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مواد غذایى ممنوع براى فشارخونى هاگرانى لبنیات در بازار تخلف است«سوگ رود» براى سرزمین مادرىتوصیه یک مقام مسئول به دارندگان سهام عدالت تست کروناى ملى پوشان منفى شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چقدر گردو 
بخوریم تا دچار 

بیمارى قلبى نشویم؟

مسدود شدن  2 چاه غیر مجاز بعد از 30 سال
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تهدید کیفیت 

آب آشامیدنى 
اصفهان 

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد، 
مصرف روزانه نصف فنجان گردو خطر ابتال 

به بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد 
و سطح کلسترول را حدود 8/5 درصد 

کاهش مى دهد. به گفته محققان...

معاون پژوهشــى دانشکده بهداشــت دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: آالینده هاى نوپدید 
تهدیدى براى کیفیت آب آشامیدنى اصفهان در 
آینده است که این مســاله باید با برنامه ریزى و 

دوراندیشى مدیریت شود.
افشــین ابراهیمى در گفت و گو بــا ایرنا، افزود: 
اکنون کیفیت آب آشامیدنى اصفهان که از طریق 
سد زاینده رود تامین مى شــود با توجه به وجود 

تصفیه خانه هاى...

برنامه ریزى فوالد مبارکه براى ورود به  باشگاه فانوس دریایىبرنامه ریزى فوالد مبارکه براى ورود به  باشگاه فانوس دریایى
معاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه تشریح کردمعاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه تشریح کرد
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با هماهنگى نیروهاى انتظامى و امنیتى و در مجموعه باغ-ویالهاى شرق اصفهان صورت گرفت

پرسپولیس فعًال قیدکى روش را زد
مهاجم سا بق سپاهان هنوز تیم ندارد

باشگاه پرسپولیس با وجود مذاکرات اولیه مثبت با مهاجم خارجى فصل 
گذشته سپاهان، عقد قرارداد با او را فعال منتفى دانست.

یحیى گل محمدى ســرمربى تیم فوتبال پرسپولیس پس از ناکامى 
باشگاه در جذب ســجاد شهباززاده و امین قاســمى نژاد خواستار به 

خدمت گرفتن کى روش استنلى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خطر جدى آالینده هاى نوپدید و 
تغییرات اقلیمى در آینده

40 درصد 
تست هاى کرونا 

در اصفهان 
مثبت هستند

استقرار صنایع تبدیلى در غرب اصفهان ضرورى است
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انگیزه آزمون براى انگیزه آزمون براى 
یک یک Easy gameEasy game دیگر دیگر

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم 
در نظر دارد نسبت به تهیه تعداد 60 عدد سطل زباله 600 لیترى پالستیکى به رنگ سبز چمنى 
با کیفیت خوب جهت استفاده در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح 
سازمان از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى نسبت 
به دریافت اسناد مربوطه به دفتر سازمان واقع در: اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى غدیر 

مراجعه نمایند. 
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن 

شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب در مناقصه شرکت نمایند.
1- موضوع مناقصه عبارت است ازتهیه تعداد 60 عدد سطل زباله 600 لیترى جهت استفاده در دهکده 

فرهنگى تفریحى زاینده رود
2-محل دریافت اسناد مناقصه دفتر امور قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 

ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.
3- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 

1400/06/25 است.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات مبلغ 500/000 ریال به     حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان 

ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز 
پنجشنبه مورخ 1400/06/25به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان 

ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10  صبح روز شنبه مورخ 

1400/06/27 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مناقصه ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه 
کارشناسى مناقصه مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى 
شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مناقصه 

قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک 

شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

مسعود منتظرى نجف آبادى-  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مناقصه نوبت دوم

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در 
نظر دارد نسبت به تهیه تعداد سه سایت بازى کودکان و نصب در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده 
رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند 
از تاریخ انتشار آگهى نسبت به دریافت اسناد مربوطه به دفتر سازمان واقع در: اصفهان خیابان

 22 بهمن مجتمع ادارى غدیر مراجعه نمایند. 
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن 

شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب در مناقصه شرکت نمایند.
1- موضوع مناقصه عبارت است ازتهیه تعداد سه سایت بازى کودکان و نصب در دهکده فرهنگى 

تفریحى زاینده رود
2-محل دریافت اسناد مناقصه: دفتر امور قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 

ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى 
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز پنجشنبه 

مورخ1400/06/25 مى باشد.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد و مشخصات مبلغ 500/000 ریال به     حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان 

ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز 
پنچشنبه مورخ 1400/06/25به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان 

ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 

1400/06/27جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مناقصه ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه 
کارشناسى مناقصه مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى 
شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مناقصه 

قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک 

شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

مسعود منتظرى نجف آبادى-  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مناقصه نوبت دوم

آدرس سایت سازمان:  www.ioz.ir     ایمیل سازمان: info@ioz.ir    تلفن سازمان: 32673080- 32673010 آدرس سایت سازمان:  www.ioz.ir     ایمیل سازمان: info@ioz.ir    تلفن سازمان: 32673080- 32673010
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یادى از سریال پر مخاطب تلویزیون 
در دهه 80 به روایت مجید مشیرى:

توسط وزیر بهداشت؛توسط وزیر بهداشت؛
جزئیات جزئیات 
«قرنطینه«قرنطینه

هوشمند» هوشمند» 
اعالم شداعالم شد

2

3

4

مدیرکل مدیریت مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى  بحران استاندارى  

تشریح کردتشریح کرد
علت کاهش علت کاهش 

کیفیت هواى کیفیت هواى 
اصفهان در اصفهان در 

تابستانتابستان

ال

فصل دوم «خط قرمز» فصل دوم «خط قرمز» 
ساخته شودساخته شود

باز هم باز هم 
بیننده داردبیننده دارد

پرسپولیس
مهاج

باشگاه پرسپولیس
گذشته سپاهان، عق
یحیى گلمحمدى
باشگاه در جذب س
خدمت گرفتن ک
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وزیر بهداشت با اشــاره به جزئیات قرنطینه هوشمند در 
کشور، گفت:  افرادى که قصد سفر اربعین را دارند باید دو 

دوز واکسن را دریافت کنند.
بهرام عین اللهى اظهار کرد: براى واکسیناسیون عمومى 
باید حدود 100 میلیون دوز واکسن در عرض ماه هاى آینده 
تزریق کنیم و تولید و واردات به حد کافى در دســتور کار 
است. عین اللهى یادآور شد: باید روزانه حداقل دو برابر آنچه 
هست واکسن در کشور تزریق شــود تا بتوانیم در کنترل 

بیمارى کرونا موفق باشیم. 
وزیر بهداشــت تصریح کرد: در آینده نزدیک همزمان با 
گسترش واکسیناسیون، دریافت بسیارى از خدمات منوط 

به داشتن کارت واکســن خواهد بود. در جلسه ستاد ملى 
مقابله با کرونا مصوب شد افرادى که مى خواهند در مراسم 
اربعین حسینى حضور داشته باشند باید حتما دو دوز واکسن 
کرونا را تزریق کرده باشند و یا این هفته، واکسن را دریافت 
کنند. عین اللهى ادامه داد: وقتى قرنطینه هوشمند اجرایى 
شد، همه فعالیت هاى روزمره با کارت واکسن، قابل انجام 
است و الزم نیست که دیگر از قوه قهریه استفاده کنیم و 
مردم با داشتن کارت مى توانند مسافرت بروند، در هتل ها 
اقامت داشته باشند و خدمات مختلف از جمله حمل و نقل 
عمومى به راحتى قابل ارائه است. با اجرایى شدن قرنطینه 

هوشمند، بسیارى از مشکالت، حل مى شود.

رشد اقتصادى ترکیه در سه ماهه دوم امسال به باالترین 
سطح تاریخ معاصر خود رسید.

در سه ماهه دوم سال 2021 اقتصاد ترکیه 21/7درصد 
بزرگ شده که این رشد در مقایسه با مدت مشابه دوره 
قبل 14/5 درصد بیشتر شــده است. این نرخ همچنین 
3/8 درصد از نرخ پیش بینى شــده توسط اقتصاددانان 
بیشتر بود. این رشد اقتصادى که چهارمین رشد فصلى 
مثبت متوالى ثبت شده ترکیه در سال 2020 محسوب 
مى شود بیش از همه تحت تأثیر رشد صنعت قرار گرفت. 
پیــش بینى مى شــود ســال آینــده و با بازگشــت 
تدریجى ســطوح فعالیت هــاى اقتصادى بــه میزان 

قبل از شــیوع کرونــا، اقتصــاد ترکیــه 4/5 درصد
 رشد کند.  

پیش از شیوع کرونا، دولت ترکیه دســتیابى به رشد 5 
درصدى را پیش بینى کرده بود. آخرین بار در سال 2009 
اقتصاد ترکیه بر مبناى ساالنه رشد منفى را تجربه کرده 
و به میزان 4/7 درصد کوچک شده بود. بین سال هاى 
2010 تا 2018 ترکیه موفق شده بود با دستیابى به رشد 
متوسط ساالنه باالى 5 درصدى به یکى از سریع ترین 
اقتصادهاى جهانى تبدیل شــود؛ با این حال، در سال 
2018 بحران ارزى ترکیه مسیر این رشد را متوقف کرد 

و شیوع کرونا نیز بر مشکالت اقتصادى افزود.  

جزئیات «قرنطینه هوشمند» 
اعالم شد

رشد اقتصادى ترکیه
 رکورد زد!

بیماران واقعى!
   خبر آنالین | شــروان عســگرى، مسئول 
موتورالنس تهران گفت: روزانه 20 هزار تماس با 
اورژانس تهران گرفته مى شود که 2000 تماس ما 
مزاحمت تلفنى است! اگر یک فرد 19بار پشت سر 
هم با اورژانس تماس بگیرد و مزاحمت ایجاد کند 

ما هر 19 بار موظف به اعزام آمبوالنس هستیم.

دربه در دنبال پرستار!
   برترین ها | رئیس کل ســازمان پرستارى 
کشــور مى گوید: آمار مهاجرت پرستاران ایرانى 
به شدت افزایش داشــته است. محمد میرزابیگى 
گفت: علت اینکه پرستاران مهاجرت مى کنند این 
است که ایران بهترین پرستاران را تربیت مى کند 
و در به در همه کشــورهاى دنیا دنبال پرستاران 

ایرانى هستند. 

ایران سیزدهم شد
   تابناك | رقابت هاى پارالمپیک 2020 توکیو، 
دیروز (یک شنبه) با برگزارى مسابقات باقیمانده 
به صورت رسمى به پایان رسید و در پایان کاروان 
کشورمان با کسب 12 مدال طال، 11 مدال نقره و 
یک مدال برنز در جایگاه ســیزدهم جدول توزیع 

مدال ها قرار گرفت.  

«طغرل» مى خواهد برگردد!
   برترین ها | روزنامه «کیهان» در یادداشتى 
مدعى شد که یکى از مجریان شبکه «من و تو» 
همچنان پیگیر بازگشت به ایران است! این روزنامه 
نوشت: یکى از مجریان شبکه «من  و تو» در پیام 
خصوصى دیگرى براى دوســت خود در استانى 
غربى، بار دیگر از وى خواست؛ زمینه برگشت او به 
ایران را فراهم کند! پیش تر امید خلیلى تجریشى 
ملقب به «طغــرل» خواهان بازگشــت به ایران 
شده بود که به محض اطالع رسانى خواسته وى، 

تلویزیون «من وتو» وى را اخراج کرد.

باز هم رکوردشکنى
   میــزان | طبق اعالم روابط عمومى سریال، 
قسمت چهاردهم سریال «زخم کارى» در حالى 
پخش شــد که در کمتر از 24 ساعت توانست بار 
دیگر رکورد هاى تماشاى یک سریال در نمایش 
خانگى را به نام خود ثبت کند. این سریال که هفته 
گذشته هم رکورد بیشترین میزان دقیقه تماشا را به 
نام خود زده بود در قسمت چهاردهم با 29 میلیون و 
144 هزار و 768 دقیقه تماشا در 16 ساعت رکورد 

جدیدى در جذب مخاطب را به جا بگذارد. 

سرقت مسلحانه گوشت!
   آفتــاب نیــوز | ویدیویى در شــبکه هاى 
اجتماعى منتشر شده که نشان مى دهد دو جوان 
که یکى از آنها مسلح است، با سوارى پرایدى که 
پالك آن را مخدوش کرده اند، چند کیلو گوشت 
مقابل فروشــگاهى را به ســرقت مى برند. گفته 
مى شود این اتفاق در یکى از روستاهاى حومه ایذه 

رخ داده است.

برگ سبز یعنى سند
   فارس | دادستان کل کشور در نامه اى خطاب 
به دادستان هاى کل کشور بر تلقى برگ سبز خودرو 
صادره از شرکت هاى تولیدى به عنوان سند مالکیت 
تأکید کرد. در این نامه تصریح شده است: «تلقى 
برگ سبز خودرو صادره از شرکت هاى تولیدى به 
عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقاالت خودرو با 
ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو 
مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایى و رانندگى 
بالمانع بوده و ضرورتى به مراجعه به دفاتر رسمى 
نمى باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در 

دفاتر مذکور باشند.»

زمان را از دست ندهید
   برتریــن ها |عبــاس عبدى، فعال سیاســى در 
یادداشتى  خواستار تعیین تکلیف برجام از سوى رئیسى 
شد. عبدى در روزنامه «اعتماد» نوشت: با توجه به قراین 
و شواهد و حتى اظهارات آشکار رئیسى مى توان نتیجه 
گرفت که شخصاً موافق و عالقه مند به حل مسئله برجام 
است. اگر فرصت را از دست بدهید، دالر دیر یا زود به 40 
هزار تومان خواهد رسید و چنان در گرداب تورم و مسائل 
ناشــى از آن غرق خواهید شد که فرصت فکر کردن به 
سایر امور را پیدا نخواهید کرد. از نق زدن خواص یا هو 
کردن مخالفان نترسید، این مهمترین تصمیمى است 

که باید بگیرید.

یا  این، یا آن!
   فــارس | نماینده کاشمر در مجلس تأکید کرد که 
قوه قضاییه پرونده هاى مرتبط با دولت سابق را بررسى 
کند. نیک بین گفت: مصلحتى که در عدم محاکمه حسن 
روحانى و تیمى که خیانت کرده اند، درست نیست. یا فیلم 
«گاندو» که هم اکنون پخش مى شود دروغ است یا اینکه 
صحت دارد؛ اگر دروغ است بهتر است پخش آن را قطع 
کنند و اگر صحت دارد باید هر چه سریع تر روحانى و تیم 

منتسب به او را محاکمه کنند.

ترور یکى از مسئوالن آبادان
   رکنا | یک منبع آگاه گفت: ظهر روز ســه شــنبه 
9شهریور ماه رئیس حراســت اداره بندر و دریانوردى 
شهرســتان آبادان ســوار برخودروى سمندش درحال 
رفتن به شهرســتان خرمشــهر بود کــه درون اتوبان 
درمقابل بازار کنزالمال خرمشــهر افراد ناشناس سوار 
بر یک خودروى405قصد متوقف کردن خودرو سمند 
رئیس حراست را داشــتند. در نهایت خودروى سمند را 
باسالح کالشینکف به رگبار مى بندند و از محل متوارى
 مى شوند. این منبع آگاه گفت: هیچ گلوله اى به رئیس 
حراســت اداره بندر و دریانوردى آبادان اصابت نکرده 

است.

انتقال کالهبردار ماهواره اى 
   خبــر گــزارى صداوســیما | رئیس پلیس 
بین الملل ناجا گفت: فردى که در یکى از کشــورهاى 
آسیاى جنوب شرقى از هموطنان خارج و داخل کشور 
کالهبردارى کرده بود به کشــور منتقل شد. این فرد با 
تأسیس شــرکت غیرقانونى در خارج از کشور اقدام به 
کالهبردارى از هموطنان به بهانه هایى از جمله اقامت، 
کاریابى و مهاجرت غیرقانونى به کشورهاى اروپایى و 
آسیایى مى کرد. بیشتر تبلیغات این کالهبردار از طریق 

شبکه هاى ماهواره اى صورت مى گرفت.

لوطى ها بهترند
   خبر آنالین | رئیس قوه قضاییــه با تأکید بر لزوم 
استفاده از ظرفیت هاى مردمى براى صلح و سازش گفت: 
گاهى اثر صلح و ســازش از صدور حکم قضایى بیشتر 
است، اما هنوز آنگونه که باید و شــاید از ظرفیت هاى 
مردمى در جهت صلح و سازش اســتفاده نکرده ایم در 
حالى که گاهى ممکن اســت کارى که از دســت یک 
لوطى در یک محله برمى آید، از شــوراى حل اختالف 

ساخته نباشد.

عقد موقت 
براى ورود به عربستان؟!

   کافه ســینما | رشیدیان، رئیس سازمان حج 
و زیارت در گفتگو با «خبرفورى» درباره  شــایعه  عقد 
موقت در«کاروان هنرمندان» مى گوید: در کاروان هاى 
حج براى ورود به عربســتان و عبور از ممنوعیت ورود 
زنان زیر 40ســال بدون محارم، عقــد موقتى صورت 
نمى گیرد و نیــازى هم به آن نبود. مــا فقط باید اعالم 
مى کردیم که این آقا محرم این خانم است، مثًال دایى 
اوســت. در این موارد مدیر یا معاون کاروان به عنوان 
نزدیکان و محارم او معرفى مى شد، خطبه عقد موقتى

 درکار نبود. 

خبرخوان

محمود قنبرى، دوبلور برجســته و مدیر دوبالژ سریال 
«فرار از زندان» با اشاره به مشکالت اقتصادى سال هاى 
اخیر دوبلورها، از پیشنهاد برخى شبکه هاى ماهواره اى به 

دوبلورهایى همچون خودش، حرف زده است. 
او به روزنامه «همشــهرى» گفته: به یاد دارم شــبکه 
ماهواره اى فارســى وان اولین کلیدش را که زد از من 
تقاضا کردند به آنجا بروم، هم برایشــان تدریس کنم 
و هم کار دوبله انجام بدهم کــه من گفتم تا به حال در 
عمرم از این کارها نکرده ام. بعد از آن هم یادم هســت 

مدیر گروه جم، خودش ده ها بار با من تماس گرفت که 
تمام استودیوها را در اختیارم قرار مى دهد که من بازهم 
گفتم بنده دیوارهاى پشت سرم را خراب نمى کنم چون 
نزدیک بازنشستگى ام بود. متأسفانه تعدادى از دوستان 
رفتند و گرفتار شــدند به طورى که نه راه پس داشتند 
و نه راه پیش برایشــان باقى مانده بود، آنها همیشه در 
ابتداى کار در باغ سبز نشان مى دهند ولى وقتى به آنجا 
مى روید مى بینید برده آنها شــده اید. سن ما دیگر از 

هیجانات گذشته است.

