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باالخره روزانه 
چقدر باید 
آب نوشید؟

شهردارى اصفهان چقدر بدهى دارد؟
3
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بهایى که 
میدان کهنه براى 
نو شدن پرداخت

پرسش در مورد میزان نیاز روزانه به آب، پاسخ هاى 
ساده اى مى تواند داشته باشد از قبیل این که نیازهاى 
روزانه به این نوشیدنى در افراد مختلف متفاوت است 

و به عوامل بسیارى از جمله سالمت بدن، فعالیت 
روزانه و محلى که فرد در آن زندگى...

اصفهان و مدیریت شهرى پرحاشیه آن در دهه 
80، پروژه هاى جنجالى کم نداشت؛ از مترو گرفته 
تا توسعه شهرى متوازن شهر اما جنجالى ترین این 
پروژه، ساخت (احیاى) میدان سلجوقى عتیق که 
بعدها امام على (ع) نام گرفت و احداث زیرگذر این 
میدان تقاطع خیابان هاى عبدالرزاق، نشاط، هاتف 
و مسجد جامع بود. داستان از آن جا شروع شد که 
در دهه 60 وجود یک میدان ذوزنقه شکل در عهد 

4سلجوقى و درست در ...
استفاده از آب شرب در استفاده از آب شرب در 

ساخت و ساز، ممنوع!ساخت و ساز، ممنوع!
مقام ارشد آبفاى استان اصفهان: مقام ارشد آبفاى استان اصفهان: 

شرکت هاى آب و فاضالب مسئولیتى در قبال شرکت هاى آب و فاضالب مسئولیتى در قبال 
تامین آب براى ساخت و ساز ندارندتامین آب براى ساخت و ساز ندارند

3

رئیس شوراى شهر پاسخ مى دهد

مظاهرى به سپاهان نمى  آید
 رشید مظاهرى، گلر استقالل در لیست خرید سپاهان  قرار ندارد. 
مظاهرى که با اســتقالل یک فصل دیگر قــرارداد دارد هنوز 
نتوانسته براى فصل آینده با این تیم به توافقات الزم دست یابد 
و شایعه شده ســپاهان یکى از تیم هایى است که خواهان به خدمت 
گرفتن این دروازه بان اســت. ظاهرا مظاهرى در تماسى که با محرم 

نویدکیا سرمربى سپاهان ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حدود  یک دهه بعد از 
احیاى میدان امام على(ع) تشریح شد

کرونا در اصفهان 
بیداد مى کند، بخش 

خصوصى واکسن 
وارد کند

ابتالى 227 راننده اتوبوس شهرى اصفهان به کرونا
3

فروش مهاجم فروش مهاجم 
تیم ملى فوتبال ایران؛ تیم ملى فوتبال ایران؛ 
به قیمت خریدبه قیمت خرید

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مسعود منتظرى نجف آبادى-  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مناقصه نوبت اول

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در 
نظر دارد نسبت به تهیه تعداد سه سایت بازى کودکان و نصب در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده 
رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از 
تاریخ انتشار آگهى نسبت به دریافت اسناد مربوطه به دفتر سازمان واقع در: اصفهان خیابان 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مسعود منتظرى نجف آبادى-  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مناقصه نوبت اول
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سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش خبر داد:

بازگشایى مدارسبازگشایى مدارس
 با ترکیبى از  با ترکیبى از 

آموزش  مجازىآموزش  مجازى
 و حضورى و حضورى

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان: نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان: 

بخش هایى از فرایندبخش هایى از فرایند
 انتخاب  انتخاب 

شهردار اصفهانشهردار اصفهان
 ندانسته ماند ندانسته ماند
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حرف که مى زد همه 
ساکت مى شدند! 

پاسداشت یاد بهرام زند

اعالم فراخوان استاندار در جلسه 
شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى:

هاى 
ازهاى 
ت است 

یت 
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زیارت زائران ایرانى در عتبات عراق در اربعین، در جریان 
مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با نخســت وزیر عراق 

مطرح و پیگیرى شد.
سازمان حج و زیارت که تأیید سفر زائران ایرانى به عتبات 
عالیات عراق را از ستاد ملى کرونا گرفته است، در هفته هاى 
گذشته از ادامه رایزنى ها با دولت عراق براى حضور زائران 
ایرانى در اربعین خبر داد. حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
جدید امور خارجه نیز در حاشیه نشست منطقه اى حمایت 
از عراق، در دیدار با «مصطفى الکاظمى»، نخست وزیر این 

کشور، درباره زیارت زائران ایرانى در اربعین گفتگو کرد.
ســازمان حج و زیارت در آخرین اظهارنظر اعالم کرده 

همچنان درحال پیگیرى، مذاکره و رایزنى با طرف عراقى 
با هدف ازسرگیرى اعزام محدود کاروان هاى زیارتى عراق 
است و نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت نیز با اشاره 
به گزارش هایى که از سفرهاى آزاد و کنترل نشده به عراق 
وجود دارد، تأکید کرده که برنامه ریزى و پیگیرى ســفر 

زیارتى به عتبات عالیات در اربعین تسریع شود.
سفرهاى زیارتى ایرانى ها به عتبات عالیات عراق از اواخر 
ســال 1398 همزمان با همه گیرى ویروس کرونا رسمًا 
متوقف شده است. هرچند در این میان، برخى به صورت 
آزاد و شخصى از طریق مرزهاى زمینى و هوایى براى این 

سفرها اقدام کرده اند.

سرپرســت وزارت آموزش و پرورش گفت: بازگشــایى 
مدارس و آغاز آموزش ها با 11 برنامه اجرایى از اول مهرماه 

به صورت ترکیب مجازى و حضورى است.
علیرضا کاظمى ادامه داد: بیش از 100 هزار کالس زیر 
15 دانش آموز داریم و 50 درصد مدارس نیز کمتر از 75 
دانش آموز دارند که این مدارس و این کالس ها مى توانند 
به صورت حضورى و با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 

برگزار شوند.
وى تأکید کرد: ستاد ملى مقابله با کرونا کلیات این طرح 
را تصویب کرده و قرار است تفاهمنامه اى بین کمیته هاى 
ستاد کرونا و آموزش و پرورش تنظیم شود تا استانداردهاى 

الزم بهداشتى تدوین و تا پایان هفته به مدارس ابالغ شود.
کاظمى خاطرنشان کرد: در آموزش مجازى تأکید استفاده 
مدارس از شــبکه آموزش دانش آموزى یا همان شــاد 
است، اما مدارس مى توانند به نسبت فعالیت هاى خود از 
سامانه هاى دیگر آموزشى نیز استفاده کنند. در حال توسعه 
و رفع اشکاالت شاد هستیم تا بتوانیم بهترین بستر آموزش 

مجازى را ایجاد کنیم.
کاظمى یادآور شد:  بازگشایى مدارس امسال با 11 برنامه 
اجرایى خواهد شــد و اولویت ما این است که مدارس به 
صورت آرام و تدریجى بازگشایى شوند و با کمترین دغدغه 

و به صورت مطمئن و با کیفیت به کار خود ادامه دهند.

تالش ایران براى بازگشت به 
پیاده روى اربعین

بازگشایى مدارس با ترکیبى 
از آموزش  مجازى و حضورى

ماجراى موش عظیم الجثه
تصویرى در فضاى    روزنامه خراسان |
مجازى تحت عنوان شــکار موش عظیم الجثه 
در بندر شهید رجایى بندرعباس منتشر شده که 
واکنش هاى زیادى را به همراه داشــت و باعث 
رعب و وحشت برخى از کاربران شده بود اما این 
موش یک موش معمولى بوده که با اســتفاده از 
تکنیک هاى عکاسى بزرگنمایى شده و واقعیت 
ندارد. کاربرى به طنز نوشــت: «خــدا کنه حاال 
موشــگیر و عکاس را بخاطر بزرگ نشون دادن 

موش دستگیر نکنند.»

زمان حذف رجیسترى 
  باشگاه خبرنگاران جوان |

ارونقى معاون فنى گمرك ایران گفت: با تشکیل 
کارگروهى، سازوکار حذف رجیسترى از مبادى 
تعیین و به احتمال زیاد از هفته آینده اجرایى خواهد 
شد. با اجرایى شدن این تصمیم، هر مسافر بعد از 
ورود به کشور بدون ارائه مشخصات در گمرك، 
یک ماه فرصت دارد با ورود به سامانه، نسبت به 

رجیسترى اقدام کند.

واکسن رایگان است
  برترین ها | محمــود نــادرى، معــاون 
ارتباطات و اطالع رسانى دفتر معاون اول رئیس 
جمهورى در توییتى نوشت: موضوع منتسب شده 
به آقاى دکتر مخبر، معاول اول رئیس جمهورى 
در مورد دریافت هزینه بابت تزریق  واکسن کرونا 
کذب محض اســت. وى تصریح کرد: دولت با 
تمام توان در حال اجراى واکسیناسیون عمومى 

و  رایگان است. 

رکورد خیره کننده 
پس از بررسى میزان دقیقه    افکار نیوز|
تماشاى سریال «زخم کارى» در 16 ساعت اولیه 
انتشار، این سریال بعد از چند هفته رکوردشکنى 
پى در پى با عدد شــگفت انگیز 28 میلیون دقیقه 
تماشا در قسمت سیزدهم رکوردهاى قبلى خود 
را باز هم جابه جــا کرد.  به عبــارت دیگرتعداد 
مخاطبین قسمت سیزدهم 460 درصد نسبت به 
مخاطبین قسمت اول افزایش پیدا کرده است.  این 
آمار در حالى است که قسمت دوازدهم این سریال 
در 16 ساعت ابتدایى رکورد 24 میلیون و 890 هزار 

و 839 دقیقه تماشا را به نام خود ثبت کرده است.

رتبه دوم حاشیه نشینى 
فرمانــدار زاهــدان با بیان    عصر ایران|
اینکه یکى از زخم هاى بد بر پیکره زاهدان حاشیه 
نشینى است، افزود: 44 درصد جمعیت این شهر 
حاشیه نشین هســتند که در این زمینه رتبه دوم 
حاشیه نشینى کشور را داریم. ابوذر مهدى  نخعى 
بیان کرد: نرخ رشد شهرى زاهدان و کرج بیشترین 

نرخ رشد شهرى است.
 

تکذیب خبر صادرات برق 
ســخنگوى صنعت برق ضمن    میزان |
تکذیب خبر منتشره درباره صادرات 400 مگاواتى 
برق به پاکستان و افغانســتان، گفت: در شرایط 
فعلى ما هیچ صادرات برقى نداریم. مصطفى رجبى 
مشهدى گفت: در شــرایط فعلى میزان واردت 
برق به کشور از صادرات بیشتر است. وى درباره 
صادرات برق به عراق نیز گفت: این صادرات هم 

قطع شده و هیچ صادراتى به کشور عراق نداریم.

قیمت وحشتناك مسکن 
گزارش بانک مرکزى از بازار مسکن    پانا |
شــهر تهران در مرداد امســال حاکى از رسیدن 
میانگین به 30 میلیون و 970 هزار تومان در هر 
متر مربع است. در مرداد سال گذشته متوسط هر 
متر واحد مسکونى 23 میلیون و 107 هزار تومان 

بود.

تصحیح ادعاى امیرعبداللهیان
پس از آنکه امیرعبداللهیان، وزیر امور    برترین ها |
خارجه جدید کشورمان طى سخنرانى خود در اجالس 
بغداد گفت: مبادله تجارى بین عــراق و ایران به 300 
میلیارد دالر رسیده است، نخست وزیر عراق این رقم را 
در جریان اجالس براى وى تصحیح کرد و مبلغ واقعى 

آن را 13 میلیارد دالر اعالم کرد.

تئوریسین قهر کرد
گفته مى شــود فرهاد رهبر    دیده بان ایران |
که تئوریســین اصلى اقتصادى ستاد رئیســى بود از 
دولت رئیسى قهر کرده اســت و دیگر در پاستور حاضر 
نمى شود. این در حالى اســت که در هفته اول حضور 
رئیسى در پاستور فرهاد رهبر در تمامى جلسات حضور 
داشت. علت قهر فرهاد رهبر انتصاب مخبر به معاون اولى 
رئیس جمهور بوده چرا که پیش از این بنا بوده فرهاد رهبر 

معاون اول رئیس جمهور شود.

سواد رئیس بانک مرکزى طالبان 
  روزنامه جمهورى اسالمى | گــروه 
تروریستى طالبان، «حاج محمد ادریس» را به ریاست 
بانک مرکزى افغانستان منصوب کردند. در سابقه حاج 
محمد ادریس آمده که وى خواندن و نوشتن پشتون را 
بلد است و پول هاى خلیفه قبلى «مال اختر منصور» را 

برایش پنهان و نگهدارى کرده است.

بازداشت شهردار سابق اردبیل
به نقل از یک منبع آگاه، با صدور دستور    فارس|
قضایى توسط دادستان انقالبى و فسادستیز مرکز استان 
اردبیل و به همت سربازان گمنام امام زمان(عج)، شهردار 
سابق اردبیل دستگیر شد. این منبع آگاه بیان کرد: این 
مدیر سابق دستگاه عمومى اردبیل به جرم تخلفات مالى 

و ادارى دستگیر و بازداشت شد.

8 سال پس از 
دولت احمدى نژاد

روزنامه «کیهان» در ســرمقاله    خبر فورى |
خود با اشاره به لزوم دقت در انتخاب استانداران نوشت: 
در دولت آقاى احمدى نژاد این تجربه تلخ وجود داشت که 
یک باند تعیین مى کرد که چه کسى استاندار فالن استان 
یا فرماندار بهمان شهرستان باشــد و در این میان وزیر 
کشور در حد صادرکننده حکم و تأمین کننده و لجستیک 
اســتانداران عمل مى کرد.  چنین مداخله اى اوًال سبب 
تضعیف شدید وزارت کشــور و منفعل کردن آن و ثانیًا 
سبب تضعیف شــدید دولت و بروز انواعى از مشکالت 

بعدى در دو سطح ملى و محلى مى شود.

یک مویرگ پاره شد
پرویز سرورى، نایب رئیس شوراى شهر    تابناك |
تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فرایند 
درمانى چمران رئیس شــوراى شهر تهران گفت: حال 
آقاى چمران خوب بوده و در هفته آتى به شورا خواهند 
آمد. وى درباره نوع بیمارى چمران خاطرنشــان کرد: 
بنابر اعالم پزشکان مویرگى پاره شده است و هرگونه 
خبرى مبنى بر سکته مغزى رئیس شوراى شهر تهران 

تکذیب مى شود.

مهمترین رویداد قرن
رئیس جمهور    باشگاه خبرنگاران جوان |
ســابق آمریکا به نقل از «عمران خان»، نخست وزیر 
پاکستان ترور سردار سلیمانى را مهمترین رویداد قرن 
اخیر در خاورمیانه عنوان کرد. «دونالد ترامپ» در این 
مصاحبه با اشاره به ترور سردار سیمانى گفت که عمران 
خان، نخست وزیر پاکستان به او گفته است وقتى از ترور 
سلیمانى مطلع شد، دفتر خود را بست و به مدت یک هفته 
به خانه رفت. او به نقل از عمران خان گفت: ترور سردار 
سلیمانى، مهمترین اتفاقى بود که در 100 سال گذشته 
در خاورمیانه روى داد. ما ابتدا باورمان نمى شد. هفته ها 

طول کشید تا آن را باور کنیم.

خبرخوان

نایب رئیس کمیســیون حقوقى و قضایــى مجلس در 
رابطه با فیلم هاى منتشر شده از زندان اوین گفت:  فیلم 
منتشر شــده از اوین کار صهیونیســت هاست، با توجه 
به شکست هاى آمریکا و اســرائیل در افغانستان و اینکه 
ارتش اول جهان در مقابل چریک هاى پابرهنه و مظلوم 
افغانستان شکست خورده است، اینها خواستند ذهن مردم 
را به واسطه ایران پرت کنند. برایم مقبول نیست وجدانم 
نمى پذیرد که چنین اتفاقى در زندان ها رخ داده باشــد. 
شکنجه هایى که در زندان هاى آمریکایى و اسرائیل اتفاق 
مى افتد انســان ها را آویزان مى کنند، شکنجه مى دهند، 
ناخن مى کشند و زندان هایى مخوفى که در عربستان و 
افغانستان آمریکایى ها ایجاد کردند آنها زندان است، فکر 

نمى کنم که ایران چنین مهد شکنجه باشد.
حجت االسالم حسن نوروزى بیان کرد: به عنوان کسى 

که دو دوره در زمان طاغوت زندانى بوده و در دوران جنگ 
اسیر بوده چه دلیل دارد که در جمهورى اسالمى زندانى را 
شکنجه بدهند اصًال دلیلى ندارد. فیلم هاى منتشر شده از 
اوین، فیلمسازى صهیونیست هاست و در راستاى انحراف 
افکار از شکست هاى مفتضحانه آمریکا و صهیونیست ها 
در افغانستان و زندان هاى افغانستان است. دلیلى ندارد یک 
نفر را که ده سال حبس گرفته شکنجه بدهیم، شکنجه در 

زندان هاى ایران را نمى پذیرم.
نوروزى گفت: از افرادى که انفرادى رفته بودند ســئوال 
پرسیدم که مى گفتند به ما قرآن و دعا و مفاتیح مى دادند 
ما مى خواندیم و ما را گاهى مى بردند بازدید و مى آوردند 
و گاهى اوقات مى گفتند که کولر ما قطع شده است. خب 
موقعى که برق مى رفت، کولر قطع مى شده است و خب 

ما عرق ریختیم.

رئیس پلیس آگاهى تهران بزرگ از دستگیرى مرد جوانى 
که با ادعاى تزریق واکسن کرونا از شهروندى 130 میلیون 

ریال دریافت کرده بود، خبرداد.
سردار علیرضا لطفى در توضیح این خبر بیان کرد: به دنبال 
وصول اخبار مردمى مبنى بر اینکه فردى اقدام به تزریق و 
فروش واکسن کرونا در ازاى مبلغ 13 میلیون تومان کرده 
اســت، موضوع با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه براى 
رسیدگى تخصصى به کاراگاهان اداره سیزدهم مبارزه با 

جعل پلیس آگاهى تهران بزرگ ارجاع شد.
وى در ادامه افزود: کارآگاهان شــخص مورد نظر به نام 
«پدرام» را شناسایى کردند و مشــخص شد وى پرستار 
یکى از بیمارستان هاى پایتخت است که بالفاصله طى یک 

عملیات پلیسى دستگیر شد.

