه سبک بازى عراق مبتنى بر بازى فیزیکى است، 
این احتمال وجود دارد که دراگان اســکوچیچ بــراى این بازى 

تغییراتى در ترکیب تیمش ایجاد کند.
یکى از تغییرات احتمالى تیم ملى براى آن بازى، استفاده از احسان 
حاج صفى به عنوان مدافع چپ است. اتفاقى که در بازى با بحرین 
هم شاهدش بودیم و کاپیتان تیم ملى در نیمه دوم، از خط هافبک 
به سمت چپ خط دفاعى منتقل شد تا جاى میالد محمدى را در 

این پست بگیرد. 
در ســه بازى اخیر تیم ملى برابر هنگ کنگ، بحرین و کامبوج 
بازیکنانى همچون وحید امیــرى، میالد محمدى و حاج صفى در 
پست دفاع چپ به میدان رفته اند که با توجه به شرایط امیرى، بعید 
است اسکوچیچ روى او ریسک کند و از این بازیکن استفاده کند 

اما حاج صفى و محمدى مشــکلى براى بازى با عراق ندارند و 
این احتمال وجود دارد که محمدى جلوى عراق بازى نکند و 

حاج صفى به عنوان دفاع چپ به میدان برود.

پشت پرده اختالف 2 میلیون تومانى آقا معلم با پیکان!

دبل مهاجم اسبق ذوب آهن در مصاف با گاندوها

بعید نیست علیرضا جهانبخش در 
پایان فصل از برایتون جدا شود.

روزنامــه «ایندیپندنــت برایتون» در
2گزارشــى کامل به بررسى وضعیت 12

بازیکنى که احتمــال دارد در پایان فصل 
این شــوند، پرداختــه که در برایتونجدا از

فهرســت نام علیرضا جهانبخــش نیز دیده 
مى شود. 

جهانبخش شــرایطخوبى در 
برایتــون نــدارد و گفته 

مى شــود آژاکس براى 
جهانبخــش  خریــد 

پیشنهاد داده است.

رده لیگ بیســتم و البته خــودش ایجاد ی ب ی بى ر یر

مقصد بعدى 
جهانبخش 
مشخص شد

ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران پیگیر ترمیم چمن وضعیت 
ورزشگاه محل برگزارى بازى با عراق است.

تیم ملى فوتبال ایران ساعت 21 سه شنبه هفته جارى 
مقابل عراق آخرین دیدار گروه C انتخابى مقدماتى 
جام جهانى 2022 را در ورزشــگاه المحرق بحرین 

برگزار مى کند.
حساسیت این بازى از آنجایى است که برنده این 
دیدار به عنوان صدرنشین به مرحله نهایى انتخابى 
خواهد رفت تا شــانس خود را براى حضور در جام 

جهانى قطر بسنجد.
شــاگردان دراگان اســکوچیچ در حالى به مصاف عراق 
مى روند که حدود 10 سال از آخرین برد ملى پوشان ایران 

مقابل این تیم مى گذرد.
تیم ملى ایران که سه بازى دور برگشت خود مقابل هنگ 
کنگ، بحرین و کامبوج را با پیروزى پشت سر گذاشته 
است براى اینکه خیال خود را بابت صعود آسوده کند به 

3 امتیاز بازى با عراق نیز احتیاج دارد.
ملى پوشان ایران که در چمن ناهموار ورزشگاه المحرق 

موفق به کسب پیروزى سه بر یک مقابل هنگ 
کنگ شــدند نگران وضعیت این ورزشگاه 

براى دیدار حساس با عراق هستند. 
دراگان اسکوچیچ ســرمربى تیم ملى 
ایران از مســئوالن اجرایى تیم ملى 
خواســته تا پیگیر بهبود شرایط این 

چمن شوند.
وضعیت نامرغوب ورزشــگاه 

المحرق بحریــن صداى 
مسئوالن تیم ملى عراق 
را نیز درآورده اســت تا 

فدراسیون بحرین زیر بار فشار دو 
تیم براى بهبود چمن این ورزشگاه در فاصله 

دو روز مانده به شروع آن قرار بگیرد.

تنها نگرانى اسکوچیچ براى دیدار با عراق
ســرمربى تی
زشگ
یم م
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من و محسن بچه هایمان را به تمرین تیم بردیم. دیدیم هاشم با تیم 
تمرین نمى کند گفتیم این بچه هاى ما را نگه دار. خدا بیامرز کرانچار 
تیم تمرین بدنسازى داشت. مشغول تمرین بودیم که دیدیم هاشم با

بچه هاى دو ساله ما را در دروازه گذاشته و به آنها شوت و ضربه کاشته 
مى زند. محسن خیلى از دست او شاکى شد.»

حاج صفى جلوى عراق
 مدافع مى شود؟

ایران و عراق در شرایطى سه شــنبه شب به مصاف یکدیگر 
مى روند که تیم ملى براى اینکــه با خیال راحت به مرحله بعد 

صعود کند، باید حریفش را شکست دهد.
با توجه به اینکه سبک بازى عراق مبتنى بر بازى فیزیکى است، 
این احتمال وجود دارد که دراگان اســکوچیچ بــراى این بازى 

کند. تغییراتىدر ترکیب تیمش ایجاد
یکى از تغییرات احتمالى تیم ملى براى آن بازى، استفاده از احسان 
حاج صفى به عنوان مدافع چپاست. اتفاقىکه در بازى با بحرین

هم شاهدش بودیم و کاپیتان تیم ملى در نیمه دوم، از خط هافبک 
به سمت چپ خط دفاعى منتقل شد تا جاى میالد محمدى را در 

این پست بگیرد. 
در ســه بازى اخیر تیم ملى برابر هنگ کنگ، بحرین و کامبوج 
بازیکنانى همچون وحید امیــرى، میالد محمدى و حاج صفى در 
پست دفاع چپ به میدان رفته اند که با توجه به شرایط امیرى، بعید 
استفاده کند  است اسکوچیچ روى او ریسککند و از این بازیکن

اما حاج صفى و محمدى مشــکلى براى بازى با عراق ندارند و 
این احتمال وجود دارد که محمدى جلوى عراق بازى نکند و 

حاج صفى به عنوان دفاع چپ به میدان برود.
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محمد گنج خانلو دوچرخه ســوار جوان و دارنده مدال طال مسابقات جاده اى قهرمانى جهان در سال 
2018، قرارداد خود را با سپاهان تمدید کرد.