تقاضاى شبکه هاى ماهواره اى از مدیر دوبالژ ایرانى 

«کریستیانو رونالدو» که تا امروز چهار شعبه از هتل هاى 
زنجیره اى «پستانا CR7» را در مادیرا، لیسبون، نیویورك 
و مادرید افتتاح کرده، در پى افتتاح شــعبه هاى دیگرى در 
منچستر، پاریس و مراکش است تا تعداد هتل هایش به عدد 

محبوبش 7 برسد.
رونالدو که در حوزه هاى مختلف اقتصادى برنامه هاى خوبى 
داشته و توانسته بیزنس هاى خودش را گسترش بدهد، حاال 
در هتلدارى هم تبدیل به یک فرد قدرتمند مى شود. او که 
هفتم جوالى جدیدترین هتل خودش را در میدان تایمز در 
منقطه منهتن شهر نیویورك آمریکا افتتاح کرد، تصمیم دارد 
شعبه هاى دیگرى از هتل «پستانا CR7» را در شهرهاى 
جدیدى بنا کند. طبق ادعاى نشریه «سان» رونالدو مشتاق 
است به سرعت تعداد هتل هایش را گسترش دهد و تا 18 
ماه آینده هم هتل بعدى اش را در شــهر منچستر افتتاح 

خواهد کرد. 
یکــى از دوســتان کریســتیانو مى گویــد او تحت تأثیر 

موفقیت هاى هم تیمى هاى ســابقش در منچستریونایتد 
یعنى «رایان گیگــز»، «پل اســکولز» و «گرى نویل» 
قرار گرفته که در این بیزنس موفــق بوده اند. این منبع در 
مورد آینده کارى رونالدو گفت: «فوتبال براى کریستیانو 
حرف اول را مى زند، همیشه هم همینطور بوده. اما در حال 
حاضر به نقطه اى از دوران حرفه اى اش مى رسد که در آن 
نگاهى فراتر از بازى کردن و بعد از فوتبال خواهد داشت. 
فرصت هاى شگفت انگیزى براى او خارج از زمین فوتبال 
در انگلیس وجود دارد که بخش مهمى از دالیل بازگشتش 
به این کشور است. او با پروژه هتل منچستر آغاز خواهد کرد 

و به دنبال راه اندازى اولین هتلش در انگلیس خواهد بود.»
اما تصور نکنید این تنها پروژه جدید رونالدو است، چرا که او 
قصد دارد کنار کلینیک کاشت موى خودش در شهر زیباى 
«ماربِیا» اسپانیا، ده ها شــعبه دیگر از این کلینیک را هم 
راه اندازى کند. روى هم رفته امپراتورى تجارى رونالدو 85 
میلیون پوند طبق اعالم نشریه «فوربس» ارزش پیدا کرده. 

«رونالدو» هتلدار موفقى مى شود؟

مدیر پــروژه کارت اعتبارى ســهام عدالت شــرکت 
سپرده گذارى مرکزى گفت: فروش سهام عدالت اشتباه 
است، افراد با نگهدارى از سهام و دریافت کارت اعتبارى 

مى  توانند نیاز مالى خود را برطرف کنند.
سمیه محمدى به آخرین وضعیت اعطاى کارت اعتبارى 
به دارندگان سهام عدالت اشــاره کرد و افزود: برخى از 
مشموالن سهام عدالت چنین تصورى را از دریافت کارت 

اعتبارى سهام عدالت دارند که 
این کارت ها فقط به مشموالن 
مســتقیم ســهام عدالت تعلق 
مى گیــرد؛ در حالــى که چنین 
تصورى اشــتباه اســت و همه 
دارنــدگان اعم از مشــموالن 
مستقیم و غیرمســتقیم سهام 
عدالت مــى توانند نســبت به 
دریافت این کارت ها اقدام کنند.

وى خاطرنشــان کــرد: برخى 
نگران این موضوع هستند که در 
صورت دریافت کارت اعتبارى و 

بازپرداخت آن دیگر امکان دریافت کارت اعتبارى وجود 
ندارد، در حالى که چنین مســئله اى صحیح نیســت و 
سهامداران عدالت مى توانند در هر زمان که تمایل دارند 

مجدد اقدام به دریافت کارت اعتبارى کنند.
مدیر پروژه کارت اعتبارى سهام عدالت  شرکت سپرده 
گذارى مرکزى اظهــار کرد: ســهامدارانى که کارت 
اعتبارى دریافت کرده اند ملزم به بازپرداخت آن در زمان 

مقرر هستند؛ در غیر اینصورت بانک ها مجاز به فروش 
سهام عدالتى خواهد بود که در بانک به توثیق گذاشته 

شده است.
وى افزود: مشموالن سهام عدالت باید به این موضوع 
واقف باشند که کارت اعتبارى سهام عدالت مانند وام 
بالعوض نیست و باید بودجه اى که بانک ها در اختیار 
ســهامداران قرار داده اند دوباره به بانــک بازگردانده 

شــود. وى با بیان اینکه فروش ســهام عدالت اشتباه 
اســت و افراد با نگهدارى از ســهام و دریافت کارت 
اعتبارى مى تواننــد نیاز مالى خــود را برطرف کنند، 
گفت: فردى که بــه دنبال نگهدارى ســهام عدالت 
اســت اما در برهه اى از زمان نیاز بــه نقدینگى دارد، 
مى تواند دریافت کارت اعتبــارى را جایگزین فروش

 سهام عدالت کند.

توصیه یک مقام مسئول به دارندگان سهام عدالت

در حالى که در تابستان امسال مسئوالن صنعت برق بارها 
اعالم کردند به دلیل کاهش خاموشى واحدهاى مسکونى 
باید از میزان برق صنایع فــوالد کم کنند، باالخره صداى 
فوالدسازان هم در آمد و در یکى از معدود واکنش ها به این 
تصمیم مسئوالن برق کشور رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران از خسارت شش میلیارد دالرى صنعت فوالد 

به علت قطع برق خبر داد.
بهرام ســبحانى در همایش چالش برق در زنجیره فوالد 
گفت: ظرفیت تولید فوالد در کشور 40 میلیون ُتن است که 
هم اکنون 30 میلیون تن آن عملیاتى مى شود که این 10 
میلیون تن ظرفیت از دست رفته معادل شش میلیارد دالر 

به دلیل قطعى برق از دست رفته است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران  با اشاره به اینکه 
طبق برنامه ریزى انجام شده تا ســال 1404 تولید فوالد 
کشور باید به 55 میلیون تن برسد افزود: کمبود برق ایجاد 
شده در سال جارى مانع از عملیاتى شدن این روند خواهد 
شد، زیرا هم اکنون 25 میلیون تن از ظرفیت نصب شده در 

صنعت فوالد کشور بالاستفاده مانده است.
وى با بیــان اینکه هم اکنــون 75 درصد ظرفیت صنعت 
فوالد فعال است، گفت: صنعت فوالد زمانى که بیش از 75 
درصد ظرفیتش فعال باشد سودده است و کمتر از 75 درصد 
زیان ده مى شود که در حال حاضر 75 درصد آن فعال است 

یعنى به صورت سربه سر در حال تولید است.
وى گفت: ما بیش از هشت سال است مى گوییم زمانى که 
در تابستان با محدودیت برق مواجه هستیم چگونه باید به 

تولید 55 میلیون تن تولید فوالد در سال برسیم.
ســبحانى ادامه داد: در دهــه  هــاى60 و 70 یک نظام 
منسجم تدوین شــده براى صنعت فوالد داشتیم و البته 
همه زیرساخت ها و صنایع مورد نیاز نیز براى تحقق اهداف 
صنعت فوالد هماهنگ بود و عملیاتى مى شد؛ اما در دو سال 

اخیر این نظام از هم گسسته و کسى هم پاسخگو نیست.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد گفــت: ما در صنعت 

فوالد مى گوییم براى توسعه نیاز به برق داریم؛ اما کسى 
پاسخگوى ما نیست.

وى با اشــاره به اینکه محدودیت برق یکباره و بى برنامه 
اجرا نشــده و علتش هر چه بود از بى تدبیرى اتفاق افتاده 
است گفت: براى حل مشکل برق در کشور بدترین تصمیم 
گرفته شد که آن نیز اســتفاده صنعت فوالد از 10 درصد 
دیماند خود بود این در حالى است که ما باید در این صنعت 
براى فعالیت و آماده بودن کوره هــا را گرم نگه داریم و در 
کارخانه هاى فوالد که اکســیژن تولید مى کنند باید سرد 
باشیم بنابراین نمى توانیم با اســتفاده از 10 درصد دیماند 

این حالت ها را به سرعت تغییر دهیم، استفاده از 10 درصد 
دیماند به معناى تعطیلى کارخانه است که راه اندازى آن به 

صورت مجدد به راحتى امکانپذیر نیست.
سبحانى افزود: آیا از دیدگاه ملى این تصمیم درستى است 
که برق صنعــت فوالد را قطع کنیم تا بــرق خانه ها قطع 
نشود؟ این در حالى است که قطعى برق اثرات مخربى در 
اشــتغال صنعت فوالد، همچنین تولید محصول نهایى و 

فعالیت صنایع پایین دستى دارد.
وى گفت: اگر ما بخواهیم بــراى رفع کمبود برق نیروگاه 
بســازیم به طور تقریبى این روند سه ســال طول خواهد 

کشید که این یعنى در این مدت 18 میلیارد دالر از دست 
رفته است.

وى با اشــاره به اینکه برخى از واحد هاى صنعتى فوالد 
اقدام به احداث نیروگاه کرده اند گفت: برخى از این واحد ها 
به دلیل تولید برق چند ده میلیارد تومــان از وزارت نیرو 
طلبکار هستند و بابت برقى که در تولید مصرف شده است 
چند میلیون تومان بدهکار شده اند که وزارت نیرو براى 
وصول بدهى این واحد ها اقدام کرده است، اما طلبکارى 
آنها را در نظر نمى گیرد پس فوالد بــا چه انگیزه اى باید 

نیروگاه بزند؟

صداى فوالدسازان باالخره درآمد

ضرر6 میلیارد دالرى صنعت فوالد از قطع برق

حجت االســالم علیرضا ســلیمى عضو هیئت رئیسه 
مجلس دیروز (یک شــنبه 14 شهریور) در جلسه علنى 
مجلس و در تذکر شفاهى اظهار کرد: شنیده ام شرکت 
سامســونگ و ال جى با شــرایط عجیب و غریب قصد 

بازگشت به ایران را دارند.
وى افزود: روزى که ما نیازمند بودیم سامسونگ و ال جى 
ایران را رها کردند و رفتند و اگر قرار باشد به جاى پول هاى 
بلوکه شده ایران در کره جنوبى و با فضایى که آمریکایى ها 
باز کرده اند محصوالت کره اى وارد کشــورمان شــود 

پذیرفتنى نیست.
عضو هیئت رئیســه مجلس تصریح کرد:  500 کارخانه 
تولید لوازم خانگى در کشور وجود دارد که 19 میلیون لوازم 
خانگى تولید مى کنند؛ امروز که راه افتاده ایم چرا برخى 
شرکت هاى خارجى قصد حضور مجدد در ایران را دارند.

سلیمى گفت: دولت که دقت ویژه اى دراین زمینه دارد 
باید توجه کند و بداند که به شرکت هایى نظیر سامسونگ 
و ال جى که به ایران خیانت کرده اند نباید به این راحتى 

اجازه بازگشت به کشورمان بدهیم.

انتقاد شدید از احتمال بازگشت سامسونگ و ال جى 
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افزایش 44 درصدى
 قیمت برنج 

رئیـس اتحادیه خواروبارفروشـان کمبـود آب ، افزایش 
قیمت کود  شـیمیایى و محصوالت کشـاورزى را علت 
افزایش قیمت برنج بیـان کرد و گفت: برنـج ایرانى هر 
کیلوگرم 25 هزار تومان بود که با افزایش 10 هزار تومانى 
به طور متوسط 35 تا 40 هزار تومان قیمت گذارى شده 
است. سـید مصطفى بحق افزود: قیمت برنج نسبت به 
ماه قبل 1/9 و در مقایسـه با سال گذشـته 44/5 درصد 
افزایش یافته اسـت. وى گفـت:از علـل افزایش قیمت 
برنج در بازار رسـوب 100 هزار تن از این کاال در بنادر و 

گمرکات کشور است.

بهترین جایگزین کشت در 
شرق اصفهان

مدیر جهادکشاورزى شهرسـتان اصفهان با بیان اینکه 
سالهاست خشکسالى گریبان گیر کشاورزى کشور شده 
گفت: با تغییر الگوى کشت نهال هاى پسته، زرشک و انار 
در شرق استان کاشـته و انجیر نیز به صورت پراکنده در 
این منطقه غرس شده است. على انصارى افزود: انجیر 
نهال مناسـب در شـرق اصفهان  بخصـوص  درمنطقه 
جرقویه علیا با قناتهاى متعدد  براى کشت جایگزین در 
نظر گرفته شده اسـت. على انصارى با اشاره به باردهى 
درختان انجیر در سه سال گفت: با ایجاد صنایع تبدیلى در 
شرق اصفهان مى توان اشـتغال زایى مناسبى براى این 

محصول فراهم کرد.

برگزارى 
سومین میز خدمت آبفا

به مناسـبت گرامیداشـت هفته دولت، سـومین جلسه 
پرسـش وپاسـخ میزخدمـت، درمسـجد امـام باقر(ع) 
زرین شـهر با حضور ناظمـى مدیر و کارشناسـان آبفا، 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، دراین 
نشست مسایل ومشکالت محله مسـجد امام باقر(ع) 

بررسى شد.

تخلیه لجن 
حوض بى هوازى دوم 

لجن حوض بى هوازى دوم تصفیه خانه فاضالب شهر 
ورزنه تخلیه شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى ورزنه، 
حوض بى هوازى دوم تصفیه خانه فاضالب که در شش 
ماه گذشته براى خشک شدن لجن از مدار بهره بردارى 
خارج شده بود در ابتداى شـهریور ماه تخلیه و مجدداً در 

مدار بهره بردارى قرار گرفت.

کمبودهاى دارویى را
 اطالع دهید

رئیس اداره بیمارى هاى معاونت درمان دانشـگاه علوم 
پزشـکى اصفهان از مردم خواسـت اگر مشـکلى براى 
تامین دارو وجود دارد به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
اطالع دهند و تاکید کرد: مشکالتى به ما ارجاع مى شود 
که به کمک سازمان غذا و دارو برطرف مى کنیم. شهربانو 
مظاهرى در مورد تجویز داروهاى ایرانى و جایگزینى آن 
با داروهاى خارجى که در بازار نایاب شـده اند نیز گفت: 
اعضاى هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان که 
عضو کمیسیون ام اس نیز هستند داروهاى ایرانى براى 
بیمارانشان تجویز مى کنند و قطعا مورد تایید آنها است 

که تجویز مى کنند.

دانشگاه هاى اصفهان در 
رتبه بندى تایمز 

بر اسـاس جدیدترین رتبه بندى تایمز در سـال 2022، 
از میان 58 دانشـگاه ایرانى در نظام رتبه بندى امسـال، 
دانشگاه هاى آزاد اسـالمى واحد نجف آباد و کاشان در 
بازه 501-600، دانشـگاه هاى علوم پزشکى و صنعتى 
اصفهان در بازه 801- 1000 قرار دارند. پایگاه رتبه بندى 
تایمز یکى از نظام هاى معتبر بین المللى است که از سال 
2004 مراکـز آموزش عالـى را در سرتاسـر جهان مورد 

ارزیابى و رتبه بندى قرار داده است. 

خبر

مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: بیش از 40 درصد تســت کووید 
مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتى در استان مثبت هستند 
و مراکز بهداشتى منتخب استان، آزمایش بیماران پرخطر را 
و آزمایشگاه هاى تشــخیص طبى خصوصى تست کووید 

مراجعه کنندگان را انجام مى دهند.
رضا فدایى گفت: در "مراکز منتخــب" از افراد باالى 60 
ســال، کلیه بیماران پرخطر و مادران باردار که عالمت دار 
باشــند،همچنین در مواردى که بیمارى در مراکز تجمعى 
بروز کند از افراد داخل این تجمعات به صورت رایگان تست 
pcr گرفته مى شــود.    وى ادامه داد: همه مراکز بهداشت 

شهرستانهاى تحت پوشش علوم پزشکى اصفهان جزو این 
"مراکز منتخب" نیستند و تنها تعدادى از آن ها که در مراکز 
جمعیتى قرار دارند اقدام به تست مى کنند. به عنوان مثال 
مرکز "معتمد" در خیابان آیت ا... طالقانى اصفهان و مرکز 
بهداشت "ملک شــهر" از جمله مراکز بزرگ انجام تست 
کووید در کالنشهر اصفهان هســتند که سایر فعالیتهاى  
بهداشــتى در این دو مرکز دیگر انجام نمى شود و تنها در 

زمینه تست کووید فعال هستند.
مســوول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان یادآور 
شد: در کنار  مراکز منتخب بهداشــتى، در آزمایشگاه هاى 

تشخیص طبى خصوصى  تست کووید گرفته مى شود.

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با وجود 
افزایش مصرف برق، روز شنبه هیچ گونه قطعى برق در 
اصفهان نداشتیم و دلیل این افزایش کاهش محدودیت 

صنایع فوالدى است.
محمدرضا نوحى اظهار کرد: روز شنبه میزان مصرف برق 
در استان اصفهان بسیار باال بود. وى توضیح داد: در این 
روز میزان تولید برق استان 3796 مگاوات بود، در حالیکه 
مصرف برق 5118 بود که در این شرایط 1383 مگاوات 

برق از شبکه سراسرى وارد شبکه استان اصفهان شد.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان دلیل این افزایش 
مصرف بــرق را صنایع فوالدى اعالم کــرد و گفت: با 

توجه به کاهش دماى هوا، محدودیت تامین برق صنایع 
فوالدى کمتر شده است.

نوحى در خصوص برخى پیش بینى ها مبنى بر اینکه در 
زمستان نیز با محدودیت تولید برق مواجه خواهیم شد، 
اظهار کرد: با توجه به محدودیت تامین ســوخت گاز در 
زمســتان، احتمال مى رود همانند سال گذشته در تولید 
برق نیز دچار مشــکل شــویم و احتمال قطعى برق در 

زمستان به خصوص در بخش صنعت وجود دارد.
وى گفت: با توجه به کاهش دماى هوا در شمال کشور، 
به طور قطع با کاهش مصرف برق مواجه خواهیم شد و 

خاموشى هاى بدون برنامه صد درصد نداشته باشیم.

احتمال قطعى برق اصفهان در 
زمستان 

40 درصد تست هاى کرونا در 
اصفهان مثبت هستند

نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: اســتقرار و 
توسعه صنایع تبدیلى در شهرســتان هاى کم برخوردار 
غرب اصفهان با هدف ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیرى از 
خام فروشى و فساد محصوالت کشاورزى ضرورى است.

آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در حاشیه بازدید از 
ســردخانه و کارخانه فرآورى ســیب زمینى شهر دامنه 
فریدن، افزود: ســال هاى مدید محصول سیب زمینى 
فریدن در نبود انبارهاى مناسب و صنایع تبدیلى دور ریخته 
مى شد، مشاهده این صحنه بسیار اندوهبار بود که براى 
رفع آن در همان ســال هاپیشنهاداتى به سرمایه گذاران 

بخش خصوصى و مسئوالن دولتى داده شد.
 وى با اشاره به راه اندازى سردخانه نگهدارى محصوالت 
کشاورزى با تالش سرمایه گذار بخش خصوصى، اظهار 
امیدوارى کرد: در آینده اى نزدیک با تکمیل و گسترش 
کارخانه،  شاهد فساد محصوالت تولیدى کشاورزان این 

منطقه نباشیم.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان افزود: راه اندازى یک 
واحد تولیدى و یا صنایع تبدیلــى در مناطق محروم و یا 
کم برخوردار، توسعه اشــتغال، رونق اقتصادى و بهبود 
سطح معیشت مردم و کشــاورزان آن منطقه را بدنبال 

خواهد داشت.
آیت ا... طباطبایى نژاد خاطرنشان کرد: هزاران تن مواد غذایى 
و محصوالت کشــاورزى به دلیل اینکه فضاى استاندارد و 
مناسب براى نگهدارى آنها در همه فصول سال وجود ندارد 
از بین مى رود که این رویه اسراف است و باید مدیریت شود.

