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 پیر شدیم؟

آپارتمان زیر 1 میلیارد تومان در اصفهان نداریم
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عسل اصفهان 
مسافر اروپا 
مى شود؟

منصوره شهریارى احمدى،روان شناس گفت: پیرى با عدد سنى 
مشخص نمى شود بلکه به حس انسان بستگى دارد. اگر حس پیرى 
و شکستگى زود به سراغ انسان بیاید احساسى منفى است ولى اگر 
انسان تا رسیدن به این احساس زمان زیادى از عمرش را طى کند 

خوب است. وقتى فرد مى داند که با بالندگى زندگى کرده و ...

کارشناس مســئول زنبور عسل ســازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهان گفت: در اســتان 
بیشــترین عسل در شهرســتان هاى نجف آباد، 
خوانســار و گلپایگان تولید مى شود که هر سال 
نزدیک به 5 هزار تن عســل تولید و از این مقدار 
تنها 5 درصد به کشــور هاى حاشیه خلیج فارس 
صادر مى شود.سید محمدمهدى طبائیان افزود: 
علت اینکه تنها 5 درصد از عســل اســتان، به 
کشور هاى حاشیه خلیج فارس صادر مى شود نبود 
متقاضى است، اما در حال حاضر درصدد هستیم 
که عسل اصفهان را به کشور هاى اروپایى صادر 

کنیم.کارشناس مسئول...

8585 درصد کودکان کار اصفهان از اتباع  درصد کودکان کار اصفهان از اتباع 55 کشور هستند کشور هستند
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رئیس اتحادیه مشاوران امالك: امیدى به خانه  دار شدن زوج هاى جوان نیست

علت غیبت کاپیتان ذوب آهن 
در اردوى تهران 

آیا شایعاتى که از چند روز قبل در مورد اختالف بین قاسم حدادى فر 
کاپیتان باتجربه ذوب آهن و مهدى تارتار مطرح شده، صحت دارد؟

بى شک حدادى فر یکى از بهترین و البته بدشانس  ترین هافبک هاى 
میانى فوتبال ایران است که بارها و بارها با مصدومیت هاى سنگینى 

مواجه شده است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آماده باش
 پلیس راه اصفهان 

براى تعطیالت 
آخر ماه صفر

چرا برنج ایرانى اینقدر گران شده است؟
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ششمین قهرمانى 

این همان 
قرعه اى بود 
که محرم 
مى خواست

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر

 دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد " جابجایى و نصب دو 
عدد سوله " را از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا از متقاضیان دعــــوت مى شود جهت خرید و دریافت اسناد به 
حراست واحد مراجعه و حداکثر  تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 26 مهر 1400  

نسبت به تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.
2 - دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

نشانى: اصفهان، بزرگراه آزادگان بعد از ورودى شاهین شهر مجتمع دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى

یازدهمین نمایشــگاه برق و اتوماســیون صنعتى و 
دوازدهمین نمایشگاه لوستر و روشنایى اصفهان طى 
روزهاى بیستم تا بیست و سوم مهرماه و به مدت چهار 

روز برپا خواهند شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان، این دو نمایشگاه میزبان 
86 شــرکت فعــال در حوزه هاى مرتبط بــا برق، 
اتوماسیون صنعتى، لوستر و روشنایى خواهند بود و 
شرایطى را فراهم مى آورند تا شرکت ها، به روزترین 
تجهیزات، خدمات و کاالهاى خود را در معرض بازدید 
متخصصان، کارشناسان، عالقمندان و فعاالن این 

حوزه قرار دهند.
شرکت هاى حاضر در این دو رویداد نمایشگاهى، در 
حوزه هاى لوستر، چراغ و لوازم روشنایى، انواع سیم، 
کابل و سایر تجهیزات برق و الکترونیک، انواع سوییچ 

و تجهیزات مخابراتى و الکترونیکى، تابلو و تجهیزات 
برق صنعتى و تجهیزات و ماشین آالت صنعتى فعالیت 
دارند. این شرکت ها از استان هاى اصفهان، تهران، 
بوشهر، خراسان رضوى، قم، آذربایجان شرقى و یزد 
در این دو رویداد نمایشگاهى حضور خواهند داشت. 
همچنین شرکت ویســتا تجهیز به عنوان نماینده 
تولیدکنندگان آلمانى در یازدهمین نمایشگاه برق و 
اتوماسیون صنعتى و دوازدهمین نمایشگاه لوستر و 

روشنایى حضور خواهد داشت.
این نمایشــگاه ها در 12 هــزار مترمربــع فضاى 
نمایشگاهى برپا مى شوند و هدف هاى مهمى را دنبال 
مى کنند؛ در این ارتباط، توجه بیشتر به صنعت برق 
کشور، تبیین توانمندى هاى این صنعت در مقایسه 
با دیگر کشورهاى منطقه، شناخت زمینه هاى بالقوه 
همکارى و تعامل بین ایران و دیگر کشورها، افزایش 

راندمان تولید برق در نیروگاه هاى مختلف کشــور، 
فراهم کردن زمینه صادرات برق به دیگر کشــورها 
و معرفى تجهیزات نوین تولید برق، برخى از اهداف 
برگزارى یازدهمین نمایشــگاه برق و اتوماســیون 

صنعتى اصفهان به شمار مى رود.
کیا دیزل، آرانیرو، امیدفیوز، اصفهان سوییچ، شهاب، 
تکتاب، ایران اسکار، فروزان یزد، ایمن صنعت، نور 
تابان فروزش، وبکو امیرکبیر، شایاصنعت، گلدیس، 
رسا کابل ایرانیان و جم الکتریک از جمله برندهاى 

مطرح حاضر در این نمایشگاه هستند.
کارشناسان و متخصصان عالقمند به بازدید از این دو 
نمایشگاه مى توانند از ساعت 10 تا 18 روزهاى 20 تا 
23 مهرماه 1400 به محل دائمى برگزارى رویدادهاى 
نمایشگاهى استان اصفهان واقع در کمربندى شرق، 

روبروى منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

اصفهان میزبان نمایشگاه هاى برق، 
اتوماسیون صنعتى و  روشنایى مى شود
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معاون استاندار اعالم کرد؛معاون استاندار اعالم کرد؛

مجوز ایجادمجوز ایجاد
 ایرالین بیس  ایرالین بیس 
اصفهان صادر اصفهان صادر 

مى شودمى شود

حمید جبلى 63 ساله شد

کودکان دهه شصتى
 مدیون این مرد هستند

رئیس پلیس راهور استان رئیس پلیس راهور استان 
اصفهان خبر داد؛اصفهان خبر داد؛

حل مشکل حل مشکل 
قطعى برق قطعى برق 
تقاطع ها باتقاطع ها با
 ابتکار یک ابتکار یک
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ششمین قهرمانىششمین قهرمانى 

این هماناین همان 
قرعه اى بودقرعه اى بود 
که محرمکه محرم 
مى خواستمى خواست

مقام دعوت کننده هیأت  مدیره شرکت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده شرکت که در تاریخ 24 مهرماه ساعت 11 صبح در نشانى اصفهان 
خیابان قائم مقام فراهانى کوچه شهید عمار شوقى پالك 4 کدپستى 8166719171 

برگزار مى گردد حضور یابند.  
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران و تعیین سمت ایشان و تعیین دارندگان حق امضا
انتخاب بازرسان اصلى و على  البدل

تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى سال هاى مالى 91 الى 98 شرکت

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت فنى مهندسى ایلیا سازه آپادانا زنده رود سهامى خاص 

به شماره ثبت 32851 و شناسه ملى 10260533830

سالروز  رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبى (ع) تسلیت باد
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ایران بعــد از تجربه یــک افزایش چشــمگیر در تعداد 
دانشــجویان خــود، در حــال حاضر  با افــت جمعیت 
دانشجویان روبه رو شده است. طبق آخرین آمار یونسکو، 
در ســال 2020 میالدي حدود ســه میلیون و صد هزار 
دانشجو در دانشگاه هاي ایران مشغول به تحصیل بوده اند. 
این رقم در مقایسه با سال 2015 که جمعیت دانشجویان 
ایرانی به اوج خود رسیده است (حدوداً چهار میلیون و 800 

نفر)، کاهشی تقریباً 55 درصدي را نشان می دهد.
طبق آمار یونسکو، در ســال 2019 میالدي 59 هزار و 
585 نفر از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مشغول به 
تحصیل بوده اند. این رقم حدود 1/5 درصد از کل جمعیت 

دانشجویان ایرانی در این سال را شــامل می شود. رتبه 
دانشجو فرستی ایران در سال 2019 درمیان 241 کشور 

جهان رتبه 18 را داشته است.
کشورهاي آمریکا، ترکیه، آلمان، کانادا و ایتالیا پنج مقصد 
محبوب دانشــجویان ایرانی براي تحصیل در خارج از 

کشور بوده اند.
همچنین طبــق آمــار دریافتی از مؤسســه پژوهش و 
برنامه ریزى آموزش عالى و دانشگاه آزاد اسالمی حدود 
44 هزار دانشــجوي خارجی در داخل کشور مشغول به 
تحصیل بوده اند که عمده آنها را دانشجویان افغانستانی 

(46 درصد) و عراقی (24 درصد) تشکیل می دهند.

یک عضو کمیسیون کشــاورزى مجلس گفت: افزایش 
قیمت برنج ایرانى در بازار ارتباط وثیقى با افزایش هزینه 
تولید برنج ندارد و این افزایش قیمت بیشتر به علت نبود 
برنامه مشخص در زمان خرید و توزیع برنج خارجى است.

علیرضا نظرى اظهار کرد: هر ساله غیر از تولید برنج داخلى، 
سقف مشخصى براى واردات برنج خارجى در دستور کار 
قرار مى گیرد. چند سال پیش مصوبه اى مورد تأیید گرفت 
مبنى بر اینکه در زمان توزیع برنج ایرانى، برنج خارجى وارد 
بازار نشــود ولى در مورد زمان خرید برنج خارجى و البته 

زمان توزیع آن در کشور اختالف نظرهایى وجود دارد.
وى افزود: بهترین کار این است که خرید برنج خارجى در 

زمان مشخص انجام شود اما توزیع این برنج با هماهنگى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزى در زمان 
دیگرى صورت بگیرد تا روى بازار برنج ایرانى تأثیر نگذارد 
اما با دســتورى که اکنون وجود دارد، عمًال برنج خریده 
نمى شود. متأسفانه دســتگاه هاى مسئول در زمان توزیع 
برنج خارجى به یاد خرید مى افتند و به علت کمبود برنج، 

بازار برنج ما آشفته مى شود.
نظرى با بیان اینکه افزایش افسارگســیخته قیمت برنج 
ایرانى ارتباط خاصى با افزایــش هزینه هاى تولید برنج 
ندارد، گفت: علت اصلى گرانى برنج همان مسئله واردات 

است. 

دانشجویان ایرانى
به کدام کشورها مى روند؟

چرا برنج ایرانى 
اینقدر گران شده است؟

8 کتابفروش دستگیر شدند
پلیس امنیت با حضور در راسته    ایران آرت|
کتابفروشان خیابان انقالب در تهران حدود هشت 
بساط گســتر کتاب  هاى غیرقانونى را دســتگیر 
و کتاب هاى آنهــا را توقیف کــرد. در این روند، 
تعداد زیادى کتاب  قاچاق و ممنوعه شامل آثارى 
درباره سلطنت طلب  ها، آثار بدون مجوز، همچنین 
کتاب هاى پرفروش ناشران که به صورت قاچاق 

منتشر شده بودند ضبط شد. 

درخواست مهاجرت
 1000 پزشک  

برخى آمارها از این حکایت دارد که    رکنا|
ایران به شــدت با کمبود پزشک مواجه است. اما 
با وجود کمبود پزشک در کشورمان، آمار مهاجرت 
پزشــکان نیز در ســال هاى اخیر رو به افزایش 
گذاشته است؛ به نحوى که با وجود کمبود پزشک 
موجود در کشور، بیش از هزار پزشک در سه ماهه 
تابستان امسال از سازمان نظام پزشکى درخواست 
کرده اند که برایشان مدرك صادر کند تا بتوانند در 

کشورهاى دیگر در حوزه پزشکى فعالیت کنند.

حمید صفت آزاد مى شود
صفت، حمید    روزنامه همشهرى|

 رپر معــروف که از مدتــى قبل بــه اتهام قتل 
پدرخوانده اش بازداشــت شــده و یک مرتبه به 
قصاص محکوم شــده بود با رأى قضات دادگاه 
کیفرى یک استان تهران از اتهام قتل عمد تبرئه 
شد. این خواننده متهم به قتل پدرخوانده اش بود 
و دو دور در دادگاه کیفــرى یک اســتان تهران 

محاکمه شد.  

حضور زنان در دیدار 
ایران_ کره جنوبى 

در چارچوب    باشگاه خبرنگاران جوان |
رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 2022 تیم هاى 
ملى فوتبال ایران و کره جنوبى بیســتم مهرماه 
به مصاف هم مى روند. در جلســه هماهنگى این 
دیدار مقرر شد در بازى تیم هاى ملى فوتبال ایران 
و کره جنوبى تماشاگران در ورزشگاه آزادى حضور 
یابند. همچنین بانوان نیــز این بازى را از نزدیک 

تماشا کنند.

آب نیست، فاضالب است
  ایسنا| نماینده خرمشــهر در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: در آبادان و خرمشهر 
آب فاضــالب به خورد مردم مى دهیم. ســید 
احمد لفته نژاد اظهار کرد: آبــى که به آبادان و 
خرمشهر مى رسد، آب نیست و فاضالب است 
و در این شهرها آب فاضالب را به خورد مردم 
مى دهیم. وى افزود: در آبادان و خرمشهر مردم 
با توجه به این وضعیت آب، با انواع مریضى ها و 
حساســیت هاى پوســتى مواجه هســتند و 
مشــکالت فراوانى در این زمینه دارند که باید 

به آنها رسیدگى شود.

علت مرگ فک هاى خزر
  تجارت نیوز | الشه 14 قالده فک خزرى 
طى 10 روز به ســاحل مازندران و گیالن رسیده 
است. اسماعیل کهرم، بوم شناس و فعال محیط 
زیســت مى گوید به احتمال زیــاد مانور نظامى 
کشورها در خزر موجب مرگ فک ها شده است. 
این در حالى اســت که فک هاى خزرى در رده 
گونه هاى در حال انقراض هستند. این فعال محیط 
زیســت مى  گوید: برخى از ماهیگیران ترکمن با 
چماق فک ها را مى کشند زیرا فک ها، ماهى خور 
هستند. بنابراین فک ها رقیب انسان ها در شکار 
ماهى هســتند. اما آنطور که امیر صیاد شیرازى، 
مدیر مرکز حفاظت از فک خزرى در ایران گفته: 
الشه هاى رسیده به ســواحل ایران هیچ نشانى 
از ضربه دیدن یــا رد تورهاى ماهیگیرى بر بدن 

ندارند.

«اردوغان» مریض است؟
طــى ماه هــاى اخیــر،    روزنامه اعتماد|
مجموعه اى از ویدیوها از «اردوغان» منتشر شده که 
در آنها او چهره اى بیمــار دارد. در یکى از این ویدیوها، 
اردوغان براى باال رفتن از چند پله به کمک همســر و 
یکى از محافظان خود نیاز پیدا مى کند. در یکى دیگر 
از ویدیوها، اینطور به نظر مى رســد که اردوغان براى 
قدم زدن در مقبره بنیانگــذار ترکیه، «مصطفى کمال 
آتاتورك»، تلوتلو مى خورد و سرانجام در ویدیویى دیگر 
که در ماه جوالى بسیار مورد توجه قرار گرفته، اردوغان 
رنگ پریده به نظر مى رسد و هنگام تبریک گفتن سال 
نو به اعضاى حزب عدالت و توسعه، جمالت و کلمات را 

سریع و نامفهوم بیان مى کند.

ادعاى  تازه 
یک کارشناس مسائل بین الملل در برنامه    بهار|
جهان آراى شــبکه افق صداوســیما ادعایى را درباره 
سرقت اسناد هسته اى مطرح کرد. مصطفى خوش چشم 
مدعى شد: اسرائیلى ها بارها از پایگاهشان در آذربایجان، 
پهپاد به ایران فرســتادند که یک بار نوع هرمس را در 
داخل ایران زدیم. وى گفت: عملیات ســرقت اســناد 
هسته اى هم از همین مســیر انجام شد؛ ولى در عین 
حال، ایران همیشه ســعى کرده از طریق دیپلماسى 

مشکل را حل کند.

آمار نگران کننده 
اســتاندار کرمان گفت: تنها پرواز مستقیم    بهار|
عراق - کرمان بازگشت و نتیجه تست کروناى زائران 
اربعین نگران کننــده بود زیرا تعــداد قابل توجهى از 
مســافران با تست مثبت بازگشــتند! على زینى وند با 
ابراز نگرانى از تعداد مبتالیان اولین گروه بازگشــته از 
خاك عراق اظهار کرد: تعطیلى هاى اخیر و بازگشــت 
زائران اربعین براى ما زنگ خطرى براى افزایش شیوع 

کروناست. 

ایران در فهرست متورم ها!
رئیس اتاق بازرگانى ایران، گفت: آمارهاى    بهار|
جهانى نشــان مى دهد نام ایران در لیست 10 کشور 
با باالترین ســرعت رشــد تورم قــرار دارد. به گفته 
غالمحسین شــافعى، در صدر این جدول کشورهاى 
ونزوئال، سودان و زیمبابوه هستند و نام ایران نیز در ده 

کشور اول فهرست دیده مى شود.

خشکسالى بى سابقه 
وزیر نیرو گفت: در یک خشکسالى بسیار    ایسنا|
سخت در کشور به ســر مى بریم. على اکبر محرابیان 
با بیان اینکه از کمبودها همه ناراحت هســتیم، اظهار 
کرد: در یک خشکسالى بسیار ســخت در کشور به سر 
مى بریم و براساس آمار و گزارش ها در 52 سال گذشته 
این خشکسالى بى سابقه بوده است. وى افزود: اکنون 
باید در این وضعیت خشکســالى در مصرف آب شرب، 

آب کشاورزى و مدیریت منابع آبى متفاوت عمل کنیم.

اهداى سوخت  به سفارت 
  فارس| بســیج دانشــجویى دانشــگاه امام 
صادق(ع) در اقدامى نمادین، تعدادى گالن سوخت به 
سفارت انگلستان در تهران اهدا کرد. گفتنى است طى 
روزهاى اخیر، مردم انگلستان با مشکل کمبود سوخت 
مواجه شده و به پمپ هاى بنزین هجوم آورده اند. طبق 
آخرین اخبار، همچنان تعداد زیادى از پمپ بنزین هاى 

این کشور در تعطیلى به سر مى برند.

