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عوارض زیاده روى در مصرف آبمراکز واکسیناسیون، امروز باز مى شودبالیى که کرونا سر «دودکش» آوردخشکسالى پسته را گران کرد! دلیل عقب نشینى جادوگر در مذاکره با سایپا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در چه زمان هایى 
نباید از ترازو 
استفاده کرد

نیاز ُمبرم اصفهان به نیروگاه 1500 مگاوات گازى
3
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توقیف 110 دستگاه 
خودرو 

به علت دور دور

در مطالعه اى که توسط محققان دانشگاه کورنل انجام شد، 
مشخص گردید وزن افراد در روزهاى خاصى از هفته و به 

خصوص در روزهاى آخر هفته دچار نوسانات زیادى 
مى شود و ترازوها افزایش وزن را نشان مى دهند. به عنوان 

مثال وزن شرکت کنندگان در این مطالعه...

رئیس پلیس راهور استان گفت: پلیس با رانندگان 
خودروهاى گرانقیمت و لوکسى که در نیمه هاى 
شب در شــهر اصفهان جوالن مى دهند و باعث 
برهم زدن آرامش روانى شــهروندان مى شوند 

برخورد قاطع و قانونى مى کند. 
ســرهنگ محمدرضا محمدى بیان کرد: سلب 
آسایش عمومى مردم با دوردور کردن و جوالن 
دادن خودروهاى لوکس و گرانقیمت در شهر از 
مصادیق علنى ناامنى و از بین بردن احســاس 
امنیــت و برهم زدن آرامش روانى شــهروندان

4 است.

سقوط آزاد!سقوط آزاد!
مقایسه دولت هاى حسن روحانى و ابراهیم رئیسىمقایسه دولت هاى حسن روحانى و ابراهیم رئیسى
 از حیث تعداد وزراى اصفهانى از حیث تعداد وزراى اصفهانى
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براى جبران کمبود برق و پایان دادن به خاموشى ها مطرح شد؛

منوچهر هادى با سریال 
«نیسان آبى» مى آید

آقاى گل لیگ  یک در فصل قبل: 

هدفم آقاى گلى در لیگ برتر 
با ذوب آهن است

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: هدف من در ذوب آهن مثل سال 
گذشته در لیگ یک آقاى گلى است و امیدوارم با رسیدن به آقاى گلى 

به تیم ملى بروم. عارف رستمى در خصوص ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مجوز بهره بردارى 
از منابع آبى 

سمیرم و فریدونشهر 
صادر شود

چندمین روز از ابتال به کرونا بسیار حیاتى است؟
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مدافع جدید تیم فوتبال ذوب آهن: مدافع جدید تیم فوتبال ذوب آهن: 

نام ذوب آهن در آسیا نام ذوب آهن در آسیا 
مطرح استمطرح است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/06/13

آگهى مزایده عمومىنوبت دوم
(نوبت دوم)

شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 2532/ش مورخ 1398/10/22 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمین مسکونى واقع در بلوار طالقانى 
ورودى شهرك پردیسـ  طرح تفکیکى نیایش را با قیمت کارشناسى از طریق مزایده 

عمومى به صورت نقد به اشخاص حقیقى یا حقوقى به فروش رساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 1400/06/22 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
احمدرضا پرى تبار سرپرست شهردارى شاهین شهر 

چاپ دوم

م الف: 1181191

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/06/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/06/28

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

مبلغ تضمین(ریال )مبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام خدمات مشترکین 400-2-132
18,432,472,200682,974,000جارىمنطقه سه اصفهان

عملیات بهره بردارى و رفع 400-2-133
23,318,161,599829,544,000جارىحوادث آب منطقه برخوار

آگهى استخدام
کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 

به منظور تامین بخشى از نیروى انسانى خود در زمینه روابط عمومى از افراد واجد شرایط زیر 
دعوت به همکارى مى نماید.

درصورت تمایل به همکارى از تاریخ انتشــار تــا ده روز با دانلود و تکمیــل فرم موجود در 
ســایت کانون وکالى اصفهان (www.isfahanbar.org) و ارســال فرم و رزومه  به ایمیل
 isfahanbar@yahoo.com ,  یا واتساپ 09037454277 درخواست خود را ارسال نمایید.

کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 

جنسیتشرایطشغل

کارمند روابط عمومى

تحصیالت مرتبط
حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

مسلط به نرم افزار هاى آفیس و مرتبط با شغل
تسلط به زبان انگلیسى

افراد با سابقه خبرنگارى در اولویت هستند

آقا / خانم

هدف

مهاجم
گذش
تیم به

آیت ا...نورى همدانى:آیت ا...نورى همدانى:

گرانى گرانى 
مردم را مردم را 

رنج مى دهدرنج مى دهد

سقائیان نژاد سقائیان نژاد 
یک بار دیگر یک بار دیگر 
شهردار قم شدشهردار قم شد
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مدیر عامل بانک توســعه تعاون اقدامــات این بانک در 
اجراى بانکدارى بدون ربا را تشریح کرد.

حجت اله مهدیان با اشــاره به اینکه در حوزه تسهیالت 
و امهال اقدامات قابــل توجهى در 
چارچوب بانکدارى بدون ربا انجام 
داده ایم خاطرنشــان کرد: از اسفند 
ماه 1399 مصوبه اى به تمام شعب 
سراسر کشور و شــرکت هاى زیر 
مجموعه بانک ارســال شده است و 
بر رعایت اصول شرعى و مصوبات 
بانــک مرکزى در عملیــات بانکى 

تاکید شده است.
وى در تشریح این مصوبه اعالم کرد: 
با توجه به اینکه خود را ملزم و مکلف 
به اجراى قواعد شرعى مى دانیم این 
مهم را در تمام مصوبات بانک اعمال 

کرده ایم.
مهدیان تاکید کــرد: اهمیت اجراى قوانین شــرعى به 
اندازه اى بود که در اسفند ماه سال گذشته سیاست هاى 
اعتبارى بانک ابالغ شد.براســاس این مصوبه دانش و 
دانسته هاى اعضاى کمیته اعتبارى مدیریت هاى شعب 

سراسر کشور درباره معامالت اسالمى و انواع روش هاى 
امهال در چارچوب مفاد بخشــنامه هاى ابالغى از سوى 

بانک مرکزى با روش هاى متنوع آموزشى تقویت شد.

وى گفت: کارکنان شعبه هاى بانک توسعه تعاون موظف 
هستند ضوابط و شــرایط معامالت اسالمى را در هنگام 

عقد قرارداد براى مشتریان تشریح کنند.
به گفته مهدیان، به متقاضیان دریافت کننده تسهیالت 

در قالب کارت مرابحه نحوه اســتفاده از کارت مذکور در 
چارچوب ضوابط بانکدارى اســالمى به صورت پیامک 

آموزش داده مى شود.
وى ادامه داد:به روســاى شعب در 
سراسر کشور تاکید شــده است تا 
محتواى عقود بانکى براى مشتریان 

به صورت کامل تشریح شود.
مدیر عامل بانک توســعه تعاون بر 
اهمیت آمــوزش و ارتقــاى دانش 
همکاران درباره عقود اسالمى تاکید 
کرد وگفت:با همکارى واحد آموزش 
و روابط عمومــى بانک موضوعات 
مربوط بــه قرار دادهــاى بانکى در 
قالب بورشــور و فیلم هاى آموزشى 
به همکاران و مشتریان بانک ارائه 

شده است.
وى تصریح کرد: بانک توسعه تعاون 
به عنوان یک بانک توســعه اى و دولتى خود را ملزم به 
رعایت مصوبات بانک مرکزى مى داند.درطول سال هاى 
گذشته تالش کرده ایم بیشــترین تطبیق را با مصوبات 

بانک مرکزى داشته باشیم.

بانکدارى اسالمى در بانک توسعه تعاون در حال اجراست
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امسال خشکسالى پسته را گران کرد و عالوه بر آن افزایش 
قیمت نهاده هاى کشاورزى قیمت تمام شده محصوالت را 
افزایش داده است. امسال قیمت هر کیلو پسته تر در سطح 

خرده  فروشى به 140 هزار تومان رسیده است!
براساس اعالم فائو، ایران در ســال 2020 رتبه نخست 
در تولید پسته را اخذ کرد اما کشاورزان مى گویند امسال 
خشکسالى به روند تولید پسته آسیب زده است و احتمال 
دارد تولید پســته کاهش پیدا کند. عالوه بر خشکسالى 
هزینه تمام شــده تولید براى کشــاورزان افزایش یافته 
است. از قیمت کود گرفته تا نرخ دستمزد کارگران باعث 
شده امسال پســته  َتر گران تر از ســال گذشته به دست 

مردم برسد.
در سال 97  به دلیل عدم بارش و خشکسالى قیمت آجیل 
در بازار ایران گران شد. در آن زمان کمپین «نه به آجیل» 
در فضاى مجازى ســر و صدا به پا کرد. از طرف دیگر در 
آســتانه نوروز 99 هم به دلیل شیوع ویروس کرونا مردم 
خرید آجیل را تحریم کردند. همین مسئله باعث شد که 
در ســال 99 فعاالن بازار آجیل به اجبار بخش زیادى از 

محصوالت خشکبار را دور بریزند.
به طور کلى به دلیل افزایش هزینه هاى تمام شده، پسته 
گران شده است اما پیش بینى مى شود قیمت پسته تر در 

روزهاى آینده اندکى کاهش یابد.

آیت ا... نورى همدانى در دیدار حجــت ا... عبدالملکى 
وزیــر کار ، تعــاون و رفــاه اجتماعــى اظهــار کرد: 
ویژگى هایى در شخصیت شــما وجود دارد و به همین 
جهت دیدار با شــما را توفیق از جانب خداوند براى خود

 مى دانم.
وى افزود: یکى از ویژگى هاى حضرتعالى این اســت 
که از حافظان قرآن هســتید و این مزیت باالیى است ؛ 
دومین مزیت این است که شما جوان ترین وزیر کابینه 
دولت آقاى رئیسى هستید و این موضوع هم بسیار مهم 
است.؛ پیامبر (ص) نیز همواره تأکید داشتند که به جوانان 
نظر مساعد داشته باشید و اگر امام زمان (عج) ظهور کنند 

بیشترین یارانشان همین جوانان است.
وى در ادامه گفت: متأسفانه ارزش پول ملى ما پایین آمده 
و گرانى مردم را رنج مى دهد و به نظر بنده اولین کار دولت 
باید این باشــد که گرانى را از میان بردارد. چرا که با این 
کار مردم را خوشحال مى کنید و واقعًا هم چشم مردم به 
شما و همکارانتان دوخته شده است تا گرانى را برطرف

 کنید.
آیت ا... نورى همدانى ادامه داد: شــنیدم که در ابتداى 
حضورتان در وزارت کار چند نفر که عامل گرانى سیمان 
و دیگر اقالم بودنــد را اخراج کردید که جاى تشــکر

 دارد.

خشکسالى
پسته را گران کرد! 

گرانى مردم را 
رنج مى دهد

قبوض نجومى برق
گزارش ها حاکى     روزنامه خراسان |
از تعجب شــهروندان از هزینه باالى قبوض 
خدماتى اســت. برخى ادعاى افزایش قیمت 
چشــمگیر و چندین برابرى بهاى قبوض برق 
را کرده اند که گاهى تــا 10 برابر هزینه هاى 
قبلى نیز اعالم شــده است. مثًال  در یک منزل 
مســکونى با متراژ کم در دوره قبل 100 هزار 
تومان قبض برق آمــده اما در این دوره به یک 
باره با همان میزان مصرف چیزى در حدود 600 
هزار تومان باید بپردازد. این در حالى است که 
مشــترکین پر مصرف تر قبض هاى میلیونى 
را هــم تجربه کــرده اند اما مدیــران صنعت 
برق توپ قیمــت هاى بــاال را در زمین مردم 
مى اندازند و افزایــش مصرف را علت افزایش 

قیمت قبض هاى نجومى مى دانند.

عمق فاجعه کرونا
وزیر جدید بهداشــت تأکید کرد:    رکنا |
در طول دوران دفاع مقدس، کل تعداد شهدا، 
حدود 230 هزار شــهید بود که اگر به هشــت 
سال تقسیم کنیم ساالنه حدود 30 هزار نفر، به 
شهادت مى رسیدند اما در طول یکسال و نیم 
گذشــته، حدود 108 هزار نفر بر اثر کرونا جان 

خود را از دست دادند.

سهم فرزند از حقوق 
بازنشستگى پدر 

مدیرکل امور مستمرى هاى     خبر آنالین |
ســازمان تأمین اجتماعــى گفــت: در ماده 
83 قانــون تأمین اجتماعــى، قانونگذار براى 
هریک از بازماندگان واجد شــرایط بیمه شده 
یا مســتمرى بگیر متوفى به منظور مشخص 
شدن میزان مســتمرى مربوطه، سهام تعیین 
کرده است. ناهید حیدرى افزود: بر این اساس 
همسر بیمه شده متوفى 50درصد و هر یک از 
فرزندان واجد شرایط (اعم از دختر و یا پسر) از 
25درصد مزایاى مستمرى مربوطه برخوردار 
مى شوند و در صورتى که پدر و مادر را از دست 
داده باشــند، میزان مســتمرى آنان دو برابر 
خواهد شــد. وى تصریح کرد: همچنین سهم 
هر یک از والدین تحت تکفل بیمه شده متوفى 
معــادل 20 درصد میزان مســتمرى مربوطه

 است.

«رازى کوو پارس» در 
آستانه دریافت مجوز 

  خبرگزارى صدا و سیما | ناظــر 
و مسئول کارآزمایى بالینى واکسن رازى کوو 
پارس گفت: مجوز اضطرارى به این واکســن 
ایرانى به احتمال بســیار زیاد پــس از ورود و 
انجام شدن بخشــى از مرحله سوم کارآزمایى 
تعلق مى گیرد. جلیــل کوهپایــه زاده با بیان 
اینکه هــم اکنون واکســن هاى ایرانى «کوو 
ایــران برکــت» و «پاســتوکووك» مجوز 
اضطرارى را دریافت کرده اند، یادآور شــد: با 
توجه به تأیید بى خطر بودن، ایمنى زایى و مؤثر 
بودن واکســن رازى کوو پارس در مراحل اول 
و دوم کارآزمایى بالینى و نیاز شــدید کشور به 
واکسن، وزارت بهداشت به احتمال بسیار زیاد 
اقدام به صدور مجوز اضطرارى این واکســن 

مى کند.

ورود واکسن آسترازنکا 
به کشور

معاون فنى گمرك ایران    عصر ایران|
ورود محموله جدیدى از واکسن آسترازنکا به 
کشور را اعالم کرد. وى گفت: چهل و دومین 
محموله واکسن وارداتى کرونا ساعت 4 و 30 
دقیقه صبح روز پنج شنبه وارد کشور شد. این 
محموله شامل یک میلیون و 449 هزار و 600 
دوز واکسن آسترازنکا از سبد کواکس بوده که 

در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

پیام هاى محرمانه آمریکا به 
ایران؟

برخى منابــع آگاه    روزنامه فرهیختگان|
مى گویند ایاالت متحــده آمریکا در چنــد هفته اخیر 
چندین بار از طریق کانال هاى ارتباطى براى ازسرگیرى 
مذاکرات هسته اى به تهران پیام داده است. این منابع 
مى گویند در پیام آمریکا به این نکته اشاره شده است که 
آنها حاضرند مذاکرات وین را از همان نقطه اى که متوقف 
شده بود، ادامه دهند. آخرین دور از مذاکرات ایران و 4+1 
با مشارکت غیرمســتقیم آمریکا در پایان خرداد1400 

متوقف شد تا ادامه این روند را دولت بعدى ازسر بگیرد. 

مردم قدر دولت رئیسى را 
بدانند

آیت ا... جنتى    خبرگزارى صدا و سیما |
در هشتمین جلســه هیئت رئیســه و کمیسیون هاى 
مجلس خبرگان رهبرى  تصریح کرد: مجلس خبرگان 
رهبرى باید هم دولت را به مردم معرفى کند تا مردم قدر 
دولت را بدانند و هم دولت باید قدر این مردم را بداند چرا 
که ما مردم خوب و فهیمى داریم. رئیس مجلس خبرگان 
رهبرى با اشــاره به اینکه فرصت چهار ساله خدمت به 
مردم در جایگاه ریاست جمهورى فرصت کوتاهى است 
افزود: باید از این فرصت کوتاه بــراى خدمت به مردم 

حداکثر استفاده را کرد.

جایگزین آیت ا... آملى 
  روزنامه آفتاب یزد |شــنیده ها حاکى از آن 
است آیت ا... سیداحمد حسینى خراسانى نماینده مردم 
خراسان رضوى در مجلس خبرگان جایگزین آیت ا... 
آملى الریجانى عضو فقیه شــوراى نگهبان مى شود. 
آیت ا...ســیداحمد حسینى خراســانى متولد 1338 و 
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم است. ایشان در 
چهاردهمین اجالسیه بزرگ حوزه علمیه قم استاد نمونه 

شناخته شده اند.

وزیر کشور 
حکم زاکانى را امضا کرد

علیرضا زاکانى که درمورد قانونى بودن    انتخاب|
یا نبودن انتخاب او به عنوان شــهردار تهران شبهاتى 
مطرح شده بود، روز پنج شنبه با حکم وزیر کشور دولت 
رئیسى، به صورت رسمى کار خود را در شهردارى تهران 
آغاز کرد. رئیس شوراى شــهر تهران از امضاى حکم 
«علیرضا زاکانى» شهردار جدید تهران خبر داد و گفت: 
روز یک شنبه زاکانى در صحن شورا حاضر و رسماً فعالیت 
خود را در شهردارى آغاز مى کند. زاکانى که رئیس مرکز 
پژوهش هاى مجلس یازدهم بــود، اخیراً از نمایندگى 

پارلمان استعفا کرده بود تا راهى شهردارى تهران شود.

ایران، عراق را 
خاموش مى کند

وزارت برق عــراق اعالم کرد کاهش    انتخاب|
شــدید صادرات گاز ایران به مناطق مرکزى و جنوبى، 
ریسک قطعى هاى گســترده برق را برانگیخته است.  
این وزارتخانه سه هفته پیش اعالم کرده بود صادرات 
گاز ایران به منطقه مرکزى این کشور از 30 میلیون به 20 
میلیون متر مکعب در روز کاهش پیدا کرده و صادرات به 
منطقه جنوبى از 17 میلیون به 5 میلیون متر مکعب در 
روز کاهش پیدا کرده است و در نتیجه سیستم برق این 

کشور 2600 مگاوات را از دست داده است. 

