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بیرانوند با نمره باال به تیم ملى مى آید روزانه چه مقدار باید فیبر مصرف کنیم؟نظارت بر شهردارى اصفهان سیستماتیک مى شودآغاز ضبط فصل پنجم برنامه «چهل تیکه»کاهش میزان بارندگى در پاییز سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

گالبى میوه اى 
با خواص باور 

نکردنى در زیبایى 
و الغرى

احداث 70هزار واحد مسکونى در هر سال
3
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آماده باش
 پلیس اصفهان
 در تعطیالت
 آخر ماه صفر

گالبى میوه اى آبدار و خوشمزه است و آنتى اکسیدان هایى 
که در گالبى وجود دارد، به مبارزه با بسیارى از بیمارى ها و 

مشکالت کمک مى کند و ایمنى بدن را افزایش 
مى دهد. اگر جزو افرادى هستید که مدام 

حساب وکتاب کالرى هاى مصرفى تان را دارید ...

پلیس راه استان اصفهان براى تعطیالت آخر ماه 
صفر در حالت آماده باش است. 

سرهنگ اصغر زارع، رئیس پلیس راه فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان با اشــاره به آماده باش 
نیرو هاى پلیس بــراى برقــرارى اجراى طرح 
ویژه تعطیالت آخر ماه صفر و مقابله با تخلفات 
رانندگان در جاده هاى اســتان گفت: بهتر شدن 
اوضاع کرونایى کشور ممکن است برخى از مردم 
را به اشتباه بیندازد و تصور کنند که مى توانند در 

این ایام به مسافرت بروند...

ضرورت جریان ضرورت جریان 77مترمکعبى آب در زاینده رودمترمکعبى آب در زاینده رود
مدیرکل دفتر بررسى مخاطرات  سازمان زمین شناسى با اشاره به راهکارهاى کنترل فرونشست استان اصفهان مطرح کرد؛مدیرکل دفتر بررسى مخاطرات  سازمان زمین شناسى با اشاره به راهکارهاى کنترل فرونشست استان اصفهان مطرح کرد؛

نیاز اصفهان براى خانه دار شدن افراد بدون مسکن این استان؛

تارتار: حدادى فر با خودش کلنجار 
مى رود، منتظر تصمیم او هستیم

ســرمربى تیم فوتبال ذوب  آهن درباره علت غیبت کاپیتان این تیم در اردوى 
تهران گفت: قاسم حدادى فر در حال حاضر با خودش کلنجار مى رود، باید ببینیم 
چه تصمیمى مى گیرد. مهدى تارتار در خصوص اردوهاى تیم ذوب آهن و انجام 
11 بازى تدارکاتى که برنامه پرفشارى براى این تیم پیش از شروع فصل جدید 

لیگ  برتر محسوب مى شود، اظهار داشت: با توجه به...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

6 میلیارد براى 
مقابله با فرونشست 
راه ها نیاز است

اکتشاف سنگ آهن در 3 گستره معدنى بزرگ اصفهان 
3

وینگر ذوب آهن: وینگر ذوب آهن: 

مى خواهیم گام محکمى مى خواهیم گام محکمى 
در لیگ برداریم

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
(  داخلی 384  )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

400-3-152

انجام امور ادارى و خدمات عمومى مناطق 
مرکزى آبفاى استان اصفهان 

شامل مناطق: فالورجان، خمینى شهر، 
فوالدشهر، لنجان(نگهدارى و اوپراتورى 

تاسیسات و خدمات عمومى) 

70,078,370,0952,130,783,000جارى 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/07/14

نوبت دومنوبت دوم

هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدماتى زیباکاران زاینده رود سهامى خاص دعوت 
به عمل مى آید تا در جلسات مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده 
که در تاریخ 1400/07/27 به ترتیب در ساعات 9 و 11 صبح در محل اصفهان، خیابان ادیب، 

کوچه مهرگان، کوچه مهرداد، پالك 14، طبقه اول برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت 9 صبح: 

انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11 صبح: 

تغییر مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده و مجمع عمومى 
فوق العاده شرکت خدماتى زیباکاران زاینده رود (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 31607 و شناسه ملى 10260521610
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سرپرست وزارت آموزش سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش اعالم کرد؛و پرورش اعالم کرد؛

کالس هاى کالس هاى 
درس از نیمه درس از نیمه 

آبان حضورى آبان حضورى 
مى شودمى شود

روایت الله اسکندرى
 از حاشیه هاى «شب هاى مافیا»

معاون آموزشى وزیر معاون آموزشى وزیر 
بهداشت عنوان کرد؛بهداشت عنوان کرد؛

کمبود پزشک کمبود پزشک 
در ایران در ایران 
صحتصحت
 ندارد ندارد

4

دان هایى
مارى ها و 
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سالروز شهادت حضرت امام رضا«علیه السالم» تسلیت باد
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معاون آموزشــى وزیر بهداشــت درخصوص اظهارات 
مطروحه درباره کمبود پزشــک و پاییــن بودن میزان 
دسترسى مردم به خدمات درمانى در کشور، گفت: پایه و 
اساس اطالعات ارائه شده، صحیح نیست و اینکه گفته 
مى شــود در ایران به ازاى هر 10 هزار نفر 11.1 پزشک 

وجود دارد، کامال اشتباه است.
ابوالفضل باقرى فرد افزود: اکنون اگر به ســایت رسمى 
سازمان جهانى بهداشــت مراجعه شود، در گزارشى که 
براى سال 2018 بوده، آمده اســت که در ایران به ازاى 
هر 10 هزار نفر 15.9 پزشک وجود دارد؛ همچنین اعالم 
شده است که به ازاى هر 10 هزار نفر در عراق 7 پزشک، 

در ترکیه 18 پزشک، در سوریه حدود 12.8 پزشک و در 
افغانستان 2.8 پزشــک وجود دارد. وى با تأکید بر اینکه 
اطالعات ارائه شده درخصوص تعداد پزشکان در ایران 
کامال اشتباه است، اظهار کرد:  اطالعاتى که اعالم کردم، 
براى سال 2018 اســت و براساس اطالعات کنونى، در 
ایران به ازاى هر 10 هزار نفر 17.1 پزشــک داریم و با 
برنامه ریزى هاى انجام شده تا سال 1404، این عدد به 
باالى 18 خواهد رسید که تقریبا نزدیک به مطلوب است.  
باقرى فرد گفت: طرح این موضوع که تعداد پزشــکان 
کشورهایى همچون ســوریه و عراق از ما بیشتر است، 

صحیح نیست.

سرپرســت وزارت آموزش و پرورش درباره بازگشایى 
حضورى مدارس از آبان ماه گفت:کالس هاى حضورى 

از نیمه آبان ماه آغاز مى شود.
علیرضا کاظمى اظهار کرد: در الگوى بازگشایى مدارس، 
فرآیند بازگشایى حضورى از اول آبان ماه آغاز مى شود اما 
ممکن است برخى مدارس زودتر و برخى دیرتر این کار را 
انجام دهند. وى افزود: آغاز فعالیت حضورى بستگى به 
شرایط مدارس دارد و اینکه بتوانند آمادگى خود را اعالم 

و پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش گفت: از نیمه دوم 
آبان ماه کالس هاى درس را با الگویى که مدارس دنبال 

مى کنند و بــا رعایت فاصله اجتماعــى و پروتکل هاى 
بهداشــتى به صورت حضورى خواهیم داشت و الگوى 
طراحى شده براى تمام مقاطع تحصیلى است. کاظمى 
ادامه داد: سامانه اى طراحى کردیم و امیدواریم تا 15 آبان 
اطلس بازگشایى مدارس را در اختیار قرار دهیم تا اگر از ما 
پرسیدند چه تعداد مدرسه حضورى هستند، بتوانیم با عدد 
و نام مدرسه آن را اعالم کنیم همچنین نظارت خود را از 
طریق سامانه برکل مدارس کشور اعمال مى کنیم. وى 
افزود: به دلیل تغییرات ثبت نام یا ثبت نام دیرهنگام برخى 
دانش آموزان، تأخیر در توزیع کتاب هاى درســى اتفاق 

مى افتد اما کمبود کتاب درسى نداریم.

کمبود پزشک در ایران 
صحت ندارد

کالس هاى درس از نیمه آبان 
حضورى مى شود

معاوضه پمپ بنزین با 
«بیت کوین»!

   روزنامه ایــران | برخى مشاوران امالك، 
واحدهاى مسکونى را براى معاوضه با بیت کوین 
آگهى کرده اند. از یــک دفتر ادارى 490 میلیون 
تومانى در تهران تا معاوضه ویالى 190 میلیارد 
تومانى. البته معاوضه با بیت کوین تنها به واحد 
مسکونى و دفتر ادارى محدود نیست و در میان 
آگهى هاى متنوع این بخش چندین درخواست 
براى معاوضه پمپ بنزین ســه منظوره شهرى 
و بین راهى نیز دیده مى شــود. دایره معاوضه با 
بیت کوین به کاالها هم رسیده است؛ به طورى 
که یکى از شرکت هاى تولیدکننده ایزوگام براى 
معاوضه محصول صادراتى خــود با بیت کوین 
اعالم آمادگى کرده است. با توجه به استقبال از 
استخراج رمزارزها نیز بازار اجاره و فروش مزارع یا 
نیروگاه هاى با مجوز براى این کار داغ شده است.

بازگشایى مرز 
ایران-پاکستان 

   ایســنا | منابع پاکستانى گزارش دادند که 
ممنوعیت تردد از گذرگاه مرزى پاکستان-ایران 
در تفتان روز یک شنبه لغو شــده است و تجار، 
دانشجویان و رانندگان کامیون پاکستانى اجازه 
ســفر به ایران را پیدا کرده اند. طبق گفته منابع 
مطلع، اداره کنترل مهاجرت پاکســتان، موسوم 
به آژانس تحقیقات فدرال(FIA) نیز روند منظم 
مهاجرت را در مرز تفتان آغاز کرده و اجازه مى دهد 
پاکســتانى ها وارد ایران شوند. پیش تر، به دلیل 
شمار رو به افزایش موارد ابتال به بیمارى کرونا، 
مقامات ایرانى ورود شــهروندان پاکســتانى به 
ایران را در تاریخ 29 ژوئن ســال جارى ممنوع 

کرده بودند. 

کاهش میزان بارندگى در 
پاییز 

   تســنیم | رئیس مرکز ملى خشکســالى 
و مدیریت بحران ســازمان هواشناســى اظهار 
کرد: با توجه به شــرایط اقلیمى، در ماه مهر در 
قســمت هاى جنوبى و مرکزى کشور بارندگى 
پیش بینى نمى شود و بارش ها در این ماه محدود 
به اســتان هاى شــمال غربى و نیمه شــمالى 
کشــور خواهد بود. احمد وظیفه افــزود: از نظر 
میزان بارندگى پیش بینى  مى شود پاییز امسال، 
مخصوصاً در دو ماه اول، با «کمى بارش» روبه رو 
باشیم. وى متذکر شــد: با توجه به کم بارشى و 
پیش بینى کم آبى در این سال باید اقدامات جدى 
در زمینه کشاورزى از نظر رعایت فصل کاشت و 
برداشت و نوع کشت مناسب هر منطقه صورت 
گیــرد و وزارت جهاد کشــاورزى و بخش هاى 
مرتبط وزارت نیرو نظارت الزم را در رابطه با این 

موضوع انجام دهند.

تزریق سینوفارم 
به نوه 12 ساله وزیر 

   پانــا | نــوه 12 ســاله بهرام عیــن اللهى، 
وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکى 
در حضور وى و مادر خود واکســن ســینوفارم

 تزریق کرد.

یزدانى رقیب بزرگى است
   باشگاه خبرنگاران جوان | دیوید تیلور، 
کشتى گیر آمریکایى قهرمان جهان و المپیک 
در وزن 86 کیلوگرم به شکســتش مقابل حسن 
یزدانى در فینال رقابت هاى جهانى کشــتى آزاد 
که در شهر اســلو نروژ برگزار شد واکنش نشان 
داد و گفت: یزدانى رقیب بزرگى اســت. امروز 
روز من نبود. وى دربــاره اینکه چه کار متفاوتى 
مى توانست انجام دهد، عنوان کرد: من امتیازاتم 
را کسب کردم. یزدانى کشتى گیر خوبى است. ما 

دوباره به هم خواهیم خورد.

 «کیشیدا»
نخست وزیر جدید ژاپن 

   مهر |قانونگذاران ژاپنى در روز دوشنبه به «فومیو 
کیشیدا» وزیر خارجه سابق این کشور به عنوان نخست 
وزیر جدید رأى دادند. این خبر در حالى منتشر شده است 
که «یوشیهیده سوگا» نخســت وزیر مستعفى ژاپن به 
همراه همه وزراى کابینه به صورت دسته جمعى از سمت 
خود کناره گیرى کردند. گفته مى شود کناره گیرى دسته 
جمعى کابینه ژاپن راه را براى تشــکیل دولت جدید به 
رهبرى کیشیدا هموار خواهد کرد و انتظار مى رود وى 

پس از استعفاى دولت، کابینه خود را اعالم کند.

گرانى قیمت ها پیگیرى شود
   فارس | حجت االسالم والمسلمین محسنى اژه اى، 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در جلسه اخیر سران سه 
قوه، به مسئله بررسى ویژه نابسامانى بازار و گرانى قیمت 
کاالها تأکید شد، گفت: از دادستان هاى سراسر کشور 
مى خواهم این مسئله را با جدیت پیگیرى کند و هر میزان 
که الزم باشد به وزیر محترم دادگسترى کمک کنیم تا 

هماهنگ با دولت کنترل بازار پیگیرى شود.

چرا فقط 60 هزار نفر؟
   تسنیم | محمدحســن آصفرى، نماینده مردم 
اراك در مجلس شوراى اســالمى با اشاره به موضوع 
پیاده روى اربعین، گفت: عــراق مانع توفیق پیاده روى 
بسیارى از شهروندان ایرانى شد که به دلیل مشکالت 
مالى مى توانستند در زمان اربعین به عتبات عالیات سفر 
کنند. کمیسیون هاى مربوطه باید علت مخالفت عراق با 
ورود زائران از مرز زمینى را پیگیرى کنند که چه سندى 
وجود دارد که تنها به 60 هزار نفر مجوز ورود داده شد در 
حالى که زائران زیادى از پاکستان، افغانستان و آذربایجان 

به سفر اربعین رفتند.

ادعاى وزیر اسرائیلى 
درباره عراق

   ایســنا |عیساوى فریج، وزیر همکارى منطقه اى 
در کابینه رژیم صهیونیستى در گفتگویى رادیویى مدعى 
شــد: امکان امضاى توافقنامه هاى متعــددى براى ما 
وجود دارد، در حال حاضر در کنار یک کشــور اسالمى 
دیگر که در مسیر قرار گرفته، عراق پیش روى ما است 
اما اگر مسئله فلسطین را نادیده بگیریم، تنها خودمان را 

مسخره کرده ایم.

مرگ کاریکاتوریست موهن به 
پیامبر(ص) 

   ایســنا | الرس ویلکس، کارتونیســت 75 ساله 
ســوئدى که کاریکاتور موهنى از پیامبر اسالم (ص) را 
کشیده بود و موجب خشم مسلمانان شد، در یک تصادف 
رانندگى کشته شــد. ویلکس از ســال 2007 و پس از 
دریافت تعداد زیادى تهدید به قتلش توسط گروه هاى 
مذهبى، تحت محافظت پلیس ســوئد بود. براســاس 
گزارش ها، خودرو وى با یک تراکتور در جنوب ســوئد 
تصادف کرد و او به همراه دو پلیس محافظ، همگى در 

این تصادف جاده اى کشته شدند.

باز هم عنابستانى
   انتخاب | على اصغر عنابســتانى، نماینده مردم 
سبزوار در مجلس در واکنش به اخبارى مبنى بر استفاده 
اعضاى خانواده اش از رانت، در اینستاگرام خود نوشت: 
«شنیده ام رسانه اى محلى در سبزوار گفته خواهر من 
که در حال ساخت و ساز در سبزوار است تخفیف میلیونى 
از کمیسیون ماده صد گرفته! هر چند دفتر ما تکذیبیه 
رسمى را منتشــر کرده اما خوب است خودم هم تاکید 
کنم که؛ این تهمت ها و دروغ پراکنى هاى پیاپى و مکرر 
و تمام نشدنى خللى در عزم ما براى خدمت به مردم و 
مقابله قاطع با فساد ایجاد نخواهد کرد! همه بدانند که 
هیچ یک از بستگان درجه یک و دو من در سبزوار ساکن 
نیستند و اگر هم باشند هیچگاه از هیچ رانتى بهره مند 

نخواهند شد!»

