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دالیل ایجاد کیپی و وزوز گوشآداب و رسوم و گویش های محلی استان ثبت شودسینا حجازی خواننده »بسته پیشنهادی« شدبانک ها یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی کاهش 180 نفری داوران لیگ دسته اول سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دانه ذرت؛ مفید 
برای قلب، مضر 

برای سیستم 
گوارش حساس

فرونشست های اصفهان به ۱۴سانتیمتر رسید
3
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 اصفهان 
کوبرکت ندارد

از آنجا که ذرت سرشار از نشاسته است، از 
سطوح انرژی ثابت پشتیبانی می کند. نشاسته 
نوعی کربوهیدرات پیچیده است که برخالف 

 کربوهیدرات های تصفیه شده به کنترل سطح 
قند خون کمک می کند.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت 
استان اصفهان گفت: واکسن کووبرکت در استان 
اصفهان موجود نیســت و تنها واکسن سینوفارم 

برای شهروندان تزریق می شود.
رضا فدایــی با اشــاره بــه آخریــن وضعیت 
واکسیناسیون در اســتان اصفهان اظهار داشت: 
تاکنون ۲.۵ میلیون نفر از جمعیت استان اصفهان 
ُدز اول و ۹۱۵ هزار نفر هر دو ُدز واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند.
وی افزود: بر این اساس ۵۹ درصد از جمعیت باالی ۱۲ 

سال ُدز اول و...

برداشت 3۱500 تن سیب زمینی در اصفهان 
با زیرکشت رفتن 10 هزار هکتار از اراضی استان پیش بینی می شود
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مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خبر داد

مهاجم تازه وارد گاندوها:

ذوب آهن طبق برنامه حرکت می کند
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: روند آماده سازی تیم بسیار خوب است و 

ذوب آهن بر اساس برنامه حرکت می کند.
عارف رستمی اظهارکرد: فضای حاکم بر تیم دوستانه و خوب است و اگر 
این جو تداوم داشته باشد بر عملکرد تیمی ما تاثیر مثبتی خواهد داشت.

وی در خصوص روند آماده سازی تیم و...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 مدیر مرکز بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت استان اصفهان:

 انشعابات غیرمجاز 
 مهمترین مانع 

توزیع عادالنه آب

بخش کشاورزی بیشترین معافیت مالیاتی را داراست
معاون اداره کل امور مالیاتی:

8

مظاهری: 

5 دقیقه ای قراردادم را 
تمدید کردم

4

2

2

رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی:

 فیلتر کردن 
فضای مجازی 

دروغ است

 وزیر امور خارجه
کره را تهدید کرد

 سریال 
 کره ای 

 پخش 
نمی کنیم

محمدمهدی فردوسی- شهردار گلدشت

شهرداری گلدشت به استناد مصوبه شماره 1400/311/ش مورخ 

1400/03/23 شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت 

به اجاره جایگاه CNG خــود از طریق آگهی مزایده اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت 

مدارک شرکت در آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1400/07/27 به شهرداری مراجعه نمایند. 

آگهی تجدید مزایده

م.الف: 1201457

نوبت دوم

محمد مهدی قدیری سرپرست شهرداری خورزوق 

شهرداری خورزوق در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 215 مورخ 1400/04/29 شورای محترم اسالمی شهر خورزوق، نسبت به 
عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله سطح شهر با رقم پایه به مبلغ  22/191/844/071 ریال را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات 

مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشار : 1400/07/08 مهلت دریافت اســناد مناقصه : 1400/07/14 و مهلت ارسال پیشنهاد : 1400/07/24 تاریخ بازگشایی : 

1400/07/25 تاریخ اعالم برنده : 1400/07/25
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت 
اسناد مناقصه )در صورت وجود هزینه مربوطه(،پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه(،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات،شــرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مناقصه،قابل مشاهده، 

بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره 41934-021 تماس 
حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها،در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل 

مناقصه گر موجود است.
آدرس: اصفهان ، خورزوق ، خیابان شهرداری 

تلفن : 3 و 45463041 - 031     فاکس : 031-45464005
www.khorzoogh.ir : وب سایت

آگهی مناقصه

م الف: 1201148

نوبت دوم

اصغر رحیمی- شهردار دستگرد

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شــورای اسالمی درخصوص خرید 
سیستمهای تولید  انرژی خورشیدی از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط 
واگذار نماید لذا شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به 
واحد مالی شهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1400/08/06  مراجعه وتا تاریخ 1400/08/08 

نسبت به تحویل اسناد مناقصه به واحد حراست اقدام نمایند .     

آگهی مناقصه 

م.الف :1204144

نوبت اول 

ردیف      عنوان 
     خرید و اجرای سیستمهای تولید انرژی 

)پانل خورشیدی ایرانی درجهت حمایت از تولید داخلی (           1

تلفن: 03145403100_03145403200
فاکس : 45400017

 غصه دیدن سریال های 
 قدیمی 

 با یاد
 همکاران

از دنیا رفته

رئیس هیئت  مدیره شرکت فوالد مبارکه با بیان این که طرح های توسعه ای زیادی برای 
فوالد مبارکه مطرح شده اســت، گفت: امیدواریم موانعی که در مسیر پیشرفت فوالد 
مبارکه است برطرف شود تا این بنگاه بزرگ صنعتی به ظرفیت باالتری از تولید برسد 
و در نتیجه آن دغدغه تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین دستی نیز برطرف شود.

علی نبوی اظهار کرد: تغییرات در دولت جدید طبیعی است و البته ما نیز تالش کردیم 
که انتخاب مناسبی برای مدیریت شرکت فوالد مبارکه داشته باشیم. وی افزود: دکتر 

طیب نیا به عنوان یک مدیر جوان انقالبی برای مدیریت شرکت فوالد مبارکه انتخاب 
گردیده و از ایشان نیز از سوی سایر بخشها حمایت اعالم شده است؛ فوالد مبارکه برای 
وزارت صمت دارای اهمیت زیادی است و از این رو وزیر محترم صمت نیز گزینه های 
بسیاری را برای مدیریت این شرکت بررسی کردند و تالش کردیم که انتخاب مان از 

درون این مجموعه صنعتی باشد که این اتفاق نیز رخ داد.
رئیس هیئت  مدیره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: امیدواریم موانعی که در 
مسیر پیشرفت فوالد مبارکه است برطرف شود تا به ظرفیت باالتری از تولید برسیم و 

در نتیجه آن دغدغه تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین دستی نیز برطرف گردد.
وی اذعان داشــت: تأمین مواد اولیه برای لوازم خانگی کــه ممنوعیت واردات بر آن 
حاکم شــده اســت، باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم بازار را کنترل کرده و با تولید 
محصوالت داخلی، نیاز کشور را تأمین کنیم؛ پس در ابتدا باید ورق مورد نیاز این صنایع 
که فوالد مبارکه تولید می کند را در اختیار داشــته باشــیم؛ البته ۲ طرح توسعه ای نیز 
 برای فوالد مبارکه وجود دارد که امیدواریم خروجی آن ها هرچه زودتر به بازار عرضه 

شود.
دســتیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: طرح های توسعه ای 
زیادی برای فوالد مبارکه مطرح شــده که امیدواریم با قوت بیشتری این طرح ها به 
سرانجام برسد و شــاهد افزایش ظرفیت، افزایش اشــتغال و تولید باشیم؛ بنده نیز به 
عنوان نماینده وزارت صمت در هیئت  مدیره شــرکت فوالد مبارکــه از این اقدامات 

حمایت می کنم.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد

طرح های توسعه  فوالد مباركه ضامن تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست



02جهان نما 4148شنبه  17 مهر  ماه   1400 سال هجدهم

عضو کمیسیون امور داخلی کشــور با بیان اینکه یکی 
از عوامل اصلی تورم و گرانی و فشــل بودن اقتصاد ما 
بانک ها هســتند، گفت: اعطای وام ودیعه مســکن با 
اقساط گران دردی از مستأجر دوا نمی کند ضمن اینکه 

نباید عاملی برای افزایش اجاره بها باشد. 
جالل رشیدی کوچی درباره اخالل بانک ها در اعطای 
وام ودیعه مسکن به مستأجران اظهار کرد: نظام بانکی 
ما ایراد اساسی و جدی دارد؛ یکی از عوامل اصلی تورم 
و گرانی و فشــل بودن اقتصاد ما بانک ها هستند. وی 
افزود: بانک ها به جای بانک ها هم اکنون به دالل تبدیل 
شــده اند و وظیفه اصلی خود را به صورت جدی عمل 

نکرده و وظایف خود را رها کرده اند و به کارهای داللی 
و بنگاهداری می پردازند، بر همین اســاس آنها منتظر 
هستند تا یک کارخانه و کارگاه وام خود را پرداخت نکرده 

تا بالفاصله آن را مصادره کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
تصریح کرد: ســودی کــه بانک ها می گیرند بســیار 
وحشــتناک بوده و عین رباســت؛ ربا گیری در بانک ها 
عین شــاه و گداســت و به جرأت می تــوان گفت غیر 
شرعی ترین کارها توسط بانک ها انجام می شود و بعد از 
اینکه توافق نامه ای امضا شد بالفاصله بر روی این قضیه 

ماله کشی می کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از آغاز دور جدید 
مذاکرات وین به زودی خبــر داد و گفت: توپ در میدان 
اروپایی هاست و اگر در مقابل درخواست ایران انعطاف 

نشان دهند، مذاکرات به سرانجام خواهد رسید.
محمود عباس زاده مشــکینی تصریح کرد: پیام هایی 
که از طرف مقابل دریافت شــده نشان می دهد که دور 
جدید مذاکرات وین به زودی آغاز خواهد شد. جمهوری 
اســالمی ایران نیز با اقتدار مضاعف در این دور جدید 
مذاکرات حضور پیدا می کند. وی افزود: زمان دقیق آغاز 
دور جدید مذاکرات مشخص نیست، اما به زودی تحت 
نظارت شورای عالی امنیت ملی این کار انجام می شود. 

خطوط اصلی و راهبردی مذاکرات را شورای عالی امنیت 
ملی مشــخص می کند، اما تحقق اهداف و استراتژی 

توسط وزارت خارجه انجام خواهد شد.
عباس زاده یادآور شد: بر همین اساس وزارت خارجه به 
عنوان مجری سیاست ها تیم مذاکره کننده را مشخص 
خواهد کرد و همانطور که گفته شــد مســائل کالن، 
استراتژی ها و راهبردهای جمهوری اسالمی ایران طبق 
قانون اساسی توسط شورای عالی امنیت ملی تبیین شده 
است. وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران پیام خود 
را به طور شــفاف در مذاکرات انجام گرفته وین اعالم 

کرده است.

بانک ها یکی از عوامل اصلی 
تورم و گرانی

آغاز دور جدید مذاکرات وین 
به زودی

 برنج ایرانی بیش از
 ۵۵ درصد گران شد

روند رو به رشد قیمت برنج    بهار نیوز |
در ماه های اخیر با شدت بیشــتری ادامه پیدا 
کرده اســت؛ به طوری که در شهریورماه برنج 
 ایرانــی 55/7 درصد و برنــج خارجی بیش از
 ۳7 درصد گران شده است. مدت هاست که روند 
قیمت برنج در بازار ایران افزایشی پیش می رود 
و هر دو نــوع ایرانی و خارجــی را در برگرفته 
اســت. هر کیلو از برنج وارداتی نیز در شهریور 
ماه پارســال به طور متوســط ۱۸ هزار و ۸۰۰ 
تومان قیمت داشــته که در مرداد ماه امســال 
به ۲5 هزار و ۱۰۰ و در شهریورماه بیش از ۲5 
هزار و ۹۰۰ تومان رســیده است. براساس این 
گزارش برنج وارداتی تا بیش از ۳۰ هزار تومان 
هم در ماه گذشته فروش رفته که نشان دهنده 
 رشد ۳7/5 درصدی قیمت آن نسبت به پارسال

 است.

تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا در اسپانیا

وزارت بهداشت اسپانیا اعالم    انتخاب |
کرد: دوز ســوم واکســن کووید-۱۹ به افراد 
باالی 7۰ ســال تزریق می شود با این امید که 
مصونیت آنان در برابــر این بیماری بهبود پیدا 
کند. وزارت بهداشت اسپانیا در بیانیه ای اعالم 
کرد که کمیســیون ملی بهداشت عمومی این 
کشور تصمیم گرفته است تزریق دوز تقویتی 
واکســن از اواخر ماه اکتبر به افراد مسنی که 
بیش از شش ماه از تزریق دوز دوم آنان گذشته، 
انجام شود. تاکنون مقامات اسپانیا تنها تزریق 
دوز سوم را برای افرادی با نقص سیستم ایمنی 
و افرادی که در آسایشــگاه ها تحت مراقبت 
هستند، پیشنهاد کرده بودند. وزارت بهداشت 
اسپانیا اعالم کرده اســت: هدف از این اقدام 
افزایش مصونیت آســیب پذیرتریــن افراد در 
برابر کروناویروس اســت. ناظــران مقررات 
دارویی اروپا هفته گذشــته تزریق دوز ســوم 
واکســن فایزر را برای افراد باالی ۱۸ ســال 
تأیید کردند چون این نگرانــی وجود دارد که 
 مصونیت در برابر ویروس در طول زمان کاهش 

یابد.

عدم شرکت »شی جین پینگ« 
در اجالس گروه- ۲۰ 

۴ منبع آگاه اعالم کردند که رئیس    مهر|
جمهور چین برنامه ای برای شرکت در اجالس 
گروه- ۲۰ در رم ایتالیا را ندارد. بر اساس اعالم 
منابع آگاه، دیپلمات های چینی این خبر را ماه 
گذشته در جریان نشســت مقدماتی مشاوران 
کشورهای عضو گروه- ۲۰ در شهر فلورانس 
واقع در ایتالیا به مقامات این گروه ابالغ کردند. 
دلیل عدم شرکت »شــی جین پینگ« در این 
نشست، پروتکل های پکن در راستای مبارزه 
با ویروس کروناست. قرار است نشست سران 
جی ۲۰ با موضوع افغانستان در تاریخ ۱۲ اکتبر 

)۲۰ مهر( برگزار شود.

تردد با کارت 
واکسیناسیون مجاز نیست

رئیس مرکز اطالعــات و کنترل    ایلنا |
ترافیک پلیــس راهور ناجــا با بیــان اینکه 
براســاس آخرین مصوبات ســتاد ملی مقابله 
با کرونا ورود خودروها با پــالک غیربومی به 
شــهرهای دارای وضعیــت قرمــز و نارنجی 
ممنوع اســت، گفت: هنوز مصوبــه جدیدی 
مبنی بر تردد و یا مجوز ســفر بر مبنای کارت 
واکسیناســیون صادر نشده اســت. سرهنگ 
احمد شــیرانی گفت: در شــهرهای زرد و آبی 
ممنوعیــت و محدودیت تردد وجــود ندارد. 
وی تأکیــد کــرد: محدودیت تردد شــبانه از 
 ســاعت ۲۱ تا ۳ بامداد همچنان ادامه خواهد 

داشت.

 امارات کرونا را 
پشت سرگذاشت

ولیعهد امــارات اعالم کــرد که این    مهر |
کشــور بحران کرونا را پشــت ســر گذاشته است. 
»محمد بن زاید ولیعهد ابوظبــی« گفت که دولت 
امارات از بحران ویروس کرونا عبور کرده است. بن 
زاید از طریق اینستاگرام اعالم کرد: »به شما مژده 
می دهم که مسائل پزشکی و وضعیت سالمتی در 
امارات خوب اســت. از بحران کرونا خارج شدیم و 
درس ها و تجربه های زیــادی از آن یاد گرفتیم. به 
سبب بازگشت به روند معمول زندگی در امارات خدا 
را شکرگزاریم.« »روسیاالیوم« گزارش داد: »وزارت 
بهداشــت و پیشــگیری امارات اعالم کرده بود که 
۸۲/۳۱ درصد از کل ساکنان امارات دوز اول واکسن 
کرونا را دریافت کرده انــد، در حالی که تا نیمه دوم 
ماه آگوست گذشته 7۲/۹۲ درصد از افراد، دو دوز این 

واکسن را دریافت نموده اند.

