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کودکان از چه مى ترسند؟جشنواره کودك در بیمارستان امام حسین (ع)کمک کرونا به «قهرمان» فرهادىانتظار ایران از طرف هایى که به مذاکرات وین مى آیند پایان تعطیالت 2 روزه گاندوها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خوردن روزانه 
گردو چه اثرى بر 
روى پوست دارد؟

نقش جهان در معرض فرونشست نیم مترى
3
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استاندار جدید 
اصفهان: 

وعده نمى دهم و 
فقط گزارش کار 
ارائه مى کنم

مصرف روزانه نصف پیمانه گردو مى تواند سطح 
کلسترول خون را پایین آورد و براى سالمت کلى 

شما مفید است. اما جدا از حفظ سالمت قلب، 
گردو در بحث زیبایى پوست هم یک سوپر 
غذاى واقعى است. گردو مملو از ویتامین...

وزیر کشــور پس از تجدید میثاق با آرمان هاى 
شهداى آرمیده در گلستان شهداى اصفهان، در 
ســالن نگین فوالد مبارکه براى شرکت در آیین 
تکریم عبــاس رضایى اســتاندار قبلى و معارفه 
سیدرضا مرتضوى استاندار جدید اصفهان حاضر 
شد. در ابتداى این مراســم، امام جمعه اصفهان 
گفت:کمبود آب مشــکل اصلى استان اصفهان 

است و رفع آن...

سد زاینده رود در حال احتضارسد زاینده رود در حال احتضار
حال و روز این روزهاى مایه حیات اصفهانى هاحال و روز این روزهاى مایه حیات اصفهانى ها

3

بیرانوند: رکورد کلین شیت
 براى تمام تیم است

دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران معتقد است که رکورد کلین شیت هایش 
فقط مربوط به خود او نیست. علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملى فوتبال 
ایران در نشســت خبرى پیش از بازى با کره جنوبى گفت: همانطور که 
مى دانید بازى سختى را خواهیم داشت. کره نشــان داده که تیم بسیار 

خوبى است. ما هم نشان دادیم در دیدارهاى اخیر ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ورود تدریجى 
دانش آموزان اصفهان 
به فضاهاى آموزشى

پهناى باند اینترنت کشور کم شد؟!
2

خلعتبرى : رقابت قهرمانى خلعتبرى : رقابت قهرمانى 
فقط بین سپاهان و فقط بین سپاهان و 
پرسپولیس نیست
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مدیرکل دارو سازمان غذا مدیرکل دارو سازمان غذا 
و دارو :و دارو :

برنامه اى براى برنامه اى براى 
واردات «جانسون واردات «جانسون 

و جانسون» و جانسون» 
نداریمنداریم

بازیگر و کمدین «خندوانه» 
که از مدرسه اخراج شد!

مدیرعامل شرکت گاز مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان خبر داد؛ استان اصفهان خبر داد؛ 

اشتراك پذیرى اشتراك پذیرى 
2020 هزار مشترك  هزار مشترك 

گاز طبیعى در گاز طبیعى در 
استان استان 

                                                                                                                                                                     تاریخ انتشار: 1400/07/20
مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى منحله ( درحال تصفیه ) مرغدارى 
ساحل به شماره ثبت 523 با شناسه ملى 10260105375رأس ساعت 9 صبح مورخ  
1400/08/02 در محل نجف آباد خیابان شــیخ بهائى کوى شهید شریفى ( کرباسى ) 
پالك 16 تشکیل مى گردد. بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل مى آید که 
شخصاً و وکالتاً رأس ساعت و روز مقرر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1- گزارش هیئت تصفیه
2- تمدید مهلت قانونى شرکت منحله به مدت 2 سال

3-انتخاب و تمدید مدت اعضاى هیئت تصفیه

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

  

هیئت تصفیه شرکت تعاونى منحله (در حال تصفیه)مرغدارى ساحل            

تاریخ انتشار: 1400/07/20
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونى منحله ( درحال تصفیه ) 
مرغدارى ساحل به شماره ثبت 523 با شناسه ملى 10260105375رأس ساعت 11 صبح مورخ 
1400/08/02 در محل نجف آباد خیابان شیخ بهائى کوى شهید شریفى ( کرباسى ) پالك 16 
تشکیل مى گردد. بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل مى آید که شخصاً و وکالتًا 
رأس ساعت و روز مقرر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- گزارش هیئت تصفیه
2- تمدید مهلت قانونى شرکت منحله به مدت 2 سال

3- تمدید مدت و انتخاب اعضاى هیئت تصفیه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
و عادى بطور فوق العاده نوبت اول

هیئت تصفیه شرکت تعاونى منحله (در حال تصفیه)مرغدارى ساحل

طح 
کلى 
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شهردارى حنا

گزارش عملکرد شهردارى حنا 
در 6 ماهه اول سال 1400

عملکرد  شش ماههعنوانکد طبقه بندى
12,288,179,002درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى110000
2,564,905,168درآمدهى ناشى از عوارض اختصاصى 120000
167,200,000بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى130000
501,150,000درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى140000
755,771,000کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى150000
2,268,264,500اعانات ،کمک هاى اهدایى و دارائى ها 160000
20,075,284,200جمع کل حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى200000

38,620,753,870جمع کل منابع شهردارى 

عملکرد  شش ماههعنوانکد طبقه بندى
5,076,848,044جبران خدما ت کارکنان110000
2,955,076,513استفاده از کاال و خدمات 120000
112,740هزینه هاى تامین مالى و دارائى130000
557,470,000کمک هاى بالعوض150000
695,400,702رفاه اجتماعى160000
1,347,301,859سایر هزینه ها 170000
29,629,041,881تملک دارائى سرمایه اى 200000