به گزارش ایرنا، «شــهرام عبدالهى»، کشاورز نمونه در 

فریدن، سال گذشته نخســتین و بزرگ ترین سرد خانه 
غرب استان را در زمینى به وســعت 7 هزار مترمربع و با 
ســرمایه گذارى 400 میلیارد ریال راه اندازى کرد.این 
ســردخانه با ظرفیت 12 هزار تن داراى 18 غرفه است و 
محصوالت در دماى مناسب نگهدارى و به موقع به بازار 

عرضه مى شود.

استقرار صنایع تبدیلى در غرب اصفهان ضرورى است

اگرچه مردم این روزها لبنیات را گران و حتى بعضا دو 
برابر نرخ یکى دو ماه گذشته خرید مى کنند، اما به گفته 
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان، هنوز اجازه افزایش قیمت 10 قلم 
محصوالت لبنى که نرخ آن به صورت دستورى تعیین 

مى شود، داده نشده و گرانى آن در بازار تخلف است.
حســین ایراندوســت درباره افزایش قیمت لبنیات 
در بازار، اظهــار کــرد: درخواســت افزایش قیمت 
لبنیات در پى افزایش نرخ شــیر خام به دلیل فشــار 
تورمى و باالرفتــن هزینه هــاى تولیــد دامداران

 است. وى درباره کشش افزایش قیمت لبنیات در بازار 
و فشار به مردم، گفت: باید این سوال را پرسید که آیا 
سبد خانوار را دولت باید مدیریت کند یا تولیدکننده؟ ما 
نمى توانیم به دامــدار بگوییم شــیرخام تولید کند، 

کارخانجات هم تولید گران داشــته باشند، اما قیمت 
لبنیات براى مصرف کننــده افزایش نیابد و قطعا این 
دستور منطقى نیســت. معاون بهبود تولیدات دامى 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اما درباره گالیه 
مردم از  افزایش نرخ لبنیات، اظهار کرد: در حال حاضر 
آن دســته از محصوالت لبنى که نرخ آن به صورت 
دستورى مشخص مى شــود، افزایش قیمت نداشته 
است؛ به عنوان مثال پنیر یواف 14 هزار و 500 تومان 
اکنون نباید گران شده باشــد. وى درباره گرانى دسته 
از محصوالن لبنى که مشــمول نرخ گذارى نیستند، 
گفت: برخورد با گرانى این دسته از محصوالت لبنى به 
دستگاه هاى نظارتى سازمان صمت برمى گردد و باید 
ابعاد نظارتى خود را تقویت کنند و جهاد کشاورزى تنها 

تا تامین شیرخام کارخانجات را برعهده دارد.

گرانى لبنیات در بازار تخلف است

مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان از نصب 100 النه 
پرنده در پارك صفه با هزینــه 200 میلیون ریال خبر 
داد و گفت: این اقدام با همکارى انجمن پرنده شناسى و 

حفاظت پرندگان آواى بوم انجام شده است.
احمد رضایى اظهار کرد: با توجه به شرایط اکوسیستم 
پارك کوهستانى صفه و شرایط طبیعى این کوه در صدد 
انجام اقداماتى براى حفظ 83 گونه پرنده شناسایى شده 
در این کوه از جمله گنجشک، سار، مگس گیر خال دار، 

دم سرخ و سیاه برآمدیم که اغلب مهاجر هستند.
وى با بیان اینکــه مجموعه کوهســتانى صفه جزء 
پارك هاى دوســتدار پرندگان به شمار مى آید، تصریح 

کرد: النه ســازى و نصب آن ها در پارك صفه با هدف 
حمایت از زیســت پرندگان، جذب و النه گزینى بهتر و 
کمک به تکثیر و افزایش پرندگان و فرهنگ ســازى و 

آموزش مردم در این خصوص انجام شده است.
مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان با بیان اینکه 100 النه 
پرنده با ارتفاع سه تا پنج متر از سطح زمین روى درختان 
پارك کوهستانى صفه در حال نصب است، خاطرنشان 
کرد: النه ها با دهانه ورودى متناسب و اندازه استاندارد 
ساخته شــده و جهت حفظ محیط زیســت با سیم به 
درختان نصب مى شود. پیش از این نمونه این النه ها در 

مسیر تله کابین صفه نصب شده بود.

نصب 100 النه پرنده در پارك صفه

معاون پژوهشى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: آالینده هاى نوپدید تهدیدى براى کیفیت 
آب آشامیدنى اصفهان در آینده است که این مساله باید با 

برنامه ریزى و دوراندیشى مدیریت شود.
افشین ابراهیمى در گفت و گو با ایرنا، افزود: اکنون کیفیت 
آب آشامیدنى اصفهان که از طریق سد زاینده رود تامین 
مى شــود با توجه به وجود تصفیه خانه هاى اســتاندارد 
مطلوب اســت و از نظر آالینده هاى متداول و متعارف و 

عوامل بیمارى زا مشکل خاصى نداریم.
وى با اشاره به کم شــدن ورودى سد زاینده رود به دلیل 
کاهش بارش ها و تاثیر آن بر کیفیــت آب، تاکید کرد: 
در باالدست و حاشــیه زاینده رود فعالیت هاى صنعتى و 
کشاورزى بسیارى انجام مى شود که آالینده هاى حاصل 

از آن  به چرخه مصرف آب وارد خواهد شد.
ابراهیمى با بیان اینکه تصفیه خانه هاى فعلى فقط قابلیت 
حذف آالینده هاى متداول را دارند، افزود: ورود ترکیبات 

نوپدید به منابع آب در آینده مشکل ساز مى شود.
وى یادآورد شد: پژوهش ها نشان مى دهد در بسیارى از 
کشــورهاى جهان که مصرف باالى دارو نیز نداشته اند 
بسیارى از ترکیبات دارویى، شیمیایى و ناشناخته به منابع 
آب وارد شده است، بنابراین بروز این چالش در کشور ما 
با توجه به مصرف باالى انواع داروها دور از انتظار نیست.

به گفته وى، عملکرد این ترکیبات نوظهور موجود در منابع 
آب، در بدن نمایان نیست و اگر به فکر راهکارى نباشیم، 

سالمتى ما به خطر مى افتد.
ابراهیمى در خصوص استفاده از دستگاه هاى تصفیه آب 
خانگى گفت: اکنون شرکت هاى متولى نظارت بر کیفیت 
آب، اســتانداردهاى الزم و تعریف شــده را مد نظر قرار 
مى دهند و استفاده از این دســتگاه سلیقه اى و به اختیار 

مصرف کننده است.
به گفته وى، استفاده از دستگاه هاى تصفیه آب خانگى، در 
زمان حاضر نیاز نیست مگر اینکه درآینده استانداردهاى 
الزم براى کیفیت آب آشامیدنى تامین و بروز نشود، ضمن 
اینکه مصرف آبى که فاقد هر گونه امالح باشــد به دلیل 

خاصیت اسیدى آن توصیه نمى شود.
معاون پژوهشى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به رویکرد استفاده از پساب فاضالب در کشورها 
اشاره و بیان کرد: در گذشته به دلیل استفاده از پساب خام 
فاضالب  در اصفهان و کشــور آمار بیمارى هاى انگلى 
فراوان بــود، اما امروز با توجه به ارتقاى ســطح دانش و 
ســالمت همچنین با اضافه کردن ترکیبات کلر و ضد 
عفونى کننده، تغییرات زیادى در این زمینه ایجاد شــده 
است واکنون موارد نادرى در نتیجه آزمایش هاى انگلى 

آب مشاهده مى شود.

ابراهیمى با بیــان اینکه اکنون شــهردارى اصفهان با 
خریدارى پســاب و انجام عملیــات تصفیه بر روى آن 
بخش هایى از فضاى ســبز را آبیارى مى کند، افزود: با 
این حال همچنان مشکالت و تهدید هایى در استفاده از 
پساب فاضالب وجود دارد و در بخش هایى از اصفهان 
آبیارى و کشت محصوالت کشاورزى با پساب فاضالب 
انجام مى شود که هنوز استانداردهاى الزم در آن رعایت 

نشده است.
معاون پژوهشى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان، تغییر اقلیم را تهدیدى دیگر براى کاهش کیفیت 
آب دانست و افزود: کمبود اولیه آب و خشکسالى به عنوان 
نخســتین پیامدهاى تغییر اقلیم در اصفهان و کشور در 

حال نمود است.
وى هشــدار داد: تغییر اقلیم عالوه بر آب، بر جنبه هاى 
مختلف زندگى بشر نیز تاثیر خواهد گذاشت به طورى که 

گاهى نیاز به کوچ اجبارى است.
معاون پژوهشى دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با بیان اینکه نمى تــوان از تغییرات اقلیمى فرار 
کرد، هشدار داد: مطالعه، برنامه ریزى و اتخاذ راهکارهاى 

موثر براى سازگارى با تغییرات اقلیم ضرورى است.
وى افزود: باید با رعایت الگوى مصــرف وانجام دقیق 

دستورالعمل ها با این پدیده سازگارى پیدا کنیم.

خطر جدى آالینده هاى نوپدید و تغییرات اقلیمى در آینده

تهدید کیفیت
 آب آشامیدنى اصفهان

2 نمایشــگاه عکس اصفهان با عنوان «اصفهان، 
شکوه معمارى ایرانى» و «اصفهان، مهد هم زیستى 
مســالمت آمیز ادیان» در قالب ابتکار «شــهروند 
دیپلمات» اداره روابط بین الملل شهردارى اصفهان از 
امروز(دوشنبه، پانزدهم شهریورماه) به ترتیب در کاخ 
موزه تزارها (کاخ کاترین) و موزه تاریخ ادیان روسیه 
آغاز به کار مى کند و به مدت یک ماه دایر خواهد بود.

ابتکار «شهروند دیپلمات» که از زمستان 1399 آغاز 

شد پیگیر استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور 
براى تقویت تعامالت بین المللى اصفهان بود.

در هریک از این دو نمایشگاه، 30 اثر (مجموعًا 60) 
از آثار عکاســان اصفهانى براى بازدید کنندگان به 
نمایش درخواهد آمد. این آثار پس از انتشار فراخوان 
و دریافت 363 اثر از 26 عکاس، توسط هیأت داوران 
انتخاب شد و براى شــرکت در این نمایشگاه ها، به 

روسیه ارسال شد.

ماه اصفهان در سن پترزبورگ

علت کاهش کیفیت هواى اصفهان خشکســالى ، 
خشکى زاینده رود و خیزش گرد و غبار است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت : 
وضعیت خاص کم بارشى، افزایش دما، وزش باد و 
خیزش گرد و غبار از علت هاى اصلى کاهش کیفیت 

هواى اصفهان است.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه سه هزار و 200 
هکتار بیابــان و هزار و 90 کانون فرســایش بادى 
در اســتان اصفهان وجود دارد افزود: کشت نشدن 
زمین ها بدلیل خشکســالى زاینــده رود و وزش باد 
موجب شرایط ناشى از آلودگى در اصفهان شده است.
وى کاشــت نهال در 307 هکتار زمین در چند سال 

گذشته و کاشت هزار نهال در دو هزار و 500 هکتار 
زمین در سال گذشته را راهکارى براى جلوگیرى از 
آلودگى هوا دانست و گفت: امسال 10 میلیارد ریال 
اعتبار براى نهال کارى، نوارکارى، بادشکن زنده و 

مالچ پاشى در نظر گرفته شده است.
شیشــه فروش احیاى رودخانه زاینده رود و تامین 
آب تاالب گاوخونى به همت وزارت نیرو را از دیگر 
راهکار هاى جدى کاهــش آلودگى هواى اصفهان 
عنوان کرد و افزود:طرح هاى بیابان زدایى کویر هاى 
همجوار استان مثل کویراستان هاى یزد، سمنان، قم 
و خراســان جنوبى مى تواند از خیزش گرد و غبار به 

استان جلوگیرى کند.

علت کاهش کیفیت هواى اصفهان در تابستان

چاه هاى غیرمجاز در مجموعه باغ-ویالهاى شــرق 
اصفهان واقع در روستاى کبوترآباد مسدود و از برداشت 
42 هزار مترمکعب از سفره هاى آب زیرزمینى جلوگیرى 

شد.
یگان حفاظت منابع آب شرکت آب منطقه اى اصفهان به 
همراه نیروى انتظامى در عملیاتى دو حلقه چاه غیرمجاز 
در مجموعه باغ ویالهاى روســتاى کبوتر آباد از توابع 

شهرستان اصفهان (ورزنه) را مسدود کردند.
این چاه ها از سه دهه پیش حفر و تاکنون بهره بردارى 
شده که یکى از آنها به عمق 30 متر و برداشت ساالنه 
32 هزار مترمکعب و دیگرى به عمق 25 متر با برداشت 

ساالنه حدود 10 هزار مترمکعب آب بود.
وزارت نیرو با توجه به وضعیت بغرنج منابع آب زیرزمینى 
مجوز بهره بردارى صادر نمى کند اما مالکان چاه هاى 
غیرمجاز براى حفر هر متر چاه مبالغ میلیونى به مقنى ها 
پرداخت مى کنند. برپایه آمار موجــود از چاه هاى غیر 
مجاز استان هم اکنون نیمى متروکه و غیرفعال است و 

از 41 هزار حلقه چاه مجاز در سطح استان بهره بردارى 
مى شود. محمود چیتیان، سرپرست معاونت حفاظت و 
بهره بردارى آب منطقه اى اصفهان در گفت وگو با مهر 
مى گوید: براى پر و مسلوب المنفعه چاه هاى غیرمجاز 
با هماهنگى مراجع قضائى و کسب مجوزهاى الزم و 
همچنین با هماهنگى نیروهاى انتظامى و امنیتى این 
عمل صورت مى گیرد که معموًال با مقاومت صاحبان 
آنها روبه رو مى شویم، اغلب این چاه ها در باغ ویالها حفر 
شده است و مسدود کردن آنها به سختى انجام شده و 
حتى گاهى با درگیرى فیزیکى افراد با همکاران همراه 
اســت؛ از این رو اگر همراهى و همکارى ارگان هاى 

نامبرده نباشد پر کردن چاه ها امکان پذیر نیست.
وى مى گوید: بخش عمــده اى از صاحبان این چاه ها 
داشــتن چاه غیرمجاز را حق خود مى دانند درحالى که 
منابع آب ملى است و هیچ کســى مجاز نیست بدون 
اخذ مجوز از شــرکت آب منطقه اى نسبت به حفر چاه 

اقدام کند.

مسدود شدن 2 چاه غیرمجاز بعد از 30 سال
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 مجید مشیرى، بازیگر تلویزیون و سینما با اشاره به اینکه 
بازیگرى را خیلى دیر و از سن 34 سالگى آغاز کرده است 
افزود: رشته تحصیلى من مهندسى عمران بود. بعدها در 
دوره هاى آموزش بازیگرى آقاى تارخ شرکت کردم و از 
اواسط دهه هفتاد جذب سینما و تلویزیون شدم. بسیارى 
از پزشــکان و مهندســان بودند که در کنار رشته اصلى 
خودشــان، کارهاى هنرى مثل مجسمه سازى و نقاشى 
هم انجام مى دهند، اما بعد از مدتــى آن فعالیت هنرى 
آن قدر به چشم آمده که آن شــغل پزشکى یا مهندسى 

کمرنگ مى شود.
وى درباره همکارى با قاســم جعفرى کارگردان سریال 
"خط قرمز" نیز گفت: قبل از این سریال که سال 1380 از 

شبکه سه پخش شد، من در دو قسمت از سریال "کاشانه" 
با قاســم جعفرى کار کردم. بعد از "خــط قرمز" هم این 
همکارى در "شــب آفتابى“ و ”مســافرى از هند" ادامه 
پیدا کرد. در ســینما هم در فیلم "بازنده" قاسم جعفرى 
که محمدرضا فروتن و میترا حجار از بازیگران آن بودند 

بازى داشتم.
وى درباره علت تداوم همکارى با قاســم جعفرى گفت: 
عالوه بر آقاى جعفــرى، باید به بهرنــگ توفیقى هم 
اشاره کنم که در سه سریال به کارگردانى او حاضر بودم. 
همین طور کارگردانانى مثل همایون اسعدیان، کیومرث 
پوراحمد، جمال شورجه و ســیروس الوند که با آنها هم 
بیش از یک کار همکارى داشــتم. شاید دلیل این تداوم 
همکارى این باشــد که من در کارم کــم نمى گذارم و 

همیشه با تمام انرژى در کار حاضر مى شوم.
مشیرى افزود: یادم هست در سریال "کمکم کن" که ماه 
رمضان ســال 1383 از تلویزیون پخش مى شد یک بار 
ساعت 7 صبح به لوکیشن تصویربردارى رفتم و روز بعد 
ساعت 11 ظهر کارم تمام شد! به خاطر اینکه کار همزمان 
با تصویربردارى پخش مى شــد و زمان نداشتیم. با این 

حال ســعى مى کردم همان انرژى 
اولیه را داشــته باشم به همین 

خاطــر احســاس  مى کنم 
کارگردان ها با من 

راحت اند؛ ضمن اینکه در کنار ارتباط حرفه اى بین بازیگر 
و کارگردان، همیشه در ســر صحنه رابطه دوستانه اى با 

آنها داشته ام.
وى با اشــاره بــه اینکه قاســم جعفرى از آن دســته 
کارگردان هایى است که مدیوم تلویزیون را خیلى خوب 
مى شناسد، خاطرنشــان کرد: جعفرى در هر اثر خودش 
لحظه هاى نابى را خلق مى کند. ساخت سریال هایى مثل 
"خط قرمز" و ”مسافرى از هند" با آن کیفیت کار هرکسى 

نبود. "خط قرمز" از آن سریال هاى خیابان خلوت کن بود 
و در زمان خودش از پربیننده ترین ســریال هاى شبکه 
سه محسوب مى شــد.این بازیگر ســینما و تلویزیون 
درباره علت محبوبیت ســریال "خط قرمز" گفت: عالوه 
بر توانایى کارگردان و قصه پرکشش، باید به استفاده از 
بازیگران جوانى اشاره کنم که تا آن زمان براى مخاطب 
عام ناشــناخته بودند. یعنى به جز پویا امینى که در یکى 
دو سریال کار کرده بود، بقیه تقریبًا اولین کار تصویرى 
خودشــان را تجربه مى کردند. انتخاب لوکیشــن هاى 
جذاب در شــمال کشــور هم مورد توجه مخاطبان قرار 
گرفت. اینکه تعدادى پسر جوان با آن جیپ آلبالویى رنگ 
به تنهایى ســفر مى روند هم در نوع خودش موضوعى 
جسورانه بود؛ ضمن اینکه نباید از موسیقى و ترانه تیتراژ 