این گوشمالى الزم بود
عضــو هیئت رئیســه مجلس از    خانه ملت|
ممنوعیت واردات کاالهاى کره جنوبى به ایران استقبال 
کرد. علیرضا سلیمى با بیان اینکه در کشور 500 کارخانه 
و 100 برند در این حوزه فعال هستند گفت: ما نباید بازار 
8 میلیاردى خود را مجانى در اختیار کره اى ها قرار دهیم. 
 این گوشمالى براى کره اى ها الزم بود تا در روز مبادا 

تصمیمات عاقالنه بگیرند.

خبرخوان

در روزهایى که مجلس بــه دنبال رفراندوم براى حذف 
یارانه هاست مردم منتظر اجرایى شدن وعده یارانه یک 
میلیون تومانى خانوار هستند. آیا ابراهیم رئیسى به این 

وعده خود عمل خواهد کرد؟
در حالى که مردم منتظر تصمیــم دولت براى افزایش 
یارانه هــا و طرح هاى حمایتى هســتند، مجلســى ها 
مى خواهند رفراندوم برگزار کنند تا یارانه هاى آشکار و 
پنهان حذف شود. اما آیا یارانه یک میلیون تومانى خانوار 

که مدتى است مطرح شده، واقعیت دارد؟
ابراهیم رئیسى در برنامه هاى اقتصادى خودش اعالم 
کرده بود که قرار اســت یارانه جدیدى پرداخت کند. در 
واقع او وعده داده که قرار اســت براى خانوارهاى پنج 
دهک اول کارت اعتبارى معیشــت صادر شود. بر این 
اساس به ازاى هر یک از اعضاى خانوار در سه دهک اول 
200 هزار تومان و دو دهک بعدى 150 هزار تومان اعتبار 

ماهانه قرض الحسنه با کارمزد 2 درصد تخصیص یابد.
در این وعده رئیســى پیش بینى شده که به خانوارهایى 

که توانایى بازپرداخت اقســاط را نداشــته باشند یارانه 
بازپرداخت اقساط تعلق مى گیرد.

اما مبلغ یارانــه چقدر اســت؟ مبلغ ایــن یارانه براى 
خانوارهایى که در ســه دهک اول قرار دارند 200 هزار 
تومان و براى کسانى که در دهک هاى چهارم و پنجم 
هســتند ماهانه 150 هزار تومان پرداخت مى شــود. 
یعنى یارانه بــراى یک خانواده پنج نفــره در گروه اول 
یک میلیون تومــان و در گــروه دوم 750 هزار تومان

 است.
اولین مرحله کى واریز مى شود؟ در این برنامه آمده که 
طرح اعطاى کارت اعتبارى معیشت خانوار از آذر امسال 
دیگر اجرایى مى شود. اما هنوز به این سئواالت پاسخ داده 
نشده که نحوه بازپرداخت چگونه است؟ کل مشموالن 
چه تعداد هستند؟ شرایط مشمول چیست؟در چند نوبت 
پرداخت مى شــود؟ بازپرداخت آن چند ماهه اســت؟ 
ضمانت کارت اعتبارى چیســت؟ یارانه به صورت پول 

نقد است یا بن خرید؟

با توجه به روند نزولى بازار سرمایه در هفته هاى گذشته 
ارزش واقعى سهام عدالت نیز نسبت به اوایل و همچنین 

اواسط تابستان کاهش یافته است.
پــس از آزادســازى ســهام عدالت مشــموالن این 
سهام که روش مســتقیم را براى مدیریت سهام خود 
انتخاب کــرده بودنــد مى توانند با مراجعه به ســامانه
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دارایى خود را مشاهده کنند.
البته این ارزش یکسان نیســت و تحت تأثیر نوسانات 
بازار افزایشــى یا کاهشى مى شــود. براى مثال ارزش 
واقعى ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانى 
در 20 اسفندماه سال گذشــته 18 میلیون و 780 هزار 
تومان قیمت داشــت، در حالى که قیمت این سهام در 
16 تیرماه سال جارى تا 14 میلیون و 700 هزار تومان 

کاهش یافته بود.
سهامى که در روزهاى نخستین آزاد سازى سهام عدالت 
یعنى اردیبهشت ماه و خردادماه سال 1399 بیش از 20 

میلیون تومان قیمت داشت.
براین اساس، طبق آخرین قیمت ها ارزش واقعى سهام 
عدالت با ارزش اولیــه 492 هزار تومانــى بیش از 12 
میلیون و 500 هزار تومان قیمــت دارد که حدود هفت 
میلیون آن به صورت بلوکى و در صورت وجود تقاضا در 

بازار قابل فروش است.
این در حالى اســت که ارزش واقعى ســهام عدالت با 
ارزش اولیــه 492 هــزار تومانــى در 28 مردادماه 13 
میلیون و 500 هــزار تومان ق یمت داشــت و در واقع 
باز هــم شــاهد کاهــش ارزش اولیه ســهام عدالت 

هستیم.

مدیــرکل ایمنى و حفاظــت دریایى ســازمان بنادر و 
دریانوردى اعالم کرد: بر اســاس آخرین ارزیابى هاى 
صورت گرفته طوفان ســواحل مکران به سمت عمان 
خواهد رفت از این به بعد بــراى ایران خطرى نخواهد 
داشــت اما تا از بین رفتن کامل آن در حالت آماده باش 

هستیم.
نادر پسنده افزود: بر اســاس مدل هاى پیش بینى شده 
سازمان هواشناســى  این طوفان که نام آن «شاهین» 
است، از نظر تا زمانى که روى آب باشد، خطرناك است و 
زمانى که به خشکى برسد گر چه خساراتى به بار مى آورد 

اما به سرعت از بین خواهد رفت.
وى ادامه داد: البتــه همچنان و تا زمانــى که خطر به 

صورت کامل رفع نشده باشد، در حالت آماده باش کامل 
هستیم چرا که حتى اگر طوفان هم تمام شود پیامدهاى 
آن تا چند روز باقى خواهد ماند که یکى از آنها پدیده اى 
به نام موج مرده است و سبب مى شود تا براى کشتى ها 

و شناورها خطرناك باشد. 
پسنده تأکید کرد: بر همین اساس همچنان تا پایان هفته 
جارى در حالت آماده باش هستیم و باید مراقبت کنیم 
تا اثرات ناشى از طوفان در دریا نیز از بین برود و به همه 
دریانوردان و مردم توصیه مى کنیم که طرح دریابست 
را جدى بگیرند و به پروتکل هــا و توصیه هاى ابالغى 
دســتگاه هاى متولى توجه کنند تا خطرى متوجه شان 

نشود.

2 تکنســین اورژانس 115 دماونــد در حادثه برخورد 
خودروى ســوارى در جاده تهران فیروزکوه حد فاصل 

روستاى سربندان مصدوم شدند.
رئیس مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى شهرستان 
دماوند گفت: عصر شــنبه یک دســتگاه خودروى تیبا 
در محــور فیروزکوه بــه دماوند محدوده ســربندان با 
عابر پیاده برخــورد کرد و بالفاصله بــا اعالم گزارش 
به ســامانه 115، عوامل امدادى به محل حادثه اعزام 

شدند.
رزمگه افزود: عوامل اورژانس بــا حضور جمعیت 150 
نفرى تماشــاچى در محلــه حادثه مواجه شــدند و در 

این هنگام، ناگهان یک دســتگاه خــودروى برلیانس 
با آمبوالنس امداد که در حاشــیه جاده استقرار داشت 
برخورد کرد و سبب واژگونى خودروى امدادى شد که در 

این راستا، دو امدادگر مجروح شدند.
وى گفت: بر اثر تصادف خودروى برلیانس با آمبوالنس 
و واژگونى خودرو برروى افراد حاضر در صحنه تعدادى 
مصدوم و فوت شــدند که مصدومان این حادثه توسط 

اورژانس امدادرسانى شدند. 
رزمگه افــزود: در این حادثه، دو نفر از تکنســین هاى 
اورژانس 115 نیز آســیب دیدند و براساس آمار اعالم 

شده، دو نفر فوت و 12 نفر مصدوم شدند.

با ادامه تنش لفظى بین ایــران و آذربایجان برخى منابع 
خبرى مدعى شــدند که نیروهاى نظامــى ایران براى 

برگزارى مانور نظامى وارد خاك ارمنستان خواهند شد.
در این میان برخى منابع ارمنستانى نیز خبر باز شدن حریم 
هوایى ارمنستان به روى پهپاد هاى ایرانى را تأیید کردند. 
به گفته این منابع حریم هوایى ارمنستان براى پهپادهاى 
ایرانى باز شده است. اگر این اخبار صحت داشته باشد و 

نیروهاى نظامى ایران براى رزمایش وارد خاك ارمنستان 
شوند، به آن معنا خواهد بود که ایران تمام مسیرهاى دیگر 

براى کنترل آذربایجان را بى فایده مى داند.
پیش از این مقامات ارشد سیاسى و نظامى ایران هشدار 
داده بودند که هیچ نوع تغییرى را در آن ســوى مرزهاى 
خود تحمل نمى کنند و نسبت به آن واکنش نشان خواهند

 داد.

حراج لوازم خانگى به علت مهاجرت! این عنوانى اســت 
که این روزها در بســیارى از آگهى ها نوشته شده. تنها 
در سایت دیوار بیش از ســه هزار آگهى با این عنوان در 
یکسال گذشته منتشر شده که البته این تعداد فقط براى 
عنوان اســت و تعدادى دیگر در توضیحات به مهاجرت 

اشاره مى کنند.
میل به مهاجرت در دوران کرونا شــدت گرفته اســت. 
حاال دیگر بســیارى حرف از مهاجرت مى زنند و برخى 
نیز مى گویند: «اگرچه هزینه هــا باال رفته اما براى رفتن 
تمام تالش خود را مى کنیم، حتى اگر شــده وســایل را 

مى فروشیم.»
هر کدام دلیلى براى رفتن دارند، از بیــکارى در ایران تا 
فرصت رشد بیشتر در کشورهاى دیگر. مى گویند مهاجرت 
برایشان شــروعى دوباره بعد از بارها تالش کردن و به 

نتیجه نرسیدن است.
اما اقتصادى که تورم بیــش از 40 درصدى گریبانش را 
گرفته و درآمدهایى که با هزینه ها همخوانى ندارد، ریشه 
بسیارى از مهاجرت هاست. بر اساس داده هاى منتشر شده 
در سالنامه مهاجرتى 1400، ایران از نظر مهاجرفرستى 
در ســال 2020 از میان 232 کشــور رتبه 54 و از نظر 

پناهجوفرستى نیز از میان 195 کشور رتبه 14 را دارد.
آگهى هاى مؤسسات مشاوره مهاجرتى هم کم نیستند. 
از سایت ها و شبکه هاى اجتماعى تا آگهى هاى چسبانده 
شده روى در و دیوار شــهر! اما تنها مؤسسات مهاجرتى 
نیستند که نامشان را در سایت ها مى بینیم. تعداد آگهى هاى 
حراج و فروش لوازم منزل نیز افزایش یافته است. تعداد 
این آگهى ها هم کم نیســت. یکى در اینستاگرام آگهى 
گذاشــته و آن یکى در گروه و کانال تلگرامى. برخى هم 

در سایت هایى مثل دیوار و شیپور دست به کار شده اند.

بــر اســاس داده هایى کــه ســایت دیــوار در اختیار 
«تجارت نیوز» قرار داد، از فروردین 1399 تا 25 شهریور 
ســال 1400 تعداد آگهى هایى مربوط خانه که فقط در 
عنوان مهاجرت را نوشته اند، 3103 آگهى بوده. این تعداد 
فقط براى عنوان بوده، آگهى هایى هم هستند که در عنوان 

نمى نویسند ولى در توضیحات آمده: «به دلیل مهاجرت»
اگر در سایت شیپور هم در بخش مربوط به لوازم خانگى 
واژه مهاجرت را جستجو کنید، بیش از هزار آگهى فروش 

لوازم منزل به دلیل مهاجرت را نشان مى دهد.
به عبارتى اقتصاد نابسامان همچنان که علت مهاجرت 

بسیارى از افراد اســت، مانع رفتن آنها هم شده است! به 
این صورت که هزینه هاى مهاجرت با توجه به ارزش پول 
ملى زیاد شده و برخى چوب حراج به وسایل خانه مى زنند 
تا بتوانند بخشى از هزینه را جبران کنند. حتى اگر شده پول 

خرید یک بلیت!

افزایش آگهى هاى فروش لوازم خانه

سهام عدالت چند؟ یارانه یک میلیون تومانى واقعیت دارد؟

تجمع در محل حادثه باعث یک تصادف دیگر شد

تنش باال گرفت

خطر «شاهین» از سر ایران کم شد
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تغییر رئیس دانشگاه
 علوم پزشکى

 وزیر بهداشت ، در حکمى شاهین شیرانى را به عنوان 
سرپرست دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان منصوب 
کرد. وى در دولت هاى نهم و دهم نیز رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان بود و هم اکنون دانشیار دانشگاه 
علوم پزشـکى تهران اسـت. پیش از ایـن و در دولت 
دوازدهـم طاهـره چنگیز این مسـؤولیت را بـر عهده 
داشـت.همچنین وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکى، کمال حیدرى را به عنوان معاون بهداشـت 
وزارت بهداشت، منصوب کرد. وى پیش از این معاون 
دانشگاه علوم پزشکى و رئیس مرکز بهداشت استان 

اصفهان بود.

تنها شهرستان آبى 
بر اسـاس آخرین رنگ بندى شهرسـتان هاى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان از نظر شیوع 
کرونا، هـم اکنـون وضعیت یـک شهرسـتان آبى، 7 
شهرستان زرد و 14 شهرسـتان نارنجى است. بوئین 
و میاندشت تنها شهرستان استان اصفهان با وضعیت 
آبـى اسـت و شهرسـتان هاى اردسـتان، اصفهـان، 
خمینى شهر، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، 
فریدونشـهر، فالورجان، گلپایگان، لنجـان، مبارکه، 
نجف آبـاد و نطنـز در وضعیـت نارنجى شـیوع کرونا 

قرار دارند. 

تکلیف شهردارى 80 شهر 
مشخص شد

معاون هماهنگى امور عمرانى استان اصفهان گفت: 
در اسـتان اصفهان حدود 116 شـهردارى وجود دارد 
که 113 شهردارى به طور رسمى فعالیت خود را آغاز 
کرده اند که از این تعداد، با احتساب معارفه کنونى، 80 
شهردارى معارفه شهردار خود را انجام داده اند. حجت 
ا... غالمى افزود:  25 شهردارى نیز شهردار آنها توسط 
شـوراهاى شـهر معرفى شـده اند که تا چند روز آینده 
معارفه خواهند شـد و تنها 8 شـهردارى در کل استان 

اصفهان باقى  مانده است.

ساخت مجتمع 
موتورسیکلت و دوچرخه  

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان گفت: قرارداد پروژه 
مشـارکتى مجتمع صنفى موتورسـیکلت و دوچرخه 
اصفهان منعقد شـده اسـت. حمیـد شـهبازى اظهار 
کرد: پروژه مشـارکتى مجتمع صنفى موتورسـیکلت 
و دوچرخه اصفهان با هدف سـاماندهى این صنف در 
خیابان هاى سروش، زینبیه و الله احداث خواهد شد. 
وى با بیان اینکه محـل احداث این پـروژه در خیابان 
سـروش جنب چشـمه مرغاب جانمایى شـده است، 

افزود: این پروژه  در هفت طبقه طراحى شده است.

به روز رسانى
 شبکه مخابراتى 

در راسـتاى ارتقا تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور 
برگرداندن تجهیزات انتقال در محدوده مرکز مخابرات 
امام (ره) صورت خواهد پذیرفـت. در اثر این عملیات 
کلیه ترافیک هـاى اینترنت، موبایل– دیتا، سـوئیچ و 
ارتباط مشترکین در روز دوشنبه مورخ 12 /07 /1400 
از ساعت 14 الى 18 به مدت چهار سـاعت با احتمال 
قطعى و اختالل جهت اجراى طرح تعویض در خیابان 

مینو مواجه خواهند شد.      

سقایی عزاداران اصفهانی   
آبفاى استان اصفهان مطابق با برنامه ریزى هاى انجام 
شـده در ایام عزادارى اربعین حسینى در روزهاى دوم 
تا پنجم مهرماه جارى، تانکرهاى آبرسـانى خود را به 
موکب هاى برپا شـده در خیابان هاى بزرگمهر، بلوار 
کشاورزى، دروازه دولت، هزار جریب، میدان انقالب و 
گلستان شهدا اعزام کرد و وظیفه سقایى به عزاداران 

حسینى را برعهده گرفت.

خبر

کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: در استان بیشــترین عسل در 
شهرستان هاى نجف آباد، خوانســار و گلپایگان تولید 
مى شود که هر سال نزدیک به 5 هزار تن عسل تولید و از 
این مقدار تنها 5 درصد به کشور هاى حاشیه خلیج فارس 
صادر مى شود.ســید محمدمهدى طبائیان افزود: علت 
اینکه تنها 5 درصد از عسل استان، به کشور هاى حاشیه 
خلیج فارس صادر مى شود نبود متقاضى است، اما در حال 
حاضر درصدد هستیم که عسل اصفهان را به کشور هاى 
اروپایى صادر کنیم.کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان با بیان اینکه استان تهران 

یکى از طرفداران عسل اصفهان است و به صورت مرتب 
به تهران فرستاده مى شود، عنوان کرد: با این که تنها 5 
درصد از عسل استان به کشور هاى حاشیه خلیج فارس 
صادر مى شود، اما همین میزان نیز اثر خوبى در کمک به 

اقتصاد استان دارد.
طبائیان خاطر نشــان کرد: در حال حاضــر زنبورداران 
مى توانند به راحتى از ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان مجوز کوچ و استقرار بگیرند و هر مکانى را که 
براى تولید عسل مناسب بدانند مستقر شوند، اما مشکل 
اساسى آن ها گرانى شکر و پایدار نبودن شرایط جوى آب 

و هوایى است.