گزارش درآمدهاى شهردارى حنا در 6 ماه اول سال 1400

گزارش هزینه هاى  شهردارى حنا در 6 ماه اول سال 1400

عملکرد  شش ماههعنوانکد طبقه بندى
632,325,520کالبدى و شهرسازى1
4,299,999,662محیط زیست و خدمات شهرى2
4,732,335,743ایمنى و مدیریت بحران3
5,268,063,377حمل و نقل و ترافیک4
9,409,576,853خدمات مدیریت5
558,140,600اجتماعى و فرهنگى6

39,861,505,617جمع کل هزینه ها

با تداوم روند فعلى، میدان نقش جهان 46 سانتیمتر فرونشست خواهد داشت
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مدیرکل دارو ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه واردات 
واکسن کرونا را ادامه مى دهیم، گفت: تا این لحظه حدود 
100 میلیون واکســن تأمین کردیم که بخش اعظم و 
حدود 90 درصدش مربوط به حوزه واردات و حدوداً 10 
میلیون از آن براى بازار تولید داخلى بوده است. مجموع 

واردات و تولید داخل تا مرز 200 میلیون ادامه مى یابد.
ســید حیدر محمدى گفت: در حوزه داروهاى کرونا سه 
داروى اصلى رمدســیویر، فاویپیراویر و توسیلیزومپ را 
تولید داخل داریم و هشت شرکت تولیدکننده رمدسیویر، 
سه تولیدکننده فاویپیراویر و یک تولیدکننده توسیلیزومپ 
داریم و اکنون به حدى رسیدیم که توان صادراتى خوبى 

هم بعد از پایین آمدن پیک پنجــم داریم. وى افزود: در 
حوزه واکســن کرونا هم اکنون سه تولیدکننده واکسن 
مجوز مصرف دریافت کردند و چنــد تولیدکننده هم در 

مسیر اخذ مجوز هستند.
محمدى درباره واردات «جانســون و جانسون» گفت: 
فعًال در این زمینه برنامه اى نیست. قول داده بودند که به 
ما واکسن دهند که اجرایى نشد. ما هم با توجه به اینکه 
میزان تولید داخلمان زیاد است و مشکلى نداریم، اصرار 
نداشــتیم. اگر ارســال کنند، دریافت مى کنیم و اگر نه، 
تولید داخلى با وفور موجود اســت و مستمراً هم افزایش 

مى یابد.

ســخنگوى وزارت امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات 
وین در داخل وزارت خارجه پیگیرى مى شــود، اظهار 
کرد:  هیچ متن و توافقنامه جدیدى قرار نیست مذاکره 
شــود و بعد از جمع بندى فرایند بررســى داخلى، یک 
ساعت هم براى نهایى کردن تاریخ مذاکرات از دست 

نمى دهیم.
سعید خطیب زاده درباره ترکیب تیم مذاکره کننده نیز 
گفت: اینکه در وزارت خارجه ترکیب تیم چطور باشد در 
ترکیب قبل هم از بانک مرکــزى، نفت و... بودند و این 
بار همین خواهد بود. مهم این اســت که تداوم از حیث 
گفتگوها انجام خواهد شد. وى افزود: شبانه روز دوستان 

ما در حال مرور مباحث هستند و روزهاى آتى روزهایى 
خواهد بود کــه تعامالت بیشــترى را در حوزه برجام و 

گفتگوهاى وین شاهد خواهید بود.
این دیپلمات ارشد ایرانى همچنین گفت: انتظار ما این 
اســت که تمامى طرف ها وقتى به وین مى آیند این بار 
با این درك از واقعیت بیایند کــه راه فرارى جز اجراى 
تعهداتشــان ذیل برجام ندارند، باید اطمینان کامل به 
جمهورى اســالمى ایران بدهند که هیچ طرفى نقض 
برجام را نخواهد کرد، هیچ طرفى به بهانه هاى واهى از 
جنس تحریم هاى فراسرزمینى یک کشور ثالث تعهدات 

قطعى دوجانبه خودشان را زیر پا نمى گذارند.

برنامه اى براى واردات 
«جانسون و جانسون» نداریم

انتظار ایران از طرف هایى که 
به مذاکرات وین مى آیند

ثبت الکترونیکى ازدواج 
  میزان | رئیس کانون سردفتران ازدواج و 
طالق از فعال شدن ثبت الکترونیکى ازدواج در 
سراسر کشور و حذف دفاتر ثبت سنتى ازدواج خبر 
داد. على مظفرى افزود: با ثبت الکترونیکى ازدواج، 
بعد از امضاى سند ازدواج، اثر انگشت زوجین در 
سامانه ثبت خواهد شد و ســند ازدواج در اختیار 

زوجین قرار مى گیرد.

استخدام گرایى 
در وزارت نفت

به دنبال    خبرگزارى صدا و سیما |
افتخار آفرینى و کسب مدال طال توسط محمدرضا 
گرایى کشــتى گیر فرنگى کار کشورمان، روابط 
عمومى وزارت نفت خبر داد که درخواســت این 
قهرمان کشــورمان براى جذب در صنعت نفت 
مورد موافقت وزیر نفت قرار گرفت و بر اســاس 
دستور آقاى اوجى مراحل جذب گرایى به سرعت 

انجام مى شود.

بلیت 2 میلیونى 
براى بازى ایران و کره!