 ثبت باالترین تورم 
پس از انقالب 

نرخ تورم در پایان مــرداد ۱۴۰۰ به    فارس|
عدد 5۸ درصد رســید که از ابتدای انقالب تاکنون 
بی سابقه بوده است. این تورِم باال محصول عملکرد 
و سیاســت های تورم زای دولت هشت ساله حسن 
روحانی از مــرداد ۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰ بوده اســت. 
باالترین نرخ تورم پیش از این در سال 7۴ و در دولت 

سازندگی با عدد ۴۹.5 درصد ثبت شده بود.

 ُکره تعهدات خود را 
زیر پا گذاشته

عضو کمیســیون برنامــه و بودجه    فارس|
مجلس با اشاره به دستور رهبر معظم انقالب مبنی 
بر عدم واردات لوازم خانگی دو شرکت کره ای، اظهار 
کرد: دولت کــره جنوبی تاکنون از همــه امکانات 
بازرگانی و تجاری ایران استفاده کرده اما به راحتی 
نسبت به تعهداتی که نســبت به ایران داشته شانه 
خالی کرده است. علیرضا شهبازی گفت: دولت کره 
بازار بزرگ و وســیعی در ایران و حتی منطقه غرب 
آسیا در اختیار داشته اما هر زمان که دولت آمریکا به 
آنها فشار می آورد، تعهدات خود نسبت به ایران را زیر 

پا می گذاشت. 

 سریال کره ای 
پخش نمی کنیم 

امیرعبداللهیان، وزیــر امور خارجه    ایسنا|
ایران با اشاره به تصمیم بانک مرکزی در مورد بحث 
کره  جنوبی گفت: به وزیر خارجه این کشور گفتم مثاًل 
حتی ممکن است صداوسیمای ایران نیز بگوید که 
دیگر سریال های کره ی را پخش نمی کنیم به دلیل 
اینکه کره به تعهدات خود عمل نمی کند که در همین 
رابطه وزیر خارجه کره جنوبی تأکید داشــت که این 

ارتباط فرهنگی بین دو کشور قطع نشود.

 تالش برای 
بازگشت به برجام 

وزیر خارجه روســیه طی نشســت    فارس|
خبری با همتای ایرانی خود در مسکو گفت: »ما در 
حال تالش برای بازگشت به توافق هسته ای ایران 
هستیم. همه طرف ها باید به تعهدات خود در توافق 
هسته ای پایبند باشند.« »سرگئی الوروف« با تأکید 
بر لزوم آغاز فــوری مذاکرات بــرای احیای توافق 
هســته ای، اظهار کرد: »ما با ایــران در مورد لزوم 
اجرای کامل توافق هســته ای موافقیم. ایران آماده 
اســت تا مذاکرات وین در مورد توافق هسته ای را 
در اسرع وقت از ســر بگیرد.« وی با اشاره به تالش 
غرب برای گنجاندن دیگر مسائل در مذاکرات احیای 
برجام نیز خاطر نشان کرد: »برخی کشورها به دنبال 
مجبور کردن ایران به پذیرش تعهدات جدید هستند 
و این باید از طریق گفتگو انجام شود. تالش تعدادی 
از کشورها برای پیوند زدن حفظ توافق هسته ای با 

امتیاز دادن ایران در سایر مسائل، بیهوده است.«

خبرخوان

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره 
آخرین وضعیت برگزاری جلســه کمیسیون مشترک به 
منظور بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی اظهار کرد: قرار است یک شنبه هفته آینده )فردا( 
کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی و پیام رســان ها اولین جلســه خود را 
برگزار کند، ضمن اینکه در همین نشست هیئت رئیسه 
این کمیسیون مشخص شــده و نواب رئیس و سخنگو 

انتخاب خواهند شد.
حجت االســالم مرتضی آقاتهرانی افزود: ۲۳ نماینده از 
کمیسیون های مختلف مجلس بر اســاس رأی گیری 
صورت گرفته در کمیسیون های مختلف و بر اساس تعداد 
مشخص شده از سوی هیئت رئیسه مجلس در کمیسیون 
مشترک حضور خواهند داشت، البته نام این ۲۳ نفر چندی 
پیش از سوی کمیســیون های مجلس به هیئت رئیسه 
معرفی شــده بودند. وی تصریح کرد: یک شنبه ساعت 
۱۲ اولیه جلســه کمیسیون مشترک اســت که حدود ۲ 
ساعت به طول می انجامد و می کوشــیم اقدامات اولیه 
بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و 
پیام رسان های اجتماعی را داشته باشیم. آقاتهرانی گفت: 
مقرر شده است که رسانه ها حضور فعال تری در کمیسیون 
مشترک داشته باشند و تمامی نشست های آن علنی است؛ 
چراکه ما به مردم قول داده ایم که آنها را از جزئیات بررسی 

طرح مذکور مطلع کنیم. این در حالی است که شایعه کرده 
بودند که بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی مخفی اســت، اما این حرف دروغ محض است؛ 
چراکه عده ای می کوشند مردم را درباره این طرح بترسانند.

نماینده تهران در مجلس گفت: فیلتر کردن فضای مجازی 
و پیام رسان های اجتماعی دروغی اســت که عده ای با 
مطرح شــدن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی و پیام رســان ها آن را مطرح کردند؛ مقرر شده 
که تمام نشست های کمیســیون مشترک علنی باشد و 
حتی ما از صدا و سیما خواسته ایم در این نشست حضور 
 فعال تری داشته باشد و جلسات را به صورت علنی پخش

 شود.
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس تصریــح کرد: از 
کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس خواسته ایم که کل 
نشست های کمیسیون های مشــترک مجلس را علنی 
کند و اگر حتی با نشست های کمیسیون تلفیق بودجه هم 
تالقی داشت، کمیسیون مشترک در اولویت برنامه ریزی ها 
قرار گیرد. همچنین تمام نشســت ها هم از طریق رادیو 

فرهنگ پخش شود.
آقاتهرانی در پایان گفت: قرار اســت از کاربران فضای 
مجازی حمایت کنیم و به دلیل همین صیانت باید تمامی 
نشست های کمیسیون مشــترک علنی باشد؛ چراکه بنا 

داریم از پلتفرم ها حمایت جدی کنیم.

ســخنگوی گمرک ایران ممنوعیت ورود کامیون های 
ایرانی به گرجســتان را تکذیب کرد. علی رغم انتشــار 
اخباری در فضای مجــازی مبنی بر اعمال ممنوعیت و 
محدودیت هایی برای اجازه ورود کامیون های ایرانی به 
خاک گرجستان، هیچ گزارشی در این باره دریافت نشده  

و شرایط عادی است
روح ا... لطیفی با تکذیــب ممنوعیت ورود کامیون های 
ایرانی به خاک گرجســتان از مســیر ارمنستان اظهار 
داشت: علی رغم انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی 
بر اعمال ممنوعیت و محدودیت هایی برای اجازه ورود 
کامیون های ایرانی به خاک گرجستان، هیچ گزارشی در 

این باره دریافت نشده  و شرایط عادی است.  

وی ادامه داد: هیچ ممنوعیتی برای ورود کامیون های 
ایرانی از مرز ارمنستان و آذربایجان به گرجستان وجود 
ندارد و طبق آخرین گزارش ها از مرز نوردوز و بیله سوار 
تردد کامیون های ایرانی به گرجستان از مسیر ارمنستان 

و آذربایجان مانند روال سابق در حال انجام است. 
ســخنگوی گمرک ایران گفت: طبق گفته مسئوالن 
مرزی منطقه، نکته حائز اهمیت این است که از آنجایی 
که گرجســتان خط تولید دو محصــول آهنی میله گرد 
و مفتول آهنی را راه اندازی کــرده، دیگر هیچ محموله 
مشابه خارجی را پذیرش نمی کند و نه تنها به ایران بلکه 
به هیچ کشــور دیگری اجازه واردات این دو محصول 

آهنی را نمی دهد.

یک ماده خرس قهوه  ای در پارک ملی پابند شهرستان 
نکا به شــکل بی رحمانه ای توسط یک زن و مرد شکار 

و تکه تکه شد.
ظهر چهارشنبه گذشته خبری مبنی بر کشتار بی رحمانه 
یک قالده خرس قهوه ای ماده در مازندران داغ شد، این 
خبر به نقل از علیرضا یخکشی، رئیس اداره پارک ملی 

پابند شهرستان نکا، منتشر شد.
در متن خبر آمده بود که تعــدادی از کوهنوردان هنگام 
صعود به ارتفاعات پارک ملی پابند متوجه حضور زن و 
مردی شدند که در حال تکه تکه کردن الشه یک حیوان 

و پختن آن درون قابلمه بودند.
کوهنوردان با مشــاهده پنجه ها و سر قطع شده خرس 
متوجه می  شــوند که آن  ها یک قالده خرس قهوه ای 
بالغ را کشته و مشغول پختن گوشت خرس برای گرفتن 

روغن هستند.

رئیس اداره پارک ملــی پابند از حضــور محیط بانان 
بالفاصله پس از گزارش کوهنوردان به محل و کشف 
پوست، سر و قطعاتی از گوشت خرس در منطقه خبر داد 
و با بیان اینکه این زن و مرد پیش از رســیدن ماموران 
محیط زیســت  از محل متــواری شــده بودند، گفت: 
بررســی محیط بانان نشــان داد این قالده خرس تازه 

شکار شده بود.
کامران ولیپور مســئول روابط عمومی اداره کل محیط 
زیست اســتان مازندارن نیز با تایید این خبر گفت: زن 
و مرد شکارچی شناسایی شدند اما به دلیل اینکه ساکن 
و بومی مازندران نبوده پرونــده قضایی برای متخلفین 
تشکیل و با توجه به سکونت آن ها در یکی از روستاهای 
استان سمنان، دادستان نکا حکم دستگیری شکارچیان 
را با نیابت قضایی به دادســتانی اســتان سمنان صادر 

کرده است.

اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
عکاسی در مکان بسته موزه ها را حتی با تلفن همراه ممنوع کرد.

در صفحه رسمی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان درباره محتوای این 
بخشنامه اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی که در ارتباط با 
موزه های زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
است، نوشته شده: »به دلیل رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی در زمان 
همه گیری بیماری کووید-۱۹، هرگونه عکاسی با دوربین عکاسی یا تلفن 

همراه در مکان های سربسته موزه ها ممنوع شده است.
این ممنوعیت در پی رعایت نشــدن فاصله گذاری اجتماعی و حفظ ماسک 
روی صورت توســط بازدیدکنندگان هنگام گرفتن عکس های یادگاری یا 
سلفی، در تمام طول مســیر بازدید و بی توجهی به تذکر دوستانه همکاران 
موزه دار و مراقب صادر شــده اســت و عکاســی تا اطالع ثانــوی در تمام 

مکان های سربسته موزه ها ممنوع است.
عکاسی در فضای باز و باغ )کاخ( گلستان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

بالمانع است.«
پیش تر، عکاســی و فیلمبرداری حرفه ای در موزه هــا و اماکن تاریخی به 
مجوِز اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی منوط بود و عکاسی 
غیرحرفه ای با تلفن همراه نیز در صورتی که تابلو "عکاســی ممنوع" نصب 

نشده باشد، مانعی نداشت.
موزه ها و اماکن تاریخی پس از پنج ماه تعطیلی از ۲7 شــهریورماه مطابق 
مصوبه ستاد ملی کرونا باز شده اند. موزه ها در وضعیت قرمز تعطیل هستند. 

در سال ۹۹ موزه ها طوالنی ترین تعطیالِت تا کنون را سپری کردند.

طوفان حاره ای موسوم به شاهین نه تنها جان شش انسان را در جنوب شرقی ایران 
گرفته است و تعدادی صیاد نیز بر اثر آن ناپدید شده اند که به آثار تاریخی جنوب 

استان سیستان و بلوچستان تا به حال ۲۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.
درحالی که تا چند روز پیش مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
سیستان و بلوچستان می گفت طوفان حاره ای شاهین، آسیبی به بناهای تاریخی 
جنوب این استان وارد نکرده اســت، روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان به نقل از مجید کالنوری، 
معاون میراث فرهنگی این اداره خبر داد که پس از بررسی های جدید کارشناسان، 
برآورد شده طوفان و بارندگی اخیر به بناهای تاریخی جنوب استان و موزه چابهار 

حدود ۲۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرده است.

او گفت: با وجود تدابیر حفاظتی از جمله سرکشی به بناها قبل باران و نظافت بام 
و آزادسازی ناودان ها، از آن جا که باران تداوم داشته و از سویی همراه با باد شدید 
بوده، متاسفانه آسیب های جدی به برخی از بناها وارد شده که الزم است با قید 

فوریت تامین اعتبار و جبران خسارت شود.
به گفته کالنوری، بیشترین خســارت به مقبره بی بی زینب و ساختمان قدیم 
فرمانداری چابهار وارد شده که شامل شسته شدن نماها و تخریب بخش هایی 
از پوشــش اســت که البته در مقبره بی بی زینب تزیینات بنا را هم تحت تاثیر 
 قرار داده و میزان خســارت در ایــن دو بنا حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شــده

 است.
معاون میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان افزود: ساختمان های پست قدیم، 

گمرک و قلعه پرتغالی های چابهار از بناهای دیگری هســتند که بر اثر طوفان 
شاهین دچار آسیب دیدگی شده اند.

کالنوری گفت: در روزهای آینده تیم کارشناسان این معاونت به منظور بررسی 
بیشــتر و تعیین دقیق تر میزان خســارت به منطقه اعزام خواهند شد تا بتوان 

محوطه های باستانی و سایر بناهای تاریخی را دقیق تر مورد ارزیابی قرار داد.
اســتان هرمزگان هم که تحت تاثیر این طوفان حاره ای بود تا کنون برآورد و 
اعالم خسارت نکرده است. سهراب بناوند، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی هرمزگان گفته با توجه بــه این که طوفان حاره ای شــاهین 
خسارت هایی به بخش هایی از شرق استان وارد کرده، اما خوشبختانه آسیبی به 

بناهای تاریخی وارد نکرده است.

ممنوعیت ورود کامیون های ایرانی به گرجستان فیلتر کردن فضای مجازی، دروغ است
صحت ندارد

 کشف الشه خرس سالخی شده 
در قابلمه یک زوج 

خسارت ۲ میلیاردی طوفان به تاریخ سیستان و بلوچستان

عکاسی در موزه ها ممنوع شد
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از سرگیری فعالیت دانشگاه 
علمی- کاربردی گلپایگان

به زودی فعالیت دانشـگاه جامع علمـی – کاربردی 
گلپایگان با رشـته های متناسـب منطقه از سرگرفته 

می شود.
رییـس دانشـگاه جامـع علمـی – کاربردی اسـتان 
اصفهـان گفت: بـا توجه بـه آمایش سـرزمینی باید 
 رشـته هایی تدویـن شـود کـه مـورد نیـاز منطقـه

 باشد.

 خرید توافقی ۶۰۰ تن 
سیب درختی از باغداران 

تاکنـون ۶۰۰ تن سـیب درختـی پاییـزه از باغداران 
 اسـتان اصفهـان بـا نـرخ توافقـی خریـداری شـده

 است.
معاون تعاون روستایی اسـتان اصفهان در خصوص 
پیگیری مشکل باغداران سیب درختی سمیرم برای 
حذف دالالن و واسطه ها گفت: سمیرم از قطب های 
سـیب درختی در کشور اسـت و به علت کیفیت باال، 
برند جهانی شـده اسـت و این سـازمان بـرای خرید 
وعرضه مسـتقیم این محصـول باغی، جـدی ورود 
 پیـدا وتاکنـون ۶۰۰ تن محصـول خریـداری کرده 

است. 
سلیمان میرزایی گفت: هم اکنون برای فراهم شدن 
خرید تضمینی سـیب درجه سـه صنعتی از باغداران 
سـمیرم با وزارت جهـاد کشـاورزی مکاتبـات الزم 
شـده و قرار اسـت در صورت موافقـت، در حدود ۲۵ 
هزار تن سـیب درختـی از تولید کنندگان دراسـتان 

خریداری شود.

۸۵ درصد کودکان کار 
اصفهان از اتباع ۵ کشور

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: ۸۵ درصد 
کودکان کار شـهر اصفهان از اتباع ۵ کشـور خارجی 
هسـتند که در محله های حصه، ارزنـان و دارک این 

شهر زندگی می کنند. 
ولـی ا... نصـر افـزود: در حـال حاضـر هـزار و ۲۰۰ 
کودک بـی سرپرسـت در اصفهان شناسـایی شـده 
اند که حـدود ۶۰۰ نفر از آن ها در حال سـاماندهی از 
طریق خانواده و اقوام نزدیک هسـتند و ماهیانه یک 
 میلیـون و ۲۰۰ هـزار تومـان کمک هزینـه دریافت 

می کنند.