این رکابزن 23 ساله در سال 1396 به سپاهان پیوست و بیش از 30 مدال طال در مسابقات قهرمانى 
ایران، افتخاراتى همچون مدال نقره مســابقات قهرمانى جوانان آسیا 2014 قزاقستان، مدال نقره 
مسابقه pointe 2015 قهرمانى آسیا تایلند، مدال برنز مسابقات جاده اى 2016 مسابقات قهرمانى 
آسیا ژاپن، مدال برنز مسابقات جاده اى قهرمانى آسیا 2017 بحرین، مدال نقره در مسابقات جاده اى 
2018 مسابقات قهرمانى آسیا میانمار، مدال طالى مسابقات جاده اى تیمى مسابقات قهرمانى جهان 
CISM 2018 هلند، مدال برنز مسابقات آزمایشى تیمى قهرمانى جهان CISM 2018 هلند، مدال 

طال مسابقات جاده اى 2019 مسابقات قهرمانى آسیا ازبکستان، تور ایران 2018 (آذربایجان) امتیازات 
و رهبران جوانان 2018 را در کارنامه خود دارد.

چهارمین سال حضور قهرمان جهان در سپاهان
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نتایج یک بررسى بیانگر آن اســت، افراد مبتال به کووید 
19 اکنون گلودرد و سردرد را به عنوان شایع ترین عالمت 

گزارش مى کنند.
به گفته محققان، افراد جوان آلوده اکنون عالئم خفیف مانند 
سرماخوردگى را نشان مى دهند و سردرد، گلودرد و آبریزش 
بینى اکنون بیشترین عالئم گزارش شده در بیمارى کووید 
است. سرویس ســالمت ملى انگلیس با انتشار بیانیه اى 
اعالم کرد، سرفه مداوم یکى از عالئم مهم در ابتال به نوع 

هندى ویروس کرونا است که باید جدى گرفته شود.
دانشمندان دانشــگاه کینگز لندن که یک پروژه نظارت 
بر ویروس کرونا را اجرا مى کننــد، مى گویند این بیمارى 

اکنون متفاوت عمل مى کند و در حال حاضر جوانان بیشتر 
از ســایر گروه هاى ســنى در خطر آلودگى هستند، ضمن 
اینکه ممکن است ویروس در بدن آنها مانند سرماخوردگى 
ضعیف ظاهر شود.  محقق ارشد این پژوهش تأکید مى کند، 
اگر افراد تصور مى کنند دچار ســرماخوردگى شده اند، باید 
آزمایشات الزم را انجام دهند تا از گسترش احتمالى کووید 
19 جلوگیرى کنند. اما مطالعــات دیگر ادعا کرده اند که از 
دست دادن اشتها، بثورات پوستى، کهیر ، درد عضالنى و 

اسهال مى تواند از عالئم کووید باشد.
حدود یک ســوم از افراد مبتال به ویــروس بدون عالمت 

هستند و مى توانند ناآگاهانه آن را به دیگران منتقل کنند.

مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها در آمریکا به دنبال 
برگزارى نشست اضطرارى براى بررسى ایجاد التهاب 
قلبى در صدها جــوان بعد از تزریق واکســن کروناى 

شرکت هاى فایزر و مدرنا است.
در هفته هاى اخیر صدها مورد وقــوع التهاب قلبى در 
مردان جوانى گزارش شده که دوز دوم واکسن هاى فایزر 

یا مدرنا را تزریق کرده اند.
قرار است اســناد مربوط به التهاب قلبى 226 جوان زیر 
30 سال بررسى شود. در عین حال گزارش هاى مربوط 
به التهــاب قلبى 200 جوان دیگر آمریکایى در دســت 

بررسى است.

التهاب قلبى یادشده بر روى کارکرد عضالت قلب تاثیر 
منفى مى گذارد و در برخى موارد این اختالل به پوشش 
خارجى قلب مى رسد. به نظر مى رسد علت این مساله 
واکنش سیســتم ایمنى بدن به عفونت ضعیف شده اى 

است که از طریق واکسن وارد بدن مى شود.
اکثر افرادى که بعد از تزریق واکسن هاى فایزر یا مدرنا 
دچار این مشکل مى شوند، بهبود مى یابند. اما حدود 20 
درصد از آنها کماکان با مشکالتى مانند درد قفسه سینه 
دست و پنجه نرم مى کنند. این مشکل عمدتا در مردان 
بین 16 تا 30 ســال و بعضا حتى بعد از تزریق دوز اول 

واکسن رخ داده است.

2عالمت شایع  
این روزهاى کرونا 

پیدا شدن صدها مورد 
التهاب قلبى در جوانان 

کشف نوع جدید کرونا 
   ایرنـا |محققـان چینى اعـالم کردند کـه یک نوع 
جدیـد از ایـن ویـروس را در خفاش ها کشـف کرده اند. 
ویروس هاى جدید کشف شـده از نظر ژنتیکى بسیار به 
کووید-19 نزدیک اسـت. محققان چینى مى گویند که 
این کشف آن ها در جنوب غرب چین نشان دهنده انواع 
مختلف ویروس کرونا در خفاش هـا و ظرفیت احتمالى 

آن ها براى انتقال به انسان است. 

ورود به ریه، ممنوع! 
   ایرنا |محققان با انجام مطالعه اى ترکیبات خاصى 
را معرفى کردند کـه احتماال مى توانـد از ورود ویروس 
کرونا به ریه و تکثیر آن جلوگیرى کند. این مطالعه نشان 
مى  دهد شـاید ترکیبات شـیمیایى بـه نـام الوانوئیدها 
مى توانند به محافظت از کیسه  هاى هوایى ریه بپردازند. 
ایـن ترکیبـات از مغز و شـبکیه چشـم در برابر آسـیب  
محافظت مى  کنند. محققان بـه آزمایش این ترکیبات 

در محافظت از ریه پرداختند.

کارستان
   مهـر | وزیر بهداشت در مورد واکسن ایرانى گفت: 
واقعاً کار واکسن و حماسه واکسن سازى کووید که دنیا 
هم از آن حیرت خواهد کرد، کارى اسـت کـه حتماً باید 
هنرمندان ورود کنند. براى واکسن داریم کارى مى کنیم 

کارستان و از هفته جارى اثراتش را خواهید دید.