این مقام انتظامى پلیس پایتخت تصریح کرد: در بازرسى از 
منزل متهم مقادیرى ویال واکسن کرونا با برندهاى مختلف 
اعم از اسپوتنیک وى و آســترازنکا و مهر جعلى پزشک و 

کارت جعلى تزریق واکسن کشف شد.
وى ادامه داد: متهم جوان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت 
چند وقتى است به دلیل نیاز مالى تصمیم به این کار گرفتم 
و محتویات داخل ویال آب مقطر بوده و برچسب ویال ها را 

نیز به چاپخانه سفارش داده ام.
ســردار لطفى در پایان گفت: با توجه به دستگیرى متهم 
و کشف مقادیر واکسن تقلبى تحقیقات پلیسى در جهت 
دستگیرى همدســتان احتمالى و مرکز چاپ برچسب ها 
توسط کارآگاهان اداره ســیزدهم پلیس آگاهى پایتخت 

ادامه دارد. 

سارقان به خودروى حامل واکسن هاى کرونا که به مراکز 
واکسیناسیون در تهران منتقل مى شدند حمله کرده و چند 
صد واکسن کرونا به سرقت رفت. خبر به سرقت رفتن دو 
محموله واکســن از ســوى کیانوش جهانپور،سخنگوى 
سازمان غذاو دارو و مدیر کل روابط عمومى وزارت بهداشت 

نیز تأیید شد.
به گزارش «رکنا»، ســارقان بعد از خروج خودروى حامل 
واکسن از انبار وزارت بهداشت در منطقه یافت آباد به خودرو 
حمله کرده و ضمن ضرب و شتم راننده واکسن ها را سرقت 

کردند. سردار رحیمى، فرمانده نیروى انتظامى تهران بزرگ 
هم ضمن تأیید این سرقت تأکید داشت که دو مورد سرقت 
نبوده و یک مورد بود و در این سرقت 300 واکسن به سرقت 
رفته است. سردار رحیمى در خصوص جزئیات این سرقت 
گفت: فردى که مأمور انتقال این واکسن ها از انبار وزارت 
بهداشت به مرکز واکسیناسیون بود یک زن بود. خودرویى 
که قرار بود واکســن ها با آن منتقل شــود یک خودروى 
کرایه اى بود.(تاکسى ) و ســارقان به خودرو حمله کرده و 

محموله واکسن را به سرقت بردند.

رهبر 37 ســاله کره شــمالى، پس از کاهش بیش از 40 
کیلوگرم از وزن خود، الغرتر از همیشه به نظر مى رسد. این 
موضوع گمانه زنى ها در مورد وضعیت سالمت و جراحى 

احتمالى معده را افزایش داده است.
روزنامه «سان» در این مورد مى نویسد «جو یونگ وون»، 
یکى از مقامات ارشد حزب و عضو ثابت دفتر سیاسى حزب 
است که به تازگى ســمت معاونت رهبرى را نیز بر عهده 
گرفته است و گفته مى شود که مأمور یافتن جایگزین «کیم 
جونگ اون» اســت. «مایکل مادن» که رئیس دیده بان 
رهبرى کره شمالى است، در این باره مى گوید: با توجه به 
اینکه رهبر فعلى ممکن است ناتوان شود و یا بمیرد، شاید 
کیم جونگ اون، خود جو یونگ وون را به عنوان رهبر بعدى 

انتخاب کرده است.
سال گذشته سرویس اطالعاتى کره جنوبى اعالم کرد کیم 

جونگ اون به دلیل وضعیت بد سالمتى، برخى از اختیارات 
خود را واگذار کرده اســت. حتى گفته شد که وى به دلیل 

بیمارى به حالت کما رفته و پس از مدتى احیا شده است.
در هفته هاى اخیر هم او با یک لکه سبز یا کبودى بزرگ 
در پشت سر مشاهده شــد که در برخى عکس ها با بانداژ 

پوشانده شده بود. 

طى روزهــاى اخیر اتفاقــى رخ داد که ایــران از بابت 
آن نگرانى بســیارى داشت؛ اما شــاید تصور نمى کرد 
که ایــن نگرانى به ایــن زودى به واقعیت بدل شــود: 
جمهورى آذربایجان، مرز زمینى میان ایران و ارمنستان 

را بست.
کمى پیش از انتشار خبر بسته شدن این مرز، وزارت دفاع 
جمهورى  آذربایجان، نظامیان ارمنستان را متهم کرد که 
با چاقو به یک سرباز آن کشور حمله کرده اند. وزارت دفاع 
ارمنســتان این اتهام را رد کرد و آن را «دروغ محض» 
خواند که در راستاى جنگ روانى جمهورى  آذربایجان 

علیه این کشور بوده است.
اما در پــس این رخــداد به ظاهــر ســاده، انبوهى از 
برنامه ریزى هــاى ژئوپولتیک نهفته اســت. ترکیه و 
جمهورى  آذربایجان در حال متحد  شــدن هستند و در 
این اتحاد جدید، یکى از اهــداف، محدودکردن ایران 
است. حتى برخى معتقدند که سیاست «نوعثمانى گرى» 
ترکیه، حاال شتاب گرفته و این یعنى جنگى پنهان میان 

ایران و ترکیه کلید خورده است.
اما ماجرا از کجا شــروع شــد؟ جمهورى  آذربایجان و 
ارمنستان از زمان فروپاشى «اتحاد جماهیر شوروى»، 
بر سر منطقه موســوم به «قره باغ» با یکدیگر اختالف 
داشــته اند. ارمنســتان این بخش از خــاك جمهورى  
آذربایجان را اشغال کرده بود و براى مدت نزدیک به سه 
دهه، غرور آذربایجانى ها از بابت این موضوع به شدت 

آسیب دیده بود.
چند ماه پیش اما جمهورى  آذربایجان ناگهان حمله اى 
نظامى علیه نیروهاى ارمنى در این نواحى را کلید زد و 
به کمک تسلیحاتى که از ترکیه و اسرائیل دریافت کرده 
بود، خیلى زود شکستى ســنگین به ارمنستان تحمیل 
کرد. نتیجه، امضاى یک پیمان صلح با وساطت روسیه 
بود که ارمنســتان را ملزم مى کرد «قره باغ» را در یک 
برنامه زمانبندى شــده بــه جمهورى آذربایجان «پس 

بدهد».
با این همه، ماجرا از ایــن فراتر رفــت. در جریان رژه 
پیروزى در «باکــو»، پایتخــت جمهورى آذربایجان، 
«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، به عنوان 
مهمان ویژه، شانه به شانه «الهام على اف»، رئیس جمهور 

آذربایجان ایستاد و از قواى نظامى دو کشور سان دید.
اردوغان اما ابیاتى از یک شــعر قدیمى را هم خواند که 
تعبیر آن، اتحاد میان سرزمین هاى ترك نشینى بود که 
شامل استان هاى ترك نشین ایران هم مى شد. واکنش ها 
به شعرخوانى اردوغان در ایران بسیار شدید و گسترده بود 
و روابط دو کشــور را در مدتى کوتاه به شدت تیره کرد. 
این نخستین نشانه واضح و روشــن از طرح بلندمدت 

ترکیه براى «گسترش امپراتورى» این کشور به سمت 
مرزهاى ایران بود.

از آن سو، همزمان با بازپس گیرى منطقه «قره باغ» در 
جریان جنگ اخیر میان جمهورى آذربایجان و ارمنستان، 
ایران مزیت خود در دسترسى به «جمهورى  نخجوان» 
(بخشى خودمختار از جمهورى آذربایجان) را از دست داد.

دسترســى زمینــى و حتــى هوایــى شــهروندان 
جمهورى آذربایجان به این بخش از کشورشــان، تنها 
از طریق خاك و آســمان ایران مقدور بود. در توافقنامه 
صلح میان آذربایجان و ارمنســتان بندى وجود داشت 
که به آذربایجان اجازه مــى داد تحت نظارت نیروهاى 
ارتش روسیه، مسیرى زمینى براى اتصال خاك اصلى 
جمهورى آذربایجان به جمهــورى خودمختار نخجوان 
داشته باشد، مسیرى که در عمل به ضرر ایران و به نفع 

ترکیه است.
این در حالى اســت کــه همــکارى میــان ترکیه و 
جمهورى آذربایجان (دو کشور ترك زبان در همسایگى 
ایران)، حاال موجب شده ایران دسترسى به ارمنستان را 
هم از دست بدهد. مرز میان ایران و ارمنستان، تنها حدود 
35 کیلومتر طول دارد و یکى از کوتاه ترین مرزها میان 

دو کشور در جهان است.
سیاست هاى ترکیه و جمهورى آذربایجان، ظاهراً ایران و 
ارمنستان را در یک کفه ترازو قرار داده است: دو کشورى 

که «دور زده شدند».
به این ترتیب، ارمنســتان اکنون میان دو کشورى که 
با آنها ســر جنگ دارد (ترکیه و آذربایجان) به اصطالح 
«ساندویچ» شــده و تنها با دو کشــور دیگر مرز دارد: 
ایران و گرجستان. گرجستان به نسبت بى طرف است، 
اما نزدیکى به ترکیه را ترجیــح مى دهد. به این ترتیب، 
سرنوشت ایران و ارمنستان حاال در یک کفه ترازو قرار 

گرفته است.
اما طرح ترکیه براى محدودکردن ایران حتى گسترده تر 
از اینهاست. طى ماه هاى گذشته، ترکیه و چین نخستین 
مبادله کاال از طریق مســیرى ریلى که بین دو کشــور 
احداث شده و شــرق آســیا را به غرب این قاره متصل 

مى کند، کلید زدند.
به این ترتیب، در سال جارى، پس از نزدیک به یک دهه، 
نخستین محموله بارى ترکیه به چین، بدون گذشتن از 
ایران، از طریق ریلى-دریایى از «استانبول» در ترکیه به 

شهر «شى آن» چین رسید. 

واقعیت این اســت که ترکیه به شــدت از پیشــروى 
ژئوپولتیک ایران به ســمت شــرق (به سوى سواحل 
مدیترانه) نگران اســت. بســیارى از تحلیلگران روابط 
بین الملل معتقدند که رقابت هــاى آینده منطقه غرب 
آســیا (خاورمیانه)، دیگر نه میان ایران و عربستان، که 
میان مثلث ایران، ترکیه و رژیم صهیونیستى خواهد بود.

به این ترتیب، در حالى که ایران به دنبال دسترســى به 
آب هاى دریاى مدیترانه (از طریــق احداث بزرگراهى 
موسوم به «بزرگراه مقاومت») است، ظاهراً ترکیه هم 
خیلى زود دست به کار شده تا جلوى دسترسى ایران به 
دریاى مدیترانه را با ایجاد مشــکل براى ایران در دیگر 

بخش ها، سد کند.
با قدرت گیرى بیش از پیش ترکیه در صحنه سیاســت 
بین الملل، از تالش براى فتح بازار هاى عراق و سوریه 
تا حضور نظامى در لیبى، تالش براى اســتخراج گاز در 
آب هاى مورد مناقشــه با یونان در دریاى مدیترانه و تا 
ارتباط گیرى تجارى گسترده با کشور هاى عربى حاشیه 
خلیج  فارس و انتخاب جمهورى آذربایجان به عنوان یک 
متحد هم زبان، اکنون ایران از ناحیه این همسایه خود 

هم تحت فشار قرار گرفته است.

ایران و ترکیه وارد یک «جنگ خاموش» شده اند؟

نایب رئیس کمیسیون حقوقى مجلس: 

فیلم هاى منتشر شده از اوین، فیلمسازى 
صهیونیست ها ست

دستگیرى پرستارى که واکسن تقلبى تزریق مى کرد

خودروى حامل واکسن را در تهران  دزدیدند!

وضعیت «اون» وخیم است ؟
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فوتى هاى کرونا در اصفهان 
رکورد زد

1183 بیمـار جدید مبتـال به کرونـا ویروس در اسـتان 
اصفهان شناسایى شدند. در شبانه روز منتهى به روز یک 
شنبه  از 2940 بیمار مشکوك به کرونا نمونه گیرى شد 
که 511 بیمار در بیمارستان ها و مراکز درمانى استان به 
غیر از کاشان و آران و بیدگل بسترى شدند. در این مدت 
از 60 بیمار فوتى، 43 نفر در اثر ابتـالى قطعى به کرونا 
جان باختند. از 3607 بیمار بسترى در مراکز زیر پوشش 
دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان، 508 نفـر در بخش 

مراقبت هاى ویژه تحت درمان هستند.

ورود همچنان ممنوع است
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: تا پنجم شهریور 
ممنوعیت تردد جاده اى را داشـتیم، اکنون این شـرایط 
به اتمام رسـیده اما همچنان تردد بین شهرهاى قرمز و 
نارنجى و ورود پالك هاى غیربومى به اصفهان ممنوع 
اسـت اما دیگر به صـورت فیزیکـى از ممنوعیـت تردد 
جلوگیرى نمى شـود، بلکه ترددها به صورت سیسـتمى 
و دوربینى کنترل مى شـود. محمدرضـا محمدى اظهار 
داشت: اگر کسى از شهر یا استان قرمز قصد خروج داشته 
باشـد، از طریق دوربیـن و به صورت سیسـتمى کنترل 
مى شـود و جریمه یک میلیون و 50 هـزار تومانى براى 
ورود به شهرهاى قرمز و  شـهرهاى نارنجى 525 هزار 

تومان همچنان برقرار است.

بررسى قبض چند میلیونى 
قبض چنـد میلیونـى مصرف آب، شـهروند کاشـانى را 
شـگفت زده کرد. رقم قبـض دوره جدید این شـهروند 
کاشـانى بیش از 29 میلیـارد ریال بـوده اسـت. معاون 
خدمات مشـترکان آب و فاضالب کاشـان در گفتگوى 
اینترنتى با بخش خبرى 20 شبکه اصفهان گفت: دلیل 
مبلغ سنگین این قبض شکستگى تاسیسات داخلى منزل 

مشترك بوده است.

تکمیل ظرفیت یک بیمارستان 
ظرفیت تخت هاى بیمارستان عیسى بن مریم اصفهان 
تکمیل اسـت. طباطبایى رییس بیمارسـتان عیسى بن 
مریم اصفهـان در گفتگویى گفـت: ظرفیت تخت هاى 
بسـترى این بیمارسـتان تکمیل اسـت و تعـداد زیادى 
از بیمـاران در اورژانـس نگهدارى مى شـوند تا تخت ها 

خالى شوند.

ابتالى 70 مادر باردار به 
کرونا 

رئیس بیمارستان شـهید بهشتى کاشـان گفت: از آغاز 
موج پنجم شـیوع کرونا حـدود 70 مادر بـاردار، به دلیل 
ابتال به این ویروس در این مرکز درمانى بسترى شده اند. 
ابوالفضل شجاعى اظهار کرد: حدود 400 بیمار مبتال به 
کرونا در این بیمارسـتان بسترى هسـتند و تخت خالى 

براى بیماران جدید به راحتى در دسترس نیست.

توسعه شبکه توزیع آب 
با هدف توسـعه شـبکه آب و توزیـع عادالنـه آب میان 
شهروندان، سه عملیات توسعه شبکه توزیع آب به طول 
180 متر در سطح آبفا منطقه یک انجام شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفا منطقه یک، ایـن عملیات در خیابان 
سلمان فارسـى جى به طول 52 متر، خیابان باغ مشهد 
به طول 120 متر و محله شهشهانى خیابان ابن سینا به 

طول 26 متر انجام گرفت.

کاهش برداشت آب 
در منطقه مبارکه، در 5 ماهه نخست سال جارى، برداشت 
از آب هاى سـطحى و زیرزمینى منطقه نسبت به مدت 
مشـابه سـال گذشـته، 12 درصد کاهش داشـته است. 
اصالح حـدود 13 کیلومتر از شـبکه توزیع آب در سـال 
گذشته و سـال جارى، تعویض حدود 2 هزار فقره کنتور 
فرسوده و خراب، اصالح 500 فقره انشعاب، کشف حدود 

200 فقره انشعاب غیرمجاز از عوامل این کاهش است.

خبر

رئیس شوراى شهر اصفهان، در پاسخ به این سئوال که 
میزان بدهى مدیریت قبلى شــهردارى چقدر بوده و آیا 
فرایندى براى پرداخت آن ها درنظر گرفته شده است؟ 

به صاحب نیوز گفت:
سیستم مالى ادارى شهردارى  براى ارائه گزارش دقیق 
در حال تالش است، و در دوره  قبل از  آغاز به کار شوراى 
ششم مدیرکل امور مالى شــهردارى در یک جلسه  در 
حضور 13 نفر منتخبین شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گزارشى ارائه  کرد که تا سال 1404 طبق گزارش شان 
شهردارى 5100 میلیارد تومان بدهى دارد، این مبلغ بین 
سال هاى 1400 تا 1404 توزیع شده است، این میزان 

بدهى مربوط به وام ها، اوراق مشــارکت، بدهى هاى  
پروژه ها است، شهردار جدید جزئیات دقیق این موارد را 
تحویل خواهد گرفت و در تغییر و تحول که بین شهردار 
گذشته و شــهردار جدید از ســوى وزارت کشور انجام 

مى گیرد، تمامى این مبالغ صورت جلسه  خواهند شد.
محمد نور صالحى دربــاره زمان تقریبــى آغاز به کار 
شهردار جدید گفت: پس از ارسال نامه معرفى شهردار 
جدید به وزارت کشــور حــدود 20 روز الــى یک ماه 
زمان مى برد تا وزارت کشــور بررســى هــاى الزم را 
انجام دهد و حکم شــهردار توســط وزیر کشور امضا

 و ارسال شود.

شرکت هاى آب و فاضالب مسئولیتى در قبال تامین آب 
براى ساخت و ساز ندارد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان 
با بیان این مطلــب گفت: عملیاتى شــرکت هاى آب 
و فاضالب ، تامین آب وســاخت وســاز جــزء وظایف 
شرکت هاى آب و فاضالب نیست و متقاضیان مى توانند 
با نصب مخازن ذخیره ،آب مورد نیاز ســاخت و ساز را از 
مراکز آبرسان خصوصى و ســیار، و یا از آب خاکسترى 

تامین کنند.
سید محسن صالح افزود: مجوز نصب انشعاب براى اماکن 
در حال ساخت و ساز فقط براى تامین آب شرب و مصارف 

بهداشتى کارگران صادر مى شود و نباید در بخش دیگرى 
استفاده شود.