برگزاری اولین رویداد اقتصاد 
چرخشی در صنعت فوالد 

اولیـن رویـداد بـا محوریـت اقتصـاد چرخشـی 
در صنعـت فـوالد در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی 
اصفهان برگزار شـد.این رویـداد، با حضـور فناوران 
بیـش از ۲۰ واحـد فنـاور فعال مسـتقر در شـهرک 
در حوزه هـای آب و انـرژی، مدیریـت پسـاب و 
تصفیـه و منابـع مصرفـی در صنعـت فـوالد برگزار 
شد و کارشناسـان شـرکت نوآوری فوالد به معرفی 
 شـرکت و افق پیـش رو در حـوزه اقتصاد چرخشـی 

پرداختند.
نحـوه تهیـه سـند جامـع بـرای توسـعه فنـاوری و 
محصـوالت و نحوه بومی سـازی فناوری های نوین 
در صنعت فوالد در زمینه اقتصاد چرخشـی، از جمله 
سـرفصل موضوعـات مطـرح شـده در ایـن رویداد 

علمی بود.

 معرفی 
شهردار جدید گرگاب

آئین تودیع و معارفه شـهر دار گرگاب برگزار شد.در 
این آیین »روح ا... شـاه رجبیان« به عنوان شـهردار 
گـرگاب معرفـی و از خدمـات »علـی عسـکری« 

قدردانی شد.
شـاه رجبیـان دانـش آموخته رشـته بـرق در مقطع 
کارشناسـی ارشد و ۳۹ ساله اسـت.و پیش از ریاست 
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر را بر 

عهده داشت.

خبر

معاون بازرگانی ســازمان تعاون روستایی استان اصفهان 
از اجرای برنامه های این سازمان و شبکه تحت پوشش به 
منظور کمک به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در 
سال جاری خبر داد. خدابخش توکلی با اشاره به برنامه هایی 
برای سیب زمینی کاران، اظهار کرد: در سال زراعی جاری 1۰ 
هزار هکتار از اراضی استان به سطح زیر کشت سیب زمینی 
اختصاص داده شده اســت. وی افزود: پیش بینی می شود 
۳1۵۰۰ تن سیب زمینی از این 1۰ هزار هکتار برداشت شود 
که ۵۰ درصد از این میزان تولید مصرف داخل استان و مابقی 
آن برای استان های دیگر و در برخی موارد برای صادرات به 

کشورهای خارجی در نظر گرفته شده است.

معاون بازرگانی ســازمان تعاون روستایی استان اصفهان 
با بیان اینکه ســازمان تعاون روســتایی و شــبکه تحت 
پوشش آن به منزله کمک به تولیدکنندگان در سال جاری 
برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده، گفت: راه اندازی 
ســورتینگ در منطقه فریدن با ظرفیت ۵۰ تــن در روز، 
انعقاد قرارداد با فروشــگاه های زنجیــره ای برای تامین 
محصوالت مورد نیاز آنها به صورت بسته بندی، هماهنگی 
به منظور ارسال محصول کشاورزان به نقاط دیگر کشور و 
آماده سازی ظرفیت انبار مناسب در منطقه فریدن به منظور 
 ذخیره سازی بخشی از مازاد محصول تولیدی از جمله این 

برنامه هاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
باید در راستای تثبیت آداب و رسوم و گویش های محلی 
استان اصفهان تالش کنیم چرا که جزو آداب و باورهای 
مردم اســت. حجت االسالم و المســلمین رمضانعلی 
معتمدی اظهار داشت: فرهنگ به معنای رسوماتی هست 
که بر زندگی ما حاکم است، جمهوری اسالمی فرهنگ 
غربی را رد کرده و فرهنگ مســتقل اســالمی را دنبال 
می کند. وی افزود: امروزه در هر اداره اجرایی باید پیوست 
فرهنگی موجود باشــد چرا که الزمه هر پروژه، پیوست 
فرهنگی و رسانه ای اســت تا همگام با توسعه فرهنگ 

زمینه پیشرفت هم ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه انقالب ما یک انقالب فرهنگی بوده 
است، بیان کرد: اکنون وضعیت فرهنگ ما در همه ابعاد 
لطمات زیادی دیده اســت که هنوز به عمق فاجعه این 
ضربات پی نبرده ایم. وی تصریــح کرد: باید با عزم ملی 
و جهادی توجه ویژه ای به حوزه فرهنگ داشته باشیم و 
یکی از جاهایی که می تواند فرهنگ را برنامه ریزی، رصد و 
سیاستگذاری کند شورای فرهنگی به عنوان اتاق فکر هر 
شهرستان است. معتمدی با توجه به اینکه جلسه شورای 
فرهنگ عمومی مهمترین جلسه در هر شهرستان است، 
گفت: اولین وظیفه شورای فرهنگی رصد هرساله وضع 

موجود فرهنگی شهرستان است.

آداب و رسوم و گویش های 
محلی استان ثبت شود

 برداشت 31۵۰۰ تن 
سیب زمینی در اصفهان 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: سرجمع 
طلب شرکت گاز استان از مشــترکین خود باالی ۵۰۰ 
میلیارد تومان اســت که صنایع، عمده بدهکاران به این 

شرکت هستند.
ســید مصطفی علوی اظهار کرد: در فصل گرم ســهم 
مصرف گاز بخش خانگی ۳۶ درصد  و صنعت ۶۴ درصد 
و در فصل سرد سهم مصرف گاز بخش خانگی ۵۹ درصد 
و صنعت ۴1 درصد اســت، بنابراین زمانی که مصرف 
در فصل ســرد افزایش می یابد، دیسپاچینگ مرکزی 
محدودیت های گاز در صنایع مختلف را اعمال می کند 

که این در اختیارات شرکت گاز استان نیست.  
وی تاکید کرد: میزان برآورد کســری گاز در پیک سال 

1۴۰۰، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز است که این 
میزان کسری در پیک سال گذشته 1۵ میلیون مترمکعب 

در روز بود. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان یادآور شد: ما بعضا 
در استان به میزان سه فاز پارس جنوبی مصرف گاز داشته 

ایم که تامین شده است.
علوی با تاکید بر اینکه ماموریت شــرکت گاز در وهله 
اول، تحویل مســتمر و ایمن گاز به مردم اســت، ادامه 
داد: خسارت فیزیکی به شبکه و انشعابات  ایستگاه ها و 
همچنین رعایت نکردن الگوی مصرف، دو تهدید جدی 

برای تامین مستمر گاز است.
وی درباره طلب شــرکت گاز اســتان از مشــترکین 

خود، توضیــح داد: طلب شــرکت گاز از مشــترکین 
خود زیاد اســت که نسبت به سال گذشــته نیز افزایش 
یافته اســت، البته این شــرکت بنا بر تعامل و همکاری 
با مشــترکین برای دریافت طلب خــود دارد، البته اگر 
کســی چنــد دوره هزینــه قبــض خــود را پرداخت 
 نکند و با اخطــار قبلی و اعــالم قبلــی، گاز وی قطع 

خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از عدد دقیق این 
طلب، افزود: ســرجمع طلب شــرکت گاز استان باالی 
۵۰۰ میلیارد تومان اســت که عمده بدهکاران صنایع 
 به خصوص صنایــع بزرگی همچون فــوالد مبارکه و 

ذوب آهن هستند.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفت: واکســن کووبرکت در استان اصفهان 
موجود نیست و تنها واکسن سینوفارم برای شهروندان 

تزریق می شود.
رضا فدایی با اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون در 
استان اصفهان اظهار داشت: تاکنون ۲.۵ میلیون نفر از 
جمعیت استان اصفهان ُدز اول و ۹1۵ هزار نفر هر دو ُدز 

واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
۲۱ درصد اصفهانی ها ۲ ُدز واکسن کرونا را 

دریافت کردند
وی افزود: بر این اساس ۵۹ درصد از جمعیت باالی 1۲ 
سال ُدز اول و ۲1 درصد ُدز دوم واکسن کرونا را دریافت 

کرده اند.
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان 

اصفهان  با بیان اینکه ظرفیت روزانه واکسیناسیون در 
اســتان اصفهان 11۰ هزار نفر است، اضافه کرد: این در 
حالی اســت که مردم اصفهان آنطور که باید از دریافت 

واکسن کرونا استقبال نمی کنند.

راه اندازی مراکز سیار واکسیناسیون کرونا 
در اصفهان

فدایی با اشاره به اینکه واکسیناسیون سیار نیز در اصفهان 
راه اندازی شــده اســت، تصریح کرد: برای این امر در 
شهرک های صنعتی و میادین اصلی شهر که تردد زیاد 

است، تعداد اتوبوس برای واکسیناسیون اعزام شده اند.
وی با اشاره به واکسیناسیون مادران باردار در منزل ابراز 
داشت: این امر برای مادرانی که استراحت مطلق هستند، 
امکان دارد اما دعوت می کنیم که این مادران نیز به مراکز 

واکسیناسیون مراجعه کنند.
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر برای تزریق ُدز اول 
واکسیناسیون تنها واکسن سینوفارم موجود است، تصریح 

کرد: واکسن کووبرکت در اصفهان وجود ندارد.

رئیس شورای شهر کاشان گفت: شهرداری کاشان به 
یک انقالب اداری نیاز دارد.

علی هاشــمی طاهری با اشــاره به اینکــه نظارت بر 
شهرداری کاشان ضعیف است، اظهار داشت: وقتی مدیر 
یا مسئولی از مجموعه شهرداری جدا می شود باید این 

مدیر در برابر قانون جوابگوی عملکرد خود باشد.
وی با بیــان اینکه پرداخت پول و حقــوق باید در قبال 
عملکرد افراد و نه ساعت کار آنها باشــد، ابراز داشت: 
متأســفانه در برخی از موارد پرداخت حقوق به افرادی 

بوده اســت که هیچ حضوری در مجموعه شــهرداری 
کاشان نداشته اند.

رئیس شورای شــهر کاشان با اشــاره به اینکه هرچه 
نظارت قوی تر باشــد فســاد کمتر می شــود، تصریح 
 کرد: شــهرداری کاشــان یــک انقــالب اداری نیاز 

دارد.
وی با اشاره به اینکه مهمترین برنامه های شورای شهر 
طی ماه های آینده در مورد بودجه سال 1۴۰1، تکمیل 
پروژه های نیمه تمام و مباحث درآمدی شهرداری کاشان 

است، خاطرنشان کرد: رســیدگی به مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته شهر کاشان از جمله برنامه های مهم 
شورای شهر در دوره ششم اســت که به آن به صورت 

جدی پرداخته می شود.
هاشــمی طاهری با بیان اینکه با حــرف نمی توان به 
مناطق محروم رســیدگی کرد، افــزود: باید از مناطق 
محروم و کمتر توســعه یافته بازدید و مشکالت آنها را 
احصا کرد و نیازهای آنهــا در بودجه مدنظر قرار گرفته 

شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

 طلب 500 میلیارد تومانی 
شرکت گاز استان از مشترکان

مدیرعامل آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
مهمترین مانع توزیع عادالنه خدمــات آبفا، وجود 

انشعابات غیرمجاز است.
هاشــم امینی اظهار داشــت: برخی افراد با نصب 
انشــعابات غیرمجاز و غیرقانونی از توزیع عادالنه 

خدمات آبفا به سایر مشترکان جلوگیری می کنند.
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 

مســئوالن مشــترکان ادارات آبفای خودگردان 
شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز آب و فاضالب را 
در دستور کار خود قرار دهند، افزود: سامانه خدمات 
غیرحضوری 1۵۲۲ در پنج ســال اخیــر به عنوان 
تجربه ای موفق، ســهم قابل توجهــی در کاهش 
سفرهای درون شهری و آلودگی هوا داشته است و 
باید از تجربیات این سامانه در راستای شفاف سازی 
اطالعــات و خدمت رســانی مســتمر و پایدار به 
مشترکان در سطح ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستای تحت 

پوشش استفاده کرد.
وی راه اندازی ســامانه الکترونیکی تهیه و گردش 
صــورت وضعیت هــا با هــدف توســعه خدمات 
الکترونیکــی را قابل تقدیر دانســت و بیان کرد: با 
اجرای طرح »تدکار« در بخش مشترکان، افزایش 
سرعت، دقت، شفافیت، ســالمت اداری و کاهش 
احتمال تخلف، توسعه خدمات الکترونیک، افزایش 
رضایت ذینفعــان، کاهش تشــریفات و مراجعات 
 اداری به شرکت حاصل می شود که بسیار ارزشمند

 است.  

مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان گفت: 
درحال حاضر سازمان زمین شناسی در بخش های 
مختلف بررســی های میدانی انجــام داده و نرخ 
فرونشست زمین را 1۰ تا 1۴ سانتیمتر گزارش کرده 
است و ابنیه تاریخی نیز در اصفهان تحت تأثیر این 

فرونشست قرار گرفته اند.
منصور شیشــه فروش اظهار داشت: برداشت های 
بی رویــه از ســفره های آب زیرزمینــی و حوضه 
زاینده رود باعث فرونشســت زمیــن در اصفهان 
شده است. وی بیان کرد: ۳۵ محدوده مطالعاتی در 
استان اصفهان وجود دارد که وضعیت آنان درحال 
رصد هست که از این تعداد  ۲7 بخش آن در حالت 

ممنوعه و بحرانی به سر می برد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان گفت: 
حدود یک ســال اســت که در رودخانه زاینده رود 
آبی جاری نشده است که این اتفاق تاثیر مستقیمی 
بر چاه ها و تشــکیل شرایط فرونشســت دارد. در 
ســال 1۳۹۵ تحقیقاتــی به عمل آمــد که حدود 
۲هزار کیلومتر در آن ســال محــدوده تحت تاثیر 
فرونشست در اصفهان شناســایی شد اما در سال 
1۳۹۸ که مطالعات تکمیل شد این آمار به ۸ هزار 
کیلومتر رســید. وی افزود: درحال حاضر سازمان 
زمین شناســی در بخش های مختلف مانند آران و 
بیدگل و اردستان بررسی های میدانی انجام شده و 
نرخ فرونشست زمین را 1۰ تا 1۴ سانتیمتر گزارش 

کرده اما تاثیرات آن در حد فروچاله است.
شیشــه فروش بیان کــرد: به دلیل عــدم تامین 
حقابه هــای زاینــده رود دچار فرونشســت زمین 
شــدیم و به جهت اوج گیری این شرایط به تازگی 
از روش های ماهواره ای و مهندسی زمین شناسی 
نیز در شناسایی این فرونشست ها استفاده می کنیم 
چرا که در گذشته نیز شاهد برخی اتفاقات جاده ای 
براثر این حادثه بوده ایم. وی ادامــه داد: 1۲ تا 1۶ 

سانتیمتر نیز در سال نرخ فرونشست زمین در منطقه 
حبیب آباد و دولت آباد بوده که شاهد فرونشست در 

مناطق مسکونی و اراضی شهرهای آنان بوده ایم.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به 
اینکه این وضعیت بسیار بحرانی است، خاطرنشان 
کرد: بحرانی بودن موضوع تا این حد است که حتی 
جاده ترانزیت اصفهان و شــیراز و خط راه آهن نیز 
از این مسیر فرونشســت عبور می کنند. وی افزود: 
به علت افت آب های زیرزمینی و بروز شــکاف ها، 
عوامل ایمنی مدیریت بحران در مناطق آســیب زا 
حاضر شدند و پس از ارزیابی های انجام گرفته اعالم 
خطر کردند. ادامه روند فرونشست زمین همچنان 
تهدیدزاست و به ساکنان مناطق پرخطر اعالم شد 
تا سریع تر این مناطق را تخلیه کنند.شیشه فروش 
گفت: شــهرکی که فرونشست زیاد سالمت مردم 
آنجا را تهدید می کرد خالی از ســکنه شد که حدود 
۲۰۰خانوار در آن زندگی می کــرد و در ادامه این 
تهدید برای خود اصفهان، دشــت برخوار و دشت 

مهیار وجود دارد.
وی افــزود: ناحیه های پرخطر درحال شناســایی 
هستند و به زودی اعالم خواهند شد اما کارشناسان 
می دانند که تقویت آب سفره های زیرزمینی و احیای 
رودخانه زاینده رود و تامین حقابه های کشاورزی 
می تواند این بحران را حل کنــد چرا که حتی این 
موضوع باعث شــده تا حدود 11۰هــزار اراضی 
کشاورزی کشت نشــود و ۲۰هزار باغ تحت تاثیر 
خشکی قرار بگیرند. مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهان با اشاره به راه حل های موجود بیان کرد: باید 
یک بســته اضطراری برای احیای رودخانه زاینده 
رود در نظر گرفت که این پیشنهاد را به وزارت نیرو 
داده ایم تا به طور ویژه پیگیری شود. همینطور الزم 
به ذکر است که ابنیه تاریخی نیز در اصفهان تحت 

تاثیر این فرونشست قرار گرفته اند.

