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نشانه هاى داشتن تغذیه سالمزیرگذر میدان امام على(ع) نونوار شد«سربداران»؛ 40 سال بعدبرگزارى کالس هاى حضورى دانشگاه ها منتفى است شاگردان تارتار به مصاف امیدهاى ذوب آهن مى روند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

شیر موز
 و عوارض آن

بارش در اصفهان، از نیمه زمستان
3
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کشف 1200 کیلو 
مواد مخدر 
در یک روز

شیر موز یک ترکیب دوست داشتنى در میان بسیارى از 
مردم است و به صورت میان وعده براى کاهش تشنگى و 
به دلیل خواص آن مصرف مى شود؛ با این حال، باید بدانید 

فارغ از مزه لذیذ آن، این ترکیب به هیچ عنوان مناسب...

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف یک ُتن 
و 200 کیلو انواع مواد افیونى در طرح یک روزه 
«قدس» توســط مأموران پلیس مبارزه با مواد 

مخدر این فرماندهى خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهى طرحى 
یک روزه را تحت عنوان طرح «قدس» اجرا کرده 
و با کنترل هوشــمندانه محورهاى مواصالتى 
استان یک دســتگاه کامیونت و ســه دستگاه 
خودروى ســوارى حامل مواد مخدر را شناسایى 

و توقیف و ...

زاینده رود بناهاى تاریخى زاینده رود بناهاى تاریخى 
اصفهان را تهدید مى کنداصفهان را تهدید مى کند

رودخانه شهر اصفهان وارد بیستمین سال خشکى خود شده استرودخانه شهر اصفهان وارد بیستمین سال خشکى خود شده است
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آالینده ها در پاییز از راه مى رسند اما؛

چرا گل محمدى اصرار به داشتن مهاجم خارجى دارد؟

یحیى از قدرتمند شدن سپاهان مى ترسد
اصرار یحیى گل محمدى براى داشتن مهاجم خارجى دو دلیل بسیار مشخص 

دارد.
یحیى گل محمدى و پرسپولیس مهیا مى شوند تا در مرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف استقالل تاجیکستان بروند. این دیدار شاید روى 

کاغذ بازى چندان سختى براى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تزریق دوز دوم 
واکسن کرونا 

به 18 درصد از 
اصفهانى ها

امکانات رفاهى و تفریحى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد شهرضا
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کدام تیم ایران مشترى کدام تیم ایران مشترى 
رشید مظاهرى است؟رشید مظاهرى است؟

شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 215 مورخ 1400/04/29 شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق، 
نسبت به عملیات حفظ و نگهدارى فضاى سبز با رقم پایه 12/457/787/584 ریال و عملیات نظافت و رفت و روب و حمل 
زباله سطح شهر با رقم پایه به مبلغ 22/191/844/071 ریال را از طریق مناقصه عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، 

با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به صورت الکترونیکى اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار: 1400/06/10 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/17 و مهلت ارســال پیشنهاد: 1400/06/27 تاریخ 

بازگشایى: 1400/06/28 تاریخ اعالم برنده: 1400/06/28 
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مناقصه دستگاه اجرایى

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1ـ برگزارى مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید 
و دریافت اسناد مناقصه (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2ـ کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مناقصه، قابل 

مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 
3ـ عالقمندان به شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934ـ 
021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر موجود است. 
آدرس: اصفهان ، خورزوق ، خیابان شهردارى 

www.khorzoogh.ir :تلفن: 3و45463041  -031   فکس: 45464005-031  وب سایت

آگهى مناقصه 

 محمد مهدى قدیرى - سرپرست شهردارى خورزوق  

نوبت دوم

م الف: 1183664

1. مزایده گزار: مجتمع کوثر ملک  شهر، میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، 
جنب شهربازى. 

2. موضوع مزایده: 
1/2ـ تاالر در دو طبقه به همراه سالن غذاخورى مستقل 

2/2ـ اجاره محل کافى شاپ و سالن هاى موجود به همراه نانوایى 
3/2ـ آشپزخانه طبخ مرکزى بیرون بر با کلیه امکانات 

4/2ـ رستوران وسط دریاچه با آشپزخانه و کلیه امکانات
5/2ـ استخر روباز و محوطه اطراف 
3. میزان سپرده شرکت در مزایده: 

1/3ـ سپرده شرکت در مزایده اجاره محل تاالر مبلغ   240,000,000 ریال. 
2/3ـ سپرده شرکت در مزایده کافى شاپ مبلغ 120,000,000 ریال. 
3/3ـ سپرده شرکت در مزایده آشپزخانه مبلغ 90,000,000 ریال. 
4/3ـ سپرده شرکت در مزایده رستوران مبلغ 160,000,000 ریال. 

5/3ـ سپرده شرکت در مزایده استخر روباز مبلغ 60,000,000 ریال. 
4. محل و مهلت بازدید از محل و دریافت اســناد مزایده: مجتمع کوثر ملک شــهر، 
میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، جنب شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا 

ساعت 16 مورخ 1400/06/25
5. محل و مهلت تحویل پیشنهادات: مجتمع کوثر ملک شهر، میدان شهید علیخانى،

خیابــان بهارســتان غربــى، جنــب شــهر بــازى، واحــد ادارى حداکثر تا 
ساعت 14 مورخ 1400/06/31

6. محل و زمان بازگشایى پیشنهادات: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، بعد از 
چهارراه اراك پالك 137، ساعت 11 مورخ 1400/07/03 سازمان مجتمع هاى سیاحتى کوثر

از کلیه متقاضیان واجد صالحیت دعوت مى گردد با همراه داشتن مدارك سوابق کارى در 
تاریخ تعیین شده به واحد ادارى مراجعه نمایند. 

جهت کسب اطالعات با شماره 09111752696   -03134428985  واحد ادارى تماس 
حاصل گردد.

آگهى مزایده عمومى

مجتمع کوثر ملک شهر

نوبت اول
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نماینده نجف آباد نماینده نجف آباد 
در مجلس خبر داد؛در مجلس خبر داد؛

رفراندوم رفراندوم 
براى پرداخت براى پرداخت 

مستقیم یارانه مستقیم یارانه 
به مردم به مردم 

2

3

مقام ارشد شهردارى اصفهان مقام ارشد شهردارى اصفهان 
خبر داد؛خبر داد؛

بارانداز بارانداز 
شیالت شیالت 

در اصفهاندر اصفهان
 راه اندازى  راه اندازى 

مى شودمى شود

پوران درخشنده:پوران درخشنده:
 انگار همه در انتظار  انگار همه در انتظار 

4

الزامات ناشى از رعایت بهداشت فردى براى مقابله با ویروس 
کرونا موجــب افزایش 15 درصدى مصرف آب در اســتان 

اصفهان شده است. 
کارشــناس هماهنگى و مدیریت مصرف آب شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: بررسى ها نشان مى دهد از 
ابتداى شیوع بیمارى کرونا مصرف آب در شهرستان هاى 

مختلف استان بین 12 تا 18 درصد افزایش یافته است. 
علیرضا شرافتى علت این تفاوت را ناشــى از میزان شیوع 
بیمارى، فرهنگ مصرفى مردم و تفاوت اقلیم ها دانست و 

گفت: این بیمارى به طور میانگین باعث افزایش 15 درصدى 
مصرف آب شده اســت.  وى ضمن تاکید بر رعایت مسائل 
بهداشتى، خطر ابتال به رفتارهاى وســواس گونه را یادآور 
شــد و افزود: پس از شیوع ویروس کرونا بســیارى از افراد 
با رعایت نظافت و رفتارهاى احتیاطــى بیش از حد و اجبار 
دیگران به رعایت این رفتارها، رفتارهاى وســواس گونه را 
در خود و اطرافیان القا مى کنند. شــرافتى افزود: رفتارهایى 
مانند شستشــوى دست و صورت، اســتحمام، شستشوى 
لباس ها، ظروف، سطوح، وســایل و غیره در برخى افراد به 

صورت افراطى انجام مى شــود.  کارشــناس هماهنگى و 
مدیریت مصرف آب آبفاى استان اصفهان گفت: هر شهروند 
مى تواند با آگاهى به میزان تاثیر خود در مدیریت مصرف آب، 

در جلوگیرى از اتالف منابع آبى نقش به سزایى داشته باشد.
شرافتى با تاکید بر این که گذر از بحران شیوع کرونا ویروس، 
نیازمند سالمت جسمى و روانى است، افزود: رعایت نظافت و 
شستشوى کامل دست ها نباید با اختالل استرس و اضطراب 
شدید، تمام زندگى ما را تحت  تاثیر قرار دهد و خود و اطرافیان 

را دچار بیمارى واسوس کند.

افزایش 15 درصدى مصرف آب در اصفهان پس از شیوع کرونا

مدیرهماهنگى و توسعه ســرمایه هاى انسانى شرکت 
پاالیش نفت اصفهان خبر داد: از روز دوشنبه 15 شهریور 
ماه و اکسیناسیون جامعه این شــرکت، در برابر ویروس 

کرونا آغاز شد.
جهانگیر زنگنه اظهــار کرد: همه کارکنــان و کارگران 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان در برابــر ویروس کرونا 
واکســینه مى شــوند. همچنین همکاران شــاغل در 
شــرکت هاى خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان- 
نفت سپاهان و پتروشــیمى امکان حضور در این شرکت 

را براى دریافت واکســن دارند. وى با بیان اینکه در این 
طرح که با همکارى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان و 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت آغاز شده است، 
افزود: در یک برنامه زمان بندى مدون، همه کارکنان اعم 
از شاغلین واحدهاى عملیاتى و ستادى زیر پوشش طرح 
واکسیناسیون قرار مى گیرند، که البته اولویت با کارکنان 
واحدهاى عملیاتى اســت. زنگنه تصریــح کرد : تالش 
مى کنیم تا در کمترین زمان ممکن همه همکاران را در 

برابر این ویروس واکسینه و مصون کنیم.

آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان
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معاون آموزشــى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى گفت: 
با توجه به اینکه واکسیناســیون دانشجویان تا اول مهرماه 
تکمیل نمى شود، برگزارى کالس هاى حضورى دانشگاه ها 
فعًال منتفى اســت. على خاکى صدیق درباره زمان شروع 
واکسیناســیون دانشــجویان اظهار کرد: طبــق توافق 
وزارتخانه هاى علوم و بهداشــت، واکسیناسیون اعضاى 
هیئت علمى و کارکنان دانشــگاه ها در مردادماه انجام شد 
و فقط بخشى از آن باقى مانده که هم اکنون در حال انجام 
اســت. او اضافه کرد: بر اساس اعالم ســتاد ملى مقابله با 
کرونا، زمان شروع واکسیناســیون دانشجویان از نیمه دوم 
شهریورماه است و از نظر وزارت علوم، در این زمینه وقفه اى 

ایجاد نشده است. معاون آموزشى وزیر علوم درباره شروع 
کالس هاى دانشــگاه ها از اول مهرماه، تأکید کرد: با توجه 
به اینکه واکسیناسیون دانشجویان تا مهرماه کامل نمى شود 
و بر اســاس مصوبه ســتاد ملى مقابله با کرونا، آموزش ها 
حضورى نیست. خاکى صدیق گفت: بنابراین برنامه هایى 
که قبل از پیک پنجم کرونا مبنى بر بازگشایى کالس هاى 
دانشــگاه ها براى ورودى 98 به قبل اعالم شده بود، فعًال 
منتفى است و آموزش ها را نمى توانیم به صورت حضورى 
انجام دهیم. گفتنى است؛ پیش از این مقرر بود کالس هاى 
دانشگاه ها براى دانشــجویان ورودى 98 به قبل به دلیل 

تکمیل مقطع تحصیلى، پایان نامه و رساله حضورى شود.

معاون آب و آبفاى وزیر نیرو با بیان اینکه نیازمند تغییر 
حکمرانى در بخش آب هستیم، گفت: حکمرانى خوب 
آب با توجه به چهار وجه محیط، اجتماعى، سیاســى و 

اقتصادى امکانپذیر است.
قاسم تقى زاده خامسى با تأکید بر ضرورت یک مدیریت 
قدرتمند در حوزه آب کشور گفت: با توجه به اینکه ایران 
در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و 85 درصد 
مساحت کشور در منطقه خشک و نیمه خشک است و از 
طرفى قرار گرفتن 45 درصد جمعیت کشور در مناطقى 
که بیش از 20 درصد از منابع آبــى را دارند و نیز پدیده 
تغییر اقلیم که چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم، نیازمند 

یک مدیریت و ساز و کار قوى به ویژه در حوزه آب کشور 
هستیم.

وى با انتقاد از برخى برنامه ریزى ها گفت: آیا این درست 
است که در کشــور ما که 85 درصد مساحتش خشک و 
نیمه خشک است، برویم سراغ بخشى که 20 برابر بخش 

دیگر آب الزم دارد؟
معاون وزیر نیرو افزود: متأســفانه در سال 85 مرزهاى 
حوضه آبریز را با مرزهاى سیاســى کشور یکى کردند؛ 
یعنى آب ها را استانى کردند و نتیجه اش این شده است 
که امروز در کشاورزى توسعه نامتوازن داریم و واقعاً دیگر 

نمى توان در بخش کشاورزى شغل تعریف کرد.

برگزارى کالس هاى حضورى 
دانشگاه ها منتفى است

نیازمند تغییر حکمرانى 
در بخش آب هستیم

اتریش به ایران 
واکسن هدید داد

وزیر امور خارجــه اتریش اعالم    ایسنا|
کرد که این کشور یک میلیون دوز واکسن کرونا 
براى مبارزه با این بیمارى همه گیر به ایران اهدا 
مى کند. صفحه توییتر وزارت امور خارجه اتریش 
به نقل از «الکساندر شالنبرگ»، وزیر خارجه این 
کشور نوشت: خوشحالم که اتریش با یک میلیون 
دوز واکسن آســترازنکا علیه کووید-19 از مردم 
ایران حمایت مى کند. هر تزریق در مبارزه جهانى 
ما با این بیمارى همه گیر اهمیت دارد و نمى توانیم 
شــاهد هیچ نقطه خالى در نقشه واکسیناسیون 

جهانى باشیم.

آسترازنکا جایگزین 
دوز دوم اسپوتنیک

رئیس گروه پیشــگیرى از    آفتاب  نیوز|
بیمارى هاى واگیر دانشگاه علوم پزشکى تبریز با 
تأکید بر نبود دوز دوم واکسن اسپوتنیک گفت: فعًال 
روسیه، دوز دوم واکسن اسپوتنیک را تحویل نداده 
است لذا طى نامه کمیته  علمى کشورى، یک دوز 
از واکسن آسترازنکا جایگزین دوز دوم آن مى شود. 
دکتر سیمین خیاط  زاده با بیان اینکه فاصله  تزریق 
دوز اول تا دوم واکسن اسپوتنیک حداقل یک ماه 
و حداکثر 90 روز است، خاطرنشان کرد: واکسن 
اسپوتنیک حدود یک و نیم ماه قبل تزریق شده بود 
اما به دلیل تحویل ندادن دوز دوم آن از ســوى 
روسیه مجبور به تزریق واکسن جایگزین شده ایم.

واردات 5000 ُتن سرم 
  ایسنا| در جریان واردات ســرم تزریقى 
جهت تأمین نیاز داخل، در کمتر از یک ماه اخیر 
بیش از 5/4 هزار ُتن سرم وارد ایران شده است. با 
توجه به کمبود سرم تزریقى در ماه هاى اخیر، 19 
مردادماه اولین محموله هاى سرم از ترکیه و از مرز 
بازرگان وارد ایران شد و این روند تاکنون نیز ادامه 
داشته است. اعالم معاون فنى گمرك ایران درباره 
آخرین وضعیت واردات سرم انسانى نشان مى دهد 
که تا 15 شهریورماه 226 دستگاه کامیون حاوى 
سرم از ترکیه و مرز بازرگان وارد کشور شده است.

قطع برق بخش خانگى 
صفر شد

یــر  مد   باشگاه خبرنگاران جوان |
کل مهندســى و نظارت بر توزیع شرکت توانیر 
گفت: پس از چند هفته قطع برق در کشور، میزان 
خاموشى ها در بخش خانگى در این هفته تقریبًا 
به صفر رســیده اســت و پیش بینى مى شود در 
روزهاى آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد. 
مسعود صادقى افزود: اگر روند کاهش دما با همین 
روند انجام شــود تا پایان هفته خاموشى صورت 

نخواهد گرفت.

تعیین تکلیف 
مشموالن غایب 

محمد رشیدى عضو هیئت رئیسه    ایسنا|
مجلس در پایان جلســه علنى دیروز (سه شنبه) 
اعالم وصول طرح تعیین تکلیف مشموالن غایب 
خدمت وظیفه عمومــى را قرائت کرد. این طرح، 
براى رســیدگى باید در نوبت کمیســیون هاى 

تخصصى و سپس صحن مجلس قرار بگیرد.

یک پرستار براى 25 بیمار
معاون توســعه و مدیریت منابع    ایسنا|
ســازمان نظام پرستارى با اشــاره به مهمترین 
مشکالت پرستاران، کمبود نیرو را معضلى بسیار 
جدى خواند و گفت: مهمترین مشــکل در پیک 
پنجم کرونا موضوع کمبــود نیرو بود تا حدى که 
از برخى استان ها و شهرســتان ها گزارشاتى به 
دســتمان مى رســید که 25 بیمار را یک پرستار 

مدیریت مى کند و این شرایط اصًال خوب نیست.

طى کردن
 45 هزار کیلومتردر آب

  ایسنا| فرمانــده نیــروى دریایــى ارتش 
جمهورى اسالمى در نشست خبرى تشریح مأموریت 
هفتادوپنجمیــن ناوگروه نداجا اعزامى به شــمال 
اقیانوس هند و بندر سن پترزبورگ روسیه اظهار کرد: 
بزرگ ترین و تاریخى تریــن رویداد نظامى در حوزه 
دریا توســط نیروى دریایى با اعزام ناوگروه رزمى 
متشکل از ناوشکن تمام ایرانى ســهند و ناوشکن 
و بندر مکران بــا اقتدار و موفقیت به اتمام رســیده 
و توانســت مأموریتش را با پیمودن حدود 45 هزار 
کیلومتر در اقیانوس ها و در مقابله با طبیعت خشن 
اقیانوس ها به اتمام برساند و به میهن مراجعت کند. 
امیر دریادار شهرام ایرانى گفت: در طول مسیر حتى 
براى رفع نیازهاى فنى هــم به هیچ بندرى نیاز پیدا 
نکردیم و توانستیم از سه کانال مهم و هشت تنگه 

دریایى عبور کنیم.

همه ممنوع الخروجند 
  ایرنا| ســخنگوى گروه طالبــان اعالم کرده 
اســت که تا زمان اعالم دولت جدید به هیچ فردى 
اجازه خروج از افغانســتان داده نمى شود . ذبیح ا... 
مجاهد گفت که پس از استقرار دولت جدید و وزیران 
خارجه و کشــور هر فردى که مدرك قانونى داشته 
باشد مى تواند از کشور خارج شــود. هرچند معلوم 
نیست که دولت جدید طالبان که قرار بود روز جمعه 
گذشــته اعالم شــود، به چه دلیل به تأخیر افتاده 
اســت اما برخى از گمانه زنى هــا اختالفات داخلى 
در بین طالبان بر ســر تصاحب پســت هاى مهم از 
جمله نخســت وزیرى و ادامه جنگ در پنجشــیر 
را از علــل تأخیر در اعــالم دولت طالبــان عنوان 

مى کنند.

