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بیمارى هایى که عالمتشان تب استاز دوشنبه خاموشى نداریمسامان گلریز: بریان اصفهان یک نوع غذاى خیابانى استچرا به ورشکستگى آبى کامل رسیدیم؟ ذوب آهن نیازمند تغییرات گسترده بود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

استرس شغلى 
زنان را در معرض 

حمالت قلبى 
قرار مى دهد

7 نامزد براى استاندارى اصفهان
2

مطالعه جدیدى که در کنفرانس سازمان سکته 
مغزى اروپا ارائه شد نشان مى دهد که استرس 

شغلى، اختالالت خواب و خستگى که از عوامل 
خطر غیرعادى حمله و سکته قلبى محسوب 

مى شوند، در بین زنان شدیدتر از مردان است...

نامه نگارى با رئیس جمهور نامه نگارى با رئیس جمهور 
درباره زاینده رود درباره زاینده رود 

دکتر مقتدایى نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داددکتر مقتدایى نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد

3

کمیته ارزشیابى انتخاب استانداران دولت سیزدهم مشغول امتیازبندى گزینه هاى معرفى شده است

احتمال بازگشت ابراهیم عالمه
 به سپاهان

گلر تیم ملى سوریه یکى از گزینه هاى سپاهان براى دروازه است.
ابراهیم عالمه، گلر تیم ملى سوریه که براى تقابل با تیم ملى ایران به تهران 

سفر کرده بود،  احتمال دارد فصل آینده در لیگ برتر توپ بزند.
عالمه که ســابقه یک نیم فصل حضور در لیگ برتر و تیم ســپاهان را در 

کارنامه دارد یکى از گزینه هاى پیشنهاد شده به...
3

7

در صفحه 5 بخوانید

نگرانى از تأمین 
آب شرب اصفهان 

در پاییز

سخنگوى شرکت آبفاى استان تشریح کرد

آغاز دوباره واکسیناسیون در اصفهان با آسترازنکا و برکت
3

4

هدایت هاشمى: اجازه 
بدهید چیزى نگویم!

معاون آموزش و معاون آموزش و 
پرورش خبر دادپرورش خبر داد

مدارس از آبان مدارس از آبان 
به تدریج به تدریج 

باز مى شوندباز مى شوند

2

3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی در نظر دارد خرید و اجراى بتن قسمتى از جاده 
گلخانه هاى طرح ملى بذر خود را  از طریق مناقصه واگذار نماید.

 لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت دعوت به عمل مى آید از تاریخ درج آگهی به مدت 
10 روز با دردست داشتن فیش واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب 0105731801006 
بانک ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی به  این واحد دانشگاهى به 
نشانى شهر مجلسى - بلوار توحید - دانشگاه آزاد اسالمى واحد مجلسى نسبت به اخذ 

اسناد مناقصه اقدام نمایند.
الزم به توضیح است سیمان مورد نیاز توسط دانشگاه تامین مى گردد.

دانشگاه در رد یا قبول پیشــنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده 
مناقصه می باشد.

مناقصه

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى

تهدید نصف جهان...؟!
همه چیز از انتشــار یک یادداشت ســاده در صفحه 
ورزش این روزنامه شروع شــد؛ «ساکت ترین سفر 
ســاکت» که گالیه اى داشت به ســفر مدیرعامل 
باشگا ه فوالد مبارکه سپاهان به کشور عراق و آن هم 

در اوج دوره نقل و انتقاالت فوتبال کشور.
نخستین واکنش ها از 36 ساعت بعد از انتشار مطلب، 
به سمت روزنامه «نصف جهان» هدف گیرى شد. 
تماس تلفنى، پیامک، کامنت در اینستاگرام و هر راه 

ارتباطى دیگرى که بتوان تصور کرد!
هتاکى، توهین، فحاشى و در نهایت تهدید، محتواى 
اغلب پیام هاست. جالب آن بود که وقتى با برخى از 
معترضین که خود را از هواداران «ســاکت» معرفى 
مى کردند هم کالم شــدیم و یا بــه چت پیامکى و 
اینترنتى با آنــان پرداختیم، تازه متوجه شــدیم که 

بســیارى از آنان اصل مطلب را نخوانده اند و فقط 
چیزهایى شــنیده اند که پس از توجیه کامل و یک 

همصحبتى دوستانه، آرام مى شدند.
به خصــوص وقتى رفاقتمــان هم با آنان شــکوفا 
مى شــد که ایــن قبیل افــراد متوجه مى شــدند 
با مدیرعامل باشــگاه محبوبشــان رفاقت 30 ساله 
داشته ایم و بیش از 15 سال است که در این نشریه به 
حمایت از تیم هاى اصفهانى و به خصوص سپاهان 
مشغول بوده ایم و به گواه این ادعا، حداقل هشت هزار 
خبر و مطلب چاپ شده داریم. یا اینکه حامى و مایه 
قوام حلقه اولیه کانون هواداران سپاهان بوده ایم و در 
سال 1390 هم وقتى که «ساکت» از مدیریت سپاهان 

عزل و برکنار شد، به جهت اعتراض نسبت به ...
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

4

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir  اقدام نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مذکور: 1400/6/10 
-  شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه :  حداکثرتا ساعت 13 روز  چهارشنبه مورخ 1400/6/17

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :  حداکثرتا ساعت 13 صبح روز  شنبه مورخ 1400/6/27 
- زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخ 1400/6/28

 -  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شــهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران 
مجلسی              تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             کد پستی86316-45775       

 WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی 

   آگهی عمومی فراخوان تجدید مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

موضوع مناقصهشماره فراخوان 
مبلغ برآورد (ریال)
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه
 شرکت در 

مناقصه(ریال)
شرایط

2000001397000016
  نگهدارى تاسیسات  
شهر جدید مجلسى و 
ساختمانهاى شرکت 

عمران مجلسى 

000ر000ر560ر22
 مدت قرارداد: یکسال

000ر000ر130ر1
بصورت ضمانتنامه 

بانکى

تائید صالحیت 
از اداره کار و 

امور اجتماعی با 
کدفعالیتی مرتبط

نوبت اول

شناسه آگهى:1185563

مدیرکل مدیریت مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى بحران استاندارى 
اصفهان هشدار داد؛اصفهان هشدار داد؛

سد زاینده سد زاینده 
رود رود 2020 درصد  درصد 

آب داردآب دارد
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صحبت هاى وزیر نفت درباره «امیدوارى» براى تأمین 
گاز در زمســتان، نگرانى براى تأمین برق زمستان را دو 
چندان کرد، هرچند که مدیرعامل شرکت برق حرارتى 
اعالم کرده که از ماه گذشــته تدابیر بــراى تأمین برق 
زمستان آغاز شــده اما همچنان احتمال وقوع خاموشى 

زمستان وجود دارد.
از زمستان سال گذشته خاموشى مهمان ناخوانده کشور 
شده است و پیش بینى مى شــود که زمستان امسال نیز 
خاموشى در تاریخ صنعت برق کشور ثبت شود. محسن 
طرز طلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق حرارتى 
درباره میــزان آمادگى نیروگاه ها گفــت: در حال انجام 

هماهنگى هستیم که در زمستان پیش رو با مشکل مواجه 
نشویم و یا میزان مشکالت بسیار کم باشد.

وى با اشاره به وضعیت فعلى نیروگاه ها، اظهار کرد: درحال 
پر کردن ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها هستیم تا اگر در 
زمستان با افت فشار گاز مواجه شدیم بتوانیم از سوخت 
مایع استفاده کنیم. مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق 
حرارتى با بیان اینکه باید تعمیرات اساسى نیروگاه ها در 
دستور کار قرار بگیرد تا اگر قرار باشد نیروگاه ها در زمستان 
از سوخت مایع استفاده کنند با مشــکل مواجه نشوند، 
تصریح کرد: هنوز اجازه تعمیرات داده نشده و باید دماى 
هوا کمى کاهش یابد تا بتوان نیروگاه را از مدار خارج کرد.

معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
مقرر شده است که شرایط بازگشــایى حضورى مدارس 
از آبان ماه به صورت تدریجى، آرام و با کســب اطمینان از 
سالمت دانش آموزان آغاز  شود و شروع فعالیت آموزشى 
دانش آمــوزان از اول مهر بــه احتمال زیــاد به صورت 

غیرحضورى خواهد بود. 
علیرضا کمرئى ادامه داد: بازگشــایى مدارس از آبان ماه 
با اطمینان از ســالمت دانش آموزان آغاز مى شــود و به 
تدریج گسترش مى یابد و حضور دانش آموزان و آموزش به 
روش هاى متنوع حضورى و غیرحضورى (ترکیبى) انجام 
مى شود. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 

یادآور شــد: بازگشــایى مدارس تابع رنگ بندى نخواهد 
بود و سیســتم هاى اجتماعى در تالش هستند که سطح 
سرایت پذیرى کرونا را به واسطه فاصله گذارى اجتماعى، 

کاستن از اجتماعات و واکسیناسیون کاهش دهند.
کمرئى خاطرنشــان کرد: مناطق آموزشــى کــه تراکم 
دانش آموز در آنها کمتر است، کالس هاى با جمعیت کمتر 
دارند و امکان فاصله گذارى اجتماعى در محیط آموزشى آنها 
بیشتر است، در اولویت بازگشایى قرار مى گیرند. بنابراین 
مدارس با جمعیت کم در مناطق کــم جمعیت یا پیرامون 
استان ها، در برخى شهرســتان ها و مدارس روستایى در 

اولویت بازگشایى هستند.

زمستان هم 
خاموشى داریم؟

مدارس از آبان 
به تدریج باز مى شوند

باورنکردنى!
ویدیویى از یک قبرستان     خبر آنالین |
فوق الکچرى در منطقه لواسان تهران وایرال شده  
است. هزینه هر قبر در این قبرستان چهار میلیارد 
و هزینه شارژ ماهیانه آن پنج میلیون تومان است! 

بیرانوند 
سوژه روزنامه رئالى شد

علیرضا بیرانوند گلر تیم ملى     خبر آنالین |
در بازى سوریه دو پرتاب دست فوق العاده داشت. 
حاال این پرتاب هاى او سوژه روزنامه «آس مادرید» 
هم شده است. این روزنامه که طرفدار رئال است، 
براى بیرانوند نوشت: «دروازه بانى که دست خارق 
العاده دارد دوباره ما را به وجد آورد.» سایت نشریه 
 «bionic arm'» آس» اسپانیا با استفاده از لفظ»
براى تشبیه دست بیرانوند استفاده کرده است. این 
اصطالح براى افرادى استفاده مى شوند که دست 
مصنوعى برقى دارند و با قدرت این دست مى توانند 

کارهاى خارق العاده کنند.

سانسور نیمى از 
فیلم «نوزده» 

چندى پیــش خبرى مبنى بر    ستاره ها|
پایان ساخت فیلم سینمایى «نوزده» به کارگردانى 
منیژه حکمت منتشر شــد. حاال منیژه حکمت در 
کالب هاوس از حــذف 40 دقیقه از این فیلم خبر 
داد و گفت: از فیلم 80 دقیقه اى «نوزده»، 40 دقیقه 
حذف شــد! اگر این روند ادامه پیدا کند، به عنوان 
فیلمساز مســتقل، دیگر نه پروانه ساخت خواهم 

گرفت و نه پروانه نمایش.

رنج خرید برنج!
بدون  رشــد    روزنامه همشهرى|
وقفه قیمت برنج تأمین ایــن کاالى پرمصرف را 
براى برخى خانواده ها هر روز ســخت تر مى کند. 
حاال قیمت هاى کمتر از 30 هزار تومان براى برنج 
ایرانى شوخى به حساب مى آید و حرف از کیلویى 

45 هزار تومان به باالست.

پرمصرف ها 
نقره داغ شدند 

ســخنگوى صنعــت    جام جم آنالین|
برق گفت: میزان مصرف برقى که توسط قشر پر 
مصرف، مازاد بر دو برابر الگوى مصرف اســتفاده 
مى شــود، 5 میلیارد کیلووات ساعت تخمین زده 
مى شود. مصطفى رجبى مشهدى ضمن تأکید بر 
این مسئله که تنها، 800 هزار نفر مشترك پرمصرف 
هستند ، تأکید کرد: میزان مصرف برقى که توسط 
قشر پر مصرف، استفاده مى شود، 5 میلیارد کیلووات 

ساعت تخمین زده مى شود.

19 میلیون دوز واکسن 
وارد مى شود

وزیر بهداشت گفت: تا آخر هفته،    فارس|
19 میلیون دوز و تا پایان ماه جارى 40 میلیون دوز 
واکسن وارد کشور خواهد شــد. بهرام عین الهى 
سراب گفت: روند واکسیناســیون از هفته جارى 
شتاب مى گیرد و کمبود واکسنى براى تأمین نیاز 

گروه هاى هدف نداریم. 

تایلند رفتن، تعطیل!
وزارت گردشــگرى تایلند تصمیم    مهر |
گرفته دفتر نمایندگى خــود را در ایران پس از 11 
ســال تعطیل کند. یکى از دالیــل این تصمیم، 
نامشخص بودن زمان برگشت صنعت گردشگرى 
ایران به بازارهاى بین المللى است. نماینده وزارت 
گردشگرى تایلند در ایران گفت: بازار گردشگرى 
ایران نیز خوابیده و نمى توان کارى کرد. بنابراین 
وزارت گردشــگرى تایلند تصمیم گرفت تا مدت 

نامعلومى نماینده اى در ایران نداشته باشد.

7 نامزد براى 
استاندارى اصفهان

پایــگاه اطالع رســانى «دیده   نصف جهان|
بان ایران»، نامزدهاى مطرح براى پست استاندارى 
استان هاى کشور را منتشــر کرد. این سایت نوشت 
کمیته ارزشیابى انتخاب اســتانداران دولت سیزدهم؛ 
مشــغول بررســى و امتیازبندى گزینه هاى معرفى 
شــده براى تصدى پست اســتاندار در وزارت کشور 
است. در لیست منتشر شده توسط «دیده بان ایران»، 
براى اســتاندارى اصفهان، نام هفت گزینه به چشم 
مى خورد. این هفــت نفر عبارتند از: محمدحســین 
رحیمیان(جانشین سازمان انرژى اتمى)، امیرحسین 
مدنى(رئیس بنیاد برکــت در ســتاد اجرایى فرمان 
امام«ره»)، ســید امیر جعفرى(فرماندار سابق نطنز)، 
سید فرهاد قادریان(معاونت پیشــرفت بنیاد علوى)، 
میثم بکتاشیان(شــهردار ســابق لنجان)، سید رضا 
مرتضوى( مسئول ســتاد انتخاباتى آیت ا... رئیسى در 

استان اصفهان) و علیرضا نیلچى.

حکم جلب براى هاشمى 
مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد در    میزان |
پى اظهارات یکى از نمایندگان مجلس در روز هاى اخیر 
مبنى بر اعطاى مرخصى بدون سقف زمانى به مهدى 
هاشــمى، به اطالع مى رســاند، هیچگونه مرخصى 
بى وجهى به نامبرده اعطا نشده است و محکوم علیه، 
 متأســفانه پس از پایان زمان مرخصى، از مراجعت به 
زندان خــوددارى نموده و غیبت کرده اســت؛ اخطار 
قانونى الزم به وى داده شده و چون به زندان بازنگشته 
است بر همین اســاس حکم جلب این محکوم صادر 

شده است.

دولت رفوزه شد!
وزیر کشور    روزنامه جمهورى اسالمى |
دولت سیزدهم در اولین آزمون قانونمدارى، رفوزه شد. 
وى با امضاى حکم شــهردارى علیرضــا زاکانى که 
انتخاب او برخالف قوانین موجود است، قانون متناسب 
بودن رشته تحصیلى فرد موردنظر با آنچه براى امور 
شهرى مناسب اســت را نادیده گرفته است. یکى از 
معاونان وزیر کشور در توجیه اقدام وزیر گفته نظر هیئت 
دولت این بود که این حکم امضا شود. بنابراین هیئت 
دولت سیزدهم نیز در اولین آزمون قانونمدارى رفوزه 

شده  است. 

معرفى رئیس کل، به زودى 
وزیر اقتصــاد در حاشــیه جلســه با    مهر |
اقتصاددانان گفت: گفتگوهایى در خصوص افراد مدنظر 
براى تصدى ریاست بانک مرکزى انجام شده است. 
سید احسان خاندوزى افزود: در هفته هاى آینده رئیس 

کل بانک مرکزى به هیئت دولت معرفى خواهد شد.

فیلم خیلى مى بینم
وزیر ارشاد درباره اینکه شما موسیقى    فارس|
گوش مى دهید؟ گفت: بله اغلب در ماشین موسیقى 
گوش مى دهــم و برخى قطعه هاى نوســتالژیک را 
گوش مى دهم. فیلم خیلى مى بینم و چون مدیر نظارت 
تلویزیون بودم زیاد تلویزیون مى بینم و خانوادگى به 
سینما مى رویم. آخرین فیلمى هم که دیدم «خورشید» 
مجید مجیدى بود. اســماعیلى گفت: به حوزه شــعر 
هم عالقه مندم و عمویم یکى از شــعراى شهرمان

 است.

لبنانى ها براى ما 
سرود ساختند

لبنانى هــا کــه ایــن روزها با     خبر آنالین |
معضل سوخت در کشورشــان مواجه هستند، براى 
نفتکش هاى ایرانى سرود ســاختند. «دریاى لبنان را 
مزین کردى، به ســالمت و در حمایت رسیدى، خدا 
به همراهت، چشــم آمریکا کور، بیروت به تو خوش 
آمد مى گوید، اى نفتکش ایرانى» بخش هایى از این 
سرود اســت که نماهنگ آن در فضاى جازى منتشر 

شده است.

خبرخوان

بسیارى از رقباى «جو بایدن»، تقریباً اطمینان یافته اند که 
او ممکن است جاى خود را به معاونش «کاماال هریس» 

بدهد.
انتشــار تصاویر چرت زدن بایدن، رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا در دیدار «نفتالى بنت»، نخست وزیر رژیم 
اشــغالگر قدس، بار دیگر منجر به طرح مباحثى جدى در 
خصوص سالمت جسمى وى شده اســت. برخى منابع 
آمریکایى قبل از این نیز اعالم کرده بودند که احتماًال بایدن 
تا قبل از فرا رسیدن سال 2024( انتخابات ریاست جمهورى 
آتى آمریکا) از قدرت کناره گیــرى مى کند و طبق قانون 
اساسى ، کار را به هریس معاون خود خواهد سپرد. ممکن 

است این جا به جایى، زودتر از سال 2024 صورت گیرد! 
ماجراى اســتعفاى بایدن از مسند ریاســت جمهورى و 

جایگزینى هریس زمانى جدى تر شد که «رانى جاکسون»، 
پزشک سابق کاخ ســفید در دوره هاى ریاست جمهورى 
«باراك اوباما» و «دونالد ترامپ» با حضور در یک برنامه 
تلویزیونى پیش بینى کرده است جو بایدن، رئیس جمهورى 
کنونى این کشور با یک بیمارى جدى مواجه است و مجبور 

خواهد شد پیش از پایان دوره  مسئولیتش استعفا کند.
در این میان، دموکرات هــا یک نگرانى کلى در خصوص 
وضعیت هریس در نظرســنجى ها دارند.کاماال هریس 
یکى از نامحبوب ترین و کم طرفدارترین معاونان رئیس 
جمهور آمریکا در دوران اخیر است. نظرسنجى هاى کنونى 
در آمریکا نشان مى دهد که حداقل تا امروز، کاماال هریس 
نتوانسته است خود را در کسوت یک سیاستمدار موفق به 

شهروندان این کشور معرفى کند! 

گزارشــى که اخیراً مرکز آمار ایران در رابطه با متوســط 
قیمت اقالم خوراکى اعالم کرد نشان داد که تقریباً تمامى 
خوراکى ها در ماه گذشته نسبت به سال گذشته گران شده اند 
و فقط یک قلم آن هم پرتقال بوده که در مقایسه یکساله، 4 
درصد کاهش قیمت داشته است. در سایر کاالهاى خوراکى 
بیش از 35 قلم باالى 50 درصد گران شده و هفت قلم نیز 
رشد بیش از 100 درصدى دارد؛ روغن مایع 110/3، نوشابه 

104، قارچ 100، گوجه فرنگى 119، نخود 111، کره 121/5 
و هویج 255/4 درصد گران شده اند.

طى ماه هاى گذشته همواره این روغن و چربى ها بود که در 
صدر افزایش قیمت قرار داشت ولى با توجه به رشد قیمتى 
که در ماه اخیر براى هویج و کره رخ داده این دو کاال صدر 
تورم را از آن خود کرده اند و حتى تورم روغن از نوشــابه و 

گوجه فرنگى نیز پایین تر قرار گرفته است.

حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با سفر رئیس جمهور 
به خوزستان گفت: رئیس جمهور کسى نیست که فقط 
در دفتر کارش بنشیند و از دور نظارت کند یا احیانًا براى 
حل مشکالت دستورى بدهد. خود در صحنه حضور پیدا 
مى کند و با مردم گفتگو مى کند، حکایت از مردمى بودن 

رئیس جمهور است.