خبرخوان

اگرچه شــیوع کرونا در جهان تاکنــون منجر به 
ورشکستگى شمار زیادى از کسب و کارها و بیکارى 
و یا کاهش درآمد چشمگیر بخشى از شاغالن در 
سطح جهان شــده اســت اما روند افزایش ثروت 
افراد ثروتمند در جهان نه تنها متوقف نشــده که 
سرعت آن نسبت به سال قبل از شیوع کرونا بیشتر 
هم شده است. در حال حاضر حدود 14 میلیون نفر 
در جهان وجود دارند که یک میلیون دالر و بیشتر 
ثروت دارند و این یک رقم یک رکورد جدید در تعداد 

میلیونرهاى جهان محسوب مى شود.  
در این گزارش با ثروتمندترین افراد هر کشــور تا 

پایان سپتامبر 2021 آشنا مى شوید:
استرالیا

ثروتمندترین شخص: مایک کنون
رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 

سپتامبر : 67
میزان ثروت تا پایان این ماه: 23.9 میلیارد دالر

زمینه فعالیت: شرکت نرم افزارى
اتریش

ثروتمندترین شخص: دیتریش ماتشیتس
رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 

سپتامبر: 65
میزان ثروت تا پایان این ماه: 24.5 میلیارد دالر

زمینه فعالیت: برند نوشیدنى ردبول
کانادا

ثروتمندترین شخص: دیوید تامسون
رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 

سپتامبر: 26

میزان ثروت تا پایان این ماه: 49.6 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: رسانه

چین
ثروتمندترین شخص: ژونگ شان شان

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 16

میزان ثروت تا پایان این ماه: 65.7 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: صنایع دارویى

فرانسه
ثروتمندترین شخص: برنارد آرنو

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 3

میزان ثروت تا پایان این ماه: 175.8 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: برند لوئى ویتون

آلمان
ثروتمندترین شخص: کارل آلبرخت

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 30

میزان ثروت تا پایان این ماه: 42.6 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: خرده فروشى

هند
ثروتمندترین شخص: موکاش آمبانى

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 10

میزان ثروت تا پایان این ماه: 97 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: پتروشیمى

ایتالیا
ثروتمندترین شخص: جیووانى فررو

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 37

میزان ثروت تا پایان این ماه: 34.3 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: گروه نوتال

ژاپن
ثروتمندترین شخص: تاداشى یاناى

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 35

میزان ثروت تا پایان این ماه: 35.8 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: مالک برند یونیک لو

روسیه
ثروتمندترین شخص: لیونید میکلسون

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 47

میزان ثروت تا پایان این ماه: 30.7 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: پتروشیمى

ترکیه
ثروتمندترین شخص: مراد اولکر

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 495

میزان ثروت تا پایان این ماه: 5.9 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: صنایع غذایى

انگلیس
ثروتمندترین شخص: جیمز راتکلیف

رتبه در بیــن ثروتمندترین افراد جهــان تا پایان 
سپتامبر: 124

میزان ثروت تا پایان این ماه: 16.1 میلیارد دالر
زمینه فعالیت: صنایع شیمیایى

کرونا سد راه ثروتمندان جهان نشد

برخى از پیرایشگران دست به کارهاى عجیب 
مى زنند تا بتوانند مشــتریان بیشترى را جذب 

کنند.
به تازگى برخــى از پیرایشــگران براى جذب 
مشتریان خود با استفاده از ابزار آالتى همچون 

چکش، چاقــو و آتش مــوى آنهــا را اصالح 
مى کنند.

براســاس گزارش ها، ســنت هاى متفاوتى در 
مورد پیرایش مو بــه دلیل ابزارهاى مختلف در 
سالن هاى پیرایش مردان وجود دارد.اما به تازگى  

با توسعه حرفه هاى سنتى، برخى از ابزارها جاى 
خود را به وســایل جدید همچــون چاقو، تبر و 
آتش داده اند. این روش ها بــراى اولین بار در 
کشورهاى خاورمیانه همچون مصر و پاکستان 

اجرا شد و سپس به کل جهان راه یافت.

چکش کارى در آرایشگاه! 

   ورزش ســه -پژمــان راهبر | پیروزى حســن 
یزدانى مقابل دیوید تیلور معنایى بیش از یک پیروزى عادى 

در یک مسابقه کشتى براى ستاره ورزش ایران داشت.
فیلمبردار وبسایت فدراســیون جهانى کشتى که همواره 
در بین دو مربى کشــتى گیران حاضر روى تشک ایستاده 
و به نوعى فیلم هاى پشــت صحنه از مسابقات مى گیرد، 
تصاویر عجیبى را از پایان مسابقه حســن یزدانى و تیلور 

ثبت کرده است.
ویدیو از لحظه اى آغاز مى شود که دوبنده پوش آبى با یک 
دو خم در ثانیه هاى پایانــى تیلور را فرومى کوبد و پیروزى 
شــکننده خود را تبدیل به یک برد قاطعانه مى کند. زمان 
به ســرعت مى گذرد و داور دســت خود را به نشانه پایان 
کشتى باال مى گیرد و انگار براى حسن همه چیز در حالت 
اسلوموشن اســت. او دو بار با صداى بلند فریاد مى کشد و 
سومین فریاد او در لحظه اى است که خود را از حالت نشسته 
رها کرده و در یک حالت بى وزنى و معلق خود را روى تشک 
کشتى ولو مى کند. سقوط آزاد یک ثانیه اى که براى یزدانى 
مرور سریع چند ماه تمرین شدید و کشنده است و به معناى 

خالصى از شر عقده اى که در تن او رشد کرده بود.
بالفاصله درست زمانى که دست راست با ضرب به تشک 
کشتى مى خورد؛ بغض او مى ترکد و اشک هاى این ستاره 

ساکت کشتى ایران، صورتش را خیس مى کند. 
بعد از این است که پژمان درستکار خود را به تشک کشتى 
مى رساند و با تشویق یزدانى او را در آغوش مى گیرد و بعد 
از این نوبت دیگر مربیان تیم ملى کشتى ماست که حسن 
را قلم دوش کنند و با پرچم ایران او را دور تشــک کشتى 
بگردانند تا او در معیت اطرافیان تیم ملى کشتى و در میان 
تشویق کرکننده حاضران در ســالن کشتى جهانى اسلو، 
به سمت سالن کشــتى گیران برود تا آنجا از بقیه پهلوانها 

سرسالمتى بگیرد.
طبیعى است که شکستن ســد تیلور باید با چنین واکنش 
افراطى و منقلب کننده اى همراه مى شــد. او بزرگ ترین 
فشــار ذهنى زندگى را از روى دوش خود برداشت و از این 
به بعد در شرایط نرمال با حریف خود کشتى خواهد گرفت.

اما این واکنش افراطى به پیروزى بخش مهمى از چیزى 
بود که یزدانى باید انجامش مى داد. یک سم زدایى واقعى 

بعد از نقره المپیک.
براى ورزشکار سطح باالیى مثل حســن یزدانى، تجربه 
سه باره شکست مقابل یک حریف خاص غیرقابل هضم 
بود و به همین دلیل هم بود که در تمــام روزهاى پس از 
بازگشت از المپیک هدف خود را روى پیروزى مقابل حریف 
آمریکایى گذاشته و تمام حدنصاب هاى تمرینى را پشت سر 
گذاشته بود. صدالبته تیلور نیز بیکار ننشسته و تمرینات خود 
را از همان هفته پس از بازگشت به آمریکا دنبال کرد و این 
را مى شد در پست هاى اینستاگرامى و صحبت هاى گاه و 

بى گاهش مشاهده کرد. 
این دو دوباره در اوج آمادگى و در بهترین شــرایط به هم 

رسیدند اگرچه یزدانى از رقابت هاى المپیک نفسى کامال 
چاق تر داشت و همانى بود که باید مى بود؛ یک کشتى گیر 
تهاجمى که باید قدرت خود را به حریف تحمیل مى کرد. 
برخالف رقابت هاى المپیک که ســرمربى تصمیم گرفته 
بود او را با تاکتیکى واکنش گرا به میدان بفرســتد و منتظر 

اشتباه حریف باشد...
از همین رو ارزش پیروزى یزدانى در این کشــتى، بیش 
از هر مســابقه دیگرى در عمر حرفه اى اوست. زمانى که 
او نشــان داد همچنان مى تواند بهترین کشــتى گیر دنیا 
حداقل در وزن خود باشد و توانایى حمله، زیرگیرى و غلبه 
عضالنى و بدنى بر حریف بسیار سرسخت و آمریکایى خود 
را دارد.کشتى گیرى که با نزدیک به 60 پیروزى متوالى به 
دیدار حســن آمده بود اما مغلوب اراده و سرسختى حریف 

ایرانى شــد.  این دو در وزن خود دوگانه اى ساخته اند که 
در کشتى هاى بعدى انتظار هر نتیجه اى را مى توان از آنها 
داشت. حاال شاید دیوید تیلور در کشتى بعدى با انگیزه بسیار 
بیشترى مقابل حسن یزدانى ظاهر شود، همانطور که در کنار 
انتشــار تصویر غمناك خود پس از شکست مقابل یزدانى 
نوشته: «شکست درد دارد اما زندگى ادامه خواهد داشت و 

باخت جزو زندگى یک مبارز است.»
رقابت یزدانى-تیلور، دو کشتى گیر ممتاز وزن 86 کیلو را 
مى توان با رقابت مثلث بزرگان تنیس جهان (فدرر، نادال، 
جوکوویچ) یا رقابت GOAT فوتبــال جهان (رونالدو و 
مسى) مقایســه کرد.رقباى سرسختى که به مرور دلبسته 
هم شدند.مثل  الکســاندر مدوید وآقا تختى در دهه هاى 

خیلى دور؛ دوگانه حریف – الگو.

سم زدایى و پیروزى اراده در یک رقابت افسانه اى

یزدانى و تیلور دیگر از هم دل نمى کنند!

آلودگى هوا بر جوان ترین افراد نیز تأثیر مى گذارد؛ به طورى که تحقیقات جدید نشان 
مى دهد استنشاق هواى آلوده با تقریباً 6 میلیون زایمان زودهنگام و حدود سه میلیون 

نوزاد کم وزن در سراسر جهان در سال 2019 مرتبط بوده است.
به گزارش خبرگزارى «یونایتدپرس»، یک مطالعه جدید نشان مى دهد بیش از 90 

درصد جمعیت جهان در فضاى باز از هواى آلوده برخوردار هستند.
اثرات استنشاق هواى آلوده در طول سال ها ادامه دارد به طورى که نوزادان نارس 
یا بچه هایى که با وزن کم به دنیا مى آیند، به میزان بیشترى از بیمارى هاى مهم در 
طول زندگى خود مبتال مى شوند. همچنین زایمان زودهنگام علت اصلى مرگ و 

میر نوزادان در سراسر جهان است.
«راکش گوش»، نویسنده ارشد بهداشت عمومى در موسسه علوم بهداشت جهانى 
در دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو، مى گوید: بار ناشى از آلودگى هوا بسیار زیاد 
اســت اما با تالش 
کافى مى توان آن را 
تا حد زیادى کاهش 

داد.
در این مطالعه گوش 
از  همکارانــش  و 
و  سنجش  موسسه 
ارزیابى سالمت در 
دانشــگاه واشنگتن 
ارتباط زایمان زودهنگام و وزن کم نوزاد در هنگام تولد را با قرار گرفتن در معرض 

آلودگى هوا به طور کلى در فضاى بسته و فضاى باز بررسى کردند.
محققان متوجه شدند که اگر آلودگى هوا در جنوب شرقى آسیا و جنوب صحراى 
آفریقا به حداقل برسد، زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد تقریباً 78 درصد 
کاهش مى یابد. این مناطق باالترین نرخ زایمان زودهنــگام را در جهان تجربه 
مى کنند. محققان همچنین متوجه شدند که مناطق توسعه یافته تر، از جمله آمریکا 
نیز از خطرات قابل توجه آلودگى هواى محیط برخوردار هستند. به طورى که تنها در 
آمریکا در سال 2019 آلودگى هواى محیط موجب 12 هزار زایمان زودهنگام شده 
است. در مطالعه دیگرى که پیش از این مطالعه جدید انجام شده بود، محققان به 
این نتیجه رسیدند که آلودگى هوا در مرگ 500 هزار نوزاد در سراسر جهان در سال 

2019 نقش داشته است.
گوش در یک بیانیه اعالم کرد: با استفاده از این شواهد جدید، جهانى و دقیق، اکنون 
باید آلودگى هوا را نه فقط عامل ابتالى بزرگساالن به بیمارى هاى مزمن بلکه عامل 

اصلى ابتالى نوزادان به بیمارى ها و مرگ و میر آنها تلقى کرد.

6 میلیون زایمان زودهنگام 
پیامد آلودگى هوا 
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انتصاب معاون برنامه ریزى 
شهردارى اصفهان 

شهردار اصفهان با صدور حکمى»سعید ابراهیمى» 
را به سـمت معـاون برنامه ریزى و توسـعه سـرمایه 
انسـانى شـهردارى اصفهان منصوب کرد.  پیش از 
این علیرضا صادقیان به عنوان معـاون برنامه ریزى 
و توسعه سرمایه انسانى شهردارى اصفهان مشغول 

به فعالیت بود.

عضویت مهدى طغیانى 
در کمیسیون جهش تولید 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى 
به عنوان عضو جدید کمیسـیون ویـژه جهش تولید 

مجلس از سوى نمایندگان انتخاب شد.
 سـید مهدى طغیانى با کسـب 98 رأى از 208 رأى 
مأخـوذه، عضـو کمیسـیون ویـژه جهـش و رونـق 
تولیـد و نظارت بـر اجراى اصـل 44 قانون اساسـى 

شد.

اردستان، قطب صنعت و 
معدن اصفهان مى شود

حمیدرضـا تاملـى، فرمانـدار اردسـتان گفـت: 
ایـن شهرسـتان در حـال تبدیـل شـدن از قطـب 
کشـاورزى به صنعـت و معـدن در اسـتان اصفهان 
اسـت و ایـن مهم تـا 5 سـال آینـده محقـق خواهد 

شد.

آماده باش پلیس اصفهان 
در تعطیالت آخر ماه صفر

پلیس راه اسـتان اصفهـان براى تعطیـالت آخر ماه 
صفر در حالت آماده باش است. 

سـرهنگ اصغر زارع، رئیـس پلیـس راه فرماندهى 
انتظامـى اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه آماده باش 
نیرو هاى پلیس بـراى برقـرارى اجراى طـرح ویژه 
تعطیالت آخر ماه صفـر و مقابله با تخلفات رانندگان 
در جاده هاى استان گفت: بهتر شدن اوضاع کرونایى 
کشور ممکن است برخى از مردم را به اشتباه بیندازد و 
تصور کنند که مى توانند در این ایام به مسافرت بروند، 
اما بایـد بدانند که منع تردد و جریمـه خودرو ها براى 
ورود و خروج  به شـهر هاى قرمز و نارنجى همچنان 

پابرجا است. 
وى گفـت: تمـام نیرو هـاى پلیـس راه اصفهـان 
در حـال آماده بـاش هسـتند و تمهیـدات ویـژه، 
بـراى هرگونـه طـرح محدودیـت و برخـورد 
بـا تخلفـات راننـدگان در جاده هـا پیش بینى شـده 

است.

آغاز به کار مدرسه سما 
در نایین

مدرسه سماى دانشگاه آزاد اسـالمى واحد نایین در 
پایه اول و دوم مقطع ابتدایى بازگشـایى شد. مدرسه 
سماى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نایین پیش از این 
در پایه اول دبیرسـتان فعالیـت مى کرد و امسـال با 
کسـب مجوزهاى الزم در سـه مقطع ابتدایـى پایه 
اول و دوم و پایه اول دبیرستان پذیراى دانش آموزان 

است.

غبار صبحگاهى و وزش باد
پدیده جوى روزهاى آینده

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفـت: در اکثر مناطق اسـتان وضعیـت جوى صاف 
تا کمى ابرى و در بعدازظهرها وزش باد گاهى نسبتًا 
شـدید به ویـژه در مناطق شـرقى و شـمال شـرقى 

پیش بینى مى شود.
 ابراهیـم هنرمند با اشـاره به وضعیت هواى اسـتان 
اظهـار داشـت: نقشـه هاى هواشناسـى بیانگـر 
اسـتقرار جوى پایـدار بر روى اسـتان تـا اواخر هفته

 است. 

خبر

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
اســتان اصفهان گفت: براى مقاوم سازى راه هاى استان 
از فرونشست در اواخر سال 96، حدود یک میلیارد تومان 
اعتبار برآورد شــده بود که در زمان حاضــر این هزینه به 
بیــش از پنج تــا 6 میلیارد تومان رســیده اســت. فرزاد 
دادخواه افزود: فرونشست زمین در محدوده دشت مهیار 
شــهرضا، ارتباط مســتقیمى با راه هاى اصلى در استان 
اصفهان دارد که هر ساله هزینه هاى زیادى به این بخش 
تحمیل مى کنــد. وى ادامه داد:  در حــال حاضر تنها راه 
استان درگیر با فرونشست، در دشت مهیار شهرضا است 
و مشــکالت  و تخریب  دیگر راه ها در اثر فرونشســت 

نبوده، بلکه به دلیل عبور تاسیســات یــا قنات از عرض 
جاده هاســت. دادخواه گفت: محافظت و نگهدارى این 
محدوده به صورت روزانه توســط نیروهــاى راهدارى 
شهرستان شهرضا و ستاد اســتان با استفاده از امکانات و 
ماشین آالت موجود انجام مى شود و هر ساله و به ویژه پس 
از فصول سرد سال و در صورت ایجاد شکافى در جاده، تعمیر 
و بازسازى مى شود. وى با اعالم ضرورت نیاز  مقاوم سازى 
جاده در محدوه دشت مهیار، تاکید کرد: باید حفارى هاى 
بزرگ و شمع هاى بتونى در کناره هاى جاده انجام شود  و در 
این صورت این شمع هاى بتونى همانند سازه، سطح جاده 

را مثل پل روى خود نگه خواهند داشت.

مدیرکل جذب و حمایت از ســرمایه گذارى اســتاندارى 
اصفهان گفت: کسب و کارهاى نوین در مدل و برنامه هاى 
متنوع در استان اصفهان افزایش یافته و کرونا نیز در رشد آن 
اثر گذاشته است. «محسن ایروانى» با اشاره به راه اندازى 
و ســرمایه گذارى در بخش هاى مختلف استان اصفهان 
اظهارداشت: سرمایه گذارى هاى نوین در بخش هاى استان 
اصفهان صورت گرفته که از جمله آن فناورى اطالعات و 
فعالیت هاى نوین بوده است. وى افزود: شرکت هاى زیاد 
و با تنوع و برنامه هاى مختلفى راه اندازى شده و محوریت 
آن ها فعالیت بر بستر و ظرفیت فناورى هاى نوین بوده است. 
ایروانى با بیان اینکه شرایط براى سرمایه گذارى تسهیل 

شــده، تصریح کرد: فرآیندها در حال تسهیل است و ستاد 
تسهیل سعى کرده تا موانع را با مذاکره و ارائه راهکار بردارد 
و فرصت هاى اقتصادى ایجاد شود. وى با بیان اینکه ارتباط 
بین سامانه هاى اخذ مجوز با سامانه هاى ادارى برقرار شده، 
خاطرنشان کرد: این موضوع در تسهیل شرایط نقش داشته 
و مانع زدایى با بهبود و ارائه قوانین ساده انجام شده است.  
ایروانى بر فراز و فرودهاى اقتصادى ناشــى از کرونا اشاره 
کرد و گفت: بخش خدمات، کشاورزى و صنعت به ترتیب 
بیشترین خســارت را از کرونا دیده اند و بخش کشاورزى 
بیشــتر در حوزه گل هاى تزئینى بوده که به دلیل کاهش 

مراسمات تقاضا کاهش یافت.