 انشعابات غیرمجاز 
مهمترین مانع توزیع عادالنه آب

 فرونشست های اصفهان 
به 1۴سانتیمتر رسید

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خبر داد

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

رئیس شورای شهر کاشان:

اصفهان کووبرکت ندارد

شهرداری کاشان به یک انقالب اداری نیاز دارد
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پوریا پورســرخ بازیگر ســینما و تلویزیون به 
عنوان جدیدترین بازیگر جلوی دوربین سریال 

»نوار زرد2« رفت.
پوریا پورســرخ بازیگر ســینما و تلویزیون به 
عنوان جدیدترین بازیگر جلوی دوربین سریال 
»نوار زرد2« به کارگردانی سروش محمدزاده، 
نویســندگی کریم لک زاده و تهیه کنندگی 

محمدرضا شفیعی رفت.
بعد از سریال کیمیا و مجموعه در حال ساخت 
برف بی صدا می بارد، این ســومین سریالی 
است که پوریا پورسرخ با موسسه وصف صبا 

همکاری می کند.
پیش از این حضور بازیگرانی همچون: بانیپال 
شومون، حسام محمودی، محمود پاک نیت، 
پورانداخت مهیمن، حسین پاکدل، امیرحسین 
صدیق، ایوب آقاخانی، آذیــن احرامی و.... در 

این سریال رسانه ای شده بود.
تاکنون 50 درصــد تصویربرداری ســریال 
»نوار زرد2« که قراراســت از شبکه 2 سیما 
پخش شود، انجام شده اســت. گروه تولید با 
پایان تصویر برداری در اســتان های گیالن 
 و البرز هــم اکنون در تهران مشــغول ضبط 

قسمت های »نوار زرد2« هستند.

فتحعلی اویسی دوست نداشت در میانه یک 
پروژه ســینمایی یا تلویزیونی از دنیا برود. او 
سال ها پیش گفته بود دوســت دارد در پایان 
یک پروژه بمیرد که به آن کار لطمه ای نخورد.
اویســی هم از جمله کســانی بود که دلش 
نمی خواســت در رختخواب بیفتد و دوســت 
داشت ارتباطش با جهان هستی یکباره قطع 

بشود.
فتحعلی اویسی هم یکی از هنرمندان حاضر 
در کتاب »سنگ قبر« اســت و یکی دیگر از 

درگذشتگان حاضر در این مجموعه.
»سنگ قبر« کتابی است که به کوشش پوریا 
تابان گردآوری شده و در بر دارنده نظرات ۱5۶ 

چهره مشهور هنری درباره مرگ است.
اویسی که سه شنبه، ۱۳ مهر ماه درگذشت، در 
این کتاب گفته بود: »دوست دارم در پایان یک 
کار و هنگامی که لطمه ای به آن نخورد، بمیرم. 
سینمایی یا تلویزیونی، فرقی نمی کند. سکته 
کنم، بد نیست. باالخره مرگ راهی است که 
باید رفت. دوســت ندارم در رختخواب بیفتم. 
دوست دارم ارتباطم با جهان هستی یک دفعه 

قطع شود.«
او همچنین در پاسخ به این پرسش که دوست 
دارید روی سنگ قبرتان چه بنویسند؟ گفته 
بود: »باید بنویســند. من خودم چیزی ندارم 
بنویســم. باالخره دوســتان مان چیزی پیدا 
می کنند که با من هماهنگی داشــته باشد و 

روی سنگ قبرم بنویسند.«

 پوریا پورسرخ 
 به جمع بازیگران 

»نوار زرد 2« پیوست

فتحعلی اویسی:

 باالخره مرگ راهی است 
که باید رفت

سینا حجازی خواننده تیتراژ آغازین برنامه »بسته 
پیشــنهادی« شــد که با اجرای مژده لواسانی از 
ابتدای ماه ربیع االول روی آنتن شــبکه 2 سیما 

رفت.
ساخت تیتراژ برنامه »بسته پیشنهادی« که از جمعه 
۱۶ مهر با اجرای مژده لواسانی و تهیه کنندگی الهه 

بهبودی روی آنتن رفت به پایان رسید.

تیتراژ این برنامه را سینا حجازی خوانده و مثل باقی 
قطعات او با فضایی پر انرژی همراه است.

ســینا حجازی خواننده این قطعه، ترانه اش را هم 
خودش سروده و عالوه بر اینها آهنگسازی قطعه 
نیز با او بوده اســت. همچنین کوشان حداد تنظیم 

آن را بر عهده داشته است.
قطعه »دنیــا مال اونه کــه ...« با ترانه ســرایی، 

خوانندگی و آهنگسازی ســینا حجازی با پخش 
اولین قسمت از برنامه رونمایی شد.

»بسته پیشنهادی« به تهیه کنندگی الهه بهبودی 
پکیجی از پیشــنهادات برای ایجاد حال خوب در 
مخاطبان اســت که از جمعه ۱۶ مهــر روی آنتن 
شــبکه 2 ســیما رفت و هر برنامه از بخش های 

مختلفی تشکیل شده است.

شاید موضوع رفاقت دستمایه خیلی از سریال های تلویزیونی باشد 
که حاال در برخی سوژه محوری و در برخی هم کلیت سریال را شامل 
می شود. اما در سریال »در کنار پروانه ها« که این شب ها از شبکه 2 
پخش می شود، رفاقت یکی از موضوع های محوری داستان است 

که البته گهگاهی به موضوع اصلی هم می رسد.  
رفاقتی که میان شخصیت رهی- نقش اصلی سریال- با مجید، برقرار 
است شاید از جنسی است که شاید کمتر شبیه به آن را در اطرافمان 
دیده باشــیم. رفاقتی بدون هیچ چشمداشتی که دو دوست را به هم 
نزدیک تر هم می کند و باعث می شود در مواقع حساس زندگی خود 

را مسئول و مراقب زندگی رفیقشان بدانند.
وحید رحیمیان، بازیگر نقش مجید اســت که از کودکی اســتعداد 
بازیگری داشته و بعد از آن با شرکت در دوره های آکادمیک بازیگری، 
به این حرفه آمده اســت. او کار حرفه ای اش را با حضور در برنامه 
خندوانه آغاز کرده است و بعد از حضور در چند فیلم کوتاه، به سریال 
»در کنار پروانه ها« رســیده است. مجید تنها شخصیت این سریال 
است که بار کمدی بر دوش او است و همین باعث شده تا از فضای 
تلخی که بر قصه آن حاکم اســت کاســته شــود. در ادامه بخشی 
از گفتگوی خبرگزاری »فــارس« با رحیمیان دربــاره ورودش به 
بازیگری، استندآپ کمدی، پرداختن به موضوع رفاقت در یک سریال 

را می خوانید.
این شب ها سریال »در کنار پروانه ها« در حال 

پخش است. سریالی که 
یکی از نقش های فرعی 
آن به عهده شما است و به 
عبارتی می تــوان گفت اولین 
سریال شما هم محسوب می شود. 
چطور شد که در این سریال در نقش 

مجید، دوست رهی بازی کردید؟
اولین جلسه ای که با آقای یاری صحبت کردیم در برخورد 
اول گفت این خود مجید است و انگار که همان جا من را برای بازی در 
نقش مجید پذیرفت. بعد از آن خاطره ای درباره کار کردنم در مکانیکی 
تعریف کردم و آقای یاری هم از من خواســت برخی رفتارهایی که 
برای خودم است را برای نقش مجید هم بیاورم که یکی از آنها شغل 
مکانیکی او بود و دیگر ویژگی هایش هم رفتارهایی بود که در خالل 

سریال از او سر می زد.
شــخصیت مجید که می شــود گفت دوست 
صمیمی رهی است، یکی از شخصیت های این 
سریال است که با حضورش فضای سریال که 

رو به تلخی می رود را تلطیف کرده است.
بله درست است مجید آمده تا تلخی ها را کمتر کند و این در فیلمنامه 
هم وجود داشت و من هم در بازی سعی کردم آن را درست اجرا کنم تا 

به آنچه مد نظر کارگردان و نویسنده است نزدیک شوم.
این موضوع کار شما را به عنوان بازیگر سخت 

نمی کرد؟
نه. چون از کودکی همینطور بودم که می توانستم در شرایط بحرانی 
خودم را کنترل کنم. یادم است مراسم ختم  مادرم بود که سر کار رفتم 
و از همه افرادی که آنجا حضور داشــتند بیشتر می خندیدم. فقط به 
خاطر شادی دل آنها و اینکه قبول دارم آدم هایی که بیشتر از همه می 
خندند بیشتر از همه حالشان بد است و دردشان را در دل خودشان می 

ریزند و بیرونشان می خندد.
با توجه به توصیفاتی کــه از اخالق خودتان 

تعریف کردید انگار که شخصیت مجید برگرفته 
از روحیات شخصی شما است. درست است؟

یکی از ویژگی های مجید ســر به هوا بودنش است. در صورتیکه او 
کامال با شخصیت و باهوش است که شغل مکانیکی دارد. از طرفی 
آنقدر باهوش است که بتواند عاشق شود و به کارهای رهی هم گیر 
بدهد. اما من هم زمانی که این نقش پیشنهاد شد بیشتر سعی کردم از 

خودم برایش خرج کنم.
در کنار مضمون اصلی که در این ســریال به 
نمایش درآمده است، موضوع رفاقت هم جای 
ویژه ای برای خود دارد. رفاقتی که بین مجید و 
رهی شکل گرفته است از نوع رفاقت هایی است 
که این روزها کمیاب شده است. موضوع رفاقت 

در ابتدا در فیلم نامه آمده بود؟
اگر به قصه ما توجه کرده باشید، مجید، پدر و مادر و هیچ کسی را در 
زندگی اش ندارد که بخواهد به آنها محبــت کند و یا آنها هوایش را 
داشته باشند و فردی تنها اســت. رابطه مجید با رهی یک رابطه دو 
سویه است و همانطور که رهی او را دوست دارد، او هم رهی را دوست 
دارد و یک لحظه هم تنهایش نمی گذارد. رهی به واسطه اینکه مجید 
از لحاظ سنی از او کوچک تر اســت، مواظبش هست و می خواهد تا 

خألهای موجود در زندگیش را به نوعی ُپر کند. 
یکی از موضوع هایی که مخاطب دوست دارد 
بداند این اســت که آیا مجید تا پایان قصه در 

کنار رهی می ماند؟
بله. اگر تا به اینجای کار توانستیم مخاطب را طوری راضی کنیم که 
این دو دوست باید در کنار هم باشند قطعا از اینجا به بعد هم به همین 

روال پیش می رویم تا به جمع بندی نهایی برسیم.  
تحصیالت شــما در زمینه بازیگری اســت؟ 
یا اینکــه بعد از دوران تحصیــل کالس های 

آکادمیک هنری رفتید؟
وقتی در مدرســه تحصیل می کردم خیلی از معلم هایم با توجه به 

استعدادی که در من می دیدند می گفتند که بازیگری را انتخاب کن. 
یادم اســت بعد از مدتی که از حضورم در کالس های بازیگری می 
گذشت، به خاطر شوخی هایی که سر کالس می کردم و بچه ها هم به 
حرف هایم می خندیدند از کالس اخراج شدم. برایم خیلی جالب بود که 
من با لحن جدی این حرف ها را می زدم و باز بچه ها به حرف هایم می 
خندیدند و گهگاهی همین باعث می شد که استادها از کالس بیرونم 

کنند. همین شد که از کالس بازیگری هم اخراج می شدم.
یعنی این شــوخ طبعی از ابتدا در وجود شما 

بوده است؟
بله از دوران مدرسه خیلی از معلم هایم که این شوخ طبعی را در من 
دیده بودند می گفتند حتما در آینده بازیگــری را دنبال کن چون تو 

استعدادش را داری و حتما در این زمینه موفق خواهی شد.  
یادم هست اولین کار حرفه ای شما آن هم در 
قالب تصویر، برنامه خندوانه و اجرای استندآپ 
کمدین بود. قبل از آن هم در سینما و تلویزیون 

بازی کرده بودید؟
چند فیلم کوتاه بازی کرده بودم که خیلی هم دیده نشد.

در برنامه خندوانه به صــورت مقطعی حضور 
داشتید؟ یا نه و در پشت صحنه به عوامل کمک 

می کردید؟
هنوز هم بچه های خندوانه می گویند بیا، اما خب درگیر بازی در سریال 
هستم و فرصتش را ندارم. به هر حال خندوانه خانه من است و از آنجا 
به تصویر راه پیدا کردم اما این تصمیم هم گرفتم که دیگر استندآپ 

کمدی انجام ندهم.
چرا؟

نه اینکه کال نخواهم انجام دهم اما اینکه در برنامه تلویزیونی بخواهم 
این کار را اجرا کنم نه. در کل اســتندآپ را در این می بینم که حال 
اطرافیانم را خوب کنم و کاری کنم آنها بخندند و شاد شوند. هیچ وقت 
بازیگری اولویت اولم نبوده و هیچ وقت هم برای بازی یا استندآپ به 

کسی نگفتم به من نقش بدهید.

 وحید رحیمیان: رابطه »مجید«
 با »رهی« دو سویه است

سینا حجازی خواننده »بسته پیشنهادی« شد

ســریال »روزگار جوانی« به کارگردانی اصغر 
توسلی و تهیه کنندگی سپهر محمدی از شنبه 
۱۷ مهرماه ساعت 2۳ از شبکه 5 سیما روی آنتن 
می رود. تکرار این سریال نیز ساعت ۱۹ روز بعد 

پخش می شود.
در این مجموعه که تصویربرداری آن در تهران و 
شمال کشور انجام شده است، آریا توسلی، سعید 
زارعی، سینا کرمی، عیسی حسینی، امیر مسعود 
واعظ تهرانی، به همراه بیــوک میرزایی، زهرا 
داودنژاد، رســول نجفیان، سیاوش چراغی پور، 

الله صبوری، سولماز حصاری، خسرو احمدی، 
سیامک حلمی، محمود قدیریان، فرشته آلوسی، 
زینب عباسی، داریوش شهبازی، سپاس رضایی، 
فرشته مرعشی، مجید شهریاری، مهبد جهان 
نوش، هیلدا کرد بچه و... به ایفای نقش پرداختند.
تولید »روزگار جوانی« در گروه فیلم و ســریال 
شبکه 5 سیما به تهیه کنندگی سپهر محمدی 
و کارگردانی اصغر توسلی از بهمن ماه ۹۹ شروع 
 شده است و قرار است در ۳0 قسمت روی آنتن 

برود.