مصباحى مقدم تأکید کرد: ما عالوه بر سفر رئیس جمهور 
به خوزستان دیدیم که در داروخانه حضور پیدا کردند و در 
بیمارستانى که بیماران کرونایى در آنجا بسترى هستند، 
یعنى رئیس جمهور حاضر است که فداکارى کند و حتى 
جان خودش را در چنین شرایط سختى به خطر بیاندازد 
و جان خــود را بدهد اما از حضور در بیــن مردم غفلت 

نکند. 

تهدید نصف جهان...؟!
...ادامه از صفحه اول

تصمیم اشــتباه رئیس هیئت مدیره وقت این باشــگاه، 
دادگاهى شده ایم و سئوال و جواب پس داده ایم.

با این توصیف و علیرغم چنین رویکردى در گذشــته و 
حال، مایه تعجب است که چرا باید مورد این هجمه شدید 
قرار بگیریم؟ تاکنون بارها و بارها یادداشت منتشر شده را 
بررسى کرده ایم و به گواه بسیارى از پیشکسوتان عرصه 
روزنامه نگارى و یا حتى دست اندرکاران باشگاه سپاهان، 
حرفى به گزاف نگفته ایم. االن هــم به تمام کلمات آن 
اعتقاد داریم و اگر به عقب برگردیــم، دلیلى براى عدم 

انتشار آن پیدا نمى کنیم.
واکنش ها نیز از یک و نیم روز بعد از انتشار مطلب مورد 
نظر شروع شد که همین موضوع تاکنون سابقه نداشته. 
معموًال گالیه از یک محتوا طى 12 ســاعت اولیه آغاز 

مى شود که همین موضوع سئوال برانگیز است. 
ســند و مدرك کافى نداریــم ولى به گواه بســیارى از 
خبرنگاران ورزشــى و آگاهان به امور باشگاه سپاهان، 
تهدید و توهین هاى جارى از یــک حلقه خاص در این 
باشگاه نشأت مى گیرد که در شکل گیرى و جریان سازى 
موج ایجاد شده، مشــوق و مؤثر بوده اند. همان حلقه اى 
که بسیارى، وجود آن را باعث وهن باشگاه و کسر شأن و 

شخصیت «ساکت» و «سپاهان» مى دانند. 
بیش از همه متعجب از آن هســتیم که چرا مدیرعامل 
این باشــگاه که به عنوان فردى فرهنگــى و مذهبى و 
اخالق مدار شــهره اســت، در برابر این هنجار شکنى 
غیراخالقى سکوت کرده اســت! بخاطر همین هم بود 
که در اولین واکنش نســبت به این وضعیت، با هر کسى 
که رفاقت مشترك داشــته ایم، تماس گرفته و گفته ایم 
که هر میزان محبت و لطفى که نسبت به این روزنامه و 
نگارنده دارند را به کار گیرند و به «ساکت» کمک کنند تا 
در این معرکه سربلند باشد. چرا که هجمه جارى چیزى 
نیست که خیلى سریع از خاطر اصحاب قلم و رسانه پاك 

و زدوده شود.  
بخشــى از متن هاى دریافتى را به شخص مدیرعامل 
باشگاه دایورت کرده ایم و مابقى را هم چنین خواهیم کرد. 
قصد داریم ببینیم واکنش او چیست و در گذر زمان چه بر 

سر مرام و مسلک محجوب و اخالقى اش آمده؟ 
اعاده حیثیت از روزنامه و نویسنده آن را هم به وقت مناسب 
ســپرده ایم و در مورد کلیپى هم کــه یک «ملیجک» 
اینستاگرامى ساخته است، واکنش قاطع خود را به زودى 

نشان خواهیم داد.
...و اما در حال حاضر مهمترین موضوع، تهدیداتى است که 
با آن مواجه هستیم. نمى دانیم تا چه حد جدى است؛ ولى 
براى رسیدگى به این تهدیدها با مدیر کل اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمى مکاتبه کرده ایم تا او به عنوان متولى اصلى 
رسانه و مطبوعات در استان اصفهان، بهترین تمهیدات 

را در نظر بگیرد. 
هواداران تیم هاى اصفهان و به خصوص ســپاهانى ها، 
از خونگرم تریــن و پا در رکاب ترین هواداران ورزشــى 
کشــور هســتند که از لطیف ترین عواطف و احساسات 
برخوردارند. همین روحیه وقتى با بسیارى از ناداورى ها و 
کارشکنى ها در مســیر موفقیت تیمشان همراه شود، به 
خشمى فرو خورده تبدیل مى شــود که با کوچک ترین 
تحریک به خروش مى آید. بــه خصوص در زمانى که با 
زمینه سازى کارگزاران فوتبال پایتخت و کوتاهى برخى 
از مسئولین اســتان، حق و حقوق و امتیازات تیمشان به 

فنا برود.
در چنین شرایطى اســت که باید به شــدت نگران مکر 
فتنه انگیزان حاشیه نشــین بود تا مبادا هواداران متعصب 
سپاهان را متأثر از تحریک خود نموده و چنان کنند که نباید.
خوشبختانه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى در گفتگوى 
تلفنى خود در جمعه گذشته اعالم کرد که پیگیر موضوع 
است و در این رابطه با مدیران ارشد استان و به خصوص 
مسئولین انتظامى اصفهان صحبت خواهد کرد تا بهترین 

راهکار را انتخاب نماید. 
ما نیز امیدواریم حداقل براى یک بار هم که شــده، چاره 
کار قبل از وقوع اندیشیده شود. چه بسا اگر در این رابطه 
اتفاقى هرچند مختصر شکل بگیرد، در وهله اول امنیت 
جانى، روانى و حرفه اى جامعه خبرى و رسانه اى استان 
را با مخاطره مواجه مى کند  و مهمتر از آن، بدعت گذارى 
نامأنوسى است که روزنامه نگارى منتقد و تحلیلگر را براى 
سال هاى متمادى، متأثر از ذات وجودى خود خواهد کرد.

امیر آقاکوچک،  استاد تمام دانشگاه کالیفرنیا در ارواین که 
در سال هاى گذشته مطالعات مختلفى درباره ابعاد بحران 
آب در ایران انجام داده اســت درباره بحران آب در ایران با 

«خبرآنالین» گفتگو کرده که بخشى از آن را مى خوانید.
منشأ اصلى مشــکل آب ایران دقیقاً 

چیست ؟
به نظر من مشــکل فراتر از خشکســالى و کمبود موقت 
آب و این حرف هاســت. مشکل ســاختار حاکمیت آب و 
محیط زیست در ایران است. تصمیماتى که در این ساختار 
گرفته مى شود براساس توسعه همگام با طبیعت نیست و 
خیلى از تصمیمات آب و محیط زیستى در کشور، تصمیماتى 
سیاسى هســتند که ما را به سمتى ســوق داده است تا به 
«ورشکســتگى آبى کامل» برســیم. ما االن در کشــور 
خشکسالى هایى کامًال انسان محور مى بینیم، اینها به دلیل 
فعالیت انسانى رخ داده اســت. فعالیت هاى انسانى شامل 
اقداماتى مثل انتقال آب از سرشــاخه ها به مناطق بیابانى 

براى توسعه کشاورزى است. 

منظورتان از «ورشکستگى آبى کامل» 
چیست؟

وقتى مصرف آب بیش از حد موجودى باشد و مجبور شویم 
از ذخیره هایمان استفاده کنیم مى گوییم که به ورشکستگى 
آبى رسیده ایم. ممکن اســت زمان زیادى طول بکشد تا 
پس انداز مصرف شــده دوباره ایجاد شــود. پس انداز در 
اینجا آب زیرزمینى که در همه مناطق ایران به شکل قابل 
توجهى کم شده است. مقدار زیادى آب زیرزمینى از دست 
دادیم که جبران نشده است و جبران کردن آن سالیان سال 
طول  مى کشد، براى این کار میزان مصرف آب، مشاغل و 
کاربرى ها باید تغییر کنند. زمان زیادى، بســیار بسیار زیاد 
طول مى کشد تا از این ورشکستگى خارج شویم. ما دیگر 
به جایى رسیدیم که نه تنها در حال مصرف همه منابع آب 
کشور هستیم بلکه به ذخیره هاى چند هزار ساله کشور هم 

دست برده ایم.
این بحرانى که امسال به خوزستان آمد 

چقدر مى تواند گسترش پیدا کند؟
به نظر من همین حاال هم این بحران کل کشور را گرفته 
اســت، فقط با یکســرى اقدامات کوتاه مدت مشکالت 
را عقب انداخته ایم.  رســمًا در یک سراشیبى هستیم، در 
همین چند سال گذشــته سیستان وبلوچستان، خوزستان 
و هر قسمتى از کشور با ســیل ها و خشکسالى هاى شدید 
روبه رو شده است. به هر طرفى که نگاه کنید متوجه وجود 
یکسرى مشکالت اساســى و پایه اى مى شوید، اوضاع بد 
هست و قطعاً بدتر مى شود، واقعاً تصویر شرایط منابع آب و 

محیط زیست کشور ترسناك است.

روسیه در ایران واکسن تولید مى کند چرا به ورشکستگى آبى کامل رسیدیم؟
و همه اش را مى برد!

اظهارات معاون قرارگاه پدافند زیستى کشور درباره تولید 
واکسن روسى در ایران واکنش سخنگوى سازمان غذا 

و دارو  را در پى داشت.
معاون قرارگاه پدافند زیســتى کشور گفته بود: واقعیت 
این بوده که روس ها به درستى با شرکت اکتوور قرارداد 
بسته اند تا واکسن اسپوتنیک در ایران تولید و به روسیه 

تحویل شود نه ایران!
دکتر محمد کریمى نیا گفت: قــرارداد تولید 2 میلیون 
دوز واکســن اســپوتنیک در ماه در ایران بین شرکت 
اکتوورکو و اســپوتنیک روسیه بســته و این قرارداد در 
سطح گسترده رسانه اى و به همه کشور اعالم مى شود 
که به زودى ماهى 2 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک را 
به بازار ایران عرضه مى کنیم؛ اما در تیرماه دکتر رئیسى، 
معاون بهداشتى وزارتخانه اعالم مى کند که روس ها سر 
ما کاله گذاشتند. واقعیت این بوده که روس ها به درستى 
با شــرکت اکتوور قرارداد بسته اند تا واکسن اسپوتنیک 
در ایران تولید و به روســیه تحویل شــود نه ایران! در 
واقع روســیه براى تولید واکسن برون ســپارى کرده

 است.
وى در پاسخ به این سئوال که چرا روسیه تولید واکسن 

اسپوتنیک را برون سپارى کرده و به ایران سپرده است؟ 
گفت: نه فقط روسیه، حتى کشور ایران هم به دنبال این 
است تا براى تولید واکســن بیشتر از ظرفیت موجود در 
کشورهاى دیگر اســتفاده کند. کارى که فایزر، مدرنا، 
آسترازنکا و حتى چین و هند هم انجام مى دهند. این یک 
قانون است که به جاى گســترش ظرفیت و وقت تلف 
کردن براى تولید، از ظرفیت استاندارد موجود در شهر و 
کشور دیگر استفاده مى کنند تا تولید را سریع پیش ببرند.

در همین حال ســخنگوى ســازمان غذا و دارو ضمن 
تکذیب این ادعا، گفت: خروج و ورود هر نوع واکســن 
مستلزم مجوز ســازمان غذا و دارو خواهد بود که چنین 
چیزى تاکنون در مورد واکســن هــاى کرونا از جمله 

واکسن اسپوتنیک وى صادر نشده است.
کیانوش جهانپور گفت: اظهارات ایشــان کذب محض 
بوده و هنوز طرف روســى محصول تولید شــده اولیه 
واکســن اســپوتنیک الیت تولیدى شرکت خصوصى 
ایرانى را براى تولید انبوه تحت لیســانس تأیید نکرده 
اســت. وى افزود: خروج هرگونه واکسن کرونا از ایران 
ادعاى کذبى است که مقصود و انگیزه گوینده از نشر این 

مطلب کذب در شرایط حاضر مشخص نیست.

آماده باش براى استعفاى «جو بایدن»

گوجه، نخود و هویج، روغن مایع را گرفتند! 

رئیس جمهور جانش را براى مردم  به خطر مى اندازد
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از دوشنبه خاموشى نداریم
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت: با توجه به 
اینکه درجه حرارت هوا در اسـتان هاى شمالى کاهش 
جدى داشته است، میزان بار شـبکه کاهش یافته و از 
دوشـنبه خاموشـى نخواهیم داشت. سـید محمدرضا 
نوحى اظهار کرد: واحدهاى 2 و 3 نیـروگاه اصفهان و 
واحدهـاى 1، 3 و 4 کارون 4، به دلیل محدودیت هاى 

تأمین آب، روز جمعه در مدار نبوده است.

18 شهرستان هنوز قرمزند
از 22 شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان هم اکنون وضعیت 18 شهرستان قرمز است. 
سه شهرستان اصفهان شامل نطنز، نائین و گلپایگان در 
وضعیت نارنجى از نظر شیوع کرونا هستند و تنها یک 
شهرستان استان یعنى خور و بیابانک در وضعیت زرد به 
سر مى برد. وضعیت شهرستان اصفهان از نظر شیوع 

کرونا نیز از 17 تیرماه تاکنون همچنان قرمز است.

برداشت 23 هزار تن خربزه 
در گرگاب

مدیر جهاد کشـاورزى شهرستان شاهین شهر و میمه 
گفت: امسال 23 هزار تن خربزه از هزار هکتار از مزارع 
گرگاب برداشت مى شود. مصطفى عباسى بیان داشت: 
نرخ برداشـت خربزه گرگاب 35 تن در هکتار اسـت و 
عالوه بر استان اصفهان در سـاوه، تهران، البرز، اراك، 
قم و مناطق شـمالى نیز کشـت مى شـود. مدیر جهاد 
کشـاورزى شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه آبیارى 
قطره اى مزارع خربزه در شـرایط خشکسـالى کنونى 
را اجتناب ناپذیر دانسـت و گفت: بازه زمانى کاشـت تا 
برداشت خربزه گرگاب از ابتداى فروردین ماه تا پایان 

آبان است.

سقوط در چاه 22 مترى
سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سـازمان آتش نشانى 
شهردارى اصفهان گفت: سـاعت 10 و 57 دقیقه روز 
شنبه سـقوط کارگر مقنى داخل چاه 22 مترى واقع در 
خیابان میرزا طاهر را داشـتیم. فرهاد کاوه آهنگران با 
بیان اینکه خوشبختانه این فرد زنده است، تصریح کرد: 
در پى این حادثه آسیب شدید به سـر و گردن مصدوم 
وارد شده بود؛ این فرد 38 ساله و از اتباع خارجى است. 

آغاز به کار مروجین 
مصرف بهینه آب 

مروجیـن مصـرف بهینـه آب آبفـاى تازه تأسـیس 
مهردشـت، فعالیت خود را آغـاز کردند. بـه گزارش 
روابط عمومى آبفاى مهردشـت، با توجه به شـرایط 
خشکسـالى، آغاز به کار مروجین مصـرف بهینه آب 
و فعالیت هاى فرهنگى، در کنار سـایر فعالیت هاى 
فنـى در اولویت ایـن منطقه قـرار دارد. شـایان ذکر 
اسـت که امور آب و فاضـالب منطقه مهردشـت به 
عنوان سـى و هشـتمین آبفـاى خودگردان اسـتان 
اصفهـان از مـرداد ماه سـال 1400، فعالیـت خود را 

آغاز کرده است.

اصالح شبکه فاضالب
 خیابان خیام 

با هدف اجراي برنامه نگهداري از شـبکه جمع آوري 
فاضالب، شـبکه فاضـالب خیابـان خیـام اصالح و 
بازسازى شد. به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه 3 
اصفهان، با هدف جلوگیري از بروز حوادث و خسارت 
به مشـترکین آن محدوده، پـس از هماهنگی و اخذ 
مجوزهاي مربوط، خـط لوله مذکور به طول210 متر 
و با قطـر لولـه 250 میلیمتر به همراه سـاخت 9 عدد 
منهـول فاضالب، بازسـازي و مجـدد در مـدار بهره 
برداري قرار گرفت. شایان ذکر است به دلیل مسدود 
شدن خط شبکه فاضالب شهري به قطر250 میلیمتر 
در خیابان خیـام و همچنین عـدم اتصال اسـتاندارد 
انشـعابات مشترکین به شبکه و نشسـت هاي مکرر، 
امکان انتقال مناسب جریان فاضالب در خط مذکور 

وجود نداشت.

خبر

شهردارى اصفهان امسال نیز همانند سال هاى گذشته شهر 
را براى آغاز سال تحصیلى جدید آماده مى کند و شیوع این 
ویروس تأثیرى در ارائه خدمات به شهروندان نخواهد داشت.
حسین امیرى، معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با 
اشاره به قرار گیرى در آستانه تحصیلى جدید، اظهار کرد: با 
توجه به شرح وظایف شهردارى اصفهان در خصوص آماده 
سازى شهر در آغاز سال تحصیلى جدید به منظور افزایش 
ایمنى تردد دانش آموزان زیبایى شهر  و همچنین با توجه 
به اعالم مســئوالن مبنى بر احتمال بازگشــایى مدارس، 
شهردارى اصفهان همچون گذشــته اقدام به آماده سازى 
شهر براى استقبال از مهر و سال تحصیلى جدید خواهد کرد.

وى گفت: شــهردارى اصفهان با اجراى دستورالعمل تهیه 
شده و ابالغ به مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان به استقبال 
دانش آموزان و فصل پاییز خواهد رفت  و در این راســتا با 
همکارى نهادها و سازمان هاى مرتبط، خدمات ویژه اى را 

براى استقبال از سال تحصیلى جدید ارائه مى دهد.
امیرى با بیان اینکه پاکســازى اطراف مدارس در اولویت 
قرار گرفت، افزود: محور هاى ورودى مدارس، زیباسازى 
این محورها، جمع آورى ضایعات، ســد معبرها، ساخت و 
سازهاى اطراف مدارس و مسیر تردد دانش آموزان مورد 
بررســى قرار گرفته و اقدامات الزم جهت پاکسازى آنها 

آغاز شده است.

مســوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: واکسیناسیون کرونا پس از 
چند روز وقفه و با رسیدن محموله هاى جدید آسترازنکا و 
"کوو ایران برکت" از روز شنبه در اصفهان از سر گرفته 

شد.
مراکز تجمیعى واکسیناسیون کرونا در هفت شهرستان 
بزرگ استان اصفهان از روز چهارشنبه هفته گذشته بدلیل 

محدودیت موجودى واکسن غیر فعال شده بود.
رضا فدایى افــزود: محموله هاى جدید واکســن هاى 
آســترازنکا و کوو ایران برکت به اصفهان رســید و کار 
واکسیناســیون مردم براى تزریق دز دوم آنها در مراکز 

تجمیعى استان و با ارسال پیامک نوبت دهى آغاز شد.
وى با بیان اینکه  حدود 70 هزار دز واکسن آسترازنکا و 30 
هزار دز واکسن کوو ایران برکت به اصفهان تحویل داده 
شد، اظهار داشت: این 2 نوع واکسن در زمان حاضر فقط 
براى افرادى کــه دز اول را تزریق کردند و منتظر دز دوم 

هستند، استفاده مى شود.
وى با بیان اینکه بطور معمول حدود هفت تا هشت درصد 
محموله هاى دریافتى واکسن به اصفهان تعلق مى گیرد، 
گفت: از امروز نیز تزریق واکســن سینوفارم در اصفهان 
آغاز مى شــود. در زمان حاضر حدود 30 مرکز تجمیعى 

واکسیناسیون در سطح استان مستقر است.