سریال هم غافل شد که واقعًا در زمان خودش ُگل کرد.
وى اظهار کرد: قصــه "خط قرمز" یک قصــه نو بود و 
همه شــخصیت هاى آن آغاز و پایانى داشــتند؛ یعنى 
بیننده منتظر بود تا ببیند مثًال فرجام شــخصیت رامین 
چه مى شود. ســریالى بود که ضرباهنگ خوبى داشت و 
هر کدام از شخصیت ها که وارد قصه مى شدند و بیرون 
مى رفتند شناسنامه و پس زمینه اى داشــتند و بیننده با 
آنها همذات پنــدارى مى کردند.مشــیرى درباره گروه 
بازیگران سریال "خط قرمز" هم گفت: پویا امینى، شهرام 
حقیقت دوست و شــهرام عبدلى عزیز  که خوشبختانه 

همچنان فعال اند. على منصورى همان موقع هم در حوزه 
موسیقى فعالیت مى کرد و االن هم در این عرصه مشغول 
فعالیت است. از سروش گودرزى و ایمان اشراقى مدت ها 
است که خبر ندارم اما فکر مى کنم ایمان اشراقى اخیراً در 

یک تئاتر بازى داشته است. 
 وى همچنین یاد ساناز کیهان بازیگر فقید سریال "خط 
قرمز" را هم گرامى داشت و از او به عنوان بازیگرى یاد 
کرد که مى توانست آینده درخشانى داشته باشد اما دست 

تقدیر مهلت نداد و در جوانى او را از ما گرفت.  
این بازیگر در ادامه افزود: ما در "خط قرمز" گروه بازیگران 
بســیار خوبى داشــتیم. من با بازیگران جوان ســریال 
فاصله سنى داشــتم، به طورى که سروش گودرزى در 
پشــت صحنه به من مى گفت «آقاى پدر» یا شــهرام 
حقیقت دوست و پویا امینى هم من را عمو مجید خطاب 
مى کردند اما آن قدر فضا دوســتانه بود و انرژى خوبى 
منتقل مى شــد که گاهى من چنــد روز زودتر از ضبط 
سکانس هایم از تهران به شمال مى رفتم. آقاى جعفرى 
از من مى پرسید که چرا این قدر زود آمده اى و من پاسخ 
مى دادم که این گروه را خیلى دوست دارم و به من انرژى 
مثبت مى دهد. یک سریال زمانى موفق است که در پشت 

دوربین هم بین عوامل همکارى و همیارى اتفاق بیفتد.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره وضعیت سریال سازى 
بــراى تلویزیون هــم گفت: مــن فکر مى کنــم روند 
سریال ســازى در تلویزیون افت کــرده و هرچه جلوتر 
مى آییم تعداد بینندگان ســریال هاى تلویزیونى کاهش 
پیدا مى کند. ما فیلمنامه نویسان خوبى داریم اما قصه ها و 
فیلمنامه هاى خوبى براى سریال ها طراحى نمى شود. اگر 
قصه هاى جذابى داشته باشیم مطمئنم تلویزیون ظرفیت 
الزم را براى جذب مخاطبــان پرتعداد دارد. ما بینندگان 
بسیار باهوشــى داریم که به خوبى ســریال را تجزیه و 

تحلیل مى کنند و کار را مى شناسند.
 وى گفت: من فکر مى کنم که اگر االن فصل دوم "خط 
قرمز" با همان گروه ساخته شود، باز هم ُپرمخاطب خواهد 
بود چون از آن دسته از ســریال هایى است که مردم با 

شرایط سنى مختلف  هنوز هم با آن خاطره دارند.

یادى از سریال پر مخاطب تلویزیون در دهه 80 به روایت مجید مشیرى:

  فصل دوم «خط قرمز» 
ساخته شود، باز هم بیننده دارد

 فیلم قهرمان فرهادى قرار است که از 21 ژانویه از 
سوى ســرویس «آمازون پرایم» اکران شود. اما از 
این ســرویس فیلم ها و سریال هاى زیادى قاچاق 
و سرقت مى شود!فیلم «قهرمان» اصغر فرهادى 
که در جشــنواره کن 2021 یکى از برگزیدگان 
این جشنواره بود و توانست جایزه بزرگ هیأت 

داوران را کسب کند به عنوان یکى از شانس هاى اصلى اسکار 
سینماى ایران یاد مى شود.

یکى از قوانین حضور در اســکار، اکران فیلم متقاضى حداقل 
براى یک هفته در کشــور مبدأ و ســازنده خود است. اما رائد 
فریدزاده «معاون بین الملل بنیاد ســینمایى فارابى» در این 
خصوص بیان کرد که مراسم اسکار این قانون را تغییر داده و 

حاال فیلم متقاضى مى تواند بدون اکران در کشور خود (مبد أ) و 
با اکران در کشور دیگرى وارد جشن اسکار شود.

حاال فیلم تازه فرهادى به اســتناد خبرى که سایت آمازون، 
پخش کننده آمریکایى این فیلم اعالم کرده است قرار است از 
تاریخ 7 ژانویه 2022 (17 دى ماه) در سینماهاى آمریکا و از 21 

ژانویه از سوى سرویس «آمازون پرایم» اکران شود. 
با این حساب بنظر مى رسد که فیلم جدید فرهادى بدون اکران 
اولیه در ایران وارد و در صورت انتخاب براى مراســم اسکار، 

عازم سفر شود. البته در صورتى که فرهادى بخواهد فیلم خود 
را در ایران نیز اکران کند آخرین مهلت او  تا 31 دسامبر 2021 
(10 دى 1400) خواهد بود.اما نکتــه مهم دیگر اینکه اکران 
فیلم فرهادى در سرویس آنالین آمازون پرایم منجر به قاچاق 
فیلم او مانند دیگر فیلم ها و سریال هاى خارجى خواهد شد. باید 
دید که فرهادى حاضر است این ریسک را بپذیرد و فیلمش را 
در این سرویس اکران کند یا تنها ترجیح به اکران فیزیکى در 

سالن سینما خواهد داد.

محمد بحرانى، صداپیشه عروسک «جناب خان» در رابطه با شایعه اى قدیمى 
درباره اینکه فائزه علوى بازیگر کشف حجاب کرده، عروسک گردان جناب 
خان بوده توضیحاتى ارائه کرد. بحرانى با انتشــار عکسى از عروسک جناب 
خان در کنار مهدى برقعى و حامد ذبیحى تاکید کرد که این دو، تنها عروسک 

گردانان جناب خان هستند و خواهند بود.
صداپیشــه جناب خان عنــوان کرده اســت: بــزرگان، بزرگواران، 
تحلیلگران، رفقا اگر صالح مى دانید، قبل از پخش هر خبرى یا تحلیل 
هر خبرى کمى راجع به آن تحقیق کنید. عروسک گردان هاى جناب خان 
از بدو تولد جناب خان در مجموعه  کوچــه مروارید تا بعداً در خندوانه در تمام 

فصول و تمام قسمت ها دو نفر بودند؛ «مهدى برقعى» و «حامد ذبیحى».
بحرانى تاکید کرده است: «هرگز هم در هیچ قسمتى و هیچ جا کس دیگرى 
نبوده، کمک هم نداشتند. به سادگى با دیدن تیتراژ این برنامه ها در این سال ها 
مى توانید این مساله رو متوجه شوید. مادامى هم که قرار باشد جناب خان حیات 

داشته باشد حتما عروسک گردان ها همین دو رفیق قدیمى من خواهند بود 
اگر عمرى باشد. در این سالهاى کار ما با جناب خان، خیلى ها در پشت صحنه 
با جناب خان عکس گرفتند. اما هر کس که با جناب خان عکس داشته باشد 
که عروسک گردان جناب خان نیست. خانم علوى که این روزها عکسشان 
به عنوان عروسک گردان جناب خان مطرح شده در فصل دوم «خندوانه» در 
چند قسمت به عنوان بازیگر حضور داشــتند و هرگز عروسک گردان جناب 
خان نبودند. عکس ایشــان با جناب خان هم مربوط به همان پشت صحنه  

فصل دوم است.»
اما فائزه علــوى در فصل دوم خندوانه در چند قســمت به عنــوان بازیگر 
نمایش هاى آیتمى در کنار نیما شــعبان نژاد حضور داشت. او در سال 1396 
وقتى 32 ساله بود از ایران خارج و راهى کشور استرالیا شد. فائزه علوى حاال 
در قامت یک برنامه ساز با شبکه فارســى زبان من و تو در انگلستان نیز وارد 

همکارى شده  است.

عروسک گردان واقعى «جناب خان» کیست؟

با تصویربردارى پخش مى شــد و زمان نداشتیم. با این 
حال ســعى مى کردم همان انرژى 

اولیه را داشــته باشم به همین 
خاطــر احســاس  مى کنم 

کارگردان ها با من 

تحلیل مى کنند و کار را مى شناسند.حقیقت دوست و شــهرام عبدلى عزیز  که خوشبختانه 
" وى گفت: من فکر مى کنم که اگر االن فصل دوم "خط 

قرمز" با همان گروه ساخته شود، باز هم ُپرمخاطب خواهد 
بود چون از آن دسته از ســریال هایى است که مردم با 

شرایط سنى مختلف  هنوز هم با آن خاطره دارند.

 ف

تاریخ اکران فیلم فرهادى اعالم شد

محمد بحرانى
درباره اینکه ف
خان بوده توض
خاندر کنارم
گردانان
صداپیش
تحلیلگ
هر خبرىک
تولد جنا از بدو
فصول و تمام
بحرانى تاکید
نبوده، کمک ه
مى توانید اینم

عر

تصویربردارى فصل دوم سریال تلویزیونى 
«نــوار زرد» بــه کارگردانــى ســروش 

محمدزاده در حال انجام است.
فصل اول سریال «نوار زرد» به کارگردانى 
پوریا آذربایجانى و تهیه کنندگى محمدرضا 
شفیعى، با مضمونى جنایى - پلیسى سال 
96 از شبکه دو سیما پخش شد. حاال قرار 

است فصل دوم این سریال، ساخته شود.
داســتان «نوار زرد» زندگى سرگرد کاوه 
کیهان با بازى امیر آقایى را روایت مى کرد و بازیگرانى همچون سیروس گرجستانى، بهاره کیان افشار، کمند 
امیرسلیمانى، داریوش اسدزاده، امیر غفارمنش، نادر مشایخى، قاسم زارع، محسن بهرامى و ... هم در آن به ایفاى 
نقش پرداخته اند.فصل اول سریال «نوار زرد» با اقبال مخاطبان و منتقدان مواجه شد و به همین علت تصمیم به 
ساخت فصل دوم آن گرفته شد. فصل دوم سریال «نوار زرد» مانند فصل اول به غیر از داستان دنباله دار در هر 

قسمت نیز قصه اى پلیسى - جنایى را روایت مى کند.
تیم بازیگران این پروژه به صورت کامل تغییر کرده و قرار نیســت هیچ کــدام از بازیگران فصل اول در فصل 
دوم حضور داشته باشند. تصویربردارى ســریال «نوار زرد 2» به کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى 
محمدرضا شفیعى به مدت 3 ماه است در سکوت خبرى در استان هاى تهران، گیالن و البرز آغاز شده و تاکنون 

30 درصد از تصویربردارى آن انجام شده است.
بازیگر نقش اصلى این سریال در فصل دوم را بانیپال شومون بازى مى کند و دیگر بازیگرانى که تا کنون حضور 
آن ها قطعى شده عبارتند از: محمود پاك نیت، پورانداخت مهیمن، حسین پاکدل، حسام محمودى، امیرحسین 

صدیق، ایوب آقاخانى، ستاره قطبى، آذین احرامى و ... که در فصل دوم «نوار زرد» به ایفاى نقش مى پردازند.

بازیگر «دیده بان»: 

 ترجیح مى دهم در هر کارى بازى نکنم
غالمرضا على اکبــرى، بازیگر ســریال 
«ایل دا» پیرامون فعالیت این روز هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: فعال مشغول بازى 
نیستم و منتظر پیشنهاد خوب براى فعالیت 
هستم. در آخرین مجموعه تلویزیونى که 
حضور داشتم سریال «ایل دا» به کارگردانى 
راما قویدل و تهیه کنندگى ســیدعلیرضا 
سبط احمدى بود.وى در همین راستا افزود: 
در سریال «ایل دا» با بازیگران خوبى چون 

مجید مظفرى، جعفر دهقان، فاطمه گودرزى و ... همکارى داشــتم. درام «ایل دا» با سختى هاى فراوان و در 
شرایط طاقت فرسایى تولید شد. این مجموعه تلویزیونى با موضوع اتحاد و حماسه مردان و زنان عشایر مرزنشین 
در برابر متجاوزان به خاك این مرز و بوم و قصه ایستادگى و ایثار آن ها از سال 1358 تا 1359 ساخته شده است 

و در زمان پخش هم مورد توجه مردم قرار گرفت.
بازیگر فیلم «دیده بان» پیرامون دلیل کم کارى خود در شرایط کرونایى اظهار کرد: من 30 سال فعالیت هنرى 
داشتم و همیشه براى حضور در فیلم و  سریال هایى که نقش و فیلمنامه و کارگردان خوبى داشته باشند آمادگى 
دارم، اما به هر حال پیشــنهاداتى که واجد این شرایط باشند معدود هســتند. از حضور در این فیلم و سریال ها 

استقبال مى کنم و امیدوارم با بهتر شدن شرایط، امکان بیشترى براى کار کردن فراهم شود.

میالد درخشانى ویدیوى جدیدش را منتشر کرد

«سوگ رود» 
براى سرزمین مادرى

میالد درخشانى نوازنده تار، آهنگساز و تنظیم کننده 
موســیقى قطعه بى کالم «ســوگ رود» را منتشــر 
کرد. او با انتشــار ویدیویى در صفحه اینستاگرام خود 
درباره داســتان ضبط این قطعه نوشت. متن منتشر 
شده بدین شرح اســت: «بعد از مدت زیادى به شهر 
زادگاهم اصفهان ســفر کردم. خاطرات ناگهان مثل 
رودى خروشان بر من جارى شد. کودك شدم همان 
میالد هفت هشت ساله، احساساتم قابل وصف نبود. 
فیلم کودکیم اکران شــد و من بازیگرش بودم، هرجا 
قدم مى گذاشــتم ســکانس جدیدى نمایان مى شد 
و مى گذشــت و صحنه بعدى در پس آن، صحنه ها 
یکى پس از دیگــرى به مانند زاینــده رود در وجودم 
جارى شد، رود خاطرات کودکیم، رود لحظه هاى ناب 
گذشته.»او در پایان نوشت: «زاینده رود محل بازى ما 
و گذران لحظات خوش در کنار خانواده بود. رسم بود که 
آوازخوانى، در سى و سه پل آوازى سر مى داد و ما بچه ها 
به دنبال پیدا کردن خواننده آن آواز در داالن هاى سى 
و سه پل و پل خواجو مى گشتیم که صدا از کجاست تا 
از نزدیک لذت ببریم و کل آن شب زاینده رود، زاینده 
عشق و زندگى براى بچه ها بود. چقدر ما دهه شصتى ها 
و قبل تر، خوش اقبالیم که اینگونه زیبایى زندگى را با 
همه ســختى هایش لمس کردیم، درك و لذتمان از 
زندگى خیلى ساده و لطیف بود. وقتى آن روز براى ضبط 
قدم گذاشتم در زاینده رود دلم عجیب گرفت و بغض 
گلویم را پر کرد، خشک شده بود و اثرى از خروشش 
نبود اما صدایش در گوشــم جارى، برایش نواختیم، 
براى تمام لحظات ناب کودکى برایش نواختیم  و این 
سوال همیشــه برایم بوده که نسل هاى آینده چگونه 
زندگى و معناى سادگى را درك خواهند کرد؟ ما آخرین 
نسلى بودیم که لذت و خاطرات و بازیهاى کودکانه را 

چشیدیم.»
 

شهربانو موسوى :

براى مدیران تلویزیون 
اهمیتى ندارد که 
من هستم یا نه!

شهربانو موسوى بازیگر ســینما و تلویزیون با انتقاد 
از بى توجهى مدیران ســینما و تلویزیون به وضعیت 
اســفبار هنرمندان بیــکار و پیشکســوت گفت: در 
زمانه اى که باندبــازى در پروژه هاى ســینمایى و 
تلویزیونى بیداد مى کند امثال ما هیچ جایى نداریم و 
در بیکارى و خانه نشینى مطلق به سر مى بریم اما در 
عوض عده اى هستند که مرتب مشغول به کار هستند 
و از این پروژه به آن پروژه مى روند!بازیگر فیلم هاى 
سینمایى «خوابگاه دختران» و «خروس جنگى» افزود: 
 بنده نوعى که سال ها با داشتن یک کودك خردسال 
براى آموختن هنر بازیگرى درس خواندم و مشقت هاى 
زیاد به جان خریدم امروز دیده نمى شوم اما فالن کس 
به دلیل اینکه با این و آن ارتباط داشت توانست مدرك 

درجه یک هنرى بگیرد!
وى ادامه داد: این مدیرانى که مــى آیند و با تبعیض 
میان برخى هنرمندان به یکى مدرك درجه یک هنرى 
مى دهند و دیگرى را نادیده مى گیرند باید روزى در نزد 

پروردگار متعال پاسخگوى اعمال شان باشند.
این بازیگر یادآور شــد: روزگارى کــه بنده مرتب در
 سریال هاى تلویزیونى بازى مى کردم از صدا و سیما 
مکرراً تمــاس مى گرفتند و مى گفتند مردم شــما را 
در فالن ســریال به عنوان بهتریــن بازیگر انتخاب 
کــرده اند و یــا شــما در فــالن ســریال در صدر 
نظرسنجى ها قرار دارید و... اما حاال هیچ یک از مدیران 
تلویزیون هیچ یادى از ما نمى کنند و اصًال برایشــان 

اهمیتى ندارد که ما هستیم یا نه!
بازیگر سریال هاى تلویزیونى «جایزه بزرگ» و «متهم 
گریخت» افزود: اى کاش مایى که نه باند داریم نه گروه 
و نه فامیلى داریم که در سینما و تلویزیون مدیر باشد، 

کمى مورد توجه مدیران نیز قرار بگیریم!