ن  و معا   باشگاه خبرنگاران جوان |
اجتماعى پلیس فتا ناجا گفت: بر اساس رصد هاى 
صورت گرفته در فضاى مجازى، شخصى که در 
شبکه هاى اجتماعى با تبلیغات مختلف و دروغین، 
مدعى فروش بلیت دیدار فوتبال بین تیم هاى ملى 
ایران و کره جنوبى در اســتادیوم آزادى بود، چند 
ساعت پس از اقدام مجرمانه خود مورد شناسایى 
قرار گرفته و دستگیر شد. سرهنگ رامین پاشایى 
افزود: متهم در اعترافات خود اقرار کرد که به قصد 
کالهبردارى از هموطنان فروش این بلیت ها را 
حتى تا مبلغ دو میلیون تومان به طعمه هاى خود 

پیشنهاد داده است.

عقاب، شاهین و حاال 
ققنوس

سایت    باشگاه خبرنگاران جوان | 
اتحادیه جهانى کشــتى که پیش از این با انتشار 
توییتى لقب «عقاب» را براى محمدرضا گرایى 
قهرمان فرنگى کار المپیک در وزن 67 کیلوگرم 
پیشــنهاد کرده بود، پس از قهرمانى او در جهان 
این بار لقب «ققنوس» را براى این کشتى گیر در 
نظر گرفت و نوشت: «اگر لقب محمدعلى گرایى 
«شاهین» باشد مى توان محمدرضا را «ققنوس» 
نامید، زیــرا او بار ها از خاکســتر هاى نزدیک به 

شکست برخاسته است.» 

پیشى گرفتن پسران مجرد 
از دختران

محمود مشفق، جمعیت شناس    ایسنا|
با اشاره به قائل شــدن پنج سال فاصله سنى (به 
طور میانگین) میان دختران و پسران براى ازدواج، 
تصریح کرد: جمعیت پسران 20 تا 39 ساله مجرد 
حدود پنج میلیون و 700 هزار نفر و دختران 15 تا 
34 ساله مجرد حدود سه میلیون نفر است. درواقع 
نسبت جنسى در اینجا حدود 191 است؛ یعنى در 
مقابل هر 100 دختر در سن ازدواج 191 پسر در 
سن ازدواج داریم و نســبت پسران ازدواج نکرده 
در این سنین دو برابر دختران است که این نشان 

دهنده عدم توازن جنسیتى در سن ازدواج است.

عضالت رونالدو 
مسخره شد!

گیــر  کشــتى  «شــیمس»    فارس|
مشهور ایرلندى در مســابقات کشتى کج درباره 
فوق ســتاره پرتغالى گفت: رونالــدو 5 ثانیه هم 
نمى تواند در رینگ دوام بیاورد. او بازیکن ضعیفى 
است و عضالتش نرم است و حتى در برابر باد هم 
نمى تواند مقاومت کند. عضالت او نمایشى است 

و قدرتى ندارد.

قدرت فقط 
در ساخت موشک نیست

آیــت ا... ســید ابراهیم رئیســى،    تسنیم|
رئیس جمهور روز گذشته در آیین بازگشایى رسمى 
دانشگاه ها با بیان اینکه برنامه هاى دولت سیزدهم 
براى ساختن ایران قوى نیازمند حرکت قوى در تولید 
علم است، تصریح کرد: قدرت فقط در ساخت موشک 
نیست، اگر چه پیشرفت در این عرصه نیز مایه افتخار 
است، اما باید در عرصه هاى دیگر علمى و فناورى نیز 
پیشرفت کنیم تا کشور در جنبه هاى مختلف قدرتمند 
شود. اقتصاد دریا، اقتصاد گردشگرى، اقتصاد فضاى 
مجازى و اقتصــاد دیجیتال از عرصه هایى اســت 
که جاى کار زیادى دارد و امروز برخى کشــورهاى 
همسایه به اندازه درآمد نفتى ایران از عرصه دیجیتال 

و فضاى مجازى درآمد کسب مى کنند.

به جمع بندى نهایى 
نزدیک شدیم

وزیر امور خارجه در خصوص گام هاى    ایرنا |
ایران براى بازگشــت به مذاکرات وین اظهار کرد: 
ما بررســى ها و مطالعات خود بــر روى گفتگوهاى 
اخیر وین را به طور فشــرده انجام دادیم و به جمع 
بندى نهایى خیلى نزدیک شدیم؛ امیدواریم بتوانیم 
تاریخى را براى بازگشــت به مذاکرات وین تعیین 
کنیم. امیرعبداللهیان افزود: در عین حال طرف هاى 
مقابل وقت دارند با برخى اقدامات عملى، نیت و اراده 
براى بازگشت به تعهدات خود را به ما نشان دهند؛ در 
هر صورت چنانچه تمامى طرف ها به تعهدات خود 
بازگردند و پایبندى خود را نشان دهند، ما نیز سریعًا 

این کار را انجام خواهیم داد.

ساماندهى 
ممنوع الخروجى ها

رئیس قــوه قضاییه با بیــان اینکه    انتخاب|
برخى دستگاه ها مثل سازمان مالیاتى و بانک ها هنوز 
بدون اطالع رسانى مناســب افراد را ممنوع الخروج 
مى کننــد، گفــت: بــه زودى بخشــنامه اى براى 
ســاماندهى ممنوع الخروجى هــا صادر مى شــود. 
حجت االسالم والمسلمین محســنى اژه اى افزود: 
گاهى فردى ممنوع الخروج مى شــود که بعداً معلوم 
مى شود ضرورتى براى این کار نبوده و مشکل دیگر 
این است که حتى برخى افراد با آنکه قانون تصریح 
کرده حکــم ممنوع الخروجى پــس از 6 ماه بالاثر 
مى شــود باز هم با وجود پرداخت مالیات ها، تسویه 
با بانک ها و یا صدور قرار منــع تعقیب و پایان دوره 

محکومیت همچنان ممنوع الخروج هستند.