آغاز دوباره واکسیناسیون در 
اصفهان با آسترازنکا و برکت

اصفهان براى استقبال از 
سال تحصیلى آماده مى شود

سخنگوى شرکت آبفاى استان اصفهان گفت: به طور قطع 
با کاهش دماى هوا، کسرى آب شرب اصفهان بزرگ خود 
به خود برطرف مى شود، اما اگر بارندگى نداشته باشیم و به 
ظرفیت سد زاینده رود اضافه نشــود چه بسا در تامین آب 

شرب اصفهانى ها در پاییز نیز به مشکل برخواهیم خورد.
مهرداد خورسندى در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آخرین 
وضعیت تامین آب شرب در اصفهان، اظهار کرد: تامین آب 
شرب اصفهان پایدار شده و تنها در برخى مناطق تماس ها 
مربوط به افت فشار آب است و قطعى آب به دلیل خرابى و 
یا شکستگى لوله بوده که در مدت یکى دو ساعت مشکل 

برطرف شده است.
وى با تاکید بر اینکه در حال حاضر شــرایط تامین آب در 
استان عادى است، گفت: هر چند آبرسانى سیار در برخى 
از مناطق اصفهان بزرگ همچون روستاهاى مهردشت و 
... انجام مى شود، اما طى 10 روز گذشته در شهر اصفهان 

آبرسانى سیار نداشته ایم.
سخنگوى شرکت آبفاى استان اصفهان درباره پیش بینى 

پاییز بسیار کم بارش براى اصفهان و ذخیره 20 درصدى سد 
زاینده رود و نگرانى بابت تامین آب شرب اصفهان، اظهار 
کرد: هر ساله بعد از فصل گرما، پیش بینى مى شد که تامین 
آب شرب در فصل پاییز بهتر شود، اگرچه با خروج کولرها از 
مدار، مصرف آب کاهش پیدا خواهد کرد، اما در حال حاضر 
اینکه پاییز بارندگى شود که ذخیره سد زاینده رود بهبود یابد 

در تامین آب شرب اصفهان بسیار اهمیت دارد.
وى تاکید کرد: حتى اگر سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ 
هم وارد مدار شود، اما پشت ســد زاینده رود آب نباشد، در 
اصل این سامانه راهگشاى حل مشکل کم آبى اصفهان 

نخواهد بود.
خورسندى با اشــاره به اینکه بار اصلى تامین و انتقال آب 
شرب اصفهان بزرگ بر دوش سامانه اول اصفهان بزرگ 
است، افزود: سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ به عنوان 
فاز کمکى براى تامین 4300 لیتــر در ثانیه کمبود آب در 

ساعات اوج مصرف است.
وى گفت: به طور قطع با کاهش دماى هوا، کســرى آب 

شرب اصفهان بزرگ خود به خود برطرف مى شود، اما اگر 
بارندگى نداشته باشیم و به ظرفیت سد زاینده رود اضافه 
نشود چه بسا در تامین آب شرب اصفهانى ها در پاییز نیز به 
مشکل برخواهیم خورد و حتى سامانه اول آبرسانى اصفهان 

بزرگ نیز نمى تواند آبى را منتقل کند.
سخنگوى شــرکت آبفاى اســتان اصفهان تاکید کرد: 
اصفهانى ها همچنان باید صرفه جویى و مدیریت مصرف 

آب را ادامه دهند.
وى با اشاره به اینکه موضوع تغییر اقلیم بسیار جدى است، 
گفت: طى 52 سال گذشته در سال 98 پربارش ترین سال 
آبى و از سوى دیگر ســال 99 کم بارش ترین سال آبى را 
تجربه کردیم و به نوعى طى دو سال پشت سر هم رکورددار 
پربارش و کم بارش ترین ســال هاى آبى بودیم که این 

نشان از تغییر اقلیم است.
خورســندى ابراز امیدوارى کرد؛ با بارش هاى مناسب و 
افزایش ذخیره سد زاینده رود از پاییز امسال نیز گذر کنیم و 

در تامین آب شرب اصفهانى دچار مشکل نشویم.

سخنگوى شرکت آبفاى استان تشریح کرد

نگرانى از تأمین آب شرب اصفهان 
در پاییز

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: حل مشکل زاینده رود 
باید از اولویت هاى مورد رسیدگى رئیس جمهور باشد زیرا با 
معیشت مردم و تقویت منابع مالى کل کشور از نظر صنعت و 

کشاورزى مرتبط است.
عباس مقتدایى ظهر شنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
افزود: رسانه هاى اصفهان على رغم تالش هاى بسیار گویى 
ضعیف و الغر شــده اند و باید با حمایت هاى همه جانبه و 

معنوى به سرعت جبران و این روند اصالح شود.
وى با بیان اینکه افق آینده اصحاب رســانه در حال حاضر 
مطلوب نیســت، گفت: باید یک افق روشن ترى از حمایت 
اصحاب رسانه در ابعاد مختلف ایجاد کنیم زیرا حمایت از آنها 
در واقع حمایت از جامعه سالم و سالمت است و رسانه هاى 

قوى یک ضرورت محلى و ملى هستند.
مقتدایى خاطر نشان کرد: اداره کل ارشاد باید در سطح استانى 
مشکالت خبرنگاران و عکاســان را دنبال کند و به عبارتى 
هرکسى که در عرصه جنگ نرم پا به میدان گذاشته حمایت 
شود؛ از این رو معاون وزیر فرهنگ و ارشاد باید از جنس خبر 

و رسانه باشد و توانمندى حل مشکالت آنها را داشته باشد.

وى ادامه داد: معاون مطبوعاتى وزیر فرهنگ و ارشاد مى تواند 
قامت فساد ستیزى را مهم تر و برجسته تر کند و در صورت 
بى دقتى و ادامه روند گذشته، ضعف در دولت سیزدهم هم 

ادامه دار مى شود.
وى در خصوص آب زاینــده رود گفت: اگر رئیس جمهور به 
این موضع ورود نکند حجم مطالبــات و گالیه هاى مردم 
و مشــکالت آنها در حدى اســت که به زودى بحران هاى 
اجتماعى و اقتصادى ناشــى از نادیده گرفتن آب زاینده رود 

پدید خواهد آمد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
اقدامات شایسته رئیس جمهور مبنى بر بازدیدهاى سرزده 
گفت: حتمًا زاینده رود از چنان اهمیتى برخوردار اســت که 
کابینه و رئیس جمهور نسبت به آن حساسیت داشته باشند 
و امروز نامه اى را براى رئیس جمهور تنظیم مى کنیم که در 
حد نیاز زاینده رود رسیدگى و پاسخ شایسته و بهنگام در این 

راستا بدهد.
مقتدایى معتقد است که اگر دولت جدید اهتمام الزم را براى 
حل مشکالت مردم داشته باشــد، حل مشکل زاینده رود از 
اولویت هاى مورد رسیدگى است زیرا با معیشت مردم و تقویت 
منابع مالى کل کشور از نظر صنعت و کشاورزى مرتبط است 

و عدم رسیدگى به زاینده رود بر سایر استان ها اثرگذار است.
رئیس مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان گفت: براى 
رسیدگى بهتر و شایسته به اصفهان نیاز است که همکارى 
و ارتباط مؤثر اصحاب رسانه با مجمع حفظ شود و امیدوارم 
استاندارى اصفهان توسط کسانى بر عهده گرفته شود که در 

قد و قواره حل مشکالت اصفهان باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد

نامه نگارى با رئیس جمهور درباره زاینده رود 

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان 
اصفهان با اشــاره به کاهش قیمت هویج تا حدود 20 
هزار تومان، گفت: در حال حاضر گالبى در صدر قیمت 
میوه هاى تابستانه قرار دارد و هر کیلو این محصول هفته 

گذشته تا 70 هزار تومان فروخته شد.
نوروزعلى اسماعیلى با اشــاره به کاهش قیمت هویج 
نســبت به هفته گذشــته، اظهار کرد: در حال حاضر 
قیمت هویج در میدان میوه و تره بیــن 10 تا 16 هزار 

تومان است.
وى با بیان اینکه در سطح خرده فروشى نیز قیمت هویج 
بین 15 تا 22 هزار تومان است، تاکید کرد: سال گذشته 
در این زمان قیمت هر کیلو هویج حدود 4 هزار تومان 
بود، در حالیکه اکنون با کاهش قیمت به 20 هزار تومان 
رسیده است. رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش 
شهرستان اصفهان تصریح کرد: با توجه به قدرت خرید 

پایین مردم، همچنان فــروش هویج با قیمت 20 هزار 
تومان براى مصرف کننده بسیار باال است، البته صادرات 
و تغییر شــرایط و آب و هوا موجب افزایش قمیت این 

محصول شده است.
اسماعیلى با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت میوه و 
سبزیجات در بازار متعادل است، اما مردم قدرت خرید 
چندانى ندارنــد، اظهار کرد: در حــال حاضر گالبى در 
صدر قیمت میوه هاى تابستانه قرار دارد و هر کیلو این 

محصول هفته گذشته تا 70 هزار تومان فروخته شد.
وى توضیح داد: با قیمتگذارى انجام شــده مغازه داران 

نباید گالبى باالتر از 57 هزار تومان عرضه کنند.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان 
اصفهان با پیش بینى وضعیت بازار میوه در پاییز، گفت: به 
نظر مى رسد کمبودى در تأمین مرکبات و سیب در فصل 

پاییز و زمستان نداشته باشیم.

گالبى در صدر گران ترین میوه هاى بازار اصفهان

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه در شهریورماه بارشــى پیش بینى نشده و 
بارش هاى پاییز نیز با تأخیر خواهد بود، گفت: در حال 

حاضر فقط 20 درصد از سد زاینده رود آب دارد.
منصور شیشــه فروش با اعالم اینکه از ابتداى سال 
جارى تاکنون 109 میلیمتر میانگیــن کل بارش ها 
در اســتان اصفهان گزارش شده اســت، اظهار کرد: 
این میزان بارش نسبت به بلندمدت حدود 40 درصد 

کاهش داشته است.
وى با بیــان اینکــه میــزان کاهش بــارش ها در 
سرچشمه هاى آبى تا کمتر از 45 درصد گزارش شده 
است، افزود: در مناطق غرب و شمال استان نیز افزایش 
دما داشــته ایم و بیش از 98 درصد از مساحت استان 

تحت تأثیر خشکسالى است.
شیشه فروش با بیان اینکه شرایط اقلیمى استان طورى 
است که در پاییز و زمستان گذشته و بهار امسال بارشى 
نداشــتیم، ادامه داد: افزایش دما بین دو تا ســه درجه 
سانتیگراد در ماه هاى تابستان امسال گزارش شد که 

بیشتر در مناطق باال دست بود.
وى با اعالم اینکه ســد زاینده رود فقط 20 درصد آب 
دارد، گفت: با افزایش دما در تابســتان با قطعى و افت 
فشــار آب مواجه بودیم و برخى مناطق شهر اصفهان 

با تانکر آبرسانى شد و در حال حاضر نیز 320 روستاى 
استان با تانکر آبرسانى مى شود.

وى با بیان اینکه خشکى، گرماى هوا، نبود بارش ها و 
وزش بادهاى فصلى و گرم باعث افزایش گرد و غبار در 
استان شده، تصریح کرد: 16 کانون گرد و غبار در استان 
شناسایى و مطالعه شــده که یک میلیون و 90 هزار 

هکتار وسعت آنها است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون به علت خشکى هوا و 
وزش بادها 45 روز ناسالم در شهر اصفهان داشتیم، گفت: 
منشأ روزهاى ناسالم اصفهان کانون هاى گرد و غبار بود. 
عالوه بر آن به دلیل عدم بارش ها، خشــکى رودخانه 
زاینده  رود و عدم تأمین آب براى بخش کشــاورزى، 
حدود صد هزار هکتار از اراضى حاصلخیز استان کشت 
نشده و این  اراضى ها تبدیل به کانون هاى گرد و غبار 

محلى و نقطه اى در استان شده است.
وى با بیان اینکه گرماى هوا، خشکى و عدم بارش ها 
همچنین باعث فقر پوشش هاى گیاهى در استان شده 
است، گفت: وقوع پدیده حریق در مراتع استان تشدید 
شده است، به طورى که از ابتداى سال جارى تاکنون 
43 حریق در مراتع اتفاق افتاد و 155 هکتار از مرتع هاى 

استان دچار آسیب شد.

سد زاینده رود 20 درصد آب دارد

تصادف زنجیره اى در بزرگراه شهید اقارب پرست اصفهان 
روز شنبه 6 نفر مصدوم برجا گذاشت.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: این 
حادثه ساعت 11 و 32 دقیقه روز شنبه به اورژانس 115 اعالم 
شد و در پى آن سه واحد آمبوالنس در محل  سانحه حضور 

یافتند. غفور راستین افزود: در این سانحه رانندگى  چهار زن 
و 2  نوجوان 16 ســاله دچار مصدومیت شدند.وى بیان کرد: 
مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانى به 
بیمارستان هاى امام(ره) فالورجان و آیت ا... کاشانى اصفهان

 منتقل شدند.

6 مصدوم در 
تصادف زنجیره اى 

اصفهان 

واحدى صنعتى در اردســتان 30 مدل موتورسیکلت 
تولید مى کند. رئیس هیات مدیره گروه صنعتى فارس 

در اردستان از این گروه به عنوان شرکت هاى پیشرو 
در حوزه اشتغال یاد کرد و افزود: روزانه 150 دستگاه 

موتورســیکلت در این واحد تولید و بــه بازار عرضه 
مى شــود. محمد بهروز زاده افزود: شاسى و قطعات 
جانبى که قبال از خارج وارد مى شــد، در این 

واحد تولید و مونتاژ مى شود.
وى با اشــاره به اینکه موتورســیکلت هاى 
تولیدى در این واحد قبــل از عرضه به بازار 
کنترل نهایى مى شــوند، گفت: ســرعت، 
کیلومتر، چراغ، ترمز و ارزیابى ظاهرى موتور 

جزء مواردى هستند که تست مى شود.
رئیس هیات مدیره گروه صنعتى فارس افزود: 
قطعات مورد نیاز براى راه اندازى خط تولید 
موتورسیکلت هاى برقى تهیه شده و این محصول در 

یک ماه آینده به بازار عرضه مى شود.

اردستان، پیشرو در تولید موتورسیکلت 

 معاون بهداشت و سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
کاشان از شناسایى نخستین مورد بیمارى ناگ (شبه وبا) 

در این شهرستان خبر داد.
مهدى دالورى روز شنبه با اشاره به مراجعه یک زن 35 
ساله با عالیم بیمارى اسهال و اقدام به نمونه گیرى از وى 
افزود: پس از تایید بیمارى ناگ (شبه وبا) در آزمایشگاه 
تشــخیص طبى دانشــگاه نمونه براى تایید نهایى به 
آزمایشگاه رفرانس کشورى ارســال و بیمارى در این 
آزمایشگاه نیز تایید شد. وى به رایگان بودن آزمایش وبا 
اشاره و اضافه کرد: پس از بررسى اطرافیان بیمار، مورد 

دیگرى از بیمارى مشاهده نشد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى کاشان با تاکید بر 
اینکه بیمارى هاى منتقل از آب و غذا یکى از شایعترین 
بیمارى هاى عفونى واگیردار هســتند اظهار داشت: در 
صورت غفلت از این بیمارى ها شیوع آن مى تواند جوامع 
بشرى را با چالش مواجه کند.   دالورى یکى از مهمترین 
این بیمارى ها را وبا دانست و افزود: شهرستان کاشان و 
آران و بیدگل از منطقه هایى هستند که بیمارى وبا در آن 
بومى است بنابراین ساختار بهداشتى درمانى در هر زمان 

باید نسبت به رصد این بیمارى هوشیارانه اقدام کند.

نخستین مورد بیمارى ناگ در کاشان شناسایى شد
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کارشناس آشپزى ایران و از محققان این حوزه در زمینه 
بین المللى درباره گذران اوقــات فراغتش گفت: برنامه 
آشپزى مى بینم، کتاب در حوزه آشپزى مى خوانم، فیلم 
و ســریال مى بینم. االن چیزى که به آن عالقه دارم و 
دوســتش دارم و تحقیق جدى روى آن مى کنم غذاى 
خیابانى اســت که یک نمونه آن ایجاد باغ غذا در کنار 

باغ کتاب است.
سامان گلریز بیان کرد: در گذشته مک دونالد را در قاره 

آمریکا به عنوان غذاى خیابانى مى دیدند اما در کهن در 
فرهنگ ما آن را نان و گوشت چرخ کرده و پیاز و جعفرى 
مى دانستند. بریان اصفهان یک نوع غذاى خیابانى است.

کارشــناس غذاهاى ایرانى تصریح کرد: ایران غذاهاى 
خیابانى زیادى دارد اما متمرکز نیست و تحقیقات و کار 
حرفه اى بر روى آن انجام نشده است. غذاهاى هیجان 
انگیز گیاهى زیادى در کشور داریم؛ ایران به خاطر شرایط 
اقلیمى و نوع سبزیجات و مواد غذایى اش مى تواند غذاى 

خیابانى داشته باشد که در درجه اول بهبود دهنده اقتصاد 
است و همچنین به دولت، شهردارى و اقشار کم در آمد 
جامعه کمک مى کند. همه افراد پول خرید مغازه را ندارند 
و نباید نخبگى شان در زمینه آشپزى از بین برود. چرخ 
دستى مى آید که آدم ها را به رویاى بچگى شان برساند. 
از کمک آشــپزى و کارگرى در زمینه آشپزى سکوى 

پرشى براى رسیدن به رویاها در زمینه آشپزى است.
گلریز درباره غذاهاى دریانوردان در مناطق مختلف اظهار 
داشت: غذاى تموشى براى جنوب ایران است که در حوزه 
خلیج فارس زیاد پخته مى شــود؛ در کهن ترین حالت 
پخت آن از خاك سرخى در جنوب ایران در جزیره هرمز 
سس درست مى کنند و روى نان مى مالند اما صبحانه اى 
براى دریانوردها است. در شمال ایران کته کباب غذاى 
دریانوردها بوده اســت. صبحانه نقــش مهمى را بازى 
مى کند. در ژاپن سوشى که امروزه پیش غذاى معروفى 
در کل دنیا اســت در اصل صبحانه اى براى دریانوردها 
محسوب مى شده و بســیارى از ژاپنى هاى کهن آن را 

هنوز به عنوان صبحانه قبول دارند.
وى گفت: اقتصاد نقش مهمــى را در غذا بازى مى کند. 
ما در این حوزه در ایران بســیار ضعیف هســتیم و در 
صنعت هتل دارى و آشپزى نیاز به نیروهاى تربیت شده 
متخصص داریم. مى طلبد تا اگر بچه ها عالقه به آشپزى 
دارند خانواده ها اجازه دهند در مقاطع باال در این رشته 
تحصیل کنند چون در آمد زیادى خواهد داشت و در ایران 

به این نیروها نیاز داریم.
این کارشناس آشپزى بیان کرد: مغازه هاى قدیمى در 
سوییس بســیار وجود دارد مثل مغازه شکالت فروشى 
120 ساله اما در ایران یک مغازه ساندویچ فروشى قدیمى 
80 ســال دارد اما تبدیل به مغازه هاى مدرن مى شود و 
مدام تغییر کاربرى مى دهد. باید به مسائلى که به آینده 
و ریشه و قدمت حتى در زمینه یک مغازه کوچک توجه 
شود. نباید همه چیز را به روز تخریب کنیم بلکه باید اجازه 
دهیم اتفاقاتى که در یک زمان خاص افتاده اند ماندنى 
شــوند. این تغییر کاربرى هاى مغازه ها ثبات اقتصادى 

ندارند اما آن مغازه هایى که ســال ها در حال فعالیت در 
یک صنف خاص بوده اند از ثبات اقتصادى بیشترى هم 

برخوردار هستند.
گلریز درباره میزان عالقه اش به فست فود ها ادامه داد: 
همه چیز را امتحان مى کنم و فست فود هم مى خورم. 
بعضى غذاها براى بچه ها تفریح است مثل شهربازى. 
باید حواسمان به این غذاهاى تفریحى باشد براى بعضى 
مواقع خوب اســت اما اگر زیاد شــود تبدیل به بیمارى 
مى شود. به عنوان یک انسان دلم فست فود نظیر پیتزا 
مى خواهد اما چهاربار در ســال آن را امتحان مى کنم. 
وقتى درباره یک قرمه سبزى با فرمول و شیمى و پشتوانه 
قدیمى صحبت مى کنیم مى توان به دفعات زیاد آن را 

خورد اما فست فودها را نه.
وى ادامه داد: خیلى از رستوران دارها پافشارى بر منوهاى 
خود دارند و در این شرایط اقتصادى دوست دارند همان 
غذاهاى قبلى را ارائه دهند که بــه دلیل افزایش قیمت 
مردم از آن ها خرید نمى کنند و ضربه اقتصادى زیادى 
مى بیننــد در صورتى که با تغییراتى مــى توان حتى با 
وضعیت نابســامان اقتصادى هم به ســوددهى در این 

زمینه رسید.
گلریــز تصریح کرد: آشــپزى ایرانى طب اســت؛ تنها 
کشورى هستیم که ســردى و گرمى و سازش غذاها با 
یکدیگر را داریم. محتویات یک شله زرد به طورى است 
که در عزادارى داده مى شود چون زعفران و گالب فرد 
را به شادابى مى رساند و از غم کم مى کند. چون باقالى 
سرد است و شوید گرم اســت به باقالى پلو شوید اضافه 
مى شــود. چیزى که ما را در این ســطح از آشپزى نگه 
داشته است این اســت که مدتى نتوانسته ایم توریست 
داشته باشیم و مورد دوم این است که ریسک پذیرى ما 
براى امتحان غذاهاى جدید کم شده است. هر کس در 
ایران رســتوران جذاب و جدیدى بزند دیگر رقبا را کنار 
خواهد زد. بسیارى از افراد جویاى کار در خارج از کشور 
به دنبال کشف موفقیت رستوران هاى هندى و.. باشند و 

آن را بر روى غذاهاى ایرانى پیاده کنند.

سامان گلریز:

بریان اصفهان یک نوع غذاى خیابانى است
من مقصر ورود سریال هاى
 چین و کره به دوبله هستم 

نصرا... مدقالچى، مدیردوبالژ و گوینده باسابقه تلویزیون  درباره افزایش دوباره سریال هاى اروپایى و امریکایى 
در تلویزیون در حالى که پیش تر اغلب شاهد خرید و پخش سریال هاى کره اى و چینى در قاب تلویزیون بودیم، 
در پاسخ به اینکه آیا این روند به ارتقاى کیفى دوبله کمکى مى کند؟ خاطرنشان کرد: به نظرم کارها خیلى در 
بحث کیفى دوبله تاثیر دارند. اصال چین و کره توانایى ساختن فیلم و سریال ندارند. متاسفانه باعث گشایش 
اینگونه سریال ها در تلویزیون، خود من بودم. چند سال پیش سریال چینى «افسانه شجاعان» را دوبله کردم و 

بعد از آن دیگر اینگونه کارها سرازیر شدند و ادامه پیدا کردند. من خودم را مقصر مى دانم.
مدقالچى از صداپیشگان برجسته دوبله است که تاکنون در آثارى چون «عیسى مسیح» به جاى راوى، «محمد 
رسول ا...» در نقش ابوسفیان، «بینوایان» به جاى ژان والژان، «فرار بزرگ» در نقش دنى، «رابین هود» به جاى 
شخصیت پرنس جان، «گربه هاى اشرافى» به جاى اومالى، «هیچکاك» در نقش آلفرد هیچکاك و خیلى آثار 

مطرح روز دنیا صداپیشگى کرده است.