وى تعرفه آب ساخت و ســاز را آزاد اعالم کرد و اظهار 
داشت:  تعرفه آب براى ساخت و ساز به نرخ آزاد محاسبه 

شده و براى هر متر مکعب 13 هزار تومان است. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شــرکت آبفاى استان 
اصفهان درخصوص نظارت بر تخلفــات احتمالى گفت: 
آبفاى اصفهان از طریق ماموران قرائت کنتور ، پیمایش هاى 
مقطعى وگزارش هاى مردمى به سامانه ارتباط با مشتریان 
آبفاى استان 122 و 1522 بر مصرف آب شرب در ساخت و 

سازها در سطح استان اصفهان نظارت دارد.

استفاده از آب شرب در 
ساخت و ساز، ممنوع!

شهردارى اصفهان
 چقدر بدهى دارد؟

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: جمعیــت رانندگان و کارکنــان حمل و نقل 
عمومى (اتوبوســرانى) با احتساب بخش خصوصى 
به صورت تقریبى نزدیک به 2500 نفر اســت که 

واکسیناسیون آنها در حال انجام است.
مســعود بنده خدا اظهار کرد: از اردیبهشت ماه سال 

جارى واکسیناسیون رانندگان اتوبوس هاى شهرى 
آغاز شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
تصریح کرد: در سال گذشته تعداد 117 راننده و سال 
جارى نیز 110 راننده اتوبــوس عمومى به بیمارى 

کرونا مبتال شدند.

ابتالى 227 راننده اتوبوس شهرى اصفهان به کرونا

اصفهان و مدیریت شــهرى پرحاشــیه آن در دهه 80، 
پروژه هاى جنجالى کم نداشــت؛ از مترو گرفته تا توسعه 
شهرى متوازن شهر اما جنجالى ترین این پروژه، ساخت 
(احیاى) میدان ســلجوقى عتیق که بعدها امام على (ع) 
نام گرفت و احداث زیرگذر این میدان تقاطع خیابان هاى 
عبدالرزاق، نشاط، هاتف و مسجد جامع بود. داستان از آن جا 
شروع شد که در دهه 60 وجود یک میدان ذوزنقه شکل 
در عهد سلجوقى و درست در جایى که میدان کهنه قرار 
داشت (یعنى همسایگى مسجد جامع اصفهان) در شوراى 
عالى معمارى و شهرسازى تأیید و احیاى آن مجوز گرفت.
دو دهه دهه بعد با افزایش افسارگسیخته جمعیت و حجم 
خودرو در اصفهان، ترافیک و وضعیت میدان کهنه شهر که 
به شلوغ ترین محل شهر تبدیل شده بود، روز به روز بدتر 
مى شد. البته این شلوغى بى حکمت نبود و آن روزها رونق 

این گوشه از اصفهان در ایران زبان زد کاسبان بود.
این وضعیت مدیران شهرى را برآن داشت تا به سراغ طرح 
کهنه میدان کهنه بروند و با شــعار احیاى تاریخ اصفهان 
پروژه مهم را آغاز کنند. پروژه اى کــه با تخریب هزاران 
باب مغازه و حفارى گســترده قرار بود تا عالوه بر میدان 
ذوزنقه اى عصر ســلجوقى، یک زیر گــذر مدرن در این 

منطقه براى اصفهان به یادگار گذارد.
تاریخ هم گواه مى دهد که هسته اولیه شکل گیرى اصفهان 
در این منطقه از شهر بوده و در طى سالیان گذشته در این 
منطقه از شهر هیچ کاوش باستان شناسى صورت نگرفته 
بود. همین مسئله حساسیت این پروژه را براى دوستداران 
واقعى شهر بســیار زیاد کرد. با اولین زمزمه ها از امکان 

اجرایى شدن چنین پروژه اى تاریخ دانان و تاریخ شناسان 
و متخصصان به تکاپو افتادند تــا بلکه بتوانند جلوى کار 

بایستند.
یکى از این اشخاص، باستان شــناس مطرح اصفهانى، 
على رضا جعفرى زند بود که توانســت قــراردادى براى 
انجام کاوش هاى باستان شناسى در میدان کهنه ببندد، 
اما این قرارداد هیچ گاه اجرایى نشد. او در گفت وگو با مهر، 
درباره منطقه میدان کهنه و اطراف آن، گوشــزد مى کند: 
این منطقه از اصفهان بسیار مهم و بااهمیت است و باید 
با دقت باالیــى در آن کاوش ها انجام مى شــد، از همین 
روى پیشنهاد شش ماهه مطرح شد. اما براى انجام پروژه 
زیرگذر خیابان عبدالرزاق و میدان امام على (ع) این شش 
ماه تبدیل به 25 روز و محدود به تراشه هایى و گمانه هایى 
شد که اداره میراث فرهنگى آن ها را زد و کاوش مسخره اى  
انجام دادند. در نهایت اعالم شد که در این محل رودخانه 
به همراه ساختمان هایى که زمان رضاشاه پهلوى تخریب 

شده وجود داشته است!
این باستان شــناس تاکید مى کند: بناى اولیه و باستانى 
اصفهان در این منطقه از شهر که مسجد جامع واقع شده، 
قرار دارد و از این روى برآورد مى شــود در این محل و در 
اطراف مسجد جامع عتیق آثار و اشیا باستانى بسیار زیادى 
زیر این محل مدفون باشد. گواه این ادعا هم آثارى است که 

لودرها در زمان ساخت پروژه بیرون کشیدند.
در همان زمان حفارى ها در اواســط و اواخر دهه 1380 
شایعاتى مبنى بر بیرون کشیدن هزاران شئ سفالى توسط 
لودرها شهر را پر کرد.  جعفرى زند درباره این اشیا مى گوید: 

تخریب میدان دایره اى شکل که به میدان کهنه شهرت 
داشت و ساخت زیر گذر باعث شــد تا آثار و اشیا باستانى 
بسیار زیادى از بین رود. نمونه این آثار، اشیاى سفالى بود 
که در حین کار لودرها به بیرون پرتاب شــد و شهردارى 
آن ها را جمع آورى کرد. حدود 150 تا 160 ســفال سالم 
از دوران مختلف از جمله اشکانى و ساسانى از این محل 

خارج شد.
او مى گوید: ما اصفهان گذشته را با انجام این پروژه از دست 
دادیم و ارزش این منطقه بسیار فراتر از دیگر نقاط اصفهان 
بود. آنچنان حفارى در این نقطه انجام شد که بنیان تاریخى 

اصفهان را از بین برد.
این باستان شناس درباره سرنوشت اشیا و آثارى که از دل 
حفارى لودرها بیرون آمد، مى گوید: درباره سرنوشت آثار 
به دست آمده در حفارى لودرها همان زمان در دفتر میراث 
فرهنگى تعدادى کارتن پر از سفال دیدم و از آن ها عکس 
گرفتم، چیزى که من دیدم 120 قطعه ســفال سالم بود. 
وقتى که لودر این تعداد سفال سالم بیرون مى آورد، یعنى 
هزاران سفال سالم دیگر را شکسته است و شاید بیش از دو 
هزارتا سفال سالم در آن محل وجود داشته است. عالوه بر 
سفال ها، آثار ارزشمند بسیار زیادى نیز در این منطقه بکر و 

دست نخورده باستان شناسى وجود داشت.
او خاطر نشــان مى کند: عالوه بر آثار باستانى بسیار زیاد، 
گذرهاى چند هزار ســاله در این محل داشتیم که شانس 
کشف و کاوش آن ها از بین رفت. به جرأت مى گویم که 
اگر در این محل کاوش باستان شناسى افقى صورت گرفته 
بود، آثارى بیرون مى آمد که در تصور هیچکس نمى گنجد.

حدود یک دهه بعد از احیاى میدان امام على(ع) تشریح شد

بهایى که میدان کهنه براى
 نو شدن پرداخت

استاندار اصفهان از فعاالن  اقتصادى استان خواست تا در 
حوزه واردات واکسن ورود پیدا کنند و حداقل تامین واکسن 

براى پرسنل خود را بر عهده بگیرند.
عباس رضایى روز شنبه در جلســه شوراى گفت وگوى 
دولت و بخش خصوصى در استان افزود: تاکنون وزارت 
بهداشــت اجازه واردات واکســن به بخش خصوصى را 
نمى داد اما اکنون این مشــکل رفع شده است و با اعالم 
آمادگى چند بخش خصوصى در استان کرمان از جمله گل 
گوهر و در آذربایجان شرقى براى واردات از طریق منطقه 
آزاد ارس، این دعوت از فعــاالن اقتصادى اصفهان هم 

صورت مى گیرد.
وى اظهار داشت: در صورتى که بخش خصوصى بتواند 
ضمن تامین واکسن پرسنل خود، مسوولیت تامین واکسن 
یک ارگان دیگر یا حتى یک محله را هم قبول کند، شاهد 

تسریع در تزریق واکسن خواهیم بود.
رضایى با بیان اینکه بخش خصوصــى مى تواند هر نوع 
واکسنى را وارد کند و وزارت بهداشــت هم مجوز آن را 

خواهد داد، اضافه کرد: کرونــا در اصفهان بیداد مى کند 
و اکنون 3700 بیمار در 26 شهرســتان استان تحت نظر 
علوم پزشکى بسترى هستند. وى با بیان خروج شهرستان 
خور و بیابانک و آران و بیدگل از وضعیت قرمز کرونا  ادامه 
داد: روزانه بین 40 تا 50 تخت بســترى  در استان کمبود 
داریم . استاندار اصفهان افزود: کاشان در مدت 24 ساعت 

پنج فوتى و اصفهان بالغ بر 40 فوتى داشته است که هر 
دو آمار باالست.

استاندار اصفهان یادآور شــد: با توجه به اینکه اصفهان 
چهارراه کشور محسوب مى شود بخشى از بیماران کرونایى 
این استان مربوط به استان هاى دیگر مثل آباده(فارس)، 

چهارمحال و بختیارى  و لرستان است.

اعالم فراخوان استاندار در جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى:

کرونا در اصفهان بیداد مى کند، بخش خصوصى واکسن وارد کند

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: بدنبال یکسال ونیم آموزش 
مجازى شاهد ترك تحصیلى پنهانى دانش آموزان 
هستیم که امروز به مرز نگران کننده اى رسیده است.

محمد رضا ناظم زاده اظهار داشت: متاسفانه شاهدیم 
دانش آموزانى که به ظاهر در کالس مجازى شرکت 
دارند اما عمال هوش و حواسشــان در جایى دیگر 

است.
ناظم زاده با اشــاره به ارایه آموزش هاى مجازى در 
شــرایط اضطرارى، تاکید کرد: کیفیت آموزش به 
شکل حضورى باال اســت و در شرایط عادى نیاز به 

آموزش ترکیبى(مجازى و حضورى)است.
معاون آموزش متوسطه استان با یادآورى درس هاى 
خودخوان و حضورى تصریح کرد: یادگیرى بسیارى 
از دروس نیاز به برگزارى حضورى کالس اســت و 
تنها برخى از دروس خودخــوان برگزارى مجازى 

آن اشکالى ندارد.
ناظم زاده با اعالم اینکه در یکســال و نیم  شــیوع 
کرونا شاهد فراهم کردن بخشى از زیر ساخت هاى 
آموزش مجازى، همانند شبکه شــاد بودیم، افزود: 
سالهاى متمادى بستر آموزش مجازى در کشورهاى 

اروپایى فراهم شده بود و شــیوع کرونا در کشور ما 
ســبب روآورى به آموزش هاى مجازى شد که اگر 
چه با مشــکالت عدیده اى در ابتــداى راه مواجه 
بودیم اما امروزه بسیارى از ســختى ها و موانع کار 

از بین رفته است.
وى  افزود: با کمک خیران با تهیــه موبایل، زمینه 
تحصیل برخى از دانش آموزان بى بضاعت را فراهم 

ساختیم.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان با بر شمردن شکایت هاى متعدد دانش آموزان 
در حوزه هاى مختلف، گفت: نارضایتى از نرم افزار 
شاد، زمان بندى نامناسب کالس ها، تسلط نداشتن 
دبیران آموزشى، بیشترین میزان شکایت ثبت شده 
است. وى ترك تحصیلى پنهان در دانش آموزان که 
به ظاهر در کالس آنالین حضور پیــدا میکنند اما 
در واقع توجه آنها به درس ارائه شــده توسط معلم 
نیست، گفت: خانواده ها باید در این  حوزه با معلمان 
همکارى الزم داشته باشــند و فرزندان خود را رها 
نکنند زیرا پس از کرونا، دانش آموزانى که  درس را 
بخوبى فرا نگرفتند براى رفتن به کالس هاى بعدى 

با مشکالت جدى مواجه خواهند شد.

ترك تحصیل نامحسوس، نگران کننده شده است

نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره 
به بداخالقى ها در فضاى مجازى نســبت به نحوه 
انتخاب شهردار، دلیل آن را اطالعات ناکافى افرادى 
دانست که مطالب خالف واقع را در این فضا منتشر 

مى کنند.
ابوالفضل قربانى که ریاست جلسه دیروز (یکشنبه) 
شوراى اسالمى شهر اصفهان را بر عهده داشت، با 
تاکید بر اینکه بخش هایى از فرایند انتخاب شهردار 
اصفهان نــه تنها براى عموم مــردم که حتى براى 
خواص نیز ندانسته ماند، اظهار کرد: مردم تنها بخش 
رسانه اى انتخاب شــهردار را خبر داشتند در حالى 
که اعضاى شــورا از صبح تا شــب مشغول بررسى 
موضوعات مرتبط با آن بودند. نایب رئیس شوراى 
اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: محدودیت هاى 
ابالغى توسط وزارت کشور نسبت به دوره هاى قبل 
تغییر کرده بود و باید شــرایط ویژه اى در خصوص 
مدرك تحصیلى، مدیریت ارشــد و بودن یا نبودن 
گزینه ها در مدیریت هاى شهرى سابق مدنظر قرار 

مى گرفت.

وى ادامه داد: ماحصل این فرایند معرفى بیش از 100 
گزینه توسط مردم بود که برخى از آن ها حائز شرایط 
قید شده در آئین نامه نبودند و بدین سبب در نهایت 
از پنج نفر براى مصاحبه دعوت و برنامه خواسته شد.

قربانى خاطرنشــان کرد: دو گزینه به مرحله پایانى 
انتخاب رســیدند و با آن ها مصاحبه مفصلى شــد. 
وى تاکید کرد: آقاى قاسم زاده صاحب نظر و منشأ 
خدمات بسیارى در سال هاى قبل شــهر بوده و از 
چهره هاى فرهنگى محسوب مى شود که به عنوان 

سى و هشتمین شهردار اصفهان انتخاب شد.
قربانى با اشــاره به بداخالقى ها در فضاى مجازى 
در خصوص انتخاب شــهردار، دلیل آن را اطالعات 
ناکافى افرادى دانست که مطالب خالف واقع را در 

فضاى مجازى منتشر مى کنند.
وى خاطرنشــان کرد: یقینًا در تعیین شهردار هیچ 
مالحظه اى جز توانمندى و در نظر گرفتن شاخص ها 
مطرح نبوده اســت و ارتباط دوستى و خویشاوندى 
حتى در اظهارنظر نیز ورود نکــرد و هیچ جانبدارى 

اتفاق نیفتاد.

بخش هایى از فرایند انتخاب شهردار اصفهان 
ندانسته ماند 

مســئول پایش پل هاى تاریخى اصفهان درخصوص 
عکس منتشرشده از َتَرك پل جویى(چوبى) در فضاى 
مجازى اظهار کرد: پل را بازدید و کارشناســى کردیم 
و ترك جدیدى وجود نــدارد، اگر به عکس هایى که در 
فضاى مجازى منتشر شده دقت کرده باشید، عکس ها 
متعلق به زمستان است و درختان خشک هستند، رودخانه 
نیز آب دارد؛ برآورد ما این است که عکس ها متعلق به 4 

سال گذشته باشد.
على فصیحى درخصــوص علت ترك بیــان کرد: در 
جلســات پایش پل ها که به صــورت دوره اى و مرتب 
با کارشناســان متخصص این حوزه و اساتید دانشگاه 
برگزار مى شــود، وضعیت پل ها مداوم رصد مى شود تا 
در وضعیتى پایدارى باشند؛ پل ها توسط کارشناسان و 
نیز یگان حفاظت حداقل هفته اى 1 بار مورد بازدید قرار 

مى گیرند و موارد را بررسى مى کنند.
وى با اشاره به اینکه فرونشســت زمین نیاز به بررسى 
جدى دارد، خاطرنشان کرد: از این موضوع نباید غافل شد 
ولى به طور تخصصى پل ها را بررسى مى کنیم که دچار 
آسیب نشوند، ســاختار پل هاى تاریخى ما در دهه هاى 
گذشــته دچار تغییراتى شده اســت، براى مثال بخش 
زیادى از پل مارنان بازسازى شده و ساختار متفاوتى پیدا 
کرده، پل جویى یا پل شهرستان نیز در دهه هاى 50 و 
60 و مداوم مورد بازســازى قرارگرفتند؛ به همین دلیل 
ممکن است آن قســمتى که در پل جویى در سال هاى 
گذشته دیدیم، آن نقطه دچار نشست کوچکى شده باشد 
که مقطعى است و اکنون پس از مرمت آن قسمت ها ما 
شاهد ترك جدید نیســتیم پس روند آسیب پل متوقف 

شده است و مشکلى ندارد.

پل جویى ترك جدیدى ندارد
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مجید مظفرى بازیگر سینما و تلویزیون سال هاست از سینما دور شده است و فقط 
گاهى نقش هاى کوتاهى بازى مى کند. آخرین کار او در تلویزیون، «انقالب زیبا» 
و «سفرسبز» بود و در نمایش خانگى هم «ممنوعه» و «نهنگ  آبى» را در کارنامه 
خودش دارد، البته این روزها جلوى دوربین محمدحسین غضنفرى نقشى متفاوت 
را در سریال تلویزیونى "شرق تا بهشت" دارد که قرار است بعد از مجموعه "گاندو" 

روى آنتن شبکه سه سیما برود. 

امروز در شرایطى جلوى دوربین قرار مى گیرید که بسیارى 
سعى مى کنند کار نکنند تا شرایط عادى تر شود.

هیچ کدام نمى دانیم شرایط چه زمانى عادى مى شود؛ دو سال است درگیر کروناییم، 
نمى توانیم بگوییم بایستیم شرایط بهتر شود.