افزایش کسب و کارهاى نوین 
در استان

6 میلیارد براى مقابله با 
فرونشست راه ها نیاز است 

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: 70 هزار 
واحد مسکونى شهرى نیاز ساالنه و حدود 250 هزار واحد 
در طول سه تا چهار سال مورد نیاز اصفهان است تا افراد 

بدون مسکن این استان خانه دار شوند.
علیرضا قارى قرآن افزود: استان و شهر اصفهان حدود 8 
تا 10 درصد کل کشور را دربرمى گیرد و برنامه اقدام ملى 
مسکن مانند طرح جهش تولید مسکن به دنبال احداث 70 
هزار واحد مسکونى در این استان بود. وى اظهار کرد: طرح 
جهش تولید مسکن بر اساس اطالعات موجود و ظرفیت 
مورد نیاز کشــور، برنامه ریزى و کارشناسى هاى الزم در 

مورد آن انجام شده است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان، حدود 
200 تا 250 هزار نفر از هم استانى ها خانه ندارند و هدف 

این طرح تامین منزل براى افراد بدون مسکن است.
وى افزود: امروز تعداد خانه ها نسبت به تعداد جمعیت استان 
متناسب است اما تعدادى از این منازل خالى است یا مالک 
مشترك دارند که یک نفر چند ملک یا واحد مسکونى دارد 
به همین دلیل احراز شرایط براى متقاضیان این طرح در 
نظرگرفته شده و افراد داراى شرایط الزم مى توانند از این 

طرح برخوردار شوند.
قارى قرآن با اشــاره به طرح جهش تولید مسکن اضافه 
کرد: مهمترین هدف این طــرح برنامه ریزى براى تولید 
یک میلیون مسکن در سال اســت و در افق چهار ساله، 
دولت مصمم به ایجاد چهار میلیون واحد مســکونى در 
کشور است. وى با بیان اینکه بخش هاى مختلفى در طرح 
تولید مسکن نقش دارند، گفت: نزدیک به 200 هزار واحد 
مسکونى توسط مردم در شهرها و مراکز استان ها احداث 
خواهد شد و حدود 170 هزار واحد در بافت فرسوده از طریق 
بهسازى به ساخت و ســاز جدید تبدیل مى شود و حدود 
200 هزار واحد از این طرح به روستاها اختصاص دارد که 
تسهیالت آن توسط دولت تامین خواهد شد. قارى قرآن با 
بیان اینکه نقش اصلى دولت در این زمینه، تهیه مسکن از 
طریق اختصاص زمین و ایجاد تسهیالت است و متقاضیان 

باید شرایط الزم را داشته باشند.
مدیرکل راه و شهرسازى اصفهان افزود: این قانون در طرح 
اقدام ملى مســکن، وجود نداشت اما بر اساس قانونى که 
در روزهاى اخیر ابالغ شد، یکسرى امکانات به این طرح 
اضافه شد از جمله اینکه دستگاه هاى خدماتى مانند آب، 

برق و گاز مکلف اند تنها حق انشعاب دریافت کنند و هیچ 
هزینه مازادى از شــهروندان در قالب این طرح دریافت 

نخواهد شد.
به گفته وى، وزارت راه و شهرسازى نیز بر اساس قانون 
مکلف اســت زمین مورد نیاز این طرح را بصورت کامل 

رایگان به افراد ارائه دهد.
وى خاطرنشــان کرد: زمین هاى دولتى موجود در استان 
و کشور شناسایى و از دستگاه هاى مورد نظر پس گرفته 

مى شود و در اختیار طرح تامین مسکن قرار مى گیرد.
قارى قرآن گفت: مقرر اســت تا 15 روز آینده فرمانداران 
و شهرداران شهرهاى اســتان، زمین هاى دولتى بدون 

استفاده را در سطح شهرها شناسایى و  ابالغ کنند.
وى اظهار کرد: براساس قانون در صورتى که دستگاهى 

زمین مازادى داشته باشد و آن را تحویل ندهد، اداره هاى 
دارایى و ثبت اسناد باید ظرف 2 ماه زمین را به نام اداره راه و 
شهرسازى منتقل کنند تا در مرحله واگذارى طرح مسکن 
قرار گیرد و در این راستا قوانین اجراى این طرح بطورکامل 
وجود دارد و در این مســیر با شــتاب به پیــش خواهیم

 رفت.
مدیرکل راه و شهرســازى اصفهان افزود: طبق برنامه 
پیش بینى شده براى اصفهان در طول چهار سال حدود 
130 هزار واحد مسکونى در این استان احداث خواهد شد و  
به همین میزان هم باید زمین تامین شود. وى اضافه کرد: 
زمین مربوط به این طرح که حدود یک هزار و 300 هکتار 

است از طرق مختلف تامین خواهد شد.
قارى قرآن بیان کرد: اولویت ما تا حد امکان اســتفاده از 

بافت فرسوده شهرهاست و بطور قطع شهردارى اصفهان 
به عنوان کالنشهر مکلف است که در این راستا اقدام هاى 
جدى انجام دهد. وى خاطرنشان کرد: بافت هاى فرسوده 
در مناطق مختلف استان شناسایى شــده است و باید بر 
اساس قانون موجود، دفاتر تســهیلگرى تقویت شود تا 
پروانه ســاخت و ظرفیت هاى قانونى موجود را در اختیار 

مجموعه هاى تسهیلگر ارائه دهد.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: امکانات 
الزم در محله همت آباد اصفهان، مناطق 7، 10، 14 زینبیه و 
قائمیه و حصه شناسایى و طرح هاى ُمصوب بافت فرسوده 
به شهردارى ابالغ شده و بطور قطع شهردارى مى تواند در 

این زمینه نقش خود را بخوبى ایفا کند.
قارى قرآن گفت: بخشى از کار در شهرهاى جدید استان 

است که سه شهر بهارستان، فوالدشهر و مجلسى، سهمى 
از باقى مانده تامین مسکن اســتان را به خود اختصاص 
خواهند داد. وى افزود: حــدود 130 هزار واحد از مجموع 
یک میلیون واحد مسکونى در شــهرهاى جدید استان 
احداث خواهد شد که ساالنه حدود 32 هزار واحد احداثى 
در این طرح به شهرهاى جدید اختصاص پیدا خواهد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان اظهار داشت: 
بیش از 40 تا 50 هزار واحد مسکونى هم سهم شهرها و 
بافت فرسوده خواهد شد که برنامه ریزى مشخصى در این 

زمینه انجام شده است.
وى تاکید کرد: برنامه ریزى الزم بــراى تامین زمین در 
برنامه افق یک و چهار ســاله مسکن استان انجام شده و 
به تناســب نیاز مردم و با توجه به ثبت نام آنها، این نیاز را 

پاسخ خواهیم داد.
قارى قرآن گفت: 170 هزار واحد از مجموع یک میلیون 
واحد مسکونى معادل 17 درصد این طرح در بخش بافت 

فرسوده انجام مى شود 
وى اضافه کرد: این موضوع بــا توجه به بافت محله ها و 
تراکم واحدها در کالنشهرها جوابگوست اما به طور معمول 
بافت فرسوده در شهرهاى کوچک نیاز به پشتیبانى دولت 
و دستگاه هاى اجرایى دارد اما در شهرهاى بزرگى مانند 
اصفهان و کاشان، نجف آباد و خمینى شهر، در صورتى که 
شهردارى ها به طور جدى ورود پیدا کنند، طرح موردنظر 

در این استان به طور کامل امکانپذیر است.
مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
پرونده مسکن مهر در کشــور پایان یافته و طرح جهش 
تولید مسکن در امتداد طرح اقدام ملى مسکن است و بر 
اســاس برنامه احداث یک میلیون مسکن در سال ادامه 

پیدا خواهد کرد.
وى با اشاره به ضرورت ارائه خدمات در زمینه مسکن مهر 
و ضرورت تکمیل آنها گفت: همه واحدهاى مسکن مهر از 
دولت به شهردارى ها یا به مراجع سازنده تحویل داده شده 

است و  بنابراین چیزى در تعهد دولت قرار ندارد.
قارى قرآن افــزود: در فرایندى کــه در زمینه اقدام ملى 
مسکن از سال گذشته تاکنون در اســتان شروع شده از 
حدود 93 هزار فرد ثبت نامى، حدود 20 هزار نفر به پروژه ها 
معرفى شده اند و طرح ها فعال و به تناسب مبالغ پرداخت 

شده، در حال اجرا و تحویل است.

احداث 70هزار واحد مسکونى در هر سال

مدیرکل دفتر بررسى مخاطرات زیست محیطى سازمان 
زمین شناسى گفت:هفت مترمکعب برثانیه دبى زاینده 
رود در اصفهان تا نقطه اى که رودخانه از شــهر خارج 

مى شود باید جارى باشد تا تعادل آبخوان حفظ شود.
رضا شــهبازى با بیان اینکه براســاس مطالعات انجام 
شده در جهان، بالغ بر 90 درصد فرونشست ها مستقیم 
با برداشــت بى رویه از آب زیرزمینى و نبود تعادل بین 
تغذیه و تخلیــه آبخوان اتفاق مى افتــد، گفت: در یک 
منطقه مانند اصفهان که تنها عامــل تغذیه زاینده رود 
اســت، رودخانه جریان نــدارد، 100 تــا 120 میلیمتر 
بارندگى ساالنه در برابر 2000 میلیمتر تبخیر هیچ کارى 
نمى کند، زیرا این میزان بارندگى یک الیه ســطحى 
خاك را مرطوب مى کند، نفوذى ندارد و از این رو است 
که تنها عامل تغذیه دشــت اصفهان، زاینده رود بوده 

است.
وى با اشاره به وضعیت شهرك نیرو هوایى در محله خانه 
اصفهان این کالنشهر، ابراز داشت: نکته مهم این است 

تصاویرى که از شهرك منتشــر شده، خانه ها بازسازى 
نشده اســت درحالى که ســه ســال پیش در فرودگاه 
اصفهان هم ترك ها وجود داشــت، اما در بازدید سال 

گذشته همه بازسازى شده بود.
مدیرکل دفتر بررسى مخاطرات زمین شناسى، زیست 
محیطى و مهندسى سازمان زمین شناسى و اکتشافات 
معدنى کشــور مدیریت تقاضا، جریــان حداقلى هفت 
مترمکعب بر ثانیــه در رودخانه زاینــده رود، افزایش 
30 درصدى راندمان و بهره ورى در حوزه کشــاورزى 
اصفهان را از نیاز ها و راهکار هاى کنترل فرونشســت 
این استان برشــمرد و ادامه داد: در حوزه قوانین نیز، از 
زمانى که به سمت و سوى قانون جدید رفتیم پیامدش 
افت شدید آب هاى زیرزمینى بود، زیرا این منابع تحت 
کنترل بهره برداران بوده است و آب سطحى نیست که 
در اختیار دولت باشــد. از این رو چالش قوانین جدید در 
این حوزه نیز باید حل و فصل شود و قوانین گذشته را در 

حوزه آب پیاده کنیم. 

ضرورت جریان 7مترمکعبى آب 
در زاینده رود مدیر کل دفتر برنامه ریزى فناورى و بودجه ســازمان 

زمین شناســى گفت: اجراى عملیات اکتشــاف سنگ 
آهن در 3 گســتره معدنى در اصفهان براى رفع نیاز و 
تامین مواد اولیه صنایع فوالدى انجام مى شــود. رضا 
جدیدى اظهار کرد: اکتشاف ســنگ آهن در 3 گستره 
معدنى به وســعت 150 هزار کیلومتر مربع در اصفهان 
براى مجتمع هاى فوالدى اســت و بهره بردارى از این 

ذخائر اکتشــافى با توجه به طرح هاى مشترك و حفظ 
منابع بنگاه هاى اقتصادى به بازه زمانى 2 تا 5 سال نیاز 
دارد. او افزود: پروژه مدیریت و پایش ذخایر معدنى براى 
بعضى مواد معدنى با هدف آینده نگرى و برنامه ریزى 
اکتشاف تولید امکانپذیر است و بررسى و پایش ذخایر 
سنگ آهن کشور در زمره یکى از این مواد معدنى است 

که امسال اجرا خواهد شد.

رئیس کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه شــهروندان 
مى توانند با سامانه سوت زنى تخلفات را گزارش کنند، 
گفت: اعضاى شــورا در کمیته هاى نظارتى مشکالت 
شهروندان را شنیده و سعى مى کنند وظیفه نظارتى خود 

را سیستماتیک محور کنند.
احمدرضا مصور اظهار کرد: کمیسیون پایش و نظارت بر 
مصوبات شوراى اسالمى شهر اصفهان، وظیفه پیگیرى 
مصوبات شورا تا مرحله اجرا در قالب بودجه و پروژه هاى 

عمرانى و شهرى را بر عهده دارد.

وى افزود: به طور مثال اجــراى حلقه حفاظتى چهارم 
اصفهــان در مناطق پنج، شــش، هفــت ،12، 14 نیز 
بودجه گذارى شــده و یکــى از وظایف کمیســیون، 
پیگیــرى این پروژه اســت کــه بودجــه اختصاص 
یافته، اجراى عملیــات، کیفیت و کمیــت آن چگونه

 است؟
رئیس کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه ارگان ها و نهادهاى 
نظارتى در داخل و خارج شهردارى مانند واحد مدیریت 
بازرسى و مدیریت حراست شهردارى یا سازمان بازرسى 
کل کشور، ادارات امنیتى و انتظامى با تخلفات فردى و 
جمعى و تخطى از قانون برخورد مى کنند، تصریح کرد: 
کمیســیون پایش و نظارت شــورا به جهت پیشگیرى 
از تخلفات تــالش مى کند نهادهاى داخــل و بیرون 

شهردارى را همسو نگه دارد.
وى افزود: شوراى شهر یک واحد نظارتى است که طبق 
قانون اجــازه دخالت در اجرا و عوامــل اجرایى را ندارد 
و ماده 80 قانون تشــکیالت نحوه نظارت را مشخص 
مى کند، شوراى شهر در نوع نظارت ها از دخالت در اجرا 
پرهیز کرده و به عوامل اجرایى شهردارى و سازمان هاى 
زیر نظر آن به عنــوان یار کمکى براى تســریع و حل 

مشکالت مردم نگاه مى کند. 

اکتشاف سنگ آهن در 3 گستره معدنى بزرگ اصفهان 

نظارت بر شهردارى اصفهان سیستماتیک مى شود

با توجه به حــذف دفترچه هاى بیمه ســالمت 
و اجراى طرح نســخه الکترونیــک، ارائه کارت 
شناســایى معتبر جهت دریافت خدمات درمانى 

ضرورى است.
مدیر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: 
با توجه به توقــف چاپ دفاتر بیمه ســالمت از 
اردیبهشــت ماه و عدم چاپ برگ مشــخصات 
بیمه شده از ابتداى مهرماه همچنین میسر شدن 
ارائه خدمات از طریق الکترونیک، هر گونه ارائه 
خدمات درمانى به بیمه شــدگان ســازمان بیمه 
ســالمت منوط به رؤیت مدارك شناسایى معتبر 

است.
حسین بانگ ضمن قدردانى از تالش کادر درمان 
در دوران مبــارزه با کرونا و تشــکر ویژه از کلیه 
موسسات تشخیصى درمانى طرف قرارداد که در 
طرح نسخه الکترونیک با این سازمان همراهى 
نمودند، افزود: به منظور جلوگیرى از سوء استفاده 
افراد ســودجو، مراکز درمانى طــرف قرارداد در 
بخش هاى دولتى و غیر دولتى قبل از ارائه خدمات 
نسبت به احراز هویت مراجعان از طریق مدارك 
هویتى مثل کارت ملى، شناســنامه، گواهینامه 
رانندگى و گذرنامه اقدام نموده و پس از شناسایى 

بیمه شده، خدمات مورد نظر را ارائه نمایند.
دکتر بانگ تصریح کرد: کلیه موسسات درمانى 
طرف قرارداد و بیمه شدگان مى توانند سواالت 
خــود را در این خصوص از طریــق مرکز تماس 
شبانه روزى 1666 با همکاران ما در میان بگذارند.

ضرورت ارائه 
کارت شناسایى 

براى دریافت 
خدمات درمانى

نیاز اصفهان براى خانه دار شدن افراد بدون مسکن این استان؛
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الله اسکندرى بازیگر ســینما و تلویزیون که یکى از شرکت کنندگان 
مسابقه «مافیا» در شبکه نمایش خانگى است، درباره علت حضورش 
در چنین مسابقه اى و حواشــى اخیرى که براى این مسابقه رخ داد، با 

«ایسنا» گفتگویى داشت.
الله اســکندرى درباره کلیت مســابقه «مافیا» و اینکه اساسًا فضاى 
کار را چطور مى بیند؟ گفت: این مجموعه مســابقه با حضور چهره ها 
تقریبا یک سال و اندى اســت که تولید مى شود و آقاى سعید ابوطالب 
کامال با فضاهاى این چنینى آشنا هستند و با تولید آثارى چون «رالى 
ایرانى» و «شام ایرانى» قبل از «مافیا» در این حوزه ها فعال بوده اند. 
درواقع فضاى چنین برنامه هایى کمى متفاوت است و سعى مى شود 
رویکردى جدید در آن باشد؛ ضمن اینکه پایه اى که دارد، در جهان هم 

اتفاق مى افتد.
 به نظرم «مافیا» کمک مى کند تا چهره هایى که از دید مردم محبوب 
هســتند، به گونه اى دیگر و از زاویه اى دیگر به مردم شناسانده شوند. 
من خودم شخصا خیلى اهل مسابقه نیستم و تنها مسابقه اى که قبل از 
این کار داشتم، «شام ایرانى» بود که توسط سروش صحت کارگردانى 

مى شد.

