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اداره کل زندان هاى استان اصفهان

اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهانـ  ابتداى اتوبان ذوب  آهنـ  اداره کل زندان هاى استان اصفهانـ  اداره مالى و پشتیبانى

شماره تماس: 031-37872102

آگهى مناقصه عمومى
دستگاه 
مناقصه گزار

اداره کل زندان هاى استان اصفهان 
نشانى: اصفهانـ  ابتداى اتوبان ذوب آهن 

انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهابموضوع مناقصه

تضمین شرکت در 
مناقصه

ضمانت نامه بانکى در وجه اداره کل زندانى هاى استان اصفهان 
ی ا واریز وجه نقد به شباى حساب IR 230100004061013107670409 نزد بانک مرکزى جمهورى 

اسالمى ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل زندان هاى استان اصفهان به مبلغ 2,296,000,000 ریال 
دریافت اسناد 

از طریق سامانه 
تدارکات دولت

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

از تاریخ 1400/07/01 لغایت 1400/07/07

تحویل اسناد 
صرفاً پاکت (الف)

دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان 
حداکثر تا تاریخ 1400/07/21

گشایش 
پیشنهادها

اداره کل زندان هاى استان اصفهان 
روز پنج شنبه مورخ 1400/07/22 ساعت 11/00 صبح 

نوبت اولنوبت اول

م.الف:1197628

مهدى حلوانى - شهردار خور 

شهردارى خور در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 12 مورخ 1400/05/19 شوراى محترم اسالمى شهر خور نسبت به اجراى 
نظافت و روفت و روب بخشى از معابر شهر خور شامل مجموعه هاى مسکونى امام على (ع) و امام رضا(ع) ولیعصر(عج) فاطمیه، 
مهدیه، رزمندگان و امام حسین(ع) از طریق آگهى تجدید مناقصه عمومى و به صورت حجمى براى مدت 12 ماه از 1400/7/1 
لغایت 1401/6/31 و با اعتبارى معادل 5,000,000,000 ریال (قیمت پایه) اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر، دریافت اسناد مناقصه و شــرکت در مناقصه تا پایان وقت ادارى ســاعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7 به 

شهردارى خور مراجعه نمایند.  
نشــانى: خور و بیابانک، میدان دفاع مقدس. تلفن: 46322127، 46322220-031 فاکس: 46323399، 031-46323200 

www.khoor.ir :وب سایت

آگهى تجدید مناقصه (مرحله اول)

م.الف: 1193642  

نوبت دومنوبت دوم

مهدى حلوانى - شهردار خور 

شهردارى خور به استناد مصوبه 398 مورخ 1400/3/12 شوراى اسالمى شهر خور و کمیسیون مورخ 1400/6/24 عالى معامالت 
در نظر دارد نسبت به فروش 1 پالك زمین با کاربرى فرهنگى واقع در بلوار شهداى شهر خور از طریق آگهى تجدید مزایده و 
دریافت بهاى آن به صورت نقد اقدام نماید. (پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهى به عهده خریدار مى باشد) متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت سایر مدارك و شــرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 14:30 روز 

چهارشنبه مورخ 1400/7/7 به شهردارى خور مراجعه نمایند. 
نشــانى: خور و بیابانک، میدان دفاع مقدس. تلفن: 46322127، 46322220-031 فاکس: 46323399، 031-46323200 

www.khoor.ir :وب سایت

آگهى تجدید مزایده (مرحله دوم)

م.الف: 1193679  

نوبت دومنوبت دوم

 طرح ملى ایران یاران جوان با مشــارکت اعضاى جوانان با هدف مهار ویروس کرونا و 
شتاب بخشى در امر واکسیناسیون در هالل احمر اصفهان در حال اجرا مى باشد.

به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان، شهریار انصارى طادى، 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان با بیان این خبر گفت: آموزش 110 نفر از 
اعضاى جوانان خواهر و برادر در دو مرحله جهت مشارکت در طرح ملى ایران یاران جوان 

با همکارى شبکه بهداشت و درمان آغاز شد. 
 انصارى طادى تصریح کرد: جوانان داوطلب عضو هالل احمر اصفهان به مانند همیشه 
پاى کار آمدند تا با فراگیرى آموزش هاى الزم براى طرح ایران یاران جوان با همکارى 
شبکه بهداشت در پایگاه هاى واکسیناسیون کار واکسیناسیون را انجام دهند تا روند این 

امر در کشور به خوبى اجرا شود.
وى با اشــاره به اینکه اجــراى این طرح و حضــور داوطلبانه اعضا باعث تســریع در 
خدمت رسانى در امر واکسیناسیون به مردم مى شــود، از همه اعضایى که به صورت 

داوطلبانه در این طرح مشارکت دارند تشکر کرد.

اجراى طرح ملى ایران یاران جوان در هالل احمر اصفهان

دیوان محاســبات گزارشــى از نتایج حاصل از نظارت 
مســتمر چهار ماهه بر اجراى قانون بودجه سال 1400 

را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومى دیوان محاسبات، در بازه زمانى 
4 ماه ابتداى سال، از مجموع 175 جزء بند و تبصره قانون 
بودجه ســال 1400، مفاد، 60 حکم معادل 34/5 درصد 
به صورت کامل اجراشده اســت و تعداد 55 حکم معادل 
30 درصد از احکام به صورت ناقص اجراشده و 60 حکم 

معادل 34/5 درصد کًال اجرا نشده است.
نکته قابل توجه اینکه از مجموع 1118 دستگاه اجرایى 
مشمول ارائه صورتحســاب ماهانه، تعداد 900 دستگاه 
معــادل 81 درصد در موعد مقرر گزارش دســتگاه خود 

را به دیوان محاســبات کشــور ارائــه نموده اند و 218 
دســتگاه اجرایى معادل 19 درصد همچنــان به عنوان 
«حســاب نداده» شناخته مى شــوند. الزم به ذکر است 
با همکارى خزانه دارى کل کشــور، تعداد دستگاه هاى 
«حساب نداده» از 306 دستگاه در پایان اردیبهشت ماه 
بــه 218 دســتگاه در پایــان تیرمــاه کاهش یافتــه

 است.
بررسى وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در 
4 ماهه منتهى تیرماه 1400 از تحقق 47 درصدى منابع 
بودجه اى در مقابل تحقق 62 درصدى مصارف حکایت 
دارد که به منظور پوشش کسرى موجود، دولت بخشى 
از این کســرى را از محل تنخواه گردان خزانه و بخشى 

دیگر را از محل منابع موضوع ماده 125 قانون محاسبات 
عمومى تأمین نموده است.

عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدى پیش بینى شده 
در قانون از سوى دستگاه هاى اجرایى متولى امر، در مقابل 
تحقق کامل غالب هزینه ها و مصارف پیش بینى شــده، 
منجر به ادامه روند کسرى در بودجه کل کشور در چهار 

ماه ابتداى سال شده است.
یافته هاى دیوان محاســبات کشور نشان مى دهد بیش 
از 90 درصد از درآمدهاى مالیاتى مســتقیم در چهار ماه 
ابتداى سال نســبت به میزان پیش بینى شده در قانون 
بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه دو 

ماهه ابتداى سال رشد نشان مى دهد.

گزارش دیوان محاسبات از نتایج نظارت بر اجراى قانون بودجه 

رئیس اداره امور فرهنگى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان از 
برگزارى برنامه نمایشگاهى «هنوز ادامه دارد...» در ایام هفته دفاع مقدس خبر داد.

سید صالح خشــوعى با اشــاره به برنامه هاى هفته دفاع مقدس اظهار کرد: کتابخانه 
تخصصى «ایثار و شهادت»، ســوم مهرماه از سوى فرهنگســراى پایدارى و در محل 

گلستان شهداى اصفهان افتتاح شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وى به اجراى برنامه نمایشگاهى «هنوز ادامه دارد...» در ایام هفته دفاع مقدس نیز اشاره 
کرد و افزود: این برنامه از پنج غرفه تلفیقى به همراه  معرفــى دفاع مقدس از زبان هنر 
تشکیل شده که شــامل غرفه هاى پازل و چیدمان، غرفه گنج مثل بازى ماروپله، غرفه 
روایت کوتاه(پرسشگرانه)، غرفه نقاشى و غرفه نقالى است که پس از بازى هاى هنرى، 
برندگان به کلمه مورد نظر که پشت صفحه فلزى کار شــده و یک شعار حماسى دفاع 
مقدس را مى سازد، مى رسند و در پایان برنامه با حضور راوى برجسته و مجرى از شعار 

رونمایى شده و جوایز به برندگان اهدا خواهد شد.
 خشوعى گفت: نشســت تخصصى طرح هاى فرهنگى بانوان در حوزه فرهنگ پایدارى 
استان اصفهان نیز چهارم مهرماه به همت مرکز تخصصى بانوان آفتاب در سالن کنفرانس 

کتابخانه مرکزى برگزار مى شود.
وى خاطرنشان کرد:  نمایش «آیینه اختیار» با محوریت نقالى و نمایش نوجوانان و جوانان 
در مورد نوجوانان مؤثر در واقعه کربال از سوى مرکز تخصصى نوجوان و مرکز تخصصى 

هنرهاى آیینى و سنتى تهیه شده که دوم مهرماه به نمایش درمى آید.
گفتنى است؛ عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشــتر و دریافت جدول برنامه هاى 
ویژه هفته دفاع مقدس و اربعین مى توانند به سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

برگزارى نمایشگاه «هنوز ادامه دارد...» در گلستان شهدا

     

ورزش منظم، اضطراب را کاهش مى دهدصنایع  دارویى اصفهان قادر به افزایش صادرات هستندساخت «پایتخت7» منتفى شد!حداقل حقوق بازنشستگان چقدر شد؟ عزت اللهى نویسنده مى شود؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

براى همیشه 
با سس کچاپ 

خداحافظى کنید

آشفته بازار بلیت سفر اربعین در اصفهان
3

5

فتح خرمشهر
 بزرگ ترین 

دستاورد رزمندگان 
اصفهانى بود

برخى افراد طعم و مزه هر غذایى را در استفاده از سس 
براى آن مى دانند؛ از اسپاگتى گرفته تا پیتزا و حتى 

ساندویچ ها. اما زمان آن فرا رسیده که چشمان خود 
را باز کنیم و از عوارض مصرف سس گوجه فرنگى 

مطلع شویم! به یاد داشته باشید که ...

یک تحلیلگر دفاع مقدس گفت: فتح خرمشهر از 
جمله دستاوردهاى رزمندگان اصفهان در دوران 
دفاع مقدس است به گونه اى که با کمترین نیرو 
و امکانات از سمت اروند و شلمچه وارد خرمشهر 
شدند و غنیمت جنگى و اسیران بسیارى گرفتند.

علیرضا دلبران در گفتگو با «ایمنا»، در خصوص 
نقش رزمندگان اصفهان در دوران دفاع مقدس، 
اظهار کــرد: یکــى از مهمتریــن ویژگى هاى 
رزمنــدگان اصفهانــى در دوران دفاع مقدس 

قانون مدارى، مسئولیت پذیرى...

ادامه کم بارشى در اصفهان تا پایان آبانادامه کم بارشى در اصفهان تا پایان آبان
تغییر اقلیم اصفهان، جو و ترکیبات جوى و سامانه هاى جوى را به طور کامل تغییر داده است تغییر اقلیم اصفهان، جو و ترکیبات جوى و سامانه هاى جوى را به طور کامل تغییر داده است 

3

2000 اصفهانى ویزاى سفر به عراق را دریافت کرده اند، اما صندلى پرواز ندارند!

پرسپولیس و سپاهان
 16 مهر در  آزادى

محرم اوکى داد

اگر اتفاق خاصى نیافتد دو تیم پرسپولیس و سپاهان 
در یک دیدار تدارکاتى آن هم در استادیوم آزادى 

به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چه عواملى موجب 
گسترش گرد و غبار 
در شرق اصفهان
 شده است؟

دایر شدن کالس هاى حضورى از اول تا 15 آبان ماه
2
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قدوس براى لیورپولقدوس براى لیورپول
 خط و نشان کشید! خط و نشان کشید!

4

2

3

وزیر تعاون، کار و رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى:اجتماعى:

جاماندگان جاماندگان 
یارانه معیشتى یارانه معیشتى 

منتظر باشند منتظر باشند 

سخنگوى ستاد استانى سخنگوى ستاد استانى 
مقابله با کرونا در اصفهان مقابله با کرونا در اصفهان 

خبرداد؛خبرداد؛

واکسیناسیون واکسیناسیون 
کاملکامل

  880880 هزار نفر  هزار نفر 
در استان در استان 

  

4

ا

 بازى در 
نقش منفى 
لذت  بخش
 است

آزیتا  ترکاشوند:

سس 

د
ى
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با اخبار متعدد از میزان حقوق بازنشستگان و همسان سازى 
حقوق آنها شــاید هنوز هم برخى بازنشستگان ندانند در 
نهایت حداقل حقوق آنها چقدر شده است. آیا ممکن است 
در ماه  هاى آینده مجدداً حقوق آنها تغییر کند یا اکنون دیگر 

حداقل حقوق آنها مشخص و نهایى شده است؟
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران در این مورد ارقامى 
اعالم کرده که نشان مى دهد هر بازنشسته تأمین اجتماعى 
حداقل حقوقى که مى تواند بگیرد چهــار میلیون و 200 
هزار تومان اســت. على دهقان کیا گفته اســت: در سال 
1400 با افزایش دستمزد و اجراى متناسب سازى حقوق 
بازنشستگان، افرادى که 30 سال سابقه دارند، چهار میلیون 

و 200 هزار تومان و افرادى که باالى 35 سال سابقه دارند 
چهار میلیون و 300 هزار تومان مى توانند دریافت کنند.

رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با بیان اینکه براى 
بازنشستگان سایر سطوح نیز شرایطى نیز تعریف شده است، 
در توضیح جزئیاتى از همسان سازى حقوق خاطرنشان کرد: 
ممکن است موقع افزایش دســتمزد، اعالم کنند افزایش 
دستمزد سال 1401 منهاى متناسب سازى باشد و ما این 
را نمى پذیریم. متناسب ســازى جزو حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعى قرار گرفته و افزایش دســتمزد بر مبناى 
متناسب سازى و حقوق است. ما افزایش دستمزد را بر این 

مبنا قبول داریم.

مدیرکل سالمت و تندرســتى وزارت آموزش و پرورش 
درباره بازگشــایى مدارس گفت: آموزش مدارس از روز 
شنبه سوم مهرماه در سطح کشور آغاز مى شود اما آموزش 
حضورى فقط در برخى مدارس روستایى و عشایرى آغاز 

مى شود
محمد محســن بیگى افزود: در مراکز شهرها و استان ها 
که شــهرهاى بزرگ و پرتراکم هســتند تا پایان مهرماه 
آموزش بــه صورت مجازى بــوده و ان شــاءا... از پایان 
مهرها و در نیمــه اول آبان ماه به صــورت نوبت بندى و 
برنامه ریزى شده مدارس شهرها هم باز خواهد شد. در واقع 
از پنج شنبه(امروز) غیر از مناطق روستایى و عشایرى که 

جمعیت دانش آموزى آنها کمتر از 15 نفر باشد مدارس به 
صورت حضورى باز نخواهد بود.

محسن بیگى تصریح کرد: جشن ها و برنامه هایى هم که در 
قالب شکوفه ها گفته مى شود به صورت نمادین و مجازى 
بوده و مدارس شهرها اجازه برگزارى چنین برنامه هایى را 
ندارند. وى با یادآورى اینکــه از اول تا نیمه آبان  مدارس 
براســاس جمعیت، نوبت بندى انجام داده و کالس هاى 
حضورى را دایر مى کنند، توضیح داد: تا آن زمان وضعیت 
بیمارى هم فروکــش خواهد کرد و واکسیناســیون هم 
نگرانى ها را کمتر کرده و براســاس آمادگى و نوبت بندى 

آموزش حضورى هم انجام خواهد شد.

حداقل حقوق بازنشستگان 
چقدر شد؟

دایر شدن کالس هاى حضورى 
از اول تا 15 آبان ماه

«دورهمى»، پربیننده  تر از 
شبکه نسیم!

طبق نظرسنجى  هاى     روزنامه خراسان|
مرکز تحقیقات رسانه ملى،  گاه بعضى برنامه  هاى 
شبکه  هاى تلویزیون، بیشتر از شبکه پخش  کننده 
مخاطب دارند؛ در حالى که این اتفاق از نظرمنطقى 
غیرممکن اســت. مثًال طبق نتایج نظرســنجى 
زمستان 99، شبکه نسیم 29 درصد مخاطب داشته 
است، اما برنامه «دورهمى» محصول همین شبکه،

 39 درصــد! در همین نظرســنجى شــبکه یک 
44/5درصد مخاطــب اما ســریال «خانه امن» 
محصول همین شبکه، 44/6 درصد مخاطب داشته 
است. چطور ممکن است کسى «دورهمى» ببیند، 

ولى شبکه نسیم نبیند؟!

فایزر به چه کسانى 
تزریق مى شود؟

  باشگاه خبرنگاران جوان | مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اظهار 
کرد: ایران در حال خرید دو میلیون دوز واکســن 
کروناى محصول شرکت هاى آلمانى «فایزر» و 
«بیو ان تک» از کشور بلژیک است. حیدر محمدى 
تأکید کرد: این واکســن ها به عنوان دوز بوستر 

(سوم) کادر درمان استفاده خواهد شد.

افزایش شهریه دانشگاه آزاد 
  مهر| سخنگوى دانشــگاه آزاد افزایش 
شهریه دانشگاه آزاد اســالمى در سال تحصیلى 
1401-1400 را نزدیک به 20 درصد اعالم کرد. 
احمد حیدرى گفت: امسال در خصوص شهریه، 
تغییر محسوسى نسبت به ســال گذشته نداریم. 
البته در برخى رشــته ها شــاهد کاهش شهریه 

خواهیم بود.

سنگ نورد تاریخ ساز
  جى پالس | الناز رکابى در مســابقات 
صخره نوردى قهرمانى جهان مدال برنز را از آن 
خود کرد. محیا دارابیان دیگر نماینده کشورمان 
در جایگاه نهم قرار گرفت. پیش از این دارابیان در 
مسابقات قهرمانى جوانان جهان سوم و تاریخ ساز 
شده بود. الناز رکابى مربى دارابیان نیز در مسابقات 
قهرمانى بزرگساالن صاحب نشان برنز شد تا در 
رده بزرگساالن نام خود را به عنوان اولین مدال آور 

تاریخ ایران در این رده سنى ثبت کند.

چنبره  خطرناك
  ایلنا | رضا حاجى کریم، عضو هیئت مدیره 
فدراسیون صنعت آب گفت: اگر بخواهیم به هر 
روشى به شهرى مثل سیســتان  و بلوچستان که 
ســابقه کم آبى دارد، آب ببریم اما سیاستگذارى 
نشــود که با این آب چه صنایعى توسعه پیدا کند، 
الگوى ایجاد شــغل چگونه باشد و جمعیت از آن 
چگونه استفاده کند، در چنبره اى گرفتار مى شویم 
که همــه آب خلیج فارس را هم شــیرین کنیم، 

فایده ندارد.

حمله سایت زاکانى 
به یک بازیگر

  دیده بان ایران | ارگان رسانه اى متعلق 
به شهردار جدید تهران خواستار ممنوع التصویرى  
امیرحســین صدیق شــد. رســانه اصولگراى 
«جهان نیوز» نوشت: امیر حسین صدیق بازیگر 
پرحاشیه تلویزیون با انتشار یک استورى در صفحه 
شخصى خود در اینستاگرام طعنه بى مزه برخى 
کاربران فضاى مجازى...  را درباره واکسن ایرانى 
برکت بازنشر داده است. جالب تر آنجاست که در 
هفته هاى گذشته هم آقاى بازیگر در آنتن رسانه 
ملى رؤیت شد. این در حالى است که صدا و سیما 
براى تبلیغ واکسن ایرانى کرونا به عنوان دستاورد 
بزرگ دانشمندان کشورمان تبلیغات زیادى انجام 
مى دهد اما آنتن را در اختیــار چنین افرادى قرار 

مى دهد.

چین هم از ایران نفت نمى خرد! 
  تجارت نیوز | صادرات نفت ایران به چین 99 
درصد کم شــد. این یعنى بزرگ ترین خریدار نفت 
ایران، در هفت ماهه نخست ســال 2021 تنها 220 
هزار بشــکه نفت از ایران خریده، معادل 11 میلیون 
دالر.  این آمار زمانى جالب مى شــود که بدانیم چین 
ماهانه 41 میلیون بشــکه نفت وارد مى کند اما سهم 
ایران در این هفت ماه حتى به یک میلیون بشکه هم 
نمى رسد! عربستان در هفت ماهه نخست امسال 23 
میلیارد دالر نفت به چین صادر کرده که دو هزار برابر 

میزان صادرات نفت ایران به چین بوده.