شایعه مهاجرت خواننده آلبوم «24» تکذیب شد

بازیگران «نوار زرد» کالً تغییر کرده اند

هفته گذشته شایعه مهاجرت «على یاسینى» به یکى از خبرهاى داغ موسیقى پاپ تبدیل شد. داستان از آنجا 
شروع شــد که این خواننده جوان و پرطرفدار ویدیویى از اجراى زنده خودش منتشــر کرد. ترانه آن ویدیو که 
در ترکیه ضبط شده بود مضمونى داشــت که طرفداران او و دیگران، تعبیر به مهاجرت کردند. شایعه مهاجرت 
على یاسینى به سرعت دست به دست شد و او نسبت به این موضوع سکوت کرد.اما حاال چند روز پس از انتشار 
آن ویدیوى خبرساز، میالد ماهان راد، مدیر شــرکت لیما و تهیه کننده و ناشر آثار على یاسینى، درباره جزئیات 
شایعه مهاجرت این خواننده اعالم کرده: على یاسینى هنرمند محبوب و متعهدى است که تصمیمى براى ترك 
ایران و مهاجرت ندارد. او متعهدتر از این حرف ها به مردم ایران و هوادارانش اســت. علیرغم همه مشکالتى 
که در کشور وجود دارد و همچنین عدم حمایت از موسیقى توســط دولت، با میزان عالقه و وابستگى اى که از 
على یاسینى به ایران و مردم این سرزمین سراغ دارم، اساسًا موضوع مهاجرت وى صحت ندارد. برداشت هاى 
صورت گرفته از ویدیوى منتشر شده در صفحه على یاسینى هم به هیچ وجه درست نیست. على یاسینى اسفند 
سال گذشته اولین آلبوم رســمى خود به نام «24» را منتشــر کرد. این اتفاق در حالى رخ داد که او برنامه هاى 
گســترده اى براى برگزارى تور کنســرت هایش در پایان ســال 98 و ســال 99 تدارك دیده بود که شیوع 
«کرونا» باعث شد تا على یاسینى هم مانند تمامى هنرمندان موســیقى مجبور به خانه نشینى و تولید آثارش

 شود.
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باشگاه پرسپولیس با وجود مذاکرات اولیه مثبت با 
مهاجم خارجى فصل گذشته سپاهان، عقد قرارداد 

با او را فعال منتفى دانست.
یحیى گل محمدى سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس 
پس از ناکامى باشــگاه در جذب سجاد شهباززاده 
و امین قاســمى نژاد خواســتار به خدمت گرفتن 
کى روش استنلى مهاجم خارجى پیشین سپاهان 
شــد. این در حالى است که شــنیده ها از باشگاه 
پرســپولیس حکایــت از آن دارد کــه کى روش 
استنلى از باشگاه پرسپولیس خواسته هر چه زودتر 
پیش قرارداد را براى او ارســال کنند.او از پیشنهاد 
پرسپولیسى ها به شدت اســتقبال کرده است چرا 
که تیم سپاهان بخاطر شهریار مغانلو او را در لیست 

مازاد قرار داد. 
این وسط یک مشکل بزرگ وجود دارد و آن هم این 
که فدراسیون فوتبال براى جذب بازیکن خارجى و 
جابجایى آنها از تیمى به تیم دیگر شروطى را تعیین 

کرد که پرسپولیس از آن برخوردار نبود.
طبق اعالم فدراسیون فوتبال باشگاه هایى مجوز 
جذب خارجى دارند که بدهى بین المللى نداشــته 
باشند و عالوه بر آن بتوانند تضمین مالى یک ساله 

به میزان قراردادى که منعقد مى کنند را بدهند.
باشگاه پرسپولیس به دلیل محکومیت از سوى فیفا 
به دلیل عدم پرداخت مطالبات گابریل کالدرون، 
خواســتار مجوز براى جذب کى روش استنلى شد 
اما مسئوالن فدراسیون بار دیگر با اعالم جمشید 
نورشــرق رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 

و مربیــان روى موضع خود 
پافشارى کردند تا مخالفت 
خود مبنى بر جذب بازیکن 
توسط باشــگاهى همچون 

پرسپولیس را علنى کنند.
همین امر باعث شد تا مسئوالن 

باشگاه پرسپولیس فعال قید ادامه 
مذاکره با مهاجم پیشــین برزیلى 

سپاهان را بزنند و تالش خود را براى 
تسویه با مربیان قبلى پرسپولیس از 
ســر بگیرند. اما یحیى گل محمدى 
اصرار خاصــى روى خرید کى روش 
استنلى داشته و از باشگاه پرسپولیس 
خواســته اســت به هر شکل ممکن 
شــرایط را براى خرید این مهاجم 

برزیلى مهیا کنند.
باشــگاه پرســپولیس تا هفدهم 
شهریورماه فرصت جذب بازیکن 

دارد و پس از آن طبــق حکم کمیته 
انضباطى فیفا از ادامه فعالیت در نقل و 

انتقاالت محروم است.
علیرضا ابراهیمى، رضــا دهقانى، على 
نعمتى، رضا اســدى و حامد پاکدل پنج 
خرید تابستانى پرســپولیس محسوب 
مى شوند که قبل از آغاز دوره محرومیت 
این باشگاه به جمع شاگردان یحیى گل 

محمدى اضافه شدند.

با پیشــنهاد محرم نویدکیا و موافقت مدیران باشــگاه 
ســپاهان، عضو جدید کادرفنى تیم فوتبال ســپاهان 

اصفهان مشخص شد.
یکى از مشکالت سپاهان در راستاى آماده سازى براى 
لیگ بیســت و یکم، جدایى على ربانى مربى بدنســاز 
طالیى پوشــان اصفهانى بود؛ محــرم نویدکیا پس از 
موافقت با جدایى ربانى از جمــع اعضاى کادرفنى، به 
دنبال انتخــاب جایگزین براى وى بود و ســرانجام از 
میان گزینه هاى مطرح شده، انتخاب نهایى را انجام داد 

و گزینه خود را به مدیران باشگاه سپاهان معرفى کرد.
هاشم خدادادى مربى بدنساز مشهدى که فصل گذشته 

و در زمان حضور علیرضا منصوریان در تراکتور، به جمع 
اعضاى کادرفنى این تیم اضافه شــد و پس از جدایى 
منصوریان هم کار خود را ادامــه داد، گزینه موردنظر 
محرم نویدکیاست؛ خدادادى ســابقه کار در تیم ملى 
نوجوانان ایران و همچنین باشگاه هایى چون ابومسلم 

خراسان و نفت مسجدسلیمان را دارد. 
با این وصف، هاشــم خدادادى به عنوان مربى بدنساز 
در کادرفنى ســپاهان براى فصل جدیــد رقابت هاى 
لیگ برتر حضور خواهد داشت و در قامت دستیار محرم 
نویدکیا فعالیت خود را در این تیــم اصفهانى پیگیرى

 مى نماید.

مهاجم تیم ملى سوریه به خاطر برخورد زشتش با میالد 
سرلک، از هافبک تیم ملى عذرخواهى کرد.

تلخ ترین اتفاق بازى تیم ملى مقابل سوریه، مصدومیت 
میالد سرلک بعد از برخورد با عمر خریبین بود که باعث 
شد سرلک نتواند به بازى ادامه دهد و جایش را به سعید 

عزت اللهى داد.
با توجه به آنکه عمر خریبین بعد از برخورد با سرلک، در 
حرکتى زشت، لگدى به سمت او پرت کرد، هواداران 
پرسپولیس که مهاجم ســوریه اى را دلیل مصدومیت 
هافبک تیمشــان مى دانســتند، در پیج اینســتاگرام 
خریبیــن از خجالت ایــن بازیکن درآمدنــد و کار به 
جایى رسید که خربین سراغ بشار رسن بازیکن سابق 

پرســپولیس رفته تا از او درباره حل این مسئله کمک
 بگیرد. 

گویا رسن به یکى از دوستانش در تهران زنگ زده و از 
او مى خواهد که کارى کند تا هواداران پرسپولیس دیگر 
کارى به خریبین نداشته باشند منتهى پرسپولیسى ها 
مى گویند زمانى بى خیال مهاجم تیم ســوریه خواهند 
شد که او بابت حرکت زشــتش از سرلک عذرخواهى 
کند و بعد از اینکه این قضیه به گوش خریبین مى رسد، 
او از طریــق دایرکت اینســتاگرام از هافبک تیم ملى 
عذرخواهى کرده و به او گفته که برخوردش با سرلک 
بخاطر شرایط بازى بوده و به نظر مى رسد که نهایتاً این 

ماجرا ختم به خیر شده است.

مهدى طارمى و علیرضا جهانبخش در اولیــن تمرین تیم ملى براى 
بازى با عــراق، تصویرى را ثبت کردند که امیدواریــم در پایان بازى 

شاهد آن باشیم.
تیم ملى در شرایطى به مصاف عراق خواهد رفت که شاگردان دیک 
ادووکات انگیــزه زیادى براى پیروزى مقابل ایــران دارند و به دنبال 

گرفتن انتقام شکستشان از اسکوچیچ در دیدار 25 خرداد هستند.
رسانه هاى عراقى هم روى این نکته مانور زیادى کردند که عراق براى 
رسیدن به جام جهانى، در بازى با ایران نباید به چیزى جز پیروزى فکر 
کند و هر نتیجه اى جز برد عراق در بازى سه شــنبه شب مى تواند کار 

ادووکات و شاگردانش براى رسیدن به جام جهانى را سخت کند.
آنطرف میدان، ایران هم به دنبال دومین پیروزى متوالى مقابل عراق 
است تا به صدرنشینى اش در گروه ادامه دهد و اسکوچیچ براى این بازى 
روى تجربه و خالقیت نفراتى مثل علیرضا جهانبخش و مهدى طارمى 

حساب ویژه اى باز کرده است.
این دو بازیکن در تمرین تیم ملى، ژستى جلوى دوربین گرفتند که پیش 
از این و بعد از پیروزى تیم ملى مقابل عراق، مشابه آن را دیده بودیم و 
امیدواریم سه شنبه شب هم دوباره شاهد ثبت چنین تصویرى از این دو 

بازیکن باتجربه باشیم.

ملى پوشان مشکلى براى بازى با عراق ندارند.
تیم ملى ایران براى بازى با عراق به قطر ســفر کرده است. ملى پوشان جمعه 
شب وارد این کشور شــدند. آنها به محض ورود به فرودگاه تست کرونا دادند 
و بعد از آن راهى هتل شــدند. خورشــیدى سرپرســت تیم ملى در این باره 
گفت: «خدا را شــکر تمام تســت ها منفى بود و از این بابت مشــکلى وجود

 ندارد.» 
در این سفر هاشمیان، اســکوچیچ و مالدن تیم ملى را همراهى نکردند ولى با 
منفى اعالم شدن تست کروناى آنها، ســرمربى و مربى تیم ملى راهى دوحه 
شدند تا به اردوى تیم ملى در قطر پیش از بازى با عراق اضافه شوند. از همین رو 
هاشمیان و اسکوچیچ بر سر میز صبحانه به بازیکنان ملحق شدند و با استقبال 

بازیکنان و سایر اعضاى کادرفنى روبه رو شدند.
پروتکل هاى بهداشتى در قطر به شدت رعایت مى شود. بازیکنان اجازه ندارند 
از هتل خارج شوند. رفت و آمد هم به هتل تیم ملى بسیار کم است. کسى اجازه 

ندارد به ملى پوشان نزدیک شود.

فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) اسامى داوران دیدار عراق و ایران در مسابقات 
مرحله نهایى جام جهانى 2022 قطر را اعالم کرد.

بر این اســاس ماء نینگ از چین قضــاوت این مســابقه را برعهده خواهد 
داشت. همچنین شى ژانگ و کائو یى دو هموطن او نینگ را در امر قضاوت 
کمک خواهند کرد. داور چهارم بازى هم یــک چینى دیگر به نام ژانگ لى 

است.
رشید الدوسارى از کشور قطر نماینده مســابقه خواهد بود و سیدعبدالکریم 

حسین از اردن ناظر داورى بازى معرفى شده است.
دیدار دو تیم عراق و ایران روز سه شنبه 16 شهریورماه از ساعت 21 به وقت 
محلى و ساعت 22:30 به وقت تهران در ورزشگاه  شیخ على بن محمد آل 

خلیفه برگزار مى شود.
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و مربیــان روى موضع خود 
پافشارى کردند تا مخالفت 
خود مبنى بر جذب بازیکن 
توسط باشــگاهى همچون

پرسپولیس را علنى کنند.
همین امر باعث شد تا مسئوالن 

باشگاه پرسپولیس فعال قید ادامه 
مذاکره با مهاجم پیشــین برزیلى 

سپاهان را بزنند و تالش خود را براى 
تسویه با مربیان قبلى پرسپولیس از 
ىىىىمدى ســر بگیرند. اما یحیى گل مح
ششروشششش اصرار خاصــىروىخرید کى
سسسلیسسسسس استنلى داشته و از باشگاه پرسپو
ننمکنننن خواســته اســت به هر شکل م
شــرایط را براى خرید این مهاجم 

برزیلى مهیا کنند.
باشــگاه پرســپولیس تا هفدهم 
شهریورماه فرصت جذب بازیکن 

طبــق حکم کمیته  دارد و پس از آن
انضباطى فیفا از ادامه فعالیت در نقل و 

انتقاالت محروم است.
ىىىىىىىىىىىعلىىىىى علیرضا ابراهیمى، رضــا دهقانى، 
جججججججججججججپنجججج اســدى و حامد پاکدل رضا نعمتى،
خرید تابستانى پرســپولیس محسوب 
مى شوند که قبل از آغاز دوره محرومیت 
این باشگاه به جمع شاگردان یحیى گل 

محمدى اضافه شدند.

و و ی وی رم ه پی ب
ســپاهان، عضو جدید کادرفنى تیم ف

اصفهان مشخص شد.
یکى از مشکالت سپاهان در راستاىآ
لیگ بیســت و یکم، جدایى على ربانى
طالیى پوشــان اصفهانى بود؛ محــر
موافقت با جدایى ربانى از جمــع اعض
دنبال انتخــاب جایگزین براى وى بو
میان گزینه هاى مطرح شده، انتخاب ن
و گزینه خود را به مدیران باشگاه سپاها
هاشم خدادادى مربى بدنساز مشهدى

مهاجم تیم ملى سوریه به خاطر برخور
سرلک، از هافبک تیم ملى عذرخواهى
تلخ ترین اتفاق بازى تیم ملى مقابل سو
میالد سرلک بعد از برخورد با عمر خریب
ج شد سرلک نتواند به بازى ادامه دهد و

عزت اللهى داد.
با توجه به آنکه عمر خریبین بعد از برخ
حرکتى زشت، لگدى به سمت او پرت
پرسپولیس که مهاجم ســوریه اى را
هافبک تیمشــان مى دانســتند، در پ
خریبیــن از خجالت ایــن بازیکن در
جایى رسید که خربین سراغ بشار رس

مهاجم سا بق سپاهان هنوز تیم ندارد

پرسپولیس فعًال قید
 کى روش را زد

تمرین طارمى و جهانبخش براى تکرار یک قاب ویژه

آیا ســردار آزمون در بازى با عراق مى تواند به یکى از رکوردهاى على دایى 
برسد؟

سردار آزمون راه گلزنى به عراق را به خوبى بلد است و تا امروز سه گل به این 
تیم زده( 2 گل در بازى هاى رســمى و یک گل در بازى دوستانه) و امیدوار 
است بعد از محرومیت جلوى سوریه، در بازى با عراق بتواند سى و هشتمین 

گل ملى اش را ثبت کند و براى دومین بازى متوالى به این تیم گل بزند.
اتفاقى که اگر رخ دهد، نه تنها آزمون با 4 گل زده، در کنار على دایى، تبدیل 
به بهترین گلزن ایران جلوى عراق خواهد شــد بلکه با 38 گل زده در کنار 
على کریمى، در رده چهارم بهترین گلزنان تاریخ تیم ملى قرار خواهد گرفت. 

سردار بعد از گلزنى در بازى قبلى مقابل عراق و شکست یک طلسم مهم – تا 
قبل از بازى 25 خرداد، آخرین بارى که تیم ملى در یک بازى رسمى عراق را 
شکست داده بود به جام ملتهاى آسیا در سال 2011 برمى گشت – استورى اى 

ملى فوتبال عــراق را در پى گذاشت که واکنش طرفداران تیم 
بعد از بازى سه شنبه داشــت و امیدواریم آزمون 
در شــب هم دوبــاره چنین  اســتورى اى 

منتشر کند.صفحه اینســتاگرامش 

انگیزه آزمون براى 
یک Easy game دیگر

تست کروناى ملى پوشان منفى شد

داور چینى، بازى ایران و عراق را 
سوت مى زند

مربى جدید بدنساز سپاهان از تراکتور آمد

ماجراى عذرخواهى مهاجم سوریه از سرلک

ملى فوتبال عــراق را در پىت که واکنش طرفداران تیم 
امیدواریم آزمون  بعد از بازى سه شنبهت و
درب هم دوبــاره چنین اســتورى اى 
منتشر کند.ه اینســتاگرامش 

 یکى از اتفاقات هیجــان انگیز بازى ایران و ســوریه پرتاب 
دست هاى فوق العاده علیرضا بیرانوند بود. عالوه بر ارتفاع و طول 
پرتاب ها، میزان دقت بیرانوند براى همه جالب بود. او دو بار با این 

پرتاب ها مهاجمان را در موقعیت خوبى قرار داد. 
بیرانوند قدرت دســت عجیبى دارد. حتى بارها رســانه هاى 
خارجى هم به این موضوع پرداخته اند. حتى بعضى ها به شوخى 
مى گویند اگر او به جاى احســان حدادى بــه المپیک مى رفت 
مى توانســت رکورد بهترى در پرتاب دیســک به جا بگذارد. 
بیرانوند معتقد است اگر خارجى بود، بیشــتر مورد توجه قرار 
مى گرفت: «اصال شک نکنید. حتى اسمم وارد گینس مى شد.» 
او درست مى گوید. مثال یک بار نویر گلر بایرن پرتابى کرد که به 
اندازه بیرانوند نبود ولى به شدت مورد توجه رسانه هاى خارجى 

قرار گرفت. توقع بیرانوند این است که مسئوالن 
کمک کنند تا نامش در گینس ثبت شود. بد نیست 
فدراســیون فوتبال در این زمینه اقدامى کند. البته 
باشگاه بواویشــتا پرتغال هم مى تواند در زمینه این 
رکوردزنى کمک حال او باشــد. بیرانوند مى گوید: 

«من نمى دانم ورود به گینس چطور اســت ولى 
اگر خارجى بودم مطمئنم االن اسمم در گینس 
بود.» این قدرت دست علیرضا خدادادى است. 
از بچگى هم پرتاب هاى بلندى داشت ولى حاال 
با تمرینات اصولى تر توانســته هم قدرتش را 
باالتر ببرد و هم طول پرتاب هایش را بیشــتر 

کند.

پونفرادینا در غیاب دروازه بان ایرانى خود نخستین 
شکست فصل را متحمل شد.

امیر عابدزاده در حالى پس از چهار سال بازى براى 
ماریتیمو پرتغــال تصمیم به جدایــى و حضور در 
پونفرادینا گرفت که در ســه هفتــه ابتدایى فصل 
22-2021 اللیگا 2 اسپانیا در ترکیب تیمش قرار 
گرفت و عملکرد خوبى بر جاى گذاشت تا بتوانند به 

سه برد دست پیدا کنند.
پونفرادینا در سه مسابقه پیاپى در شروع فصل موفق 
شد سه پیروزى متوالى داشته باشد که امیر عابدزاده 
هم در این بازى ها عملکرد خوبى بر جاى گذاشت، 
اما این دروازه بان ایرانى در جریان بازى اخیرشــان 
غایب بود تا آنها نخستین شکست فصل را در اللیگا 

2 اسپانیا متحمل شوند.
تیم فوتبال پونفرادینا در حالــى که امیر عابدزاده را 

بخاطر حضور در اردوى تیم ملى ایران در 
اختیار نداشت، در دیدارى خارج از خانه 

مقابل تیم بدون شکســت تنریف 
رفت و در نهایت با نتیجه 2 بر صفر 

شکســت خورد تا به رتبه سوم 
جدول اللیگا 2 اسپانیا برود. 