اصالً بازى مافیا بلد نبودم
وى تاکید کرد: هیچ وقت دلم هم نمى خواهد در کارم خیلى به فضاى 
شخصى ورود کنم؛ هرچند که متاســفانه خیلى ها به فضاى شخصى 
ما احترام نمى گذارند و ورود پیدا مــى کنند، اما حداقل خودم به عنوان 
یک چهره شــناخته شــده خیلى خوراك در اختیار فضاى مجازى و 
دوستانى که شناختى از ما ندارند، نمى گذارم. به همین دلیل در ابتداى 
کار وقتى از من براى حضور در این مســابقه دعوت شد قبول نکردم و 
گفتم انجام نمى دهــم؛ ضمن اینکه من اصال بــازى را هم بلد نبودم 
در حالى که خیلى از دوســتان این بازى ها را بســیار حرفه اى انجام 
مى دهند. زمانــى هم که دوباره وقتش رســید و تصمیــم گرفتم در 
مسابقه شــرکت کنم، بعد از تمرین هایى که داشــتم دیدم واقعا کار 
پربیننده اى است و راستش آمار مخاطبان برایم خیلى جالب بود. آنجا 
بود که کمى ترســیدم و با خودم گفتم من چطور جرأت کردم وارد این 

بازى شوم؟

خیلى نباید به فضاى مجازى اعتنا کرد
این بازیگر سپس درباره حواشى اى که در قسمت دوم مسابقه «مافیا» رخ 
داد و اینکه آیا اختالف نظرها همان قدر جدى است که به فضاى مجازى 
کشیده مى شود؟ توضیح داد: بله؛ یکســرى حواشى در پشت صحنه در 
قسمت دوم اتفاق افتاد و در پایان بازى، آقاى برزو ارجمند ناراحت شد و 
گفت که بازى را قبول ندارد، ولى دوستان خواستند ویدئوچک انجام شود 
و کار دوباره دیده شود. تمام بازى ها در «مافیا» بدون کات اتفاق مى افتد؛ 
مگر اینکه حادثه اى رخ بدهد و کات شود. واقعیت این است که هرآنچه 
شما دیدید عین همان اتفاقاتى بود که سرصحنه رخ داده است و بعد به 
تصویر منتقل شده اســت. اینکه طبعا در هر دورانى بازیکنانى قوى تر 
هستند و یکسرى ضعیف ترند واقعا هست و خیلى از بازیگران هم ابتداى 
کار بدشانسى مى آورند و همان اول کار حذف مى شوند و واقعا نمى شود 
این اتفاقات را پیش بینى کرد؛ کمــا اینکه در دوره هاى قبلى هم دیدیم 

برخى چهره ها سالهاست بازى مى کنند و کامال به بازى مسلط هستند.
وى گفت: مــن فکر مى کنم به بســترى که در فضــاى مجازى میان 
هواداران ایجاد مى شود خیلى نباید اعتنایى کرد، چون به هرحال هریک 
از دوستان طرفدارانى دارند و قطعا کامنت هایى هم مى گذارند. من خودم 
شــخصا از حضورم در «مافیا» ناراضى نیستم و فکر مى کنم تجربه اى 
براى سال هاى آینده بود، چون به هرحال در کنار فیلم و سریال هایى که 
داریم، اینگونه مسابقه ها هم براى مردم جذاب است و این مسابقه با این 
میزان استقبالى که داشته نشان مى دهد مردم دلشان مى خواهد چنین 

مسابقه هایى خصوصا با حضور چهره هایى که دوستشان دارند، باشد.
در «شام ایرانى» شرکت کردم که بگویم من هم آشپزى مى کنم.

اسکندرى سپس به حضورش در مجموعه «شــام ایرانى» و اینکه چرا 
قبول کرد حضور داشــته باشد اشــاره کرد و گفت: من زمانى که «شام 
ایرانى» را پذیرفتم به این دلیل بود که احساس کردم مردم بارها از من 
مى پرسیدند شما اصال بلد هســتید تخم مرغ درست کنید یا خانه تان را 
جارو بزنید؟! مردم گاهى نگاهى به ما سلبریتى ها دارند که فکر مى کنند 
زندگى ما خیلى فرق دارد. من در «شام ایرانى» شرکت کردم که بگویم ما 
هم مثل همه زندگى مى کنیم. من آشپزى مى کنم، ساالد و دسر درست 
مى کنم و در خانه ام کار مى کنم. درواقع مى خواســتم این نگاه را تغییر 
بدهم. ناگفته نماند که براى «رالى ایرانــى» هم واقعا به دلیل عالقه ام 

به هیجان دوست داشتم شرکت کنم اما سرکار بودم و نشد همکارى 
کنم. «مافیا» هم در ابتدا برایم سرگرم کننده بود ولى بعد از اینکه 
وارد شدم دیدم چقدر ابعادش جدى است. ابتدا این کار برایم فان بود. 
به هرحال مردم بدشان نمى آید در قالب دیگرى بازیگران جدى را 

ببینند، شاید در بازیگران طنز این نگاه خیلى حس نشود ولى در حوزه 
بازیگران جدى به نظرم متفاوت تر است.

«جشن سربرون» اواخر آذر تمام مى شود
این بازیگر که در سریال تاریخى «جشن سربرون» مجتبى راعى بازى 
دارد، درباره وضعیت تولید این مجموعه جدید توضیح داد: متاسفانه آقاى 
مبارکه در این سریال دچار کرونا شــد و فوت کردند. مدتى کار تعطیل 
شــد، نوروز امســال هم مجددا به دلیل کرونا پروژه به تعطیلى کشیده 
شد. متاسفانه مقطعى هم به دلیل مشکالت مالى کار متوقف شد که اگر 
ان شاءا... مشــکلى پیش نیاید، اواخر آذرماه تصویربردارى به پایان مى 
رسد و کار آماده پخش مى شــود. دلم مى خواهد زودتر این اتفاق بیفتد 
چون واقعا کار سختى بود و بعد از ســال ها، شبیه به آن کارهاى جنگى 
بود که قبال انجام داده بودم؛ بنابراین دوســت دارم زودتر خروجى کار را 
ببینم و امیدوارم از آن کارهایى باشد که مردم هم دوستش داشته باشند 
و پاى آن بنشــینند، به دلیل اینکه چیزى حدود دوســال و نیم برایش 
زحمت کشیده شده است. نقشــم در این مجموعه تمام شده است فقط 
سکانس هایى کوتاه باقى مانده که فکر مى کنم تا پایان مهر ماه براى 

گرفتن بخش هاى باقیمانده وارد کار شوم.

نقشم در سریال «آهوى من مارال» متفاوت است
اســکندرى در پایان صحبت هایش درباره بازى در ســریال نمایش 

خانگى «آهوى من مارال» گفت: تیر ماه امســال به گروه این مجموعه 
پیوستم. «آهوى من مارال» روایتگر دوران ناصرالدین شاه است و درواقع 
قصه عاشــقانه اى دارد و قصه در دوران قاجار مى گذرد. نقشــم (سارا 
باجى) را در این کار خیلى دوســت دارم چون به نظرم نسبت به کارهاى 
قبلى ام خیلى جذاب و متفاوت است. امیدوارم کار، خروجى خوبى داشته 
باشد؛ چون واقعا متن خوبى دارد و در عین حال گروه پرتالشى پشت کار 

هستند. همچنین امیدوارم مخاطب هم کار را بپسندد.

روایت الله اسکندرى
 از حاشیه هاى «شب هاى مافیا» 

«دنیل کریگ»
 ستاره دار شد

آغاز ضبط فصل پنجم برنامه 
«چهل تیکه»

بازگشایى قفل کنسرت ها 
در جزیره توسط 

آرون افشار 

«دنیل کریگ» بازیگر نقش جیمز باند در آستانه 
اکران جدیدترین قسمت از این مجموعه جاسوسى 
در آمریکا، در پیاده روى مشاهیر هالیوود صاحب 

ستاره مى شود.
بازیگر نقش مامور 007، امروز طى مراسمى ستاره 
خود در پیاده روى مشــاهیر هالیــوود را دریافت 
مى کند. دنیل کریگ دوهزاروهفتصدوچهارمین 
بازیگرى اســت که در این پیاده رو صاحب ستاره 
شده و پس از دیوید نیون، راجر مور و پیرس برازنان 
چهارمین هنرپیشه نقش جیمز باند است که به این 
افتخار نائل مى شود. البته برى نلسون که در یک 
فیلم تلویزیونى نقش جیمز باند را بازى کرد نیز در 
طول فعالیت حرفه اى خود در این پیاده رو ستاره 
دار شده بود. ســتاره کریگ در کنار ستاره مور در 

بلوار 7007 هالیوود نصب خواهد شد.  
رامى مالک، بازیگر آمریکایى که نقش شخصیت 
منفى فیلم زمانى براى مردن نیســت از مجموعه 
جیمز باند را بازى مى کند، در مراسم نصب ستاره 
کریگ در پیاده روى مشــاهیر هالیوود سخنرانى 
مى کند و مایکل جى ویلســون و باربارا بروکلى، 
تهیه کننــدگان مجموعه جیمز باند، ســخنران 

مهمان این مراسم خواهند بود.  
کریگ عالوه بر درخشش در نقش مامور 007 در 
فیلم هایى چون زمانى براى مردن نیست، کازینو 
رویال، ذره اى آرامش، اســکاى فال و اســپکتر، 
براى بازى در فیلــم معمایى چاقوهاى بى غالف 
(Knives out) نامــزد جایزه گلدن گلوب شــد و 
در فیلم هاى معروفى چون دختــرى با خالکوبى 
اژدها، لوگان خوش شــانس، مونیــخ، جاده اى 
به ســوى تباهى، عشــق پایدار و مادر نیز نقش 
آفرینى کرده اســت. این هنرپیشــه 53 ساله به 
عنوان بخشى از فعالیت پساجیمزباندى خود بهار 
آینده در نقــش اصلى تئاتر مکبــث روى صحنه 

خواهد رفت.

ضبط سرى جدید برنامه تلویزیونى « چهل تیکه » به تهیه کنندگى و کارگردانى 
الهام حاتمى، به تازگى آغاز شده است.

در فصل جدید برنامه، تغییر در ساختار و دکور نسبت به سایر فصل هاى آن دیده 
مى شــود. در پنجمین فصل برنامه همانند قبل محمدرضــا علیمردانى اجراى 

برنامه را به عهده دارد.
گفتنى اســت؛ برنامه تلویزیونى «چهل تیکه» به مرور خاطرات و نوســتالژى 

سال هاى گذشته با حضور هنرمندان و افراد شاخص مى پردازد.

آرون افشار خواننده موسیقى پاپ کشورمان روز 
شانزدهم مهرماه قفل کنسرت هاى موسیقى را در 

جزیره کیش باز مى کند.
آرون افشار خواننده موســیقى پاپ کشورمان که 
طى روزهاى گذشــته نیز در کشــور تاجیکستان 
کنســرت پرجمعتى را برگــزار کرده بــود، روز 
جمعه شــانزدهم مهر ماه ســال جارى با پایان 
ایام ســوگوارى ماه صفر قفل کنسرت هاى زنده 

موسیقى را باز مى کند.
در این کنسرت که ساعت 23:30 جمعه شانزدهم 
مهر ماه پیش روى مخاطبان اجرا مى شــود این 
خواننده قطعاتى از آثار منتخــب خود را با در نظر 
گرفتن شیوه نامه ها و پایین تر از ظرفیت همیشگى 

تاالر اجرا خواهد کرد.
بر اساس اعالم سامانه فروش بلیت این کنسرت، 
بلیت هاى کنســرت آرون افشار در کنسرت پیش 
رو 150 هزار تومان، 200 هزار تومان، 270 هزار 
تومان، 300 هزار تومان، 350 هزار تومان و 400 

هزار تومان فروخته خواهد شد.
با اعالم رسمى برگزارى کنسرت موسیقى آرون 
افشــار که اجراى زنده اش در کشور تاجیکستان 
نیز ســر و صداى زیادى در فضــاى مجازى به 
راه انداخته به نظر مى آید بازهم قرار اســت روند 
برگزارى کنسرت ها که طى ماه هاى گذشته حتى 
در وضعیت نارنجى، زرد و آبى شهرهاى مختلف 
کشور در حالت صفر برگزارى قرار داشت، از جزیره 
کیش به دیگر شهرها تعمیم پیدا کند. شرایطى که 
هنوز دفتر موسیقى وزارت ارشــاد نسبت به آغاز 
فعالیت اجراهاى زنده موســیقى موضع رســمى 

اتخاذ نکرده است.
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تهیه کننده سریال «از سرنوشت» از آخرین وضعیت فصل چهارم این سریال خبر داد.
اکبر تحویلیان تهیه کننده سریال «از سرنوشــت» به کارگردانى محمدرضا خردمندان که این روزها چهارمین فصل 
آن را در تهران مشــغول تصویربردارى هســتند درباره آخرین وضعیت این مجموعه تلویزیونى گفت: درحال حاضر 
همچنان مشغول تصویربردارى در لوکیشــنى به نام خیابان هرمزان در تهران هستیم و تا االن بیش از 50 درصد کار 

مقابل دوربین رفته است.
به گفته این تهیه کننده یک بازیگر مرد جدید به سریال اضافه شده است که به زودى هم زمان با مقابل دوربین رفتن این 

بازیگر نام وى اطالع رسانى مى شود.
او درباره اینکه «از سرنوشت» لوکیشــن هایى خارج از تهران دارد یا خیر، بیان کرد: عمده کار در تهران تصویربردارى 
مى شود اما براى گرفتن ســکانس هایى نیز به ارومیه و قزوین هم مى رویم. این تهیه کننده درباره زمان پخش سریال 
عنوان کرد: فصل چهارم «از سرنوشت» با شروع زمستان و در دى ماه روى آنتن مى رود ولى تصویربردارى تا بهمن ماه نیز 
ادامه دارد به همین دلیل درحال حاضر هم زمان با فیلمبردارى مراحل فنى و تدوین سریال درحال انجام است. تحویلیان 
در پایان درباره شرایط فعلى خود پس از ابتال به کرونا گفت: خداراشکر حال بهترى دارم و بیمارى را پشت سر گذاشته ام 

و درحال حاضر درکنار گروه ساخت سریال را پیش مى بریم.
در «از سرنوشت» که به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیما تولید مى شود بازیگرانى همچون حسین پاکدل، دارا 
حیایى، کیسان دیباج، فاطمه بهارمست، مجید واشقانى، لیال بلوکات، ساناز ســعیدى، سولماز غنى، نگین صدق گویا، 
سیدمهرداد ضیایى و مائده طهماســبى حضور خواهند داشت و عمده ترین مســئله اى که در این فصل از سریال دنبال 

مى شود، موانع تولید داخلى بر سر راه جوانان است. «از سرنوشت».

پخش فصل چهارم 
«از سرنوشت» به زمستان رسید

چند بازیگر بــه «دخترى با لبــاس ارغوانى» پیوســتند و این فیلم 
سینمایى به زودى مقابل دوربین مى رود.

فیلم سینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» به نویسندگى و کارگردانى 
خداداد جاللى این روز ها در مراحل پایانى پیــش تولید قرار دارد و با 
انتخاب کامل بازیگران به زودى مقابــل دوربین خواهد رفت. پس 
از قطعى شــدن حضور محمدرضا فروتن و سمانه نصرى، به تازگى 
بازیگرانى نظیر میترا حجار، علیرضا اســتادى، فرهاد طوفان و مریم 
نعمتى نیا، (با معرفى) مصطفى راغب، خواننده جوان موسیقى پاپ نیز 

به این فیلم عاشقانه پیوسته اند.

امروز تست گریم بازیگران توسط مهرى شــیرازى که به تازگى به 
پروژه ملحق شــده، انجام مى شــود. ظرف چند روز آتى چند چهره 
شــناخته شــده دیگر نیز به این فیلم اضافه خواهند شد.در خالصه 
داســتان «دخترى با لباس ارغوانى» آمده: «اتوبوسى که به سوى 
مقصدى نامعلوم در حال حرکت است و در بین راه مسافرانى را با خود 

همراه مى کند.
 هر یک از مسافران در زمانى نامعلوم داســتانى مشترك دارند و در 
حین سفر با روایتى مواجه مى شویم که گویا براى تمام شخصیت ها 

آشناست....»

مجموعه نمایش خانگى 20 قسمتِى «ساخت ایران 3» به کارگردانى 
بهمن گودرزى و تهیه کنندگى سیدامیر پروین حسینى که مدتى است 
تصویربردارى آن در کشور ترکیه انجام مى شود، به زودى در پلتفرم 

فیلیمو در دسترس قرار خواهد گرفت.
در خالصــه داســتان رســمى فصل ســوم «ســاخت ایــران» 
آمده اســت: «غــالم» در جنوب ایــران غواص اســت. یک روز 
«بهین» که بدهى ســنگینى بــاال آورده، از او کمــک مى خواهد. 
«غــالم» که بــه «بهیــن» عالقــه دارد تصمیم مى گیــرد به او

کمک کند.

 اما حل مشــکل «بهیــن» براى غالم دردســرهاى زیــادى را به 
دنبال دارد.

امین حیایى و  مجیــد صالحى بازیگران اصلى ایــن مجموعه اند و 
عایشــه گل جوشــکن بازیگر اهل ترکیه، از دیگر چهره هایى است 
که خبر حضورش در «ســاخت ایران 3»  در کنــار بازیگرانى چون 
آناهیتــا درگاهى، هومن برق نــورد و عزت ا... مهرآوران رســانه اى 

شده است.
پلتفرم فیلیمو در صفحه رسمى این سریال، رده بندى آن را باالى 12 

سال اعالم کرده است.