معاون حمــل و نقــل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان گفت: طــى 13 روز حدود 310 
ناوگان، 6 هزار و 600 زائر اربعیــن را از مرزهاى عراق به 

استان اصفهان جابجا کردند.
محمدعلى صلواتى درخصوص بازگشــت زمینى زائران 
اربعین از عراق بــه اصفهان، اظهار کــرد: از جمعه هفته 
گذشته تا پایان روز شــنبه 10 مهر ماه حدود 6 هزار و600 
زائر اصفهانى از طریق مرزهاى مختلف عراق، وارد استان 

اصفهان شدند.
وى افزود: باالى 80 درصد زائران اربعیــن از مرز مهران 
و کمتــر از 20 درصد زائران اصفهانى از مرزهاى اســتان 

خوزستان وارد کشور شدند.
معاون حمــل و نقــل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان تاکید کرد: این تعداد زائر از طریق 
310 ناوگان وارد استان اصفهان شدند که البته تعداد ناوگان 
پیش بینى براى بازگشت زائران اربعین از عراق به اصفهان 

بیشتر بود.
وى همچنین گفت: روز شــنبه نیز تعدادى از ناوگان هاى 
اتوبوس، با تعداد کمــى زائر و یا بعضا خالــى به اصفهان 
برگشتند، اما در طول این 13 روز حدود 310  ناوگان 6 هزار 
و 600 زائر اربعین را از مرزهاى عراق به اســتان اصفهان 

جابجا کردند.

بازگشت 6600 زائر اربعین از 
طریق زمینى به اصفهان

عسل اصفهان مسافر اروپا 
مى شود؟

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: براى 
اولین بار در کشور با اختراع یک روش نوین توسط 
سرباز راهور، مشکل خاموشى چراغ هاى راهنمایى 
و رانندگــى در تقاطع ها هنگام قطعــى برق، رفع 

مى شود.
ســرهنگ محمدرضا محمدى گفت: در این روش 
نوین با ایجاد تغییراتى در مدار هاى یک باترى مانند 
باترى موتور سیکلت، امکان ذخیره برق تا 6 ساعت 
پس از قطعى وجود دارد و با به کار گیرى این روش، 
دیگر چراغ هاى راهنمایــى رانندگى در چهارراه ها 

خاموش نخواهند ماند.
وى افزود: پیش از این براى مجهز کردن چراغ ها به 

صفحه هاى خورشیدى، باال بودن هزینه هاى این 
طرح تا حدود 100 میلیون تومان، توسط شهردارى 
مطرح شــد، اما اکنون با این اختراع دیگر با چنین 

هزینه هاى گزافى رو به رو نخواهیم شد.
رئیس پلیس راهور استان اظهار کرد: این روش در 
یکى از تقاطع هاى اصفهان، توســط پلیس راهور 
به صورت آزمایشى اجرا شــده و به نتیجه مثبت و 

مطلوب رسیده است.
محمدى در پایان خاطرنشان کرد: با حمایت مالى 
شهردارى، این ایده  خالقانه و کاربردى هزینه ها را 
از 40 میلیون تومان به قیمت تقریبى 3 الى 4 میلیون 

تومان کاهش خواهد داد.

مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
تعریف کودکان کار و خیابانى متفاوت است، گفت: 
همه کودکانى که در شهر مى بینیم کودك خیابانى 
نیستند و بیشترشان کودکان کار هستند که خانواده 
دارند، اما توسط افرادى اجیر مى شــوند و یا براى 

تامین معیشت خانواده مجبور به کار مى شوند.
ولى اله نصر با بیان اینکه در کشــور فرهنگ کار 
گروهــى نداریم، اظهــار کرد: براى ســاماندهى 
کودکان کار و خیابانى 11 دستگاه مسئولیت دارند و 
همه باید در این زمینه فعالیت کنند، اما در عمل تنها 

بهزیستى و شهردارى کار مى کنند.
وى با بیان اینکه نزدیک بــه 85 درصد از کودکان 
کار و خیابانى در اصفهان از اتباع خارجى هســتند، 
گفت: در محله هاى حصه، ارزنان و دارك اتباع پنج 
کشور خارجى زندگى مى کنند، درحالى که اداره کل 
اتباع و امور مهاجرین خارجى همکارى قابل قبولى 
براى شناســایى و احراز هویت این افراد ندارد، اما 
شهردارى اصفهان همکارى خوبى براى شناسایى 
و جذب کودکان کار و خیابانى این اتباع با اداره کل 

بهزیستى استان دارد. 

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفت: در آینده نزدیک مجوزهاى الزم براى ایجاد 

ایرالین بیس اصفهان صادر خواهد شد.
حسن قاضى عسگر توضیح داد: قرار بود در مقطعى 
فوالد مبارکه به ایجاد ایرالین بیس اصفهان کمک 
کند و با وجود گرفتن برخى مجوزها به دلیل برخى 
مشکالت این کار منتفى شد که بعد از آن از طریق 
اتاق بازرگانى و دیگر سرمایه گذارى تشکیل ایرالین 
اختصاصى را پیگیرى کردیم که اکنون نیز به دنبال 

دریافت مجوزهاى الزم هستند.
وى با بیان اینکه اگرچه این کار اندکى زمان مى برد، 
اما قطعا به نتیجه مى رسید، تاکید کرد: قطعا یکى از 
زیرســاخت هاى صادرات غیرنفتى از مسیر کارگو 
ترمینال، ایجاد ایرالین بیس است، چراکه کارگو یکى 
از سودآورترین زیرساخت هاى اقتصادى استان است. 

قاضى عسگر تاکیدکرد: در آینده نزدیک مجوزهاى 
الزم براى ایجاد ایرالین بیس اصفهان صادر خواهد 

شد.

حل مشکل قطعى برق تقاطع ها با ابتکار یک سرباز

85 درصد کودکان کار اصفهان
 از اتباع 5 کشور هستند

مجوز ایجاد ایرالین بیس اصفهان صادر مى شود

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان گفت: در حال 
حاضر هزینه هاى ساخت و ســاز و مصالح ساختمانى 
همچون فوالد، آهــن، ســیمان و ... افزایش بى رویه 

داشته است.
رسول جهانگیرى در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وجود 
تعداد خانه هاى خالى که آمار رسمى دقیقى از آن وجود 
ندارد، اظهار کرد: بیشــتر این خانه ها سلیقه اى ساخته 
شده و در اصل بار متقاضیان مسکن را کاهش نمى دهد، 
چراکه بیشــتر خانه هاى خالى متعلق به افراد متمولى 

است که سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده اند.
وى با بیان اینکه با افزایش تصاعدى قیمت مســکن، 
گرانــى آن به بازار رهــن و اجاره نیز انتقــال مى یابد، 
توضیح داد: خانه اى که تا یک ســال پیش ارزش 200 
تا 300 میلیون تومانى داشــت، امروز ارزشى معادل دو 
میلیارد تومان دارد، بنابرایــن صاحب ملک دیگر با این 
هزینه ها و با قیمت قبلى منزل خود را رهن و اجاره نمى 
دهد، چراکه هزینه هاى زندگى وى نیز مشــمول تورم

 شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان درباره آخرین 
وضعیت بازار و خرید وفروش مسکن در اصفهان، گفت: 

درحال حاضر قیمت ها افزایشى و خرید و فروش در رکود 
به ســر مى برد و به نوعى رکود تورمى بر بازار مسکن 

اصفهان حاکم است.
وى افزود: در حال حاضر کمترین قیمت هر متر آپارتمان 
در اصفهان بین 10 تا 15 میلیون تومان است و باالترین 
قیمت آن تا 8 برابر بیشــتر بعضــا در اصفهان معامله 

مى شود.
جهانگیرى با تاکید بر اینکه دیگر در اصفهان نمى توانیم 
آپارتمان کمتر از یک میلیارد تومان براى خرید پیدا کنیم، 
تصریح کرد: به طور قطع دولت باید با ذائقه مردم ساخت 
و ساز کند و امروز نیازمند آپارتمان هاى کمتر از 100 متر 
بین 50 تا 80 متر هستیم، چراکه نظام جمعیتى و خانواده 
در کشــور تغییر کرده و نظام خانواده از چند فرزندى به 
سمت تک فرزندى و یا زندگى هاى زوج هاى دو نفره و 

حتى مجردى تغییر کرده است.
وى افزود: امروز یک فرد مجرد و یــا زوج بدون فرزند 
دیگر نیاز به خانه چند خوابه ندارند، از سوى دیگر قدرت 
خرید مسکن با متراژ باال را ندارند، بنابراین امروز باید به 
سمت ساخت خانه هایى با متراژ کمتر برویم و یا اینکه 
در طرحى برخى افراد سرمایه دار اقدام به ساخت مسکن 

به شرط اجاره کنند.
وى با بیان اینکه بنابر برخى آمارها در کشور 8 میلیون 
خانه براى مســتاجران نیاز داریم، گفــت: در اصفهان 
خانه هاى خالى بیشتر براى ســرمایه گذارى ساخته و 
نگهدارى مى شــود و آمار مشخصى از تعداد خانه هاى 

خالى شهر نداریم.
جهانگیرى با اعتقاد بر اینکه در شرایط اقتصادى فعلى 
یک زوج جوان دیگر توان خرید خانه را ندارند، توضیح 
داد: از نظر من اگر سیســتم هــاى حمایتى همچون 
پرداخت تسهیالت، حمایت هاى خانواده زوجین نباشد 
یک زوج جوان حتى با پس انداز 30 تا 40 ساله خود دیگر 

نمى توانند خانه دار شوند.
وى همچنین تاکید کرد: یــک زوج کارمند که حقوق 
آنها حتى بــه 10 میلیون تومان هم نمى رســد، اگر در 
ســال هیچ هزینه اى نکنند، شاید بیشــتر از 40 سال 
طول بکشــد که خانــه دار شــوند، البته بــا توجه به 
اینکه تا 20 سال آینده قیمت مســکن در کشور ثابت 
نمى ماند و مشمول تورم مى شود، پولى که توسط آنها 
ذخیره و پس انداز مى شود در پایان سال با تورم از بین

 مى رود.

آپارتمان زیر 1 میلیارد تومان
 در اصفهان نداریم

رئیس اتحادیه مشاوران امالك: امیدى به خانه  دار شدن زوج هاى جوان نیست

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان از آماده باش نیروهاى این پلیس به منظور 
برقرارى اجراى طرح ویژه تعطیالت آخر ماه صفــر و مقابله با تخلفات رانندگان در 

جاده هاى استان خبر داد. 
سرهنگ اصغر زارع گفت: بهتر شدن اوضاع کرونایى کشور ممکن است برخى از مردم 
را به اشتباه بیاندازد و تصور کنند که مى توانند در این ایام به مسافرت بروند اما باید 
بدانند که جریمه خودروها براى ورود و خروج از و به شهرهاى قرمز و نارنجى همچنان 
پابرجا است.وى افزود: با توجه به اینکه ممکن است تعدادى از افراد به این موضوع 
بى توجه باشند و در تعطیالت آخر ماه صفر اقدام به مسافرت کنند توصیه اکید مى کنیم 
که با توجه به وضعیت کرونایى کشور از هرگونه سفرهاى غیر ضرورى خوددارى کنند 
و قبل از اینکه اقدام به سفر کنند اخبار محدودیت ها و ممنوعیت هاى تردد را از منابع 

رسمى دنبال کرده و به این موضوع توجه جدى داشته باشند.
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه هنوز ابالغیه اى از 
سوى ستاد مقابله با کرونا مبنى بر اعمال محدودیت و ممنوعیت تردد در راه هاى کشور 
اعالم نشده گفت: اما با این حال تمامى نیروهاى پلیس راه اصفهان در حال آماده باش 
هستند و تمهیدات ویژه براى هرگونه طرح محدودیت و ممنوعیت و همچنین برخورد 

با تخلفات رانندگان در جاده ها پیش بینى شده است.
این مقام انتظامى تصریح کرد: به مردم توصیه مى کنیم اگــر هم بنابر ضرورت و 
با داشتن مجوز از مبادى قانونى قصد ســفر دارند حتمًا قوانین و مقررات راهنمایى 
و رانندگى را رعایت کنند،از تلفن همراه در هنگام رانندگى اســتفاده نکنند، کمربند 
ایمنى را همه سرنشینان خودرو به ویژه سرنشــینان عقب ببندند و رعایت سرعت 
مجاز را در طول رانندگى مد نظر قرار دهند تا ان شاء ا... بدون هیچگونه مشکلى به 

مقصد هاى خود برسند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: اگر زمانى گفته مى شد ثبت سند خودرو در دفاتر 
اسناد رسمى اختیارى اســت، اکنون با ابالغ احکام دیوان عدالت ادارى و دادستانى کل 
کشور و اطالع رسانى گسترده، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمى هیچ ضرورتى ندارد.
سرهنگ محمدرضا محمدى پیرامون ابالغ دادستان کل کشور مبنى بر عدم نیاز به حضور 
در دفاتر اسناد رسمى براى ثبت سند خودرو، اظهار کرد: پلیس راهنمایى و رانندگى حدود 
دو سال است در راستاى احقاق حقوق مردم، موضوع عدم نیاز به ثبت سند خودرو در دفاتر 
اسناد رســمى را پیگیرى مى کند. این موضوع به صراحت در قانون اعالم شده و دیوان 

عدالت ادارى نیز حکم داده است.
وى با اشــاره به اینکه دادستان کل کشــور هفته قبل اعالم کرد ســند پلیس رسمى 
اســت و نیازى به ثبت ســند در دفاتر اسناد رســمى نیســت، گفت: اگر تا پیش از این 
ثبت ســند در دفاتر اســناد رســمى اختیارى بود، اکنون اصال ضرورتى براى ثبت سند

 وجود ندارد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه کمیسیون حقوقى و اصل 90 مجلس 
نیز نظرشان بر این است که نیازى به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمى نیست، افزود: 

اختالف نظر در ماده 29 است که باید به نفع مردم اصالح شود.
سرهنگ محمدى ادامه داد: اصرار دفاتر سند رسمى براى ثبت سند خودرو براى اخذ مالیات 
است که این کار در بستر الکترونکى در حال تعریف است و اگر شهروندان قبل از مراجعه به 
دفاتر تعویض پالك، مالیات را پرداخت کنند دیگر نیازى به مراجعه به دفاتر اسناد رسمى 

و صرف وقت و هزینه نیست.
وى خاطرنشان کرد: مالکیت وسایل نقلیه موتورى در محاکم قضایى با استعالم از پلیس 
احراز مى شود و پلیس هیچ استنادى به ثبت سند خودرو در دفاتر در هیچ کجاى خدمات و 

استعالمات خود نمى کند.

آماده باش پلیس راه اصفهان 
براى تعطیالت آخر ماه صفر

ثبت سند خودرو
 در دفاتر  ضرورتى ندارد
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حمید جبلى یدون تردید یکى از دوست داشــتنى  ترین هنرمندان حوزه تلویزیون و 
سینما براى همه اقشار جامعه است؛ مردى که هم محبوب کودکان ونوجوانان است 

و هم مورد عالقه میانساالن وسالخوردگان.
جبلى، زاده دهم مهر ماه سال1337، بازیگر، کارگردان، صداپیشه، عکاس، نقاش و 
مجسمه ساز و مدرس است که گاهى هم دست به قلم مى برد و اتفاقا نوشته هاى او 
فقط در حوزه فیلمنامه و نمایشنامه نیست بلکه در زمینه داستان کوتاه هم تجربیات 
گوناگونى دارد. او چندى پیش خاطرات خود را در قالب کتابى با عنوان «پســربچه 
شصت ساله» از سوى نشــر «پریان» منتشــر کرد. هنرمندى که هنوز هم وقتى 
عکس هاى جدیدش را مى بینیم، در حالى که گرد پیرى بر موهایش نشســته، اما 
شاداب و سرزنده به نظر مى رسد. کودك درون حمید جبلى هیچ وقت از بین نرفت و 
شاید بتوان او را تنها بازیگرى دانست که در هر نقشى که بازى کرد، رنگى از همان 
کودك درونش داشت. الاقل در نظر من، او حتى در نقش هاى جدى سینمایى اش 

هم همان حمید جبلى دوست داشتنى بود، با همان صداى خاص و تصویر دلنشین.
او یکى از جان بخش ترین ها هم هست؛ نه تنها سال هاى سال عروسک گردانى کرد، 
بلکه صدایش را نیز در اختیار عروسک ها قرار داد. عروسک هایى که بخش مهمى از 
خاطره هاى جمعى همه  ما بودند و هنوز هم با یادآورى شان دل مان غنج مى رود. در 
زمانه و جامعه اى که حتى آدم هاى زنده اش ُمرده به نظر مى رسیدند، عروسک هایى 

که او به آن ها جان بخشید، زنده ترین بودند.
نگاهى به کارنامه  هنرى حمید جبلى نشان مى دهد که او چه انتخاب هاى درستى 
انجام داده اســت. فقط براى این که به این موضوع پى ببریــم نام بردن از دو فیلم 
ماندگار زنده یاد على حاتمى که او در آن ها ایفاى نقش کرد، کافى به نظر مى رسد: 
«دلشدگان» و «مادر». چه کســى بهتر از حمید جبلى مى توانست نقش یک مرد 
عاشق پیشه، اما محجوب و خجالتى را در «مادر» بازى کند؟ به انتظار نشستن هایش 

پشت در خانه  مادر براى دیدن همســرش آن هم فقط براى لحظه اى کوتاه، چنان 
رنگ عاشقانه اى به «مادر» مى بخشد که فراموش نشــدنى  است؛ عشقى پاك و 

معصومانه، اما جدى.
او تنها دو فیلم در کارنامه  کارگردانى خود دارد که همان سادگى را به تاروپود داستان 
و ساختار آن ها نیز منتقل کرده است. به خصوص در «خواب سفید» که خودش در 
نقش یک جوان نیمه عاقل بازى مى کند و عاشــق مجسمه  عروس پشت ویترین 
مى شود. «خواب سفید» عاشقانه اى ساده، عجیب و جذاب است که با وجود حمید 

جبلى رنگ مى گیرد.
مرضیه برومند در برنامه «همرفیق»، خاطره  بامزه اى از بدقلقى و بدقولى حمید جبلى 
تعریف کرد. اما پایان بندى آن خاطره، بــا یک چرخش بانمک، باز هم به نفع جبلى 
تمام شد تا حتى در بدقولى هایش نیز کودك درون بانمکش زنده باشد و به این شکل 
ما را مطمئن کند که عصبانى شدن از دست او کار غیرممکنى  است. حاال در زمانه اى 

هستیم که انگار بیش از پیش به حمید جبلى نیاز داریم.
گرچه پیمان جبلى رئیس صدا و سیما شده، اما این ”حمید جبلى“ها هستند که این 
جعبه جادو را به صندوق خاطرات خوش بدل مى کنند و اندك اعتبارى هم اگر براى 
این رسانه باقیست مدیون هنرمندانى، چون اوست... از محله برو بیا و محله بهداشت 
در دهه شصت گرفته تا همین امروز که 63 ساله شــده. گرچه با صداپیشگى او هر 
دو عروسک کاله قرمزى و پسرخاله جان گرفتند، اما همیشه خودش را به کاراکتر 

پسرخاله نزدیک تر مى دانیم...
آرام، جدى، مهربان و تنها... ظاهرش کمى عبوس مى رســد... مثل همه آدم هاى 
کم حرف، اما عمیق و مهربان. شــبیه این دیالوگ پسر خاله در جواب کاله قرمزى 
که فالنى از بس بداخالقه تنها مونده گفت: از کجا معلوم! شــاید از بس تنها بوده، 

بداخالق شده!