مگان سوارى جنجالى
  روزنامه شرق| اظهارنظر «آیت ا... محسن 
مجتهدشبســترى»، درباره مصوبه مجلس مبنى بر 
«صدور مجوز بــراى واردات خودروهاى خارجى» 
جنجال برانگیر شده است. درحالى که او استفاده مردم 
از ماشین هاى خارجى را دون شأن جمهورى اسالمى 
دانســته، عکس هایى از او ســوار بر خودروى مگان 

منتشر شده است.

دستور هماهنگ؟
یکى    روزنامه جمهورى اسالمى |
از این شــخصیت ها که در چندین سال اخیر تالش 
مى شــود چهره تابناك و خدمات درخشــان وى در 
انقالب و جنگ نادیده گرفته و تحریف شود، شخص 
آیت ا... هاشمى رفسنجانى است، سکوت و تحریفى 
که به نظر مى آید دســتورى و هماهنگ ازسوى اتاق 

فکرهاى حسد و کینه در این کشور جارى است.

تصمیم کبرى
  پانا | رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه سازان کشور با بیان اینکه دولت باید تصمیمى 
کبرى بگیرد و در قیمتگذارى خــودرو دخالت نکند، 
مى گوید شوراى رقابت باید پاى خود را از قیمتگذارى 
در خودرو کنار بکشــد، این شــرایط موجب مى شود 
افزایش قیمت کارخانه اى خودرو، حاشیه سود دالالن 
را کاهش دهد و پیش بینى مى شود قیمت هاى حاشیه 

بازار تا 30 درصد کاهش یابد.

سازمان ثبت هم موافقت کرد
معاون اسناد ســازمان ثبت    اقتصادآنالین|
اسناد و امالك کشور با صدور بخشنامه اى اعالم کرد 
که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پالك براى نقل و 
انتقال کافى است. در بخشنامه اى که روز چهارشنبه با 
امضاى مهدى اقبال منتشر شده، آمده است: برگ سبز 
صادره از مراکز تعویض پالك، کافى است و لزومى به 

اخذ تأییدیه نقل و انتقال نیست.

دیدگاه آمریکا 
درباره تیم جدید ایران

یک مقام وزارت امورخارجه آمریکا درباره    بهار |
از ســرگیرى رایزنى ها در وین گفت: مقامات پیشین 
ایرانى گفته بودند که دولت جدید در جریان مذاکرات 
وین قرار دارد و به دیپلمات هاى غربى اطمینان داده 
بودند که رایزنى ها طى چند هفته از سر گرفته مى شود، 
اما وقتــى آنچه مقامات جدید و رســانه ها مى گویند 
را بررســى مى کنیم، متوجه مى شــویم که احتماًال 
تیم جدید چارچوب مذاکره شــده قبلــى را نخواهد 

پذیرفت.

طالبان اداره انرژى اتمى دارد!
ســخنگوى طالبان انتصابات جدید در    رکنا |
دولت موقت طالبان را اعالم کــرد. ذبیح ا... مجاهد 
از جمله گفت که «نجیــب ا...» به عنوان رئیس اداره 
انرژى اتمى از ســوى طالبان تعیین شده  است. وى 
خاطرنشان کرد:  دولت در انتصابات بیشترین حرفه اى 
بودن را در نظر گرفته است که باعث بهتر شدن کار و 

استاندارد شدن کابینه مى شود.

خبرخوان

حسن روحانى هنوز حکم نگرفته و همین هم گمانه زنى ها 
درباره آینده سیاســى او را داغ تر کرده است. آنقدر که یک 
روزنامه اصالح طلب حدس مى زند او یک استراحت مطلق 

در پیش داشته باشد.
گمانه زنى درباره آینده سیاسى حسن روحانى از خیلى وقت 
پیش شروع شد، حتى همان وقتى که رئیس جمهور بود. با 
توجه به اینکه در دور دوم ریاســت جمهورى قرار داشت و 
معلوم بود در پاستور ماندنى نیست، شایعات بسیارى درباره 
آینده سیاسى او شکل گرفت. به خصوص که در همان دولت 
دوم در مواضع سیاسى خود تغییراتى داده و از اصالح طلبان 
فاصله گرفته بود. جریان سیاسى حامى روحانى دیگر او را 
از خود نمى دانســت و مدعى بودند که او چرخیده و در این 
چرخش نیز صرفاً به مصلحت شخصى و آینده سیاسى خود 

نظر داشته است.
اکنون اما با گذشــت بیش از یک ماه از شــروع کار دولت 
سیزدهم و بالتکلیف ماندن روحانى، به نظر مى رسد که آنچه 
اصالح طلبان اسمش را مصلحت سنجى شخصى گذاشته 
بودند براى روحانى کارکرد نداشته است. هنوز تکلیف جایگاه 
بعدى او معلوم نیست و گمانه ها نیز بسیار است.گروهى باور 
دارند که او حداقل تا مدتى حاشیه نشین خواهد شد و برخى 
دیگر نیز حضور درمجمع تشــخیص مصلحت نظام که 
تقریبًا مقصد همه بازنشستگان سیاســى است را جایگاه 

بعدى او مى دانند.
گمانه ها ادامــه دارد اما نکته جالب آن اســت که روزنامه 
اصالح طلب «آفتاب یزد» با اشاره به همین گمانه ها مدعى 

مى شود، او به استراحت مطلق خواهد رفت!
این روزنامه نزدیک به عارف که بعد از تغییر دولت حسابى 
منتقد دولت قبلى و حامى رئیسى شده، این بار مى نویسد: 
«برخى مى گویند رئیس جمهور سابق حاال براى استراحت 
به اتریش رفته و در کنار دخترش به سر مى برد، عده اى نیز 
بر این اعتقادند که دلخورى هاى حسن روحانى سبب شده تا 
این روزها منزوى شده و کنج عزلت بگزیند. برخى شایعات 
نیز از این حکایت دارد که حسن روحانى پس از دوره ریاست 
جمهورى اش از تیم جدید ساکن پاستور خواسته تا دفترى 
را به او اختصاص بدهند چون درحــال حاضر اگر مراجعه 
کننده اى داشته باشــد دفترى ندارد که از او پذیرایى کند و 
چون این اتفاق نیافتاده تصمیم گرفته اســت که منفعل و 

منزوى باشــد! برخى هم از آب گل آلود ماهى مى گیرند و 
مى گویند مگر روحانى براى رؤساى جمهور پیش از خود دفتر 
تهیه کرده که حاال انتظار دفتر از رئیس جمهور جدید دارد! از 
سوى دیگر برخى نیز موضوع غیبت روحانى را به حکم او در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گره مى زنند و بر این باورند 
که چون حکمى براى او صادر نشده روحانى تصمیم به انزوا 
گرفته است. در این بین برخى نیز بر این باورند که روحانى 
به این دلیل که کارنامه موفقى در زمان ریاست جمهورى 
خود ارائه نداده اســت و از آنجایى که اهل مشورت نیست، 
حکمى براى حضور او در مجمع صادر نشده، برخى دیگر هم 
غیبتش را به قهر او با یارانش نسبت مى دهند و مى گویند بعد 
از اتمام دوره ریاست جمهورى اش چون از طرف یاران طرد 
شده تصمیم به انزوا گرفته است. حتى شایعاتى در خصوص 
تماس هاى او با یارانش براى کوهپیمایى که مورد اجابت 

واقع نشده هم مطرح اســت. البته که همه موارد ذکر شده 
چیزى جز شایعه نیست و هنوز مشخص نیست دلیل اصلى 

این غیبت چه مى تواند باشد.»
تشکیکى که این روزنامه در به مجمع رفتن روحانى ایجاد 
مى کند درحالى است که منصور حقیقت پور نماینده دوره 
نهم مجلس شوراى اســالمى در گفتگو با «نامه نیوز» به 
نکته قابل توجهى اشاره مى کند. او درباره الریجانى  حرف 
مى زند اما آنچه مى گوید را مى توان به روحانى هم تعمیم 
داد. حقیقت پور مى گوید: «حتى برخى رئیس جمهورهاى 
رفوزه هم با حکم رهبرى در مجمع مى نشینند». بیراه هم 
نمى گوید، در نظر گرفتن همین نکته کافى است تا حرف و 
حدیث هایى که درباره به مجمع نرفتن روحانى مطرح است 

را قابل توجه ندانیم. 
عضویت عادى در مجمع تشخیص مصلحت نظام اما به 

نظر نمى رسد که توقع روحانى و حامیانش را برآورده کند. 
شاهد آنکه محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران چندى 
قبل به «خبرآنالین» گفته بود: «فکر مى کنم مقام معظم 
رهبرى در صورت اعالم تمایل او و توافق ایشان عالوه بر 
مسئولیت عضویت او در مجمع تشخیص چه بسا در دوره اى 
که مسئولیت آقاى صادق الریجانى تمام شود، بنا بر احراز 
صالحیت و قابلیت هاى منحصربه فــرد آقاى روحانى در 
قیاس با اعضــاى فعلى مجمع، ریاســت را برعهده آقاى 

روحانى واگذار خواهند کرد.»
اما آملى الریجانــى با حکمى که اخیراً بــراى محمدباقر 
ذوالقدر به عنوان دبیر مجمع صادر کرده، جایگاه خود را به 
رخ کشیده و به همه تحلیلگرانى که از انزواى او مى گفتند 
نشان داده که نه تنها در مجمع ماندنى است، بلکه موقعیتش 

هم تقویت شده است.

محمد مهاجرى، فعال رسانه اى اصولگرا به حضور وزراى 
دولت احمدى نژاد در کابینه رئیسى واکنش نشان داد و در 
کنایه اى خطاب به رئیس دولت سیزدهم گفت: نکند رئیس 

جمهور واقعى احمدى نژاد باشد؟! 
مهاجرى در کانــال تلگرامى خود نوشــت: مارگزیده از 
ریسمان سیاه و سفید مى ترســد. من هم نگران نفوذ در 
دولت سیزدهم هســتم. روزهاى اول اینطورى نبودم اما 
حاال بعضى انتصاب ها از اتفاقاتى حکایت مى کند که آدم 
ترس برش مى دارد. انتخاب 10 عضو کابینه رئیسى از میان 
وزرا و معاونان وزیران دولت هاى نهم و دهم به خودى خود 
مهم نیست. بعضى از آنها اتفاقاً کارآمد و پاکدست اند. بحث 

بر سر تک مهره ها نیست. حرف بر سر مهره چینى هایى 
است که در قالب یک حرکت نرم و بى صدا اما سریع، دارد تا 
عمق جان دولت آقاى رئیسى رسوخ مى کند. بعضى از این 
افراد، در دوره احمدى نژاد چاکر و مخلص و فریفته او بوده 
اند و حاال رختشان را عوض کرده اند و به اسم هاى قالبى 
خودشان را جا مى زنند. نگرانم که آقاى رئیسى از این بازى 
پنهان بى خبر باشد و روزى چشــم باز کند و ببیند رئیس 
جمهور واقعى احمدى نژاد است.   نمى دانم چه جوابى وجود 
دارد به این پرسش که: اگر قرار است همان تفکر و شیوه 
احمدى نژادى در ارکان دولت النه کند، چرا آقاى ئیسى 

آمده ؟ خب خود احمدى نژاد برگردد بهتر نیست؟

از همان زمان پرداخت اولین یارانه معیشــتى تعدادى از 
متقاضیان گالیه داشتند که درخواســت آنها تأیید نشده 
اســت؛ با این حال، همچنان این طرح اجرا شد و معموًال 
هر ماه پس از پرداخت این یارانه، بار دیگر برخى انتقادات 
و گالیه هاى خــود را مطرح کردند. حتــى تعدادى از این 
متقاضیان نیز همچنان در انتظار اعالم ثبت نام جدید براى 

یارانه معیشتى هستند.
اخیراً نیز در پى انتشــار خبرى مبنى بر آغاز پیش ثبت نام 
جاماندگان یارانه نقدى، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
با صدور اطالعیه اى این موضوع را تکذیب و اعالم کرد: 
در حال حاضر هیچ سایت یا سامانه اى براى ثبت نام  یارانه 

نقدى توسط این وزارتخانه اعالم نشده است. 
با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفته که این 
موضوع همچنان در حال بررسى است. به نظر مى رسد هنوز 

این موضوع از دستور کار دولت خارج نشده است.
حجت عبدالملکى در پاسخ به سئوالى در مورد مطالبى که 
در فضاى مجازى براى ثبت نام جاماندگان یارانه معیشتى 
مطرح مى شود، عنوان کرده است: طرحى در دولت در دست 

بررسى است که هنوز به نتیجه نرسیده و در حال طراحى و 
زمانبندى نحوه اجراى آن هستیم که هنوز هیچکدام نهایى 

نشده و در دست بررسى قرار دارد.
پیش از این نیز در ابتداى خرداد ماه، هیئت وزیران مصوب 
کرد که به همه  کســانى که یارانه نمى گیرند فرصت داده 
شود که براى دریافت یارانه نقدى و معیشتى ثبت نام کنند. 
طبق این طرح قرار بوده این فرصت ثبت نام فقط مختص 
یارانه نقدى 45 هزار تومانى نباشد و متقاضیان براى دریافت 
یارانه معیشتى بنزین نیز ثبت درخواست کنند؛ با این حال، 
هنوز ثبت نام شروع نشده اما به نظر مى رسد دولت ابراهیم 
رئیسى به دنبال این است که یارانه جدید را براى جاماندگان 

برقرار کند. 
یارانه معیشتى دهم هر ماه پرداخت مى شود. بر این اساس، 
خانواده هاى یک نفره 55 هزار تومان، خانواده هاى دو نفره 
103 هزار تومان، خانواده هاى سه نفره 138 هزار تومان، 
خانواده هاى چهار نفره 172 هزار تومــان و خانواده هاى 
پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان یارانه معیشتى دریافت 

مى کنند.

با توجه به شرطى که امسال کشورمان براى زائران اربعین 
اجبار کرده است و بر اســاس آن زائران فقط مى توانند از 
«طریق هوایى» عازم عراق شــوند، یک سئوال بزرگ و 

اساسى درباره ظرفیت اعزام شرکت هاى هواپیمایى براى 
انتقال 60 هزار زائر کشورمان در بازه زمانى تقریباً بین پنج تا 

شش روز ایجاد شده است!
داستان از این قرار اســت که اگر نخســتین پرواز زائران 
کشــورمان را با توجه به صدور ویزاها، 31 شهریور در نظر 
بگیریم، عمًال تا روز اربعین حســینى که در ایران 5 مهر 
و در عراق 6 مهر اســت، براى اعزام هوایــى این 60 هزار 

زائر کشــورمان صرفًا یک بازه زمانى شش روزه فرصت 
وجود دارد!

حال اگر ظرفیت هر پرواز از ایستگاه هاى پروازى کشورمان 
به مقصد فرودگاه هاى نجف و بغداد را هم به صورت میانگین 
150 نفر در نظر بگیریم، در مجموع بــه 400 پرواز براى 
انتقال تمام 60 هزار زائر ایرانى نیاز خواهد بود؛ از طرفى با 
توجه به فرصت محدود شش روزه براى انتقال تمام زائران 
به عراق تا روز اربعین، براى عملى شــدن این 400 پرواز 
باید روزانه 66 پرواز از 6 ایستگاه پروازى درنظر گرفته شده 

کشورمان انجام شود! 
حال مسئوالن مربوطه در ستاد مرکزى اربعین و سازمان 
حج و زیارت باید پاسخگوى این سئوال زائران باشند که اگر 
تمام ایستگاه هاى پروازى کشور که براى پروازهاى اربعین 
در نظر گرفته شده، پاى کار این عملیات حاضر باشند و حتى 
بدون درنظر گرفتن مشکالت احتمالى که معموًال در انجام 
پروازها ایجاد مى شود، آیا شــرکت هاى هواپیمایى توان 
انجام روزانه 66 پرواز ویژه اربعین را خواهند داشت؟! و از 
سوى دیگر، آیا فرودگاه هاى نجف و بغداد ظرفیت پذیرش 

روزانه 66 پرواز فقط از مبدأ ایران را دارند؟! 

شایعات بسیارى درباره رئیس جمهور سابق شکل گرفته است

آینده سیاسى حسن روحانى کجاست؟

نکند رئیس جمهور احمدى نژاد است؟!

ابهام بزرگ در مسیر انتقال هوایى زائران اربعین جاماندگان یارانه معیشتى منتظر باشند 
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نارنگى هاى رنگ شده به 
اصفهان نرسیده است 

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: امسال هنوز گزارشى مبنى بر توزیع نارنگى هاى 
رنگ شده در اسـتان اصفهان گزارش نشده است. سید 
مهدى میرجهانیان با اشاره به اینکه توزیع نارنگى هاى 
رنگ شـده در حوضچه هـاى رنگى به مرکز بهداشـت 
اسـتان اصفهان ارائه مى شـد، اظهار کرد: امسال هنوز 
در این زمینه گزارشى ارائه نشده است. وى با بیان اینکه 
سازمان غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در 
زمینه نظارت بر بازار میوه هر روز نمونه بردارى هاى الزم 
را انجام مى دهد، ادامه داد: امسـال برخالف سـال هاى 
گذشته هنوز گزارشى در خصوص توزیع میوه هاى رنگ 

شده در اصفهان اعالم نشده است.

عدم تغییر ساعت 
سرویس دهى مترو

مدیرعامل شـرکت مترو منطقه اصفهان گفت: ساعت 
سـرویس دهى متروى اصفهـان از 31 شـهریور تغییر 
نخواهد کـرد و طبق روال عـادى ادامه خواهد داشـت.
احمدرضا طحانیان افزود: سرویس دهى خط یک قطار 
شـهرى نیمه دوم سـال در روز هاى عادى از سـاعت 6 

و15دقیقه تا 21 با سرفاصله 15 دقیقه خواهد بود.

احداث مجتمع صنفى 
پرندگان بومى 

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: پروژه مجتمع 
صنفـى پرنـدگان بومـى (ذبحـى) اصفهـان در مرحله 
اتمـام مراحل عمرانـى و امضـاى قراردادهـا و تحویل 
واحدها به متقاضیان اسـت. حمید شهبازى اظهار کرد: 
سـاماندهى پرنده فروشـان بومـى اطراف میـدان امام 
على (ع)، خیابان عطار نیشـابورى و... مهمترین هدف 
از احداث پروژه مجتمع صنفـى پرندگان بومى (ذبحى) 
اصفهان است. وى گفت: پروژه مجتمع صنفى پرندگان 
بومـى (ذبحـى) اصفهان حد فاصـل پل تمـدن و جاده 
فرودگاه، جنب پمپ گاز زارعى احداث شـده است. وى 
ادامه داد: مجتمع صنفى پرندگان ذبحى با در نظرگیرى 
یک غرفه کشتارگاه احداث خواهد شد تا 20 واحد صنفى 

پرنده فروشى سطح شهر به این محل انتقال یابد.

جشنواره فیلم
همزمان در تهران و اصفهان

مدیر ارتباطات و اطالع رسانى سى وچهارمین جشنواره 
بین المللى فیلم هـاى کودکان و نوجوانـان، از آغاز ثبت 
نام خبرنگاران و منتقدان در تهران و اصفهان و انتشـار 
فراخوان انتخاب خبرنگاران نوجوان خبر داد. محسـن 
دلیلى با اعالم این خبر افزود: بر اساس آنچه در شوراى 
جشـنواره، تصمیم گیرى و برنامه ریزى شـده، امسـال 
قرار است طبق روال سال گذشـته، فیلم هاى راهیافته 
به بخش مسـابقه، در خانه جشـنواره تهران و اصفهان 
براى اصحاب رسانه و بخشى از داوران کودك و نوجوان 

نمایش داده شود.

اجراي لوله گذاري در گز
با هدف توسعه وتقویت خط آبرسانی شهر گز 280 متر 
لوله گـذار ي آب در ایـن منطقه انجام شـد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى شاهین شهر، این عملیات در بلوار 
امام با لوله قطر 110 میلیمتر پلی اتیلن به عمق حفاري 
1/2 متر بـا اعتباري بالغ بر 900 میلیون ریال اجرا شـد. 
الزم به ذکر اسـت با اجراي این پـروژه امکان واگذاري 
حـدود 50 فقـره انشـعاب آب به سـاکنین ایـن منطقه 

فراهم مى شود.

آزمایش سالمت آب 
در شهریور ماه سال جارى 3900 نمونه آزمایش سالمت 
آب شرب در منطقه لنجان انجام شد. به گزارش روابط 
عمومى آبفا لنجـان، بیش از1350مورد کلرسـنجى در 
شهرها وتعداد 2555 مورد کلرسنجى در روستاهاى تابعه 
لنجان وبیش از165 مورد آزمایش میکروبى آب شهرها 

و روستاها، در این منطقه انجام شده است.

خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
شرکت هاى تولیدى دارو در شهرك ها و نواحى صنعتى 
استان از توان باالیى براى تولید و افزایش صادرات اقالم 

مختلف دارویى برخوردارند.
ایرج موفق افزود: شــرایط الزم بــراى افزایش تولید و 
صادرات اقالم مختلف دارویى در شــهرك ها و صنایع 

دارویى دانش بنیان این استان مهیا شده است.
وى ادامه داد: همچنین مجوزهاى الزم در زمینه توسعه 
و ورود ماشین آالت مورد نیاز براى واحدهاى تولید کننده 

دارو در شهرك هاى صنعتى استان ارائه شده است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار 

کرد: به همت مسئوالن، متخصصان و جوانان  اصفهان 
شرایط امروز اینگونه واحدهاى صنعتى در استان نسبت 

به پیش از شیوع کرونا خیلى بهتر شده است.
وى اضافه کرد: در زمــان حاضر واحدهاى تولید دارو در 
بعضى از شهرك هاى صنعتى استان وجود دارد اما توسعه 
شهرك هاى تخصصى راهکار مناســبى براى توسعه 
صنعتى اســتان محسوب مى شــود که باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
وى  تصریح کرد: احداث شهرك تخصصى داروسازى، 
لوازم آرایشى  و بهداشتى از لحاظ اقتصادى براى استان 

اصفهان از اهمیت زیادى برخوردار است.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
تاکنون در استان اصفهان دو میلیون و 44 نفر نوبت اول و 

880 هزار نفر نوبت دوم واکسن را دریافت کرده اند.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: هم اکنــون خور و بیابانک و 
بویین میاندشت در وضعیت زرد و ما بقى شهرستان هاى 
اســتان در وضعیت نارنجى قرار دارند که این امر نشان از 
تأثیر واکسیناسیون است. هم اکنون واکسیناسیون براى 

افراد 18 سال به باال ادامه دارد. 
وى با بیان اینکه تا پایان هفته باید تمام روستا و شهرهاى 
زیر 20 هزار نفر واکســن دریافت کنند، گفت: تاکنون در 
گروه هاى سنى باالى 18 ســال در استان اصفهان 48/8 

درصد نوبت اول و 21 درصد نوبت دوم واکســن دریافت 
کرده اند.

سخنگوى ســتاد مقابله با کروناى استان اصفهان گفت: 
فعالیت تاالرهاى پذیرایى و چایخانه ها همچنان ممنوع 
است، اما اســتخرهاى سرپوشــیده با 70 نفر، سالن هاى 
ورزشــى با 30 نفر و مراکز تفریحى بــا 50 نفر ظرفیت 

مى توانند فعالیت کنند.
غالمى همچنین از روند کاهشى مبتالیان به کرونا و روند 
نزولى فوتى ها خبر داد و افزود: مرگ و میر از حدود 55 به 
32 نفر و نیز درصد تست مثبت از 50 به 36 درصد و رعایت 

دستورالعمل هاى بهداشتى به مرز 72 درصد رسیده است.

واکسیناسیون کامل
 880 هزارنفر در استان

صنایع  دارویى اصفهان قادر 
به افزایش صادرات هستند

یک تحلیلگر دفاع مقدس گفت: فتح خرمشــهر از 
جمله دستاوردهاى رزمندگان اصفهان در دوران دفاع 
مقدس است به گونه اى که با کمترین نیرو و امکانات 
از سمت اروند و شلمچه وارد خرمشهر شدند و غنیمت 

جنگى و اسیران بسیارى گرفتند.
علیرضا دلبران در گفتگو با «ایمنا»، در خصوص نقش 
رزمندگان اصفهان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: 
یکى از مهمترین ویژگى هاى رزمندگان اصفهانى در 
دوران دفاع مقدس قانون مدارى، مسئولیت پذیرى و 
سختکوشى بود، این ویژگى ها ناشى از استعداد ذاتى 
آنهاســت. وى افزود: رزمندگان اصفهانى على رغم 
قانون مدارى بسیار بانشاط، خوش برخورد و تالشگر 
بودند، ویژگى هاى بارز رزمندگان اصفهانى آنها را از 

سایر رزمندگان متمایز مى کرد.
این تحلیلگر دفاع مقدس تصریح کرد: در خصوص 
مســئولیت پذیرى رزمنــدگان اصفهانى خاطره اى 
به یاد دارم، بعد از عملیات فتــح در جزایر، باید یکى 

از پاســگاه هاى آبى که در آنجا رزمندگان لشــکر 
امام حسین(ع) اصفهان حضور داشــتند را تحویل 
مى گرفتیم، اما گردان ادوات دیرتر به ما ملحق مى شد، 
به همین دلیل از رزمندگان اصفهانى خواســتیم تا 
زمانى که قایق ها و دوشکا برسد، گردان ادوات نزد ما 

بماند و آنها نیز قبول کردند.
دلبران تصریح کرد: سپس دو جوان کم سن که جزو 
قایقرانان اصفهانى بودند با قایقشان کنار ما ماندند. در 
مدتى که کنارمان بودند، به هیچ وجه شاهد کم کارى 
یا خرابى قایق ها نبودیم و این جوانان همیشه در حال 
رسیدگى به قایق و تعویض روغن، بنزین و...  بودند به 
گونه اى که هیچ نقصى در قایق ها مشاهده نمى شد 
حتى آراستگى ظاهرى قایق از دور نیز قابل تشخیص 
بود. این احساس مســئولیت آنها به گونه اى بود که 
حتى در قایق مى خوابیدند و از آن مراقبت مى کردند. 
این نمونه اى کوچــک از مدیریــت و برنامه ریزى 

رزمندگان اصفهانى در دفاع مقدس بود.

فتح خرمشهر
بزرگ ترین دستاورد رزمندگان اصفهانى بود

معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: خشکسالى و کم بارشى تا پایان آبان در 
این استان ادامه دارد و شرایط جوى از آذر به حالت عادى 

باز مى گردد.
نوید حاج بابایى افزود: وضعیت بارش هاى استان اصفهان 
در آذر بهبود مى یابد امــا به هیچ وجه جبــران کمبود 
بارش هاى گذشــته را نمى کند. وى با بیان اینکه مهر 
جزو ماه هاى بارشى استان اصفهان محسوب نمى شود، 
ادامه داد: بیشتر بارش هاى پاییزى امسال استان در آبان 
و آذر اتفاق مى افتد اما بررسى نقشــه هاى هواشناسى 
نشــان مى دهد که مجموع بارش هاى ایــن ماه ها هم 
کمتر از نرمال (طبیعى) اســت. معاون توسعه پیش بینى 
و تحقیقات اداره کل هواشناســى اصفهان اظهار کرد: 
بیشترین کاهش بارش را در آبان  نسبت به نرمال داریم.

وى با اشــاره به اینکه امسال ســال کم بارشى است و 
کمبود بارش ها در اســتان خیلى زیاد است، اضافه کرد: 
شرایط کم آبى و خشکسالى تا پایان پاییز خود را نشان 
مى دهد و هرچه پیش تر مى رویم وضعیت به مراتب بدتر 

خواهد شد.
حاج بابایى تصریح کــرد: وضعیت کنونــى منابع آبى 
اصفهان نامساعد اســت و میانگین بارش ها در استان 
به 108 میلیمتر رســیده که نســبت به بلندمدت حدود 
30 درصد و نسبت به سال گذشــته 34 درصد کاهش 
داشته اســت. وى خاطرنشان کرد: بر اســاس این آمار 
اســتان اصفهان 70 درصد بارش هاى خود را دریافت 
کرده و 30 درصد کمبود وجــود دارد اما نکته قابل توجه 

اینکه 70 درصد بارش ها در مناطقى همانند اردســتان، 
خوروبیابانک دریافت شــده که جزو سرچشمه هاى آبى 

زاینده رود نیست.
معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: به طور قطع مناطــق حوضه زاینده رود 
حدود 40 تا 45 درصد بارش هاى کمتر از نرمال را دریافت 

کردند که این آمار در کل استان حدود 30 درصد است.
وى با بیان اینکه 80 درصد مساحت استان اصفهان درگیر 
خشکسالى هیدرولوژى (آب شناسى) است ادامه داد: کم 
بارشى در حوضه زاینده رود بدتر است و منابع آب بسیارى 

از شهرستان هاى استان از این حوضه تأمین مى شود.  
حاج بابایى با بیان اینکه امسال شرایط خشکسالى شدت 
پیدا کرده اســت، افزود: خشکسالى ســال هاى گذشته 
متوسط بود اما در زمان حاضر خشکسالى بسیار شدید در 
استان حاکم است و گستردگى پهنا و مساحت آن، عمده 

شهرستان ها را درگیر کرده است.
وى خاطرنشــان کرد: افزایش دماى هــوا موضوعى 
مهمتر از کمبود بارش ها محسوب مى شود که بیشترین 
افزایش دما نســبت به نرمال (آمار بلندمدت40 ساله) با 
میانگین 2 تا 3 درجه سانتیگراد در مناطق غرب استان، 
سرچشمه هاى آبى زاینده رود و کوهرنگ اتفاق افتاده و 
در این شرایط بیشــتر بارش ها از طریق تبخیر از دست 

رفته است.
معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
اصفهان اضافه کرد: خشکسالى امســال این استان از 
خشکســالى هیدرولوژى هم بدتر و ایــن خطه درگیر 

خشکسالى اقتصادى و اجتماعى شده است و این شرایط 
هر روز در حال بدتر شدن است و صنعت، کشاورزى و آب 

شرب استان در خطر قرار دارند.
وى با اشــاره به اینکه خشکسالى به ســه دسته تقسیم 
مى شــود که اولین نوع آن خشکسالى هواشناسى است 
بیان کرد:خشکسالى هواشناســى در صورت شدت به 
خشکسالى کشــاورزى منتهى مى شود و با وخیم شدن 
وضعیت این نوع خشکسالى به خشکسالى هیدرولوژى 
مى رسد و در صورت تشدید خشکسالى هیدرولوژى، به 

خشکسالى اقتصادى و اجتماعى تبدیل خواهد شد.
وى اضافه کرد: خروج از شرایط خشکسالى اقتصادى و 
اجتماعى زمانبر است و با وقوع یک بارش، استان از این 
وضعیت خارج نخواهد شــد و باید چندین سال ترسالى 

پشت سر هم اتفاق بیافتد.  
وى گفت: تغییر اقلیم در اســتان اصفهان و کل کشور 
عامل اصلى این مســئله محسوب مى شــود که جو و 
ترکیبات جوى تغییر کرده و سامانه هاى جوى را به طور 
کامل تغییــر داده و نوع و زمان بارش ها عوض شــده و 
بیشتر بارش ها به سیل ویرانگر تبدیل شده است و در این 

شرایط با سیل یا خشکسالى مواجه هستیم.
حاج بابایى افزود: در آینده با پدیده هایى مواجه مى شویم 
که در صورت وقوع بارش بیشتر به صورت رگبار و سیل 

شدید خواهد بود و خشکسالى ها طوالنى خواهد شد.
وى خاطرنشــان کرد: تغییر اقلیم و دگرگونى در شرایط 
جوى موجب طوالنى شدن دوره خشکسالى ها و افزایش 

شدت آنها شده است.  

ادامه کم بارشى در اصفهان
 تا پایان آبان

نتایج یک پژوهش در تعیین درجه اهمیت تشدید بیابانزایى 
و بروز ریزگردها در پایلوت ســگزى- رودشــت نشان 
مى دهد پس از عوامل آب و کشاورزى به ترتیب عوامل 
اقتصادى، مدیریت، سیاست و قوانین، اجتماعى و نهایتًا 

عوامل توسعه و تکنولوژیک قرار دارد.
مهمترین کانــون تولید گرد و غبار در اســتان اصفهان، 
کانون سگزى- رودشت است که این کانون با مساحت 
801 هزار و 520 هکتار در شــرق شهر تاریخى اصفهان 
واقع شده است. در پژوهشــى که توسط اصغر صالحى و 
پریسا کرباسى انجام شد؛ شناسایى نقش عوامل مختلف 
و وزن هر یک در ایجاد و گســترش گرد و غبار در شرق 

اصفهان مورد بررسى قرار گرفت.
صالحى و کرباسى در این پژوهش اعالم کردند که یکى 
از مهمترین منابع تولید گرد و غبار، اراضى کشاورزى رها 
و تخریب  شده است. ذرات معلق حاصل از فرسایش بادى 
در این اراضى زراعى حاوى انواع مواد شــیمیایى حاصل 

از مصرف کودهاى شیمیایى و ســموم دفع آفات با دوره 
ماندگارى زیاد است که سالمت جوامع شهرى و روستایى 
را به مخاطره مى اندازد. ریزگردهاى برخاسته از اراضى 
کشاورزى رهاشده در اثر خشکى زاینده رود به دلیل وجود 
مواد سمى شیمیایى در آنها نسبت به ریزگردهایى که از 

بیابان ها به هوا بلند مى شود، به مراتب خطرناك تر است.
در این پژوهش مشــخص شــد که زاینده رود تا به حال 
به مثابه کریدور حیاتى توســعه اســتان نقش ایفا کرده 
است؛ ولى به دلیل رعایت نشدن اصول استفاده از منابع 
تجدیدپذیر متناسب با میزان تجدیدپذیرى و تمرکز بیش 
از حد فعالیت ها در این عرصه، کریدور حیاتى اســتان رو 
بــه نــابودى و آلودگى شدید است و رواناب اصلى استان 
که شریان اصلى فعالیت ها محسوب مى شود به رودخانه 
فصلى تبدیل شده است. این عامل در تشدید بیابانزایى 

شرق اصفهان بسیار تأثیرگذار بوده است.
این پژوهشــگران در نهایت نتیجه گرفتند که در اراضى 
خصوصى سگزى- رودشت هیچ گونه برنامه یا تالشى 
براى حفظ طبیعــت وجود ندارد. کشــاورزى حفاظتى، 
مالچ پاشى، رویکردهاى حفاظت از محیط زیست و کشت 
گیاهان بادشــکن در اطراف مزارع بــراى جلوگیرى از 

فرسایش بادى دیده نمى شود.

چه عواملى موجب گسترش گرد و غبار در شرق اصفهان شده است؟

رئیــس اداره میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى شهرستان مبارکه از کشف یک خمره 
ســفالى متعلق به دوره ساسانیان توســط حفاران 
غیرمجاز و ضبط آن توسط نیروهاى یگان حفاظت 

میراث فرهنگى خبر داد.
ولى ا... رهبرى گفت: روز ســه شــنبه طى دریافت 
گزارشى از دوستداران میراث فرهنگى منطقه مبنى 
بر حفارى غیرمجاز، یگان حفاظت میراث  فرهنگى 
شهرستان سریعًا به محل اعزام شــد و با همکارى 
نیروهاى انتظامى مبارکه، حفاران غیرمجاز را دستگیر 

کردند.

وى افزود: مأموران یــگان حفاظت میراث فرهنگى 
شهرستان موفق شــدند در عملیات دستگیرى این 
حفاران غیرمجاز، یک خمره ســفالى که متعلق به 
دوران ساسانیان بود را کشف و ضبط کنند. این خمره 
سفالى که در گذشته به منظور نگهدارى آذوقه استفاده 
مى شده با همکارى شهردارى مبارکه به محل اداره 
میراث فرهنگى شهرستان منتقل شــد و با توجه به 
هماهنگى هاى انجام شــده، طى روزهــاى آینده، 
براى مرمت و استحکام بخشى به کارگاه تخصصى 
مرمت اشیاى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 

و صنایع دستى استان اصفهان تحویل داده مى شود.

کشف خمره ساسانى در مبارکه

در حالى که چند روز تا اربعین باقى مانده و حدود 2000 
اصفهانى ویزاى سفر به عراق را دریافت کرده اند، اما 
صندلى پرواز براى سفر اربعین خود ندارند و حاضرند 

به هر قیمتى شده بلیت سفر خود را تهیه کنند.
بسیارى از شرکت هاى هواپیمایى اصفهان از پر شدن 
صندلى هاى پروازى خود و بلیت هاى یک طرفه به 
نجف تا 4 مهر ماه خبر مى دهند و مى گویند اگر هنوز 
قصد سفر به عراق دارید از 6 مهر ماه نیز بلیت ها یک 

طرفه صادر مى شود.
کارمند یکى از دفاتر خدمات مسافرتى اصفهان اگرچه 
به «ایسنا» مى گوید که تا ششم مهرماه هیچ بلیتى 
ندارد، اما تنها رقم بلیت رفت به نجف را براى اربعین 
سه میلیون و 590 هزار تومان اعالم مى کند و ادامه 
مى دهد که اگر بعد از ششم مهر قصد سفر به عراق 
دارید نرخ بلیت رفت پنج میلیون و 800 هزار تومان 
است، البته ضمانت مى دهد که بلیت برگشت را مى 

تواند براى تاریخ سیزدهم مهر ماه صادر کند.
یکى دیگــر از آژانس هاى مســافرتى اصفهان هم 

مى گوید: فعًال هیچ بلیتى نداریم، اما با قیمت هشت 
میلیون تومان هم بلیت یک طرفه نجف براى سفر 

اربعین را فروختیم.
به گفته رئیس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى 
اصفهان، بازار سیاه سفر به عراق و فروش بلیت هاى 
اربعین تا جایى پیش رفته که در بازار ســیاه اصفهان 
تنها هر بلیت رفت به مقصد نجف تا شش میلیون آب 
خورده و حتى در تهران این بلیت تا سقف 40 میلیون 

تومان معامله شده است.
رناســى با بیان اینکه در حال حاضر 1800 هزار نفر 
ویزاى ســفر به عراق براى اصفهانى ها صادر شده 
که صندلى پرواز ندارند، توضیح مى دهد: در مجموع 
3800 ویزاى عراق براى ســفر اربعین در اســتان 
اصفهان صادر شده که تنها 1950 نفر آنها بلیت پرواز 
دارند و بقیه آنها یا باید از تهران به نجف سفر کنند و 
یا اکنون براى سفر به عراق بالتکلیف هستند که در 
این شرایط بازار سیاه فروش بلیت هاى اربعین رونق 

باالیى گرفته است.

آشفته بازار بلیت سفر اربعین در اصفهان

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان مى گوید: در 
یک دهه گذشته شکاف بیشترى بین عرضه و تقاضا 
براى واحدهاى مسکونى به وجود آمده و همین امر 

موجب افزایش قیمت و گرانى خانه شده است.
به گفته رسول جهانگیرى خانه اى که سال گذشته 
200 میلیون تومان ارزش داشته و امروز بیش از یک 
یا دو میلیارد تومــان ارزش دارد، جو روانى هم اجازه 

نمى دهد که با مبالغ قبلى اجاره داده شود.
وى با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملى موجب 
افزایش قیمت ها شده اســت بیان کرد: مردم براى 
جلوگیرى از کاهش ارزش پول و سرمایه هاى خود 
در زمینه ملک، خودرو، ارز، ســکه و طال و بازارهاى 

مختلف سرمایه گذارى کردند.

رئیس اتاق اصناف استان با اشــاره به افزایش اجاره 
بهاى واحدهاى مسکونى در دو سال گذشته افزود: 
خأل قانونى در ایــن زمینه وجود دارد اما بر اســاس 
قانون، مالکیت محترم است و نمى توان در این زمینه 
با اجبار اقدام کرد مگر اینکه دستورالعمل و مصوبه اى 

قانونى در این زمینه وجود داشته باشد.  
رئیس اتحادیه مشــاوران امــالك اصفهان گفت: 
مشــاوران امالك حــق پیش فــروش واحدهاى 
مســکونى را ندارند و در صورت تخلف بر اســاس 
قانون با متخلفــان در این زمینه برخورد مى شــود. 
وى ادامه داد: پیش فروش مسکن در کشور ممنوع 
است اما تاکنون راهکارى براى این مسئله اندیشیده 

نشده است.

خانه 200 میلیونى 2 میلیارد تومان شده است

تغییر اقلیم اصفهان، جو و ترکیبات جوى و سامانه هاى جوى را به طور کامل تغییر داده است 
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آزیتا ترکاشوند، بازیگر سینما و تلویزیون مهمان «شب نشینى» تلویزیون شد. او در زمان 
کرونا به تعبیر خودش مرتب سرکار بوده، چون اعتقاد دارد وظیفه هنرمندان است که 

شرایط سرگرمى را براى مردم فراهم کنند.
ترکاشوند تأکید کرد: همیشه به همکارانم مى گفتم ما هم در دوران کرونا کم از 
کادر درمان نبودیم و وظیفه داشتیم شرایط سرگرمى را براى مردم فراهم کنیم 
چون در این اوضاع قرنطینه تنها سرگرمى مردم تلویزیون و فیلم بود بخاطر 
همین هرکارى به من پیشنهاد مى شد اگر خوب بود قبول مى کردم و 
براى تولید آثار سینمایى در این دو راه با جان و دل در صحنه بودم.