 آغاز پخش سری جدید »روزگار جوانی« 
از ۱۷ مهر

بازیگر ســریال های تلویزیونی با اشاره به آثاری 
که طی دهه های پیش ســاخته می شد از دقت و 

وسواس برای این سریال ها سخن گفت.
عبدالرضا اکبری بازیگر سریال »تولدی دیگر« 
که این روزها از شبکه آی فیلم بازپخش می شود 
درباره این سریال اظهار داشــت: از بازی در این 
سریال سال های زیادی می گذرد اما یکی از آن 
کارهایی بود که با وســواس و دقت ساخته شد. 
با وجودی که نویســندگان مختلفــی در مقاطع 
زمانی گوناگون روی فیلمنامه سریال کار کرده 
بودند امــا داریوش فرهنگ کارگردان ســریال 
در هنگام تمریــن، نگاه ویژه ای بــه فیلمنامه و 

دیالوگ ها داشت.
وی با اشــاره به نقطه قوت این ســریال اظهار 
کرد: داریوش فرهنگ با کوله باری از تجربیات 
تئاتری و با دقت و وسواس، کار را پیش می برد. 
بازیگران از قبل فیلمنامه را به شکل کامل خوانده 
و دیالوگ ها را حفظ کرده بودند. شــناخت خوبی 
هم از یکدیگر داشتیم و در هنگام بازی، فقط به 
ریزه کاری ها توجه می کردیم. گروه تصویربرداری 
هم همه تالشش را می کرد تا کاری شسته و رفته 

از آب دربیاید.
اکبری با اشــاره به تالش برای کارهای قدیمی 
بر خالف امروز ادامه داد: دقت و وسواس بر روی 
تمام جزئیات از لحظه نگارش فیلمنامه گرفته تا 
تمرینات و اجرا باعث شد تا سریالی ساخته شود که 
مردم همچنان از تماشای دوباره اش لذت می برند 
و برایشــان خاطره انگیز و جذاب است. »تولدی 
دیگر« یک درام خانوادگی است که رگه هایی از 
کمدی هم در آن مشاهده می شود. شادی و غم 
واقعی در این سریال جاری است. در مجموع یک 
کار حرفه ای بود که همه چیز در آن فراهم شده 
بود. تهیه کننده نهایت حمایت را از عوامل داشت و 
هر چیزی سر جای خودش قرار داشت. هیچ شتاب 
زدگی و عجله ای هم برای ساختش نبود و همه 

امور طبق برنامه پیش می رفت. همه این عوامل 
دست به دست هم داده بود تا »تولدی دیگر« به 

یک سریال جذاب و ماندگار تبدیل شود.
وی دربــاره اهمیت بازیگران حرفــه ای یادآور 
شــد: حضور بازیگرانی مثل خانم جمیله شیخی 
در این ســریال یک غنیمت بود و واقعًا از ایشان 
زیاد می آموختیم. بازیگران پیشکسوت و توانای 
دیگری همچون شــادروانان نعمت ا... گرجی، 
منصور واالمقام و فاطمه طاهــری هم در این 
سریال حضور داشتند. ضمن اینکه بازیگران جوان 
مثل خانم لعیا زنگنه بازی های خوب و جذابی را 

در سریال از خود ارائه دادند.
این بازیگــر با اشــاره به پخش ســریال های 
قدیمی عنــوان کرد: دیدن ســریال هایی مثل 
»پهلوانــان نمی میرند«، »مزد تــرس«، »باغ 

گیالس«، »روزهــای اعتــراض« و همین 
»تولدی دیگــر«، هم برایم جذاب اســت و 
هم باعث آزارم می شــود. 20 تا ۳0 ســال از 
پخش این ســریال ها گذشــته و بسیاری از 
بازیگران که اتفاقًا خیلی هم عزیز و محترم 
و برجسته بودند در عالم هنر، دیگر در میان 
ما نیستند. وقتی ســریال های قدیمی را 
می بینــم با خودم می گویــم چقدر حیف 
که بزرگانی مثل خانم شــیخی و آقایان 
واالمقام و گرجی دیگر در میان ما نیستند 
و هیچکس هم نتوانست جای آنها را پر 
کند. این موضوع واقعــًا باعث غصه ام 
می شــود و نبود همکارانم واقعًا آزارم 
می دهد. البته دیدن سریال های قدیمی 
باعث زنده شــدن خاطرات شیرین هم 
می شــود و برایم خاطره انگیز است. از 
سوی دیگر، خوشحال می شوم که مردم 
همچنان این جریان را دوست دارند و 

از آنها استقبال می کنند و برایشان حکم 
نوستالژی را دارد.

روایت بازیگر »در کنار پروانه ها« از نقش رفاقت در این سریال

 غصه دیدن 
سریال های قدیمی با یاد 

همکاران از دنیا رفته
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 مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: روند آماده ســازی تیم بســیار خوب اســت و 
ذوب آهن بر اساس برنامه حرکت می کند.

عارف رستمی اظهارکرد: فضای حاکم بر تیم دوســتانه و خوب است و اگر این جو 
تداوم داشته باشد بر عملکرد تیمی ما تاثیر مثبتی خواهد داشت.

وی در خصوص روند آماده ســازی تیم و تمرینات گفت: فکر مــی کنم جز اولین 
تیم هایی بودیم که با تمرینات در تست پزشکی ایفمارک شرکت کردیم. تمرینات 
منظم و خوبی را پشت سر می گذاریم و بازی های دوستانه بسیار خوبی را در اراک، 
تهران و کردان برگزار کردیم و بعد از آن نیز در اصفهان با تیم سپاهان بازی باکیفیتی 

داشتیم.
مهاجم تــازه وارد گاندوها تصریح کــرد: با توجه به تغییرات ایــن فصل تیم، کادر 
فنی با انجام بــازی های تدارکاتی خوبــی که در نظر گرفته بود بــه دنبال اجرای 
سیســتم های مختلف و پیدا کردن ترکیب هــای موفق برای اســتفاده در طول 
 فصل بود که فکر می کنم در جریــان بازی هایی که انجام دادیــم به این اهداف 

رسیدیم.
رســتمی گفت: با حضور و حمایت مهدی تارتار و مدیران باشگاه فضای 

بســیار خوبی را شــاهد هســتیم، بازیکنان قدیمی و باتجربه به تازه 
 واردها و بازیکنان جوان کمک می کننــد و امیدوارم این فضا ادامه دار

 باشد.

محرم نویدکیا روز گذشــته در حاشیه مراســم رونمایی از سپاهان، 
صحبت های بسیار مهمی در رابطه با دروازه بان های تیمش ارائه کرد.

پس از سه سال حضور مقتدرانه پیام نیازمند در اردوی طالیی پوشان، 
که این گلر را به فوتبال اروپا و تیم پورتیموننزه رساند، حاال در شرایطی 
که به نظر می رسد سپاهان بهترین شرایط را طی سال های اخیر برای 
کسب عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر دارد، یک ابهام بزرگ در 
اردوی این تیم وجود دارد و آن هم چگونگی عملکرد گلرهای این تیم 

خواهد بود.
روز گذشــته محرم نویدکیا در حاشیه مراســم رونمایی از سپاهان در 
مورد اینکه آیا گلرهای تیم می توانند تا شــروع فصل به مرز آمادگی 
برسند یا خیر و اینکه آیا می  توانند جای پیام نیازمند را پر کنند، گفت:» 
با فیلم هایی که دیدیم، با مشورت هایی که کردیم، تصمیم گرفتیم با 
کریستوفر فصل را شروع کنیم. هر کسی برای پست دروازه بان دیدگاه 
هایی دارد و من هم همینطور. مــن خیلی به این موضوع اعتقاد ندارم 
که یک گلر باید خوب شیرجه بزند، یا پنالتی بگیرد یا بازی در بیاورد یا 
یک کار خاص انجام بدهد. این ها برای من خیلی مد نظر نیست. برای 
من مهم است که بتواند کار بازیسازی از عقب را خوب انجام دهد و 
مورد دیگر هم اینکه چون ما تیمی هستیم که جلو بازی می کنیم، 
ممکن است ضدحمالت زیادی بخوریم و کسی را می خواهم که 
بتواند فضای پشت مدافعین را جمع کند. فکر می کنم کریستوفر 
با بچه های دیگر این کار را خیلی خوب انجام می دهند. هر چهار 

دروازه بان لیاقت شــماره یک بودن را دارند و حاال جلو برویم و ببینیم  
چطور پیش می رود.«

این صحبت های محرم نویدکیا یک ابهــام بزرگ به همراه دارد و آن 
هم اینکه به نظر می رســد هنوز کادر فنی ســپاهان نیز به طور دقیق 
نمی داند که کدامیک از چهار گلری که در اردوی تیم هستند، می توانند 
 در طول فصــل در میان 11 بازیکــن اصلی حضورشــان را تحمیل 

کنند.
پیش از صحبت های محرم نویدکیا در مراسم رونمایی به نظر می رسید 
کریســتوفر کنت یا نیما میرزازاد به ترتیب گلر اصلی و دوم باشند ولی 
حاال به نظر می رسد آنچه در تمرینات تیم رخ داده، سبب شده تا حجت 
صدقی که در آستانه جدایی بود و علی کی خسروی نیز شانس حضور 

در ترکیب ثابت را داشته باشند.
ســپاهان در فصل پیش رو با توجه به فعالیتی که در پنجره تابستانی 
داشته، بی شک جدی ترین رقیب پرسپولیس برای پایان دادن به سلطه 
پنج ساله این تیم است، ولی اگر آنچه محرم نویدکیا در مورد گلرهایش 
در ذهن دارد، در مسابقات مطابق تصور عملی نشود، سپاهان با مشکلی 
بسیار جدی مواجه خواهد شد و شاید حتی خیلی زود برای جذب یک 
گلر مطمئن اقدام کند. البته که این ها همه حدســیات پیش از شروع 
لیگ است و باید دید با شروع مســابقات کدامیک از چهار دروازه بان 
حاضر در اردوی سپاهان به ترکیب اصلی خواهند رسید و چه نمایشی 

ارائه می دهند.

قرار است پس از بازگشــت ذوب آهن به اصفهان، جلسه ای با حضور مهدی 
تارتار، قاسم حدادی فر و مسئوالن باشگاه جهت تعیین تکلیف آینده کاپیتان 

سبزپوشان انجام شود.
پیش از سفر دوباره تیم فوتبال ذوب آهن به تهران برای برگزاری بازی های 
دوستانه، انتقال دیدگاه فنی مهدی تارتار در مورد شرایط بدنی قاسم حدادی 
فر به این بازیکن سبب شــده بود تا کاپیتان کهنه   کار ذوب آهن دلخور شود 
و تصمیم به ترک اردوی تیم بگیرد و به همین دلیل هم این بازیکن در 
اردوی تهران همراه با سبزپوشان اصفهانی حضور ندارد.
تارتار ســرمربی جدید ذوب آهن در گفتگو با قاسم 

حدادی فر به او اعالم کرده بود که شرایط بدنی خوبی ندارد و به او پیشنهاد داده 
بود، تا به کادر فنی اش اضافه شــود و کارش را به عنوان مربی آغاز کند و اگر 
این پیشنهاد را دوست ندارد، به او تاکید کرده بود باید شرایط بدنی خودش را به 

بازیکنان جوان تیم نزدیک کند.
حاال و پس از دلخوری پیش آمده، قرار است پس از بازگشت تیم فوتبال ذوب 
آهن به اصفهان که قرار است امشــب اتفاق بیفتد، جلسه ای با حضور قاسم 
حدادی فر، مهدی تارتار و مسئوالن باشــگاه برگزار شود تا راه حل مسالمت 
آمیزی برای این موضوع اتخاذ شود و کاپیتان سبزپوشان آخرین سال فوتبال 

خود را نیز در تیم ذوب آهن پشت سر بگذارد.

 خط دروازه سپاهان 
و یک ابهام بزرگ!

یک پست مهم با 4 مدعی؛

دروازه بان جدید ذوب آهن گفت: حضور مهدی تارتار و حسین اینانلو در آمدنش به 
ذوب آهن تاثیر زیادی داشته است.

پارسا جعفری اظهارکرد: امسال چند پیشنهاد از تیم های مختلف داشتم، اما با نظر 
مهدی تارتار و مربیان دیگری که داشتم ذوب آهن را انتخاب کردم، زیرا ذوب آهن 
باشگاه بزرگ تر و ریشه داری است و از سوی دیگر کارکردن زیر نظر مهدی تارتار 
و حسین اینانلو افتخار بزرگی است و این مسئله در پیوســتنم به ذوب آهن تاثیر 

زیادی داشت.
وی در خصوص ارتبــاط دروازه بان های ذوب آهن که به صورت رقابت اســت یا 
رفاقت، گفت: قطعًا رفاقت بیشتر است، شــهاب گردان گلر بزرگی است و حبیب 
فرعباســی هم دروازه بان خوبی است و امیدوارم ســال خوبی در کنار هم داشته 

باشیم.
دروازه بان جدید این فصل ذوب آهن با اشــاره به فراز ونشــیب های ذوب آهن 
در فصل گذشته خاطرنشــان کرد: امسال شروع خوبی داشــتیم و در بازی های 
دوستانه ای که داشتیم نتایج خوبی گرفتیم و به این فصل تیم خوش بین هستم، از 
دروازه بان ها گرفته تا تمام خطوط از عقب تا خط حمله، همچنین بحث مدیریتی 
و کادر فنی نیز بسیار خوب است و امســال یک ذوب آهن متفاوت نسبت به سال 

گذشته می بینیم.
جعفری ادامه داد: تمرینات امسال نظم خاصی داشت و آنها را زود شروع کردیم و 
روند رو به پیشرفتی داشتیم و امسال سال خوبی برای ذوب آهن است و شخصا می 

گویم قطعًا باالی جدول هستیم.
وی اضافه کرد: اردوی خوبی داشــتیم و بازی های دوســتانه ای را در اردوهای 

تهران، کردان و اصفهان داشتیم.
گلر سبزپوشان، بازی با سپاهان را بازی سنگینی ارزیابی کرد و افزود: سپاهان یکی 
از تیم های خوب و مدعی لیگ است، مهره های بسیار خوبی را در اختیار دارد، اما 

تیم ما هم عملکرد خوبی داشت.
جعفری حضور هواداران و تاثیر آنها بر عملکرد تیم ها را مثبت خواند و گفت: صد 
درصد حضور هواداران در ورزشگاه بسیار مهم است و تاثیر بسیار مثبتی بر روحیه 
و عملکرد بازیکنان دارد و فرقی ندارد هوادار حریف باشــد یا تیم خودمان، شور و 

هیجان هواداران ورزشگاه را زنده تر می کند.

فرشاد دادفر عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن به عنوان سرپرست مدیرعاملی 
جدید این باشگاه معرفی شد.  

سایت رسمی باشگاه ذوب آهن در مورد این تحول که بار دیگر راس هرم مدیریتی 
باشگاه را با تغییر مواجه کرده، اینطور نوشته است:» بعداز ظهر روز دوشنبه و پس 
از تشکیل جلسه هیئت مدیره باشگاه ضمن تشــکر از زحمات مجتبی فریدونی 
مدیرعامل اسبق باشگاه ذوب آهن، استعفای ایشان پذیرفته شد و فرشاد دادفر از 
اعضا هیئت مدیره به عنوان سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان 

تعیین گردیدند.«
گفته می شــود فریدونی به دلیل عدم تزریــق بودجه دلخواهــش و همینطور 
 برخــی دخالت هــا در تصمیم گیری های باشــگاه تصمیــم به اســتعفا گرفته

 است. 
گفتنی است فرشــاد دادفر که از اعضای جوان هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن به 

شمار می آید، از قهرمانان ورزش شنای کشور بوده است.

پارسا جعفری:

امسال سال خوبی برای ذوب آهن 
است 

مهاجم تازه وارد گاندوها:

 ذوب آهن طبق برنامه 
حرکت می کند

  سرپرست مدیرعاملی 
باشگاه ذوب آهن معرفی شد

با قبول استعفای فریدونی؛

رئیس کمیته داوران فدراســیون فوتبال از کاهش قابل توجه 
داوران برای قضاوت مسابقات فصل جدید دسته اول فوتبال 

ایران خبر داد.
یکی از انتقاداتی که فصل گذشته به شدت نسبت به عملکرد 
کمیته داوراِن تحت هدایت فریدون اصفهانیان وجود داشت، 
تعداد زیاد داوران بود و بســیاری از کارشناسان این موضوع را 
به دلیل انتخابات پیش روی هیئت های فوتبال و فدراسیون ها 
عنوان کردند و اینکه کمیته داوران می خواهد تمام هیئت های 

فوتبال را راضی نگه دارد، اما در واقع این استراتژی سبب افت 
کیفیت داوری شده بود و کارشناسان تاکید می  کردند که حضور 
بدون مقدمه در لیگ برتر، ارزش داوری در سطح اول فوتبال 

ایران را پایین آورده است.
حاال خداداد افشاریان در حاشیه جلسه توجیهی داوران دسته 
اول فوتبال ایران که به تازگی برگزار شده در مود تعداد داوران 
لیگ دسته اول و چگونگی انتخاب آنها به موضوع مهمی اشاره 
کرده و گفته است:» در بحث داوری سخت گیری نمی کنیم، 

اما نص قانون را اجرا می کنیم. فدراسیون فوتبال برای جامعه 
داوری گام های موثری برداشته است. سال گذشته حدود 300 
داور و کمک داور در لیگ دسته اول فوتبال حضور داشتند، اما 

برای این فصل 120 داور و کمک داور انتخاب کردیم.«
او ســپس با خطاب قرار دادن داوران انتخاب شده، ادامه داده 
است:»ضمن اینکه هیچ تعهدی وجود ندارد داوری که در نیم 
فصل اول سوت زده باشــد در نیم فصل دوم هم قضاوت کند، 
چرا که کمیته داوران عملکرد تمامی داوران را رصد می کند.«

احتمال بازگشت حدادی فر قوت گرفت
جلسه با تارتار تکلیف را مشخص می کند؛

کاهش 180 نفری 
 داوران 
لیگ دسته اول

دروازه بان اســتقالل می گوید 
جلســه اش با آجورلــو برای 
تمدید قرارداد ۵ دقیقه هم طول 

نکشیده است.
رشید مظاهری که قراردادش را با 

استقالل یک طرفه فسخ کرده بود، بعد از 
دلجویی از فرهاد مجیدی و مسئوالن استقالل 

به تمرینات این تیم برگشــت. او باید قرارداد جدیدی با 
استقالل امضا می کرد که امروز چنین اتفاقی افتاد.