حمید جبلى 63 ساله شد

کودکان دهه شصتى
 مدیون این مرد هستند

«راکى 4»؛ 40 سال بعد 

میترا حجار به 
«دخترى با لباس ارغوانى» 

پیوست

«جیمز باند» رکورد زد

کات کارگردان «راکى 4: راکى در برابر دراگو» در 
تاریخ 11 نوامبر (20 آبــان ماه 1400) همزمان با 
اکران در سالن هاى سینما از پلتفرم هاى دیجیتال 

پخش خواهد شد.
«سیلوســتر اســتالونه» 40 دقیقه تصاویر دیده 
نشده به این فیلم که در سال 1984 و همزمان با 
وقوع «جنگ سرد» میان ایاالت متحده و اتحاد 
جماهیر شــوروى اکران شــد اضافه کرده است. 
در این فیلم راکى به شوروى ســفر مى کند تا در 
مقابل «ایوان دراگو» با بازى «دولف الندگرن» از 
عنوان قهرمانى خود دفاع کند. استالونه نویسنده، 
کارگردان و ســتاره این فیلم بود که در سراســر 
دنیا 300 میلیون دالر فروخت. اســتالونه در یک 
جلسه پرسش و پاســخ با هواداران حاضر خواهد 
شد و تصاویرى از پشت صحنه فیلم را به اشتراك 

مى گذارد.
«راکــى 4» در ســال 1985 پرفروش ترین فیلم 
چندگانه و پرفروش ترین درام ورزشــى سینما به 
مدت ربع قرن بود. دیگر بازیگران فیلم «بریجت 
نیلسن»، «برت یانگ»، «کارل ودرز»، «مایکل 
پاتاکى»، «رابرت دورنیک»، «تالیا شیر»، «استو 

ناهان» و «تونى برتون» بودند.

چند بازیگر به «دخترى با لباس ارغوانى» پیوستند 
و این فیلم سینمایى بزودى مقابل دوربین مى رود.
 فیلم ســینمایى «دخترى با لبــاس ارغوانى» به 
نویسندگى و کارگردانى خداداد جاللى این روز ها 
در مراحل پایانى پیش تولید قرار دارد و با انتخاب 
کامل بازیگران بزودى مقابل دوربین خواهد رفت. 
پس از قطعى شــدن حضور محمدرضا فروتن و 
ســمانه نصرى، به تازگى بازیگرانــى نظیر میترا 
حجار، علیرضا اســتادى، فرهــاد طوفان و مریم 
نعمتى نیا، (با معرفى) مصطفــى راغب، خواننده 
جوان موســیقى پاپ نیز به این فیلم عاشــقانه 

پیوسته اند.
روز چهارشنبه (14 مهر ماه) تست گریم بازیگران 
توسط مهرى شیرازى که به تازگى به پروژه ملحق 
شــده، انجام مى شــود. ظرف چند روز آتى چند 
چهره شناخته شــده دیگر نیز به این فیلم اضافه 

خواهند شد.
در خالصه داســتان «دخترى با لباس ارغوانى» 
آمده: اتوبوسى که به ســوى مقصدى نامعلوم در 
حال حرکت اســت و در بین راه مســافرانى را با 
خود همراه مى کند. هر یک از مسافران در زمانى 
نامعلوم داســتانى مشــترك دارند و در حین سفر 
با روایتى مواجه مى شــویم که گویــا براى تمام 

شخصیت ها آشناست....

بیست و پنجمین فیلم «جیمز باند» که مدتها در 
انتظار اکران بود در سراســر جهــان از هفته قبل 
اکران خود را در آمریکاى شمالى آغاز و با رکورد 

فروش روبرو شد.
« زمان مرگ نیست» که انتشار آن به دلیل همه 
گیرى کووید -19 چندین بار به تأخیر افتاد - روز 
جمعه 27/2 میلیون دالر از تعــدادى از بازار هاى 
خارجى به دســت آورد که مجمــوع فروش بین 
المللى سه روزه آن به 51/4 میلیون دالر رسید. این 
فیلم از یک هفته قبــل از اکران خود در آمریکاى 
شمالى که در 8 اکتبر آغاز مى شود به چنین فروشى 

رسیده است.
« زمان مرگ نیســت» که اولین نمایش جهانى 
خیره کننده را در اوایل این هفته در لندن به نمایش 
گذاشت، توســط کارى فوکوناگا کارگردانى شده 
اســت و پنجمین و آخرین حضــور دانیل کریگ 
در نقش جیمز باند است. بازیگران فیلم همچنین 
شامل لى سیدو، بن ویشاو، نائومى هریس، رالف 
فاینس و کریستوف والتز به همراه رامى ملک، آنا 

د آرماس و لشانا لینچ هستند.
«  زمان مرگ نیست» در بسیارى از بازار ها، از جمله 
در بریتانیا، جایى که سریال جاسوسى بریتانیایى 
همیشــه قهرمان یک دفتر بزرگ بوده اســت، 

رکورد ها را جمع آورى مى کند. 

حمید لوالیى 
در یک سریال طنز جدید

حامد بهداد و ولى زادگان
 در یک فیلم

زمان پخش سرى جدید مسابقه
 «دست فرمون»

حمید لوالیى به جمع بازیگران سریال در حال تولید ”خوشــنام“ پیوست و کماکان انتخاب بازیگران نیز در 
این مجموعه طنز ادامه دارد؛ ضمن اینکه قرار است به زودى بازیگران چند نقش اصلى دیگر به این پروژه 

اضافه شوند.
گروه تولید اکنون در لوکیشن خانه اصلى (خانه شهرام) حوالى میدان قیام درحال تصویربردارى هستند و با 
گذشت چند جلسه کار در این لوکیشن و همچنین با پیشــرفت فیلمنامه قصه «خوشنام» در لوکیشن هاى 
متعدد دیگر، تصویربردارى خواهد شد. بیشتر بازیگران اصلى این مجموعه طنز تاکنون مقابل دوربین رفتند.
ســریال طنز ”خوشــنام“ به تهیه کنندگى احمد زالى  و کارگردانى علیرضا نجف زاده و نویسندگى فهیمه 
سلیمانى براى شبکه یک سیما در حال تولید است. در خالصه داستان این سریال مى خوانیم که: از مکافات 

عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو.
حمید لوالیى،  هومن حاج عبدالهى، شهره لرستانى، ســحر ولدبیگى، فریده سپاه منصور، نیلوفر رجایى فر، 
محمدرضا داودنژاد، مهرداد ضیایى، ساناز ســماواتى، الهه جعفرى، ســیامک ادیب، سلمان خطى، فرزاد 

حاتمیان، سید رضا حسینى، پروین ملکى، مهرى آل آقا از بازیگران اصلى ”خوشنام“ هستند.

محمد ولى زادگان  به جمع بازیگران فیلم ســینمایى «پیرپسر» به نویســندگى و کارگردانى اکتاى براهنى 
پیوست.

محمد ولى زادگان که تاکنون تجربه  بازیگرى در مدیوم هاى مختلف تئاتر، سینما و تلویزیون را داشته است، در 
جدیدترین فعالیت خود به عنوان بازیگر در فیلم سینمایى «پیرپسر» مقابل دوربین رفته است.

این فیلم سینمایى ماه گذشته به تهیه کنندگى بابک حمیدیان و سرمایه گذارى ارسالن براهنى کلید خورد و 
فیلمبردارى آن همچنان ادامه دارد. «پیرپسر» دومین فیلم سینمایى اکتاى براهنى در مقام کارگردان است 
و بازیگرانى چون حامد بهداد، لیال حاتمى و حسن پورشیرازى تاکنون جلوى دوربین این فیلم سینمایى قرار 

گرفته اند. 
 پیش بینى مى شود، اولین نمایش این فیلم سینمایى در چهلمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود. 

در خالصه داستان فیلم سینمایى «پیرپسر» آمده است: به قول اون خدابیامرز؛ مردى که قانون نداشته باشه 
همیشه پسره، اگه پیر هم بشه، پیر پسره... 

پخش مسابقه «دســت فرمون»، با اجراى کامران تفتى همزمان با ضبط مراحل مختلف، از نیمه مهر آغاز 
مى شود.

 فصل سوم «دست فرمون» با تغییرات نسبت به دو فصل گذشته به روى آنتن مى رود.
اولین قسمت از این مسابقه جمعه (شانزدهم مهرماه) ساعت 23 از شبکه نسیم روى آنتن خواهد رفت و ادامه 

آن از شنبه (هفدهم مهر) تا سه شنبه، هرهفته به مدت چهار شب، ساعت 21 روى آنتن خواهد رفت.
بهنام صفاریان طراح پیست و کارشناس اتومبیلرانى و محســن معصومى کارشناس موتورسوارى مسابقه 
«دست فرمون» هستند و طراحى این فصل مطابق با اســتانداردهاى مسابقات اتومبیلرانى در هر مرحله با 

تغییراتى روبرو خواهد بود. 
فصل سوم مسابقه  «دست فرمون» به تهیه کنندگى محمود محمودى در 52 قسمت و با شعار «آرامش در 

خیابان، هیجان در پیست» تولید شده است.

اولین تصویر از لیال حاتمى در فیلم سینمایى «پیر پســر» به نویسندگى و کارگردانى اکتاى 
براهنى منتشر شد.

این فیلم ســینمایى ماه گذشــته به تهیه کنندگى بابک حمیدیان و سرمایه گذارى ارسالن 
براهنى کلید خورد و فیلمبردارى آن همچنان ادامه دارد.

«پیر پسر» دومین فیلم ســینمایى اکتاى براهنى در مقام کارگردان است و بازیگرانى چون 
حامد بهداد، لیال حاتمى، حسن پورشــیرازى و محمد ولى زادگان تاکنون جلوى دوربین این 

فیلم سینمایى قرار گرفته اند.
اولین نمایش این فیلم سینمایى در چهلمین جشنواره ملى فیلم فجر خواهد بود.

در خالصه داستان فیلم سینمایى «پیر پسر» آمده اســت: به قول اون خدابیامرز؛ مردى که 
قانون نداشته باشه همیشه پسره، اگه پیر هم بشه، پیر پسره…

اولین تصویر از لیال حاتمى
 در «پیر پسر»

بازیگر ســریال «گاندو» پیرامون اهمیت پرداخت به ســینماى کودك ابراز کرد: 
پرداخت به آثار کودك و نوجوان در عرصه آثار نمایشــى از اهمیت بســیار باالیى 
برخوردار است و من فکر مى کنم هر بازیگرى نسبت به این سبک ِدینى دارد که باید 

آن را به نوبه خود ادا کند.

سام نورى که در ســریال کودك و نوجوان «نارگیل» به ایفاى نقش پرداخته ادامه 
داد: فعالیت در حوزه کودك و نوجوان مى تواند ســهم بسزایى در تربیت و آموزش 
نسل آینده کشور به عنوان آینده سازان این آب و خاك داشته باشد و گاهى ازساخت 
آثار کودك و پرداختن به چنین موضوعاتى به عنوان ســوژه هاى بدون جذابیت یاد 
مى شود در صورتى که نه تنها اینچنین نبوده بلکه حتى تاکنون هنرمندان بزرگ و 
موفقى چون «اکبر عبدى» ، «محمدرضا شــریفى نیا»، «آزیتا حاجیان» و «پرویز 
پرستویى» در این عرصه کوشا بوده و آثار فاخر و ماندگار بسیارى را درحوزه تولیدات 

نمایشى کودك رقم زده اند.
ســام نورى پیرامون چالش ایفاى نقــش در ژانرهاى مختلف ابــراز کرد: با وجود 
عالقمندى به ژانر هــاى کمدى و درام که به عنوان ژانر هاى مادر مطرح هســتند 
ترجیح مى دهم بازى در ســایر سبک هاى نمایشــى را تجربه کنم و خالقیت خود 
درایفاى شخصیت هاى متفاوت را به منصه ظهور بگذارم و توانایى هایم در پردازش 

کاراکتر هاى مختلف را به چالش بکشم.
بازیگر سریال هاى «دیوار به دیوار» بابیان اینکه هنوز در زمینه نقش آفرینى به ورطه 
تکرار نیفتاده افزود: على رغم جذابیت بازى در کار هاى طنز سعى مى کنم نقش هاى 
متفاوت باساختار متمایز را در سبک هاى مختلف ایفا کنم و در این راستا تمام تالش 

خود را بکار میبندم تا از تکرار در شخصیت پردازى و تیپیکال شدن فاصله بگیرم.

 بازیگران دِین خود را به سینماى کودك ادا کنند
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سپاهان در هفته هاى ابتدایى با تیم هاى مدعى لیگ برتر مصاف نمى دهد 
و این تقریبا همان چیزى اســت که محرم نویدکیا امیــدوار بود پس از 

قرعه کشى براى تیمش رخ بدهد.
اگر پرسپولیس و استقالل را به همراه ســپاهان سه مدعى جدى کسب 
عنوان قهرمانى مســابقات لیگ بیســت و یکم بدانیم، طالیى پوشان 
اصفهانى تا هفته دهم که با آبى   پوشان پایتخت بازى خواهند کرد، با این 
دو تیم مسابقه نمى دهند و سپس دو هفته بعد از مصاف با استقالل، دیدار 
احتماال سرنوشت سازى را در راه قهرمانى مقابل پرسپولیس برگزار خواهند 
کرد؛ این تقریبا همان چیزى است که محرم نویدکیا در مصاحبه اى که در 
حاشیه  مراسم رونمایى از تیم فوتبال سپاهان در روز جمعه نهم شهریورماه 
1400 برگزار شد، به آن اشاره کرد. نویدکیا در این مصاحبه اینطور در مورد 
قرعه کشى ایده آلش صحبت کرد:«خیلى فرقى نمى کند ولى اگر بخواهم 
منصفانه حرف بزنم، دوســت داریم بازى اول در خانه باشد و با تیم هایى 
بازى کنیم که شاید معمولى تر به نظر مى آیند. در اصل کار همه تیم ها قابل 
احترامند. هیچ تیمى دوست ندارد در هفته هاى ابتدایى با حریفان اصلى 

بازى کند و براى من هم همینطور است. اما درنهایت فرقى نمى کند، چون 
تیمى که مى خواهد قهرمان شود باید با تمام تیم ها بازى کند.»

کمى به بازى هاى ابتدایى ســپاهان برگردیم، اگر از هفته دوم و ســوم 
بگذریم که طالیى پوشان باید در مسجد ســلیمان با نفت بازى کنند و 
سپس در اصفهان با هوادار مصاف بدهند که طبق صحبت هاى نویدکیا 
مى توان آنهــا را تیم هایى معمولى توصیف کرد، هفتــه ابتدایى و هفته 
چهارم چندان براى این تیم ساده نخواهد بود، چرا که باید در هفته اول با 
مس رفسنجان در خانه بازى کند که نسبت به سال گذشته تقویت شده و 
تجربه شکست 5 بر 1 فصل گذشته، نارنجى پوشان را با احتیاط زیاد و البته 
حس انتقام جویى به اصفهان خواهد فرستاد. البته این بازى همانطور که 
محرم نویدکیا آرزو کرده بود، در نقش جهان برگزار خواهد شد. در هفته 
چهارم هم این تیم باید در ورزشگاه فوالدشهر دیدارى سخت را مقابل 
شاگردان تارتار برگزار کند که در فصل گذشته این مربى توانست به عنوان 
سرمربى پیکان 2 امتیاز حساس و سرنوشت ساز را از طالیى پوشان در 
مسیر قهرمانى بگیرد. ضمن اینکه مصاف هفته پنجم با تراکتور هم، هر 

چند این تیم با شرایط خوبى آماده لیگ برتر نشده است، آسان نخواهد بود. 
در ادامه هم تیم فوتبال سپاهان پس از مصاف با فجر در شیراز و دیدار با 
نساجى در اصفهان باید به سیرجان برود تا یکى از سخت  ترین دیدارهاى 
خود را در هفته هشتم که دربى تهران برگزار مى شود، در سیرجان مقابل 

گل گهر با امیرقلعه نویى انجام دهد.
از هفته هشتم مصاف هاى سخت سپاهان آغاز مى شوند و این تیم پس 
از مصاف با گل گهر باید در خانه با نفت آبادان مصاف بدهد و سپس براى 

مصاف با استقالل به تهران برود.
دیدار بعدى سپاهانى ها نیز در هفته یازدهم در خانه مقابل پیکان خواهد 
بود که با سرمربیگرى مجتبى حسینى به هیچ وجه نمى توان این تیم را 
حریف آسانى به شمار آورد. مصاف با پرســپولیس که خانگى به شمار 
مى رود، اما مطابق حکم کمیته انضباطى در شهر دیگرى به جز اصفهان 
برگزار خواهد شد و دیدار با شــهرخودرو در مشهد هفته هاى دوازدهم و 
سیزدهم سپاهان را تشــکیل خواهند داد و درنهایت این تیم یک دیدار 
سخت دیگر را مقابل فوالد برگزار خواهد کرد که دیدار رفت در اصفهان 

خواهد بود و درنهایت آخرین دیدار این تیم مقابل آلومینیوم خواهد بود که 
دیدار رفت در اراك برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزى انجام شده سپاهان 9 بازى از 15 بازى نیم فصل 
اول خود در لیگ بیست و یکم را در اصفهان برگزار خواهد کرد و 

در هفت بازى از نیم فصل دوم در اصفهان میزبان خواهد بود 
که شرایط این تیم در نیم فصل دوم را سخت خواهد کرد؛ با 

این حال، میزبانى در هفته هاى اول و سى ام سبب مى  شود 
که این تیم در هفته آخر در صورتى که شانس قهرمانى 

داشته باشد، شرایط خوبى نسبت به رقبا داشته باشد.
با تمام این اوصاف باید اینطور نوشــت که با توجه به 
مواضع محرم نویدکیا، سپاهان صاحب قرعه بدى نشده 

و حاال باید دید شروع این تیم در مسابقات چگونه خواهد 
بود و سپس از هفته هشتم که رقابت هاى دشوارتر طالیى  پوشان 

آغاز مى شود، روند تیم در نیم فصل اول که سپاهان میزبانى هاى بیشترى 
نیز دارد، چطور پیش خواهد رفت و چطور به پایان خواهد رسید؟

دیدار دو تیم سپاهان و ذوب آهن در هفته چهارم رقابت هاى لیگ برتر 
بیست و یکم برگزار خواهد شد.