ایران با طالبان 
در تماس است

ســخنگوى هیئت رئیســه مجلس    ایسنا|
شوراى اسالمى با بیان اینکه جمهورى اسالمى ایران 
اشراف کامل بر تحوالت افغانستان دارد و در جهت 
تأمین منافع مردم افغانستان و ایران تالش مى کند 
تأکید کرد: در همین جهت جمهورى اسالمى ایران 
با گروهى که اکنون در افغانستان غلبه پیدا کرده در 
تماس است. ســید نظام الدین موسوى عنوان کرد: 
تحوالت و مسائل امروز افغانســتان سابقه بیش از 
20 ســال دارد. زمانى این کشــور به واسطه اشغال 
آمریکایى ها به سمت و ســویى پیش رفت و آنچه 
امروز شاهد هستیم موضوعى است که از پنج یا شش 
سال پیش آغاز شده اســت. این مدت این حوزه در 
کش و قوس هاى سیاسى و نظامى بوده تا اینکه به 

این نقطه رسیده است.

غیبت مجدد چمران 
جلسه شوراى    باشگاه خبرنگاران جوان |
شهر تهران باز هم بدون حضور رئیس شورا برگزار 
شد. نادعلى سخنگوى شوراى شهر تهران با اشاره به 
غیبت مجدد مهدى چمران اظهار کرد: آقاى چمران 
باید اســتراحت کنند تا زودتر بهبودى کامل را پیدا 
کنند. وى در پاسخ به این سئوال که چرا چمران در 
جلسه گذشته  شرکت کردند گفت:آقاى چمران در 
جلسه هفته گذشته به دلیل اهمیت موضوع و تقدیم 
حکم شــهردار و تجدید دیدار با اعضا و خبرنگاران 

تشریف آوردند.

روحانى را 
نمى شود حذف کرد

  ایلنا| غالمعلى رجایى،  فعال سیاسى گفت: 
روحانى حذف شدنى نیست؛ چرا که این آدم سابقه 
40 سال خدمت در نظام را دارد، او در مجلس شوراى 
اسالمى و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، 
هشت سال مدیریت کشور را در دست داشته براى 
همین هم معتقدم وى حیات سیاسى اش را در مجمع 

ادامه خواهد داد.

خبرخوان

امیرمهدى حکیمى، بــرادرزاده زنده یاد عالمه محمدرضا 
حکیمى که 31 مرداد ماه دار فانى را وداع گفت، در یادداشتى 
که در صفحه این نویسنده و اندیشــمند دینى منتشر کرد 

درباره علت ازدواج نکردن او توضیح داد.
متن این یاداشت به شرح زیر است: «من تعبیر خود ایشان 
را در ایــن زمینه عرض مى کنم کــه مى گفتند "تجّرد من 
اختیارى نبود"، و حق هم همین است. ایشان در دوره هاى 
مختلفى از حیاتشان قصد ازدواج داشته اند اما در هر دوره اى 
به مشکالتى برمى خورند که منتج به نتیجه نمى شود.  فکر 
مى کنم حدوداً 50 سالشــان بود که نزدیک یکسال موارد 

زیادى خواستگارى رفتند، سخت گیرى هم نمى کردند، اما 
هربار به دلیلى نشد. یکى از آقایان اهل معرفت و سلوك به 
ایشان پیغام داده بود که "قسمت شما نیست که در این دنیا 
ازدواج کنید!"، ایشان مى گفتند "این گونه نیست که این همه 
من، همه را به روایات پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) دعوت کنم 
اما خودم به آنها توجهى نداشته باشم و بخواهم سّنت ازدواج 
را نادیده بگیرم؛ این تجرد بر من تحمیل شده و جبر شرایط 
اینطور اقتضا کرده است."، در واقع ایشان اهل سخت گیرى 
هم نبودند اما بعضى مواقع قرار نیست امرى اتفاق بیافتد و از 

دست کسى هم کارى ساخته نیست.»

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه بسیارى از کاالهاى دارویى همچون سرم 
و شیرخشک در گمرکات در حال فاسد شدن هستند، از 

دولت خواست که به این موضوع توجه کند.

حجت االسالم نصرا... پژمانفر در تذکرى در جلسه علنى 
صبح روز سه شنبه مجلس گفت: این سرم ها پنج سال 
است که به کشور وارد شده و در حال فاسد شدن هستند. 
اینها سرم هایى است که براى بیماران دیالیزى استفاده 
مى شود، چند ســال در گمرکات معطل مانده و در حال 

فاسد شدن است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
بیان کرد: اکنون حجم قابل توجهــى از مواد دارویى، 
سرم ها و شیرخشک ها در حالى که در گمرکات مانده اند 

در حال فاسد شدن هستند.
نایب رئیــس کمیســیون اصل 90 مجلس شــوراى 
اســالمى عنوان کرد: به آقاى خانــدوزى گفته بودم 
باید براى کاالهایى که در گمرکات مى مانند و فاســد 
شدنى است، برنامه ریزى شــود و به مردم عرضه شود. 
اینهــا بیت المال اســت و برایش پول پرداخت شــده 

است.

نماینده نجف آباد در مجلس از طرح تقاضاى برگزارى 
رفراندوم بــراى حذف یارانه هاى آشــکار و پنهان خبر 

داد.

ابوالفضل ابوترابى نماینده نجف آباد در مجلس شوراى 
اســالمى در حاشیه نشســت علنى روزســه شنبه 16 
شــهریور قوه مقننه و  با حضور در جمــع خبرنگاران، 
گفت: با توجه به عدد بســیار باالى یارانــه نقدى که 
در ســال پرداخت مى کنیم، بنده براســاس اصل 59 
قانون اساســى و ماده 36 قانون همه پرســى تقاضاى 
برگــزارى رفرانــدوم به منظــور حــذف یارانه هاى 
آشــکار و پنهان و پرداخت مســتقیم به مردم را مطرح 

کرده ام.
وى با بیان اینکه این طرح در سامانه طرح هاى مجلس 
بارگزارى شده است، افزود: این تقاضا تاکنون توسط 22 
نفر از نمایندگان امضا شده است اما براى مطرح شدن آن 
در صحن علنى به 100 امضا نیاز دارد. همچنین تصویب 
این تقاضا به کســب حداقل دو ســوم آراء نمایندگان 

روزنامه «شرق» در گفتگو با چند روانپزشک به نایاب شدن مجلس نیازدارد.
داروهاى ضدافسردگى و ضدتشنج اشاره کرده است.

در بخشــى از این گزارش مى خوانیــد: «مریم جاللى» 
روان پزشــک، معضل کمبود دارو و نایاب شدن دارو هاى 
اعصاب و روان را تأیید مى کند فلوکستین و ترى فلوپرازین 
نایاب شــده و بیمارانى که این داروهــا را طوالنى مدت 
مصرف مى کنند به آن وابســته شــده و زمانى که داروى 
جایگزین به آنها پیشنهاد مى شود، نمى توانند آن را بپذیرند 
و دچار اختالل اضطراب شدید مى شوند. حتى گفتن این 

جمله به آنها "فلوکســتین موجود نیست" هم آنها را دچار 
استرس شدیدى مى کند و نمى توانند این کمبود را بپذیرند. 
بیمارى داشــتم که دو شــبانه روز از نبود دارو نخوابیده و 
نگران بوده اســت.  داروى «دپاکین» که یک داروى ضد 
تشنج و نوسانات خلقى است به ندرت پیدا مى شود. داروى 
«سیپرالکس»، «ریتالین» سوییسى و «ولبان» هم نایاب 
است و کمبودشان بسیار آسیب رسان است. براى داروى 
«لیتیوم» هیچ جایگزینى وجود نــدارد و اگر هم دارویى 

باشد، کارایى الزم را ندارد.

طى روزهاى اخیر خبرى مبنى بر انجام قمار توسط یکى از 
مربیان معروف شاغل در فوتبال ایران توسط برخى از منابع 
خبرى منتشر شد. با پیگیرى  از برخى منابع آگاه مشخص 
شد که این خبر صحت دارد و این اقدام ناصحیح توسط این 
فرد انجام شده و خودروى گرانقیمت وى به دلیل باخت در 

قمار از تصاحبش خارج شده است.
نکته قابل تأمل در این باره این اســت که این اقدام توسط 
یکى از افرادى انجام شده که داراى هوادار و همچنین اعتبار 
در ورزش کشور است که این خود به عنوان یک معضل بد 
اجتماعى مى تواند تلقى شود و عاملى براى ترغیب هواداران 
که بخشى از جامعه ما را تشکیل مى دهند و عمومًا از قشر 

جوان و نوجوان هستند، نسبت به انجام اینگونه فعالیت ها 
باشد. سئوال مهم اینکه قمار انجام شده درباره چه موضوعى 
صورت گرفته است؟ آیا انجام این قمار براى تغییر در نتایج 
فوتبال بوده یا خرید و فــروش بازیکنان و یا اینکه خارج از 
بحث ورزشى این اقدام صورت گرفته و در نتیجه منجر به 
تحویل سوییچ خودروى میلیاردى آقاى مربى به برندگان 

شده است.
باید دید که در وهله اول واکنش کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال نسبت به این موضوع چیست و اینکه آیا این فرد را به 
عنوان مجرم به دستگاه قضایى کشور براى برخورد با مفاسد 

اخالقى معرفى خواهد کرد یا خیر؟

دانشجویان سراســر افغانســتان براى اولین بار پس از 
قدرت گیرى طالبان به دانشــگاه بازگشــتند. اما این بار 
هم، کالســان مرد و زن با نصب پرده یا تخته از هم جدا 

شده اند.
مدرســان و دانشجویان دانشــگاه هاى شهرهاى بزرگ 
کابل، قندهار و هرات افغانستان به «رویترز» گفته اند که 
دانشــجویان زن و مرد در کالس ها جدا خواهند شد. در 
برخى از دانشگاه ها تدریس به صورت جداگانه یا محدود 

برگزار مى شود.
«آنجال»، دانشــجوى 21 ساله دانشــگاه کابل که پس 
از بازگشــت به دانشــگاه کالس ها را با پارتیشین و پرده 
دید، گفت: «نصب این پرده ها قابل قبول نیســت». وى 
گفت: «وقتى وارد کالس شدم واقعًا احساس وحشتناکى 
داشتم... ما به تدریج به 20 سال قبل برمى گردیم». آنجال 
گفت: «قبل از تصرف طالبان نیز دانش آموزان دختر جدا 
از مردان مى نشستند. اما کالس ها از نظر فیزیکى تقسیم 

نشده بودند.»
در دستورالعمل هاى بازگشایى دانشگاه ها و ادامه کالس ها 
که از سوى دانشگاه هاى خصوصى در افغانستان منتشر 
شده، اقداماتى مانند اجبارى بودن حجاب و ورودى هاى 
جداگانه براى دانشــجویان زن و مرد ذکر شــده است. 
همچنین گفته مى شود که مدرسان زن باید براى آموزش 
دانش آموزان دختر اســتخدام شوند و زنان باید به صورت 
جداگانه آموزش ببینند یــا کالس هاى کوچک تر با پرده 

و تخته جدا شوند.
هنوز مشخص نیســت که اســناد مربوط به تفکیک و 
جداسازى زنان و مردان در دانشــگاه ها سیاست رسمى 

طالبان است یا نه.
طالبان هفته گذشــته اعالم کردند کــه تحصیل باید از 
سر گرفته شــود اما  فضاى تحصیل مردان و زنان از هم 
جدا باشــد. یک مقام ارشــد طالبان به «رویترز» گفت 
که تقســیم کننده هاى کالس مانند پــرده «کامًال قابل 
قبول» است و با توجه به «منابع و نیروى انسانى محدود 
افغانستان» بهتر اســت که «یک مدرس همزمان در دو 

طرف کالس درس بدهند».

عکس هایى که توســط دانشگاه ابن ســینا در کابل در 
شبکه هاى اجتماعى پخش و بازنشــر شده است، نصب 
پرده اى طوســى در مرکــز کالس را نشــان مى دهد. 
دانشــجویان زن نیز با لباس هاى بلند دیده مى شوند اما 

چهره آنها مشخص است.
تعدادى از مدرسان مى گویند که با گذشت سه هفته پس 
از تصرف کابل از سوى طالبان، در مورد قوانین وضع شده 
از ســوى آنها ابهام وجود دارد. یک استاد روزنامه نگارى 
در دانشــگاه هرات در غرب این کشور به «رویترز» گفت 
که تصمیم گرفته کالس یک ســاعته خود را به دو نیمه 

تقســیم کند که ابتدا به آموزش زنان و سپس به آموزش 
مردان بپردازد.

از 120 دانشجویى که براى دوره او ثبت نام کرده اند، کمتر 
از یک چهارم آنها در روز دوشنبه در دانشگاه هاى خود حاضر 
شدند. تعدادى از دانشجویان و معلمان از کشور گریخته اند 
و سرنوشت تازه شکوفا شده رسانه  در آموزش خصوصى 

این کشور را با ابهام مواجه کرده و زیر سئوال برده اند.
او مى گوید: «دانش آموزان بسیار عصبى بودند. من به آنها 
گفتم فقط بیایید و درس بخوانید تا در روزهاى آینده دولت 

قوانین جدید را تعیین کند.»

«شیر اعظم»، مدرس 37 ساله دانشگاه کابل مى گوید که 
مؤسسه او به اســتادان این امکان را داده که کالس هاى 
جداگانه اى براى مردان و زنان برگزار کنند یا کالس هاى 
درس را با تخته و پرده تقسیم کنند. اما او نگران این است 
که باتوجه به بحران اقتصادى و پیروزى طالبان چه تعداد 

دانشجو به کالس هاى درس باز مى گردند.
وى گفــت: نمى دانم چنــد دانش آموز به دانشــگاه باز 
خواهند گشت زیرا مشــکالت مالى وجود دارد و برخى از 
دانش آموزان از خانواده هایى هســتند که شغل خود را از 

دست داده اند.

کالس هاى درس متفاوت در عصر حکمرانى دوباره طالبان

تحصیل زیر سایه پرده

علت ازدواج نکردن عالمه حکیمى چه بود رفراندوم براى پرداخت مستقیم یارانه به مردم 

 سرم و شیرخشک در گمرکات 
در حال فاسد شدن هستند

خبرى از داروهاى ضدافسردگى و ضدتشنج نیست!

قمار مربى معروف ایرانى صحت دارد 
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لمس دست نامحرم 
حرام است

دبیر سـتاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان گفت: 
لمس دسـت نامحرم قطعاً حرام است. احمد عبداللهى 
نژاد در صفحه توئیتر خود نوشت: «لمس دست نامحرم 
هنگام تزریق واکسن بدون دستکش قطعاً حرام است. 
وى نوشـت:  بى دقتـى واکسـیناتور و دریافـت کننده 
واکسن را مى فهمم ولى اصرار تلویزیون بر انتشار مکرر 

این تصاویر را نه!

40 هکتار اراضى ملى در 
اختیار دولت ماند 

رئیس کل دادگسترى اسـتان اصفهان از جلوگیرى از 
ابطال سـند 40 هکتار از اراضى دولتى به ارزش حدود 
2 هزار میلیارد تومان با ورود و نظارت به موقع دستگاه 
قضائى خبـر داد. محمدرضا حبیبى افزود: با یکسـرى 
اقدامات مزورانه و انحراف ذهن دادگاه بدوى از سـوى 
خواهان پرونده، حکم بر ابطال سند رسمى دولت نسبت 
به 40 هکتار اراضى دولتى صادر شـده بـود که با طرح 
موضوع در شوراى حفظ حقوق بیت المال و پیگیرى در 
دادگاه تجدیدنظر رأى مذکور که خالف مقررات صادر 

شده بود، نقض شد.

برداشت روزانه 15 ُتن 
محصول 

روزانه بیش از 15 تن محصوالت جالیزى در 20 هکتار 
از مزارع روستاى ونداده از توابع میمه برداشت مى شود. 
رئیس سازمان جهادکشاورزى شهرستان شاهین شهر 
و میمه با اشـاره به کمبود منابع آبى و خشکى آب و هوا 
گفت: بیش از 400 هکتار از مزارع بخش میمه به کاشت 
محصوالت صیفى و جالیزى اختصاص داده شده است. 
مصطفى عباسى افزود:  سال هاى گذشته مقدار میانگین 

برداشت 30 تا 35 تن بوده است

اختالل و قطعى خطوط تلفن 
در راستاى ارتقاى تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سـازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور 
برگردانـدن عملیـات کابل برگـردان در کوى شـهید 
خسـروپور، کوى امام و کوى بهار مرکز آزادى صورت 
خواهد پذیرفت. بـه گزارش  روابـط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان، در اثر این عملیات تا روز 20  /07  /1400 
جهت اجراى طرح کابل برگردان مرکز مخابرات آزادى 
مربوط به کافوهاى واقع در کوى شهید خسروپور، کوى 
امام و کوى بهار، تلفن مشترکین مربوطه ضمن تغییر 

شماره با قطعى و اختالالتى مواجه  خواهد بود.

ترمیم 6 هزار مترمربع ترانشه  
عملیات ترمیم بیش از 6 هزار متر مربع ترانشه آسفالت 
طى پنج ماهه نخست سال 1400 در منطقه 4 اصفهان 
اجرا شـد. به گـزارش روابـط عمومى آبفـاى منطقه 4 
اصفهان، این فعالیت اصالحى در پى تخریب آسفالت 
و حفـارى هاى صـورت گرفته کـه مربوط بـه خطوط 
اصلى ، حوادث و نصب انشعابات آب و فاضالب بوده در 
دستورکار قرارگرفت. گفتنى است در پنج ماهه نخست 
سـال 1400 به ترتیـب 681 ، 1758 و 3632 متر مربع 
آسـفالت در خطوط اصلى، انشـعابات و حـوادث آب و 

فاضالب ترمیم شده است.

اصالح و توسعه شبکه آب   
400 متر اصالح شبکه و حدود 2هزار متر توسعه شبکه 
آب در بادرود انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى 
نطنز این لوله گذارى هـا در اقطـار 90 و 110 میلیمتر 
پلى اتیلن اجرا شـد. همچنین با هماهنگى هاى انجام 
شـده با اداره راه و شهرسازى شهرستان نطنز، عملیات 
تسطیح جاده هاى بین چاه هاى آب شرب منطقه پایان 
یافـت. در اقدامى دیگر، سـامانه محلولـی آب ژاول در 
محل تاسیسـات و منابع آب، جایگزین سامانه کلرزنی 

گازي شد.