آقاى مظفرى! شما در "سفر سبز" ایفاى نقش کردید و 
"قلب هاى ناآرام" را در کارنامه کارگردانى به جا گذاشتید؛ 
کارهایى که هرکدام امروز نوســتالژى اند، به نظر شــما 
تلویزیون چطور باید قدم بردارد که سریال هاى امروزش 
هم نوستالژى شوند در حالى که بیشتر این سریال ها امروز 
به مجموعه هایى تبدیل شــده اند که مى آیند و مى روند و 

اتفاقى هم نمى افتد.
مشکل فقط تلویزیون نیست بلکه مشــکل در ادبیات نمایشى ایران است. وقتى 
افراد عوض مى شوند ســلیقه ها و نگاه ها و نوِع ممیزى ها هم تغییر مى کنند. هیچ 
کجاى دنیا این طور نیست و باید دفترچه و چارچوب و ضوابطى تدوین شوند و در 
اختیار تهیه کنندگان، کارگردانان و بازیگران قرار دهند و با آمدن فرد یا افراد جدید 
هم چیزى تغییر نکند، چرا که عوامل و تماشاگران به چارچوب و روند و نوع ادبیات 
نمایشى عادت مى کنند به یک باره بعد از 4 سال دوباره حالت جدیدى سر راه شان 
قرار مى گیرد. یک مدتى در دهه هاى 1360، 1370، 1380 همه چیز خوب بود؛ یعنى 
تمام کسانى که مى آمدند یک اتوبوس همراه با خودشان نمى آوردند و همه چیز را 
تغییر بدهند، ما هم کار خودمان را مى کردیم و اتفاقًا سریال ها هم عین فیلم ها به  
خارج از کشور مى رفت اما اآلن همه کشورها در فکر آنند سریال بسازند براى ملت 
خودشان و همچنین به کشورهاى دیگر بفرستند و متأسفانه تلویزیون ایران و وزارت 

ارشاد این قدم را برنداشت و این حرکت را نکردند. 
فکر مى کنید مخاطب با دیدن سریال"شرق تا بهشت" ، 

چه اتفاقى برایش رخ مى دهد؟
در ســریال "شــرق تا بهشــت" تقریبًا بزرگ خانواده ام؛ 

خانواده اى که خواهرم همســرش را از دست داده 
است، پسر و دخترى دارد و زیر پر و بال خودم 

گرفتم تا در زندگى هایشان آدم هاى موفقى 
باشند. یک سرى مسائلى در این سریال 
عنوان مى شــود چالش هایى که اآلن 
موجودند و با آن هــا درگیرند، چیزهایى 
که عنوان مى کند و راه حل هایى نشــان 
مى دهد که به نظرمن درســت است. این 

ســریال مخاطب خودش را پیدا مى کند؛ 
احتماًال یکى از ســریال هایى باشد که بیننده 

خودش را خواهد داشت. یک زمانى طرح سناریو 
مى نوشــتم؛ مثًال ســریال "پدرساالر" 

طرحش براى من اســت و در 
تیتراژ هم نامــم آمده 

است، یا مثًال سریال 
که  "شاهگوش" 
دوبــاره نامم در 
تیتــراژ به عنوان 
طراح ســناریو و 
فیلمنامــه آمــده 
اســت. وقتى این 
ســریال را خواندم 
یک طورى اشتیاق 
پیدا کــردم که طرح 
نو، نــگاه جدیــد به 
خانواده ها و دغدغه ها 

و مسائل شــان دارد، 
نمى گویم تکرارى نیست 

و نمى گویم تکرارى هست؛ 

و یک زاویه هایى نگاه شده که این زاویه بسیار درست بوده است.
مدیران تلویزیون هم از دلخورى ها و گالیه ها خبر دارند؛ 
مى خواهند با شــبکه هاى ماهــواره اى و نمایش خانگى 
رقابت کنند و یک درگیرى هــا و چالش هایى در این بین 
وجود دارد، به نظر شما مشکل اصلى تلویزیون از کجاست؟
مشکل از خود تلویزیون است. تلویزیون چرا نباید تمام بچه هایى را که در نمایش 
خانگى کار مى کنند جذب کند؟ مى تواند خیلى راحت این کار را بکند. یک تهیه کننده 
خوب و باسواد، یک گروه سناریست خوب؛ باید کسانى سر کار بیایند که این مقوله و 
مدیوم (تلویزیون) را بشناسند؛ سناریو را بشناسند، خط درام بدانند و ادبیات نمایشى 
را بشناسند. اگر این گونه افراد سر کار باشند بر خواهیم گشت به زمانى مثل دهه هاى 

1360 و 1370 سریال خوب بسازیم.
شنیده ایم که قرار است در سریال "سلمان فارسى" داود 

میرباقرى هم نقش ایفا کنید؟
هنوز خبرى نیســت و به من هم خبرى ندادند، منتظرم آقــاى میرباقرى صدایم 
بزنند و خبرم کنند. با من درباره نقش تعیین کننده و حّساســى در سریال "سلمان 
فارسى" صحبت شده است، درباره جزئیات نقش نمى توانم نکته اى بگویم اما یکى 
از شخصیت هاى اصلى سریال است یک سال و نیم، دو سال است ایشان را ندیدم 

و تماسى هم با هم نداشتیم.
نمایش خانگى کار نمى کنید؟

یکى دو کار پیشنهاد شده است و ان شاءا... کار مى کنیم، آن جا تکلیف مان روشن 
است و از بازیگر و عوامل کارها حمایت مى شود و در واقع به تو بى احترامى نمى شود. 
تهیه کنندگان تلویزیون؛ این هایى که واسطه اند، ارث پدرشان را از آدم مى خواهند. 
من خیلى متأسفم که رفتم سریال "ایل دا" را با چنین تهیه کننده اى کار کردم. من 
عکس و مدرك و فیلم دارم؛ پذیرایى غذا را ببینید چطور اســت و رفت وآمد چطور 
است و جایى که زندگى مى کردید. من از سر کار مى آمدم باید مى رفتم حمام، براى 

خودم غذا درست کنم و خیلى از مسائل و مشکالت دیگر.
و شخصیتى هست که آرزو داشته باشید کار کنید؟

هر شــخصیتى که تا به حال بازى نکردم پیشــنهاد شــود، آرزوســت. خیلى از 
شخصیت ها هســت من دوســت دارم بازى کنم مثًال از شخصیت هاى شاهنامه 

دوست دارم.
ژانرى بوده تجربه نکرده باشید؟

اآلن فیلم سینمایى با امیرحسین ثقفى به نام "کوچه ژاپنى ها"در نوبت اکران دارم، 
یادم نمى آید چنین شخصیتى در سینماى ایران بازى شده باشد و یادم نمى آید تا به 
حال من بازى کرده باشم؛ بسیار شخصیت جدیدى است و بابى در سینماى ایران 

باز مى کند.
به عنوان سؤال پایانى؛ چرا بازیگران امروز از راهش وارد 

بازیگرى نمى شوند؟
یکى از دالیلش این است که در سینماى ایران تعداد انگشت شمارى تهیه کننده 
داریم و بیشــتر ســرمایه گذارند؛ در تلویزیون هم همین طور، انگشت شمار 
تهیه کننده داریم و بقیه واسطه اند و واسطه گرى مى کنند، به همین دلیل است 
من اآلن دوباره بگویم، من تهیه کننده ســراغ دارم از طرف پول گرفته است 
که نقش به او بدهد پولش را خورده و نقش به او نداده 
است. جالب است که به او گفته است سیمافیلم 
ممنوع التصویــرش کــرده. هنوز طرف 
جلوى دوربین نیامده است و مى گوید 
"مرا ممنوع التصویــر کرده اید، 
حداقل پولــم را پس بدهید!" 
تهیه کننده هــم مى گوید 

"دیگر برنمى گردانم." 

مجید مظفرى: 

طرح «پدرساالر» و 
«شاهگوش» را من نوشتم 

رق تا بهشــت تقریبا بزرگخانواده ام؛
هرم همســرش را از دست داده 

و زیر پر و بال خودم ى دارد
هایشان آدم هاى موفقى
سائلى در این سریال 
چالش هایى که اآلن 
ـا درگیرند، چیزهایى 
 راه حل هایى نشــان 
ن درســت است. این 

مى کند؛   خودشرا پیدا
ـریال هایى باشد که بیننده 

شت. یک زمانى طرح سناریو 
"ســریال "پدرساالر"

ســت و در 
 آمده 
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ى هست؛ 

سینماى ایران بازى شده باشد و یادم نمى یادم نمى آید چنین شخصیتى در
حال من بازى کرده باشم؛ بسیار شخصیت جدیدى است و بابى در سینم

باز مىکند.
بازیگران امروز از راهش چرا پایانى؛ به عنوان سؤال

بازیگرى نمى شوند؟
یکى از دالیلش این است که در سینماى ایران تعداد انگشت شمارى ت

داریم و بیشــتر ســرمایه گذارند؛ در تلویزیون هم همین طور، انگش
تهیه کننده داریم و بقیه واسطه اند و واسطه گرى مى کنند، به همین د
من اآلن دوباره بگویم، من تهیه کننده ســراغ دارم از طرف پول گر
نقشب خورده و او بدهد پولش را که نقش به
است. جالب است که به او گفته است
ممنوع التصویــرش کــرده. ه
جلوى دوربین نیامده استو
التصویــر "مرا ممنوع
حداقل پولــم را پس
تهیه کننده هــم
"دیگر برنمى گ

محمد مختارى، بازیگر نقش «ابراهیم شریف» در سریال «گاندو» درباره جایگاه 
سریال هاى امنیتى گفت: بعد از سال ها سریال گاندو توانست در میان مجموعه هایى 
که در صداوسیما ساخته و پخش شده، مورد اقبال عمومى و مخاطبان خاص خود 
قرار بگیرد؛ چه از نظر ساختار هنرى و چه از نظر مسائل سیاسى، اجتماعى، امنیتى. 
این سریال توانست با هدف آگاهى دادن به مخاطب خود از مسائل روز جامعه خأل 

فیلمسازى در این حوزه را به خوبى پر کند.
وى ادامه داد: تولید سریال هاى پلیســى و امنیتى در همه جاى دنیا مرسوم است 
و این گونه ژانر ها مخاطبــان خاص خودش را دارد و از نظــر درجه بندى در صدر 

تولیدات کمپانى ها و شــرکت هاى فیلم و ســریال ســازى قرار دارد. این امر 
نشان از آن دارد که ساخت این گونه 
سریال ها مى تواند پاسخگوى نیاز 
جامعه و مخاطب خود باشــد و هر 
قدر موضوع و قصه هــاى آنها به 
روز  باشد، براى بیننده اش جذاب و 

تاثیرگذار خواهد بود.
مختارى درباره جذابیت بازى در نقش 

جاسوس یا مأمور امنیتى عنوان کرد: 

من قبال نقش مامور امنیتى را در سریال «آسمان من» در چند قسمت بازى کرده ام، 
اما فکر مى کنم نقش جاســوس جذابیتش بیشــتر و درآوردن نقش و کاراکترش 
ســخت تر اســت. البته نمى گویم که بازى کردن نقش یک مأمور امنیتى آسان و 
سهل تر اســت. هر نقشــى جایگاه خودش را دارد، اما براى من بازى کردن نقش 
جاسوس و چند وجهى بودن شخصیت جذابیت 

بیشترى دارد.
راهیم شریف» در سریال «گاندو» درباره جایگاه 
ال ها سریال گاندو توانست در میان مجموعه هایى 
شده، مورد اقبال عمومى و مخاطبان خاص خود 
ى و چه از نظر مسائل سیاسى، اجتماعى، امنیتى. 
ى دادن به مخاطب خود از مسائل روز جامعه خأل 

ى پر کند.
پلیســى و امنیتى در همه جاى دنیا مرسوم است 
ص خودش را دارد و از نظــر درجه بندى در صدر 

ى فیلم و ســریال ســازى قرار دارد. این امر 
نه 
از 
هر 
ه 
 و 

ش 
 کرد: 

جاسوس و چند وجهى بودن شخصیت جذابیت 
بیشترى دارد.

بازیگر نقش «ابراهیم شریف» در «گاندو»: 

جذابیت نقش جاسوس
 بیشتر است

ابراهیــم حاتمى کیا با نقل خاطــره اى از همکارى با 
صادق صفایى از ماندگار شدن نقش «نوذر» در فیلم 
«از کرخه تا راین» با بازى این بازیگر تازه درگذشته 

گفت.
از پنجم شهریور که خبر درگذشت صادق 
صفایى پخش شد، بسیارى از همکاران و 
دوستانش در فضاى مجازى با ابراز تاسف 
از مرگ ناگهانى او از نقش هایى یاد کردند 
که وى آن ها را ایفا کرده بود، اما بیشترین 
عکس و سکانسى که از بازى او منتشر شد 
مربوط به فیلم «از کرخه تا  راین» ابراهیم 
حاتمى کیا بود که صفایى در آن نقش یک 

جانباز شیمیایى را بازى کرده بود.
حاتمى کیا هــم براى صــادق صفایى 
یادداشتى را نوشــته که متن آن به شرح 

زیر است:    
«یا شاهد

صادق بــود و صــدق و صراحتش اجازه 
نفوذ کمترى نمى داد. شــرطى براى بــازى در «از 
کرخه تــا راین» با او گذاشــتیم  که بایــد در اوقات 
غیربازیگرى اش- که زمان کمى هم نبود - به گروه 

فیلمســازى کمک کند تا ما کمتــر از عوامل آلمانى 
اســتفاده کنیم. او قول همکارى داد. اوایل به قولش 
وفا کرد، ولى هر چه پیش رفتیم کمتر تن به همکارى 
مــى داد. از او دلخور بودم که چرا به شــرطش عمل 

نمى کند، غافل از این که صادق صفایى چنان در نقش 
نوذر فرو رفته بود که همچون بچه هاى شیمیایى شده 
رنجور دیگر حوصله اى نداشــت. نتیجه اش ماندگار 

شــدن نقش «نوذر» در فیلم «از کرخه تا راین» شد. 
خدایش بیامــرزد و او را با شــهداى جنگ تحمیلى 

مخصوصا شهداى مظلوم شیمیایى محشور کند.»
صادق صفایى - بازیگر تئاتر، ســینما و عضو هیات 
علمى گروه هنرهاى نمایشــى دانشگاه 
تهران - شامگاه پنج شهریور درگذشت. 
او متولد سال 1340 در شهر طبس بود و در 
دوران حرفه اى خود عالوه بر تدریس در 
مراکز مختلف آموزشى، در آثار گوناگونى 

ایفاى نقش کرد.
صفایى در آژانس شیشه اي ایفاگر پزشک 
داســتان بود و در از کرخه تا راین، ایفاگر 
جانبازى که به دنبال پناهندگى در آلمان 
است. صداقت آن ســالهاى حاتمى کیا 
به فیلم هایش نیــز راه یافته بود و صادق 
صفایى نیز جــزو کاراکترهاى کوتاه ولى 

راستین این دو فیلم بود.
آنچه دربــاره صادق صفایــى جلب نظر 
مى کند این است که او یک بار، یک دهه قبل هم دچار 
ایست قلبى شده بود ولى به زندگى بازگشت ولى این 

دفعه، کرونا، قلبش را به طور کامل متوقف کرد.

همایون اســعدیان، نویســنده، کارگردان و تهیه کننده در برنامه رادیویى «پرانتز باز» به 
نخستین اثر سینمایى خود اشاره کرد و گفت: اولین فیلمى که ساختم، یک فیلم اکشن بود 
که به زعم آن دوستان فیلم بى ارزشى بوده است. جمشید هاشم پور در آن بازى مى کرد و 
من مورد مؤاخذه قرار گرفتم که چرا موى او را تراشیدم؟ قانون گذاشته بودند که جمشید 

هاشم پور نباید سرش را بتراشد. شما نمى توانستید بگویید که چرا؟ کسى به شما پاسخگو 
نبود. من را مواخذه کردند که تو به چه اجازه اى سر او را تراشیده اى؟ گفتم شما دارید با یک 
ژانر مقابله مى کنید. تماشاگر عام، جمشید هاشم پور را اینطور دوست دارد. ما یک دفعه نوع 
فیلم هایى که جمشید هاشم پور بازى مى کرد را نابود کردیم. نه به دلیل یک دیدگاه، تئورى 

و یک نگرش سینمایى بلکه صرفا با یک سلیقه نابود شد. 
او در ادامه افزود: در دهه  شــصت یک نوع مقابله با قهرمان گرایى بود که چراى آن را من 
هیچوقت نفهمیدم و هیچوقت براى آن پاســخ قانع کننده اى نشــنیدم. با تغییر مدیران 
مى توانست این نگاه عوض شود. جمشید هاشم پور به نظر من بازیگر درخشانى است و یکى 
از تکنیکال ترین بازیگرانى است که من در سینماى ایران دیده ام. لنز و دوربین را مى شناسد، 
کادر را مى شناسد و بســیار حرفه اى عمل مى کند و بى نظیر است. وقتى در فیلم زنده یاد 
على حاتمى و یا کارهاى دیگر بازى مى کند باز خودش را نشان مى دهد و لزوماً فقط زینال 
بندرى نیست، اما بخشى از سینما به زینال بندرى نیاز داشت که ما آن را از او گرفتیم و به 
تبعش بسیارى از سالن هاى سینما را تعطیل کردیم چون یک نگاه این بود که این قهرمان 

سازى نباشد و حاال به یک فضاى ضد سلبریتى تبدیل مى شود.

واکنش ابراهیم حاتمى کیا به درگذشت نوذر «از کرخه تا راین»

ثریا قاسمى پیرامون فعالیت این روز هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: با وجود شرایط کرونایى مشغول بازى 
در پروژه اى هستم که در حال حاضر نمى توانم در مورد 
آن صحبت کنم. در زمان شــیوع کرونا هم مشغول 
فعالیت بودم و فیلم و سریال هایى را بازى کردم و خدا 
را شکر تا امروز مشــکل خاصى نداشتم و همکاران 
و دوســتان موارد بهداشــتى را به طور کامل رعایت 

مى کنند.
وى در همین راستا افزود: کار کردن در شرایط نامناسب 
کرونایى گرچه سخت تر از زمانهاى عادى است اما به 

هر حال با وجود اتفاقات تلخ زندگى جریان دارد و باید 
با امید و انگیزه به راه خود ادامه داد.

این بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون درباره 
سریال «زندگى زیباست» گفت: خوشحالم مجموعه 
تلویزیونى «زندگى زیباســت» باالخره پخش شد و 
با عده اى جوان با انگیزه و تئاتــرى در این مجموعه 
همکارى داشــتم. به علت حجم کار و بازى در فیلم 
و سریال ها وقت نکردم سریال «زندگى زیباست» را 
تماشا کنم و دوست داشتن و نداشتن من مهم نیست، 
گرچه حتما نقش و فیلمنامه را دوست داشتم که قبول 

کردم بازى کنم، اما امیدوارم مــردم این مجموعه را 
دوست داشته باشند. مخاطب اصلى هر فیلم و سریالى 

مردم هستند و نظر آن ها اهمیت بیشترى دارد.
ثریا قاسمى خاطرنشان کرد: وضعیت عمومى با توجه 
به شــیوع کرونا آن هم نوع جهش یافته آن که بسیار 
مسرى و خطرناك اســت بنابراین باید هرچه بیشتر 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت  کرد. با این وجود من 
فعالیت و کار کردن را بیشــتر دوست دارم و امید دارم 
شرایط زندگى و کار با واکسیناسیون سراسرى بهتر و 

مناسب تر هم شود.

ثریا قاسمى: در دوران کرونا دائم سر کار بودم

سریال «نارگیل» که به تازگى در نمایش خانگى است 
قرار است پخش شــود، از عروسک هاى جدیدى با 
صداپیشــگى محمدرضا علیمردانى و هومن حاجى 
عبداللهى رونمایى کرده اســت. «نارگیل» سریالى 
در حوزه کودك و نوجوان است که به زودى از شبکه 

نمایش خانگى منتشر مى شود.
«نارگیل» به کارگردانى مشــترك ســیدابراهیم 
عامریــان و حمزه صالحى در فضایــى خانوادگى 
ساخته شــده است و ســه عروســک جدید را به 
مخاطبان معرفى مى کند. صداپیشگى عروسک ها 
را محمدرضا علیمردانى، هومن حاجى عبداللهى و 

مجید آقاکریمى برعهده دارند. 

ســیدابراهیم عامریان تهیــه کننده این ســریال 
پیش از ایــن نیز آثارى همچــون «تگزاس1 و 2» 
و «دینامیت» را تهیه کرده اســت و این ســریال 
نخستین تجربه کارگردانى او در کنار حمزه صالحى 
اســت. حمزه صالحى نیز که پیــش از این در حوزه 
فیلمنامه نویسى در سینماى کودك فعال بوده است 
آثارى همچون «پاســتاریونى»، «هشــتگ خاله 

سوسکه» و «تگزاس2» را نوشته است. 
مهدى فقیه، بهنوش بختیارى، شبنم قلى خانى، آشا 
محرابى، شهرزاد کمالزاده، ســارا منجزى، حسین 
رفیعى، بهراد خرازى، تورج نصر، سارا روستاپور، احمد 
ایراندوست، میثم رستگارى، على زیارى، امیرحسین 

کوه گره با حضور ســام نورى با هنرمندى سیروس 
همتى بازیگران این سریال نمایش خانگى هستند. 

همچنین ترنم کاظمى، مانى آخشــى و رهام حیدر 
على به عنوان بازیگران کودك در «نارگیل» حضور 

دارند. 
در خالصه داســتان این ســریال که به قلم حمزه 
صالحى نوشته شــده آمده است: هاله اشتباه بزرگى 
مى کند و پدر و مادرش اسیر طلسم وروره مى شوند. او 
براى نجات والدینش باید به همراه برادرهایش و سه 
عروسک به نامهاى نارگیل و لنگه و لیوه به سفرى 
جادویى برود. سفرى هیجان انگیز اما پر از اتفاقات 

جادویى و دلهره آور...

«نارگیل» با همکارى محمدرضا علیمردانى و هومن حاجى عبداللهى

براى تراشیدن سر جمشید هاشم پور مؤاخذه شدم

ششم شهریور ماه سالروز تولد صاحب صداى ماندگار دوبله بهرام زند بود، صدایى 
که به گالدیاتور، شــرلوك هلمز و ناوارو جان داد و ســریال هاى «جنگجویان 
کوهستان»، «امام على (ع)» و «مدار صفر درجه» را براى ما شنیدنى کرد. این صدا 

زنده است و به اعتقاد ناصر ممدوح هیچگاه جایگزینى نخواهد داشت.
«سال هاى اول دبیرســتان وقتى که درس جواب مى دادم کالس ساکت مى شد و 

بعدها فکر کردم که سراغ کار صدا بروم. مدتى که معلم هم بودم، وقتى حرف 
مى زدم کالس ساکت مى شــد.»؛ بهرام زند صدایش را چنین 

توصیف کرده بود.
او بهترین نقش هایى که دوبله کرده بــود را هم اینگونه نام 
برده بود: فیلم ســینمایى گالدیاتور را که به جاى راسل کرو 
صحبت کردم، دوســت دارم. من همچنین به جاى یکى از 
شخصیت هاى سریال هاى شرلوك هلمز، ناوارو، جنگجویان 

کوهســتان، ســریال امام على، مدارصفر درجه که کار زیباى حسن فتحى است، 
صحبت کرده ام.

ناصر ممدوح، دوبلور پیشکســوت پس از درگذشت 
بهرام زند گفته بــود: بهرام زند از نظر شــخصیتى، 
رفتار، گفتار و کارهاى هنرى عالى بود و واقعا حیف 
شد و جایگزینى نخواهد داشت. ایشان از نظر رفتار، 
گفتار و کارهــاى هنرى که انجــام مى دادند، نمونه 
بودند. ما همیشــه به این بــزرگان افتخار مى کنیم 
که کارهاى خوبى انجــام مى دهند و 
ما هم از کارهاى خوب آن ها لذت 
مى بریم و به خودمان مى بالیم که 
چنین همکارانــى داریم. بهرام 
زند نباید االن مى رفت، او سنى 

نداشت اما رفت.

حرف که مى زد همه ساکت مى شدند! 
له بهرام زند بود، صدایى 
ـریال هاى «جنگجویان

 ما شنیدنى کرد. اینصدا 
واهد داشت.

م کالس ساکت مى شد و 
 بودم، وقتى حرف 

 چنین 

 نام 
کرو 
ى از
یان

صحبت کرده ام.
ناصر ممدوح، دوبلور پیش
بهرام زند گفته بــود: به
رفتار، گفتار و کارهاى

و جایگزینى نخواهد شد
گفتار و کارهــاى هنرى
بودند. ما همیشــه به ا
که کارها
ما هم
مى بر
چنین
زند
ندا

ى
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حرف هاى متفاوت  گلر سابق ذوب آهن:

بازى با سایپا را درآوردم 
تا سقوط نکنیم

مهدى امینى، دروازه بان سابق تیم فوتبال ذوب آهن 
مدعى است فصل پیش نقش ویژه اى در بقاى این 

تیم در لیگ برتر داشت.
مهدى امینى درباره انتخاب و حضور در ذوب آهن 
اظهار کرد: یکى از دالیلم این بود که تیم شهرم است 
و به شخصه آدمى هستم که به شهرم ِعرق دارم و 
بعد از جدایى ام از پیکان در نیم فصل اول، در ابتدا به 
ماشین سازى رفتم و بعد از ماشین سازى به دالیلى 
تصمیم گرفتم از این تیم هم جدا بشوم و با توجه به 

پیشنهادى که از ذوب آهن داشتم به این تیم بیایم.
او ادامه داد: مى خواهــم صحبت هایى انجام بدهم 
که شاید باورتان نشود ولى موقعى که به ذوب آهن 
آمدم، با اینکه رزومــه دارم و بازیکن ملى بودم، به 
تیم ملى بزرگسال دعوت شدم و کاپیتان تیم امید 
هم بودم ولى به عنوان بازیکن تستى به ذوب آمدم! 
یک سرى ها صحبت هاى بدى پشت سر من انجام 
دادند و گفتند چرا باید این موقع از فصل اضافه بشود 
و حتمًا کسى پشــت این بازیکن بوده، در حالى که 
اصًال این طور نبود و من با تست به ذوب آهن آمدم 

و توانستم خودم را به کادرفنى این تیم  ثابت کنم.
دروازه بان سابق ذوب آهن اضافه کرد: خود ذوبى ها 
مشــتاق بودند من را حفظ کننــد، در حالى که من 
مى خواستم از این تیم بابت رفتارشان جدا شوم ولى 
با توجه به اصرار کادر فنى ذوب آهن و کادر مدیریتى 
تصمیم گرفتم که به خاطر 5 بازى با تیم ذوب آهن 
قرارداد ببندم. تمام افراد فوتبال فهم گفتند در این 
5 بازى که انجــام دادى، در بقاى ذوب آهن خیلى 
تاثیرگذار بودى و خوشحالم که توانستم براى تیم 

شهرم مثمرثمر باشم.
امینى که براى اولین بار در دیدار با سایپا و به دلیل 
اخراج شــهاب گردان درون چهارچوب دروازه قرار 
گرفت، عنوان کرد: خیلى اتفاقى بود و بعد از اخراج 
شــهاب گردان این موقعیت به من رسید تا بتوانم 
خودم را به تیم ذوب آهــن و کال فوتبال ایران بعد 
از آن نیم فصل اول غیبتم در لیــگ برتر که بازى 
نرســیده بود، ثابت کنم و به نوعى بازى را یک بر 
یک در بیاورم؛ فکر مى کنم اگــر تیم ذوب آهن به 
ســایپا باخته بود، نمى توانست در لیگ برتر بماند و 
فکر مى کنم اعضاى مدیریتــى تیم ذوب آهن این 
موضوع را یادشان رفته که دلیلش را نمى دانم. به 
نظرم از مهم ترین بازى هایم بود که خیلى توانستم 

کمک کنم.
او که در پیکان هم با مهدى تارتــار کار کرده بود 
و دوباره در ذوب آهن باید با ایــن مربى همکارى 
کند، گفت: نیم فصل سال گذشته به عنوان دروازه 
بان اول با پیکان قرارداد بستم و قبلش هم در تیم 

ملى بزرگساالن در زمان ویلموتس دعوت شدم و 
خیلى شرایطم خوب بود. انگیزه ام به نوعى بود که 
مى توانستم به اردو هاى مداوم تیم ملى دعوت شوم 

ولى بعد از رفتن آقاى ویسى و آمدن آقاى تارتار 
شرایط کال براى من عوض شد.

امینى تصریح کرد: به نظر من آدم همیشه 
باید بیشــتر با خودش صادق باشد چون 

بیشتر مى تواند به خودش کمک کند. 
به جــرأت بگویم یکــى از بهترین 
فصل هــاى تمرینــى را در پیکان 
داشــتم ولى من بارها با آقاى تارتار 
صحبت کردم و گفتم مشــکل من 

چیست که نمى توانم در ترکیب قرار 
بگیرم، در صورتى که شرایطم براى بازى 

کردن خیلى خوب بــود. هم تیم ملى بودم و 
هم به عنوان دروازه بان اول جذب شدم ولى آقاى 

تارتار هیچ وقت دلیل این اتفاق را به من نگفت.
امینى اضافه کرد: به نظر مــن بدترین اتفاقى که 
مى تواند براى یک فوتبالیســت بیافتد، این است 
که برود و در یک تیم بدرخشد و اسمش سر زبان ها 
بیافتد ولى دقیقا همان مربى به آن تیم بیاید که در 

تیم سابقش به او اعتقادى نداشته است.
او که با انتشار پستى در اینستاگرام خطاب به مدیران 
باشگاه ذوب آهن گفته بود که غریب پرست نباشیم، 
ابراز کرد: این چیزى بود که من چندین سال پیش 
مى خواستم در اینســتاگرامم بگذارم؛ قبل از اینکه 
بخواهم به تهران و تیم پیکان بیایم. فکر مى کنم 
در این سه سالى که در اصفهان نبودم، همیشه در 
بهترین نقطه که یک دروازه بان باید قرار بگیرد، قرار 
داشتم؛ هم از نظر تیم ملى، هم لیگ برتر و هم اینکه 
کاپیتان تیم امید بودم. اصًال به سادگى به این چیزها 

نرسیدم و در این سه سال خیلى سختى کشیدم.
این دروازه بان یادآور شــد: بعد از مدت طوالنى به 
اصفهان برگشتم و توانستم خودم را به اهالى فوتبال 
اصفهان ثابت کنم ولى بــاز هم آدم یک چیزهایى 
مى بیند که دلش مى شــکند که این حرف دل من 
نیست و حرف خیلى از فوتبالیست هاى داخل این 
شهر است که نتوانســتند هیچ وقت بزنند. من یک 
نفر از کسانى هستم که از اصفهان رفتم و 30 برابر 
قوى تر برگشــتم ولى رفتار خوبى با من نشد . من 
همیشــه به تصمیمات تیم هاى اصفهانى احترام 
گذاشتم. هیچ چیز از عالقه من به تیم هاى اصفهانى 
کم نمى کند، براى اینکه مهم اســم بزرگ شــهر 
اصفهان است. من خیلى نســبت به اصفهان ِعرق 
دارم و خیلى براى من مهم است؛ چه بمانم و چه جدا 

شوم، براى  شهرم آرزوى موفقیت مى کنم.

 رشید مظاهرى، گلر اســتقالل در لیست خرید ســپاهان  قرار 
ندارد. مظاهرى که با استقالل یک فصل دیگر قرارداد دارد هنوز 
نتوانسته براى فصل آینده با این تیم به توافقات الزم دست یابد و 
شایعه شده سپاهان یکى از تیم هایى است که خواهان به خدمت گرفتن 
این دروازه بان است. ظاهرا مظاهرى در تماسى که با محرم نویدکیا سرمربى سپاهان داشته، 
اعالم کرده براى حضور در این تیم با خودش مربى دروازه بان ها هم خواهد آورد که این صحبت 
با دلخورى شدید مربى سپاهان روبه رو شده است که با این اتفاقات پرونده حضور مظاهرى در 

سپاهان بسته شده است.

اکیپ فرانسه خبر داده لیون در حال توافق 
نهایى با زنیت بر سر خرید ســردار آزمون 
است و دو تیم روى رقم 15 میلیون یورو به 

توافق رسیده اند.
اگر این نقــل و انتقال انجام شــود زنیت با 
همان مبلغى که ســردار آزمون را از روبین 
خرید به لیون خواهد فروخــت که این در 
نوع خود جالب است. زنیت سه فصل پیش 
براى خرید سردار آزمون که در روبین بازى 
مى کــرد 12 میلیون یورو به این باشــگاه 
پرداخت کــرد و مقرر کــرد در صورت هر 
قهرمانى یک میلیون یوروى دیگر پرداخت 
خواهد کرد که به دلیل سه قهرمانى متوالى 
در سه فصل اخیر سه میلیون یوروى دیگر 
هم به روبین پرداخت کــرد. به واقع خرید 
مهاجم تیم ملى فوتبال ایــران براى زنیت 
15 میلیون یورو آب خورد و از این خرید به 
طور حتم راضى است به این دلیل که در سه 
فصل اخیر سردار آزمون با گل هاى حساسى 
که براى زنیت به ثمر رساند در قهرمانى هاى 

این تیم نقش اثرگذارى ایفاء کرد. 
در حالى که این روزها خبــر توافق لیون با 
زنیت براى خرید سردار آزمون مورد اشاره 
رسانه هاست نه باشگاه زنیت سردار آزمون 
با 5 گل رده دوم جــدول گلزنان لیگ برتر 
روســیه قرار دارد و این نشــان مى دهد در 
فصل جدید هم شــروع خوبى داشته است. 
در حالى که برخى از کارشناســان فوتبال 
روسیه مى گفتند سردار آزمون از بازى در تیم 
زنیت اشباع و بى انگیزه شده است و وقت آن 
رسیده که زنیت او را بفروشد. مهاجم تیم ملى 
فوتبال ایران به نمایش هاى تحسین بر انگیز 
خود در ترکیب زنیت ادامه مى دهد و در بازى 
هفته پنجم با گلى که در بازى با زسکا به ثمر 
رساند زمینه ساز پیروزى و کسب سه امتیاز 

از سوى زنیت شد.
البته اکیپ فرانســه به این نکته اشاره کرد 
شــاید لیون جدا از مبلــغ 15 میلیون یورو 
آپشــن هایى در قرارداد ســردار آزمون قرار 
دهد که زنیت از آن منتفع شود. فرانسوى ها 
خواهان قرارداد 5 ساله با سردار آزمون شده اند 
و باید گفت فرصت زیادى تا تصمیم گیرى در 
این خصوص وجود ندارد. 10 شهریور پنجره 
نقل و انتقاالتى در فوتبال اروپا بسته خوا هد 
شد و آنوقت مشخص مى شود سردار زنیت 

را ترك خواهد کرد یا نه.

رشید مظا
ندارد. مظ
نتوانسته بر
شایعه شده سپاه
این دروازه بان است. ظاهرا مظاهرى د
این تیم با خو در اعالم کرده براى حضور
با دلخورى شدید مربى سپاهان روبه رو

سپاهان بسته شده است.

درخواست عجیب ستاره سپاهان براى پرسپولیسى شدنمظاهرى به سپاهان نمى  آید

فروش مهاجم 
تیم ملى فوتبال 

ایران؛ به قیمت خرید

هافبک دفاعى ســابق اســتقالل به ســپاهان ملحق شد 
و اســتقاللى ها یکى از بازیکنان اثرگذار خود را از دســت 
دادند . ریگى از جمله بازیکنان بى حاشیه این تیم بود که در 
بازى هاى فصل گذشــته عملکرد خوبى داشت. ریگى قبل 
از جدایى قطعى از استقالل اعالم کرد رقم مالى به باشگاه 
پیشنهاد نداده است، این در حالى که از داخل باشگاه خبر مى 
رســد او براى فصل آینده رقم 15 میلیارد تومان درخواست 
کرده بود. دیروز  «خبرورزشــى» هم روى جلد خود به این 
پیشــنهاد نجومى پرداخت. ریگى ادعا مى کند به باشــگاه 
پیشنهاد مالى نداده ولى مدیران اســتقالل از جمله مددى 

مى گویند اتفاقاً او پیشنهاد مالى داد.

شهریار مغانلو در تماس تلفنى با یکى از مدیران تیم پرسپولیس دلیل پاك کردن 
ُپست هایش با پیراهن قرمز را اعالم کرد.