وى با اشاره به دو کار جدیدش در تلویزیون و نمایش خانگى، 
افزود: سریال 30 قسمتى«نقش خاك» از آرش معیریان و 
«اسپینجر» را در دوران کرونا ضبط کردیم که اسپینجر 
به قلم آزاده محسنى و الهه محسنى براى شبکه نمایش 
خانگى ساخته شده و روایت ایران در سال 1500 است.

بازیگر فیلــم «قالده هاى طال» بیان کرد: اساســًا در 
زندگى فضاى کارى و خصوصى ام با هــم فاصله دارد 
دوستان صمیمى زیادى دارم اما زندگى ام محدود است 
و تنهایى را بیشتر دوســت دارم شاید علت آن خانواده 
پرجمعیتم اســت، با کتاب خوانــدن و فیلم دیدن 

تنهایى خودم را ُپر مى کنم.
ترکاشــوند درباره رفتارش در دوران کودکى 
و نوجوانى اظهار کرد: در خانه آنقدر ســاکت 
و آرام و مظلــوم بودم همــه فکر مى کردند 
افسردگى دارم اما 100 برابر آن را در مدرسه 
شیطنت مى کردم. وقتى مدیر مدرسه مادرم 
را براى گالیه از شــیطنت هاى من به مدرسه 
فرا مى خواند مادرم مى گفت شــما اشتباه مى کنید 
او ساکت و آرام اســت. حاال هم همچنان در زندگى، آن آدم 

آرام و ساکتم.
وى گفت: برخى از همکاران به من مى گویند حواشــى به دیده 
شدن کمک مى کند، این را قبول دارم اما من براى کارم خیلى 
زحمت کشیده ام 18 سال خاك پالتو خورده ام، مطالعه کرده ام 
و به روز بوده ام، سعى کرده ام با عزت در شغلم بمانم؛ حاشیه 
میانبر است اما وقتى آدم به جایى برسد قطع مى شود. رسیدن 
به هدف از مسیر درســت سخت اســت اما اگر به مقصد 

رسیدیم درست مى رســیم. شأنم را در مسیر درســت مى دانم و دوست ندارم با حاشیه 
دیده شوم.

بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: در دوران راهنمایى به طور حرفه اى بسکتبال کار 
مى کردم و بعد جذب کاراته شدم به سبک مادر گوجوریو ورزش کردم تا کمربند قهوه اى 
را هم اخذ کردم اما به عقیده من ورزش رزمى براى مقطع سنى خاصى مناسب است و از 
یک مقطعى به بعد باید ورزش ها سبک تر باشد، من هم به این دلیل که این سبک ورزش 
برایم سنگین بود ادامه ندادم. حاال هم ورزش را براى سالمتى انجام مى دهم و دوست 

ندارم در گروه هاى هنرمندان عضو باشم.
این بازیگر درباره فعالیتش در زمینه اجتماع و ترك اعتیاد اظهار کرد: خیلى از فالوورهایم 
مى گویند چرا یک خانم در حوزه اعتیاد فعالیت مى کند این کار مردانه اســت. بسیارى 
مى گویند تجربه داشته اى؟ اصًال اینطور نیست من از دوران کودکى ورزشکار بوده ام و 

فعالیت در این زمینه خط قرمزم بوده است.
وى خاطرنشان کرد: دلیل فعالیتم این است که عزیزانى اطرافم بوده اند اعتیاد داشته اند 
اما بسیار پاك و عزیزند و روح پاکى دارند، فهمیدم اعتیاد بیمارى است و نباید طردشان 
کنیم و باید به لحاظ روحى به آنها کمک کنیم. میزان بهبودى ما در کمپى که فعالیت دارم 
بسیار زیاد بوده است. در کمپ و جلســات ترك اعتیاد حضور فیزیکى دارم. افراد معتاد 
اراده خوبى دارند اما پشــتکارى که دارند را در راه غلط، استفاده مى کنند و همیشه این 
اراده را به آنها یادآورى مى کنم و استعدادهاى زیادى را از بین افرادى که مبتال بوده اند و 

بهبود یافته اند کشف کرده ایم.
ترکاشوند بیان کرد: 99 درصد نقش هایى که من بازى کرده ام نقش منفى و خاکسترى 
بوده است. اوایل براى این نقش ها انتخاب مى شــدم اما بعداً دیدم چالش زیادى براى 
بازیگر دارد، اینکه بُعد منفى که در وجودت نیســت را بازى کنى و به آن پَر و بال بدهى 
چالش بزرگ و لذت بخشى است. یک بار تصمیم گرفتم براى اولین بار نقش مثبت بگیرم 
و همان اثر که نامش «دا، آنا، مادر» بود و در همین اثر بهترین بازى نقش اول زن در مراکز 

استان ها را براى اولین بار در نقش مثبت به دست آوردم.
وى در خصوص سبک کارى مهران مدیرى گفت: کارهاى طنز مهران مدیرى را دنبال 
مى کنم؛ مدیرى صاحب سبک است، مخاطب را مى شناسد، هوشمندى ارزشمندى دارد 
و مى داند که جامعه نیاز به چه ســبکى دارد، طنز فاخر مى سازد، به همه عوامل احترام 
مى گذارد، منضبط است و من سینماى حرفه اى را با کارهاى آقاى مدیرى تجربه کردم.

ترکاشوند در پایان خاطرنشان کرد: یکى از علت هایى که شاید در این حرفه دیر شناخته 
شدم این اســت که نقش هاى ســخت و گریم هاى عجیب و غریب با چهره اى کامًال 
متفاوت از چهره خودم را بازى کرده ام مثًال در «همســفران بــاد» و «دا، آنا، مادر» با 
گریم هاى سنگین و متفاوت به ایفاى نقش پرداخته ام. با عشق در کار بازیگرى ام، لرها 

هیچ وقت کوتاه نمى آیند به همین دلیل تا به حال خسته نشده ام.

آزیتا  ترکاشوند:

 بازى در نقش منفى لذت بخش است
«آزیتا ترکاشوند، بازیگر سینما و تلویزیون مهمان «شب نش
کرونا به تعبیر خودش مرتب سرکار بوده، چون اعتقاد

شرایط سرگرمى را براى مردم فراهم کنند.
ترکاشوند تأکید کرد: همیشه به همکارانم مى گف
کادر درمان نبودیمو وظیفهداشتیم شرایط سرگ
چون در این اوضاع قرنطینه تنها سرگرمى م
همین هرکارى به من پیشنهاد مى شد
براى تولید آثار سینمایى در این دو ر
وى با اشاره به دو کار جدیدش
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آرام و ساکتم.
وى گفت: برخى از همکاران به من
شدن کمک مى کند، این را قبول
8زحمت کشیده ام 18 سال خاك
ب و به روز بوده ام، سعى کرده ام
میانبر است اما وقتى آدم به جای
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 بازى در نقش

یک کارگردان سینما و تلویزیون گفت: مهمترین بخش در سینماى دفاع مقدس 
فیلمنامه است، فیلمنامه اى که بر پایه روایت و نه شعار باشد، در مقوله دفاع مقدس 

باید از بزرگنمایى دورى کنیم.
بهروز بقایى پیرامون فراز و نشیب هاى موجود در سینماى دفاع مقدس گفت: من 
نمى فهمم چطور وقتى در حرف به سینماى دفاع مقدس مى رسیم همه صحبت از 
بودجه هاى میلیاردى مى کنند، اما وقتى کار به عمل مى رسد هیچکس نیست که 
از ساخت چنین آثارى حمایت کند، مسئولین فرهنگى تا چه زمان مى خواهند تنها 

در حد حرف از سینماى دفاع مقدس حمایت کنند.
وى حمایت از سینماى دفاع مقدس را وظیفه بخش فرهنگى دانست و ادامه داد: 
ساخت آثار دفاع مقدس هزینه بر اســت، این هزینه ها به حدى است که به طور 
معمول بخش خصوصى به سختى ســراغ آن مى رود، اگر هم بخش خصوصى 
بخواهد سراغ چنین پروژه اى برود باید به گیشه آن فکر کند، زیرا تبلیغ خوبى هم 

در این حوزه وجود ندارد.
وى با اشاره به سینماى دفاع مقدس در دهه 60  اظهار کرد: زمانى بود که ما شاهد 
تولیدات پرتعداد سینماى دفاع مقدس بودیم، این سینما به راحتى در جذب مخاطب 
موفق بود و از طرفى حرف خود را هم مى زد، ما باید ببینیم چه اتفاقى افتاد که بعد از 

سال ها آن سینماى موفق تا این حد مهجور و مغفول مانده است.
بقایى با اشاره به لزوم نگارش فیلمنامه هاى جذاب در زمینه دفاع مقدس خاطرنشان 
کرد: مهمترین بخش در سینماى دفاع مقدس فیلمنامه است، فیلمنامه اى که بر پایه 
روایت و نه شعار باشد، در مقوله دفاع مقدس باید از بزرگنمایى دورى کنیم، مطمئن 
باشید که همین امروز تعداد زیادى فیلمنامه نویسان دوست دارند در این باره فعالیت 
کنند، اما متأسفانه هیچ حمایتى از آنها نمى شود و آنها اگر طرحى هم داشته باشند 
ترجیحًا به سراغ آثارى مى روند که مشترى 
داشته باشد. وقتى حمایتى از یک 
ژانر از سینما نمى شود نباید 
از حذف و کمرنگ شدن 
آن تعجب کنیم. سینما 
یک صنعت است که 
بــراى موفقیــت به 
سرمایه گذارى نیاز دارد، 
تا وقتى این سرمایه گذارى 
صــورت نگیرد ما بــا همین 
وضعیت در حوزه دفاع مقدس رو 

به رو هستیم.

سریال «در کنار پروانه ها» به کارگردانى داریوش یارى و تهیه کنندگى بهروز مفید 
این شب ها آنتن شبکه 2 سیما را در اختیار دارد و روایتگر قصه اى درام و اجتماعى 
است. «رهى» کاراکتر اصلى این قصه که ســامرند معروفى ایفاى این نقش را بر 
عهده دارد در عبور از حوادث زندگى و در کشمکش با جهان اطراف خود مخاطب را 

با سریال همراه مى کند.
ســامرند معروفى یا «رهى» داســتان «در کنار پروانه ها» درباره این شخصیت و 
ویژگى هاى فردى آن گفت: در این سریال، «رهى» برادرى است که تالش مى کند 
به هر قیمتى خواهرش را از زندان نجات دهد. او در این مســیر با اتفاقات زیادى رو 
به رو مى شود و درنهایت یک تصادف و در پى آن یک سفر ناخواسته و پرحادثه این 
شخصیت، زندگى اى که دارد و جهان ذهنى اش را تغییر مى دهد. به نظر من، این سفر 

باعث مى شود تا «رهى» به درك و فهم جدیدى از زندگى دست پیدا کند.
این بازیگر درباره علت پذیرفتن این نقش توضیح داد: در ابتدا بازى در این سریال 

به عنوان نقش «رهى» از سوى دفتر بهروز مفید، تهیه کننده کار پیشنهاد شد، پس 
از خواندن فیلمنامه و آشنایى با این کاراکتر به شدت مجذوب خاص و متفاوت بودن 
این شخصیت شدم. از مشکالتى که در طول قصه براى این کاراکتر اتفاق مى افتد، 
گرفته تا مواجهه او با این مسائل، همه و همه فاکتورهایى بودند که باعث شد این 

نقش را بپذیرم.
«در کنار پروانه ها» پس از چالش هایى که بــراى کاراکتر اصلى قصه رخ مى دهد، 
از فضاى شهرى دور مى شود و به لوکیشن هاى روستایى شمال کشور مى رسد که 
معروفى درباره این اتفاق و حضور «رهى» در یک فضاى روســتایى بیان کرد: این 
موضوع که محیط و طبیعت اطراف انسان ها قادر است بر شخصیت آنها اثرگذار باشد، 
بحثى انکارناپذیر اســت اما «رهى» زمانى با دگرگونى هایى در تفکراتش رو به رو 
مى شود که افراد اطراف او و اتفاقاتى را که براى آنها رخ مى دهد مى بیند. مواجهه با 
اتفاقاتى که براى هریک از این افراد رخ داده و مشکالت فعلى و نوع زندگى آنها باعث 

مى شود تا روح غبار گرفته «رهى» جال پیدا کند و البته «خاله گیسو» با هنرنمایى 
پروانه معصومى، مادرانه سکان هدایت این کشتى را در دست دارد.

به گفته معروفى، چالش دیگرى که در این سریال پیش روى او قرار داشت، کاهش 
وزن 8 کیلویى وى تنها در 20 روز است.

سامرند معروفى از نقشش در سریال «در کنار پروانه ها» مى گوید

به شدت مجذوب شخصیت «رهى» شدم

فیلم ســینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» با حضور بازیگرانى چون محمدرضا 
فروتن و سمانه نصرى وارد مرحله پیش تولید شد.

فیلم سینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» به نویسندگى و کارگردانى خداداد جاللى 
از چندى پیش وارد مرحله پیش تولید شــده و با انتخاب کامل بازیگران و عوامل 

پشت دوربین اواسط مهر ماه مقابل دوربین خواهد رفت.
تاکنون از میان بازیگران حضور محمدرضا فروتن و ســمانه نصرى در این پروژه 
قطعى شده است و اسامى سایر بازیگران نیز به زودى رسانه اى مى شود. فروتن و 
نصرى پیش از این در ساخته دیگر خداداد جاللى با عنوان زنى با ارابه چوبى ایفاگر 
دو نقش اصلى فیلم بودند. فیلمى که هنوز به نمایش عمومى درنیامده و در نوبت 
اکران قرار دارد. خداداد جاللى درباره مضمون و حال و هواى داستان فیلم جدید 
خود گفت: دخترى با لباس ارغوانى سومین فیلم از سه گانه اى سینمایى با مضمون 
عاشقانه است. بچه اى با جوراب قرمز و زنى با ارابه چوبى دو فیلم دیگر این عاشقانه 
به ترتیب روایتگر عشق فرزند به مادر و عشق یک زوج جوان بود و حاال در قسمت 

سوم فیلم تعریف دیگرى از مفهوم عشق را روایت خواهیم کرد.
وى درباره خالصه داستان فیلم جدید خود گفت: بخش عمده فیلم در یک اتوبوس 
در حال حرکت فیلمبردارى مى شود. اتوبوسى که به سوى مقصدى نامعلوم در حال 
حرکت است و در بین راه مسافرانى را با خود همراه مى کند. هر یک از مسافران در 
زمانى نامعلوم داستانى مشترك دارند و در حین سفر با روایتى مواجه مى شویم که 

گویا براى تمام شخصیت ها آشناست... .

محمدرضا فروتن 
بازیگرِ «دخترى با لباس ارغوانى» شد

شهره لرستانى که مدتى پیش به کرونا مبتال شده بود، پس از گذراندن دوره درمان 
و بهبودى کامل، مقابل دوربین سریال «خوشنام» قرار گرفت.

این بازیگر در گفتگویى اعالم کرد: حالم خوب است و این روزها سر ضبط سریال 
«خوشنام» هستم.

شهره لرستانى و برخى عوامل مجموعه «خوشنام» چندى قبل به کرونا مبتال شده 
بودند و در پى ابتالى عوامل این سریال به کووید 19، ساخت این مجموعه در شبکه 

یک متوقف شده بود که چندروزى است تصویربردارى از سر گرفته شده است.
«خوشنام» سریالى با درون مایه کمدى در 30 قسمت به نویسندگى محسن کیایى، 
کارگردانى علیرضا نجفى و تهیه کنندگى احمد زالى در تهران در حال تولید است. 

شهره لرستانى و حمید لوالیى از بازیگران اصلى این سریال محسوب مى شوند.

شهره لرستانى با شکست کرونا 
مقابل دوربین رفت

«دنیل کریگ» در آســتانه اکران «وقتى براى مردن 
نیســت» براى اولین بار به تغییر جنســیت احتمالى 

چندگانه «جیمز باند» واکنش نشان داده است.
دنیل کریگ در «وقتى براى مردن نیســت» که 30 
سپتامبر در بریتانیا روى پرده مى رود، براى پنجمین و 

آخرین بار نقش «جیمز باند» را بازى کرده است. 
کریگ 53 ساله در مصاحبه با «ریدیو تایمز» نگاه خود 
به تغییر جنسیت این چندگانه را به اشتراك گذاشته و 
مى گوید «جیمز باند» بعدى نباید زن باشد: «پاسخ این 
سئوال بسیار ساده است. باید نقش هاى بهترى براى 
زنان و بازیگران رنگین پوست خلق کنند. چرا باید یک 

زن نقش "جیمز باند" را بازى کند وقتى که 
بهتر است نقشى به خوبى "جیمز باند" 

وجود داشته باشد، اما براى یک زن؟»
کریگ اولین بار در ســال 2006 و با 
فیلم «کازینو رویال» نقش باند را بازى 
کرد و ســپس در «ذره اى آرامش»، 

«اسکاى فال» و «اسپکتر» این نقش را 
تکرار کرد. او بــه تازگى براى بازى در 

دنباله هاى «چاقو کشــى» 
قــرارداد بســته و براى 
«رایــان جانســون» 
در قســمت دوم ایــن 
فیلم هــاى معمایــى 
جلــوى دوربین رفته 

است.
«الشــانا لینچ» که 
در فیلــم «وقتــى 
مــردن  بــراى 

نیست» نقش اولین «مأمور 007» زن تاریخ چندگانه 
«جیمز بانــد» را بازى کــرده، در مصاحبه جدیدى با 
«گاردین»مى گوید بازیگر بعدى «جیمز باند» مى تواند 
یک مرد یا زن و از هر نژاد و سنى باشد: « نه! بهتر است 
من نباشم. باند مى تواند یک مرد یا زن باشد. مى تواند 
سفید، سیاه، آســیایى تبار و دو رگه باشد. مى تواند پیر 
یا جوان باشــد. دســت آخر، حتى اگر یک کودك دو 
ساله نقش باند را بازى کند، همه براى دیدنش مقابل 

سالن هاى سینما صف مى کشند، اینطور نیست؟»
«باربــارا بروکلــى» و «مایــکل جى. ویلســون»، 
تهیه کنندگان قدیمــى چندگانه در ســال 2019 در 
گفتگو با «ورایتى» تأکیــد کردند که باند باید 
مرد بماند. بروکلى مى گوید: «او مى تواند هر 
رنگ پوستى داشته باشد، اما مرد است. به 
اعتقاد من براى زنان باید شخصیت هاى 
جدیدى خلق شود؛ شخصیت هاى زن 
قوى. اما عالقه اى به جایگزین کردن یک 
زن با یک شخصیت مرد ندارم. به نظر من 
زنان بسیار جذاب تر از این هستند.» 
ویلســون با حمایت از 
این ادعا مى گوید: 
اســت  «ممکن 
تصور کنید که او 
بریتانیایى  یک 
امــا  اســت، 
بریتانیا کشورى 
گونه هاى  بــا 
نژادى  مختلف 

است.»

بهروز بقایى: از ژانر دفاع مقدس 
حمایت نمى کنند

ترجیحًا به سراغ آثارى مى روند که مشترى
داشته باشد. وقتى حمایتى از یک
ژانر از سینما نمى شود نبای
از حذف و کمرنگ شدن
آن تعجب کنیم. سینم
صنعت است ک یک
بــراى موفقیــت ب
سرمایه گذارى نیاز دار

تا وقتى این سرمایه گذارى
صــورت نگیرد ما بــا همین
وضعیت در حوزه دفاع مقدسر

به رو هستیم.

 تولید فصل هفتم «پایتخت» در ســال 1400 قطعًا منتفى است 
چراکه قرار اســت الهام غفورى طرح دیگرى را بــه کارگردانى 

سیروس مقدم وارد مرحله تولید کند.

به گزارش «هفت صبح»؛ تولید فصل هفتم «پایتخت» در ســال 
1400 قطعاً منتفى است چراکه قرار است الهام غفورى طرح دیگرى 

را به کارگردانى سیروس مقدم وارد مرحله تولید کند.
مقدم این روزها درگیر آماده سازى سریال شبکه خانگى «جزیره» 
است و قصد دارد بعد از پایان این کار سریال تازه اى را براى تلویزیون 
تولید کند. این ســریال البته «پایتخت» نیست و ربطى هم به آن 
ندارد. سریال جدید مقدم که تهیه آن را الهام غفورى بر عهده دارد 
یک کار کمدى- فانتزى اســت که این روزها در مرکز سیما فیلم 

مراحل تصویب طرح را پشت سر مى گذارد.
البته با توجه به تغییر و تحوالتى که در سطح مدیریت تلویزیون در 
حال انجام اســت ، احتمال اینکه این طرح به سرانجام نرسد وجود 
دارد، در صورتى که سریال جدید ســیروس مقدم و الهام غفورى 
تصویب نشــود بازهم آنها برنامه اى براى تولید «پایتخت» ندارند 

چراکه فعًال با محسن تنابنده به مشکل خورده اند.