پایش سالمت 707 هزار نفر 
در مرزها

مهدى ولى پور، رئیس سازمان امداد و    مهر |
نجات هالل احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتى 
پیشگیرى از شــیوع بیمارى کرونا در مبادى مرزى 
رسمى کشــور که با همکارى جمعیت هالل احمر 
همراه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
در حال انجام اســت، 707 هــزار و 379 نفر پایش 
شدند و 192 هزار و 599 تست کرونا هم از مسافران 

گرفته شد.

پایان قرنطینه 107 روزه 
  ایسنا| مقامــات ســیدنى، بزرگ تریــن 
شهر استرالیا و مرکز ایالت نیو ســاوت ولز از پایان 
قرنطینه 107 روزه در این شــهر خبر دادند. بیشتر 
محدودیت ها اکنون براى افرادى که به طور کامل 
در برابر کروناویروس واکسینه شــده اند، آزاد شده 
است. اکنون افراد مى توانند در کافه ها و رستوران ها 
حضور پیدا کرده و به سالن هاى ورزشى، کتابخانه ها 
و استخرها مراجعه کنند. پس از آنکه واکسیناسیون 
کامــل 70 درصدى جمعیت افراد باالى 16 ســال 
در ایالت نیو ســاوت ولز انجام شــد، بــزرگ ترین 
شهر استرالیا توانســت محدودیت هاى کرونایى را 

لغو کند.

خبرخوان

اپراتورهاى اینترنت ثابت اعالم مى کنند که مشــکل 
کاهش سرعت و افت کیفیت اینترنت در کشور مربوط به 
این شرکت ها نیست و بخاطر کمبود پهناى باند در کشور 
است. همچنین طبق شنیده هاى «زومیت»، نزدیک به 
دو ماه اســت که افزایش پهناى باند شرکت ارتباطات 

زیرساخت متوقف شده است.
مشــکالت اینترنت کشــور در دو ماه گذشته افزایش 
درخورتوجهى یافته و امروز این مشــکالت به اوج خود 
رسیده اســت. از حدود دو ســاعت پیش نیز رادار هاى 
ابرآروان که وضعیت ارتباطات اینترنت ایران را براساس 
اطالعات زیرساخت کشور در لحظه رصد مى کند، نشان 
داده است که وضعیت اختالل اینترنتى در ایران به اوج 

خود در شهرهاى مختلف رسیده است.
 مدیران برخى شــرکت هاى اینترنتى، اعالم مى کنند 
که ایــن مشــکل ربطى به زیرســاخت هاى شــبکه 
آنها نــدارد و پهناى بانــدى که از شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت مى گیرند، با کاهش و کیفیت پایین مواجه 
مى شــود. به گفته آن ها، اینترنت در یک ماه گذشته در 
(packet loss) بعضى ســاعت ها دچار پکت الســت

 مى شود.
براســاس شــنیده ها، از زمان تغییر وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات افزایش ماهانه و موردنیاز کشــور در 
زمینه پهنــاى باند بین الملل اتفاق نیافتاده و کشــور با 
کاهش پهناى باند اینترنت مواجه است. گفته مى شود 
شوراى عالى فضاى مجازى که طبق دستورى باید مجوز 
واردات پهناى باند را به شرکت زیرساخت بدهد، مجوز 
واردات پهناى باند را براى این شرکت صادر نکرده است.

درحالى که اپراتورهاى اینترنتى اعالم مى کنند مشکل 
اینترنت کشور از کمبود پهناى باند از سمت زیرساخت 
است، روز یک شنبه رئیس ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویى در گفتگو با خبرگزارى «ایرنا» گفته 
است که پیرو شکایت هاى مطرح شــده درباره کندى 

اینترنت، مقرر شد که در اسرع وقت هم اپراتورها به ویژه 
شرکت مخابرات ایران و هم شرکت ارتباطات زیرساخت 

نسبت به توسعه هاى الزم اقدام کنند.
فالح تأکید کرده اســت: با آغاز سال تحصیلى جدید از 
مهرمــاه و برگزارى اغلب کالس هاى دانشــجویان و 
دانش آموزان به صورت مجازى میزان و حجم استفاده 
از اینترنت افزایش درخورتوجهى یافته است که این امر 

موجب کندى سرعت اینترنت در برخى نقاط و در ساعات 
پیک استفاده شد. این شلوغى در ساعات پیک درنهایت 

باعث نارضایتى برخى از مشترکان شد.
فالح اضافــه کرده طبق جلســه اى که بــا اپراتورها، 
مخابرات و شرکت زیرساخت داشــته اند، نقاط داراى 
مشــکل در شــبکه هم در اپراتورها و هم در شــرکت 
ارتباطات زیرساخت شناسایى و مقرر شده که در اسرع 

وقت هم اپراتورها به ویژه شرکت مخابرات ایران و هم 
شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به توسعه هاى الزم 
اقدام کنند و سازمان تنظیم هم مسئول پیگیرى موضوع 
تا انجام کامــل اقدامات خواهد بــود. او ابراز امیدوارى 
کرده که با انجام این اقدامات، مشکل کندى اینترنت در 
ساعات پیک در برخى نقاط کشور حل و رضایت مردم 

حاصل شود.

پهناى باند اینترنت کشور کم شد؟!

«خبر فورى» گفتگویى بــا محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
اسبق صمت انجام داده است که بخش هاى مهم آن را 

در ادامه مى خوانید.
■ کسانى که در شبکه هاى اجتماعى هشتگ «محاکمه 
روحانى» را مى زنند قطعًا عوامل اجنبى اند؛ یا مستقیم یا 

با واسطه!
■ یکى از بدترین اخالقیات مــا ایرانى ها عدم توجه به 

خدمات گذشتگان است.
■ فقط عضو هیئت مدیره سه شرکت هستم.