مظاهری که یکسال از قرارداد قبلی اش با استقالل 
مانده بود، حاال قرارداد جدیدش دو ساله است.

او بعد از امضای قرارداد گفت: قراردادم را دو ساله با 
استقالل امضا کردم و خیلی خوشحالم. جلسه ای که 
با سردار آجورلو داشتیم ۵ دقیقه هم طول نکشید تا 

قراردادم امضا شود.
وی افزود: تشکر ویژه ای از آقافرهاد و آقای 
آجورلو باید داشته باشم. در این اتفاقاتی که 
افتاد خیلی به من کمک کردنــد و امیدوارم 

بتوانم محبتشان را جبران کنم.

5 دقیقه ای قراردادم را 
تمدید کردم

مظاهری: 
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کارشناســان بریتانیایی معتقدند که تاکنون چهار نشانه 
اصلی برای ابتال به بیماری کرونا در نظر گرفته شده و می 
خواهند لیست رسمی عالئم کووید از ۴ به ۷ افزایش یابد 
و عالئم رایج آنفلوآنزای فصلی مانند لرز، از دســت دادن 
اشــتها و دردهای عضالنی نیز به مجموعه عالئم کرونا 

اضافه شود.
این یافته ها بر اساس بررسی های انجام شده داده های 
۱,۱۵ میلیون نفر که آزمایش pcrشــان مثبت بوده به 

دست آمده است.
پروفســور »پل الیوت« از محققان این پروژه در این باره 
گفت: تاکنون افرادی با ۴ عالئم موجود باید خود را قرنطینه 

کرده و تا پایان بیماری منــزوی می ماندند اما اکنون می 
دانیم افرادی که ۳ نشانه اخیر را نیز دارند باید به لیست افراد 
قرنطینه اضافه شوند. ما امیدواریم که این موارد بتواند به 

شناسایی سریعتر افراد آلوده در جامعه کمک کند.
پروفسور » تیم اسپکتور« در این باره گفت:  واکسن ها در 
برخی موارد افراد را به بیماری کرونای خفیف تری مبتال 
می کنند که شبیه به سرماخوردگی است بنا براین بسیار 
مهم است که عالئمی چون ســرماخوردگی به عنوان 
عالئم احتمالی ابتال به  کووید شناخته شود و افرادی که 
این عالئم را دارند باید آزمایش pcr بدهند و بالفاصله 

خود را قرنطینه کنند.

یک نوشیدنی گرم در هوای سرد آرامش بخش است اما 
کاری که نوشیدنی گرم قطعا نمی کند محافظت در برابر 

کووید-۱۹ است. 
یکی از توصیه هــای جعلی و ادعاهــای عجیب برای 
پیشــگیری از کرونا که در شــبکه های اجتماعی دیده 
می شود این است که نوشیدنی داغ می تواند از شما در برابر 
ویروس کرونا محافظت کند. حتی کار به جایی رسید که 
یونیسف مجبور شد با صدور اطالعیه ای هر گونه ارتباط 
با انتشار مطلبی درباره خواص محافظتی نوشیدن آب داغ 
را رد و بر این نکته تاکید کند که چیزی که می تواند از شما 

محافظت کند رعایت فاصله اجتماعی است.

»ران اکلز«، متخصص بیماری های تنفسی در دانشگاه 
کاردیف و رئیس ســابق مرکز ســرماخوردگی عادی، 
می گوید: »هیچ مدرکــی وجود ندارد که نشــان دهد 
نوشــیدنی های گرم می تواند از ما در برابر عفونت های 
ویروســی محافظت کند. ویروســی که وارد بدن شده 
باشد دیگر در برابر دمای شدید مصون است. دمای بدن 
انسان ۳۷ درجه سانتیگراد است که برای تکثیر و شیوع 
ویروس بسیار مناسب است. بعید است که بتوانید دمای 
مجاری تنفسی خود را با سر کشیدن نوشیدنی داغ چنان 
افزایش دهید که باعث نابودی ویروس های ســاکن در 

سلول ها شود.«

3 عالمت جدید به نشانه های 
کرونا اضافه شد

نوشیدنی گرم می تواند 
محافظی در برابر کرونا باشد؟

سینوفارم، معتبرترین واکسن 
برای زنان باردار 

  ایسنا|معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
گفت: با توجه به مطرح شدن موضوع واکسیناسیون مادران 
باردار در کمیته علمی سـتاد کشـوری مدیریت کرونا، در 
دسترس ترین و معتبرترین واکسن موجود برای خانم های 
باردار، واکسن سینوفارم اسـت. عبدالرسول همتی افزود: 
در حال حاضر قرار نیست واکسـن دیگری جایگزین این 
واکسن شده یا در کنار این واکسن برای مادران باردار در نظر 
گرفته شود، بنابراین با توجه به اینکه اگر مادران بادار برای 
تزریق واکسن کرونا اقدام نکنند و مبتال به بیماری کووید۱۹ 
شوند، ممکن است با عواقب جبران ناپذیری مواجه شوند، 

هر چه زودتر برای دریافت واکسن مراجعه کنند.

V تأیید جهانی اسپوتنیک
  ایسنا|واکسن اسپوتنیک V به طور گسترده ای 
در روسیه مورد استفاده قرار گرفته و در بیش از ۷۰ کشور 
جهان تأیید شده است و توسط سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( و آژانـس دارویـی اروپـا )EMA( در حال 
بررسی اسـت. وزیر بهداشت روسـیه گفت: همه موانع 
برای ثبت واکسـن اسـپوتنیک V در سـازمان جهانی 
بهداشـت برطرف شـده اسـت و تنها برخـی از مدارک 
وجود دارد که باید تکمیل شـود. »میخائیل موراشکو« 
اظهار کرد: موضع روسـیه در مورد ارتقا و ثبت واکسـن 
اسپوتنیک V ارائه شده و ما به همه پرسش ها در مورد 

واکسن پاسخ دادیم.

روی موج کووید-19

آگهی تغییرات
شــرکت مهد صنعت زنده رود ســهامی خاص 
بــه شــماره ثبــت 25550 و شناســه ملــی 
10260463122 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت 
ماده 2 اساسنامه الحاق گردید: ارائه کلیه فعالیت 
ها و خدمات در زمینه خریــد و فروش آهن آالت 
و کلیه محصوالت فــوالدی ، ارائه کلیه فعالیتهای 
مجاز بازرگانی اعم از خریــد و فروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال 
از گمرکهای کشور، ارائه کلیه فعالیتهای خدماتی 
اعم از تامین نیروی انســانی موقت متخصص و 
غیرمتخصص جهت ارگانهای دولتی وخصوصی، 
اخــذ وام واعتبار و تســهیالت از بانکهای دولتی 
و خصوصی و موسســات مالــی و اعتباری صرفا 
درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطای شعبه 
و نمایندگی در داخل و خارج از کشــور. شــرکت 
در مناقصات و مزایــدات دولتی و خصوصی و اخذ 
قرار داد با اشــخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در 
نمایشــگاه های داخلی و خارجــی. ثبت موضوع 
فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد و در صورت لزوم پس از کسب 
مجوزهای الزم از مراجــع ذیصالح امکانپذیر می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری 

اصفهان )1203608(

آگهی تغییرات
شرکت تعاونی کشاورزی کوثر علویجه بشماره 
ثبت 2501 و شناسه ملی 10260218628 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فــوق العــاده مــورخ 1400/06/02 
و نامه شــماره2944 مــورخ1400/06/14 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان 
نجف آبــاد : مهدی بیــدرام بشــماره ملی 
5100235217 - ریحانه بیدرام بشــماره 
ملی 5100233656 - مسعود بیدرام بشماره 
ملی 5110625476 بعنــوان اعضای اصلی 
هیات مدیره - صدیقه شــاهرجبیان بشماره 
ملی 5110235503 و فرشــته حق شناس 
بشماره ملی 5110754454 بعنوان اعضای 
علی البــدل هیات مدیره برای مدت 3 ســال 
انتخاب گردیدند . فاطمه حق شناس بشماره 
ملی 5110624445 بسمت بازرس اصلی - 
وجیهه شاه نظری بشماره ملی 5110244065 
بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
انتخاب گردیدنــد . روزنامه نصف جهان برای 
چاپ آگهیهای شرکت انتخاب گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجاری نجف آباد 

)1203611(

آگهی تغییرات
شرکت فنی مهندسی فن آفرینی آلتون شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 1290 و شناسه 
ملی 10260697350 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/06/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کلیه اختیارات هیئت مدیره طبق 
ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

خمینی شهر )1203614(

آگهی تغییرات
شرکت مهد صنعت زنده رود ســهامی خاص به شماره 
ثبت 25550 و شناسه ملی 10260463122 به استناد 
صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1400/06/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - محبوبه گردن صراحی به شماره ملی 
1292192895 به ســمت رئیس هیات مدیره، عباس 
ماه پیشانیان به شــماره ملی 1289352461 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و مهدی کیوانی هفشجانی به 
شماره ملی 1288071302 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1203606(

آگهی تغییرات
شرکت رسا ســنجش آرمان مهر سهامی خاص به 
شماره ثبت 66874 و شناسه ملی 14009770674 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/01/17 و نامه شماره 1400/602/78070 
مورخ 1400/06/02 صادره از بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله باغ دریاچه ، خیابان باغ دریاچه ، خیابان وحید ، 
پالک - 34 ، ساختمان صنیعیان ، طبقه دوم ، واحد 1 - 
کدپستی 8176789795 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1203591(

آگهی تغییرات
شرکت شیوا مشعل صداقت سهامی خاص به شماره 
ثبت 22469 و شناســه ملی 10861891646 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : علی ضامن ســلیمانی مرغملکی به کدملی 
4620378518 و حســین علی پیش بین بارده به 
کدملی 4623152030 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب 
شدند . اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1203577(

آگهی تغییرات
 شــرکت فن آوران سیســتم نوین ارقام شرکت 
سهامی خاص به شــماره ثبت 55922 و شناسه 
ملی 14005741076 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1400/03/11 موسسه 
حسابرســی و خدمات مدیریت آوند حســابداران 
رســمی بشناســه ملی 10100588054 بسمت 
بازرس اصلی - حســین باقر پوروالشانی بشماره 
ملی1142473414 بســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان برای چاپ آگهیها و دعوت نامه های شرکت 
انتخاب شد . صورتهای مالی منتهی به 1399/12/29 
بتصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1203574(

آگهی تغییرات
شــرکت افق عصر جدید رادوین سهامی خاص به 
شماره ثبت 62326 و شناسه ملی 14008306380 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : - آرمان باقی به شماره ملی 1198500190 
به سمت بازرس اصلی و ایمان امانی فرد جونقانی به 
شماره ملی 1289141576 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهی ها و دعوت نامه های 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1203572(

آگهی تغییرات
شــرکت تعاونی کشــاورزی کوثر علویجه 
بشــماره ثبــت 2501 و شناســه ملــی 
10260218628 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/06/02 و نامه 
شــماره2945 مــورخ1400/06/14 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد 
: مهدی بیدرام بشماره ملی5100235217 
بســمت رئیس هیات مدیره - مسعود بیدرام 
بشــماره ملی5110625476 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره - ریحانه بیدرام بشــماره 
ملی5100233656 بسمت منشی هیئت مدیره 
- رسول بیدرام بشماره ملی5110240965 
)خارج ازشرکت ( بسمت مدیر عامل برای مدت 
سه سال انتخاب شــدند . کلیه چکها و اسناد 
تعهد آور شرکت پس از تصویب هیات مدیره 
با امضای رسول بیدرام )مدیر عامل ( و مهدی 
بیدرام ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر شــرکت 
معتبر و در غیاب مهــدی بیدرام ) رئیس هیات 
مدیره ( ، مســعود بیدرام )نایب رییس هیات 
مدیره( حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی 
با امضای رســول بیدرام ) مدیر عامل ( و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نجف آباد )1203607(

آگهی تغییرات
شرکت توســعه ســالمت کیهان آرا 
سهامی خاص به شــماره ثبت 61694 
و شناســه ملــی 14008053357 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : جواد رنجبــر1286070384 
بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و 
محمدرضا افشار نسب1286006171 
بسمت نائب رئیس هیات مدیره و بهرام 
عبدالرضا پور2297980515بســمت 
عضو اصلی هیات مدیــره برای مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات شرکت و اوراق عادی و 
اداری با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت .ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجری مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اســناد و امالک استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1203597(

آگهی تغییرات
شرکت توسعه سالمت کیهان آرا سهامی 
خاص به شماره ثبت 61694 و شناسه ملی 
14008053357 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/21 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : محمدرضا افشار نســب به کدملی 
1286006171و جواد رنجبر به کدملی 
1286070384و بهرام عبدالرضا پور به 
کدملــی 2297980515 بعنوان اعضای 
اصلی هیات مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. امیر فرید عباســی به 
کدملی 2298396272 و امین عباســی 
به کدملی 2298647313 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1203596(

آگهی تغییرات
شرکت رسا سنجش آرمان مهر سهامی 
خاص به شــماره ثبت 66874 و شناسه 
ملــی 14009770674 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مــورخ 1400/03/20 و نامه 
شــماره 1400/602/78070 مــورخ 
1400/06/02 صــادره از بیمه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - حمید رضا بهشتی نژاد به 
کدملــی 1284657159 ، آرزو بابائی به 
کدملی 6209928625 و رضا میر صادقی 
به کدملی 1199810290 بسمت اعضای 
اصلی هیات مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - محمدمهدی علی نقیان 
به کدملی 1292032294 و مریم غفوری 
طرقی به کدملی 0019793332 بترتیب 
بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت 
برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1203588(

آگهی تغییرات
شرکت رسا سنجش آرمان مهر سهامی 
خاص به شماره ثبت 66874 و شناسه ملی 
14009770674 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/03/20 و 
نامه شماره 1400/602/78070 مورخ 
1400/06/02 صــادره از بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی حمیدرضا بهشتی نژاد به 
کدملی 1284657159 بسمت مدیرعامل 
، آرزو بابائی بــه کدملی 6209928625 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره و رضا 
میر صادقی به کدملــی 1199810290 
بسمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو 
ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و 
تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره متفقا و با مهر شــرکت معتبر 
اســت. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات 
هیات مدیــره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1203586(

آگهی تغییرات
شــرکت توســعه ســالمت کیهان آرا ســهامی خاص به شــماره ثبت 61694 و شناسه ملی 
14008053357 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : موارد ذیل به موضوع شــرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید:ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد تامین، تولید، بسته بندی و 
توزیع، صادرات و واردات انواع مکمل های غذایی، ورزشی، رژیمی و دارویی انسان، داروهای گیاهی و 
سنتی، انواع مواد غذایی و خوراک انسان، غذا و مکمل های غذایی حیوانات خانگی، دام و طیور و آبزیان 
- تهیه و تولید انواع مواد اولیه خوراکی، بهداشتی و صنعتی، تاسیس شعب در داخل وخارج کشور- 
انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات انواع مواد غذایی و 
دارویی و مواد اولیه دارویی و غذایی، لوازم و ماشین آالت و تکنولوژی های مجاز- شرکت در مناقصات 
و مزایدات ارگان های دولتی و خصوصی - انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و 
تسهیالت و اعتبارات از بانک های دولتی و خصوصی در جهت تحقق اهداف شرکت - اخذ و اعطای 
نمایندگی از و به شرکت های دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور- شرکت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی به جز نمایشگاههای فرهنگی - مشارکت در امر تولید کلیه کاالهای مجاز بازرگانی - 
مشارکت در امر تولید و بازرگانی با شرکت های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی در داخل و خارج 
از کشور - تامین نیروی انسانی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت موقت . اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1203598(

آگهی تغییرات
شرکت مهد صنعت زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت 25550 و شناسه ملی 10260463122 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 
37 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای اشخاصی 
است که هیئت مدیره تعیین خواهد نمود همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1203615(

یکی از پرخواننده تریــن پایگاه های خبری 
وابســته به دولت چین ادعا کــرده که یک 
محموله بــار خرچنــگ متعلق بــه ایالت 
»مین«آمریکا مقصر احتمالی شــروع همه 

گیری کروناویروس است.
این در حالی اســت که یک مقام ارشد ایالت 
مین آمریکا این ادعا را "مهمل" خوانده است.
یکی از پرخواننده تریــن پایگاه های روی 
اینترنت تحت کنتــرل دولت چین،  گزارش 
کرده اواســط نوامبر ۲۰۱۹ یــک محموله 
بار غذاهــای دریایی از ایالــت مین آمریکا 
به »بازار غذاهای دریایــی جنوب چین در 
ووهان« کــه همچنین با عبــارت »بازار 
غذاهای دریایی هوانان« شناخته می شود، 
منتقل شد؛  اینجا همانجایی است که اواخر 
۲۰۱۹ نخستین گزارش مربوط به ویروس 

در آن منتشر شد.
بر اســاس متن ترجمه شــده مقالــه پایگاه 
»سینا«، در عرض چند هفته بعد از آن کارکنان 
این بازار یکی بعد از دیگری شروع به تجربه 
»عالیم ذات الریه ای که منشأ آن ناشناخته 

بود« کردند.
به نوشته پایگاه »سینا«، شرکت »سیشل« 

در ناحیه یورک کاونتی آمریکا منشا اولیه این 
بار خرچنگ بوده است. شرکت سیشل وجود 
ندارد اما در نقشه قرار داده شده در این مقاله 
 Maine Coast مقر شرکتی تحت عنوان
Shellfish که صادرکننده خرچنگ است 
به عنوان مقر آن شرکت شناسایی شده است.

در این مقاله آمده است،  محموله ای متشکل 
از ۵۵ جعبه از خرچنگ های یــخ زده در ۱۱ 
نوامبر ۲۰۱۹ وارد فرودگاه شانگهای پودونگ 
شده و در ادامه بین ۲۶ مشتری در سراسر آن 
کشور از جمله یک فروشــنده در محل بازار 
غذاهای دریایی هوانان که نامش فاش نشده، 

توزیع شد.
 Maine Coast تام آدامز، رئیس شرکت
Shellfish در مصاحبه ای با پورتلند پرس 
هرالد گفت نمی داند چرا شرکت او نامش در 
این زمینه برجسته شده اما گفت: این می تواند 
تالشــی برای »دفع برخی از تبلیغات بد« از 

چین و ایــن که اولین مکان گزارش شــدن 
ویروس بوده، باشــد. از نظر من این فکر که 
منشأ این ویروس از ایالت مین و یک محموله 
خرچنــگ مربوط به ســال ۲۰۱۹ بوده، پوچ 

است. 
رابرت النگ، سخنگوی مرکز پیشگیری و 
کنترل بیماری ایالت مین هم چنین ادعایی 
را نپذیرفته و گفت:  هیچ سند و مدرک علمی 
برای پشتیبانی از این ادعاهای مهمل وجود 

ندارد.
 SeafoodSource آدامز در مصاحبه ای با
عنوان کرد که »ســازمانهای حوزه سالمت 
عمومی در سراسر جهان با اطمینان گفته اند 
مواد غذایی وارداتی عامل کووید-۱۹ نیستند. 
شرکت Maine Coast اطالعاتی که از 

این ادعا حمایت کند، ندارد«.
پایگاه خبــری »ســینا« می گویــد، بروز 
»ذات الریــه ســیگارهای الکترونیکی« در 
ژوئیه ۲۰۱۹ در بیمارســتان یورک ایاالت 
مین، ســند و مدرک بیشــتری درباره منشا 
ویروس است. این بیمارستان در نزدیکی مقر 
 Maine Coast Shellfish شــرکت 

است.

 ادعای رسانه چینی درخصوص وجود کرونا 
نتایج یک نظرســنجی نشــان می دهد میزان در محموله خرچنگ وارداتی از آمریکا

ابتال به اختالل افسردگی در میان همه گیری 
کوویــد ۱۹ در انگلیس بــا ۷۰ درصد افزایش 

مواجه بوده است. 
اداره آمار ملــی در انگلیــس از ۱۳۰۰۰ نفر در 
مورد سالمت روانی آنها پرسش و پاسخ کرد و 
مشخص شد، تقریبا دو نفر از هر ده انگلیسی )۱۷ 
درصد( تابستان امسال افسرده بودند. این میزان 

قبل از شروع همه گیری یک به ده نفر بود. 
اداره آمار ملی تخمین زده اســت که ۱۰ درصد 
از بزرگساالن در انگلیس قبل از نخستین موج 
همه گیری دچار افسردگی بوده اند؛ این میزان در 
زمستان گذشته پس از دو موج شدید اپیدمی و 
سه دوره قرنطینه بیش از دو برابر شد و به رکورد 
۲۱ درصد رسید و زنان و جوانان بیشترین آسیب 
را دیدند. براساس نظرسنجی ONS ) اداره آمار 
ملی(، این رقم نسبت ماه گذشته به ۱۷ درصد 
کاهش یافته که به دلیل برداشتن محدودیت ها 

است.
قرنطینه، انزوای اجتماعی، کاهش سطح درآمد و 
ترس از بیماری همه گیر، همه موارد در افزایش 

نرخ ابتال به افسردگی مرتبط بوده اند.
گزارش ONS بین ۲۱ جوالی و ۱۵ آگوست 
نشــان داد که از هر ۶ بزرگسال یک نفر نوعی 
افســردگی )۱۷ درصد( را تجربه کرده است و 
در این میان، زنان بیش از مــردان تحت تأثیر 

آن بوده اند.

افزایش 70 درصدی 
افسردگی در انگلیس 

بر اثر کرونا 
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دانشمندان ارتباطی بین مصرف کافئین و کمبود ویتامین D کشف کردند.
یک تیم بین المللی از دانشمندان به این نتیجه رسیدند که خوردن کافئین می تواند 

بر توانایی بدن انسان در جذب ویتامین D تأثیرگذار باشد.
این مطالعه بر اساس داده های ۱۳هزار شــرکت کننده ۳۰ تا ۴۷ ساله در برنامه 
آمریکایی تحقیقات اجتماعی نظرسنجی ملی سالمت و تغذیه است. متخصصان 
چین و برزیل به این نتیجه رسیدند که هرچه افراد بیشتر کافئین مصرف کنند، 
خطر کمبود ویتامین D در آن بیشتر می شود؛ در عین حال اشاره شده که مشخص 

نیست کافئین چگونه بر سطح ویتامین D در افراد مسن تأثیر می گذارد.
پیش از این، الکســاندر میاسنیکوف، پزشــک و مجری تلویزیون روشی برای 
دریافت صحیح ویتامین D معرفی کرد. وی خاطرنشان کرد که این ماده هنگام 

استفاده در قرص ها بهتر جذب می شود.

ذرت یک غذای محبوب است که بسیاری از مردم از آن 
لذت می برند و می تواند یک انتخاب بسیار سالم باشد؛ 
با این حال، همه ذرت آنقدر ها که فکر می کنید سالم یا 
مغذی نیستند. به خواندن این مطلب ادامه دهید تا در 
مورد فواید تغذیه ای ذرت و همچنین چند نکته منفی 

در مورد این غذای لذیذ بیشتر بدانید.

فواید مصرف ذرت
وقتی ذرت به صورت فرآوری نشده مصرف می شود، 
مغــز ذرت غیــر GMO دارای فواید و مــواد مغذی 
فوق العاده ای است. ذرت ارگانیک یک ویتامین C و 
غنی از منیزیم است و مقدار مناســبی از فیبر غذایی 

روزانه شما را تامین می کند.

۱. منبع خوب آنتی اکسیدان ها
مغــز ذرت منبع خوبــی از آنتــی اکســیدان های 
کاروتنوئیدی است که از سیستم ایمنی بدن حمایت 

می کند. آنتی اکسیدان ها همچنین از چشم و پوست در 
برابر استرس اکسیداتیو محافظت می کنند.

۲. فیبر باال
ذرت همچنین سرشار از فیبر اســت و در هر فنجان 
حدود ۴.۵ گرم فیبر دارد. نســبت فیبــر نامحلول به 
محلول زیاد است که تاثیرات مفید متعددی بر سیستم 

گوارشی دارد.

۳. نشاسته باال
از آنجا که ذرت سرشار از نشاسته است، از سطوح انرژی 
ثابت پشتیبانی می کند. نشاسته نوعی کربوهیدرات 

پیچیده است که برخالف کربوهیدرات های تصفیه 
شده به کنترل ســطح قند خون کمک می کند. 

کربوهیدرات هــای تصفیه شــده انرژی 
کوتاهی به شما می دهند و بالفاصله 

بعد از غذا احســاس گرســنگی 

می کنید.

۴. به طور طبیعی فاقد گلوتن است
در حالی که اغلب تصور می شود که ذرت شبیه 

سایر غالت است، از نظر فنی یک دانه 
نیست و بنابراین به 

طور طبیعی فاقد گلوتن است.

۵. برای سالمت قلب مفید است
ذرت یک محصول اصلی است که سال ها بخشی از 
رژیم های سنتی بوده و با طول عمر و سالمت کلی ارتباط 
دارد. این محصول همچنین حاوی مواد شیمیایی فنلی 
محافظتی است که برای سالمت قلب و کنترل سطح 

قند خون مفید است.

مضرات مصرف ذرت
متاسفانه اکثر ذرت که امروزه به طور گسترده 
مصرف می شود، بیش از حد اصالح شده 
اســت و از مزایای تغذیه ای آن محروم 
است. قبل از خرید ذرت، از طبیعی بودن 
آن اطمینان حاصل کنید و برچســب 
GMO را بررسی کنید تا از ویتامین ها 

و آنتی اکسیدان های مفید آن اطمینان 

حاصل کنید.

GMO .۱
همانطور که گفته شــد، ذرت اغلب تغییر ژنتیکی دارد 
که تمام مواد مغذی و مواد معدنی را از بین می برد. ذرت 
اولین محصول کشت شده در آمریکاست، اما ۸۸ درصد از 
کل ذرت در این کشور در سال اصالح ژنتیکی می شود.

۲. شربت ذرت با فروکتوز باال
بهتر اســت تا آنجا که ممکن اســت از شربت ذرت با 

فروکتوز باال دوری کنید، زیرا طبیعی و ناسالم نیست.

۳. مضر برای سیستم های گوارشی حساس 
اگرچــه ذرت فاقد گلوتن اســت، اما ممکن اســت 
سیستم های گوارشی حساس را تشدید کند. اگر به غیر 
از گلوتن یا از IBS از سایر آلرژی های غذایی معمول 

رنج می برید، ذرت ممکن است باعث معده درد شود.

دانه ذرت؛ مفید برای قلب، مضر برای سیستم گوارش حساس

کره بادام زمینی تقریبا برای اســتفاده در ساندویچ، 
غذاهای شــیرین و حتی مصرف یک قاشق آن به 
تنهایی خوب و دوست داشتنی است و طیف وسیعی 

از بافت ترد تا خامه ای دارد.
کره بادام زمینی در درجه اول از بادام زمینی و روغن 
تشکیل شده اما ممکن است مواد اضافی برای تغییر 
طعم و بافت مانند نمک، شکر، عسل یا مالس به آن 

اضافه شوند.
اگرچه کره بادام زمینی کالری نســبتا باالیی دارد، 
امــا دارای پروتئین و ویتامین هــای ضروری مانند 
ویتامین E و ویتامین B۳ نیز می باشد؛ این ترکیبات به 

سالمت  ماهیچه ها، سیســتم حفظ 
ایمنی بدن، عملکرد 
ست  پو

و عصب کمک می کند.
کره بــادام زمینی همچنین مزایــای دیگری برای 
سالمتی مانند کاهش سطح باالی کلسترول، تنظیم 
قند خون و حتی به حداقل رساندن خطر ابتال به سنگ 

کیسه صفرا نیز دارد.
سکسکه زمانی اتفاق می افتد که اسپاسم دیافراگم 
باعث می شود هوا را جذب کنیم و فاصله بین تارهای 
صوتی ما به طور هم زمان بسته و صدایی تولید شود.

اگرچه مردان بیشتر مستعد ابتال به سکسکه هستند 
اما سکسکه در هر زمان برای هر فردی در هر سنی 
رخ می دهد. سکســکه به دالیــل مختلفی ازجمله 
پرخوری، استرس یا نوشیدن یک نوشیدنی بیش از 

حد گرم، سرد یا گازدار ایجاد شود.
دلیل استفاده از کره بادام زمینی این است که سکسکه 
مســتقیما با تنفس ما ارتباط دارد و هنگام جویدن، 
بلعیدن و ضربه زدن به زبان برای بیرون کشــیدن 
این ماده چسبنده از سقف دهان، ریتم تنفس تغییر 

می کند و ممکن است سکسکه را برطرف کند.
این خبر خوبی بــرای همه عالقه منــدان به کره 
بادام زمینی اســت! به نظر می رسد، عالوه بر اینکه 
یک غذای خوشمزه اســت می تواند راه حلی برای 

مشکالت سکسکه نیز باشد.

وزوز و کیپی گوش دالیل زیادی دارد که می توان 
از میان همه آنها به افزایش جرم گوش، پیرگوشی و 

آلرژی اشاره کرد.
یک متخصص و جراح گوش و حلق و بینی درباره 
افرادی که اظهار می کنند وقتــی به حمام می روند 
دچار گرفتگی گوش می شوند و همچنین راه های 
درمان آن گفت: این افراد به احتمال زیاد دچار جرم 
گوش شــده اند و چون این ترشــحات آب دوست 
هســتند به هنگام حمام رفتن، افزایش حجم پیدا 

کرده و کیپی گوش را ایجاد می کنند.
سیدجواد محمدی افزود: طی گذشت زمان جرم ها 
خشک شــده و کیپی از بین می رود در این حالت 
کشیدن گوش موجب بهتر شــدن کیپی می شود. 
این افرد باید به متخصــص مراجعه کنند. دو روش 
ساکشن گوش و شستشو با آب و سرنگ است که به 
اعتقاد اغلب پزشکان نوع ساکشن بهتر است. وی با 
اشــاره به آلرژی که می تواند به سه دسته دوره ای، 
دائمی و فصلی تقسیم شود گفت : نوعی که بیشتر 

از ۳ ســاعت در روز و بیــش از 9 ماه در 
سال طول بکشــد دائمی است و 

شخص باید برای درمان آن به 
کلینیک های آلرژی مراجعه 
کرده و واکسن دریافت کند 
اما برای بهبود آلرژی های 

فصلی از اسپری های 

کورتون بینــی مثل نازونکــس و قرص های آنتی 
هیستامین استفاده کرد.

محمدی درباره دالیل ایجــاد وزوز گوش به ویژه 
برای افراد باالی ۵۰ ســال اظهار کرد: وزوز گوش 
دالیل مختلفی همچون جرم ســاده و مشکالت 
گوش میانی و داخلــی دارد. اما در ســنین باالی 
۵۰ ســال، کاهش شدت شــنوایی می تواند منجر 
به وزوز گوش شــود.چون روند پیرگوشی از باالی 
 ۵۰ سال متظاهر می شود. این افراد باید نوار گوش 

بدهند.
متخصص و جراح گــوش و حلق و بینــی درباره 
سرگیجه ناشــی از تکان خوردن آب گوش میانی 
گفت: ایــن اصطالح غلط اســت. در گوش میانی 
آبی وجود ندارد که تکان بخورد و موجب سرگیجه 
شــود. بلکه در گوش داخلی فضاهایی وجود دارد 
که حاوی مایع و بلورهای کلســیم اســت که اگر 
از جای خود تکان بخورند موجب ســرگیجه های 
چند ثانیه ای تا یک دقیقه ای می شود. این مشکل 
خیلی جدی نیست و معموال با استراحت و مصرف 
دارو کنترل می شــود. برای درمــان این نوع 
ســرگیجه باید به پزشــک مراجعه کرد و 
استفاده از داروهای بتاسرک و اکتوسرک و 

بتا هیستیل پیشنهاد می شود.