آگهى تغییرات
 شرکت توســعه هوشــمند پایا اندیش سینا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63364 و شناسه ملى 
14008714432 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العــاده مورخ 1400/01/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد اطرج به شــماره 
ملــى 1280316748 و احمدامینى به شــماره ملى 
1283779161 و زهــرا ترك الدانى به شــماره ملى 
1290580561بعنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. مهدى فرزین فرد به شماره ملى 
1283456826 به ســمت بازرس اصلى و زینب جان 
نثارى به شــماره ملى 1290841535 سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1148173)   

آگهى تغییرات
 شرکت آبیار طرح اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 46198 و شناسه ملى 
10260642110 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1399/07/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - عباس اله 
یارى به شــماره ملى 6209920292 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
جعفر اله یارى صادق آبادى به شــماره 
ملى 6209974503 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره و محسن شفیعى به شماره 
ملى 1288444982 بعنوان عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور 
شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر اســت. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1148172)  

آگهى تغییرات
 شرکت رفاه گســتر دنا شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 34446 و شناسه ملى 
10840116519 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/09/26 و به اســتناد نامه شــماره 
290/98/59490 مــورخ 1398/11/7 
مدیرکل محتــرم تامین اجتماعى اســتان 
اصفها ن تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى 
جعفر قلى کثیرى کــد ملى 4622318652 
و آقاى احمــد صادقــى قهنویه کــد ملى 
5419556790 و آقاى ذبیح اله افشــارى 
کد ملــى 1209058881 به عنوان اعضاى 
اصلــى هیات مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. آقاى على عطائى نوکابادى 
کد ملــى 5419976201 بســمت بازرس 
اصلى و خانم رضوان ژولیده تهرانى کد ملى 
1289073252 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1148195)

آگهى تغییرات
شــرکت ســنا تک نو ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 28616 و 
شناســه ملى 10260493048 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/12/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حســین سنایى به کدملى 
4723118624 و فرزانه صمدى رنانى به 
کدملى 1284705765 و بشــرى سنایى 
به کدملى 1292132701 و شکوه سنائى 
به کد ملى 1271074389 و رسول ایران 
پور انارکى به کد ملــى 1249946301 
بعنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدندسید جواد 
نبوى به کدملى 1290319715 و محسن 
فوالدگر به کدملى 1283551780 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

 (1148209)

آگهى تغییرات
شــرکت مشــاوران نرم افزار پاسارگاد 
سهامى خاص به شــماره ثبت 35974 و 
شناســه ملى 14000018860 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/03/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ســید مهدى ورادى اصفهانى 
به شــماره ملى 1292248475 به عنوان 
بازرس اصلى و ســحر ورادى اصفهانى به 
شــماره ملــى 1270587269 به عنوان 
بــازرس على البدل براى یک ســال مالى 
انتخاب گردید.سید محمد کرمانى القریشى 
به شــماره ملى 1292253894 به سمت 
رئیس هیئــت مدیره و میتــرا احمدى به 
شماره ملى 1287306004 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و سید محسن کرمانى 
القریشى به شمارملى 1286044820 به 
سمت مدیر عامل و عضو اصلى هیئت مدیره 
تا تاریخ 1402/03/17 تعیین شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1148226) 

آگهى تغییرات
شرکت مشــاوران نرم افزار پاسارگاد 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
35974 و شناسه ملى 14000018860 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته ، بروات 
،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.
ســید محمد کرمانى القریشى به شماره 
ملى 1292253894 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و میترا احمدى به شــماره 
ملى 1287306004 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و سید محسن کرمانى 
القریشى به شمارملى 1286044820 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به 
مدت دو سال تعیین شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1148248)

آگهى تغییرات
شرکت ســلطان آینده ســازان راهبر سهامى 
خاص به شــماره ثبت 60316 و شناسه ملى 
14007534414 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرزاد 
ســلطان الکتابى به کدملى 1271111055 
و بســمت مدیر عامل شــرکت وعضو هیئت 
مدیره و احمد رضا ســلطان الکتابى به کدملى 
1282293168 و بسمت رئیس هیئت مدیره و 
فرشته نوربخش نژاد به کدملى 1287861091 
و بســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. نفیسه عرب زاده به 
کدملى 1292309806 و نوشــین اخوان به 
کدملى 1290568812 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد 
آور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت 
با امضاء مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر 
است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

  (1148265)

آگهى تغییرات
شرکت ابرار تجارت آســیا سهامى خاص به شماره 
ثبت 67956 و شناســه ملى 14010062111 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/12 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله چرخاب ، کوچه خواجه نصیر طوسى ، خیابان 
فردوسى ، پالك - 257 ، ساختمان آزاد ، طبقه سوم ، 
واحد 305 - کدپستى 8143844752 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

   (1148183)

آگهى تغییرات
شرکت ابرار تجارت آســیا سهامى خاص به شماره 
ثبت 67956 و شناســه ملى 14010062111 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه 
پایش پرگاس کاردان شناسه ملى 14006093996 
به سمت بازرس اصلى و محمدعلى بشتام به شماره 
ملى 1273368193 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1148187) 

آگهى تغییرات
شــرکت فناورى اطالعات بشیر ســبحان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 66088 و شناســه ملى 
14009564991 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/03/02 مرکز اصلى شرکت به 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله دشتســتان ، خیابان ارژنگ ، 
خیابان صدر الدین عســگریه ، پالك - 318 ، طبقه 
اول - کدپستى 8199785575 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1148191)

آگهى تغییرات
شرکت در اندیش صنعت سپاهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 28676 و شناســه ملى 
10260493618 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رودکى ، کوچه 
پیمان ، کوچه شهید جمشــیدبهرامى ، پالك - 80 ، 
طبقه همکف به کدپســتى : 8176834831 انتقال 
یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح فوق اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

  (1148214)

آگهى تغییرات
شرکت کســاء بنیان اسپادانا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63816 و شناســه ملى 
14008877424 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1399/12/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حسابرســى وخدمات مدیریت 
آرمان روش حسابداران رســمى به شناسه ملى 
10100552060 به ســمت بــازرس اصلى و 
محمد تحویلیان به شماره ملى 1293411027 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1148217)

آگهى تغییرات
شرکت آریا دشت سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 24216 و شناســه ملى 10260450090 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/11/15 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله تخت فوالد ، خیابان مصلى ، 
خیابان شیخ مفید ، پالك 0 ، ساختمان صدرا ، طبقه 
دوم - کدپســتى 8164963484 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1148228)  