فصل گذشــته دربى اصفهان در هفته مقابل چهاردهم و بیست و نهم 
برگزار شد و در هر دو مسابقه این طالیى پوشان اصفهانى بودند که با 
پیروزى زمین مسابقه را ترك کردند. دیدار رفت این مسابقه با نتیجه 3 بر 
یک خاتمه یافت و در بازى برگشت شکست ذوب آهن با شوت سرکش 

امید نورافکن، این تیم را تا آستانه سقوط برد.
حاال و در شرایطى که فصل جدید مسابقات از 27 مهرماه آغاز مى شود، 
ســپاهان و ذوب آهن خیلى زود باید مقابل هم قــرار بگیرند و اینبار 
شاگردان مهدى تارتار در دیدار رفت که در هفته چهارم برگزار خواهد 
شد، در فوالدشهر به مصاف حریف همشهرى مى روند و دیدار برگشت 

در هفته نوزدهم در نقش جهان برگزار خواهد شد.
گفتنى اســت دو تیم اصفهانى چند روز پیش هــم در نقش جهان در 
دیدارى دوســتانه به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوى بدون 

گل خاتمه پیدا کرد.

ششمین قهرمانى طالیى پوشان ممکن مى شود؟

این همان قرعه اى بود که محرم مى خواست
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خواهد بود و درنهایت آخرین دیدار این تیم مقابل آلومینیوم خواهد بود که 
دیدار رفت در اراك برگزار خواهد شد.

5 بازى از 15 بازى نیم فصل  9طبق برنامه ریزى انجام شده سپاهان 9
اول خود در لیگ بیست و یکم را در اصفهان برگزار خواهد کرد و 

در هفت بازى از نیم فصل دوم در اصفهان میزبان خواهد بود 
که شرایط این تیم در نیم فصل دوم را سخت خواهد کرد؛ با 

دشود این حال، میزبانى در هفته هاى اول و سى ام سبب مى 
که این تیم در هفته آخر در صورتى که شانس قهرمانى 

داشته باشد، شرایط خوبى نسبت به رقبا داشته باشد.
با تمام این اوصاف باید اینطور نوشــت که با توجه به 
مواضع محرم نویدکیا، سپاهان صاحب قرعه بدى نشده 

و حاال باید دید شروع این تیم در مسابقات چگونه خواهد 
بود و سپس از هفته هشتم که رقابت هاى دشوارتر طالیى پوشان

آغاز مى شود، روند تیم در نیم فصل اول که سپاهان میزبانى هاى بیشترى 
به پایان خواهد رسید؟ دارد، چطور پیش خواهد رفت و چطور نیز

سبزپوشــان اصفهانى در این فصل با مهدى تارتار کار را استارت زده اند و 
باید دید قادر خواهند بود از نگرانى هاى فصول گذشته که با چالش عبور از 

منطقه سقوط همراه بوده، فاصله بگیرند یا خیر.
ذوب آهن نیز یکى از تیم هاى بود کــه در این فصل تغییرات خود را روى 
نیمکت داشــت. آنها بعد از اینکه با مجتبى حسینى موفق شدند از سقوط 
فاصله بگیرند، در این فصل تغییرات خود را با عقد قرارداد با مهدى تارتار و 

دادن نیمکت خود به این سرمربى دنبال کردند.
مهدى تارتار بــا تیمش این بار برخــالف چند فصل اخیــر هفته آخر با 
پرسپولیس تقابل نخواهد داشت و در هفته یازدهم در تهران باید به مصاف 
شاگردان یحیى گل محمدى بروند؛ این یکى از تغییرات قرعه این فصل تیم 
تارتار خواهد بود. شاگردان تارتار کار را در آبادان برابر تیم علیرضا منصوریان 
استارت خواهند زد و در دومین بازى برابر استقالل قرار مى گیرند. هفته سوم 
یکى از تقابل هاى ویژه براى تارتار محسوب مى شود؛ از این جهت که از یک 

سو باید برابر تیم سابق خود قرار گیرد (پیکان) و از سوى دیگر نیمکت این 
تیم نیز در اختیار مجتبى حسینى است که جایگاه دو سرمربى در این فصل 
جابه جا شده است. دربى اصفهان هفته چهارم و به میزبانى ذوب آهن در 

فوالدشهر برگزار خواهد شد.
در ادامه برنامه بازى هاى این فصل سبزپوشان اصفهان از هفته پنجم به 

بعد را با هدایت مهدى تارتار مشاهده مى فرمایید:
هفته پنجم: پدیده مشــهد - ذوب آهن، هفته ششــم: ذوب آهن– فوالد 
خوزســتان، هفته هفتم: آلومینیــوم اراك - ذوب آهن، هفته هشــتم: 
ذوب آهن– مس رفسنجان، هفته نهم: نفت مسجدسلیمان - ذوب آهن، 
هفته دهم: ذوب آهن– هوادار تهران، هفته یازدهم: پرســپولیس تهران 
- ذوب آهن، هفته دوازدهم: تراکتور تبریز - ذوب آهن، هفته ســیزدهم: 
ذوب آهن– فجرسپاسى شــیراز، هفته چهاردهم: نســاجى مازندران - 

ذوب آهن و هفته پانزدهم: ذوب آهن– گل گهر سیرجان.

برنامه بازى هاى ذوب آهن در فصل بیست و یکم

از تقابل ویژه تا دربى زودهنگام براى مهدى تارتار
دربى اصفهان؛ 
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آیا شایعاتى که از چند روز قبل در مورد اختالف بین 
قاسم حدادى فر کاپیتان باتجربه ذوب آهن و مهدى 

تارتار مطرح شده، صحت دارد؟
بى شــک حدادى فــر یکــى از بهتریــن و البته 
بدشــانس  ترین هافبک هاى میانــى فوتبال ایران 
اســت که بارها و بارها با مصدومیت هاى سنگینى 

مواجه شده است.
بازیکن وفادار ذوب آهن که بعــد از مدتها دورى از 
میادین شــرایط حضور در تمرینــات تیمش را پیدا 
کرده بخاطر یک اتفاق عجیب، با ذوب آهن تمرین 

نکرده است.
داستان از این قرار است که در یکى از جلسات تمرینى 
ذوب آهن، مهدى تارتار از کاپیتان تیمش مى خواهد تا 
میزان دوندگى اش را به اندازه بازیکنان جوان باال ببرد 
و به اندازه آنها آماده باشد و اگر چنین شرایطى را ندارد، 
تارتار حاضر است اسم او را به عنوان یکى از اعضاى 

کادر فنى تیمش به باشگاه اعالم کند.
این صحبت هاى سرمربى ذوب آهن باعث ناراحتى 
حدادى فر شده و طبق شنیده ها، مدیران این باشگاه 
– که از دید آنها ماجراى به وجود آمده بین کاپیتان و 
سرمربى تیمشان، چیزى جز سوءتفاهم نیست – در 
تالشــند تا هر چه زودتر این ماجــرا را حل کنند و 

حدادى فر در تمرینات تیمش شرکت کند.
باید منتظر ماند و دید کاپیتان 38 ساله ذوب آهن این 
فصل هم براى تیمش به میدان خواهد رفت یا اینکه 

اتفاق دیگرى درباره حدادى فر رخ خواهد داد.

دیدار تدارکاتى ذوب آهن-استقالل که قرار بود 
هفته جارى برگزار شــود با توجه به قرعه کشى 

بازى هاى لیگ برتر انجام نخواهد شد.
یکى از برنامه هاى آماده سازى تیم ذوب آهن در 
هفته جارى برگزارى بازى دوستانه با استقالل 
بود که این بازى انجام نخواهد شــد چرا که در 
قرعه کشى مشخص شد این دو تیم در هفته دوم 

مسابقات باید با هم رودررو شوند.
به همین بهانه ذوب آهن احتماًال دیدار تدارکاتى 
خود را با نساجى تکرار خواهد کرد. این دو تیم یک 
بار در هفته هاى گذشته در استادیوم انقالب کرج 
با هم مسابقه دادند که تیم نساجى با یک گل پیروز 
شد. نساجى همچنین قصد دارد سه شنبه هفته 
جارى در تهران بازى دوستانه اى را پشت درهاى 

بسته با تیم پدیده مشهد انجام دهد.

مدافع گرجستانى سپاهان در مورد وضعیت خودش و این 
تیم در فصل جدید صحبت کرد.

گئورگى ولسیانى در خصوص تمرینات آماده سازى پیش 
فصل تیم ســپاهان اظهار کرد: ما تمرینات آمادگى را با 
برنامه ریزى کادرفنى به شــکل دقیق و منظم پیگیرى 
مى کنیم. تمرینات بسیار فشرده و سخت هستند و در خیلى 
از روزها دو جلسه تمرینى روزانه داریم که نشان از جدیت 
مجموعه براى فصل جدید دارد. سه دیدار تدارکاتى هم 
داشتیم و قرار است تا شروع فصل بازهم دیدار تدارکاتى 
داشته باشیم که یکى از آنها بازى مهم با پرسپولیس است 
و مى تواند آماده سازى خوبى براى ما پیش از شروع فصل 

جدید باشد.
وى در مورد قرعه کشى لیگ برتر و قرعه سپاهان که در 
هفته نخست باید به مصاف مس رفسنجان برود هم گفت: 
من خیلى به این مسائل اعتقادى ندارم و تیمى که هدفش 
پیروزى و کسب عناوین مهم است نباید تمرکزش روى 
این باشــد که در کدام هفته با چه حریفى بازى مى کند. 
شــاید چینش بازى ها تاثیر اندکى هم داشته باشد ولى 

نباید تمرکز و توجه ما را به خودش جلب کند و تیمى که 
قصد موفقیت دارد باید این را در خودش ببیند که توانایى 
شکست دادن هر حریفى را در هر شرایطى داشته باشد و ما 

هم اهداف بزرگى داریم.
مدافع گرجستانى سپاهان در مورد نقل و انتقاالت این تیم 
در پنجره زمستانى هم توضیح داد: در فصل نقل و انتقاالت 
همیشه نفراتى جدا مى شوند و بازیکنانى اضافه مى شوند. 
خوشحالم از اینکه باشگاه در نقل و انتقاالت فعالیت خوبى 
داشت و بازیکنان با کیفیت و با تجربه جذب کردیم که از 
بهترین هاى مارکت ایران بودنــد. بازیکنان خوبى هم از 
دست دادیم و از طرفى جاى خوشحالى دارد که با نفرات 
مهمى هم تمدید شــد. فکر مى کنم در مجموع سپاهان 
عملکرد خوبى داشت و تیم خوبى براى فصل جدید داریم.

ولسیانى در مورد جدایى پیام نیازمند و تغییر گلر در سپاهان 
که ارتباط مســتقیمى با خط دفاع دارد هم گفت: پیام گلر 
خوبى بود و عملکرد درخشــانى در اینجا داشت و در حال 
حاضر هم دو گلر خیلى خوب جذب تیم شدند. نیما میرزازاد 
را که از نساجى مى شناسم و مى دانم چقدر با کیفیت است 

و کریستوفر کنت هم به تازگى به جمع ما اضافه شده و با 
او در این جلســات تمرینى و دیدارهاى تدارکاتى آشنایى 
پیدا کردم و او هم از کیفیت باالیى برخوردار است و فکر 

نمى کنم در این پست سپاهان مشکلى داشته باشد.
وى در مورد پنج سال حضور در ایران بدون کسب عنوان 
قهرمانى و اهدافش براى فصل جدیــد توضیح داد: من 
اینجا هستم تا یک واقعیت را به شــما بگویم. اینکه من 
پنج ســال در فوتبال ایران بودم و هیچ جامى باالى سر 
نبردم یک موضوع دردناك و عذاب آور براى من است و 
از درون من را مى خورد. خصوصًا اینکه چهار سال از این 
پنج سال با ذوب آهن و سپاهان در کورس قهرمانى بودم 
ولى یک عادتى در زندگى دارم و آن این اســت که هرگز 
به گذشته نگاه نمى کنم و فقط تمرکزم روى آینده است. 
چیزى که مى دانم این اســت که فصل جدید فصل من و 
هم تیمى هایم است و قصد داریم نتایج خوبى کسب کنیم 
و فکر مى کنم فصل جالبى در پیش داشته باشیم و از شما 
هم دعوت مى کنم امسال بنشــینید و نمایش سپاهان را 

ببینید و از آن لذت ببرید.

مدافع گرجستانى سپاهان در مو
تیم در فصل جدید صحبت کرد.
گئورگى ولسیانى در خصوص تم
فصل تیم ســپاهان اظهار کرد
برنامه ریزى کادرفنى به شــک
مى کنیم. تمرینات بسیار فشرده
از روزها دو جلسه تمرینى روزانه
مجموعه براى فصل جدید دارد
داشتیم و قرار است تا شروع فص
داشته باشیمکه یکى از آنها بازى
و مى تواند آماده سازى خوبى برا

جدید باشد.
وى در مورد قرعه کشى لیگ بر
هفته نخست باید به مصاف مس
من خیلى به این مسائل اعتقادى
کسبعناوین مهم اس پیروزى و
این باشــد که در کدام هفته با
شــاید چینش بازى ها تاثیر اند

امسال از 
نمایش سپاهان
 لذت ببرید

ولسیانى:
دیدار تدارکاتى 

ذوب آهن- استقالل 
لغو شد

علت غیبت 
کاپیتان 

ذوب آهن 
در اردوى 

تهران 

بازتاب دعوت از 
قائدى و نوراللهى در

 دبى اسپورت

توقف یاران رضایى مقابل بیرشوت

لوون در حضور مهاجم ایرانى خود به تساوى برابر بیرشوت رضایت داد.
در چارچوب دیدارهاى هفته دهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم فوتبال لوون که برخالف مسابقه قبل کاوه 
رضایى را در فهرست و جزو نفرات اصلى خود داشــت، از ساعت 22:15 شنبه شب در ورزشگاه دن 

دریف به مصاف تیم قعرنشین بیرشوت رفت.
یاران رضایى پس از دو هفته ناکامى در کسب پیروزى که با یک شکست مقابل میشلن و توقف برابر 
کلوب بروژ براى آنها همراه بود، در دیدار با بیرشوت پایین جدولى هم نتوانستند نتیجه خوبى بگیرند 

و در خانه فقط یک امتیاز به دست آوردند.
تیم فوتبال لوون در این مسابقه که یک اخراجى هم در لحظات پایانى داد، به تساوى 

بدون گل مقابل بیرشوت دســت یافت تا 9 امتیازى شود و در جایگاه شانزدهم 
جدول ژوپیر لیگ بلژیک قرار بگیرد.

کاوه رضایى، مهاجم ایرانى لوون در دیدار مقابل بیرشوت 56 دقیقه در زمین 
بود و پنجمین بازى فصل خود در ژوپیر لیــگ بلژیک را انجام داد، اما مثل 

دیدارهاى اخیرشان نتوانست در گلزنى موفق عمل کند.

وب سایت دبى اسپورت با اشاره به دعوت شدن مهدى قائدى و احمد 
نوراللهى به اردوى تیم ملى ایران، از تقابل آنها با امارات خبر داد.

دو روز پیش اسامى بازیکنان مورد نظر دراگان اسکوچیچ براى حضور 
در تیم ملى فوتبال ایران اعالم شد که مطابق انتظار، نام مهدى قائدى 
و احمد نوراللهى دو بازیکن شباب االهلى در فهرست نفرات دعوت 
شده نیز دیده مى شود که این اتفاق مورد توجه رسانه معروف اماراتى 

قرار گرفته است.
دبى اسپورت با تیتر «قائدى و نوراللهى در فهرست ایران براى دیدار 
با امارات حضور دارند»، نوشت: دراگان اسکوچیچ  سرمربى تیم ملى 
ایران لیســت نهایى خود را براى دیدار با تیم هاى ملى امارات و کره 
جنوبى در سومین و مهمترین مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 قطر 

در منطقه آسیا اعالم کرد.
این وب سایت در ادامه نوشته اســت:  ایران پس از برگزارى دو دور 
نخست، با کسب دو پیروزى در صدر جدول رده بندى گروه قرار دارد 

و 6 امتیاز کامل این مسابقات را به دست آورده است.
در ادامه این گزارش دبى اسپورت به بررسى فهرست تیم ملى پرداخته 
و نوشته است: لیست تیم ملى ایران در راســتاى تالش براى حفظ 
شانس خود براى صعود به جام جهانى، داراى تغییراتى جزئى است. 
زبیر نیک نفس هافبک، عارف آقاســى مدافع و جعفر سلمانى مدافع 

چپ از لیست جدید ایران خارج شده اند.
دبى اســپورت در ادامه به حضور دو لژیونر ایرانــى حاضر در امارات 
پرداخته و نوشته است: اسکوچیچ اکثر بازیکنانى را که در دیدارهاى 

گذشته از آنها اســتفاده کرده بود را به اردوى تیم ملى دعوت کرده 
اســت. از جمله دو بازیکن از شــوالیه هاى سرخ (شــباب االهلى) 
متشکل از مهدى قائدى و احمد نوراللهى نیز در این فهرست حضور 

دارند.
دبــى اســپورت در پایان نیز بــه زمــان حضــور کاروان تیم ملى 
فوتبال ایــران در امارات اشــاره کرده و نوشــته اســت کــه آنها 
ســوم اکتبــر (11 مهــر) وارد دبى خواهند شــد و مــورد پذیرایى 
فدراســیون فوتبــال امارات قــرار خواهنــد گرفت تــا دو تیم در 
7 اکتبر (15 مهر) در اســتادیوم زعبیل شــهر دبى بــه مصاف هم

 بروند.
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رئیس بخش مراقبت هاى ویژه بیمارســتان شهید دکتر 
لبافى نژاد با اشاره به اینکه 10 درصد بیماران کرونایى در 
بیمارستان بسترى مى شوند، افزود: از این میزان 2درصد 
افراد با شدت بیشتر بیمارى در بخش مراقبت هاى ویژه 
تحت نظر قرار مى گیرند و داروهایى که براى از بین بردن 
ویروس و بهبود فــرد مبتال به کرونا مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد، را دریافت مى کنند.  
دکتر نوید شــفیق درخصوص اینکه چه بیمارانى با چه 
عالئمى مى توانند در منزل قرنطینه شــوند، گفت: پالس 
اکسیمتر به عنوان یک ابزار سنجش اکسیژن خون باید 
در همه خانه ها باشــد و اگر فردى عالئم بیمارى کرونا را 

در خود مشاهده کرد در صورت کاهش اکسیژن خون از 
سطح 92 درصد باید حتماً به بیمارستان مراجعه کند و تحت 
درمان قرار گیرد، اما با اکسیژن باالى 92 و عالئم جزئى 
مى تواند درمان سرپایى شــود. وى افزود: ویزیت آنالین 
زمانى خوب اســت که فرد کرونایى از وضعیت عمومى 
مناسبى برخوردار باشد اما چنانچه سطح اکسیژن به کمتر 
از 92 برسد، با ویزیت آنالین نمى توان فرد را درمان کرد 
بلکه باید به مراکز درمانى مراجعه کرد و با انجام اســکن 
ریه زیر نظر پزشک متخصص یا بیمارستان فرد را درمان 
کرد که در صورت درگیرى ریه با درصد باال نیز در بخش 

مراقبت هاى ویژه وضعیت بیمار کنترل مى شود. 