ساخت «پایتخت7» منتفى شد!

بهروز شــعیبى کارگردانى فصل دوم ســریال «بانوى عمارت» را 
تکذیب کرد.

مجموعه تلویزیونى «بانوى عمارت» به کارگردانى عزیزا... حمیدنژاد 
که در سال 97 روى آنتن شبکه 3 سیما رفت، از سریال هاى محبوبى 
است که بارها درباره ساخت فصل دوم آن صحبت شده، اما با وجود 

نگارش فیلمنامه، هنوز به نتیجه نرسیده است.
در حالى که روز 30 شهریورماه برخى از رسانه ها از کارگردانى فصل 
دوم ســریال «بانوى عمارت» توسط بهروز شــعیبى خبر داده بود، 

شعیبى این موضوع را تکذیب کرد.
او نوشت: «عزیزا... حمیدنژاد جزو کارگردانان با دقت و کاربلدى است 
که با عالقه کارهایش را دنبال مى کنم، از جمله آثار ایشــان سریال 

خوب "بانو  ى عمارت" اســت که به جرأت مى توان گفت از معدود 
کارهاى قابل تأمل و دیدنى این سال هاى تلویزیون است.

خبر منتشرشده مبنى بر ساخت فصل دوم این مجموعه توسط بنده 
کامًال اشتباه است. در واقع "بانوى عمارت" قبل از هر اسمى براى 
من "بانوى عمارت ِ حمیدنژاد" است؛ حتى شنیدن این خبر کذب مرا 
شرمنده استاد خوبم آقاى حمیدنژاد مى کند، چه رسد به اینکه بپذیرم 

جاى ایشان بنشینم.»
همچنین مجید موالیــى، تهیه کننده ســریال «بانوى عمارت» 

نیز خبر ساخت فصل دوم این ســریال را تکذیب کرد. وى 
گفت: «قصد ســاخت فصل دوم این ســریال تاریخى 

را نداریم.»

بهروز شعیبى کارگردانى «بانوى عمارت 2» را تکذیب کرد

«دنیل کریگ»: «جیمز باند» نباید زن باشد!

 رنگین پوست خلق کنند. چرا باید یک 
باند" را بازىکند وقتى که 

"ى به خوبى "جیمز باند"
د، اما براى یک زن؟»

6 در ســال 2006 و با 
ال» نقش باند را بازى 
در «ذره اى آرامش»، 

«اسپکتر» این نقش را 
ه تازگى براى بازى در 

قو کشــى» 
ه و براى 
ــون» 
م ایــن 
ایــى 
 رفته 

» که 
ـى 
ن

تهیه کنندگان قدیمــى چندگانه در س
گفتگو با «ورایتى» تأکیــد کر
مرد بماند. بروکلى مى گوید:
رنگ پوستىداشته باشد، ا
اعتقاد من براى زنان باید
جدیدى خلق شود؛ شخ
قوى. اما عالقه اى به جایگ
زن با یک شخصیت مرد ند
زنان بسیار جذاب تر
ویلســو
این
«م
تص
یک

ا
ب
ب
م
اس
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فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو ســوارى سایپا 
تیپ 131EX مــدل 1392 بنزینى 
به شماره موتور 4888994 و شماره 
 NAS411100D1260535 شاسى
به شماره پالك ایران 24 – 189 ص 71 
متعلق به فرهاد منصورى بیدکانى به شماره 
ملى 1160247714 فرزند اســماعیل 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

اگر اتفاق خاصى نیافتد دو تیم پرسپولیس و سپاهان در 
یک دیدار تدارکاتى آن هم در استادیوم آزادى به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت.
چند روزى مى شود یحیى گل محمدى و پرسپولیسى ها 
مذاکراتى با محرم نویدکیا و سپاهانى ها انجام داده اند تا 
توافق اصلى ترین رقیب خود را بــراى انجام یک دیدار 
دوستانه جلب کنند. باالخره هم محرم نویدکیا که براى 
گذراندن کالس هاى مربیگرى در تهران به سر مى برد 

موافقت خود را اعالم کرد.
بزرگ ترین معضل پرسپولیس این است که بازیکنان در 
کوران مسابقات نیستند. یعنى باید بازى ها را با تقویم لیگ 
قهرمانان آسیا هماهنگ مى کردیم تا تیم ها در شرایط 

مسابقه به مراحل حذفى لیگ قهرمانان برسند اما لیگ 
برتر ایران مدت هاست تعطیل شده است. نکته دیگر هم 
هماهنگى بازیکنان جدید است تا به هارمونى موردنظر 
برسند چرا که الهالل در کوران مسابقات قرار دارد و تیم 

پر مهره اى است.
پرسپولیسى ها به دنبال آن هستند که این بازى دوستانه 
را در اســتادیوم آزادى تهران برگزار کنند و رایزنى هاى 
الزم نیز در این رابطه انجام شده است. پرسپولیس طبق 
نظر کادرفنى خود قبل از اعزام به عربستان براى برگزارى 
دیدار با الهالل در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا در سه دیدار تدارکاتى به زمین مى رود. این تیم روز 3 
مهر با پیکان بازى مى کند و بعد از آن احتماًال در 9 مهر به 

مصاف شهردارى آستارا مى رود که فرشاد پیوس هدایت 
این تیم را برعهده دارد. پرسپولیســى ها در حال بررسى 
وضعیت تیم هاى مختلف براى انتخاب سومین و آخرین 
حریف تدارکاتى  خود بودند که سپاهان باالخره موافقت 

کرد به نماینده ایران کمک کند.
پیش از این گفته مى شد در صورت مخالفت سپاهانى ها 
با انجام دیدار دوستانه، پرسپولیس با پدیده مشهد روبه رو 
شود اما به نظر مى رسد بازى با تیم اصفهانى آخرین بازى 
شاگردان یحیى گل محمدى پیش از مسابقه با الهالل 

عربستان باشد.
قراراست بازى دوستانه دو تیم پرسپولیس و سپاهان در 

تاریخ 16 مهرماه در تهران برگزار شود.

محرم اوکى داد

پرسپولیس و سپاهان
 16 مهر در  آزادى

بازیکن فصل گذشته استقالل که هنوز دلیل 
جدایى اش از این تیم، به طور دقیق مشخص 
نشده است، این روزها در تمرینات پیش فصل 

سپاهان حضورى فعال دارد.
این بازیکن، بــا توجه به قدرت بازیســازى و 
جنگندگى اى که دارد، به احتمال زیاد یکى از 
مردان ثابت تیم محرم نویدکیا در فصل آینده 
خواهد بود و به عنوان بازیکنى که پشــت دو 
هافبک تهاجمى این تیم بازى خواهد کرد، رابط 
بین خط دفاعى با هافبک هاى سپاهان خواهد 
بود و با حضور او در میانه میدان، شانس سپاهان 
در پیروزى در جنگ هاى میانه میدان، بیشتر 

خواهد شد.
پیش از حضور ریگى در سپاهان، محمد کریمى 
به عنوان هافبک دفاعى براى تیمش به میدان 
مى رفت اما با توجه به جــذب ریگى و ظرافت 
بازى کریمى، احتماًال او یک خط جلوتر مى رود 
و نقش یکى از هافبک هاى هجومى تیمش را 
خواهد داشت هر چند که این احتمال وجود دارد 
که سپاهان با دو هافبک دفاعى بازى کند که در 
آن صورت مى توانیم شاهد تشکیل زوج ریگى 

و کریمى باشیم.
سبک فوتبال ریگى در مرکز زمین، او را تبدیل 
به یک بازیکن کم اشــتباه کرده که پاس هاى 

دقیقى دارد و درصد اشــتباه در پاس هاى او، 
بسیار پایین است.

این هافبــک جنگنده که عالقــه اى به بازى 
پرریســک ندارد، مى تواند همانطــور که در 
اســتقالل تبدیل به یک مهــره کلیدى براى 
تیمش شده بود، چنین نقشى را در سپاهان هم 
براى محرم نویدکیا ایفا کند به خصوص آنکه در 
تمرین روز دوشنبه سپاهان کامًال مشخص بود 
که نویدکیا تا چه حد به بازى ریگى اعتقاد دارد و 
در معدود دفعاتى که با شاگردانش صحبت کرد، 

ریگى مخاطب صحبت هاى او بود.

آخرین دیدار دوســتانه تیم فوتبال سپاهان در 
تهران، مقابل گل گهر در سیرجان خواهد بود.

تیم فوتبال ســپاهان از شــنبه هفته گذشته 
تمرینات خود را در زمین پژوهشــگاه صنعت 
نفت آغاز کرده و این اردو فرصتى براى محرم 
نویدکیاست تا عالوه بر شرکت در کالس هاى 
مربیگرى براى دریافت مدرك A مربیگرى، 

شاگردانش را نیز زیر نظر داشته باشد.
در سوى دیگر تیم فوتبال گل گهر سیرجان نیز 
پس از اینکه تمریناتــش را دو هفته در تهران 
و کمپ الیاف برگزار کرد، چنــد روزى را نیز 
در ســیرجان ســپرى کرد و پس از واکسینه 
شــدن بازیکنــان، آبى پوشــان بــه تهران 
بازگشتند و تمریناتشــان را در کمپ الیاف از 

سر گرفته اند.
گل گهر تا پیش از این دو بازى دوستانه مقابل 
پرســپولیس و فوالد خوزســتان برگزار کرده 
و سپاهان نیز با همکارى باشــگاه سیرجانى 
توانسته یک بازى دوســتانه مقابل نساجى در 
کمپ الیاف که محل تمرین ســپاهان است، 

برگزار کند.
حاال ایــن دو تیــم در شــرایطى مقابل هم 
صف آرایــى خواهند کرد که بى شــک تقابل 
امیرقلعه نویى مقابل تیم و محرم نویدکیا شاگرد 
سابقش حساســیت ها و نکات قابل توجهى 
زیادى خواهد داشــت؛ دیدارى که قرار است 
ام روز پنج شنبه به میزبانى گل گهر برگزار شود.

هافبک فصل گذشــته تیم فوتبال ذوب آهن 
تأکید کرد، بخاطر حضور مجتبى حســینى در 
پیکان تصمیم گرفته است این تیم را انتخاب 
کند. مجتبى حقدوســت درباره جدایى اش از 
ذوب آهن گفت:  واقعیت این است که من 
قرار بود با باشگاه ذوب آهن مذاکره کنم و 
از چند تیم دیگر هم پیشنهادهاى خوبى 
داشتم، ولى در نهایت تصمیمى دیگر 
گرفتم، وقتى پیشنهاد پیکان رسید، 
با بررسى شرایط آنها تصمیم گرفتم 

که این تیم را انتخاب کنم.
وى درباره دالیل انتخاب کردن 
پیکان تصریح کــرد: من در 
ذوب آهن با مجتبى حســینى 
کار کردم و دلیل آمدنم به پیکان 
این مربى بود، چون دوســت داشتم 
دوباره بازى کردن زیر نظر حســینى را تجربه 
کنم. خوشــحالم که به یک باشگاه بى حاشیه 
و باامکانات آمده ام و امیدوارم فصل خوبى را در 

پیکان سپرى کنم. 
بازیکن جدید پیکان در واکنش به اینکه خیلى ها 

معتقدند پیکان بیــن تیم هاى لیگ برترى تیم 
بلندپروازى نیست و معموًال هدفش ماندن در 
لیگ برتر اســت، اظهار کرد: پیکان براساس 
بودجه مشخصى که دارد هزینه مى کند و یک 
باشگاه قدیمى و باامکانات است. پیکان همیشه 
سکوى خوبى براى پیشرفت بازیکنان بوده است 
و فکر مى کنم فصل آینده هم بتوانیم یک تیم 

خوب را راهى مسابقات لیگ برتر کنیم.

على کریمى، هافبک دفاعى تیم ملى ایران که 
سابقه بازى در تیم هاى سپاهان و استقالل را 
دارد، ســرانجام جراحى کرد و چند ماهى دور از 

میادین خواهد بود.
این بازیکن ایرانى تیم کایســرى اســپور چند 
سالى در ناحیه لگن خود درد احساس مى کرد 
و با فیزیوتراپى تالش مــى کرد بازى کند ولى 

اخیراً دردش بیشتر و بیشتر شد. او بعد از امضاى 
قرارداد با کایســرى اســپور ترکیه، به توصیه 

پزشکان جراحى کرد. 
به همین دلیل او قــراردادش را تا نیم فصل با 
این باشگاه ترکیه اى فسخ کرد تا جراحى کند. 
کریمى به تازگى در آلمان جراحى کرده و امیدوار 

است زود به میادین بازگردد.

مهاجم نســاجى در دو مســابقه تدارکاتى براى این تیم برابر 
اصفهانى هاى لیگ برتر مؤثر ظاهر شد.

کریم اســالمى آخرین بازیکنى بود که قراردادش با باشگاه 
نساجى مازندران را تمدید کرد، اما بالفاصله پس از اضافه 
شدن به تمرینات این تیم و حضور در دیدارهاى دوستانه، 

دوباره نمایش خوب فصل گذشته اش را ادامه داد.
مهاجم با تجربه نساجى که سال گذشته سه گل به ثمر رساند، 
پنج پاس گل داد و دو پنالتى گرفتــه بود و نقش مهمى در بقاى 
تیمش در لیگ برتر داشت، تصمیم گرفت دوباره زیر نظر ساکت 
الهامى که همواره در کار با او عملکرد بهتــرى ارائه داده، به 
تمرین و بازى ادامه دهد و فصل جدید را نیز با  تیم اســتان 

خود آغاز کند.
کریم اسالمى در دیدار تدارکاتى اخیر نساجى مازندران 
مقابل سپاهان توانست پنالتى منجر به تک گل تیمش 
برابر طالیى پوشان را بگیرد و این روند خوب خود را در 

بازى با یک تیم اصفهانى دیگر نیز ادامه بدهد.
اســالمى در نیمه دوم دیدار مقابل ذوب آهن روى 
یک ریباند دروازه حریــف اصفهانى و تیمى که قرار 
بود در نقل و انتقاالت تابستانى راهى آنجا شود را باز 

کرد تا نســاجى مازندران را در این مسابقه با یک گل 
پیش بیاندازد.

قه تدارکاتى براى این تیم برابر
هر شد.

ى بود که قراردادش با باشگاه 
اما بالفاصله پس از اضافه 
ضور در دیدارهاى دوستانه، 

ته اش را ادامه داد.
ل گذشته سه گل به ثمر رساند، 
فتــه بود و نقش مهمى در بقاى
یم گرفتدوباره زیر نظر ساکت
ملکرد بهتــرى ارائه داده، به 
ل جدید را نیز با  تیم اســتان 

ى اخیر نساجى مازندران 
منجر به تک گل تیمش 
ن روند خوب خود را در 

نیز ادامه بدهد.
قابل ذوب آهن روى 
هانى و تیمى که قرار 
 راهى آنجا شود را باز 

این مسابقه با یک گل 

اسالمى بعد از سپاهان 
به ذوب هم  گل زد

امید نورافکن مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان على 
رغم جدایى شایان مصلح همچنان دو رقیب جوان 

و با انگیزه دارد.
پیش از پایان رقابت هاى لیگ بیســتم این مهدى 
ترکمان و شــایان مصلح بودند که براى رسیدن به 
ترکیب اصلى طالیى پوشان اصفهانى با هم رقابت 
سنگینى را داشتند، اما در پنجره نقل و انتقاالت لیگ 
بیســت و یکم با تغییرات و تحوالتى که در اردوى 
طالیى پوشان شاهدش بودیم، همه چیز عوض شد.

پس از جدایى مهدى ترکمان که خیلى زود رسانه اى 
شد، شایان مصلح هم روز دوشنبه بود که تیم فصل 
آینده خود را پس از عدم شــرکت در اردوى تهران 
سپاهان معرفى کرد تا این فرصت براى داود رجبى 
بازیکن آکادمى طالیى پوشان اصفهانى فراهم شود 
تا پس از چند سال که به تیم هاى لیگ یکى قرض 
داده مى شــد، فرصت حضور در تیم بزرگســاالن 

سپاهان را پیدا کند.
دیگر رقیب نورافکن در پســت دفــاع چپ آرتور 
استپانیان بازیکن 21 ساله ارمنستانى و فرزند لئون 
استپانیان است که این روزها در تمرینات تیم بسیار 
پرانگیزه و آماده نشان داده است و با توجه به اینکه 
سهمیه زیر 23 سال به شمار مى رود، شانس زیادى 

براى رسیدن به تیم بزرگساالن دارد. 
از نکات جالب تمرین روز دوشــنبه طالیى پوشان 
برخوردى بود کــه در چندین صحنه امید نورافکن 
و  آرتور استپانیان داشتند و این بازیکن جوان نشان 
داد که مى تواند رقیبى جدى براى مدافع ملى پوش 

سپاهان باشد.

علیرضا جهانبخش ستاره تیم ملى چندى قبل گفت 
احتماًال کتاب زندگینامه اش را بنویسد. حاال سعید 
عزت اللهى هافبک دفاعى تیم ملى ایران هم مى 

گوید به این موضوع فکر مى کند. 
 او در این باره به روزنامه «خبرورزشى» گفته است: 
«قطعاً همه ما یکسرى سختى هایى در زندگى مان 
داشتیم که شاید تا به امروز هیچکسى نشنیده باشد 
و فکر مى کنم جالب باشــد که یک روز مردم هم 

بتوانند این تجربه ها را بخوانند.»

ذوب آهن در ادامه دیدارهــاى تدارکاتى خود بازى 
دیگرى را با شاگردان عبدا... ویسى برگزار خواهد 
کرد. طبق اعالم روابط عمومى باشگاه ذوب آهن، 
دیدار تیم هاى فوتبال ذوب آهن و فوالد خوزستان 
امروز پنج شنبه ساعت 16 در زمین چمن شماره 2 

آزادى برگزار مى گردد.
شاگردان مهدى تارتار پس از این دیدار به اصفهان 
بازگشته و پس از یک روز استراحت تمرینات خود را 

از سر خواهند گرفت. 
تیم فوتبال ذوب آهن شش بازى تدارکاتى در برنامه 
اولیه خود داشت که آخرین بازى تدارکاتى این مرحله 
در اصفهان با یک تیم دیگر لیگ برترى هفته آینده 

برگزار خواهد شد.

تعویض 
رقباى نورافکن با
 2 بازیکن جوان  تر

عزت اللهى 
نویسنده مى شود؟

امروز، پنجمین دیدار 
تدارکاتى گاندو ها 

وزنه سنگینى به نام ریگى 
در کمربند میانى سپاهان

امیر قلعه نویى به مصاف سپاهان مى رود

بخاطر حسینى پیکان را انتخاب کردم

على کریمى روى تخت بیمارستان

هافبک سابق ذوب آهن:

ستاره ایرانى برنتفورد در جریان برترى تیمش مقابل اولدهام 
اتلتیک دو پاس گل تماشایى داد.

ســامان قدوس پس از اینکه در هفته دوم لیگ برتر انگلیس 
حضور تعویضى مقابل کریستال پاالس داشت، در مرحله دوم 
جام اتحادیه مقابل فورست گرین براى نخستین بار در فصل 
22-2021 به ترکیب برنتفورد رســید و یک پاس گل داد تا 
عملکرد خوب او موجب شــود در سومین مسابقه فصل لیگ 
جزیره برابر استون ویال به ترکیب برسد و 66 دقیقه بازى کند.

سامان قدوس با یک حضور تعویضى و سپس دو حضور ثابت 
در ترکیب برنتفورد و شــرایط خوبى کــه در فوتبال انگلیس 
سپرى مى کرد، به اردوى تیم ملى ایران اضافه شد و در مسابقه 
مقابل سوریه جزو نفرات اصلى بود و در دیدار برابر عراق نیز 
به عنوان یار جانشین وارد زمین شد، اما بازگشت به لیگ جزیره 

براى او خوش یمن نبود.
این ستاره ایرانى پس از ســفر دوباره به انگلیس، در دو دیدار 
پیاپى لیگ برتر مقابل برایتون و ولورهمپتون نیمکت نشین شد 
و حتى به عنوان یار جانشین به زمین نرفت، اما سه شنبه شب 
که دوباره به ترکیب برنتفورد بازگشت، شایستگى هاى خود را 

به نمایش گذاشت.
برنتفورد تا لحظــات پایانى نیمه اول چهــار گل زده بود، اما 
همچنان به حمالتش ادامه مى داد که روى یکى از موقعیت ها، 

سامان قدوس با هوش باال و دید مناسب، پاس در عمق زیبایى 
به مارکوس فورس داد تا این بازیکن در موقعیت تک به تک 
با یک ضربه بغل پا پنجمین گل تیمش برابر اولدهام اتلتیک 

را به ثمر رساند.
ســامان قدوس در دقیقه 87 این دیدار هم پس از اینکه در 
میانه میدان صاحب توپ شــد، با یک چرخش و بازهم دید 
مناسب خود، ارســال چیپ زیبایى به پشت مدافعان اولدهام 
اتلتیک فرستاد تا یوآن ویسا با ضربه قیچى برگردان استثنایى 
گل هفتم برنتفورد را به ثمر رســاند و این تیم با برترى 7 بر 
صفر خانگى راهى مرحله یک هشــتم نهایــى جام اتحادیه 

انگلیس شود.
هافبک ایرانى برنتفورد با نمایشى که در دیدار مقابل اولدهام 
اتلتیک داشــت و دو پاس گل زیبایى که داد، نشــان داد که 
مى تواند پس از دو هفته دوباره در لیگ جزیره به میدان برود 
و این توانایى را عالوه بر جام اتحادیه، در ســطح اول فوتبال 

انگلیس نیز به نمایش بگذارد. 
برنتفورد روز شــنبه هفته آینده در هفته ششــم لیگ جزیره 
میزبان لیورپول است و این مسابقه مى تواند فرصتى باشد تا 
سامان قدوس که در جام اتحادیه سه پاس گل داده، تقابل با 

قهرمان اروپا را تجربه کند و شانس بازى به دست بیاورد.