■ بــه دادگاه گفتیم کپى اســامى این شــرکت ها که 
مى گویند مال من اســت را بدهد اگر مال ماست برویم 
صاحبش شویم. یک سایتى نوشته بود خاندان نعمت زاده 
250 شرکت دارند، هرچه شــرکت پتروشیمى، فوالد و 

مس بود را نوشته بودند مال نعمت زاده هاست!
■ در دادگاه گفتنــد آقــاى نعمــت زاده یکــى از این 

پتروشیمى هایت را بفروش بیا بدهى دخترت را بده.
■ من دارایى خودم، همســرم و فرزندانم را طبق اصل 

142، شش بار به سران قوه وقت گزارش داده ام.
■ وزیر اقتصاد از شوراى رقابت حمایت مى کند، توصیه ام 

این است این را تعطیل کنید.
■ براى مواردى که واقعاً انحصارى است مثل سوخت که 
هنوز پاالیشگاه خصوصى وجود ندارد، واردات و صادرات 
سوخت انجام نمى شود و قیمت آزاد نیست؛ شوراى رقابت 

مى تواند قیمت مشخص کند.
■ دخالــت دولــت در امــور بــزرگ تریــن لطمه به 

خودروساز هاست.
■ خودروسازها دولتى نیستند، بیشترین سهام دولتى در 

آنها چهارسال پیش 14درصد بود.
■ تنها حمایتى که از خودروســازها مى شــود حمایت 
تعرفه اى اســت، آن هم واقعى اش کمتر از چیزى است 

که گفته مى شود.
■ آنها که براى قیمت خودرو جلــوى وزارتخانه تجمع 

مى کنند یا دالل اند یا نماینده دالل ها.
■ ما باید برویم روى تولید ســه میلیون خودرو در سال، 

دولت هم باید از قیمتگذارى دست بردارد.
■ نمى شــود که چهار نفر بیایند جلوى وزارتخانه شعار 
بدهند و وزیر هم کوتاه بیاید و بگوید قیمت را دو ســال 

دیگر اعالم مى کند.

مدیر آژانس امنیت بهداشت انگلیس هشدار داد: افرادى 
که زمستان امسال همزمان به آنفلوآنزا و کووید19 مبتال 
مى شوند، دو برابر بیشــتر از افرادى که فقط به کرونا 

مبتال هستند، احتمال دارد جان خود را از دست بدهند.
دکتر «جنى هریس» همچنین هشدار داد که انگلیس 
با یک زمستان «نامعلوم» روبه روست زیرا هم ویروس 
آنفلوآنزا و هم کووید19 براى اولین بار در سطح جامعه 
و پس از پایان قرنطینه هــاى کرونایى در حال گردش 
هســتند. وى همچنین از مردم این کشــور خواست تا 
در صورت واجد شرایط بودن براى واکسیناسیون، هم 

واکسن کووید19 و هم آنفلوآنزا را تزریق کنند.
وى همچنین هشدار داد که انگلیس ممکن است امسال 

با آنفلوآنزاى «چند سویه » و کاهش ایمنى مردم مواجه 
شود زیرا محدودیت هاى سال گذشته مرتبط با کووید19 
به این معنى بود که میزان شیوع ویروس آنفلوآنزا در این 
کشور بسیار پایین بوده و متعاقب آن، میزان ایمنى افراد 

در برابر آنفلوآنزا کاهش یافته است.
هریس همچنین افزود که به طور متوسط   ساالنه حدود 
11 هزار نفر بر اثر ابتال به ویروس آنفلوآنزا جان خود را 

از دست مى دهند.
مدیر آژانس امنیت بهداشت انگلیس همچنین گفت که 
تسلط و گسترش سویه دلتا در سطح جهان، باعث نابودى 
سایر سویه هاى کروناویروس شده اما ما همچنان باید 

نسبت به این ویروس هوشیارانه عمل کنیم.

سود سهام عدالت سال 1398 برخالف سال هاى قبل که 
در یک مرحله پرداخت مى شد، تقریباً در سه مرحله صورت 
گرفت که دو مرحله آن تحقق یافت و پرداخت مرحله سود 
هنوز صورت نگرفته و به نظر مى رسد قرار است همزمان 

با سود سال 1399 پرداخت شود.
در این راستا، آخرین خبر در مورد واریز این سود از سوى 
محمدعلى دهقان دهنوى، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار مطرح شد که در اواسط شــهریورماه  اعالم کرد 
بخشى از عدم پرداخت به دلیل افزایش سرمایه شرکت ها 

بود. شرکت هایى که سود خود را پرداخت نکردند از نظر 
انضباطى با آنها برخورد مى شود. از آنجا که مقدار سود کم 
است، با سود سال 1399 پرداخت مى شود، زیرا پرداخت 
سود سال 1399 نیز نزدیک اســت، مجامع برگزار شده 

است.
با این حال، تا کنون خبرى از تنبیه انضباطى شرکت هاى 
متخلف و همچنین زمان پرداخت سود سال 1399 نشده 
و واریز بخش سوم سود سهام عدالت سال 1398 همچنان 

در هاله اى از ابهام است.