عضو کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا درباره علت 
فوت برخى اعضاى کادر درمان على رغم واکسیناسیون 
کامل گفت: هیچ یــک از واکســن هاى کرونا به طور 
صد در صد از ابتــال و مرگ و میر بــه کرونا جلوگیرى

 نمى کند.
مجید مختارى اظهار کرد: از سوى دیگر آنتى بادى هاى 
مؤثِر ایجاد شده توسط اکثر واکسن هاى موجود در جهان، 
پس از حدود سه ماه شروع به فروکش کردن مى کنند و 
پس از شش ماه، سطح آنتى بادى هاى تولیدشده توسط 
این واکســن ها کاهش قابل مالحظــه اى پیدا مى کند 
بنابراین علت ابتالى کادر درمان على رغم واکسیناسیون 

کرونا، این اســت که این مدت از تزریق واکســن آنها 
گذشته و سطح پادتن ها کاهش یافته است. وى در پاسخ 
به اینکه چه افرادى باید دوز بوســتر(دوز سوم/ تقویتى) 
واکسن کرونا را دریافت کنند؟ گفت: نظر ما این است که 
عالوه بر کادر درمان، افرادى که ریسک باالى ابتال به 
کرونا را دارند مانند افراد دچار نقص ایمنى، سرطان هاى 
پیشرفته و بیمارى هایى که سیستم ایمنى را تحت الشعاع 
قرار مى دهند نیز دوز ســوم را دریافت کنند اما باید این 
مســئله را در نظر گرفت که گروه هــاى پرخطر براى 
دریافت واکسن کرونا نباید منتظر واکسن خاصى بمانند 

و خود و خانواده را به خطر بیندازند.

ویزیت آنالین 
تا چه زمانى مناسب است

علت فوتى هاى کادر درمان 
علیرغم واکسیناسیون کرونا 

نیاز سرطانى ها 
به دوز سوم واکسن

   ایسـنا |همه گیـرى کوویـد-19، شـرایط 
استرس زایى براى بیماران مبتال به سرطان پدید آورده 
که تحت شیمى درمانى قرار دارند زیرا شیمى درمانى 
نه تنها به سـرطان، بلکه به سـلول هاى ایمنى مورد 
نیاز بدن براى دفـاع در برابر عفونت ها حمله مى کند. 
بررسى جدید پژوهشگران دانشگاه «آریزونا» نشان 
مى دهد که بیماران تحت شیمى درمانى فعال، واکنش 
ایمنى کمترى نسـبت به دو دوز واکسـن کووید-19 
داشـته اند امـا در صـورت تزریق دوز سـوم واکسـن 
کوویـد-19 مى توانند بـه ایمنى قابل قبـول در برابر 

کروناویروس برسند.

ممنوعیت کرونایى
 آبادانى ها

   خبرآنالیـن |معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه 
شهرستان آبادان گفت: از دوشـنبه دوازدهم مهر ماه 
هیچ کارمندى در دسـتگاه هاى دولتى و نیمه دولتى 
حق ورود بـه اداره متبوعـه اش را بـدون ارائه کارت 
واکسـن کرونا ندارد و ایـن عدم حضـور غیبت تلقى 
مى شود. سید زین العابدین موسوى افزود: اگر یکى از 
کارمندان معذورات پزشکى در تزریق واکسن دارد با 
ارائه مستندات پزشکى باید این ادعا را ثابت کند. وى 
تصریح کرد: این ابالغ شامل تمامى کارمندان رسمى، 

قراردادى و با هرنوع قرارداد دیگر است.

آگهى انحالل
شرکت شهباز فیدار آیریا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 67691 و شناســه ملى 
14009993816 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مورخ 
1400/06/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و آقاى رسول شهباز گهروئى کدملى 
1271243830 به ســمت مدیر تصفیه 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب گردیدند 
و آدرس محل تصفیه شرکت منحله استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک 
، کوچه على قلى بیک[4] ، خیابان آیت اله 
زاهد ، پالك 52 ، ساختمان تجارى ادارى 
مستاجران ، طبقه دوم ، واحد 6 وکد پستى 
به شماره 8136895581 مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1201123)

آگهى تغییرات
شرکت پارســیان تراز آتشگاه سهامى 
خاص به شــماره ثبت 48310 و شناسه 
ملــى 10260665210 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1400/06/13 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: - محمد 
صدرى به شماره ملى 1285137175، 
زهراصدرالدیــن بــه شــماره ملــى 
1290751587 و احمدرضــا صدرى به 
شــماره ملى 1284792641 به سمت 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخــاب گردیدند. - طاهــره جانثارى 
الدانى به شــماره ملى 1283450240 
به ســمت بازرس اصلى و بتول تاجمیر 
ریاحى به شــماره ملى 1290052891 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1201135)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سامان مزرعه سپاهان درتاریخ 1400/06/28 به شماره ثبت 68789 به شناسه ملى 
14010285914 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور تجارى و بازرگانى در خصوص تهیه و تامین و بسته بندى و توزیع و تولید 
مواد غذایى و محصوالت غذایى، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص 
کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى 
داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت 
ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و 
غیر تخصصى داخل و خارج کشور 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 شهرك شهید کشورى ، مجموعه ناز ، خیابان بوستان 4 ، خیابان (ادیب) ، پالك 0 ، ساختمان کیو 2-6 
، بلوك Q6 ، طبقه هشتم ، واحد 81 کدپســتى 8169344306 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 276006151 مورخ 1400/06/15 نزد بانک 
شهر شعبه جهان نماى اصفهان با کد 276 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حمید لیاقتى به 
شماره ملى 0043356230 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى محمدسروش لیاقتى به شماره ملى 1271888815 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى محمدسپهر لیاقتى به شماره ملى 1271888882 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء سهامدار خانم شهال عسکریان و مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ندا ناظمى 
سنجرى به شماره ملى 0492158691 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محمدسلیم سعیدى به 
شماره ملى 1270605542 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1201095)

آگهى تغییرات
شرکت پالیز پاد سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
27771 و شناسه ملى 10260484857 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/17 آقاى 
محمدرضا منتظرى به شماره ملى 1288140193 
بســمت نایب رئیس هیــات مدیــره ، آقاى محمد 
جهانگیرى به شــماره ملى 5279761291 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى بهنام اقبالى به شماره ملى 
1756085269 بسمت مدیرعامل و عضو اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1201128)

آگهى تغییرات
شرکت بسپار گستر روان مهر سهامى خاص به شماره 
ثبت 1792 و شناســه ملــى 14004087260 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/08 
آالء قربانیان بشــماره ملى1092209050 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره - مظاهر مختارى دینانى بشماره 
ملى1140738232 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
- على مختارى دینانى بشماره ملى1142455955 
بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1201103)

آگهى تغییرات
شــرکت صدر ذوب رضوانشهر ســهامى خاص به 
شماره ثبت 518 و شناسه ملى 10862058537 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - تراز و صورتهاى مالى سال 1399 به تصویب رسید. 
- مصطفى رمضانى به شماره ملى 5129499921 
بسمت بازرس اصلى و روح اله مختارى به شماره ملى 
6609175233 بسمت بازرس على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون 

(1201133)

آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا گــران نقش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 24513 و شناسه ملى 
10260453016 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/08 ماده 37 
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصى 
که هیات مدیره تعیین خواهد نمود همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1201130)

فقدان مدارك
برگ ســبز و ســند کمپانــى خودرو 
ســوارى پــژو تیــپ پــارس مدل 
1387 بنزینــى بــه شــماره موتور 
12487027878 و شــماره شاسى 
NAAN01CA68E707648 بــه 
شــماره پالك 53 – 664 ل 71 متعلق 
بــه مائــده براهیمى به شــماره ملى 
1292624973 فرزند اسفندیار مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت اســکان فوالد ســپهر سهامى 
خاص به شــماره ثبت 416 و شناسه ملى 
10260524797 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/05/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : هیات مدیره کلیه اختیارات 
قانونى خود مندرج در ماده 40 اساسنامه را 
به مدیرعامل تفویض نمود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى دهاقان 

(1201536)

آگهى تغییرات
انجمن خیریه خاتم االنبیاء کهریز سنگ موسسه 
غیر تجارى به شــماره ثبت 65 و شناســه ملى 
10260019474 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1399/10/05 و به اســتناد نامه 
شماره 1465/14/516/2 مورخ 1400/2/07 
فرماندهى انتظامى شهرستان نجف آباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : رضا صالحى به شــماره ملى 
1091718466 به ســمت رییس هیات مدیره 
و سیدمحسن هاشــمى کهریزسنگى به شماره 
ملى 1091758530 به ســمت نایب رییس و 
محمدباقرامینى کهریزســنگى به شــماره ملى 
1142007375 به سمت مدیرعامل و محمدرضا 
امینى کهریزسنگى به شماره ملى 1091657629 
به سمت خزانه دار و جعفرلطفى کهریزسنگى به 
شــماره ملى 1091259895 و حسن قربانى به 
شماره ملى 1091688664 و محمودابراهیمى 
کهریزسنگى به شــماره ملى 1091694771 
به ســمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شــدند.کلیه اوراق واسناد مالى 
وتعهدات موسســه با امضاى دونفر ازاشخاص 
ذیل بامهر موسسه معتبراست. (مدیرعامل وخزانه 
داریارئیس هیات مدیره یا نائــب رئیس هیات 
مدیره) اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1201389)

آگهى تغییرات
انجمــن خیریــه خاتم االنبیــاء کهریز ســنگ 
موسسه غیر تجارى به شــماره ثبت 65 و شناسه 
ملى 10260019474 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى مــورخ 1399/09/28 و به 
اســتناد نامه شــماره 1465/14/516/2 مورخ 
1400/2/07 فرماندهى انتظامى شهرستان نجف 
آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رضــا صالحى به 
شماره ملى 1091718466 و سیدمحسن هاشمى 
کهریزســنگى به شــماره ملى 1091758530 و 
محمدباقرامینــى کهریزســنگى به شــماره ملى 
1142007375 و محمدرضا امینى کهریزســنگى 
به شــماره ملــى 1091657629 و جعفرلطفى 
کهریزســنگى به شــماره ملى 1091259895 و 
حســن قربانى به شــماره ملى 1091688664 
و محمودابراهیمى کهریزســنگى به شــماره ملى 
1091694771 به ســمت اعضــاى اصلى هیات 
مدیره و لطف اله براتى کهریزســنگى به شــماره 
ملى1091716196 و حسنعلى اسدى نجف آبادى 
به شــماره ملى 1091705968 به سمت اعضاى 
على البدل هیات مدیره براى مدت دوسال و مصطفى 
شمسى کهریزسنگى به شماره ملى 1091716005 
بسمت بازرس اصلى و حسنعلى شمس کهریزسنگى 
به شماره ملى 1091668752 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1201395)

آگهى تغییرات
شرکت ایســتا سازه شایان ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 27517 و شناســه ملى 
10260482363 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/06/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: على گلشــنى به کدملــى 1288162979 
بســمت مدیر عامل و رئیس هیئــت مدیره و 
آسیه نائبیه به کدملى 1292991259 بسمت 
نایب رئیــس هیئت مدیره و زینــب نائبیه به 
کدملى 1271353830 بســمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. امیر 
ذهبیون به کدملى 0452556041 و احمدرضا 
ابوالقاسمى به کدملى 1288060394 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1201400)

آگهى تغییرات
شرکت نوین لیزر صبا شــرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 1800 و شناسه ملى 
14007581550 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طبق اختیار 
حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 01 / 06 / 1400 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با رعایت 
تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى 
قانون تجارت شــماره سرمایه شرکت از 
محل مطالبات حال شــده و صدور سهام 
جدید از مبلــغ 1000000 ریال به مبلغ 
60000000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: 
سرمایه شــرکت مبلغ 60000000000 
ریال اســت کــه به 6000000 ســهم 
10000 ریالى با نام عادى منقســم شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1201403)

آگهى تغییرات
شــرکت پویا نهاد زاگرس سهامى خاص 
به شــماره ثبت 43909 و شناســه ملى 
10260617597 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/05/18 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : خدیجه رضائى به شماره ملى 
2432519957 و فرید ذرعى به شماره 
ملــى 3251125486 و راحله رضائى به 
شــماره ملى 2432816889 به سمت 
اعضاء اصلى هیأت مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. حمیدرضا استکى 
به شماره ملى 1288194315 به سمت 
بازرس اصلى و فاطمه مهین پرور به شماره 
ملى 1292318333 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1202055)

روى موج کووید-19

با توجه به تمرکز بر واکسیناسیون علیه بیمارى کووید 19، 
متخصصان حوزه بهداشت در ایاالت متحده آمریکا از مردم 

خواسته اند که تزریق واکسن آنفلوآنزا را نیز کنار نگذارند.
متخصصان سالمت مى گویند که موارد ابتال به آنفلوآنزا در 
طول همه گیرى کرونا به پایین ترین ســطح کاهش یافته 
است. ایاالت متحده و اروپا زمســتان گذشته موارد اندك 
ابتال به این بیمارى را گزارش کرده اند و در نیمکره جنوبى 
که فصل شــیوع آنفلوآنزا را به تازگى پشت سر گذاشته  نیز 
مانند نیمکره شمالى موارد اندك ابتال به این بیمارى ثبت 

شده است.
اما با بازگشایى مدارس و مشــاغل و از سرگیرى سفرهاى 

بین المللى، آنفلوآنزا مى تواند بازگردد.
مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ایاالت متحده مى گوید 
تقریبا همه نیاز به واکسیناسیون ساالنه آنفلوآنزا دارند یعنى 
واکسیناسیون آنفلوآنزا از نوزادان شش ماهه آغاز مى شود. 
با این حال بیمارى آنفلوآنزا براى بزرگســاالن باالى 65 
سال، کودکان خردســال، زنان باردار و افرادى که مبتال به

 بیمارى  هاى خاص از جمله بیمارى  هــاى قلبى و ریوى 
هستند خطرناك است و نیاز به واکسیناسیون در این گروه ها 

بیشتر احساس مى شود.
محدودیت  هاى کووید 19 مانند ماسک زدن و ماندن در خانه 
به ویژه براى کودکان که بزرگ ترین عامل انتشار آنفلوآنزا 
هستند به وضوح باعث کاهش شــیوع این بیمارى شد. اما 
به محض اینکه ماسک ها برداشته شــد، ایاالت متحده با 
موجى غیرمعمول از کودکان مبتال به ویروس دیگرى با نام 
سین سیشیال تنفسى در تابستان روبرو شد که در بیمارستان 
بسترى شدند. این بیمارى معموًال در زمستان بیشتر دیده 
مى شود. بنابراین، شرایط مشــابهى نیز ممکن است براى 

آنفلوانزا مخصوصا با سرد شدن هوا پیش آید.
پیش بینى آنفلوآنزا بسیار دشوار است. مدیر مرکز آنفلوآنزاى 
سازمان جهانى بهداشت مى گوید: آنفلوآنزا در پاییز امسال 
کمى بیشتر از گذشته در گردش است، از جمله در چین این 
بیمارى افزایش داشته است. وى تاکید کرد که ممکن است 
مردم کمى آسیب پذیرتر باشــند چراکه قبل از همه گیرى 
15 تا 30 درصد از مردم هر ســاله در معرض آنفلوآنزا قرار 

مى گرفتند.

وى افزود: اگر آنفلوآنزا شیوع پیدا کند، فرصت بیشترى براى 
گســترش در این فصل خواهد داشت. مقام هاى بهداشتى 
کشورها معموال مردم را تشویق مى کنند که واکسن خود را 

تا پایان اکتبر (تا یک ماه آینده)  دریافت کنند.
واکسن هاى کووید 19 از ابتال به ویروس کرونا و واکسن هاى 
آنفلوآنزا از ویــروس آنفلوآنزا جلوگیــرى مى کنند. این دو 
همپوشــانى ندارند اما مى توانید در یک زمان هم مبتال به 
کووید شــوید و هم آنفلوآنزا یا پس از ابتــال به یکى از این 

بیمارى ها به بیمارى دیگر مبتال شوید.
کالج پزشکان اورژانس آمریکا توصیه مى کند که از بیمارى 
مضاعــف دورى کنید و هر دو واکســن را بزنیــد. در حال 
حاضر واکســن کووید 19 براى افراد باالى 12 ســال در 
دسترس است. همچنین واکســن  هاى آنفلوآنزا به اندازه 
واکسن هاى دیگر بیمارى ها قدرتمند نیستند با این حال اگر 
افراد به آنفلوآنزا مبتال شوند، در صورت واکسینه شدن در برابر 

آنفلوآنزا، احتماال بیمارى بسیار خفیفى را تجربه مى کنند.

همزمانى واکسیناسیون آنفلوآنزا و کرونا الزم است؟
عضو کمیته ملى واکســن کرونا درباره چرایى عدم 
واردات واکســن فایزر که قرار بود براى خرید آن از 
منابعى از غیر از آمریکا و انگلستان اقدام شود، گفت: 
مطلب این بود که طرح مطالعاتى تزریق واکسن فایزر 
بر خانم هاى باردار متوقف شد؛ زیرا داوطلبین پروژه 
را رها کردند و بر همین اساس هم چون فایزر نتایجى 
بر خانم هاى باردار نداشت و منتشر نکرد، این واکسن 

براى این امر وارد نشد. 
دکتر مصطفى قانعى اظهار کرد: باید واکسنى را براى 
خانم هاى باردار تزریق کنیم که قبًال امتحانش را پس 
داده باشد. براى کادر درمان هم واکسن هاى متعددى 
در نظر گرفته مى شود و شاید اینکه تزریق دوز سوم 
کادر درمان را تا رسیدن فایزر متوقف کنیم، صحبت 
درستى نباشد، اگر شش ماه از تزریق دوز دوم گذشته 
باشد باید واکسیناسیون یادآور انجام شود. وى با بیان 
اینکه واردات واکسن جانســون و جانسون هم در 
برنامه قرار دارد و منعى بــراى وارداتش نبود، افزود: 
اما میزان واردات و زمان آن را ســازمان غذا و دارو 

اعالم مى کند. 
قانعى با بیان اینکه نحوه واکسیناســیون افراد زیر 
12 سال نیز بر اساس پروتکل هاى بهداشتى وزارت 
بهداشت اعالم خواهد شــد، افزود: در برخى منابع 
علمى عنوان مى شــود افراد باالى 14 ســال را با 
بزرگساالن یکسان در نظر بگیریم، اما واکسیناسیون 
کمتر از 12 سال اکنون موضوع قابل بحث در دنیاست 
و باید نتایج دنیا در این زمینه را هم مطالعه کنیم. از 
طرفى باید از واکسن داخلى نورا هم حمایت کنیم تا 

بتواند تحقیقات خود بر این گروه سنى را انجام دهد.