خبر

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفت: بر اساس اعالم وزارت بهداشت، آسترازنکا 
جایگزین اسپوتنیک براى ُدز دوم واکسیناسیون اعالم 
شــده اســت.رضا فدایى با اشــاره به آخرین وضعیت 
واکسیناســیون کرونا در اصفهان اظهار داشت: در حال 
حاضر بر اســاس ابالغیه وزارت بهداشت براى برخى از 
مشاغل و متولدان سال هاى 48 تا 50 واکسیناسیون در 
حال انجام است.وى با بیان اینکه از شهروندان درخواست 
داریم بر اســاس پیامک دریافتى براى واکسیناســیون 
مراجعه کنند، ابراز داشت: در حال حاضر حدود 30 درصد 
از جمعیت استان اصفهان ُدز اول و 18 درصد نیز ُدز دوم 

واکســن کرونا را دریافت کرده اند.وى در خصوص نبود 
واکسن در دو مرکز واکسیناسیون کرونا در رهنان و کوثر 
نیز ابراز داشت: واکسن ها در ساعات بامداد به اصفهان 
رسید و باید این واکسن ها در ســامانه وزارت بهداشت 
به ثبت مى رســید که این امر زمان بر بــود و از این رو 
واکسیناسیون براى چند ساعت در برخى از مراکز متوقف 
شده بود.فدایى با بیان اینکه در حال حاضر واکسن هاى 
کووبرکت، سینوفارم و آسترازنکا در اصفهان موجود است، 
اضافه کرد: باید توجه داشــت که براى ُدز دوم واکسن 
اسپوتنیک وى بر اساس اعالم وزارت بهداشت از واکسن 

آسترازنکا استفاده مى کنیم.

مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان گفت: در چهار ماه نخست 
سال جارى نیمى از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از 

بلندى جان خود را از دست داده اند.
على سلیمانپور افزود: سقوط از بلندى همواره بیشترین سهم 
را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص مى دهد که 
در چهارماه ابتدایى امسال 20 نفر به این علت جان خود را 

از دست دادند.
وى با اشاره به افزایش تلفات حوادث کار و این موضوع که 
همگى مرد بوده اند ادامه داد: در چهار ماهه ابتدائى ســال 
جارى 40 نفر در حوداث ناشــى از کار جان خود را از دست 
دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار 

تلفات 28 نفر بوده است؛ افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان بر اساس این گزارش در 
این مدت شهرستان هاى اصفهان، کاشان و شاهین شهر و 

میمه  بیشترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.
وى بیان کرد: پس از سقوط از بلندى، اصابت جسم سخت 
با 14 نفر فوتى، 35 درصد از کل تلفات حوادث کار به خود 
اختصاص داده و در رتبه دوم دالیــل مرگ در حوادث کار 

قرار گرفته است.
ســلیمانپور ســوختگى، کمبــود اکســیژن و بــرق 
گرفتگــى را در رتبــه هــاى بعــدى مــرگ در حوادث 

کار دانست.

دلیل نیمى از 
تلفات حوادث کار در اصفهان 

تزریق دوز دوم واکسن کرونا 
به 18 درصد از اصفهانى ها

مدیر مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان 
گفــت: غربالگرى شــهروندان براى شناســایى 
مبتالیان به کرونا در قالب طرح شهید سلیمانى در 

مساجد استان اصفهان آغاز شده است.
حجت االســالم ســید صادق ابطحى با اشاره به 
سیاست مساجد استان اصفهان در زمان کنونى با 
توجه به استمرار شیوع کرونا و محدودیت فعالیت 
مساجد اظهار داشت: با توجه به تاکید رهبر معظم 
انقالب در حال حاضر اجراى طرح شهید سلیمانى 

را در دستور کار داریم.وى با بیان اینکه غربالگرى 
شــهروندان و در نهایت شناسایى بیماران مبتال به 
کرونا در این طرح در دستور کار است، ابراز داشت: 
در حال حاضر این طرح به صورت چراغ خاموش در 

مساجد در حال انجام است.
مدیر مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان 
با بیان اینکه جمع آورى کمک هاى مردمى نیز در 
مساجد در حال انجام اســت، اضافه کرد: در اکثر 

مساجد این طرح در حال انجام است. 

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: میدان 
ترافیکى زیرگذر میــدان امام على(ع) به دلیل نبود 
نور کافى امکان زیست پذیرى هرگونه از گیاهان 
را با مشــکل روبرو کرده بود که با طراحى خاص و 
اجراى سنگریزه هاى رنگى، تزئین و جلوه اى زیبا 

به این میدان داده شد.
حسین کارگر  در خصوص آزادسازى پروژه جلوخان 

مسجد جامع واقع در میدان امام على (ع)، تصریح 
کرد: مساحت باقیمانده از آزادسازى این پروژه سه 
هزار و 515 مترمربع شامل پاساژهاى طالفروشى 
مهدیه، ســینایى، الزهرا و غدیر بوده که با تکمیل 
مجموعه تجارى- پارکینگ کمــر زرین و انتقال 
طالفروشان به آنجا، عملیات آزادسازى و تکمیل 

میدان جلوخان انجام خواهد شد.

مدیر عامل ســازمان میادین و ساماندهى مشاغل 
شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: تاالر 23 به 
عنوان بارانداز شیالت در حال ساخت است تا بتواند 

نیازهاى پروتئینى بازار را تأمین کند.
محمد مجیرى اظهار کرد: میدان مرکزى میوه و تره 
بار اصفهان در بهار سال 1373 زمانى که جمعیت 
شهر اصفهان تقریباً یک میلیون و 200 هزار نفر بود، 
افتتاح شــد، اما در حال حاضر که جمعیت اصفهان 
بالغ بر دو میلیون نفر اســت توسعه میدان مرکزى 
میوه و تره بار ضرورى بود از این رو ســال گذشته 
تاالر 26 با 28 غرفه به ظرفیت میدان مرکزى میوه 

و تره بار اضافه شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار ادامه داد: 
اضافه شدن غرفه ها ظرفیتى در میدان میوه و تره بار 
است که مى تواند نیازهاى مردم را در جهت تأمین 

نیازهاى روزمره تسریع کند.
وى با اشاره به ادامه طرح توســعه میدان مرکزى 
میوه و تره بار، خاطرنشــان کرد: تــاالر 23 براى 
عرضه ماهیان دریایى در دســت احداث است؛ با 
توجه به اینکه هر شب ماهى از بنادر جنوبى صید و 
براى استان اصفهان و شش استان پیرامونى ارسال 
مى شود، بنابراین راه اندازى بارانداز شیالت در این 
تاالر در راستاى توسعه فعالیت ها و تأمین نیازهاى 

پروتئینى مردم در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف یک ُتن 
و 200 کیلو انــواع مواد افیونى در طــرح یک روزه 
«قدس» توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

این فرماندهى خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار داشت: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ایــن فرماندهى طرحى 
یک روزه را تحت عنوان طــرح «قدس» اجرا کرده 
و با کنترل هوشمندانه محورهاى مواصالتى استان 
یک دستگاه کامیونت و سه دستگاه خودروى سوارى 

حامل مواد مخدر را شناسایى و توقیف و در بازرسى 
از آنها یک ُتن و 200 کیلو انواع مواد مخدر را کشف 

کردند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه این مواد 
شامل یک ُتن و 100 کیلو تریاك، 68 کیلو حشیش، 
یک کیلو هروئین، سه کیلو شیشه و 28 کیلو ُمرفین 
بود، اظهار داشت: با اجراى این طرح 2 باند فعال در 
زمینه قاچاق مواد مخدر منهــدم و 6 نفر قاچاقچى 

حرفه اى دستگیر و تحویل مرجع قضائى شدند.

غربالگرى بیماران مبتال به کرونا در مساجد اصفهان 

زیرگذر میدان امام على(ع) نونوار شد

بارانداز شیالت در اصفهان  راه اندازى مى شود

کشف 1200 کیلو مواد مخدر در یک روز

مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهــان از بارش هاى 
دیرهنگام در پاییز امســال خبــر داد و گفت: بارش هاى 
پاییز در حد کمتر از نرمال و عمدتاً مربوط به نیمه دوم پاییز 
خواهد بود. پیش بینى ها نشــان مى دهد بهبود بارش ها 

را در فصول سرد و از نیمه هاى زمستان خواهیم داشت.
حمیدرضا خورشیدى در نشست مجازى با خبرنگاران با 
اشاره به وضعیت بارش در سال آبى جارى در کشور، اظهار 
کرد: از ابتداى سال آبى جارى یعنى اول مهرماه 99 تا چند 
روز قبل، اختالف میان بارش تجمعى و بلندمدت در کل 
کشور وجود دارد و بیشــتر نقاط کشور بارش هاى خوبى 
نسبت به بلندمدت دریافت نکرده و وضعیت منفى دارند. 
استان اصفهان نیز 30 درصد از بارش بلندمدت را بیشتر 

دریافت نکرده است.
وى با اشــاره به وضعیت بارش هاى اســتان اصفهان از 
ابتداى سال آبى جارى تاکنون، گفت: بیشتر ایستگاه ها 
بارش هایى که باید دریافت مى کردند را دریافت نکرده اند 
و بیشتر نمودارها منفى است. بارش هاى سال آبى جارى 
نسبت به بلندمدت تامین نشده و برخى شهرستان ها حتى 
به 50 درصد از بارش ها نرسیده اند، درحالى که سال آبى 

در حال اتمام است.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان با اشاره به بارش 109 
میلیمتر باران در ســال آبى جارى استان، افزود: میانگین 
بارش هاى استان تا 10 شهریور سال گذشته 165 میلیمتر 
بود و این عدد در بلندمدت 156 میلیمتر بوده است. بر این 
اساس مى توان گفت نسبت به سال آبى گذشته 34 درصد 

و نسبت به بلندمدت 30 درصد کاهش بارش داشته ایم.
وى خاطرنشان کرد: در ایســتگاه کوهرنگ نیز میانگین 
بارش هاى ســال آبى جارى 821 میلیمتر و ســال آبى 
گذشــته هزار و 177 میلیمتر بوده، درحالى که متوســط 
بلندمدت هزار و 356 میلیمتر بوده است، بنابراین نسبت به 
سال آبى گذشته 30 درصد و نسبت به بلندمدت 40 درصد 

کاهش بارش داشته است.

خورشــیدى با بیان اینکه از ســال آبى 85 تا امســال، 
سال هاى کم بارش و پر بارش داشته ایم، گفت: سال هاى 
کم بارش در استان تکرار شــده، البته سال هاى پربارش 
مثل 98-97 نیز داشــتیم. اما با توجه به داده هاى آمارى 
موجود یکى از کم بارش ترین سال ها طى 15 سال اخیر 
را در استان داشــتیم، 80 درصد از مساحت استان درگیر 
خشکســالى بلندمدت بوده و اکثر مناطق اســتان درگیر 

خشکسالى شدید تا بسیار شدید هستند.

افزایش دماى فراتر از نرمال در تابستان 
امسال

وى با مقایسه دماى تابستان امسال نسبت به بلندمدت، 
گفت: بیشتر نقاط اســتان اصفهان افزایش دما داشتند 
و در مناطق غربى مثل بوئین میاندشــت و خوانســار و 

فریدونشهر نیز 2 تا 3 درجه افزایش دما ثبت شده است.
خورشــیدى در مورد پیش بینى وضعیت بارش و دما در 
استان اصفهان، گفت: تا پایان شهریورماه جارى بارش 
قابل توجهى نداریــم و افزایش میانگیــن 1 تا 2 درجه 
سانتیگراد بیشینه دما را خواهیم داشــت اما کمینه دما 
در محدوده نرمال باقى مــى ماند. وى با اعالم اینکه در 
مهرماه بارش هاى پراکنده اى خواهیم داشت که میزان 
آن قابل توجه نیست، گفت: طى این مدت دماى هوا 1 تا 

1/5 درجه سانتیگراد فراتر از نرمال خواهد بود.
 مدیرکل هواشناسى استان اصفهان با بیان اینکه پیش 
بینى هاى فصلى نشان مى دهد بارش هاى پاییزى موثر 
بر منابع آب با تاخیر اتفاق مى افتــد، افزود: بارش هاى 
پاییز کمتر از نرمال خواهد بود و بیشترین کاهش بارش 
در پاییز مربوط به آبان ماه است، همچنین میانگین دما 
1 تا 1/5 درجه ســانتیگراد باالتر از نرمــال پیش بینى 

مى شود.
وى با یادآورى اینکه کشور و استان اصفهان از گذشته 
نوسانات بارشى شــدیدى داشــته، توضیح داد: در 60 

سال اخیر همواره با ترسالى و خشکسالى دست و پنجه 
نرم کرده ایم که بخشــى مربوط به تغییر اقلیم است، اما 
تغییرات اقلیمى سال هاى اخیر شدت نوسانات بیشترى 
داشته است. سال هایى که با بارش نرمال مواجه مى شویم 
فراموش مى کنیم کشور و استان اقلیم خشک و کم بارش 
دارد و برنامه ریزى ها و اقدامات باید با درنظر گرفتن اقلیم 

استان باشد.
خورشــیدى اضافه کرد: تغییرات اقلیم ســبب افزایش 
فراوانى و شدت وقوع حالت هاى حدى شده است؛ مثل 
امواج گرمایى، بارش هاى سیل آسا و خشکسالى که در 

آینده نیز خواهیم داشت.
وى با اشاره به گستردگى و شدت پهنه هاى خشکسالى در 
استان اصفهان، گفت: فروانى وقوع باد و گرد و غبار در نیمه 
شرقى و مرکزى استان افزایش خواهد داشت، اما باتوجه 
به کاهش سرعت باد، پدیده گرد و غبار شدت کمترى دارد.

پاییز آلوده در انتظار اصفهان
وى با بیان اینکه باتوجه به پیــش بینى کاهش فعالیت 
سامانه هاى جوى، شرایط آالیندگى هوا در پاییز 1400 
در استان اصفهان فراهم اســت، گفت: انتظار روزهاى 
آالینده را در پاییز امســال داریم، اما با نزدیک تر شدن 
به شرایط مى توانیم پیش بینى دقیق ترى داشته باشیم.

مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان در پاسخ به سوال 
ایسنا درباره پیش بینى فصلى وضعیت بارش ها در سال 
آبى جارى در استان اصفهان گفت: بارش ها براى پاییز 
دیرهنگام است و کل پاییز شرایط در حد کمتر از نرمال 
پیش بینى مى شــود، ضمن اینکه بــارش هاى عمدتا 

مربوط به نیمه دوم پاییز خواهد بود.
وى ادامه داد: آخرین پیش بینى ها نشان مى دهد بهبود 
بارش ها را در فصول سرد و از نیمه هاى زمستان خواهیم 
داشت که امیدواریم شرایط بهتر شود اما تا دى ماه بارش 

قابل توجهى دیده نمى شود.

آالینده ها در پاییز از راه مى رسند اما؛

بارش در اصفهان، از نیمه زمستان

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان 
بر نقش جریان دائمــى آب زاینده رود در 
کاهش تهدیــد آثار تاریخــى اصفهان 
تاکیــد کرد.على کامیابى بــا اعالم این 
مطلب اظهار داشت: امســال زاینده رود 
وارد بیستمین سال خشــکى خود شده 
اســت. وى افزود: در طول ادوار مختلف 
تاریخ، بررسى هاى کارشناسان و به ویژه 
کاوش هاى باستان شناســى اثبات کرده 
که شبکه گســترده از آب رسانى در روى 
زمین و زیرزمین، توســط گذشتگان ما 
در این منطقه طراحى شــده بوده که آب 
زاینده رود را به دشــت بــزرگ اصفهان 

انتقال مى داده است.
کامیابى با اشــاره به تداوم خشک سالى 

و خشــک بودن زاینده رود و تهدید آثار 
تاریخى، تصریح کرد: با توجه به نزدیکى 
مناطق کشــاورزى به محدوده شــهر 
اصفهان و وجود آثــار متعدد تاریخى در 
بافت تاریخى اصفهان، تداوم خشــکى 
زاینده رود از یک سو و استفاده بى وقفه از 
آب هاى زیرزمینى به ویژه براى کشاورزى 
سنتى مى تواند تهدیدى جدى براى آثار 
تاریخى اصفهان باشد، زیرا در این آثار که 
در قلب دشت تاریخى اصفهان قرار دارند 
و متناسب با اقلیم نیمه خشک اصفهان 
با مصالحــى همچون خشــت و آجر بنا 
شــده، ایجاد پدیده فرونشست در کنار 
تهدید جان و مال شــهروندان مى تواند 
تبعات خطرناکى براى بناهاى ارزشمند 

نصف جهان باشد.

زاینده رود بناهاى تاریخى
 اصفهان را تهدید مى کند
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تلویزیون ایران در دهه 60 بابت ساخت سریال هاى فاخر و جذابى همچون 
سربداران، کوچک جنگلى، امیرکبیر، بوعلى ســینا و... از کارنامه درخشانى 
برخوردار است. مداقه اى بر مقطع زمانى ســاخت این سریال ها در بحبوحه 
سال هاى جنگ تحمیلى و عسرت ها و تنگناهاى مالى و بودجه اى برآمده از 

آن، اهمیت کار تلویزیون را مضاعف مى کند.
سریال ســربداران که این شــب ها از کانال آى فیلم2 براى فارسى زبانان 
افغانستان و تاجیکستان پخش مى شود، در مقام مجموعه اى که نزدیک به 
40سال از ساختش مى گذرد، همچنان اثرى فاخر و فوق العاده به نظر مى رسد 
که با گذر زمان، بر عیار و ارزش هایش افزوده شده و تماشاى دوباره اش نه تنها 
مالل با خود به همراه ندارد که گوشه اى دیگر از شاخصه ها و ویژگى هایش 

را عیان مى کند.
ســاخت چنین پروژه عظیمى در ســال هاى ابتدایى دهــه 60 و همزمان با 
درگیر بودن کشور در جنگى ناخواســته، واقعًا کار بزرگى بوده و با معیارها و 
استانداردهاى امروز به نوعى حتى ناشــدنى و غیرقابل باور. سربداران پروژه 
پرهزینه اى بوده است؛ قصه سریال اشــاره به برخاستن مردم خراسان علیه 
استیالى مغول تحت  عنوان قیام ســربداران دارد و تاریخ آن در قرن هفتم 

هجرى مى گذرد.
طبیعى است ســاخت و بازسازى لوکیشــن ها، تولید دکورها، دوخت البسه، 
تهیه افزارها و ادوات جنگى، تامین اســب و حشم، گردآورى سیاهى لشکر و 
اسب سوار آن هم در شمارگان باال کار آسانى نبوده و واقعًا جهد و پشتکارى 
متعهدانه را مى طلبد. سربداران به برهه اى از تاریخ ایران مى پردازد که تقریبًا 
کمتر بر آن تمرکز شده و در غبار زمان به فراموشى سپرده شده است. اصوًال 
نه فقط در کارهاى نمایشى که تاریخ هم از سال هاى اشغال ایران توسط قوم 
مغول و جفایى که بر مردان رفته، کمتر سخن به میان آورده است. این مقطع 
زمانى و در ابعادى کوچک تر، قیام سربداران به رهبرى شیخ حسن جورى علیه 
اشغال گران مغول، در شاخه هاى دیگر فرهنگ و هنر از جمله ادبیات، نمایش 

و غیره نیز مورد غفلت قرار گرفته است. 
چنین قصه بکر، تاریخى، حماسى و جذابى در قالب فیلمنامه پخته اى به قلم 
کیهان رهگذر و توســط بازیگرانى مجرب و کاربلد و البته کارگردانى خالق 
و مسلط، یکى از ســریال هاى برخوردار و درجه یک تاریخ تلویزیون ایران را 

پدید آورده است.
ســربداران بازیگران بى  نظیرى را با خود دارد با بازى هاى به یاد ماندنى، از 