تعدادى از افراد مشــهور عرب زبان در طرحى شــرکت 
کرده اند که در ازاى دریافت پول، طرفدارانشان مى توانند با 

آن ها مکالمه مستقیم داشته باشند.
به گزارش «الجزیره»، تعدادى از بازیگران اهل مراکش در 
طرحى شرکت کرده اند که طى آن مردم در ازاى چند دقیقه 
تماس تلفنى یا تصویرى با ستاره مورد عالقه شان، باید پول 
پرداخت کنند. هزینه این گفتگو ها بر حسب زمان و اینکه 

بازیگر مورد نظر مخاطبان کیست، متفاوت خواهد بود.
در این طرح که واکنش هاى بسیارى در فضاى مجازى در 
میان کاربران عرب زبان به دنبال داشته، هر یک از عالقه 

مندان مى تواند با پرداخت مقدار معینى از پول با بازیگر مورد 
عالقه خود مکالمه تلفنى و حتى تصویرى داشته باشند. 
آنها همچنین مى توانند از بازیگر مورد نظر خود بخواهند 
ویدیو هایى براى تبریــک روز تولد، ســالگرد ازدواج یا 

مناسبت هاى دیگر براى آنها ارسال کند.
قیمت این مکالمه هاى تلفنى یا تصویرى بر حسب مدت 
زمان مکالمه با بازیگر مورد نظر متفاوت بوده و از 400 تا 
1000 درهم مغربى که معادل 44 تا 222 دالر مى شــود، 

متغیر خواهد بود.
بسیارى از بازیگران، خواننده ها و افراد مشهور عرب زبان از 

این طرح استقبال کرده و در آن شرکت کرده اند. این افراد 
با انتشار ویدیو هایى ضمن معرفى این طرح آمادگى خود را 
براى ارتباط مستقیم با طرفدارانشان در ازاى دریافت پول 

اعالم کرده اند.
در این بین یکى از بازیگران اهل مراکش عنوان کرده است 
که هدفش از شرکت در این طرح جمع آورى ثروت نیست؛ 
بلکه او قصد دارد با ســرمایه اى که از این طریق به دست 
مى آورد فعالیت هاى خیرخواهانه انجام دهد و به خیریه ها 

کمک کند.
طبق این گزارش، تا کنون 200 هنرمند عرب زبان در این 

طرح شــرکت کرده اند که تمامى آن ها از کشور مراکش 
نیستند و برخى از آنها از کشور هاى حاشیه خلیج فارس، 
شــمال آفریقا، اروپا و برخى دیگر از کشــور هاى جهان 

هستند.
همچنین تعداد درخواست کننده ها براى ارتباط با بازیگران 
و خواننده ها تا کنون 70 هزار نفر اعالم شده و پیش بینى 
مى شود همچنان بر تعداد این افراد افزوده شود. برخى از 
کاربران در شبکه هاى اجتماعى ضمن تمسخر و انتقاد از 
این طرح، سلبریتى ها را متهم به سوءاستفاده از مردم براى 

ثروت اندوزى کرده اند.

نعمت زاده: 

کسانى که هشتگ «محاکمه روحانى» را مى زنند 
عوامل اجنبى هستند!

ابتالى همزماِن کووید و آنفلوآنزا خطر مرگ را
 2 برابر مى کند

پرداخت بخش سوم سود سهام عدالت 
در هاله اى از ابهام

مکالمه با سلبریتى محبوب در ازاى پرداخت پول!
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بدقولى علوم پزشکى براى 
ساخت مرکز غربالگرى شهرضا

ناصر اسـدى، فرماندار شـهرضا بـا بیان اینکـه براى 
سـاخت مرکـز غربالگـرى سـرطان بیمارسـتان 
امیرالمومنیـن(ع) خیـر درخواسـت نقشـه کـرده 
اسـت،گفت: دانشـگاه علـوم پزشـکى در ایـن میان 
بدقولى کـرد و نقشـه را تحویل نداد تا خیـر کمک به 

ساخت کند. 

نذر خون 20 هزار اصفهانى 
در محرم و صفر 

على فتوحى، مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان از 
نذر خون 20 هزار و 500 اصفهانى در ماه هاى محرم 
و صفر امسـال خبر داد و گفت: مشارکت امسال مردم 
اسـتان در پویش نـذر خون 5 درصد نسـبت به سـال 

گذشته افزایش داشته است.

هوشمندسازى شوراى معابر 
مدیـر کل طرح هـاى توسـعه شـهرى و منطقـه اى 
شـهردارى اصفهان گفـت: همزمان با آغـاز ماه ربیع 
االول، فرآیند هوشمندسازى شوراى معابر در منطقه 
هفت شهردارى به صورت پایلوت اجرایى شد. علیرضا 
ستوده اظهار کرد: در راستاى هوشمندسازى سیستم 
شهرسازى و الکترونیکى شـدن فرآیندها و در جهت 
تحقق اهداف اعضاى شوراى اسـالمى شهر، فرآیند 
شـوراى معابر در منطقه هفت شـهردارى اصفهان به 

صورت پایلوت مورد بهره بردارى قرار گرفت.

جشنواره کودك در 
بیمارستان امام حسین (ع)

همزمان با برگزارى سـى و چهارمین دوره جشـنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان، سالن اکران 
بیمارسـتان امام حسـین (ع) با همکارى شـهردارى 
اصفهان و جشنواره فیلم کودك آماده اکران فیلم هاى 
این دوره جشنواره شـد. برنامه «شادمانى در سرزمین 
خیال» همراه با نمایش فیلم در سالن این بیمارستان 

نیزاجرا مى شود.

فعالیت 357 خانه هالل 
در استان

على محمدهاشـمى ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اسـتان اصفهـان گفـت: در مدیریـت بحـران، 
توانمندسـازى افراد جامعه مهمترین اقدام است و در 
حال حاضر 357 خانه هالل به طور رسـمى در استان 
شـروع به فعالیت کرده و آمـوزش الزم بـه نیروهاى 

داوطلب مستقر در این خانه ها داده شده است.

