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علت «خارش گوش» چیست؟تأمین مواد اولیه در حال تبدیل شدن به یک معضل حاد است بازگشت «خندوانه» و «دورهمى» به آنتن تلویزیونمالیات 1/3 میلیون خانه خالى، قطعى است حسینى، تنها محروِم سپاهان در حذفى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص 
اعجاب برانگیزخرمالو
که آن را نمى دانید

بدهى 7000 میلیاردى شهردارى اصفهان
3

خرمالو چربى و پروتئین بسیار کمى دارد و 
غنى از ویتامین ها و مواد معدنى هستند. آنها 
 A، B6 شامل مقدار قابل توجهى از: ویتامین

و C ؛ منگنز؛ فسفر؛ پتاسیم؛ کلسیم؛ فیبر 
رژیمى - هم قابل حل و هم ...

ورود دادستان اصفهانورود دادستان اصفهان
 به داستان افزایش روزافزون آلودگى هوا به داستان افزایش روزافزون آلودگى هوا

با توجه به شرایط خاص پیش رو در نیمه دوم سال و براى پیشگیرى از خسارات بهداشتى و زیست محیطىبا توجه به شرایط خاص پیش رو در نیمه دوم سال و براى پیشگیرى از خسارات بهداشتى و زیست محیطى
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ابوالفضل قربانى نایب رئیس شوراى شهر، میراث شهردار سابق را اعالم کرد؛ 

درس بزرگ نویدکیا به فوتبال ایران؛ 

محرم اهل «شوآف» نبود
محرم نویدکیا نه تنها به خاطر پرســپولیس که نماینده ایران است، 
تیمش را به تهران آورد و نه تنها با تمام قوا مقابل پرســپولیس بازى 
کرد بلکه به درخواست گل محمدى درست به روش الهالل بازى کرد 
تا پرسپولیس یک محک جدى بخورد. ســرمربى پرسپولیس خیلى 

دوست داشت سوپرجام ایران...
3
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در صفحه 5 بخوانید

فرونشست 
تأثیرى بر 

باند پرواز فرودگاه 
نداشته است

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان:

آزادراه ایزدخواست- شیراز
 به 1000 میلیارد اعتبار نیاز دارد
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خداحافظى 
با  ضعیف ترین 
استاندار اصفهان

شــاید اصفهان در طــول تاریخ حیات بشــرى، 
اســتاندارى به ناتوانى و ضعف مدیریت «عباس 
رضایى» را تجربه نکرده باشد. کسى که به عنوان 
گل سر سبد اصالح طلبان شــناخته مى شد تا او 
را نماینده خود در راس هرم قدرت در این اســتان 

قرار دهند.
ولى از روز اول انتصاب او تا امروز که مراسم تودیعش 
برگزار مى شود، تنها چیزى که از این به اصطالح 
مدیر دیده نشد، همان مدیریت و درایت بود که باعث 
شد اصفهان در ضعیف ترین جایگاه خود طى چند 

دهه گذشته قرار بگیرد.
در صفحه 3 بخوانید
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دلخورى تارتاردلخورى تارتار
 از داور بازى از داور بازى

روستاییان در سخت ترین ایام دور و نزدیک تاریخ ایران در شمار دلیرترین و رشیدترین مردمان، ایثار 
و غیرت را معنا کرده اند و بر هیچ کس پوشیده نیست که بسیارى از مفاخر کشور نیز در دامان روستا 

بالیده اند و از اهالى تأثیرگذار آبادى ایرانند. 
روستاییان پایه ها و ریشه هاى اصلى زندگى اجتماعى بوده و همواره به عنوان جامعه تولیدگر که بار 

مسئولیت بزرگ تولید کشاورزى و صنایع دستى را بر دوش خود دارند،آنها را مى شناسیم.
روستا نزد ایرانیان مفهومى است که تداعیگر معناى صداقت، تالش، ایمان و راستى بوده و یکى از 
ارکان استقالل اقتصادى و تقویت توان مالى و پشتوانه سیاسى و امنیتى هر کشورى محسوب مى شود.

امروزه به برکت نگاه وســیع و بلنــد نظام مقدس جمهورى اســالمى و دولت محتــرم، به ایجاد 
زیرساخت هاى توسعه روستایى و مناطق کمتر توسعه یافته توجه ویژه شده و وظیفه داریم ساختارهاى 

روستایى را قوت بخشیده و حفظ کنیم.
در کشور ما ایران روستاها و روستانشــینان به دلیل زلزله خیز بودن اکثر نقاط کشور و عدم توجه به 
اصول فنى در اجراى ساختمان هاى مقاوم و قدیمى بودن منازل روستایى بخاطر قدمت تاریخى در 
معرض جدى خطرات و بالیاى طبیعى از جمله سیل و زلزله مى باشند. از سال1384 تاکنون با تخصیص 
اعتبارات طرح ویژه بهسازى مسکن روســتایى، اقدامات الزم در خصوص مقاوم سازى واحدهاى 
مسکونى غیرمقاوم روستایى مورد توجه جدى قرار گرفته است، به طورى که از سال 1382 تاکنون 
نیز هر پنج سال یکبار با اجراى طرح آمارگیرى از ویژگى هاى مسکن روستایى نسبت به شناسایى 

واحدهاى غیرمقاوم روستایى اقدامات خوبى صورت گرفته است.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملى روستا و با آرزوى سربلندى و عزت براى همه روستانشینان این مرز 
و بوم به ویژه روستاییان و عشایر غیور استان اصفهان از تمامى عالقه مندان کشور دعوت مى نمایم 
تا با توجه ویژه به استعدادهاى تولیدى و محیطى روستاها، از این فرصت خدادادى حداکثر استفاده 

را نموده و با تقویت فعالیت هاى اقتصادى در روستاها حامى بهبود اقتصاد کشور و روستاها باشند.

پیـــام تبریـــک مدیر 
کل بنیـــــاد مســـکن 
انقالب اســـالمی استان 
اصفهان به منـاســــبت 
15 مهـــر، روز روســـتا 

غالمحسین خانی 
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان
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عضو کمیسیون بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس تذکر داد؛درمان مجلس تذکر داد؛

زنگ خطر زنگ خطر 
کاهش متقاضیانکاهش متقاضیان

رشته هاى رشته هاى 
تخصصى پزشکىتخصصى پزشکى

خاطرات 
مهران رجبى از 

شوخى هاى مهرآوران

مدیر بازرسى و نظارت مدیر بازرسى و نظارت 
اصناف استان اصفهان اصناف استان اصفهان 

خبر داد: خبر داد: 

فعالیت اصناف فعالیت اصناف 
زیر ذره بین زیر ذره بین 

بازرسانبازرسان

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد
1. خرید، نصب و راه اندازى 8 دستگاه آسانسور(مناقصه شماره 1400/20)
2. خرید، نصب و راه اندازى 2 دستگاه پله برقى(مناقصه شماره 1400/21)

خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به فروشندگان واجد صالحیت به صورت 50 درصد 
نقد و 50 درصد تهاتر واگذار نماید:

متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 لغایت روز سه شنبه 
مورخ 1400/07/27 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و 
نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دو شنبه 
مورخ 1400/08/03 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به نشانى، اصفهان، میدان 
فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه همکف به کدپستى 

8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند.
  تلفن 36622001-031 (داخلى 155-115). 

www.maskanesfahan.ir :آدرس سایت شرکت عمران و مسکن اصفهان
info@maskanesfahan.ir:ایمیل شرکت

آگهى مناقصه عمومى (مرحله دوم)

شرکت عمران و مسکن اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شــرکت اتاق292 : تا ســاعت  13:00روز دو شنبه به تاریخ  
1400/08/03

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1400/08/04
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:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/07/19

نوبت  دومنوبت  دوم

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

(ریال )

400-3-161
عملیات اصالح خط

 انتقال فاضالب بلوار طالقانى 
شاهین شهر (با ارزیابى کیفى)

79،845،578،6662,230,000,000جارى 
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معاون وزیر راه و شهرسازى اظهار کرد: واحدهاى خالى از 
سکنه به دو بخش تقسیم مى شوند؛ گروه اول یک میلیون 
و 300 هزار واحد است که شهریورماه سال گذشته مطابق 
قانون ســال 1394 و ابالغیه 1395 شناسایى شده و به 
سازمان امور مالیاتى معرفى شده اند. طبق این قانون اگر 
واحدها یک سال خالى بمانند مشمول مالیات مى شوند. 
مالیات این 1/3 میلیون واحد، قطعى است و باید اخذ شود.

محمود محمودزاده افزود: بخش دوم، امالکى است که 
بعد از اصالحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات هاى مستقیم 
مصوب پنجم آذرماه 1399 مورد بررســى قرار خواهد 
گرفت. طبق این اصالحیه واحدهاى مســکونى نباید 

بیش از 120 روز خالى بمانند؛ در غیر این صورت مشمول 
مالیات خواهد شد. در این بخش هنوز معرفى انجام نشده 
و مربوط به فراخوانى است که در حال حاضر جریان دارد.

وى تصریح کرد: ســامانه امالك و اســکان به نشانى 
amlak.mrud.ir بــراى تعییــن وضعیــت واحدهاى 

ملکى و اســتیجارى مطابــق قانون آذرمــاه 1399 در 
حال فعالیت اســت و مشــکلى ندارد. تمامى مالکان و 
مســتاجران مکلفند تا پایان مهرماه وضعیت سکونتى 
خود را در این سامانه مشخص کنند. فعًال مهلت تا پایان 
ماه جارى اســت که اگر الزم باشــد این زمان را تمدید 

مى کنیم.

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس تأکید کرد: 
متأسفانه متقاضیان رشته هاى جراحى مغز و اورولوژى 
که زمانى براى خود ابهتى داشتند به کمتر از یک سوم 
ظرفیت کاهش یافته و ایــن زنگ خطرى در این حوزه 

به شمار مى رود.
عبدالحسین روح االمینى در تذکرى شفاهى با استناد به 
ماده 22 آیین نامه داخلى مجلس در جریان جلسه علنى 
روز یک شنبه مجلس و بررسى پیشنهادات نمایندگان 
در رابطه با طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار، 
گفت: براساس این ماده حفظ شــان و منزلت مجلس 
برعهده هیئت رئیسه است، این در شأن مجلس نیست 

که به مسائل جزئى و ســلیقه اى ورود کند که ممکن 
اســت در طول زمان تغییر کند. اکنون زمان برگزارى 

آزمون هاى تخصصى پزشکى و «پى اچ دى» است.
وى در ادامه افــزود: ثبت نام در برخى از رشــته هاى 
تخصصى پزشــکى و پى اچ دى به شدت کاهش یافته 
در حالى که زمانى این رشته ها براى خود ابهتى داشتند 
و حتــى از ســردفترى و وکالت جایگاهــى باالترى

دارند.
 براین اساس در برخى از رشته هاى تخصصى پزشکى 
هر تعدادى که ثبت نام داشته اند قطعًا قبول خواهند شد 

ما باید به فکر آینده کشور باشیم .

مالیات 1/3 میلیون خانه خالى، 
قطعى است

زنگ خطر کاهش متقاضیان 
رشته هاى تخصصى پزشکى

دستگیرى فروشنده 
مجازى «سالح جنگى»

رئیــس مرکز عملیــات پلیس     فارس|
امنیت عمومى پایتخت گفــت: در اوایل هفته 
جارى خبرى در خصوص فروش سالح جنگى 
در فضاى مجازى دریافت و با انجام تحقیقات 

پلیسى هویت این فرد شناسایى شد. 
سرهنگ ســعید راســتى افزود: با اخذ دستور 
قضایى، متهــم در روز 12 مهر ماه در حالى که 
قصد جابه جایى سالح را داشت در مخفیگاهش 
در حوالى شهر حسن آباد دستگیر شد و به پلیس 
امنیت عمومى منتقل و در بررسى مخفیگاه وى 
یک قبضه ســالح جنگى به همراه دو خشاب، 
10 عدد فشنگ جنگى، 18 عدد فشنگ سالح 
شکارى، دو قبضه سالح سرد و یک عدد شوکر 

کشف و ضبط شد.

واردات ساالنه 2/5 
میلیارد دالر لوازم خانگى

حمید رضا غزنوى، ســخنگوى    فارس|
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگى در پاسخ به 
این پرسش که چه میزان از بازار لوازم خانگى 
در اختیار کاالى قاچاق قرار دارد، گفت: از بازار 
هفت میلیارد دالرى لوازم خانگى، حدود 2/5 
میلیارد دالر یعنى بیــش از 30 درصد در اختیار 
کاالى خارجى به صورت قاچــاق و یا واردات 
رســمى قرار دارد و امیدواریم تولیدکنندگان 
داخلى با توجــه به ظرفیت خالــى بتوانند این 

بخش از بازار را تامین کنند.

بروز بیمارى طاعون 
در استان البرز

مســئول بیمارى هــاى واگیــر    مهر|
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشکى با 
اشــاره به بروز بیمارى طاعون در استان البرز 
اظهار کرد: بیمــارى طاعون در اســتان البرز 
و در منطقه طالقــان بین نشــخوارکنندگان 
مشاهده شــده اما بروز این بیمارى در انسان 

مطرح نیست.
 صفر فیض اللهى اذعان کرد: با توجه به اینکه 
مبناى بیمارى طاعون موجوداتى نظیر موش ها 
و جوندگان هستند امکان درگیر شدن انسان به 
این بیمارى نیز وجود دارد. وى افزود: در استان 
قزوین هیچ گونه مــوردى از بیمارى طاعون 

مشاهده نشده است.

زمان از سرگیرى آموزش 
حضورى دانشجویان 

محمدعلــى زلفــى گل، وزیر علوم    پانا|
با اشــاره به چالش هاى پیــش رو در عرصه 
آمــوزش عالى و بازگشــایى و از ســرگیرى 
آموزش حضورى تصریح کرد: بر اساس مصوبه 
ستاد ملى کرونا مقرر شــد دانشجویان مقطع 
تحصیــالت تکمیلى از 15 مهر مــاه و مقطع 
کارشناسى از 15 آبان ماه به صورت حضورى 
در کالس هاى درس فعالیت داشــته باشــند. 
دانشگاه ها باید از این تصمیم ستاد ملى کرونا 
تبعیت کنند و نهایت تالش خود را براى اجراى 

آن مبذول دارند.

رواج پدیده سازفروشى 
على مغازه اى ســخنگوى انجمن    ایرنا|
صنفــى هنرمندان موســیقى ایران بــا بیان 
اینکه مشکالت معیشــتى، برخى هنرمندان 
را که شــاید از شــهرت زیادى هم برخوردار 
نباشــند مجبور به سازفروشى کرده گفت: این 
هنرمندان از سازهاى ارزشــمندى برخوردار 
هستند که مجبور به فروش مى شوند. ارتزاق 
از محل فروش ساز، تأسفبار است؛ هنرمندى 
که سال ها با ساز خود رابطه قلبى برقرار کرده 
باید در پى بروز مشــکالت مالى، ساز فروشى 

کند.

سفر رئیس جمهور به فارس  
آیت ا... ســید ابراهیم رئیســى در ادامه    مهر|
سفرهاى اســتانى خود، با توجه به 20 مهر و یاد روز 
حافظ، در این روز به اســتان فارس سفر خواهد کرد. 
رئیس جمهور عالوه بر حضور در میان آحاد مختلف 
جامعه، بازدیدى هم از طرح هاى عمرانى، اقتصادى 
و... استان فارس خواهد داشت و شوراى ادارى استان 

فارس نیز با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

ارز 4200 تومانى
 را حذف کنید 

  ایسنا| حجت االسالم سید سلمان ذاکر، عضو 
کمیسیون اجتماعى مجلس اظهار کرد: ساختار بودجه 
باید تضمین کننده درآمد پایدار و تضمین کننده ثابت 
شدن قیمت ها باشــد، این مقوله ارز 4200 تومانى را 
حذف کنید و براى پایان دادن به رنج تجار در موضوع 

ارز تعهدى برنامه ریزى کنید.

طرح ممنوعیت تردد شبانه 
همچنان برقرار است

  تجارت نیوز| سخنگو و معاون اجتماعى ناجا 
درباره آخرین وضعیت تردد شــبانه گفــت: در مورد 
تردد شبانه همچنان همان مصوبه  ستاد ملى مقابله با 
کرونا پابرجاست. پلیس هرگونه اقدامى که مى خواهد 
انجام دهد، اعم از برداشتن ممنوعیت و یا تغییر ساعت 
ممنوعیت منوط به تصمیم ستاد ملى مقابله با کرونا 
است و در اختیار پلیس نیست. سردار مهدى حاجیان 
بیان کرد: پلیس پیشنهادات خود را در این زمینه خواهد 
داد و تصمیم گیرنده در این خصوص پلیس نخواهد 
بود. هر تصمیمى که از ســمت ســتاد ملى مقابله با 
کرونا گرفته شود، حتما نیروى انتظامى آن را اجرایى 

خواهد کرد.

دنبال مذاکره موشکى بودند 
عضو کمیســیون امنیت ملى مجلس در    مهر|
واکنش به اعتــراف اخیر محمدجــواد ظریف مبنى 
بر اینکه به وى اطالع نداده بودنــد که کلمه تعلیق 
در متن برجام آمده اســت، اظهار کرد: اظهاراتى که 
ظریف مطرح کرده، در حقیقت افشاکننده فاجعه اى 
خسارت بار و مخرب است که در دولت تدبیر و امید و با 
اراده روحانى، ظریف و تیم مذاکره کننده اتفاق افتاد. 
حجت االسالم مجتبى ذوالنورى با بیان اینکه براى تیم 
مذاکره کننده خیلى مهم نبود که در برجام بحث تعلیق 
و یا رفع و توقف تحریم ها آمده اســت، گفت: دولت 

روحانى به دنبال معامله بر سر مسائل موشکى بود.

ایران باید فوراً به مذاکرات 
برگردد

صدراعظم آلمان که به ســرزمین هاى    ایسنا|
اشغالى سفر کرده است در کنفرانس خبرى مشترك 
با نخست وزیر رژیم صهیونیستى خواستار بازگشت 
فورى ایران به مذاکرات وین شد. آنگال مرکل گفت: 
فعالیت هاى غنى سازى ایران نشان مى دهد که باید 
هرکارى براى جلوگیرى از دســتیابى ایران به سالح 
هســته اى انجام داد.وى افزود: جامعــه بین الملل 
هفته هاى بسیار حساسى را درباره آینده توافق هسته اى 
با ایران پیش رو دارد. ما مى خواهیم پیامى بى چون و 
چرا به ایران مبنى بر این ارسال کنیم که این کشور باید 

هرچه سریع تر به میز مذاکرات بازگردد.

پیگیرى  براى 
بازگرداندن خاورى 

ســردار شــیرزاد، رئیس پلیس بین    انتخاب|
الملل ناجا در مورد اســترداد محمدرضا خاورى یکى 
از اخاللگران کالن نظام اقتصادى کشور که به کانادا 
متوارى شده است تصریح کرد: براى این مجرم به رغم 
صدور اعالن قرمز و دستگیرى و برگزارى دادگاه حکم 
استرداد صادر نشده است و همچنان پیگیرى ها براى 

استرداد وى ادامه دارد.

خبرخوان

خبرگزارى مهر| مرضیه کیان

معلوم نیست روزانه چند صداى هشدار عدم تشخیص چهره یا عدم شناسایى 
اثر انگشت از دستگاه هاى ورودى ساختمان هاى ادارى به صدا در مى آید! 
درست نایستادن جلوى دســتگاه و جابه جا گذاشتن انگشت ها که مى تواند 
علتش حواسپرتى، خواب آلودگى، عجله یا هر چیز دیگر باشد که بماند، سوژه 
مورد نظر ما تغییراتى است که در اثر انگشت و مخصوصاً چهره ایجاد مى شود 

و هم براى کارمند دردسر درست مى کند و هم براى بخش ادارى.

تکلیف دستگاه هاى تشخیص اثر انگشت که مشخص است
در دستگاه هاى تشخیص اثر انگشت نمى توان کارمند را مقصر همه آزار و 
اذیت ها دانست، چون قطع به یقین خودش هم از اینکه انگشتش زخمى شده 
یا بر اثر استفاده زیاد از الکل و مواد ضد عفونى کننده، پوست دستش آسیب 

دیده و باعث محو شدن اثر انگشتش شده، دل خوشى ندارد.
اگر بخواهیم بند و تبصره اى هم اضافه کنیم، این اســت که شاید بشود در 
اســفندماه و نزدیک خانه تکانى عید، حواس جمع نبودن و سهل انگارى به 
خاطر عجله کردن در کارها را گردن کارمنــد مفلوکى انداخت که هم باید 
کارهاى خانه را جمع و جور کند و هم صبح فردا رأس ساعت در اداره حضور 
داشته باشــد و ناگهان مى بیند که اى دل غافل! انگشت سبابه اى که باید 
حضور سر ساعتش را با اثر همان ثابت کند، با لبه چاقو یا تیزى گوشه بشقاب 
چینِى لب پر شده خراش برداشته، اما الحق در بقیه موارد مثل استفاده از الکل 
و مواد ضدعفونى کننده که این همه به مصرف آن ها براى رعایت پروتکل ها 

توصیه شده، نمى توان مقصر خطابش کرد.

امان از اداره هایى که دستگاه حضور و غیابشان، تشخیص 
چهره اى است!

صداى هشدار دستگاه هاى تشخیص اثر انگشت یا به دلیل جراحت است یا 
شکستگى و سوختگى و این دست مصائب... اما امان از اداره هایى که دستگاه 
حضور و غیابشان، از مدل تشخیص چهره اى اســت! یعنى اگر گفته شود 

مى توان براى هر عدم تشخیص چهره یک روایت جدا نوشت، اغراق نیست.
پاى صحبت یکى از کارمندهاى ادارى که جدا از همه کارهایى که بر دوش 
دارد، متصدى همین امر حضور و غیاب کارمندان نیز هســت، نشســتیم: 
«روزى نیســت که یکى از همکاران به دلیل عدم ثبت حضورشــان روى 
دستگاه تشخیص چهره به واحد ادارى مراجعه نکند! مشکل در آقایان بیشتر 
محدود مى شود به اصالح صورتشان؛ آن هم زمانى که به طور کامل پیرایش 
صورتشان را تغییر مى دهند، مثًال وقتى که محاسن صورت را با شماره صفر 
ماشــین ریش تراش اصالح کنند، اما در خانم ها تغییرات زیاد است و اتفاقًا 
خیلى از جراحى ها و کارهاى زیبایى صورت را از طریق همین عدم تشخیص 
چهره متوجه مى شوم! مثًال شــما جراحى بوکال فت، بلفاروپالستى (همان 

جراحى پلک باال و پایین) یا لیفت شقیقه و ابرو را شنیده اید؟
برعکس آنچه تصور مى شود، تغییر سبک آرایش خیلى در تشخیص چهره 
خللى ایجاد نمى کند، اما کارهایى مثل بوتاکس، تاتوى ابرو، برجسته سازى 

گونه و جراحى بینى و فک و این موارد، دردسر ساز مى شود.»
این کارمند ادارى با وجود کار مضاعفى که ایــن تغییرات برایش به وجود 
مى آورد، خم به ابرو نمى آورد و مى گوید: «حاال اگــر این تغییرات یک بار 
بود، با شناسایى مجدد چهره تمام مى شد، اما مشکل اینجاست که معموًال 
در جراحى هاى زیبایى روندى وجود دارد که هر کدام آن ها مسبب شناسایى 
مجدد چهره مى شــود؛ مثًال فردى که جراحى فک انجام داده یک بار باید 
براى تورم ناشــى از دوره بعد جراحى، چهره اش تعریف شود و مجدداً بعد 
از حدود یک ماه براى زمانى که صاحب چهره جدید شــد و ورم صورتش 

فروکش کرد.
 در جراحى بینى هم تا زمانى که چسب روى بینى زده مى شود یک تعریف 

دارد و زمانى که چسب برداشته مى شود، تعریف دوباره.»

مگر مدعى شعار «من همه چیزم طبیعیه» نیستیم؟
جدا از بار افزون شــده روى دوش همکار ادارى، مشــکالت کارمندى که 
زیر تیغ جراحى یا ســوزن هاى زیبایى هم رفته کم نیست و جالب است که 

قبل از عمل جراحى یا حتى همان ســوزن نازك بوتاکس، از موارد سخت 
احتمالى دوران نقاهت اطالع دارد، اما چه شد که با تمام سختى ها این موج 
زیبایى ســازى به هر قیمتى در جامعه جارى شده و با وجود شعار «من همه 
چیزم طبیعیه» یا با بیان انگلیسى باب شده «من نچرالم»، همچنان فوج فوج 

صف هاى پر ازدحام در مطب پزشکان زیبایى به چشم مى خورد؟
هر فردى که تن به عمل هاى زیبایى مى دهــد، دلیل قانع کننده خودش را 
دارد. یکى از کارمندها که عمل زیبایى بینى انجام داده مى گوید: «عمل بینى 
که دیگر جز جراحى زیبایى به حساب نمى آید! به نظرم از 100 درصد افرادى 
که در مترو و محیط کار و فامیل و دوستان با آن ها روبرو مى شوم، راحت 70 
درصدشان این عمل را انجام داده اند و طورى شده که اگر یک نفر این کار را 

انجام ندهد، از جمع فاصله گرفته…!»
صحبت هاى کارمند دیگرى که هر ســال دو بار به دلیل تمدید بوتاکس با 
مشکل عدم تشخیص چهره مواجه مى شود و سال هاست که بینى جراحى 
شده دارد هم بى شــباهت به کارمند قبل نیســت: «وقتى بازیگران را در 
قاب سینما و تلویزیون مى بینم که اصًال سنشــان به چهره شان نمى خورد 
و ظاهرشان خیلى جوان تر نشــان مى دهد، ترغیب مى شوم که از علم روز 
استفاده کنم و به خودم برســم؛ البته اوایلى که بوتاکس تزریق مى کردم تا 
یکسال ماندگار بود و نیاز به شارژ مجدد نداشت اما از مرحله دوم به بعد، زودتر 
از موعد نیاز به شارژ پیدا کرد. با جستجو در اینترنت متوجه شدم که بوتاکس 
به مرور زمان تأثیر اولیه را که ندارد هیچ، تازه معکوس هم جواب مى دهد، 
اما چیزى که هست این است که گرفتارش شدم و مجبورم ادامه دهم وگرنه 

بدتر از قبل مى شود.»
یکى از کارمندان که 22 سال دارد و تازه وارد بازار کار شده هم از این جمع 
بى نصیب نمانده: «تا وقتى بینى ام را عمل نکرده بودم، خیلى احساس بدى 
نسبت به خودم داشتم. خیلى از دوستانم در همان دوران مدرسه عمل جراحى 
انجام داده بودند، اما من چون نمى توانستم هزینه اش را پرداخت کنم تمام 

تالشم را کردم تا درآمدى داشته باشم و بتوانم این کار را انجام دهم.»

دستگاه تشخیص چهره تمام معادالت را به هم مى زند
بماند که با تمام فشــارهاى روانى که بســیارى از محققــان در مورد آن 
پژوهش هاى متعددى انجام داده اند و برخى نیز این جراحى هاى زیبایى را 
ناشى از آسیب شناختى مى دانند، خیلى از افراد هم تحت تأثیر ذات زیبایى 
دوستى در این مســیر قرار گرفته اند و با علم بر ســختى هایى که در عمل 

جراحى و دوره نقاهت بعد از آن وجود دارد، تن به عمل زیبایى دادند.
به نظر سخت تر از پشت سرگذاشــتن همه راه هایى که براى عمل زیبایى 
وجود دارد زمانى است که کارمند بعد از چند روز مرخصى، سر ساعت در اداره 
حاضر مى شود و به دلیل عدم شناسایى دستگاه تشخیص چهره حداقل 10 
دقیقه اى جلوى دستگاه جابجا مى شــود و به نتیجه اى نمى رسد، که همین 

باعث مى شود تأخیر در محل کار هم به مصائب قبلى اضافه شود.
حاال این بنده خدا هر چقدر هم به دکترش گفته باشد جراحى را به صورت 
طبیعى انجام دهد و طورى باشد که کسى متوجه نشود، هوشمندى دستگاه 

تشخیص چهره تمام معادالتش را به هم مى زند.
جالب اســت بدانید برعکس بازار پر رونقى که از چند ســال گذشــته در 
عرصه زیبایى به راه افتاده و ســاالنه فقط بین 25 تا 80 هزار عمل زیبایى 
بینى در ایران انجام مى شود، خیلى از کشــورها براى داشتن چهره طبیعى 
فرهنگسازى مى کنند و قطعه موسیقى معروف «ُکن أنت» حمود الخضر، 

خواننده کویتى نمونه اى از این فرهنگسازى است.

گرفتارى هاى مضاعف عمل زیبایى
 براى کارمندان

دردسرهاى خوشگلى؛

سرپرست پایگاه ششم پلیس آگاهى پایتخت از دستگیرى 
متهمى خبر داد که با تبلیغ ساخت کابینت و کمد دیوارى 

اقساطى ، 8 میلیارد تومان کالهبردارى کرده بود.
سرهنگ شهرام ســلطانى از دستگیرى فردى خبر داد که 
با تبلیغ ســاخت کابینت و کمد دیوارى اقساطى در فضاى 

مجازى، 80 میلیارد ریال کالهبردارى کرده بود.
سرهنگ سلطانى در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار کرد: 
با ارجاع پرونده اى با موضوع کالهبردارى به پایگاه ششم 
پلیس آگاهى تهران، مالباخته اعالم کردکه قصد خرید و 
نصب کابینت و کمد دیوارى در منزل خود را داشــته که با 
مراجعه به ســایت هاى فضاى مجازى با شخص آگهى 

دهنده آشنا و پس از تفاهم با واریز مبلغى به عنوان بیعانه 
مقرر شد فعالیت خود را آغاز کند. 

مالباخته گفت: «متعاقــب این موضــوع متهم به محل 
ســکونتش مراجعه و ضمن اندازه گیــرى و انجام بخش 
کوچکى از کار، به بهانه خرید تجهیــزات مورد نیاز، مبلغ 
70 میلیون ریال دریافت کرده که پس از واریز وجوه، دیگر 
متهم پاسخگوى تماس هاى تلفنى نبوده و براى ادامه کار 

مراجعه نکرده است.» 
سرپرســت پایگاه ششــم پلیس آگاهى پایتخت تصریح 
کرد: در بررسى هاى پلیســى، هویت متهم شناسایى و با 
هماهنگى هاى قضایى وى در مخفیگاهش دستگیر شد. 
سرهنگ سلطانى با اشاره به اینکه متهم پس از انتقال به 
این پایگاه به هفت فقره جرم مشابه دیگر معترف شد، ادامه 
داد: کارشناسان ارزش ریالى اموال کالهبردارى شده را 80 

میلیارد ریال برآورد کرده اند.
سرپرست پایگاه ششم پلیس آگاهى پایتخت خاطرنشان 
کرد: متهم طى قرار تأمین مناســب روانه زندان شــد و 
تحقیقات کارآگاهان براى شناسایى سایر جرایم احتمالى 

ادامه دارد.

یک مورخ و پژوهشــگر صهیونیست در یادداشتى 
نوشــت، جنگ نابودکننــده فراگیر علیــه رژیم 
صهیونیستى در قلب این رژیم حتمى است و روزانه 
3000 موشک به سمت فلســطین اشغالى شلیک 

خواهد شد.
«یوسى هلیوى»، پژوهشــگر و مورخ صهیونیست 
در یادداشــتى در روزنامه «معاریو» نوشت، معادله 
پیشــین که مى گفت جنگ هاى رژیم اسرائیل در 
«میدان هاى دشــمنان» رخ مى دهد، تغییر کرده و 
بر اساس گزارش هاى امنیتى، جنگ بعدى در قلب 

این رژیم رخ خواهد داد.
بر اســاس این گزارش، هلیــوى افزود: بیشــتر 
برآوردهاى امنیت داخلى رژیم صهیونیستى نشان 
مى دهد که جنــگ نابودکننده فراگیــر از «گوش 
دان» تا ایــالت درخواهد گرفت و تمــام مناطق 
رژیم اسرائیل روزنامه تحت شلیک هزاران موشک 
قرار مى گیرد و عالوه بــر آن حمالت زمینى نیز به 
شهرك هاى صهیونیســتى مرزى صورت خواهد 

گرفت.

وى در ادامه نوشــت: برآوردهاى امنیتى مى گویند 
250 هزار موشــک از انواع مختلف به فرماندهى 
ایران و گروه هاى فلسطینى، رژیم صهیونیستى را 
نشــانه گرفته اند. روزانه 3000 موشک به شهرها، 
شهرك ها، فرودگاه هاى نظامى، بندرها، مسیرها، 
ســامانه  هاى کنترل از راه دور، پایگاه هاى ارتش 

وانبارهاى سالح ارتش شلیک خواهد شد.
هلیوى تأکید کرد: این جنگ فراگیر حتمى است اما 
زمان آن مشخص نیست و صراحتًا باید گفت، این 
جنگ منجر به نابودى «دولت اسرائیل» خواهد شد 
مانند همان تخریب هایى کــه در یک دهه اخیر در 

عراق، سوریه، لبنان، لیبى و یمن رخ داد.
چندى پیش شبکه اى لبنانى گزارش کرد، برآوردها 
در فلسطین اشغالى نشــان مى دهد که حزب ا... در 
لحظه مى تواند به ســوى فلسطین اشغالى موشک 
شــلیک کند و اکنون 140 هزار موشک در اختیار 
دارد و این امــکان را دارد که در یــک روز جنگى 
حدود 3000 موشک به سوى سرزمین هاى اشغالى 

شلیک کند.

رژیم صهیونیستى در جنگى حتمى
 با 250 هزار موشک نابود خواهد شد 

کالهبردارى 8 میلیاردى
 با آگهى فروش کابینت و کمد دیوارى
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فعال شدن انجمن علمى 
پرستارى در دانشگاه آزاد کاشان 
میثم عـرب زاده، رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
کاشـان گفت: با توجه به اهمیت رشـته پرسـتارى و 
وجود رشـته هاى گـروه پرسـتارى و پیراپزشـکى در 
دانشگاه، تصمیم گرفتیم که این رشته را تقویت کنیم 
و با تکمیل این گروه مى توانیم بهترین گروه پرستارى 

را در شمال استان اصفهان داشته باشیم.

افزایش 80 درصدى درآمد 
اوقاف برخوار

حجت االسالم محسـن ضیایى رئیس اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرسـتان برخوار گفت: نسـبت به سال 
گذشته، درآمد اداره اوقاف شهرستان برخوار 80 درصد 

افزایش داشته است.

تعقیب کیفرى عرضه  کنندگان 
روغن هاى تقلبى

محمـد محسـنى، معـاون پیگیـرى حقـوق عامه و 
پیشـگیرى از وقوع جرم دادسـتان اصفهان گفت: به 
پلیس امنیت اقتصادى اسـتان مأموریت داده شده تا 
از تاریخ بیستم مهرماه نسبت به بازرسى از واحدهاى 
عرضه، اقدام و در صورت کشف روغن هاى غیرمجاز 
و تقلبى، نسـبت بـه توقیف و تشـکیل پرونـده علیه 

متخلفان اقدام شود.

تاالب گاوخونى
 تشنه زاینده رود

از وسعت 47 هزار هکتارى تاالب گاوخونى 98درصد 
خشـک وتنها دو درصد از آن تر مانده است.ایسـتگاه 
هیدرومترى در بند شاخ کنار نشان مى دهد تنها 100 
لیتـر در ثانیـه از زهاب کشـاورزى و پسـاب، تحویل 
گاوخونى مى شـود درحالى که این تاالب در شرایط 
سخت خشکى قرار گرفته و چشم در راه آمدن زاینده 

رود وتشنه آن است.

احتمال تعطیلى مراکز 
واکسیناسیون مبارکه 

اصغـر هدایت، فرمانـدار مبارکه هشـدار داد: احتمال 
تعطیل مراکز تزریق واکسن این شهرستان در صورت 
استقبال اندك شهروندان از واکسیناسیون وجود دارد.

لزوم بى نیازى دهیارى ها به 
اعتبارات دولتى

علـى رحمانى، مدیر کل امور روسـتایى و شـورا هاى 
استاندارى اصفهان گفت: با توجه به اینکه دهیارى ها 
باید خود کفا باشـند، ولى از اعتبارات دولتى بى بهره 
نبوده و 30 درصد اعتبارات ارزش افزوده به روسـتا ها 
اختصاص داده شـده که این مبلغ در سـال جارى 25 

درصد افزایش داشته است.

ثبت نام 22000نفر در سامانه 
حمل بار استان 

بـه گفتـه مجیـد طهماسـبى، مدیـر عامل سـازمان 
مدیریت حمل و نقل بـار شـهردارى اصفهان، بیش 
از 22 هـزار نفر فعال حـوزه بـار در سـامانه حمل بار 

ثبت نام کرده اند.

راه اندازى 2 کلینیک 
دامپزشکى در گلپایگان

امیرمسـعود شـهبازى، مدیـر شـبکه دامپزشـکى 
گلپایـگان گفـت: با اعتبـارى بالـغ بـر 600 میلیون 
تومـان، دو کلینیک دامپزشـکى مجهز به دسـتگاه 
سـونوگرافى و تجهیـزات روز در ایـن شهرسـتان

 راه اندازى شد.

خبر

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: این 
شــرکت براى تأمین آب مورد نیاز خود، پروژه اســتفاده از 
پساب شهرهاى اطراف را در دســت اجرا دارد که تا 2 سال 

آینده وابستگى خود به آب را به حداقل مى رساند.
منصور یزدى زاده درباره معضل تأمین مواد اولیه در شرکت 
ذوب آهن اصفهان گفت:این معضل، مختص شرکت ذوب 
آهن نیســت و همه تولیدکنندگان فوالد بــه نوعى با این 
مشکل مواجه هستند. وى افزود: در زمان تأسیس شرکت 
ذوب آهن اصفهان، حجم تولیدات به اندازه زمان فعلى نبود و 
شرکت هاى باالدستى این صنعت هم درگیر ساخت فوالد 
نشــده بودند، بنابراین به راحتى نیاز مواد اولیه شرکت هاى 

فوالدى تأمین مى شد. وى خاطرنشان کرد: مشکل تأمین 
مواد اولیه براى صنایع فوالدى در حال تبدیل شدن به یک 
معضل حاد است و اگر وزارت صمت هرچه زودتر براى این 
موضوع گره گشایى نکند، حتماً در آینده معضالت بیشترى 
را شاهد خواهیم بود. وى ادامه داد: یکى از این معضالت که 
ممکن است فوالدسازان در آینده با آن مواجه شوند، افزایش 
هزینه تولید است که با سیاست کاهش قیمت دولت تضاد 
دارد؛ بنابراین اگر دولت مى خواهد قیمت ها منطقى و معقول 
باشند، باید تا حد ممکن براى تأمین مواد اولیه از واحد هاى 
فوالدى بزرگ حمایت کند تا این واحد ها نیز بتوانند تولیدات 

خود را افزایش دهند.

مدیرکل فــرودگاه هاى اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
بررسى هاى اولیه حاکى از عدم تاثیر فرونشست بر باندهاى 
پروازى و سایر زیرساخت هاى فرودگاه اصفهان است، گفت: 
موضوعاتى نظیر فرونشســت باندهاى پروازى، کج شدن 
سازه برج مراقبت پرواز و یا غیرایمن بودن منازل سازمانى و 
تخلیه آنها در فرودگاه شهید بهشتى اصفهان وجود نداشته 
است. حسن امجدى اظهار کرد: طى سال هاى اخیر موضوع 
فرونشســت در بخش هایى از اراضى دشــت اصفهان-
برخوار به علت کاهش سطح آبخوان آن، به صورت جدى 
مطرح شده اســت. وى افزود: با توجه به موقعیت فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان در حاشیه دشــت مذکور، اداره کل

 فرودگاه ها با انجام اقدامات کنترلى ازجمله نصب دستگاه 
شتاب نگار، اســتقرار مرحله اى دســتگاه هاى GPS دو 
فرکانســه، حفر دومین چاه پیزومترى، اجراى گمانه هاى 
مطالعاتى ژئوتکنیکى، اسکن ســطوح پروازى با دستگاه 

GPRS، نقشه بردارى هوایى و ... مستمراً رصد مى کند.

وى تصریح کرد: بررسى هاى اولیه حاکى از عدم تاثیر پدیده 
فرونشســت بر باندهاى پروازى فرودگاه اصفهان است و 
ترك هاى مرتبط با آبشویى خاك گچ دار در اراضى فرودگاه 
مشــهود بوده که اقدامات اصالحى براى جلوگیرى از نفوذ 
آب هاى ســطحى که مى تواند منجر به گسترش ترك ها 

شود، به زودى آغاز خواهد شد.

فرونشست تأثیرى بر باند 
پرواز فرودگاه نداشته است

تأمین مواد اولیه در حال تبدیل 
شدن به یک معضل حاد است 

شاید اصفهان در طول تاریخ حیات بشرى، استاندارى 
به ناتوانــى و ضعف مدیریت «عبــاس رضایى» را 
تجربه نکرده باشد. کسى که به عنوان گل سر سبد 
اصالح طلبان شناخته مى شد تا او را نماینده خود در 

راس هرم قدرت در این استان قرار دهند.
ولى از روز اول انتصاب او تا امروز که مراسم تودیعش 
برگزار مى شــود، تنها چیزى که از این به اصطالح 
مدیر دیده نشد، همان مدیریت و درایت بود که باعث 
شــد اصفهان در ضعیف ترین جایگاه خود طى چند 

دهه گذشته قرار بگیرد.
واقعا هنوز هم معلوم نیست در او چه دیده بودند که به 
یکباره از صندوقچه بیرونش آوردند و به استاندارى 
اصفهان فرســتادند. نه تدبیرى داشت و نه تجربه و 
خالقیت و هنرمندى خاصى تا بتواند این دیار را یک 

قدم جلو براند.
پیرامون این اســتاندار تازه معزول، نوشتن کار بى 
فایده اى است که تنها اتالف وقت نویسنده و خواننده 
را به همراه دارد و از سوى دیگر مواردى که همگان 

مى دانند را دوباره گفتن خطاست.
«عبــاس رضایى» ناســالمتى مــدرك دکتراى 
ایمنى شناســى داشــت ولى با این تخصص هرگز 
نتوانست نســخه اى مطلوب براى بهبود وضعیت 
کرونــا در اصفهان بپیچد و تنها دســت به ســینه 

تصمیمات خلق الساعه پایتخت نشینان نشست. 
در مورد ارتقاى وضعیت اقتصادى اصفهان و بهبود 
شرایط کسب و کار چیزى براى گفتن نداشت و کارى 
نکرد. واکنش ساختار مدیریتى او به آلودگى هوا نیز 

تنها تعطیلى هاى گاه و بیگاه بود. 
در مورد وضعیت آب در اصفهان هم که قصه اظهر 
من الشمس است. همین که جلوى ساختمان محل 
اســتقرار او، گاو و گوسفند ســر بریدند، بزرگترین 
تحقیرى بود که تاکنون نســبت بــه هیچ مدیرى 

صورت نگرفته است.
وى در آخرین روزهاى مدیریتش گویى به کشــف 
عمیقى نائل آمده باشــد، اعالم کرد:« اصلى ترین 
و حادترین مسئله اســتان اصفهان کم آبى است و 
معتقدم هیچ مســأله اى مهم تر از این موضوع براى 

استان وجود دارد».
مشخص نیست که عباس رضایى این موضوع را با 

چشمان بسته و از غیب گفته باشد یا نه ولى ظاهرا در 
آخرین جلسه مصاحبه مطبوعاتى خود این موضوع را 
اعالم کرده است و خبرنگاران حاضر در این نشست، 
آن چنان به صورت گلچین شــده به این جلسه راه 
یافته اند که هیچ منتقدى در بین آنان نبوده اســت 
تا به این ُدر فشــانى دیرهنگام آقاى استاندار سابق 

پاسخ بدهد.
عباس رضایى که از مواجه شــدن با رســانه ها و 
بخصوص نشــریات منتقد هراس داشــت، آخرین 
نشست رسانه اى خود را بدون حضور آنان و در یک 
بعد از ظهر روز تعطیل برگزار کرد و قبل از شــروع 
جلســه نیز از طریق روابط عمومى استاندارى براى 
خبرنگاران پیام فرســتاد که:«طرح سئوال خارج از 

موضوع آب ممنوع است.»
یک روز تعطیل، خبرنگاران گلچین شده، محدودیت 
موضوع براى طرح ســئوال...! این همه نوآورى و 
خالقیت در نوع برخورد با رسانه ها از سوى نماینده 
ارشد یک جریان سیاسى که همواره بر طبل آزادى 

مطبوعات کوبیده است، انصافا جاى شگفتى دارد.
على ایحال روز گذشته دعوت نامه برگزارى جلسه 
تکریم(بخوانید تودیع) عباس رضایى از مســئولیت 
صدر نشــینى در اســتاندارى اصفهان به دفتر این 
روزنامه ارسال شــد. نکته جالب این نامه آن بود که 
به امضاى مسئول روابط عمومى استاندارى رسیده 
بود و تازه فهمیدیم که استاندارى اصفهان هم روابط 
عمومى و مسئول روابط عمومى داشته است. چون 
این دعوتنامه اولین و تنها نامه اى است که در طول 
چهار سال گذشته از استاندارى اصفهان به دست مان 
رسیده است. از زمان انتصاب مسئول این مجموعه 
در ساختار مدیریت ارشد استان اطالع دقیقى نداریم 
ولى احتماال مى خواســته اند براى استاندار سابق 
اصفهان سنگ تمام بگذارند که زحمت کشیده اند و 

با مطبوعات مکاتبه کرده اند. على برکت ا... !
«عباس رضایى» رفــت و امیدواریم «ســید رضا 
مرتضوى» استاندار جدید اصفهان که امروز راهى 
خیابان باغ گلدسته مى شود، بتواند تمام ناکامى ها 
و خطاها و کاستى هاى پیشینیان خود را جبران کند 
تا چهار ســال آینده، چیزى براى نوشتن از او داشته 

باشیم.

خداحافظى با  ضعیف ترین استاندار اصفهان

مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت: 
225 هزار و 672 فقره بازرسى در نیمه نخست امسال از 

واحدهاى صنفى استان انجام شده است.
جواد محمدى فشــارکى گفت: به دنبال بازرســى هاى 
انجام شده از اصناف استان، سه هزار و 797 پرونده تخلف 
به ارزش 213 میلیارد و 131 میلیــون و 453 هزار ریال 

تشکیل و به تعزیرات حکومتى ارجاع شد.
وى افزود: گرانفروشى، درج نکردن قیمت، کم فروشى، 
عرضه خــارج از شــبکه، رعایت نکردن دســتورالعمل 
بهداشــتى، فروش کاالى تاریخ گذشته و صادر نکردن 

فاکتور، از جمله مهمترین این تخلفات است.

مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان بیان 
کرد: باالترین تخلف در این مدت بــه ترتیب مربوط به 
ُخرده فروشان میوه و سبزى، نانوایان و فروشندگان گوشت 

سفید بوده است.
وى اضافه کرد: ســهمیه 178 واحــد صنفى ُمتخلف در 
حوزه فروش گوشت ســفید، عالوه بر جریمه و تشکیل 
پرونده و ارسال به تعزیرات حکومتى، در این مدت از 3 تا 

20 روز قطع شد.
■■■

به گفته وى، در نیمه نخســت امســال و در راســتاى 
محدودیت هاى ویــژه کرونا و رعایت شــیوه نامه هاى 

بهداشــتى  نیز 234 هزار و 358 بازرسى از اصناف  استان 
صورت گرفت.

محمدى فشــارکى با بیان اینکه قرار است از هفته آینده 
قیمت سه محصول لبنیاتى ُپر مصرف شیر، پنیر و ماست 
10 درصد کاهش یابد، افــزود: نظارت هاى الزم براى 
کاهش قیمت هــا را در این زمینه از هفتــه آینده انجام 

خواهیم داد.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان بیان کرد: 
پرونده هاى تشکیل شده در باره تخلفات صنفى در اسرع 
وقت و بصورت فوق العاده رسیدگى و مجازات هاى قانونى 

طبق مقررات اِعمال مى شود.

از هفته آینده؛

فعالیت اصناف زیر ذره بین بازرسان
ُخرده فروشان میوه و سبزى، نانوایان و فروشندگان گوشت سفید 

بیشترین متخلفان سطح شهر هستند

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: نمایندگان 
اســتان اصفهان در مجلس شوراى اســالمى نسبت به 

پیگیرى مشکالت حوزه انتخابیه خود بى توجه هستند.
محمد نورصالحى بــا بیان اینکه برچســب برخوردارى 
اصفهان آسیب هاى زیادى را به این استان طى دو دهه اخیر 

وارد کرده است، افزود: این استان امروز دچار بحران هاى 
ویژه اى است که براى حل آن نیازمند عزمى ملى هستیم.

وى به هشدار سازمان زمین شناسى در زمینه میزان پیشرفت 
فرونشست زمین در اصفهان اشاره کرد و گفت: شرایط بسیار 
بحرانى اســت و اگر براى آن فکرى نکنیم، رو به نابودى 

خواهیم رفت.
وى با بیان اینکه برخى از مسئوالن گوشى براى شنیدن 
مشکالت مردم استان اصفهان ندارند، ادامه داد: نمایندگان 
استان در مجلس شوراى اســالمى نیز نسبت به پیگیرى 

مشکالت حوزه انتخابیه خود بى توجه هستند.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان:

نمایندگان اصفهان نسبت به مشکالت حوزه انتخابیه خود بى توجه هستند

دادستان عمومى و انقالب اصفهان با توجه شرایط خاص 
پیش رو در نیمه دوم سال و براى پیشگیرى از خسارات 
بهداشتى و زیست محیطى ناشى از تشدید آلودگى هوا، با 

قاطعیت ورود پیدا کرد.
ایرج حشــمتى، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: در نیمه اول سال جارى 
به دلیل کاهش محسوس نزوالت جوى و رطوبت سطحى 
خاك، با فعال شدن کانون هاى استانى و فرا استانى تولید 
گرد و غبار، تعداد روزهاى ناسالم نسبت به زمان مشابه در 

سال گذشته به میزان 45 درصد افزایش داشت.

وى با بیــان اینکه با توجــه به پیش بینى هــاى انجام 
شده به دلیل کاهش فعالیت ســامانه هاى جوى در پاییز 
امسال، شــرایط دشوارترى به لحاظ تشــدید و انباشت 
آالیندهاى هوا مورد انتظار اســت، گفت: بنابراین اداره 
کل حفاظت محیط زیست اســتان ضمن برنامه ریزى 
جهت مهار بخشى از آالیندهاى ناشــى از منابع ثابت، 
با تشــکیل کارگروه ویژه اى متشــکل از دستگاه هاى 
اجرایى و نظارتى اســتان، برنامه هاى عملیاتى مدیریت 
ســوخت و کاهش آلودگى هوا را در واحدهاى تولیدى، 
صنعتى، معدنى و خدماتى اســتان بــه طور جدى مورد 

پیگیرى قرار داد.
حشــمتى ادامه داد: به موازات آن با همکارى و صدور 
دستور معاون دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان، 
کارشناسان اداره کل  حفاظت  محیط زیست استان مجاز 
خواهند بود در شرایط خاص آلودگى هوا طى سه ماه پیش 
رو در صورت مشاهده، تشخیص و احراز انتشار آلودگى 
هوا از هر واحد تولیدى، صنعتــى، معدنى و خدماتى در 
سطح اســتان با همراهى مأموران فرماندهى انتظامى 
استان در کوتاه ترین زمان نسبت به تعطیلى و جلوگیرى 

از ادامه فعالیت بخش آالینده واحد اقدام کنند.

ورود دادستان اصفهان به داستان افزایش روزافزون آلودگى هوا

مجرى کل طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان گفت: 
آزادراه ایزدخواست- شیراز تاکنون با 89 درصد پیشرفت 
فیزیکى، براى تکمیل به هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر 

نیاز دارد.
علیرضا صلواتى افزود: آورده وزارت راه و شهرســازى و 
وزارت دفاع براى این پروژه تا اکنــون به 3 هزار میلیارد 
تومان رسیده است که براى ادامه کار به یک هزار میلیارد 

تومان اعتبار دیگر نیاز است.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان افزود:  
بخش اصفهان- ایزدخواست آزادراه اصفهان- شیراز در 

حال حاضر در مرحله مطالعاتى قرار دارد و در حال رایزنى با 
سرمایه گذاران براى ورود و تکمیل این آزادراه هستیم که 
امیدواریم عملیات اجرایى این بخش نیز بزودى آغاز شود.
وى گفت: این آزادراه بعنوان یکى از مهم ترین آزادراه هاى 
کشور و قطعه مهمى از کریدور شمال- جنوب کشوراست 
که تکمیل آن از اهمیت باالیى براى بخش حمل و نقل 
کشور برخوردار اســت. وى بیان کرد: طول مسیر آزادراه 
ایزدخواست- شیراز 224 کیلومتر است که با افتتاح آن، 
130 کیلومتر در مسیر و 2 ساعت در زمان سفر از اصفهان 

به شیراز صرفه جویى خواهد شد.

آزادراه ایزدخواست- شیراز به 1000 میلیارد اعتبار نیاز دارد

نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 
مساحت بافت فرسوده در اصفهان از مساحت برخى 
از کشورهاى کوچک بیشتر است، بنابراین نوسازى 
بایــد در این مناطق هرچــه زودتر اتفــاق افتاده و 

فرسودگى از شهر رخت بربندد.
ابوالفضل قربانى در سیزدهمین جلسه علنى شوراى 
اسالمى شــهر با اشاره به انتصاب اســتاندار جدید 
اصفهان، او را فردى متعهــد و متخصص خواند و 
اظهار کرد: مجموعه مدیریت شــهرى تمام توان 
و تالش خود را در راســتاى موفقیت اســتاندار به 
ویژه در موضوعات مربوط به اصفهان به کار خواهد 
گرفت. وى افزود: نیاز اســت میان استاندار جدید و 
اعضاى شوراى شهر جلســه مشترکى تشکیل و با 
طرح مســائلى که احتیاج به هماهنگى دارد، نقشه 
راه دقیقى براى چهار ســال آینده اصفهان به ویژه 
شهر ترســیم کرده و روزهاى نویدبخشى را براى 

استان رقم زد.
نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان تصریح 
کرد: مردم و اهالى رسانه دقت داشته باشند شهرى 
که تحویل گرفته ایم در درون و اداره آن مشکالت 
فراوان داشته و آنچه چهار ســال قبل تحویل داده 

شد با آنچه امروز در اختیار است، کامًال تفاوت دارد.
وى ادامه داد: پدیده داللیســم در شهردارى مردم 
اصفهان را رنجیده و آزرده خاطر کرده و حتى گاهى 
با استفاده از ابزار قانونى انجام مى شود لذا نهادهاى 
نظارتــى در درون و خارج از شــهردارى باید با این 

پدیده زشت مقابله کنند.
قربانــى اظهار کــرد: درگیرى درون ســازمانى به 
شکلى که مجموعه هاى مختلف براى هدف واحد، 
حرف یکسان ندارند، آفت دیگرى است که شهردار 

اصفهان باید هرچه سریع تر به آن سر و سامان دهد، 
زیرا این امر مانع از به نتیجه رسیدن هرگونه حرکت 

اساسى توسط مدیریت شهرى مى شود.
وى با بیان اینکه شهردارى اصفهان نزدیک به 7000 
میلیارد تومان بدهکار است و شــاید پس از قید در 
صورت جلسات بیش از این نیز عدد بدهى ها افزایش 
پیدا کند، گفت: رئیس اسبق شورا در مراسم تکریم 
و معارفه شــهردار در دوره گذشته بدهى شهردارى 
را 380 میلیارد تومان اعالم کرد و در زمان دیگرى 
این عدد یک هزار میلیارد تومان و در تاریخ دیگرى 
2100 میلیارد تومان اعالم شــد بدین سبب باید به 
این مســئله ورود جدى شــود که روشنگرى آن به 

عهده رسانه ها است.
نایب رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان اضافه 
کرد: عکس هایى در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده 
که صندلى هاى سالن اجالس سران پس از یک بار 
استفاده از بین رفته است؛ نهادهاى نظارتى باید این 
موضوع را بررسى کنند. وى اظهار کرد: پروژه هایى 
مانند احداث مسیرهاى دوچرخه موجب نارضایتى 
شده و کسبه، مردم و حتى اســتفاده کنندگان از آن 
نســبت به این مسیرها معترض هســتند. از طرفى 
قرار بود 777 کیلومتر مسیر دوچرخه ایجاد شود که 
تنها 152 کیلومتر آن هم با ایرادات بســیار احداث 

شده است.
قربانى اضافه کرد: مقام معظــم رهبرى از ما انتظار 
دارند که هرچه ســریع تر براى انجام خواسته هاى 
مردم آماده شده و درگیر مقدمات نشویم و به عبارتى 
توقع مردم و رهبرى از ما کار کردن است لذا شهردار 
اصفهان باید براى تحقق انتظارات شــوراى شهر 

اهتمام جدى داشته باشد.

ابوالفضل قربانى نایب رئیس شوراى شهر، میراث شهردار سابق را اعالم کرد؛ 

بدهى 7000 میلیاردى شهردارى اصفهان
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مونا فرجاد، بازیگر فیلم سینمایى «پســران دریا»، از فیلم هاى بخش بلند داستانى سى و 
چهارمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان، در نشست خبرى پیرامون این 

اثر، اظهار کرد: فیلمى دو قسمتى را داشــتیم که ابتدا اپیزود اول در شمال به کارگردانى 
آقاى قاسمى جامى و اپیزود دوم در جنوب کشــور به کارگردانى افشین هاشمى 

ساخته شد.
وى افزود: از مزیت هاى این کار، کم بودن گریم است، افشین هاشمى نیز از 
ابتدا اذعان داشــت که اعتقادى به این موضوع ندارد. نکته مثبت دیگر این 
فیلم، رعایت پروتکل ها توسط تمامى عوامل بود که مانع ابتالى کادر تولید 

فیلم به ویروس کرونا شد.
بازیگر فیلم «پسران دریا» خاطرنشــان کرد: کیش همیشه به 

جاذبه هاى توریستى مشهور است، اما افشین هاشمى 
عالقه داشــت فضایى را از کیش نشان دهد که 

قسمت بومى نشین آن بزرگنمایى شده باشد؛ 
این مسئله براى شخص من نیز بسیار جذاب 

بود. نکته جالب دیگر براى من، بازیگرى 
در شــخصیتى بومى با لهجه اى زیبا 

(مینابى) بود که بسیار آن را دوست 
داشــتم و از حضور در این پروژه 

بسیار لذت بردم.
وى گفت: قبًال تجربه کار با 

افشین هاشمى را داشتم 
و اصوًال دوست دارم با 
کارگردانى بازى کنم 
کــه بــه وى اعتماد 
داشته و از اشراف او 
به کار کامًال اطالع 

داشته باشم.
این بازیگــر تاکید 
کرد: در اپیزود اول، 

ابتدا قرار بود پهلوانى 
با کودکى همراه شود، اما 

این اپیزود توســط افشین هاشمى 
بازنویســى شده اســت؛ همچنین 
ســکانس برداشــتن پول توسط 
کودك، تجربه کودکى حســین 
قاسمى جامى بود که براى افشین 

هاشمى تعریف شده بود.
فرجاد اضافه کــرد: این فیلم 
کامًال در کیش ساخته نشده و 
تعدد لوکیشن در این فیلم دیده 
شده است؛ با این حال مى دانم 

که افشین هاشــمى دوست داشت که 

کیش را از زاویه سنتى و محلى آن ببینیم و در مورد نگاه توریستى ایشان نسبت به این فیلم 
اصًال چیزى نمى دانم. اگر به من فیلمنامه اى پیشنهاد شود که 50 درصد رضایت من را به 

وجود بیاورد، حتمًا در آن فیلم بازى مى کنم.
وى خاطرنشــان کرد: در برخى از قسمت ها شــاید عامه مردم توانایى 
فهمیدن لهجه را نداشته باشند، اما صحنه ها طورى تنظیم شده است 
که اتفاقات قابل پیش بینى هستند و کامًال متوجه منظور مى شوید. 
همه ما ممکن اســت فیلم هایى به زبان هاى دیگر دیده باشیم که 
شــاید کلمه به کلمه متوجه معناى لغات نشویم، اما همیشه متوجه 

منظور فیلم مى شویم.
این بازیگر گفت: در اپیزود دوم، دو بازیگر حرفه اى حضور داشتند که 
من و بازیگر نقش دکتر بودیم. منیب، بازیگر نوجوان این فیلم اصًال 
تجربه بازیگرى نداشته اســت و از بین چندین نوجوان انتخاب شده 
است؛ لهجه و لکنت زبان وى از ابتدا مورد توجه افشین هاشمى بود.

فرجاد افزود: بازى با بزرگساالنى که تجربه بازیگرى ندارند خیلى 
سخت است، اما بازى با کودکى بسیار کنجکاو مثل منیب خیلى 
سخت تر بود و گاهًا عوامل را اذیت مى کرد، اما همه ما به او عالقه 
دو طرفه اى داشــتیم. تجربه بازى با کودکان زیادى داشته ام که 

مسلمًا کار سختى است، اما همیشه به این کار عالقه داشتم.
وى تاکید کــرد: در حال حاضر بخاطر کرونا، تعداد ســاخت فیلم هاى 
سینمایى خیلى کم شده است؛ سینماى کودك بسیار عقب نگه داشته شده 
است و یکى از دالیل آن، کمبود حمایت ها در اکران بوده است. سرمایه در 
سینما بسیار مهم اســت و زمانى که گردش سینمایى اتفاق نیافتد، شاید نیاز 

باشد که ارگان هاى دولتى این کار را انجام دهند.
این بازیگر اظهار کرد: در یکى دو سال اخیر، کودکان در دنیاى مجازى زندگى 
مى کنند و سرعت تکنولوژى آنقدر باالست که اگر آن را حذف کنیم، کشور 
عقب مانده اى مى شــویم، اما کودکان باید با دنیاى بیرون و با ارتباطات 
واقعى نیز ارتباط داشته باشند و اگر بتوانیم آثارى در این سطح تولید کنیم، 

کمک زیادى به رشد و نمو کودکان و نوجوانان کرده ایم.
فرجاد خاطرنشان کرد: براى بازى در این فیلم تا دقیقه 90 شرایط خود 
را نمى دانستم که آیا مى توانم در این فیلم بازى کنم یا نه؛ زمانى که به 
کیش رسیدم، از ساعت 8 تا 12 مشغول یاد گرفتن لهجه بودم و یکى 
دو روز تمرین کردم. همه بازیگرها باید چیزى به اسم اندوخته عاطفى 
داشته باشند که بتوانند در کار از آن کمک بگیرند. بیشترین چیزى 
که در مورد کاراکتر خود دقت کردم، نحوه راه رفتن زنان جنوبى بود 
که با کمک اهالى محلى و راهنمایى هاى آقاى هاشمى این نقش 

را اجرا کردم.
وى اظهار کرد: همیشه قصه انســان هاى موفق شنیده مى شود 
که این مسئله با تالش و کوشش و مطالعه محقق مى شود. شاید 
برخى بتوانند با چاشنى شانس در عالم بازیگرى به جایى برسند، 
اما این مســئله معموًال اتفاق نمى افتد و همیشه باید با تالش، 
کوشش، مطالعه و شناختن هنر راه موفقیت در دنیاى بازیگرى 

را محقق کرد.

مونا فرجاد: 

اگر از 50 درصد فیلمنامه راضى 
باشم، نقش را قبول مى کنم

بازیگر فیلم «لیپار» :

 بازى در مقابل نوجوانان 
موهبت خداوند است

«قهرمان» فرهادى 
دومین شانس دریافت 

جایزه اسکار 2021

بازیگر فیلم «لیپار» گفت: این موهبتى است که 
خدا به من عطا کرده تا در فیلم «لیپار» در مقابل 
نوجوانان که سرشار از خلوص نیت هستند، بازى 

کنم.
نشست پرسش و پاسخ فیلم ســینمایى «لیپار» 
به کارگردانى حســین ریگى با حضــور عوامل 
سازنده فیلم برگزار شــد و در ابتداى این نشست، 
حســین ریگى کارگردان «لیپــار» گفت: ما 50 
سال ســینما را به سیســتان و بلوچستان بدهکار 
هستیم و فیلم هایى که در این استان ساخته شده، 
خیلى شباهتى به جریان واقعى استان ندارد. براى 
همین به هنگام ســاخت فیلم به گذشته خویش 
رجوع کردم و سال 96 به ایده این فیلم با گلستانه 
رسیدم و بعد طرح را براى «بنیاد سینمایى فارابى» 
فرستادم که خوشــبختانه از آن اســتقبال شد و  
امیرحســین علم الهدى به کار اضافه شدند و بعد 
ایشان سعید خانى را به عنوان تهیه کننده براى این 

اثر به ما معرفى کرد.
بهناز جعفرى، بازیگر فیلــم «لیپار» در ادامه این 
نشســت، گفت: این موهبتى است که خدا به من 
عطا کرده تــا در مقابل نوجوانان که سرشــار از 
خلوص نیت هستند، بازى کنم. رابطه میان من و 
بازیگر اصلى خیلى خوب بود و با هم اخت شدیم و 
به اعتقاد من «برکت» براى من معیارى از سنجش 
شده بود و من لهجه بلوچى را با او تمرین مى کردم. 
وى افــزود: چابهار براى من طبیعتى ناشــناخته 
داشت و به مثابه بهشت مى ماند و امیدوارم سینما 
در این استان رونق بگیرد. این بازیگر سینما ابراز 
کرد: سیستان و بلوچستان مردمانى بسیار خونگرم 
و صمیمى دارد و امیدوار هســتم کــه براى این 

مردمان، سینما راه اندازى شود.

طبق پیش بینــى «ورایتــى»، فیلم ســینمایى 
«قهرمان» ســاخته اصغر فرهادى دومین فیلمى 
است که شانس دریافت جایزه اسکار 2021 را دارد.
به گزارش «ورایتى»، تا به امروز بیست و پنج کشور 
نمایندگان رسمى خود را براى رقابت فیلم هاى بین 
المللى در اسکار معرفى کرده اند که تاکنون در بین 
آن ها گزینه هاى شگفت آورى را دیده ایم. از جمله 
کشور اسپانیا که بر خالف انتظار به جاى انتخاب 
فیلم «مادران موازى»، فیلم «رئیس خوب» را به 

اسکار فرستاد.
سینماى فرانسه نیز هنوز به نتیجه قطعى نرسیده و 
بین دو فیلم «رخداد» و «تیتان» دست به انتخاب 
مى زند.آخریــن مهلت کشــور ها بــراى معرفى 
نمایندگانشان به اســکار یکم نوامبر (دهم آبان) 
است. فهرســت اولیه نامزد هاى بخش بین الملل 
که 15 فیلم سینمایى هستند قرار است در تاریخ 21 

دسامبر (30 آذر) معرفى شوند.
راى گیرى براى نامزد هــاى آکادمى از 27 ژانویه 
آغاز مى شــود و در روز یکم فوریــه 2022 پایان 
مى یابد. از بین این پانــزده فیلم در نهایت 5 فیلم 
براى رقابت در اســکار انتخاب مى شوند که این 
فیلم ها به همراه نامزد هاى رسمى شاخه هاى دیگر 
آکادمى در تاریخ 8 فوریــه 2022 معرفى خواهند 
شد. مراسم اسکار نیز براى برگزارى در تاریخ 27 

مارس 2022 تنظیم شده است.
نشریه «ورایتى» که هر ساله دست به پیش بینى 
نامزد ها مدعیان و برندگان اســکار مى زند، از بین 
آثار معرفى شــده و آثارى که شانس زیادى براى 
نمایندگى کشورشــان دارند، فیلم هایى را مدعى 
جایزه اســکار بهترین فیلم بیــن المللى مى داند 
که صدر آن فیلم سینمایى «بدترین انسان روى 
زمین» دیده مى شود. بعد از این فیلم «قهرمان» 
اصغر فرهادى به عنوان نماینده ایران در رتبه دوم 
قرار گرفته. به این ترتیب در صورت انتخاب شدن 
فیلم «قهرمان» به عنوان نماینده ایران در اسکار 
نود و چهارم، احتماًال شــاهد نامــزدى این فیلم 

خواهیم بود.

ونا فرجاد، بازیگر فیلم سینمایى «پســران دریا»، از فیلم هاى بخش بلند داستانى سى و 
بین المللى فیلم هاىکودکان و نوجوانان، در نشست خبرى پیرامون این چهارمین جشنواره
فیلمى دو قسمتى را داشــتیم که ابتدا اپیزود اول در شمال به کارگردانى ر، اظهار کرد:

قاى قاسمى جامى و اپیزود دوم در جنوب کشــور به کارگردانى افشین هاشمى 
ساخته شد.

ى افزود: از مزیت هاى این کار، کم بودن گریم است، افشین هاشمى نیز از 
ناین تدا اذعان داشــت که اعتقادى به این موضوع ندارد. نکته مثبت دیگر 
یلم، رعایت پروتکل ها توسط تمامى عوامل بود که مانع ابتالى کادر تولید 

یلم به ویروس کرونا شد.
زیگر فیلم «پسران دریا» خاطرنشــان کرد: کیش همیشه به 

جاذبه هاى توریستى مشهور است، اما افشین هاشمى 
عالقه داشــت فضایى را از کیش نشان دهد که

سمت بومى نشین آن بزرگنمایى شده باشد؛ 
ن مسئله براى شخص من نیز بسیار جذاب 

ود. نکته جالب دیگر براى من، بازیگرى 
با لهجه اى زیبا ر شــخصیتى بومى

را دوست  مینابى) بود که بسیار آن
اشــتم و از حضور در این پروژه 

سیار لذت بردم.
ى گفت: قبًال تجربه کار با
فشین هاشمى را داشتم 
 اصوًال دوست دارم با 
کنم کارگردانى بازى
ــه بــه وى اعتماد 
اشته و از اشراف او 
ه کار کامًال اطالع 

اشته باشم.
ین بازیگــر تاکید 
رد: در اپیزود اول، 

تدا قرار بود پهلوانى 
اما   کودکى همراه شود،

ین اپیزود توســط افشین هاشمى 
زنویســى شده اســت؛ همچنین 
ســکانس برداشــتن پول توسط 
ودك، تجربه کودکى حســین 
اسمى جامى بود که براى افشین 

هاشمى تعریف شده بود.
رجاد اضافه کــرد: این فیلم 
امًال در کیش ساخته نشده و 
عدد لوکیشن در این فیلم دیده 
شده است؛ با این حال مى دانم 

ه افشین هاشــمى دوستداشت که 

کیش را از زاویه سنتى و محلى آن ببینیم و در مورد نگاه توریستى ایش
اصًال چیزى نمى دانم. اگر به من فیلمنامه اى پیشنهاد شود که 50 د

بازى مى کنم. وجود بیاورد، حتمًا در آن فیلم
وى خاطرنشــان کرد: در برخى از قسمت ها شــا
را نداشته باشند، اما صحنه ها طو فهمیدن لهجه
که اتفاقات قابل پیش بینى هستند و کامًال مت
همه ما ممکن اســت فیلم هایى به زبان هاى
شــاید کلمه به کلمه متوجه معناى لغات نشو

منظور فیلم مى شویم.
این بازیگر گفت: در اپیزود دوم، دو بازیگر حرفه
من و بازیگر نقش دکتر بودیم. منیب، بازیگر ن
تجربه بازیگرى نداشته اســت و از بین چندین
است؛ لهجه و لکنت زبان وى از ابتدا مورد توج
فرجاد افزود: بازى با بزرگساالنى که تجربه
سخت است، اما بازى با کودکى بسیار کنج
و گاهًا عوامل را اذیت مى کرد، بود سخت تر
دو طرفه اى داشــتیم. تجربه بازى با کودکا
مسلمًا کار سختى است، اما همیشه به این کار
وى تاکید کــرد: در حال حاضر بخاطر کرونا، تعد
سینمایى خیلى کم شده است؛ سینماى کودك بسیا
است و یکى از دالیل آن، کمبود حمایت ها در اکران
سینما بسیار مهم اســت و زمانى که گردش سینمایى

باشد که ارگان هاىدولتى این کار را انجام دهند.
این بازیگر اظهار کرد: در یکى دو سال اخیر، کودکان در
مى کنند و سرعت تکنولوژى آنقدر باالست که اگر آن
عقب مانده اى مى شــویم، اما کودکان باید با دنیاى
واقعى نیز ارتباط داشته باشند و اگر بتوانیم آثارى در
کمک زیادى به رشد و نمو کودکان و نوجوانان کر
فرجاد خاطرنشان کرد: براى بازى در این فیلم تا
را نمى دانستم که آیا مى توانم در این فیلم بازىک
2 تا 12 مشغول یاد گرف از ساعت 8 8کیش رسیدم،
دو روز تمرین کردم. همه بازیگرها باید چیزى به
داشته باشند که بتوانند در کار از آن کمک بگ
که در مورد کاراکتر خود دقت کردم، نحوه راه
با کمک اهالى محلى و راهنمایى هاى آق که

را اجرا کردم.
وى اظهار کرد: همیشه قصه انســان هاى
که این مسئله با تالش و کوشش و مطالعه
برخى بتوانند با چاشنى شانس در عالم بازی
اما این مســئله معموًال اتفاق نمى افتد و

کوشش، مطالعه و شناختن هنر راه موفقیت
را محققکرد.

باشم، نقش را قبول مى کنم

سریال «خوشنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده و تهیه کنندگى احمد زالى با پیوستن بازیگر جدید 
همچنان در حال فیلمبردارى است.

مجموعه «خوشنام» با قلم محسن کیایى در ژانر طنز و خانوادگى به نگارش درآمده است و 
بازنویسى آن بر عهده فهیمه سلیمانى مى باشد.

عباس جمشیدى فر، بازیگر سینما و تلویزیون که با بازى در نقش «اخوان» در سریال «زخم 
کارى» به شهرت بیشترى دست یافت به عنوان بازیگر جدید سریال «خوشنام» مقابل 
دوربین قرار گرفت. این هنرمند در سریال «خوشنام» با کاراکتر«فریدون» نقش مقابل 

«شهرام» با بازى هومن حاجى عبداللهى را بر عهده دارد.
حمید لوالیى، شهره لرستانى ، فریده ســپاه منصور، سحر ولدبیگى، نیلوفر رجایى فر، 
محمدرضا داودنژاد، مهرداد ضیایى، ساناز سماواتى، پروین ملکى، مهرى آل آقا، الهه 
جعفرى، سیامک ادیب، سلمان خطى، سید رضا حسینى و فرزاد حاتمیان نیز از جمله بازیگرانى 

هستند که در سریال «خوشنام» نقش آفرینى مى کنند.
سریال «خوشنام» براى پخش از شبکه یک سیما آماده شده و پس از گذراندن مراحل فنى به 

روى آنتن تلویزیون خواهد رفت.

مجموعه تلویزیونى «ســوره خانم» براى پخش از شبکه 
یک سیما وارد مرحله پیش تولید شد.

سریال «سوره خانم» به تهیه کنندگى محمد کامبیز دارابى، 
نویسندگى سعید نعمت ا... و کارگردانى بهرنگ توفیقى به 

تازگى وارد مرحله پیش تولید شده است.
دارابى و توفیقى به ترتیب در مقام تهیه کننده و کارگردان 
این شب ها سریال «افرا» را روى آنتن شبکه اول سیما دارند 
که طبق آمار سازمان صدا و سیما پربیننده ترین مجموعه 

فصل تابستان لقب گرفت. 
سازندگان «ســوره خانم» این روزها مشغول بازبینى لوکیشــن هاى ســریال و انتخاب بازیگران و دیگر عوامل تولید هستند. بر اساس 

برنامه ریزى ها، تصویربردارى در مناطقى از تهران و بوشهر صورت خواهد گرفت. 
این سریال مناســبتى در گروه فیلم و سریال شــبکه یک تولید مى شــود و قرار اســت در باکس ماه رمضان ســال 1401 روى آنتن

 رود.

با پایان یافتن ماه هاى محرم و صفر، شبکه نسیم، چیدمان تازه برنامه هایش را اعالم کرد.
فصل تازه برنامه هاى «دورهمى»، «دست فرمون»، «چهل تیکه»، «خندوانه»، «شبکه کوچک»، 
«ویتامین خ» و «نسیم آوا»، به شبکه نسیم برمى گردند و برنامه هاى جدیِد «تهمتن»، «ایستگاه» 

و «مامور ویژه» هم رونمایى مى شوند.
«دورهمى» در ادامه فصل قبل و با حضور عالقه مندان به شرکت در چالشى جذاب، آغاز مى شود 
و داوطلبان شــرکت در این مجموعه با گذر از مراحل راستى آزمایى، جهت رقابت به این دورهمى 

متفاوت وارد مى شوند.
«خندوانه» نیز با آمادگى و کسب سالمتى عوامل و دست اندرکاران پس از ابتال به کرونا، تدارك 
ویژه، خود را براى حضور مجدد در شبکه نسیم آماده مى کند و در ابتداى شروع این دوره با یادآورى 
حضور عزیزانى که مهمان خندوانه بودند و لبخندشان ماندگار شد و دیگر در جمع ما نیستند، از جمله 
زنده یاد فتحعلى اویسى، حمیدرضا صدر، پرویز پورحسینى، حسین عرفانى و... پخش جدید خود 

را آغاز مى کند.
به گزارش روابط عمومى شبکه نســیم، «دورهمى» و «خندوانه»، همچون گذشته، ساعت 23 

پخش خواهند شد.
فصل سوم مسابقه «دســت فرمون»هم با تغییراتى نسبت به دو فصل گذشــته به ویژه در نحوه 
برگزارى مسابقات، شنبه تا سه شنبه ساعت 21 با شعار «آرامش در خیابان، هیجان در پیست» مهمان 
دیدگان عالقه مندان به این رشته ورزشى خواهد بود. حواشى و بخش هاى دیدنى ضبط برنامه و 

مسابقه هم، در بسته «مثبت دست فرمون»، جمعه ها ساعت 19 روى آنتن مى رود.
فصل پنجِم «چهل تیکه» نیــز، با دعوت از نقش آفرینان خاطرات شــیرین، میزبان هنرمندان و 
چهره هاى شاخص خواهد بود. این برنامه که در حال تولید اســت، به زودى از شبکه نسیم براى 

دوستداران پخش مى شود.
سریال رئال- عروسکى «شبکه کوچک» در ژانر کمدى، موزیکال و فانتزى، از ابتداى شهریور به 
آنتن شبکه نسیم آمده اســت که روایت راه اندازى یک شبکه تلویزیونى توسط تعدادى عروسک 
و پسر جوانى به نام سهراب اســت که عالقه مندان به این مجموعه، از این پس مى توانند شنبه تا 

سه شنبه هر هفته، ساعت 20، به تماشاى آن بنشینند.
برنامه «ایستگاه» هم، چهارشنبه تا جمعه، ســاعت 20 به نمایش در مى آید. این مجموعه با مرور 
پرونده هاى واقعى که در اثر بروز خشــم منجر به نزاع و درگیرى شــده است، در فضایى ترکیبى 

نمایشى و گفتگو محور، روایت مى شود.
«مأمور ویژه» دیگر پروژه شبکه نسیم اســت که با مشارکت معاونت اجتماعى نیروى انتظامى به 
مناسبت هفته ناجا تولید شده است و عالقه مندان به این مستند-مسابقه مى توانند، بیننده این رقابت، 

از چهارشنبه تا جمعه هر هفته، ساعت 21 باشند.
مسابقه «تهمتن» با هدف تقویت فرهنگ پهلوانى، ترویج زندگى سالم هم به زودى روى آنتن شبکه 
نسیم مى آید. این مسابقه با حضور 256 ورزشکار در چهار گروه در حال تولید است که با پراکندگى 
قومى و جغرافیایى از سراسر کشــور به صورت خانوادگى به این برنامه مى آیند تا با توانمندى هاى 

جسمى، قدرتى و توان هوازى با یکدیگر به رقابت بپردازند.
«ویتامین خ» نیز، با فرمى جدید و بخش هاى متنوع، شنبه تا پنج شنبه، ساعت 19 و «نسیم آوا» هم 

با تغییراتى در اجزاى برنامه، چهارشنبه تا جمعه، ساعت 22 روى آنتن مى رود.

مهران رجبى با ابراز تأســف از درگذشــت عزت ا... مهرآوران به یادآورى شــوخى ها و 
بذله گویى هاى این هنرمند پرداخت که همه را پشت صحنه به خنده وا مى داشت.

مهران رجبى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره زنده یاد عزت ا... مهرآوران گفت: به همه 
طرفدارانشان و جامعه هنرى تسلیت مى گویم. صبح شنبه از درگذشت ایشان باخبر شدم. 
خدا شاهد است که ما چقدر با هم خوب بودیم و دلمان براى هم تنگ مى شد و این را به هم 
ابراز کرده بودیم. وى افزود: یکى از ویژگى هاى خوب ایشان باجنبه بودن بود. من و مرحوم 

مهرآوران خیلى با هم شــوخى مى کردیم. فضا را فرح بخش مى کردند و همه همکاران با 
دیدن ایشان خنده رو مى شدند و لذت مى بردند. خیلى خیلى جایگاه ویژه اى در میان جمع 

و همه گروه ها داشتند.
او بار دیگر با ابراز تأسف بخاطر از دست دادن مهرآوران و با بیان اینکه یکى از همکاران خوبش 
را از دست داده است، درباره خصوصیات اخالقى این هنرمند، چنین ابراز کرد: از آن آدم هایى 
بود که وقتى وارد صحنه مى شد همه مى خندیدند؛ یعنى اگر کسى چک برگشتى هم داشت و 
ناراحت بود، آقاى مهرآوران همان پالن اول جورى به آن شخص نگاه مى کردند و دیالوگ هایى 
را فى البداهه مى گفتند که باعث مى شــدند همه با صداى بلند بزنند زیر خنده. رجبى درباره 
همکارى هایش با مهرآوران توضیح داد: در کارهایى که سعید آقاخانى مى ساخت همکارى 
داشتیم اما نقش مقابل هم نبودیم. در سریال «پدر پسرى» کنار هم بودیم و خیلى تجربه لذت 
بخشى بود. آن موقع اوایل کرونا هم بود و مرحوم مهرآوران خیلى تذکر ماسکى به ما مى داد و 
مى گفت دور هم ننشینیم. با وجود اینکه این همه رعایت مى کرد و در تمرین مى گفت، ماسک 

بزنید، در آخر هم بر اثر همین کروناى لعنتى از دنیا رفت.
این بازیگر در پایان گفت: 10 ســالى مى شــد که آقاى مهرآوران را مى شناختم. بیشتر 
سر صحنه هم را مى دیدیم و گاهى هم براى جشــن ها و مراسم به ایشان زنگ مى زدیم. 
خیلى آدم شــوخ، اهل بگو بخند، نازنین، مــودب و فرهنگى بودند. ان شــاءا ا... در جوار 
رحمت حق روحشــان آرام بگیرد و قرین بــا همه خوبى ها و لذت هاى وعده داده شــده

 باشند.

«کیلین مورفى» ستاره سریال «پیکى بالیندرز» به صورت رسمى بازیگر نقش اصلى فیلم جدید 
«کریستوفر نوالن» شد.

کیلین مورفى در فیلم جدید نوالن، بازیگر نقش «رابرت اوپنهایمر» دانشمند مطرح آمریکایى که 
او را پدر بمب اتم مى خوانند، شد.

ستاره «پیکى بالیندرز» به صورت رسمى تأیید شد که نقش اوپنهایمر را در فیلم حماسى تاریخى 
پیش روى نوالن بازى مى کند.این دو نفر از همکاران قدیمى هستند.

نوالن اغلب از یک گروه بازیگران مانند تام هاردى، مایکل کین و کریستین بیل در چندین فیلمش 
استفاده کرده است. کریســتوفر نوالن و کیلین مورفى هم پیش از این در فیلم هاى «بتمن آغاز 

مى کند»، «تلقین» و «دانکرك» همکارى کرده بودند.
«اوپنهایمر» به مانند دو فیلم دیگر نوالن یعنى فیلم هاى «دانکرك» و «شوالیه تاریکى» قرار است 

با دوربین هاى آى مکس فیلمبردارى شود.
یونیورسال کمپانى تهیه کننده این فیلم است و قرار است بودجه اى نزدیک به 100 میلیون دالر براى 
این فیلم اختصاص دهد. کمپانى یونیورسال قرار است فیلم «اوپنهایمر» را روز 21 جوالى 2023 در 

سینماهاى آمریکا روى پرده ببرد.

بازگشت «خندوانه» و «دورهمى» 
به آنتن تلویزیون

ستاره «پیکى بالیندرز»
 بازیگر نقش اصلى فیلم «نوالن» 

خاطرات مهران رجبى از شوخى هاى مهرآوران

آغاز پیش تولید «سوره خانم»اخوان «زخم کارى» بازیگر «خوشنام» شد
سریال «خوشنام» به کارگ سریال جدید سازندگان «افرا»

همچنان در حال فیلمبردارى
مجموعه «خوشنام»
بازنویسى آن بر عه
عباس جمشیدى

کارى» به شهرت
دوربین قرار گر
«شهرام» با با
حمید لوالیى
محمدرضا داو
جعفرى، سیامک ادیب
هستند که در سریال «
سریال «خوشنام» برا
روى آنتن تلویزیون خو
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مربى اسبق ذوب آهن: 

حدادى فر نباید 
جایگاهش را بشکند

رسول کربکندى به عنوان مربى اسبق و پیشکسوت ذوب آهن در مورد 
دلخورى قاسم حداد ى فر، کاپیتان با تجربه ذوب آهن از مهدى تارتار 
سرمربى جدید این تیم که از او خواسته به کادر فنى اش ملحق شود بیان 
کرد: حدادى فر بازیکن بزرگ و تاثیر گذارى بوده اما بازیکنان باید این 
تشخیص را بدهند که در زمان مناسب خداحافظى کنند. تارتار و حدادى فر 
دو خواسته متفاوت دارند و باید سعى کنند خواسته  هایشان را به یکدیگر 
نزدیک کنند. اگر حدادى فر بخواهد تحت هر شرایطى خودش را در تیم 
حفظ کند زیبنده اش نیست  و اگر دوست دارد به کار مربیگرى وارد شود 

باید آرام آرام این کار را انجام دهد. 
او ادامه داد: در هر حال حدادى فر چند مرتبه زانویش را جراحى کرده و 
اگر شرایط ایده الى داشته باشد مى تواند به تیم کمک کند. حدادى فر نباید 
جایگاهش را بشکند و بازیکنان بزرگى را داشتیم که سخت از فوتبال جدا 

شدند و این موضوع به شخصیت آنها لطمه زد.
با برد کره سند صعود به جام  جهانى امضا مى شود

دروازه بان اسبق تیم ملى ایران در مورد بازى تیم ملى مقابل امارات نیز 
اظهار کرد: به نظرم اماراتى ها آنالیز خوبى از تیم ایران داشتند و به راحتى 
ارتباط بین بازیکنان ما را قطع مى کردند و در مقابل تیم ایران حفظ توپ 
منطقى نداشت و بازى خوبى را به نمایش نگذاشت. ما فقط 3 امتیاز بازى 

را گرفتیم آن هم با کمک کمک داور ویدیویى.
او در مورد بازى حساس ایران برابر کره گفت: کره فوتبال سرعتى را در 

دستور کار قرار مى دهد و از طرف دیگر خط دفاعى تیم ملى 
در بازى برابر امارات در عمق شکننده عمل کرد و باید مراقب 

باشیم تا سرعت کره ما را غافلگیر نکند. 
کربکندى با تأکید براینکه ویژگى تیم ایران اســتفاده از 
تک فرصت هاست عنوان کرد: در بازى با امارات، مهدى 
طارمى و سردار آزمون روى همکارى خوبى که داشتند 

موفق شدند 3 امتیاز را به حســاب ایران واریز کنند اما این 
دو بازیکن هم در مجموع شب خوبى را پشت سر نگذاشتند 

و ویژگى تیم ایران این است که از تک موقعیت هایش نهایت 
استفاده را مى برد.

وى ادامه داد: مى خواهم این را بگویم که کــره، امارات، عراق یا 
سوریه نیست و تیم بســیار منظم ترى است. به نظرم با برد کره سند 

صعود ایران به جام جهانى امضا مى شود و اعتقاد دارم کره و ژاپن همیشه 
از بازى برابر ایران ترس دارند و تیم هاى عربى کمتر از ایران مى ترسند.

او در مورد روند تیم ملى با هدایت دراگان اسکوچیچ بیان کرد: در دوران 
حضور کارلوس کى روش این را مى دیدیم که تیم ملى خوب دفاع مى کند  
اما در تیم ملى مدل اسکوچیچ کمتر شاهد شیوه خاصى هستیم و روى 
حرکات فردى و خالقیت به گل مى رسیم. اسکوچیچ در بهترین زمان 
ممکن سرمربى تیم ملى شد زیرا بازیکنان باکیفیت زیادى را در اختیار 

دارد که لژیونر هستند.

وضعیت کاپیتان ذوب آهن براى بازگشــت به تمرینات این تیم 
مشخص نیست و شاید این بازیکن از دنیاى فوتبال خداحافظى 

کند.
قاســم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن مدتى اســت 
که در تمرینات این تیم شــرکت نمى کند. دلیل این اتفاق هم 
صحبت هایى است که مهدى تارتار سرمربى ذوبى ها انجام داده 
و به حدادى فر گفته بود که براى فصل بعد کار سختى براى بازى 

کردن دارد و باید با جوان ها بجنگد.
ظاهراً لحن صحبت هاى تارتار و پیشنهاد این مربى به حدادى فر 

براى حضور در کادر فنى ذوب آهن به مذاق او خوش نیامده و این 
در حالى اســت که کاپیتان ذوبى ها از مدت ها قبل گفته بود که 
قصد دارد یک فصل دیگر بازى کــرده و با پیراهن ذوب آهن از 

دنیاى فوتبال خداحافظى کند.
غیبت حدادى فــر در تمرینات ذوب آهن همچنــان ادامه دارد 
و تالش مدیران باشــگاه هم براى متقاعد کــردن این بازیکن 
نتیجه اى در پى نداشته اســت. اگر عدم بازگشت حدادى فر به 
تمرینات قطعى شــود احتمال دارد که کاپیتان ذوبى ها از دنیاى 

فوتبال خداحافظى کند.

کاپیتان ذوب آهن از فوتبال خداحافظى مى کند؟

ستاره 28 ساله تیم فوتبال زنان سپاهان که یک فصل از میادین به 
دالیل شخصى دور بود، حاال در تالش است تا خود را به شروع فصل 

جدید لیگ برتر فوتبال زنان ایران برساند.
الهام فرهمند یکى از چهره هاى شناخته شده فوتبال زنان ایران به 
شمار مى رود، هافبک خالق و بازیساز 28 ساله و اصفهانى که سابقه 
پوشیدن پیراهن تیم هاى آینده ســازان اصفهان، وچان کردستان 
و ســپاهان اصفهان را در کارنامه خود دارد و در لیــگ برتر با تیم 
آینده ســازان تجربه قهرمانى دارد و سپاهان هم کاپیتان این تیم به 
شمار مى رفت. ضمن آن که فرهمند در سال هاى گذشته پاى ثابت 

اردوهاى تیم ملى هم بوده است.
او در زندگى با حســین پاپى هافبک ســابق و محبوب تیم فوتبال 
سپاهان ازدواج کرد تا یک زوج فوتبالى دیگر در ایران شکل گیرد؛ 
این زوج که سال 97 ازدواج کردند، سال گذشته تصمیم به بچه دار 
شــدن گرفتند و الهام فرهمند تصمیم گرفت تا فوتبال خود را موقتًا 
کنار بگذارد و حاال با گذشت دو ماه از تولد آرنیکا دختر الهام فرهمند 
و حسین پاپى، دوباره این ســتاره فوتبال اصفهان تصمیم به بازى 

گرفته است.
او بــه تازگى تصویــرى از خــود و دخترش در صفحه شــخصى 
اینستاگرامش منتشر کرد که در کنار زمین چمن ایستاده بود و در متن 
پست خود تنها به عبارت «سالم» بســنده کرده بود تا نشان بدهند 
که عالقه مند است دوباره در مستطیل سبز حاضر شود؛ فرهمند در 
ماه هاى گذشته تمرینات سخت و فشرده اى را سپرى کرده و به نظر 
مى رسد در فصل جدید لیگ فوتبال زنان که احتماًال از آبان ماه آغاز 

مى شود، حضور پیدا مى کند.
مقصد بعدى الهام فرهمند هنوز مشخص نیست اما به احتمال فراوان 
با توجه به تیم پرستاره اى که فوتبال زنان سپاهان در حال جمع آورى 
آن است، این هافبک خالق و بازیساز هم به سپاهان بار دیگر بپیوندد 
و شاگرد بیان محمودى شود و در فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان 

در جمع طالیى پوشان اصفهانى توپ بزند.

فرهاد مجیدى حدود یک ماه است که قصد دارد دو مهاجم خارجى 
را به تیمش اضافه کند.

گفته مى شــود یکى از این دو مهاجم توانایى بازى در پست هافبک 
نفوذى را هم دارد و مى تواند به نوعى جاى خالى فرشید اسماعیلى را 
پر کند. استقالل در روزهاى گذشته با بازیکنانى چون فوتاکس که 
اهل مجارستان بود مذاکره کرد ولى این مذاکرات جواب نداد. شاید 
خیلى از هواداران استقالل انتظار داشتند حداقل از ابتداى همین هفته 
بازیکنان خارجى را در تمرینات تیمشان ببینند اما نه تنها این اتفاق 
رخ نداده بلکه روزبه چشمى هم هنوز با استقالل قرارداد نبسته است.
با توجه به اینکه استقالل باید از  28 مهر رسماً وارد لیگ برتر شود و در 
آن روز با هوادار بازى کند، حتى اگر بپذیریم مهاجمان خارجى همین 
فردا وارد تهران شوند بعید است شرایط حضور در هفته هاى ابتدایى 

لیگ برتر را داشته باشند.
در شــرایط کنونى و در این مقطع از فصل فوتبال که تمام لیگهاى 
معتبر دنیا شروع شده، بعید اســت مهاجم بزرگى بیرون مانده باشد 
که استقالل را نجات بدهد و طبعًا مهاجمان مورد نظر مجیدى هم 
زمان مى خواهند تا با تیم هماهنگ شوند. تازه اگر از نظر بدنى شرایط 

مطلوبى داشته باشند.

کاپیتان سابق سپاهان 
پس از مادر شدن باز مى گردد

مهاجمان خارجى استقالل 
به شروع لیگ مى رسند؟

الهام فرهمند، دوباره در مستطیل سبز؛

دفاع وسط تیم فوتبال سپاهان نوین که در نقل و انتقاالت 
پیش فصل فوتبال به جمع شاگردان محرم نویدکیا اضافه 
شــد، گفت: از اینکه به آرزوى دوران کودکى ام و حضور در 
تیم سپاهان رسیده ام بسیار خوشحالم و تالش  مى کنم روز 

به روز بهتر شوم.
سامان رنجبر درباره شرایط تمرینات سپاهان و انتقال خود 
به تیم بزرگساالن سپاهان از رده  هاى پایه اظهار داشت: از 
اینکه به تیم بزرگساالن سپاهان پیوسته ام بسیار خوشحالم و 

تمام تالش خود را انجام مى دهم تا رضایت کادر فنى را جلب 
کنم و همچنین رقابت خوبى با سایر هم پستى هاى خود براى 

حضور در ترکیب اصلى داشته باشم.
وى تصریح کرد: از اینکه به آرزوى دوران کودکى ام و حضور 
در تیم سپاهان رسیده ام بسیار خوشحالم و یکى از بهترین 
احساسات زندگى خود را تجربه مى کنم و تالش  مى کنم روز 

به روز بهتر شوم.
بازیکن تیم فوتبال سپاهان درباره بازیکنان و کادر فنى این 

تیم بیان کرد: در این فصل تیم بسیار خوبى با بازیکنان و کادر 
فنى با کیفیت تشکیل شده اســت که باعث رشد بازیکنان 
مى شود و فکر مى کنم در پایان فصل جام هاى قهرمانى را با 

سپاهان فتح کنیم.
رنجبر خاطرنشان کرد: اینکه در کنار چنین بازیکنان بسیار 
بزرگى در حال بازى و رقابت  هســتم افتخار بسیار بزرگى 
براى من محسوب مى شــود و امیدوارم براى تیم مثمرثمر 

واقع شوم.

دو تیم فوتبال ذوب آهن و نساجى مازندران عصر روز شنبه در 
ورزشگاه کارگران تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در 

نهایت با تساوى یک بر یک به پایان رسید.
آرمان قاســمى تک گل ذوب آهــن را در این دیــدار و در 

دقیقه 29 مســابقه از روى نقطه پنالتى به ثمر رساند و گل 
نساجى هم توســط ســجاد قلى بیگى وارد دروازه گاندوها

 شد. 
تصمیمات داورى در این بازى که یازدهمین بازى دوستانه 

شاگردان تارتار پیش از شروع مسابقات لیگ برتر بود مورد 
اعتراض هر دو طرف مسابقه قرار داشت به طورى که مهدى 
تارتار ســرمربى ذوب آهن از اواسط نیمه دوم در اعتراض به 

داورى، محل مسابقه را ترك کرد.

در حال حاضر سپاهان دو نماینده در اردوى تیم ملى دارد، 
ولى بازیکنانى نیز در اردو حضور دارند که ســابقه پوشیدن 

پیراهن این تیم را دارند.
دو بازیکن از سپاهان فصل گذشته به تیم هاى استقالل و 
پرسپولیس پیوسته اند و پیام نیازمند هم در پایان لیگ بیستم 
از جمع سپاهانى ها جدا شــد، تا حاال تنها یاسین سلمانى و 

امید نورافکن دو بازیکن حاضر در اردوى تیم ملى باشند. 
سیاوش یزدانى و میالد سرلک دو سپاهانى سابق به شمار 
مى روند که هر دو با سرنوشــتى متفاوت به پرسپولیس و 
استقالل پیوستند. اولى در پایان لیگ هجدهم و با درخشش 
در تیم امیرقلعه نویى سپاهانى شد و دومى هم پس از یک 
نیم فصل حضور در نساجى مازندران به شهر خودرو رفت 
و ســپس با نظر یحیــى گل محمدى که در شــهرخودرو 
هم این بازیکن مــورد توجه اش بود، جذب سرخپوشــان 

شد.
 پیام نیازمند دیگر بازیکن ســابق سپاهان به شمار مى  رود 
که اخیراً راهى پورتیموننزه شده و درنهایت یاسین سلمانى 
جوان تریــن عضو تیم ملــى در دو اردوى اخیــر بوده که 
همچنان بــه ماجراجویى خود در اردوى طالیى پوشــان 

ادامه خواهد داد.

در حال حاضر اما این بازیکن ها در تیم ملى با توجه به رقابتى 
که دارند، فرصت خیلى کمى پیدا مى کنند و میالد سرلک که 
از اردوى پرسپولیس به تیم ملى دعوت شده، بیشترین دقایق 

حضور در میان آنها را دارد و سلمانى، یزدانى و نیازمند امیدوار 
به آینده اند تا با توجه به عملکــردى که دارند، مورد اعتماد 
سرمربى تیم ملى براى حضور در ترکیب اصلى قرار بگیرند.

رنجبر: 

حضور در سپاهان آرزوى کودکى ام بود

سرنوشت متفاوت سپاهانى هاى سابق در تیم ملى 

دلخورى تارتار از داور بازى
تساوى دوستانه ذوب آهن و نساجى؛ 

محرم نویدکیا نه تنها به خاطر پرســپولیس که نماینده ایران است، 
تیمش را به تهران آورد و نه تنها با تمام قوا مقابل پرسپولیس بازى 
کرد بلکه به درخواســت گل محمدى درست به روش الهالل بازى 
کرد تا پرســپولیس یک محک جدى بخورد. سرمربى پرسپولیس 
خیلى دوست داشت سوپرجام ایران بین تیم هاى پرسپولیس و فوالد 
برگزار شود تا به قول معروف تیمش در شرایط مسابقه قرار بگیرد اما 
فدراسیون نخواست و یا شاید نتوانست این بازى را برگزار کند و در 
نتیجه یحیى گل محمدى شخصا با محرم نویدکیا تماس گرفت و از 
او خواهش کرد که مقدمات برگزارى یک بازى دوستانه بین 

دو تیم در تهران را فراهم کند.
نویدکیا اعالم کرد که چون پرسپولیس نماینده ایران 
است ما با تمام قوا مقابل این تیم بازى مى کنیم تا 
حسابى محک بخورد. بعد از آن یحیى از محرم 
خواست تیمش را به روشى که الهالل بازى 
مى کند راهى میدان کند تا پرسپولیس یک 
بازى تدارکاتى کامًال مفیــد را قبل از بازى 
حســاس 24 مهر مقابل نماینده عربستان 

باشــد. نویدکیا با این درخواست گل محمدى برگــزار کرده 
هم موافقت کرد و این در حالى اســت که در تمام سال هاى گذشته 
تنش هاى زیادى بین مسئوالن، بازیکنان و مربیان هر دو تیم وجود 
داشته است و حتى تماشاگران پرسپولیس و سپاهان بارها و بارها در 
تهران و اصفهان کتک کارى کردند. این حرکت محرم واقعًا درس 
بزرگى براى تمام اهالى فوتبال ایران بود که صبح تا شب در حال شعار 
دادن و شو آ ف هســتند. محرم اما در میدان عمل به نماینده ایران 
کمک کرد تا ثابت کند که در فوتبالى که روز به روز کثیف تر مى شود 
مى توان کارهاى بــزرگ انجام داد و به نماینــده ایران کمک کرد. 
مسلماً یحیى گل محمدى هم این محبت سرمربى جوان سپاهان را 

فراموش نخواهد کرد.

اسامى محرومان جام حذفى از فصل گذشته اعالم شد.
سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامى بازیکنان و مربیان محروم از فصل 
گذشته را در آستانه آغاز جام حذفى در فصل جدید اعالم کرد که بر 
این اساس، سیدمحمدرضا حسینى، بازیکن فوالد مبارکه سپاهان 
نمى تواند در بازى اول تیمش که زمان و حریف آن بعداً مشــخص 

مى شود، شرکت کند.
مسابقات مرحله اول جام حذفى از دیروز آغاز شد.

یحیى گل محمدى در پایان بازى دوستانه تیمش مقابل سپاهان به 
طور ویژه از محرم نویدکیا تشکر کرد.

گل محمدى از محرم خواسته بود اوًال با تیم اصلى اش بازى کند و 
دوما با همان روشى به میدان بیاید که الهالل مقابل پرسپولیس بازى 
خواهد کرد. سرمربى سپاهان هم خواسته هاى یحیى را قبول کرد 
و در نهایت سپاهان درست به روش بازى الهالل و برخالف روش 

همیشگى خودش مقابل پرسپولیس صف آرایى کرد.
همانطور که مى دانید در نهایت این بازى دوســتانه را شــاگردان 
گل محمدى با نتیجه ســه بر یک بردند اما در پایان بازى یحیى به 
طور ویژه از محرم بابت اینکه تیمش به خواست او بازى کرد، تشکر 

و قدردانى کرد.
بازى هاى پرســپولیس ســپاهان در لیگ برتر معموًال با چالش و 
حواشى زیادى مواجه اســت اما این بازى دوستانه در فضایى کامال 
مسالمت آمیز برگزار شد و حتى بازیکنان دو تیم رابطه بسیار خوبى 

با یکدیگر داشتند.

درس بزرگ نویدکیا به فوتبال ایران؛ 

محرم اهل «شوآف» نبود

حسینى، تنها محروِم 
سپاهان در حذفى

تشکر ویژه یحیى 
از محرم

باالخره یک نفر در فوتبال ایران پیدا شد که 
به جاى حرف زدن و شعار دادن عمل کرد

  خبرورزشى/فرهاد اشراقى |

کدیگر داشتند.
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ابالغیه
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خوانده گرامى: کارگاه/ شرکت: چوب  برى 
به کارفرمایى/ مدیرعاملى/ مدیر مسئولى / مدیر تصفیه: حشمت اله موگویى 

به نشانى: نام استان: اصفهان    نام شهرستان: اصفهان   نشانى: بختیاردشت، منطقه صنعتى 
کاج خ کاج  - کدپستى: ندارد - شماره تلفن همراه: 09134214872

نظر به اینکه دادخواستى براى شما در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى مطرح شده است براى 
اطالع از مفاد آن و زمان و مکان حضور در جلسه رسیدگى الزم است در سامانه جامع روابط 
کار ثبت نام نمایید. بدین منظور چنانچه تا کنون اقدام به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار 
ننموده اید با همراه داشتن کارت ملى به یکى از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و ثبت نام نمایید. 

سپس براى مشاهده دادخواست مربوط به صفحه شخصى خود در سامانه رجوع نمایید. 
راهنماى ورود به ســامانه: (پس از احراز هویت و ورود به سامانه بر روى گزینه پنجره واحد 
خدمات کلیک کرده سپس گزینه پنجره خدمات را انتخاب نمایید. از نوار اداره کل روابط کار، 
دریافت دعوتنامه/ حکم جلسه رسیدگى با کد ابالغیه را با کلیک بر روى گزینه شروع انتخاب 
نمایید و در فرم ظاهرشده درخواست دریافت دعوتنامه جلسه رسیدگى با کد ابالغیه را انتخاب 
نموده و کد ابالغیه درج شده در این برگه را در کادر کد ابالغیه موجود وارد نمایید. سپس به 

قسمت تمام وظایف رجوع نمایید.) 
تذکر 1ـ ثبت نام اشخاص حقوقى در سامانه مستلزم همراه داشتن تصویر آخرین روزنامه 

رسمى شامل نام مدیر عامل و نشانى قانونى شخص حقوقى است. 
تذکر 2ـ عدم ثبت  نام در سامانه یا عدم حضور در جلسه رسیدگى مانع رسیدگى و صدور رأى 
نخواهد بود. لذا موکدا توصیه مى شود به منظور شرکت در جریان رسیدگى و احقاق حقوق 
خود نسبت به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار و شرکت در روند دادرسى اقدام فرمایید. لطفًا 
مدارك خود را عالوه بر بارگذارى در ســامانه جهت ارائه در روز جلسه رسیدگى، به همراه 
داشته باشــید.  م الف: 1202064 - جواد محمدى - مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

منطقه/7/146

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004382 - تاریخ: 1400/07/10 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیردر وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت 
تشــکیل و پرونده کالســه 1399114402006002933 مربوط به تقاضاى آقاى/ 
خانم محمدعلى شــاهین مبنى بر صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ / قسمتى 
از ................ پالك شــماره 92 فرعى از 120 اصلى واقــع در بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 10592 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمدعلى شاهین به شناسنامه شماره 12987 کدملى 1140128582 صادره خمینى 
شهر فرزند رضا نســبت به 6 دانگ یکباب خانه به مســاحت 278,23 مترمربع پالك 
شماره 92 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجــراى مــاده .......... 1 .......... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد 

اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04 - م الف: 
1202133 - ســید محمود حســینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس 
اداره راه و شهرسازى. سید امیرحسین حســن  زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر /7/147
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008002340 - تاریخ ارســال نامه: 1400/07/17 - نظر 
به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 2451 فرعى از 118- اصلى که 
طبق دفتر 554 صفحه یک بنام سیدخداخواســت موســوى کیفته ثبت و سند تکبرگ 
صادر گردیده و بموجب ســند شــماره 56001- 93/2/10 دفترخانه 145 شهرضا در 
رهن بانک صادرات میباشــد اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارد: 
140021702008009375- 1400/7/14 بــه انضمام دو برگ استشــهادیه محلى 
که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 7522-1400/6/15 به گواهى دفترخانه شــماره 
347- شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1204739 - مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /7/173

دکتر «کرى شانت»، مدیر ارشد بهداشت سیدنى، اعالم 
کرد برنامه بهداشت نیو ساوت ولز(NSW) نوع مختلفى 
از سویه دلتا را در یک خانواده هفت نفره و همچنین یک 

مورد مبتالى دیگر پیدا کرده است.
به نقل از «نیوز» این محقق فاش کرد مقامات نیو ساوت 
ولز هشت مورد عفونت محلى کووید-19 از نوع دلتاى 

متفاوت در اطراف سیدنى را کشف کرده اند.
دکتر شانت درباره به  روزرســانى ویروس کرونا گفت:  
مرکز «بهداشــت نیو ســاوت ولز» در طول همه گیرى 
برنامه توالى ژنوم را اجرا کرده است. مدیر ارشد بهداشت 
سیدنى ادامه داد: این تحقیقات گونه اى از دلتا را شناسایى 

کرده که ژنوم متفاوتى با توالى هاى فعلى در سیدنى دارد.
دکتر شانت اظهار کرد: شــواهدى وجود ندارد که گونه 
جدید چه تفاوت هایى در انتقال، اثربخشــى واکسن یا 
شــدت از خود نشــان مى دهد. وى اضافه کرد: در حال 
حاضر در حــال انجام برخى تحقیقــات در مورد منبع و 
چگونگى انتقال این سویه جدید هستیم که نتایج آن را 

اطالع رسانى خواهیم کرد.
دکتر شــانت بیان کرد: ما باید چشــم انداز خود را براى 
دستیابى به بیش از 90 درصد واکسیناسیون با دوز دوم 
تعیین کنیم. من اطمینان دارم که مى توانیم به این هدف 

بلندپروازانه برسیم.

داده هاى جدید دانشگاه «جانز هاپکینز» آمریکا نشان 
مى دهد که در 9 ماه نخست روى کار آمدن دولت «جو 
بایدن» و به رغم در دســترس بودن واکسن کرونا، در 
مقایسه با 9 ماه نخست آغاز همه گیرى در دولت «دونالد 
ترامپ» رئیس جمهورى ســلفش، تعداد بیشــترى از 

آمریکایى ها بر اثر کرونا جان باخته اند. 
روزنامه «واشنگتن تایمز» نوشت: «با وجود در دسترس 
بودن واکسن و تعهد بایدن در قبال مدیریت بهتر شیوع 
ویروس کرونا نسبت به رئیس جمهورى سلف خود، مرکز 
تحقیقات کرونا در دانشگاه جانز هاپکینز گزارش داد که 
تا عصر روز چهارشنبه 353 هزار آمریکایى در سال جارى 

بر اثرابتال به کرونا جان باخته اند. این در حالى است که از 
مارس  2020(فروردین1399) زمان آغاز شیوع کرونا تا 
دسامبر همان سال(دى) که سازمان غذا و داروى آمریکا 
براى اولین بار مجوز استفاده اضطرارى از واکسن را صادر 
کرد، 352 هزار آمریکایى به دلیــل ابتال به این بیمارى 

جان خود را از دست دادند.» 
برخى از جمهوریخواهان و محافظه کاران در پیام هاى 
توییترى خود بایدن را در افزایــش آمار تلفات کرونایى 
مقصر دانسته اند. مجرى شــبکه خبرى «فاکس نیوز» 
در توییتر نوشت بیشتر رسانه هاى کشور درباره افزایش 

تلفات کرونایى در امسال سکوت کرده اند.

ظهور سویه
 جدید دلتا

کرونا در دولت بایدن 
قربانى بیشترى گرفت

ورود 18 میلیون دوز واکسن 
طى هفته جارى 

   تسنیم |کریم همتى، رئیس جمعیت هالل احمر 
از ورود 18 میلیون دوز واکسـن به کشـور در قالب سـه 
محموله طى هفته جارى توسط این جمعیت خبر داد و 
گفت: با مدیریت معاون اول رئیس جمهورى و همکارى 
و همراهى وزارت بهداشـت، وزارت امور خارجه، بانک 
مرکزى و گمرگ بـراى اولین بار در کشـور 18 میلیون 
دوز واکسن از نوع سـینوفارم در یک هفته وارد مى شود 
که اولین محموله 6 میلیونـى از این 18 میلیون دوز روز 

یک شنبه به ایران رسید و تحویل وزارت بهداشت شد.

واکسیناسیون 18 هزار نفر در 
مراکز سیار

   برنـا |سرپرسـت سـازمان پیشـگیرى و مدیریـت 
بحران شهر تهران گفت: با همکارى مراکز سیار از اول 
مهر ماه تا پایان روز شـنبه 17 مهرماه، بیش از 18 هزار 
دوز واکسن تزریق شده اسـت. على نصیرى با اشاره به 
اینکه در فاز اول طرح واکسیناسیون از عدد هدف گذارى 
شـده 12 هزار دوز عبور کردیم، افزود: در این طرح مقرر 
شد که معتادان کمپ ها و پاتوق ها، کودکان کار و خانواده 
آن ها، اتبـاع بیگانه غیر مجاز، کارتن خواب ها و حاشـیه 
نشین ها شناسایى شده و توسط واحدهاى سیار واکسینه 
شـوند. البته واکسیناسیون گروه هاى آسـیب پذیر ادامه 

خواهد داشت.

شرایط اهداى خون بعد از 
تزریق واکسن کرونا

   تسـنیم |سخنگوى سـازمان انتقال خون ایران 
درباره امکان اهداى خون پس از تزریق واکسـن کرونا 
اظهارکـرد: بـه طـور کلـى، افـرادى که واکسـن هاى 
«اسـپوتنیک وى» و «آسـترازنکا» دریافـت کرده اند تا 
دو هفته از اهداى خون معاف هستند. دکتر بشیر حاجى 
بیگى افزود: پیشنهاد مى شود که اهداى خون پس از سایر 
واکسن ها نیز حداقل یک هفته به تعویق بیافتد تا عوارض 
جانبى ناشى از تزریق واکسن کرونا به خوبى رفع شود و با 

عوارض پس از اهداى خون اشتباه گرفته نشود.

تنها مدرك معتبر 
واکسیناسیون 

   ایرنـا | سرپرسـت مرکز مدیریت آمـار و فناورى 
اطالعات وزارت بهداشت در نامه اى به معاون حمل 
و نقل وزارت راه و شهرسازى تأکید کرد: تنها مدرك 
معتبر واکسیناسیون ایران، کارت دیجیتال صادر شده 

از سوى وزارت بهداشت است.

آگهى تغییرات
شرکت دقیق ایده پردازان پارسین صنعت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
67391 و شناسه ملى 14009924630 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله زهران ، کوچه 
شهید نورصادقى[38] ، بزرگراه خیام ، پالك - 510 ، ساختمان بیمه کارآفرین ، 
طبقه دوم کدپستى 8185797754 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1204850)

آگهى تغییرات
شرکت نانو فراز ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 1685 و شناسه ملى 
10260643924 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور 
سهام جدید از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 5000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 5000000000 ریال نقدى 
است منقسم به 500000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1204734)

آگهى تغییرات
شرکت نانو فراز سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 1685 و شناسه ملى 10260643924 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/06/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محمدحسن صادقى شماره ملى 1818296233 به سمت بازرس اصلى و 
مجید شفیق اصفهانى به شماره ملى 1292178698 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. - تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1204730)

روى موج کووید-19

متخصص توانبخشــى، گفتاردرمانى  و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: بیمارى کرونا بعد و حین 
بیمارى عالئم و عــوارض دارد و معموال افــرادى که کرونا 
متوسط رو به شدید مى گیرند و در بیمارستان بسترى مى شوند، 
در مواردى که بیمار در آى سى یو بسترى مى شود به همان 
اندازه که سیستم تنفسى آن درگیر است، حنجره او نیز تحت 

تأثیر قرار مى گیرد.
سمیرا آقا دوست با بیان اینکه زمانى که لوله هاى تنفسى در 
آى سى یو از ناى بیمار رد مى شــود، مى تواند باعث به وجود 
آمدن آسیب هایى مثل فلجى تار صوتى و... شود و ممکن است 
عواقب آن باقى بماند، افزود: زمانى که بتواند از مسیر طبیعى 
تنفسى اســتفاده کند و ما مجبور باشیم اکسیژن بیشترى به 

ریه ها برسانیم مجبور هستیم فرد را  اینتوبه کنیم.
این متخصص بیان کرد: هر چه بیمار کرونایى بیشتر اینتوبه 

شود و بیشتر در آى سى یو بماند احتمال آسیب به حنجره او 
بیشتر است.

آقادوست ادامه داد: زمانى که فرد دچار مشکل تنفسى مى شود، 
حجم هواى زیر حنجره کم مى شود و نمى تواند تارهاى صوتى 

خود را به هم نزدیک کند و با مشکالتى مواجه مى شود.
این متخصص تصریح کرد:  دو نظریه درباره کرونا وجود دارد 
که یکى از آن عنوان مى کند که اینتوبه کردن بیمار مى تواند 
باعث مشکالتى حنجره شود و دیگرى عنوان مى کند ویروس 
کرونا آسیب حســى- حرکتى به اعصاب بدن وارد مى کند و 
تمامى اعصاب بدن را درگیر مى کند و این آســیب عضالتى 
باعث اختالل حســى حرکتى تارهاى صوتى مى شود و این 
باعث مى شــود چینهاى صوتى به هم نزدیک نشوند و فرد 

دچار مشکل شود.
آقادوست ادامه داد: مشاهده مى شــود فرد بعد از ترخیص از 

بیمارستان در هفته هاى بعد دچار تنفس آلودگى، صداى گرفته 
و.. شود و حتى مشکالت تنفسى آن باقى بماند. کرونا از بین 
مى رود اما عالئم گرفتگى صدا باقى مى ماند. در مواردى دیده 
شده فرد با صداى خوب از بیمارستان ترخیص شده اما بعد از 

چند هفته فلجى تار صوتى در او نمایان شده است.
متخصص توانبخشــى، گفتاردرمانى  و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى تهران با اشاره به اینکه بیش از نیمى 
از افرادى که به کرونا مبتال و در بیمارستان بسترى مى شوند، 
انواع مختلف مشکالت صدا و حنجره را ممکن است تجربه 
کنند، تصریح کرد: درصورتى که فلج صوتى ایجاد شود فرد 
باید حتما تحت ویزیت پزشک گوش و حلق بینى قرار گیرد 
و اگر مداخله زودهنگام صورت گیرد معموال آثار فلجى سه تا 
12 ماه از بین مى رود و اگر از بین نرفت احتمال ماندگارى آن 

بسیار زیاد است.

احتمال فلجى تار صوتى بیماران 
کرونایى بعد از بهبودى کامل

مطالعات جدید نشان مى دهند که ممکن است مصونیت 
واکســن فایزر در برابر کووید19 پس از دو ماه کاهش 
یابد هرچند این واکسن همچنان از خطر بسترى شدن 
و مرگ بر اثر ابتال به این ویروس به مدت حداقل شش 

ماه جلوگیرى مى کند.
محققان همچنین تأکیــد کردند که بــه رغم کاهش 
مصونیت واکســن فایزر پــس از دو ماه، این واکســن 
همچنان از عوارض شدید ناشــى از ابتال به کووید19 

جلوگیرى مى کند.
در یکــى از مطالعه ها در مورد واکســن فایزر، محققان 
در کشور قطر اثربخشى این واکســن را در برابر ابتال به 
کووید19 و نوع شــدید این بیمارى از یکم ژانویه سال 

جارى میالدى (2021) تا پنجم ســپتامبر مورد ارزیابى 
قرار دادند. آنها این گزارش را طبق مطالعات روى 900 
هزار فرد مبتال به کووید19 در قطر که واکســینه شده 

بودند، ارائه دادند.
طبق این بررسى، پس از دریافت اولین ُدز واکسن فایزر، 
ایمنى در برابر کووید19 در دو هفته اول «ناچیز» بود اما 
در هفته سوم به حدود 37 درصد رسید و سپس مصونیت 
این واکسن در ماه اول پس از تزریق دز دوم به 78 درصد 

افزایش یافت. با این حال اثربخشى این واکسن پس از 
این زمان به تدریج کاهش داشته و بعد از ماه چهارم این 

کاهش چشمگیر شد.
داده ها نشــان داد که براى برخى از افراد که واکســن 
فایزر دریافت کــرده بودند، بین پنج تــا هفت ماه پس 
از تزریــق دز دوم، مصونیــت تــا 20 درصــد کاهش

 یافته است.
به گفته محققان، اثربخشى این واکسن در برابر ابتال به 

کووید 19 در افرادى که عالئم این بیمارى را از خود نشان 
دادند بیشتر از افرادى بوده که عالئم این بیمارى را بروز 
نداده اند با این حال در هر دو مورد مصونیت واکسن فایزر 

در طول زمان کاهش یافته است.
به گفته محققان، به منظور محافظــت از افراد در برابر 
کروناویروس و سویه هاى مختلف آن، استراتژى هاى 
افزایش ایمنى میزبان (افــراد) باید مجدداً مورد ارزیابى 

قرار گیرند.

کاهش مصونیت واکسن 
فایزر پس از 2 ماه

سازمان جهانى بهداشــت پس از 18 ماه از 
شروع پاندمى کرونا باالخره تعریف رسمى 
از «کووید درازمدت»، عالئم آزارنده اى که 
پس از رفع عفونت اولیه همچنان بیماران را 

درگیر مى کند، به دست داده است.
ســازمان جهانى بهداشت؛ در تعریف براى 
توصیف این عارضه که یکى از جنبه هاى 
اســرارآمیز بیمارى کرونا باقى مانده است، 
از اصطالح «عارضه پسا-کووید» استفاده 

کرده است.
سازمان جهانى بهداشــت مى گوید کووید 
درازمدت یا «عارضه پســا-کووید» «در 
افرادى رخ مى دهد که یک سابقه احتمالى 
یا ثابت شــده عفونت با ســارس-کوو-2 
(کروناویروس جدید) دارنــد و معموًال در 
طول سه ماه پس از عالئم اولیه کووید-19 
شروع مى شود و دســت کم براى 2 ماه به 
طول مى انجامد و با تشــخیص هاى دیگر 

قابل توضیح نیست.»
به گفته این ســازمان، عالئم این عارضه 
ممکن اســت پس از بهبودى از  دوره حاد 
کووید-19 به تازگى شروع شوند یا اینکه 

در تداوم بیمارى اولیه رخ دهند.
ســازمان جهانى بهداشــت مى گوید ارائه 
تعریفى دقیق از این عارضه گام نخســت 
براى شناســایى و درمان موثر آن است. به 
گفته این ســازمان این تعریف با دسترسى 
به شــواهد جدید و تحوالتى که در درك 

پیامدهاى درازمدت کووید-19 رخ مى دهد، 
تغییر کند. این سازمان همچنین مى گوید 
ممکن اســت براى کوویــد درازمدت در 

کودکان تعریفى جداگانه الزم باشد.
این تعریف در هنگامى ارائه مى شــود که 
داده هاى جدید منتشر شده به وسیله «اداره 
آمار ملى» بریتانیا نشــان مى دهد به طور 
تخمینى بیش از یک میلیــون نفر در این 
کشــور دچار بودن به کوویــد درازمدت را 
گزارش کرده انــد. تعریف کووید درازمدت 
در  این آمار گزارش افراد درباره تداوم عالئم 
براى بیــش از چهار هفته پــس از عفونت 
احتمالى اولیه کروناویروس است که با علت 

دیگرى قابل توضیح نباشد.
از جمله شایع ترین عالئم در کووید درازمدت 
خستگى، تنگى نفس و مشکالت شناختى 
مانند فقدان تمرکز است. سایر عالئم این 
عارضه درد قفسه ســینه، مشکالت حس 
بویایى یا چشایى، ضعف عضالنى و تپش 
قلب هستند. کووید درازمدت معموال باعث 

ایجاد اختالل در کارکرد روزانه مى شود.
بســیارى از عالئم کووید درازمدت بدون 
توجه به شــدت بیمــارى اولیــه کووید 
در طول زمــان بهبود پیــدا مى کنند. البته 
سازمان جهانى بهداشــت مى گوید عالئم 
کووید درازمــدت ممکن اســت در طول 
زمان تغییر کنند یــا پس از بهبــود اولیه

 دوباره بازگردند.

تعریف رسمى «کووید درازمدت»
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آگهى تجدید مناقصه عمومى 
یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/08/08 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى 
(پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، جاده نایین، جیالن آباد، امور برق منطقه 8، طبقه دوم، دبیرخانه 

امور تحویل نمایند. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122951-031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 1-34122940-031 مهندسى و طرح ها تماس 

حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاءکمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

توسعه و بهینه سازى شبکه هاى برق جهت نیرورسانى به متقاضیان در محدوده امور و بخش هاى تابعهموضوع مناقصه:

شماره مناقصه 
(مرجع)

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستادایران)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

بازگشایى 
پاکات 
الف ب ج

مبلغ تضمین 

40014051/120000940180000041400/07/191400/07/251400/08/081400/08/09
متعاقبًا 
اعالم 

خواهد شد
1/036/161/386

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

استاد بیمارى هاى گوش، حلق و بینى با بیان اینکه 90 درصد خارش گوش به دلیل استفاده از گوش 
پاکن است،گفت: وقتى با گوش پاکن گوش را تمییز مى کنیم سیستم مهم دفاعى گوش را خارج 

مى  کنیم.
محمد محسنى درباره «خارش گوش» بیان کرد: درباره خارش گوش باید گفت 90 درصد بخاطر 
استفاده کردن از گوش پاکن است؛ یعنى افراد وسواس پیدا کردند و فکر مى کنند جرم گوش یا به 
اصطالح کثیفى گوش باید تمیز شود. وى اضافه کرد: این در حالى که این سیستم دفاعى طبیعى 
گوش است؛ در حالى که وقتى با گوش پاکن گوش را تمییز مى کنیم این سیستم مهم دفاعى گوش 
را خارج مى کنیم؛ در نتیجه این کار گوش خشک مى شود و خاصیت ضد آب خود را از دست مى دهد.

اســتاد بیمارى هاى گوش، حلق و بینى اظهار کرد: این خشــکى گوش باعث بروز خارش گوش 
مى شــود؛ ضمن اینکه 10 درصد خارش گوش به علت بیمارى هاى پوست و حساسیت است؛ در 

نتیجه مطلقاً نیاز به استفاده از گوش پاك نیست.
محســنى یادآور شــد: چیزى به نام پاك کردن گوش نداریم؛ مگر زمانى که این سیستم دفاعى 
گوش کانال شــنوایى را ببندد که باید خارج شــود و این کار هم باید توســط پزشک متخصص

 انجام شود.

خواص اعجاب برانگیز خرمالو
 که آن را نمى دانید

خرمالو دقیقًا مناسب روزهاى سرد پاییزى اســت که بیشتر مردم کمى احساس 
خستگى و بى حالى مى کنند. خرمالو به اندازه انگور انرژى زاست. البته اگر دغدغه 
تناسب اندام دارید و نمى خواهید چاق شوید نباید در مصرف آن زیاده روى کنید 

چون مصرف زیاد آن کالرى زیادى به بدن مى رساند.

انواع خرمالو
خرمالوها دو نوع هستند: گس و غیر گس . خرمالو گس قابل خوردن نیست چون 
حاوى سطح باالیى از تانین هستند. در حالى که غیر گس آن ، به هنگام رسیدن 

تانین را از دست مى دهند.

ارزش غذایى میوه خرمالو 
خرمالو چربى و پروتئین بسیار کمى دارد و غنى از ویتامین ها و مواد معدنى هستند. 
آنها شــامل مقدار قابل توجهى از: ویتامین A، B6 و C ؛ منگنز؛ فســفر؛ پتاسیم؛ 
کلسیم؛ فیبر رژیمى - هم قابل حل و هم غیرقابل حل خرمالو ادرار آور خوبى است 

و همچنین همانند ملین طبیعى عمل مى کند.
این میوه مى تواند خام و نیز در حالت خشک خورده شود، همچنین به تعدادى از 
دسرها و غذاها نیز اضافه مى شود. این میوه شیرین کالرى بسیار پایینى دارد. اکنون 
که کمى در مورد فواید و عوارض جانبى میوه دانستید، باید به دقت مصرف کنید. 

مقدار صحیح میوه به دلیل درست به سالمتى کمک مى کند.
اگر در فصل سرما لثه هایتان خونریزى مى کند امکان دارد به دلیل کمبود ویتامین 
C باشــد. باید بدانید که مصرف خرمالو و جذب ویتامیــن C آن براى باال بردن 
استحکام سالمت لثه ها موثر اســت. این ویتامین براى شفافیت پوست نیز مفید 
است. این میوه سرشار از پتاسیم و منیزیم مى باشد که با کلسترول و فشارخون باال 
مقابله مى کند به عالوه پکتین موجود در خرمالو نقش بسزایى در کاهش کلسترول 
خون دارد. خرمالو آرام کننده سکسکه است و به طور چشمگیرى بندآورنده خون 
ریزى است. میوه خرمالو رسیده براى کودکان نیز میوه اى مفید محسوب مى شود 

و در رشد و نمو آن ها موثر است.

بررسى فواید سالمتى میوه خرمالو
بســیارى از مردم خرمالو را به طور منظم مصرف مى کنند و بسیارى هنوز آن را 
امتحان نکرده اند. با این حال، زمان آن است که در مورد فواید خرمالو بدانید، این 

احتمال وجود دارد که میوه در رژیم غذایى بطور منظم جاى بگیرد.

خرمالو یک انرژى زاى طبیعى است
خرمالو میوه بسیار شیرین و حاوى شــکر است که به عنوان یک انرژى زا طبیعى 
عمل مى کند. از این رو، کودکان و همچنین آن هایى که در تمرینات فیزیکى و 
همچنین فعالیت هاى ورزشى نیاز به مقدار زیادى انرژى دارند ، مى توانند از این 
میوه بهره مند شوند. هم چنین قند و پتاســیم باالى آن به از بین بردن خستگى 
کمک مى کند. کسانى که دچار استرس و خستگى مى شوند باید خرمالو را در رژیم 

غذایى خود بگنجانند.

پیشگیرى از سرماخوردگى و آنفلوآنزا 
بسیارى از مشکالت التهاب، عفونت و ســرماخوردگى و آنفوالنزا را مى توان با 
مصرف منظم خرمالو پیش گیرى کرد. به خاطر این است که میوه خرمالو شامل 
مقدار غنى ویتامین C است که مصونیت براى مبارزه با این عفونت ها را مى سازد.

پاکسازى و سالمت کبد 
پاکسازى بدن بسیار مهم اســت و خرمالو به طور موثر این کار را انجام مى دهد. 
حاوى مقدار باالیى آنتى اکسیدان اســت که مى تواند سموم بدن، به ویژه کبد را 
پاکســازى و ســالمتى کبد ، را حفظ کند . رادیکال هاى آزاد با کمک این انتى 

اکسیدانها از بدن جدا مى شوند.

کنترل فشار خون
خرمالو براى کنترل فشار خون باال و در نتیجه جلوگیرى از بیمارى ها موثر است 
. مقدار باالى پتاسیم این میوه به عنوان گشــاد کننده عروق عمل مى کند و در 
نتیجه جریان خون در بدن را افزایش مى دهد. بنابراین فشار خون کاهش مى یابد.

 درمان یبوست
آن هایى که به یبوست مبتال هستند، مى توانند به شدت از خرمالو بهره مند شوند. 
این میوه داراى مقدار بسیار غنى فیبر محلول در آب است. به عنوان ملین طبیعى 
عمل مى کند در نتیجه، آن ها که مشکالت شکمى دارند مى توانند خرمالو بخورند.

 سالمت قلب
با فشــار خون خوب، تعدادى از بیمــارى هاى قلبى عروقى کنترل مى شــوند. 
ســطح فشــار خون پایین به حفظ سیســتم قلبى عروقى کمک مى کند و در 
نتیجه از بیمارى هاى قلبى جلوگیرى مى کند. عالوه بر حفظ فشــار خون، این 
میوه نیز به جلوگیــرى از بیمارى هاى قلبى با محتواى فیبــر محلول در آب باال

 کمک مى کند.

جلوگیرى از سرطان و بیمارى هاى دیگر 
همانطور که همه ما مى دانیم رادیکال هاى آزاد عامل مهمى در پشت انواع مختلف 
سرطان یا پیش روى آنها هستند و تنها راه خالص شدن از آن ها این است که مواد 
غذایى غنى از آنتى اکسیدان - را تا حد ممکن مصرف کنید چون اینها قادر به حذف 

رادیکال هاى آزاد بدن هستند. 
خرمالو نه تنها ســرطان هــا، بلکه بیمارى هــاى مختلف دیگرى که توســط 
رادیکال هاى آزاد ترویج و یا تسریع مى شوند با مصرف منظم این میوه جلوگیرى 
مى کنند. عالوه بر این آنتى اکســیدان ها، کاتشــین ترکیبــات گاالکتوچین 
فنولى و ویتامین آ و ث نیز به پیش گیرى از بســیارى از بیمــارى ها نیز کمک 
مى کنند. مواد مغذى مهــم دیگر و مواد قــوى موجود در خرمالو بــه مبارزه با
 بیمارى ها کمک مى کنند . حتى مقدار کلسیم باال نیز به مبارزه با پوکى استخوان

 کمک مى کند.

علت «خارش گوش» چیست؟

1. طعم دهنده هاى فورى
همیشه در یخچال یا کابینت خود چند نوع طعم دهنده غذا 
داشته باشید. این طعم دهنده ها مى توانند طبیعى یا غیر 
طبیعى باشند. طبیعى ها مانند زعفرون، آویشن، رازیانه و 
نعناع و انواع طعم دهنده هاى غیر طبیعى را هم مى توانید 
از فروشگاه ها تهیه کنید. توجه کنید که این طعم دهنده را 

براى عطر بیشتر در مراحل آخر اضافه کنید.

 2. اسانس وانیل
داشتن اسانس وانیل به معناى پر کاربرد بودن آنها نیست؛ 
اما چنانکه بخواهید به غذا یا دسرى طعمى به یاد ماندنى 
بدهید این اسانس به کمک شما خواهد آمد. اسانس وانیل 
کاربردهایى هم در شــیرینى پزى و کیک پزى دارد که 
باعث مى شود شکر کمترى اســتفاده کنید و از طعم آن 

احساس رضایت کنید.

3. سس ووسترشو
سس ووسترِشر یکى از معروف ترین سس هاى انگلیسى 
است که در دستور اصلى به شیوه تخمیرى به دست مى آید. 
این سس چاشنى اى بسیار لذیذ اســت که براى طعم دار 
کردن گوشت و در تهیه برخى از ساالدها مانند ساالد سزار 
و ساالد کلم کاربرد دارد. اگر این سس را خودتان درست 
مى کنید چند هفته آن را کنار بگذاریــد تا طعم مطلوب  و 

مالیم ترى پیدا کند.

4. قارچ
کسانى که گیاه خوار هستند، قارچ را در اکثر غذاهاى خود 
استفاده مى کنند پس بهتر است ما هم که گیاه خوار نیستیم 

از قارچ غافل نشویم. شما مى توانید طعم هاى بى نظیرى 
را با قارچ، مرغ و گوشت خلق کنید. مى توانید در کنار پیتزا، 
پاستا و غذاهایى از این قبیل قارچ سوخارى هم آماده کنید.

5. سرکه بالزامیک
سرکه بالزامیک داراى گروهى از آنتى اکسیدان ها است که 
خاصیت فراوانى دارد. مى توان از این نوع سرکه به میزان 
چند قاشق مرباخورى در ساالد اســتفاده کرد. مخلوط 
سرکه بالزامیک و روغن زیتون، یک سس مغذى و سالم 

براى مصرف ساالدهاست که مى توانید امتحان کنید.

6. سس خردل
این ســس براى انواع ســاندویچ ها و ســاالدها؛ حتى 
سیب زمینى سرخ کرده بسیار پر طرفدار است. سس خردل 
طعمى متفاوت و تند دارد. این سس به عنوان چاشنى در 

کنار غذاهاى دریایى توصیه مى شود.

7. مرکبات
مرکبات را مى توانیــد چند تکه کنید کنار بشــقاب غذا 
بگذارید و از طعم ترش آن به نفع غذاى خود استفاده کنید 
یا اینکه پوست آن را خشک کنید و در چاى و دمنوش ها 

براى عطر بیشتر استفاده کنید.

8. پیازچه
پیازچه هم عطر قوى اى دارد و هم طعم خوبى. مى توانید 
آن را تازه تازه در برخى غذاها مانند سوپ ها و خورشت ها 
استفاده کنید یا اینکه آن را خشک کنید و در انواع کوکو و 

آبگوشت ها بریزید.

9. فلفل
توصیه مى کنیم که فلفل قرمز را خودتان در خانه خشک و خرد 
کنید، توجه داشته باشید که پودر نباشد خرد باشد. قبل از اضافه 
کردن آن به غذا فلفل را با یک لیوان آب جوش حل کنید و یک 
لیموى تازه به آن اضافه کنید. طعم بهترى به غذایتان مى دهد.

10. زنجبیل
زنجبیل عالوه بر طعم دهنده بودن خاصیت فراوانى هم 
دارد. مى توان زنجبیل تازه  را رنده و به ماست و خیار یا انواع 
ساالدها اضافه کرد. همچنین در چایى و بستنى مى توانید 

از پودر آن استفاده کنید.

کدام مواد غذاهایتان را خوش طعم تر مى کند؟

گاهى اوقات غذایى را در جایى مى خوریم که تا مدت ها برایمان خاطره انگیز است و به اصطالح مزه اش زیر دندانمان 
مى ماند، مانند قرمه سبزى هاى مادربزرگ . آشپزى هم مانند هر مهارت  دیگرى نیازمند تکرار و تمرین است که در این 
تکرارها ما خطاهاى خود را متوجه مى شویم یا اینکه راه هایى را کشف مى کنیم.این طعم دهنده ها مى توانند طبیعى یا 
غیر طبیعى باشند. طبیعى ها مانند زعفرون، آویشن، رازیانه و نعنا و انواع طعم دهنده هاى غیر طبیعى را هم مى توانید از 

فروشگاه ها تهیه کنید. توجه کنید که این طعم دهنده را براى عطر بیشتر در مراحل آخر اضافه کنید.
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معاونت عمران روستایى:
استان اصفهان براساس آمار سرشمارى نفوس ومسکن 
ســال1395 داراى 3 هزار و 497 روســتا مى باشد که 
در ســه منطقه جغرافیایى کویرى، دشتى و کوهستانى 
استقراریافته که ازاین تعداد 935روستا داراى جمعیت 
باالى 20خانوار مى باشند. درسطح استان اصفهان 24 

شهرستان 50 بخش و125 دهستان  وجوددارد.

تهیه طرح هادى:
از ابتداى شــروع فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان در تعداد 1584روســتا عملیات نقشه 

بردارى و تهیه طرح انجام گردیده است.
بر اســاس سرشمارى ســال 1395 روســتاى باالى 

20خانوار استان داراى طرح هادى 
تهیه طرح هادى  در 919 روستا 

تهیه طرح بازنگرى در 591 روستا 
تهیه طرح بازنگرى مجدد در  81 روستا 

با تامین اعتبارات استانى و ملى در پایان سال 1396 تمام 
روستاهاى باالى 20خانوار اســتان داراى طرح هادى 
شدند وتاکنون  براى حدود 134 روستاى زیر 20 خانوار 

هم طرح تعیین محدوده تهیه شده است.

اجراى طرح هادى:
بنیادمســکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان از بدو 
فعالیت تاکنون در 734 روســتا (800پروژه) نسبت به 
اجراى طرح هادى اقدام نموده است (حداقل در یک فاز 
اجرایى). در سال 1399 طرح هدف گردشگرى روستاى 
تینجان و طرح بافت با ارزش روستاى خشوئیه  در دست 

اجرا مى باشد . 

تهیه  طرح  بهسازى بافت با ارزش:
 براى تعداد 12روستا در 7 شهرستان استان که کارگروه 
ملى مصوب شده اســت تهیه طرح هدف گردشگرى 
جهت 8 روســتا تهیه طرح انجام و یا دردست مطالعه 
مى باشد. در سال 1399 طرح هدف گردشگرى روستاى 
مورچه خورت و طرح بافت با ارزش روســتاى على آباد 

کویرات تهیه شده است.

تهیه طرح توسعه اقتصادى و اشتغالزایى 
روستایى :

تهیه طرح توسعه اقتصادى و اشتغالزایى روستایى براى 
121 روستا در 18 دهستان اســتان  در سال 1397 به 

تصویب رسید.
جهت ســال 1400 تهیه و بازنگرى طرح هادى  124 
روســتاى با اعتبارى بالغ بر 9 میلیــارد و 600 میلیون 
ریال و اجراى 206 طرح هادى روستایى با اعتبارى بالغ 

بر 725 میلیارد ریال

اجراي عملیات آسفالت با استفاده از قیر 
رایگان:

الف- از سال 1388 تا پایان سال 1397 مقدار حدود 78 
هزار تن قیر رایگان به استان اصفهان اختصاص یافته که 
در 24 شهرستان استان، براي تعداد 765  روستا عملیات 
اجراي آسفالت معابر داخل بافت روستاها به مساحت 7 

میلیون و 490 هزار مترمربع انجام پذیرفته است.
در کنار سهمیه قیر رایگان مبالغى درقالب همیارى مردم 

عزیز و شوراهاى اسالمى روستاها و کمک مالى از محل 
اعتبارات دهیارى جهت اجراى آســفالت در روســتاها 

هزینه شده است .
 ب-براى سال 1398 قیر رایگان به صورت ریالى معادل 
264 میلیارد ریال مصوب شده که تاکنون 128 میلیارد 

ریال اعتبار براى 111 روستا تخصیص داده شده است.

قیر رایگان پروژه هاي اجراي طرح هادي 
روستایی:

در راســتاي اجراي بند هـ تبصره یــک قانون بودجه 
ســالهاي1394 لغایــت 1398  موضــوع اختصاص 
قیررایگان براي بهسازي معابر روستاهاي سطح استان  
به شرح ذیل اختصاص یافته و نسبت به اجراي آسفالت 

درروستاهاي هدف اقدام گردید . 
سال 1394    به میزان     32720 تن 
سال 1395   به میزان        8722 تن 

سال  1396    به میزان          14830 تن
سال  1397   به مبلغ           218 میلیارد ریال

سال  1398   به مبلغ           264 میلیارد ریال 
سال  1399   به مبلغ       392/5 میلیارد ریال 

اعتبار ملی سال 1400  به مبلغ    407 میلیارد ریال
 

صدور اسناد :
از بدو شروع عملیات صدور اسناد تا پایان سال 1399، 
246252 جلد و برگ ســند مالکیت امالك روستایى و 
شهرى به کمک اداره ثبت اسناد و امالك صادر و تحویل 

متقاضیان گردیده است .
درســال 1399 ، با همکارى اداره ثبت اسناد و امالك 
تعداد 9987 برگ سند شهرى و روستائى صادر و تحویل 

مالکین گردیده است.
در ســال 1400 در نظر داریم که با همکارى اداره ثبت 
اسناد و امالك نسبت به صدور اسناد مالکیت 8438 واحد 
مسکونى اقدام نماییم و تاپایان مردادماه تعداد 5211 برگ 

سند صادر و تحویل متقاضیان گردیده است . 

تملک و واگذارى :
از بدو تاسیس تا پایان دى ماه ســال جارى در راستاى 
قوانین فرادســتى و همچنین  ماده 4 قانون ساماندهى 
تولید و عرضه مسکن ، به میزان 8433 هکتار در 493 
روستا از طریق منابع ملى، تملک و از این مقدار، 5011 

هکتار اسناد  آن اخذ گردیده است.
در ســال 1400 در نظر اســت با همــکارى اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى و در راســتاى ماده 4 قانون 

ساماندهى، به میزان 300 هکتار تملک نماییم .

تاپایان مردادماه به میزان 50  هکتار زمین تملک شده و 
براى 210 هکتار سند مالکیت به نام بنیاد مسکن صادر 

شده است. 
در استان اصفهان در راستاى محرومیت زدایى و جهت 
تامین مســکن اقشــار کم درآمد و محرومین در طول 
فعالیت تعداد 51343 واحدمسکن شهرى و تعداد 72965 
واحد مسکن روستایى و بازســازى تعداد 73933 واحد 
مسکونى در مناطق آســیب دیده استان و برون استان 
(جمعا تعداد  198 هزار و 241 واحدمسکونى شهرى و 

روستایى) به بهره بردارى رسیده است.

معاونت بازسازى و مسکن روستایى:
تاریخچه بازسازى ها:

درآذرماه 1358 بازســازى واحدهاى حادثه دیده ناشى 
از ســیل در خوروبیابانک بعنوان اولین کاربازســازى 
بنیادمسکن انقالب اسالمى اصفهان درمنطقه لردکنو 
کلیدخورد. ســال 1359 شــروع جنگ تحمیلى، بنیاد 
مســکن انقالب اســالمى اســتان اصفهان با حضور 
در مناطق جنگ زده نســبت به بازســازى واحدهاى 
آســیب دیده اقدام و همچنین در سال 1365 در حادثه 
بمباران اصفهان، با توزیع مصالح ساختمانى به قیمت 

تعاونى(شیشه، سیمان، آهن و ...) بین مردم آسیب دیده 
به بازسازى منازل کمک نمود.

بعد از زلزله گیالن-زنجان در 31 خرداد 1369، با هدف 
ارتقاء سطح کیفى واحدهاى مسکونى و ترویج فرهنگ 
ساخت و ســاز اصولى، تسهیالت بهســازى مسکن 
روستایى طى سالهاى 74 الى 84 با سقف وام 5 میلیون 
ریال تا 50 میلیون ریال جهت ســاخت واحد مسکونى 
طبق ضوابط ابالغ گردید که اســتان اصفهان طى 10 
سال 9820 واحد مســکونى را با کمک این تسهیالت 

مقاوم نمود.
بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان از زمان 
جنــگ تحمیلى در برون و درون اســتان مســئولیت 
بازسازى واحدهاى مســکونى آســیب دیده ناشى از 
حوادث را بر عهده داشته که مهمترین آنها تا پایان سال 

97 بشرح ذیل مى باشد:
زلزله قائنات-اســتان خراســان-23 آبان 1358--- 

بازسازى 180 واحد
خــرداد   21 کرمــان  گلبافت-اســتان  زلزلــه 

1360---بازسازى 60 واحد
سیل داراب-اســتان فارس-آذر 1365---بازسازى 

3000 واحد
(گیــالن- (رودبار،منجیل)اســتانهاى  زلزلــه 

زنجان)31خرداد1369---بازسازى5850 واحد
زلزله بم-اســتان کرمان-5 دى 1382---بازسازى 

9600 واحد
زلزلــه بروجرد-اســتان لرســتان-11 فروردیــن 

1385---بازسازى 18800 واحد
زلزله ورزقان-اســتان آذربایجان شــرقى-21مرداد 

1391---بازسازى2354واحد
زلزلــه ســرپل ذهاب-اســتان کرمانشــاه-21 آبان 

1396---بازسازى 20000 واحد
ســیل پلدختر-اســتان لرســتان-12 فروردیــن 

1398---بازسازى 4600 واحد
بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان در قالب 
ســتاد معین بازسازى درمناطق ســیل زده و زلزله زده 
خارج ازاستان از سال 1369 تا پایان سال 1398 موفق به 
بازسازى 50076 واحد شهرى و 13759واحد روستایى 
(مجموعا 63835 واحد مســکونى شهرى و روستایى) 
شده اســت و همچنین در بعد درون اســتانى از سال 
1373 تاکنون موفق به بازسازى مجموعا 10098 واحد 
مسکونى شهرى و روستایى بااعتبارى بالغ بر 2هزار و 

730میلیارد ریال شده است.
در فروردین ســال 98 بر اثر بارندگیهایى که کل کشور 

را فرا گرفته بود در اســتان اصفهان نیز به 5762 واحد 
مسکونى خســاراتى از 30 الى 100 درصد وارد آمد که 
اعتبارى معــادل 1215 میلیارد وپانصــد میلیون ریال 
تسهیالت بانکى و 461 میلیارد ریال کمک بالعوض 
و 13500 تن سیمان رایگان جهت احداث 2080 واحد 
مســکونى شــهرى و روســتایى و تعمیر 1714 واحد 

اختصاص یافت که بصورت کامل جذب گردید.
در ســال 99 به منظور بازســازى 98 واحــد احداثى و 
856 واحد تعمیرى مبلغ 186 میلیارد ریال تســهیالت 
بانکــى و 69 میلیارد ریــال کمک بالعــوض و 20 
میلیــارد ریال اعتبارعمرانى ابالغ شــد کــه عملیات 
احــداث و تعمیــر و پرداخــت تســهیالت درحــال

 انجام است.
زلزله بهمن ماه 99 درشهرستان سمیرم با اعتبارى بالغ بر 
365 میلیارد ریال تسهیالت بانکی و 169 میلیارد ریال 
کمک بالعوض در حال انجام است        ( 58 واحداحداثى 
شــهرى ، 159 واحد احداثى روســتایى و 355 واحد 
تعمیرى شهرى و روستایى که جمعا 572 واحد درحال 

بازسازى است)
1-پروژه جابجایى محله هاى کوشــک و قلعه شــهر 
ســمیرم به تعداد 120 واحد به قسمت امن شهر که در 
این راستا با کمک تسهیالت بانکى ، کمک بالعوض و 

کمک خیر محترم در حال احداث مى باشد.
2-درجاسازى و جابجایى تعداد 56 واحدمسکونى آسیب 

دیده در روستاى دره بید شهرستان تیران و کرون.
3-بازسازى و نوســازى تعداد 278 واحدمسکونى در 
روستاى کلوسه شهرستان فریدونشــهر بعنوان اولین 

روستاى منطقه پشتکوه دوم.
جهت ایمن سازى روستاها با همکارى مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان مستحدثاتى نظیر پل، کانال، سیل 
بند و ... بااعتبارى بالغ بر 270 میلیــارد و 461 میلیون 
ریال اجرا شده است. در کنار این پروژه ها، پروژه هایى 
نظیر احداث 27 پایگاه اورژانس، 5 پایگاه تله مترى زلزله 

نگارى از جمله اقدامات این بنیاد مى باشد.
در همین راستا در سال جارى جهت ایمن سازى روستاها 
150 میلیارد ریال اعتبار جهت اقدامات پیشگیرانه نظیر 
احداث کانال و سیل بند نیز به استان اختصاص یافت که 

در قالب 41 پروژه عمرانى اجرا شد.

مسکن روستایى :
در سال 82 به منظور ارائه برنامه مدون جهت بهسازى 
واحدهاى مســکونى روســتایى اولیــن آمارگیرى از 
ویژگى هاى مسکن روستایى برگزار که مبناى تدوین 

طرح ویژه بهسازى مسکن روستایى شد و طى سه دوره 5 
ساله در سال هاى 87، 92 و 97 ادامه یافت که براساس 
آمارگیرى سال 92 برنامه جامع مسکن روستایى تا افق 

1404 تدوین شد.
تسهیالت ویژه بهسازى مسکن روســتایى به عنوان 
یکى از مهمترین اقدامات دولت ها ظرف ســال هاى 
84 تاکنون مى باشد که توانسته نقش مهمى در ارتقاء 
درصد ساختمان هاى مقاوم در روستاها داشته باشد که 
در این خصوص از سال 84 تاکنون بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان تعداد 88943 واحد تسهیالت 
پرداخت نماید که تعــداد 62368 واحد بــه پایان کار 

رسیده است.
سهمیه این بنیاد در سال 1400 ده هزار واحد مسکونى 
اســت که تاکنون 5915 فقره ابــالغ 1351 فقره به 

بانک ها معرفى شده است.
جهت تکمیل و تعمیر مسکن و احداث حمام روستایى 
تســهیالت قرض الحسنه مسکن روســتایى در قالب 
بانکهاى دولتى و بانک هاى مهر ایران و پســت بانک 
از محل سپرده گذارى بنیادمســکن انقالب اسالمى 
کشــور، تاکنون مبلغ 352 میلیارد و 650 میلیون ریال 

طى سالهاى 79 الى 99 پرداخت شده است.
عالوه بر وظایف محوله این بنیاد اقدامات ویژه اى نظیر 

کمک به احداث خانه فرهنگ روســتا و ساخت اولین 
نیروگاه خورشیدى (مزرعه سبز) 20 کیلو وات در کشور 
اجرا کرده اســت که بعنوان نمادى از اقتصاد مقاومتى 

روستایى است.
استان اصفهان به عنوان اولین استانى است که جهت 
ترویج فرهنگ ساخت و ساز اصولى در روستاهاى متعدد 
اقدام به احداث مجموعه هاى مسکونى نموده است که 
در طى سال هاى 74 تاکنون تعداد 6114 واحد در قالب 
انبوه سازى روستایى انجام شده است و در سال 1400 

تعداد 3056 واحد در برنامه کار قراردارد .
از مهمتریــن اقدامات جنبى که این بنیاد جهت ســایر 
دستگاه هاى اجرایى انجام داده است احداث 13 مصلى 
اقامه نمازجمعه در شهرستان ها با اعتبارى معادل 153 
میلیارد ریال ، کمک به توســعه آستان مقدس آقاعلى 
عباس شهر بادرود با اعتبارى معادل 38 میلیارد و350 
میلیون ریال و کمک به تکمیل حــوزه هاى علمیه با 
اعتبارى معادل 34 میلیارد و 700 میلیون ریال و کمک 

به ساخت 89 باب خانه عالم روستایى مى باشد.

تفاهم نامه ها :
از اواخر ســال 97 بنیاد مسکن کشــور با انعقاد تفاهم 
نامه هایى با ســازمان هاى حمایتى نظیر کمیته امداد 
و بهزیستى در جهت تامین مســکن مددجویان تحت 
پوشش این ســازمان ها اقدام نموده است که در استان 

اصفهان بشرح ذیل مى باشد:
 خانواده هاى داراى حداقل دو معلول روســتایى: 120 

واحد
تکمیل واحدهاى داراى حداقل دو معلول روســتایى: 

17 واحد
خانواده هاى داراى حداقل دو معلول شهرى: 443 واحد

خانواده هاى ایتام:60 واحد
خانواده هاى طالب:42 واحد

 یکى از مهمترین تفاهم نامه هایى که اخیرا توسط دولت 
محترم و در جهت حمایت از قشر محروم و فاقد مسکن 
در برخى استان ها منعقد شد،در همین راستا تعداد 3000 
واحد به استان اصفهان اختصاص یافته است که از تاریخ 
پنجم تیرماه سال جارى تاکنون عملیات اجراى 2916 

واحد انجام شده است.
براســاس تفاهم نامه جدید مبادله شده فیمابین کمیته 
امداد حضرت امام (ره) و بنیاد مسکن، ساخت 20 هزار 
واحد براى مددجویان کمیته امداد و با کمک تسهیالت 
بانکى و کمک هاى بالعوض در سال آینده در دستور 
کار قرار دارد که شناسایى  و مقدمات اجرایى آن در حال 

برنامه ریزى است.
ســهمیه احتمالى اســتان مابین 1000 تا 1400 واحد 

خواهد بود.
تاکنون 16627 واحد مسکونى روستایى بیمه حوادث 

قهرى، سیل، طوفان، زلزله، رانش زمین،... شده است.
در اســتان اصفهان در راســتاى محرومیت زدایى و 
جهت تامین مســکن اقشــار کم درآمد ومحرومین 
در طول فعالیت تعداد 51343 واحدمســکن شهرى 
و تعداد 72965 واحد مســکن روســتایى و بازسازى 
تعداد 73933 واحد مســکونى در مناطق آسیب دیده 
استان و برون اســتان (جمعا تعداد  198 هزار و 241 
واحدمسکونى شهرى و روســتایى) به بهره بردارى 

رسیده است.

   گزارشى از فعالیت ها و عملکرد بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در حوزه روستا