امین حیایى و مجید صالحى در «ساخت ایران 3»

مجموعه "ساخت ایران3“ کارى از بهمن گودرزى با حضور بازیگران اصلى مقابل دوربین رفت.
سرى سوم مجموعه  «ساخت ایران» به کارگردانى بهمن گودرزى با واکسینه شدن عوامل و بازیگران در حالى 
مقابل  دوربین رفت که بازیگران اصلى کار نیز مشخص شدند.سریال «ساخت ایران3» جدیدترین محصول 
نمایش خانگى است که مراحل تصویربردارى خود را با حضور مجید صالحى و امین حیایى، دو بازیگر اصلى 

پیش مى برد. همه عوامل فصل سوم «ساخت ایران» پیش از شروع کار واکسن دریافت کردند. 
در این سرى از این مجموعه مجید صالحى بازیگر جدیدى است که به همراه امین حیایى دو بازیگر محورى 
سریال هستند تا روایتگر داستانى دیگر در فضاى طنز باشند. فصل اول این سریال در سال 1390 به کارگردانى 

محمدحسین لطیفى ساخته شد و فصل دوم آن به کارگردانى برزو نیک نژاد وارد شبکه نمایش خانگى شد. 
 بهمن گودرزى که ساخت فصل سوم را آغاز کرده است در کارنامه کارى خود فیلم هاى «شیش و بش»، «آتیش 

بازى» و «ثبت با سند برابر است» را ساخته و این سریال نخستین تجربه او در نمایش خانگى است.  
«ساخت ایران3» قرار است به صورت اختصاصى از فیلیمو نمایش داده شود.

پخش همزمان «سلمان فارسى» 
از تلویزیون و سینما

طى رایزنى هاى انجام شده تصمیم بر این شده است تا سریال سلمان فارسى به صورت همزمان از سینما و 
تلویزیون پخش شود.سریال «سلمان فارسى» به نویســندگى و کارگردانى داوود میرباقرى و تهیه کنندگى 
حسین طاهرى، سریال الف ویژه سازمان صداوسیما محسوب مى شود که به سفارش سیما فیلم ساخته مى شود.
 این سریال به زندگى سلمان فارسى، یار ایرانى پیامبر (ص) مى پردازد و در سه فصل ایران ساسانى، بیزانس و 
حجاز صدر اسالم روایت مى شود. فیلمبردارى این سریال از آذر سال 1398 در شهداد کرمان آغاز شد و کاروان 
سلمان فارسى با رعایت کامل شیوه نامه هاى بهداشتى و عبور از جزیره قشم، شاهرود، شهرك سینمایى نور 
هم اکنون به جلفا رسیده است.رئیس صدا و سیما طى روزهاى گذشته براى سومین بار از مراحل ساخت سریال 
«سلمان فارسى» بازدید کرد.این بازدید على عسکرى در حاشیه رود ارس در منطقه سیه رود جلفا رفته صورت 
گرفت که در این باره مطرح کرد: بخش پیچیده اى از سریال «سلمان فارسى» در این محل فیلمبردارى مى شود 

و امیدواریم هر چه سریع تر با حمایت همه جانبه سازمان این سریال ساخته و آماده پخش شود. 
رئیس صداوسیما در این بازدید با اشاره به دوبله این سریال به چند زبان، از احتمال اکران همزمان در کشورهاى 

مختلف و همچنین سینماهاى داخل کشور، خبر داده بود.

«لیلى» سریال «نوبت لیلى» معرفى شد
پردیس احمدیه بازیگر جوان سینما به عنوان سومین بازیگر، در نقِش لیلى، جلوى دوربین 
ســریال «نوبت لیلى» به کارگردانى روح ا... حجازى رفت. پیش از این حضور حمید 
فرخ نژاد و مریال زارعى رسانه اى شــده بود.این سریال نخستین همکارى مشترك 
احمدیه و حجازى است که این روزها در شمال کشور جلوى دوربین رفته است.روح  ا...

حجازى پس از ساخت چند فیلم سینمایى، حاال اولین سریال خود را با حضور بازیگران 
مطرح سینما جلوى دوربین برده است. نویســندگان این مجموعه مهدى شیرزاد، 
سروش چیت ساز و روح ا... حجازى هســتند و حجازى تهیه کنندگى این مجموعه 
را هم بر عهده دارد. «نوبت  لیلى» عاشــقانه اى جذاب در سبکى جدید است که این 

ر وزها در مرحله فیلمبردارى قرار دارد و قرار است به زودى از نماوا پخش شود.

حراج مجدد جنجالى ترین نقاشى «بنکسى»
 حراج ساتبیز روز جمعه اعالم کرد نقاشى "دخترى با بادکنک" اثر بنکسى، نقاش ناشناس انگلیسى که در سال 2018 
میالدى در جریان فروش در این حراج خانه، بخشى از آن با دســتگاه کاغذ خردکنى که در قاب آن پنهان شده بود 

نابود شد، بار دیگر در 14 اکتبر امسال در لندن به حراج گذاشته خواهد شد.
دفتر این حراج خانه چندملیتى در بیانیه اى اعالم کرد: "این اثر با نام جدید "عشــق در سطل زباله است بین 4 تا 6 

میلیون پوند قیمت گذارى شده است.
قیمت جدید که ممکن است در جریان حراج افزایش یابد، چهار تا شش برابر بیشتر از قیمت فروش این اثر در سال 
2018 میالدى است. در آن سال یک مجموعه دار ناشناس "دخترى با بادبادك" را به مبلغ یک میلیون و 180 هزار 
یورو خرید؛ اما درســت پس از به صدا درآمدن صداى چکش خرید، نیمى از اثر با کاغذ خردکن از بین رفت و تنها 
بادبادك قرمز رنگ روى زمینۀ سفید تابلو باقى ماند.به این ترتیب اینگونه به نظر مى رسید که دختربچه، بادبادك را 
در هوا رها کرده است.بنکسى، نقاش خیابانى با این ابتکار که غوغایى در دنیاى هنر ایجاد کرد، قصد داشت "کاالیى 

شدن" هنر را محکوم کند.

بهنام بانى در صفحه اینستاگرام خود از عواملى که در ساخت تیتراژ «زخم کارى» با او همکارى داشته اند تشکر کرد.
این خواننده پاپ با انتشار ویدیویى مربوط به قسمت 14 سریال «زخم کارى» 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت:اولین تیتراژ رسمى سریال «زخم کارى» با 
صداى من  منتشر شد. ممنونم از محمدحسین مهدویان  عزیز کارگردان کاربلد 
ســریال «زخم کارى» و تیم  حرفه اى او براى خلق این اتفاق و همکارى، مثل 
همیشه ممنونم از برادر عزیزم حامد برادران و از دوست و همکارم مهدى دارابى 
نازنین براى ترانه و ملودى زیباش و همچنین از دوستان عزیزم حبیب 
خزایى فر و حامــد برادران براى تنظیم و فضاســازى موزیک 
«زخم کارى»، با تمام مشکالت و محدودیت زمانى که در 
این کار داشتیم و همین طور ممنونم از همه عزیزانى که 

ما را در ساخت این اثر یارى کردند.
او در پایــان با بیان اینکه موزیــک کامل این اثر یک 
هفته دیگر در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت، 
خطاب به مخاطبان خود نوشت: امیدوارم که شما هم 

دوست داشته  باشید و مثل همیشه حمایت کنید.
 

هدایت هاشــمى بازیگر تئاتر مى گوید، وقتى جامعه تئاترى از ابتدایى ترین حقوق خود بى بهره است، دیگر از کدام 
مطالبه سخن بگوییم؟!این بازیگر در پاسخ به پرسشى درباره مهم ترین مطالبات جامعه تئاترى از وزیر جدید فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، توضیح مى دهد: صحبت از جامعه تئاترى یعنى سخن گفتن از گروهى که از ابتدایى ترین حقوق خود 
بى بهره است. جامعه اى که سال هاست فریاد حق خواهى اش به جایى نرسیده. بنابراین در این وضعیت، صحبت 

کردن از مطالبات این جامعه چیزى شبیه شوخى است و اجازه بدهید در این زمینه چیزى نگویم.
او یادآورى مى کند: سال هاست که ما وضعیت تئاتر را تشریح کرده ایم، از مشکالت آن سخن گفته ایم و وضعیت 
جامعه تئاترى را توضیح داده ایم ولى دریغ از ذره اى توجه و رسیدگى. او در این زمینه مى گوید: آرزو به دل مان مانده 
که وزیر فرهنگ، خود هنرمند باشد یا سابقه اى در زمینه امور فرهنگى داشته باشد. معموال افرادى در این پست قرار 
مى گیرند که به این فضا ارتباطى ندارند. طبیعتا چنین افرادى نمى توانند تصمیم هاى درســتى براى فرهنگ و هنر 
بگیرند، چون شناخت کافى از این حوزه ندارند و بدبختانه همین که تا حدودى با این فضا آشنا مى شوند، 

دوره مدیریت شان به پایان مى رسد و دوباره این روند تکرار مى شود.
هاشمى با اشــاره به مهجور بودن حوزه تئاتر ادامه مى دهد: تئاتر در قیاس با دیگر هنرها 
کمتر شناخته شده است و فراموش نکرده ایم در دوره هاى پیشین، وزیر محترمى که به 
عنوان وزیر فرهنگ  ارشاد اسالمى شناخته مى شد، حتى یک تئاتر هم ندیده بود و 

کتمان هم نمى کرد. در چنین وضعیتى چه مطالبه اى مى توان داشت؟!

داریوش ارجمند چندى پیش در یک گفتگوى اینترنتى سخنانى درباره وزنه بردارى زنان مطرح کرد که با انتقاداتى 
از سوى کاربران در فضاى مجازى و برخى از همکاران او مواجه شــد. او اکنون در گفتگو با همشهرى درباره آن 

صحبت ها توضیحاتى را ارائه داده است.
داریوش ارجمند گفته: من آن دختر انگلیسى که عضو داعش شده و چنان به قساوت رسیده که سر آدم را مى برد، 
یک زن و بانو نمى شناسم. به این نکته ها در مصاحبه اخیرم اشــاره کردم که متأسفانه صحبت هاى من را تقطیع 
کردند. بخشى از صحبت هاى من که منتشر شد حتى از سوى همکاران خودم مورد انتقاد قرار گرفت. البته من پاى 

هر حرفى که زدم هستم اما نکته اینجاست که باید حرف ها کامل منتقل شود.
وى گفت: حتى بانویى از آمریکا به من پیام فرستاده و گفته بود که من یک فرزند اوتیسم دارم و 

سال ها پرستارش هستم و از این صحبت شــما ناراحت شدم. به او گفتم مشکلى ندارد که 
شما بانو هستى و مادر و فرزند اوتیسم هم باش اول مادر باش. چه اصرارى است قهرمان 

لیفتینگ جهان باشى؟
 گاهى به من مى گویند که مثًال چرا با زن ها بد هستى؟ چرا زن ستیزى؟ اصال اینگونه 

نیست. من این نصیحت را به همه بانوان کشورم همه دختران، خواهران و مادرانم 
مى کنم. خودم ورزش دوســت و ورزشــکار هســتم و هیچ گاه بانوان را از 

ورزش کردن منع نکرده ام.

کرى خوانى مریم امیرجاللى 
براى مرجانه گلچین

مریم امیرجاللى بازیگر سینما و تلویزیون، مهمان تازه ترین برنامه تلویزیونى «شب نشینى» در شبکه جهانى جام 
جم بود که با محمد سلوکى به گفت و گو نشست.وى درباره فعالیتش در روز هاى کرونایى تصریح کرد: من در این 
مدت پیج آشــپزى زده ام که در 2 ماه 42 هزار دنبال کننده جذب کرده ام. در اصل عاشق آشپزى هستم و آن را به 
مدیر مالى بودن و بازى ترجیح مى دهم. با راه اندازى این صفحه آشپزى وارد میدان جدیدى شدم. متولد سال 1326 
هستم و از این موضوع نه تنها احساس ناراحتى نمى کنم بلکه اتفاقًا خوشحال هستم. ضمن اینکه بر این باورم هر 

زمانى براى خود زیبایى هاى خاصى دارد بنابراین از گفتن سنم ابایى ندارم.
 من معتقدم دوران میانسالى و پیرى هم زیباست، تمام سنین یکى از یکى زیباتر است، از پیرى ناراحت نمى شوم.

بازیگر نقش «سرور» در «متهم گریخت» در قسمتى از برنامه ضن گرامیداشت یاد و خاطره سیروس گرجستانى، 
با کرى خوانى درباره آشپزى براى مرجانه گلچین اظهار کرد: امکان ندارد دستپخت گلچین به دستپخت من برسد. 

شیرینى هاى فریبا کوثرى را امتحان کرده ام و سلیقه او را قبول دارم، اما 
با گلچین حاضرم مسابقه آشپزى بدهم.

وى همچنین درباره ایفاى یکى از نقش هاى سریال «زیر هشت» 
یادآور شد: سریال «زیر هشت» را به شدت دوست دارم، چون نقش 

خیلى جدى داشتم و خاطره هاى زیادى دارم.
 «چاردیوارى» را هم خیلى دوســت دارم و تمام پشت صحنه آن کار 
خاطره است. رضا عطاران راحت است و با آدم راه مى آید. راحتى باعث 

مى شود هنرپیشــه هم جلوى دوربین راحت باشد و اثرى خوب را 
خلق کند. بســیارى از دیالوگ هاى «خانه به دوش» بداهه 

اســت و به همین دلیل «خانه به دوش» به دل نشست 
و ماندگار شد.این هنرمند در بخش دیگرى از برنامه 
با اشاره به سوابق شــغلى خود در عرصه هایى غیر 
از بازیگرى، توضیح داد: 16 ســال و هشت ماه در 
وزارت بازرگانى مدیر مالى بودم و بعد بازنشســته

 شدم. 
سال 59 به خاطر کار زیادم از وزارت بیرون آمدم، 
همزمان به انتشــارات خوارزمى رفتم و اسفند 78 
بازنشسته شدم. سال 73 سریال «هتل مروارید» 
را کار کردم که  سر آن کار همزمان کارمند بودم و 

بازى هم مى کردم.

سخنان تازه آقاى بازیگر درباره ورزش زنانهدایت هاشمى: اجازه بدهید چیزى نگویم!
 درباره وزنه بردارى زنان مطرح کرد که با انتقاداتى 
ه شــد. او اکنون در گفتگو با همشهرى درباره آن 

ده و چنان به قساوت رسیده که سر آدم را مى برد، 
ــاره کردم که متأسفانه صحبت هاى من را تقطیع 
مکاران خودم مورد انتقاد قرار گرفت. البته من پاى 

ل منتقلشود.
 که من یک فرزند اوتیسم دارم و 

ه او گفتم مشکلى ندارد که 
ه اصرارى است قهرمان

ستیزى؟ اصال اینگونه 
خواهران و مادرانم

 بانوان را از 

ر درباره ورزش زنان
هدایت هاشــمى بازیگر تئاتر مى گوی
پ مطالبه سخن بگوییم؟!این بازیگر در
ارشاد اسالمى، توضیح مى دهد: صح
بى بهره است. جامعه اى که سال ه
کردن از مطالبات این جامعه چیزى
او یادآورى مى کند: سال هاست که
ولى جامعه تئاترى را توضیح داده ایم

س که وزیر فرهنگ، خود هنرمند باشد یا
مى گیرند که به این فضا ارتباطى ندار
بگیرند، چون شناخت کا
دوره مدیریت
ا هاشمى با
کمتر شن
عنوان
کتم

هدایت هاشمى

حجاز صدر اسالم روایت مى شود. فیلمبردارى
سلمان فارسى با رعایت کامل شیوه نامه هاى

هم اکنون به جلفا رسیده است.رئیس صدا و سیم
«سلمان فارسى» بازدید کرد.این بازدید على ع
گرفت که در این باره مطرح کرد: بخش پیچیده
حمایت همه جانبه و امیدواریم هر چه سریع تر با
رئیس صداوسیما در این بازدید با اشاره به دوبله
مختلف و همچنین سینماهاى داخل کشور، خب

«لیلى» سریا
پردیس احمدیه بازیگر جو
ســریال «نوبتلیلى»
مریال زارعى فرخ نژاد و
احمدیه و حجازى است
حجازى پس از ساخت
مطرح سینما جلوى د
سروش چیت ساز و ر
را هم بر عهده دارد. «
ر وزها در مرحله

 گلچین اظهار کرد: امکان ندارد دستپخت گلچین به دستپخت من برسد. 
ام و سلیقه او را قبول دارم، اما 

هاىسریال «زیر هشت» 
ت دوست دارم، چون نقش 

رم.
 و تمام پشت صحنه آنکار

 آدم راه مى آید. راحتى باعث 
حت باشد و اثرى خوب را 

ه به دوش» بداهه
 به دل نشست 

ى از برنامه 
 هایى غیر 
ت ماه در
شســته

ن آمدم،
8سفند 78

روارید» 
ند بودم و 

اولین تیتراژ «زخم کارى» 
توسط بهنام بانى خوانده شد

بهنام بانى در صفحه اینستاگرام خود از عواملى که در ساخت تیتراژ «زخم کا
با انتشار ویدیویى مربو اینخواننده پاپ
در صفحه اینستاگرام خود نوشت:اولین
صداى من  منتشر شد. ممنونم از محمد
ســریال «زخم کارى» و تیمحرفه اىا
همیشه ممنونم از برادر عزیزم حامد برادر
نازنین براى ترانه و ملودى زیبا
حامــد برادر خزایى فر و
با تم «زخم کارى»،
و این کار داشتیم
ما را در ساخت ای
او در پایــان با
هفته دیگر در د
خطاب به مخاط
دوست داشته  باش
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مدافع چپ پاى پیشین سپاهان راهى مس 
رفسنجان شد.

مهــدى ترکمــان، مدافع فصل گذشــته 
ســپاهان با امضاى قراردادى یک ســاله 
رسما به جمع شاگردان محمد ربیعى اضافه 

شد.
ترکمان که سابقه بازى در پارس جنوبى جم 
را هم دارا است، یک فصل و نیم در سپاهان 
توپ زد و با اتمام قراردادش از جمع طالیى 

پوشان اصفهانى جدا شــد. او پیشنهادهایى 
از تیم هاى دیگر نیز داشــت امــا در نهایت 
تصمیــم گرفت به مس رفســنجان برود و 

شاگرد محمد ربیعى شود. 
ترکمــان پــس از مهدى حســینى، مجید 
علیارى، میثم تیمورى، فرشاد محمدى مهر 
و شاهین توکلى،  ششمین خرید لیگ برترى 
مس رفسنجان در نقل و انتقاالت تابستانى 

محسوب مى شود.

محمد صلصالى، بازیکن اسبق ذوب آهن سه شنبه هفته 
گذشته به عنوان دستیار بومى مهدى تارتار براى حضور 
روى نیمکت گاندوها انتخاب شد. کاپیتان سال هاى دور 
ذوب آهن این بار قصد دارد در قامت یک مربى به تیمش 
کمک کند. کادر فنى جدید هم مى تواند از تجربیات وى 
براى موفقیت سبزپوشــان در لیگ بیست و یکم استفاده 
کند. خبرگــزارى «ایمنا» به بهانه حضــور صلصالى در 
کنار مهدى تارتار گفتگویى با وى انجام داده  که در ادامه 

مى خوانید.
به نظر مى رسد نیاز بود نسل گذشته 
ذوب آهن به نیمکــت این تیم اضافه 
شود، شاید براى همین به عنوان یکى 
از دستیاران بومى مهدى تارتار از سوى 

او انتخاب شدید؛ نظر خودتان در این 
باره چیست؟

از آقاى تارتار و باشــگاه که بــه من اعتماد 
داشتند تشکر مى کنم. در زمان بازى هم 
ســال ها براى این تیم زحمت کشیدم. 
به ذوب آهن مدیونم و حاال تمام تالشم 
را مى کنم تا در قامت یک مربى بتوانم 

مؤثر باشم.
سال هاى گذشته گاندوها 

سختى زیادى کشیدند. فکر 
مى کنید در لیــگ آینده بتوانید 
روزهاى تلخ را فراموش کنید؟

ذوب آهن حدود دو سال است شرایط خوبى را تجربه نکرد. 
اتفاقات این دو سال در شــأن نام ذوب آهن نبود. دو سال 
پیش مربى خارجى و سپس آقاى منصوریان آمدند. در آن 
فصل در مجموع باشگاه چهار سرمربى تغییر داد در حالى که 
نباید آن اتفاقات مى افتاد. فصل پیش نیز اشتباهاتى از سوى 
کادر مدیریتى سابق باشگاه اتفاق افتاد و در حالى که رحمان 
رضایى سابقه درخشانى در دوران فوتبالى دارد، اما به نظر 
من باید تجربیات بیشترى کسب مى کرد و به نیمکت تیم 
ذوب آهن مى رسید. بعد از رحمان رضایى، مجتبى حسینى 
هم با آنکه مربى با دانشى است و براى ذوب آهن زحمت 
کشیده است نتوانست نتایج مطلوب کسب کند. حاال دیگر 
گذشته ها گذشته و شرایط دست به دست یکدیگر داده تا 
آقاى تارتار به نیمکت ذوب آهــن بیاید و امیدوارم بتوانیم 

در کنار هــم نتایج خوبى 
کسب کنیم.