بیت کوین را دوست ندارم
رئیس جمهورى پیشین آمریکا هشدار    ایسنا|
داد که رمزارزها، «بالیى بالقوه هســتند که باید منتظر 
وقوعشــان بود.» ترامپ در گفتگویى با شبکه «فاکس 
بیزنس» گفت که او چندان طرفدار رمزارزها نیســت و 
در بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر ســرمایه گذارى 
نخواهد کرد. او گفت: سرمایه گذارى در رمزارزها، به ارز 
ایاالت متحده آمریکا آســیب مى رساند. ما باید بر روى 
ارز خود ســرمایه گذارى کنیم. رئیس جمهورى پیشین 
آمریکا،  بار دیگر تأکید کرد که رمزارزها ممکن اســت 

یک تقلب باشند.

خبرخوان

در تمام کابینه هاى تشکیل شده از ابتداى انقالب تا پایان 
دولت تدبیر و امیــد، تعداد وزارتخانه هایــى که با وزراى 
اصفهانى اداره شده اند یا کسانى که به لحاظ نسبت یا تجربه 
مدیریت مى توان آنها را اصفهانى محسوب کرد همواره در 
صدر بوده اند. این موضوع در دولت اول سازندگى (دولت 
پنجم) به رقم بى سابقه 9 وزارتخانه رسید که به لحاظ تعداد، 

تا امروز تکرار نشده است. 
در دولت دوم ســازندگى (دولت ششــم) 5 وزارتخانه به 

اصفهانى هــا رســید چنانکه نقــش مدیران 
متولد ایــن خطه یــا آنهــا کــه در اصفهان

تجربه اندوزى کردند، در دولت هاى دوم دفاع 
مقدس(چهارم)، اول اصالحات(ششــم)، اول 
مهرورزى(نهم) و اول و دوم تدبیر و امید(یازدهم 
و دوازدهم) نیز به عدد 5 رســید. در هر کدام از 
دولت هاى شــهادت (دولــت دوم)، اول دفاع 
مقدس (دولت ســوم) و دوم اصالحات(هشتم) 

هم 4 وزارتخانه سهم اصفهان بود. 
در طــول دوران جمهورى اســالمى تا پایان 
دولت دوم روحانى، کمترین میزان تصدیگرى
 اصفهانى هــا در وزارتخانه ها بــه دولت دوم 
مهرورزى (دولــت دهم) اختصــاص دارد که 
مدیریت 3 وزارتخانه به آنها محول شد اما حاال 
این رکورد توسط دولت سیزدهم شکسته شده و 
اگر فرض کنیم وزیر آینده آموزش و پرورش هم 
اصفهانى نباشد (که ظاهراً نخواهد بود) کمترین 
اثر گذارى استان پر اهمیت اصفهان در مدیریت 
وزارتخانه ها در طول 42 ســال گذشته در این 

دولت رقم خورده است.
فاصله بین دولت اول روحانى تا دولت اول رئیسى 
تنها 8 سال اســت اما در حالى که روحانى براى 
دولت یازدهم 5 وزیر را از اصفهان انتخاب کرد(با 
احتساب اینکه محل تولد سه وزیر در اصفهان 
و نســبت دو وزیر دیگر هم به والدین اصفهانى 
مى رسید) در دولت ســید ابراهیم رئیسى تنها 

2 وزارتخانه دست اصفهانى هاســت که نشان مى دهد 
ظاهراً آن رئیس جمهور سمنانى بیشــتر به اصفهانى ها 

روى خوش نشان مى داده اســت تا این رئیس 
جمهور خراسانى!

در صدر دولت یازدهم  
 بعد از روى کار آمدن یازدهمین دولت جمهورى 
اســالمى ایران به ریاســت حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانى در سال 1392، اولین 
اقدام رئیس جمهــور منتخب بعــد از تنفیذ و 
تحلیف، انتخاب وزراى دولــت جدید و معرفى 
آنها به مجلس بود. در بین اســامى اعالم شده 
به پارلمان، نام چنــد وزیر کلیدى اصفهانى هم 
به چشــم مى خورد؛ وزرایى کــه بعضى متولد 

دیار زاینده رود بودند (على طیــب نیا-اقتصاد/اصفهان، 
حســین دهقان-دفاع/دهاقــان و محمــود حجتــى-

جهاد کشــاورزى/نجف آبــاد) و بعضى هم به واســطه 
نســبت هاى پدرى یا مــادرى، عمًال خــود را اصفهانى 
مى دانســتند (محمد جواد ظریف-خارجه، على جنتى- 
ارشاد). مهمترین و آشناترین فرد به مدیریت در اصفهان 
اما یک کرمانى بود؛ اســحاق جهانگیــرى، معاون اول 
رئیس جمهور که به یمن ســال ها تکیه زدن بر مســند 
استاندارى این استان در دولت سازندگى، به خوبى با پیچ و 

خم هاى سیاست ورزى در اصفهان آشنا بود. 
ترکیب این مردان اصفهانى یا آشنا به اصفهان، باعث شد 
تا وزن این اســتان در کابینه یازدهم باالتر از استان هاى 

دیگر قرار بگیرد.
مجموعاً 11 استان اصفهان (با 2+3 وزیر)، تهران (با چهار 
وزیر)، خراسان، قم و آذربایجان شرقى (هر کدام با دو وزیر)، 
مازندران، فارس، همدان، کرمانشاه، سمنان و مرکزى (هر 
کدام با یک وزیر) به همراه نجف در کشــور عراق با (یک 
وزیر) ترکیب اســتان محل تولد وزراى دولت یازدهم را 
شکل مى دادند. استان اصفهان با احتساب دو وزیرى که 

به لحاظ سببى یا نســبى به اصفهان مرتبط بودند، با پنج 
نماینده در صدر این استان ها قرار داشت. این در حالى است 
که بدون در نظر گرفتن اصفهانى بودن پدر یا مادر محمد 
جواد ظریف (متولد تهران) و علــى جنتى (متولد قم) هم 
باز مى توان استان اصفهان را در دولت اول روحانى از حیث 
استان هاى محل تولد وزرا، با سه نماینده در رتبه دوم قرار 
داد. این ترکیب در دولت دوازدهم نیز به شــکل دیگرى 

تکرار شد.

این بار هم در صدر
با انتخاب مجدد حسن روحانى به عنوان رئیس جمهورى 
اسالمى ایران در سال 1396، این بار 14 استان کشور به 
همراه شــهر نجف در عراق، نمایندگانى در هیئت دولت 
داشتند. در صدر این اســتان ها، تهران (با پنج وزیر) قرار 
داشت و بعد از آن خراسان رضوى و فارس (با دو وزیر) دوم 
بودند. مازندران، زنجان، کرمانشاه، همدان، یزد، خوزستان، 
کرمان، خراسان شمالى و جنوبى، قم، آذربایجان شرقى و 

نجف (هر کدام با یک وزیر) در رده بعدى قرار گرفتند.

اما اصفهان در این دوره هم از نظر تعداد وزیرانى که در این 
استان متولد شده اند در صدر قرار داشت. در دولت دوم حسن 
روحانى، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، محمد اسالمى وزیر 
راه و شهرسازى، سعید نمکى وزیر بهداشت (متولد کاشان) 
و محمود حجتى وزیر جهاد کشاورزى (متولد نجف آباد) 
اصفهانى محسوب مى شــدند که با احتساب محمد جواد 
ظریف مجموعاً اصفهان را با پنج نماینده در کنار تهران در 

باالترین نقطه دولت تدبیر و امید قرار دادند.
به اینها اضافه کنید اسحاق جهانگیرى را که در دولت دوم 
تدبیر و امید هم مانند دولت اول بر کرسى معاون اولى تکیه 
زد تا دستتان بیاید که اصفهانى ها (یا آنها که در اصفهان 
بالیدند و تجربه اندوختند) این بار هــم مانند دولت هاى 
پیشین در جمهورى اسالمى، هم از نظر تعداد و هم از نظر 
کیفیت وزارتخانه ها  و پســت هایى که در اختیار گرفتند، 

حرف اول را مى زدند.

فقط 2 نفر
على اکبر محرابیان، متولد خوانســار به عنوان وزیر نیرو و 

سید جواد ساداتى نژاد، متولد کاشان به عنوان وزیر جهاد 
کشاورزى تنها اصفهانى هاى دولت سید ابراهیم رئیسى 
هستند. در این دولت، تهران (با 4 وزیر) صدرنشین وزراى 
کابینه است و بعد از آن استان فارس (با 3 وزیر) قرار دارد. 
اصفهان هم به همراه استان هاى همدان و سمنان (با دو 
وزیر) مشترکًا سوم هستند. در رتبه چهارم نیز استان هاى 
گلستان، مرکزى، کرمانشــاه و آذربایجان شرقى (با یک 

وزیر) ایستاده اند. 

اصفهان یعنى کشاورزى!
با انتخاب ســاداتى نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزى، 
اینطور به نظر مى رسد که دولت ها در یک توافق نانوشته، 
وزارت جهاد کشاورزى را از قبل براى اصفهانى ها کنار 
گذاشته اند! سر این رشــته هم به عباسعلى زالى (متولد 
گلپایگان) بر مى گردد که در دولت شــهید رجایى قائم 
مقام وزیر کشــاورزى بود و بعد بین سال هاى 1362 تا 
1367 به عنوان وزیر کشاورزى در دو کابینه دوران جنگ 

حضور داشت. 
با ادغام دو وزارتخانه جهاد ســازندگى و  کشاورزى در 
سال 1379 و تشــکیل وزارت جهاد کشاورزى، نام یک 
وزیر اصفهانى دیگر هــم در حوزه کشــاورزى مطرح 
شــد. محمود حجتى (متولد نجف آباد) که در دولت اول 
اصالحات (از ســال 1376 تا 1379) به عنوان وزیر راه و 
ترابرى مشــغول کار بود،  حاال باید به عنوان وزیر جهاد 
کشــاورزى به وزارتخانــه جدید التأســیس نقل مکان 
مى کرد. او تا ســال 1384 در این پســت به کشاورزى 
مملکت رسیدگى کرد و با روى کار آمدن دولت محمود 

احمدى نژاد به حاشیه رفت. 
اما تشکیل دولت تدبیر و امید به ریاست حسن روحانى، 
یک بار دیگر نام محمود حجتــى را به عنوان وزیر جهاد 
کشــاورزى مطرح کرد تا این وزیر اصــالح طلب طى 
ســال هاى 1392 تــا 1398 در هر دو دولــت روحانى 
متصدى وزارت جهاد کشاورزى باشد. حجتى در تابستان 
98 و در میانه کار دولت دوم تدبیر و امید از این وزارتخانه 

استعفا کرد.  
از آن تابســتان تا تابســتان ســال جارى، وزارت جهاد 
کشــاورزى از مدیریت اصفهانى ها بى بهــره بود اما با 
انتخاب سید جواد ســاداتى نژاد، متولد کاشان به عنوان 
وزیر جهاد کشاورزى در دولت اول ابراهیم رئیسى، یک بار 
دیگر اقبال اصفهان با کشاورزى کشور گره خورد تا بعد از 
دو وزیر اصفهانى اصالح طلب، حاال یک وزیر اصولگراى 
کشاورزى از این استان به مدیریت در این حوزه بپردازد؛ 

تا چه در نظر ناظران آید!

همین یک وزیر جبران مى کند؟
اگرچه تعداد وزراى اصفهانى در دولت سیزدهم به لحاظ 
تعداد به کمترین عدد از ابتداى انقالب تا کنون رســیده 
است اما نکته مهم آن است که از این دو وزیر، یکى وزیر 
نیرو است که حوزه مدیریتى او از مهمترین حوزه ها براى 

استان اصفهان محسوب مى شود.
این براى اولین بار در 13 کابینــه دولت هاى جمهورى 
اســالمى اســت که وزیر نیــرو از اصفهــان انتخاب 
مى شود آن هم در شرایطى که وضعیت آب در این استان 
به شــکل نگران کننده اى بحرانى شــده است. همین 
باعث شده امیدها به بهبود شــرایط آبى اصفهان کمى 

افزایش یابد.
اما آیا این دانشــــجوى دکتــراى اقتصــاد دانشــگاه 
آزاد مى تواند پاسخ مناسبى به امیدوارى ها داده و دست 
به اقدامى قاطع و اساســى در حل مشکل آب اصفهان 
بزند؟ اگر تا پایان کار دولت سیزدهم چنین اتفاقى بیافتد، 
آنگاه مى توان تعداد اندك وزراى اصفهانى در این دولت 
را با کیفیت کار همین یک وزیر، جبران شده تلقى کرد. 
در غیر این صورت چشــم ها به ترمیم دولت سیزدهم یا 
تشکیل دولت چهاردهم دوخته خواهد شد که آیا امکان 
افزایش وزراى اصفهانى مى تواند یک بار دیگر باالنشینى 
اصفهانى ها در کابینه را محقق سازد یا دولت سیزدهم، 
سرآغاز افول مشى مدیریتى حلقه اصفهان در دولت هاى 

جمهورى اسالمى خواهد بود.

مهران موسوى خوانسارى

على طیب نیا

مسعود کرباسیان

على اکبر محرابیان

حسین دهقان

سعید نمکى

سید جواد ساداتى نژاد

على جنتى

محمود حجتى

محمود حجتى

محمد جواد ظریف

محمد جواد ظریف

سقوط آزاد!
مقایسه دولت هاى حسن روحانى و ابراهیم رئیسى 

از حیث تعداد وزراى اصفهانى

 سعید نمکى هفته گذشته از وزارت بهداشت کنار رفت و 
جاى خود را به بهرام عین اللهى داد. عین اللهى در مراسم 
تکریم و قدردانى از خدمات سعید نمکى به صورتى ویژه 

از سعید نمکى قدردانى کرد. 
وزیر جدید بهداشت در این جلسه اظهار کرد: این جلسه، 
جلسه تودیع نیســت بلکه جلســه تکریم و قدردانى از 
خدمات بزرگمردى به نام دکتر سعید نمکى است که در 

این مدت شجاعانه در مقابل همه مسائل، ایستاد و خدا به 
او توفیق داد که در ایام مسئولیت، خدمات ارزشمندى را 

ارائه کند و اجر همه این کارها با خداست.
عین اللهى گفت: امروز جایگزین دکتر نمکى شدم که 
به نوعى شهید زنده است و راه شهدا را ادامه مى دهد و 
این پرچم، هیچ وقت بر زمین نخواهد ماند و اگر دالورى 

برود، فرد دیگرى پرچم نظام سالمت را نگه مى دارد.

وى خاطرنشان کرد: تالش شــبانه روزى دکتر نمکى 
بسیار ارزشمند بود که در راه نظام همه چیز خودش را فدا 
کرد. مهمترین چیزى که هر فردى دارد، آبرو است و دکتر 
نمکى، آبروى خودش را در راه نظام و خدمت به مردم در 
حوزه سالمت گذاشت و این نشــان از مردانگى ایشان 
است.  اگر قرار بود همه چیز آرام باشد، دکتر نمکى همانند 

یک الماس در عرصه کرونا، نمى درخشید.

نمکى
 شهید زنده است
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مراکز واکسیناسیون 
امروز باز مى شود 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: مراکز 
واکسیناسـیون کرونـا در اصفهـان روز شـنبه (امروز) 
بازگشایى مى شـود. آرش نجیمى اظهار داشت: تا آخر 
هفته گذشته هیچ واکسنى نه از نوع داخلى و نه خارجى 
براى تزریـق بـه شـهروندان در اختیار دانشـگاه علوم 
پزشـکى اصفهان نبود. وى با بیان اینکه بر این اساس 
از روز سـه شـنبه هفته گذشـته ارائه خدمات در مراکز 
واکسیناسیون اصفهان تعطیل شده است، ابراز داشت: 
این امر نه تنها در اصفهان بلکه در 6 شهرسـتان دیگر 

استان نیز اتفاق افتاده است.

تکمیل ظرفیت بیمارستان گلدیس 
ظرفیت بیمارستان گلدیس شاهین شهر تکمیل شده 
و این بیمارسـتان جاى خالى ندارد. رئیس بیمارسـتان 
گلدیس گفت: با تکمیل شدن ظرفیت این بیمارستان، 
تعدادى از بیماران بصورت موقت بسترى شده و روزانه 
با مراجعه به بیمارستان داروى خود را دریافت مى کنند. 
سید محمد ابن حجازى افزود: الزم است در این شرایط 
شهروندان اهتمام بیشـترى به رعایت شیوه نامه هاى 

بهداشتى داشته باشند.

بازدید از کارگاه هاى
 زندان زنان

به گزارش روابـط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان؛ همزمان با بازدید دکتر مرادى معاون دادستان 
عمومـى و انقـالب اصفهـان با حضـور نطنـزى مدیر 
نمایندگى اصفهان و رضى رییس مجتمع ندامتگاهى 
کانون و نسـوان از کارگاه هاى مجتمع، جلسـه اى در 
زمینه آموزش و اشـتغال زندانیان برگـزار و از زندانیان 
برتر کانون در زمینه فرهنگى و اشتغال با اهداى جوایز 

تقدیر گردید.

افتتاح خط انتقال پمپاژ آب بحران 
خط انتقال پمپاژآب بحران شهرستان سمیرم با حضور 
نماینده شهرستان در مجلس شوراى اسالمى، فرماندار 
و بخشدار منطقه وردشت و سایر مدیران ادارات افتتاح 
شد. این عملیات پس از اخذ مجوز بهره برداري و تجهیز 
چهارحلقه چاه آب بحران از آب منطقه اي و لوله گذاري 
با لوله به قطر 160 میلیمتر به طول 2 هزار متر انجام شد. 
همچنین براى انجام این طرح یک باب ایسـتگاه بین 
راهی براى تامین فشار 300 متري احداث و دو دستگاه 

پمپ شناور 60 و 30 کیلوات نصب شد .

تعویض 2 عدد گیت والو 
با هـدف بهره برداري مناسـب و جلوگیري از نشـتی و 
هدر رفت آب دو عددگیت والو فرسـوده در منطقه سه 
تعویض شد. این دو گیت والو 100، 150 میلی مترى در 
خیابـان هـاى شـهدا و رهنـان تعویـض شـد و براى 
جلوگیري از قطعی آب طوالنی وتسـریع در پیشـرفت 
عملیات، گروه حوادث این منطقه از چند روز قبل اقدام 
به مانور والوها، شست و شوي پیچ ها،کاتر زنی اطراف 
دال و آماده سازي داخل حوضچه ها کردند و در نهایت 

تعویض والوها انجام شد.

استخدام راننده در پلیس راه  
رئیس پلیس راه استان بیان داشت: پلیس راه اصفهان 
به منظور تامین نیروى انسـانى راننده پایـه دوم یا پایه 
یکم رانندگى اسـتخدام مى کند. سـرهنگ اصغر زارع  
افزود: سن استخدام از 23 تا 29 ساله است و افرادى که 
عالقه مند به خدمت در پلیس راه هستند مى توانند به 
قرارگاه پلیس راه مراجعه کنند. وى ادامه داد: افرادى که 
قصد استخدام دارند مى بایست در گواهینامه رانندگى 
آنها تخلفى ثبت نشده باشد. سرهنگ زارع خاطر نشان 
کرد: پلیس راه نیازمنـد 10 نفر نیرو اسـت و به صورت 

کارمند استخدام مى شوند.

خبر

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با توجه به شایعه سمپاشى شــهر با استفاده از 

هلى کوپتر، روند سمپاشى درختان شهر را تشریح کرد.
فروغ مرتضایى نــژاد اظهار کرد: عملیات سمپاشــى و 
درخت شویى جهت کنترل شــیوع آفات و بیمارى هاى 
گیاهى در فضاى سبز شهر اصفهان به صورت زمینى در 

دو مرحله انجام مى شود.
وى افزود: عملیات سمپاشى عمومى شبانه مرحله اول 
به منظور مبارزه با آفات فضاى سبز در سال هاى مختلف 
با محاسبه درجه حرارت تجمعى و زمان ظهور و فعالیت 
آفات از نیمه فروردین ماه آغاز شده و عمومًا تا نیمه اول 

اردیبهشت ماه ادامه دارد.
وى ادامه داد: در عملیات سمپاشى عمومى شبانه مرحله 
دوم سمپاشى قسمت تاج همه درختان نارون، چنار، زبان 
گنجشک، بید، اقاقیا و انواع گونه هاى سرو مبتال به آفت 
کنه تار عنکبوتى به وسیله یکى از سموم کنه کش مورد 
تأیید حفظ نباتات در خرداد ماه بســته به شــرایط آب و 

هوایى و شدت فعالیت آفت انجام مى شود.
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان افزود: در سال هاى اخیر عملیات شست و شوى 
درختان موجــب کاهش حداقل یک نوبت سمپاشــى 

عمومى درختان سطح شهر شده است.

مشاور رسانه اى فرهنگى اکو گفت: راشین جهانبازى، بانوى 
کوهنوردى اصفهانى با اهتزاز پرچم موسســه فرهنگى اکو 
در بلندترین قله هاى کشور تاجیکســتان به نشانه دوستى 
ملت هاى منطقه، چراغ دوستى کشورهاى عضو اکو را روشن 

کرد تا آغاز راهى براى پروژه هاى میان ملل منطقه باشد.
محمد محمودى با ستودن کار سخت و زیباى راشین (زرین) 
جهانبازى، اظهارکرد: قلــل پنجگانه پلنگ برفى از صعب 
العبورترین قلل آسیاى مرکزى هستند، که راشین جهانبازى 
به عنوان اولین زن ایرانى و مسلمان به عنوان سفیر موسسه 
فرهنگى اکو موفق به صعود دو قله "کورژنوسکایا“ با ارتفاع  
7105 متر و قله ”ســامانى“ با ارتفاع 7495 متر در کشور 

تاجیکستان که به بام آسیا معروف است، شد.
وى افزود: صعود به چنین قللى کار دشــوارى اســت که 
جهانبازى در سکوت خبرى و رسانه اى، مظلومانه رفت و 
غریبانه برگشت، این دختر جسور و قهرمان در برگشت از 
این صعود دچار آسیب دیدگى شد که امیدواریم با بهبودى 
در برنامه ریزى که براى صعود نوروزى دسته جمعى بانوان 
کوهنورد کشورهاى عضو اِکو در بهار 1401 در نظر داریم، 

به ما کمک کند.
مشاور رسانه اى موسســه فرهنگى اکو خاطرنشان کرد: 
صعود جهانبازى حدود 45 روز به طول انجامید، اما این کار 

بى سابقه مورد توجه قرار نگرفت.

بانوى اصفهانى چراغ دوستى 
میان ملت هاى اِکو روشن کرد 

روند  سمپاشى
 درختان شهر اصفهان

 مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
ضرورى اســت هر چه زودتــر وزارت نیرو مجوز 
برداشت آب از منابع آبى فریدونشهر و سمیرم براى 

اصفهان را صادر کند.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه فرونشست زمین 
یکى از اصلى ترین آسیب هاى ناشى از برداشت بى 
رویه آب هاى زیرزمینى اســت، اظهار داشت: این 
پدیده نیز با توجه به برداشت بى رویه آب طى چهار 
دهه گذشته در استان اصفهان مشاهده شده و خطر 

آن جدى است..
وى با بیان اینکه نشست زمین منجر به کج شدن 
لوله هاى تأسیســات زیر زمینى، خرابــى چاه ها، 
آسیب به ساختمان ها و ایجاد شکاف هایى در زمین 
مى شود، ابراز داشت: توسعه کشــاورزى سنتى و 
برداشــت آب از هزاران حلقه چاه مجاز و غیرمجاز 
باعث شده که تاکنون شــاهد وقوع این پدیده در 

کشور باشیم.
وى با بیــان اینکه برداشــت بى رویــه آب هاى 
زیرزمینى همزمان با خشکســالى منجر به تشدید 
پدیده فرونشست در اصفهان شــده است، گفت: 
خروج آب از الیه هاى زیرزمینى آب منجر به خالى 
شــدن الیه هاى آبرفتى از آب و در نتیجه نشست 

زمین شده است.
شیشه فروش با بیان اینکه در استان اصفهان پدیده 
فرونشست در دشــت هاى مهیار شــمالى، مهیار 
جنوبى، کاشان، فالورجان، گلپایگان، برخوار، دامنه، 
اصفهان، داران و اردســتان مشــاهده شده است، 
تصریح کرد: این پدیده در شــهر اصفهان و شمال 

استان بیش از دیگر مناطق آسیب زا خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان 
اینکه دشــت اصفهان با دارا بودن 31 شهر تحت 
تأثیر پدیده فرونشست قرار گرفته است، ابراز داشت: 
سنجش نرخ فرونشست در دســت انجام است اما 

هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده است. برخى 
نرخ فرونشست ساالنه در اصفهان را پنج و برخى 
15 سانتى متر در سال اعالم مى کنند و این در حالى 
است که براى تعیین نرخ دقیق منتظر اعالم نتایج 

سازمان زمین شناسى هستیم.
وى با بیان اینکه تعادل بخشــى ســطح آب هاى 
زیرزمینى با محوریت آب منطقه اى در دست انجام 
است، ابراز داشت: در این زمینه تاکنون 7178 حلقه 
چاه غیرمجاز مســدود و پر شده اســت و 15 هزار 
پروانه چاه کشاورزى نیز اصالح و تعدیل شده است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه حدود پنج هزار کنتور آب و برق بر روى 
چاه هاى برداشت آب نصب شده است، ادامه داد: 60 
اکیپ گشت و بازرسى در استان فعال است و 3150 
ادوات غیرمجاز حفارى کشف و برخورد شده است.

شیشــه فروش بــا بیان اینکه از ســال گذشــته 
تاکنــون 27 دســتگاه جــى پــى اس بــراى 
ســنجش نــرخ فرونشســت نیــز نصب شــده 
اســت، افــزود: ایــن امــر همچنــان در حال

 انجام است.
وى اجــراى طرح هاى احیــاى زاینــده رود را از 
مهم ترین راهکارهاى مقابله با فرونشســت زمین 
در اصفهان اعالم کرد و گفت: ضرورى اســت که 
کارگروه ملى احیاى زاینده رود با محوریت وزارت 
نیرو هر چه زودتر اجرایى شود چرا که این امر یکى 
از مهم ترین خواسته هاى مردم و مسئوالن استان 

اصفهان است.
مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
با بیان اینکه ضــرورى اســت وزارت نیرو مجوز 
برداشــت آب از منابع آبى فریدونشهر و سمیرم را 
براى اصفهــان صادر کند، ادامــه داد: وزارت نیرو 
باید طرح هاى تعادل بخشــى را نیز مورد حمایت

 قرار دهد.

سخنگوى مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
اصفهان گفت: تماس با این مرکز در یک ماه اخیر و 
با بیشتر شدن شمار مبتالیان به کووید-19 در موج 

پنجم کرونا بالغ بر 25 درصد افزایش داشته است.
عباس عابدى افــزود: در روزهاى عــادى بطور 
تقریبى ســه هزار تماس با مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت هاى پزشکى این اســتان برقرار مى شد 
اما این رقم اکنون به افزون بــر چهار هزار تماس 

رسیده است. 
وى ادامه داد: 75 درصد از این تماس ها براى موارد 
غیر اورژانسى مانند پرسش هاى پزشکى و مباحث 
بهداشتى درباره ویروس کرونا، شماره گیرى اشتباه 
یا مزاحمت اســت و تنها 25 درصد به امدادخواهى 

فورى اختصاص دارد. 

ســخنگوى مرکــز اورژانــس اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: شــماره هاى 3113 و 4030 براى 
خدمت رســانى و پاســخگویى به پرســش هاى 
شهروندان درباره کروناست اما باز هم شماره هاى 

اورژانس براى این موضوع اشغال مى شود. 
عابدى تصریح کرد: فشار کارى و روحى کارکنان 
مرکز اورژانس بویژه در بخش پاسخگویى به تماس 

در این مدت بیش از 2 برابر شده است. 
وى خاطرنشــان کــرد: چنانچه هم اســتانى ها 
تماس هاى غیر مرتبط بویــژه در موضوع کرونا را 
با این مرکز برقرار نکنند وضعیت امدادرســانى به 
حادثه دیــدگان و دیگر بیماران بهبــود مى یابد و 
امدادخواهان با سرعت بیشــترى به مراکز درمانى 

انتقال مى یابند.

رئیس پلیس راهور استان گفت: پلیس با رانندگان 
خودروهاى گران قیمت و لوکسى که در نیمه هاى 
شب در شهر اصفهان جوالن مى دهند و باعث برهم 
زدن آرامش روانى شــهروندان مى شوند برخورد 

قاطع و قانونى مى کند. 
ســرهنگ محمدرضا محمدى بیان داشت: سلب 
آســایش عمومى مردم با دوردور کردن و جوالن 
دادن خودروهاى لوکس و گران قیمت در شــهر 
از مصادیق علنى ناامنى و از بین بردن احســاس 

امنیــت و برهــم زدن آرامش روانى شــهروندان
 است.

وى افــزود: پلیــس در این خصوص بــا قاطعیت 
تمــام وارد عمل شــده و طــى 6 ماهــه ابتدایى 
امســال بیــش از 110 دســتگاه خــودرو را در 
کنترل هاي شبانه به علت دور دور و هنجارشکنی 
و غیرعــادي بــودن حــاالت راننــده بــا انجام 
تســت، توقیف و به مراجع قضائــى معرفى کرده

 است.

مجوز بهره بردارى از منابع آبى سمیرم و فریدونشهر 
صادر شود

تماس با اورژانس اصفهان 
25 درصد افزایش یافت

توقیف 110 دستگاه خودرو به علت دور دور 

کارشناسان معتقدند به دلیل محدودیت هاى منابع آبى 
استان و بهره ورى بیشــتر نیروگاه هاى بزرگ مقیاس 
گازى و براى حل مشکالت برق، اصفهان دست کم به 

یک نیروگاه 1500 مگاوات گازى جدید نیاز مبرم دارد.
به گزارش ایرنا، اســتان اصفهان تامین کننده حدود 9 
درصد برق شبکه سراسرى کشور است و نیروگاه هاى 
آن نقش پررنگى در تامین برق پایدار مورد نیاز شــبکه 
سراسرى دارند ولى در ســال هاى اخیر سرمایه گذارى 
براى احداث نیروگاه هاى بزرگ در این استان صورت 

نگرفته است.
بر اســاس برنامه توسعه پنجم و ششــم براى عبور از 
بحران بى برقى در فصول گرم سال الزم است ظرفیت 
نیروگاهى کشــور و از آن جمله نیــروگاه هاى بُخارى 
اصفهان افزایش مى یافت اما تحریم ها مانع دســتیابى 
به این هدف شــد و اینک بــا بحران بى آبى، اســتان 
اصفهان یکهزار و 500 مــگاوات کمبود برق در فصل 

گرم سال دارد.
ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان در این پیوند 
به ایرنا گفت: ظرفیت واقعى تولیــد برق نیروگاه هاى 
حرارتى - بخارى دولتى اصفهان حدود سه هزار مگاوات 
است که قسمت عمده آن را نیروگاه هاى حرارتى بخش 

خصوصى تولید مى کنند.
محمدرضا نوحى افزود: جمع کل برق تولیدى اســتان 
اصفهــان 6500 مــگاوات در حالت ایــده آل و بدون 
محدودیت هــاى ورودى مانند تامین آب، ســوخت و 
قطعات یدکى است و توان فعلى به دلیل محدودیت هاى 

موجود کمتر از این مقدار است.
وى به نوسان تولید برق در نیروگاه هاى برق آبى تحت 
نظارت شــرکت برق منطقه اى اصفهان اشــاره کرد و 
گفت: نیروگاه کارون 4 با ظرفیت هزار مگاوات در بیشتر 
روز هاى تابستان امســال تنها 250 مگاوات تولید برق 
داشت و نیروگاه ســد زاینده رود نیز که ظرفیت اسمى 
آن  5/55 مگاوات است به طور میانگین در فصل گرما 
30 مگاوات برق بیشتر تولید نکرده است که این دو در 

کنار نیروگاه کوهرنگ با ظرفیت 39 مگاوات تنها منابع 
برق آبى در اختیار شرکت برق منطقه اى اصفهان است.

وى افزود: با توجــه به بحران آب نمى تــوان بر روى 
نیروگاه هاى "برق آبى“ استان حساب ویژه اى باز کرد 
و با توجه به قیمت تولید برق باید کمبود برق استان را با 

یک نیروگاه گازى جبران کرد.
نوحى یادآور شد: با توجه به قرارگرفتن اصفهان در مرکز 
کشور و اهمیت پایدارى شــبکه سراسرى برق در آن، 
لزوم ســرمایه گذارى در نیروگاه هاى بزرگ مقیاس در 
این اســتان از اهمیت ویژه اى براى پایایى شبکه برق 

سراسرى کشور برخوردار است.
وى تصریح کرد: نیروگاه هاى بزرگ حرارتى بهره ورى 
بیشترى در تولید برق دارند و برق ارزانترى تولید مى کنند 
و تنها به علت برخــى دالیل از جملــه مباحث پدافند 
غیرعامل و مسایل زیســت محیطى مى توان در تولید 
برق به نیروگاه هاى کوچک مقیاس توجه کرد ولى برق 

در این نیروگاه ها گرانتر تمام مى شود.
نوحى افــزود: نیــروگاه اصفهــان واقــع در ُدرچه با 
ظرفیت 835 مگاوات، نیروگاه ســیکل ترکیبى شهید 
محمدمنتظرى در شمال غرب اصفهان با 1600 مگاوات 
و نیروگاه جنوب اصفهان واقع در شهر جدید مجلسى با 

954 مگاوات از نیروگاه هاى بزرگ استان هستند.
وى ادامه داد: نیروگاه هاى کاشــان و زواره هرکدام با 
ظرفیت 484 مگاوات، نیــروگاه کارخانه فوالد مبارکه 
با 318 مگاوات، نیروگاه کارخانه ذوب آهن با توان 49 
مگاوات، نیروگاه انرژى اتمى در نطنز با 120 مگاوات و 
نیروگاه گازى ِهسا در شاهین شهر با تولید 60 مگاوات از 

دیگر نیروگاه هاى حرارتى استان هستند.
کارشــناس ارشــد برق نیز در این پیوند گفت:  ساخت 
نیروگاه بزرگ حرارتى براى اصفهان زمانبر است و حتى 
در صورت تامین اعتبار و تعیین مکان مناســب احداث 
یک نیروگاه حرارتى بزرگ مقیاس دو و نیم تا سه سال 

به درازا مى کشد.
على اکبر شمس افزود: اصفهان به یک نیروگاه 1500 

مگاواتى نیاز مبــرم دارد و وجود این نیــروگاه نه تنها 
مشــکل خاموشــى در اســتان را مرتفع مى کند بلکه 
مى تواند در پایایى شبکه سراسرى برق کشور نیز نقش 

بسزایى داشته باشد.
وى تاکید کرد: با توجه به الزامات قانونى، سرمایه گذارى 
بخش خصوصى در صنعت برق استان ضرورى است و 
با توجه به قرار گرفتن اصفهان در مرکز کشور و ترانزیت 
انرژى، گاز، نفت و برق از آن، توجه به افزایش ظرفیت 
نیروگاهى در این اســتان از اهمیت ویژه اى برخوردار 

است.
وى تصریح کرد: الزامات زیست محیطى و اجراى کامل 
قوانین مربوط به آن در توسعه نیروگاه هاى جدید حرارتى 
مسائلى را ایجاد مى کند ولى در بازه 2 تا سه سال احداث 
یک نیروگاه حرارتى 1500 مگاواتى مى تواند مشــکل 

برق استان را به طور کامل حل کند.
شمس افزود: عالوه بر نیاز استان به احداث یک نیروگاه 
بزرگ مقیاس براى حل مشکل خاموشى، نیروگاه هاى 

موجود نیز نیاز به بهسازى و نوسازى دارند.
وى یادآور شد: صنعت نیروگاهى اصفهان در سال هاى 
گذشته با تشــدید تحریم هاى ظالمانه علیه ایران که 
جلوى هرگونه خرید و ورود قطعات اساسى و مورد نیاز 
نیروگاه ها به کشور را مى گرفت بارها دچار مشکل شد.

وى خاطر نشــان کرد: با وجود این مشکالت، صنعت 
نیروگاهى اصفهان با اســتفاده از ظرفیت هاى استان 
و کشور، بویژه شــرکت هاى دانش بنیان، متخصصان 
و دانشــگاهیان به ســمت خوداتکایى حرکت کرد و 
موفــق به تولیــد صدهــا قطعــه حیاتى مــورد نیاز، 
تعمیرات اساسى، ارتقا و بهینه ســازى واحدهاى تولید 

برق شد.
وى تصریح کرد: عمر باالى تعداد زیادى از نیروگاه هاى 
اصفهان و لزوم اجراى طرح هاى بهینه سازى در آنها لزوم 
نیاز دســتیابى به فناورى هاى جدید و استفاده از دانش 
بومى در جهت تولید بخشى از قطعات و تجهیزات مورد 

نیاز و تعمیرات اساسى انجام شد.