مغانلو که فصل پیش در نیم فصل دوم، پیراهن پرسپولیس را به تن مى کرد موفق 
شد آمار خوبى از خودش در خط حمله به جا بگذارد و در مجموع بازى هاى آسیایى 

و لیگ برتر 8 گل براى پرسپولیس بزند.
 از آنجا که شهریار مغانلو با قراردادى قرضى از سانتاکالرا به پرسپولیس پیوسته 
بود، مسئوالن این باشگاه تهرانى امیدوار بودند قرارداد او را دائمى کنند که متوجه 
شدند سپاهان پیش دستى کرده و با باشگاه سانتاکالرا توافق کرده است. سپاهان 
بخشى از هزینه خرید مغانلو را با انتقال محمد محبى به سانتاکالرا تامین کرد تا 

شرایط بهترى نسبت به پرسپولیس داشته باشد.
در حالى که پرسپولیسى ها امیدوار بودند عالقه شهریار به ماندن دراین باشگاه به 
کمکشان بیاید و او این فصل هم پیراهن پرسپولیس را به تن کند، ولى درخواست 
رقم نامتعارف 750 هزار یورویى براى این بازیکن از سوى سانتاکالرا، رسما این 

انتقال را غیرممکن کرد.
شهریار مغانلو در نهایت به شکل رسمى با باشگاه سپاهان قرارداد امضا کرد و رسما 
سپاهانى شد. همین موضوع کافى بود تا او پیج اینستاگرام خود را پاکسازى کرده 
و تمام عکس هاى خودش با پیراهن پرسپولیس را حذف کند. مغانلو حتى عکس 
پروفایل خود را نیز که با پیراهن پرســپولیس بود تغییر داد! اتفاقى که به شدت با 
واکنش پرسپولیسى ها همراه شد و طرفداران این تیم با آنفالو کردن مغانلو باعث 

ریزش نزدیک به 200 هزارتایى دنبال کننده هاى او شدند.
در میان اعضاى تیم پرسپولیس نیز ابتدا افشین پیروانى و سپس حمید مطهرى این 
مهاجم را آنفالو کردند. در ادامه سیدجالل حسینى، کمال کامیابى نیا، امید عالیشاه و 

بقیه بازیکنان پرسپولیس شهریار مغانلو را آنفالو کردند.
حاال شــهریار مغانلو در گفت و گو با یکى از مدیران تیم پرسپولیس مدعى شده 
این اقدام به دســتور یک ســپاهانى بوده است. یکى از رســوم عجیبى که بین 
برخى بازیکنان فوتبال ایران باب شده این است که پس از پیوستن به تیم جدید 
عکس هاى تیم سابق را در صفحه شخصى شــان در اینستاگرام پاك مى کنند. 
اتفاقى که به نظر مى رسد نادیده گرفتن گذشته آنها باشد و چندان توجیه جالبى 

ندارد!
جواب طرف پرسپولیسى هم در نوع خود جالب بوده است: این حرف توجیهى ندارد! 
سپاهانى ها به تو نیاز داشتند و نه تو به آنها؛ آن وقت دستور به حذف عکس هایت 
با پیراهن پرسپولیس مى دهند؟ با این کار فقط راه بازگشت خودت به پرسپولیس 

را براى همیشه بستى!

ابراهیم عالمه بازیکن اســبق ســپاهان خود را براى دیدار مقابل تیم ملى ایران 
آماده مى کند.

ایران در روز پنج شنبه اولین دیدار دور نهایى رقابت هاى انتخابى جام جهانى را در 
ورزشگاه آزادى و مقابل تیم ملى سوریه انجام خواهند داد. سوریه بازهم با ایران 

همگروه شده و در اولین دیدار کار دشوارى مقابل یوزهاى ایرانى دارد.
ابراهیم عالمه دروازه بان ســوریه خود را براى بازى در ورزشــگاه آزادى آماده 
کرده است ؛ او که سابقه حضور در این ورزشــگاه را دارد و حدود چهار فصل قبل 
دروازه بان سپاهان بود حاال در ورزشگاه خالى از تماشاگر آزادى ممکن است با نظر 

سرمربى شان به میدان رود. 
از باشگاه هایى که او در آن بازى کرده است مى توان به  الشرطه،  الوحده، سپاهان 
و االتحاد سوریه اشاره کرد. او در سال 2012 نخستین بازى ملى خود را براى تیم 
ملى فوتبال سوریه انجام داد و در رقابت هاى مرحله مقدماتى جام جهانى فوتبال 
2018 به عنوان دروازه بان اول این کشــور در تمامى دیدارهاى سوریه به میدان 
رفت و حاال فرصت این را دارد در انتخابى جام جهانــى 2020 نیز این تجربه را 

تکرار کند.

آیا پسر طالیى فوتبال ایران در سال 2014، به عنوان بازیکن از 
دنیاى فوتبال خداحافظى کرده است؟

رضا قوچان نژاد که با گلهایش نقش بسیار مهمى در صعود تیم ملى 
به جام جهانى 2014 داشــت، بعد از اتمام قراردادش با تیم زووله 
هنوز مقصد جدیدش را انتخاب نکرده و برخى اخبار غیررســمى 
حاکى از آن است که این بازیکن 33 ســاله تصمیم گرفته دیگر 
به عنوان بازیکن در مستطیل سبز حضور نداشته باشد و یکى از 
صفحات توییترى معتبر این خبر را تائید کرده و نوشــته بازیکنى 
که در 44 بازى براى تیم ملى، 17 گل زد، تصمیم به بازنشستگى 

گرفته است.
رضا گوچى بعد از پایان قراردادش با زووله، در بازار شــایعات به 
تیمهاى مختلفى لینک شد. از بازگشت به کامبور گرفته تا حضور در 
سوپرلیگ هند و رفتن به آمریکا براى بازى در MLS. حتى این 
شایعه هم به گوش رسید که فرهاد مجیدى در سفرى که مدتى 
قبل به دبى داشته با این بازیکن براى حضور در استقالل مذاکره 

کرده که این موضوع هم در حد همان شایعه باقى ماند. 
به نظر مى رسد دلیل مطرح شــدن خبر بازنشستگى او بى ارتباط 
با پست آخرش در اینستاگرام نباشــد که او به جلسه یا سمینارى 

دعوت شــده که مربوط به زندگى بعد از فوتبال است و در فضاى 
مجازى این بحث مطرح شــده که اگر رضا قوچان نژاد طى یکى 
دو هفته آینده با پیشنهاد ویژه اى براى بازى روبرو نشود، احتمال 

خداحافظى اش از فوتبال وجود دارد

 توجیه عجیب مغانلو براى حرکت جنجالى

دستور یک سپاهانى بود!

یک سپاهانى سابق 
علیه تیم ملى ایران

 کى روش استنلى براساس شنیده ها گزینه جدید یحیى گل محمدى براى تقویت خط حمله این تیم است. این مهاجم قد بلند و تنومند 
برزیلى اما درخواست نسبتا سنگینى داشته که ظاهراً باشگاه پرسپولیس قادر به پرداخت آن نیست.

کى روش استنلى که چند سالى در تیم سپاهان بازى کرده بود حاال در لیست مازاد محرم نویدکیا قرار گرفته است اما از خواسته مالى 
خودش کوتاه نمى آید. گفته مى شــود این مهاجم برزیلى 450 هزار دالر از پرسپولیسى ها خواسته است که این رقم سنگین به نظر 

مى رسد.
البته پرسپولیسى ها به دلیل پرونده گابریل کالدرون که رأى قطعى آن صادر شده ظاهرا نمى توانند بازیکن خارجى بخرند اما به نظر 

مى رسد داستان اصلى همین درخواست مالى سنگین کى روش استنلى بوده باشد.
با توجه به اینکه سپاهان، شهریار مغانلو را از چنگ پرسپولیس درآورد و با عنایت به تمدید قرارداد سجاد شهباززاده از سوى این تیم، یحیى 

گل محمدى بدش نمى آید کى روش استنلى را بخرد اما...

ادعاى تازه درباره
 پیشنهاد نجومى ریگى

شایعه عجیب درباره گوچى؛ خداحافظى از فوتبال
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026006217 مورخ 1400/05/09 هیات دو آقاى مسعود 
واعظ شهرستانى به شناسنامه شــماره 3469 کدملى 1288435290 صادره اصفهان 
فرزند جواد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان (باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى) به مساحت 
294,37 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت رســمى محمد 

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

1400/06/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23 - م الف: 1181829 - رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/159

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

راى شماره 140060302026006211 مورخ 1400/05/07 هیات دو آقاى مصطفى 
وهاب اصفهانى به شناسنامه شماره 996 کدملى 1286485355 صادره اصفهان فرزند 
عبدالرسول بصورت ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 237,06 مترمربع از پالك 
شماره 671 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى بتول 

شهید اول
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 

نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23 - م الف: 1181820 -رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/161

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 

ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003834 مورخ 1400/03/23 ابراهیم فروتن فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 2 صادره از شهرضا بشماره ملى 5129699467 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 فرعى از اصلى 15203 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/15 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شماره 140060302027003815 مورخ 1400/03/22 ابراهیم فروتن فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 2 صادره از شهرضا بشماره ملى 5129699467 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12133 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 93/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى آقاى اسداله دارا فرزند محمد حسین. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23 - م الف: 1181814 - مهدى صادقى وصفى 

- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/163

رئیس گروه تحقیق و توســعه واکســن و مدیر مرکز 
پیشرفت فناورى کمیسیون ملى سالمت و بهداشت چین 
اعالم کرد تا روز پنج شــنبه (4 شهریور)، در مجموع در 
سراسر جهان بیش از 5 میلیارد دوز واکسن تزریق شده 
است که بیش از 2/5 میلیارد دوز آن را واکسن هاى تولید 

چین تشکیل مى دهد.
«ِجنگ جونگ وى» روز شنبه افزود: تا کنون 2 میلیارد 
دوز واکســن کرونا هم در این کشور تزریق شده است. 
وى اظهار کرد: ســینوواك و سینوفارم دو واکسن تایید 

شده در چین هستند.
سخنگوى وزارت صنایع و فناورى اطالعات چین هم 

در این نشست از ارتقا ظرفیت تولید واکسن کرونا به 5 
میلیارد دوز در کشور خبر داد.

داد تیان یو لونگ همچنین اعالم کرد: تا کنون بیش از 
100 کشور مجوز استفاده از واکسن هاى چینى کرونا را 
صادر و سران 30 کشور دنیا هم واکسن چینى را تزریق 

کرده اند.
این مقام چینى افزود: آمار ارائه شــده از ســوى منابع 
معتبــر در ارتباط با واکســن هاى ضــد کرونا تحویل 
داده شده حاکى از آن اســت که چین در زمینه اهداى 
واکســن مهار کننــده کوویــد-19 در صــدر جهان

 قرار دارد. 

عضو ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: عده اى از پزشکان 
مدعى هستند که کرونا میکروب اســت نه ویروس، در 

حالیکه این ادعا پایه علمى ندارد.
دکتر مسعود مردانى افزود: در حال حاضر برخى پزشکان 
در گرگان مدعى شده اند که با کالبدشکافى بر روى چند 
بیمار کرونایى مشاهده کردند که این بیمارى میکروب 
است البته این ادعا را چندى پیش پزشکان ایتالیایى نیز 
بیان کردند اما این مطالب نادرست است و کرونا ویروس 

زنده بود و پایه علمى ندارد.
وى تاکید کرد: پزشکان باید مردم را تشویق و ترغیب به 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى کنند، نه اینکه با برخى 

مطالب غیرعلمى و غیر مستند، در اذهان عمومى اضطراب 
و نگرانى ایجاد کنند. رئیس مرکز بیمارى هاى عفونى و 
گرمسیرى دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشتى اظهار 
داشت: کرونا ویروسى است که دائما در حال تغییر جهش 
بوده و بر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت بیمارى 
پاندمى در پاندمى اســت، در حالى که چگونه میکروب 

مى تواند چنین جهشى داشته باشد.
عضو ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: همه قشرهاى جامعه 
باید یکدیگر را به رعایت مسائل بهداشتى ترغیب کنند و 
شایعات و مطالب غیر علمى و ثابت نشده فقط نگرانى ها را 

در مورد کرونا افزایش مى دهد و کارآیى ندارد.

تزریق 2/5 میلیارد دوز 
واکسن چینى در جهان

کرونا میکروب نیست
 ویروس است

خوشبین نیستم
   ایسـنا | معاون درمان سـتاد مقابله بـا کروناى 
اسـتان تهران گفت: تصمیمات در کمیته کشـورى 
اتخاذ مى شـود، امـا با توجه به شـرایطى کـه اکنون 
مى بینـم خیلـى خوش بیـن نیسـتم که مـدارس باز 
شـوند. دکتر نادر توکلى تاکید کرد: براى بازگشـایى 
مـدارس اگـر پروتکل خـاص وجود داشـته باشـد و 
موفق شـویم که کـودکان را علیـه کرونا واکسـینه 
کنیـم، بـــه بحـث بازگشـایى مــدارس کمـک

 مـى کند.

تست کرونا رایگان شد
   فارس | دبیرخانه شـوراى  عالى بیمه سالمت با 
ارسال نامه اى، رایگان شدن فرانشیز تست تشخیصى 
کووید 19 را به مراکز درمانى و تشخیصى کشور اعالم 
کرد. در نامه دبیرخانه شوراى  عالى بیمه سالمت آمده 
اسـت:« خود پرداخت (فرانشـیز) به  منظـور دریافت 
تست گلوبال تشـخیص آزمایشـگاهى کووید 19 در 
بخش سـرپایى تا سـقف تعرفه بخش دولتى رایگان 
و به  طور کامل توسط سـازمان هاى بیمه گر پرداخت 

خواهد شد.

واکسن 
و اهداى خون 

   خبر آنالین |سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: 
تزریق واکسـن کرونا منعى براى اهداى خون نیسـت. 
بشیر حاجى بیگى افزود:  کسـانى واکسن «آسترازنکا» 
و «اسپوتنیک» دریافت کرده اند، 28 روز پس از دریافت 
واکسـن مى تواننـد براى اهـداى خـون مراجعـه کند، 
ولى تزریـق انواع دیگـر واکسـن نظیر «سـینوفارم» و 
«سینوواك» و «برکت»منعى براى  اهداى خون ندارند.

آگهى تغییرات
شــرکت شــاهین فلــز ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 56074 و شناســه ملى 
14005797021 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1400/02/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - موسسه ارقام نگر آریا به شناسه 
ملى10100617632 و مهنــاز عظیمى نجف 
آبادى به کدملى 1091007357 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1181165)

آگهى تغییرات
شرکت گروه انرژى خورشیدى تفتان سبز صفه 
سهامى خاص به شماره ثبت 62645 و شناسه 
ملى 14008444344 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/04/26 
موسسه حسابرســى شــاهدان بشناسه ملى 
10100182550 بسمت بازرس اصلى و موسسه 
حسابرسى و خدمات مدیریت نواندیشان بشناسه 
ملى 10100200524 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند . ترازنامه 
و حساب ســود و زیان شــرکت منتهى به سال 
1399 تصویب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1181156)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى بازرگانى کوشا نظم 
اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 
29494 و شناسه ملى 10260501018 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/04/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - ســیدنقى موسوى به 
کدملى 4172621155 ، رضا موسوى به 
کدملى 1270733796 و فاطمه السادات 
موســوى به کدملــى 1272066304 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مهران 
رســولى به کدملى 1757609814 و 
شیرین توکلى به کدملى 4171414407 
بترتیب بســمت بازرس اصلــى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1181167)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندســى شاهین 
سپهر آتشــگاه ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 45293 و شناســه 
ملى 10260632480 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/03/12 آقــاى عباســعلى 
هاشــمیان آدریانى به شــماره ملى 
1293212342 بسمت رئیس هیات 
مدیره ، آقاى على کریمى قرطمانى به 
شماره ملى 1130149757 بسمت 
نایب رئیــس هیات مدیــره و آقاى 
محمدرضا سیالنى لنج به شماره ملى 
1287013414 به سمت مدیرعامل 
و عضو اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1181162)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى شاهین سپهر آتشگاه 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 45293 و 
شناســه ملى 10260632480 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1400/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - آقاى عباسعلى هاشمیان آدریانى به شماره 
ملى 1293212342 و آقــاى على کریمى 
قرطمانى به شــماره ملى 1130149757 و 
آقاى محمدرضا ســیالنى لنج به شماره ملى 
1287013414 به سمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- آقاى حسین على رضایى آدریانى به شماره 
ملــى 1130137430 به ســمت بازرس 
اصلى و آقــاى الیاس براتى به شــماره ملى 
5499934258 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1181158)

تاسیس 
شرکت ســهامى خاص تجهیز راهبرد برنا درتاریخ 1400/06/01 به شماره ثبت 68543 به 
شناسه ملى 14010217228 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :بازرگانى و خرید و فروش تجهیزات پزشکى و 
دندانپزشکى و مصرفى بیمارستانى ، واردات تجهیزات پزشکى و مصرفى بیمارستانى و دارویى ، 
ارائه خدمات پوست و مو و لیزر و زیبایى 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 علیقلى آقا ، کوچه اعالیى ، بن بست ارغوان ، پالك - 43 ، 
پالك قدیمى 26 ، طبقه اول کدپستى 8137734411 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 125 مورخ 1400/05/10 
نزد بانک ملى ایران شعبه دانشــگاه اصفهان با کد 3108 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره خانم مریم بشتام به شماره ملى 1284746712 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى حسام زمانى علویجه به شماره ملى 1292357118 و به سمت مدیرعامل (خارج 
از هیئت مدیره) به مدت 2 سال خانم آمنه یوسف پوراشکانى به شماره ملى 1740122739 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زینب یوسف پور اشکانى به شماره ملى 
1741472733 و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جمشید شمسى کهریز سنگى به شماره 
ملى 1091752745 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم زهرا سالک اصفهانى به 
شماره ملى 1281768510 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 (1181151)

ثابت شــده که همه گیرى کووید-19، مرگبارترین شیوع 
ویروسى اســت که جهان در بیش از یک قرن شاهد بوده 
است، بنابراین وسوسه انگیز است که امیدوار باشیم در طول 
عمرمان از بحران دیگرى در امان بمانیم اما دانشمندان خبر 

بدى را منتشر کردند.
گروهى از محققان آمریکایى و ایتالیایى محاسبه کرده اند که 
یک همه گیرى بزرگ در مقیاس مشابه کووید در 59 سال 
آینده - حداکثر تا سال 2080 - رخ مى دهد. به این معنى که 
بر اساس میانگین امید به زندگى در انگلستان، افراد زیر 24 
سال به طور حتم مجبور خواهند شد یک فاجعه بزرگ دیگر 
سالمتى را پشت سر بگذارند. محققان هشدار دادند که ممکن 

است این بحران خیلى زودتر نیز رخ دهد.
دکتر گابریل کاتول، پروفسور آب شناسى و خرد هواشناسى 
دانشــگاه دوك ایاالت متحده مى گوید: وقتى امروز سیل 
100 ساله رخ مى دهد، ممکن است به اشتباه تصور شود که 
مى توان 100 سال دیگر صبر کرد تا چنین رویدادى رخ دهد 

اما این تصور غلط است و مى توان سیل 100 ساله دیگرى را 
در ســال آینده تجربه کرد. محققان با بررسى مجدد شیوع 
بیمارى جدید در 400 سال گذشته دریافتند که همه گیرى ها 
آنقدرها هم که تصور مى شد نادر نیستند. این مطالعه مقیاس 
و فراوانى شــیوع بیمارى ها در 1600 سال گذشته ازجمله 
طاعون، آبله، وبا، تیفوس و ویروس هــاى جدید آنفلوآنزا را 
بررسى کرد و الگوهایى یافت که به زمان تکرار یک رویداد 
مشابه اشاره مى کنند. مدل سازى نشان مى دهد که احتمال 
همه گیرى با تاثیرات مشابه کووید در هر سال حدود 2 درصد 
است، به این معنى که فردى که در سال 2000 متولد شده 
است در حال حاضر حدود 38 درصد احتمال دارد یک مورد 

را تجربه کند.
با این حال، همه گیرى مرگبار مانند آنفلوآنزاى اسپانیایى که 
بین سال هاى 1918 تا 1920 بیش از 30 میلیون نفر را از بین 

برد، تنها شاید در 400 سال آینده اتفاق بیفتد.
محققان دریافتند، نگران کننده این است که سرعت ظهور آنها 

در حال افزایش است به این معنى که احتمال زنده ماندن در 
میان یکى از همه گیرى ها در حال افزایش است.