عابدزاده تا روز سه شنبه 
هفته جارى همراه 

بــا کاروان تیم 
قطر به سر مى برد ملى ایران در 
پــس  از دیــدار مقابل عراق و 
هــى  ا اسپانیا مى شود تا مجددا ر
پونفرادینا شــرکت کند و در تمرینات 

حســاس هفته آینده مقابل تیمــش را در بازى 
تیم رده دومى آلمریا همراهى کند.

اگر بیرانوند خارجى بود گینسى مى شد

عابدزاده نبود، پونفرادینا باخت

سئوالن 
 نیست 
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چند بازیکن استقالل در اردوى تیم ملى هستند 
و مى توانند کمک دست فرهاد مجیدى براى 
نبرد بزرگ ایران و عراق باشــند. یکى از آنها 

عارف جدید آبى هاست. 
در هیاهــوى این روزهــاى فوتبال 

ملــى و دیدار حســاس ایران و 
عراق ، نــگاه اهالى فوتبال 
و ایرانى ها به ســه دیدار 
مهم نماینــدگان ایران در 
لیگ قهرمانان آســیا هم

 است. ســه تیم پرطرفدار 
ایران به نمایندگى از ایران به 

جمع هشت تیم برتر آسیا رسیدند و 
تیم هاى آنها در این روزها در حال آماده سازى 

براى این رقابت ها هستند.
اســتقالل باید به مصاف الهــالل برود و تیم 
مجیدى چند ملى پــوش در اردوى تیم ملى 

دارد و نمى تواند از آنها در تمرینات اســتفاده 
کند. عارف آقاسى به همراه زبیر نیک نفس و 
جعفر سلمانى سه خرید جدید مجیدى به همراه 
سیاوش یزدانى در اردوى تیم ملى هستند. یکى 
از این بازیکنان عارف آقاســى است. 
مدافع وســط فصل قبل فوالد  
که به ترکیب اســتقاللى ها 
اضافه شده است و در کنار 
محمدحســین مرادمند و 
محمــد دانشــگر عضو 
جدید خط دفاعى استقالل

 است.
او این روزها در اردوى تیم ملى با 
تمام انگیزه در حال تمرین است تا در صورت 
عدم حضــور در برابر عــراق بتواند به ترکیب 
استقالل در بازى مهم و حساس روز 22شهریور 

برابر الهالل کمک کند.

عارف آقاسى در حال آماده شدن براى الهالل
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فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030007343      آقاى غالمحسین ناصحى نجف آبادى  فرزند 
حسن بشماره ملى 1091177384 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت شــش حبه و هفت - بیستم 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 145 اصلى  واقع در قطعه 8 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان  که طبق دفتر 684 امالك صفحه 2 ذیل 154389 
بنام نامبرده مسبوق به  ثبت و سند مالکیت بشماره 93 د 480095 بوده و سند مذکور 
مفقود شده است .  نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید 
یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/06/15، 1184740/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

هدى چاوشى /6/196

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

راى شماره 140060302026006593 مورخ 1400/05/18 هیات چهار آقاى حسین مارانى به 
شناسنامه شماره 70 کدملى 1290282064 صادره اصفهان فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 95,97  مترمربع پالك شــماره 59 فرعى از 14458 اصلى واقع در 

اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از 
مالکیت مالک رسمى غالمعلى مارانى

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/15 

- م الف: 1177231 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/347
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 

تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ قسمتى از یکبابخانه  پالك  شماره 16 فرعى از 905/4 واقع در قطعه 
6  بخش 11 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى به نام  اکــرم همتیان   فرزند محمد 
حسین در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
1400/06/15 - 1185592/ م الف - سرپرست ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - حجت 

اله کاظم زاده /6/195

رییس بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى نسبت به 
شکل گیرى موج جدید کرونا در پى سفرهاى پایان تابستان 
و خطر خلق گونه  هاى جدید و سهمگین تر کرونا در کشور 

هشدار داد.
دکتر پیام طبرسى اضافه کرد: سفرهاى تابستانى قطعا زمینه 

ساز شکل گیرى موج جدید کروناست.
وى افزود: در حال حاضر براســاس آمار و مشاهدات عینى 
میزان مراجعــان کرونایى کاهش یافته و یــا به عبارتى از 
قله پایین افتاده، اگر در این بزنگاه حســاس پروتکل هاى 
بهداشــتى به صورت کامال ســخت گیرانه اعمال شود و 
واکسیناسیون ســرعت بیشــترى بگیرد، در کنترل کرونا 

مى توانیم موفق عمل کنیم. رییس بخش عفونى بیمارستان 
مسیح دانشــورى تاکید کرد: تجربه نشان داده، موج جدید 
کرونا به طور قطع ســهمگین تر از موج هاى قبلى اســت 
بنابراین باید با رعایت نکات بهداشــتى شکل گیرى موج 

جدید را تا انجام واکسیناسیون عمومى به تاخیر بیندازیم.
بر اساس آمار و با وجود توصیه ها، هشدارها و اعمال قوانین 
ســخت گیرانه، همچنان ســفرهاى تفریحى خصوصا به 
مناطق شمالى کشور با اســتقبال فراوانى روبرو است واین 
درحالى است که آمار مرگ و میر هفته هاست که چشمگیر 
است و آمار جانباختگان کرونا در کشور به بیش از یکصد هزار 

نفر رسیده است.

سخنگوى ســازمان غذا و دارو در خصوص تولید بازار 
جهانى واکســن کرونا گفت: حدود نیمى از کل واکسن 
تولید شده در جهان در چین تولید شده است و البته در این 
کشور نیز واکسن سینوفارم، حجم عمده واکسن تولیدى 

و توزیعى را به خود اختصاص داده است.
کیانوش جهانپور با بیان این مطلب اظهار داشــت: در 
حوزه صادرات واکســن کرونا نیز بیش از نیمى از توزیع 
فراسرزمینى واکسن کرونا تا امروز را واکسن هاى چینى 

به خود اختصاص داده اند. 
وى افزود: کل صادرات واکســن آمریکا اندکى افزون 
تــر از 116 میلیون ُدز بوده اســت. واکســن صادراتى 

بریتانیا نیز حدود هفت میلیــون ُدز بوده در حالیکه بیش 
از 1/6 میلیارد ُدز واکســن از کشــورهاى تولید کننده، 
صادر شده است و ســهم آمریکا و بریتانیا جمعا از هفت 
درصد کل واکسن هاى صادراتى نیز کمتر بوده چنانکه 
بسیارى از کشورهاى نزدیک به این دو کشور و شرکاى 
منطقه اى آنهــا از جمله ترکیــه و امــارات نیز عمده 
واکسیناســیون عمومــى در کشــورهاى خــود را با 

واکسن هاى از مبدا چین انجام داده اند. 
جهانپور یادآور شد: چین با تولید بیش از 2/7 میلیارد ُدز 
واکسن و کشورهاى اروپایى با 1/1 میلیارد ُدز، صدرنشین 

جدول تولید کنندگان واکسن کرونا هستند. 

خطر کرونا 
پس از سفرهاى تابستانى

50 درصد واکسن هاى جهان 
چینى است

واردات محموله  5 میلیونى 
واکسن 

   ایرنا |رئیس جمعیت هالل احمر از ورود سنگین ترین 
محموله  واکسن کرونا تهیه شده توسط هالل احمر حاوى 
پنج میلیون ُدز واکسن به کشـور خبر داد و گفت: به طور 
کلى این جمعیت از اردیبهشـت ماه تاکنون 25 میلیون 
و 390 هزار ُدز واکسن به کشـور وارد کرده است. کریم 
همتى با اعالم اینکـه واردات محموله هاى پنج میلیون 
ُدزى واکسن به کشور ادامه دار خواهد بود، بیان کرد: این 

روند را با شتاب بیشترى ادامه خواهیم داد.

الندا یا المبدا؛ 
کدام درست است؟

   ایسنا | گروه واژه گزینى فرهنگستان زبان و ادب 
فارسى توضیحى را درباره واژه هاى «الندا» و «المبدا» 
که این روزها به واسـطه شـیوع سـویه جدیـد ویروس 
کرونا آن ها را بسـیار مى شـنویم، منتشـر کرده اسـت.  
گروه واژه گزینى فرهنگسـتان زبان و ادب فارسى ذیل 
این عنوان که « «الندا» یا «المبـدا»؛ باالخره کدام؟» 
آورده است: « «الندا» را ما صد سال پیش از زبان فرانسه 
(lambda) گرفته ایم. امالى انگلیسـى اش هم مثل 
امالى فرانسه آن است؛ تنها تلفظشان تفاوت دارد؛ تلفظ 
انگلیسى اش /læmdə'/ است. النْدا/ الْمْبدا یازدهمین 
حرِف الفباى یونانى ست و کاربرد اصلى اش در ریاضیات 
 و فیزیک و نجوم و البته زیست شناسـى اسـت. امالى 

.λ :کوچک ،Λ :یونانى: حرف بزرگ

آگهى تغییرات
شــرکت آران صنعت اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 29340 
و شناســه ملــى 10260499759 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/05/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســیامک 
قادرى به شــماره ملى 4623303373 
، ســیاوش قــادرى بــه شــماره ملى 
1819235610 و عباس شــریفى به 
شــماره ملى 4723437932 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . حمید رضا 
زهرى به شــماره ملى 1292075759 
به ســمت بازرس اصلى و مهرداد زمانى 
به شماره ملى 1292052252 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد . روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1184616)

فقدان مدارك
برگ سبز و کارت موتوریک دستگاه موتور سیکلت سیستم هدف 
تیپ CDI 125 مدل 1386 بنزینى به شماره موتور 3075022 
و شماره شاســى NER***125H8601789 به شماره پالك 
623/57682 ایران متعلق به عباس ربیعى دولت آبادى به شماره 
ملى 6609526044 فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت آران صنعت اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 29340 
و شناســه ملــى 10260499759 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : ســیامک قادرى به شــماره ملى 
4623303373 به سمت رئیس هیات 
مدیره ، ســیاوش قادرى به شماره ملى 
1819235610 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره و عباس شــریفى به 
شــماره ملى 4723437932 به سمت 
نایب رئیــس هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
است ، ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1184621)

آگهى تغییرات
شــرکت غیرانتفاعى فــراز فرزانگان 
اصفهــان موسســه غیر تجــارى به 
شــماره ثبــت 708 و شناســه ملى 
10260129247 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/05/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طیبه عزیزاللهى 
نجف آبادى بــه کدملى1090949235 
بسمت مدیرعامل و مریم مظفرى خمسهء 
به کدملى 004628787 بسمت رئیس 
هیات مدیره و محمد حســن مجلسى به 
کدملى 1291157050 به عنوان نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات موسسه با رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل و احدى از شــرکا و با مهر 
موسسه معتبر مى باشــد.روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى موسسه انتخاب شد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1185459)

تاسیس
شرکت سهامى خاص شباویز آوا نقش جهان درتاریخ 1400/05/24 به شماره ثبت 2559 به شناسه ملى 14010214950 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام پروژه هاى تاسیس و تعمیر و ترمیم خطوط انتقال برق فشار ضعیف 
و فشار متوسط،انجام پروژه هاى اداره برق -پروژه هاى شرکت توزیع فشار ضعیف -اجراى تاسیسات نیروگاهى، اجراى پروژه هاى برق فشار قوى و دکل هاى 
انتقال برق، راه اندازى کلیه پروژه هاى فنى و صنعتى و جوشکارى، برشــکارى، برق کارى، توزیع و انتقال نیروى برق و اجراى تاسیسات برقى آپارتمان هاى 
بزرگ اعم از راه اندازى مدار هاى قدرت ،مدار فراوان و مدار کنترل و نصب تابلوهاى دیزلى ،ژنراتور اضطرارى و پروژه هاى صنعتى و تاسیسات مکانیکى و برق 
و اجراى کلیه پروژه هاى برق رسانى ، پست فشار هاى ضعیف ،متوسط و قوى و صنعتى ،اجرا کلیه پروژه هاى مربوط به ساخت و نصب آسانسور. شرکت در کلیه 
مناقصات ومزایدات دولتى وخصوصى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى وریالى از کلیه بانک ها وموسسات مالى واعتبارى ، خرید و فروش و بسته بندى 
وتهیه وتولیدوپخش کلیه اقالم مجاز بازرگانى برگزارى کارگاه ها به صورت دوره هاى کوتاه مدت اجرایى ، برپایى غرفه وبرگزارى نمایشگاه انعقاد قرار داد با 
کلیه اشخاص حقیقى وحقوقى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله سعدى ، کوچه نور بخش 
، بن بست نشاط 8 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8419653571 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2137151 مورخ 1400/05/16 نزد 
بانک پارسیان شعبه خمینى شهر اصفهان با کد 2137 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمد کریمى آرپنائى به شماره ملى 1272532224 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدجواد قنواتى به شماره ملى 1742693407 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى معین حدیدزاده به شماره ملى 1980418403 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ولى کریمى آرپناهى 
به شماره ملى 5550116146 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى توحید صیفورى به شماره ملى 1960541447 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى پوریا مرادى به شماره ملى 4120610896 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1185492)

آگهى تغییرات
شرکت فوالد گران تدارك الماس سهامى خاص به شــماره ثبت 59269 و شناسه ملى 14007108856 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/05/13 محل 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهریار ، کوچه رســالت[28] ، خیابان پنج آذر ، پالك 206 ، طبقه اول - 
کدپستى8138948964 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1185532)

فقدان مدارك
برگ سبز  ســوارى پژو پارس معمولى مدل 1391 بنزینى 
به شــماره موتور 12490323399 و شــماره شاســى 
NAAN01CA3CE851571 بــه شــماره انتظامــى

13 – 252 ص 39 متعلق به عظیمه ابراهیمى خراجى به شماره 
ملى 4621602128 فرزند عبدالرسول مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

روى موج کووید-19

رییس بخش عفونى بیمارستان لقمان 
حکیم در پاسخ به این سوال که چند 
درصد از مبتالیان به قارچ سیاه از دنیا 
مى روند؟ گفــت: اینکه چند درصد از 
این بیماران از دنیا مى روند، به مسائل 
مختلفى از جملــه اینکه این عفونت 
کدام قســمت از بدن را درگیر کند و 
چه زمانى متوجه ابتال به این بیمارى 
شویم، بســتگى دارد؛ متاسفانه اگر 
این عفونت سبب درگیرى مغز شود، 
احتمال مرگ افزایــش پیدا مى کند 
و چنانچه هنوز این عضــو را درگیر 
نکرده باشد، احتمال فوت کمتر است. 
به طور کلى درصد مرگ ومیر در این 
بیمارى کم نیست، اما اگر این عفونت 
در مراحل اولیه تشخیص داده شود و 
جراحى مناسبى صورت گیرد، احتمال 

بهبودى بیمار وجود دارد.
شروین شــکوهى در پاسخ به سوال 
دیگرى مبنى بر اینکه چگونه مى توان 
این بیمارى را در مراحل اولیه شناسایى 
کرد؟، توضیح داد: افــرادى که دچار 
بیمارى هاى زمینه اى هستند، براى 
مدت طوالنى از دارو هــاى کاهنده 

سیستم ایمنى استفاده مى کنند، داراى 
عضو پیوندى اند، مبتال به ســرطان 
هستند و بر اثر ابتال به کووید بسترى 
شده و کورتون و یا دارو هاى دیگر را 

دریافت کرده انــد، اگر دچار عالئمى 
نظیر گرفتگى بینى، ترشــح از یک 
طرف یا دو طرف بینى، تغییر رنگ دور 
چشم و تغییر رنگ کام شدند، باید به 

این عفونت ویروسى شک کنیم.
این متخصــص بیمارى هاى عفونى 
ضمن اشــاره به اینکه ایــن بیمارى 
شایع نیست و در گذشته هم بین افراد 

مبتال به دیابت وجود داشته و در حال 
حاضر کمى بیش از گذشته مشاهده 
شده اســت، افزود: با توجه به اینکه 
موارد ابتال به کوویــد افزایش یافته 
و در بســیارى از بیماران طول مدت 
درمان طوالنى و غیر علمى اســت 
و در ســن باال به بیمار کورتون داده 
مى شود، بیش از قبل شاهد بروز این 
نوع بیمارى هســتیم، ولى آنکه فکر 
کنیم ابتال به آن بســیار شایع است، 

اینگونه نیست.
رییس بخش عفونى بیمارستان لقمان 
حکیم در پاســخ به این سوال که آیا 
استفاده از ماسک مى تواند از بروز قارچ 
سیاه پیشگیرى کند؟، ادامه داد: تخم 
این قارچ روى گیاه، در هوا و بر روى 
اجســام مختلف وجود دارد و استفاده 
از ماســک نمى تواند از آن جلوگیرى 
کند و فردى که در بیمارستان بسترى 
است، امکان استفاده از ماسک را ندارد 
و ممکن اســت، گلى را بو کرده باشد 
و قارچ در بینى او باقى مانده باشــد و 
هنگامى که سیستم ایمنیش ضعیف 

شود براى او بیمارى زایى کند.

ماسک زدن مى تواند مانع بروز 
قارچ سیاه شود؟

یک متخصص عفونى عالئــم احتمال 
بروز درگیرى ریوى در مبتالیان به کرونا 

را توضیح داد.
دکتر آمیتیس رمضانى، گفت: بسیارى از 
مردم بعد از ابتال به کرونا به دلیل نگرانى 
از درگیر شدن ریه اقدام به سى تى اسکن 
مکرر مى کنند و از روز اول بیمارى اقدام 
به سى تى اســکن مى کنند تا ببینند ریه 
درگیر شــده یا خیر. بایــد توجه کرد که 
معموال در روزهــاى اولیه بیمارى اصال 
درگیرى ریوى را نداریم. اگر هم داشته 
باشیم، خفیف است و نیاز به اقدام درمانى 

خاصى ندارد.
وى با بیان اینکه هر ویروسى وقتى جهش 
پیدا مى کند سیر بالینى بیمارى هم تغییر 
مى کند، افزود: در ویروس ووهان درگیرى 
ریوى در هفته هــاى اول را بســیار کم 
مى دیدیم و معموال بیشــترین مشکالت 
در هفته دوم بود، اما در ویروس هاى جهش 
یافته مانند آلفا، دلتا و... سیر بالینى مقدارى 
تغییر کرده اســت و زودتر عالئم درگیرى 
ریه ایجاد مى شود، اما این موضوع به این 
معنا نیست که مردم بخواهند مکرر سى تى 
اسکن انجام دهند. به هر حال ما یکسرى 
عالئم داریم که شک درگیرى ریه را ایجاد 

مى کند.
رمضانى ادامه داد: به عنوان مثال فردى که 
چند روز به صورت مکرر تب مى کند و تبش 
قطع نمى شود. سه تا چهار روز تب مى کند، 

یعنى استامینوفن مصرف مى کند و موقت 
تب قطع شده، اما دوباره بازمى گردد. در این 
فرد ما احتمال پیشرفت بیمارى و احتمال 
درگیرى ریه را مى دهیم یا فردى که عالئم 
تنگى نفس یا ســرفه هاى پیشرفته دارد. 
یعنى با وجود همــه داروهایى که تجویز 
مى کنیم، نــه تنها عالئمى مانند ســرفه 
کاهش نیافته، بلکه دارد بیشــتر مى شود 
یا کسى که ضعف بسیار شدیدى دارد که 
برطرف نمى شود و شدت هم مى یابد. ما 
با توجه به این عالئم شــک مى بریم که 
درگیرى ریه داشته باشد و با توجه به این 

مساله سى تى اسکن ریه مى گیریم.
وى گفــت: بنابراین ســى تى اســکن 
غیرضرورى نباید انجام داد. کسى که روز 
اول سى تى اســکن انجام دهد، منجر به 
این مى شــود که ممکن است یک فرد در 
سیر بیمارى اش دو تا ســه بار نیاز به سى 
تى اسکن پیدا مى کند که در آن زمان اشعه 
زیادى دریافت مى کنــد که برایش خوب 
نیست و در عین حال شاید تا پایان بیمارى 
هم درگیرى ریه پیدا نکند. درگیرى ریه در 
همه بیماران دیده نمى شــود، بلکه برخى 
بیماران درگیرى ریه و نیاز به سى تى اسکن 

پیدا مى کنند.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، رمضانى گفت: 
درگیرى ریه خفیف هــم نگرانى زیادى 
ندارد، بلکه درگیرى ریوى شدید است که 

باعث مى شود درمان و دارو هم تغییر کند.