تفاهمنامه همکارى بین
 2 مجموعه علمى وصنعتى 

بـراى گسـترش همـکارى بیـن شـهرك علمـى و 
تحقیقاتـى اصفهـان و شـرکت پشـتیبانى و توسـعه 
فناورى و نوآورى فوالد مبارکـه تفاهم نامه همکارى 
بین دو مجموعه منعقد شد. از جمله مهمترین اهداف 
این تفاهم نامـه مى توان به ارایه خدمـات فنى، علمى 
و پژوهشى، در راسـتاى افزایش فناورى هاى صنعت 
فوالد با اسـتفاده از کلیه توانمندى هـاى علمى، فنى، 
نیروى انسانى، اطالعاتى، تجربه و تخصص دو طرف 

اشاره کرد.

رفع حادثه گرفتگى 
لوله فاضالب  در نایین

گرفتگى لوله فاضالب خیابان آزادگان نایین برطرف 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى نایین، این گرفتگى 
که بـه علت نفوذ ریشـه درخت به وجود آمـده بود، در 
مدت دو سـاعت برطرف شد. شـایان ذکر است طول 
شبکه فاضالب در منطقه نایین 160کیلومتر است که 
به صورت روزانه و مسـتمر توسط شرکت پیمانکاري 

شستشو و الیروبی می شود.

خبر

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: تعهد دســتگاه تعلیم و تربیت استان براى 
شــروع آموزش حضورى به خانواده ها، تامین ســالمت 
دانش آمــوزان و ایجاد امنیــت روانى خانواده هاســت. 
لیالسادات ابطحى گفت: در واقع اگر بخواهیم به فضاى 
مدرســه برگردیم، نمى توانیم تمامــى دانش آموزان را با 
هم وارد فضاى آموزشى کنیم، زیرا در این فضا ها ممکن 
است فاصله گذارى رعایت نشود و نتوانیم سالمت جسمى 
کودکان و نوجوانان را تامین کنیــم. وى ادامه داد: براى 
این منظور اگر بخواهیم به بازگشــایى مدارس بپردازیم 
اولین چیزى که مدنظر ماســت این اســت که گروه ها و 

دسته بندى دانش آموزان را طورى انتخاب کنیم که آن ها 
با فاصله گذارى درست و رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 
به صورت تدریجى، اقتضایى وارد فضا هاى آموزشى شوند. 
وى اظهار کرد: براین اساس الزم است که مدیریت جدى 
بر دانش آموزان ابتدایى صورت گیرد که بتوانند با رعایت 
دستورالعمل ها و شیوه نامه هاى بهداشتى در فضایى امن و 
سالم آموزش ببینند. معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان افزود: در حال حاضر مدارس روستایى و 
عشایرى استان که جمعیت کمترى دارند از فضاى حضورى 
بهره مند هستند. وى یادآور شد: بقیه فضا هاى آموزشى در 

آبان وارد فضاى حضورى تدریجى مى شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از اشتراك پذیرى 
19 هزار و 760 مشــترك تا پایان شهریورماه سال جارى 

خبر داد.
مصطفى علوى اظهار داشت: از ابتداى سالجارى تاکنون 
19 هزار و 760 مشترك جدید در بخش هاى مختلف اعم 
از خانگى، تجارى و صنعتى جذب این شرکت شده اند که به 
این ترتیب، تعداد مشترکین گاز طبیعى از بدو تأسیس این 
شرکت تاکنون، به یک میلیون و960 هزار مشترك رسیده 
و عمًال بیش از دومیلیون و یکصد هزار خانواده و همچنین 

صنعت از نعمت گاز بهره مندند.
وى بیان داشــت: در طول ســال جارى بیــش از 160 

کیلومتر شبکه گاز به شــبکه هاى گازرسانى استان اعم 
از 103کیلومتر شبکه شهرى و 56کیلومتر شبکه روستایى 
اضافه شده است که میزان شبکه گذارى از ابتداى تأسیس 
شرکت تاکنون، به بیش از 27 هزار و 160 کیلومتر رسیده 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین از 
نصب 49هزار انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان خبر داد 
و افزود: از این تعداد، 37هزار علمک در شهرها و 12هزار 
علمک انشعاب گاز طبیعى در روستاها بوده است.علوى، 
روســتاهاى بهره مند ازگاز طبیعى در سطح این استان را 
1060 روستا برشمرد و جمعیت تحت پوشش روستایى را 

بیش از 96 درصد عنوان کرد.

اشتراك پذیرى 20 هزار 
مشترك گاز طبیعى در استان 

ورود تدریجى دانش آموزان 
اصفهان به فضاهاى آموزشى

واقعیت هاى تلخى از سد زاینده رود به گوش مى رسد 
که امید ها را براى جان بخشى دوباره رودخانه به یأس 

تبدیل مى کند.
واقعیت هاى تلخى از سد زاینده رود به گوش مى رسد. 
ســدى که زندگى و ادامه حیات چند میلیون انسان 
بسته به آب ذخیره شده در آن است؛ بحران کم آبى 
و خشکسالى را با یک نگاه ساده به سد و پیرامونش 
مى توان فهمید. از روى شــاخص دیوار سد مى شود 
دید که 43 متر سد خالى از آب است. سدى که باید 
در حدود یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب آب در 
خودش ذخیره داشته باشد در حال حاضر 200 میلیون 
متر مکعب آب دارد. مقدار ذخیره شده آب پشت سد 
بستگى به میزان بارش هاى باالدست دارد و اگر برف 

و باران نیاید آبى هم ذخیره نمى شود.

میزان ورودى آب سد زاینده رود یک 
چهارم میزان خروجى آن است

مدیر اجرایى تاسیسات سد زاینده رود اظهار داشت: 

همانطور که ظاهر ســد هم نشان مى دهد متاسفانه 
حال سد زاینده رود خیلى خوب نیست.