بر اســاس میزان افزایشــى که در آن عوامل بیمارى زاى 
جدید مانند ســارس، مرس و کووید در 50 سال گذشته در 
جمعیت هاى انسانى از بین رفته است، این تحقیق تخمین 
مى زند که احتمال شــیوع بیمارى در چند دهه آینده به سه 

برابر افزایش مى یابد.
محققان هشــدار مى دهند که رشــد جمعیت، تغییرات در 
سیســتم هاى غذایى، تخریب محیط زیست و تماس مکرر 
بین انســان و حیواناتى که در معرض بیمارى هستند خطر 

همه گیرى را افزایش داده است.
با توجه به این عامل خطر فزاینده، محققان تخمین مى زنند 
که همه گیرى مشابه کووید در بازه زمانى 59 ساله وجود دارد. 
آنان همچنین احتمال شیوع همه گیرى را که قادر به از بین 
بردن تمام زندگى بشر است، محاسبه کردند و از نظر آمارى 

آن را در 12 هزار سال آینده محتمل دانستند.

همه گیرى بعدى، 59 سال دیگر 

محققان دانشــگاه «واترلو» در مطالعه اخیرشان 
اظهار کرده اند بیشتر ماسک هایى که این دوران 
مورد اســتفاده قرار مى گیرند تنهــا 10 درصد از 

قطرات هواپخش بازدم را فیلتر مى کنند.
آنها طى ایــن مطالعه به نیاز جدى در اســتفاده 
گسترده از ماســک  هاى صورت بهتر و اهمیت 
تهویه مناسب مکان هاى سربسته در دوران کووید 

19 اشاره کرده اند.
مهندســان دانشــگاه واترلو به همین منظور با 
استفاده از یک مانکن آزمایشــاتى را انجام دادند 
تا حالت یک فرد نشســته ماسک زده که در یک 
اتاق بزرگ نفس مى کشــد را شبیه سازى کنند. 
نتایج مطالعات نشــان داد که با وجود استفاده از 
ماسک  هاى جراحى آبى یا پارچه اى، باز هم میزان 
قطرات هواپخش(قطرات حاصل از بازدم که بسیار 
کوچک هستند و به صورت معلق باقى مى مانند و 
در هوا حرکت مى کنند) در طول زمان به طور قابل 

توجهى افزایش یافته بود.
پروفسور «سرهى یاروسویچ» مهندس مکانیک 
و مکاترونیک و رهبر این مطالعه گفت: در اینکه 
استفاده از هرگونه ماسک صورت براى محافظت 
از خود هنگامى که در نزدیکى دیگران در داخل 
یک محیط هستیم مفید است هیچ شکى نیست اما 
با این وجود در مورد تاثیر ماسک هاى مختلف در 

کنترل هواپخش ها تفاوت بسیار جدى وجود دارد.
در تحقیقات قبلى محققان نشــان داده بودند که 
هواپخش هاى پراکنده در هوا که توسط افراد آلوده 
(حتى در خارج از محدوده فاصله اجتماعى دو مترى 
که توسط مقامات توصیه شده اســت)، از منابع 
اصلى انتقال کروناویروس سندرم حاد تنفسى 2 

که باعث کووید 19مى شود، محسوب مى شوند.
نتایج این مطالعه نیز نشان داد که اکثر ماسک هاى 
رایج به دلیل مشکالتى مانند صحیح قرار نگرفتن 
روى صورت حدود 10 درصد از قطرات هواپخش 
بازدم را فیلتر مى کنند. هواپخش هاى باقیمانده نیز 
تغییر جهت داده و از قسمت باالیى ماسک که روى 
بینى قرار مى گیرد سر در مى آورند و بدون فیلتر به 

محیط باز مى گردند.
در مقابل ماسک هاى باکیفیت تر و گران تر بیش از 
50 درصد از هواپخش هاى بازدم را که مى توانند در 
محیط هاى سربسته تجمع یافته و هنگام استنشاق 
توسط افراد دیگر پخش شده و به نوعى ویروس 

کووید 19 را پخش کنند، فیلتر مى کنند.
عالوه بر آن نتایج آزمایشات همچنین تاثیر مثبت 
سیستم هاى تهویه در اتاق را نیز نشان داد. به گفته 
محققان سیستم تهویه هواى مناسب نیز به اندازه 
استفاده از ماســک هاى مناسب در کاهش خطر 

انتقال بیمارى موثر است.

ماسک ها فقط 10 درصد مفید هستند
روى موج کووید-19
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مرباهاى میوه یکى از پرطرفدارترین مواد غذایى براى 
وعده صبحانه و عصرانه است. بسیارى از مردم دوست 
دارند صبح خود را با یک صبحانه پرانرژى و خوشمزه کره 
و مرباى میوه آغاز کنند. در کنــار طعم بى نظیر مرباى 
میوه، کمتر کســى به خواص بى نظیر این ماده غذایى 
براى ســالمت بدن توجه دارد. در این مطلب به فواید 

مصرف مرباى میوه مى پردازیم:
1- مرباهاى میوه برخالف کره، روغن، نوتال و پنیر فاقد 
کلسترول و چربى است. از همین روى، مصرف آن باعث 
افزایش چربى بدن نمى شود و اگر در مصرف آن اعتدال را 

رعایت کنید به توازن وزن بدن کمک مى کند.
2- پکتین ماده اى است که تقریبا در تمامى میوه ها وجود 
دارد. پکتین در حقیقت یک فیبر قدرتمند است که در بدن 
مانند ژله عمل مى کند. در فرآیند گرمادهى و تهیه مرباى 
میوه این ماده نیز دســتخوش تغییرات مثبتى مى شود. 
تحقیقات نشان داده اســت پکتین اصالح شده در مربا 
خطر ابتال به ســرطان را کاهش مى دهد و باعث بهبود 
سالمت مو، پوست و ناخن ها مى شود. همچنین مصرف 
مربا به دلیل وجود این ماده بروز یبوســت و خطر پوکى 

استخوان را کاهش مى دهد.
3- مربا داراى شــکر و سرشــار از انرژى و فیبر است. 

مصرف مربا باعث مى شود زودتر سیر شــوید و مانع از 
پرخورى در وعده صبحانه مى شود. پرخورى نکردن در 
وعده صبحانه همچنین خطر ابتال بــه دیابت نوع دو را 

کاهش مى دهد.
4- از آنجا که مربا از حجــم باالیى از میوه هاى مختلف 
تهیه مى شــود خطر بروز ســکته مغزى، حمله قلبى و 

بیمارى هاى قلبى – عروقى را کاهش مى دهد.
5- مربا غنى از آنتى اکســیدان هاى مختلف و قدرتمند 

است. همین موضوع خطر ابتال به سرطان هاى مختلف به 
ویژه سرطان هاى دهان، معده، کلون را کاهش مى دهد. 
مصرف مربا در زنان بــاردار نیز باعث کاهش خطر بروز 
نقص لوله عصبى، ”اســپینا بیفیدا“ (شکاف مادرزادى 
مهره هاى نوزاد) و ”آنانسفالى“ (اختالل مغزى ناشى از 

نقص در کانال عصبى) در مراحل رشد جنین مى شود. 
6- اگر مربا از میوه هاى کامال رســیده تهیه شده باشد، 

سرشار از مواد مغذى و ویتامین هاى مختلف است.

 همه ما امیدواریم زندگى امروز ما بهتر از دیروز 
باشــد اما اگر جسم بیمار و ناســالمى داشته 
باشیم چه مى شــود؟ خوب روشن است که 
هیچ هدفى درست به سرانجام نخواهد رسید 
چرا که ســالمت بدن الزمه داشتن نیروى 
اولیه براى فعالیت جســمى و ذهنى اســت. 
وقتى بدن شروع به بروز نشانه هایى کند باید 
هوشیار باشــیم و به آن توجه و سبک زندگى 
را تغییر دهیم، نشانه هایى که در اینجا به آنها 

خواهیم پرداخت.

خستگى هاى مزمن
اگر اکثر اوقات خسته هستید و یا انرژى کافى 
براى انجام کارها را ندارید بدنتان مى خواهد 
چیزى به شما بگوید، رژیم غذایى ناسالم خود 
یکى از علل خستگى مزمن است. غذاهایى که 
کربوهیدرات پایین دارند انرژى مورد نیاز بدن 
را تامین نمى کند و همچنین مى تواند نشانه 

قند خون پایین باشد.

دماى پایین بدن
همانطور که بیشتر مردم مى دانند دماى سالم 
بدن حدود 9708 اســت وباالى 9904 تب را 
نشان مى دهد اما پایین تر9708 درجه دماى 
بدن نشان دهنده کمبود انرژى است و همچنین 
دماى پایین این نشانه عملکرد پایین متابولیک 
و تیروئیــد اســت، فاکتورى که محل رشــد 
ویروس ها و عفونت هــا را فراهم مى کند و 
باعث مرگ تدریجى سلول ها مى شود بنابراین 
اگر دماى بدن یک یــا دو درجه پایین تر از حد 
نرمال باشد به پزشک مراجعه کنید تا تیروئید 

و متابولیسم بدن شما را بررسى کند.

بى خوابى و کیفیت پایین خواب
آیا در خوابیدن مشکلى دارید؟ شاید براى شما 
هم پیش آمده که به رختخواب مى روید على 
رغم اینکه خسته هستید و مدت زمان زیادى 
را به سقف زل مى زنید اما خوابتان نمى برد، 
این نشــانه بى خوابى و نداشتن انرژى الزم 
است، در این شــرایط بهتر است به پزشک 

مراجعه کنید.

مشکالت گوارشى
تابه حــال در مــورد روند هضم غــذا فکر 
کرده اید؟ چگونه بدن غذاها را هضم مى کند؟ 
اگر همیشه احســاس نفخ دارید یا غذایى که 
مى خورید را با حالت تهــوع بیرون مى ریزد 
مشکل گوارشى دارید یا غذاى که میخورید با 

معده شما سازگار نیست.

ناتوانى در کاهش وزن
اگر معموًال وزنتان نوسان دارد و پایین آوردن 
وزن براى تان دشوار است بدنتان سعى دارد 
چیزى به شما بگوید بنابراین باید تغذیه تان را 

بررسى و به پزشک مراجعه کنید.

پرسش در مورد میزان نیاز روزانه به آب، پاسخ هاى 
ساده اى مى تواند داشته باشد از قبیل این که نیازهاى 
روزانه به این نوشیدنى در افراد مختلف متفاوت است 
و به عوامل بســیارى از جمله سالمت بدن، فعالیت 
روزانه و محلى که فرد در آن زندگى مى کند مرتبط 

مى شود.
گرچه فرمول واحدى براى همه افراد وجود ندارد، اما 
دانستن اینکه بدن چرا به آب نیاز دارد، به شما کمک 
خواهند کرد میزانى آبى را که روزانه باید بنوشــید، 

تخمین بزنید.
آب جزو اصلى بدن شــما است و حدود 60 درصد از 
وزن بدن را تشکیل مى دهد. کمبود این ماده حیاتى 
منجر به کم آبى خفیف تا شدید مى شود که گاهى 
تبعات جدى براى سالمت دارد. حتى کم آبى خفیف 
مى تواند منجر به تخلیه انرژى و احساس خستگى 

شود.
بدن شما هر روز از طریق تنفس، تعریق و دفع، آب 
را از دست مى دهد. بنابراین براى عملکرد درست، 
نیازمند هستید با مصرف نوشیدنى ها و غذاهاى مایع 

دوباره آب بدن را جبران کنید.
یک فرد بزرگســال ســالم در آب و هواى معتدل 
طبق اعالم انستیتوى پزشکى آمریکا 3 لیتر (حدود 
13 فنجان) از مجموع نوشــیدنى  ها در روز را باید 
دریافت کند. البته این امر در مــورد مردان صادق 
اســت. دریافت کافى مایعات براى زنــان 2.2 لیتر 
(حدود 9 فنجــان) از مجموع نوشــیدنى  ها در روز 

تعیین شده است.
این میزان معادل 1.9 لیتر آب در روز چندان متفاوت 
از توصیه هاى انستیتوى پزشکى آمریکا نیست با این 
حال این اصطالح رایج هشت لیوان، اصطالح رایجى 

است که اکثر مردم به آن عادت کرده اند.
میزان نیاز به آب بسته به فعالیت روزانه، آب و هوا، 
وضعیت باردارى، یا شیردهى، وضعیت سالمت و ... 

متغیر است:
ورزش: انجام ورزش یا هر فعالیت جسمى دیگرى 

که باعث شود عرق کنید، نیاز به نوشیدن آب اضافى 
براى جبران از دست رفتن مایعات را از بدن را ایجاد 
مى  کند. براى دوره  هاى کوتاه مدت ورزش نوشیدن 
400 میلى لیتر (حدود 1.5 تا 2.5 فنجان) آب اضافى 
کفایت مى  کند، اما در صورتى که ورزش شدیدى که 
بیش از یک ساعت طول بکشد انجام دهید، نیاز به 
مصرف مایعات بیشتر دارید. میزان مایعات اضافى 
بسته میزان عرق کردن  تان در طول ورزش، و  مدت 

و نوع ورزش دارد.
محل زندگى: آب و هواى گرم یا مرطوب که باعث 
عرق کردن شما مى  شود، نیاز به دریافت مایعات را 
باال مى  برد. وسائل گرم  کننده خانگى که هواى داخل 
اتاق را گرم و خشک مى  کنند، نیز باعث افزایش از 
دست رفتن رطوبت از راه پوست در طول زمستان مى 
 شوند. به عالوه سکونت در ارتفاع باالى 2500 متر 
از سطح دریا ممکن است باعث افزایش ادرار کردن 
و تنفس سریع  تر شود و در نتیجه آب بیشترى از بدن 

از دست خواهد رفت.
بیمارى  هــا: هنگامى که دچار تب، اســتفراغ یا 
اسهال هستید، بدن  تان مایعات بیشترى را از دست 
مى  دهد. در این موارد باید آب بیشترى بنوشید. در 
برخى از موارد پزشک  تان ممکن است توصیه کند از 
محلول  هاى خوراکىORS استفاده کنید. همچنین 
در برخى از بیمارى  ها مانند نارسایى قلب و برخى از 
انواع اختالالت کلیوى، کبدى و غده فوق  کلیوى که 
دفع آب را از بدن مختل مى  کنند، ممکن است الزم 

باشد مصرف مایعات را محدود کنید.
باردارى و شیردهى: زنان بــاردار یا شیرده نیاز 
به مصرف مایعات اضافى براى حفظ میزان طبیعى 
آب بدن (هیدراتاسیون)  دارند. مقدار زیاد مایعات به 
خصوص هنگام شیردهى از پســتان به نوزاد باید 
نوشیده شــود. انستیتوى پزشــکى آمریکا توصیه 
مى  کند زنان بــاردار 2.3 لیتر (حــدود 10 فنجان) 
و زنان شــیرده 3.1 لیتر (حدود 13 فنجان) در روز 

مایعات بنوشند.

زینک به عنــوان یک ماده معدنى شــناخته 
مى شود که نقش بسیار زیادى در بدن ما دارد 
و به خوبى مى توانــد عملکرد هاى بدنى ما را 
تنظیم و کنترل کند. بــا توجه به اینکه زینک 
براى بدن ما انســان ها اهمیت بسیار زیادى 
دارد، توصیه مى شود که از آن استفاده شود چرا 
که در صورت کمبود آن در بدن ممکن است به 

سیستم ایمنى بدن ما آسیب وارد شود.
قرص هاى زینک سرشــار از زینک سولفات، 
بیوتین، فولیک اسید، ویتامین B1، ویتامین 
B2، ویتامین B3، ویتامیــن B6، ویتامین 

B12، ویتامین C و کلسیم دى است.
 کمبود زینک در بدن مى تواند عالئمى، چون 
ضعیف بودن سیستم ایمنى بدن و بیمارى هاى 
پى در پى، دیر خوب شدن زخم ها، جوش، آکنه 
و آلرژى ها و حساسیت هاى پوستى، ریزش مو 
و نازك شدن مو، ضعف شدید و کمبود انرژى، 
لکه هاى سفید در ناخن و کاهش رشد کودکان 

و نوجوانان را در پى داشته باشد.
بیشــترین تاثیرى که قرص زینک در بدن ما 
دارد، این اســت که مى تواند عملکرد ایمنى 
بدن ما را به خوبى تنظیم کند و آن را باال ببرد. 
زینکى که ما مصرف مى کنیــم، تاثیر زیادى 
روى آنزیم هــاى بــدن دارد و مى تواند روى 

بینایى ما تاثیر گذار باشد.
اما براى اینکه مصرف این قرص تاثیر بیشترى 
بر روى سالمتى داشته باشد، زمان مصرف آن 
بســیار حائز اهمیت اســت، بنابراین بهترین 
زمان مصرف قرص هاى زینک به همراه وعده 

غذایى است.
بهتر اســت بدانید که به هیچ وجه نمى توانید 
قرص زینک را به همراه مواد لبنى مانند شیر، 
دوغ و… مصرف کنید؛ به دلیل اینکه کلســیم 
مانع جذب روى در بدن مى شود. مورد دیگرى 
که باید به آن اشاره کنیم کافئین است که این 
مورد هم نباید بعد از یک ساعت بعد از مصرف 
زینک و یک ســاعت قبل از مصرف زینک، 

استفاده شود.
غذا هاى حیوانى مانند گوشــت، تخم مرغ  و 
منابع گیاهى شــامل حبوبــات (لوبیا، نخود، 
عدس، سویا)، تخمه کدو، آجیل ها و غالت نیز 
سرشار از زینک بوده که براى افراد گیاه خوار 

مناسب هستند.