آگهى تغییرات
شرکت پایا صنعت سماء ســهامى خاص به شماره 
ثبت 1416 و شناســه ملى 10260530287 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور 
ســهام جدید از مبلغ 5000000000 ریال به مبلغ 
30000000000 ریــال افزایش یافــت و ماده 5 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 30000000000 ریال نقدى اســت منقسم 
به 3000000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1148229) 

آگهى تغییرات
 شــرکت دانا فرآیند سپنتا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 58637 و شناسه ملى 
14006842765 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/11/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرزانه یزدى به کدملى 1190081741 و امیرحسین عشقى به 
کدملى 1285119401 و مسعود عشقى به کدملى 1292200936 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. نفیسه تقدیسى به کدملى 1199376450 
و سید محمود میرکاظمى به کدملى 1199362591 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1148417) 

آگهى تغییرات
شرکت دانا فرآیند ســپنتا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 58637 و شناسه ملى 
14006842765 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فرزانه یزدى به کدملى 1190081741 بعنــوان رئیس هیئت مدیره و 
امیرحسین عشقى به کدملى 1285119401 بعنوان مدیر عامل و مسعود عشقى به کدملى 
1292200936 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1148421) 

گروهى از پژوهشــگران اخیرا محاسبه کرده اند 
که هر فرد عفونى در اوج عفونــت، چیزى حدود 
SARS- 10 میلیارد تا 100 میلیــارد ذره  واحد

CoV-2 را حمل مى کند. براین اســاس، تمام 
ویروس هــاى SARS-CoV-2 که اکنون 
مردم سرتاسر جهان را آلوده کرده اند (که حدود یک 
تا 10 میلیون عفونت در هر زمان خاصى در جریان 
دنیاگیرى بوده است) درمجموع چیزى حدود 1 تا 

10 کیلوگرم وزن دارند.
ران میلو، نویسنده  ارشد مطالعه و استاد گروه علوم 
گیاهى و محیط زیست مؤسسه علوم وایزمن و ران 
سندر نویســنده  دیگر مقاله در این رابطه بمب اتم 
را مثال مى زنند و مى گویند: بمــب اتم از کمتر از 
100 کیلوگرم ماده شکافت پذیر تشکیل مى شود 
و با این حال ویرانى هاى عظیمــى به بار مى آورد. 
به طور مشــابه، در اینجا درباره  جرم بسیار کمى از 
ویروس ها صحبت مى کنیم و آن ها کل جهان را 

به ویرانى مى کشند.
طبق پایگاه اطالعاتى دانشگاه جانز هاپکینز درمورد 
ویروس کرونا، این ویــروس اکنون بیش از 173 
میلیون نفر را آلوده کرده و بیش از 7/3 میلیون نفر را 

به کام مرگ فرستاده است.
پژوهشگران از محاسبات قبلى روى قطر ویروس 
مى دانستند که هر ذره ویروسى جرمى حدود یک 

فمتوگرم (10 به تــوان منفــى 15) دارد. آن ها با 
اســتفاده از جرم هر ذره و تعداد ذرات تخمین زده 
شده، محاسبه کردند که هر فرد در اوج عفونت خود 
حدود 1 میکروگرم تــا 10 میکروگرم ذره ویروس 

حمل مى کند.
ترکیب اعداد فوق به پژوهشگران اجازه داد تا آن چه 
را که در جریان عفونــت در بدن رخ مى دهد، بهتر 
درك کنند، مانند اینکه چه تعداد ســلول عفونى 

مى شــوند و تعداد ذرات ویروسى که در بدن تولید 
مى شود، چه ارتباطى با سرعت تکامل ویروس دارد. 
اما همچنین تنوع باالیى در تعداد ذرات ویروسى 
در میان انســان هاى عفونى پیدا شد. تعداد ذرات 
ویروسى در برخى افراد پنج تا شش برابر دیگران 
بود به این معنا که برخى افراد ممکن است نسبت به 
دیگران چند میلیون  برابر ذره  عفونى بیشترى حمل 

کنند. میلو و سندر گفتند:

مى دانیم افراد داراى بار ویروسى کم شانس کمترى 
در آلوده کردن دیگران دارند. اما هنوز مشــخص 
نیست که آیا براى مثال ابرناقالن به دالیل زیستى 
مانند داشتن بار ویروســى باال یا اینکه به دالیل 
جامعه شناختى مانند داشــتن برخورد نزدیک زیاد 
با افراد در رویدادهاى بزرگى که در فضاهاى بسته 
برگزار مى شود، بیش از دیگران ویروس را منتشر 

مى کنند. 

وزن تمام ویروس هاى کرونا در جهان 
رییــس ســازمان غــذا و دارو ضمن چقدر است؟

تشــریح آخرین وضعیــت ارایه مجوز 
براى تزریق عمومى دو واکسن ایرانى 
کرونا، گفت: در تابســتان بیش از 10 
میلیون دوز واکســن تولیــد داخلى را 
خواهیم داشــت و از مهرماه نیز میزان 
تولید داخلى به بیش از 10 میلیون ُدز در 
ماه خواهد رسید. به این ترتیب تا پاییز 
مى توانیم تمام گروه هایى که در اولویت 

هستند  واکسیناســیون 
توسط واکسن هاى تولید 
داخل و بخشــى را نیز از 
طریق واردات واکســینه 

کنیم.
دکتر محمدرضا شانه ساز 
با اشــاره به اینکه تامین 
واکســن چالش اساسى 
براى همه کشورهاست، 
گفت: ما هم طبق ســند 

ملى، واکسیناســیون را انجام خواهیم 
داد و در ایــن موضــوع تعللى صورت 
نخواهد گرفت. تولیــد داخل به مراحل 
نهایى نزدیک شده اســت و به زودى 
در خردادمــاه قطعًا واکسیناســیون با 
واکسن هاى ایرانى را آغاز خواهیم کرد. 
با ورود واکسن هاى ایرانى تا حد زیادى 

نگرانى هاى ما برطرف خواهد شد.