علت توقف اقدامات براى 
واردات فایزر 



سالمتسالمت 07074146 سال هجدهمدوشنبه  12 مهر  ماه   1400

آگهى افراز پالك 16/1786 ناحیه گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان
نظر باینکه خانم زینب جاللى طحان فرزند عباس مالک مشاعى پالك 1786 فرعى 
واقع در زواره شانزده اصلى گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان باستناد آئین نامه قانون 
افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذر ماهه 1357 تقاضاى افراز مالکیت مشاعى خود 
را از پالك فوق بطرفیت خانم عصمت هاشمى فرزند میرزا آقا و خانم ها زهرا و سکینه و 
فاطمه و آقاى سیدعباس همگى هاشمى فرزندان سید محمد و خانم ها مریم السادات، 
نجم السادات، عفت سادات، نداسادات و آقایان سید حسین وسید عباس و سید محسن 
همگى هاشمى طباطبایى و خانم صدیقه معصومى طبایى زواره همگى از وراث مرحوم 
سید رضا هاشــمى طباطبایى زواره را نموده و اعالم داشته آدرسى از خواندگان مرقوم 
در دست نمیباشد لذا بدینوسیله به اطالع میرساند معاینه محل و تنظیم صورتمجلس 
در روز یکشنبه مورخ 1400/07/25 ساعت 9 صبح به اتفاق نماینده ونقشه بردار ثبت 
در محل بعمل مى آید لذا در روز و ساعت مقرر در محل مورد تقاضا حاضر شوید . عدم 
حضور شما مانع رسیدگى نخواهد گردید. م الف: 1201784 - خیراله عصارى - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك زواره /7/140

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008002251 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/08 - نظر 
به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 4115 فرعى از یک اصلى که در 
دفتر 522 صفحه 367 بنام محمد مهدى مجاهدى ثبت و سند مالکیت المثنى صادر 

گردیده که ششــدانگ پالك فوق در رهن بانک مسکن شعبه صاحب  الزمان میباشد 
اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 140021702008008935 
- 1400/6/7 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
7476- 1400/4/6 به گواهى دفترخانه شماره 347 شهرضا رسیده است مدعى است 
که ســند مالکیت المثنى اول آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى دوم نســبت به مالکیت خود از پالك فوق را نموده لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى  شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1201956 - مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /7/141

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

1- راى شماره 140060302026006441 مورخ 1400/05/13 هیات سه آقاى 

فرشاد کاظمى به شناسنامه شماره 21880 کدملى 1292136081 صادره اصفهان 
فرزند احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
298,60 مترمربع پالك شماره 169 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

2ـ راى شــماره 140060302026006442 مورخ 1400/05/13 هیات ســه 
آقاى فرهاد کاظمى به شناسنامه شماره 21878 کدملى 1292136065 صادره 
اصفهان فرزند احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 298,60 مترمربع پالك شــماره 169 فرعى از 15177 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/07/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 - م الف: 

1199591 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/132

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

راى شــماره 140060302026004384 مورخ 1400/03/25 هیات سه خانم 
زهرا درى دولت آبادى به شناســنامه شــماره 1172 کدملــى 1290975175 
صادره اصفهان فرزند عباســعلى نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 42,53 مترمربع پــالك شــماره 56 فرعــى از 14915 اصلى واقع 
در اصفهان بخــش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهــان خریدارى 
طبق مبایعــه نامه عــادى مــع الواســطه از مالکیت مالک رســمى حســن

 آقا عابدى
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/27 - م الف: 1199472 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /7/128

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهندسى بهشت آئین ملل سبز درتاریخ 1400/06/27 به شماره ثبت 68768 به شناسه ملى 14010280510 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : خدمات فضاى سبز و کشاورزى شامل طراحى ، نظارت ، اجرا ، احداث و نگهدارى پروژه هاى فضاى سبز و 
برگزارى دوره هاى آموزشى گلها و گیاهان - خرید وفروش انواع ادوات ، بذر و نهاده هاى کشاورزى -اجراى کلیه امور و خدمات مربوط به پروژه هاى ساختمانى شامل مشاوره، نظارت، طراحى، اجرا- معمارى و شهر سازى - نقشه کشى - تاسیسات آبرسانى - طراحى و اجراى سیستم هاى تاسیسات - مرمت و زیبا سازى و پا کسازى شهر، خیابان ها و منازل 
مسکونى و کلیه ارگانهاى دولتى و غیر دولتى - خدمات مالى و حسابدارى - کلیه خدمات پشتیبانى اداره جات نظیر خدمات طبخ غذا و سرویس دهى براى ادارات و ارگان ها - تامین نیرو - تایپ و تکثیر - خدمات حمل و نقل عمومى درون شهرى - خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى 
و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص بصورت موقت صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى صرفا در راستاى 
اهداف شرکت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح ، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 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 مفتح ، کوچه شهید سیدساعدهاشمى[8] ، بن بست رخش ، پالك - 17 ، پالك قدیمى 21 ، طبقه همکف کدپستى 8156753553 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
3001دب و مورخ 1400/06/14 نزد بانک دى شعبه اصفهان با کد 3001 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم عباسیان نجف آبادى به شماره ملى 1091269289 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرحناز السادات هاشمى طباطبائى زواره به شماره ملى 1270560948 و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى علیرضا حق شناس به شماره ملى 1287033105 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه موحدى نجف آبادى به شماره ملى 1816759260 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سعید دلفانى به شماره ملى 4072301523 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 

درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1201401)

از کجا بفهمیم  پیر شدیم؟

منصوره شهریارى احمدى،روان شناس گفت: پیرى با عدد سنى مشخص 
نمى شود بلکه به حس انسان بستگى دارد. اگر حس پیرى و شکستگى زود 
به سراغ انسان بیاید احساســى منفى است ولى اگر انسان تا رسیدن به این 
احساس زمان زیادى از عمرش را طى کند خوب است. وقتى فرد مى داند 
که با بالندگى زندگى کرده و ادامه عمرش هم با عزت و سربلندى مى گذرد 

احساس پیرى نمى کند و ترس از پیرى هم به خودش راه نمى دهد.
وى در پاسخ به این سوال که چرا افراد احساس پیرى مى کنند، تصریح کرد: 
شاید برداشت هاى ما از پیرى خوب نبوده و یا رفتارهایمان با افراد سالمند 
به گونه اى باید باشد نبوده اســت که این افراد وقتى به پشت سرشان نگاه 

مى کنند غمگین مى شوند و باعث مى شود احساس پیرى کنند.
این روانشناس یادآور شد: کســى که بداند تا آن نقطه از زندگى که ایستاده 
است دســتاوردهاى خوبى دارند و به این دستاوردهایش افتخار مى کند، از 
طرفى آن قدر پویا است و براى سال هاى بعدى زندگى خود هدف و برنامه 
دارد که بتواند احســاس خوبى از زندگى داشته باشــد احساس پیرى هم 
نمى کند.شهریارى افزود: وقتى وارد روانشناسى رشد مى شویم مراحل رشد 
از تشکیل نطفه آغاز مى شود بر اساس محدوده سنى نام گذارى شده است. 
اما به عقیده من چیزى که در روانشناسى رشد مشخص شده است در اطراف 

مختلف متفاوت است.

وى تصریح کرد:بهتر اســت هرکس براى تشــخیص میزان پیرى اش به 
حســش مراجعه کند و ببیند چقدر حاضر اســت براى هرچه بهتر ساختن 
ادامه زندگى تالش کند. جوان ماندن، ارتباط موثر با خود و محیط، با انرژى 
بودن برنامه ریزى و هدفگذارى درست در کنار تالش مثبت و معنادار باعث 
مى شود تالش هاى فرد به به نتیجه مورد نظرش رسیده و به خطا نرود که 

همه اینها راه کارها و نشانه هایى براى پیر نشدن است.
شهریارى افزود:وقتى بچه ایم دوست داریم بزرگ شویم تا همه ما را به عنوان 
انسانى بالغ بشناسند و وقتى بزرگ مى شویم دوست داریم کودك باشیم؛ این 
حس به این دلیل است که در بزرگ سالى سه مسئولیت مهم ادامه تحصیل، 
اشتغال و ازدواج بر عهده ما قرار داده مى شــود و از پس این سه مسئولیت 
بر آمدن انسان را با چالش مواجه مى کند و در جامعه هم هر یک از این ها را 
انجام ندهیم احساس بدى داریم.وى ادامه داد:یکى از مسائل بسیار مهمى 
که در زندگى تجربه مى کنیم میزان دستیابى به آرزوهاست. اگر در دوران 
نوجوانى خودآگاهى درستى داشته باشیم اهداف، آرزوها و مسیر رسیدنمان 
به آنها را بر اساس توانایى هایمان ترسیم مى کنیم و باعث مى شود به اهداف 

بیشترى دست یابیم و در نتیجه در سنین باالتر احساس ناکامى نمى کنیم.
این روانشناس اظهار داشــت: ما در تمام عمر براى دوره بعدى زندگیمان 
ســرمایه گذارى مى کنیم و در هر دوره این ما هستیم که با نگاه مستقل و 
باور محکم به خودمان مى توانیم ارزش هاى وجودى مان را رشد و پرورش 
بدهیم. از پایان دوره جوانى که هویت به تمامیت مى رسد مهم این است که 
محتواى دریافت شــده در دوران قبلى تا چقدر درست بوده است که بتواند 

آینده زندگى شخص را تامین کند.
شهریارى خاطرنشان کرد: در روش هاى تربیتى عالوه بر زمان گذاشتن براى 
کودك، روش درست صرف کردن این زمان هم مهم است و در تمام زندگى 
پیش روى فرد تاثیر مى گذارد. بسیارى از افراد زمانى که براى بچه هایشان 
مى گذارند زیاد است اما چون مسیر درستى را طى نمى کنند تربیت صحیحى 

برایشان حاصل نمى شود.
وى گفت:اگر همه مراحل رشد به درستى طى شود فرد نه در جوانى که در 
سنین باالتر به احساس پیرى مى رســد ولى بازهم در همان سن بالندگى 
مى کند و ممکن است هنوز هم انگیزه براى تالش کردن داشته باشد. اگر 

گذشته انسان سست باشد زودتر به سن پیرى مى رسد.

مطالعات اخیر محققان نشان مى دهد شــادى در جوانى و نوجوانى از بروز زوال شناختى در پیرى جلوگیرى 
مى کند.در حالى که تحقیقات قبلى نشان مى داد ضعف ســالمت قلب و عروق به جریان خون مغزى آسیب 
مى رســاند و احتمال زوال عقل را افزایش مى دهد؛ مطالعات جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان مى دهد 

سالمت روانى نیز یک عامل موثر در اختالل شناختى است.
در این مطالعه 15 هزار شرکت کننده 20 تا 89 ساله شــرکت کردند که به سه گروه جوان، میانسال و سالمند 
تقسیم شدند. عوامل مختلفى از جمله سن،  جنس، نژاد، تحصیالت، شاخص توده بدنى و استعمال دخانیات 
نیز در این مطالعه لحاظ شد.بر اساس این مطالعات افسردگى یکى از مهمترین دالیل بروز زوال عقل است. 

جوانان و نوجوانان شاد، کمتر در معرض اختالل شناختى و زوال عقل در بزرگسالى قرار دارند.
مطالعات نشان مى دهد افسردگى از راه هاى مختلفى به حافظه آسیب مى رساند. ولى مهمترین آن مى تواند از 
طریق هورمون ها باشد. تولید هورمون استرس گلوکوکورتیکوئیدها منجر به آسیب به هیپوکامپ مغز مى شود. 
این بخش مسئول حافظه است و سازماندهى و ذخیره خاطرات جدید را بر عهده دارد. مطالعات دیگر نشان 

مى دهد افسردگى مى تواند به کاهش حجم مغز بینجامد.
این مطالعه بیش از پیش نشان مى دهد که افسردگى یک عارضه بســیار جدى است و باید در مراحل اولیه 

غربالگرى و درمان شود.
مهمترین عالیم افسردگى عبارتند از: احساس غم، اندوه، پریشانى و ناامیدى به صورت مستمر، تحریک پذیرى 
عصبى حتى در مواجهه با مسائل کم اهمیت، بى عالقگى و بى میلى نسبت به انجام امور عادى، شرکت در 
جمع دوستان و خانواده، تفریح، ورزش و کارهاى گروهى، اختالل خواب شامل کم خوابى یا پرخوابى، احساس 
خستگى مزمن و کمبود انرژى، کاهش یا افزایش اشــتها، کاهش یا افزایش وزن، احساس سردرگمى، بى 
ارزش بودن، بى حوصلگى و احساس گناه، بروز دردهاى ناگهانى و مشکالت جسمى جدید از قبیل درد پشت 
و سردرد، نداشتن تمرکز، اضطراب، اختالل در قدرت تصمیم گیرى و حافظه و تکرار افکار مرگ و خودکشى.

دیابت نوع 2 معموال با اندازه گیرى قند خون قابل شناسایى است اما برخى نشانه ها هم 
مى تواند خبر از ابتال به این بیمارى بدهد. بنابراین آگاهى نسبت به سالمتى بدن از 
راه هاى درمان به موقع است.پاها از حساس ترین اعضاى بدن در مبتالیان به دیابت 
بوده و محققان معتقدند با شناختن عالئم دیابت نوع 2 در پاها مى توانید سریع تر این 
مشکل را شناسایى و مراحل درمان را آغاز کنید. دیابت نوع 2 بر اثر اختالل در تولید 
انسولین در بدن ایجاد مى شود. وقتى انســولین به طور مناسبى پردازش نشود، قند 
خون بدن افزایش مى یابد. سطح باالى قند خون به طور مداوم مى تواند مجموعه اى 

از مشکالت را در بدن ایجاد کند که بسیارى از آنها با آسیب عصبى همراه است.
وقتى قند خون به اعصاب اندام هاى انتهایى بدن مانند دست ها، پاها و بازوها آسیب 

مى رساند به آن «نوروپاتى محیطى» مى گوییم. محققان آمریکایى بر این باورند که 
وجود پنج حس در پاها نشان مى دهد قند خون باال به اعصاب پاها آسیب وارد کرده 
است. بى حسى یا سوزن سوزن شدن پاها درد همراه با سوزن سوزن شدن، درد شدید 
پاها و احساس سوزش در پاها از عالئمى است که ممکن است نشانه ابتال به دیابت 

نوع 2 باشد.
گاهى نشانه هایى روى پاها ظاهر مى شود که ممکن است بیانگر دیابت نوع 2 باشد. 
بنابراین به کوچک ترین تغییرى که در پاها مشاهده مى کنید، بى توجه نباشید. تغییر 
در رنگ پوست، تغییر در دماى پوست، تورم در پاها و قوزك، درد در ناحیه پاها، نازك و 
براق شدن پوست پاها، عدم تعریق در پاها، گرفتگى پا و ساق پا هنگام استراحت یا راه 
رفتن، زخم هایى که روى پا ایجاد شده و سر باز کرده اند و درمان آنها به کندى صورت 
مى گیرد و حتى متوجه وجود آنها نمى شوید، ناخن هاى پا که آلوده به قارچ است، بوى 
نامطبوع از زخم ایجاد شده در پا، میخچه یا پینه، ترك خوردگى هاى خشک در ناحیه 
پوست به ویژه در قسمت پاشنه پا و بوى پا که غیرعادى است و از بین هم نمى رود. 
همان طور که گفتیم برخى مبتالیان به دیابت نوع 2 با آسیب عصبى دچار بى حسى 
در ناحیه پاها مى شوند و در نتیجه هیچ عالمتى ندارند. این آسیب عصبى مى تواند 

توانایى احساس درد، سرما یا گرما را از بین ببرد.
در مبتالیان به دیابت نوع 2 همیشه نداشتن درد عالمت خوبى نیست و مى تواند زنگ 
خطر باشد. بنابراین همین درد مى تواند بیانگر وجود یک مشکل بوده که بى توجهى 
به آن ممکن است تبعات زیادى داشته باشد. بیماران مبتال به دیابت که دردى حس 

نمى کنند، حتى با بریدگى، زخم یا سوزش در ناحیه پاها هم احساسى ندارند. 

در این مطالعه محققان دانشگاه میشیگان بیش از 5800 غذا را مورد ارزیابى قرار دادند 
و آنها را بر اســاس میزان بیمارى هاى تغذیه اى براى انسان و تأثیرشان بر محیط 

زیست رتبه بندى کرد.
نتایج نشــان داد جایگزینى 10 درصــد از کالرى دریافتى روزانه از گوشــت گاو و 
گوشت هاى فرآورى شده با ترکیبى از میوه ها، سبزیجات، آجیل، حبوبات و غذاهاى 
دریایى مى تواند میزان کربن رژیم غذایى را تا یک سوم کاهش دهد و به افراد این 

امکان را مى دهد تا 48 دقیقه در روز به عمرشان بیفزایند.
«کاترینا استیلیانو»، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «به طور کلى، 
توصیه هاى غذایى فاقد جهت خاص و قابل اجــرا براى ایجاد انگیزه در افراد براى 
تغییر رفتار است و به ندرت توصیه هاى رژیم غذایى به اثرات محیطى مى پردازد.»

محققان این مطالعه غذاها را بر اساس عملکردهاى تغذیه اى و محیطى شان، مانند 
چراغ راهنمایى، در سه منطقه رنگى سبز، زرد و قرمز طبقه بندى کردند.