عالئم درگیرى ریه در مبتالیان کرونا

آگهى تغییرات
شرکت یکتا گداز پارسیان سهامى خاص به شماره ثبت 62483 و شناســه ملى 14008368414 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/20 علیرضا ذاکرى به کدملى 1288721730 بسمت رئیس هیات مدیره ، محمد هادى ذاکرى به کدملى 1293229768 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، حامد ذاکرى به کدملى 1293306371 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و افسانه فقیه حبیب آّبادى به کدملى 
1282660276 بسمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شــرکت معتبر است. ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1185545)
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نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد، مصرف روزانه نصف فنجان گردو 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد و سطح کلسترول را 

حدود 8/5 درصد کاهش مى دهد.
به گفته محققان، گردو سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 است که براى 
سالمت قلب مفید است؛ اسیدهاى چرب امگا 3 در ماهى  هاى روغنى 

نیز یافت مى شود.
امیلیو روس، نویسنده مقاله و متخصص تغذیه از بیمارستان بارسلونا 
در اسپانیا گفت: «مطالعات قبلى نشان داده بود که آجیل به طور کلى و 
گردو به طور خاص با میزان کمتر بیمارى قلبى و سکته مغزى مرتبط 
است. یکى از دالیل کاهش خطر، این است که این خوراکى ها سطح 
LDL را کاهش مى دهند؛ مطالعه ما دلیل دیگرى براى این کاهش خطر 
ارائه مى دهد؛ آجیل و به طور خاص گردو کیفیت ذرات LDL را بهبود 

مى بخشند».
کارشناسان مى گویند: ذرات LDL که اغلب کلسترول بد نامیده مى شوند 
در اندازه هاى مختلف وجود دارد؛ تحقیقات نشان داده است که ذرات 
کوچک و متراکم LDL بیشتر با آترواسکلروز یا رسوبات چربى که در 

عروق ایجاد مى شود، مرتبط هستند.
امیلیو روس مى گوید: مطالعه ما فراتر از ســطح کلسترول LDL است 
تا تصویرى کامل از همه لیپوپروتئین ها و تأثیر خوردن روزانه گردو بر 

پتانسیل آنها براى بهبود خطرات قلبى عروقى دریافت کند.

مصرف مواد غذایى غنى از فیبر یکى از راه هاى کنترل دیابت است. 
تحقیقات نشــان مى دهد فیبر موجود در مواد غذایى گیاهى روند 

افزایش قند خون را کند مى کند.
عدس  غنى از فیبر و پروتئین است. حدود 40 درصد کل کربوهیدرات 
موجود درعدس را فیبرها تشــکیل مى دهند، بنابراین واکنش قند 

خونى پایینى دارند. 
دانه هاى کتان منبع غنى از یک فیبر نامحلول به نام لیگنان هستند. 
مصرف منظم دانه هاى کتان به کاهش ریســک مشکالت قلبى 
و ســکته هاى مرتبط با دیابت کمک مى کند. دانه کتان سطح قند 
خون را در بدن تنظیم و سالمت روده ها و حساسیت به انسولین را 

تقویت مى کند.
نان گندم سبوس دار، پاســتا، برنج قهوه اى و جو دوسر مواد غذایى 
غنى از فیبر و داراى کربوهیدرات هاى پیچیده هستند که چون هضم 
آنها به کندى صورت مى گیــرد افزایش ناگهانى در قند خون ایجاد 

نمى کنند. انواع غالت کامل، قند خون را کنترل مى کنند.
دانه هاى شنبلیله و برگ هاى آن هردو تاثیر بسیار خوبى بر کنترل 
دیابت دارند. فیبر فراوان این ماده غذایى روند هضم را کنترل و جذب 
کربوهیدرات ها و قندها را در بدن تنظیــم مى کند. این ماده غذایى 
همچنین تحمل گلوکز بدن را تقویت کرده و سطح کلسترول بد را 

کاهش مى دهد.

بسیارى از ما طعم مطلوب لبنیات پرچرب را ترك کرده ایم؛ به امید 
این  که در طوالنى مدت تاثیر مثبت آن را بر سالمت خود شاهد باشیم. 
اما آیا واقعا با مصرف لبنیات کم چرب از سالمت بیشترى برخوردار 

خواهیم بود؟
تفاوت بین ماست کم چرب و پرچرب ناشى از تفاوت چربى هاى اشباع 
با سایر انواع چربى است. به نوشته هاروارد هلث، بر خالف چربى هاى 
به اصطالح غیر اشباع سالم که در روغن زیتون، ماهى هاى چرب و 
آجیل یافت مى شوند، محصوالت لبنى اساسا حاوى چربى هاى اشباع 
هســتند که مى توانند در بروز بیمارى هاى قلبى نقش داشته باشند. 
به دلیل همین نگرانى ها کارشناسان توصیه مى کنند در یک رژیم 
غذایى استاندارد که حاوى 2000 کالرى است، بیش از 20 گرم چربى 
اشباع مصرف نشود. اما یک ظرف 200 گرمى ماست پرچرب فقط 
حدود 6/5 گرم چربى اشــباع دارد. بنابراین مصرف ماست پرچرب 
در محدوده ســالم مصرف روزانه چربى هاى اشباع مشکلى ایجاد 
نمى کند. به عبارت دیگر در صورتى که روزانه لبنیات و گوشت 
زیادى مصرف نمى کنید، مى توانید از طعم خوب محصوالتى 

مانند ماست پرچرب لذت ببرید.
لبنیات و به ویژه ماســت پرچرب عالوه بــر فوایدى که براى 
سالمت دارد خاصیت سیرکنندگى بیشــترى دارد و معموال 
نسبت به ماســت هاى کم چرب داراى قند کمترى است، زیرا 
تولیدکنندگان براى جبران بافــت و کاهش طعم محصوالت 
کم چرب، به آنها شــکر اضافه مى کننــد. مى توانید صحت این 
موضوع را با مقایسه مقدار قند موجود در ماست پرچرب و کم چرب 
در برچسب آنها بررســى کنید. در بیشــتر موارد، میزان قند انواع 
کم چرب دو یا سه برابر است. بنابراین دفعه بعد که قصد خرید ماست 
داشتید مى توانید نوع پرچرب را انتخاب کنید، زیرا چربى هاى اضافى 
این محصوالت هضم را کند مى کند و جهش قند خون را نیز کاهش 

مى دهند.»

چقدر گردو بخوریم تا 
دچار بیمارى قلبى نشویم؟

4 ماده غذایى که قند خون را 
کنترل مى کند

ماست کم چرب سالم تر است 
یا پرچرب؟

سالمتسالمت

پریدن با طناب فقط یک ورزش ســرگرم کننده نیست بلکه یک روش موثر 
براى حفظ تناســب اندام و افزایش ظرفیت ریه ها و بهبود گردش خون نیز 

محسوب مى شود.
طناب زدن یکى از موثرترین تمرینات قلبى عروقى است که مقاومت 
فیزیکى شما را به میزان قابل توجهى افزایش مى دهد؛ یعنى دقیقا 
همان خاصیت دویدن، دوچرخه سوارى و سایر ورزش هاى هوازى 

را براى افزایش ضربان قلب دارد.

6 مزیت شگفت انگیز این ورزش ارزان قیمت و ساده 
براى سالمت شما از این قرارند:

تقویت عضالت: تمام عضالت بدن شما هنگام طناب 
زدن فعال هستند. خیلى از افراد گزارش کرده اند که این تمرین 
تنها ورزشى است که براى چربى سوزى به آن احتیاج دارند. از 
آنجا که تمام این گروه  هاى عضالنى در هنگام پریدن از طناب، درگیر 
مى شوند، این تمرین به شما کمک خواهد کرد که به مرور زمان قدرت، 
استقامت و تعادل بسازید که تمام آن  ها در هنگام دویدن، مهم هستند. در 
واقع مى توان گفت ورزش با طناب معادل دویدن اســت. شــما در هر 

دقیقه  اى که طناب مى  زنید، 12 تا 15 کیلوکالرى مى  سوزانید.
افزایش جریان خون: جنبش ناشــى از طنــاب زدن، به طور 

مستقیم به سیستم گردش خون ما کمک مى کند. این ورزش باعث مى شود 
قلب براى پمپاژ خون بیشتر کار کند و خون به تمام شریان هاى شما جریان 

یابد. این روند، خطر حمله قلبى را نیز کاهش مى دهد.
افزایش ظرفیت ریه ها: هنگامى که با ســرعت طناب مى زنید، 
ریه هاى شما حجم بیشترى از هوا را دریافت مى کنند و این مى تواند براى 
مشکالت تنفسى بسیار مفید باشد. مقاومت فیزیکى ناشى از طناب زدن باعث 

مى شود شما در هر زمانى بدون خستگى بتوانید ورزش کنید.
ســوزاندن کالرى: هر 30 دقیقه طناب زدن، یعنى سوزاندن 400 
کالرى. این کالرى شامل چربى هاى ذخیره شده در سراسر بدن شما مى شود. 
پس اگر در حال تالش براى از دست دادن وزن هستید، یک فعالیت عالى براى 

این کار طناب زدن است.
از بین بردن سموم بدن: از بین رفتن سموم بدن از طریق تعریق 
حین طناب زدن حاصل مى شود. این ورزش به سلول ها اجازه مى دهد که 

دوباره احیا شوند و با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
کاهش استرس و افزایش فعالیت ذهنى: با این که هنوز شواهد 
کافى وجود ندارد، برخى از متخصصان طب ورزشــى مى گویند طناب زدن 
باعث ایجاد ارتباطات عصبى جدید مى شود. همچنین پرش با طناب تولید 
اندورفین را افزایش مى دهد. این هورمون منجر به احساس آرامش و شادى 

و کاهش استرس مى شود.

طناب زدن و مزیت هاى آن 
براى بدن

داشتن فشار خون باال لزوماً به این معنا نیست که فرد مى بایست حتماً غذاهاى بخصوصى را از 
رژیم غذایى اش حذف کند البته این یکى از راه هاى رسیدن به فشار خون نرمال است. ، بهتر است 
فرد به جاى تالش براى حذف غذاها، بر اعتدال و یافتن جایگزین هاى سالم براى میان وعده هاى 
مورد عالقه خود تمرکز کند.داشتن یک رژیم غذایى مناســب مى تواند در کنترل سطح فشار 
خون کمک کند. در این مطلب، پنج ماده غذایى که عامل فشار خون باال هستند را به شما معرفى 
مى کنیم؛ ســعى کنید با کمتر مصرف کردن و یا اجتناب از خوردن آنها، به تنظیم طبیعى و نرمال 

فشارخونتان کمک کنید.

1.کافئین
کافئین، فشار خون را به طور موقت باال مى برد. باید از مصرف نوشیدنى و 
خوراکى  هاى کافئین  دار پرهیز کرد البته بهتر است افراد داراى فشار خون 
باال، براى اطالع از نحوه کاهش یا حذف مصرف کافئین خود با پزشــک 

مشورت کنند.

2.نوشیدنى  هاى قندى
نوشیدن گهگاه نوشیدنى هاى شیرین ضررى ندارد، اما مصرف بیش از اندازه 
این محصوالت ممکن است سبب افزایش فشار خون شود. عالوه بر این، 
بسیارى از نوشیدنى هاى شــیرین حاوى کافئین نیز هستند که این عامل، 

مزید بر علت است و فشار خون را تشدید مى کند.

3.غذاهاى شور
بسیارى از مردم بدون این که بدانند، سدیم زیادى مصرف مى کنند. غذاهاى 
فرآورى  شده و فست  فودها معموًال حاوى مقادیر بیش از حد سدیم هستند 
(که اغلب بیش از 2300 میلى گرم است). پیتزا، ساندویچ، اغذیه سرد و مواد 
غذایى کنسرو شده نمونه هایى از غذاهایى هستند که میزان باالى سدیم را 

در خود دارند.

4.گوشت قرمز
گوشــت قرمز، یکى دیگر از عوامل فشــار خون باال در افراد است. فرآیند 
متابولیسم (سوخت و ساز) گوشت قرمز در بدن، ترکیباتى را آزاد مى کند که 
ممکن است فشار خون را بیش از پیش افزایش دهد. گوشت گاو، بره، خوك، 
گوساله و گوشت بز در دسته ى گوشت هاى قرمز قرار مى گیرند. افراد داراى 
فشارخون باال سعى کنند تا جایى که ممکن است مصرف گوشت قرمز را محدود 
کنند یا برش هاى کوچکترى از این نوع گوشت را در وعده غذایى خود میل کنند. توجه 
داشته باشید هرچه رنگ گوشت قرمزتر باشد، احتمال افزایش سطح فشار خون بیشتر است.

5.غذاهاى فرآورى  شده و از پیش بسته  بندى شده
غذاهاى بسته  بندى  شده ممکن است ســالم به نظر برسند (مانند غذاهاى 
بسته بندى شده گیاهى و گوشتى)، اما باید بدانید این غذاها طعم غالبشان را 
از مقدار باالى سدیم دریافت مى کنند. توصیه مى شود تا حد امکان از مصرف 
این غذاها اجتناب کنید یا برچسب ارزش غذایى این محصوالت را بررسى کرده 

و فقط محصوالتى را انتخاب کنید که میزان سدیم نسبتاً کمى دارند.

مواد غذایى ممنوع براى فشارخونى ها

مطالعه سازمان جهانى بهداشت (WHO) نشــان مى دهد که جمعیت دنیا در سال هاى آتى با رشد 
سریع ابتال به زوال عقل روبرو خواهد بود و این تحقیق نتیجه گرفته است که تعداد بیماران درگیر 

دمانس در سال 2030 میالدى دستکم 40 درصد بیش تر از میزان کنونى مى شود.
مبناى این نتیجه گیرى، پیرتر شدن هر چه بیشتر شهروندان و عدم آمادگى اکثر کشورها براى 
مواجهه با کهنسالى و پیامدها و عوارض این دوران عمر است. بنابر اعالم سازمان ملل بیش از 

55 میلیون نفر در سراسر جهان با زوال عقل زندگى مى کنند.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانى بهداشت گفته اســت که باید براى نگهدارى، مراقبت و 

حمایت از افراد مبتال به دمانس مجهز بود و آنها و اطرافیان شان را به حال خود رها نکرد.
همچنین یک کارشناس سازمان جهانى بهداشــت در زمان ارائه نتایج پژوهش این نهاد یادآور 

شد که رعایت مجموعه اى از ساز و کارها مى تواند نرخ ابتال به دمانس را به طرز قابل توجهى 
کاهش دهد. سبک زندگى سالم، ارتباطات اجتماعى خالق، تعامالت عاطفى و آموزش 

و سواد مناسب، در پیشگیرى از ابتالى سالخوردگان به زوال عقل تاثیر قاطع دارند.
دمانس یا زوال عقل با اختالل در حافظه، تغییرات رفتارى و شخصیتى، روان پریشى یا 
زبان پریشى همراه است. کهنساالن مبتال، خلق و خوى ناپایدار دارند. آنها به تناوب 
دچار افسردگى و اضطراب، توهم و خیاالت و هذیان مى شوند. برخى بدون عامل 
محرك بیرونى، گاه به شدت مى خندند یا گریه مى کنند و گروهى نیز مهارت هاى 

کالمى و زبانى را از دست مى دهند و در بیان مقصود، وا مى مانند. 
دمانس مى تواند در اثر عوامل مختلفى از جمله اختالالت تیروئید، کمبود ویتامین، 
عوارض جانبى داروها، افســردگى، اضطراب، عفونت ها، ســکته هاى مغزى، 
پارکینسون و سایر مشکالت پزشکى و سالمتى ایجاد شود. این اختالل عموما با 
آلزایمر یکسان گرفته مى شود در حالى که آلزایمر زیر مجموعه اى از این سندرم 
است. بین60 تا80 درصد از کل تشــخیص هاى دمانس به آلزایمر (فراموشى یا 

نسیان) ختم مى شود.

دکتر عاطفه قنبرى جلفایى، رئیس بخش روانپزشکى بیمارستان رسول 
اکرم(ص) گفت: آنورکسیا نروزا یا بى اشتهایى عصبى، یک نوع اختالل 
خوردن است. این نوع اختالل با چند خصوصیت شناخته مى شود. نخست، 
این افراد وزن بسیار کم و غیر نرمال و ترس خیلى شدیدى از چاقى دارند. 
BMI (شاخص توده بدنى) افراد نرمال به طور طبیعى 19 تا 25 اما براى 

این افراد کمتر از 13 است.
متخصص روانپزشکى افزود: این افراد با وجود اینکه خیلى الغر هستند اما 
درك مختلفى از وزن خود دارند؛ آنها تصور مى کنند که خیلى چاق هستند 

و باید الغرتر شوند از اینرو به شدت در تالشند تا 
وزن خود را کاهش دهند. آنها براى کاهش وزن 
خود غذا نمى خورند یــا مقدار کمى غذا مصرف 
مى کنند. این افراد یک سرى غذاهاى ممنوعه 
دارند و اصال به آنها لب نمى زنند و از رژیم غذایى 
شان کامال حذف مى کنند و ترس از خوردن آن 
غذاها را دارند. همچنین آنها ورزش هاى خیلى 

شدیدى براى کاهش وزن انجام مى دهند.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران 
اظهارداشت: مبتالیان به آنورکسیا از روش هاى 
جبرانى نیز استفاده مى کنند. مثال اگر غذایى را 
بخورند بالفاصله با تحریک عمدى حلق استفراغ 
مى کنند. همچنین آنها از یک سرى داروهاى 
ادرار آور و مسهل استفاده مى کنند تا بالفاصله 

غذایشان دفع شود.
وى خاطرنشان کرد: این اختالل ممکن است در صنف هایى که افراد خیلى 
به ظاهرشان اهمیت مى دهد، بیشتر روى دهد. اغلب این اختالل در زنان 
بیشتر از مردان ایجاد مى شود زیرا زنان به ظاهر و اندام شان بیشتر اهمیت 
مى دهند. اخیرا ایجاد این نوع اختالل در مردان نیز افزایش یافته زیرا خوش 

اندامى براى آنها نسبت به گذشته مهمتر شده است.
وى به پیامدهاى این اختالل اشــاره کرد و در ایــن خصوص گفت: این 
اختالل همراه با پیامدهاى زیادى است. نخست، این افراد به دلیل داشتن 
استانداردهاى ســختگیرانه براى خود، خصوصیت وسواس گونه اى پیدا 
کرده اند. نسبت به اندام شان خیلى کمال طلب هستند. این افراد معموال 
آدم هاى درون گرا و تودارى هســتند که راجع به مشکالت خود با کسى 

حرف نمى زنند.
قنبرى ادامه داد: این افرد اغلب از نظر احساسى دچار مشکل هستند. شاید 
در ظاهر کامال این امر مشهود نباشد اما اعتماد به نفس شکننده و پایینى 
دارند. هیچ وقت از ظاهرشان راضى نیستند. همیشه اضطراب و ترس از 

چاقى دارند.
به گفته وى، این پیامدها از نظر روانى و جسمى براى آنها بسیار آسیب زاست 
به طورى که خطر مرگ براى آنها وجود دارد؛ در بى اشتهایى عصبى برخى 
بیماران آنقدر به روند نخوردن خود ادامه مــى دهند تا در نهایت به علت 

کاهش وزن شدید فوت مى کنند.
رئیس بخش روانپزشکى بیمارستان رسول اکرم(ص) تصریح کرد: این 
افراد به علت سوء تغذیه شدید ممکن است مشکالتى از قبیل کم خونى، 
خستگى ، بى خوابى، ریزش مو پیدا کنند. حتى امکان دارد این مساله روى 
دوران قاعدگى آنها تاثیر بگذارد. همچنین مشکالتى از قبیل سوء هاضمه، 
یبوست، دل درد پیدا کنند و پوست شان خشک و نازك شود. از سوى دیگر 
امکان دارد به مرور زمان آریتمى قلبى و افت فشار خون پیدا کنند. در این 
بین افرادى که از مسهل و داروهاى ادرارآور استفاده مى کنند خیلى مستعد 
به ابتال به آریتمى قلبى هســتند و خطر مرگ براى آنها به شــدت وجود

 دارد.