وى با اشــاره بــه اینکه کــف حداقل 
میزان تولید 197 میلیون ُدز در ســال 
خواهد بود، اظهار کــرد: علیرغم همه 
تحریم ها زیرساخت هاى الزم در کشور 
به سرعت ایجاد مى شود و بخش مهمى 
از این زیرساخت ایجاد شده است. ما در 
تابستان بیش از 10 میلیون دوز واکسن 
تولید داخلى را خواهیم داشت و از مهرماه 
نیز میزان تولید ما به بیش از 10 میلیون 

ُدز در ماه خواهد رســید؛ یعنى تا پاییز 
مى توانیم تمام گروه هایى که در اولویت 
واکسیناســیون هســتند عمدتاً توسط 
واکسن هاى تولید داخل و بخشى را از 
طریق واردات واکسینه کنیم تا نگرانى 
کلى که در کشــور وجود دارد، برطرف 
کنیم. حتما در پاییز به 70 درصد خواهیم 

رسید.

واکسیناسیون 70 درصد جمعیت کشور 
تا پاییز

روى موج کووید-19
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آگهى مزایده 
 شهرداري سده لنجان در نظر دارد تعداد 7 پالك زمین از اراضى شهرك نگین باکاربرى مسکونى خود را 

طبق مشخصات اعالم شده درجدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  چهارشنبه مورخ 1400/04/09  مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره  

52432323-031 تماس حاصل فرمایند.
                حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

نوبت اول

کاربري - موقعیت مساحتشماره پالكشماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
زمین

قیمت پایه  
قیمت پایه کل ( ریال )هر متر مربع

8/000/0001/836/000/000مسکونى-نگین157416229/50/ش/1400نوبت اول1
8/000/0001/836/000/000مسکونى-نگین157419229/50/ش/1400نوبت اول2
8/000/0001/836/000/000مسکونى-نگین157422229/50/ش/1400نوبت اول3
8/000/0001/820/000/000مسکونى-نگین157423227/50/ش/1400نوبت اول4
8/000/0001/677/600/000مسکونى-نگین157424209/70/ش/1400نوبت اول5
10/000/0002/696/000/000مسکونى-نگین157425269/60/ش/1400نوبت اول6
10/000/0001/977/000/000مسکونى-نگین157436197/70/ش/1400نوبت اول7

م.الف:1148809

در بیــن آبمیوه هــاى طبیعــى آب هندوانــه جــزو 
نوشیدنى هاى فوق العاده اى است که سرشار از ویتامین 
بوده و به خوبى رفع عطش مى کند. عالوه براین رنگ 
زیبا و طعم دلچسب آن، روزتان را مى سازد و شما را سر 

ذوق مى آورد. 
نباید که مریض شوید تا به فکر مراقبت از کلیه ها، کبد یا 
روده تان بیفتید. یک روش سالم و طبیعى براى مراقبت 
هر چه بیشتر از این ارگان ها وجود دارد و آن نوشیدن آب 
هندوانه است. یکى از خواص آب هندوانه این است که 
آمونیاك را به اوره تبدیل مى کند و باعث دفع ضایعات 
بدن مى شود. این نوشیدنى به دلیل میزان باالى آبى که 
دارد به تجزیه مواد غذایى هضم شــده کمک مى کند و 

به این ترتیب باعث مى شود روده به درستى کار کند.
اگر یک میوه ایده آل براى تامین آب بدن وجود داشته 

باشد هندوانه اســت. این میوه آب دار از 92 درصد آب 
تشکیل شده است. هندوانه یکى از میوه هاى کم کالرى 
اســت بنابراین مى توانید آب آن را با خیال راحت میل 
کرده و رفع عطش کنید. زمانى کــه بدن عرق مى کند 
آب و همچنین سدیم و پتاســیم از دست مى دهد. این 
مسئله نیز باعث بروز مشکالتى مانند سرگیجه، گرفتگى 
عضالنى، حالت تهوع و همچنین دهیدراته شدن بدن 
مى شــود. باید بدانید که پوســت هندوانه نیز سرشار از 
ویتامین ها به ویژه ویتامین هــاى Aو B6 و همچنین 
مواد معدنى است. بنابراین توصیه مى شود از مصرف آب 

هندوانه غافل نشوید.
آب هندوانه براى پیشگیرى و مقابله با احتباس آب مفید 
است بنابراین براى همه و بویژه خانم ها مفید است. آب 
هندوانه خاصیت ادرارآورى دارد. این مســئله نیز باعث 

مى شود مایعات مازاد بدن با سرعت بیشترى دفع شوند. 
بنابراین باعث کاهش احتبــاس آب بدن و کاهش ورم 
آن مى شود. آب هندوانه به خانم هاى باردار نیز توصیه 
مى شود. چون ورم و احساس سنگینى ناشى از احتباس 
آب در دوران باردارى بســیار رایج است. نوشیدن آب 
هندوانه در خانم هاى باردار براى معده شان خوب است 

چون این نوشیدنى مطلقا اسیدى نیست.
نوشــیدن یک لیوان بزرگ آب هندوانه قبل از شروع 
جلسه ورزشى باعث آبرســانى به بدن شده و همچنین 
مانع از بروز دردهاى عضالنى مى شود. این تاثیر هندوانه 
همچنان به دلیل وجود سیترولین اســت. براى اینکه 
این تاثیر هندوانه چند برابر شــود مى توانید از پوســت 
هندوانه نیز استفاده کنید. همچنین مى توانید با استفاده 
از یک عدد گوجه فرنگــى در تهیه آب هندوانه تاثیر آن 

را بیشتر کنید.
هندوانه حــاوى ماده اى به نام لیکوپن اســت. لیکوپن 
یک رنگدانه کاروتنوئیدى است که در گوجه فرنگى نیز 
وجود دارد و این مواد غذایــى رنگ قرمز خود را مدیون 
این ماده هستند. باید بدانید که هر 300 گرم آب هندوانه 
18/16میلى گرم لیکوپن دارد. درســت است که میزان 
این آنتى اکســیدان در گوجه فرنگى به مراتب بیشــتر 
است اما واقعیت این است که ســر کشیدن یک لیوان 
آب گوجه فرنگى چندان دل انگیز نیســت و نمى تواند 
جایگزین مناسبى براى آب هندوانه خوش رنگ باشد. 
لیکوپن خواص متعــددى دارد. به این ترتیب که باعث 
بهبود وضعیت پوست شــده و از آن در برابر اشعه هاى 
ماوراى بنفش محافظت مى کند. خوشبختانه نوشیدن 

آب هندوانه مانع از آفتاب زدگى مى شود. 