منطقه سبز نشان دهنده غذاهایى است که توصیه مى شود در رژیم غذایى افزوده شود 
و حاوى غذاهایى است که هم از نظر تغذیه مفید هستند و هم تأثیرات زیست محیطى 
پایینى دارند. غذاهاى این منطقه عمدتاً شامل آجیل، میوه ها، سبزیجات مزرعه اى، 

حبوبات، غالت کامل و برخى از غذاهاى دریایى هستند.
منطقه قرمز شامل غذاهایى اســت که تأثیرات تغذیه اى یا زیست محیطى قابل 
توجهى دارند و باید در رژیم غذایى افراد کاهش یافته یا از مصرف شان اجتناب شود. 
تأثیرات تغذیه اى در درجه اول ناشى از گوشت هاى فرآورى شده و آب و هوا و سایر 
تأثیرات زیست محیطى ناشى از گوشت گاو، گوسفند و گوشت هاى فرآورى شده 

بوده است.
«اولیویه ژولیت»، عضو تیم تحقیق، مى گوید: «ضرورت تغییرات رژیم غذایى براى 
بهبود سالمت انسان و محیط زیست مشخص است. یافته هاى ما نشان مى دهد که 
جایگزینى هاى کوچک هدفمند، راهکار امکان پذیرى براى دستیابى به مزایاى قابل 
توجه بهداشتى و زیست محیطى بدون نیاز به تغییر قابل توجه در رژیم غذایى است.»

غذایى که به عمر انسان مى افزایددیابت را در پاها جستجو کنید

شادى در جوانى
 از زوال عقل در پیرى جلوگیرى مى کند
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رییس سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى 
اســتان اصفهان بیان کــرد: 72درصد فروشــگاه هاى 
آفت کــش نباتى در اســتان اصفهــان، بــه داروخانه 

گیاه پزشکى تبدیل وضعیت یافته اند.
مهدى تقى پور در جلسه هماهنگى در خصوص نظارت بر 
فعالیت فروشگاه هاى آفت کش هاى نباتى ضمن تبیین 
قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت واحدهاى گیاه پزشکى، 
بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد داروخانه هاى 
گیاه پزشکى تاکید کرد و گفت: سالمت غذایى کشور در 
گرو استفاده بهینه از نهاده هاى کشــاورزى و مبارزه به 
موقع با آفات و بیمارى هاى گیاهى اســت و در این بین 
نقش داروخانه هاى گیاه پزشکى از طریق تامین، توصیه 
و عرضه آفت کش هاى نباتى به صورت فنى بسیار حایز 

اهمیت است.
وى با اشــاره برنامه ریزى هاى دقیق توســط سازمان 
نظام مهندســى کشــاورزى و منابع طبیعى به منظور 
سازمان دهى و سامان دهى شبکه عرضه سموم کشاورزى 
افزود، 72درصد فروشگاه هاى آفت کش نباتى در استان 
اصفهان، با دریافت مجوز مربوطه به داروخانه گیاه پزشکى 
تبدیل وضعیت یافته اند و رسالت اصلى این واحدهاى فنى 
با استفاده از دانش کارشناسان داراى پروانه اشتغال معتبر، 
جلوگیرى از مصرف بى رویه ســموم کشاورزى است و 
بهره برداران و تولیدکنندگان مى توانند ســموم مورد نیاز 
خود را از طریق این واحدها که داراى تابلوى متحدالشکل 

در سراسر استان و کشور هستند، تامین کنند.
تقى پور با اشــاره به تعامالت برقرار شــده با فرماندهى 
نیروى انتظامى استان اصفهان در خصوص جلوگیرى از 
دخالت اشخاص حقیقى و حقوقى فاقد صالحیت و فاقد 

پروانه اشــتغال معتبر در امور فنى و مهندسى کشاورزى 
اظهار داشــت، قطعًا با واحدهاى فاقد مجوز فعالیت در 
زمینه توزیع سموم دفع آفات گیاهى نیز برخورد قانونى 

به عمل خواهد آمد.
رییس سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى 
استان اصفهان از مراکز خدمات کشاورزى غیردولتى به 

عنوان پشتیبانان تولید در بخش کشــاورزى یاد کرد و 
افزود سیاست کارى سازمان نظام مهندسى کشاورزى 
و منابع طبیعى اســتان اصفهان به جاى توسعه ساختار 
ادارى، اســتفاده حداکثرى از ظرفیــت و توانمندى این 
مراکز براى اشاعه دانش و نظارت بر حسن اجراى قوانین 
و مقررات بخش کشاورزى است و از این رو با شناسایى 

مراکز واجد شــرایط، نظارت میدانى مستمر و منسجم 
بر عملکرد فروشندگى هاى ســموم دفع آفات گیاهى و 
داروخانه هاى گیاه پزشکى را به صورت جدى از نیمه دوم 
ســال جارى با همکارى این مراکز انجام خواهد داد و بر 
اســاس گزارش هاى واصله با تخلفات احتمالى برخورد 

خواهد کرد.

تبدیل 72 درصد فروشگاه هاى آفت کش 
کتاب «هنــر، معاصر، اصفهــان» (درآمدى بر هنر نباتى به داروخانه گیاه پزشکى

معاصر در اصفهان) با حضــور اهالى فرهنگ و هنر 
رونمایى شد.

 «هنــر، معاصر، اصفهان» عنوان کتابى اســت که 
به همت موزه هنرهاى معاصر وابســته به سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان و به 
کوشــش علیرضا ارواحى، مرتضا بصراوى و رسول 
کمالى در دو بخش شامل مولفه ها و مضامین مفاهیم 
هنر سنتى و هنر معاصر و درآمدى بر روند نوگرایى در 

هنر اصفهان تألیف شده است.
معــاون فرهنگــى هنرى 
سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى و رییس 
مــوزه هنرهــاى معاصر 
اصفهان گفت: تمام تالش 
ما در سه سال و نیم گذشته 
در موزه هنرهــاى معاصر 
اصفهــان این بــود که به 
هنرهــاى معاصــر و البته 
هنرهاى نوگرا وفادار بمانیم، 
البته این به معناى زیر سوال 
بردن هنرهاى سنتى نیست 

و هنرهاى معاصر نیز از شــاخه هاى هنرهاى سنتى 
رشد مى کند.

مهدى تمیزى افــزود: همچنین در این دوره تالش 
کردیم در حوزه علوم نظرى بــه خصوص در حوزه 
کتاب به تولیــد و تألیف بپردازیم تــا در تاریخ هنر 

اصفهان باقى بماند.
وى اظهار داشــت: امیدوارم شــهر اصفهان و موزه 
هنرهاى معاصر در آینده شاهد رویدادهاى ارجمند 
در حوزه هنرهاى معاصر باشــد و به ایران و جهان 

معرفى کند.
علیرضا ارواحى، نویسنده و پژوهشــگر هنر نیز در 

خصــوص رونمایى این کتاب تصریــح کرد: کتاب 
«هنر، معاصــر، اصفهان» یک درآمد اســت و قرار 
نیســت پایان بخش مبحث هنر معاصر در اصفهان 
باشد و الزم است مقاالت و کتاب هاى دیگرى نیز در 

این حوزه نوشته شود.
وى افزود: در عنوان کتاب میان کلمات هنر، معاصر و 
اصفهان فاصله گذاشته ایم، چون هنوز درباره ماهیت 
هنر معاصر اصفهان با پرسش مواجه هستیم و سوال 
اینجاست که آیا مى توانیم آثارى با عنوان اصطالح 
ترکیبى هنر معاصر اصفهان در شهر ببینیم و درباره 

آن پژوهش کنیم و بنویسیم یا خیر.
این پژوهشــگر هنر ادامه داد: هنرهاى ســنتى در 
اصفهان ریشــه دار اســت و نهادهاى دولتى براى 
هنرهاى سنتى برنامه هاى گوناگونى برگزار کرده اند 
اما تــالش کردیم در این فضا بــه هنرهاى معاصر 

بپردازیم.
ارواحى بیان کرد: متأســفانه به وجه نظرى هنر در 
اصفهان کمتر پرداخته شده که خوشبختانه با حمایت 
موزه هنرهاى معاصر اصفهان و با تألیف کتاب هاى 
گوناگون به وجه تئوریک هنــر در اصفهان توجه و 

پرداخته شد.

درآمدى بر هنر معاصر
  در کتاب "هنر، معاصر، اصفهان"

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه معامالت شــرکت اتاق292 : تاســاعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 
1400/07/24

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/07/25
دریافت اسناد : سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
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نوبت اولنوبت اول

دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان 
شرکت توزیع برق اصفهان در 4 محل برگزار شد.

مدیر امور کارکنان ورفاه شــرکت توزیع برق اصفهان 
گفت :کانون بازنشستگان یک تشکل منسجمى است و 
در کانون، همکاران بازنشسته نیز ظرفیت بسیار خوبى 

براى همکارى و تعامل سازنده با یکدیگر را دارند.
مجید جوانمرد در ادامه گفت: با تشکیل انتخابات جدید 
به جد افکار جدید تشکیل مى شود و اتاق فکر مناسبى 
براى استفاده از امکانات و همچنین استفاده از ایده هاى 

جدید شکل مى گیرد.
وى تصریح کرد: ایــن انتخابات با همکارى مشــاور 
مدیرعامــل در کانــون بازنشســتگان ،معاونت منابع 
انســانى و دفتر حراســت و امور محرمانه انجام گرفت 
و 107 نفــر از همکاران بازنشســته در ایــن انتخابات 

شرکت کردند ومراکزى که بازنشستگان راى خود را به 
صندوق ارا ریختند  شامل کانون باز نشستگان در خیابان 
شــکر شــکن ،خیابان امام خمینى امور برق شمالغرب 
،خیابــان ارغوانیه امور بــرق نواحى جــى و در نهایت 
خیابان مالصدرا امور برق جنوب شرق انتخابات صورت 

گرفت.
وى خاطر نشــان کرد :علت پراکندگى نقاط انتخابات 
یکى سالمتى بازنشستگان عزیز و عدم ایجاد ازدحام و 
دیگر اینکه دسترسى بیشتر وراحتى براى بازنشستگان 

بود.
گفتنى است انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان 
هر 4 سال یک بار با حضور مشاور مدیرعامل در کانون 
بازنشستگان ،معاونت منابع انسانى و دفتر حراست و امور 

محرمانه انجام مى شود .

برگزارى انتخابات هیأت مدیره کانون بازنشستگان شرکت توزیع برق

سرپرســت اداره کل کانون پرورش فکــرى کودکان و 
نوجوانان اســتان اصفهان از الگو ســازى اسطوره هاى 
واقعى دفاع مقدس بــا تولید محتوا و فــرم و قالب هاى 

فرهنگى،هنرى وادبى در کانون خبر داد.
نسرین باباپور در ویژه برنامه حدیث حماسه ها اظهار داشت: 
هفته دفاع مقدس یادآور هشت سال حماسه و ایثار وازخود 
گذشتگى است و وظیفه ما است که کودکان و نوجوانان 
را با مفاهیم ایثار، شهادت، شجاعت، مقاومت و رشادت با 
ظرفیتى بسیار بزرگى که در اختیار داریم با ابزار فرهنگ و 
هنر آشنا کنیم و بستر ساز نقش آفرینى کودکان ونوجوانان 
در عرصه هــاى بزرگ میدانى باشــیم وبا الگوســازى

 اسطوره هاى دفاع مقدس ،ادبیات کودك ونوجوان را با 
ادبیات پایدارى وهنر انقالب اسالمى پیوند بزنیم وزمینه 
ساز تبیین صالبت اسالم وخون شهدا وارزش هاى واالى 

اسالمى وانسانى در بین جامعه هدف خود باشیم .
در ادامه مدیر کل حفظ و نشــر آثار دفاع مقدس استان 
،ضمن تشکر ازمجموعه کانون پرورش فکرى کودکان 
ونوجوانان اســتان به خاطر تولید برنامه هاى مطلوب در 

حوزه دفاع مقدس براى قشر کودك ونوجوان ومخاطب 
خاص،اظهار داشت: ارزشهاى دفاع مقدس را باید بازبان 
خود بچه ها وبا ابزار خاص هنرى وحساسیت باال ،به طور 

غیر مستقیم به کودکان و نوجوانان آموزش داد.
ســرهنگ رضایى در بخش دیگرى از ســخنان خود به 
الگوســازى اســطوره ها و تبیین فرهنگ دفاع مقدس 
باخالقیت و نوآورى وجلوگیرى از تحریف واقعیت هاى 

دفاع مقدس با مستند سازى آثار ومراجعه به منابع موثق 
براى تولید محتوا اشــاره کرد وگفت: مدیران آینده نظام 
اسالمى همین بچه ها هستند که با بصیرت افزایى وترسیم 
و تبیین بیانیه گام دوم انقالب اسالمى" ابالغى از طرف 
رهبرى معظم انقالب اسالمى" ، سبک زندگى آنها را به 
سوى جامعه آرمانى اسالمى ببریم و زمینه ساز ظهور امام 

عصر(عج) باشیم.

الگو سازى اسطوره هاى دفاع مقدس با استفاده از ابزار هنر

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران براى 
نخستین بازدید خود از مناطق 12گانه شرکت به منطقه 

اصفهان سفر کرد.
به گزارش روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، ارســالن رحیمى به همراه 
سید جعفر علیزاده مدیر خطوط لوله، على دائمى میالنى 
رئیس HSE و ســید عزت اله میرحسینى رئیس روابط 
عمومى شــرکت طى دو روز از منطقه اصفهان بازدید به 

عمل آوردند.
مدیر عامل و هیئت همراه پــس از ورود به اصفهان طى 
بازدید شــبانه از مرکز انتقال نفت و تأسیســات شهیدان 

رهنما در جریان فعالیت هاى این مرکز قرار گرفتند.
در ادامه مدیر عامل شــرکت و هیئت همراه جهت بازدید 
از پروژه تعویض 4 کیلومتر از خط لولــه 30 اینچ مارون 
ـ اصفهان عازم اســتان چهار محال و بختیارى شــدند. 
مدیرعامل در بدو ورود به کارگاه عملیاتى پروژه از نزدیک 
با همکاران فعال دیدار و از سوى مدیر منطقه گزارشى از 

روند اجراى پروژه ارائه شد.
وى ضمن تشکر از تمامى کارکنان فعال در پروژه، سرعت 
عمل و کیفیت اجراى آن را مطلوب ارزیابى کرد و به منظور 
تسریع در آغاز عملیات Tie-in دستورات الزم را صادر 

نمود، همچنین در بازدید میدانى از مسیر خط لوله نفت خام 
مارون به اصفهان در محــدوده بخش میانکوه در جریان 

محل نصب تجهیزات مورد نیاز در این پروژه قرار گرفت.
وى سپس با حضور در مرکز انتقال نفت شماره 6 مارون 
از بخش صنعتى مرکز انتقال نفــت و پروژه هاى در حال 

انجام بازدید به عمل آورد.
مدیرعامل شــرکت در ادامه بازدید از منطقه اصفهان در 
جلســه اى صمیمى با مدیر، معاونین و روساى واحدهاى 
ســتادى منطقه اصفهان ضمن تأکید بــر اینکه انتقال، 
نگهدارى و پشتیبانى حدود 15 هزار کیلومتر خطوط لوله 
نفت خام و فرآورده هاى نفتى در سطح کشور وظیفه مهمى 
است، گفت: باید یک دل و همراه با هم، با تمام توان براى 

حفظ آن تالش کنیم.
رحیمى بیان داشت: با انتقال روزانه بالغ بر 550 هزار بشکه 
نفت خام در مســیرى صعب العبور از مارون تا اصفهان، 
همچنین انتقال گسترده مواد نفتى در کنار نیروى انسانى 
کارآزموده این منطقه را به عنوان منطقه اى مهم در سطح 

شرکت تبدیل نموده است.
وى ضمن تأکید بر اهمیت کار تیمى در شرکت گفت: کار 
تیمى فقط منحصر به فعالیت یدى نیست و فعالیت فکرى 

هم مى طلبد.

مدیرعامل شرکت در رابطه با مشکالت تأمین تجهیزات 
و تعمیرات توربین ها و دستگاه هاى صنعتى گفت: الزم 
اســت ما از تولیدات و تجهیزات داخلى که جوابگوى نیاز 
ما هستند اســتفاده کنیم، در حال حاضر تفکرها انقالبى 
هستند که در پى آن کار جهادى هم انجام مى شود و من 

از چنین اقدامى حمایت مى کنم.
وى در پایان اضافه کرد: صندلى ها و جایگاه هایى که ما به 
آنها تکیه داده ایم امانت هستند و روزى باید آنها را تحویل 
دهیم، نباید فعالیت ما طورى باشد که در روز قیامت مدیون 

شهدا باشیم.
در این جلســه مهندس ســیاوش اورنگى مدیر منطقه 
اصفهان، ضمن تشکر از حضور مدیرعامل و هیئت همراه 
در این منطقه گفت: بازدیــد مدیرعامل و هیئت همراه از 
منطقه اصفهان به عنوان اولین منطقه در دوران مسئولیت 
مدیرعامل جدید شرکت، نشان از اهمیت منطقه اصفهان 
در سطح شــرکت و اهتمام ایشــان به پیگیرى مسائلى 
که بازتاب عمده اى در عملکرد شــرکت دارد مى باشد، 
همچنین منطقه اصفهان پیگیر اســتفاده از توربین هاى 
ساخت داخل کشور مى باشد تا عالوه بر حمایت از تولیدات 
داخلى و مهندســان ایرانى بتوانیم از تجهیزات و قطعات 

بروز و قابل دسترس استفاده کنیم.

بازدید مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از منطقه اصفهان

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از 
امداد رسانى نجاتگران هالل احمر به 271 حادثه دیده در 82 

حادثه در هفته گذشته خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــى جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان؛داریوش کریمى با اشــاره به حــوادث یک هفته 
گذشته گفت : از روز شنبه ســوم لغایت جمعه نهم مهرماه 
سال جارى نجاتگران جمعیت هالل احمر نسبت به پوشش 

امدادى 82 حادثه اقدام کرده اند .
کریمى تصریح کرد : 45 مورد از این ماموریت ها در حوادث 
جاده اى، 9  مورد خدمات حضورى، 13 حادثه شــهرى ،10 
حادثه صنعتى و کارگاهى ، 4 حادثه کوهستان و یک خدمات 
مناسبتى بوده است. وى از خدمت رسانى نیروهاى امدادى 
به 87  نجات یافته در این حوادث خبر داد و گفت : از این تعداد 
30  نفر به طور سرپایى درمان شده و 57 نفر هم براى درمان 

به مراکز درمانى انتقال یافتند . 
به گفته کریمى در این مدت ، 286 نیــروى عملیاتى این 
جمعیت در قالب 100 تیم عملیاتى با به کارگیرى 81 دستگاه 
آمبوالنس و خودروى نجات در امدادرسانى به این حوادث 
مشارکت داشته اند. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان خاطرنشان کرد در این مدت 8 مورد عملیات 

رهاسازى توسط نیروهاى این جمعیت انجام شده است .

امدادرسانى نجاتگران اصفهانى به 271 حادثه دیده 