و ى وی

و سپاهان نیز ب
توانسته یک باز
کمپ الیاف که

هافبک فصلگ
تأکید کرد، بخا
پیکان تصمیم
کند. مجتبىح
گ ذوب آهن
قرار بودب
از چندت
داشتم
گرفت
با بر
ک

این م
دوباره بازى کر
کنم. خوشــح
و باامکانات آمد
پیکان سپرى ک
بازیکن جدید پی

على کریمى، ه
سابقه بازى در
دارد، ســرانجام
میادین خواهدب
این بازیکنایرا
سالى در ناحیه
با فیزیوتراپى و

بخاط

على

7ترى7 بر
اتحادیه  م

لاولدهام
ان داد که 
یدان برود

ل فوتبال 

گ جزیره 
باشد تا  ى
ل تقابل با 

اورد.

قدوس
 براى لیورپول
 خط و نشان 

کشید!
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کیت هاى خانگى که بدون ارســال نمونه به آزمایشگاه 
نتیجه را مشــخص مى کند، همه آزمایش هاى آنتى ژن 
است که به آزمایش سریع معروف شده اما آزمایش هاى 
آنتى بــادى و PCR افراد را ملزم مى کنــد که به یک 

متخصص بهداشت مراجعه کنند.
در حال حاضر کیت هاى مختلف تست سریع، موجود و 
دقت آن بسیار متفاوت است. به  طور کلى براى فرد داراى 
عالئم کووید-19 این تست هاى آنتى ژن دقیق تر است 
اما اگر فردى عالئم آلوده شدن به ویروس را نداشته باشد، 
براى این نوع تست دقت کمترى در نظر گرفته مى شود.

کیت هاى آزمایش خانگى اســتاندارد نیست؛ بنابراین 

ممکن اســت فرد به پروتئین قابل تشخیص کمابیش 
نیاز داشته باشــد تا نتیجه آزمایش مثبت یا منفى شود. 
منفى هاى کاذب در این نوع بیشتر از آزمایش مبتنى بر 
PCR است؛ به این معنى که ممکن است فردى آزمایش 
خانگى بدهد و نتیجه آن منفى نشان داده شود اما واقعًا 

ممکن است او به این ویروس مبتال شده باشد.
در مجموع شــاید کیت آزمایش خانگى بتواند عفونت 
ویروس از جمله نوع دلتا را تشــخیص دهد اما این کیت 
براى تمایز انواع مختلف تنظیم نشده است؛ به این معنى 
که یک آزمایش خانگى نشان نمى دهد که فرد به چه نوع 

ویروسى آلوده شده است.

پژوهشگران «دانشگاه فنى مونیخ»به سرپرستى «محمد 
لطف الهى»، دانشــمند ایرانى، الگوریتــم جدیدى ابداع 
کرده اند. بــزرگ ترین مزیت این الگوریتم این اســت که 
به جاى به اشتراك گذاشتن داده هاى خام با مراکز درمانى 
و پژوهشى، از انتقال یادگیرى اســتفاده مى کند تا پایگاه 
داده هاى جدید از ژنومیک تک ســلولى را با منابع موجود 
مقایسه کند و بدین ترتیب، حریم شخصى و ناشناس ماندن 

نیز حفظ شود. 
پژوهشــگران از این الگوریتم براى بررســى کووید-19 
در چندین نمونه به دســت آمده از ریه استفاده کردند. آنها 
ســلول هاى بیماران مبتال به کووید-19 را با اســتفاده از 

ترانسکریپتومیکس تک سلولى با مرجع سالم مقایسه کردند. 
الگوریتم توانست سلول هاى بیمار را از مرجع جدا کند و کاربر 
را قادر سازد تا به مشخص کردن سلول هاى مورد نیاز براى 

درمان موارد خفیف و شدید کووید-19 بپردازد. 
«فابیان تیس» از پژوهشگران این پروژه گفت: چشم انداز 
ما این است که در آینده مى توانیم از مرجع سلول به همان 
سادگى استفاده کنیم که در حال حاضر مرجع ژنوم را به کار 
مى بریم. به عبارت دیگر، براى درست کردن کیک، معموًال 
دستور تهیه خودتان را امتحان نمى کنید؛ بلکه در عوض به 
جستجو در کتاب شیرینى پزى مى پردازید. ما با این الگوریتم 

این فرایند جستجو را ساده مى کنیم.

کیت هاى خانگى، ابتال به دلتا 
را مشخص مى کند؟

تالش دانشمند ایرانى براى 
درمان بهتر کرونا

مرگ در شب
   بهداشت نیوز | بهرام عین اللهى، وزیر بهداشت 
در جلسه کمیته کشـورى علمى کووید19 گفت: من 9 
استان را رفتم و تمام آى سى یوهاى آن را دیده ام. اوضاع 
بسـیار خراب اسـت. پروتکل هایى که زحمت کشـیده 
مى شود و داده مى شـود، اجرا نمى شـود. بیشتر مرگ ها 
هم در عصر و شـب یعنى در مواقعى که پرسنل درست 

رسیدگى نمى کنند، اتفاق مى افتد. 

واکسیناسیون اتوبوسى 
   ایرنـا | مسـئول اجراى طرح واکسیناسـیون بسیج 
جامعه پزشـکى خراسـان رضوى گفت: واکسیناسیون 
کرونا با اتوبوس سیار در حاشـیه شهر مشهد و در اماکن 
مختلف این مناطق مانند هیئت هاى مذهبى، کارخانه ها 
و مساجد آغاز شد. محمد مقضى افزود: در واکسیناسیون 
خودرویـى با اتوبـوس با حضور پزشـک، پرسـتار و فرد 

واکسن زننده خدمات واکسیناسیون ارائه مى شود.

تهران 2 رقمى شد
   ایسنا | معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان 
تهران درباره وضعیت کرونا در اسـتان تهران، گفت: در 
حال حاضر وضعیت تهران خوب است و روند بیمارى در 
تهران رو به کاهش است.دکتر نادر توکلى افزود: میزان 
مرگ هم بـه زیر 100 آمده اسـت و مرگ هاى کرونایى 

تهران چند روز است که دو رقمى شده است.

آگهى تغییرات
شرکت صنایع غذایى زکى تجارت اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63118 و 
شناســه ملى 14008627680 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : هدف عصر طالئى به شناسه 
ملى 10260553922به نمایندگى حسین 
زکى زاده و عباس زکى زاده به شماره ملى 
1293223743 و آســعید زکــى زاده به 
شــماره ملى 1290942382 به ســمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند محمد شفیع زاده به شماره 
ملى 1271301997بسمت بازرس اصلى 
و زهرا فالحتیان پائین دروازه به شماره ملى 
1288277180 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1196691)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع ریخته گرى اصفهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 5053 و شناســه ملى 
10260262002 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/01 سرمایه 
شــرکت از مبلــغ 75000000000 ریــال به 
170000000000 ریال از طریق مطالبات حال 
شده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 
5 اساســنامه بدین شرح اصالح شــد : سرمایه 
شرکت مبلغ 170000000000 ریال نقدى است 
که به 170000 ســهم با نام عادى000 1000 
ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1196682)

آگهى تغییرات
شــرکت پویا صــادرات نقش جهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 748 و شناسه ملى 
10260594691 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : على چترایى به کدملــى 1091551308 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره و حسن 
چترایى به کدملــى 5499321876 به ســمت 
رئیس هیات مدیره و حسینعلى چترایى به کدملى 
1091329907 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى تیران و کرون (1196684)

آگهى انتقالى
شــرکت فنى مهندسى و کشــاورزى طراحان دهکده 
سبز ســهامى خاص به موجب آگهى تغییرات شماره 
ى 139430401096000221مــورخ1394/5/27 
و صورت جلســه مجمع عمومــى فوق العــاده مورخ 
1394/4/18مرکــز اصلى شــرکت فنى مهندســى 
و کشــاورزى طراحان دهکده سبزســهامى خاص به 
شــماره ثبت2000 واحد ثبتى ورامین به نشانى استان 
اصفهان ،اصفهان شاهین شهر خیابان رجایى پالك22 
واحد2کدپســتى 8219666941 انتقــال یافت و در 
واحد ثبتى اصفهان تحت شماره 54727به ثبت رسید 
و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1196710)

آگهى تغییرات
شرکت اسکان فوالد ســپهر شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 416 و شناســه ملى 
10260524797 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/12/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: موسســه ارقام نگــر آریا به شناســه ملى 
10100617632و ز هرا ســعیدى دهکى به 
کدملــى1272453758 به بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى دهاقان (1196685)

آگهى تغییرات
شرکت اسپرلوس پایدار سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 42099 و شناسه ملى 10260598792 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/13 و طبق 
اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 13/ 6/ 1400 ســرمایه شرکت از محل مطالبات 
حال شده و صدور ســهام جدید از مبلغ 500000000 
ریال به مبلغ 50000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
50000000000 ریال نقدى است که به 5000000 
ســهم 10000 ریالى با نام عادى منقسم شده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1196734)

آگهى تغییرات
شــرکت دانیــال بافت دهــق با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 1288 و شناســه ملى 
10260178141 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : جمیله یوســفى کدملى 1091993769 به 
سمت رئیس هیات مدیره و حسن اسمعیلى دهقى 
کدملى1091943451 بسمت مدیر عامل وعضو 
هیت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شــدند . 
کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت باامضاء 
مدیر عامل همراه بامهرشرکت معتبراست. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1196726)

آگهى تغییرات
شرکت ارمغان شیمى ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43444 و 
شناســه ملى 10103255148 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/06/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شــهال سوداوى به شماره 
ملى 1280356448 و محمد رضا جعفرى 
به شــماره ملى 1287911757 و فرهاد 
جعفرى به شماره ملى 1282339613 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. على نصیرى 
ده سرخى به شماره ملى 1289325911 به 
سمت بازرس اصلى و زهرا حقیقى لیفکوئى 
به شــماره ملى 0055354440 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1196702)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع غذایى زکى تجارت اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63118 و 
شناســه ملــى 14008627680 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : هدف عصر طالئى به شناســه ملى 
10260553922به نمایندگى حســین 
زکى زاده1283565331 به سمت رئیس 
هیات مدیره و مجتبى زکى زاده به ســمت 
مدیر عامل (خارج ازاعضاء) و ســعید زکى 
زاده 1290942382 بــه ســمت نائب 
رئیس هیــات مدیره و عبــاس زکى زاده 
1293223743 به سمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر 
عامل منفردا یا هریک از اعضاء هیات مدیره 
به تنهائى همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1196709)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فارسیان فراز فرنام درتاریخ 1400/06/28 به شماره ثبت 68784 به شناسه ملى 
14010284284 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت خرید وفروش -توزیع - تولید- وبسته بندى -صادرات و واردات و 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از -مصالح ساختمانى سیمان ، گچ ، آجر ، تیرچه ، بلوك و شن 2- انواع 
آهن آالت میلگرد و ورق و ضایعات آهن 3- انواع نهاده هاى دامى 4- خشــکبار ، زعفران آجیل حبوبات

 5- انواع نخ - خودرو ولوازم خودرو - مواد غذاى - محصوالت بهداشى وآرایشى- پوشاك - لوازم تزئینى 
منزل دریافت کارت بازرگانى وترخیص کاال - دریافت انواع تسهیالت ریالى وارزى ، گشایش اعتبارات 
ال سى داخلى و خارجى ، وام ازبانک ها وموسسات مالى خصوصى و دولتى در جهت تحقق اهداف شرکت 
- اخذ واعطاى نمایندگى از شرکت ها وموسسات داخلى وخارجى -شرکت و غرفه آرائى در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
شیخ اشراق ، خیابان آل محمد ، کوچه سپهر 25 ، پالك 10 ، طبقه اول کدپستى 8193743193 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 494 مورخ 
1400/06/23 نزد بانک ملى شعبه شعبه غدیر اصفهان با کد 3059 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقاى محمد امیدى به شماره ملى 1159864098 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم ملیحه امیدى اسکندرى به شماره ملى 1159952868 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم راضیه مراثى به شماره ملى 1292213442 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قرارداد هاى عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى وادارى با 
امضاء آقاى محمد امیدى ویا راضیه مراثى همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى محمود مراثى به شماره ملى 1284515281 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال خانم ناهید سلیمانى شیخ آبادى به شماره ملى 1818941171 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1196712)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا نســوز ایرانیان درتاریخ 1399/10/25 به شــماره ثبت 66707 به 
شناســه ملى 14009729553 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیــت ذیل به منزله اخذ مجوز 
و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد : انجام خدمات بازرگانى و صنعتى داخلى و خارجى براى تولید و 
توزیع قطعات ، مجموعه ها ، مواد اولیه و بویژه فرآورده هاى نسوز و ارائه خدمات در زمینه فن آورى 
اطالعات و ارتباطات نرم افزار و سخت افزارى (بجز نرم افزارهاى فرهنگى) درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، کوچه شهید 
آرش سرابچى [14] ، خیابان هزارجریب ، پالك 0 ، ساختمان سپهر ، طبقه دوم ، واحد 10 کدپستى 
8168645391 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 333283 مورخ 1399/09/10 نزد بانک صادرات شعبه شیخ صدوق با 
کد 3332 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
سعید زیندارى به شماره ملى 1286843022 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
حامد محققیان به شماره ملى 1292018844 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى جعفرپور به شماره ملى 4650434769 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
بادو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم لینا گودرزى دره شــورى به شماره ملى 1270197061 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم نوشــین بنیانیان به شماره ملى 1284788784 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1196750)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود فرداد رهرو نقش جهان درتاریخ 1400/06/22 به شماره ثبت 68717 به 
شناســه ملى 14010268333 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس ، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات 
دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى اطالعات ( ICT ) روستایى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر خورزوق، محله شهرك سمیرغ ، بلوار عالمه 
حلى شمالى ، کوچه اطلس 6 ، پالك 21 ، طبقه سوم کدپستى 8347176417 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا آقاى مجید رحیمى 
نهوجى به شماره ملى 1285192907 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى مهدى وحدتى به شماره 
ملى 1288458169 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى مجید رحیمى نهوجى به 
شماره ملى 1285192907 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهدى وحدتى به شماره 
ملى 1288458169 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل منفرداً همراه با مهرشرکت مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1196720)

آگهى تغییرات
شرکت کیمیا گران نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 24513 و شناسه ملى 10260453016 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 23 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید: شرکت بوسیله هیات مدیره اى مرکب از 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومى عادى از بین 
صاحبان سهام انتخاب مى شوند اداره خواهند شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1196743)

روى موج کووید-19

عضو هیئت علمى جامعه شناسى دانشگاه شهید چمران 
اهواز گفت: براى مدیریت خودکشى متأثر از شرایط پاندمى، 
باید سیاست هاى پیشگیرانه کامًال متناسب با جمعیت هدف 
ابتدا طرح ریزى و ســپس به شکل متناسب اجرا شوند که 
این امر نیازمند وجود سازمان هاى حرفه اى، جامعه مدنى 
قدرتمند با سمن هاى فعال و البته برنامه ها و سیاست هاى 

مشخص و بدون ابهام دولتى براى مهار بیمارى است.
دکتر على عربى در خصوص ارتباط میان شرایط پاندمیک و 
خودکشى، اظهار کرد: از دو دیدگاه مى توان به این موضوع 
پرداخت؛ یک دیدگاه خودکشــى را امرى روان شناختى 
قلمداد مى کند و در ســطح فردى بــه آن مى پردازد که 
مى توان دالیل شخصى، بیمارى هاى زمینه اى و مسائلى 

در این سطح را نیز در آن طرح کرد.
وى افزود: دیدگاه دیگر رویکرد جامعه شــناختى است. از 
این دیدگاه وضعیت کنونى پاندمیک، یک متغیر اساسى 
در تبیین خودکشى اســت که با تأثیر بر شرایط اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى مى تواند بر نرخ خودکشى تأثیرگذار 
باشد. عضو هیئت علمى جامعه شناســى دانشگاه شهید 
چمران اهواز بیان کرد: این مهم البتــه در پژوهش هاى 
انجام شده در زمینه خودکشى به ویژه در سایر کشورها در 
دسترس است که حاکى از افزایش نرخ خودکشى است. 
متأسفانه در کشور ما محدودیت هاى پژوهشى بسیارى در 
مطالعه علمى آسیب هاى اجتماعى مانند خودکشى وجود 
دارد که سبب ضعف گنجینه دانشى ما در این زمینه شده 
است. وى افزود: با وجود این، اگر بخواهیم ارتباط پاندمى 
کووید - 19 با نرخ خودکشى را در کشور ایران مورد بررسى 
قرار دهیم، به لحــاظ نظرى مى توان ایــن نتیجه گیرى 
را عنوان کرد که همه گیرى جهانــى کووید - 19 با تأثیر 

مســتقیم بر تعامالت اجتماعى و به تبع آن تأثیر منفى بر 
فعالیت هاى اقتصادى، فراغتى و خانوادگى مى تواند سهم 
مهمى در نرخ خودکشــى را به خود اختصاص دهد. البته 
این سهم با توجه به پیچیدگى متغیرهاى اجتماعى، قابل 

تفکیک مستقیم نیست.
عربى با اشاره به بررسى تأثیر سیاستگذارى هاى کالن 
و مدیریتى شــرایط پاندمــى در ارتباط با آســیب هاى 
اجتماعــى، بیان کرد: در شــرایطى همچــون پاندمى 
کووید - 19، سیاستگذارى سالمت محور دولت ها نقش 
بســیار مهمى در مدیریت پیامدهاى آسیب شناختى آن 
بر جامعه و افراد و خانواده ها دارد. در چنین شرایطى هر 

گونه ناهماهنگى و ضعف در این ســطح مى تواند سبب 
خلق بحران هاى اجتماعى شــود و با افزایش کمیت و 
شدت آســیب هاى اجتماعى-اقتصادى، افراد را به لبه 
انتهایى آسیب پذیرى ایشان که همان خودکشى است، 

نزدیک کند.
وى گفت: در چنین تعبیرى، ما آســیب هاى اجتماعى را 
به مانند یک مســیر منتهى به پرتگاه تصویر مى کنیم و 
خودکشــى به معناى تصمیم فرد براى سقوط در پرتگاه 
است. با توجه به این موارد، مى توان عنوان کرد که پاندمى 
کووید - 19 فاصله بین فرد تا رســیدن بــه لبه پرتگاه را 
کوتاه تر کرده و همچنین سبب تسریع فروپاشى شخصیتى 

افراد براى تصمیم سازى جهت سقوط شده است.
عضو هیئت علمى گروه جامعه شناســى دانشگاه شهید 
چمران اهواز افزود: البته باید بر این نکته تأکید داشته باشیم 
که مهمترین تأثیر پاندمى بر خودکشــى را باید تأثیرات 
اقتصادى آن لحاظ کرد. در حال حاضر پاندمى از یک سو 
سبب از بین رفتن بسیارى از مشاغل شده و از سوى دیگر 
فرصت هاى اشتغال را در بســیارى از زمینه هاى خدماتى 
از بین برده است؛ شرایطى که ســبب افزایش اضطراب 
اجتماعى و حالت پانیک در افراد مى شود و مى تواند احتمال 
خارج شدن شــخص از آســتانه تحمل پذیرى به سمت 

تصمیم به خودکشى را افزایش دهد.