دالیلى براى نوشیدن آب هندوانه

اضطراب از جمله اختالالت روانى است که همه افراد در تمامى سنین 
ممکن است به آن دچار شوند.

درصورتى که والدین احساس ترس، اســترس و نگرانى در کودکان 
خود مشاهده کنند باید این پرسش را از خود داشته باشند که آیا آنان با 
اختالل اضطراب روبرو هستند؟ توانایى شناسایى عالئم و نشانه ها، 
اولین قدم اساسى در کمک به کودکى است که به اضطراب دچار است.
برخى از عالئم کلى کــه در کودکان مبتال به اضطــراب وجود دارد 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
ترس و نگرانى بیش از حد که اغلب به خانواده، مدرســه، دوستان یا 
فعالیت ها مربوط مى شود. احساس نگرانى پیش از وقوع یک رخداد. 
اعتماد به نفس و عــزت نفس پایین. عالئم جســمى مانند دل درد، 
سردرد، دردهاى عضالنى. احساس خستگى و بى قرارى. تغییر اشتها. 

عدم تمرکز. ترس از ارتکاب اشتباه یا خجالت کشیدن.

متخصــص تغذیــه دانشــگاه علــوم پزشــکى 
شهیدبهشتى گفت: از آنجا که شاخص BMI ارتباط 
مستقیمى با قد و وزن دارد، با کاهش وزن مى توانید 
شاخص توده بدنى خود را کاهش داده و در نتیجه 
خود را در گروهى قرار دهید که در معرض کمترین 

خطر سالمتى هستند.
گلبن ســهراب اظهار کرد:  BMIیک معیار براى 
ســنجش و اندازه گیرى چربى بدن بر اساس قد و 

وزن هر فرد است.
وى افزود: شاخص توده بدنى نشان دهنده میزان 
چربى بدن است، افراد با دانستن بى ام آى بدنشان 
مى توانند ذهنیتى نســبى از وضعیت جسمى شان 
بدســت آورند و در صورت نیاز بــه درمان و حفظ 

سالمتى تصمیم بگیرند.
این متخصص تغذیه با اشاره به نحوه محاسبه توده 
بدنى توضیح داد: محاسبه BMI یعنى وزن خود را 
بر حســب کیلوگرم بر مجذور قدتان بر حسب متر 
تقسیم کنید، عددى که بدست مى آید BMI نام دارد، 
به طور مثال شــاخص توده بدنى فردى با  قد170 

سانتیمتر (1/7متر) و وزن58 کیلوگرم، 20 است.
این متخصص تغذیه ادامــه داد: چنانچهBMIزیر 
18/5باشــد فرد باید با مراجعه به پزشک در مورد 
پایین بودن وزن خود مشورت کند و در صورتى که 
مشکل خاصى وجود ندارد به کمک یک متخصص 

تغذیه وزن خود را تا حد بازه ایده آل افزایش دهد.
وى افزود: اگر شــاخص توده بدنى فردى کمتر از  
18/5 باشد، شــخص دچار کاهش وزن و چنانچه 
بین 18/5 و 24/9 باشد، شخص در بازه وزن سالم 

قرار دارد. 
دکتر گلبن ادامه داد: چنانچه شــاخص توده بدنى 
بین 25 و 29/9 باشد شخص دچار اضافه وزن است. 
شــاخص بین 30 و 34/9 نیز بیانگــر این موضوع 
است که شخص چاق و باالى 35 نیز چاقى مفرط 

محسوب مى شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه با اشاره به این که خود 

چاقى نیز مى تواند باعث بروز بیمارى شــود گفت: 
در واقع چاقــى حتى اگر خودش بیمارى نباشــد، 
در شکل گیرى طیف وســیعى از بیمارى ها نقش 

پررنگى دارد.
وى خاطرنشان کرد: با چاق تر شدن، احتمال ابتالء 
به برخى بیمارى ها نیز افزایش پیدا مى کند، سکته 
و بیمارى هاى قلبى، فشار خون باال، دیابت، انواع 
سرطان ها، بیمارى کیسه صفرا و سنگ صفرا و یا 
اختالل در خواب از جمله بیمــارى هاى مرتبط با 

چاقى هستند.
این متخصص تغذیه با اشاره به روش هاى مختلف 
کاهش وزن ادامه داد: فقط با غذا نخوردن به وزن 
ایده آل نمى رســیم، هم چنین رژیــم غذایى باید 
از ویتامین ها و امالح غنى باشــد تا بــدن بتواند با 

توانمندى در کاهش وزن موفق شود.
دکتر گلبن در ادامه تاکید کــرد: در صورتى که در 
رفتارهاى تغذیه اى افراد تغییر ایجاد نشود نمى توان 

وزن را کم کرد.
وى با بیان این که براى موفق شدن در کاهش وزن 
باید یک برنامه صحیح زیــر نظر متخصص تغذیه 
داشت گفت: این برنامه باید شــامل تعیین مقدار 
کاهش وزن مناســب در یک بــازه زمان منطقى 
باشد در بسیارى از موارد رژیم هاى سفت و سخت 
به دلیل فشــار زیاد گرســنگى با شکست مواجه 

مى شوند.
استفاده از راهکار مناســب و پیروى از رژیم غذایى 
صحیــح و در نهایت تغییر ســبک زندگى یکى از 
مهمترین توصیه هاى دکتر گلبــن براى کاهش 

وزن بود.
این متخصص تغذیــه ادامه داد:نداشــتن صبر و 
حوصله کافــى و عجله در کاهــش وزن ازعمده 
دالیل شکست در رژیم غذایى محسوب مى شود، 
رژیم غذایى به معناى تغییر در عادات خوردن است 
که این تغییر بدون داشــتن یک انگیزه قوى میسر 

نخواهد بود.

اگر از خشکى چشــمان خود ناامید شده اید تغییر در 
برخى عادات غذایى براى توقــف یا کاهش عالئم 

خود منطقى به نظر مى رسد.
برخى افراد بر این باورند خشــکى چشم با نوشیدن 
قهوه و چاى تشدید مى شــود، اما برخى تحقیقات 
خالف این موضوع را نشــان مى دهند حتى اذعان 
مى دارند کافئین ممکن است به کاهش این عالئم 

کمک کند.
هنگام خشــکى چشــم به اندازه کافى اشک تولید 

نمى شود یا میزان اشــک براى حفظ رطوبت چشم 
کافى نیست یعنى شما به اندازه کافى براى محافظت 
از سطح چشــم خود و پاك کردن گرد و غبار مسلح 
نیستید، بنابراین خارش و تحریک پذیرى در چشمان 

شما افزایش مى یابد.
در این وضعیت کافئین مى تواند به توقف یا کاهش 
خشکى چشــم کمک کند. محققان دریافتند اشک 
افرادى که کافئین دریافت کردند در مقایسه با گروه 
کنترل بیشتر اســت. یک مطالعه کوچک تر در غنا 

نیز نتایج مشابهى را نشــان داد یعنى مهر تاییدى بر 
افزایش تولید اشک با مصرف کافئین زد.