آیا آشنایى گذشته با مهدى 
تارتار یکى از دالیل انتخاب شما بود؟

من حدود 18 یا 19 سال پیش با مهدى تارتار در ابومسلم 
همبازى بوده ام. رابطه خوبى با او داشتم و طى این سال ها 
کمک هاى زیادى از او گرفته ام تا اینکه امسال به ذوب آهن 
آمد، لطف داشــت و نام من را براى حضور روى نیمکت 
انتخاب کرد. ان شاءا... بتوانم به ذوب آهن کمک کنم. واقعًا 
جاى ذوب آهن اینجا نیست. امیدوارم با کمک هواداران تیم 
بتوانیم تیم را به شرایط آرمانى برسانیم. یکى دو فصل است 
هواداران حسابى اذیت شده اند و حاال وقت آن رسیده که 

روزهاى تلخ گذشته فراموش شود.
در خصوص خریدهــاى تیم در نقل و 
انتقاالت صحبــت کنید. فکر مى کنید 
حضور آنها مى توانــد براى ذوب آهن 

مؤثر باشد؟
هر بازیکنى که به ذوب آهن اضافه مى شود با نظر سرمربى 
اســت. باید دید تفکرات مهدى تارتار چگونه است و چه 
هدفى دارد. در اصل چه انتظاراتى از بازیکنان جذب شده 
وجود دارد. در حال حاضر نمى توان در خصوص بازیکنان 
نظر داد، اما بر اساس شناختى که از آقاى تارتار دارم مى دانم 
کامًال حساب شده بازیکنان مدنظرش را جذب کرده است؛ 
البته در خصوص بازیکنان هم باید این را اضافه کنم که هیچ 
موقع تیم ذوب آهن روى عملکرد یک یا دو ستاره نبوده بلکه 
برعکس، محلى براى بازیکن سازى بوده و استعدادهاى 
خوبى به فوتبال معرفى کرده اســت. ناگفته نماند باید به 
بودجه باشگاه براى تیمدارى نیز توجه کرد و به نظر مى رسد 

جذب بازیکن همگى تحت تأثیر موارد فوق بوده است.
با توجه بــه اینکــه در تیم هاى پایه 
ذوب آهن نیــز کار کرده ایــد، آیا از 
تیم هــاى رده هاى پایین تــر آن نیز 

نفرات مستعد به تیم بزرگساالن اضافه 
مى شود؟

تیم هاى امید و جوانان با یکدیگر دیدار کردند و نفرات برتر 
زیر نظر کادر فنى انتخاب خواهند شد تا بتوانیم از بازیکنان 
مستعد رده هاى پایه که باشــگاه آنها را پرورش مى دهد، 
استفاده کنیم. البته امیدوارم آنها در سطح بزرگساالن باشند 

و بتوانند به تیم کمک کنند.
و اما حرف آخر...

باید این را به فوتبالدوســتان گویم کــه ما یک مجموعه 
هستیم. از بازیکنان و کادر فنى و هواداران گرفته تا کارگران 
کارخانه ذوب آهن، همگى براى بــاال بردن نام ذوب آهن 
تالش مى کنیم. از رسانه ها هم درخواست دارم یار و یاور 
تیم مان باشند. در اصفهان ذوب آهن و سپاهان دو باشگاهى 
است که نیاز به حمایت همه جانبه رسانه ها و هواداران دارد. 
ان شاءا... که براى هردو تیم در لیگ آینده بهترین اتفاقات 

رقم بخورد.

تارتار حساب شده بازیکن جذب کرده است

صحبتهاى جدید مهاجم تیم زنیت در واکنش به اخبار نقل و انتقاالتى درباره این بازیکن، بازتاب 
گسترده اى در رسانه هاى اروپایى داشته است.

آزمون که در نقل و انتقاالت تابستانى مورد توجه لیون، رم و لورکوزن بود، نهایتا در زنیت ماندنى شد تا در پایان 
قراردادش با تیم روسى، به عنوان بازیکن آزاد راهى تیم دیگرى شود.

آزمون در مصاحبه اى که به تازگى داشته، اعالم کرده که به جز این ســه تیم که نامشان در رسانه ها مطرح شده بود، 
تاتنهام هم دنبال او بوده اما با توجه به اینکه این بازیکن با زنیت قرارداد دارد، باشگاه روسى 

باید با جدایى او موافقت کند که این اتفاق رخ نداد.
این اولین بارى است که نام تاتنهام به عنوان مشترى آزمون مطرح شده و پیش از این 

گفته مى شد که باشگاه سرشناس انگلیسى به دنبال جذب مهدى طارمى بوده است. 
این وسط واکنش سایت football.london به صحبت هاى سردار آزمون 
هم جالب است و این سایت نوشته در شرایطى که حتى در بازار شایعات هم 
این بازیکن ایرانى به تاتنهام لینک نشده بود، او درباره پیشنهاد تیم انگلیسى 
خبر داده و به نظر مى رسد که باشگاه تاتنهام به آزمون به عنوان جانشین 
هرى کین نظر داشــت منتهى به گفته بازیکن ایرانى، زنیت تمام 
پیشنهادهاى رســیده براى این بازیکن را رد کرد و البته با توجه 

تصمیم گرفــت در تاتنهام به فوتبالش به اینکه هرى کین 
ادامه دهد، باشگاه انگلیســى، چندان از تصمیم زنیت 

درباره آزمون ناراحت نشد.

رســانه هــاى اروپایــى به 
درخشش جهانبخش در دیدار 
تیم ملى کشورمان مقابل سوریه 

واکنش نشان دادند.
پنج شنبه شب در اولین بازى انتخابى 
جــام جهانــى 2022 قطــر، تیم ملى 
کشورمان توانست در ورزشگاه آزادى مقابل 
برترى دست یابد.تیم ملى سوریه با گلزنى علیرضا جهانبخش به 

ش که در این روزها در باشگاه فاینورد نیز نمایش 
جهانبخ

ود به جا گذاشــته، با گلزنى در تیم ملى مورد 
درخشانى از خ

تمجید دوباره رسانه هاى هلندى قرار گرفت.

سایت fcupdate نوشــت که جهانبخش روز به روز بهتر 

مى شود و شرایط بدنى اش به مرز ایده آل مى رسد. او توانست 

پس از درخشــش در روتردام براى تیم ملى کشورش نیز 

نقشى مهم ایفا کند. این رسانه هلندى نوشت که جهانبخش 

ل حیاتى و حساسى را در انتخابى جام جهانى 2022 قطر 
گ

 ملى ایران به ثمر رسانده و توانسته اولین پیروزى 
براى تیم

ین تیم را در سریال انتخابى جام جهانى به نمایش گذارد.
ا

ســایت fr۱۲ نوشت که مســابقات ملى براى بازیکن 

فاینورد، علیرضا جهانبخش با موفقیت آغاز شــد. این 

بازیکن گل برترى تیمش را وارد دروازه سوریه کرد و 

توانست اولین پیروزى تیم ملى ایران را به ثبت رساند. 

او بهترین بازیکن زمین نام گرفت و دقایقى پیش از 

اتمام مسابقه تعویض شد و به بیرون از مسابقه رفت.

فرانس 24 نیز به تمجید از جهانبخش پرداخت ولى 

در کنار علیرضا از پاس زیباى طارمى نیز صحبت کرد. 

فرانس 24 نوشت: بازى طبق سنت قدیمى کند آغاز 

شد ولى کاپیتان علیرضا جهانبخش با یک پاس دیدنى 

از طارمى در دقیقه 56 توانست تیم ملى ایران را مقابل 
سوریه در ورزشگاه آزادى به برترى برسانند.

فرانس 24 البته نوشت که گل جهانبخش با کمى 

شانس به ثبت رسید و شوت این بازیکن با برخورد به 
بازیکن تیم ملى سوریه وارد دروازه شد. 

توتومرکاتو هم به درخشــش جهانبخش در این 

مسابقه اشاره کرد و نوشــت که این بازیکن باعث 

پیروزى تیم ملى ایران در مســابقات انتخابى جام 
جهانى 2022 شده است.

بازتاب درخشـــــش جهانبخش 
در رســـــــانه هاى اروپا

گلر تیم ملى سوریه یکى از گزینه هاى سپاهان براى دروازه است.
ابراهیم عالمه، گلر تیم ملى سوریه که براى تقابل با تیم ملى ایران به تهران سفر 

کرده بود،  احتمال دارد فصل آینده در لیگ برتر توپ بزند.
عالمه که سابقه یک نیم فصل حضور در لیگ برتر و تیم سپاهان را در کارنامه دارد 
یکى از گزینه هاى پیشنهاد شده به نویدکیا براى خط دروازه است و صحبت هاى 

در خصوص بازگشــت به ایران ابتدایى هم با او  انجام شده تا نظرش 
پرسیده شود.

هاى مطرح شده براى هنوز نویدکیــا از بین گزینه 
اعالم نکرده است. گلرى نظر نهایى خودش را 
نیازمند و عدم توافق با ســپاهان بعــد از جدایى 
جــذب گلــر خارجى گزینه هاى داخلى به دنبال 

است.

ذوب آهن نیازمند 
تغییرات گسترده 
بود

احتمال بازگشت ابراهیم عالمه
 به سپاهان

کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن درباره آغاز 
تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن براى حضور 
در مســابقات لیگ برتر و جــام حذفى در 
فصل جدید زیر نظر مهــدى تارتار اظهار 
داشت: پس از 2 سال دشوارى که با نتایج 
ضعیف براى ذوب آهن سپرى شد بهترین 
کار ممکن این بود که در سریع ترین زمان 
ممکن سرمربى تیم مشخص شود تا تیم 

شکل خود را پیدا کند.
قاسم حدادى فر تصریح کرد: خوشبختانه 
با حمایت هاى باشگاه و کارخانه ذوب آهن، 
مهدى تارتار به عنوان سرمربى معرفى شد 
و بازیکنان جوان و با تجربه اى بسیار خوبى 
به جمع ما اضافه شــدند و یارگیرى بسیار 
خوبى در این فصل انجام شده و 80 درصد 

تیم تغییر کرده است.
حدادى فر دربــاره وضعیت 
بدنى و جسمانى اش پس از 
گذراندن دوران مصدومیت 
گفت: در این مدت فعالیت 

و تــالش بســیار زیــادى 
انجام دادم. هنوز بــه آمادگى 

درصــد   100

نرســیده ام اما تمام تالش خــود را انجام 
مى دهم تا به مرز آمادگى براى بازى برسم 
و تا لحظه اى که این پیراهن را بر تن دارم 
تمام تالش خود را براى موفقیت ذوب آهن 

انجام مى دهم.
وى درباره وضعیت قراردادش با ذوب آهن 
نیز خاطرنشان کرد: هواداران ذوب آهن من 
را شــرمنده کردند و با لطف هیئت مدیره، 
مدیریت باشگاه و شــخص مهدى تارتار 
یک فصل دیگر در ذوب آهن ماندنى شدم 
و امیدوارم براى این باشــگاه مفید باشم تا 
خاطره خوبى در ذهن هــا به جاى بگذارم. 
امیدوارم سال آخر ســال خوبى براى من 
باشــد و خاطره خوبى براى مــن و مردم 

اصفهان باشد.
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن 
ادامه داد: فکــر مى کنم 
امســال، ســال آخــر 
فوتبالى ام باشد و امیدوارم 
بهترین عملکرد را داشته 
باشم. به دنبال این بودم که 
در فصل گذشته خداحافظى 
کنم اما به دلیل مصدومیت 
این اتفاق نیفتاد و امیدوارم در 
فصل جارى ایــن اتفاق در 
زمین مسابقه برایم رخ 

دهد.

حدادى فر:

فکر مى کنم امسال
سال آخر فوتبالى ام باشد

 تیم فوتبال ذوب آهن با خریدهایى کــه انجام داده 
فعال ترین تیم در فصل نقل و انتقاالت است. مجتبى 
فریدونى در این خصوص گفت: مــا تیممان را کامل 
بســتیم. 70 درصدش را همــان دو روز اول و چند 
درصدش را طى چند روز گذشــته انجام دادیم و روز 
سه شــنبه با تیم کامل تمریناتمان را استارت زدیم. 
ان شاءا... امســال با آمادگى کامل بازى ها را شروع 

مى کنیم.
او در مورد جدایى امینى، محمدى مهر، حقدوســت، 
رنجبرى، محمدزاده و یوسف بهزادى ادامه داد: قرارداد 

اکثر آنها تمام شده بود و جدا شدند.
وى در خصوص وضعیت میالد جهانــى و اینکه جدا 
مى شود یا خیر توضیح داد: جهانى خودش تمایل دارد 
که جدا شود ولى هنوز رسماً کارى نکرده و چیزى نگفته. 
سه شنبه در تمرین حضور داشت اینکه مى خواهد جدا 

بشود یا نه را دقیقاً نمى دانم.
فریدونى در مورد تغییرات بسیار زیاد در تیم ذوب آهن و 
عوض شدن شاکله این تیم عنوان کرد: تغییراتى که به 
ضرر تیم محسوب مى شود معموالً ناگهانى و در وسط 
فصل اتفاق مى افتد ولى باالخره تیم ما از نظر ساختارى 

مشکل داشته و مجبور بودیم تغییرات گسترده را ایجاد 
کنیم که ان شاءا... آنچه مى خواهیم بشود. معموالً این 

نتایج مثبت اســت. اکثر کسانى که جور وقت ها 
جذب  کردیم افرادى هستند که با آقاى ما 

تارتار کار کردند و دو طرف روى 
هم شناخت دارند و این موضوع 
مى تواند کمک کند و با آگاهى 
کامل این افراد جذب شدند.

مدافع سپاهان به کرمان رفت

یکى از گزینه هاى پیشنهاد شده به نویدکیا براى خط دروازه است و صحبت هاى
در خصوص بازگشــت به ایرانابتدایىهم با او  انجامشده تا نظرش

پرسیده شود.
هاى مطرح شده براىهنوز نویدکیــا از بین گزینه 
اعالم نکرده است. گلرى نظر نهایى خودش را 
نیازمند و عدم توافق باســپاهان بعــد از جدایى 
جــذب گلــر خارجىگزینه هاى داخلى به دنبال 

است.

تاتنهام هم آزمون را 
مى خواست

کاروان تیم ملى فوتبال ایران در حالى عصر جمعه گذشته 
براى برگزارى بازى با عراق راهى کشــور قطر شد که 
دراگان اسکوچیچ، وحید هاشمیان و مربى دروازه بانان به 

دلیل ابتال به کرونا حضور نداشتند.
سرمربى کروات تیم ملى ایران بار دیگر در تهران تست 
کرونا داد تا در صورت دریافت پاسخ منفى با اولین پرواز 
راهى دوحه شده و خود را به ملى پوشان برساند. اسکوچیچ 

که شب تولد خود را به تنهایى و با پیام شاگردانش در تیم 
ملى ایران پشت سر گذاشت منتظر دریافت پاسخ تست 
کروناى خود مى ماند تا بتواند این تیــم را قبل از بازى با 
عراق تمرین دهــد. تمرینات تیم ملى ایــران تا بازى با 
عراق همچنان زیر نظر ماریو تات و کریم باقرى و ابراهیم 
میرزاپور پیگیرى مى شود تا آنها نکات فنى سرمربى را به 

بازیکنان منتقل کنند.

تیم ملى فوتبال ایران ساعت 22 و 30 دقیقه 
 سه شنبه هفته جارى مقابل عراق دومین بازى 

خود در گروه A انتخابى جام جهانى 2022 را 
در دوحه قطر برگزار مى کند. ملى پوشان فوتبال 

ایران نخستین بازى خود را با پیروزى یک بر صفر 
مقابل سوریه در ورزشــگاه آزادى تهران پشت سر 

گذاشتند.

اصرار
 پشت اصرار براى 

رفتن اسکوچیچ از ایران

 محمد صلصالى:

ب 

ا در پایان 

طرح شده بود،

رس
در
تیم م
واکنش
پنج شنبه
جــام جهانـ
کشورمان توانست
تیم ملى سوریه با گلز

برترى دست یابد.
ب جهانبخش که در این روزها در
درخشانى از خود به جا گذاشــته،
تمجید دوباره رسانه هاى هلندى قر
eسایت fcupdate نوشــت که جه

مى شود و شرایط بدنى اش به مرز اید
پس از درخشــش در روتردام براى
نقشى مهم ایفا کند. این رسانه هلندى
گل حیاتى و حساسى را در انتخابى
براى تیم ملى ایران به ثمر رسانده و
این تیم را در سریال انتخابى جام جه
۲ســایت fr۱۲ نوشت که مســابقا

فاینورد، علیرضا جهانبخش با موف
بازیکن گل برترى تیمش را وارد
توانست اولین پیروزى تیم ملى ای

بهترین بازیکن زمین نام گرفت او
اتمام مسابقه تعویض شد و به بیرو
4فرانس 24 نیز به تمجید از جهانبخ
در کنار علیرضا از پاس زیباى طارمى
4فرانس 24 نوشت: بازى طبق سنت
شد ولى کاپیتان علیرضا جهانبخشب
6از طارمى در دقیقه 56 توانست تیم م
سوریه در ورزشگاه آزادى به برترىب
4فرانس 24 البته نوشت که گل جه
شانس به ثبت رسید و شوت این بازی
بازیکن تیم ملى سوریه وارد دروازه ش
توتومرکاتو هم به درخشــش جها
مسابقه اشاره کرد و نوشــت که این
پیروزى تیم ملى ایران در مســابقات

2جهانى 2022 شده است.

بازتاب درخشــــــــــــــــــــــــــــش
در رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ان شاءا... آنچه مى خواهیم بشود. معموالً این 
نتایج مثبت اســت. اکثر کسانى که ت ها 

کردیم افرادى هستند که با آقاى ب 
تارتار کار کردند و دو طرف روى 
هم شناخت دارند و این موضوع 
مى تواند کمک کند و با آگاهى
کامل این افراد جذب شدند.

 در تیم 
خ تست 
بازى با 
بازى با 
براهیم 
بى را به 

0 و 30 دقیقه 2تیم ملى فوتبال ایران ساعت 22
 سه شنبه هفته جارى مقابل عراق دومین بازى 
2 انتخابى جام جهانى 2022 را A در گروه Aخود

در دوحهقطر برگزار مى کند. ملى پوشان فوتبال 
ایران نخستین بازى خود را با پیروزى یک بر صفر 
مقابل سوریه در ورزشــگاه آزادى تهران پشت سر

گذاشتند.

جمع ما اضافه شــدند و یارگیرى بسیار  به
0خوبى در این فصل انجام شده و 80 درصد 

است. تیم تغییر کرده
حدادى فر دربــاره وضعیت 
جسمانى اش پس از بدنى و

گذراندن دورانمصدومیت 
گفت: در این مدت فعالیت 

بســیار زیــادى  و تــالش
انجام دادم. هنوز بــه آمادگى 

درصــد  100

باشــد و خاطره خوبى براى مــن
اصفهان باشد.

ذو کاپیتان تیم فوتبال
ادامه داد: فکــر
ســال امســال،
ا باشد و فوتبالى ام
بهترین عملکرد ر
این باشم. به دنبال
در فصل گذشته خد
کنم اما به دلیل مص
این اتفاق نیفتاد و امید
ا فصلجارى ایــن
زمین مسابقه بر

دهد.



0606 4122 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمیک شنبه  14 شهریور  ماه   1400
نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد که حــدود 20 درصد 
از بهبودیافتگان کووید 19 یا حتى افراد واکســینه شده، 
سیستم ایمنى شان به طورکامل در مقابل کروناویروس 

مصون نمى شود.
بر اساس گزارش تیمى از محققان دانشگاه علوم پزشکى 
وین اتریش، عوامل تعیین کننده در واکنش موفق ایمنى 
به کروناویروس اهمیت حیاتى در طراحى واکسن هاى 

مؤثر دارد.
تیم تحقیق، واکنش آنتى بادى کروناویروس را در جمعیت 
بزرگى از بیماران بعد از ابتالء به کووید 19 بررسى کردند.

دکتر «رودولف والنتا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 

مى گوید: «حدود 20 درصد از کسانى که از کووید 19 بهبود 
یافته بودند، قادر به توســعه ایمنى در برابر کروناویروس 
نیستند. این مطالعه نشان داد که حفاظت از ایمنى حیاتى 
که مانع از اتصال ویروس از اتصال و تهاجم به سلول هاى 
بدن مى شود، تنها زمانى اتفاق مى افتد که فرد بتواند آنتى 
بادى هاى خاصى را در برابر دامنه اتصال گیرنده پروتئین 

سنبله تولید کند.»
وى در ادامه تاکید مى کند: «با این حال، برخى افراد قادر به 

تولید این آنتى بادى به دالیل مختلف نیستند.»
محققان بــر انجــام تحقیقات بیشــتر در ایــن زمینه 

تاکید دارند.