براى جبران کمبود برق و پایان دادن به خاموشى ها مطرح شد؛

نیاز ُمبرم اصفهان
 به نیروگاه 1500 مگاوات گازى

وزیر کشور در اولین حکم شهردار کالنشهرهاى کشور، 
حکم سید مرتضى سقائیان نژاد را به عنوان شهردار قم 

ابالغ کرد.
در فرآیند انتخاب شــهردار قم اعضاى ششــمین دوره 
شوراى اســالمى شــهر قم در دومین روز کارى آغاز 
فعالیت دوره جدید، در 16 مرداد امســال تشکیل جلسه 
داده و گزینه هاى مسند شهردارى قم را مورد بررسى قرار 
دادند که در نهایت سید مرتضى سقائیان نژاد با 11 رأى 

موافق در این جایگاه ابقاء شد.
مرتضى سقائیان نژاد، شهردار اصفهانى قم، پس از 12 
سال اداره امور شهرى کالنشــهر اصفهان، خرداد 94 
توسط اعضاى دوره ششم شوراى اسالمى شهر قم، پس 

از محمد دلبرى به عنوان شهردار قم انتخاب شد. 
وى پس از گذشت 6 ســال حضور در شــهردارى قم 
مجدداً به عنوان شــهردار قم براى یک دوره چهارساله 

انتخاب شد.

سقائیان نژاد یک بار دیگر شهردار قم شد
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تهیه کننده سریال «دودکش» در نشست چالش هاى تولیدات 
رسانه اى در دوران کرونا، با اشــاره به نحوه کنار آمدن با این 
ویروس مهلک و نحوه مدیریــت تولید پروژه هاى تلویزیونى 
گفت: در این شرایط براى ادامه کار نیاز به مهندسى تولید است. 
براى مثال فعًال ســراغ طرح هایى که نیاز به فضاهاى بسته 
دارد و قصه هاى آپارتمانى نمى رویــم و طرح هایى را انتخاب 
مى کنیم که 90 درصد آن در فضاى باز باشد. این اتفاق روى 
کار نویسندگان هم اثر گذاشته است و آنان نیز داستان هایشان 

را به این سمت سوق داده اند.
زینب تقوایى در ابتداى این نشست درباره دشوارى هاى کار 
در دوران کرونا مطرح کرد: روزهــاى کرونا براى ما روزهاى 
سختى بود؛ به ویژه اینکه شما بخواهید در این شرایط سریال 
پیش ببرید. مدام باید بــه این فکر کنید که آیــا فردا بازیگر 
کار هســت یا نه و این اتفاق مى افتاد. بارها سر پروژه کسى 
بى حال مى شد باید چند روزى اســتراحت مى کرد، خیلى از 
دوســتان از عوامل پشــت دوربین درگیر مى شدند، یک نفر 
درگیرى پیدا مى کرد، همه تیم اســترس و شــرایط ذهنى را 
داشتند که مبادا آنها هم درگیر شده باشند. به هر شرایطى بود 
که فقط مى توانســتیم توکل به خدا کنیم و همه چیز را پیش 

ببریم.
تهیه کننده «دودکش» ادامه داد: به جهت تولید کار به عنوان 
مثال اگر لوکیشنى انتخاب مى کردیم باید بررسى مى کردیم 
که چه فضایى دارد آیا در این شرایط با حضور 170 نفر عوامل 
مناسب است یا نه. موضوعاتى مثل ســقف، راههاى ورود و 
خروج هوا و ... که در صحبت شاید راحت باشد اما براى ساخت 
یک ســریال که هر روز آن باید نظم و برنامــه از قبل پیش 
بینى شده را داشته باشد، دشوار بود و کامال مورد بررسى قرار 
مى گرفت. در برخى پروژه ها دوستان ما 15 ساعت کارى باید 
کار مى کردند ولى االن در زمان کرونا نمى شود این انتظار را 
داشته باشیم که باالى 10 ساعت یا 12 ساعت به خاطر وجود 
ماســک یا فضاى ضدغفونى بیشــتر از این بتوانیم کار کنیم 

چراکه این مقوالت خستگى را مضاعف مى کرد.
تقوایى درباره هزینــه هاى مضاعفى که کرونا روى دســت 
سازندگان تولیدات نیز گذاشته اســت، توضیح داد: نمى توان 
گفت درصدى یا کدى به هزینه ها اضافه شد، واقعا کن فیکون 

مى کرد. به دلیل اینکه شما هر لحظه باید تدابیرى داشته باشید 
که بتواند شــرایط را پابرجا کند که این شرایط براى رسیدگى 
انتها نداشت. شرایطى نبود که هزینه هاى آن را بتوانید قبل از 
تولید پیش بینى کنید؛ از نوع تغذیه تا نوع لوکیشن، هزینه ها را 
به شدت جابه جا مى کند. در حین پروژه تیم پزشکى داشتیم، 
ضدعفونى هم یکى از اتفاقات در این زمینه بود. وقتى کســى 
درگیر مى شود طبیعى بود که هزینه درمان آن با پروژه باشد. 
به عنوان مثــال در کار «باخانمان» تعــداد باالیى از عوامل 
و بازیگران درگیر شــدند. در ســریال «دودکش» نیز همین 

طور بود. حدود یک ماه تعطیلى کرونایى داشــتیم. بخشــى 
خود کارگردان بود که درگیر شــده بود و نمى توانستیم کار را 
پیش ببریم و همه این موارد هزینه هاى مضاعفى براى تولید 
داشت. زمان، مسائل جارى روزمره، تعطیلى ها و هزینه هاى 
خود کرونا از جمله موارد این هزینه هــاى مضاعف بودند. از 
طرفى هیچ بیمه اى کرونا را تحت پوشش قرار نمى دهد. یک 
باره 100 نفر در محیط سربســته قرار بگیرد و اگر کسى کرونا 
بگیرد  دیگر تیم تولید نمى تواند خودش را نسبت به آن منفعل 

نشان دهد. 

وقتى یک ویروس کوچک یک پروژه بزرگ را به هم مى ریزد 

بالیى که کرونا سر «دودکش» آورد
منوچهر هادى با سریال 
«نیسان آبى» مى آید

 

در روزهاى گذشــته پلتفرم فیلیمو از پوستر سریال 
تازه اش یعنى «نیســان آبى» به کارگردانى منوچهر 
هادى رونمایى کرد.منوچهر هــادى پس از تجربه 
ساخت سریال هاى «عاشــقانه»، «دل» و «گیسو» 
اینبار به ســراغ ساخت ســریالى کمدى در نمایش 
خانگى رفته است.«نیســان آبى» به تهیه کنندگى 
احســان ظلى پور که پیش تر قرار بود به عنوان فیلم 
سینمایى ساخته شده حاال تا قالب یک مجموعه 20 
قسمتى درحال تولید اســت و مهران غفوریان و یکتا 
ناصر از جمله بازیگران اصلى آن هستند. «نیسان آبى» 
روایتگر زندگى یک راننده نیسان است که طى اتفاقاتى 

ثروتمند مى شود و…

باالخره زمان پخش قطعى 
«87 متر» اعالم شد 

مجموعه تلویزیونى «87 متــر» کیانوش عیارى که 
قرار بود مردادماه به آنتن برســد، سرانجام یک هفته 
بعد از اربعین از شبکه یک پخش مى شود.حدود یک 
ماه پیش شبکه یک تیزر این ســریال را پخش کرد 
و خبر داد که به زودى 87 متــر تقدیم عالقه مندان 
مى شود.این فیلمساز در پاسخ به سوالى درباره دالیل 
پخش نشدن سریال در موعد مقرر توضیح داد: قرار 
بود سریال از هشتم مرداد ماه پخش شود، ولى شاید 
مدیران تلویزیون دیده اند که آن زمان مناسب نیست و 

خواسته اند در زمان مناسب ترى پخش شود.
گفتنى  اســت هم اکنون ســریال افرا به کارگردانى 
بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مشترك مجید موالیى 
و محمدکامبیز دارابى به عنوان سریال شبانگاهى شبکه 

یک سیما از پنجم شهریور ماه روى آنتن است.
على دهکردى، مهران رجبى، فریبا کامران، زنده یاد 
حسین محب اهرى، شهین تســلیمى، دیبا زاهدى، 
سونیا سنجرى، حسین سلیمانى، فریده سپاه منصور، 
محمد بحرانى و سعید پیردوست از بازیگران سریال 87 
متر هستند. مجموعه تلویزیونى 87 متر در 40 قسمت 

45 دقیقه اى تولید مى شود.

اکران فیلم هاى «تام کروز» 
دوباره عقب افتاد!

کمپانى پارامونت اعالم کرد به دلیل شــیوع واریانت 
دلتا کرونا، تصمیم گرفته اکــران دو فیلم «تاپ گان: 
ماوریک» و «مأموریت غیرممکــن 7» را به تعویق 
اندازد. اکنون بین اکران این دو فیلم فاصله اى چهار 
ماهه ایجاد شده است.بنا بر تقویم اکران جدید کمپانى 
پارامونت، فیلم ســینمایى «تاپ گان: ماوریک» به 
جاى 19 نوامبر، در تاریخ 27 مى 2022 راهى سینما ها 
خواهد شد و هفتمین قسمت از «مأموریت غیرممکن» 
نیز به جاى 27 مى ، در تاریخ 30 سپتامبر 2022 اکران 
مى شود. در هر دو فیلم تام کروز در نقش اصلى ایفاى 
نقش مى کند.فیلم ســینمایى «تاپ گان: ماوریک» 
دنباله فیلمى اکشــن و ماجراجویانه است که در سال 
1986 ساخته شد و «مأموریت غیرممکن 7» نیز یکى 
از مهمترین مجموعه هاى سینمایى جهان است که در 
طى یک سال و نیم اخیر به دلیل عدم بازگشت سینما ها 
به شــرایط عادى چندین بار اکرانش به تأخیر افتاده 
است. این تصمیم ممکن است آغازى براى دومینوى 

تعویق اکران ها در پاییز 2021 باشد.
 

حتى رضا صادقى هم 
قصد مهاجرت دارد

در سال هاى اخیر با باال گرفتن مشکالت اقتصادى و 
اجتماعى، خوانندگان و موزیسین هاى زیادى کشور را 
ترك کرده اند. در این میان همیشه هم شایعاتى درباره 

احتمال مهاجرت رضا صادقى مطرح بوده است.
به گزارش روزنامه آفتاب یزد،  او به تازگى در استورى 
اینســتاگرام خود متنى را منتشــرکرده که احتمال 
مهاجرتش از کشور را تقویت مى کند.  البته رضا صادقى 
پیشتر نیز اظهار نظرهاى مشابه در این باره داشته است 
و به نظرمى رسد تمایل به رفتن از ایران دارد. آنچه که 
مشخص است اینکه شرایط براى برخى از هنرمندان به 
گونه اى رقم خورده که تصمیم گرفته اند از کشور بروند. 
به تازگى نیز سینا ســرلک خواننده   موسیقى سنتى 
و پاپ کشورمان به آمریکا مهاجرت کرده است. اما 
بحث مهاجرت رضا صادقى نیز مورد توجه کاربران 
شبکه هاى اجتماعى قرار گرفته و واکنش هاى آن ها 
را در پى داشته اســت.یکى دیگر از کاربران اینطور 
مى نویسد: «چه غم انگیز که حتى رضا صادقى هم داره 
حرف از مهاجرت میزنه».  دیگرى نوشت: «گویا رضا 

صادقى هم داره رفتنى مى شه حق داره».

«جیران»،  به زودى 
در شبکه نمایش خانگى

صفحه رسمى ســریال جیران، جدیدترین تصاویر بازیگران این مجموعه را منتشر 
کرد.جیران به کارگردانى حســن فتحى و تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه یکى از 

مجموعه هاى جدید شبکه نمایش خانگى است که مراحل پایانى فیلمبردارى را 
سپرى مى کند و به زودى به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش خواهد شد.

حسن فتحى که تجربه موفقى در شــبکه نمایش خانگى با سریال 
شهرزاد را دارد این عاشقانه جدید را با نویسندگى خود و احسان 

جوانمرد آغاز کرد. مجموعه تاریخى و عاشقانه جیران با حضور 
بازیگران مطرح عرصه هنر،  درباره زندگى جیران، همسر و 

سوگلى ناصرالدین شاه است.
بهرام رادان، پریناز ایزدیار، مریــال زارعى، امیر جعفرى، 
امیرحســین فتحى، غزل شاکرى، ســمیرا حسن پور، 

رعنا آزادى ور، مهدى پاکدل، ستاره پسیانى، مرتضى 
اسماعیل کاشــى، محمد شــیرى، هومن برق نورد، 
مهدى کوشکى، الهام نامى، کتانه، افشارى نژاد، نهال 

دشتى، نسرین نکیسا و پاشا جمالى از بازیگران سریال 
جیران هستند.

ساناز بیان که همسر حمیدرضا آذرنگ است، مى گوید 18 روز اســت ریه اش درگیر کرونا شده ولى به دلیل شلوغى 
بیمارستان ها ترجیح داده در خانه دوا و درمان کند.این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که همراه با خانواده اش دچار 
کرونا شده  است، از شرایط تلخ این روزها سخت دلگیر است و مى گوید: نمى دانم براى پسر جوان آقاى هژیرآزاد (یکى از 
بازیگران با سابقه) گریه کنم که بر اثر کرونا از دست رفته یا براى بسته شدن رشته نمایش در هنرستان سوره دختران یا 
غصه پسر هفت ساله ام را بخورم که علیرغم همه تالش هایم دچار اضطراب و افسردگى شده و هیچ تصورى از زندگى 
اجتماعى ندارد. با هیچ معیارى، این شــرایط و این زندگى، حق ما نیست.  او توضیح مى دهد که او و همسرش 
آذرنگ و پسر کوچک شان درگیر کرونا شده اند و پدرش و مادرش هم که از آنان مراقبت مى کرده اند نیز به 

این ویروس مبتال شده اند و حاال یک خانواده 5 نفرى درگیر این بیمارى هستند.
بیان که به ســختى صحبت مى کند، از هزینه هاى باالى داروهاى کرونا غم زده اســت و به مردمانى 
مى اندیشد که توان پرداخت این هزینه ها را ندارند. او مى گوید: ســر و سامان دادن به این شرایط 
در اولویت نیســت چون احتماال جریان هایى تجــارى از این وضعیت ســود مى کنند و به 
نفع شان نیســت این شــرایط متوقف شــود.  او که حدود 18 روز است ریه اش 
درگیر کرونا شــده، اضافه مى کند: این بیمارى از نظر روحــى هم خیلى آدمى 
را فلج مى کند. در ایــن میان خواندن خبرهاى بد حــال آدم را بدتر هم مى کند 
اما منى که در دل این ماجرا هســتم، مى دانم آدمیزاد اگــر بخواهد کارى کند،

 مى تواند.

خالق «پدرخوانده»
 براى رؤیایش 100 میلیون دالر خرج مى کند!

لیندا کیانى به «میدان سرخ» رفت
سریال «میدان سرخ» به کارگردانى ابراهیم ابراهیمیان که در روزهاى پایانى فیلمبردارى 

به سر مى برد عکسى از لیندا کیانى را منتشر کرد.
سریال میدان ســرخ به کارگردانى ابراهیم ابراهیمیان و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى 
عنوان سریال جدیدى است که براى پخش در شــبکه نمایش خانگى آماده مى شود. در 
این سریال که در ژانر اکشن و هیجان انگیز ساخته مى شود بازیگران مطرح عرصه هنر 

مقابل دوربین قرار گرفته اند.
لیندا کیانى بازیگر مشــهور ســینما و تلویزیون جدیدترین هنرمندى است که به جمع 

بازیگران سریال میدان سرخ اضافه شد.
کیانى در سومین تجربه حضور خود در شــبکه نمایش خانگى پس از سریال «مانکن» و 
«آنها» با نقش سیمین در مجموعه میدان سرخ حضور خواهد شد. این هنرمند در سریال 
مانکن با امیرحسین آرمان نقش آفرینى کرده بود و ســریال میدان سرخ، دومین تجربه 

مشترك آنها در نمایش خانگى است.
در سریال میدان سرخ، حمید فرخ نژاد، امیرحســین آرمان، کاظم سیاحى، امید روحانى، 
مسعود کرامتى، مهتاب کرامتى، على مصفا، بهرام افشارى، رضا یزدانى، ستاره اسکندرى  

و...ایفاى نقش مى کنند. 
این سریال به نویسندگى سارا سلطانى و على مسعودى نیا پس 

از گذراندن مراحل فنى در نوبت انتشار در شبکه 
نمایش خانگى قرار مى گیرد.

 یادى از دوبله کارتون 
«گوریل انگورى» 

وقتى برنامه هاى نوستالژیکى چون «وروجک و آقاى نجار»، «گوریل انگورى»، «کارآگاه 
گجت» و «لورل هاردى» را به خاطر مى آوریم، به صاحب صداى ماندگارى چون زنده یاد 
اصغر افضلى مى رسیم؛ بدون شک صداى او جایگزین ندارد؛ صداى ماندگار از نسلى که 
به مرور از دستشان مى دهیم و نگرانى هاى بسیارى براى جایگرین شدن آنها وجود دارد.

على اصغر کاوه افضلى با صداى ماندگارش به دلیل تیپ ســازى هاى متفاوت کمدى در 
فیلم ها و کارتون ها مشهور بود و شخصیت هاى محبوب بسیارى از کارتون هاى دهه  60 

و 70 را براى کودکان و بزرگساالن از نو ساخت.
او گوینده شــخصیت هایى چون «پرنس جان» در کارتون «رابین هــود»، «ادگار» در 
«گربه هاى اشــرافى»، «تناردیه» در بینوایان، «روباه» در پســر شجاع، «وروجک» در 
کارتون «وروجک و آقاى نجار»، «کارآگاه گجت» و «بیگلى بیگلى» در گوریل انگورى 

و «واتو واتو» بود.
این صاحب صداى ماندگار دوبله، عالقه بسیار به جان بخشى به شخصیت هاى کارتونى 
داشت. صدا و استعداد گویندگى افضلى را نخستین بار احمد رسول زاده کشف کرد. اولین 
بار افضلى در فیلم  فرانسوى «سه چرخه ســوار» در نقش کوتاهى حرف زد و این فیلم در 

استودیو پالزا دوبله شد.
على اصغر کاوه افضلى یادآور شده است که دوبله آن زمان حال و هواى دیگرى داشت و 
مثل حاال ماشینى نبود که همه چیز با عجله پیش مى رود. فیلم به وسیله آپارات نمایش داده 
مى شد و براى تکرار دیالوگ ها باید فیلم متوقف مى شد و به صحنه قبلى برمى گشت. این 
کار ســه تا چهار دقیقه زمان مى برد و فرصت مناسبى براى گوینده بود که به کارش فکر 
کرده و دیالوگ ها را چند بار مرور کند تا این که واژه ها ملکه ذهنش شوند، در حالى که امروز 
شاهد این شیوه در دوبله نیستیم. افرادى که از قدیم در دوبله فعالیت مى کنند عاشقانه این 
کار را شروع کردند. در آن سال ها براى گفتن یک نقش کوتاه احتیاج به ده ها بار تمرین بود.

او ظهر یکشنبه  دهم شهریور ماه 92 بر اثر سکته قلبى در منزلش درگذشت.