این مطالعات با تحقیقات قبلى مطابقت دارد که نشان 
مى دهد میزان خشکى چشم در افرادى که از کافئین 

استفاده مى کردند کمتر است.
در حالى که تحقیقات امیدوار کننده است، اما مطالعات 
در این زمینه اندك اســت. در حال حاضر، چشــم 
پزشکان نیز اطالعات کافى در مورد اثرات کافئین 

براى توصیه آن به عنوان یک درمان رسمى ندارند.

پیاز جزو الینفک پخت و پز و آشــپزى روزمره ماست! از افزودن 
عطر و طعم بــه انواع خورش گرفته تــا اضافه کردن 
در ســاالدها پیاز به راحتى به هــر نوع غذاى 
خوشــمزه اى روح مى بخشد. با این حال، 
طعم مشخص و بوى شدید آن به طور 
معمول پوست کردن و نگهدارى آن را 

با مشکل روبرو مى کند.
در پخت و پز روزانه اغلب پیاز را پوست 
گرفته و برش مى دهیم و بقیه آن را براى 
صرفه جویــى در مواد غذایــى و زمان در 
یخچال نگهدارى مى کنیم، اما آیا نگهدارى 

پیازهاى پوست کنده شده در یخچال ایمن است و چرا باید از انجام 
این کار خوددارى کرد؟

عطر و طعم پیاز به غذاها طعم دلپذیرى مــى افزاید، اما هنگامى 
که آن را بدون در یا روکش داخل یخچــال مى گذارید بوى بدى 
تولید مى شود. بر اســاس اظهارات کارشناســان، پیاز سرشار از 
گوگرد، چندین خاصیت دارویى و سرشــار از خواص ضدباکترى 

و ضدالتهاب است.
با این حال، پوست گرفتن و نگهدارى آن داخل یخچال ایده خوبى 
نیســت زیرا پیازهاى پوســت کنده یا خرد شــده به راحتى توسط

 باکترى ها و عوامل بیمارى زاى موجود در محیط آلوده مى شوند که 
منجر به اکسیداسیون پیاز مى شود و این امر منجر به تولید عوامل 

بیمارى زا و آسیب رسانى بیشتر مى شود.
دلیل دیگر اینکه نباید پیاز را خرد کرده یا پوست کنده داخل یخچال 
نگهدارى کرد این است هنگام پوســت گرفتن و خرد کردن پیاز 
سلول هاى آن مختل و منجر به ترشح آب مى شود که حاوى مواد 

مغذى است که منجر به رشد باکترى مى شود.
در صورت نگهدارى پیاز داخل یخچال رطوبت و دماى سرد داخل 
یخچال باعث مى شود حالت کرانچ خود را از دست بدهند و خیس 
و نرم شــوند که این امر باعث ایجاد عوامل بیمــارى زا و کاهش 
سطح مواد مغذى و رشد 

باکترى مى شود.
بــر اســاس اظهــارات 

کارشناسان پوســت کندن پیاز و نگهدارى آن ایده خوبى نیست، 
بنابراین اگر مى خواهید از فواید غذایى آن بهره مند شوید همیشه 
توصیه مى شــود بالفاصله قبل از اســتفاده آن را پوست بکنید یا 

برش دهید.
بر اساس اعالم وزارت کشــاورزى ایاالت متحده، بهترین روش 
براى نگهدارى پیاز این است که آن را در ظرف در بسته با دماى 4/4 

درجه سانتیگراد داخل یخچال قرار داده شود. 
روش آســان دیگر براى نگهدارى پیاز در یخچال بسته بندى هر 
پیاز پوست کنده در یک حوله کاغذى خشک است زیرا احتمال قرار 

گرفتن در معرض رطوبت هوا را کاهش مى دهد.

آنچه باید 
درباره شاخص توده بدنى خود بدانید

چرا نباید پیاز پوست کنده را در یخچال نگهدارى کنیم؟
الینفک پختو جزو پیاز
عطر و طعم
سـ در
خ

ص
یخچ

ازکجا بفهمیم 
کودکمان 

اضطراب دارد؟

اگرچه همه ما از اهمیت ســالمت مغز آگاهى 
داریم، ولى هنوز از بسیارى از عادت هاى خاص 
که باعث بروز اختالالت مغزى مى شــوند، بى 

خبریم.
اگرچه بیمارى هاى شــناختى با عوامل ژنتیک 
و ســن ارتباط دارند، برخى از شیوه هاى غلط 
زندگى که هــر روز هم تکرار مى شــوند، نیز 
مى توانند بر نرون ها و بافت هاى مغزى آسیب 

رسانده و بر وقوع این بیمارى ها تاثیر بگذارند.

 به جاى مصرف شــکر هاى تصفیه شده، از 
عسل، شیر نارگیل، یا سایر گزینه هاى شیرین 
طبیعى استفاده کنید. برچسب هاى مواد غذایى 
را به دقت بررسى و گزینه هایى را انتخاب کنید 

که شکر آن ها در پایین ترین حد باشد.

  صبحانه هفتگى خود را برنامه ریزى کنید و 
اطمینان حاصل کنید که صبحانه شــما شامل 
ویتامین هــا، مواد معدنــى، فیبر هاى گیاهى، 
پروتئیــن، اســید هاى چرب امــگا3، آنتى 

اکسیدان ها و ... است.

*در اسرع وقت سیگار کشیدن را متوقف کنید 
و عادات ســالم را جایگزین آن نمایید. از قرار 

گرفتن در معرض دود سیگار نیز اجتناب کنید.
 روزانه 6 تــا 8 لیوان آب بنوشــید. مصرف 
میوه ها و سبزیجات آب دار را زیاد کنید. چاى و 
نوشیدنى هاى طبیعى دیگر را به همراه مصرف 

آب فراموش نکنید.