سوسن تســلیمى و امین  تارخ گرفته تا على نصیریان و محمدعلى کشاورز. 
از نقش آفرینــى نصیریان در این ســریال مى توان به عنــوان یک کالس 
درس بازیگرى یاد کرد. استاد مسلم بازیگرى ایران در نقش قاضى شارح به 
خصوص در هنگام اداى مونولوگ هاى طوالنى، زیبا و گوش نوازش نشــان 
مى دهد که حتى در چهار دهه پیش هم چه هنرپیشه قهارى بوده است. اصوًال 
فرآیند بررسى کار بازیگران حاضر در سربداران یک پرونده جداگانه را طلب 
مى کند؛ اما از زاویه دیدى متفاوت، باید از هنرپیشــه هایى در این سریال یاد 
کرد که با وجود بزرگى، هیچ گاه آن گونه که شایسته و بایسته بود، قدر ندیدند 
و تکریم نشدند. شــادروانان فیروز بهجت محمدى، جمشید الیق، عطاءا... 
زاهد و جهانگیر صمیمى فرد از جمله این قدرنادیده ها هستند که کارنامه اى 
درخور اعتنا و تحسین در بازیگرى دارند. نقش آفرینى مرحوم بهجت محمدى 
در نقش طوغاى تیمورخان فوق العاده و بى نظیر است، همچنان که جمشید 

الیق در قالب کاراکتر (شخصیت) ارغون شاه.
از دیگر ابعاد متمایزکننده ســریال ســربداران مى توان به موسیقى فاخر آن 
اشاره داشت که ضرب شست هنرى فرهاد فخرالدینى است و نه فقط یکى از 
قله هاى موسیقى متن سریال هاى تلویزیونى به شمار مى رود که اصوًال یکى 
از فاخرترین قطعات موسیقى ساخته شده در پس از پیروزى انقالب نیز هست. 
استاد فخرالدینى با تلفیق موسیقى ایرانى و غربى، یکى از موسیقى هاى متن 

به یاد ماندنى و جاویدان را خلق کرده است.
اما مگر مى شود از ســریال سربداران ســخن گفت و یادى از تیتراژ ابتدایى 
فوق العاده اش نکرد؟ تیتراژى تکنیکال، پیشرو و به یاد ماندنى حاصل خالقیت 
و کاربلدى ســازنده اش مرحوم اکبر عالمى؛ مردى که زیاد مى دانســت اما 
هیچ گاه آن گونه که باید و شــاید از دانسته ها و داشــته هایش استفاده نشد. 
تیتراژ سریال سربداران با وجود گذشت سال ها از ساخت آن همچنان پیشرو 
و خالقانه به نظر مى رســد و مخاطب را شــگفت زده مى کند. چهره پردازى 
زبردســتانه و هنرمندانه کاراکترها با طراحى و اجراى جالل معیریان و بیژن 

محتشم هم از دیگر نقاط قوت سریال محسوب مى شود.
چنین نقاط تمایز و شاخصه هایى باعث مى شود که سریال سربداران نه فقط 
با معیار سال هاى ابتدایى دهه 60 که با میزان و خط  کش امروزى هم اثرى 

فاخر، حرفه اى و خوش ساخت به شمار  رود.
تماشــاى آثار فاخرى همچــون ســربداران و دیگر ســریال هایى که در 
ابتدا از آن هــا نام برده شــد ایــن واقعیت و نیــاز را بیــش از پیش عیان 
مى ســازد که جاى چنیــن مجموعه هــاى وزینــى در تلویزیــون امروز

 چقدر خالى است. 

یادى از سریال به یاد ماندنى تاریخ تلویزیون به بهانه پخش از آى فیلم

«سربداران»؛ 40 سال بعد

 خودروى BMW به سرقت رفته بادیگارد "تام کروز" حامل یک کپى از فیلمنامه فیلم اکران نشده "تاپ گان: 
ماوریک“ بوده است. این خودرو در حین فیلمبردارى "مأموریت غیرممکن 7“ در بیرمنگام انگلستان به سرقت 

رفت، اما هم خودرو و هم کپى فیلمنامه چند ساعت بعد کشف شدند.
پیش تر گزارش شده بود که در خودروى 100 هزار پوندى بادیگارد کروز هزاران پوند تجهیزات و وسایل وجود 

داشته است. تصاویر دوربین هاى مدار بسته نشان داده بودند که خودرو چگونه به سرقت رفته است.
اکران هر دو فیلم "مأموریت غیرممکن 7“ و ”تاپ گان: ماوریک“ هفته گذشــته به تعویق افتادند. پارامونت 
اعالم کرد که "تاپ گان: ماوریک“ 27 مه سال 2022 و ”مأموریت غیرممکن 7“ با چند ماه تأخیر و در تاریخ 

30 سپتامبر 2022 روى پرده مى رود.

ستاره هالیوود که در ماه دســامبر 58 ساله مى شــود، گفت اکنون این راحتى و کیفیت است که نحوه لباس 
پوشیدن او را تعیین مى کند، نه مد روز.

برد پیت در لباس پوشیدن بیش از هر چیز طرفدار تک رنگى، سادگى و راحتى است. این برنده دو جایزه گلدن 
گلوب در مصاحبه اى جدید با مجله اسکوایر گفت که "پیرتر شــدن" و "بدخلق تر شدن"، احساس او را درباره 
لباس هایى که مى پوشد تغییر داده است: ”آدم پیرتر مى شود، بدخلق تر مى شود، و راحتى مهم تر مى شود. فکر 
مى کنم قضیه به همین سادگى است."پیت قبل از فاش کردن این که طرفدار دوخت با کیفیت باال است و به 
حسى که پوشاك بر تنش دارد توجه زیادى مى کند، گفت: "اگر سبکى [در لباس پوشیدن] داشته باشم، شاید 
اسمش را بتوان بى سبکى گذاشت. لباس تک رنگ را دوســت دارم، البته نه این که یکنواخت باشد. سادگى 

را دوست دارم. جزئیات دوخت را دوست دارم و حسى که دارد. اگر سبکى داشته باشم، این محور آن است."
او مى گوید: ”براى من جزئیات دوخت لباس است که مهم اســت. دنبال کردن مد روز انرژى گزافى از آدم 

مى گیرد. از تبلیغات در و دیوار بدم مى آید و نمى خواهم بیلبورد تبلیغاتى باشم."
سادگى و در عین حال توجه به جزئیات که در این سال ها به عنوان سبک شخصى پیت شناخته شده است، او 

را در فهرست 50 مرد خوش پوش سال 2020 مجله جى کیو قرار داده است.
گرایش پیت به لباس هاى گران و ماندگار نیز در آخریــن کار او به عنوان چهره جدید کارزار تبلیغاتى پروفتو، 

شرکت سازنده قهوه ساز لوکس دلونگى، مشهود است.
ویدیویى تبلیغاتى، پیت را با کت شیک و مشکى لورا پیانا تصویر مى کند که سوار بر موتورسیکلت به جمع آورى 
دانه هاى قهوه تازه مى رود و بعد به خانه برمى گردد با استفاده از دستگاه دلونگى، براى خود کاپوچینویى درست 
کند.گویا کت ترمه اى که در آن کلیپ ویدیویى بر تن دارد، یکى از لباس هاى خود پیت است که قصد دارد تا 
در دوران پیرى از آن استفاده کند. او به اسکوایر گفت: "اگر به 86 سالگى برسم، آن را سوراخ سوراخ هم شده 
باشد، مى پوشم. گران است، اما اگر بتوانم 30 سال آن را بپوشــم، در درازمدت گران نخواهد بود. خیلى ساده 

است. خیلى شیک است. از نگاه من عالى است."

با دیدار سلمان خان و وزیر فرهنگ ترکیه، کار فیلمبردارى فیلم «تایگر 3» در استانبول شروع شد.
«تایگر 3» که با بازى سلمان خان و کاترینا کیاف ساخته مى شــود یکى از فیلم هایى است که مدت هاست 
طرفدارانش در انتظار ساخته شدن آن بوده اند. این در حالى است که به تازگى اعالم شد عمران هاشمى هم 
به ترکیه رفته تا با این دو بازیگر بالیوودى در این فیلم همراه شود.«ببر 3» شاهد بازى سلمان خان در نقش 
اصلى و عمران هاشمى در نقش منفى فیلم خواهد بود.عمران هاشمى 6 ماه مشغول بدنسازى بود تا بتواند در 
این فیلم بازى کند و با انتشار تصویرى از خود از فرودگاه به هوادارانش خبر داد که دارد به ترکیه مى رود تا به 

سلمان خان در این فیلم ملحق شود.
سلمان خان و کاترینا کیاف بمبئى را حدود یک هفته پیش ترك کردند تا براى یک برنامه طوالنى دو ماهه، 
کار فیلمبردارى این فیلم را به انجام برســانند.فیلمبردارى این فیلم در 5 کشور انجام مى شود و چندى پیش 
تصاویرى از سلمان خان و کاترینا کیاف از روســیه منتشر شد.سومین فیلم «ببر» را مانیش شرما کارگردانى 
مى کند که جایگزین على عباس ظفر شده است. على عباس ظفر به دلیل مشغله هایى که داشت نتوانست با 

این فیلم همکارى قبلى خود را ادامه دهد.
وزیر فرهنگ ترکیه با انتشار تصویر مالقاتش با سلمان خان در اینستاگرام تاکید کرد که کشورش آماده است 
تا میزبان فیلم ها و پروژه هاى بزرگ بین المللى باشد.این فیلم سومین فیلم از فیلم هاى «ببر» ساخته کبیر خان 
است که با فیلم «یک ببر» در سال 2012 شروع شــد. فیلم دوم نیز با عنوان «تایگر زنده است» سال 2017 
راهى سینماها شد. سلمان خان بار دیگر در این فیلم در نقش آویناش سینگ مامور ویژه بازى مى کند. انتظار 

مى رود فیلم سوم سال آینده اکران شود.

دسته گلى که «تام کروز» به آب داد!

ناگفته هاى «برد پیت» 
درباره سبک لباس پوشیدنش

«ببر 3» با «سلمان خان» به استانبول رسید

سریال «نارگیل» به کارگردانى مشترك سیدابراهیم عامریان و حمزه صالحى پنجشنبه ها پخش مى شود. ، قسمت 
اول از سریال «نارگیل» از محصوالت جدید فیلیمو پنجشنبه 18 شهریور پخش مى شود. این سریال خانوادگى که 

در فضاى کودك و نوجوان ساخته شده است قرار است پنجشنبه ها منتشر شود.
«نارگیل» نخستین تجربه مشــترك کارگردانى ســیدابراهیم عامریان و حمزه صالحى است که فضایى شاد و 
موزیکال دارد و با حضور سه عروسک مهمان خانه ها مى شود. صداپیشگى عروسک ها را محمدرضا علیمردانى، 

هومن حاجى عبداللهى و مجید آقا کریمى برعهده دارند.
مهدى فقیه، شبنم قلى خانى، بهنوش بختیارى، سام نورى، شهرزاد کمالزاده، سارا منجزى، حسین رفیعى، بهراد 
خرازى، تورج نصر، سارا روستاپور، احمد ایراندوست، میثم رستگارى، على زیارى، امیرمحسن کوه گره با حضور 
آشا محرابى با هنرمندى سیروس همتى بازیگران این سریال نمایش خانگى هستند. همچنین ترنم کاظمى، مانى 

آخشى و رهام حیدر على به عنوان بازیگران کودك در «نارگیل» حضور دارند.
در خالصه داستان این ســریال که به قلم حمزه صالحى نوشته شده آمده است: هاله اشــتباه بزرگى مى کند و 
پدر و مادرش اسیر طلســم وروره مى شــوند. او براى نجات والدینش باید به همراه برادرهایش و سه عروسک 
به نامهاى نارگیل و لنگه و لیوه به ســفرى جادویــى برود. ســفرى هیجان انگیز اما پر از اتفاقــات جادویى و

 دلهره آور…

از چهره اصلى در فیلم هاى ماندگار و کالسیک موج نوى سینماى فرانسه 
تا مرد اول فیلم هاى کمدى و قهرمان فیلم هاى اکشن دهه 70 و 80؛ «ژان 

پل بلموندو» بازیگرى براى همه ژانرها بود.
«بلموندو» در فیلم «از نفس افتاده» در نقش یک سارق حرفه اى خودرو 
، قاتلى بى اخالق و عاشــق یک مهاجر آمریکایى کــه نقش آن را «جین 
ســیبرگ» ســتاره هالیوود بازى مى کرد، با لقب «همفــرى بوگارت» 
فرانسوى شناخته شد و بســیارى نیز او را چیزى بین «بوگارت» و «جیمز 

دین» توصیف مى کردند. 
او که در 88 سالگى شامگاه دوشنبه از دنیا رفت، با بینى بوکسورى، موهاى 
ُپرپشت و لبخند محجوبش، معموال در نقش شخصیت هاى پروا و سرسخت 
فرانسوى بازى مى کرد و در طول شش دهه فعالیت در سینما در بیش از 80 
فیلم از آثار هنرى سینماگرانى چون «ژان لوك گدار» ، «فرانسوا تروفو»، 
«آلن رنه»، «کلود سوته» و «ژان پیر ملویل» بازى کرد و عالوه بر آن در 
تعداد زیادى فیلم اکشن  نیز مقابل دوربین رفت که بدلکارى هاى نقشش 

را نیز خودش انجام مى داد.
«بلموندو» در سال 1989 براى بازى در کمدى-درام ساخته «کلود للوش» 
با عنوان «سفرنامه اى از یک کودك لوس» جایزه سزار بهترین بازیگر را 

دریافت کرد.
این بازیگر در سال 2001 دچار یک سکته شدید شد که سمت راست بدنش 
را فلج کرد و حتى به مدت شش ماه قادر به صحبت نبود، اما او با این وجود 
در دو فیلم دیگر ظاهر شد. این سینماگر در جشنواره فیلم کن 2011 یک 
نخل طالى افتخارى دریافت کرد و در سال 2016 نیز شیر طالیى افتخارى 
جشــنواره فیلم ونیز را به خانه برد و در سال 2017 نیز در حالى جایزه سزار 
افتخارى دریافت کرد که روى صحنه تعداد زیادى از ستاره هاى سینماى 

فرانسه او را همراهى کردند. 
«بلموندو» در ســال 2016 و در حالى که 85 سال داشت در مصاحبه اى با 
مجله فیلم «پریمیر» در مورد حرفه خود گفت: «این شــانس را داشتم که 
جزو آن دسته از بازیگرانى باشم که در انواع ژانرها بازى کردم، از فیلم هاى 
روشنفکرانه موج نو گرفته تا کمدى هاى خنده دار و واقعًا پشیمان نیستم». 

بازى در فیلم «از نفس افتاده» به کارگردانــى «گدار» بود که «بلموندو» 
را در فرانســه و خارج از کشور به اوج شهرت رســاند. «بلموندو» در کنار 
«جین سیبرگ» در نقش گانگسترى حیله گر به نام «میشل پوکارد» بازى 
مى کرد که از روى شــخصیت «همفرى بوگارت» مدل بردارى شــده 
بود، درســت همانطور که «گدار» فیلم هاى عصر طالیــى هالیوود را با 

ساختارشکنى به یک اثر جسورانه جدید و مدرن تبدیل مى کرد.
سیگارهاى پى در پى و صحبت مستقیم با دوربین، اجراى سرزنده، 
بامزه و فیزیکى «بلموندو» در این فیلم نه تنها یکى از برجسته ترین 
کارهاى حرفه اى او شــد بلکه فیلم «از نفس افتاده» را به یکى از 

تأثیرگذارترین فیلم هاى تاریخ بدل کرد. 
از دید عمــوم مردم، «بلمونــدو» نماینده مــوج جدیدى از 

بازیگران با ویژگى هــاى معمول و معیــوب بود. او 
ســالها بعد گفت: «انقالب "از نفــس افتاده" این 
بود که بازیگر نفش اصلى و جوان آن زیبا به نظر 
نمى رســید». او راه براى ســتاره هایى با ظاهر 
معمولى مانند «رابرت دنیــرو»، «آل پاچینو» و 
«داســتین هافمن» هموار کرد که در فیلم هاى 

هالیوودى دو دهه بعد نقش پررنگى ایفا کردند. 
در دهه 1970، «بلموندو» بیشتر به سوى سینماى 
تجارى روى آورد و در اوایل دهه 80 میالدى به 
بزرگترین ستاره گیشــه فرانسه تبدیل شد. سال 
1985، پایانى بر دوران ســلطنت «بلموندو» به 

عنوان یک قهرمان اکشن بود. 
آلن دلون و بلموندو که دو سال بایکدیگر اختالف 
سن داشــتند همواره به عنوان دو غول سینماى 

فرانسه شناخته مى شدند.
آلن دلــون، دوســت، همــکار و رقیب ژان 

پلموندو ستاره بزرگ ســینماى فرانسه به 
خبر درگذشــت این بازیگر واکنش نشان 

داد و در پیامى کوتاه گفت که از شنیدن خبر درگذشت بلموندو ویران شده 
است. ستاره کهنه کار فرانســوى با صدایى گرفته به خبرگزارى سى نیوز 
فرانســه گفت: بد نبود اگر با هم از دنیا مى رفتیم، ما 60 سال پیش با هم 

شروع کردیم.
بازیگر 85 ساله فرانســوى تاکید کرد: من یک دوست را از دست دادم. ما 
با هم کارهاى زیادى انجام دادیــم و خیلى به هم نزدیک 

بودیم. از رفتن او بسیار غمگین هستم.
مانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه هم  ژان پل 
بلموندو را یک گنــج ملى نامید 
و بــه او اداى احتــرام کرد 
و نوشــت:"...او در حدود 
هشتاد فیلم بازى کرد. و 
ما خودمــان را در او پیدا 

مى کنیم.“

پوران درخشنده که در تدارك نوشتن یک رمان است درباره دل مشغولى ها و دغدغه هاى این روزهاى خود گفت: 
براى فیلمنامه «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» پروانه ساخت گرفته ام و دوست دارم زودتر آن را بسازم اما در شرایط 
فعلى و با وجود کرونا ممکن نیست، چون ریسک زیادى دارد به همین دلیل منتظرم واکسیناسیون هنرمندان هر 
چه سریع تر انجام شود و امیدوارم بدون در نظر گرفتن رده بندى سنى این کار براى هنرمندان دنبال شود تا شرایط 
ساخت فیلم ها نیز فراهم شود.او ادامه داد: البته هنوز بازیگران فیلم را انتخاب نکرده ام چون این روزها آنقدر همه 
چیز ترسناك و غم انگیز است که آدم نمى داند چه کند. دوســت دارم هر چه زودتر این فیلم را بسازم تا کارهاى 
دیگرم را هم انجام دهم چرا که خیلى از کارها عقب افتاده ایم. من در این مدت براى ساخت سریال شبکه نمایش 
خانگى هم پیشنهاد داشتم اما واقعا نمى خواهم در چنین شرایطى ریسک کنم.کارگردان فیلم هاى «پرنده کوچک 
خوشبختى» و «شمعى در باد» درباره پیش بینى اش از وضعیت سینما با حضور مدیران جدید در وزارت ارشاد هم 
گفت: به هر حال ما همیشه امیدوار هستیم، چون مى خواهیم فیلم بسازیم، مى خواهیم کنار مردم باشیم و دوست 
داریم با آنچه در سینما مى سازیم به دغدغه هاى جامعه پاسخ دهیم. البته االن خوِد جامعه بسیار ناامید است و در 
میان بسیارى از مردم امید وجود ندارد. انگار همه در انتظار یک حادثه هستند و این اتفاق هاى اخیر از همه طرف 
و نیز از کشورهاى همسایه روى مردم ما تاثیر گذاشته است.وى اضافه کرد:  واقعیت این است که االن مردم یک 

روحیه آسیب دیده دارند و تازه بخش زیادى از آسیب هاى ناشى از کرونا در آینده خود را نشان مى دهد.
 

«ژان پل بلموندو» بازیگرى براى همه ژانرها درگذشت

درباره ستاره «از نفس افتاده» سینما

 بوگارت» مدل بردارى شــده 
ى عصر طالیــى هالیوود را با 

درن تبدیل مى کرد.
 دوربین، اجراى سرزنده، 
ها یکى از برجسته ترین 
س افتاده» را به یکى از 

 مــوج جدیدى از 
بود. او  وب

ده" این 
نظر   به
 ظاهر 
نو» و 
هاى
دند. 

ینماى 
دى به 
سال

و» به 

ختالف 
ینماى

ان
ه

شروع کردیم.
5بازیگر 85 ساله فرانســوى تاکید کرد: من یک دوست را از دست دادم. ما 
با هم کارهاى زیادى انجام دادیــم و خیلى به هم نزدیک 

بودیم. از رفتن او بسیار غمگین هستم.
مانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه هم  ژان پل 
بلموندو را یک گنــج ملى نامید 
و بــه او اداى احتــرام کرد 
و نوشــت:"...او در حدود 
هشتاد فیلم بازى کرد. و 
ما خودمــان را در او پیدا 

مى کنیم.“

آغاز پخش سریال «نارگیل» از 18 شهریور پوران درخشنده: انگار همه در انتظار یک حادثه ایم
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دروازه بــان فصــل گذشــته تیــم فوتبــال ســایپا بــا عقد 
قــراردادى به مدت ســه فصل به تیــم ذوب آهــن اصفهان 

پیوست.
پارسا جعفرى که سابقه حضور در تیم هاى سایپا و امید استقالل 
را در کارنامه خود دارد، حاال در شرایطى به ذوب آهن پیوسته که با 
توجه به حضور فرعباسى و شهاب گردان کار سختى براى رسیدن 

به ترکیب اصلى خواهد داشت.
این دروازه بان جوان که حاال دیگر یکى از ســهمیه هاى زیر23 

آهــن به شــمار سال تیم ذوب 
 ، د و ســیزدهمین خریــد مــى ر

سبزپوشان اصفهانى به شمار 
مى رود. 

آهــن  با حضــور مهدى تارتــار تغییرات ذوب 
ترکیب تیمش ایجاد کرده  و خیلى ها گسترده اى را در 

این تیم هستند و اینکه با سرمربى منتظر دیدن آرایش 
نتیجه خواهد گرفت.جدیــدش چطــور 

رشید مظاهرى در فوتبال برتر همان حرف هاى وکیلش را زد. 
اینکه اســتقاللى ها او را نمى خواستند و باعث شدند که او 

تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد.
این در حالى بود که رشــید در یکى، دو هفته 
برزخى تصمیم به حضــور قطعى در جمع 
آبى ها گرفته بود امــا درگیر یک گرفتارى 
مالى هم بود که نمى گذاشت با تمرکز کافى 
تمرین کند. بنابرایــن او در این چند روز 
به دنبال دریافت بخشى از قرارداد سال 
گذشته براى رفع و رجوع این گرفتارى 
مالى بود که باشــگاه هرگز قدمى به 
سمت او برنداشــت؛پس روز به روز 
فاصله کوچک انتهاى فصل بزرگتر 
شــد و این گلر گچســارانى تصمیم 

نهایى خود را گرفت: فسخ با استقالل.
این تصمیمى بود که دوستان او را شوکه کرد 
چرا که مظاهرى حضور در استقالل را بزرگترین 
دستاورد زندگى اش مى دانست. او که سال ها در تیم  هاى مختلف 
به میدان رفته و از ذوب آهن به تیم ملى و حضور در جام جهانى 
هم رســیده بود ،به قول خودش با استقالل فضاى جدیدى را 
تجربه کرده و بــراى اولین بار کامال از فوتبــال لذت مى برد. 
عالوه بر این قصد او ادامه حضور در تهــران بود تا آنجا که 
حتى مى خواست منزل جدیدى را در غرب تهران اجاره کند.

مظاهرى همچنین کسب و کارى به راه انداخت که به نظر 
بخشى از برنامه او براى حضور در استقالل بود. 

اما رشید بعد از ظهر دوشنبه در محل سازمان لیگ فسخ 
قراردادش را نهایى کرد. درست مثل سال قبل تر که پیش 
از دیدار نیمه نهایى جام حذفى مقابل نفت مسجد سلیمان 
تصمیم گرفت از تراکتور جدا بشود. تیمى که اتفاقا در آنجا 
درخشیده و خود را به عنوان یکى از بهترین گلرهاى ایران در 

آن تثبیت کرده بود.
او بدون توجــه به آنچه دیگران گفتند این کار را از مســیر 
حقوقى به انتها رساند  و در حالى که با استقالل قرارداد بسته 
بود به مانند یک ســتاره درون دروازه آبى ها قرار گرفت و با 
محمود فکرى استارتى رویایى در استقالل زد. روزهایى 
که او یک تنه ناجى دروازه آبى ها بود و تســخیر ناپذیر 

به نظر مى آمد.
البته اســتقالل هرگز بى مشکل 
نبود؛ بنابراین وقتى در همان ابتداى 

فصل سر و صدا بابت مشکالت مالى باال گرفته بود، مظاهرى که 
بازیکن تازه واردى به جمع آبى پوشان محسوب مى شد در این باره 
به صحبت و گفت و گو پرداخت و این مسئله باعث انتقادها از وى شد 
که قرار گرفتن در نقش یک بزرگتر در تیم را برایش زود مى دانستند. 
اوج صحبت هاى مظاهرى به بازى شکست در مقابل سپاهان قبل 
از برکنارى محمود فکرى برمى گردد کــه به صراحت از وضعیت 

آشفته تیمش گفت.
بعد از این بود که آرام آرام طوفان تغییرات در استقالل پدیدار شد و 
جا به جایى ها در پست سرمربى شرایط داخل زمین را هم تغییر داد 
و درحالى که استقالل با فرهاد مجیدى از یک گروه سخت به دور 
بعدى لیگ قهرمانان صعود کرده بود مظاهرى با یک مصدومیت از 
ترکیب تیم کنار رفت تا سید حسین حسینى جایش را در جمع یازده 
بازیکن اصلى استقالل بگیرد و حتى در دربى به عنوان گلر تعیین 

کننده به میدان برود.
مظاهرى بعد از این تنها در یک بازى حســاس شرکت کرد و آن 
مسابقه مقابل فوالد در فینال جام حذفى بود که در آنجا اگرچه یک 
پنالتى مهار کرد اما در نهایت نتوانست باعث پیروزى تیمش در این 
فینال پر اهمیت بشود. بعد از آن هم دیگر بین او و استقالل خبرى 
جز مسائل جدایى و فسخ قرارداد نبوده است. اگرچه او در این بین در 
تمرینات استقالل هم شرکت  و بى محلى هاى بعضى از اطرافیان را 

تحمل کرد تا شماره یک این فصل باشد .
در نهایت مظاهرى که پیش از تصمیم دیروز بارها تا لبه جدایى از 
استقالل رفته بود تصمیم خود را براى پایان کار با استقالل عملیاتى 
کرد درحالیکه این فسخ به مذاق هواداران آبى پوش خوش نیامده. 
آنها که مظاهرى را دروازه بانى با کیفیت مى دانند از او انتظار داشتند 
تیم را در دیدار مقابل الهالل تنها نگذارد اما شاید مظاهرى هم در 
این مورد محق باشد که به هرحال در اوج مشکالت مالى از باشگاه 

انتظار اندکى همکارى داشته است.
نکته مبهم در مورد مظاهرى آینده اوست؛ اینکه در بازار فعلى فوتبال 
ایران هیچ یک از تیم هاى مدعى جاى خالى خاصى براى وى ندارند 
و این تصمیم در روزهایى که بازار نقل و انتقاالت از تب و تاب افتاده 
عجیب و غریب به نظر مى رسد. تنها تیم بازار که مى تواند مشترى 
بالقوه رشید باشد سپاهان اســت که آنها هم برنامه خاصى براى 
این انتقال ندارند. البته شاید این نشــانه اى باشد که در آینده اتفاق 
عجیب ترى درباره مظاهرى رخ بدهد. استقالل در مسیر تغییرات 
مدیریتى است و هر آینه ممکن است مدیر جدیدى کار را در دست 
بگیرد پس چیزى که امروز هواداران برایش ناراحت اند ممکن است 
خیلى سریع تغییر کند. د رست مثل خود مظاهرى با تغییرات جوى 

ناگهانى  و همیشگى اش.

چرا گل محمدى اصرار به داشتن مهاجم خارجى دارد؟

یحیى از قدرتمند شدن 
سپاهان مى ترسد

اصرار یحیى گل محمدى براى داشــتن مهاجم 
خارجى دو دلیل بسیار مشخص دارد.

یحیى گل محمدى و پرسپولیس مهیا مى شوند تا در مرحله یک 
هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا به مصاف استقالل تاجیکستان 
بروند. ایــن دیدار شــاید روى کاغذ بازى چندان ســختى براى 
پرسپولیس، تیمى که فینالیســت رقابت هاى لیگ قهرمانان بوده 
نباشد، ولى تیمى که موفق به شکست دادن الهالل عربستان در 
مرحله گروهى شده، توانایى شگفت زده کردن پرسپولیس را هم 

مى تواند داشته باشد.
به غیر از مســاله این بازى حســاس، این روز ها ذهن یحیى گل 
محمدى نگران یک مساله دیگر هم است: خریدن مهاجم خارجى. 
مشخصا او در هر دو گفتگوى اخیرى که داشته خواسته فدراسیون، 
حداقل شانس خرید یک بازیکن خارجى را به این تیم بدهد تا بتواند 
در رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا با قدرت بیشترى ظاهر شود. 
ناگفته پیداست که موفقیت در آســیا یکى از دالیل اصلى یحیى 
گل محمدى براى داشتن مهاجم خارجى است، ولى مساله چیزى 

دیگرى هم هست.
پرسپولیس و یحیى گل محمدى نگران قدرتمندتر شدن سپاهان 
هم هستند؛ تیمى که فصل پیش تا هفته آخر پا به پاى پرسپولیس 
براى قهرمانى مى جنگید در این فصــل با تمدید و خرید هایى که 

داشته تبدیل به رقیبى سرسخت براى پرسپولیس در راه قهرمانى 
شده است. در واقع شــاید اصرار یحیى با وجود داشتن سه مهاجم 
نسبتا خوب در ترکیب پرســپولیس بر خریدن یک مهاجم خوب 

خارجى، دلیلش قدرت بیش از اندازه سپاهان باشد.
محرم نویدکیا در این فصل در همه خطوط بازیکنان بى نظیرى را 
دارد؛ او زوج پورقاز – ولسیانى را در خط دفاعى، سروش رفیعى – 
مسعود ریگى را در خط میانى و سجاد شهباززاده – شهریار مغانلو را 
در خط حمله دارد. همین اسامى براى قهرمان شدن یک تیم کافى 
است، ولى واقعیت این است که این ها بخشى از بازیکنان با کیفیتى 
است که سپاهان در اختیار دارد و چندین مهره تاثیرگذار دیگر هم 
با پیراهن زرد ســپاهان، تهدیدى براى سایر تیم هاى لیگ برترى 

محسوب مى شوند.
شاید تنها پستى که سپاهان تا به حال نتوانسته در آن خوب عمل 
کند، دروازه بانى اســت که اتفاقات رخ داده بین رشید مظاهرى و 
استقالل، مى تواند منجر به رفع نگرانى سپاهان در این پست هم 
شود. حال مشــخصا، یحیى گل محمدى و پرســپولیس به دلیل 
رقابت با سپاهان و رسیدن به ششمین قهرمانى پیاپى هم که شده 
اصرار کرده، مى کنند و خواهند کرد تا هر طور شــده مجوز خرید 
یک مهاجم خارجى که به سیستم بازى پرســپولیس بخورد را به 

دست بیاورند.

مدیر روابط عمومى باشــگاه ذوب آهن 
درباره واردات واکســن کرونــا به جاى 
گرفتن طلب 300 هــزار دالرى از روبین 

کازان روسیه توضیح داد.
محمدمهــدى رمضانى گفت: باشــگاه 
روبین کازان روســیه باید 300 هزار دالر 
به ذوب آهن پرداخت کند، اما با توجه به 
شرایطى که دارد تا این لحظه نتوانسته آن 

را پرداخت کند.
وى ادامه داد: باشگاه روبین کازان اگر این 

پول را به باشــگاه ذوب آهن پرداخت 
نکند پنجره نقــل و انتقاالتى اش 
بسته مى شود، اما به خاطر تعامل 
بین باشــگاه ها و از آنجا که بحث 
فرهنگى را هم یدك مى کشیم 
آقــاى فریدونــى مدیرعامل 
باشــگاه ذوب آهــن و آقاى 
میرحیــدرى وکیل باشــگاه 
دیدارى با سرکنسول روسیه 
داشــتند و قرار شــد جهت 
همکارى هــاى دوجانبه و 
تعامالت بیشــتر، باشگاه 
روبیــن کازان بــه جاى 
پرداخــت این مبلــغ به 
باشگاه ذوب آهن واکسن 

کرونا تحویل دهد.
رمضانــى ادامــه داد: ما 

یکسرى برنامه هاى فرهنگى 
داریم. با توجه بــه اینکه نماد 

تیم ما گاندو است در اســتان سیستان و 
بلوچســتان هم بتوانیم حرکاتى را انجام 
بدهیم و امیدواریم این قضیه به این نحو 

حل شود.

 تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان، روز پنج 
شــنبه هجدهم شــهریور دیدارى 
تدارکاتــى برگزار خواهــد کرد. با 
صالحدید و پیشــنهاد مهدى تارتار 

ســرمربى ذوب آهن، جهت شناسایى و 
به کارگیرى اســتعدادهاى تیم هاى پایه 
باشگاه و همچنین شــناخت هر چه بهتر 
بازیکنان تیم امید، تیم بزرگساالن ذوب 
آهن به مصاف امیدهاى این باشگاه خواهد 

رفت.

بــا اعــالم باشــگاه ســپاهان روح ا... 
باقــرى و حامد بحیرایــى از این تیم جدا 

شدند.
روابط عمومى باشــگاه ســپاهان ضمن 
آرزوى موفقیت براى این دو بازیکن اعالم 
کرد: «با توجه به درخواست این دو بازیکن 
و پس از مذاکره و تاییــد محرم نویدکیا و 
موافقت باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
روح ا... باقرى و حامد بحیرایى به صورت 

توافقى از سپاهان جدا شدند»
بحیرایــى از بازیکنان آکادمى ســپاهان 
به شــمار مى رود که طى سال هاى اخیر 
در اردوى بزرگســاالن حضور داشته و به 
اســتثناى لیگ هجدهم که همواره یکى 
از بازیکنــان تعویضــى امیرقلعــه نویى 
بــود، درنهایت نتوانســت جایــى براى 
خود دســت و پا کند تا تصمیم به جدایى 

بگیرد. 
روح ا... باقرى دیگر بازیکن ســپاهان نیز 
دومین بازیکن جدا شــده از جمع طالیى 
پوشان اســت که در ابتداى لیگ بیستم 
به این تیم پیوســت ولــى در طول فصل 
خیلى فرصت بازى به دست نیاورد و تنها 
گل خود را در مصاف با فوالد خوزســتان 
در یک چهارم نهایى جــام حذفى به ثمر 
رســاند تا محرم نویدکیا قید حضور او را 

بزند.

صاف کردن بدهى 
به ازاى واکسن! 

شاگردان تارتار 
به مصاف امیدهاى 
ذوب آهن مى روند

2 بازیکن از سپاهان 
جدا شدند

آهــن به شــمار وب
ســیزدهمین خریــد 
سبزپوشاناصفهانىبه شمار

با حضــور مهدى تارتــار تغییراتــن
ترکیب تیمش ایجاد کرده  و خیلى ها  را در 

این تیم هستند و اینکه با سرمربى ن آرایش 
نتیجه خواهد گرفت. چطــور

رشید مظاهرى در فوتبال
ا اینکه اســتقاللى ها
تصمیم به فس
این در ح
برزخى
گ آبى ها
مالى ه
تمرین
به دن
گذ
ما
س
فا
ش
نها
این تص
چرا که مظاه
دستاورد زندگى اش مى دانس
به میدان رفته و از ذوب آهن
هم رســیده بود ،به قول خ
تجربه کرده و بــراى اولی
عالوه بر این قصد او ادا
حتى مى خواست منزل
مظاهرى همچنین کس
بخشى از برنامه او براى
اما رشید بعد از ظهر
قراردادش را نهایى ک
دیدار نیمه نهایى ج از
تصمیم گرفت از تراکت
درخشیده و خود را به عن

آن تثبیت کرده بود.
او بدون توجــه به آنچه
حقوقىبه انتها رساند و
بود به مانند یک ســتا
محمود فکرى استارت
که او یک تنه ناجى
به نظر مى آم

کدام تیم ایران مشترى رشید مظاهرى است؟

جشن تولد ســامان قدوس در اردوى  تیم ملى 
فوتبال ایران در دوحه با حضور همبازیان او و هم 

چنین کادر فنى تیم ملى برگزار شد.
سامان قدوس در 6 سپتامبر 1993 در شهر مالمو 
سوئد متولد شد و حاال وارد بیست و هشتمین بهار 
زندگى خود شده است. سامان قدوس هم اکنون 
با پیراهن شماره 20 براى تیم برنتفورد در فوتبال 
انگلیس بازى مى کند. سامان در بازى نخست 
تیم ملى در برابر سوریه در ترکیب ثابت تیم ملى 

به میدان آمد.

پدر و مادر سامان قدوس اصالتا اهوازى هستند. 
او در ســا 1396 توســط کارلوس کى روش به 
اردوى تیم ملى دعوت شد. او توامان با درخواست 
از سوى فدراسیون فوتبال سوئد براى بازى در 
تیم ملى این کشور مواجه شده بود که ترجیح داد 

پیراهن تیم ملى فوتبال ایران را برتن کند.
در این مراسم صورت ســامان قدوس از سوى 
همبازیان او کیک مالى شــد.  ســامان قدوس 
پیش از حضور در ترکیب تیم انگلیسى براى تیم 

استرشوندس و آمیان هم بازى کرد.

در ادامه فعالیت نقل و انتقاالت تابستانى باشگاه 
پدیده، مدیران باشگاه مشهدى با مهاجم سابق 

سپاهان و خوشه طالیى به توافق رسیدند.
پس از توافق با سعید جاللى راد و میالد کمندانى، 

در ادامه خریدهاى تیم فوتبــال پدیده در بازار 
نقل و انتقاالت براساس لیستى که محمدرضا 
مهاجرى در اختیار مدیران باشگاه قرار داده بود، 
آن ها مذاکراتى را با مسعود کاظمینى مهاجم 23 
ساله و سابق تیم هاى سپاهان و خوشه طالیى 
ســاوه انجام دادند و به توافق نهایى دست پیدا 

کردند.
کاظمینى قرارداد خود با پدیده را به امضا رساند 
و در تمرین این تیم مشــهدى هم حضور یافت 
تا این گونه ســومین خرید تیم مشهدى در بازار 
نقل و انتقاالت رسمیت پیدا کند؛ البته که جذب 
کاظمینى، جزو سهمیه هاى لیگ برترى براى 
پدیده محسوب نمى شــود، چرا که وى فصل 
گذشته براى تیم لیگ یکى خوشه طالیى ساوه 

به میدان رفته است. 
باید دید در ادامه فعالیت مشهدى ها در بازار نقل و 
انتقاالت، کدام بازیکنان با نظر مثبت محمدرضا 

مهاجرى جذب خواهند شد.

جشن تولد سامان قدوس در دوحه

مهاجم سابق سپاهان، شاگرد مهاجرى شد

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: دو ســال دشوار براى 
باشگاه ذوب آهن سپرى شد و متأسفانه نتایج تیم در شأن این 

باشگاه ریشه دار اصفهانى نبود.
حمید ملکى دربــاره وضعیت تمرینات 
ذوب آهن بــراى آمادگى جهت 
حضــور در لیگ برتــر و جام 
حذفى در فصل پیش رو اظهار 
کرد: دو ســال دشــوار براى 
باشــگاه ذوب آهن سپرى شد 
که با روزهــاى آزاردهنده براى 

بازیکنان، هواداران و کادر فنى این تیم همراه بود و متأسفانه 
نتایج تیم در شأن این باشگاه ریشه دار اصفهانى نبود.

وى تصریح کرد: خوشبختانه امسال با بازیکنان جدید جذب 
شــده و کادر فنى با دانش تیم بســیار خوبى تشکیل شده 

شته است و امیدواریم آغاز خوبى  ا باشیم و نتایجى د
اســت را که الیق باشگاه ذوب آهن 

کسب کنیم.
ذوب آهــن بازیکن تیم فوتبال 

ضعیــف این درباره علل نتایج 
فصل گذشته و در پى تیــم در 

آن ناراحتــى هواداران از 
کسب این نتایج بیان کرد: 

هواداران ذوب آهن حق دارند، باشگاه ذوب آهن همواره در 
باالى جدول حضور داشــته و در مسابقات آسیایى نیز جزو 

مدعیان بوده و انتظارات از این تیم باال رفته است. 

نتایج 2 فصل گذشته در شأن ذوب آهن نبود

ب چرا گل محمدى اصرار

یحیى از قد
سپاه

اصرار یحیى گل محمدى براى داشــتن مهاجم 
خارجى دو دلیل بسیار مشخص دارد.

یحیى گل محمدى و پرسپولیس مهیا مى شوند تا در مرحله یک 
هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا به مصاف استقالل تاجیکستان 
بروند. ایــن دیدار شــاید روى کاغذ بازى چندان ســختى براى 
پرسپولیس، تیمى که فینالیســت رقابت هاى لیگ قهرمانان بوده 
نباشد، ولى تیمى که موفق به شکست دادن الهالل عربستان در 
مرحله گروهى شده، توانایى شگفت زده کردن پرسپولیس را هم 

مى تواند داشته باشد.
به غیر از مســاله این بازى حســاس، این روز ها ذهن یحیى گل 
محمدى نگران یک مساله دیگر هم است: خریدن مهاجم خارجى. 
مشخصا او در هر دو گفتگوى اخیرى که داشته خواسته فدراسیون، 
حداقل شانس خرید یک بازیکن خارجى را به این تیم بدهد تا بتواند 
در رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا با قدرت بیشترى ظاهر شود. 
ناگفته پیداست که موفقیت در آســیا یکى از دالیل اصلى یحیى 
گل محمدى براى داشتن مهاجم خارجى است، ولى مساله چیزى 

دیگرى هم هست.
پرسپولیس و یحیى گل محمدى نگران قدرتمندتر شدن سپاهان

هم هستند؛ تیمى که فصل پیش تا هفته آخر پا به پاى پرسپولیس 
براى قهرمانى مى جنگید در این فصــل با تمدید و خرید هایى که 

نــا به جاى 
رى از روبین 

ت: باشــگاه 
30 هزار دالر 
ما با توجه به 
نتوانسته آن 

ناین ازان اگر 
 پرداخت 

ى اش 
عامل 
حث 
شیم
مل
ى
ه 

ماد 
ن سیستان و 
اتى را انجام 
ه به این نحو 

پنج روز هان،
دیدارى 
کرد. با 

رتار 
یدهاى 
روند

ذوب آهن بــراى آمادگى جهت 
حضــور در لیگ برتــر و جام 
حذفى در فصل پیش رو اظهار 
کرد: دو ســال دشــوار براى 
باشــگاه ذوب آهن سپرى شد 
که با روزهــاى آزاردهنده براى 

شته است و امیدواریم آغاز خوبى  ا باشد
که الیق باشگاه ذوب آهن 

کسب کنیم.
بازیکن تیم فوتبال 

ضدرباره علل نتایج 
فصل گذتیــم در 

آن ناراحتــ
کسب این نت

میالد جهانــى در خصوص وضعیت خود در تیــم فوتبال ذوب 
آهن اظهار داشــت: بعد از بازى هایى که خیلى بد لیگ را تمام 
کردیم دور هم جمع شــدیم و حاج مهدى نیز یک تیم دونده و 
متشکل از بازیکنان جوان و با تجربه جمع کرد و فصل پیش فقط 

تمام شد.

وى افزود: تمــام بازیکنان خیلــى خوب کنار هم هســتیم و 
تمرینات بســیار پرفشــارى را ســپرى مى کنیم و روند بسیار 
خــوب اســت و امیدواریم ایــن روند تــا پایــان فصل حفظ 

شود.
وینگر تیم فوتبــال ذوب آهن در خصوص وضعیت این 

تیم در فصل گذشته لیگ برتر تصریح کرد: در ابتداى 
بازى ها داورى و بدشانســى باعث شد خوب کار 

کنیم و فصل پیش فقط «تمام» شد زیرا هر چه 
بیشتر پیش مى رفتیم استرس بازى ها بیشتر به 

بازیکنان غالب مى شد.
جهانى در خصوص وضعیت خــود براى لیگ 

بیست و یکم گفت: فعًال قرارداد دارم، اما با باشگاه 
صحبت نکرده ام، چهارشــنبه یا پنج شنبه مدیربرنامه هاى 

من به باشگاه مى آیدتصمیم گیرنده نهایى باشگاه و مدیربرنامه 
مى شود.

وى در پاســخ به اینکه آیا در نیم فصل درخواســت جدایى از 
ذوب آهن داشتید، ابراز داشــت: من درخواست جدایى در نیم 
فصل ندادم، امسال درخواست جدایى دادم زیرا قراردادم خوب 
نبود، اما در نیم فصل باشگاه اســتقالل با ذوب آهن به توافق 

نرسید.
جهانى بیان داشت: استقالل نیم فصل گذشته به باشگاه 
نامه زد، اما در این نقل و انتقاالت به باشگاه نامه نزدند و 

با خودم صحبت کردند که گفتند خــودت باید رضایتنامه 
بگیرى که مبلغ آن شش میلیارد بود، باشگاه هاى دیگر نیز 

پیشنهاد دادند اما فعًال ماندگار شدم.

وینگر ذوب آهن:

استقالل خواست خودم رضایتنامه بگیرم

گلر پایه هاى سایپا و استقالل 
به ذوب آهن پیوست
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 139960302027020241 مورخ 1399/12/10 عبدالرسول اسماعیلى 
کمندانى فرزند ابراهیم على بشماره شناســنامه 160 صادره از اصفهان بشماره ملى 
5659280951 در چهار دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
28 فرعى از اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/87 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حاج حسن طباطبائى خوراسگانى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/01 - م الف: 
1179530 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

6/110/

راى شورا 
شــماره پرونده : 99 / 339ش7 ح   شــماره دادنامــه 225- 13 / 7 / 99 درخصوص 
دادخواست اقاى حسن شاه رجبى فرزند على بنشــانى گرگاب خ مطهرى فرعى 13 
پ 69 به طرفیت آقاى مجتبى حیدرى خورزوقى بنشــانى خورزوق خ شــهید رجایى 
ك بسیج ك شهید جعفر ســیفى بن بست 1 ســمت چپ  به خواســته مطالبه مبلغ

 100 / 150/ 141 ریال وجه به استناد فاکتور فروش و قرارداد مورخ 29 / 3 / 97 بابت 
فروش بتن آماده به انضمام مطلق خسارات دادرسى. شورا با توجه به مالحظه مستندات 
ابرازى خواهان و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دعوى خواهان را محمول 
بر صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسى مدنى و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ

 100 /150 / 141ریال بابت اصل خواســته  و مبلغ 000 / 764 / 2 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارائه درخواست  25 / 9 / 98 لغایت زمان پرداخت 
در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاه عمومى شاهین شهر مى باشد. 1186683 /م الف - قاضى شعبه هفتم شوراى 

حل اختالف شاهین شهر - غالمرضا شکوهى /6/202

راى شورا 
شــماره پرونده : 99 / 229ش7 ح   شــماره دادنامه 296 - 3 / 10 / 99 درخصوص 
دادخواست اقاى حسن شاه رجبى فرزند على بنشانى گرگاب خ مطهرى فرعى 13 پ 69 
به طرفیت آقاى على شیروانى زاده ناغانى  بنشانى مجهول المکان  به خواسته مطالبه 
مبلغ 000 / 000 / 55 ریال وجه یک فقره چک به عهده بانک ملى ایران به شــماره 
791040 -25 / 4 / 99 به انضمام مطلق خسارات دادرسى. شورا با توجه به مالحظه 
مستندات ابرازى خواهان و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دعوى خواهان 
را محمول بر صحت تلقى و مســتندا به مــواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین 
دادرسى مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 55 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 500 / 687 / 1 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 25 / 4 / 99 لغایت 

زمان پرداخت در حق خواهان صادرو اعالم  مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهى در دادگاه عمومى شاهین شهر مى باشد. 1186692 /م الف - قاضى 

شعبه هفتم شوراى حل اختالف شاهین شهر - غالمرضا شکوهى /6/203

فقدان سند مالکیت
شــماره: 26022606 - تاریخ: 1400/06/14 - چون لیال کویتى فرزند محمد تسلیم 
2 برگ استشــهاد محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شــده و به تایید دفتر 
82 اصفهان رسیده مدعى است که ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
13792/11 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپى 437895 ســرى د سال 
93 که در صفحه 483 دفتر 96 ذیل شــماره 95083 طبق دفتر الکترونیک شــماره 
139420302026011043 به نام وى ثبت و ســند صادر گردیده و طبق گواهى دفتر 
امالك معامله دیگرى انجام نشده و در رهن و وثیقه نمى باشد. به علت جابجایى سند 
مالکیت مفقود گردیده است و تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى نموده است طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1186486 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /6/205

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 139960302027015602 مــورخ 1399/08/25 محمــد جــواد 
جعفرى کوپائى فرزند على اصغر بشــماره شناســنامه 445 صادره از کوهپایه بشماره 
ملى 5659416810 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 279 فرعى از اصلى 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/10 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/06/17 - م الف: 1178772 - مهدى صادقى وصفى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/360
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  

شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1ـ راى شماره 140060302027004400 مورخ 1400/04/05 عزت قاسمى ارداجى 
فرزند عبداله بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283649349 در یک 
دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 230/23 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 

مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
2ـ راى شماره 140060302027004403 مورخ 1400/04/05 قربانعلى رنجبر ارداجى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 190 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283649306 در 
دو دانگ و نیم یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 230/23 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
3ـ راى شــماره 140060302027004399 مــورخ 1400/04/05 مصطفى رنجبر 
ارداجى فرزند قربانعلى بشــماره شناســنامه 342 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1291531319 در دو دانگ و نیم یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 230/23 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/17 - م الف: 1178918 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/102

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1ـ راى شــماره 140060302027004581 مورخ 1400/03/06 علیرضا آقا بابایى 
دســتجردى فرزند رضاقلى بشــماره شناســنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملى 
5649888574 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/95 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى رضاقلى آقابابائى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/17 - م الف: 1179550 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/108

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 

تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. 
1ـ راى شماره 140060302027005067 مورخ 1400/04/23 اقدس اتحادى ابرى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291377621 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12577 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 227/42 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت 
عادى از مالک رســمى منوچهر بنکدارپور. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/02 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/17 - م الف: 1179492 - مهدى صادقى وصفى 

- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/104

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

برابر راى شماره 140060302026001104 مورخ 1400/01/25 هیات چهار 
آقاى مهدى سیار عاشق آبادى به شناسنامه شماره 662 کدملى 1293198048 
صادره اصفهان فرزند غالمرضا  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
کارگاه و دفترکارمتصله و مغازه متصله به مساحت 232,40 مترمربع پالك شماره 
11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى احمد 

یوسفى
و راى شماره 140060302026001105 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى 
اصغر کاظمى عاشق آبادى به شناسنامه شماره 37 کدملى 1290750084 صادره 
اصفهان فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب کارگاه و 
دفترکارمتصله و مغازه متصله به مســاحت 232,40 مترمربع پالك شماره 11 
فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى احمد یوسفى

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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/17 - م الف: 1179563 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /6/106

یک فوق تخصص نقص ایمنى، سرطان و پیوند گفت: 
اصلى ترین عامل گسترش قارچ سیاه مصرف خودسرانه 

کورتن است که باید از آن پرهیز شود.
جمال میرزایى گفت: این روز ها با اپیدمى ویروس کرونا 
و مصرف خودسرانه برخى داروها با دز باال؛ شیوع قارچ 

سیاه را در برخى بیماران مشاهده مى کنیم. 
او درباره اصلى ترین عامل گسترش قارچ سیاه مطرح کرد: 
این روز ها هم به دلیل مصرف بى رویه و نابجاى کورتن، 
بیمارى قارچ ســیاه در بعضى افراد مشاهده مى شود. به 
طور معمول محل درگیرى این بیمارى، ســینوس هاى 
اطراف چشم و حفره هاى داخلى آن است. البته قارچ سیاه 

در بعضى موارد مى تواند با درگیــرى ریه ها هم رو به رو 
شود. از اولین عالئمى که بروز مى کند مى توان به تغییر 
رنگ در محل هاى درگیرى از جمله رنگ تیره اشاره کرد.

میرزایى در پایان تصریح کرد: به محض ورود قارچ سیاه 
به بدن و همچنین گســترش ناگهانى ایــن بیمارى در 
محل هاى درگیرى؛ در بعضى مــوارد حتى درمان هاى 
ضدقارچ هم تاثیــرى ندارد؛ بنابراین توصیه مى شــود 
افرادى که بــه ویروس کرونا مبتال مى شــوند یا درگیر 
بیمارى هاى زمینه اى دیگرى هســتند و نیاز به دریافت 
کورتن ها با دز باال دارند؛ حتما با پزشــک خود مشورت 

کنند. 

گونه دلتا بر خالف سایر گونه هاى ویروس کرونا که تاثیر 
قابل توجهى روى کودکان ندارند، پیامدهاى نامطلوب 

زیادى را بر سالمت کودکان بر جاى مى گذارد.
به اعتقــاد محققان هنــوز براى اعالم نظــر قطعى در 
خصوص تفاوت عالیــم گونه دلتا با ســایر گونه هاى 
ویروس کرونا زود است. با وجود این به گزارش محققان 
دانشگاه ییل، سرفه و از دست دادن بویایى در گونه دلتا 
کمتر دیده مى شود، در حالى که ســردرد، سوزش گلو، 
آبریزش بینى و تب از عالیم اصلى این گونه محســوب 

مى شوند.
در بین کودکان عالیم بسیار شایع این گونه شامل تب، 

ســرفه اســت و عالیمى مانند آبریزش بینى، اسهال و 
تحریک پوست، کمتر دیده مى شود. این در حالى است که 
گونه هاى قبلى ویروس کرونا کمتر موجب بروز عالیم در 

کودکان مى شدند.
یکى از پیامدهاى ابتال به گونه دلتا در کودکان بروز سندرم 
التهابى چند سیستم (MIS-C) است که عارضه پیچیده 
و ناشناخته اى اســت که در اثر آلودگى به ویروس ایجاد 
مى شود و چندین هفته پس از آن نیز به طول مى انجامد. 
عالیم این سندرم عبارتند از: درد شکم (روده) ، خون آلوده 
شدن چشم ها، درد در قفسه سینه و تنگى نفس، اسهال،  

سردرد، فشار خون پایین و استفراغ.

اصلى ترین عامل گسترش 
قارچ سیاه

دلتا چگونه کودکان را 
تحت تأثیر قرار مى دهد؟

رفتار ما و شیوع کرونا
   اقتصاد آنالیـن | محسن فرهادى، معاون مرکز 
سالمت وزارت بهداشت گفت: متأسفانه و یا خوشبختانه 
رفتار ما در شیوع  کووید 19 بسـیار تأثیرگذار است. وى 
افـزود: میانگین رعایـت تهویـه در کشـور 46 درصد و 

میانگین زدن ماسک 44 درصد است.

بهترین فاصله بین 2 تزریق
   خبر فـورى | یک فوق تخصص گـوارش و کبد 
گفت: فاصله زمانى بین دریافت دوز اول و دوم واکسـن 
نباید بیشتر از سه ماه به طول بیانجامد. سید موید علویان 
اظهار داشت: هر واکسـنى که تزریق مى شود با احتمال 
ابتال همراه اسـت، چه بعد از دریافـت دوز اول چه بعد از 
تزریق دوز دوم؛ تنها احتمال مرگ بـر اثر کرونا کاهش 

مى یابد.

مشکل جدى براى ایمنى زایى 
   ایرنـا | عضو هیئـت علمى و اسـتادیار گـروه طب 
اورژانس بیمارسـتان علوم پزشکى مشـهد اظهار کرد: 
واکسن هراسى، مشـکل جدى براى رسـیدن به هدف 
نهایى یعنى ایمنى زایـى عمومى، ایجـاد مى کند. دکتر 
سیدرضا حبیب زاده خاطرنشان کرد: ضعف اطالع رسانى 
و تنها نگذاشتن مردم، در این آشفته بازار فضاى مجازى 
خیلى مهم است چون هنوز خیلى از افراد نسبت به تزریق 

واکسن شک دارند. 