از گذراندن مراحل فنى در نوبت انتشار در شبکه 
نمایش خانگى قرار مى گیرد.

فرانسیس فورد کاپوالى 82 ساله ، کارگردان سه گانه «پدرخوانده» مى گوید اگر الزم باشد 
براى ساخت فیلم «مگالوپلیس» 100 میلیون دالر از خودش خرج خواهد کرد.

در سال 2019 گزارش شــد که فرانســیس فورد کاپوال پروژه رویایى خود تحت عنوان 
«مگالوپلیــس» را کارگردانى مى کند. فیلمنامه این فیلم علمــى - تخیلى در دهه 1980 
نوشته شده، اما هنوز جلوى دوربین نرفته است. وقتى کارگردان «پدرخوانده» آماده مى شد 
تا این فیلم را در ابتداى قرن بیســت و یکم تولید کند، حمالت 11 ســپتامبر اتفاق افتاد و 
فیلمبردارى لغو شد. کاپوال حاال آماده اســت تا خودش به تنهایى 100 میلیون دالر براى 

ساختن این پروژه هزینه کند.

کاپوال در مصاحبه با ددالین مى گوید: «فکر مى کنم خبر مهم این است که من هنوز مثل 20 
سال یا 40 سال قبل خود هستم. هنوز مى خواهم فیلم رویایى خودم را بسازم، حتى اگر الزم 
باشد از جیب خود هزینه کنم و مى توانم 100 میلیون دالر خرج کنم اگر الزم باشد. تمایلى 

ندارم اما اگر الزم باشد خرج مى کنم.»
کاپوال اضافه مى کند که به تولید این پروژه «متعهد» است و مى خواهد آن را پاییز سال 2022 
بسازد. این فیلمساز با بازیگرانى چون «اسکار آیزاك»، «فورست ویتاکر»، «کیت بالنشت»، 
«جان ویت» مذاکره کرده و به دنبال بازیگران دیگرى از جمله «زندیا»، «میشل فایفر» و 
«جسیکا لنگ» است. کاپوال با «جیمز کان» که در «پدرخوانده» نقش «سانى کورلئونه» 

را بازى کرده نیز دوباره همکارى خواهد کرد.
«مگالوپلیس» فیلمى حماسى مانند «بن-هور» بر اساس «توطئه کاتیلین» توصیف شده 
است. کاپوال توضیح مى دهد: دوئلى معروف بود میان یک نجیب زاده، کاتیلین، و این نقش 
به «اسکار آیزاك» سپرده شده، و سیســرو معروف که «فورست ویتاکر» نقش او را بازى 
مى کند. او حاال در حین یک بحران اقتصادى شهردار نیویورك شده، چیزى شبیه به وضعیتى 
که دیوید دیکینز داشت. داستان در روم جدید روى مى دهد، یک داستان حماسى رومى در 

نیویورك امروز، تقلیدى از نیویورك مدرن است که من آن را روم جدید مى نامم.
کاپوال حاال به دنبال تأمین هزینه هاى تولید فیلمش است. این فیلمساز مى گوید انتظار دارد 

که «مگالوپلیس» با بودجه 100 تا 125 میلیون دالرى تولید شود.
کاپوال مى گوید: چند سرمایه گذار خصوصى داریم که مى خواهند مشارکت کنند، و من هم 
مى خواهم طبق بودجه هاى آن ها پیش بروم، اگر الزم باشد. بدیهى است که هرچه بیشتر 
هزینه کنم مشکالت بیشــترى براى من به وجود مى آید، اما مى توانم انجامش دهم. اگر 
واقعًا الزم باشد مى توانم همه هزینه اش را تأمین کنم. براى من یا هر کس دیگرى سخت 
خواهد بود که 100 میلیون دالر براى تولید یک فیلم رویایى اوتوپیایى هزینه کند، اما محقق 

شدنش ناممکن نیست.
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مهاجم تیم فوتبال ذوب آهــن گفت: هدف من در ذوب 
آهن مثل سال گذشــته در لیگ یک آقاى گلى است و 

امیدوارم با رسیدن به آقاى گلى به تیم ملى بروم.
عارف رستمى در خصوص وضعیت خود در باشگاه ذوب 
آهن اظهار کرد: قسمت شد که به ذوب آهن بیایم و این 
فضا را تجربه کنم و با باشــگاه ذوب آهن کار کنیم و سه 
شنبه نیز اولین روز تمرینى خود را در این باشگاه تجربه 

کردیم.
وى افزود: امیــدوارم رفته به رفته با شــرایط ذوب آهن 
بیشتر آشنا شوم و بتوانم در این تیم راه بیافتم، هدف من 
در ذوب آهن مثل سال گذشته آقاى گلى است و امیدوارم 
با رســیدن به آقاى گلى به تیم ملى بروم و بعد از آن نیز 

هدف دارم به بازى در اروپا برسم.
مهاجم تیم فوتبــال ذوب آهن در خصــوص وضعیت 
تهاجمى ذوب آهن در لیگ بیســت و یکم تصریح کرد: 

قطعًا امســال براى ذوب آهن با ســال هاى دیگر خیلى 
فرق کرده اســت و دیدگاه مدیران این مجموعه تغییر 
کرده است و مهدى تارتار نیز نسبت به بازیکنان شناخت 

خوبى دارد.
وى ادامــه داد: با خریدهــاى آقاى تارتــار و ذوب آهن 
مشخص است این تیم رتبه اى که در فصل بیست و یکم 
مى خواهد به دســت بیاورد با یکى دو سال گذشته فرق 
مى کند و آنها مى خواهند یک فصل متفاوت را با فصول 
گذشــته براى ذوب آهن رقم بزنند و این تیم دوباره به 

قدرت برگردد.
رستمى با اشاره به پیشینه درخشان تارتار در فوتبال ایران 
اضافه کرد: اولین سال است که با آقاى تارتار کار مى کنم، 
رزومه او در فوتبال ایران مشخص است، تیم هاى او همیشه 
باالى جدول بودند و هر جا بوده موفق بوده، او سبک بازى 

خاصى دارد و امیدوارم در ذوب آهن نیز موفق باشد.

مربى پرتغالى ســپاهان یک فصل دیگر هم در این تیم 
حضور دارد.

میگوئل تکســیرا، مربى پرتغالى تیم فوتبال ســپاهان 
قراردادش را با این تیم تمدید کرد و به زودى به تمرینات 

اضافه خواهد شد. 
 تکسیرا سه فصل در کادرفنى سپاهان حضور دارد و پیش 

از آن در ذوب آهن و تراکتور فعالیت مى کرد.

با اتمام پروسه نقل و انتقاالت استقالل، لیست آسیایى این تیم مشخص 
و در اختیار AFC قرار گرفت.

به نظر مى رسد نقل و انتقاالت تابستانى استقالل یا به پایان رسیده و یا 
در خط پایانى قرار دارد. اما به هرحال لیست آسیایى آبى پوشان که پیش 

از دیدار با الهالل به AFC ارسال شد، مشخص گردید.
بر این اســاس در لیست آســیایى اســتقالل 3 دروازه بان، 9 مدافع، 6 
هافبک و 4 یا 5 مهاجم حضور دارند تا جمع این نفرات به 22 تا 23 نفر

 برسد.
لیست آسیایى استقالل که در اختیار AFC قرار گرفت شامل این اسامى 

است؛ سید حسین حسینى، رشــید مظاهرى، علیرضا رضایى، سیاوش 
یزدانى، عارف آقاســى، محمد حســین مرادمند، محمد دانشگر، وریا 
غفورى، سید احمد موسوى، جعفر سلمانى، متین کریم زاده، ابوالفضل 
جاللى، زبیر نیک نفس، ســعید مهــرى، آرش رضاوند، مهدى مهدى 
پور، بابک مرادى، امیر حسین حســین زاده، امین قاسمى نژاد، ارسالن 
مطهرى، آرمان رمضانى، محمدرضــا آزادى و در صورت عقد قرارداد، 

شیمبا.
تیم فوتبال استقالل در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا روز 

22 شهریور به مصاف الهالل مى رود. 

مدافع جدید تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه این تیم توانسته در سطح 
قاره براى کشورمان افتخار آفرینى کند، گفت: نام ذوب آهن نه تنها در 

اصفهان بلکه در ایران و حتى آسیا مطرح است.
آرمان قاسمى در خصوص جدایى از پیکان و حضور در تیم ذوب 

آهن براى فصل جدید لیگ برتر اظهار کرد: فصل گذشته به 
خاطر اتفاقاتى که در نســاجى افتاد و تغییر پستى که داشتم، 
شرایط مهیا نبود و تصمیم گرفتم نیم فصل به پیکان برگردم. 
این تیم خانه خودم است و پانزدهمین سالى بود که در این تیم 

بازى مى کردم.
وى افزود: یکى از دالیل مهمى که دوباره به پیکان برگشتم 

حضور مهدى تارتار بود چون از من در پســت دفاع 
وسط اســتفاده مى کند. البته ســال هاى قبل 

هم با او کار کرده بودم. در پیکان توانســتیم 
کنار هم یک تیم خوب را درســت کنیم و 
حتى در هفته هاى آخر هــم در کورس 
ســهمیه قرار گرفتیم. با هزینه حدوداً 
14 میلیاردى این اتفــاق براى ما افتاد 
در حالى که تیم هایى که خیلى بیشتر 
از ما هزینه کردند نتوانستند این شرایط 
را پیدا کنند. این مساله باعث شد همه 
بازیکنان ما پیشنهادات خوبى داشته 
باشند. تارتار هم خودش گزینه خیلى 
از تیم ها بود اما به هرحال ذوب آهن را 

انتخاب کرد.
قاسمى با اشاره به قبول پیشنهاد ذوب آهن گفت: من هم از 
شش هفت تیم خوب و پرطرفدار چه در تهران و چه 
شهرهاى دیگر پیشنهادات خیلى خوبى داشتم 
اما با توجه به حضور تارتار در ذوب آهن و اینکه 
این تیم، بزرگ ریشه دار است به ذوب آهن 
آمدم. البته در یکى دو سال اخیر مشکالتى 
براى این تیم به وجود آمد. در سال هاى قبل من 
شــاگرد منصور ابراهیم زاده در راه آهن و پیکان 
بودم. او شرایطى را براى ما ایجاد کرده بود که تیم 
منظمى داشــتیم و به همین دلیل با نگاه سازمانى 

ذوب آهن به مجموعه ورزشى اش آشنا شدم. 
قاسمى در مورد اینکه به عنوان کاپیتان پیکان به ذوب آهن 
آمده و آیا در این تیم هم بازوبند به او مى رسد، عنوان کرد: 
فکر نمى کنم و صحبتى هم نشــده است. با وجود قاسم 
حدادى فر به این مســئله فکر نمى کنــم. ضمن اینکه 
بازیکنان بزرگ تر و با ســابقه تر از من هم در این تیم 
حضور دارند. در 10سال اخیر خیلى دوست داشتم فرصتى 
پیش بیاید که در کنار حدادى فر بازى کنم. سال گذشته 
که مصدوم شد با خودم گفتم ان شاءا... در مربیگرى او، 
بتوانم کنارش باشم اما وقتى اعالم کرد یک فصل دیگر 
مى خواهد بازى کند خیلى امیــدوار بودم که بتوانم در 

آقاى گل لیگ  یک در فصل قبل:کنارش بازى کنم.

مدافع جدید تیم فوتبال ذوب آهن: 

تکسیرا
 با سپاهان تمدید کرد

از لیست آسیایى استقالل رونمایى شد

نام ذوب آهن در آسیا مطرح است

هدفم آقاى گلى 
در لیگ برتر 

با ذوب آهن است

وب آهن با بیان اینکه این تیم توانسته در سطح 
خار آفرینى کند، گفت: نام ذوب آهن نه تنها در 

حتى آسیا مطرح است.
ص جدایى از پیکان و حضور در تیم ذوب 

یگ برتر اظهار کرد: فصل گذشته به 
ــاجى افتاد و تغییر پستى که داشتم،

م گرفتم نیم فصل به پیکان برگردم. 
 و پانزدهمین سالى بود که در این تیم 

مهمى که دوباره به پیکان برگشتم 
چون از من در پســت دفاع 

البته ســال هاى قبل 
ر پیکان توانســتیم
ا درســت کنیم و 
هــم در کورس 
با هزینه حدوداً 
ق براى ما افتاد 
ه خیلى بیشتر 
ند این شرایط 
اعث شد همه 
 خوبى داشته 
ش گزینه خیلى 
ل ذوب آهن را 

انتخاب کرد.
قاسمى با اشاره به قبول پیشنهاد ذ
شش هفت تیم خوب و پر
شهرهاى دیگر پیشنه
اما با توجه به حضور
این تیم، بزرگ ر
آمدم. البته در یک
براى این تیم به وجود
شــاگرد منصور ابراهی
بودم. او شرایطى را براى
منظمى داشــتیم و به ه
ذوب آهن به مجموعه ورزش
اینکه به عنوان ک قاسمىدر مورد
آمده و آیا در این تیم هم بازوبند
فکر نمى کنم و صحبتى هم نش
حدادى فر به این مســئله فکر
بازیکنان بزرگ تر و با ســابق
0حضور دارند. در 10سال اخیر خ
پیش بیاید که در کنار حدادى
که مصدوم شد با خودم گفتم
بتوانم کنارش باشم اما وقتىا
مى خواهد بازى کند خیلى ام

کنارش بازى کنم.

على کریمــى یکى از گزینه هاى هدایت ســایپا 
محســوب مى شــد که در نهایت این توافق به 

سرانجام نرسید.
حســین خبیرى عضو هیات مدیره باشگاه سایپا 
گفت: طى یک نامه رسمى خواهان مذاکره با آقاى 
على کریمى شدم و دعوت نامه رسمى باشگاه را 
براى ایشان ارســال کردیم. آقاى کریمى هم با 
متانت پاسخ مثبتى به پیشــنهاد باشگاه داد و به 
همین خاطر پیش نویس قرارداد را براى ایشــان 
ارسال کردیم. بعد از مطالعه در خصوص بندهایى 
از قرارداد مذاکراتى انجام شــد که مهمترین آن 
بحث میزان بودجه براى جــذب نفرات و تقویت 
تیم سایپا بود. باید بگویم که واقعا على کریمى با 
شجاعت پیشنهاد اولیه سایپا را پذیرفت و انگیزه 
زیادى داشت تا سایپا را به جایگاه واقعى خود در 
فوتبال کشور بازگرداند اما متاسفانه چند روز بعد 
از این مذاکرات مجمع باشــگاه برخالف انتظار 
بودجه اى  به باشــگاه ســایپا اختصاص داد که 
باعث شد تا ادامه مذاکره با ایشان را متوقف کنیم. 
بودجه تخصیص یافته براى موفقیت کافى نبوده 
و  من از على آقاى کریمــى بابت همین موضوع 

عذرخواهى کردم.
البته بعد از صحبت با آقــاى کریمى در تاریخ 6 
شهریور از ایشان 48 ســاعت فرصت خواستم تا 
تکلیف بودجه باشگاه مشخص شود تا مذاکرات 
ادامه پیدا کند. از آنجایى که بودجه مناسبى براى 
باشــگاه تخصیص پیدا نکرد آقــاى کریمى هم 
اعالم کرد که دیگر عالقه اى به ادامه همکارى و 
مذاکرات ندارد. واقعًا حضور على کریمى در سایپا 
یک فرصت خوب و ایده آل بود که مى توانســت 
نصیب باشگاه سایپا شود چرا که ایشان بواسطه 
تجربه و اعتبار ارزشــمندى که برخوردار اســت 
انگیزه زیادى داشت تا بتواند سایپا را به موفقیت 
برساند. روحیه مبارزه و مقابله با فساد یکى دیگر از 
خصیصه هاى على کریمى است که زبانزد و قابل 
تقدیر است و مطلوب ما بود. توجه ویژه به جوانان 
و بازیکنان مستعد و استفاده از آنها یکى دیگر از 

اهداف مشترك ما بود.

ب آهن  
ت و یکم 
ته فرق 
 فصول 
وباره به 

ل ایران 
مى کنم، 
 همیشه 
ک بازى 

دلیل عقب نشینى 
جادوگر در مذاکره با 

سایپا

رســانه هاى مختلف دنیا به شکسته شــدن رکورد دایى توسط 
رونالدو واکنش نشان دادند.

کریســتیانو رونالدو کاپیتان تیم ملى پرتغــال در رقابت هاى 
مقدماتى جام جهانى مقابل جمهورى ایرلند دو گل به ثمر رساند 

تا تعداد گل هاى ملى خود را به عدد 111 برساند.
رونالدو بعد از 17 سال موفق شد رکورد على دایى اسطوره فوتبال 
ایران را در آقایــى گلى فوتبال جهان بشــکند. در همین رابطه 
رسانه هاى جهان واکنش هاى متعددى را نسبت به این رکورد 

شکنى رونالدو داشتند.
■ نشــریه «hindustantimes» انگلیس درباره این موضوع 
نوشت: باالخره کریســتیانو رونالدو رکورد آقاى گلى جهان را از 
اسطوره ایرانى على دایى گرفت و موفق شد نام خود را با 111 گل 

به عنوان بهترین گلزن تاریخ بازى هاى ملى ثبت کند.
 نشــریه «independent» در این زمینه، نوشــت: چگونه 
رونالدو موفق شــد رکورد بى نظیر على دایى را بعد از مدت ها 

بشکند.

نشریه «theathletic» درباره این رکوردشکنى، نوشت: کریس 
رونالدو بعد از ســال ها رکورد تاریخى على دایى را شکســت و 

بهترین گلزن تاریخ رده هاى ملى شد.
■ سایت «یوفا» درباره این موضوع، نوشــت: کریس رونالدو 
بى امان به رکوردها یورش مى آورد و باالخره رکورد آقاى گلى 

على دایى را شکست.
نشــریه «فوتبال» هلند در این زمینه، نوشــت: رونالدو رکورد 

افسانه اى على دایى را شکست.
نشریه «dn.pt» پرتغال درباره رکورد اسطوره کشورش، نوشت: 
رونالدو در یک بازى دیوانه وار گلزنى کرد و رکورد بزرگ على 

دایى را شکست.
فدراسیون جهانى فوتبال(فیفا) هم به این رکوردشکنى رونالدو 
واکنش جالبى داشت و در صفحه توئیترش نوشت: او این کار را 
کرد! عملکرد فوق العاده اش در 47 بازى گذشته با 49 گل این 

هیوال  را به بهترین گلزن تاریخ تیم هاى ملى تبدیل 
کرد. به این افسانه تعظیم کنید.

 جهان  جهان 
نظاره گرنظاره گر
 دایى و رونالدو دایى و رونالدو

على نعمتى اولین تمرین هاى خود با شماره 6 را پشت سر گذاشت و اکنون 
پیراهنى به تن دارد که یک شماره خاص پشت آن نقش بسته است.