شهره لرستانى، از پیمان جبلى، رئیس تازه صداوسیما 
درخواســت کرد تا درهاى این سازمان را به روى همه 
هنرمندان باز کند و جلوى رفیق بــازى و باندبازى در 

عرصه تولید برنامه و سریال را بگیرد.
شــهره لرســتانى، بازیگر و کارگردان، درباره کارنامه 
صداوسیما در چند سال گذشته، و پیشنهادش به رئیس 
تازه این ســازمان، گفت: «امیدوارم که با این تغییرات 
بنیادى، مشکل قدیمى صداوسیما مبنى بر انحصارى 
بودن، برطرف و فضاى کار براى همه دوســت داران 
همکارى با این رسانه فراهم شود و فضاهاى جدیدى 
را مهیا کنند تا کســانى که توانایى ایــن را دارند که با 
قصه هاى جذاب مردم را شــاد کننــد، دوباره دعوت 

شوند.»
لرستانى افزود: «در سال هاى گذشته فضاى صداوسیما 
انحصارى بــود و درصد کمــى اجازه نویســندگى، 
کارگردانى و برنامه سازى داشــتند. امیدوارم با کمک 
رئیس جدید، این درهاى بسته، باز شوند و افراد خالق را 
دعوت کنند، قصه هاى تازه و کارگردان هاى تازه نفس 
را به این فضا راه بدهند و از بازیگران پرتوان فراموش 
شــده یا بازیگران پرتوان تئاترى کمک بگیرند. چون 
همیشه گروه خاصى هســتند که به تلویزیون راه پیدا 

کرده اند و عده اى دیگــر از هنرمندان، هیچ گاه امکان 
راه یافتن به تلویزیون را نداشته اند تا هنرنمایى کنند.»

این بازیگر گفت: «درخواســت من این است که این 
سدها شکســته شود و راه نفســى هم براى نیروهاى 
ارزشمند، باز شــود. رفیق بازى و باندبازى کنار برود. 
یک نویسنده پشت ســر کار تمام نشده اش، شروع به 

نگارش کار دیگرى مى کند یا کارگردانى بالفاصله پس 
از کارى، ســریال دیگرى را کلید مى زند؛ خب، این ها 
نمى خواهند فرصتى براى فکر کردن داشــته باشند؟ 
تفحص و بررســى کنند و ببینند به مردم چه چیزى را 
آموزش مى دهند. براى همین اســت که آثار تولیدى 

تلویزیون، این قدر تکرارى شده است.»

درخواست شهره لرستانى از رئیس صداوسیما: 

جلوى باندبازى در تلویزیون را بگیرید

میترا حجار به «دخترى با لباس ارغوانى» پیوست ایجاد محدودیت سنى براى تماشاى «ساخت ایران 3»
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ســرمربى تیم فوتبال ذوب  آهن درباره علت غیبت 
کاپیتان این تیــم در اردوى تهران گفت: قاســم 
حدادى فر در حال حاضر با خودش کلنجار مى رود، 

باید ببینیم چه تصمیمى مى گیرد.
مهدى تارتار در خصوص اردوهاى تیم ذوب آهن 
و انجــام 11 بازى تدارکاتى که برنامه پرفشــارى 
براى این تیم پیش از شــروع فصل جدید لیگ  برتر 
محسوب مى شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
تیم حدود 90درصد تغییــر کرده، باید قبل 
از شروع مسابقات اشتباهاتمان را انجام 
بدهیم. به همیــن خاطر باید بازى هاى 
تدارکاتى زیادى برگــزار کنیم، قبل از 
شروع مسابقات رســمى تمام آزمون و 
خطاها را انجام بدهیــم و در جهت رفع 
آن ها اقدام کنیم. در کنــار این بازى ها، 
کارهاى بدنى را هم انجام مى دهیم. قبل 
از شروع فصل باید بهترین ترکیبمان 
را پیدا کنیم. براى همین بازى هاى 

دوستانه زیادى را در نظر گرفتیم.
وى در مــورد اینکه بــا توجه به 
یارگیرى انجام شده براى فصل 
جدید، آیا از شکل تیمى راضى 
است، گفت: فکر مى کنم از 
تیم سال قبل، در بازى با 
هوادار شاید هیچ کس 
در ترکیــب اولیه ما 
نبود. براى هماهنگى 
زیاد باید بچه ها خیلى 
کنار هم بازى کنند. در 
حال حاضر راضى نیستیم 
اما باید جورى تمرین و بازى کنیم که به 
هماهنگى الزم برسیم و تیم خوبى را روانه 

مسابقات کنیم. در حال حاضر خیلى ناهماهنگى داریم. 
در روزهاى باقى مانده باید خیلى روى مسائل تاکتیکى 

کار  کنیم تا بیشتر هماهنگ شویم.
تارتار در مــورد جوانگرایى ذوب آهن و اســتفاده از 
آن ها در بازى هــاى لیگ برتر، عنوان کــرد: قطعا از 
جوان ها استفاده مى کنیم اما جوان هم باید توانایى هاى 
خودش را نشــان بدهد تا با خیال راحت از او استفاده 
کنیم. از 5ســال گذشــته و زمان حضــورم در پارس 
جنوبى، به همراه همکارانم جوان هــاى زیادى را به 
فوتبال کشــور معرفى کردیــم. در ذوب آهن هم به 
امیدخدا همین رویه را پیــش مى گیریم تا جوان هاى 
مســتعد را شناســایى و در لیــگ از آن ها اســتفاده 

کنیم.
وى در مورد اینکه ذوب آهن دو ســال بد را پشت سر 
گذاشــت و امســال هوادارانش امیدوارند با هدایت 
مهدى تارتار فصل موفقى را شــاهد باشــند، گفت: با 
بچه هاى تیم هــم صحبت کردم. واقعــا انتظارات از 
خود ما باال اســت. این کادرفنى در سال هاى گذشته 
طورى عمل کرده که کســى نمى پذیــرد ذوب آهن 
بخواهد پایین جدول تالش کنــد. بازیکنان ما باید از 
نظر ذهنى به قدرى خودشــان را قوى کنند که فقط 
به فکر باالى جدول باشند. ما باید این تفکر را در تیم 
ایجاد کنیم. بــراى همین هم تغییرات زیاد داشــتیم 
تا کم کم بتوانیــم ذوب آهن را بــه روزهاى خوبش 

برگردانیم.
ســرمربى ذوب آهن تصریح کرد: منتها به زمان نیاز 
داریم. باید صبور باشیم و پله به پله جلو برویم. من این 
توانایى را در بازیکنانمان و مدیریت باشــگاه مى بینم. 
هارمونى الزم وجود دارد که بتوانیم ذوب آهن را کم کم 

به شرایط خوب گذشته برگردانیم.
وى در  مورد غیبت قاســم حدادى فر در اردوى تهران 
و اینکه به نظر مى رســد دلخورى هایــى دارد، اظهار 

کرد: من با قاسم صحبت کردم و از او خواستم اگر فکر 
مى کند شرایط مربیگرى و عالقه  به این کار را دارد، در 
کنار ما کار را شروع کند. اگر نه بماند و با جوان هایمان 
بجنگد. اگر ایــن توانایى را در خــودش ببیند ما هم 
استقبال مى کنیم. چون قاسم حدادى فر کیفیت باالیى 
دارد. فقط بحث آسیب  دیدگى هاى اخیر، شرایط بدنى و 
سن و سالش، مطرح است. اگر او بتواند پا به پاى جوان 

ما تمرین و بازى کند ما استقبال مى کنیم.
ســرمربى ذوب آهن افزود: حدادى فــر خصوصیات 
اخالقى خاصى دارد. فوق العاده محجوب و دوســت 
داشتنى است. در حال حاضر با خودش کلنجار مى رود 
که ببیند چه تصمیمى را باید بگیــرد و باید ببینیم چه 

تصمیمى مى گیرد.
وى در مورد وضعیت حبیب فرعباسى عنوان کرد: ما از 
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون استعالم گرفتیم و 
با او قرارداد بستیم. مشــکلى از این بابت نداریم. بقیه 
ماجرا بستگى به رایى که شــاید صادر شود، دارد. در 
کنار حبیب، ما پارسا جعفرى و شهاب گردان را داریم. 
نگرانى بابت دروازه نداریم. ان شاءا... کار حبیب هم به 

مشکل نمى خورد.
تارتار در مورد بازى هاى پیــش روى تیم ملى مقابل 
امارات و کره  جنوبــى گفت: هرکــدام از بازیکنان ما 
مى توانند به تنهایى نتیجه را تغییــر بدهند. فقط باید 
مدیریت شوند که با همان انگیزه هاى باال، وارد بازى ها 
شوند. تنها نگرانى این است که دچار غرور کاذب شویم 
وگرنه بازیکنان مــا از نظر کیفیت بــه مراتب بهتر از 

تیم هاى دیگر هستند.
وى در مورد نقش اسکوچیچ در نتایج تیم ملى، عنوان 
کرد: به هرحال نقش ســرمربى نمى تواند در موفقیت 
یک تیم کم باشــد. مدیریت کردن آن بازیکنان کار 
هرکسى نیســت و معتقدم مربى هم نقش پررنگى در 

این نتایج دارد.

تارتار: 

حدادى فر با خودش کلنجار مى رود، منتظر تصمیم او هستیم
ســرمربى تیم فوتبال ذوب  آهن درباره علت غیبت 
گفت: قاســم اردوى تهران این تیــم در کاپیتان

حدادى فر در حال حاضر با خودش کلنجار مى رود، 
باید ببینیم چه تصمیمى مى گیرد.

ذوبآهن  مهدى تارتار در خصوصاردوهاى تیم
انجــام 11 بازى تدارکاتى که برنامه پرفشــارى  1و
براى این تیم پیش از شــروع فصل جدید لیگ  برتر 
محسوب مى شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
تیم حدود 90درصد تغییــر کرده، باید قبل 
از شروع مسابقات اشتباهاتمان را انجام 
بدهیم. به همیــن خاطر باید بازى هاى 
تدارکاتى زیادى برگــزار کنیم، قبل از 
آزمون و مسابقات رســمى تمام شروع

خطاها را انجام بدهیــم و در جهت رفع 
آن ها اقدام کنیم. در کنــار این بازى ها، 
کارهاى بدنى را هم انجام مى دهیم. قبل 
از شروع فصل باید بهترین ترکیبمان 
را پیدا کنیم. براى همین بازى هاى

دوستانه زیادى را در نظر گرفتیم.
وى در مــورد اینکه بــا توجه به 
یارگیرى انجام شده براىفصل

جدید، آیا از شکل تیمى راضى 
است، گفت: فکر مى کنم از

تیم سال قبل، در بازى با 
هوادار شاید هیچ کس 
در ترکیــب اولیه ما 
نبود. براى هماهنگى 
بچه ها خیلى زیاد باید

کنار هم بازى کنند. در 
حال حاضر راضى نیستیم 
اما باید جورى تمرین و بازى کنیم که به 
هماهنگى الزم برسیم و تیم خوبى را روانه 

مسابقات کنیم. در حال حاضر خیلى ناهماهنگى داریم. 
در روزهاى باقى مانده باید خیلى روى مسائلتاکتیکى

کار  کنیم تا بیشتر هماهنگ شویم.
تارتار در مــورد جوانگرایى ذوب آهن و اســتفاده از 
قطعا از  آن ها در بازى هــاى لیگ برتر، عنوان کــرد:
جوان ها استفاده مى کنیم اما جوان هم باید توانایى هاى 
خودش را نشــان بدهد تا با خیال راحت از او استفاده 
5کنیم. از 5ســال گذشــته و زمان حضــورم در پارس 
جنوبى، به همراه همکارانم جوان هــاى زیادى را به 
معرفى کردیــم. در ذوب آهن هم به فوتبال کشــور

امیدخدا همین رویه را پیــش مى گیریم تا جوان هاى 
مســتعد را شناســایى و در لیــگ از آن ها اســتفاده 

کنیم.
وىدر مورد اینکه ذوب آهن دو ســال بد را پشت سر 
گذاشــت و امســال هوادارانش امیدوارند با هدایت 
مهدى تارتار فصل موفقى را شــاهد باشــند، گفت: با 
بچه هاى تیم هــم صحبت کردم. واقعــا انتظارات از 
اســت. این کادرفنى در سال هاى گذشته  خود ما باال
طورى عمل کرده که کســى نمى پذیــرد ذوب آهن 
بخواهد پایین جدول تالش کنــد. بازیکنان ما باید از 
نظر ذهنى به قدرى خودشــان را قوى کنند که فقط 
فکر باالى جدول باشند. ما باید این تفکر را در تیم  به
ایجاد کنیم. بــراى همین هم تغییرات زیاد داشــتیم 
تا کم کم بتوانیــم ذوب آهن را بــه روزهاى خوبش 

برگردانیم.
ســرمربى ذوب آهن تصریح کرد: منتها به زمان نیاز 
داریم. باید صبور باشیم و پله به پله جلو برویم. من این 
توانایى را در بازیکنانمان و مدیریت باشــگاه مى بینم. 
هارمونى الزم وجود دارد که بتوانیم ذوب آهن را کم کم 

به شرایط خوب گذشته برگردانیم.
وى در  مورد غیبت قاســم حدادى فر در اردوى تهران 
اینکه به نظر مى رســد دلخورى هایــى دارد، اظهار  و

کرد: من با قاسم
مى کند شرایط
کنار ما کار را ش
بجنگد. اگر ایـ
استقبال مى کنی
دارد. فقط بحث
سن و سالش، م
ما تمرین و بازى
ســرمربى ذوب
اخالقى خاصى
د داشتنى است.
که ببیند چه تص
تصمیمىمى گی
وى در مورد وض
کمیته وضعیت
قرارداد بست با او
ب ماجرا بستگى
حبیب، ما کنار
نگرانى بابت در
مشکل نمى خو
تارتار در مورد
امارات و کره  ج
مى توانند به تنه
مدیریت شوندک
شوند. تنها نگرا
وگرنه بازیکنان
ه تیم هاى دیگر
وى در مورد نق
کرد: به هرحال
یک تیم کم باش
هرکسى نیســ
این نتایج دارد.

حدادى فر با خودش کلنجار مى ر

کاپیتان تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان به 
صحبت هاى مهدى تارتار واکنش نشــان داد و 
گفت که در گذشــته هم ثابت کرده که جنگیدن 

را بلد است.
قاســم حدادى فر در ارتباط با صحبت هاى تارتار 
که گفته این بازیکن باید با جوان ها بجنگد و براى 
تصمیم گیــرى هنوز با خوش کلنجــار مى رود، 
گفت: من معتقدم آقاى تارتار فرافکنى مى کند و 
مى خواهد توپ را به زمین من بیاندازد. در دورانى 
که فوتبال بازى کرده ام همیشــه یاد گرفته ام که 
در زمین مســابقه بجنگم و هیچ ترســى از این 

بابت ندارم.
وى ادامه داد: در این ســال ها با مصدومیت هاى 
سنگینى هم مواجه شدم اما خیلى خوب جنگیدم و 
بهتر از گذشته برگشتم. چه در رده باشگاهى و چه 

در رده ملى همیشه جنگیدن را خوب بلد بودم ولى 
مثل اینکه آقاى تارتار مى خواهد برخى از مسائل را 

پنهان کند یا اینکه حقایق را نگوید.
حدادى فر عنــوان کرد: من که همه مســائل را 
مى دانم ولى فقط در مورد صحبت هاى ایشــان 
خواستم حرف بزنم تا مسئله مبهمى باقى نماند. در 
ضمن نمى دانم چرا زمانى که مى خواستم قرارداد 
امضا کنم آقاى تارتار این صحبت ها را انجام نداد.

هافبک ذوب آهن یادآور شد: در حال حاضر شرایط 
بدنى من بسیار خوب است و در سالمت کامل به 
سر مى برم و مى توانم به زودى آماده بازى شوم. 
فکر مى کنم صحبت هایى که سرمربى ذوب آهن 
انجام داده یک نوع فرافکنى است و باز هم تأکید 
مى کنم هیچ مشکلى بابت جنگیدن و رقابت ندارم 

و این را در گذشته هم ثابت کرده ام.

حدادى فر: 

تارتار مى خواهد توپ را به زمین من بیاندازد

وینگر ذوبى ها مدعى است این تیم قادر خواهد بود در 
فصل جدید مســیر متفاوتى را با مهدى تارتار 
براى کســب نتیجه و موفقیــت این تیم 

دنبال کند.
میالد جهانى درباره شــرایط ذوب 
آهن براى فصل جدید لیگ برتر 
گفت: شرایط خوبى داریم و بازى 
تدارکاتى خوبــى هم روز یک 
شنبه با هوادار داشتیم که بازى 
سنگین و مفیدى بود. در حال 
حاضر هنوز بــه آمادگى 
مطلوب نرســیدیم و 
بدن هایمــان 70 

است و تا شرایط درصد آماده 
داریــم و تــا ایــده آل فاصله 

بهتر شروع مســابقات به  مــرور 
گــى مى شــویم تا بــه مرز  د ما آ

مطلوب برسیم.
ى وى در مــورد تعداد زیاد  هــا ر ا ید د
بــازى تدارکاتــى ذوب آهن  گفــت: 

دوستانه در شرایط تعطیلى مسابقات خیلى خوب است و 
این موضوع به نفع خودمان است چرا که تیم تغییرات 
زیادى داشته و این باعث مى شود به مرور هماهنگ تر 
شویم و شناخت بیشــترى روى هم پیدا کنیم. فکر 
مى کنم 2-3 بازى دیگر هم در پیش داشته باشیم 
تا قبل از شروع فصل و بعد فصل را شروع مى کنیم.

وینگر ذوب آهن در مورد شرایط فصل جارى این 
تیم توضیح داد: فصل قبل بدشانسى و یک مقدار 
اشتباهات داورى باعث شــد از لحاظ نتیجه گیرى 
نتوانیم به آن چیزى که اســتحقاقش را داریم برسیم 
و هرچه جلو رفتیم استرس روى نتایج ما تاثیرگذاشت 
ولى این فصل شــرایط متفاوتى داریــم و به امید خدا 
مى خواهیم از همان اول گام محکمــى برداریم تا به 

نتیجه دلخواه مان برسیم.
جهانى در ادامه گفت: لیگ امســال خیلى پرفشــار و 
سنگین است و فاصله تیم ها با هم کم شده است و همین 
موضوع کار را سخت مى کند ولى شرایط ذوب آهن خوب 
است و همه تالش ما این است که قدم به قدم جلو برویم و 

نتایج خوبى بگیریم و بهترین نتایج را کسب کنیم.
وى در مورد کار زیر نظر مهدى تارتار هم گفت: من سابقه 
شاگردى آقاى تارتار را در گسترش فوالد داشتم و ایشان 
از مربیان خوب فوتبال ما هستند که مى داند از تیم هایش 
چه مى خواهد و فکر مى کنم فصــل خوبى در پیش 

داشته باشیم.