پاندمى، خودکشى را  افزایش داده است؟ 
در اتحادیه اروپا، واکسنى غیر از مواردى را که از سوى آژانس 
دارویى اروپا تأیید شده است به رسمیت نمى شناسند اما در 

برخى کشورها واکسن سینوفارم پذیرفته مى شود.
در حال حاضر تمام کشــورهاى عضو اتحادیــه اروپا افراد 
واکسینه شده با دوزهاى واکســن هاى مورد تأیید آژانس 
دارویــى اروپا شــامل «فایــزر و بیون تــک»، «مدرنا»، 
«آســترازنکا» و «جانسون اند جانســون» را براى سفر در 
صورتى که ویزا داشته باشــند، پذیرش مى کنند. اغلب این 
کشورها همچنین واکسن آســترازنکاى تولید شده در هند 

را هم قبول دارند.
از سوى دیگر سازمان جهانى بهداشت واکسن تولیدى چین 
با نام «سینوفارم» را تأیید کرده است اما هنوز آژانس دارویى 
اروپا تصمیمى در این زمینه نگرفته و ســازمان تولید کننده 
واکسن سینوفارم نیز درخواستى را براى این نهاد اروپایى ارائه 
نکرده است در حالى که نهاد چینى تولید کننده واکسن دیگر 
این کشور با نام «ســینوواك» درخواست خود را به آژانس 
دارویى اروپا داده است. این موضوع باعث شده است تا این 

واکسن در کشورهاى اتحادیه اروپا کمتر شناخته شود.
 این در حالى است که برخى از کشــورهاى اروپایى (عضو 
اتحادیه اروپا و منطقه شنگن) واکسن ســینوفارم را تأیید 
کرده اند و اجازه مى دهند مســافرانى که دو دوز این واکسن 
را دریافت کرده اند وارد کشورهایشــان شوند. این کشورها 

شامل فهرست زیر است:
اتریش، قبرس، یونان، مجارســتان، ایسلند، هلند، اسپانیا، 

سوئد، فنالند  و سوییس.

10 کشور اروپایى 
افراد واکسینه شده با 
سینوفارم را مى پذیرند
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رئیس اداره سالمت ســالمندان وزارت بهداشت اظهار کرد: اگرچه 
دمانس (زوال عقل) عمدتًا افراد مسن را تحت تأثیر قرار مى دهد، اما 
نتیجه اجتناب ناپذیر افزایش سن نیست. در حال حاضر بیش از 55 
میلیون نفر در سراسر جهان با زوال عقل زندگى مى کنند و ساالنه 
نزدیک به 10 میلیون مورد جدید گزارش مى شود که 60 درصد آنها 

در کشورهاى با درآمد کم تا متوسط زندگى مى کنند.
محسن شتى افزود: در ایران برآورد مى شود حدود 8/5 تا 10 درصد 
جمعیت ســالمندان (بیش از 750 هزار تا 800 هــزار نفر) مبتال به 

دمانس باشند.
این اپیدمیولوژیست گفت: شــایع ترین نوع دمانس (زوال عقل)، 
آلزایمر نام دارد. دمانس یک سندرم اســت که در آن افت عملکرد 
شــناختى وراى آن چیزى اســت که از عواقب معمول سالمندى 
بیولوژیک انتظار مــى رود. وى افزود: این اختــالل ماهیتى پیش 
رونده و مزمن دارد و بر عملکرد حافظه، تفکر، جهت گیرى، درك، 
محاسبه، ظرفیت یادگیرى، زبان و قضاوت تأثیر مى گذارد. اختالل 
در عملکرد شناختى معموًال با تغییر خلق و خو، کنترل عاطفى، رفتار 
یا انگیزه همراه اســت و گاهى این عالئم پیش از سایر عالئم بروز 

مى یابد.
رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت ادامه داد: زوال عقل 
ناشى از انواع بیمارى ها و صدمات است که به صورت اولیه یا ثانویه 
بر مغز تأثیر مى گذارد. بیمارى آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است 

و در 60 تا 70 درصد موارد دمانس را شامل مى شود.
شتى گفت: اگرچه ســن قوى ترین عامل خطر شناخته شده براى 
زوال عقل اســت، اما همانگونه که ذکر شــد نتیجه اجتناب ناپذیر 
سالمندى بیولوژیک نیست. عالوه بر این دمانس به طور انحصارى 
بر افراد مسن تأثیر نمى گذارد و زوال عقل جوان (که به عنوان شروع 
عالئم قبل از سن 65 ســالگى تعریف مى شود) تا 9 درصد موارد را 

شامل مى شود.
وى تصریح کرد: مطالعات نشان مى دهد که افراد مى توانند با فعالیت 
بدنى، اجتناب از سیگار کشیدن، اجتناب از مصرف الکل، کنترل وزن 
خود، رژیم غذایى سالم و حفظ فشــار خون، کلسترول و سطح قند 
خون، خطر ابتال به زوال عقل و زوال عقل را کاهش دهند. عوامل 
خطرساز دیگر شامل افسردگى، انزواى اجتماعى، تحصیالت پایین، 

عدم فعالیت شناختى و آلودگى هواست.
رئیس اداره سالمت سالمندان بیان کرد: زوال عقل در حال حاضر 
هفتمین علت اصلى مرگ و میر در بین همه بیمارى ها و یکى از علل 
عمده ناتوانى و وابستگى سالمندان در سطح جهان است. وى افزود: 
زوال عقل داراى آثار جســمى، روانى، اجتماعى و اقتصادى است، 
نه تنها براى افراد مبتال، بلکه براى مراقبت کنندگان، خانواده ها و 

جامعه به طور کلى بار فراوانى ایجاد مى کند.
این اپیدمیولوژیست خاطرنشان کرد: در حال حاضر درمان قطعى 
براى دمانس وجود ندارد. داروهاى ضــد زوال عقل و درمان هاى 
تعدیل کننده بیمارى که تا به امروز ساخته شده اند داراى اثربخشى 
محدودى هســتند و در درجه اول براى بیمــارى آلزایمر توصیه 
شــده اند، اگرچه درمان هاى جدید متعــددى در مراحل مختلف 

آزمایشات بالینى در حال بررسى است.
شــتى گفت: عالوه بر این، مى توان خدماتى براى حمایت و بهبود 
زندگى افراد مبتال بــه زوال عقل و مراقبیــن و خانواده هاى آنها 
ارائه داد. اهداف اصلى مراقبت از زوال عقل عبارتند از تشــخیص 
زودهنگام به منظور ارتقاى مدیریت به موقع و بهینه، بهینه سازى 
سالمت جسمانى، شــناخت، فعالیت و رفاه، شناســایى و درمان 

مدیریــت تغییــرات بیمارى هاى جسمى همراه، 
و حمایت بلندمدت رفتارى، ارائه اطالعات 

از مراقبین.

برخى افراد طعم و مزه هر غذایى را در استفاده از سس براى آن مى دانند؛ از اسپاگتى گرفته تا پیتزا و 
حتى ساندویچ ها. اما زمان آن فرا رسیده که چشمان خود را باز کنیم و از عوارض مصرف سس گوجه 
فرنگى مطلع شویم! به یاد داشته باشید که سهل انگارى و بى توجهى در این زمینه مى تواند شما را در 
معرض دردسرهاى بزرگ قرار دهد. نه تنها بچه ها، بلکه دیگر گروه هاى سنى نیز از هواداران سس 
گوجه فرنگى هستند. اما چیزى که آنها متوجه نمى شــوند این است که این طعم دهنده فقط شامل 

گوجه فرنگى تازه نیست. به جز گوجه، مواد مختلف زیادى در درون هر سس کچاپ وجود دارد.
یک متخص تغذیه درباره این طعم دهنده غذایى مى گوید: ســس گوجه فرنگى نه پروتئین دارد و نه 
فیبر. شکر، نمک، انواع ادویه جات ترش و تند و شربت فروکتوز محتواى درونى هر سس کچاپ است. 
مصرف بیش از حد غذاهاى حاوى شربت فروکتوز با افزایش خطر چاقى، دیابت مقاوم به انسولین، 

ترى گلیسیرید باال و بیمارى هاى مرتبط با کبد چرب همراه است.
مهم است که قبل از افزودن سس گوجه به هر غذایى، مراقب مصرف قند و سدیم خود باشیم. این به 
این دلیل است که کچاپ مى تواند باعث ایجاد شرایطى مانند فشار خون باال و عدم تعادل مواد معدنى 
شود. غذاهاى فرآورى شده و نگهدارى شده با خطر ایجاد التهاب در ارتباط هستند، بنابراین بهتر است 

قبل از افزودن سس گوجه فرنگى به رژیم غذایى خود به همه جوانب آن فکر کنید.
در اینجا به تعدادى از معضالتى که در اثر استفاده از ســس گوجه فرنگى برایتان بروز مى کند، اشاره 

مى کنیم:
1. فاقد محتواى مفید و مغذى

یک ماده غذایى غنى، ریز مغذى هاى موردنیاز بدن را فراهم کرده و به ایجاد ایمنى و تقویت سیستم 
دفاعى کمک مى کند. این در حالى اســت که ســس گوجه فرنگى ارزش غذایى کمى دارد و فاقد 

پروتئین و فیبر است.
2. عامل بیمارى قلبى

مصرف زیاد غذاهاى داراى شربت فروکتوز کلســترول بد خون را افزایش مى دهد و زمینه اى براى 
بروز مشکالت قلبى است.

3. اسیدیته و سوزش معده
سس گوجه فرنگى، به عنوان یک ماده غذایى اسیدى، به دلیل وجود اسیدهایى مانند اسید مالیک و 
اسید سیتریک مى تواند باعث اسیدیته و سوزش سر دل شود. بنابراین کسانى که مشکالت گوارشى 
مانند استرس گوارشى یا بیمارى رفالکس معده (GERD) دارند، باید از مصرف سس گوجه فرنگى 

اجتناب کنند.
4. بیمارى هاى کلیوى

غذاهاى فرآورى شده داراى مقدار زیاد سدیم بوده که باعث افزایش کلسیم در ادرار مى شوند. دفع 
کلسیم با ادرار احتمال ابتال به سنگ کلیه را افزایش مى دهد.

5. آلرژى
گوجه فرنگى هایى که در سس گوجه فرنگى وجود دارند غنى از هیستامین بوده و مى توانند منجر به 

بروز واکنش هاى آلرژیک مانند عطسه و حتى تنگى نفس شوند.

مطالعات جدید نشان مى دهد ورزش منظم و شیوه زندگى فعال تا 60 درصد از بروز اختالل اضطراب 
جلوگیرى مى کند و اثرات ضد اضطرابى ورزش و تحرك فیزیکى، در زنان دو برابر مردان است.

بر اساس آمار تقریبًا 10 درصد جمعیت جهان در زندگى خود به اختالل اضطراب مبتال مى شوند. این 
اختالل معموًال در سنین جوانى دیده مى شود و در زنان دو برابر مردان شایع است.

اضطراب تمام جنبه هاى زندگى فردى و اجتماعى را تحــت تأثیر قرار مى دهد و محققان همواره به 
دنبال روش هایى براى کاهش آن هستند.

نتیجه یک مطالعه سوئدى با بررسى اطالعات بیش از 400 هزار نفر بین سال هاى 1989 تا 2010 
میالدى نشــان مى دهد ورزش منظم و شــیوه زندگى فعال تا 60 درصد از بروز اختالل اضطراب 
جلوگیرى مى کند. در ادامه این مطالعه آمده است اثرات ضد اضطرابى ورزش و تحرك فیزیکى، در 

زنان دو برابر مردان است.
محققان تغییرات هورمونى را در این امر دخیل مى دانند و به افراد توصیه مى کنند به طور منظم ورزش 

کنند. اضطراب مزمن یکى از مهمترین دالیل تضعیف سیستم ایمنى است.

بسیارى از مردم مى دانند که شــروع فصل پاییز یعنى آغاز فصل آنفلوآنزا و سرماخوردگى اما کمتر 
کسى مى داند که شیوع بسیارى از بیمارى هاى دیگر نیز وابسته به فصول است. یکى از این بیمارى  

ها اختالل عاطفى فصلى است.
همزمان با تغییرات در طول روز، رطوبت هوا و درجه حرارت بروز اختالالت خلقى در نوجوانان مى تواند 
باعث تغییرات در سطح انرژى و استرس آنها شــود. برخى نوجوانان عالئمى همچون افسردگى را 
نشــان مى دهند که مرتبط با اختالل عاطفى فصلى است و در برخى فصول در طول سال بروز کرده 

و سپس به پایان مى رسد.
اختالل عاطفى فصلى که به افسردگى تابستانى یا زمستانى نیز شهرت دارد به حالتى اطالق مى شود 
که فردى که در بیشتر اوقات سال شرایط طبیعى دارد، در زمستان یا تابستان دچار اختالالت عاطفى 
مى شود. متأسفانه در بیشتر موارد این اختالل با افسردگى اشتباه گرفته مى شود. در این اختالل نوجوان 

دستکم براى دو سال پیاپى شاهد مشکالت جدى افسردگى در یک فصل خاص خواهد بود.
با این حال، افراد مختلف به صورت هاى متفاوتى این اختالل را درك مى کنند و ممکن است اختالل 
عاطفى فصلى به صورت مالیم یا شدید خود را نشان دهد. عالئم مختلف بستگى به فصول به صورت 
متفاوت خود را نشان مى دهد. گرچه زمســتان رایج ترین فصل بروز این اختالل است، اما در فصل 

تابستان نیز این اختالل مى تواند به صورت جدى فرد را درگیر کند.
عالئم منحصر به فرد اختالل عاطفى فصلى در زمستان شامل بى خوابى، انرژى کم، افزایش وزن، 
میل شــدید و عطش براى خوردن کربوهیدرات و کناره گیرى از اجتماع و انزواســت که به خواب 

زمستانى نیز شهرت دارد.
در مقابل از عالئم خاص اختالل عاطفى فصلى در تابستان مى توان به تحریک پذیرى، بى قرارى، 

اضطراب و بروز انواعى از خشونت رفتارى اشاره کرد. 
از آنجا که این اختالل مى تواند در نوجوانان باعث عوارض جدى مانند خودکشــى شود شناسایى به 

موقع و مراجعه به روانشناس بسیار ضرورى است.

آیا زوال عقلمعجزه خوردن آب گرم 
 در جوانان نیز مشاهده شده است؟

براى همیشه با سس کچاپ خداحافظى کنید

ورزش منظم، اضطراب را  کاهش مى دهد

چگونه با
 افسردگى پاییز مقابله کنیم؟

مصرف آب به میزان الزم بســیار براى بدن انسان حیاتى است، هرچه 
نباشد بدن ما از 60 تا 70 درصد آب تشکیل شده و باید با مصرف صحیح 
آب، این میزان را همواره در سطح مطلوبش نگه داریم. محققان معتقدند 
که به جاى مصرف آب خنک بهتر است آب گرم و ولرم مصرف کنید تا 

بدن سالم ترى داشته باشید.
براى بهبود گوارش خود، نوشیدن آب گرم به طور منظم را آغاز کنید زیرا 
غده گوارشى را براى ارائه عملکرد درست و بهتر تحریک مى کند. آب گرم 
به تجزیه غذا در معده کمک مى کند، از این رو، سیستم گوارش نیازى به 
سخت کار کردن ندارد و همچنین، انرژى کمترى براى فرایند گوارش 

استفاده مى کند.
افزون بر این، آب گرم به بدن در خالص شدن از شر اسید اضافى معده 
و خنثى سازى شیره هاى گوارشى کمک مى کند. افرادى که از گوارش 
ضعیف رنج مى برند مى توانند نوشیدن یک لیوان آب گرم در ابتدا و انتهاى 

روز را مد نظر قرار دهند.
نوشیدن منظم آب گرم با معده خالى مى تواند به تنظیم حرکات روده و 
مبارزه با یبوست کمک کند. یبوست هنگامى که محتواى آب در روده کم 
است، رخ مى دهد که به شــکل گیرى مدفوع خشک و دشوارى در دفع 

مدفوع منجر مى شود.
نوشیدن آب گرم به حفظ نظم و عملکرد درست دستگاه گوارش کمک 
مى کند. این کار به تجزیه بقایاى مــواد غذایى کمک مى کند و قضاى 
حاجت بى دردســر و کمتر دردناك را به همراه دارد. همچنین، نوشیدن 
آب گرم نفخ شکمى، درد و ناراحتى که بیشتر با یبوست در ارتباط است 

را کاهش مى دهد.
نوشــیدن یک لیوان آب گرم هر روز صبح با معده خالى براى مبارزه با 
یبوست توصیه مى شود. براى افزایش فواید مى توانید مقدارى عسل یا 

آب لیمو به آب گرم اضافه کنید.
افزون بر نوشیدن آب گرم، شما مى توانید نوشیدن مایعات گرم مانند چاى 
و دمنوش هاى گیاهى را نیز مد نظر قرار دهید. همچنین، مى توانید با حل 
کردن نصف قاشق چایخورى نمک در یک لیوان آب گرم و غرغره کردن 

آن به درمان گلودرد و عفونت گلو کمک کنید.
 نوشــیدن آب گرم درمان طبیعى خوبى براى گرفتگى بینى محسوب 
مى شود. آب گرم به پاکسازى حفره هاى بینى کمک مى کند و در زمان 
گرفتگى بینى آرامش را براى فرد به ارمغان مى آورد. هنگامى که آب گرم 
مى نوشید به کاهش غلظت و شــکل گیرى مخاط در حفره هاى بینى و 
دستگاه تنفسى کمک مى کنید. این شــرایط احتمال رشد ویروس ها یا 

باکترى ها در این مناطق را کاهش مى دهد.
همچنین، نوشیدن آب گرم به سم زدایى کمک مى کند و از این رو، بدن 
قادر به خالص شدن از شر سموم خواهد بود. این شرایط به تسریع روند 

بهبودى کمک مى کند.
افرادى که یک رژیم غذایى سخت و برنامه ورزشى منظم را براى کاهش 
وزن دنبال مى کنند مى توانند از فواید نوشیدن آب گرم به جاى آب سرد 
بهره  مند شــوند. آب گرم دماى مرکزى بدن را افزایش مى دهد که این 

شرایط نرخ سوخت و ساز را افزایش مى دهد. افزایش نرخ سوخت و ساز 
به سوزاندن کالرى بیشتر کمک مى کند.

نوشیدن آب گرم مى تواند به پاکسازى بدن از طریق تخلیه سموم مضر 
کمک کند. هنگامى که چند لیوان آب گرم در روز مى نوشید، این کار به 
افزایش دماى بدن منجر مى شــود. از این رو، میزان تعریق براى خنک 
سازى بدن افزایش مى یابد. تعریق به تخلیه سموم از بدن کمک مى کند.

مصرف روزانه آب گرم پوســت را نیز ســم زدایى مى کند و از این رو، 
احتمال ابتال به بیمارى هاى مرتبط با پوســت ماننــد آکنه و لکه هاى 
پوستى را کاهش مى دهد. به طور کلى، نوشــیدن آب براى سم زدایى 
و از بین بردن ناخالصى هاى موجود در بدن گزینه خوبى اســت. براى 
کسب نتایج بهتر مى توانید مقدارى آب لیمو به لیوان آب گرم خود اضافه 

کنید.
نوشیدن آب گرم به بهبود گردش خون کمک خواهد کرد که براى حرکت 
خون در سراسر بدن به منظور ارسال اکسیژن و مواد مغذى به بافت ها و 
اندام هاى مختلف بسیار مهم است. گردش خون مناسب براى عملکرد 

درست و مناسب عضله و عصب ضرورى است.
هنگامى که آب گرم مى نوشید، رسوبات چربى در بدن سوزانده مى شوند 
و رسوبات موجود در سیستم عصبى نیز تجزیه مى شوند. این شرایط به 
بهبود گردش خون در بدن و همچنین، تخلیه سموم مضر منجر مى شود. 
از نوشیدن آب بسیار سرد پرهیز کنید زیرا مى تواند به تنگ شدن رگ ها 

منجر شود.
نوشیدن آب گرم براى پوست نیز خوب است. این کار به حذف سموم و 
دیگر ناخالصى ها از بدن کمک مى کند. سموم مختلفى در پیرى زودرس 
و برخى مشکالت ســالمت نقش دارند. همچنین، نوشیدن آب گرم به 
ترمیم سلول هاى پوســت کمک مى کند و از این رو، در جوان سازى و 

بهبود قابلیت ارتجاعى پوست نقش دارد.
براى بهره مندى از فواید بیشتر در زمینه سم زدایى مى توانید آب نصف 

یک لیمو را به لیوان آب گرم خود اضافه کنید و سپس آن را بنوشید.
اگر با مشــکالت خواب مواجه هســتید و به راحتى به خواب نمى روید، 
نوشــیدن آب گرم پیش از به تختخواب رفتن مى تواند به بهبود خواب 
کمک کند. آب گرم دماى داخلى بدن را افزایش مى دهد که این شرایط 
به آرامش و شل شدن بدن، آرامش اعصاب و احساس خواب آلودگى و 

آرامش کمک مى کند.
همواره آب ولرم یا گرم بنوشید و از نوشیدن آب داغ پرهیز کنید زیرا آب 

داغ مى تواند به بافت دهان و مرى آسیب برساند. پس از جوشاندن 
آب، اجازه دهید دماى آب کاهش یابد و ســپس آن را مصرف 
کنید. هنگام غذا آب ولرم بنوشید زیرا نوشیدن آب سرد موجب 
مى شود بدن به انرژى بیشترى براى افزایش دماى خود نیاز 
داشته باشد و این مسئله بر فرایند گوارش تأثیر منفى مى گذارد.