على نعمتى مدافعى است که از زمان برانکو در همه نقل و انتقاالت نامش 
پیرامون باشگاه پرسپولیس دیده مى شد. او که خودش هم به پرسپولیسى 
شدن تمایل داشت به دلیل قرارداد با پدیده نمى توانست به این تیم تهرانى 
بپیوندد اما در نهایت در فاصله یک فصل مانده به پایان قرارداد با دریافت 

رضایت نامه پرسپولیسى شد.
نعمتى که عالقه زیادى به شماره 3 داشــت و در پدیده با این لباس به 
میدان مى رفت پس از آمدن به پرسپولیس شماره جدیدى را انتخاب کرد. 
شماره 3 نیم فصل پیش به فرشــاد فرجى دیگر مدافع سابق پدیده داده 

شده بود تا على نعمتى شماره 6 را به تن کند.
پیراهن شــماره 6 جایگاه ویژه اى در تاریخ باشــگاه پرسپولیس دارد. 
دلیل اول به بازى معروف ســال 52 برمى گردد و دلیل دوم هم مربوط 
به بازیکنانى است که در طول تاریخ این لباس را بر تن داشته اند. شاید 
همه پرسپولیسى ها کریم باقرى، یکى از بهترین کاپیتان هاى تاریخ شان 
را صاحب اصلى این پیراهن بدانند اما پیش از باقرى و بعد از آن نیز افراد 

دیگرى این لباس را به تن کردند و حتى با آن به بازوبند کاپیتانى رسیدند.
پیش از کریم باقرى، ضیا عربشاهى براى سال هاى طوالنى این لباس 
را در اختیار داشــت. جز ایــن دو، فریدون معینى و اصغــر ادیبى نیز در 
سال هاى دهه پنجاه با شماره 6 در میدان براى پرسپولیس نقش آفرینى 
کردند. محمد نصرتى و محسن بنگر دو کاپیتان دیگر پرسپولیس هم این 
لباس را بر تن داشتند و در مجموع مى توان پیراهنى که تا آغاز سال هاى 
دهه 90 برتن کریم باقرى بود را در کنار پیراهن شماره 10 و لباس معروف 
على پروین جزو بهترین لباس هاى تاریخ باشگاه پرسپولیس قلمداد کرد. 
در دو سال اخیر حسین کنعانى زادگان که رابطه خاصى هم با آقا کریم دارد 
این لباس را مى پوشــید و با آن دو قهرمانى لیگ، یک سوپرکاپ و یک 

نایب قهرمانى آسیا به دست آورد.
حال این پیراهن تنها پس از گذشت چند هفته از جدایى کنعانى به بازیکن 
جدیدى رسیده است که عالوه بر پســت مدافع میانى قابلیت بازى در 
دفاع چپ را دارد. احتماال نعمتى نخســتین بازى رسمى خود با شماره 
6 را در لیگ قهرمانان آسیا و مقابل استقالل تاجیکستان تجربه خواهد

 کرد.

 جدیدترین  جدیدترین 
وارث پیراهن وارث پیراهن 

آقا کریمآقا کریم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1735مورخه 1400/03/31خانم اکرم ســجادى فرزند محمود نسبت به 
ششدانگ دوباب خانه به مســاحت 304/25 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 3 و 7 
و 3/1 اصلى واقع در قطعه 8 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - مورد تقاضیا ســهم 
االرث  از مالک رسمى محمود سجادى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/28 - 1183468 / م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى 

6/185/
   

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششــدانگ یک درب باغ مشجر پالك  شــماره 1634 فرعى واقع در 
علویجه یک  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد میرزایى 
علویجه   فرزند عباس و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1400/07/08 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. - تاریخ انتشار: شنبه  
1400/06/13-  1184425/ م الف - اداره  ثبت اســنادوامالك مهردشت - محمد على 

ناظمى /6/187  

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1739مورخــه 1400/03/31 آقــاى عباســعلى لطفیــان نجــف آبادى 
فرزند خانعلى نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان   به مســاحت 194/92مترمربع 
مجزى شــده از پالك شــماره 207  فرعــى از 828 اصلــى واقع در قطعــه8 از بخش 
11 حوزه ثبــت ملک اصفهــان - متقاضى مورد تقاضــا را به موجب قولنامــه عادى از 
مالک رســمى خانم فرزانه امیــر نیرومند خریدارى نموده اســت. تاریخ انتشــار نوبت 
اول: 1400/06/13-تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/06/28 - 1184180/ 
م الف - حجت الــه کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت  واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک 

نجف آباد /6/188

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 642 مورخ 1400/02/11خانم رویا حجتى نجف آبادى فرزند هاشم نسبت 
به ششدانگ دوباب خانه  سفتکارى به مســاحت 379/75مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 791 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/28 - 1184188 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/190

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اصالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى که افراد نسبت به صدورسند متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت  اسناد و امالك میمه 
ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 

مراجع قضایى تقدیم نمایند:
1 - کالسه 96/18 برابر راى شــماره 140060302020000007 مورخ 1400/01/05 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى فروغ مرادى 
شناسنامه شماره 4 میمه فرزند عباس در 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک درباغ به مساحت 
920,99 متر مربع واقع شــده بر روى پالك 4 فرعى از 69 اصلى واقع در حسن رباط جزء 
بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث عباس 

مرادى و خانم لطفى محرز گردیده است 
2 - کالسه 98/2 برابر راى شماره 139860302020000331 مورخ 1398/10/05 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى حسین احمد جو 
شناسنامه شماره 22 میمه فرزند اسداله در  ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 52 
متر مربع واقع شده بر روى پالك 2021 فرعى از 30 اصلى واقع در زیادآباد جزء بخش ثبتى 

میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از فرشته مهدویان محرز گردیده است 
3- کالسه 99/11 برابر راى شماره 140060302020000111 مورخ 1400/04/23 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى حسینعلى محمدى  
شناسنامه شماره 5میمه فرزند آقا رضا در 6سهم مشــاع از 16 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 1101,03متر مربع واقع شده بر روى پالك 2848فرعى از 30 
اصلى واقع در زیاد اباد جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار از وراث 

شمسى خاتون ابذل محرز گردیده است 
4 - کالسه 1400/15 برابر راى شماره 140060302020000092 مورخ 1400/04/05 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى محمدرضا 

قربان شناسنامه شــماره 22میمه فرزند یداله در 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک درباغ به 
مساحت 1776,51متر مربع واقع شده بر روى پالك 79 فرعى از یک اصلى واقع در میمه 
جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث زینب 

خاتون عباسیان محرز گردیده است 
5 - کالسه 99/43 برابر راى شماره 140060302020000115 مورخ 1400/05/02 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى نازنین على جانى 
شناسنامه شماره 1 میمه فرزند حاجى در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
305,17 متر مربع واقع شده بر روى پالك 1122 فرعى از 35 اصلى واقع در ازان جزء بخش 
ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از آمنه خاتون اقدامى 

محرز گردیده است 
6- کالسه 99/54 برابر راى شماره 140060302020000084 مورخ 1400/03/30 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى خدیجه اقدامى 
شناسنامه شماره 18 میمه فرزند تیمور در 3دانگ مشاع از ششدانگ یک درباغ محصور به 
مساحت 987,67متر مربع واقع شده بر روى پالك 3572 فرعى از 35 اصلى واقع در ازان 
جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث پرویز 

اقدامى و صغرى اقدامى محرز گردیده است 
7- کالســه 99/52برابر راى شــماره 140060302020000085 مورخ 1400/03/30 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى عباس اقدامى 
شناسنامه شماره 849 میمه فرزند پرویز در 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک درباغ محصور به 
مساحت 987,67 متر مربع واقع شده بر روى پالك 3572 فرعى از 35اصلى واقع در ازان 
جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث پرویز 

اقدامى و صغرى اقدامى محرز گردیده است 
8 - کالسه 99/34برابر راى شــماره 140060302020000077 مورخ 1400/03/30 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شراره مختار 
زاده  شناسنامه شماره 114میمه فرزند عباسعلى در 5 سهم مشاع از22 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى به مساحت 1149متر مربع واقع شده بر روى پالك 2657 فرعى از 30 
اصلى واقع در زیادآباد جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع 

الواسطه از وراث ام النسا احمد جو محرز گردیده است 
9- کالسه 99/51 برابر راى شماره 140060302020000076 مورخ 1400/03/30 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى على اعراب شناسنامه 
شماره 14 میمه فرزند غالمحسین در 3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت 823 متر مربع واقع شــده بر روى پالك 1798 فرعى از 30 اصلى واقع در زیاد 
اباد جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از وراث 

علیجان لطفى محرز گردیده است 
10 - کالسه 99/30 برابر راى شــماره 140060302020000110 مورخ 1400/04/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى زین العابدین 
همازاده ابیانه شناسنامه شماره 34 میمه فرزند عباســعلى در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى و متعلقات آن به مساحت 79899,80 متر مربع واقع شده بر روى پالك 153 اصلى 
واقع در مراوند جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان مالک رسمى و مشاعى 

محرز گردیده است 
11 - کالسه 98/8 برابر راى شماره 139860302020000165مورخ 1398/05/16 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى سمیرا حمزه شناسنامه 

شماره 1987 میمه فرزند جواد در 3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 
مساحت 710,38متر مربع واقع شده بر روى پالك 3505 فرعى از 26 اصلى واقع در زیاد 
آباد جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از آقاى 

داود عادل محرز گردیده است 
12 - کالسه 1400/14 برابر راى شماره 14006030202000118 مورخ 1400/05/06 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى دولت جمهورى 
اســالمى ایران با نمایندگى وزارت آموزش و پرورش  در ششدانگ ششدانگ یک سالن 
ورزشى و زمین محصور متصله  به مســاحت 2166,73 متر مربع واقع شده بر روى پالك 
12381 فرعى از یک اصلى واقع در حسن رباط جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى 

به عنوان خریدار رسمى و مشاعى محرز گردیده است . 
بدیهى اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 13/ 06/ 1400 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
06/28 /1400 - م الف: 1184445 - مهدى ذکاوتمند - رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

میمه /6/193

مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشتى خراسان 
شــمالى گفت: یکى از راه هاى انتقال کووید 19 تماس 
دست با سطوح عمومى و سپس برخورد آن با چشم، بینى 
و صورت است بنابراین باید نکاتى را در هنگام استفاده از 

عابر بانک رعایت کنید.
علیرضا نوروزیان اظهــار کرد: حتمًا براى اســتفاده از 
عابربانک از دستکش یکبار مصرف استفاده کنید و قبل از 
استفاده از عابربانک، اول کارت بانکى خود را آماده کرده 
و قبل از پوشیدن دســتکش یکبار مصرف به عابربانک 

دست نزنید.
وى عنوان کرد: کارت را بدون تماس دســت با دستگاه 

وارد کارتخوان کنید و با دست دستکشدار دکمه دستگاه 
را فشار دهید، پس از خارج شدن کارت از دستگاه با دست 
بدون دســتکش، کارت را در جیب گذاشــته و با دست 

دستکش دار پول را در داخل کیف قرار دهید.
نوروزیان افزود: دستکش را طورى از دست خارج کنید 
که هیچ تماسى با قسمت روى دستکش که در تماس با 
دستگاه قرار گرفته است پیدا نکنید سپس دستکش را در 

نزدیکترین سطل زباله ترجیحا درپوش بیندازید.
وى خاطرنشان کرد: از هر دستکش یکبار مصرف، فقط 
یک بار استفاده کنید و در طول استفاده از دستگاه و بعد از 

آن به هیچ وجه صورت خود را لمس نکنید.

تــدروس آدهانوم دبیرکل ســازمان جهانى بهداشــت 
(WHO) درباره برنامه ریزى زودهنگام براى استفاده 
از دوز سوم واکســن کرونا در برخى کشورها، به ویژه در 
شرایطى که برخى دیگر از کشورها هنوز براى دستیابى به 
دوز اول واکسن تالش مى کنند، هشدار داد. این چندین 
بار است که دبیر کل سازمان جهانى بهداشت درباره توزیع 

نابرابر واکسن کرونا انتقاد مى کند.
با سرعت گرفتن برنامه واکسیناسیون تقویتى همزمان با 
کاهش ایمنى بدن در برابر سویه دلتا ویروس، آدهانوم بار 
دیگر بشدت مخالفت سازمان متبوعش را با تزریق دوز 
سوم در شرایطى که سهم عمده اى از جمعیت جهان هنوز 

دوز اول واکسن کرونا را هم دریافت نکرده اند، ابراز کرد.
وى در یک کنفرانس مطبوعاتى گفت: به همین خاطر من 
از کشورها مى خواهم دستکم تا پایان ماه جارى (سپتامبر) 
براى تزریق دوز سوم مهلت دهند تا کشورهایى که بسیار 

عقب تر هستند نیز به آنها برسند.
در آمریکا، مقام هاى بهداشت عمومى این کشور خواستار 
تزریق دوز تقویتى واکســن کرونا شده اند. در این کشور 
52/6 درصد از جمعیت یا بیش از 174 میلیون نفر واکسینه 
شــده اند. این در حالیســت که در برخى از کشورهاى 
کم درآمد در آفریقــا تنها کمتــر از دو درصد ازجمعیت 

واکسینه شده اند.

پیشگیرى از کرونا هنگام 
استفاده از عابر بانک

هشدار درباره نابرابرى 
واکسیناسیون در  جهان 

انتشار لیست 
عرضه کننده هاى دارو

   ایسـنا |  لیسـت داروخانه هـاى منتخب عرضه 
کننده داروهاى کرونا در سراسـر کشـور منتشر شد. 
، با توجه به توزیـع داروهاى کرونـا در داروخانه هاى 
منتخب، سـازمان غـذاودارو بـه منظور سـهولت در 
دسترسـى بیمـاران مبتال بـه کرونـا و جلوگیـرى از 
ازدحام در داروخانه هاى دولتى لیست این داروخانه ها 
را منتشـر کرد. گفتنى اسـت، این لیسـت به صورت 

مستمر به روزرسانى مى شود.

چه زمان 
بدن ایمن مى شود؟

   خبـر گـزارى صداوسـیما | یک متخصص 
ایمونولـوژى بالینـى درباره ایمنـى زایـى حاصل از 
واکسیناسیون کرونا با اشاره به اینکه واکسن اجزایى 
از ارگانیسـم بیمـارى زا را دارد، گفت: ایـن اجزا وارد 
بدن مى شود و توسط برخى سـلول ها برداشت شده 
و به سلول هاى سیستم ایمنى عرضه مى شود. دکتر 
امیرحسـن زرنانى افزود: در این فرایند طیف وسیعى 
از پاسـخ هاى ایمنى آنتى بادى و سـلولى در بدن القا 
مى شود. مدت زمانى که این پاسخ ها شروع به فعالیت 
مى کنند در حدود یک هفته بعد از برخورد با ویروس 
یا تزریق واکسن اسـت که پاسخ هاى آنتى بادى آرام 
آرام شکل مى گیرند و طى مدت زمان خاصى شروع 

به فرایند بلوغ مى کنند.

آگهى تغییرات
شرکت روهینا پیشرو سازه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1176 و شناسه ملى 
10260171597 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منیژه خودسیانى به کدملى 1270326287 
و زیبا عزیزى برام به کدملى 4679937734 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1184550)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى پارس خطوط نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 26003 
و شناسه ملى 10260467530 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - یحیى پیرمحمدى بارده 
به شماره ملى 4623151891 به عنوان بازرس اصلى و مرتضى سلیمانى مرغملکى به 
شماره ملى 4623325369 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1399 به تصویب رسید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1184557)

آگهى تغییرات
شرکت ایلیا نوید اسپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 33443 و شناسه ملى 
10260539587 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســید محمد شفیعى به کد ملى 
0371075653 به سمت بازرس اصلى و سمیه دادخواه به کد ملى 1290827001 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند صورتهاى مالى منتهى 
به 30 /12 /1399 به تصویب رسید . روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1184560)

آگهى تغییرات
شرکت سپید پخش صدرا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1950 و شناسه ملى 
14008135054 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سیده خدیجه هاشمى به شماره ملى 4172661394 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل وفاطمه حاتمى به شماره ملى 1274053943 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره وفاطمه السادات هاشمى به شماره ملى 4171644542 به سمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1184562)

روى موج کووید-19

هنگام ابتال به کرونا 2 روز اهمیت بیشترى از سایرین 
دارند. عالئم اولیه کرونا پس از دوره کمون و معموًال 
6 روز پس از تماس با فرد ناقل، در صورت ابتال خود را 

نشان مى دهند.
این بیمارى اغلب براى افراد مانند یک تب ساده است، 
اما داراى 2 دوره اوج و بحرانى است. روزهاى اولیه ابتال 
(روز پنجم و ششم بعد از تماس با فرد ناقل) به بیمارى، 
اوج نبرد بدن با ویروس کرونا است. به همین دلیل طى 
این روزها فرد ممکن است شــدیدترین عالئم کرونا 
را تجربه کند. در این زمــان باید به متخصص داخلى 

مراجعه کرد، آزمایش هــاى الزم را انجام داده و طبق 
دستور پزشک قرنطینه شوید.