استاد گروه ویروس شناسى دانشــکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکى تهران ویژگى هاى سویه MU کرونا را که 

به تازگى مطرح شده است، تشریح کرد.
دکتر مختارى آزاد درباره ویژگى هاى سویه MU کرونا که 
به تازگى مطرح شده است، گفت: این نوع ویروس سویه اى 
است که در ژانویه در کلمبیا شناســایى شد و بعد در اواخر 

مرداد ماه به عنوان یک سویه جدید پذیرفته شد.
وى افزود: ظاهرا سویه MU در مقایسه با سویه المبدا که 
همه نگران آن هستیم، قدرت بیشترى دارد و شاید بسیار زود 
بتواند در طبقه واریانت هایى از کرونا قرار بگیرد که موجب 
نگرانى مى شوند. زیرا موتاسیون هایى در آن ایجاد نشده که 

البته هنوز ثابت نشده اما مقاالتى وجود دارد که نشان مى دهد 
سویه MU، چه به صورت طبیعى افراد به کرونا مبتال شده 
باشند و چه واکسن زده باشند، شاید بتواند از سیستم ایمنى 

فرار کند. به نظر مى آید که از المبدا مهم تر است.
مختارى آزاد گفت: برخى کشــورهاى اروپایى یک تا دو 
مورد از این سویه را گزارش کرده اند. نمى توان هیچ ویروس 
 MU تنفســى را محدود کرد. به نظر مى رسد که سویه
قوى تر از المبدا باشد. ممکن است بعدها این واریانت در 
کشورها بچرخد اما هنوز ســازمان جهانى بهداشت قبول 
نکرده که این سویه مى تواند جزو سویه هاى نگران کننده 

باشد.

20 درصد افرادى که واکسن 
زده اند ایمن نمى شوند

 MU آنچه در مورد جهش
در کرونا باید بدانیم

پیام نور کالً مجازى شد
   ایسـنا | دانشـگاه پیام نور اعـالم کرد کـه با توجه 
بـه پیگیـرى هـاى مکـرر دانشـجویان و نگرانـى آنهـا 
در خصوص شـیوع کرونا، این دانشـگاه بـه منظور حفظ 
سـالمت و آرامش روحى دانشـجویان ترم آتـى را نیز  به 
صورت کامال الکترونیکى برگزار مى کند. بر این اسـاس، 
برگزارى الکترونیکى کالس ها و همچنین کلیه فرایندهاى 
آموزشى، شامل دانشجویان این دانشگاه در تمامى مقاطع 
کارشناسـى، کارشناسـى ارشـد و دکترى خواهد بود. این 
دانشـگاه تاکید کرده که با آغاز پاندمى کرونا دانشگاه پیام 
نور على رغـم اینکه حجم باالیـى از آزمون هـاى خود را 
به صورت الکترونیکى برگزار مى کرد، توانسـت با تقویت 
زیرساختهاعالوه بر برگزارى الکترونیکى کلیه کالس ها، 
تعداد 3 میلیون نفر آزمون الکترونیکى را با موفقیت برگزار 
کرده و حتى به دیگر دانشگاه ها نیز در این زمینه کمک کند.

کار عجیب معلم کالیفرنیایى 
   ایسـنا | یـک معلـم مدرسـه ابتدایـى در ایالـت 
کالیفرنیاى آمریکا به رغم آنکه به کرونا مبتال بود، سـر 
کالس درس حاضر شـد و نیمى از دانش آموزانش را به 
ویروس جهش یافته دلتا آلوده کرد. این معلم که واکسن 
کرونا هم نزده بود با وجودى که عالئم بیمارى را داشته، 
دو روز متوالى بدون ماسک سـر کالس حاضر شده و با 
صداى بلند مطالـب را براى دانش آمـوزان توضیح داده 
است. این اقدام سـهل انگارانه منجر به ابتالى نیمى از 
دانش آموزان وى و در مجموع ابتالى 26 نفر در مدرسه 

به سویه جهش یافته دلتا شده است.

تأخیر چند روزه
  جاى نگرانى ندارد

   ایرنـا | دبیر شـوراى سـالمت اهواز بـا بیان تالش 
براى تامین واکسن و از سر گیرى روند واکسیناسیون در 
استان خوزستان در حال انجام است گفت: مردم نگران 
تاخیر چند روزه در تزریق دز دوم واکسـن کرونا نباشند. 
امرالـه مردانـى جمعه شـب در یـک برنامـه تلویزیونى
 اظهار داشت: استان خوزستان در تزریق واکسن یکى از 
استان هاى پیشرو است به گونه اى که روزانه 30 تا 35 

هزار دز واکسن در این استان تزریق مى شود.

از مهرماه...
   ایرنـا | حسـینعلى شـهریارى، رییـس کمیسـیون 
بهداشـت و درمـان مجلـس شـوراى اسـالمى گفـت: 
جمهورى اسـالمى ایران در زمینه تولید واکسن جزو 6 
کشور برتر دنیا است و از مهرماه به حجم قابل توجهى از 

تولید واکسن خواهیم رسید.

تنها براى بیماران حاد 
   ایرنا | معاون شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب 
گفت: سـى تى اسـکن ریه تنها براى بیمـاران مبتال به 
ویروس کرونا داراى شـرایط حاد و ضرورى با اکسـیژن 
خون زیـر 90درصـد، نیاز اسـت. دکتر محسـن مرادى 
اظهار داشت: بیمارانى که خودسرانه تصمیم به سى تى 
اسـکن مى کنند در صورت تنگ نفس شدید و اکسیژن 
خون زیر 90 با ارجاع و تشـخیص پزشک متخصص به 
بیمارستان و انجام سى تى اسـکن مراجعه کنند زیرا که 
تجمع بى مورد و تردد در محیط آلوده به ویروس خود نیز 

خطرآفرین است.

آگهى تغییرات
شــرکت آرا صنعــت آوید ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 62773 و شناســه ملى 
14008491933 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/05/03 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : - آقاى امیر عطریان به شــماره ملى 
1287201024 ، خانم متینه عطریان افیانى 
به شماره ملى 1271793814 و آقاى محمد 
عطریان اقبالى به شماره ملى 1292447060 
بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدنــد. - خانم فهیمه 
میرزایى به شــماره ملــى 1271662000 
بســمت بــازرس اصلــى و خانــم فاطمه 
الســادات طباطبایى کوپائى به شماره ملى 
1271357143 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - 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 (1184601)

آگهى تغییرات
شرکت ایلیا نوید اســپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 33443 و شناسه ملى 10260539587 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سرمایه شرکت از مبلغ 100000000000ریال به 
200000000000ریــال از طریــق مطالبات حال 
شده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساســنامه بشرح زیراصالح شد ســرمایه شرکت 
مبلغ 200000000000 ریال نقدى اســت که به 
20000000سهم با نام عادى 10000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1184566)

آگهى تغییرات
شــرکت آذر سپید ســپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 34210 و شناســه ملى 
10861974900 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى مــورخ 1400/02/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سمیرا صفا به کدملى 
1292535814 وافســانه ســادات مدنــى به 
کدملى1271139723بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1184578)

آگهى اصالحى
شرکت شــفا صدر ســپاهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 37587 و شناســه ملــى 
10260551593 عطــف بــه آگهى شــماره 
خ  ر 1مــو 4 0 0 3 0 4 0 2 0 8 5 0 0 7 0 7 1
1400/04/27 عبــارت "اساســنامه جدیــد 
شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب 
و جایگزین اساسنامه قبلى شــد" از قلم افتاده ، 
مراتب بدینوسیله اصالح و جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1184588)

آگهى تغییرات
شرکت ابر ثمین نقش جهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 44760 و شناســه ملى 10260626913 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و 
صدور سهام جدید از مبلغ 20000000000 ریال به 
مبلغ 100000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 100000000000 ریال نقدى است منقسم به 
100000 سهم 1000000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1184600)

آگهى تغییرات
شرکت ابر ثمین نقش جهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 44760 و شناســه ملى 10260626913 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمد 
باغبانیان الیادران اصفهانى به کدملى 1292095199 
به سمت بازرس اصلى و احمد عبدالى ششجوانى به 
شــماره ملى 6219459679 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشــر آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1184603)

آگهى تغییرات
شرکت همیار تجهیز آسیا شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 62435 و شناســه ملى 14008346787 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فرشــاد حســن پور کازرونى به کدملى 
1270097784 بعنوان مدیرعامل و زهرا ذبیحى به کدملى 
1270858084 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حامد 
حسن پور کازرونى به کدملى 1287252419 بسمت رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند.کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است . مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1184624)

آگهى تغییرات
شــرکت همیار تجهیز آســیا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 62435 
و شناســه ملــى 14008346787 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حامد حسن 
پور کازرونى به کدملى 1287252419 
و فرشاد حســن پور کازرونى به کدملى 
1270097784 و زهرا ذبیحى به کدملى 
1270858084 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. احســان رســائى به کدملى 
1270044966 و مجتبى محمدى قلعه 
تکى به کدملى 4623359328 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1184625)

فقدان مدارك
گواهینامه تایید صالحیت به شماره 
99/180 مورخ 15 / 6 / 99 صادره 
از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان مربوط به شرکت 
سروستان زنده رود به شماره ثبت 
39152 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

روى موج کووید-19

هم زمان با گسترش ســویه هاى جدید کرونا و نگرانى 
مقامات لندن از شیوع موج جدید این ویروس در کشور، 
آمارها نشان مى دهد که در اولین هفته بازگشایى مدارس 
انگلیس بالغ بر 32 هزار دانش آموز به دلیل ابتال به کرونا 

یا تماس با فرد مبتال غیبت داشته اند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شــده 6471 دانش آموز در 
انگلیس هفته گذشته به کرونا مبتال بوده و 25 هزار و 622 
تن دیگر در قرنطینه به سر مى برند. مقایسه آمارها حاکى 
از افزایش دو برابرى شمار مبتالیان و دانش آموزانى است 

که در قرنطینه هستند.
این درحالیســت که دولت انگلیس از تیرماه گذشــته 
محدودیت هاى کرونایى را کاهــش داد و تقریبا به صفر 
رســاند. به این ترتیب اگر دانش آمــوزى به کرونا مبتال 
شود، کل کالس تعطیل نمى شــود و افرادى که با او در 
تماس بودند به جاى 10 روز، فقط یک یا دو روز قرنطینه 

مى شوند.
هفته پیش اعالم شد که نیمى از دانش آموزان دبیرستان 
ناینیان واقع در شهر کرکینتیلف اسکاتلند غیبت داشتند. از 

850 دانش آموز ثبت نام شده در مدرسه یادشده، حدود 450 
نفر منتظر نتیجه آزمایش پى سى آر و در قرنطینه بودند. 

دولت مى گوید که طبق قوانین جدید، نشســتن در کنار 
فرد مبتال به کرونا در مدرسه، «تماس نزدیک» محسوب 
نمى شود. طبق مقررات، کسى که با فرد کرونایى در تماس 
نزدیک باشد باید خود را قرنطینه، آزمایش پى سى آر انجام 
دهد و تا مشخص شدن نتیجه آن منتظر بماند. اما دولت 
مى گوید که تمــاس نزدیک فقط به شــرایطى اطالق 
مى شــود که دو طرف براى مدت طوالنى در مجاورت 

یکدیگر باشند و این وضعیت در مدرسه رخ نمى دهد.
با توجه به اینکه نتیجه آزمایش پى ســى آر ظرف مدت 
24 تا 48 ساعت مشخص مى شود دولت با تغییر مقررات 
مدت غیبت دانش آموزانى را کــه نتیجه آزمایش آن ها 
منفى است کاهش داده است.  پیشــتر 10 روز قرنطینه 
براى افرادى که با بیمار کرونایى در تماس نزدیک بودند 

الزامى بود.
مسئولین آموزشــى انگلیس مى گویند که قوانین جدید 
بر اســاس تحلیل داده هاى یک سال گذشته وضع شده 

است. در بررســى هاى به عمل آمده مواردى چون خطر 
انتقال ویروس بین دانش آموزان، قرنطینه، آســیب هاى 
آموزشى و آمار افراد واکسینه شده در کشور مد نظر قرار 

گرفته شده است.
این درحالیســت که آمار ابتال به کرونا در انگلیس روند 
صعودى دارد و مقامات این کشور شناسایى 55 مورد ابتال 
به سویه «مو» را که گفته مى شود در برابر واکسن کرونا 
مقاوم تر اســت تائید کرده اند. تاکنون بالغ بر 6 میلیون و 
862 هزار و 904 نفر به کرونا مبتال شده و از این تعداد 132 
هزار و 920 نفر جان باخته اند. فقط در 24 ساعت گذشته 
38 هزار و 154 نفر به این ویروس مبتال و 178 نفر زندگى 

خود را از دست داده اند.
دولت انگلیس سال گذشته رویکرد مشابهى را در پیش 
گرفت و به رغم آمار باالى ابتال بــه کرونا مدارس را از 
ابتداى سپتامبر (اواسط شهریور) بازکرد. سه ماه بعد که 
سویه جدید کرونا شناسایى و آمار تلفات ناشى از ابتال به 
کرونا روزانه به یک هزار نفر رســید از تصمیم خود عقب 

نشینى و مدارس را تعطیل کرد.

بازگشایى مدارس انگلیس در سایه 
سویه هاى جدید کرونا

شــرکت هاى «فایزر» و «مرك» آزمایش هاى بالینى 
جدیدى را با هدف بررسى اثربخشى داروهاى خوراکى ضد 
ویروس کرونا آغاز کردند. شرکت هاى بزرگ داروسازى 
این بار براى تولید داروى ضد کووید-19 رقابت مى کنند.

در کارآزمایى بالینى که در مرحله میانى-انتهایى قرار دارد،  

داروى خوراکى ضد ویروس کرونا به 1140 نفر داوطلب 
بزرگسال بسترى نشده با تشخیص عفونت ویروس کرونا 
تجویز مى شــود. این داوطلبان در معرض خطر بیمارى 
شدید قرار ندارند. عالوه بر شــرکت هاى فایزر و مرك، 
رقیب سوئیسى آنها یعنى شرکت Roche نیز بیشترین 

پیشرفت را در ساخت اولین قرص خوراکى ضد ویروس 
براى درمان یا احتماال پیشگیرى از کرونا داشته است.

در حال حاضــر، داروى وریدى که با نام «رمدســیویر» 
شناخته مى شود، تنها درمان ضد ویروسى مورد تایید براى 

کووید-19 در ایاالت متحده است.

غذا هایى وجود دارند که توصیه مى شود قبل از تزریق 
واکسن کرونا آنها را مصرف نکنید.

دکتر نیکیتا خارلوف متخصــص گوارش روس اظهار 
کرد: الزم اســت قبل از واکسیناســیون علیه کرونا 
تغییراتى در رژیم غذایى ایجاد شود تا احتمال عوارض 

جانبى کاهش یابد.
به گفته او بسیار ضرورى است که از خوردن شیرینى 
قبل از واکسیناسیون خوددارى کنید؛ زیرا وقتى سطح 
قند خون باال مى رود، تحمل عوارض جانبى واکســن 

دشوار مى شود.
این پزشــک متخصص مى گوید: شیرینى ها از جمله 
غذا هایى هستند که قبل از واکسیناسیون علیه کرونا 
ممنوع شــده اند، زیــرا باعث افزایش ســطح قند در 
خون مى شوند. نیکیتا خارلوفى اضافه مى کند که این 

ممنوعیت شامل غذا هاى غنى از کربوهیدرات حتى غیر 
شیرین مانند سیب زمینى، فرنى و نان مى شود زیرا آن ها 

هم باعث افزایش سطح قند خون مى شوند.
این پزشــک توصیه مى کند از خوردن میوه ها قبل از 
واکسیناســیون خوددارى کرده یا آن هــا را به نصف 
کاهش دهید. همچنین بهتر است از مصرف موز، انگور 
و هندوانه قبل و بعد از واکسیناسیون خوددارى کنید، اما 

مصرف مرکبات ممنوعیتى ندارد.
او مى افزاید: عــالوه بر پرهیــز از غذا هایى که باعث 
افزایش ســطح قند خون مى شــوند، باید از مصرف 
غذا هایى که باعث ایجاد حساســیت مى شــوند نیز 
خوددارى شــود. نیکیتا خارلوفى مى گوید: شما نباید 
غذا هاى جدید میل کنید، بلکه باید فقط غذا هایى را که 

به آن عادت دارید بخورید.

یک قدم دیگر به سمت تولید داروى خوراکى ضد کرونا 

غذاهایى که نباید پیش از تزریق واکسن مصرف شوند

این روزها صحبت از سویه «المبدا» است که مى گویند از 
«دلتا» هم خطرناك تر است. البته ناگفته نماند که سازمان 
جهانى بهداشــت هم از بررسى ســویه «مو» خبر داده 
است. یعنى اینکه هر روز با چهره جدیدى از کرونا مواجه 
مى شویم که آمادگى مبارزه و مقابله با آن را نداریم و فقط 

قربانى مى دهیم.
شــاید یادمان نرفته باشد که با شــروع بیمارى کرونا و 
گسترش ان به کل کشور در نهایت، دولت تصمیم گرفت 
روزهاى آخر اسفند 98 و نوروز 99 را به طور کلى تعطیل 

اعالم کند.
آن روزها مردم، به شدت از کرونا هراس داشتند 
و همین مسئله باعث شده بود که ترددها کمتر 
شود و رفت و آمدها و دید و بازدیدهاى نوروزى 
به حداقل برســد. رفته رفته و با گذشت زمان، 
شرایط کرونایى در کشور تغییر کرد و تابستان 
99 بود که شاهد اوج گیرى بیمارى و افزایش 

موارد ابتالء و مرگ و میر بودیم.
در چنین شــرایطى بود که باز هــم دولت به 
تعطیلى رو آورد و تصمیم گرفت جاده ها را ببندد 
و از رفت و آمدهاى غیر ضرورى جلوگیرى کند 

تا بتواند کرونا را کنترل کند کــه البته خوب جواب داد و 
شــدت بیمارى دوباره فروکش کرد. اما، این آخرین بار 
بود که چنین روندى از بیمارى را شــاهد بودیم. زیرا، در 
پیک هاى بعدى شــاهد افزایش موارد ابتالء و فوتى ها 
بودیم و حاال نیز نزدیک به 3 ماه اســت که پیک پنجم 
را داریم و همچنان نیز وضعیت آن طور که باید، رضایت 
بخش نیســت و در برخى استان ها شــاهد تداوم سیر 

صعودى موارد ابتالء هستیم.
این در حالى اســت که صحبت از سویه جدید «المبدا» 
است که اگر بیاید، شرایط اوضاع وخیم تر شود. در همین 
حال، در اظهارات و مصاحبه هاى برخى از دست اندرکاران 
نظام سالمت اعم از نماینده مجلس و رئیس بیمارستان 
و متخصص، بر این موضوع اصرار دارند که سویه جدید 

کرونا هنوز وارد کشور نشده است!
اینکه بیاییم و بگوییم این ویروس وارد مرزهاى جغرافیایى 

کشور نشده است، مشــکلى را حل نمى کند. لذا، به نظر 
مى رســد که باید از این قبیل مصاحبه هاى کلیشه اى و 
خنثى، دست کشــیده و به وزارت بهداشت و ستاد ملى 
کرونا، برنامه اى پیشنهاد بدهیم که چگونه بتوانیم در کنار 
برنامه واکسیناســیون، مردم را به جدى گرفتن رعایت 

پروتکل ها ترغیب کنیم.
آنچه مســلم اســت، در حال حاضر وضعیــت رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در کشور، آن طور که باید باشد، 
نیست و تقریباً کمتر از 40 درصد مردم نسبت به رعایت این 
پروتکل ها جدى هستند. در صورتى که مسئوالن وزارت 

بهداشت، بارها و به دفعات عنوان کرده اند که اگر به مرز 90 
درصد رعایت پروتکل ها نرسیم، باید منتظر بحران هاى 

بعدى کرونا باشیم.
شاید باید از پیک پنجم درس عبرت بگیریم که چگونه 
باعث شد آمار مرگ هاى روزانه به باالى 700 نفر برسد و 

موارد ابتالء به بیش از 50 هزار مورد افزایش یابد.
قطع مســلم، واکنش به این موضوع اینگونه خواهد بود 
که اگر برنامه واکسیناســیون زودتر آغاز مى شد، امروز 
گرفتارى هاى کرونایى کمتر بود. ایــن موضوع کامًال 
صحیح و علمى است، اما اینکه فقط با واکسن مى توانیم 
بر این ویروس غلبه کنیم. جواب این ســوال نیز «خیر» 
است، زیرا انجام واکسیناسیون بدون رعایت پروتکل ها به 
شکست منجر خواهد شد. بنابراین، الزم است تا دیر نشده 
نسبت به خطر عادى انگارى شرایط کرونایى، اقدامات 

مؤثرى را اجرا کنیم.