روزنامه قطرى اعالم کرد تیم العربى دوحه با آسیب دیدگى مهرداد محمدى 
ضربه سختى خورد.

به گزارش روزنامه «الوطن قطر»، با اعالم تیم العربى مهرداد محمدى، مهاجم 
ایرانى به دلیل آســیب دیدگى در بازى اخیر برابر الســد در هفته پنجم لیگ 
ستارگان قطر روز چهارشــنبه تحت عمل جراحى از ناحیه زانو قرار مى گیرد و 
به مدت شش ماه قادر به بازى نخواهد بود. این آسیب دیدگى ضربه سخت به 
العربى بود، زیرا در پنج بازى اخیر لیگ ستارگان مارك مونیسا، مدافع اسپانیایى 

را به همین دلیل در اختیار نداشت.
با آسیب دیدگى مهرداد محمدى شاید اســتراتژى العربى تغییر کند و با جذب 
بازیکن جدید در خط حمله همچنان منتظر پایان دوره آســیب دیدگى مارك 
مونیسا و بازگشت او بماند. آسیب بازیکنان بحرانى است که العربى از ابتداى 

فصل جارى با آن مواجه شد. عالوه بر لژیونرها برخى بازیکنان بومى العربى از 
جمله عبدالکریم سالم العلى و رامى سهیل آسیب دیدند. شاید وقفه بین المللى 
لیگ ستارگان قطر فرصتى براى حل این بحران با درمان بازیکنان یا جذب 

مهره هاى جدیدى باشد.
در عین حال نشریه «العرب» قطر نیز خبر داد که برنامه باشگاه 

العربى با مصدومیت مهرداد محمدى براى جذب مدافع خارجى 
براى پر کردن جاى خالى مارك مونیســا اسپانیایى تغییر 

کرد. مصدومیت لژیونر ایرانى باعث شــد تا العربى جذب 
مدافع خارجى به جاى مونیسا را کنار بگذارد و به دنبال 
جایگزینى مناســب براى محمدى در دروان غیبت 6 

ماهه مهاجم ایرانى باشد.

دیدار تدارکاتى دو تیم ذوب آهن و هوادار با تساوى بدون گل خاتمه پیدا کرد.
این دیدار دوستانه در شرایطى برنامه ریزى شد که سبزپوشان اصفهانى براى 
برگزارى اردویى دو روزه به تهران بازگشته اند و پس از این سفر به اصفهان 
بازخواهند گشــت و ادامه کارهاى تیمى براى ورود به مســابقات را از سر

 مى گیرند. در سوى دیگر شاگردان رضا عنایتى قرار داشتند که در چندمین 
دیدار تدارکاتى خود مقابل یکى از تیم هایى که به نظر مى رسید پیش فصل 

خوبى را پشت سر گذاشته، قرار گرفتند.

این دیدار درنهایت و در شرایطى که مربیان دو 
تیم در نیمه دوم تحرکاتى براى تغییر نتیجه 

داشتند، با تساوى بدون گل خاتمه پیدا کرد.
هوادار در اولین دیدار لیگ برتر باید در مقابل 
اســتقالل بازى کند و تیــم ذوب آهن در 
آبادان به مصاف صنعت نفت آبادان خواهد 

رفت.

وینگر ذوب آهن: 

مى خواهیم گام محکمى 
در لیگ برداریم

بحران در العربى با مصدومیت ستاره اسبق سپاهان 

بیرانوند با نمره باال به تیم ملى مى آید

تساوى بدون گل گاندوها و هوادار

علیرضا بیرانوند در بازى بواویشتا مقابل براگا نمایش خوبى داشت.
 گلر شماره یک تیم ملى، در بازى یک شنبه شب، دومین حضورش در ترکیب بواویشتا در لیگ 

پرتغال را تجربه کرد و اگر چه موفق به ثبت کلین شــیت نشد – این بازى با تساوى 2-2 به 
پایان رسید – اما نمایش او در طول بازى از دید سایت هاى مختلف، طورى بوده که باالترین 

نمره در بین بازیکنان بواویشتا، به این بازیکن تعلق گرفته است.
رســانه معتبر FotMob باالترین نمره را در بین بازیکنان بواویشــتا، به علــى بیرو داده و 
SofaScore هم بیرانوند را بهترین بازیکن بواویشــتا در بازى دیشب دانسته و به او نمره 

7,4 داده است.
بیرانوند در بازى مقابل براگا، 6 سیو داشت و البته یک امتیاز منفى در عملکرد او جلوى براگا 

دیده مى شود که آن مربوط به دقت پاس هاى اوست.
طبــق اطالعــات SofaScore، فقــط 31,1 درصــد از پــاس هاى او بــه مقصد 
رســیده که این نشــان مى دهد على بیرو باید روى این موضوع بیشــتر از قبل کار 

کند.
این موضوعى است که طى هفته هاى گذشــته مورد توجه رسانه هاى پرتغالى قرار 
گرفته و آنها به این نکته اشاره کرده بودند که على بیرو اگر چه مهارت ویژه اى در 
پرتاب هاى بلند دارد اما باید روى دقت پرتاب هایش کار کند تا این توانایى ویژه او 

تبدیل به اسلحه مخفى بواویشتا شود.

بازى تدارکاتى تیم هاى فوتبال مس رفسنجان 
و سپاهان به دلیل قرعه کشى رقابت هاى فصل 

بیست و یکم لیگ برتر لغو شد.
پیش از ایــن قرار بــود تیم هــاى فوتبال مس 
رفســنجان و ســپاهان در دیدارى تدارکاتى به 
مصــاف هم برونــد، اما پــس از قرعه کشــى 
رقابت هاى لیــگ برتر بــه دلیل بــازى رو در 
روى دو تیم در هفته اول مســابقات، این بازى 
لغو شد. بر اساس اعالم ســازمان لیگ تیم مس 
رفســنجان در هفته اول رقابت هــاى لیگ برتر 
میزبان تیم ســپاهان اســت. از این رو کادر فنى 
دو تیم از برگــزارى این بازى منصرف شــده و 
حریف دیگرى را بــراى خود در نظــر خواهند 
گرفت. تیم مس در حال حاضر در اردوى تهران

 به سر مى برد.

بازى سپاهان و مس 
لغو شد

و این را در گذشته هم ثابت کرده ام.بهتر از گذشته برگشتم. چه در رده باشگاهى و چه ربى هم نقش پررنگى در 

وینگر ذوبى ها مدعى است این تیم قادر خو
مه فصل جدید مســیر متفاوتى را با

براى کســب نتیجه و موفقیــت
دنبال کند.

میالد جهانى درباره شــ
آهن براى فصل جدید
گفت: شرایط خوبى دا
تدارکاتى خوبــى ه
شنبه با هوادار داشتیم
سنگین و مفیدى بو
حاضر هنوز بــ
مطلوب نرس
بدن هایم

است ودرصد آماده 
داریـایــده آل فاصله 

مــشروع مســابقات به 
ممى شــویم تا بــه مرز آ

مطلوب برسیم.
یدوى در مــورد تعداد زیاد  د
آهن  ذوب گفــت:تدارکاتــى

دوستانه در شرایط تعطیلى مسابقات خیلى خو
این موضوع به نفع خودمان است چرا که تی
زیادى داشته و این باعث مى شود به مرور ه
شویم و شناخت بیشــترى روى هم پیدا

2مى کنم2-3 بازى دیگر هم در پیش داش
تا قبل از شروع فصل و بعد فصل را شروع
وینگر ذوب آهن در مورد شرایط فصل
تیم توضیح داد: فصل قبل بدشانسى و
اشتباهات داورى باعث شــد از لحاظ نتی
نتوانیم به آن چیزى که اســتحقاقش را دار
جلو رفتیم استرسروىنتایج ما تاث و هرچه
ب ولى این فصل شــرایط متفاوتى داریــم و
مى خواهیم از همان اول گام محکمــى بر

نتیجه دلخواه مان برسیم.
پ جهانى در ادامه گفت: لیگ امســالخیلى

سنگین است و فاصله تیم ها با هم کم شده است
موضوع کار را سخت مى کند ولى شرایط ذوب
است و همه تالش ما این است که قدم به قدم ج
نتایج خوبى بگیریم و بهترین نتایج را کسب کنی
وى در مورد کار زیر نظر مهدى تارتار هم گفت:
شاگردى آقاى تارتار را در گسترش فوالد داشت
از مربیان خوب فوتبال ما هستند که مى داند از

مى خواهد و فکر مى کنم فصــل خوبى چه
داشته باشیم.

وه بر لژیونرها برخى بازیکنان بومى العربى از 
ى سهیل آسیب دیدند. شاید وقفه بین المللى 
 حل این بحران با درمان بازیکنان یا جذب 

ر نیز خبر داد که برنامه باشگاه 
ى براىجذبمدافع خارجى
 مونیســا اسپانیایى تغییر 

ث شــد تا العربى جذب 
کنار بگذارد و به دنبال 

6ى در دروان غیبت6

ربیان دو 
ر نتیجه
دا کرد.

ر مقابل 
هن در 
 خواهد 

وینگر ذوب آهن: 

مى خواهیم گام محکم
در لیگ برداریم

بق سپاهان 

ى آید

ویشتا در لیگ 
2وى2-2 به
باالترین  ه

بیرو داده و 
و به او نمره 

وى براگا 

مقصد 
کار  ل

ار
ر
و
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دانشمندان مؤسسه سالمت و رفاه فنالند 12هزار و 292 
نفر را هشــت ماه پس از عفونت به ویروس کرونا براى 

بررسى میزان آنتى بادى مورد مطالعه قرار دادند.
پس از انتخاب تصادفى 367  نفر از گروه اصلى که هنوز 
یکسال پس از عفونت واکسینه نشده بودند، دانشمندان 
دریافتند که 89 درصد از افراد هنوز آنتى بادى خنثى کننده 
و 36 درصد داراى آنتى بادى IgG هستند. افرادى که 
عفونت شــدید ســارس-کوو-2 را تجربه کرده بودند، 
سطح آنتى بادى باالترى حدود دو تا هفت برابر افرادى 
که عفونت خفیف را تجربه کرده بودند حداقل 13 ماه پس 

از ابتال به این بیمارى داشتند.

نتایج این تحقیق نشان داد، آنتى بادى هاى خنثى کننده 
به میزان اندکى در برابر ســویه آلفا کاهــش یافتند اما 
در برابر ســویه بتا میزان کاهش قابل توجه بود. با این 
حال، بیش از 80 درصد از افرادى که از بیمارى شــدید 
کووید-19 بهبود یافته بودند همچنان یک ســال پس 
از آلوده شــدن، آنتى بادى هاى خنثى کننــده علیه نوع 

دلتا داشتند.
نتایج مطالعه اولیه که هنوز مورد بررســى قرار نگرفته 
است نیز نشــان داد که آنتى بادى ها تنها هفت ماه پس 
از دریافت دوز دوم واکســن کووید-19 فایزر، 10 برابر 

کاهش مى یابند.

سرپرســت مرکز آمار و فناورى اطالعات وزارت بهداشت 
اظهار کرد: «به هیچ وجه براى کسانى که واکسن متفرقه 
دریافت کرده باشــند، کارت واکسن صادر نمى شود. طبق 
اعالم هاى مکرر وزارت بهداشت تمام واکسن هاى خارج از 
سیستم معاونت بهداشت این وزارتخانه داراى اعتبار نیست 
و تأیید نمى شود. بر این اســاس پیشنهاد مى شود این افراد 
نسبت به دریافت واکسن هاى مورد تأیید وزارت بهداشت 

اقدام و سپس کارت واکسن معتبر را دریافت کنند.»
على شریفى زارچى گفت: «اما افرادى که در خارج از کشور 
واکسن دریافت کرده اند، قطعا کارت واکسن دارند و تاریخ 
سفرشان هم در پاسپورت آنها درج شــده است. این افراد 

مى توانند با مراجعه به معاونت بهداشت هاى هر شهر فرمى را 
که در اختیارشان گذاشته مى شود، پر کنند و با راستى آزمایى 
کارت واکســن خارجى و زمان سفرشــان، کارت واکسن 
دیجیتال داخلى براى آنها صادر خواهد شد.» وى افزود: «در 
حال حاضر قرار است مشاغلى ازجمله پاساژها، باشگاه هاى 
ورزشــى، موزه ها و مراکز فرهنگى بنابــر تعاریف معاونت 
بهداشت براى افرادى که واکسن دریافت کرده اند، بازگشایى 
شــود. همچنین برخى محدودیت ها در زمینه مســافرت، 
حضور در اماکن آموزشى، ورزشى، محدودیت هاى مشاغل 
و اصناف به زودى براى دارندگان کارت واکســن دیجیتال 

فارسى برداشته مى شود.»

آنتى بادى علیه سویه دلتا تا 
یکسال در بدن مى ماند

کارت واکسن براى واکسن هاى 
متفرقه صادر نمى شود

پیش بینى ظهور ویروس جدید 
توسط چین

   ایلنـا |رئیـس مرکـز کنتـرل و پیشـگیرى از 
بیمـارى هـاى چیـن (CDC) در سـخنرانى خود 
در مجمـع بیـن المللـى علـم و فنـاورى در جامعه، 
اظهار اطمینـان کرد کـه مطمئنًا بشـریت در آینده 
با ویروس جدیدى روبرو خواهد شـد و اصل تعامل 
را براى تهیه اقدامات متقابل پیشـنهاد کرد. گائو فو 
گفت: «جهان نه تنها با همه گیـرى ویروس کرونا 
بلکه با تعدادى از مشـکالت دیگر مانند اینفودمى، 
هنگامى کـه اطالعـات مربوطه و اطالعـات غلط 
در هم آمیخته اسـت، روبرو اسـت. این باعث ایجاد 
شایعات و مشـکالت زیادى مى شـود که باید حل 
شـوند.»  این متخصـص تاکید کـرد کـه در آینده 
 "X جهان بدون شـک با بـه اصطالح "ویـروس
روبرو خواهد شد که ویژگى هاى آن هنوز براى هیچ 
کس مشـخص نیسـت و مى تواند در هر کجا و در

 هر زمان رخ دهد.

ورود اتوبوس آمبوالنس ها 
به چرخه واکسیناسیون 

   باشـگاه خبرنگاران جـوان |مرکز اورژانس 
تهران اعـالم کرد در راسـتاى طرح واکسیناسـیون 
عمومى توسط سازمان اورژانس کشور از روز دوشنبه 
4 دسـتگاه اتوبوس آمبوالنس مرکز اورژانس تهران 
به صورت سـیار در میادین انقـالب، آزادى، ونک و 
میدان خراسـان تهران خدمات واکسیناسـیون ارائه 
مى کننـد. در واکسیناسـیون اتوبـوس آمبوالنسـى، 
تنهـا واکسـن سـینوفارم تزریـق مى شـود. پیش از 
حضـور فـرد در داخل اتوبـوس آمبوالنـس، کدملى 
و مشـخصات هویتى وى بررسـى و در سـامانه ثبت 
مى شـود و پس از آن کار تزریق واکسن کرونا انجام

 خواهد شد.

احتمال مرگ
 واکسینه شده ها

   برنـا |متخصـص عفونـى و عضو هیئـت علمى 
دانشـگاه علوم پزشـکى تهران با بیـان اینکه تزریق 
واکسـن احتمـال مـرگ را در اثـر ابتال بـه کرونا کم 
مى کند ولى از بین نمى برد، توضیـح داد: در صورت 
عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى احتمال ابتال پس 
از تزریق واکسن کرونا زیاد مى شود و این امر به ورود 
تعداد زیاد ویروس بسـتگى دارد و اگـر تعداد ویروس 
ورودى زیاد باشـد شـدت ابتال بیشتر مى شـود. فریبا 
شیروانى تأکید کرد: گذشت زمان بعد از واکسیناسیون، 
حساسـیت فـرد را نسـبت بـه ابتـال بـه کوویـد

 زیاد مى کند.

روى موج کووید-19

وقتى یک بیمار کرونایى وارد مرحله شدید بیمارى مى شود 
سختى هاى زیادى را تحمل مى کند. متأسفانه وقتى یک فرد 
کرونایى وارد ICU مى شــود این بدان معناست که احتمال 

دارد از این بخش زنده خارج نشود.
هفت مرحله براى یک بیمار بدحال کرونایى توضیح داده شده 
است. بعد از خواندن این مراحل شاید به این نتیجه برسید که 

چرا زدن واکسن کرونا حیاتى است.
مرحله یک - فرد چند روز عالئم ناتوان کننده اى داشته است 
، اما اکنون نفس کشیدن آنقدر سخت است که به بیمارستان 
مى آید. سطح اشــباع اکســیژن فرد مى گوید که به کمک 
احتیاج دارد. او یک جریان اضافى 1 تا 4 لیتر اکسیژن در دقیقه 
مى خواهد. حاال او باید مصرف برخى از داروهاى خاص را آغاز 
کند. این داروها شــامل داروهاى ضد ویروسى ، استروئیدى 
، ضد انعقــادى یا آنتى بــادى هاى مونوکلونال اســت. فرد 
مبتال چندیــن روز را در بیمارســتان با وضعیتى بد ســپرى 
خواهد کرد. اما اگر سطح اکســیژن او به حالت طبیعى برسد

 زنده مى ماند.
مرحله دو- تنفس براى فرد ســخت تر و سخت تر مى شود. 
بسیارى از بیماران این احساس را اینگونه توصیف مى کنند: 
«مانند غرق شدن». درمان هاى گشاد کننده برونش به او ارائه 
مى شود که تسکین کمى دارد. میزان اکسیژن مورد نیاز او از 4 
لیتر به 15 لیتر و به 40 لیتر در دقیقه افزایش مى یابد. کارهاى 
کوچک مانند نشستن در رختخواب براى او بسیار دشوار است 
و نمى تواند به تنهایى انجام دهد. وقتى حرکت مى کند اشباع 

اکسیژن او به سرعت کاهش مى یابد. در نتیجه این بیمار به 
بخش مراقبت هاى ویژه منتقل مى شود.