پس از آن روزهاى پنجم تا دهم بیمارى، روزهاى حمله 
دوم کرونا به بدن اســت. با اطالع از روزشمار عالئم 
کرونا، مى دانید در این روزها عالئم اولیه کرونا به اوج 
خود رسیده و ممکن است فرد را درگیر سایر بیمارى ها 
کنند. درصورتى که نشانه ها بسیار شدید باشد، فرد باید 
طى این روزها با مشاهده اولین نشانه هاى شدید کرونا 

در بیمارستان بسترى شود.
در مواردى هم بیمارى 2 هفته پس از ابتال و پایان دوره 

کمون اوج تأثیرات خود را نشان مى دهد. به همین دلیل 
آگاهى از روزشمار عالئم کرونا تأثیر بسیار زیادى در 

مدیریت درست درمان بیمار دارد.
به گفته محققان، روزشــمار عالئم کرونا و بروز آن ها 
بســته به جهش هاى مختلف این ویروس مى توانند 
تغییر کنند. ویروس کرونا ابتدا به ریه ها حمله مى کند. اما 
گونه هاى جدید کرونا مى توانند با تحت تأثیر قراردادن 
سیســتم قلبى و عروقى باعث بروز ســکته مغزى و 
مشکالت قلبى شــوند. در خصوص این بیمارى باید 
اشاره کنیم که وضعیت بیمار پس از وخامت در روزهاى 

ابتدایى درگیــرى با بیمارى، رو بــه بهبودى مى رود 
(روزهاى پنجم، ششــم و هفت). اما این پایان دوره  
درمان نیست و هر فرد مبتال به این بیمارى برحسب 
صالحدید پزشــک باید 14 روز دوره قرنطینه خود را 
در خانه یا بیمارســتان بگذراند. تصمیم بسترى شدن 
در بیمارستان بر عهده پزشک شماست. در این مورد 
به پزشــکتان اعتماد کنید و براى بسترى بى مورد در 

بیمارستان اصرار نکنید.
رعایت این مورد، ازآن جهت اهمیت دارد که بیمارى 
کرونا مى تواند ابتدا به سمت بهبودى رفته و سپس در 
روزهاى بعد وخیم شود. این دقیقًا موردى است که در 

روزشمار عالئم کرونا به آن ها اشاره کردیم.
یکى از عواملى که باعث بروز عالئم جدیدى از بیمارى 
کرونا مى شود، جهش هاى دائمى این ویروس است. 
براى درك بهتــر این موضوع نگاهى بــه روند ورود 

ویروس کرونا به بدن مى اندازیم.
زمانى که ویــروس کرونا به گیرنده هــاى خاصى از 
سلول هاى بدن مى چســبد، ژنوم خود را وارد سلول 
کرده و آن ژنوم از ســلول میزبان براى تکثیر استفاده 
مى کند. پس از افزایش ژنوم و تکثیر ویروس در بدن، 
ویروس حمله  اصلى خود را آغاز مى کند. تکثیر ژنوم یک 
ویروس با سلول بدن متفاوت است و ممکن است دچار 
اشتباهات فراوانى شود. هرگونه اختالل در فرایند تکثیر 
ژنوم باعث جهش ویروس مى شــود؛ لذا جهش هاى 
مختلفى از این ویروس، ماننــد «ویروس کرونا دلتا» 
به وجود آمده اند که بســیار خطرناك تر و مسرى تر از 

گونه هاى دیگر این بیمارى  هستند.

چندمین روز از ابتال به کرونا بسیار حیاتى است؟

غالمحسین ریاضى، پژوهشگر موسسه بیوشیمى و بیوفیزیک اظهار 
کرد: یکى از مشکالتى که با بیمار شدن ما همراه است، خود بیمارى 
نیست و در واقع ترس زیاد از بیمارى محسوب مى شود. البته بیمارى 

ترسناك است، اما ترس بیش از حد از بیمارى بسیار آسیب زاست.
او افزود: در واقع ترس بیش از حد باعث مى شود سطح ایمنى بدن 
به طور کامل کاهش پیدا کند و  بسیارى از بیمارى ها مانند سرطان 

ناشى از کاهش سطح ایمنى بدن ایجاد مى شوند.
ریاضى بیان کرد: به قدرى موضوع بیمارى کرونا بزرگ شــده که 
بیمارى هایى مانند سرطانى فراموش شده است. در واقع تنش فکرى 
ایجاد شده در بین مردم، سطح ایمنى بدن افراد را کاهش داده و مغز 
در برابر این تنش مواردى ماننــد بى حوصلگى، عدم تمایل به کار، 

ضعف و عصبانیت را تجربه مى کند.
پژوهشگر موسسه بیوشــیمى و بیوفیزیک تصریح کرد: ستاد ملى 
مقابله کرونا باید در اولویت برنامه هاى خود، تدبیرى براى کنترل 
جامعه از لحاظ روحى داشته باشد تا بتوانیم این میزان نگرانى در بین 

مردم را کاهش دهیم.

ترس از کرونا، عامل اصلى 
ابتال به کروناست
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آگهى تغییرات
شرکت روهینا پیشرو سازه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1176 و شناســه ملى 10260171597 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طیق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 30 / 05 / 4001 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره وبارعایت تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید از 
مبلغ40800000000ریال به مبلغ 81600000000 ریال افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 91884 مورخ 1400/05/31 بانک 
ملت شعبه چهار راه نظر واریز وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شدســرمایه شرکت 81600000000ریال نقدى است که به 2720000سهم 
30000ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1184546)

آگهى تغییرات
شرکت سپید پخش صدرا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1950 و شناســه ملى 14008135054 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خدیجه هاشمى به شماره ملى 4172661394 و فاطمه حاتمى به شماره ملى 
1274053943 و فاطمه السادات هاشمى به شماره ملى 4171644542 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند علیرضا رجبى به شماره ملى 4171646472 به سمت بازرس اصلى و سید نعمت اله هاشمى به شماره ملى 4172618723 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 

شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1184558)

تاسیس
شرکت سهامى خاص داتام سپهر دیار درتاریخ 1400/06/08 به شماره ثبت 68581 به شناسه ملى 14010232660 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : خرید و فروش و مشاوره 
آجیل و خشکبار و شکر و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه 
کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و 
خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 ، شهر شاهین شهر، محله خانه کارگر ، خیابان ملک الشعراى 
بهار، خیابان سهراب سپهرى ، پالك 41 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستى 8319673745 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 3,000,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 30000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1050000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 196 مورخ 1400/05/19 
نزد بانک ملت شعبه دستگرد برخوار با کد 95257 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم فریده جهانگیرى به شماره 
ملى 1290911258 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى عموئى سینى به شماره ملى 5110210845 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا دشتکى به شماره ملى 5110543933 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه 
عموئى سینى به شماره ملى 5110612927 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى سیدحسن حسینى به شماره ملى 1270308696 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى اکبراقا محمدى به شماره ملى 1283539251 
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 (1184549)

وزن ما در زمان هاى خاصى دچار نوســان مى شود و این نوسانات 
مــى توانند باعث دلســردى و بــى انگیزگــى ما شــوند. توصیه 
مى شــود در 7 زمان، براى پى بــردن به وزن دقیق تــان از ترازو

 استفاده نکنید:
روزهاى خاصــى از هفته: در مطالعه اى که توســط محققان 
دانشگاه کورنل انجام شد، مشــخص گردید وزن افراد در روزهاى 
خاصى از هفته و بخصوص در روزهاى آخر هفته دچار نوسانات زیادى 
مى شود و ترازوها افزایش وزن را نشــان مى دهند. به عنوان مثال 
وزن شرکت کنندگان در این مطالعه، در روز دوشنبه بسیار بیشتر از 
روز جمعه بوده است. محققان توصیه مى کنند که یک روز مشخص 
را براى وزن کردن خود با ترازو انتخاب کنید و از وزن کردن خود در 

روزهاى مختلف هفته بپرهیزید.
عدم تخمین لباس هایى که مى پوشیم: به گفته محققان، 
لباس مردان باعث مى شود که به طور متوسط، 1,1 کیلوگرم به وزن 
واقعى آنها اضافه گردد. وزن زنان نیز با محاســبه لباس، 0,9 گرم 

بیشتر از میزان واقعى است.
عدم محاسبه عضالت: وزن ماهیچه ها از چربى ها بیشتر است 
اما چربى ها حجم بیشترى را نســبت به ماهیچه ها در بدن اشغال 
مى کنند. به همین دلیل افرادى که چربى بیشــترى دارند، نسبت 
به کسانى که داراى ماهیچه هســتند، چاقتر نشان مى دهند. انجام 

ورزش هاى استقامتى باعث عضله ســازى مى شود و ترازو عددى 
بیش از حد انتظار را به ما نشان مى دهد. با این که این عدد باال رفته، 
سایز بدن در حال کاهش اســت و فرد فاصله کمترى با رسیدن به 

تناسب اندام دارد.
نوشیدن آب زیاد: نوشیدن 475 میلى لیتر آب در روز، وزن را تا 
نیم کیلوگرم افزایش مى دهد بنابراین هیچگاه بعد از نوشیدن آب، 

خود را وزن نکنید.
انجام ورزش هاى شدید: وزن کردن بعد از انجام یک جلسه 
ورزش شــدید همراه با تعریق، وزن ما را کمتر از حد معمول نشان 
مى دهد زیرا مایعات زیادى را از دســت داده ایــم. وزن واقعى در 
این هنگام نیم تا یک کیلوگرم بیشــتر از وزنى است که ترازو نشان 

مى دهد.
مصرف بیش از حد کربوهیــدرات یا نمک: مصرف غذاهاى 
شور، باعث احتباس آب در بدن مى شود و وزن را به طور موقت افزایش 
مى دهد. کربوهیدرات ها نیز همین خاصیــت را دارند. مقادیر اضافى 
آنها به شــکل گلیکوژن در کبد ذخیره مى شود. کلیکوژن آب را جذب 

مى کند. بنابراین بعد از مصرف این دو گروه غذایى، خود را وزن نکنید.
ابتال به یبوست: عدم اجابت مزاج بین دو تا سه روز، در حدود نیم 
تا دو کیلوگرم وزن کاذب به شما اضافه مى کند. با اجابت مزاج وزن 

شما به حالت طبیعى بر مى گردد.

کباب کردن گوشت و خوردن گوشت کبابى یکى از لذت بخش ترین کار هاى دنیا 
مخصوصا در مسافرت است. اما گوشت هاى کبابى ممکن است مضراتى هم براى 

بدن تان داشته باشند. با ما همراه شوید تا اصول کباب کردن گوشت را بدانید.
گوشت کباب شده روى آتش بسیار زیان آور است. مواد گوشتى که به علت کباب 
کردن مى ســوزد، بنزپیرین ایجاد مى کند و به همین علت است که براى کباب 
کردن گوشت از دستگاه الکتریکى (مولد) گاز استفاده مى کنیم تا احتمال تماس 
گوشت با شعله آتش کمتر شود. به خصوص توصیه مى شود که از ریخته شدن 
(ریزش) روغن روى شعله آتش جلوگیرى شــود تا بنزپیرین تولید نشود.بیشتر 
بخوانید: طرز تهیه شیش کباب لذیذ؛ یک کباب متفاوت و خوشمزه اگر روغن 
روى آتش بریزد باعث ایجاد هیدروکربن هاى آروماتیک (معطر) چندحلقه اى شبیه 
بنزپیرین مى شود که این گونه مواد سرطان زا هستند. این مواد از طریق دود (آتش) 

روى گوشت قرار گرفته و زیان آور هستند.
 وقتى شما در محیط باز روى حرارت (آتش افروخته) چیزى را کباب مى کنید 

فقط از زغال فشرده (بریکت) استفاده کنید.
 هیچ گاه گوشت را روى شــعله آتش یا دود آتش کباب نکنید بلکه آن را روى 
آتش که چوب روشن و سوخته شده باشد، کباب کنید. یعنى این آتش باید حدود 
30 تا 60 دقیقه خوب روشن و سوخته شود تا آماده براى کباب کردن گوشت شود.
 بهتر است که گوشت کبابى را روى تور هاى مخصوص آلومینیومى یا فویل هاى 

آلومینیومى قرار دهید تا مانع از ریزش روغن روى آتش شود.
 از خوردن مواد سوخته شده روى سطح گوشــت که ممکن است گهگاه هم 

خوشمزه باشد، جدا پرهیز کنید.
 از کباب کردن سوسیس، گوشت هاى کنسرو شده، همبرگر و ژامبون (گوشت 
دودى) خوددارى کنید، زیرا نیتروزامین از طریق گرماى زیاد درست شده و این 

ماده سرطان زا است.
 بهتر است که از گوشت هاى کم چربى دارتر مثل استیک، گوشت گردن قطعه 
قطعه شده استیک یا کتلت مرغ و گوشت گوساله استفاده شود. همچنین مواد 
گیاهى به عنوان مثال پاپریکا (Paprika)، سیب زمینى و ذرت یا گوشت هاى 

مثل تون ماهى، ماهى قزل آال و ماهى آزاد مصرف شود.
 اگر به دنبال مواد خوشمزه تر هستید و خود نیز شخصى خوش ذائقه اید، مى توانید 
از سس معمولى یا سس هاى دیگر اســتفاده کرده و همراه کباب، ساالد تازه، 
سبزیجات و میوه تازه مصرف کنید یا حتى مى توانید به عنوان دسر همراه غذا یک 

بشقاب موز کباب شده بخورید.
 باید از داغ کردن بســیار زیاد چربى اجتناب کرد، زیرا گرماى زیاد چربى هاى 
غیراشــباع (مفید) و همچنین ویتامین هاى C، A و E را از بین مى برد. در این 
صورت است که احتمال بروز سرطان در روده بزرگ افزایش پیدا مى کند. سرخ 
کردن زیاد غذا مى تواند مواد مضر زیادى ایجاد کند که ضرر آن ها براى بدن انسان 

همانند مواد سمى موجود در زرده تخم مرغ فاسد شده و گندیده است.

متخصصان همواره بر نوشــیدن میزان کافى آب تاکید دارند. 
زمانى که بدن آب کافى در اختیار داشــته باشد به طور موثرتر 
و بهترى مى تواند با عوامل بیمــارى زا مقابله کرده و کارکرد 
اندام هایى مانند کلیه ها نیز ارتقا مى یابد. با این حال، کمتر کسى 
مى داند که زیاده روى در مصرف آب مى تواند براى سالمتى 
بدن مضر باشد. در این مطلب به مضرات زیاده روى در نوشیدن 

آب مى پردازیم:
زمانى که فرد در یک بازه زمانى کوتاه مدت اقدام به مصرف 
حجم زیادى از آب کند، این امر منجر به کاهش اسیدیته معده 
(pH) مى شود. این موضوع باعث کاهش اثر باکترى هاى 
مفید بر مواد غذایى و کاهش توانایى هضم غذا مى شود.

زمانى که فرد آب زیادى مى نوشد، حجم خون به یکباره 
افزایش شــدیدى مى یابد. این موضوع باعث فشار به 
قلب و رگ هاى خونى مى شود. زیاده روى در نوشیدن 

آب در افرادى که سابقه مشکالت قلبى داشته اند، مى تواند به 
نارسایى قلبى منجر شود. این موضوع به ویژه در بیماران قلبى 

بسیار خطرناك است.
گرچه نوشیدن آب کافى باعث بهبود عملکرد کلیه ها مى شود، 
اما زیاده روى در این موضوع باعث فشار مضاعف بر این اندام 
اســت. زمانى که آب در بدن به میزان زیــاد افزایش مى یابد، 
کلیه ها مجبور مى شوند بیشتر فعالیت کرده و حجم زیادى از 

ادرار را از بدن دفع کنند.
زیاده روى در مصــرف آب در کوتاه مــدت مى تواند فرآیند 
اســمز پالســما را کاهش داده و با افزایش گردش خون، با 
احتباس آب در بدن باعث بروز مســمومیت آبى شود. از جنبه 
پزشکى مسمومیت با آب شامل دو حالت مزمن و حاد مى شود. 
مســمومیت آبى مزمن باعث افزایش وزن، رنگ پریدگى و 
آماس پوست مى شود. همچنین عالئمى همچون حالت تهوع، 

گوارش ضعیف، سردرد، و هذیان در این افراد مشاهده مى شود.
در کنار موارد ذکر شــده، برخى افراد مبتال بــه بیمارى هاى 
زمینه اى و خاص نباید در نوشــیدن آب زیاده روى کنند. افراد 
مبتال به نارسائى قلبى، بیمارى هاى کبدى و گلوکوم (آب سیاه 
چشم) از آن جمله هستند. این افراد باید عالوه بر اینکه از زیاده 
روى در مصرف آب اجتناب کنند، باید به تعداد دفعات بیشــتر 
آب بنوشند. آن ها باید در هر نوبت بیش تر از 200 تا 300 میلى 

لیتر آب ننوشند.
همچنین در زمان هاى خــاص مانند پیش و پس از میل غذا و 
پیش از به بستر رفتن نباید زیاد آب بنوشید. برخى دارو ها مانند 
دارو هاى محافظت کننده از مخاط معــده را نیز باید با آب کم 
مصرف کنید، زیرا این دسته از دارو ها براى محافظت از مخاط 
و الیه داخلى معده طراحى شده اند و زیاده روى در مصرف آب 

همراه با آن ها خواصشان را از بین مى برد.

کباب کردن گوشت 
به سالم ترین شکل عوارض زیاده روى در 

مصرف آب

در چه زمان هایى نباید از 
ترازو استفاده کرد

این نوسانات  زمانه هاى خاصى دچار نوســان مى شود و وزن ما در
ا ا
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مصرف آب

بر اساس یک پژوهش، فلزات سمى که به هنگام تولید ابزار هاى فناورى، از 
گوشى هاى هوشمند و باترى ها گرفته تا پنل هاى خورشیدى و توربین هاى 

بادى که در هوا منتشر مى شود، مى تواند به استخوان هاى انسان نفوذ کند.
پژوهشگران اعالم کرده اند که سرب از اتمسفر و جو استنشاق مى شود، این 
بدان معناست که آلودگى حتى بر افرادى که در تولید این فلز سمى مشارکت 
نداشتند نیز اثر گذاشته اســت.نتایج پژوهش این دانشمندان در حالى منتشر 
مى شود که تقاضا براى فلزات سمى مانند سرب براى فناورى هاى مختلف، 

نگرانى هاى گسترده اى را در خصوص سالمت عمومى ایجاد مى کند.
از لحاظ تاریخى، تولید سرب از 2500 سال پیش با ضرب سکه سطح باالیى را 
تجربه کرد و در دوره امپراتورى روم و پیش از قرون وسطى، به اوج خود رسیده 
بود. سپس تولید آن از هزار ســال پیش بار دیگر افزایش یافت. این پژوهش 
بر اســاس آثار قبلى صورت گرفته که نشــان مى دهد میزان تولید سرب در 

محیط هایى مانند رسوبات دریاچه و یخچال هاى طبیعى ثبت شده است.
سرب همچنین مى تواند در اشــکال مختلف دســتگاه هاى الکترونیکى از 
باترى گرفته تا آخرین نسل پنل هاى خورشیدى پیدا شود. از این رو، ضایعات 
دستگاه هاى الکتریکى مى تواند مواد ســمى را در جو که انسان از آن تنفس 

مى کند و خاکى که محصوالت غذایى در آن رشد مى کنند، آزاد کند.
این پژوهش همچنین توصیه مى کند هرگونه استفاده گسترده از فلزات باید 
با کنترل دقیق بهداشت صنعتى و بازیافت ایمن فلزات و با افزایش مالحظات 

زیست محیطى همراه باشد.