از پیک پنجم عبرت بگیریم
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مطالعه جدیدى که در کنفرانس سازمان سکته مغزى اروپا ارائه شد نشان 
مى دهد که استرس شغلى، اختالالت خواب و خستگى که از عوامل خطر 
غیرعادى حمله و سکته قلبى محسوب مى شوند، در بین زنان شدیدتر 

از مردان است.
به طور کلى، براى هر دو جنس، میزان گزارش اســترس شغلى از 59 
درصد در سال 2012، به 66 درصد در سال 2017 افزایش یافته است و 
درصد کسانى که احساس خستگى کرده اند از 23 درصد به 29 درصد 
افزایش یافته است تا افزایش ها به طور کلى براى زنان 33 و براى مردان 

26 درصد باشد.
در همان دوره، تعداد اختالالت خواب گزارش شده از 24 درصد به 29 
درصد افزایش یافته و اختالالت خواب شــدید در زنان 8 درصد و در 

مردان 5 درصد بوده است.
این مطالعه همچنین نشــان داد که عوامل خطرســاز ســنتى براى 
بیمارى هاى قلبى عروقى در همان بازه زمانى ثابت باقى ماند، به طورى 
که 27 درصد  فشار خون باال، 18 درصد  کلسترول باال و 5 درصد دیابت 
داشتند. چاقى به 11 درصد افزایش یافت و سیگار کشیدن از حدود 10/5 

نخ به 9/5 نخ در روز کاهش یافت، اما این میزان در مردان بیشتر بود.
مردان بیشتر از زنان در این مطالعه ســیگار مى کشیدند و چاق بودند، 
اما زنان نســبت باالترى از عوامل خطر غیرعادى براى حمالت قلبى 
و سکته مغزى مانند استرس شــغلى، اختالالت خواب و خستگى را 

گزارش کردند.
محققان افزایش کلى عوامل خطر غیرمعمول را در هر دو جنس مشاهده 
کردند، اما این عوامل در زنان شرکت کننده بیشتر مشهود بود، در حالى 

که اکثر عوامل خطرساز قلبى عروقى ثابت ماند.
این یافته ها بر این واقعیت تأکید مى کند که تفاوت هاى جنسیتى براى 

عوامل خطر غیر معمول براى بیمارى هاى قلبى عروقى وجود دارد. 
دیابت، فشار خون باال و کلسترول باال، همراه با سیگار کشیدن، چاقى و 
عدم تحرك بدنى، عوامل خطرساز قابل تعدیل براى بیمارى هاى قلبى 
عروقى هستند، اما اخیراً مشخص شده است که عوامل خطرساز غیر 
سنتى، مانند استرس شغلى و مشکالت خواب، مى توانند به طور قابل 

توجهى خطرات قلبى و عروق خونى را افزایش دهند.
داده ها نشان مى دهد که طیف وسیعى از عوامل خطر براى بیمارى هاى 
قلبى عروقى گزارش شده اســت، که فراتر از عوامل پزشکى رسمى 
استرس اجتماعى است و در استراتژى هاى جلوگیرى از حمالت قلبى و 

سکته مغزى کمک بهترى خواهد کرد.

بیمارى هایى که عالمتشان تب است
دماى معمولى بدن در حدود 37 درجه سانتى گراد است و وقتى به 38 
درجه برسد و این دما بیشتر از چند ساعت تداوم داشته باشد، در قلمرو 
تب قرار مى گیرد. شرایط زیر برخى مشکالت سالمت است که مى تواند 

عامل بروز تب باشد:
عفونت

عفونت را شاید بتوان شایع ترین علت تب کردن دانست. وقتى بدن شما 
درحال مقابله با باکترى ها یا ویروس هاست ماده اى به نام پیروژن آزاد 
مى کند که به نوبه خود ترموســتات داخلى بدن را از نو تنظیم مى کند. 
درنتیجه درجه حرارت بــدن باال مى رود تا محیط نامســاعدى براى 

باکترى ها یا ویروس هاى متجاوز ایجاد شود.
گرمازدگى

گرمازدگى عبارت از ناتوانى بدن در دفع گرما و افزایش دماى درون بدن 
به حدود 40 درجه سانتى گراد است که به علت فعالیت شدید یا گرماى 
هوا ایجاد مى شود. در شرایط عادى، بدن عملکرد هایى دارد که باعث 

خنک شدن آن مى شود.
وجود لخته خون

تب مى تواند نشانه لخته شدن خون باشــد، زیرا اگر لخته خونى که در 
رگ ها تشکیل مى شود به قلب و ریه برســد، مى تواند از جریان خون 
جلوگیرى کند. به گفته کارشناسان، اگر تب با درد، تورم و قرمزى پا یا 
تنگى نفس همراه باشد، مى تواند از لخته شدن خون حکایت داشته باشد.

اختالالت هورمونى
پرکارى تیروئید به خودى خود باعث ایجاد تب نمى شود، اما مى تواند 
عامل بروز یک اختالل بسیار خطرناك و کشنده باشد که با تولید بسیار 
زیاد هورمون تیروئید همراه است و «توفان تیروئیدى» نامیده مى شود. 
در این حالت، تب معموال با باال رفتن ضربان قلب، نوسانات فشار خون 

و لرز همراه است.
مصرف برخى دارو ها

بســیارى از دارو ها مانند آنتى بیوتیک ها مى تواند باعث بروز تب شود. 
به گفته کارشناسان دارو هاى ضد تشنج و برخى دارو هاى گیاهى هم 
مى تواند عامل بروز تب باشد؛ بنابراین هنگام مصرف هر داروى جدیدى 
باید واکنش بدن خود را کنترل کنید. به گفته کارشناسان این نوع تب 
معموال یک هفته پس از شروع مصرف داروى جدید شروع مى شود و با 

قطع مصرف دارو پایان مى یابد.
التهاب

برخى شرایط التهابى مانند آرتریت روماتوئید و لوپوس مى تواند باعث 
ایجاد تب شود. در این شرایط هم تب به دلیل تولید پیروژن که باعث باال 
رفتن دماى بدن مى شود اتفاق مى افتد؛ بنابراین اگر بیمارى التهابى دارید 

که به نوعى دچار عود شده است، نتیجه آن ممکن است بروز تب باشد.
جراحى

افرادى که تجربه یک جراحى را داشــته اند ممکن اســت در چند روز 
اول بعد از جراحى دمایى باالتر از دمــاى معمولى بدن را تجربه کنند. 
مطالعات نشان مى دهد در 90 درصد بیماران، این مشکل وجود دارد. 
کارشناسان مى گویند دلیل این موضوع این است که بدن در واکنش به 
عمل جراحى، پروتئین هاى التهابى تولید مى کند و تب واکنش بدن به 

تولید این پروتئین هاست. 
سرطان

هرچند تب عالمت عمده یا نخستین عالمت سرطان نیست، اما مى تواند 
یکى از عالیم آن باشد. به گفته کارشناسان چندین سرطان با تب همراه 
هستند که لوسمى سرطان لنفاوى از جمله آن هاست. دلیلش این است 
که در این سرطان ها سلول هاى سرطانى واکنش التهابى ایجاد مى کنند 
که بدن با تب به آن پاسخ مى دهد. اگر تب با عالیمى همچون کاهش 

وزن و تعریق شبانه همراه باشد باید با پزشک درباره آن مشورت شود.

گوش را خودسرانه پاکسازى نکنید
استرس شغلى زنان را در معرض 

حمالت قلبى قرار مى دهد

یک متخصص گوش، حلق و بینى در همدان نســبت به نظافت خودســرانه ناحیه 
گوش هشدار داد.

دکتر علیرضا موحد اظهارکرد: گوش و پوســت داخل آن داراى لطافت و حساسیت 
بوده، بنابراین افراد نباید خودسرانه اقدام به پاکسازى نواحى داخلى گوش کنند.

وى با بیان اینکه پاکسازى گوش و شستشوى آن هیچ آسیبى به گوش نمى رساند، 
تصریح کرد: برخى از شــهروندان بر این باورند که پاکسازى وشستشوى گوش به 
مرور زمان موجب آسیب در ناحیه گوش مى شود و این در حالیست که اگر شستشو و 

مراقبت توسط پزشک انجام شود هیچ خطرى گوش را تهدید نمى کند.

این پزشــک متخصص با بیان اینکه مجراى داخلى گوش از حساســیت و لطافت 
باالیى برخوردار است، تصریح کرد: پوست داخلى براى محافظت از سیستم شنوایى 
جرم هایى را تولید مى کند که این جرم با داشتن خاصیت اسیدى و چرب و بوى بد، 
براى جلوگیرى از ورود عوامل بیرونى از جمله گرد و خاك، حشرات و سایر مصادیق 

ضرورى است.
وى ادامه داد: در برخى موارد تجمع جرم و سایر مصادیق باعث گرفتگى مجرا وکم 
شنوایى یا سنگین شدن سر مى شود که فرد بعد از احساس این عالئم باید به پزشک 

متخصص مراجعه کند.
دکتر موحد یادآورد: پزشــکان براى پاکسازى گوش از ســه روش ساکشن، لوپ و 

شستشو استفاده کرده و اقدام به برداشتن اجرام اضافى مى کنند.
این پزشک متخصص تأکید کرد: وجود جرم نوعى عامل دفاعى براى گوش محسوب 

مى شود، بنابراین نباید به طورکامل جرم هاى داخل گوش تخلیه شود.
وى برداشتن جرم داخل گوش به وسیله گوش پاك کن را امرى اشتباه دانست و گفت: 
گوش پاك کن براى ناحیه خارجى گوش کاربرد داشته و افراد نباید خودسرانه از گوش 

پاك کن براى پاکسازى ناحیه داخلى گوش استفاده کنند.
موحد با بیان اینکه پاکسازى خودسرانه ناحیه داخلى گوش مى تواند به پرده گوش 
آسیب برساند، تصریح کرد: فرد بدون آگاهى اقدام به پاك کردن ناحیه داخلى گوش 
کرده ممکن اســت جرم هاى داخلى را به ناحیه پرده گوش هدایت کرده و یا پوست 

داخلى گوش را ملتهب کرده و در نهایت خونریزى در ناحیه گوش ایجاد شود.
وى ادامه داد: انجــام تمامى این امور خودســرانه خطر عفونت گــوش را افزایش 
مى دهد، خلقت سیســتم گوش به گونه اى اســت که جرم هاى اضافى توســط 
حرکت فک و صــورت و با صحبــت کردن دفع مى شــود و نیازى به پاکســازى

 دستى ندارد.
این متخصص گــوش و حلق وبینى در پایان گفت: هرگاه فردى احســاس کاهش 
شنوایى، سنگینى در ناحیه گوش و سر داشت و یا بعد از استحمام احساس گرفتگى 
گوش داشت باید به پزشک متخصص مراجعه و از هر گونه اقدام خودسرانه براى رفع 

مشکل خوددارى کند.

یک متخصص گوش و حلق و بینى گفت: ابتال به التهاب لوزه در بیشتر 
موارد ارثى بوده و درمان آن نیز بى درد است.

محمد پورحاجى اظهار کرد: در انتهاى ســر و ابتداى گردن سه گره  
لنفاوى وجود دارد که یکى لوزه زبانى بوده و دیگرى لوزه کامى است 
که در چپ و راست حلق قرار دارد. سومین گره لنفاوى هم در سقف 
حلق به وجود مى آید، اما شایع ترین التهاب لوزه، لوزه کامى بوده که در 

کودکان بسیار رایج است.
او افزود: لوزه کامى در دو حالت مى تواند اتفاق بیافتد، یکى در کودکان 

3 تا 10 سال و دیگرى در بزرگساالنى که هیچ سابقه اى در کودکى 
نداشته اند و عفونت در آن ها شروع شــده و ادامه مى یابد. عفونت ها 
به سه دسته حاد، مزمن، باکتریال و یا ویروسى تقسیم مى شوند که 
عفونت هاى حاد مواردى بوده که بیمارى چندیــن روز با آن درگیر 
است و در برخى موارد با آنتى بیوتیک درمان مى شوند، اما پس از مدتى 

دوباره حاد مى شود.
پورحاجى ادامه داد: درعفونت هاى مزمن بیمار ماه هاى طوالنى دچار 
گلودرد مى شود و این درد در مقابل آنتى بیوتیک ها نیز مقاوم است. 

عفونت باکتریال و یا ویروسى که نوع دیگر عفونت ها است در فصل 
زمستان معموال عفونت هاى ویروسى بسیار شایعى وجود دارد که در 
برخى موارد نیازى به درمان آنتى بیوتیک ندارد و با سرم آب نمک و یا 

مسکن قابل درمان است.
او گفت: عفونت ها باکترى هایى هســتند که معموال منشاء درد ها از 
همین عفونت هاست و مى تواند باعث بزرگى لوزه شده و سپس باعث 
اختالل در تنفس شــود که یکى از عوارض هاى آن خرو پوف هاى 
شبانه و در دماغ حرف زدن اســت. عفونت ویروسى خود را با بزرگ 

کردن لوزه نشان مى دهد.
متخصص گوش و حلق و بینى با اشــاره به درد هــاى لوزه، گفت: 
شایع ترین عالئم لوزه درد هاى هنگام بلعیدن غذاست که با خوردن 

غذا و بلعیدن آن این غده ها به داخل فشرده شده و باعث درد مى شوند. 
عوارض بعدى عالئم التهاب لوزه تب، بى حالى، بوى بد دهان و دلیل 

چرك و افزایش عفونت فرد بیمار دچار گوش درد شدید شود. 
او با اشاره به پیشگیرى و زمینه ژنتیکى التهاب لوزه، بیان کرد: التهاب 
لوزه در برخى موارد مى تواند زمینه ارثــى و ژنتیکى نیز در آن دخیل 
باشد. باتوجه به برخى بیماران که در ژن و ارثشان همچین بیمارى 
داشته اند نیاز به پیشگیرى ندارد، زیرا هیج اقدام پیشگیرانه اى در این 
بیماران وجود ندارد. در مان این بیمارى اگر بسیار حاد نباشد مى تواند 
به صورت درمان خانگى رفع شود اما در بیشــتر موارد به دلیل عود 
عفونت در این بیماران باید حتما به صــورت عمل، عفونت لوزه را از 

حلق بیمار خارج کند.

عالئم، نشانه ها و درمان التهاب لوزه

بسیارى از کارشناســان معتقدند که انتخاب زمان براى 
نوشیدن قهوه بسیار حائز اهمیت است و مصرف قهوه در 
برخى ساعات روز عوارضى را براى بدن به همراه دارد. اما 
اگر قهوه را ناشتا بنوشید چه عوارضى سراغتان خواهد آمد ؟

معده اسید بیشترى ترشح مى کند :
هیدروکلریک اسید موجود در معده به سوزاندن غذاهایى که مى خوردید 
کمک مى کند اما وقتى با شکم خالى و ناشتا قهوه بنوشید این اسید داخل 
معده باال مى رود و تاثیر خوبى روى بدن ندارد و موجب ســوزش معده، 

سندروم روده تحریک پذیر و زخم معده مى شود.
موجب سوء هاضمه مى شود :

نوشیدن قهوه با شــکم خالى موجب نفخ و زخم معده مى شود عالوه بر 
این توانایى متابولیسم بدن را کاهش مى دهد زیرا بدن زمان سختى را 

براى هضم دارد.
بدن را دى هیدراته مى سازد :

قهوه به عنوان یک ادرار آور شناخته مى شود و نوشیدن آن با شکم خالى 
باعث مى شود پى درپى سرویس بهداشتى بروید که در دراز مدت موجب 
خشکى بدن مى شود براى متعادل کردن آن ســعى کنید حتما با شکم 

پر قهوه بنوشید.
سطح سروتونین را کاهش مى دهد :

سروتونین یک انتقال دهنده عصبى طبیعى اســت که بدن براى حال 
خوب و آرامش به آن نیاز دارد بنابراین وقتى ناشتا قهوه مى نوشید باعث 

مى شود سیر به نظر برســید و دیگر میل به خوردن 
صبحانه نداشته باشید در نتیجه 

سروتونین کاهش مى یابد.
موجب عصبانیت مى شود :

کاهش سطح ســروتونین در بدن موجب عصبانیت، بى قرارى و حتى 
افسردگى و در نهایت باعث سختى تمرکز مى شود. نوشیدن قهوه واقعا بد 

نیست اما بخاطر داشته باشید چه هنگام آن را مصرف مى کنید.

مواردى که نوشیدن قهوه ممکن است به سالمت شما آسیب بزند :
نوشیدن قهوه داغ :

اگر جزء آن دسته افرادى هستید که دوست دارید قهوه و چاى را به محض 
دم کشیدن داغ بنوشید الزم اســت بگوییم دیگر این کار را انجام ندهید 
زیرا با توجه به گزارشات سازمان بهداشت جهانى مصرف نوشیدنى هاى 
باالى 65 درجه سانتیگراد ممکن است احتمال ابتال به سرطان مرى را 

باال ببرد.
فرد مستعد اضطراب: 

اگر بطور کلى فرد مضطربى هســتید نوشــیدن قهوه بیش از یک یا دو 
فنجان را روزانه برایتان توصیه نمى کنیم زیــرا کافئین موجود در قهوه 
با تاثیر روى سیستم عصبى و ترشــح هورمون کورتیزول باعث تشدید 
اضطراب و مشکالت خواب مى شــود به همین دلیل چند ساعت قبل 

خواب از نوشیدن قهوه اجتناب کنید.
وقتى کمبود خواب دارید :

اگرچه قهوه یکى از راه حل هاى طبیعى براى یک شب بى خوابى یا کم 
خوابى است اما تاحدى، زیرا تحقیقات نشان مى دهد اگر 3 شب متوالى 
کمتر از 5 ســاعت در شــبانه روز بخوابید هیچ کافئینى دیگر در بهبود 
هوشــیارى موثر نخواهد بود زیرا عملکرد شناختى چنان کاهش 
مى یابد که دیگــر کافئین نمــى تواند بر آن غلبــه کند. اگر 
نمى توانید در طول شبانه روز 7 ساعت بخوابید قهوه را کنار 
بگذارید و چرت 20 دقیقه اى داشته باشید تا سرحال شوید و 

هوشیارى را بهبود بخشید.
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آداب نوشیدن قهوه  5 اقدام ساده براى خواب راحت
بسیارى از اثرات کم خوابى مانند احساس بدخلقى و عدم تمرکز به  خوبى شناخته  شده اند 
اما کم خوابى مى تواند پیامدهاى عمیق ترى بر سالمت جسمى داشته باشد و بنابراین مهم 
است که به  موقع، به اندازه کافى و راحت بخوابیم.یک خواب شبانه خوب و کافى براى داشتن 
زندگى طوالنى و سالم ضرورى است و اکثر بزرگساالن هر شب بین 6 تا 9 ساعت خواب نیاز 
دارند. بدخوابى شبانه شما را در معرض مشکالت جدى از جمله چاقى، بیمارى قلبى و عروقى 

و دیابت قرار مى دهد و طول عمر را نیز کوتاه مى کند.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، "سرویس ســالمت همگانى بریتانیا“ (NHS) توصیه هایى ساده اما موثر براى 
خوابیدن آسوده دارد:

در زمان هاى منظم بخوابید
اول از همه، ساعات خواب منظم داشته باشید. این زمان بندى، مغز و ساعت داخلى بدن را براى عادت به یک برنامه 
معمول برنامه ریزى مى کند. همچنین مهم است که سعى کنید هر روز در یک ساعت مشخص از خواب بیدار شوید. 
درحالى که به نظر مى رسد ایده خوبى است که سعى کنید بعد از یک بدخوابى، صبح بیشتر در رختخواب بمانید اما 

انجام این کار به طور منظم روال خواب شما را مختل مى کند.
استحمام قبل از خواب

حمام گرم (نه داغ) به بدن شما کمک مى کند تا به دماى ایده آل براى استراحت برسد.
برنامه ریزى روز بعد

نوشتن فهرست کارهاى روز آینده مى تواند افکار شــما را سازماندهى کرده و ذهن شما را از هرگونه حواس پرتى 
پاك کند.

ورزش نکنید
تمرینات آرامش بخش مانند حرکات سبک یوگا به آرامش ماهیچه ها کمک مى کند اما قبل از رفتن به رختخواب، 
ورزش و فعالیت بدنى شدید نداشته باشد زیرا تأثیر معکوس خواهد داشت و خستگى ناشى از آن به خواب سریع 

شما کمکى نمى کند.
بردن تلفن به رختخواب ممنوع

از استفاده از تلفن هاى هوشمند یا سایر وسایل الکترونیکى که صفحه نمایش نورانى دارند به مدت یک ساعت قبل 
از خواب اجتناب کنید زیرا نور صفحه روى این دستگاه ها مى تواند بر خواب مطلوب تأثیر منفى بگذارد. 

اگر با انجام تمام این تمرینات و بدون دلیلى مشــخص بى خوابى یا بدخوابى شما بیشتر از یک ماه طول کشید با 
پزشک خود تماس بگیرید.