رژیمى که به اختالل روانى منجر مى شود

افزایش سرعت ابتال به زوال عقل
بسیارى از ما طعم مطلوب لبنیات پرچرب را ترك کر
این  که در طوالنى مدت تاثیر مثبت آن را بر سالمت خو
اما آیا واقعا با مصرف لبنیات کم چرب از سالمت بیشت

خواهیم بود؟
تفاوت بین ماست کم چرب و پرچرب ناشى از تفاوت چر
با سایر انواع چربى است. به نوشته هاروارد هلث، بر خال
به اصطالح غیر اشباع سالم که در روغن زیتون، ماهى
آجیل یافت مى شوند، محصوالت لبنى اساسا حاوى چر
هســتند که مى توانند در بروز بیمارى هاى قلبى نقش
به دلیل همین نگرانى ها کارشناسان توصیه مى کنند
0غذایى استاندارد که حاوى 2000 کالرى است، بیش از
اشباع مصرف نشود. اما یک ظرف 200 گرمى ماست
5حدود 6/5 گرم چربى اشــباع دارد. بنابراین مصرفم
دددددر محدوده ســالم مصرف روزانه چربى هاى اشباع
نمى کند. به عبارت دیگر در صورتى که روزانه لبن
زیادى مصرف نمى کنید، مى توانید از طعم خوب

مانند ماست پرچرب لذت ببرید.
لبنیات و به ویژه ماســت پرچرب عالوه بــر فو
سالمت دارد خاصیت سیرکنندگى بیشــترى
نسبت به ماســت هاى کم چرب داراى قند کمتر
تولیدکنندگان براى جبران بافــت و کاهش طع
کم چرب، به آنها شــکر اضافه مى کننــد. مى توان
موضوع را با مقایسه مقدار قند موجود در ماست پرچر
در برچسب آنها بررســى کنید. در بیشــتر موارد، م
کم چرب دو یا سه برابر است. بنابراین دفعه بعد که قص
داشتید مى توانید نوع پرچرب را انتخاب کنید، زیرا چرب
این محصوالت هضم را کند مى کند و جهش قند خون

مى دهند.»

 دنیا در سال هاى آتى با رشد
ت که تعداد بیماران درگیر 

نى مى شود.
مادگى اکثر کشورها براى 
عالم سازمان ملل بیش از

ید براى نگهدارى، مراقبت و 
حال خود رها نکرد.

رررررررررورررورررورآور نهاد یاد ج پژوهشاین
ىىىجهى  را به طرز قابل تو

 عاطفى و آموزش 
ر قاطع دارند.

 روان پریشى یا 
 آنها به تناوب 
 بدون عامل 
مهارت هاى 

د ویتامین، 
ى مغزى، 
ل عموما با 
ین سندرم 
راموشى یا 

زوال عقل
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خداونــد ســبحان فضاهــاى شــکافته را پدیــد آورد و بــه هر ســوى 
راهى گشود و هواى فرازین را بیافرید و در آن آبى متالطم و متراکم 
با موج هــاى دمان جارى ســاخت و آن را بر پشــت بادى ســخت وزنده 
طوفان زاى نهاد. و فرمان داد، که بار خویش بر پشــت اســتوار دارد 
و نگذارد کــه فــرو ریــزد و در همانجاى که مقــرر داشــته بماند. 

هوا در زیر آن باد گشوده شد و آب بر فراز آن جریان یافت. 
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بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت میگردد مورخه 
1400/07/01 جهت مجمــع عمومی فوق العاده که ســاعت 8:00 صبح 
پنج شــنبه واقع در آدرس اصفهــان چهارراه دهش ابتــداي خیابان 
مصلی کوچه واله اصفهانی مجتمع کوثر طبقه اول واحد یک کدپســتی 

8164956365 برگزار خواهد شد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: انحالل شرکت

مقام دعوت کننده: رئیس هیأت مدیره - مدیر عامل

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت بین المللی پترو تراز پرشین (سهامى خاص)

به شماره ثبت 31770 و شناسه ملی 10260523228

مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حجت االسالم والمسلمین 
موســوى الرگانى نماینده فالورجان در مجلس شــوراى 

اسالمى دیدار و گفتگو کرد.
اســماعیل قربانى در این دیدار اهتمام به توســعه خدمات 
ارتباطــى در مناطق روســتایى را از مهمترین برنامه هاى 
مخابرات استان دانســت و گفت: حقیقتا تا کنون با تالش 
و همت همکاران ما در مخابرات منطقه اصفهان، اقدامات 
بسیار خوبى در راستاى توسعه سرویس هاى مخابراتى اعم 
از ثابت و سیار در اقصى نقاط استان از جمله حوزه انتخابیه 
فالورجان صورت گرفته و امید است با همکارى نهادهاى 
حاکمیتى و حمایت هاى دولتى این مسیر با شتاب بیشترى 

ادامه یابد.
وى افزود: خدمتگزارى به مردم افتخارى است که خداوند 
متعال نصیب همکاران ما در مجموعــه مخابرات کرده و 
پرسنل خســتگى ناپذیر ما در جاى جاى استان به صورت 
شبانه روزى در راستاى ایجاد شبکه پایدار و ارتباطى فراگیر 

مشغول فعالیت اند.
مدیر مخابــرات منطقه اصفهان در این دیــدار ضمن ارائه 
گزارشــى از آخرین وضعیــت مخابراتى حــوزه انتخابیه 
فالورجان، بر نقــش موثر نماینــدگان محترم مجلس در 
راستاى حمایت از توسعه زیرساخت هاى مخابراتى روستایى 

تاکید کرد.

اقدامات خوبى در راستاى توسعه مخابراتى صورت گرفته است

معاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه 
گفت: هوشمندسازى فرایندها از سنگ تا 
رنگ در شرکت فوالد مبارکه نقطه آغاز 
و پایانى ندارد، بلکه مسیرى بى انتهاست 
و این طرح با بهبودى سازمانى متفاوت 
است و نیازمند جراحى است که با حمایت 
مدیــران و تمام کارکنان این شــرکت 
محقق مى شود. شــرکت فوالد مبارکه 
پیشتاز طرح تحول دیجیتال در انقالب 
صنعتى چهارم است. مسیرى که نه ابتدا 
دارد و نه انتها و قرار است تا افق 1404 
به هوشمندســازى فرایندها از سنگ تا 

رنگ برسد.
ســید مهدى نقوى اظهار کرد: پیشــرو 
بودن در بنگاه هــاى اقتصادى و الگوى 
ملى بنگاه دارى در کشور و حفظ جایگاه 
شــرکت فوالد مبارکه در میدان رقابت 
صنعت فوالد جهان، مهم ترین مضامین 
تعریف شده در چشم انداز و استراتژى این 

شرکت است.
وى با اشاره به جهانى بودن شرکت فوالد 
مبارکه و دستاوردهاى ملى و بین المللى 
این شرکت ادامه داد: این شرکت همواره 

در مســیر جهانى گام برداشته است. در 
همین راستا در این شــرکت، مطالعات 
طرح تحول دیجیتــال و به عبارت دیگر 
حرکت در راســتاى مفاهیــم انقالب 
صنعتى چهارم از ســه سال گذشته آغاز 
شد و اکوسیســتم هاى متنوعى طراحى 
گردید و به طور رسمى در اول اردیبهشت 
سال گذشته با دستور مدیرعامل فوالد 
مبارکه، حرکت  این شــرکت در مسیر 

طرح تحول دیجیتال قرار گرفت.
معــاون تکنولــوژى شــرکت فوالد 
مبارکــه توضیــح داد: دو واژه کلیدى 
«هوشمندســازى» و از «ســنگ تــا 
رنــگ» در شــعار «هوشمندســازى 
فرایندها از ســنگ تا رنگ» مهم است. 
«هوشمندســازى» اصلى ترین مفهوم 
طرح تحــول دیجیتال رکن اساســى 
انقالب صنعتى نســل چهارم به حساب 
مى آید و کلیدواژه از «ســنگ تا رنگ» 
هم بر وسعت فعالیت این شرکت تأکید 
دارد؛ چراکه فوالد مبارکه تنها شــرکت 
ایرانى است که ســنگ آهن ورودى را 
به محصوالت نهایى ورق رنگى تبدیل 

مى کند و همین رویداد مهم باعث شده 
در شرکت فوالد مبارکه، شعار «هوشمند 
ســازى فرایندها از ســنگ تا رنگ» را 

دنبال کنیم.
وى بــا اشــاره بــه هوشمندســازى 
ماشــین آالت، تجهیــزات مختلف در 
فرایندهاى فــوالد مبارکــه بیان کرد: 
انقــالب صنعتى نســل چهــارم براى 
نخستین بار در ســال 2011 و در کشور 
آلمان مطرح شد. مفهوم این انقالب در 
پروژه اى فوق حرفه اى و در نمایشــگاه 
هانوفر ارائه شد و پس ازآن مجمع اقتصاد 
جهانى و شرکت مشاوره مکنزى مفهوم 
انقالب صنعتى چهارم را بســط دادند و 
امروزه شرکت ها و کشورهاى پیشرفته 
دنیا به ســمت این انقــالب در حرکت 

هستند.
نقوى تأکید کرد: طرح تحول دیجیتال و 
انقالب صنعتى چهارم براى شرکت فوالد 
مبارکه الزام و اجبار است، نه اختیار. راه و 
مسیر است، نه پروژه. براى اینکه بتوانیم 
جایگاه خودمان را در صنعت حفظ کنیم 
و الگوى بنگاه دارى ملى در سطح کشور 

را همچنان ادامــه دهیم چاره اى جز این 
نیست که مسیر هوشمندسازى فرایندها 
را در اولویت قرار دهیم. بــرآورد ما این 
است اگر تا چند سال آینده صنایع فوالدى 
و غیرفوالدى به ســمت انقالب صنعتى 
چهارم گام برندارند، بــه حتم در عرصه 
رقابت شکست مى خورند و نمى توانند به 

نیازهاى ذینفعان خود پاسخ دهند.
وى تاکید کرد: فرایند هوشمندســازى 
با تغییــر نقش نیروى کار همراه اســت 
و به حذف نیروى کار منجر نمى شــود. 
نقوى با توضیح اینکه رهبران دیجیتال 
که نقــش راهبرى و هدایــت مجموعه 
فوالد مبارکــه را برعهده دارنــد، باید با 
مفاهیم تکنولوژى هاى نوظهور و طرح 
تحول دیجیتال آشــنا باشــند، گفت: با 
همین هدف، در همکارى با دانشــگاه 
اصفهان، پروژه آموزشــى برخط توسط 
اساتید برجســته ایران و فرانسه به 160 
نفر از رهبران فــوالد مبارکه و کارکنان 

شرکت ایریسا ارائه  شــده است که ترم 
دوم آن مطابق با اســتانداردهاى جهانى 

در حال برگزارى است.
معاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه 
بازهم بر این نکته تأکید کرد که تحول 
دیجیتال راهى است که ابتدا و انتها ندارد 
و ادامه داد: در شــرکت فــوالد مبارکه، 
برنامه اى پنج ساله با چشم انداز افق 1404 
تعریف  شده است تا این شرکت به باشگاه 

فانوس دریایى راه یابد.
وى اضافه کرد: باشــگاه فانوس دریایى 
توسط مجمع اقتصاد جهانى در دائوس 
سوئیس تأسیس شــده است که متعلق 
به شــرکت ها و کشــورهاى پیشرو در 
طرح تحول دیجیتال اســت تــا بتوانند 
شــاخص هاى بهــره ورى، چابکــى و 
پایدارى را رشد دهند. شرکت هاى مدعى 
در این مسیر توسط مجمع اقتصاد جهانى 
ارزیابى مى شوند و با کسب حداقل هاى 
موردنیاز مى تواننــد به افتخار عضویت 

در باشــگاه فانوس دریایى نائل شــوند 
که هدف شرکت فوالد مبارکه رسیدن 
به این نقطه اســت کــه البته بــا بروز 
تکنولوژى هاى نوظهــور جدید پایانى 

براى این مسیر متصور نیست.
نقوى با اشــاره به اینکه شرکت فوالد 
مبارکه در طــرح تحــول دیجیتال در 
کشور پیشرو است، گفت: در حال حاضر 
69 شــرکت به عضویت باشگاه فانوس 
دریایــى درآمده اند کــه در آن میان  4 
شــرکت در صنعت فوالدسازى جهان 
شناخته شــده اند. این باشــگاه مربوط 
به صنعت خــاص و نقطــه جغرافیایى 
مشخصى نیســت و جهان شمول است. 
همان طور که در سه نسل گذشته انقالب، 
اگر شــرکت یا صنعتى در مسیر انقالب 
گام برنمى داشــت محکوم  به شکست 
و فنا بود، امروز هم ناگزیریم در مســیر 
انقالب چهارم صنعتى محکم و اســتوار 

پیش رویم.

معاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه تشریح کرد

برنامه ریزى فوالد مبارکه 
براى ورود به  باشگاه 

فانوس دریایى
مرکز تحقیقات مواد پیشرفته دانشگاه آزاد نجف آباد تنها مرکز تحقیقاتى در مجموعه 
دانشگاه آزاد اسالمى است که موفق به کســب مجوز پژوهشکده از وزارت علوم 

شده است.
رئیس مرکز تحقیقات مواد پیشــرفته دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد از به 
دست آوردن این عنوان از سال 97 خبر داد و گفت: محصوالت فناورانه نانو ذرات 
طال، مس، اکسید مس و ...، به همت استادان و دانشجویان در مرکز تحقیقات مواد 

پیشرفته تولید شده است.
مهدى منصورى با بیان اینکه گروه هاى پژوهشى فعال در این مرکز شامل گروه 
پژوهشى ســنتز و فرآورى نانومواد، گروه پژوهشى مهندســى سطح، حفاظت و 
خوردگى و گروه پژوهشى بیومواد پیشرفته اســت، افزود: مأموریت اصلى هسته 
پژوهشى ســنتز نانومواد، اجراى پژوهش هاى علمى در زمینه روش هاى سنتز، 

فناورى نانومواد، تولید پودر هاى نانوذره، نانوساختار و جز آن ها است.
وى گفت: هسته پژوهشى مهندسى سطح با هدِف اجراى تحقیقات و توسعه روش ها 
در زمینه مهندسِى سطح و حفاظت با هدف رفع نیاز هاى ارائه شده در صنایع مختلف 
به منظور بررسى علل تخریب قطعات مهندسى و راه کار هاى بهبود و کارایى آن ها 

تشکیل شد.
رئیس مرکز تحقیقات مواد پیشرفته دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: هسته 
تحقیقاتى بیومواِد پیشــرفته نیز با هدف اجراى تحقیقات در زمینه تولید، فرآورى 
و ارزیابى بیومواد مهندسى پیشرفته، توســعه بیومواد با اهداف کاربردى، ارتباط 

نزدیک تر و واقعى بین صنعت و دانشگاه و ... تشکیل شده است.
منصورى با اشاره به فعالیت هاى مختلفى که در این مرکز اجرا مى شود، گفت: این 
مرکز، تاکنون موفق به چاپ بیش از 400 مقاله علمى در مجالت و کنفرانس هاى 

معتبر خارجى و داخلى شده است.

دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد
 و مرکز تحقیقاتش

ســراى نوآورى اتاق بازرگانى اصفهان و دانشگاه، اقدام به 
 HSE plan برگزارى وبینار انتقال تجربه با موضوع جایگاه

درپیشگیرى از حوادث و بیمارى هاى شغلى کرد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان در این وبینار 
معصومه شفیعى، کارشناس بهداشت حرفه اى  با تاکید بر 
اینکه حوادث و خسارات ناشى از کار در کشورهاى درحال 

توسعه زیاد است، تصریح کرد: حوادث ناشى از کار سومین 
عامل مرگ و میر در جهان و بعد از تصادفات، دومین عامل 
مرگ در ایران اســت.  این کارشــناس رسمى دادگسترى 
گفت: 46درصد حوادث ناشى از کار درپروژه هاى ساختمانى 
اتفاق مى افتد که متاسفانه 70 درصد آن منجر به فوت نیروى 
کار مى شود. شفیعى در ادامه خواستار توجه دقیق وبررسى 

موشکافانه شبه حادثه ها توسط کارآفرینان وصاحبان کسب 
و کار درکمیته حوادث وبرنامه ریزى دقیق براى اصالح آنها 
شد.  این کارشناس بهداشت حرفه اى عدم تعهد مدیریت 
به ایمنى و بهداشــت، مدیریت ایمنى و بهداشت نامناسب 
ونظارت،نگهدارى وآموزش ناکافى را از علل ریشه اى بروز 

حوادث دانست. 

سومین عامل مرگ و میر درایران

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزارى مناقصات 
و آیین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان 

و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  https://www.setadiran.ir/setad/cmsپیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت
دریافت و حداکثر تا روز پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 1400/07/01 در ســامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین 
اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباســى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد 
شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 

بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir : سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 09365259531 و 34121486-031 واحد مناقصات و خریدـ  آقاى کاظمى و 
جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، مشخصات فنى این مناقصه با شماره تلفن: 34121448-031 دفتر مهندسى 

تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمایید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیراینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفاً در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشــروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

خرید انواع کلید مینیاتورى تکفاز و سه فاز 

شماره 
مناقصه 
مرجع

شرکت مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و تحویل 

پاکات
بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

مبلغ تضمین 
(ریال)

4001101820000012110000271400/06/161400/06/221400/07/011400/07/03
1,610,000,000شنبه ـ 9 صبح