استفاده از سرب
 علیه سالمت بشریت

جراح و متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم 
پزشکى شهیدبهشــتى با بیان این که در سنین 
باالتر هم راه هایى براى پیشــگیرى از پوکى 
استخوان و افزایش تراکم آن وجود دارد، گفت: 
با افزایش سن براى کاهش مشکالت ناشى از 
پوکى اســتخوا ن نباید از مصرف کلسیم، شیر، 
لبنیــات، ورزش و قرارگرفتــن در معرض نور 

خورشید غافل شد.
دکتر هاجر عباســى  با اشــاره به تعریف پوکى 
استخوان که در پى یائسگى ایجاد مى شود، اظهار 
کرد: با کم شدن اثرات هورمونى تخمدان ها، روند 
پوکى استخوان و یا اصطالحا از دست رفتن توده 

استخوانى در بانوان تشدید مى شود.
وى با بیان این که بســیارى از بانوان در دوران 
یائسگى و یا بعد ازآن ممکن است دچار بیمارى 
پوکى اســتخوان شــوند افزود: این بیمارى بر 
حسب شدت در بسیارى از موارد مى تواند آزار 

دهنده نیز باشد.
عضو هیئت علمى دانشــگاه با اشاره به عالیم 
پوکى اســتخوان ادامه داد: پوکى استخوان در 
مراحل اولیه هیچ نشانه خاصى ندارد ولى زمانى 
که این بیمارى شدید مى شــود عالمت ها به 

سرعت به سراغ بیمار مى آید.
کمردرد یکى از شــایع ترین عالمت هاى بروز 
پوکى استخوان اســت که دکتر عباسى به آن 
اشــاره کرد و افزود: این بیماران با کوچکترین 
ضربه اى که ممکن است براى یک فرد عادى 
شکستگى به دنبال نداشته باشد، دچارشکستگى 

و یا مشکالت استخوانى شوند.
جراح و متخصــص زنان وزایمان دانشــگاه با 
بیان این کــه حداکثر تــوده اســتخوانى زیر 
30 ســالگى ایجاد مى شــود افزود: بیشــتر 
روش هاى پیشــگیرى از پوکى اســتخوان به 
دوران بلوغ مربوط مى شود، زمانیکه مى توان 

حجم استخوانى را به حداکثر رساند.
عباســى با بیان این که در ســنین باالتر هم 
راههایى بــراى پیشــگیرى و افزایش تراکم 
استخوانى وجود دارد توضیح داد: در سنین باالتر 
به دلیل کاهش تراکم استخوانى نباید از استفاده 
کلسیم، شــیر، لبنیات، ورزش و قرارگرفتن در 

معرض نور خورشید غافل شد.
این عضو هیئت علمى دانشگاه به افرادى که در 
سنین یائسگى قرار دارند اهمیت تغذیه مناسب 
و ورزش را یادآور شــد و افزود: ورزش و انجام 
حرکت هاى کششــى، خصوصا ورزش هایى 
که به استخوان ها فشــار وارد مى کند و باعث 

استخوان سازى مى شود توصیه مى شود.
جــراح و متخصص زنان وزایمان بــا بیان این 
که توده اســتخوانى زنان درمقایسه با مردان 
کمتر اســت، ضرورت ورزش و تغذیه سرشار از 
کلسیم را یادآور شــد و گفت: کاهش عملکرد 
هورمون ها و همچنین ژنتیک مى تواند در بروز 

پوکى استخوان اثرگذار باشد.
عباسى با بیان این موضوع که تراکم استخوان 
در افراد با جثه ریزترکمتر از سایرین است، ادامه 
داد: این افراد در معرض پوکى استخوان هستند 
و باید بیشتر، خصوصا در سنین پایین توصیه ها 
مبنى بر افزایش حجم توده اســتخوان را جدى 

بگیرند.
وى با اشاره به این که کم کارى ویا پرکارى تیروئید 
در بازجذب توده استخوانى اثرگذار است ادامه داد: 
در این گروه حتما باید اقدامات پیشگیرانه، تغذیه 

مناسب و ورزش مورد توجه باشد.
جراح و متخصص زنان وزایمان دانشگاه تاکید 
کرد: بر اســاس مشــاهدات بالینى خانم هاى 
ایرانى به دلیل این که غالبــا ورزش نمى کنند 
و یا کم تحرك هســتند از دردهاى استخوانى 

شکایت مى کنند.

پوکى استخوان در کمین چه کسانى است؟

تحقیقات نشان داده افرادى که دائما مضطرب، 
روزنامه نگار یا نویسنده هستند ممکن است در 
آینده براى انجام وظایف خود کمتر اســترس 

داشته باشند.
دکتر جیسون موزر استاد دانشکده روانشناسى و 
مدیر آزمایشگاه روان شناسى بالینى در طى این 

مطالعه بیان کرد: نوشتن باعث مى شود که 
ذهن کمتر درگیر شود و انسان نیز کمتر 

استرس هاى بى خود داشــته باشد و 
مى تواند در تقویــت حافظه نیز موثر 
باشــد. این اولین مطالعه نیست که 
بیان مى کند نوشــن باعث مى شود 
استرس به مرور زمان از بین برود. در 

سال 1986 میالدى جیمز پنبانکر 
مطالعه اى را انجام داد که در طى 

این مطالعه دریافت نوشــتن 
مى تواند اســترس را کاهش 

دهد و به مرور زمان 

مى تواند آن را از بین ببرد و دریافت که با نوشتن 
خاطرات و تجربیاتتان بــر روى کاغذ، قادر به 

درك بهتر آن خواهید بود.
نوشــتن مى تواند دید ما از زندگى را تغییر دهد 
و یک نوع دید زیبا داشــته باشیم و مى تواند به 
راحتى در روابط عموم مــا نیز تاثیر 
بگذارد و تمرکزمان نیز بیشتر 

شود.

استرس را فقط با یک راه متوقف کنید

وزر استاد دانشکده روانشناسى و 
ه روان شناسى بالینى در طى این 

د: نوشتن باعث مى شود که 
گیر شود و انسان نیز کمتر 

ى خود داشــته باشد و 
ویــت حافظه نیز موثر 
لین مطالعه نیست که 
وشــن باعث مى شود 
ر زمان از بین برود. در 

الدى جیمز پنبانکر 
جام داد که در طى 

یافت نوشــتن 
رس را کاهش 

مان 

ویک نوع دید زیبا داشــته باشیم و مى تواند به 
راحتى در روابط عموم مــا نیز تاثیر 
بگذارد و تمرکزمان نیز بیشتر 

شود.
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مدیــر کل بهزیســتى اصفهان گفــت: از ابتداى 
ســال جارى تا کنــون 793 فرصت شــغلى براى 

مددجویان بهزیستى در این استان ایجاد شد.
ولى ا... نصر افزود: براى ایجــاد این تعداد فرصت 
شغلى 27 میلیارد ریال اعتبار دولتى و 20 میلیارد و 
580 میلیون ریال آورده شخصى هزینه شده است.

وى بیان کرد: ایجاد کارگاه هاى کوچک و مشاغل 
ســاده از جمله ایــن طرح ها بود کــه بخش از آن 
توسط مددجویان و تعدادى هم با همکارى بخش 
خصوصى فراهم شــد که از تســهیالت آن بهره 

گرفته اند.
مدیرکل بهزیســتى اصفهان با بیــان اینکه افراد 
ســرمایه گذار مى توانند با بکارگیــرى معلوالن از 
تسهیالت دولتى اســتفاده و فرصت کار براى این 
قشر ایجاد کنند، تصریح کرد: پرداخت یک میلیارد 
ریال تسهیالت بانکى و معافیت از پرداخت حق بیمه 
فرد معلول براى جبران بخشى از کمبود کارایى آن 
مددجو براى فرد سرمایه گذار پیش بینى شده است.
وى اضافه کرد: برخى از این مددجویان به تنهایى 
امکان ایجاد فرصت شــغلى داشــته اند و برخى به 
صورت کار براى یک شــرکت، خودکفا شــده و 

وابستگى به نهادهاى حمایتى کاهش یافته است.
نصر یادآورشد: روند روبه رشدى را در اشتغال زایى 
مددجویان بهزیستى در اســتان اصفهان داریم که 
ساالنه بیش از هزار مددجو به فعالیت شغلى مشغول 

مى شوند.
وى با بیان اینکه این هفته کلنگ زنى 104 احداث 
مسکن مددجویان این ســازمان در اصفهان انجام 
شد، گفت: ســازمان بهزیســتى براى احداث این 

خانه ها 15 میلیــارد و 580 میلیون ریــال اعتبار 
اختصاص داد که حق انشعابات و پروانه ساختمانى 

آن هم رایگان است.
مدیرکل بهزیســتى اصفهان خاطرنشــان کرد: 
همزمان با هفته دولت 6 مرکز جدید مشاوره توسط 

بخش خصوصــى و 2 واحد اورژانــس اجتماعى، 
یک مرکز اقامتى تــرك اعتیاد و 2 مرکز نگهدارى 
معلولین اعصاب و روان افتتــاح و به بهره بردارى 
رسید. وى یادآورشد: تعداد مراکز اورژانس اجتماعى 

این استان به بیش از 20 واحد مى رسد.

123 هزار مددجو از جمله 14 هزار بیماران اعصاب 
و روان، هشت هزار نابینا و کم بینا، 18 هزار ناشنوا، 
24 هزار معلول ذهنى، 30 هزار جســمى و حرکتى 
و 27 هزار ســالمند زیرپوشــش بهزیستى استان 

اصفهان هستند.

ایجاد 793 فرصت شغلى براى 
بنیانگذار صنعت آب و فاضالب کشــور با صدور پیامى کسب مددجویان بهزیستى اصفهان

موفقیت هاى آبفاى اســتان اصفهان در تامین نیازهاى مرتبط 
با سالمت و بهداشت مردم و جلب رضایت آنها را تبریک گفت.

مهندس امیر سعید موسوى حجازى در این پیام که به مناسبت 
پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان صادر کرده آورده اســت:" خوشحال و مفتخرم که در 
سالیان گذشته با یارى خداوند متعال و همکارى صمیمانه مردم 
هوشــمند و با ذوق اصفهان، بنیادى را براى نظام بخشیدن به 
مسئله آب و فاضالب در این شهر تاریخى بنا نهادیم که امروز 
پس از گذشت بیش از 55 ســال؛ هم چنان فعال، رو به رشد و 

گسترش و مایه سرافرازى همه ماست.
وى کــه بــه مــدت 11 ســال و 25 روز(از 1345/2/28 تــا 
1356/3/22) مســئولیت مدیر عاملى سازمان آب و فاضالب 
اصفهان به عنوان نخستین سازمان آب و فاضالب در کشور را 
برعهده داشت خطاب به مهندس هاشم امینى مدیرعامل فعلى 
این شرکت آورده است:" مدیریت و هدایت این بنیاد که در طول 
تاریخ خود از زمان تأسیس همواره با چالش هاى فراوانى روبه 
رو بوده، بیش از یک دهه است که در دست هاى توانمند جناب 
عالى قرار دارد و در این مدت با درایت، آینده نگرى و پشتکار خود 

و همکاران، در تامین نیازهاى مرتبط با سالمت و بهداشت مردم 
شهر و استان اصفهان و جلب رضایت آن ها موفق بوده اید."

اضافه مى شــود پس از مهندس حجازى تاکنون 14 نفر در 18 
مقطع زمانى مختلف به عنوان مدیرعامل یا سرپرســت آبفاى 
استان اصفهان منصوب شــده اند که مهندس هاشم امینى  از 
تاریخ 12 مرداد 1389 این مسئولیت را بر عهده دارد و از نظر مدت 

زمان مدیریت با مهندس حجازى برابرى مى کند.

تجلیل بنیانگذار صنعت آب و فاضالب کشور از 
آبفاى اصفهان

هم زمان با هفته دولت 107 طرح مخابراتى در استان، به صورت پایلوت در شهرضا به 
بهره بردارى رسید.

جعفر مطلب زاده مدیر کل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان اصفهان در شهرضا 
گفت: براى بهره بردارى از این طرح ها شامل 29 سایت تلفن همراه، 78 سایت و ارتقا 
کیفیت دسترسى به اینترنت و توسعه شــبکه دیتا به میزان 460 گیگا بایت بر ثانیه در 
شهرستان هاى اصفهان، خوانسار و شهرضا 169 میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت 

حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات هزینه شده است.
سید حسن قاضى عسگرمعاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى نیز گفت: بهره 
بردارى از این طرح ها ، زیرساخت ارتباطات را فراهم و دسترسى دانش آموزان به اینترنت 

را آسان مى کند.

بهره بردارى از 107 طرح مخابراتى 

رئیس دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد از آغاز فعالیت 
سامانه ثبت  نام از داوطلبان فعالیت در مراکز مراقبتى کووید- 19در دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان خبر داد.
راضیه امینى عنوان کرد: از ابتداى شروع همه گیرى کووید 19دانشکده پرستارى و مامایى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به منظور انجام وظیفه و رسالت خویش، همراه و در کنار 

کادر درمان در حال فعالیت بوده است.
وى افزود: در این راســتا دانشجویان دانشکده پرســتارى و مامایى با حضور داوطلبانه در 

عرصه هاى بالینى به کمک کادر درمان شتافته اند.
رئیس دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ادامه داد: از ابتداى 
همه گیرى این بیمارى تاکنون نزدیک به 50نفر از دانشجویان پرستارى در بیمارستان هاى 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکى در سطح اســتان در کنار کادر درمان به بیماران نیازمند 

خدمت رسانى کرده اند.
امینى افزود: حدود 80نفر از دانشــجویان دانشــکده به صورت داوطلبانه در ســانترهاى 

واکسیناسیون در استان اصفهان در حال امداد و کمک رسانى به افراد هستند.
رئیس دانشکده پرستارى و مامایى دانشــگاه آزاد اســالمى نجف آباد گفت: فداکارى و 
کمک هاى جهادى دانشجویان عرصه سالمت هیچ گاه از اذهان پاك نمى شود و با توجه به 
تداوم بحران در استان و اعالم وضعیت اضطرار چشم انتظار کمک ها و همکارى دانشجویان 
توانمند هستیم. وى با ابراز آرزوى گذر از این دوران سخت اظهار کرد: در همین ارتباط سامانه 
داوطلبان فعالیت در مراکز مراقبتى کووید 19فعال شده است که دانشجویان مى توانند با 
مراجعه به سایت مرکز به آدرس yavaran.mui.ac.ir با تکمیل فرم مربوطه آمادگى 

خود را براى فعالیت هاى مراقبتى کووید 19اعالم کنند.

آغاز فعالیت سامانه ثبت  نام از داوطلبان در مراکز مراقبتى کووید- 19 

رئیس برنامه ریزى و کنترل نگهدارى تعمیرات نورد گرم فوالد 
مبارکه از اجراى موفق توقف ســالیانه در ناحیه نورد گرم این 
شرکت خبر داد. مرتضى رمضانى با اعالم این خبر افزود: توقف 
سالیانه نوردگرم به مدت هفت روز و با بیش از 23 هزار نفر ساعت 
کار و با همکارى پیمانکاران و سایر واحدهاى سازمان با موفقیت 
به انجام رسید. وى افزود: با توجه به اهمیت تولید خط نوردگرم 
و محدودیت زمانى جهت آماده سازى هاى الزم، در کمتر از سه 
هفته فعالیت هاى هماهنگى و برنامه ریزى با همکارى مجدانه 

کلیه گروه هاى مرتبط انجام گردید و در نهایت تعمیرات ساالنه 
با انجام موفقیت آمیز تمام فعالیت هاى پیش بینى شــده، طبق 

برنامه ریزى انجام شده به اتمام رسید.
رئیس تعمیرات خط نورد گرم نیز در خصوص این عملیات سالیانه 
گفت: در توقف سالیانه امسال، همکاران ناحیه نورد گرم با تالش 
و همدلى و همکارى صمیمانه پیمانکاران و ســایر واحدهاى 
ســازمان موفق به اجراى کامل فعالیت هاى برنامه ریزى شده 

به صورت کامال ایمن در خط نورد گرم شدند.

اجراى موفق تعمیرات سالیانه 
ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه

همزمان با اقدامات همه جانبه و پیشگیرانه مبارزه با ویروس 
کرونا در  ذوب آهن اصفهان، بســیجیان این شرکت نیز 
نسبت به تهیه کپسولهاى اکسیژن پزشکى رایگان با عنوان 

" نذر نفس"  جهت بیماران کرونایى اقدام نمودند.
ســرهنگ مختارى فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهید 
تندگویان  به اتفاق معاون روابط عمومى شــرکت ذوب 
آهن ضمن بازدید از محل نگهدارى کپسول هاى اکسیژن 
پزشکى (حوزه مقاومت بسیج امام على (ع) لنجان)، با اشاره 
به اهمیت این حرکت انســان دوستانه گفت: خوشبختانه 
ذوب آهن اصفهان به عنوان خط اول جبهه صنعت تا کنون، 
در خصوص مبارزه با کرونا، اقدامات گســترده پیشگیرى 
و درمان را در سطح شــرکت و منطقه با اهتمام و جدیت 

ویژه اى دنبال نموده است.
وى گفت: هم اکنون با مساعدت مدیریت این شرکت بویژه 
مدیریت انرژى و بهینه ســازى سوخت، کپسول اکسیژن 
پزشــکى تهیه و در صورت نیاز بصورت رایگان در اختیار 

بیماران کرونایى نیازمند به اکسیژن قرار مى گیرد.
وى گفت: در این طرح (نذر نفس)امکان افزایش بیشتر این 

تعداد کپسول ها هم وجود دارد.
مجید مرادیان معاون روابط عمومى شرکت ذوب آهن نیز 
ضمن قدردانى از همت بسیجیان شرکت در مبارزه با کرونا 
گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت پیشگام، 
در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى خود و با تشکیل ستاد 
عالى مبارزه با کرونا، تا کنون در عرصه هاى پیشــگیرى 

و درمان داخلى و خدمت رســانى به منطقه اقدامات بسیار 
گسترده اى داشته که اهم این اقدامات از طریق رسانه ها 

منعکس شده است.

«نذر نفس»، احیاى دوباره زندگى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى  سالیانه شرکت تولیدى 
وصنعتى ریس ایران (سهامى خاص ) ثبت شده به شماره 69نطنز

شناسه ملى :10260020525
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا وکالى قانونى آنها  دعوت میگردد در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده که درروز شنبه مورخ 1400/07/03  ساعت 10صبح درمرکز اصلى شرکت واقع 

درشهر نطنز قطب صنعتى اوره -بلوارصنعت برگزار مى گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :

1- تصمیم گیرى درخصوص بازگشائى وشروع فعالیت مجددشرکت.
2-انتخاب اعضاى هیئت  مدیره 

3- انتخاب بازرسین 
4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیئت مدیره شرکت تولیدى وصنعتى ریس ایران

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت تولیدى وصنعتى 
ریس ایران (سهامى خاص )ثبت شده به شماره 69 نطنز

شناسه ملى :10260020525
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم  شرکت یا وکالى قانونى آنها دعوت میگردد در 
جلسه مجمع عمومى فوق العاده که درروز شنبه مورخ 1400/07/03 ساعت  11صبح 
در مرکز  اصلى  شرکت واقع در شــهر نطنز قطب صنعتى اوره- بلوار صنعت برگزار 

مى گردد حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه:

1-افزایش سرمایه واصالح ماده 6 اساسنامه .
2-تغییر آدرس دفتر  شرکت 

هیئت  مدیره شرکت تولیدى وصنعتى ریس ایران