برخــى دالیل مهم وجــود دارند کــه تأکید 
مى کنند باید قبل از خــواب جواهرات خود را 

کنار بگذارید.
برخى از مواد مورد استفاده در ساخت جواهرات، 
مانند نیکل، ممکن اســت باعــث تحریک 
پوست هاى حســاس، خارش و قرمزى شوند 
و هنگام اســتفاده از جواهرات در تمام شب، 

احتمال تحریک افزایش مى یابد.
همچنین، استفاده مداوم از گوشواره در هنگام 
خواب ممکن است باعث افتادگى الله گوش 
شود؛ به گونه اى که در طول سال ها خاصیت 
ارتجاعى خود را از دســت مى دهند و اگر به 
آن ها استراحت شبانه اى ندهیم، ممکن است 
بیشتر و بیشتر آویزان شوند. استفاده از گوشواره 
همچنین ممکن است به دلیل مخلوط شدن 
چربى ترشح شده از پوست با سلول هاى مرده 
و باکترى ها باعث ایجاد بوى نامطبوع از الله 

گوش شود.
عالوه بر این، برخــى از خانم ها به دلیل تورم 
انگشتان و دســت ها هنگام برداشتن حلقه ها 
با مشکل مواجه مى شــوند، زیرا مایعى شب 
هنگام داخل بافت ها جمع شــده و منجر به 

تورم مى شود.
خوابیدن با گردنبند نیــز منجر به گره خوردن 
آن به مــو یا پیچیدن آن در گردن مى شــود. 
چیز هاى کوچک آویــزان همچنین مى تواند 

شما را از خواب بیدار کند. 
اگر جواهرات خود را بــراى تمیز کردن جدا 
نکنید، مى تواند به پناهگاهى براى آلودگى ها 
و باکترى ها تبدیل شود، به ویژه حلقه هایى که 

دائما با پوست تماس دارند.

خشم زیاد براى سالمتى خطر دارد و باعث بیمارى قلبى 
مى شود. اگر شما گاهى خشمگین و عصبانى مى شوید، 
طبیعى است. ولى به طور مکرر دچار خشم و عصبانیت 

شدن، عادى نیست.
خشمگین شدن و عصبانیت شاید براى بسیارى از افراد 
به رفتارى عادى و روزمره تبدیل شــده باشد. شاید در 
طول شبانه روز بار ها با هرکسى بحث و بگو مگو داشته 
باشــند. اما بد نیســت با تاثیرات این عادت بد بر روى 

سالمت قلب آشنا شویم.
خشم زیاد باعث بیمارى قلبى مى شود. اگر شما گاهى 
خشمگین و عصبانى مى شوید، طبیعى است. در واقع ابراز 
خشم به شیوه درســت و منطقى مى تواند نشان دهنده 
سالمت باشد. ولى به طور مکرر دچار خشم و عصبانیت 

شدن، عادى نیست و نیاز به درمان دارد.
افرادى که در هنگام عصبانیت وسیله اى را پرت مى کنند 
و یا داد مى زنند، و همینطور افرادى که خشــم خود را 
مى خورند، بیشتر در معرض ابتال به بیمارى هاى قلبى 
قرار دارند. نباید موقع عصبانیــت دادوبیداد کنید، ولى 
نباید هم خشم خودتان را بخورید، بلکه بهتر است به طور 
منطقى و صحیح به فردى که باعث عصبانیت شما شده 

است، بگویید چه احساسى دارید.
عصبانیت و ترس جزو احساســاتى هستند که بدترین 
تاثیر را روى بدن و بخصوص قلب مى گذارند. به عقیده 
متخصصان، این احساســات عامل تمام ناخوشى ها و 
بیمارى هاست. خوشبخت و آرام زندگى کردن بهترین 

راه پیشگیرى از درد و بیمارى است
زمانى که عصبانى مى شــوید، عضالت و مفاصل تان 
سفت شده و جریان خون کندتر مى شود، تعادل سیستم 
عصبى بــه هم مى خــورد، هورمون ها دچــار اختالل 
مى شوند و سالمت قلب و عروق به خطر مى افتد، فشار 
خون و ضربــان قلب افزایش مى یابــد، فعالیت مغزى 
بخصوص در لوب هاى گیجگاهى و پیشانى دچار اختالل 

شده و صفرا بیش از اندازه ترشح مى شود.
نتایج یک پژوهش نشــان داد خطر مرگ زودرس در 
آن هایى که به ســئوال «آیا زود عصبانى مى شوید؟» 
پاســخ مثبت داده بودند باالتر بود. حتى بعد از در نظر 
گرفتن عوامــل دیگر موثر بر مرگ و میر مانند ســطح 
درآمد، وضعیت ســیگار کشــیدن و حتى خصوصیات 
شــخصیتى (مانند ســطح باالتر توانایى شناختى که 
مى تواند حفاظت کننده باشــد) باز هم این رابطه هنوز 

برقرار بود.
پژوهشگر ارشد این تحقیق مى گوید: «مسئله این نبود 

که در طول 5 سال گاهى عصبانى بشــوند… بلکه این 
آدم ها احتمال داشت که به طور مداوم خشمگین باشند. 
یک بعد از ظهر یا حتى یک ســال عصبانیت اشــکالى 
ندارد. این ســوال در مــورد عصبانیــت موقت مطرح 

نمى شد، بلکه به دنبال تمایل به خشم بود.»
عواطف منفى مثل خشم به رشــته اى از واکنش هاى 
فیزیکى تبدیل مى شــوند که در سرتاسر بدن شما رخ 
خواهند داد. مثال، افزایش ضربان قلب، تنش شریانى و 
فشــار خون. این واکنش ها در کنار هم مى توانند باعث 
تغییر در جریان خون شده و احتمال ایجاد لخته  خون را 

باال ببرند یا آغازگر التهاب باشند.
برون ریزى یــا همان اجازه خروج انفجارى به خشــم، 
مى تواند سالمتى را به خطر بیندازد، چون باعث افزایش 
شدید هورمون هاى استرس شــده و دیواره  رگ هاى 

خونى را مجروح مى کند.
پژوهشى در دانشــگاه ایالت واشنگتن نشــان داد که 
احتمال رسوب کلســیم در عروق قلب -نشانه اى که 
مى گوید خطر ابتال به حمله ى قلبى در شما باالست- در 
افراد باالى 50 ســال که خشم افسارگســیخته دارند، 

بیشتر از همتایان کمتر خشمگین آن ها است.
پژوهشى مرورى با داشــتن داده هایى در مورد 5000 
حمله  قلبى، 800 ســکته و 300 مورد آریتمى قلبى هم 
نشان داده است که خشــم، خطر حمله  قلبى، آریتمى و 
سکته را باال مى برد و هرچه تعداد دفعات خشمگین شدن 

بیشتر باشد این خطر هم افزایش مى یابد.
به گفته این پژوهش، وقتى فرد عصبانى مى شود، خطر 
حمله  قلبى در او تقریبا 5 برابر شده و خطر سکته در دو 
ساعت بعد از انفجار خشم، تا بیش از 3 برابر (در مقایسه با 

زمانى که فرد خشمگین نیست) بیشتر مى شود.
این خطر در میان کسانى که سابقه  مشکالت قلبى دارند 
حتى بیشتر است. کسانى که از پیش داراى سایر عوامل 
خطر مهم بوده اند و آن هایى که به صورت مکرر عصبانى 
مى شــدند، پس از یک حمله  عصبانیــت، در معرض 

بیشترین خطر قرار داشتند.
پژوهشــى که بعدتر در مجله ى انجمن قلب آمریکا به 
چاپ رسید نشان داد که خطر فیبریالسیون دهلیزى و 
نامنظم شدن ریتم قلب در مردانى که احساس خشم و 

خصومت دارند باالتر است.
خشــم یا احســاس مشــابهى کــه آن را بــه عنوان 
«بى اعتمادى بدبینانه» مى شناسیم تنها روى سالمت 
قلب اثر ندارد. بى اعتمادى بدبینانه یعنى اینکه فرد باور 
داشته باشــد بیشــتر آدم ها به منافع خود فکر مى کنند 

و اهمیتى به منافع دیگــران و جامعه نمى دهند. برخى 
کارشناســان این احســاس را نوعى از خشــم مزمن 

مى دانند.
احتمال ابتال بــه زوال عقل در افراد مســنى که داراى 
میزان باالیى از بى اعتمادى بدبینانه هســتند 2/5 برابر 
بیشــتر از افرادى با میزان کمتر این حس اســت. این 
یافته ها با نتایج پژوهش هاى دیگر که نشــان مى دهند 
عواطف منفى، و به طور خاص، بدبینى، ممکن اســت 

سالمت را تهدید کنند سازگار هستند.
این عواطف به اشــکال مختلفى خطرآفرین هستند. به 
عنوان مثال، افراد بدبین بیشتر احتمال دارد که سیگار 
بکشند یا دچار اضافه وزن شوند و معموال کمتر ورزش 
مى کنند. آن ها همچنین دچار استرس بیشترى شده و 
سطوح باالترى از التهاب مزمن را – که با بیمارى هاى 
مزمن، از جمله زوال عقل مرتبط است- تجربه مى کنند. 

مثال، تحقیقات نشان داده است:
■ زنانى که ذهنى بدبین و رفتارى خصومت آمیز دارند 
بیشتر احتمال دارد به مرگ زودرس دچار شوند و احتمال 
مرگ آن ها بر اثر بیمارى قلبى نســبت بــه زنانى که 

«انتظارات مثبتى از آینده دارند» باالتر است.
■ افراد بدبین بیشتر دچار اســترس مى شوند و چندان 
ســهمى از مزایاى کاهش استرس ناشــى از حمایت 

اجتماعى مثبت ندارند.
■ پرخاشگرى بدبینانه با سالمت ضعیف دهان و دندان 

هم مرتبط است.
■ پرخاشــگرى بدبینانه موجب افزایش نشــانه هاى 
التهاب هم مى شود که ممکن اســت به افزایش خطر 

مشکالت قلبى کمک کند.
■ پرخاشــگرى بدبینانه در افراد میانســال و مسن به 

مشکالت گوارشى هم منجر مى شود.
اگرچه خشم مکرر براى انسان خوب نیست، قرار نیست 
به جاى آن خشــم خود را فرو بخورید. این کار ممکن 

است به افزایش فشار خون و ضربان قلب منجر شود.
حتى یک پژوهش نشــان داده اســت که فرو خوردن 
خشــم مى تواند خطر ابتال به حمله  قلبى را 3 برابر کند. 
خطرات ناشى از فرو خوردن خشم، وقتى فکر مى کنید 
که با شما با بى عدالتى رفتار شــده است، حتى شدیدتر 

مى شود.
همچنین، یافته ها نشان مى دهند احتمال مرگ افرادى 
که در مواجهه با رفتار غیرمنصفانه  همسرشــان خشم 
خود را فرو مى خورند دو برابر بیشتر از آن هایى است که 

آن را ابراز مى کنند.

آدم  هاى زود جوش آدم  هاى زود جوش 
ممکن استممکن است

 زودتر  زودتر 
بمیرندبمیرند

5 عالمت نگران کننده 
در مورد 

سالمت بدن

باالخره روزانه چقدر باید آب نوشید؟

خواص شگفت انگیز 
زینک را بدانیم

چرا باید قبل از خواب 
جواهرات خود را 

درآورید؟

خواص عجیب برخى از مرباهاى میوه!
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حال که زنده و برقرارید، پس عمل نیکو انجام دهید، زیرا پرونده ها گشوده، 
راه توبه آماده و خــدا فراریان را فرا مــى خواند و بدکاران امید بازگشــت 
دارند. عمل کنید پیش از آنکه چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یافته و اجل 
فرا رسیده و در توبه بسته و فرشتگان به آسمان پرواز کنند. پس هر کسى با 
تالش خود براى خود از روزگار زندگانى براى ایام پس از مرگ، از دنیاى 
فناپذیر براى جهان پایدار و از گذرگاه دنیا بــراى زندگى جاودانه آخرت 

موال على (ع)توشه برگیرد.
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شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد
1. خرید 8 دستگاه آسانسور مورد نیاز پروژه بلوك 20 نقش جهان
2.  خرید 2 دستگاه پله برقى مورد نیاز پروژه بلوك 20 نقش جهان

3. خرید متریال و تجهیزات شبکه هوایى مورد نیاز پروژه سمبلیک
را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به فروشندگان واجد صالحیت واگذار نماید:

متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز دو شــنبه مورخ 1400/06/08 لغایت روز یک شنبه 
مورخ 1400/06/14 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و 
نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1400/06/20 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به نشانى، اصفهان، میدان 
فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 

8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند. 
 تلفن 36622001-031 (داخلى 115)

شرکت عمران و مسکن اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانى  www.msc.ir لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با 

تأمین کنندگان (SRM) اقدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

روابط عمومى شرکت فوالدمبارکه

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کد آگهى: 1400-34 

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

فراخوان 1
شناسایى

48482711
48482712
48482284

خرید ملزومات، نصب و راه اندازى یک دستگاه واگن سمپل 
استاندارد و خرید یک دستگاه واگن سمپل استاندارد جهت 

کالیبراسیون باسکولهاى ریلى سبا
قراردادهاى 1400/06/15

توسعه

مناقصه 2
عمومى

48528355
قراردادهاى 1400/06/31خرید، نصب و راه اندازى دستگاه اندازه گیر ضخامت قلع48528356

توسعه

مناقصه 3
عمومى

48536476
48536477

خرید و حمل و طراحى مسیر کابل ها و لوله ها و نصب کلیه 
تجهیزات خریدارى شده مرتبط با پروژه خط تکمیلى ورق 

رنگى در خط رنگى واحد نورد سرد
قراردادهاى 1400/06/31

توسعه

مناقصه 4
تعمیر و بازسازى انواع پمپ هاى سانتریفوژ شرکت فوالد 48533729عمومى

قراردادهاى 1400/06/21مبارکه
خرید

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان از تمدید مهلت ارســال آثار هفتمین 
جشنواره فیلم کوتاه مدرسه هالل احمر خبر داد .
 به گزارش روابــط عمومى جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان؛ حیدرعلى خانبازى با بیان این 
خبر گفت: مهلت ارسال آثار هفتمین جشنواره 
فیلــم کوتاه مدرســه بنا به درخواســت مکرر 
دانش آموزان، تا 15 شــهریور ماه 1400 تمدید 

شد.
وى با اشــاره به اینکه جشــنواره فیلــم کوتاه 
دانش آموزى «مدرســه» فعالیت خود را از سال 

1391 آغاز کرده اســت افزود: این جشــنواره 
فرصت خوبى براى ورود دانش آموزان به عرصه 
هنر و فیلم ســازى با موضوع بشردوستى ایجاد 

کرده است.
خانبازى ضمن دعوت از دانــش آموزان عضو 
جمعیت هالل احمر استان براى شرکت در این 
جشنواره از عالقمندان خواست  تا آثار خود را در 
دو بخش اصلى و جانبى به این جشنواره ارسال 

نمایند .
وى تصریح کرد: در بخش  اصلى جشنواره، آثار در 
قالب داستان، انیمیشن، مستند، علمى، آموزشى، 

نماهنگ، ویدیوبالگ و تیزر تبلیغاتى (با تاکید بر 
برند ایرانى) و در بخش  جانبى جشنواره نیز شامل 
فیلمنامه نویسى و اقالم تبلیغاتى فیلم (پوستر، 

عکس و تیزر) خواهد بود.
معاون امــور جوانــان جمعیت هــالل احمر 
اســتان اصفهان در پایان تاکید کــرد : تمامى 
دانش آموزان عالقه مند به تولیــد فیلم و اثر در 
تمامى مقاطع تحصیلى ، مى توانند تا 15 شهریور 
ماه 1400 با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس
www.madresefestival.ir  آثارخود 

را ارسال کنند.

تمدید مهلت 
ارسال آثار 

به جشنواره 
مدرسه 
هالل احمر

مدیر مخابــرات منطقــه اصفهان در 
نشســتى صمیمانه با مدیــر مدیریت 
حوادث و فوریتهاى پزشــکى دانشگاه 
علوم پزشکى استان دیدار و گفتگو کرد.

به گــزارش روابط عمومــى مخابرات 
منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى مدیر 
این مجموعه در این دیــدار با تقدیر از 
مجاهدت هاى شبانه روزى کادر درمان 
به ویژه مجموعه اورژانس، در راستاى 
خدمت رســانى به مردم استان گفت: 
تالشهاى شبانه روزى کادر درمان اعم 

از پزشکان، پرستاران، کارکنان اورژانس 
و ســایر بخش هاى وزارت بهداشت از 
ابتداى شــیوع ویروس کرونا، بر کسى 
پوشیده نیســت و حقیقتا زبان را یاراى 
تجلیل و تقدیــر از این همــه از جان 

گذشتگى و ایثار نیست.
وى با گرامیداشت یاد و خاطره شهداى 
سالمت اســتان افزود: کارکنان خدوم 
اورژانس در ســطح اســتان، به عنوان 
خط مقدم مبارزه با ویــروس کرونا در 
ســخت ترین شــرایط تا پاى جان در 

کنار مردم عزیز ما بوده اند و این نشانه 
احساس مسئولیت این عزیزان در برابر 

ملت شریف ایران است.
در این دیدار غفور راستین مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان اصفهان نیز 
از اقدامات مخابرات منطقه اصفهان در 
راستاى تســهیل و توسعه زیرساختها و 
ارتباطات مخابراتى بــه جهت افزایش 
خدمات غیر حضــورى و کمک به کادر 
درمان در مبارزه با این ویروس منحوس 

قدردانى کرد.

تقدیر مدیر 
مخابرات 

اصفهان از 
مجموعه 
اورژانس 
استان

شرکت برق منطقه اى استان اصفهان احداث خط63 کیلو ولت هاتف-سگزى3 را طبق کروکى ارائه شده در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه صاحبان حقوق مزبور اقدام به درج آگهى و توجه 
آنان را به مواد 18و 19 قانون سازمان برق معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان حقوق مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج 

این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق منطقه اى واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس بگیرند.

آگهى احداث خط63 کیلو ولت هاتف-سگزى3

م.الف:1182447روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان