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو ســوارى پژو پارس LX (موتور TU5) مدل 
و شماره شاسى 164 B0221748 1397 بنزینى به شماره موتور
NAAN11FE3JH173834 بــه شمـــاره پلـــــاك

 ایران 67 – 411 س53 متعلق به ســمیه نفرسفیددشــتى به 
شماره ملى 1170741479 فرزند رضا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

روى موج کووید-19

به اعتقاد متخصص بیمارى هاى عفونى انستیتو 
پاستور، احتمال آلوده بودن اجساد حتى بعد از 
شست وشو و ضدعفونى مى تواند وجود داشته 
باشد و وجود ویروس با شســتن از وجود فرد 
متوفى که بر اثر کرونا از دنیا رفته اســت پاك 

نمى شود
نگرانى از انتقال ویروس، از فرد جان باخته بر 
اثر کرونا به اطرافیانش، باعث شده تا دولت ها 
فرصت تحویل دهى اجساد به خانواده هایشان 
را نداشته باشند. گویا این نگرانى بى دلیل هم 
نبوده و بسیارى از کارشناسان بر این باورند که 
احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق اجســاد 

وجود دارد.
 19 ماه است که محل دفن اجساد به گورستان 
کرونایى تبدیل شــده و وضعیــت بحرانى به 
خودشان گرفته اند. روزانه صد ها فوت شده بر 
اثر کرونا که داخل نایلون هاى سیاه رنگ قرار 

دارند، در سکوتى تلخ دفن مى شوند.  
دفن عزیزانمان هم مشکل شده، پدر نمى تواند 
براى آخرین بار صورت فرزندش را ببوســد و 
فرزند هم نمى تواند مادرش را براى بار آخر در 
بغل گیرد. همه این نتوانستن ها ناشى از ترس 
از ابتالى دیگر اعضاى خانواده و دچار شدن به 

چنین مرگ غم انگیزى است.
البته این ترس منطقى است، چراکه این نگرانى 
وجود دارد که ویروس عامــل بیمارى پس از 
مرگ افراد مبتال پخش شده و از اجساد مردگان 

به زنده ها انتقال یابد. اما آیا اجساد کسانى که 
به خاطر ابتالى به ویروس کرونا جان خود را 
از دســت داده اند، مى توانند عامل انتقال این 

ویروس باشند؟  
ماه هاى اولى که ویروس کرونا از راه رســیده 
بود و درحال درنوردیدن جهان بود، بسیارى از 
جنبه هاى آن ناشناخته بود. به همین خاطر هم 
اطالعات درســتى درباره قدرت سرایت آن از 
طریق اجساد بیماران کرونایى وجود نداشت. 
در آن زمان ســازمان بهداشت جهانى، اعالم 
کرده بود که اگر مالحظات بهداشتى و ایمنى 
الزم رعایت شود، دلیلى وجود ندارد که از انتشار 
ویروس کرونا از طریق اجساد درگذشتگان در 

اثر ابتالى به آن هراسان باشیم.
اما تعدادى از کارشناســان مى گفتند که این 
ویروس مى تواند روى بعضى از ســطوح براى 
چندین روز زنده بماند. باایــن حال ویلیام ادو 
کرو، سخنگوى سازمان بهداشت قاره آمریکا، 
همچنان تاکید داشت که شواهدى وجود ندارد 
که نشان دهد ویروس کرونا از اجساد مردگان 

به افراد زنده سرایت کرده است.  
حاال پس از گذشــت 19 ماه انگار جنبه هاى 
زیــادى از این ویروس شناســایى شــده و 
متخصصان مى توانند در خصوص بســیارى 
از رفتار هاى ویروس کرونا اظهار نظر داشــته 

باشند.
از جمله دکتر آمیتیس رمضانى، که به بررسى 

احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق اجســاد 
پرداخته و مى گوید که این احتمال وجود دارد.

 او در این باره گفته اســت: «تا چند روز پس از 
مرگ، ویروس در بدن زنده است و براى یافتن 
بدن میزبان تالش مى کند. درست است که با 
ایست قلب دیگر به سلول ها اکسیژن نمى رسد 
و ویروس تکثیر نمى شود، اما ویروس همچنان 
در بدن مى مانــد و درباره ویــروس کرونا که 

همچنان براى ما ناشناخته است، رعایت تمامى 
پروتکل ها ضرورى است.»

به اعتقاد متخصص بیمارى هاى عفونى انستیتو 
پاستور، تا مدتى ترشحات فرد در بینى او باقى 
مى ماند و مشخص نیســت تا چه زمانى این 
ترشحات باقى بماند و همین ترشحات مى تواند 

ناقل بیمارى باشد.
او مى گوید که احتمال آلوده بودن اجساد حتى 

بعد از شست وشو و ضدعفونى مى تواند وجود 
داشته باشد و وجود ویروس با شستن از وجود 
فرد متوفى که بر اثر کرونا از دنیا رفته اســت 
پاك نمى شود.  به گفته رمضانى، احتمال تکثیر 
ویروس وجود ندارد، اما عمــال ویروس زنده 

است و به دنبال میزبان مى گردد.
در بســیارى از مناطق جهان، ازجمله ایران، 
تعداد زیاد تلفات مرتبط با ویروس کرونا باعث 

بروز بحران در بخش کفن و دفن شده است. 
همچنین بخاطر رعایت ضوابط فاصله گیرى 
اجتماعى، برگزارى مراسم سوگوارى مردگان 
محدود شده و خانواده ها بخاطر ترس از مبتال 
شــدن، نمى توانند اجساد عزیزانشــان را از 

نزدیک ببینند.   
از همین روسازمان بهداشت جهانى اعالم کرده 
که دوستان و خویشان فرد درگذشته مى توانند 
جنازه را از نزدیک نگاه کنند مشروط بر اینکه 

ضوابط و شرایط خاصى رعایت شود.
طبق توصیه هاى این سازمان، حاضران نباید 
به جنازه دست بزنند یا آن را ببوسند و باید پس 
از حضــور در نزدیکى جنازه دســت خود را به 
طور کامل با آب و صابون بشــویند؛ در جریان 
برگزارى مراسم هم باید شرایط فاصله گیرى 

اجتماعى به طور کامل رعایت شود.
سازمان بهداشــت جهانى همچنین گفته که 
الزم نیســت که اقالم و لباس هاى فرد مبتال 
سوزانده و معدوم شود هر چند ضرورت دارد که 
هنگام جابجا کردن آن ها حتما دستکش مورد 

استفاده قرار گیرد.
همچنین دکتر رمضانى هم به دســتورالعمل 
سازمان بهداشت جهانى اشاره کرده و گفته که 
با شست وشو با الکل 70 درصد و شست وشو در 
آب جوش با دماى 60 تا 90 درجه بدون تماس 
مستقیم دست، ویروس از بین مى رود و نیازى 

به معدوم کردن لباس نیست.

آیا  اجساد قربانیان کرونا هم مى تواند ناقل کرونا باشد؟
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آگهى تغییرات
شرکت کهربا ایده پرداز آپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64222 و شناسه ملى 14009032806 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سحر علیرضائى به شماره ملى 1171143915 وکدپستى 
8177799891 و آقاى علیرضا احمدى گلسفیدى به شماره ملى 1170625576 وکدپستى 8177799891 و آقاى پژمان یزدانى مطلق 
به شماره ملى 0076016374 وکدپستى 8177799891 و آقاى امین ریسمانچى اصلى مقدم به شماره ملى 2593339985 وکدپستى 
8177799891 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت نامحدود سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1185996)

آگهى تغییرات
شرکت کهربا ایده پرداز آپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64222 و شناسه ملى 14009032806 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/04/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى پژمان یزدانى مطلق با پرداخت مبلغ 30000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت میزان 
سهم الشرکه خود را از مبلغ 300000 ریال ســهم الشرکه به مبلغ 330000 ریال سهم الشــرکه افزایش داد . آقاى امین ریسمانچى اصلى مقدم با 
پرداخت مبلغ 70000ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه به مبلغ 570000 ریال سهم 
الشرکه افزایش داد . خانم سحر علیرضائى با پرداخت مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت. و در نتیجه 
سرمایه افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1450000 ریال نقدى است که تماماً ونقدا 
پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفته است.شرکا شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل مى باشد. آقاى رسول علیرضائى کدملى 
1160249261 دارنده 100000ریال سهم الشرکه آقاى علیرضا احمدى گلسفیدى کدملى 1170625576 دارنده 400000ریال سهم الشرکه آقاى 
امین ریســمانچى اصلى مقدم کدملى 2593339985 دارنده 570000 ریال سهم الشرکه آقاى پژمان یزدانى مطلق کدملى 0076016374 دارنده 
330000 ریال سهم الشرکه خانم سحر علیرضائى کدملى 1171143915 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1186009)

آگهى تغییرات
شرکت کهربا ایده پرداز آپادانا با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 64222 و شناسه ملى 14009032806 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى علیرضا احمدى گلسفیدى با دریافت 350000 ریال سهم الشرکه میزان سهم الشرکه خود را کاهش داد . آقاى رسول 
علیرضائى با دریافت مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و در نتیجه سرمایه کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید. ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال نقدى است که تماماً ونقدا پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفته است. شرکاء شرکت و میزان 
سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل مى باشد. آقاى علیرضا احمدى گلسفیدى به شماره ملى 1170625576دارنده 50000 ریال سهم الشرکه آقاى امین ریسمانچى اصلى 
مقدم به شماره ملى 2593339985 دارنده 570000 ریال سهم الشرکه آقاى پژمان یزدانى مطلق به شماره ملى 0076016374 دارنده 330000ریال سهم الشرکه 
خانم سحر علیرضائى به شماره ملى 1171143915 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1186003)

آگهى تغییرات
شرکت کهربا ایده پرداز آپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64222 و شناسه ملى 14009032806 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى امین ریسمانچى اصلى مقدم به شماره ملى 2593339985 وکدپســتى 8177799891 بسمت رئیس هیأت مدیره خانم سحر 
علیرضائى به شماره ملى 1171143915 وکدپستى 8177799891 بسمت نائب رئیس هیأت مدیره آقاى علیرضا احمدى گلسفیدى به شماره ملى 1170625576 
وکدپستى 8177799891 بسمت عضو اصلى هیأت مدیره آقاى پژمان یزدانى مطلق به شماره ملى 0076016374 وکدپستى 8177799891 بسمت مدیر عامل 
براى مدت نامحدود سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است . و 
سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1186010)

آگهى تغییرات
شرکت منحله در حال تصفیه عرفان مرغ شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 13885 و شناسه ملى 10260348987 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: على اکبر غالمى به کدملى 1291862293به سمت مدیر تصفیه براى مدت 
دوسال دیگر انتخاب گردید. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى 
هاى شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1185716)

آگهى تغییرات
شرکت گوهر درخشــان نصف جهان شــرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
25449 و شناســه ملى 10260462117 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على فنائى اصفهانى به کدملى 
1286066581 بسمت مدیرعامل و زهره ابن نصیر به کدملى 1281701742 به سمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت 5 سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1186137)

آگهى تغییرات
شرکت بهداد پویان سالمت سهامى خاص به شماره ثبت 53476 و شناسه ملى 14004673903 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/03/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - على قندهارى علویجه به کدملى 1292343664 و على قندهارى علویجه به کدملى 1092361261 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1186002)

پیروى از یک دستور غذایى ســالم، همراه با 10 عالمت مشخص 
در بدن است:

موهاى قوى و درخشان: همانطور که موهاى شکننده و خشک 
و نازك مى  تواند عالمت این باشــد که مشکلى در بدن وجود دارد 
(مثال کم کارى تیروئید، استرس یا عدم جذب مواد مغذى)، عکس 
این قضیه هم صادق است: موهاى سالم هم نشانه  اى از بدن سالم 
هستند. موهاى شما نمودار ســالمت عمومى  تان هستند. تغذیه 
خوب، بهترین شرایط را براى داشتن موهایى قوى و درخشان فراهم 
مى  کند. تغذیه با عناصر کلیدى غذایى مانند پروتئین، ویتامین  ها و 
چربى هاى سالم، در موهاى شما انعکاس پیدا کرده و نشان مى  دهد 

که بدن  تان قادر است تمام مواد غذایى مفید را جذب کند.
استخوان هاى سالم: دریافت مواد مغذى کافى مانند کلسیم، 
منیزیم، پتاســیم، ویتامین دى و ویتامین کا در تقویت ســالمت 
استخوان ها مهم اســت. متخصصان تغذیه توصیه مى کنند که 
براى جلوگیرى از پوکى استخوان بعد از سنین میانسالى و یائسگى، 
یک رژیم غذایى سرشار از شیرو لبنیات خصوصا ماست کم چرب، 
میوه ها، سبزیجات و حبوبات را انتخاب کنید و مصرف ویتامین دى 
را که در مواد غذایى همچون ماهى و لبنیات غنى شده و شیر یافت 

مى شود، به همراه غذاهاى سرشار از کلسیم فراموش نکنید.
سطوح انرژى ثابت: سطح انرژى شما مى تواند وابسته به تغذیه 
شما باشــد. دریافت مواد مغذى براى تامین انرژى به ویژه آهن را 
نادیده نگیرید. به یاد داشته باشید که نگه داشتن سطح قند خون در 
محدوده سالم آنهم با مصرف فیبر، و چربى هاى سالم، سطح انرژى 

را باال نگه میدارد.
عملکرد ذهنى موثر: این که چطور رژیم غذایى روى عملکرد 
روانى تاثیر مى گذارد، هنوز درك نشده است با این حال این نکته 

ثابت شــده که تغذیه ضعیف و بدون چربى هاى ضرورى یا سایر 
ویتامین ها مى تواند منجر به افت عملکرد ذهنى و حتى افسردگى 
شــود. جالب اســت بدانید که عدم تعادل باکترى هاى مفید روده 
نیز بر عملکرد ذهنــى تاثیر مى گذارد. در عوض افزایش ســطح 
پروبیوتیک ها با افزایش خلق و خوى و کاهش استرس همراه است.
سطح چربى خون سالم: کلسترول و ترى گلیسیرید، چربیهاى 
اصلى در خون شــما هســتند و آنچه مى خوریــد، ورزش، و ژنتیک 
مى تواند روى آنها تاثیر بگذارد. ترى گلیسیرید باال و کسترول ال دى 
ال هر دو مى توانند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى را افزایش 
دهند و منجر به کاهش کلسترول خوب خون شوند. این در حالى است 
که مصرف اســیدهاى چرب امگا 3 صرف نظر از دریافت بیش از حد 
کالرى، مى تواند کلسترول و ترى گلیسیرید را در محدوده سالم نگه 

دارد. مصرف فیبر نیز در پایین نگه داشتن ال دى ال موثر است.
قند خون در محدوده طبیعى:  حفظ وزن در محدوده ســالم، 
انتخاب یک رژیم غذایى متعادل و ورزش در کاهش قند خون موثر 
است. محدود کردن غذاهاى با قند باال و کم فیبر یکى از راه هاى 
موثر کنترل قند خون به شــمار مى رود. مصرف غذاهاى پرفیبر و 

چربى هاى سالم مى تواند به نوسانات قند خون کمک کند.
فشار خون سالم: داشتن فشار خون باال به معناى افزایش خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى و سکته مغزى است. خبر خوب این 
است که شما مجبور نیستید براى کاهش فشار خون، رژیم غذایى 
پیچیده اى را دنبال کنید. پیروى از یک رژیم غذایى به نام دش، به 
شما در کنترل فشار خون باال کمک مى کند. این رژیم غذایى سرشار 
از میوه ها، ســبزیجات، غالت کامل، پروتئین و لبنیات کم چربى 
است. غذاهاى شیرین، چرب و گوشــت قرمز در این رژیم محدود 
است. رژیم غذایى دش، پرپتاسیم و کم سدیم است و مى تواند در 

کاهش فشار خون موثر باشد.
حرکات منظم روده: یکى از مشــخصه هاى اصلى سالمت 
بدن، حرکات منظم روده اســت. مصرف کافى فیبر و مایعات دو 
عامل اصلــى تنظیم حرکات روده هســتند. مصرف غذاهاى کم 
فیبر خطر ابتال به یبوست را در شــما تقویت مى کند. داشتن یک 
رژیم متعادل حاوى محصوالت پروبیوتیک نیز به تنظیم دستگاه 
گوارش و حرکات روده کمک مى کند. ماست، برخى از انواع پنیر، 
محصوالت تخمیر شده و ... از محصوالت پروبیوتیک هستند. اگر 
به یبوست مزمن مبتال هستید، با پزشک تان در تماس باشید چون 
یبوســت مزمن خطر ابتال به هموروئید و اختالالت اورولوژى را 

افزایش مى دهد.
سالمت پوست: آنچه مى خورید، به طور مستقیم بر روى پوست 
شما تاثیر مى گذارد. پوست به دریافت آنتى اکسیدان هایى از جمله 
ویتامین هاى سى، اى و آ براى کاهش آسیب به سلول ها ناشى از 
اشعه ماوراء بنفش خورشید، آلودگى، افزایش سن و ... نیاز دارد. رژیم 
غذایى سرشار از میوه ها و سبزیجات، آجیل، دانه ها و حبوبات طیف 
وسیعى از آنتى اکسیدان ها را به بدن مى رساند. مصرف آب کافى 

نیز بر روى پوست شما تاثیر گذار است.
سیســتم ایمنى قوى: حتى اگر یک رژیم غذایى سالم داشته 
باشید، هنوز هم مى توانید بیمار شوید. با این حال، تقویت سیستم 
ایمنى بدن شما را قادر به مبارزه موثرتر با بیمارى ها مى کند. به گفته 
محققان دانشکده پزشکى دانشگاه هاروارد، سوء تغذیه و استرس 
شــما را در معرض ابتال به انواع عفونت ها، ناشى از ضعف سیستم 
ایمنى بدن قرار مى دهد. دنبال کردن یک رژیم غذایى سرشــار از 
آنتى اکسیدان ها، پروبیوتیک ها، روى و سلنیوم براى تقویت سیستم 

ایمنى بدن ضرورى است.

نشانه هاى داشتن تغذیه سالم

در مطالعه انجام شده توسط محققان، نوعى خوراکى را به اصطالح قاتل کلسترول 
در بدن مى دانند.

افزودن نصف فنجان گردو به رژیم غذایى روزانه ما مى تواند ســطح کلسترول را 
تا حدود 8/5 درصد کاهش داده و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد.

این مطالعه پس از انجام آزمایش روى 628 فرد بزرگسال که روزانه این مقدار گردو 
را به رژیم غذایى خود اضافه کردند، به نتایج خود رسیده است.

دو سال بعد، محققان دریافتند گروهى که روزانه گردو مصرف مى کردند، سطوح 
پایین ترى از کلسترول لیپوپروتئین با چگالى پایین، معروف به LDL داشتند. این 
نوع کلسترول، که کلسترول ”بد“ نیز نامیده مى شود، با افزایش خطر بیمارى هاى 
قلبى و سکته مغزى مرتبط است. امیلیو روس، متخصص تغذیه از بیمارستان کلینیک 
بارسلونا در اسپانیا در مورد نتایج این مطالعه گفت: مطالعات قبلى نشان داده بود که 
آجیل به طور کلى و به طور خاص گردو، میزان بیمارى هاى قلبى و سکته را کاهش 
مى دهد، اما مطالعه ما نشان داد که در بهبود کیفیت ذرات کلسترول بد نیز نقش دارد.
انجمن قلب آمریکا خوردن گردو را توصیه مى کند، زیرا سرشار از اسید هاى چرب 
امگا 3 است که چربى هاى مفید براى قلب هســتند و به مقدار زیاد در ماهى هاى 

روغنى یافت مى شوند.

شیر موز یک ترکیب دوست داشــتنى در میان بسیارى از مردم 
اســت و به صورت میان وعده براى کاهش تشنگى و به دلیل 

خواص آن مصرف مى شــود. با این حال، باید بدانید فارغ از مزه 
لذیذ آن، این ترکیب به هیچ عنوان مناسب بدن نیست.