مرحله ســه- فرد بیمار براى برآوردن نیاز بدن خود به هوا ، از 
تهویه بیش از حد خسته شده است. در نتیجه کادر درمان بیمار 
را تحت تهویه غیر تهاجمى و  فشار مثبت  قرار مى دهند. به 
عبارت دیگر یک ماسک بزرگ و حجیم که باید روى صورت 
بیمار کرونایى چسبیده باشد تا دستگاه بتواند به طور موثرى 
فشار را وارد ریه هاى فرد کند تا باز شود و اکسیژن کافى برسد.
مرحله چهار- تنفس بیمار حتى سخت تر مى شود. فرد اکنون 
بسیار بسیار خسته به نظر مى رسد. خون گیرى از شریان ها 
تایید مى کند که میزان اکسیژن در خون فرد بیمار بسیار کم 
است. آنگاه کادر پزشکى آماده مى شود تا فرد را «لوله گذارى» 
کنند. شرایط اکنون بسیار بسیار خطرناك است. فرد به دستگاه 
تنفس وصل مى شــود. فرد آرام و به عبارتى دیگر موقتا فلج 

مى شود.
تغذیه او از این لحظه با لوله تغذیه خواهد بود. بیمار به کانتر و 
یک لوله راست روده متصل مى شود. بدن این فرد کرونایى به 
صورت منظم چرخانده مى شود تا زخم بستر نگیرد. او را روى 
شکمش مى چرخانند تا اکسیژن رسانى بهترى براى او انجام 
شود. در این مرحله درمان هاى تجربى نیز امتحان خواهند شد.

مرحله پنج-  برخى از بیماران از مرحله 4 زنده مى مانند و به این 
مرحله مى رسند. متأسفانه سطح اکسیژن و وضعیت کلى بیمار 
پس از چند روز در دستگاه تنفس بهبود نیافته است. ریه هاى 

آلوده به ویروس کرونا به کمک و زمان براى بهبود نیاز دارند.

مرحله شــش- فشــار الزم براى بازکردن ریه ها به حدى 
زیاد اســت که هوا مى تواند به داخل حفره قفسه سینه  نفوذ 
کند بنابراین لوله هایى براى پاکســازى آن وارد مى شــود. 
کلیه هاى فرد بیمار شاید نتوانند محصوالت جانبى داروهایى 
را که به طور مداوم به فرد داده مى شود، فیلتر کنند. کل بدن از 
احتباس مایعات متورم مى شود و براى کمک به عملکرد کلیه 

بیمار نیاز به دیالیز به وجود مى آید.
اقامت طوالنى مدت در بیمارستان و سیستم ایمنى ضعیف ، 
فرد را مستعد ابتال به عفونت مى کند. اشعه ایکس قفسه سینه، 
مایع تجمع یافته در کیسه هاى ریه را نشان مى دهد. لخته خون 
نیز ممکن است ظاهر شود. از این عوارض نمى توان جلوگیرى 
کرد. اگر فشــار خون بیمار به شــدت کاهش یابد  داروهاى 
جدیدى تجویز مى شــود اما به هر حال ممکن است ضربان 
قلب متوقف شــود. پس از چند دور CPR ، نبض و گردش 
خون بیمار ممکن است برگردد. اما به زودى خانواده بیمار باید 

تصمیم سختى بگیرند.
مرحله هفــت: پس از جلســات متعدد با تیــم مراقبت هاى 
تسکینى، خانواده فرد بیمار شاید تصمیم بگیرند که نحوه درمان 
بیمار کرونایى قطع شود چون دیگر امیدى به بازگشت وجود 

ندارد. به این ترتیب دستگاه تنفس خاموش مى شود.
در برخى از بیمارستان ها مواردى بسیار غم انگیز رویت شده 
که قبل از خاموش کردن دســتگاه تنفسى تماس تصویرى 
با خانواده فرد بیمار مى گیرند تا بــراى آخرین بار عزیز خود 

را ببینید.

به یک بیمار بد حال کرونایى
آنقدر آمار فوتى ها و مبتالیان کرونا در ایران و  چه مى گذرد؟ 

جهان باالست و به قدرى این ویروس مهلک، 
کشته و بیمار بر جاى گذاشــته که شاید براى 
درك عمق این فاجعه انســانى بهتر باشد تا از 
زاویه اى دیگــر این موضوع را مورد بررســى 

قرار دهیم.
در زمانى نه چندان دور، آمار روزانه 50 کشــته 
و هزار مجروح و مصدوم در تصادفات رانندگى 
کشــورمان را فاجعه مى نامیدیم امــا امروز به 
راحتى با آمــار روزانه صدها فوتــى و هزاران 
بیمار مبتال به کرونا کنــار آمده ایم و آنقدر این 
آمار فاجعه بار برایمان عادى شده است که خم 
به ابرو نمى آوریم. شاید مقایسه آمار فوتى ها و 
مبتالیان کرونا در ســطوح ملى و بین المللى با 
میزان جمعیت شــهرهاى ایران و کشورهاى 
جهان، بتواند نشان دهنده عمق فاجعه اى باشد 
که در 20 ماه گذشــته، نه تنها کشورمان بلکه 

کل دنیا را تحت تاثیر قرار داده است.
در ابتداى این نوشتار، نگاهى مى اندازیم به آمار 

مبتالیان بــه کرونا در 
دنیا و مقایسه آمارى آن 
با جمعیت کشورهاى 
جهان؛ مقایسه اى که 
نشــان مى دهد تعداد 
235 میلیــون و 400 
هزار نفرى که تا کنون 
در سراسر دنیا به کرونا 
مبتال شــده اند از کل 
جمعیت کشــورهایى 
نظیر پاکســتان 226 

میلیونى، نیجریــه 219 میلیونى و برزیل 213 
میلیونى کــه به ترتیب پنجمین، ششــمین و 
هفتمین کشور پرجمعیت جهان هستند، بیشتر 
است. از سویى، تا کنون تعداد 4 میلیون و 800 
هزار نفر در سرتاسر جهان بر اثر ابتال به کرونا 
فوت شده اند که این عدد، معادل کل جمعیت 
کشــورهایى نظیر ایرلند جنوبــى و آفریقاى 
مرکزى و بیشتر از جمعیت کشورهاى اطراف 
همانند عمان و کویت یا کشورهایى همچون 

لیبریا، پاناما، کرواسى و موریتانى است.
البته نگاه اجمالى به این آمارها در کشــورمان 
و مقایســه آن با جمعیت شــهرهاى ایران و 
کشورهاى جهان، مى تواند بیانگر عمق فاجعه 
انسانى باشد که در ســرزمین مان اتفاق افتاده 
اســت؛ فاجعه  بزرگى که خانواده هاى بسیارى 
را داغدار و بى سرپرست و خانواده هاى بیشترى 
را متحمل آثار و نتایج ویرانگــر این بلیه قرن 
کرده اســت . تا زمان تنظیم این یادداشت، بر 
اساس آمارهاى رسمى در کشــورمان، تعداد 
5 میلیون و 600 هزار نفر در کشــورمان مبتال 
به کرونا شده اند که نزدیک به دو برابر جمعیت 

کالن شهر مشهد و سه برابر جمعیت کالن شهر 
اصفهان اســت؛ آمارى که از مجموع جمعیت 
کالن شهرهاى کرج، شیراز، تبریز و قم، بیشتر 

است.
اگر پایمــان را از مرزهاى کشــورمان فراتر 
بگذاریم، تعــداد مبتالیان به کرونــا در ایران 
معادل کل جمعیت کشورهایى همانند سنگاپور، 
کنگو و فنالند و بیشتر از کل جمعیت کشورهایى 
همچون اســلواکى، نروژ، اریتره، فلســطین، 
نیوزلند و کاستاریکاست. از سوى دیگر، تعداد 
فوتى هاى کرونا در کشــورمان بنا بر آمارهاى 
رسمى از مرز 120 هزار نفر فراتر رفته که معادل 
کل جمعیت شهرهایى همانند بهبهان، دورود، 
نظرآباد، محمدشهر، ایذه، بندر انزلى، اندیشه و 
ایرانشهر است و البته دو برابر جمعیت شهرهایى 
همچون چالوس، ماهدشت، الر، مشکین دشت، 
نکا، زرند، آبیک، ســراوان، بابلسر و اسفراین 
است و اگر از مرزهاى کشور خارج شویم، تعداد 
فوتى هاى ایران با مجموع جمعیت دو کشــور 

برمودا که مثلث آن معروف است و گرینلند که 
بزرگ ترین جزیره جهان محسوب مى شود یا 
از مجموع جمعیت سه کشور کوچک اروپایى 
شامل موناکو، لیختین اشــتاین و جبل الطارق 

بیشتر است.
هدف از مقایسه حاضر، بررسى دالیل و عوامل 
گســترش کرونا و آثار و پیامدهایى نیست که 
این همه گیرى در کشــورمان بر جاى گذاشته 
است. این مقایسه به این منظور صورت پذیرفته 
تا تلنگرى باشــد براى درك روشــن تر عمق 
فاجعه اى که همه ما هنوز با تمام وجود با اثرات و 
عواقب آن دست و پنجه نرم مى کنیم. آرى، یک 
لحظه چشم هاى مان را بر روى هم بگذاریم و 
به این فکر کنیم که از زمان ورود کرونا به ایران 
تا امروز، بنا بر آمارهاى رسمى جمعیتى معادل 
کل جمعیت بندر انزلى و دو برابر کل جمعیت 
شهر چالوس را از دســت داده ایم؛ مقایسه اى 
که حتى تصورش هم سخت است اما متأسفانه 
این موضــوع، واقعیتى اســت انکارناپذیر که 
گویــى برایمــان عادى شــده و بــا آن کنار

 آمده ایم.

فوتى هاى کرونا در ایران؛ معادل جمعیت 
سه کشور اروپایى

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى مروارید ســبز کهندژ 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 504 و 
شناســه ملــى 10260102368 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/22 جــواد هارونى به کدملى 
1273441907 بسمت عضو هیات مدیره، 
اعظم مومزائى به کدملى 1092135766 
بسمت رئیس هیات مدیره ، سمانه صابرى 
جمالوئى به کدملى 1293159433 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره و علیرضا هارونى 
کدملى 4621165331 (خارج از اعضاء 
هیات مدیره) بسمت مدیرعامل براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1203566)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى مروارید ســبز کهندژ 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 504 و 
شناسه ملى 10260102368 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/06/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - جواد هارونى به کدملى 
1273441907 ، اعظم مومزائى به کدملى 
1092135766 و سمانه صابرى جمالوئى 
به کدملى 1293159433 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - محمد دواشى جمالوئى 
به کدملى 1091538255 و منیره ظهیرى 
میرآبــادى به کدملــى 1292249791 
بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبــت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1203568)

آگهى تغییرات
شــرکت نوین پروتئین سروش ایرانیان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 62732 و 
شناسه ملى 14008482963 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/06/28 فاطمه قدرتى 
شاتورى بشــماره ملى 1293518247 
و مهدى حیــدرى مارچى بشــماره ملى 
1291914587 و پروین طبالى برسیانى 
بشــماره ملــى 1271161125 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . على صفرى مارچه 
بشــماره ملى5658880793 بســمت 
بازرس اصلى و جواد زارع برسیانى بشماره 
ملى 1291914374 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند 
. روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1203571)

آگهى انتقال
شرکت کیان ذوب سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
36461 و شناســه ملى 10103771768 به موجب 
آگهى تغییرات شماره ى 140030402100000886 
و صورتجلســه مجمــع عمومى فــوق العــاده مورخ 
1400/06/01 مرکز اصلى شــرکت از واحد ثبتى نجف 
آباد به واحد ثبتى اصفهان به نشــانى استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
عاشق آباد ، خیابان امام خمینى ، کوچه ولیعصر 2 ، پالك 
14 ، طبقه همکف کدپستى 8195843811 انتقال یافت 
و در این اداره تحت شماره 36461 به ثبت رسید./ اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1203550)

آگهى تغییرات 
شرکت نوین پروتئین سروش ایرانیان سهامى خاص به 
شماره ثبت 62732 و شناسه ملى 14008482963 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/28 
مهدى حیدرى مارچى بشــماره ملى1291914587 
بســمت رئیس هیات مدیره - فاطمه قدرتى شاتورى 
بشــماره ملى1293518247 بســمت نایب رئیس 
هیــات مدیــره - پروین طبالى برســیانى بشــماره 
ملى1271161125 بســمت مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاى رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1203559)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص فوالد زرین سیلک درتاریخ 1400/07/04 به شــماره ثبت 68862 به شناسه ملى 
14010314426 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: تولیدات 
قطعات ریخته گرى فوالد و چدن ، شمش فوالد و چدن ، خرید و فروش انواع کاالهاى بازرگانى ، خرید و فروش 
مواد اولیه صنایع ریخته گرى ، صادرات و واردات انواع ماشین آالت صنعتى و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و عقد 
قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، اکتشاف ، استخراج 
و بهره بردارى از معادن به جز نفت و گاز ، اخذ تســهیالت بانکى جهت تحقق اهداف شرکت 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 آبشار ، خیابان طبیب اصفهانى ، بن بست 
فراز[4] ، پالك 18 ، طبقه همکف کدپســتى 8166837531 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
500,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 5000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
175000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 0322631 مورخ 1400/06/29 نزد بانک 
صادرات شعبه چهارباغ با کد 1900226 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى غالمرضا رخشنده طهرانى به شماره ملى 0452287839 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مهدى بیات به شماره ملى 1170589626 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیررضا طبیبى جبلى به شماره ملى 1273289331 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 باامضاء ثابت رئیس 
هیئت مدیره و با امضا یکى از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى عباس حقیقى کاشانى به شماره ملى 1261672925 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال آقاى خداداد طاهرى قلعه تکى به شماره ملى 6339666795 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 (1203556)
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دریافت کافى براى فیبر موجود در مواد غذایى 38 گرم در روز براى مردان و 
25 گرم در روز براى زنان 19 تا 50 ساله تعیین شده است.

توصیه هاى دریافت فیبر براى بزرگســاالن بیشتر از 51 سال 21 گرم در 
روز براى زنان و 30 گرم در روز براى مردان است و نیاز به دریافت فیبر در 
افراد مســن کاهش مى یابد زیرا متوســط دریافت انرژى با افزایش سن 

کاسته مى شود.
منابع فیبرشامل سبزیجات و میوه ها، غالت کامل (مثل نان سبوس دار) و 
حبوبات است که طبق هرم غذایى همه افراد سالم باید به مقدار مشخص 
از گروه هاى هرم مصرف کنند تا میزان فیبر توصیه شــده در طول روز را 

دریافت کنند.
فیبرغذایى، اجزاى گیاهى دست نخورده و غیرقابل هضم توسط آنزیم هاى 
گوارشى است و به عبارت دیگر کربوهیدرات هاى غیرقابل هضم و لیگنین 
که بخشى از ترکیبات دست نخورده گیاهان بوده که فیبر نامیده مى شوند.

فیبر تاثیرات مثبتى بر عملکرد دســتگاه گوارش و کاهش خطرات برخى 
بیمارى ها دارند، نقش فیبر درعملکرد دســتگاه گوارش بر اساس میزان 
حاللیت آن متغیر بوده و فیبرهاى نامحلول نظیر سلولز ظرفیت جذب آب 
مواد غیر قابل هضم را افزایش مى دهند. این امر منجر به افزایش حجم 
مدفوع، دفعات اجابت مزاج در روز و کاهش زمان عبور مواد غذایى از روده 

مى شود.
فیبرهاى محلول با تشکیل ژل سبب آهســته نمودن زمان عبور مواد از 
دستگاه گوارش شده و از طریق اتصال با سایر مواد مغذى نظیر کلسترول و 

مواد معدنى میزان جذب آنها را مى کاهند.
نقش فیبر در عملکرد دستگاه گوارش بر اساس میزان حاللیت آن متغیر 
مى باشد. فیبرهاى غیرقابل هضم داراى نقش هاى فیزیولوژیکى مهمى 

در بدن انسان است.
فیبرهاى نامحلول نظیر سلولز ظرفیت جذب آب مواد غیر قابل هضم را 
افزایش مى دهند. این امر منجر به افزایش حجم مدفوع، دفعات اجابت مزاج 
در روز و کاهش زمان عبور مواد غذایى از روده مى شود، فیبرهاى محلول 
با تشکیل ژل سبب آهسته شدن زمان عبور مواد از دستگاه گوارش شده 
و از طریق اتصال با سایر مواد مغذى نظیر کلسترول و مواد معدنى میزان 

جذب آنها را مى کاهند.
فیبرهاى غیرقابل جذب ویژه که توسط باکترى هاى روده تخمیر مى شوند، 
منجر به تحریک جذب روده اى و حفظ تعدادى از مواد معدنى نظیر کلسیم، 
منیزیوم، روى و آهن مى گردند. بســیارى از تحقیقات نشان داده اند که 
مصرف فیبر ویسکوز (مانند صمغ و پکتین) جذب روده اى کلسیم، منیزیم، 

آهن و یا روى را مختل نمى کند.