با کره بادام زمینی سکسکه را درمان کنید

دالیل ایجاد کیپی و وزوز گوش

D ارتباط مصرف کافئین با کمبود ویتامین

صبحانه یکی از مهم ترین وعده های غذایی است 
که نباید از دســت بدهیم. این یک نیاز برای تمام 
سنین و برای داشتن بدنی خوب است. به این دلیل 
اســت که بدن به منبع انرژی نیاز دارد تا کل روز را 

خوب کار کند. 
بهترین زمان برای صرف صبحانه یک ساعت پس 
از بیدار شدن از خواب است. خوردن صبحانه به ما 
انرژی بیشتری می دهد چون ما انرژی زیادی برای 

انجام فعالیت های خود داریم.
از سوی دیگر اگر ما صبحانه را از دست بدهیم، قادر 
به انجام بهترین کار خود نخواهیم بود و از مشکالت 
مختلف سالمتی رنج می بریم. صرف صبحانه به 
عنوان بخشی از عادات سالم و سبک زندگی ما در 
کاهش خطرات ســالمتی غیر منتظره به ما کمک 

خواهد کرد.
صبحانه نخوردن چه عوارضی دارد؟

پایین آمدن درک
صبحانه نه تنها برای حمایت از فعالیت های فیزیکی 
ما ضروری اســت، بلکه برای عملکــرد مغز ما نیز 
ضروری است. اساسًا مغز ما به تغذیه، مخصوصا به 
گلوکز نیاز دارد تا به بهترین شکل کار کند. کمبود 
عرضه مواد مغذی مغز ما می تواند عملکرد مغز ما 
را کاهش داده و باعث شود که ما مشکل در تمرکز 

داشته باشیم.
بنابراین، کودکان به شدت ملزم به خوردن صبحانه 
قبل از مدرسه هستند، چون نخوردت صبحانه باعث 
می شود که آن ها نتوانند مسائل را به طور موثر حل 
کنند. با این حال، ما باید در انتخاب منوی صبحانه 
خود انتخابی داشته باشــیم، چون غذا با کالری باال 

گزینه خوبی برای صبحانه نیست.
براساس تحقیقات، مصرف کالری باال برای صبحانه 
می تواند عملکرد مغز ما را کاهش دهد. سبزیجات 

گزینه خوبی برای صبحانه هستند.

خلق و خوی بد
افراد با الگوی غذایی خوب روحیه خوبی هم دارند. 
افرادی که اغلب صبحانه شان را نمی خورند، روحیه 
نوسان داری را تجربه خواهند کرد که به خاطر قند 
خون پایین آن ها است. این یکی از عوارض جانبی 

نخوردن صبحانه است.

چاقی
صبحانه برای تمام روز گرســنگی ما را کنترل می 
کند. صبحانه ناقص به این معنی است که ما »روزه« 
هستیم. این امر قطعاً تعادل قند خون و تولید انسولین 
را که در نهایت ما را برای رنج بردن از چاقی به ارمغان 
می آورد، مختل می کند. در نهایت، ما نیز از مشکالت 
جدی سالمتی مانند دیابت، ناباروری و بیماری های 

قلبی رنج می بریم.
افرادی که زیاد صبحانه نمــی خورند تمایل دارند 
غذای زیادی را هنگام ناهــار بخورند چون آن ها 
احساس گرسنگی بیش از حدی دارند. بنابراین آن 
ها مقدار زیادی چربــی و کالری مصرف می کنند. 
حتی جذب کالری افرادی که صبحانه نمی خورند، 
۱۰۰ بیشتر از افرادی است که صبحانه منظمی دارند.

این حقیقت توسط چندین مطالعه ثابت شده است 
که نشان می دهد چاقی در افرادی که صبحانه نمی 
خورند، ۴ برابر بیشتر از افرادی است که به طور منظم 

صبحانه می خورند.

کاهش متابولیسم
صبحانه ناقص، عــادت غذایی بد را ایجاد می کند. 
ما اغلب می خواهیم غذای سریع بخوریم تا ما را به 
سرعت سیر کنند. عالوه بر آن، سوخت و ساز و ساز ما 
کاهش می یابد. ما نمی توانیم حداکثر تالش خود را 
انجام دهیم، چون هر دو فعالیت فیزیکی و مغزی ما 

نمی تواند به خوبی کار کند.

 کاهش سیستم ایمنی
براســاس مطالعه ای، نخوردن صبحانه می تواند 
سیســتم ایمنی ما را کاهش دهد به طوری که ما 
مستعد بیماری های باکتریایی و ویروسی از قبیل 
آنفوالنزا و سرفه شــویم. این به این دلیل است که 
هورمونی که ســلول های ایمنی مان را فعال می 
کنند، کاهش می یابد. بنابراین صبحانه برای مبارزه 

با ویروس و باکتری ها مهم است.

 گاستریت
گاستریت یا ورم معده اغلب برای افرادی رخ می دهد 
که صبحانه نمی خورند و یا اینکه صبحانه را در یکی 
از الگوی غذایی خود قرار نمی دهند. گاستریت ناشی 
از گازی اســت که به طور مداوم توسط معده تولید 
می شود. شکم ما به کار خود ادامه می دهد، اگرچه 

هیچ ورودی غذایی در آن وجود ندارد. در نتیجه، ما 
احساس می کنیم که شــکممان در حال چرخش 

است. این را گاستریت می نامند.

 سندروم متابولیسم
برای نوجوانان، نخوردن صبحانه نه تنها عملکرد مغز 
آن ها را کاهش می دهد، بلکه آن ها را وادار می کند 
تا وقتی بزرگ شدند از سندروم متابولیسم رنج ببرند. 
سندرم متابولیســم یک اختاللی است که بیماری 
های قلبی عروقی مانند بیمــاری قلبی و دیابت را 

تحریک می کند.

 میگرن
اگر فکر می کنید که زیــاد از میگرن رنج می برید، 
نباید صبحانه را از دست بدهید. صبحانه ناقص می 
تواند قند خون را کاهش دهد. این شرایط موجب باال 
رفتن فشار خون خواهد شد که در نهایت باعث رنج 

کشیدن ما از میگرن می شود.

 کاهش عملکرد قلب
برخی از محققان به این نتیجه رسیدند که نخوردن 
صبحانه به رنج بردن از حمله قلبی ارتباط دارد. این 
ریســک در افرادی که صبحانه را در الگوی غذایی 
خود قرار داده اند، کمتر اســت. بنابراین، به شدت 
توصیه می شــود که برای جلوگیری از خطر فشار 

خون و انسداد شریانی صبحانه صرف کنند.

عامل دیابت
نخوردن صبحانه خطر ابتال به دیابت را باالتر می 
برد. این مطالعه نشان داده که افرادی که صبحانه 
می خورند، ۳2 درصد کم تر از دیابت رنج می برند. 
این به این دلیل است که افرادی که اغلب صبحانه 
را از دست می دهند مقاومت بیشــتری نسبت به 
انسولین دارند. مقاومت انسولین، خطر ابتال به دیابت 

را افزایش می دهد.

صبحانه نخوردن عوارضی دارد جدی تر از آنچه فکر کنید

یک متخصص تغذیه، خواستار حذف چیپس و 
پفک از سبد تنقالت کودکان شد.

سهراب گلبن، محدود کردن دسترسی کودکان 
به تنقالت پرکالری برای کنتــرل وزن را مورد 
تأکید قــرار داد و گفت: تنقالتــی مانند چیپس 
و پفک انــرژی خیلی زیادی تولیــد می کنند و 
بسیار چاق کننده هستند، ولی حاوی مواد مورد 
نیاز رشد کودک مانند ویتامین ها و مواد معدنی 
نیستند، بهتر است این نوع خوراکی ها در دسترس 

کودکان قرار نگیرند.
وی ادامه داد: برای کنتــرل وزن و مهم تر از آن 
تضمین سالمت کودکان باید استفاده از فست 

فودها و غذاهای آماده را کاهش دهیم.
گلبن گفت: فست فودها و غذاهای آماده مانند 
همبرگر، مرغ سوخاری، پیتزا، سوسیس و کالباس 
و انواع کنسروها حاوی انرژی و نمک بسیار زیاد و 
مقدار قابل توجهی چربی اشباع هستند. این مواد 
غذایی برای سالمتی مضر است و احتمال بروز 
بســیاری از بیماری ها را در بزرگسالی افزایش 
می دهد، مصرف این گروه از غذاها بهتر است به 
حداکثر دو بار در ماه محدود شود. وی ادامه داد: 
میوه و سبزیجات را جایگزین تنقالت پرکالری و 
ناسالم کنید، میوه ها و سبزی های تازه را همیشه 
در دســترس کودک قرار دهید و او را به مصرف 
این مواد غذایی تشویق کنید، میوه ها و سبزی ها 

منبع بسیار خوب ویتامین ها و امالح هستند.
گلبن با اشــاره به اینکه انواع مغزها مانند پسته، 
بادام و بادام زمینی حاوی چربی های مفید، امالح 
 E و آنتی اکسیدان های مفیدی مانند ویتامین
هستند، گفت: بهتر است در برنامه غذایی انواع 
مغزها جایگزین تنقالت با ارزش غذایی پایین 
مانند چیپس و پفک شوند. وی افزود: از آنجایی 
که مغزها، چربی نســبتًا زیــادی دارند نباید در 
مصرف آنها زیاده روی شود چون می توانند باعث 
افزایش وزن شوند، ضمناً بهتر است تا حد امکان 
مغزها را به صورت خام، بی نمک و بدون افزودن 

شکر مصرف کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با تاکید بر این موضوع که لبنیات منبع 
بسیار خوب پروتئین و کلسیم هستند، خاطرنشان 
کرد: این گروه از مواد غذایی برای رشد کودکان 
ضروری است، توصیه می شود لبنیات از نوع کم 
چرب تهیه شود، همچنین جایگزین کردن شیر با 
شیرکاکائو و یا شیرهای طعم دار که حاوی شکر 
زیادی هستند می تواند عامل بروز چاقی باشد. 
گلبن افزود: باید بدانید ماست های میوه ای هم 
عموماً پرچرب بوده و حاوی شکر افزوده هستند، 
بنابراین بهتر است اگر کودک تمایل به مصرف 
ماست میوه ای و یا شیر کاکائو دارد در خانه و از 

انواع کم چرب تهیه شود.

چیپس و پفک را از 
بچه ها بگیرید
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: انتظار نیست کشوری 
که در تولید فوالد و سیمان و سایر مصالح ساختمانی خودکفا 
است و هیچ وابســتگی به خارج ندارد در بخش ساختمان 

مشکلی داشته باشد.
منصور یزدی زاده در حاشیه بازدید از غرفه های نمایشگاه 
متالکس ۲۰۲۱ اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به واسطه 
نیروی انسانی متخصص، متعهد و تجربه کاری ارزشمند 
در مسیر بالندگی خوش درخشیده است و قدم در مسیری 
گذاشته که دیگران به سختی می توانند به آن ورود کنند 
و یا توانش را ندارند. مصداق بــارز این جمله تولید ریل در 
ذوب آهن اصفهان است که به عنوان دروازه ورود به تولید 
 محصوالت صنعتی و دارای ارزش افزوده باال  محســوب 
می شود.  وی افزود: تولید آرک TH۳۶، میلگردآلیاژی، ریل 
UIC۵۴  و ... نیز از جمله دستاوردهای اخیر این شرکت مادر 
صنعتی به شمار می روند و حاصل تالش و کوشش شبانه 
روزی کارکنان این شرکت سبب شده ذوب آهن اصفهان 
مصمم تر از گذشته در مسیر رشد بالندگی حرکت کند و به 

سهم خودش در اقتصاد کشور نقش آفرین باشد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: ریل در ذوب آهن 
اصفهان بر اساس نیاز خطوط کشور تولید می شود و هم اکنون 
این تولید فراتر از نیاز کشور است، بنابراین بازاریابی آن برای 

صادرات به کشورهای دیگر در دست اقدام است.
وی با اشاره به اینکه برنامه دولت برای احداث یک میلیون 
واحد مسکونی اقدام بســیار ارزشمندی است زیرا مسکن 
همواره از جمله دغدغه های هموطنان است، خاطر نشان 
کرد: انتظار نیست کشــوری که در تولید فوالد و سیمان و 
سایر مصالح ساختمانی خودکفا است و هیچ وابستگی به 

خارج ندارد در بخش ساختمان مشکلی داشته باشد. در این 
خصوص می توان یک اتاق فکر در بدنه دولت ایجاد کرد و 
تمام دست اندرکاران این بخش در آن حضور فعال داشته 
باشــند تا موانع پیش روی این طرح توسط تولیدکنندگان 
بررسی شده و برطرف شود. در این زمینه به یک وحدت بین 

بخش ها نیاز داریم.

یزدی زاده در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری دستوری 
چه تاثیری بر روند احداث یک میلیون واحد مسکونی دارد، 
گفت: قیمت گذاری دستوری فوالد یک سنگ بزرگ پیش 
پای تولیدکنندگان این محصــول ارزش آفرین در داخل 
و خارج از کشور اســت، بنابراین نیاز است قبل از هرگونه 
تصمیم گیری برای صنعت فوالد در اتاق فکری که عنوان 

شد همه صحبت ها شنیده شود و سپس تصمیم گیری کنند 
زیرا با قیمت گذاری دستوری تولید نمی تواند دوام زیادی 
داشته باشد و اهداف بخش مسکن محقق نمی شود. وی 
گفت: قیمت ها در کدال کاماًل مشخص است و عرضه و 
تقاضا به صورت اتوماتیک قیمت محصوالت را مشخص 

می کند. 

معاون امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان 
گفت: بخش کشــاورزی تاکنون در میان تمام 
مشاغل از بیشترین سهم معافیت مالیاتی در این 

استان برخوردار بوده است.
ابراهیم عنایتی افزود: دولت بــرای حمایت از 
حرفه های مختلــف فرصت هــای معافیتی و 
تشویقی مالیاتی پیش بینی کرده است و بخش 
کشاورزی و شرکت های تعاونی مربوط به این 
عرصه در اســتان اصفهان از بیشترین معافیت 
مالیاتی برخوردار بوده   است. وی صنایع در شرف 
تاسیس  در مناطق محروم، شــرکت های تازه 
تاسیس و موسســات فرهنگی و خیریه ها را از 
دیگر حوزه های دارای معافیت مالیاتی در استان 
اصفهان عنوان کرد و گفت: همچنین نهادهای 
تحت نظــارت اوقاف و امور خیریــه از معافیت 
مالیاتی به دلیل فعالیت عام المنفعه و مورد نیاز 
جامعه برخوردار هستند که این موضوع موجب 

توسعه اقدامات آنان می شود.

وی اضافه کرد: تهیــه اظهارنامه مالیاتی و طی 
فرآیندهای قانونی توسط این مراکز انجام شده 

است و از معافیت ها برخوردار می شوند.
عنایتی با بیان اینکه مالیــات یکی از ابزارهای 
مدیریت اقتصادی و کشــور است، تصریح کرد: 
دولت همواره بــرای تقویــت عرصه هایی که 
آسیب پذیر است و یا برای رشد اقتصادی  نیازمند 
حمایت هستند، معافیت و یا بسته های تشویقی 
پیش بینی می کند. وی با اشــاره به آثار مخرب 
دخانیات بر جامعه یادآورشــد: برای این حوزه 
مالیات وجود دارد و هیچ گونــه معافیتی ندارد 
تا سالمت جامعه و گرایش به این حوزه کاهش 

یابد.
معاون امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان 
به تعداد نهادها و شــرکت های دارای معافیت 
مالیاتی در اســتان اصفهان اشاره نکرد و گفت: 
ارائه سیاست تشویقی بخش صنعت یک فرصت 

توسعه اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

در تولید فوالد و سایر مصالح ساختمانی 
خودکفا هستیم

معاون اداره کل امور مالیاتی:

 بخش کشاورزی 
بیشترین معافیت مالیاتی را داراست