البته مفید یا مضر بودن ترکیب شیر موز همواره 
محل اختالف میان متخصصــان تغذیه بوده 

است.
هاریش کومار، یــک متخصص تغذیه 
هندى در این باره مى گوید: من به هیچ 
عنوان به افــراد توصیه نمى کنم که از 
ترکیب شیرموز استفاده کنند، زیرا این 
ترکیب براى بدن مضر است. حتى اگر 

مى خواهید شیر و موز را به صورت جداگانه 
مصرف کنید، باید این نکته را به یاد داشــته 

باشید که اول شــیر را مصرف کرده و پس از 20 
دقیقه موز را بخورید.

او افزود: حقیقت این اســت که ترکیب شــیرموز باعث به تاخیر 
افتادن روند گوارش شــده و اختالالت خــواب را درپى 

خواهد داشت.
تحقیقات نشان داده است خوردن شــیر موز مى تواند 
باعث تولید مواد ســمى در بدن شــود. همچنین این 
موضوع مى تواند به گرفتگى سینوس ها، سرماخوردگى، 
سرفه، و آلرژى در فرد دامن بزند. از سویى دیگر، گرچه 
این دو مواد غذایى هر دو مزه شــیرینى 
دارند، اما در روند پس از هضم شــرایط 
آن ها بســیار متفاوت 

است.
در حقیقــت 
پس  موز 
از هضم در 
معده ترش 
شــده، در حالى 
که شیر شیرین مى شود. همین 
موضوع باعث سردرگمى دستگاه گوارش 

شده و مى تواند منجر به سمى شدن، بروز آلرژى و دیگر مشکالت 
ناشى از عدم تناسب در مصرف مواد غذایى مى شود.

متخصصان هندى مى گویند ترکیب شــیر و مــوز، یک ترکیب 
نامتناسب براى بدن اســت که مى تواند باعث عدم تعادل غذایى 
شود. این امر مى تواند باعث توقف روند هضم غذا و بروز اختالل در 

کارکرد باکترى هاى مفید روده شود.
این عدم تعادل غذایى مشکالت پوســتى مانند جوش و یا آلرژى 
را درپى خواهد داشــت. همچنین واکنش هاى منفى بدن پس از 
مصرف شیر موز مى تواند شامل طیف گسترده اى از مسائل مانند 
مسدود شــدن کانال هاى بدن، بروز مشــکالت قلبى، استفراغ و 

اسهال شود.
توصیه مى شــود این دو ماده غذایى را با یکدیگر مصرف نکنید. 
بسیارى از افراد دوست دارند میوه ها و مواد غذایى مانند شیر را بدون 
توجه به خواص آن ها داخل مخلوط کن ریخته و ترکیب کنند. این 
در حالى اســت که گرچه این مواد غذایى به طور جداگانه خواص 
زیادى دارند، اما ترکیب آن ها مى تواند براى بدن مضر باشد. توصیه 
مى شود پیش از ترکیب هر مواد غذایى با یک متخصص تغذیه در 

این زمینه مشورت کنید.

قاتل کلسترول؛ نام جدید گردو!

انواع مختلف حبوبــات حاوى مقدار 
زیادى از مواد مغذى از جمله پروتئین، 
فیبر، مواد شــیمیایى گیاهى و طیف 
وســیعى از ویتامین ها و مواد معدنى 
هســتند که مهم ترین آنها ویتامین 

B است.
حبوبات همچنین داراى طیف وسیعى 
از مزایاى سالمتى هســتند، از جمله 
مدیریت بهتر قند خون، کاهش سطح 
کلســترول LDL یا کلسترول بد و 
حفظ سالمت قلب. عالوه براین، انواع 
حبوبات مقرون  به صرفه هســتند. اما 
متاسفانه بسیارى از ما با خوردن آنها 
دچار نفخ شدید مى شویم و به همین 
دلیــل از مصــرف آنها خــوددارى 

مى کنیم.
لوبیــا حــاوى رافینــوز و ســایر 
الیگوساکاریدها (نوعى کربوهیدرات) 
است که سیستم گوارش ما نمى تواند 
آنها را تجزیه کند زیــرا ما فاقد آنزیم 
آلفــا گاالکتوزیداز هســتیم. این امر 
مى تواند تولید گاز در دستگاه گوارش 
را افزایش دهد. این فقط در مورد لوبیا 
صادق نیست. عدس، نخودفرنگى و 
سبزیجات چلیپایى مانند کلم بروکلى، 
کلم بروکســل و گل کلم سرشــار از 

الیگوساکاریدهاى مشابه هستند.
از آنجا که مــا به طور مســتقیم این 
الیگوساکاریدها را هضم نمى کنیم، آنها 
به روده بزرگ منتقل مى شوند، جایى 
که باکترى هاى موجود در میکروبیوم 
روده ما آنها را هضم یا تخمیر مى کنند. 
این تخمیر باکتریایى براى سالمتى 
مفید است، اما نکته منفى آن این است 
که در این فرایند گاز نیز تولید مى شود: 
به ویژه هیدروژن، دى اکســید کربن 

و متان.
برخى از افراد مبتال به ســندرم روده 
تحریک پذیــر (IBS) نمى تواننــد 
حبوبات و به ویژه الیگوساکاریدها را 
تحمل کنند، زیرا باعث درد شــکم، 
اســهال و یا یبوســت، اغلب با نفخ 

مى شوند.
اما اکثر مردم مى توانند با اســتفاده از 
نکات زیر از حبوبات بیشترى با تولید 

گاز کمتر لذت ببرند:
لوبیا را یک شــب در آب خیس کنید، 
ســپس آبکش کــرده و در آب تازه 
بپزید. این کار باعث کاهش محتواى 
الیگوساکارید مى شود. پختن لوبیا در 
زودپز ممکن است الیگوساکاریدها را 

حتى بیشتر کاهش دهد.
کنسرو لوبیا را امتحان کنید، زیرا میزان 

الیگوساکاریدهاى کمترى دارد.
لوبیاهــاى مختلــف را امتحان کنید 
تا بدانیــد کدام نوع را بیشــتر تحمل 
مى کنید. هنگام افزایش مصرف لوبیا 
یا هر نوع غذاى غنى از فیبر، این کار 
را به تدریج انجام دهید و مقدار زیادى 
آب بنوشید تا بدن شما به تدریج خود را 

با این ماده غذایى تنظیم کند.

راه هاى گرفتن
 نفخ حبوبات

محققان هشدار مى دهند صرف زمان زیاد در استفاده از کامپیوتر یا تماشاى تلویزیون 
در افراد زیر 60 سال مى تواند خطر سکته مغزى را افزایش دهد.

دکتر «رائد جوندى»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کلگرى کانادا، در این باره 
مى گوید: «کم تحرکى طوالنى مدت و اختصاص زمان کــم براى فعالیت بدنى 

مى تواند اثرات نامطلوبى بر سالمتى از جمله افزایش خطر سکته داشته باشد.»
محققان مشاهده کردند در افراد بزرگسال 60 سال به پایین که بى تحرك بودند و 
روزانه 8 ساعت یا بیشتر از اوقات فراغت خود را به چنین فعالیت هایى مى پرداختند، 
در مقایسه با افرادى که اوقات فراغت بى تحرك شان کمتر از 4 ساعت در روز بود، 

بیش از چهار برابر بیشتر در معرض سکته مغزى بودند.
جوندى در ادامه افزود: «فعالیت بدنى نقش بســیار مهمى در ســالمت داشته و 

همچنین به نظر مى رسد از تأثیر منفى زمان بى تحرکى مى کاهد.»
محققان اذعان مى کنند توصیه هاى پزشکان و سیاست هاى بهداشت عمومى باید 
بر اهمیت فعالیت در بزرگسالى و سایر عادات سالم که خطر سکته مغزى را کاهش 
مى دهند، تأکید کند. مطالعات قبلى نشان مى دهد که تقریباً 9 مورد از هر 10 سکته 

مغزى مى تواند ناشى از فاکتورهاى پرخطر قابل تغییر مانند بى تحرکى باشد.

چند ساعت تماشاى تلویزیون 
سبب سکته مغزى مى شود؟

شیر موز و عوارض آن
 در میان بسیارى از مردم 
کاهش تشنگى و به دلیل 
باید بدانید فارغ از مزه حال،

سب بدن نیست.
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20 و پس از

گوارش شــده و اختالالت خــواب افتادن روند
خواهد داشت.

تحقیقات نشان داده است خوردن شــیر موز
باعث تولید مواد ســمى در بدن شــود. همچ
موضوع مى تواند به گرفتگى سینوس ها، سرما
سرفه، و آلرژى در فرد دامن بزند. از سویى دیگ
این دو مواد غذایى هر دو مزه ش
دارند، اما در روند پس از هضم
آن ها بســیار

است.
ح در
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از
مع
شــده،
که شیر شیرین مى شو
موضوع باعث سردرگمى دستگ
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گفتگو با دانش آموخته رشته علوم و صنایع غذایى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 

با اولین و تنها آزمایشگاه همکار غذا و دارو در منطقه جنوب 
اصفهان آشنا شوید

آزمایشــگاه همکار غذا و دارو با نام شــرکت «آرکا تدبیر 
اسپادانا» یکى از مراکز آزمایشگاهى است که با هدف ارائه 
خدمات آزمایشگاهى کنترل کیفى مواد غذایى، آرایشى و 
بهداشتى در منطقه جنوب اصفهان در دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد شهرضا راه اندازى شده است.
مهندس فاطمه سادات میراجاق از دانش آموختگان رشته 
علوم و صنایع غذایى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا که 
از سهامداران شرکت «آرکا تدبیر اسپادانا» است در گفتگو 
با روزنامه «نصف جهان»، هدف از تأســیس این شرکت 
را در درجه اول انجــام آزمون هاى کنترل کیفى به عنوان 
آزمایشگاه معتمد و همکار غذا و دارو و همچنین برگزارى 
دوره هاى آموزشى مهارتى به منظور ارتقاى سطح کیفیت 
صنایع کشور و همچنین ایجاد کارآفرینى و اشتغال براى 
دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته صنایع غذایى و انجام 

پروژه هاى مرتبط با صنعت غذایى کشور عنوان کرد.
این دانشــجوى سال آخر مقطع کارشناســى ارشد رشته 
علوم و صنایع غذایى دانشگاه شهرضا در خصوص شروع 
فعالیت خود در این حوزه توضیــح داد: به دلیل عالقه زیاد 
به کار در آزمایشــگاه، همزمان با تحصیل در دانشگاه، به 
عنوان نیروى کار دانشجویى در آزمایشگاه صنایع غذایى 
مشغول به فعالیت شدم و در این مدت با توجه به امکانات 
خوب آموزشــى و وجود تجهیزات پیشــرفته و همچنین 
راهنمایى اســاتیدم به خصوص آقاى دکتر عموحیدرى،

 آزمایش هاى صنایع غذایى را فرا گرفتم و در این فضاى 
خوب آموزشى - پژوهشى روى فرموالسیون مواد غذایى 
مختلف نیز کار کردم و اساتیدم آقاى دکتر عموحیدرى و 

خانم دکتر اعرابى خیلى در این زمینه به من کمک کردند و 
تجربه هاى خود را در اختیار من قرار دادند تا اینکه ایده راه 

اندازى آزمایشگاه همکار غذا و دارو مطرح شد.
این دانش آموخته دانشگاه شهرضا با اشاره به اینکه پیش از 
آن در منطقه جنوب اصفهان آزمایشگاه همکار غذا و دارو 
وجود نداشت، گفت: از ســوى شبکه بهداشت شهرستان 
شهرضا این مسئله مطرح شد که در جنوب استان اصفهان 
همواره کمبود آزمایشگاه همکار غذا و دارو احساس مى شود 
و شهرستان هاى جنوب استان نمونه هاى آزمایشگاهى 
خود را به مرکز استان ارسال مى کنند و با توجه به امکانات 
خوب و تجهیزاتى که در دانشگاه آزاد شهرضا وجود دارد این 
ظرفیت وجود دارد که چنین آزمایشگاهى در شهرضا ایجاد 
شود، به همین دلیل و برحسب نیاز منطقه جنوب اصفهان، 
ایده راه اندازى این آزمایشگاه توسط اساتید گروه علوم و 
صنایع غذایى مطرح شد و پیگیرى هاى الزم در این زمینه 
انجام شد و با توجه به حضور فعال و عالقه مندى من و خانم 
مهندس عاطفه عابدى (دانش آموخته مقطع کارشناسى 
ارشد دانشگاه شهرضا و دانشجوى دکتراى صنایع غذایى) 
در زمان تأسیس شرکت «آرکا تدبیر اســپادانا» از سوى 
اساتیدمان بر مشارکت ما به عنوان سهامداران این شرکت و 
فعالیت در آن پیشنهاد داده شد و در نهایت شرکت با حمایت 
دانشگاه و حضور اساتید و ما به عنوان دانش آموختگان در 

دانشگاه تأسیس شد.  
وى با بیان اینکه هم اکنون نیز آزمایشگاه ما تنها مرکزى 
اســت که در این منطقه در زمینه کنتــرل کیفیت مواد 
غذایى، آرایشى و بهداشتى فعالیت مى کند، افزود: با اینکه 
آزمایشگاه ما نیاز به شرایط ایزوله و فضاى خاصى داشت، 

دانشگاه این فضا را براى ما فراهم کرد و اکنون من به همراه 
خانم عاطفه عابدى، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد شهرضا و اســتادانم آقاى دکتر عموحیدرى و خانم 
دکتر اعرابى و خانم دکتر لک زاده موفق به راه اندازى این 

آزمایشگاه در دانشگاه شهرضا شده ایم.
این دانش آموخته دانشگاه شــهرضا در ادامه عنوان کرد: 
از سال گذشته با آماده شدن محیط مناسب براى فعالیت، 
براى اخذ مجوزهــاى الزم نیز اقدام کردیم و دانشــگاه 

شهرضا نیز که در حال حاضر یکى از سهامداران این شرکت 
است، امکانات و تجهیزات و دستگاه هایى که نیاز داشتیم 
را در اختیار ما قــرار داد  و براى تأمین و خرید مابقى مواد و 
تجهیزات نیز از سوى هر یک از سهامداران بر اساس میزان 

سهمشان مبالغ نقدى اختصاص یافت.
وى اضافه کرد: در حال حاضر مرکز آزمایشگاهى شرکت 
«آرکا تدبیر اسپادانا» در حال طى کردن مراحل نهایى براى 
اخذ مجوز آزمایشگاه همکار غذا و دارو از سازمان غذا و دارو 

است و در آینده هم در نظر داریم آزمایشگاه شیمیایى با اخذ 
مجوز استاندارد بین المللى 17025  به عنوان مکمل این 

طرح، راه اندازى کنیم.
مهندس میراجاق در ادامه در خصوص اهداف آزمایشگاه 
شــرکت «آرکا تدبیر اســپادانا» نیز بیان کرد: مهمترین 
هدف ما در این مرکز ارائه خدمات آزمایشــگاهى کنترل 
کیفى موادغذایى، آرایشــى و بهداشــتى است که اغلب 
آزمایش هاى صنایع غذایــى را در زمینــه رئولوژیکى، 
میکروبیولوژى، شیمیایى، بافت سنجى و... انجام مى دهیم.

وى افزود: عالوه بر ایــن، ما در این شــرکت دوره هاى 
آموزشــى مهارتى را، هم به صورت کلى و هم به صورت 
جزئى براى دانشجویان و فارغ التحصیالن برگزار مى کنیم 
که عالقه مندان مى توانند با شــرکت در این کالس ها 
دوره هاى کارآموزى الزم را بگذرانند و آزمایش هاى صنایع 

غذایى را فرا بگیرند و سپس وارد بازار کار شوند.
این دانش آموخته دانشگاه شهرضا با اشاره به اینکه فعالیت 
در پروژه هاى مرتبط با صنعت غذایى کشور از دیگر اهداف 
راه اندازى این آزمایشــگاه اســت، گفت: ما با همکارى با 
شــرکت هاى صنعتى، پژوهش هاى صنایع غذایى مورد 
نظر آنها براى فرموالســیون محصــوالت غذایى و حل 
کردن مشــکالت این صنایع را انجام مى دهیم و تا کنون 
مشاوره هاى بسیارى به صورت رایگان با این شرکت ها 
انجام داده ایم؛ اما در نظر داریم از این پس با انعقاد قرارداد 
با شرکت ها این پروژه ها را انجام دهیم. میراجاق در این 
زمینه با اشاره به اینکه ما در این شرکت با تشکیل تیم، روى 
فرموالســیون مواد غذایى مختلف نیز تحقیق و پژوهش 
انجام مى دهیم توضیح داد: کارخانجات صنایع غذایى به 

علت تحریم ها براى تهیه برخى از مواد اولیه خود مجبور 
مى شوند آن مواد را تغییر دهند و ما با انجام تحقیقات روى 
فرموالســیون مواد غذایى به آنها کمک مى کنیم که با 
اســتفاده از مواد جدید بتوانند محصولى با همان فرمول و 
کیفیت قبلى تولید کنند و یا ممکن است در خط تولید خود با 
مشکلى روبه رو شوند که ما آن مشکل را براى آنها حل مى 
کنیم؛ یا اینکه براى فرموله کردن محصولى جدید و انجام 

تحقیق و توسعه آن کارخانه با آنها همکارى مى کنیم.
مهندس میراجاق خاطرنشــان کرد: ما حتى مى توانیم 
روى فرموالسیون نمونه ها هم کار کنیم، مثًال فرمولى 
که تا کنون در صنعت غذایى ایران روى آن پژوهش نشده 
و صنایع غذایى درخواســت مى دهند و ما در این زمینه 
پژوهش مى کنیم؛ به عنــوان مثال ما فرمول تهیه خمیر 
فوندانت را که به علت کاربرد بسیارش در صنعت شیرینى 
پزى سود خوبى دربردارد را نداشتیم اما من به مدت شش 
ماه روى فرمول خمیر فوندانت تحقیــق کردم و موفق 
شــدم با درصدهاى مختلف و مواد مختلف فرمول تهیه 

آن را پیدا کنم.
این دانش آموخته دانشگاه شهرضا با اشاره به اینکه شرکت 
«آرکا تدبیر اسپادانا» به آینده پیش رو امیدوار است، ابراز 
کرد: شروع فعالیت ما در این شرکت در بخش آزمایشگاه 
غذا و دارو بــود؛ اما تصمیم داریم بیــش از پیش در زمینه
 پروژه هاى صنعتى فعالیت کنیم و یک شرکت دانش بنیان 
در این زمینه نیز راه اندازى کنیــم و همچنین با آموزش 
مهارت هاى الزم به دانش آموختگان این صنعت موجب 
شویم این افراد با تخصص و مهارت باال وارد بازار کار شوند 

که تا کنون در این زمینه موفق عمل کرده ایم.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا، پرافتخارترین 
واحد دانشگاه آزاد اسالمى در جنوب استان  اصفهان

مرضیه غفاریان

امکانات رفاهى و تفریحى دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا
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دانشگاه آزاد شهرضا امکانات رفاهى و تفریحى متعددى را براى دانشجویان خود و عموم مردم تهیه و تدارك دیده است که یکى از آنها 
مجموعه پارك آبى و استخر رویاهاى آبى مى باشد. 