پس از ورزش از نوشــیدن آب گرم پرهیز کنید زیرا دماى بدن به 
خودى خود باالســت و نوشــیدن آب گرم دماى بدن را بیش از اندازه 

افزایش مى دهد.

جسمى همراه، مدیریــت تغییــراتبیمارىهاى
و حمایت بلندمدترفتارى، ارائه اطالعات

از مراقبین.
ى توانید آب نصف 

ن را بنوشید.
ه خواب نمى روید، 
ند به بهبود خواب 
هد که این شرایط 
س خواب آلودگى و 

هیز کنید زیرا آب 
نننننننندن زجوشا
ففففصرف  م
 موجب

خود نیاز 
ى گذارد.

ماى بدن به 
ن را بیش از اندازه 

متخصصان مى گویند مصرف برخى مواد غذایى مى تواند 
باعث آسیب به چشم شود.

از دیرباز یکى از مواردى که براى سنجش زیبایى چهره از 
آن یاد مى شود، زیبایى چشمان است. نمى توان هیچ معیار 
خاصى براى زیبایى چشم مطرح کرد، ولى دستکم چشمان 
سالم و عارى از بیمارى به طور طبیعى مى تواند باعث زیباتر 

شدن چهره شود.
امروزه نزدیک به 250 میلیون نفر در جهان از مشــکالت 
بینایى خفیف تا شــدید رنج مى برند. گرچه بســیارى از 
مشکالت بینایى ناشى از مســائل ژنتیکى است، اما کمتر 
کسى مى داند که رژیم غذایى مى تواند در سالمت چشمان 

و زیبایى آنها مؤثر باشد.
1- نان و پاستا: تحقیقات نشان داده است کربوهیدارت هاى 
ساده مانند نان سفید و پاستا خطر ابتال به دژنراسیون ماکوال 
وابسته به سن (تخریب لکه زرد چشم) را افزایش مى دهد. 
این بیمارى یکى از دالیل نابینایى در افراد کهنسال است. 

از این رو، توصیه مى شود از غالت کامل استفاده کنید.
2- گوشت هاى فرآورى شــده: هات داگ، بیکن و سایر 
گوشت هاى فرآورى شده سرشار از سدیم هستند. همین 
امر مى تواند افزایش فشــار خون را به همراه داشته باشد. 

افزایش فشار خون باعث آسیب به رگ هاى خونى مى شود 
که مى تواند نابینایى را به همراه داشته باشد؛ همچنین فشار 

خون باال مى تواند به اعصاب چشم آسیب وارد کند.
3- غذا هاى سرخ شده: غذا هاى سرخ شده در حجم باالى 
روغن، سطح کلسترول بد خون را افزایش مى دهد. همین 
موضوع خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى، ســکته مغزى و 

دیابت نوع 2 را افزایش مى دهــد؛ همچنین این امر منجر 
به تولید مولکول هایى به نام رادیکال هاى آزاد مى شود که 
مى تواند به سلول ها آســیب وارد کرده و باعث مرگ آنها 

شود. تمامى این موارد به معناى آسیب به چشمان است.
4- روغن هاى خوراکــى: تحقیقات متعدد نشــان داده 
اســت زیاده روى در مصرف روغن هاى خوراکى مى تواند 

براى چشم مضر باشــد. از این روغن ها مى توان به روغن 
آفتابگردان، گلرنگ، ذرت، سویا و کنجد اشاره کرد.

5- غذا هاى کنسروى: غذا هاى آماده طبخ و کنسرو شده 
داراى سطح باالى ســدیم بوده که براى سالمتى چشم 

مضر است.
6- نوشیدنى هاى حاوى شکر: نوشابه ها، نوشیدنى هاى 
انرژى زا و سایر نوشیدنى هاى شیرین حاوى سطح باالیى از 
شکر هستند. همین مسئله خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
و دیابت نوع 2 را به میزان قابل توجهى افزایش مى دهد و 

براى سالمت چشم مضر است.
7- ماهى و غذا هاى دریایى: بى تردید ماهى یکى از مواد 
غذایى مفید براى سالمت بدن اســت؛ با این حال، کمتر 
کســى مى داند که برخى ماهى ها و مــواد غذایى دریایى 
حاوى جیوه هستند که مى تواند براى بعضى از افراد مضر 
باشند. توصیه مى شود زنان باردار، کودکان و زنانى که به 
فرزندان خود شیر مى دهند 220 تا 340 گرم ماهى در هفته 

مصرف کنند.
عدم مصرف مشروبات الکلى و نوشیدنى هاى حاوى کافئین 
مانند قهوه از دیگر راهکار ها براى حفظ ســالمتى چشم 

محسوب مى شود.

داشتن چشمانى زیبا با اجتناب از مصرف 7 ماده غذایى
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معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى 
کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان گفــت: طرح شــور عاطفه ها 
امسال از 20 شــهریور ماه با شعار با هم 
مشق محبت بنویسیم آغاز شده است و تا 

11 مهرماه ادامه خواهد داشت.
حمیدرضا طاهرى اظهــار کرد: از زمانى 
که از طریق رسانه ها اعالم برنامه کردیم 
مردم با لطفى که داشــتند براى کمک 
به نیازمندان به خصوص دانش آموزان 

نیازمند در سطح استان اقدام کردند.
طاهرى بیان کرد: به کمک مردم براى 
دانش آموزان نیازمنــد و دانش آموزان 
تحت پوشــش کمیته تا کنون بیش از 
چهارمیلیارد تومان کمک هاى مردمى 
جمع آورى شده اســت و تا 11 مهرماه 
این طرح ادامه خواهد داشت. حمیدرضا 
طاهرى گفت: همچنین روز هفتم مهرماه 

39 هزار دانش آموز و دانشجو از طریق 
برنامه شاد به دلیل احیاى فرهنگ احسان 
در بین دانش آمــوزان بحث جمع آورى 

کمک هاى مردمى در ســطح مدارس 
اســتان را دارند. معاون توسعه مشارکت 
هاى مردمى کمیته امداد امام خمینى(ره) 

استان اصفهان اذعان کرد: کمک هایى 
که از طریق دانش آمــوزان جمع آورى 
شــوند در اولین فرصت در اختیار دانش 

آموزان نیازمند قرار مى گیرد.
وى افزود: مردم همیشه نسبت به کمیته 
امداد اعتماد و نسبت به نیازمندان لطف 
داشتند و امسال نیز برگ زرین دیگرى 
براى کمک به دانش آموزان نشان دادند.

حمیدرضا طاهرى خاطرنشان کرد: امسال 
برنامه شــورعاطفه ها با طرح احســان 
حسینى ادغام شده است؛ از روز اول ماه 
محرم تا پایان ماه صفر طبخ و توزیع غذاى 
گرم و توزیع سبد کاال را در سطح استان 

براى نیازمندان داریم.
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى 
کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهــان بیان کــرد: تعــدادى مراکز 
نیکوکارى وابســته به کمیتــه امداد و 
همچنین خیریه هایى هســتند که بین 
خانواده هاى نیازمندان امدادرسانى انجام 

مى دهند.

اجراى طرح شور عاطفه ها تا 11 مهر ادامه دارد

جمع آورى 4 میلیارد تومان 
براى دانش آموزان نیازمند، تا کنون

نســخه 2022 رتبه بندى برترین دانشگاه هاى 
جهان از ســوى نظام رتبه بنــدى معتبر تایمز 
انگلستان منتشر شد و براساس این رتبه بندى، 

دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد به عنوان 
تنها نماینده دانشگاه آزاد اسالمى در بین برترین 

دانشگاه هاى ایران و دنیا قرار گرفت. 
دکتر امیررضا نقش، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آبــاد با اعالم این خبــر عنوان کرد: 
رتبه بندى تایمز یکى از مشهورترین نظام هاى 
رتبه بندى بین المللى است و براساس ویرایش 
2022 این رتبــه بندى 58 دانشــگاه ایرانى در 

جمع 1662 دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته اند که 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد نیز به عنوان 
تنها نماینده دانشگاه آزاد اســالمى یکى از این

 دانشگاه هاست.
عضو هیئت امناى دانشــگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان ادامه داد: براى شرکت در این نظام رتبه 
بندى الزم است دانشگاه ها داراى چند مشخصه 
باشند و تنها دانشگاه هایى که مشخصات مذکور 

را دارا باشــند شــرایط الزم براى احراز رتبه را 
خواهند داشــت. نقش در پایان افــزود: در جمع 
58 دانشگاهى که از ایران حائز شرایط الزم براى 
شرکت در رتبه بندى تایمز شــده اند، دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد به عنوان تنها واحد 
دانشگاه آزاد شرکت کننده، با باالترین امتیاز در 
معیار اســتنادات (98/3) در جایگاه پنجم ایران 

قرار گرفت.

دانشگاه آزاد نجف آباد در 
جمع برترین دانشگاه هاى 

جهان

هشتمین جلسه کمیسیون گردشگرى صنایع دستى و فرش اتاق 
بازرگانى اصفهان به برنامه ریزى جهت حضور اصفهان درپاویون 
گردشگرى ایران در اکســپوى 2020 دبى، وضعیت نرخ آب بهاى 
تأسیسات گردشگرى و تشــریح پروژه روایت اصفهان به ده زبان 

اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهــان، در ابتداى این 
جلسه على کرباسى زاده، مشاورعالى رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
ضمن اشاره به بهبود وضعیت صنعت گردشگرى در دنیا به ویژه در 
کشورهایى که فرایند واکسیناسیون کرونا را بهتر و فراگیرتر انجام 
داده اند، ابرازامیدوارى کرد با پایان تزریق دوز دوم واکسیناســیون 
تاپایان سال جارى، از ابتداى ســال آینده پذیرش گردشگران در 
کشور آغاز شود. وى در ادامه با بیان اینکه پاویون ایران در اکسپوى 
دبى به دلیل تغییرات دولت و وزارتخانه متبوع، دستخوش تغییراتى 
شده است، افزود: براساس این تغییرات، هفته اختصاصى اصفهان 
در این نمایشگاه از اســفند ماه به هفته اول مهرماه تغییر یافته و به 
دلیل اینکه هدف از حضور در اکسپو، حفظ آبروى ایران و اصفهان 
اســت، همفکرى و تعامل بخش خصوصى و دولتى در این زمینه 
ضرورى است. در ادامه سیدحسن قاضى عسگر، معاون هماهنگى 
امور اقتصادى استاندارى اصفهان خواستار تشکیل ستادى به منظور 
تهیه محتواهاى مورد نیاز براى حضور اصفهان درپاویون گردشگرى 
ایران در اکسپوى 2020 دبى شد. معاون گردشگرى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان نیز به تشریح 
وضعیت پاویون ایران درنمایشگاه اکسپو پرداخت و گفت: تجهیزات 
سمعى - بصرى این پاویون آماده بوده و باید به معرفى گردشگرى 
استان در قالب محصوالت مجازى بپردازیم. حیدر صادقى همچنین 
ضمن اشاره به آسیب جدى وارد شده به تأسیسات گردشگرى در 
سال هاى اخیر ناشى از تحوالت اجتماعى، بین المللى و بهداشتى 
خواســتارپیگیرى فورى افزایش غیرمتعارف تعرفه آب بها و نحوه 
اعمال مشوق هاى بخش گردشگرى در جلسه شوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى استان شد.  صادقى افزود: تعرفه استفاده 
مازاد بر ظرفیت قراردادى حدود 14 برابر مصارف عادى و 32 برابر 
قیمت پایه محاسبه مى شود و این امر موجب افزایش غیرمتعارف 
آب بها نسبت به سال هاى قبل به رغم کاهش شدید ضریب اشغال 

واحدها شده است.

ضربه مهلک
 بر صنعت گردشگرى 

از ابتداى تأسیس، شرکت پاالیش نفت اصفهان با ظرفیت اسمى 
200 هزار بشکه در روز ، نقشى حیاتى در ادامه فعالیت هاى دیگر 
صنایع منطقه ایفا کرده و گردش چرخ هاى اقتصادى صنعتى منطقه 

را اطمینان مى بخشید.
در طول 8 سال دفاع مقدس با توجه به حمالت پى درپى دشمن به 
صنایع و نیاز کشور به ســوخت، با انجام صدها پروژه خرد و کالن، 
ظرفیت عملیاتى این پاالیشــگاه تا مرز90 درصــد طراحى اولیه، 
افزایش یافت و بدین ترتیب برگ زرین توان عملیاتى روزانه بیش 
از 370 هزار بشکه، در تاریخ این پاالیشگاه و صنعت نفت ایران ثبت 
شد. تأمین منابع انرژى مورد نیاز جبهه هاى حق علیه باطل در طول 
جنگ تحمیلى از یک سو و نگاهى به آینده پر شور و تحرك جامعه 
از سوى دیگر، اساس و مبناى تغییرات و تحوالتى بوده است که به 
دنبال آن پاالیشگاه اصفهان موفق به افزایش ظرفیت عملیاتى خود 
شده و در پى آن توانست جایگاه ویژه اى را در میان پاالیشگاه هاى 
کشور به خود اختصاص دهد. به طور حتم تحقق افزایش ظرفیت 
عملیاتى واحدهاى بهره بردارى پاالیشگاه اصفهان تا مرز بیش از 
90 درصد، در راســتاى تأمین نیازهاى اجتناب ناپذیر دوران جنگ 
تحمیلى ایجاد تنگناهایى در بخش هاى مختلف این پاالیشــگاه 
را به دنبال داشت که باعث شد، پروژه هاى عظیمى با هزینه هاى 
میلیاردى در شرکت اجرا شود. در طول دوران دفاع مقدس و در سال 
هاى مقاومت و دفاع از حریم مقدس کشورمان ، 15 نفر از همکاران 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به شهادت رســیدند. در این مدت 
شرکت پاالیش نفت اصفهان 16 بار مورد حمله دشمن قرار گرفت، 

که 7 مرتبه به واحدهاى پاالیشگاه آسیب وارد شد.

نقش مهم شرکت 
پاالیش نفت اصفهان 

در طول 8 سال دفاع مقدس

مدیرکنترل مواد شــرکت فوالد مبارکه گفت: پیوستن 
شــرکت فوالد مبارکه به انقالب صنعتى 4,0 و توسعه 
طرح تحول دیجیتال هوشمندسازى در انبارها مى تواند 
به تصمیم گیرى هوشــمند، ســرعت در پاسخگویى به 
متقاضى، به حداقل رســاندن هزینه ها، مدیریت کارآمد 
فضا، دسترســى و انتقال بى درنگ اطالعات و نظارت 
بیشــتر بر افزایش بهره ورى نیروى انســانى دست یابد 
تا یکــى از مهمترین اهداف دولت ســیزدهم در وزارت 
صمت که فرایندگرایى در کمترین زمان ممکن اســت، 

محقق شود.
مهدى کفایت اظهار کرد: یکى از مهمترین اهداف وزارت 
صمت در دولت سیزدهم افزایش سریع میزان بهره ورى 

با رویکرد پروژه محورى و فرایندنگرى است که شرکت 
فوالد مبارکه با تحقق طرح تحــول دیجیتال در بخش 

انباردارى درصدد تحقق این مهم برآمده است.
وى با تأکید بر اینکه بحــث تحول در مدیریت انبارهاى 
فوالد مبارکه یکى از نیازمندى هاى اساسى مطرح شده 
است، تصریح کرد: پس از بررسى نمونه هاى جهان تراز 
انجام شده در حوزه انباردارى و شناسایى وضعیت موجود 
شرکت فوالد مبارکه و نواقص آن در این حوزه، ساختارى 
کالن به منظور هوشمندسازى انبارها در راستاى تحقق 

طرح تحول دیجیتال طراحى شده است.
کفایت یادآور شــد: نتایج حاصل از انباردارى به روش 
سنتى در شرکت فوالد مبارکه، منجر به جابه جایى اتفاقى 

کاالها و خطاى انسانى مى شود.
وى تأکید کرد: هنگام درخواســت کاال از انبار، به علت 
نبودن سیســتم هاى ردیاب بر روى قطعات، ســرعت 
دسترســى به کاال کم و در نتیجه زمان پاسخگویى به 

درخواست متقاضیان زیاد است.
مدیر کنترل مواد شــرکت فوالد مبارکه بــا بیان اینکه 
بدون اجراى طرح تحول دیجیتال در انباردارى، تحویل 
کاال از انبار با حواله و به صورت دستى خواهد بود، متذکر 
شــد: به علت فراموشــى ثبت حواله در سیستم، میزان 
موجودى کاال به روزرسانى نمى شود و فقدان سیستم هاى 
قفسه بندى مناسب در انبارها، میزان بهره بردارى از فضا 

را کاهش مى دهد.

تحول دیجیتال در خدمت صنعت انباردارى فوالد مبارکه

دوره آموزشى بهره بردارى از اولین نیروگاه سیار 10 مگاواتى مدیریت بحران کشور در 
اصفهان برگزار شد.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل آبفاى استان اصفهان گفت: در این دوره آموزشى چهار روزه 
کارکنان دفاتر انرژى شرکت هاى آب و فاضالب استان هاى اصفهان، تهران، گیالن، 

کردستان، خراسان رضوى و هرمزگان حضور داشتند.
ابراهیم محمدى افزود: در دوره آموزشى بهره بردارى از نیروگاه سیار مدیریت بحران، 
کارکنان دفاتر انرژى از شرکت هاى آب و فاضالب شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز 
کشور حضور دارند و آموزش تخصصى مى بینند تا  قابلیت واکنش مناسب در مهار حوادث 

غیر مترقبه در سراسر کشور را در کوتاه ترین زمان ممکن کسب نمایند.
 وى با بیان اینکه  نیروگاه سیار 10 مگاواتى بحران کشور این قابلیت دارد که ولتاژ خروجى 
را در تمام سطوح ولتاژ نقاط مختلف کشور تنظیم کند افزود: در این دوره آموزشى کارکنان 
دفاتر انرژى به صورت تئورى و عملى با چگونگى در مدار قــرار گرفتن این نیروگاه و 

بهره بردارى اصولى از آن به خوبى آشنا شدند.
مدیر مرکز پدافند غیرعامل، مدیریت بحران  HSE آبفاى استان اصفهان تصریح کرد: 
سال گذشته اولین انبار مرکز مدیریت بحران صنعت آبفاى کشور به منظور خدمت رسانى 

به مردم و امدادرسانى مطلوب به آســیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در اقصى نقاط 
کشور، در استان اصفهان تشکیل شد.

محمدى عنوان کرد: انبار بحران صنعت آبفاى کشــور مجهز به  تجهیزات تخصصى 
پیشرفته و مورد نیاز در مهار بحران است و نیز فرایند تکمیل این تجهیزات ادامه دارد و در 

حال حاضر داراى بزرگ ترین دیزل ژنراتور سیار کشور است.

برگزارى دوره آموزش بهره بردارى از نیروگاه سیارمدیریت بحران کشور در اصفهان

ذوب آهن اصفهان موفق شد در اولین کنفرانس بین المللى برند سبز  که 30 شهریور در 
مرکز همایش هاى بین المللى رایزن تهران برگزار شد  با کسب امتیازات الزم تندیس 

طالیى برند سبز را به دست بیاورد.
این کنفرانس با هدف ارتقاى توسعه و ترویج دانش مدیریت و توسعه برند سبز، تعامل 
متخصصین و پژوهشگران و تبادل تجارب تکنیک هاى برندسازى سبز، تبیین چالش 
ها و راهکارهاى برند سبز ، کمک به توسعه پایدار صادرات در حوزه تولید محصوالت و 
خدمات سبز و تبیین اهمیت تشکل هاى زیست محیطى به امر برندسازى سبز برگزار 

شد.
مجید مکارى، مدیر ایمنى، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن در این خصوص گفت: 
رویکرد سبز و برندسازى از اهمیت ویژه اى در حوزه کسب و کار رقابتى جهانى امروز 
برخوردار است و عمل کردن به رســالت هاى اجتماعى در حوزه محیط زیست یکى از 

الزامات توسعه پایدار است.
وى با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در کشور 
اهتمام ویژه اى به جارى سازى الزامات در این زمینه داشــته است، گفت: اظهارنامه 

مشارکت در فرایند برند سبز توسط مدیریت ایمنى، بهداشت و محیط زیست بر اساس 
الزامات جایزه مذکور تدوین و به دبیرخانه جایزه بین المللى برند سبز ارسال شد و پس 
از ارزیابى توسط ارزیابان این مؤسسه و انجام دفاعیات الزم، ذوب آهن اصفهان موفق 

به کسب تندیس طالیى و گواهینامه برند سبز شد.

ذوب آهن برنده تندیس طالیى و گواهینامه برند سبز شد