دویدن مفیدتر است یا سریع راه  رفتن؟
دویدن و راه رفتن دو شیوه کمک به سیستم قلبى عروقى است ولى آیا راه رفتن تند مى تواند مثل دویدن خوب باشد؟ 
تحقیقى که اخیرا توسط انجمن قلب آمریکا انجام شده به این سوال پاسخ مثبت مى دهد و مى گوید: راه رفتن هم 

مى تواند مانند دویدن ریسک بروز بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش دهد.
سریع راه رفتن مى تواند مانند دویدن احتمال بروز بیمارى هایى مانند دیابت، کلسترول باال و فشار خون باال را کم کند 

با این تفاوت که باید مدت بیشترى راه بروید تا تاثیر آن بر سیستم قلبى عروقى مانند دویدن باشد.
محققان با بررسى وضعیت سالمتى حدود 48 هزار نفر از افرادى که در دهه هاى پنجم و ششم عمر خود تعدادى 
از آن ها راه مى رفتند و تعدادى مى دویدند به این نتیجه رسیدند که راه رفتن تند مى تواند مانند دویدن احتمال بروز 
بیمارى هایى مانند دیابت، کلسترول باال و فشار خون باال را کم کند. تفاوت این دو روش ورزش کردن تنها در این 
است که باید مدت بیشترى راه بروید تا تاثیر آن بر سیستم قلبى عروقى مانند دویدن باشد؛ براى مثال 30 دقیقه راه 
رفتن تند تاثیرى مانند پانزده دقیقه دویدن دارد و به یاد داشته باشید که احتمال آسیب ورزشى در حین دویدن بیشتر 
است و دویدن فشار بیشترى به کل بدن و به ویژه مفاصل وارد مى کند، در نتیجه اینکه راه رفتن یا دویدن به نفع شما 

است، بستگى به وضعیت بدنى شما دارد ولى هر دو آنها مى توانند به شما کمک کنند.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

وفا همزاد راســتى است. هیچ ســپرى نمى شناســم که بهتر از 
وفا آدمــى را از گزنــد در امــان دارد و آنکه بدانــد، که پس از 
مرگ به کجا باز مى گردد، هرگز راه بــى وفایى نپوید. ما در 
زمانى زندگى مى کنیم که بیشــتر مردمش   بى وفایى و غدر را 
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معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 
مورد کمک هاى هالل احمر استان اصفهان در سفر چند روز 

قبل توضیحاتى داد.
محمد نوید متقى اظهار کرد: تیمى متشکل از 35 نفر اعم از 
پزشک، پرستار و افراد فرهنگى، اجتماعى در سفر به سیستان 
و بلوچستان با ما همراه شــدند که این تیم در دو محور دارو، 
درمان و توانبخشــى و محور دیگر فرهنگــى و  اجتماعى 

خدمات رسانى انجام داد.
وى عنوان کرد: سه روز کامل در سیستان و بلوچستان خدمات 
رسانى کردیم و دو روز در مسیر رفت و برگشت بودیم کمک 
رسانى در منطقه دشتیارى روستاى باهوکالت و روستاهاى 

اطراف این منطقه انجام شد.
متقى بیان کرد: در کمک رسانى در دارو، درمان و توانبخشى 
یک تیم کامل اعم از پزشک متخصص، متخصص عفونى، 
دندانپزشــک، روانپزشــک، پزشــک عمومى و افراد تیم 
توانبخشى نیز حضور داشتند که معلوالن حرکتى آن منطقه 

را پیگیرى مى کردند و مراجعات بسیار زیادى داشتند.
وى افــزود: حدود چهار پزشــک عمومى در گــروه بودند، 
جراحى ســرپایى نیز مراجعه کنندگان بسیار زیادى داشت 
همچنین به جهت در اختیار دادن داروى رایگان، تکنســین 
دارو در تیم داشتیم و حدود 10 نفر کادر درمان ما را همراهى

 کردند.
محمد نوید متقى اذعان کرد: در محور فرهنگى و اجتماعى 
بسته هاى معیشــتى، توزیع آب، پیگیرى آبرسانى روستاها، 
توزیع تانک هاى حجیم چندهــزار لیترى، پیگیرى آموزش 
کودکان، اهداى بسته هاى معیشــتى، اهداى اسباب بازى، 
اهداى لوازم التحریر و اهداى اقــالم جهیزیه مانند فرش و 

سرویس خواب را داشتیم.
وى با اشاره به اینکه در بخش بهداشت و آموزش خانواده نیز 
ارائه خدمت کردیم، خاطرنشان کرد: همچنین از خانواده هاى 
شهدا و قهرمانانى که در منطقه بودند سرکشى کردیم که این 

کار توسط گروه دوم یعنى گروه فرهنگى اجتماعى انجام شد.
متقى با اشاره به اینکه گروه پشتیبانى زحمت زیادى کشید، 
ادامه داد: بیش از هزار نفر مراجعات پزشــکى داشــتیم که 

ویزیت شدند و از داروى رایگان بهره مند شدند.
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
تصریح کرد: یکى از مصداق هاى منطقه که آبرسانى است را 
تعهد کردیم اصفهان آبرسانى آن را برعهده بگیرد که بیشتر 

از یک میلیارد ریال هزینه مى خواهد.

محمد نوید متقى اظهار کرد: توزیع تجهیزات پزشــکى اعم 
از کپسول اکسیژن، دستگاه اکســیژن ساز و … نیز داشتیم 
همچنین مقرر شد یک ســرى تجهیزات بعد از برگشت به 

اصفهان پیگیرى شود.
وى افزود: همچنین دو بیمار در ایــن منطقه بودند که براى 
انجام مراحــل بیمارى باید به اصفهــان مراجعه مى کردند؛ 
همچنین اهداى یخچال نیز باید داشته باشیم و یک دستگاه 

آبسرد کن براى مرکز باید ارسال مى کردیم که انجام شد.

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: کمک هاى مردمى مردم اصفهــان خوب بود و جاى 
تشــکر دارد حدودا 190 میلیون تومان کمک هاى مردمى 

داشتیم.
متقى عنوان کرد: هزینه هاى پشتیبانى اعم از ایاب و ذهاب 
و تغذیه تیم از طریق بودجه پشــتیبانى تامین مى شــود و از 
کمک هاى مردمى برداشت نمى کنیم و این مبالغ صرفا براى

 کمک رسانى است.

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان خبر داد؛ 

توزیع کمک هاى مردمى اصفهان در سیستان و بلوچستان

  فاز اول هوشمند سازى شبکه توزیع آب شهر خوانسار به بهره بردارى رسید. 
مدیردفتر سیستم هاى کنترل و انرژى آب آبفاى استان اصفهان  با اعالم این خبر گفت: 
براى اجراى طرح ابتدا مطالعات هیدرولیکى شبکه آبرســانى صورت گرفت و پس از 
بازنگرى پهنه بندى شبکه توزیع، نقاط الزم براى نصب فشار شکن ها، ایستگاه هاى 

دبى سنجى و ایستگاهاى پایش فشار تعیین شد. 
محمد ناظمى زاده  افزود: به منظور اجراى فاز اول این طرح، پنج ایســتگاه فشار شکن 

توسط کارشناسان بومى منطقه در نقاط تعیین شده احداث و راه اندازى شد .
وى اعالم کرد: با اجراى این طرح شهر خوانســار پس از تودشک، دومین شهر استان 
اصفهان به شمار مى رود که طرح هوشمند سازى شبکه توزیع آب در آن اجرا شده است.  
مدیردفتر سیستم هاى کنترل و انرژى آب آبفاى استان اصفهان  تصریح کرد: راه اندازى 
سامانه تله مترى منطقه توسط کارشناسان ستادى شرکت انجام شده که این عملیات 
شــامل نصب بلوك هاى فشــارى، احداث دکل هاى مخابراتى، برقرارى لینک هاى 

رادیویى در محل تاسیسات شبکه آب خوانسار  و نیز برنامه نویسى اسکادا است.
ناظمى زاده  اظهار کرد: با اجراى این پروژه و مدیریت هوشمند لحظه اى، فشار شبکه 
توزیع به کمک نرم افزار بومى هوشمندسازى تهیه شــده در شرکت، رصد مى شود و 

کاهش قابل توجهى در میزان هدررفت واقعى آب و نرخ حوادث منطقه اتفاق مى افتد. 

وى افزود: این امر موجب صرفه جویــى ریالى در بهره بردارى شــبکه و نیز افزایش 
رضایتمندى مشترکین مى شود. 

مدیردفتر سیستم هاى کنترل و انرژى آب آبفاى استان اصفهان  با اعالم این که برنامه 
ریزى الزم براى اجراى فاز دوم این پروژه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این 
مرحله، سه ایســتگاه فشار شکن و پنج ایستگاه دبى ســنجى برخط دیگر به مجموعه 
ایستگاه هاى تله مترى منطقه اضافه و مدیریت هوشمند انرژى نیز  پیاده سازى مى شود.

بهره بردارى از  فاز اول هوشمندسازى شبکه توزیع آب خوانسار

مدیر مخابرات منطقه اصفهان با نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شوراى اسالمى 
و فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان در این دیدار که در ستاد این مجموعه و با حضور سلیمى نماینده مردم سمیرم در 
مجلس شوراى اسالمى و عسگریان فرماندار این شهرستان برگزار شد؛ ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهداى هفته دولت باالخص شــهیدان رجایى و باهنر گفت: مردمى بودن و 
خدمت خالصانه به مردم عزیز، آثار و برکات فراوانى دارد که یکى از آنها جاودانگى و محبوبیت 
در قلوب افراد جامعه است که مى توان نمود آن را در این دو شهید بزرگوار به وضوح مشاهده 
کرد. وى حرکت مجاهدانه همه مسئولین را شــرط تحقق دولت اسالمى دانست و افزود: 
تالش و همت جزء جزء افراد مسئول در اقصى نقاط کشــور زمینه ساز پیشرفت در همه 
عرصه ها و به تبع آن تشکیل شاکله هاى دولت اسالمى مردمى است که امیدواریم با روى 

کار آمدن دولت جدید به زودى شاهد تحقق این مهم باشیم.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با 
نماینده سمیرم در مجلس

نفرات برتر مرحله استانى چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن در خمینى شهر معرفى شدند. 
رئیس اداره امور قرآنى اوقاف و امور خیریه استان  گفت: در این مسابقات 417 نفر در بخش 
خواهران و برادران در هشت رشته قرائت، تحقیق، ترتیل، حفظ پنج جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 

20 جزء و حفظ کل، اذان و دعاخوانى با یکدیگر رقابت کردند.
حمید بخشــى افزود: بخش اذان تنها براى برادران طى دو روز به میزبانى آستان امامزاده 
سیدمحمد (ع) خمینى شهر برگزار شــد. وى گفت: پس از پایان رقابت ها در مجموع 29 
شرکت کننده به مرحله پایانى و نیمه نهایى این مسابقات راه یافتند. رئیس اداره امور قرآنى 
اوقاف و امور خیریه اســتان افزود: در بخش  ترتیل این مســابقات محمد پورسینا، قرائت 
تحقیق مجید زینعلى، در رشــته اذان مجید ملک پور، حفظ کل موسى معتمدى، حفظ 20 
جزء محمد حیدرى، حفظ 10 جزء محمد هاشم زاده و رشته حفظ پنج جزء روح ا... عباسى 
به عنوان نفرات اول معرفى شدند. بخشى افزود: در بخش خواهران در رشته قرائت تحقیق 
زهره کریمى، قرائت ترتیل زهرا قاسمى، حفظ پنج جزء نفیسه السادات اعتصامى، حفظ 10 
جزء زهرا مجیدى، حفظ 20 جزء فرشته صباغیان و حفظ کل معصومه گودرزى نیز به مقام 
اول رسیدند.  مرحله نیمه نهایى کشورى چهل و چهارمین دوره مسابقات سازمان اوقاف و 

امور خیریه مهر امسال به صورت غیرحضورى برگزار مى شود.

معرفى نفرات برتر مرحله استانى 
مسابقات قرآن

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلپایگان گفت: موزه 
شهدا توسط شهردارى گلپایگان ســاخته شده اما هنوز 

تعیین تکلیف نشده است.
خالق محمد شریفى در رابطه با ساماندهى گلزار شهداى 
شهرستان گلپایگان، اظهار داشت: مرمت گلزار شهدا از 
برنامه هاى مستمر بنیاد شهید است و با توجه به این امر 
مهم مصالح تهیه و در اختیار شهردارى و دهیارى ها قرار 

مى دهیم.
وى گفت: از ســال 96 تاکنون کار ساماندهى 14 گلزار 
شهدا در این شهرســتان با اعتبارى بالغ بر 400 میلیون 

تومان انجام شده است.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران افزود: اردیبهشت 
امسال ساماندهى گلزار شهداى روستاى تیکن که مدفن 
17 شهید است شروع شــد و با صرف اعتبار 68 میلیون 

تومان به اتمام رسید.
محمد شریفى گفت: در شهرســتان گلپایگان 32 گلزار 
شــهدا وجود دارد که کار با ســاماندهى گلزار شهداى 
روستاى تیکن پروژه بازســازى و ساماندهى گلزارهاى 

شهداى این شهرستان به پایان رسید.
وى در رابطــه با تدوین اطلس شــهداى شهرســتان 

گلپایــگان، گفت: بــراى تدوین اطلس شــهداى این 
شهرستان مکاتباتى با شــهردارى هاى شهر گلپایگان، 
گوگد و گلشــهر انجام شــده اســت تا روى نامگذارى 
خیابان ها و مکان هاى عمومى نام شــهدا اســتفاده و از 

تحریف نام شهدا جلوگیرى شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گلپایگان با بیان اینکه 
موزه شهدا توسط شهردارى گلپایگان ساخته شده است 
اما هنوز تعیین تکلیف نشده است، گفت: یکى از مطالبات 
خانواده معظم شهداى شهرستان گلپایگان تعیین تکلیف 

موزه شهداى گلپایگان است.

موزه شهداى گلپایگان بالتکلیف است

از ثبت 75 رکورد تولیدى در پارســال تا تأمیــن 18 هزار تن اکســیژن رایگان براى 
بیمارستان ها از افتخارات بزرگترین تولید کننده فوالد درکشور در دوران شیوع کرونا است. 
هادى نباتى نژد، مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه اصفهان، یکى از رسالت هاى اصلى 

فوالد مبارکه در کنار تولید و تأمین نیاز هاى صنایع پایین دستى را موضوع مسئولیت هاى 
اجتماعى از اولویت هاى این شرکت دانست و گفت: در این زمینه این شرکت براى کمک 
به مهار ویروس کرونا، اقدام به تأمین 18 هزار تن اکسیژن رایگان براى مراکز درمانى 

کشور کرده است.
نباتى نژاد، ثبت 75 رکورد در بخش هاى مختلف در پارسال و بومى سازى بیش از چهار 
هزار قطعه در این شرکت را از دســتاورد هاى اقتصادى این شــرکت دانست و افزود: 
عالوه بر این با خنثى سازى تحریم ها، محصوالت جدید نظیر تختال موردنیاز خط لوله 
استراتژیک گوره به جاسک و همین طور تختال موردنیاز در صنایع کشتى سازى با همت 

بلند فوالدمردان این صنعت استراتژیک ساخته شد.
وى توجه به محیط زیست و سرمایه گذارى در حوزه تأمین پایدار آب را از دیگر برنامه هاى 
این شرکت برشــمرد و گفت: در حوزه تأمین پایدار آب و مسائل زیست محیطى، فوالد 
مبارکه فعالیت هاى بزرگى از جمله خرید پســاب 9 شهرستان و تصفیه آن، بازچرخانى 
آب در فرآیند تولید و ســرمایه گذارى در طرح انتقال آب خلیج فارس به استان اصفهان 

را محقق کرده است.

دستاورد هاى فوالد مبارکه در حوزه تولید و مسئولیت اجتماعى

سامانه همراه  کارت بانک آینده، نرم افزار پرداختى متفاوت 
اســت که از طریق آن مى توانید خدمات متنوعى از جمله 
خدمات مربوط به خودرو، هم چون: اســتعالم و پرداخت 

خالفى خودرو را دریافت کنید.
براى استفاده از این امکان، کافى است با نصب سامانه همراه  
کارت (hamrahcard.ir) در صفحه اصلى آن، گزینه 

"خدمات خــودرو" را انتخاب کرده و مشــخصات پالك 
خودرو را وارد کنید و بدین ترتیب، از خدمات خودرویى این 
نرم افزار، بهره مند شوید. سامانه همراه  کارت بانک آینده، 
نرم افزارى ساده، کاربردى و رایگان است که در حال حاضر، 
قابل استفاده براى تلفن هاى همراه و تبلت هاى هوشمند با 
سیستم عامل هاى اندروید و iOS  است. این سامانه با ارائه 

خدمات مبتنى بر کارت هم چون: انتقال وجه کارت به کارت، 
دریافت موجودى، خرید شارژ و اینترنت، پرداخت قبوض 
شــهرى، نیکوکارى، خدمات خودرو، اعتبارسنجى بانکى 
و پرداخت هاى اینترنتى، توانســته است؛ به ویژه در شرایط 
همه گیرى کرونا، جایــگاه ویژه اى را در میــان کاربران 

بانکدارى الکترونیکى براى خود، کسب کند.

ابزارى هوشمند براى ارائه خدمات خودرویى

مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان هدف از ایجاد 
مدرســه مداد جادویى را کشف و پرورش استعدادهاى 

ادبى و جلب توجه نوجوانان به ادبیات عنوان کرد.
الهه رضایى اظهار داشــت: دوره آموزشى مدرسه مداد 
جادویى با شعار "ما به شــما براى بهتر نوشتن کمک 
مى کنیم" از سوى مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان 
وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان و با همکارى حوزه هنرى استان اصفهان اجرا 
مى شود. وى افزود: این برنامه به منظور استعدادیابى 
نوجوانان 10 تا 20 ســاله با محوریت نوشــتن رمان، 
داستان هاى خنده دار، پلیســى، خطرناك، ترسناك، 
شعر، نامه، خاطره و نوشتن متن براى عکس ها برگزار 

خواهد شد.
وى ادامه داد: پس از انتشــار فراخوان مدرســه مداد 
جادویى، ثبت نام از عالقه مندان آغاز شده و سپس بر 
اساس گروه بندى سنى، براى برگزارى کالس ها برنامه 

ریزى مى کنیم.
به گفته وى، در صورت مساعد شدن وضعیت از لحاظ 

کرونا، کالس ها به صورت حضورى و در صورت ادامه 
دار شــدن وضعیت فعلى، کالس ها از طریق فضاى 

مجازى برگزار مى شود.
مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمســتان با اشــاره به 
ضرورت شناسایى اســتعدادهاى ادبى نوجوانان گفت: 
زمانى در اصفهان طرح جوانه اجرا شــد که نیروهاى 
ادبى زیادى در بین دانش آموزان و محصل پرورش پیدا 
کردند که امیدواریم خروجى مدرسه مداد جادویى نیز به 
شناسایى و معرفى چهره هاى ادبى به ادبیات استان و 
کشور منجر شــود. رضایى خاطرنشان کرد: لزوما قرار 
نیســت همه افرادى که در این طرح شرکت مى کنند، 
شاعر یا نویسنده شوند، بلکه هدف این است تمام افراد 
در تمام مشاغلى که فعالیت دارند، با اصول اولیه ادبیات 

آشنا شده و بتوانند در کارشان به کار بگیرند.
گفتنى اســت؛ عالقه مندان براى ثبت نام و کســب 
اطالعات بیشــتر در خصوص مدرســِه مداد جادویى 
مى توانند همه روزه از ســاعت 10 تا 12 ظهر با شماره 

32602014 تماس حاصل کنند.

کشف و پرورش استعدادهاى ادبى در مدرسه «مداد جادویى»

مدیرعامل شرگت گاز اســتان اصفهان با اشاره به نهضت 
گازرسانى به واحدهاى صنعتى در این خطه گفت: تاکنون 

58 شهرك صنعتى استان از نعمت گاز بهره مند شده اند.
سید مصطفى علوى در آیین آغاز عملیات اجرایى ایستگاه 
تقلیل فشار گاز شهرك صنعتى بادرود افزود: اصالح و تقویت 
شبکه هاى موجود گازدار به منظور پایدارى و استمرار جریان 
گازرســانى از جمله برنامه هاى ســال جارى شرکت گاز 

اصفهان است.
وى خاطر نشان کرد: در پنج سال اخیر یک هزار و 296 واحد 
صنعتى در اصفهان گازرسانى شده، 530 واحدصنعتى نیز در 
برنامه امسال قرار گرفته و پیش بینى شده سایر واحدهاى 

صنعتى تا پایان سال 1402 از این نعمت برخوردار شوند.

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان با بیان اینکه خط اصلى 
انتقال گاز در شــهرك صنعتى بادرود به طول 9 کیلومتر 
است، اظهار داشت: ظرفیت گازدهى این شهرك 10 هزار 

مترمکعب است و زیرساخت هاى آن نیز فراهم  شده است.
وى با اشاره به شبکه گازرســانى به مناطق روستایى نطنز 
ادامه داد: در بحث توسعه شبکه گازرسانى در این شهرستان، 
فقط سه روستا و یک مزرعه گازرسانى نشده است و علت 
آن  هم بُعد مسافت بوده و قصد داریم در نخستین فرصت 
این کار را انجــام دهیم. علوى درباره مقــدار مصرف گاز 
طبیعى گفت: براى زمستان سال جارى حدود 25 میلیون 
مترمکعب کســرى گاز داریم که اگر مردم در مصرف گاز 
صرفه جویى نکنند در سال هاى آینده مانند آب و برق، قطعى 

گاز نیز خواهیم داشــت. به گفته وى، با گازرسانى به 530 
واحد صنعتى در سالجارى، گاز طبیعى جایگزین بیش از 45 

میلیون لیتر سوخت فسیلى و مایع خواهد شد.

58 شهرك صنعتى در اصفهان از نعمت گاز بهره مند شدند