انجیر، یکى از میوه هاى خوش خوراك اواخر فصل تابستان و پاییز است. 
میل به مصرف نوع زرد یا سیاه آن هم بستگى به ذائقه افراد دارد. از انجیز 
تازه که بگذریم، انجیر خشک، انتخاب دیگرى از این میوه خوش طعم و 
مفید است. فصل، فصل انجیر اســت. از طرفى، وقتى هوا به سمت سرما 
برود، بدن به انرژى بیشــترى نیاز دارد. اگرچه قیمت انجیر خشک، کمى 
گران است؛ اما بد نیست با خواص آن آشنا شویم. خدا را چه دیدید، شاید با 
ته مانده حقوق این ماه بتوان 100 گرم انجیر خرید و خورد و از ویژگى هاى 

آن لذت برد!
کالرى انجیر باال است. هر 100 گرم آن 220 کالرى انرژى دارد؛ بنابراین 
مصرف مقدار کمى از آن هم مى تواند نیاز بدن به کالرى را تأمین کند. اگر 
در حال محاسبه کالرى و کاهش یا افزایش وزن هستید، حواس تان به این 

ماجرا باشد.

قندتان نمى افتد
شیرینى مطلوب و طبیعى انجیر از افت قند خون جلوگیرى مى کند؛ بنابراین 
میان وعده یا عصرانه خوبى همراه با یک فنجان چاى، قهوه یا شیر است. 
البته اگر مبتال به دیابت نوع دوم هستید- دیابت ناشى از اضافه وزن - از 
مصرف انجیر خوددارى کنید؛ چون شــاخص ِگالیسمیک آن باالست. 
مصرف یک تا دو عدد انجیر خشک پیش از مصرف صبحانه به عملکرد 

بهتر معده کمک مى کند.

ایمن مى شوید
سیستم ایمنى بدن براى آنکه همیشه فعال و ســرحال باشد، نیاز به مواد 
معدنى و ویتامین ها دارد. انجیر، یکى از همین منابع است، به این دلیل که 
سرشار از ویتامین (B1) ، (A) ،(B 2)، منگنز، پتاسیم، منیزیم، آهن، فسفر و 
مس است. میزان مناسب پتاسیم این میوه به بهبود عملکرد پمپ سدیم- 
پتاسیم سلول ها کمک مى کند. این مسأله براى افراد مبتال به فشار خون 

باال، بسیار مهم بوده و باعث کنترل میزان فشار خون مى شود.

روان مى شوید
یبوست، یکى از مشکالت شایع در افرادى است که تحرك بدنى کمى دارند؛ 
مانند کارمندان، سالمندان یا افرادى که به هر دلیل براى مدتى نباید زیاد 
حرکت کنند. انجیر فیبر باالیى دارد؛ بنابراین مصرف آن باعث برطرف 

شدن یبوست مى شود.

موها را کمند مى کند
انجیــر حــاوى کلســیم اســت. عــالوه بــر ایــن حاوى 
ویتامین هاى خانــواده (B) اســت؛ بنابراین مصــرف آن به 
حفظ ســالمت موها کمــک مى کنــد. نوشــیدن آب انجیر 
یا مصرف انجیــر مى تواند به حفظ ســالمت موهــا و ناخن 

کمک کند.

گالبى میوه اى 
با خواص باور نکردنى در زیبایى و الغرى

 روزانه چه مقدار باید
 فیبر مصرف کنیم؟

بیمارى ها را با
 انجیر، زنجیر کنید

گالبى میوه اى آبدار و خوشمزه است و آنتى اکسیدان هایى که در گالبى وجود دارد، 
به مبارزه با بسیارى از بیمارى ها و مشکالت کمک مى کند و ایمنى بدن را افزایش 

مى دهد.
اگر جزو افرادى هستید که مدام حســاب وکتاب کالرى هاى مصرفى تان را دارید و 
نمى خواهید چاق شوید باید بدانید که یک عدد گالبى متوسط حدود 96 کیلوکالرى 
انرژى دارد. درعین حال این میوه  خوشــمزه حاوى خواصى است که براى سالمتى 
الزم اند و نمى شود از آن چشم پوشى کرد. براى همین هم شش دلیل خوب مى آوریم 

تا کامًال قانع شوید که باید گالبى میل کنید. 

میزان کلسترول را کاهش مى دهد
یک عدد گالبى متوسط حاوى 5 گرم فیبر اســت که حدود 20 درصد نیاز روزانه   ما 
به فیبر را تامین مى کند. 3 گرم از این 5 گرم جزو فیبرهاى حالل در آب هستند. در 
بین این فیبرها فیبر پکتین مى تواند میزان کلســترول بد خــون یا LDL را کاهش 

دهد. براى همین اگر کلســترول تان باال اســت مى توانید به این میوه  آبدار اعتماد 
کنید.

سیستم ایمنى بدنتان را تقویت مى کند
نتایج یک پژوهش فرانسوى نشان مى دهد که فیبرهاى حالل سیستم ایمنى بدن 
را تقویت مى کند. محققان به موش هاى آزمایشگاهى مواد غذایى حاوى این فیبرها 
داده و مشاهده کردند که این موش ها کمتر مریض شدند و حتى زودتر از موش هاى 

دیگرى که فیبرهاى غیر حالل مصرف کرده اند بهبود یافته اند.
گالبى هم سرشار از این فیبرهاى حالل یا محلول در آب مى باشد که باعث تقویت 
سیستم ایمنى بدن شده و بدنتان را در برابر بیمارى ها مصون مى دارد. توجه داشته 
باشید فیبرهاى غیر حالل که بیشتر در پوست این میوه قرار دارند باعث هضم و دفع 
سریع غذا مى شوند. براى همین امکان دارد براى افرادى که روده هاى حساسى دارند 

دردسرساز شود.

با پیرى زودهنگام پوست مقابله مى کند
بدون شک هیچ کس دوست ندارد پوستش به این زودى ها دچار چین و چروك شده 
و پیر شود. اگر شما هم حواستان به شادابى پوستتان هست یک دلیل خوب دارید تا 

گالبى بیشترى میل کنید آن هم با پوست.
زمانى که گالبى به طور کامل مى رســد پوســت آن مانند پوســت ســیب پر از 
ترکیباتى مى شــود که باعث از بین بردن رادیکال هاى آزاد مى شود. رادیکال هاى 
آزاد مولکول هاى آسیب رســانى هســتند که باعث تخریب ســلول ها مى شوند. 
محققان اتریشــى به ایــن نتیجه رســیده اند که ترکیبــات موجود در پوســت 
و گوشــت گالبى به مــرور به یــک ســرى آنتى اکســیدان هاى مفیــد تبدیل 
مى شــوند که با این رادیکال هــاى آزاد مقابله کرده و آســیب هاى آن ها را خنثى 

مى کنند.

به شما انرژى مضاعف مى دهد
کیســت که این روزها از خســتگى روزمره گالیه نکند و نگوید که کم انرژى شده 
است؟! اگر یک فنجان (250 میلى لیتر) گالبى خردشده را به ساالد ناهارتان اضافه و 
میل کنید. در این صورت حدود 10 درصد ویتامین C مورد نیاز روزانه تان را دریافت 
کرده اید. ویتامین C باعث مى شود آهن زودتر جذب شــود.آهن نیز وظیفه ساخت 
هموگلوبین ها و اکسیژن رسانى به سلول ها را بر عهده دارد. زمانى که سلول هایتان به 
میزان کافى اکسیژن دریافت کنند و آهن الزم در خونتان شناور باشد به این سادگى ها 

تسلیم خستگى نخواهید شد.

سلول هاى خاکسترى مغزتان را تقویت مى کند
یک عدد گالبى متوسط حاوى 15 درصد مس مورد نیاز روزانه  سیستم عصبى است. 
یون هاى مس روى ناقل هاى عصبى موثر در عملکرد سیناپس ها (منطقه  تماس بین 
نرون ها و عضالت) تأثیر مى گذارد.قدرت یادگیرى و به یادسپارى ما به نیرو و توان 
ناقل هاى عصبى بســتگى دارد. یعنى اگر ناقل هاى عصبى ما درست به وظایفشان 
عمل نکنند هم یادگیرى مان به مشــکل بر مى خورد و هم قدرت به یادسپارى مان. 
مس باعث تقویت عملکرد ناقل ها مى شود و گالبى هم یکى از میوه هاى تامین کننده   

مس مورد نیاز بدن است.

خطر ابتال به سرطان را کاهش مى دهد
سرطان یکى از مرگبارترین، دردناك ترین و پرهزینه ترین بیمارى هاى موجود است که 
بهترین روش مقابله با آن پیشگیرى است. اگر عادت کنید بعد از ظهرها یک عدد گالبى 
متوســط میل کنید به راحتى 8 درصد نیاز روزانه تان به ویتامین K را تامین کرده اید. 
محققان با بررسى هاى متعدد به این نتیجه رسیده اند افرادى که ویتامین K بیشترى 

دریافت مى کنند کمتر از بقیه به سرطان مربوط به سیستم ایمنى بدن مبتال مى شود.

با سرد شدن هوا بسیارى از بیمارى ها شیوع پیدا مى کنند و افراد زیادى 
را بیمار مى کنند، براى اینکه به این بیمارى ها دچار نشوید باید نکات 

مراقبتى را بدانید.
با فرا رسیدن فصل پاییزو سرد شدن هوا، نه تنها بیمارى سرماخوردگى 
شیوع بیشترى پیدا مى کند، بلکه در فصل برگ ریزان معده درد نیز در 
بین افراد بیشتر دیده مى شود چرا که متخصصان گوارش معتقدند که 
بین فصل پاییز و شیوع زخم معده و زخم اثنى عشر رابطه اى وجود دارد. 
بروز و شیوع معده درد در پاییز مسئله صد درصد اثبات شده اى نیست 

اما معده درد در پاییز مى تواند به علت هاى زیر باشد:
هلیکوباکتر و فعالیت بیشــتر ایــن ارگانیزم در فصــل پاییز، فعال 
شــدن میکروب ها، آلودگى هوا، اســترس، بیمارى هــاى مزمن، 
رژیــم غذایى غلــط و خــوردن مرکبات زیــاد و عوامــل ژنتیک 

دل درد.

بروز زخم معده در فصل پاییز
زخم معده از بیمارى هایى است که در فصل پاییز دیده مى شود. زخم 
معده بیمارى دردناکى اســت که به معنى نوعى آسیب خوش خیم به 
مخاط و زیرمخاط دستگاه گوارش است و با دردهاى شدید و خفیف 

فرد مبتال را آزار مى دهد.
مهم ترین علت زخم معده هلیکوباکتر پیلورى نوعى باکترى متحرك 
و مارپیچ است که به الیه پوششى دستگاه گوارش آسیب مى زند. اگر 
قسمت هاى آسیب دیده دســتگاه گوارش در معرض اسید معده قرار 
گیرند و به زخم تبدیل مى شــوند. اگر این زخم ها دیر درمان شوند، 

خونریزى، عفونت و التهاب در پى خواهند داشت.
بسیارى از افراد زخم معده را با زخم اثنى عشر اشتباه مى گیرند اما زخم 

معده با خوردن غذا تشدید مى شــود و همراه با سوء هاضمه، تهوع و 
کاهش وزن است و زخم هاى اثنى عشر با خوردن غذا بهبود مى یابد و 

درد در زخم اثنى عشر چند ساعت پس از مصرف غذا به وجود مى آید.
زخم معده بیشــتر احتمال بدخیمى دارد و اغلب همراه با التهاب معده 

(گاستریت) است و با سرعت کمترى از زخم اثنى عشر التیام مى یابد.

پیشگیرى از معده درد در پاییز
براى درمان زخم معده رژیم غذایى سالم داشته باشید.

غذاها و نوشیدنى هاى تشدیدکننده درد معده مانند ترشیجات، قهوه، 
شکالت، سرخ کردنى، غذاهاى تند و محرك، و شیرینى خامه اى و... 

را حذف کنید.
استرس را کنترل کنید زیرا فشار روانى، درد زخم معده را بدتر مى کند.

از دود دخانیات دور باشید.
از نوشیدنى هاى الکلى بپرهیزید و به طور کامل ترك کنید.

به اندازه کافى بخوابید.
از پرخورى یا تند غذا خوردن و خوب نجویدن غذا خوددارى کنید.

وعده هاى غذایى را سر وقت مصرف کنید و از حذف وعده ها مخصوصًا 
حذف صبحانه خوددارى کنید.

بالفاصله بعد از غذا از نوشیدن چاى خوددارى کنید.
در صورت داشتن نشانه هاى زخم معده آزمایش هایى انجام دهید تا 

پزشک درباره وجود هلیکوباکتر پیلورى مطمئن شود.
با دیدن نشانه ها فوراً به پزشک مراجعه کنید تا داروى مناسب را براى 

درمان زخم معده تجویز کند.
خودسرانه از داروهاى ضد التهابى استفاده نکنید زیرا بعضى از همین 

داروها مى توانند به مخاط معده آسیب بزنند.

آنچه باید براى آنکه گرفتار 
در مطالعات متعدد، از جمله آخرین مورد که در ســال 2016 انجام شد، مشخص شد جویدن غذا منجر به مزایاى شگفت معده درد پاییزى نشوید بدانید

انگیز سالمتى مى شود. با زیاد جویدن غذا مولکول هاى غذا کوچک تر مى شوند و جذب افزایش و دفع کاهش مى یابد و 
همچنین باعث کاهش وزن نیز مى شود.

جذب غذایى بهتر:
افراد غذا را مى جوند، تا آنها را بهتر جذب کنند. هرچه مولکول هاى غذا کوچک تر باشند، آنزیم هاى گوارشى مى توانند

 آن ها را تجزیه کرده و مواد غذایى را از آن خارج کنند. هر چه جویدن بیشــترى داشته باشید، بیشتر جذب و دفع کمترى 
خواهید داشت.

کاهنده فشار روى دستگاه گوارش:
تکه نانى را امتحان کنید - هر شکلى از نان، چه یک تکه نان تست، چه خرده نان، 32 بار آن را بجوید. وقتى نوبت به قند در 
دهان مى رسد، مى دانید که کربوهیدرات ها به طور کامل شکسته مى شوند. حاال فرض کنید که به جاى جویدن تکه نان، 

یک تکه نان را قورت مى دهید. آن قدر در معده مى ماند تا بشکند.

نداشتن احساس سنگینى پس از هر وعده:
همه ما افت انرژى پس از غذا را مى دانیم که بعد از یک وعده غذایى سنگین رخ مى دهد. مغز، احساس سرما مى کند … 
این احساس را مى دانید. این اتفاق مى افتد چون خون از مغز و قسمت هاى انتهایى بدن باید به شکم و سیستم گوارشى 

برسد که بیش از حد معمول است.
جویدن هر لقمه به طور کامل و تند تند در طول هر وعده غذایى، باعث احساس خواب آلودگى مى شود، مثال، ناهار. اما با 
آهسته جویدن نیمى از غذا را در دهان هضم مى کنید بنابراین خون کمترى به شکم وارد شود . نتیجه نهایى - در پایان غذا 

احساس سبکى و انرژى دارید، به جاى آن که سنگین و خواب آلود باشد.

بهبود بیمارى هاى مزمن:
ما تنها چیزى که مى خوریم، مهم نیست بلکه نحوه خوردن آن نیز اهمیت دارد. نحوه و تعداد جویدن در درمان بسیارى از 

بیمارى ها موثر است مثل سندروم روده تحریک پذیر، بى خوابى.

کاهش وزن:
مطالعات تحقیقاتى نشــان داده اند وقتى غذا را به طور کامل مى جویم ، 

مقدار کمترى غذا مى خوریم و وزن کم مى کنیم. حاال ممکن است فکر 
کنید این به این دلیل است که ما از جویدن خسته مى شویم. این طور 
نیست. چیزى که اتفاق مى افتد این است که کمى طول مى کشد تا به 

مغز فرمان برسد که پر است. وقتى تند تند غذا مى خورید، شکم شانس 
انتقال فرمان پرى را ندارد، بنابراین اندیشمند غذا خوردن 

15  درصد اشتها را کاهش مى دهد.

چرا « 32 » بار؟
جویدن 32 بار با تعداد دندان هایى که داریم مرتبط 
است، یعنى تعداد جویدن مناسب باید یک بار براى 
هر دندان انجام شود. اگرچه این شماره فقط براى 

اهمیت جویدن و ماندن در حافظه ماست.

هر لقمه را دقیقاً باید32 بار جوید

بهتر معده کمک مى کن

ایمن مى شوید
ایمنى بدن براى سیستم
معدنى و ویتامین ها دار
(B1) سرشار از ویتامین
مس است. میزان مناس
پتاسیم سلول ها کمک
باال، بسیار مهم بوده و با

روان مى شوید
یبوست، یکى از مشکال
مانند کارمندان، سالمند
ف حرکت کنند. انجیر
شدن یبوست مى ش

موها را ک
انجیــر حــا
ویتامین هاى
حفظ ســالم
یا مصرف انج

کمک کند.

ما تنها چیزى که مى خوریم، مهم نیست بلکه نحوه خوردن آن نیز اهمیت دارد. نحوه و تعداد جویدن در درمان بسیارى از 
بیمارى ها موثر است مثل سندروم روده تحریک پذیر، بى خوابى.

کاهش وزن:
مطالعات تحقیقاتى نشــان داده اند وقتى غذا را به طور کامل مى جویم ، 

مقدار کمترى غذا مى خوریم و وزن کم مى کنیم. حاال ممکن است فکر 
کنید این به این دلیل است که ما از جویدن خسته مى شویم. این طور 
نیست. چیزى که اتفاق مى افتد این است که کمى طول مى کشد تا به 

مغز فرمان برسد که پر است. وقتى تند تند غذا مى خورید، شکم شانس 
انتقال فرمان پرى را ندارد، بنابراین اندیشمند غذا خوردن 

15  درصد اشتها را کاهش مى دهد.

2چرا « 32 » بار؟
2جویدن 32 بار با تعداد دندان هایى که داریم مرتبط 
است، یعنى تعداد جویدن مناسب باید یک بار براى 
هر دندان انجام شود. اگرچه این شماره فقط براى 

اهمیت جویدن و ماندن در حافظه ماست.
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به جمع آورى توشه آخرت پردازد و از کارهاى دنیایى کسى نجات 
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را براى دنیا به دست آورند از کفشان بیرون مى رود و بر آن محاسبه 
خواهند شد و آنچه در دنیا براى آخرت تهیه کردند به آن خواهند 

موال على (ع)رسید و با آن خواهند ماند.
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