 حداقل در یک محیط آرام، 8 ســاعت خواب 
شبانه را تجربه کنید. قبل از رفتن به خواب تمام 
وسایل الکترونیکى را خاموش کنید. یک شام 
سبک 2 تا 3 ساعت قبل از رفتن به رختخواب 

بخورید.

 از قرار گرفتن در معــرض محیط هاى آلوده 
جلوگیرى کنید و در صورت ایــن قرارگیرى، 
اقدامات پیشــگیرانه را به منظــور به حداقل 
رساندن اثرات محیط آلوده انجام دهید. تنفس 
در هواى تازه و در محیط سبز را فراموش نکنید.

6 کار براى آنها که 
نگران سالمت مغزشان 

هستند 

خشکى چشمتان را با چاى برطرف کنید
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

شما را از دنیاپرستى مى ترسانم، زیرا منزلگاهى است براى کوچ کردن
نه منزلى براى همیشــه ماندن. دنیا خود را با غرور زینت مى دهد و با 
زینت و زیبایى مى فریبد. خانه اى است که نزد خداوند بى مقدار است؛ 
زیرا که حالل آن با حرام و خوبى آن با بدى و زندگى در آن با مرگ و 
شیرینى آن با تلخى ها درآمیخته است، خداوند آن را براى دوستانش 

انتخاب نکرد و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. 
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آگهى مزایده عمومى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را  از طریق مزایده عمومى بفروش برساند .

- 9 پالك تجارى در روستاى جمبزه شهرستان دهاقان ، صرفا افراد ساکن روستا مجاز به شرکت در مزایده هستند.
- 5 واحد تجارى فعال واقع در بلوار قطب راوندى کاشان ، (اولویت با شاغلین در واحدهاى صنفى مذکور مى باشد)

متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى تواننــد از تاریــخ یکشــنبه 1400/3/23 بــه آدرس اینترنتى
 www.bonyadmaskan-isf.ir  مراجعه نمایند.

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

نوبت دوم

سرنوشت تعیین  وز  ر

«صحیفه امام(ره)؛ ج12، ص177»

روز 4
تا حماسه 1400

www.nesfejahan.net

عزیزان من که امید نهضت اسالمى به شماست، در روز تعیین سرنوشت کشور بپاخیزید و به 
صندوق ها هجوم آورید و آراء خود را در آنها بریزید و با کمال آرامش و مراعات کامل اخالق 

انسانى- اسالمى، این امر مشروع را انجام دهید.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) به شماره 
ثبت 9690 دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت که در روز شنبه مورخ 1400/4/5 
از ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس ساختمان ادارى شرکت واقع در اصفهان، خیابان هشت بهشت 

غربى، حدفاصل گلزار و ملک، نبش کوچه 18 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1. گزارش هیأت مدیره و بازرس
2. بررسى و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1399/12/30

3. بررسى و تصویب خط مشى پیشنهادى هیأت مدیره براى سال آینده 
4. انتخاب هیأت مدیره 

5. انتخاب بازرس قانونى 
6. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

7. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى مى باشد. 
هیأت  مدیره

شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص)
شماره ثبت: 9690ـ  شناسه ملى 10260307730

دوره مالى منتهى به 1399/12/30

آغاز احداث 2  پروژه عمرانى در اشکاوند

کار احداث دو پروژه عمرانى عملیات زیرسازى و آسفالت بلوار انقالب 
اشکاوند(محور اصلى اصفهان به ســمت زیار و بالعکس)و همچنین 

تقاطع همسطح ورودى بلوار اشکاوند آغاز شد.
دهیار اشکاوند در این خصوص گفت: بلوار انقالب اشکاوند که دهیارى 

اجراى زیرسازى و آسفالت و تقاطع ورودى بلوار این پروژه را در دستور 
کار قرار داده طى چند روز گذشته شروع شد.

محمدرضا صیام پور، دهیار اشــکاوند افزود: اقدامات انجام گرفته در 
پروژه زیرسازى و آسفالت شامل خاك بردارى و مخلوط ریزى جهت 

زیرسازى و همچنین آسفالت ریزى به مســاحت بالغ بر 20 هزارمتر 
مربع میباشد.

الزم به ذکر است این پروژه با هزینه اى بالغ بر 25/000/000/000 ریال 
توسط بنیاد مسکن شهرستان در حال اجرا مى باشد و تقاطع ورودى 

اشکاوند توســط دهیارى با هزینه اى بالغ بر 3/000/000/000 ریال 
در حال اجرا مى باشد.

دهیار اشکاوند ضمن تشــکر و قدردانى از همراهى و صبر و بردبارى 
اهالى محترم اشکاوند و کســبه بلوار انقالب، خدمت رسانى به اهالى 

و تسهیل عبور و مرور را یکى از مهمترین وظایف دهیارى دانست.
مهدى عابدى، رییس شوراى اسالمى اشکاوند نیز ابراز امیدوارى کرد 
بتوانیم در سایه تعامل و همدلى و خدمت صادقانه،تالش هاى مضاعفى 

را همچون گذشته براى ایجاد رشد و ترقى این روستا بوجود آوریم.

در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومى ایران، 
نشان  عالى خالقیت و داســتان سرایى به مدیریت  

روابط عمومى ذوب آهن اصفهان رسید.
در این مراسم که همزمان با پنجمین رخداد بررسى 
مســائل و چالش هاى روابط عمومى ایران توسط 
موسســه کارگزار روابط عمومى ایــران  در محل 
مرکز همایش هاى ســازمان مدیریــت صنعتى در 
تهران برگزار شد،روابط عمومى هاى برتر کشور در 

موضوعات مختلف معرفى شدند.
در ارزیابى  اعالم شــده  نشــان  عالــى خالقیت و 
داستانســرایى به مدیریت  روابط عمومى ذوب آهن 
اصفهان تعلق گرفت. دریافت  نشان  مذکور به دلیل 
ویژگى هاى نهفته در آثار  ارســالى روابط عمومى 
ذوب آهن اصفهان شامل کارهاى فرهنگى هنرى 
در زمینــه هــاى فیلــم، کتــاب، پوســتر و غیره

مى باشد.

دریافت نشان توسط روابط عمومى ذوب آهن

 مهدى عابدى، رئیس شوراى اسالمى اشکاوند محمدرضا صیام پور، دهیار اشکاوند