بابک محمدى افزود: اکنون 20 متر مکعب بر ثانیه 
خروجى و 5 متر مکعب بر ثانیه ورودى داریم و میزان 
ورودى، یک چهارم میزان خروجى است که به اندازه 

سه چهارم از حجم سد آب در حال برداشت است.
مدیر اجرایى تاسیسات سد زاینده رود با بیان کاهش 
ورودى آب سد گفت: سال گذشــته در همین ایام 
چیزى در حدود 10 متر مکعــب بر ثانیه ورودى آب 
داشتیم که متاسفانه امسال روند کاهشى داشته و به 5 

متر مکعب بر ثانیه است.
وى ادامه داد: زمستان پارســال میزان بارش ها در 
ارتفاعات بسیار کم بود، اما آنچه بیشتر نگران کننده 
است نظر کارشناسان هواشناسى است که تا پایان 
آذر ماه بارشــى را پیش بینى نکرده اند. به طور حتم 
بارگزارى هاى جدید و برداشــت هاى غیراصولى و 
مصرف بى رویه از زاینده رود حال این سد را هم بدتر 

خواهد کرد.

■■■
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به شرایط موجود سد زاینده رود اظهار 
داشت: متاسفانه شرایط مناســبى براى حوزه آبریز 
زاینده رود وجود ندارد و با توجه به گزارش ســازمان 
هواشناسى، در مهرماه بارشى نخواهیم داشت و در 
اواخر آبان بارش ها به صــورت پراکنده خواهد بود 
و پیش بینى شــده که اواخر آذر شــرایط مناسب تر 
شــود، ولى امســال در فصل پاییز حدود 30 درصد 
کاهش بارش نســبت به نرمال را داریم و امیدواریم 

بارش ها زودتر به ثمر برسد تا ورودى سد به شرایط 
مناسبى برسد.

محمود چیتیان افزود: تنها طرحى که مانده سد تونل 
سوم کوهرنگ است که به اتمام رسیده، ولى سد هنوز 
مقدارى کار دارد حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکى 
داشته بنابراین تدابیرى اندیشیده شده که در مقاطع 
سیالبى یک مقدار آب از طریق تونل سوم کوهرنگ 
وارد حوزه زاینده رود کنیم، ولى متاسفانه بارش ها با 
توجه به اینکه مناسب نبوده به خصوص شاخص ما 

که کوهرنگ است شاخص مناسبى ندارد.

وزیر کشور پس از تجدید میثاق با آرمان هاى شهداى 
آرمیده در گلستان شهداى اصفهان، در سالن نگین 
فوالد مبارکه براى شــرکت در آیین تکریم عباس 
رضایى اســتاندار قبلى و معارفه سید رضا مرتضوى 

استاندار جدید اصفهان حاضر شد.
■■■

در ابتداى این مراســم، امام جمعــه اصفهان گفت: 
کمبود آب مشکل اصلى استان اصفهان است و رفع 

آن نیازمند همت مسئوالن کشورى واستانى است.
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان افزود: 
درصورت رفع مشــکل آب، دیگر مشــکالت مردم 
اصفهان قابل حل و الزم اســت مسئوالن کشورى 

براى رفع این مشکل اساسى تصمیم گیرى کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد با بیان اینکه آب 
هم همچون نفت جزو انفال است، تاکید کرد: دولت 
و حکومت تصمیم بگیرند و تقسیم کنند تا هر کسى 

سهم خودش را ببرد.
وى گفت: جمعیت امروز اصفهــان با جمعیت زمان 
شیخ بهایى که آب را تقسیم کرده قابل قیاس نیست و 
جمعیت آن موقع استان و اطراف این استان در حدود 
100 هزار نفــر بود در حالى که اکنون رشــد زیادى 

کرده است.

بحران آب در اصفهــان آتش زیر 
خاکستر است 

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان هم در این 
آیین گفت: اســتان اصفهان از قدیم اســتانى عالم 
پرور بوده و اکنون هم علماى بزرگى در این سرزمین 
پرورش یافته اند و الزم و ضرورى اســت هماهنگى 
بین مدیران بــا حوزه علمیه و نماینــده ولى فقیه در 

استان استمرار داشته باشد و پررنگ تر شود.
حجت االســالم و المسلمین ســیدناصر موسوى 
الرگانى با بیان اینکه اصفهان با بحران بزرگ آب که 
همچون آتشى زیر خاکستر بوده، مواجه است، گفت: 
اگر به داد و فریاد استان نرسیم، زمانى بیدار مى شویم 

که کار از کار گذشته است.
وى ادامــه داد: به جاى اینکــه از ویژگى هاى مثبت 
استاندار جدید اصفهان که بسیار زیاد است یاد کنم، 
عالقه دارم بگویم که باید کار جهادى و تالش عاقالنه 
وى باعث شود پس از پایان خدمت، وقتى نمایندگان 
ولى فقیه و مجلس پشــت تریبون حاضر مى شوند 
از خدمات ارزشــمندش دفاع و تقدیر کرده و از وى 
به عنوان کســى که به دنبال احیاى زاینده رود بوده، 

یاد کنند.

وزیر کشــور: بایــد با کمبــود آب 
سازگارى پیدا کنیم

در ادامه وزیر کشــور با بیان اینکه باید با کمبود آب 
سازگارى پیدا کنیم و در وهله اول الگوى مصرف خود 
را اصالح کنیم، گفت: الگوى بهره ورى آب بسیار مهم 

است و الگوى کشت را باید اصالح کنیم.
احمد وحیدى در مراســم تودیع و معارفه اســتاندار 
اصفهــان اظهار کرد: بــا وجودى که ایــران تحت 
تحریم هاى ظالمانه است، اما مردم ایران سرافراز و 
مقاوم هســتند. در چنین جمع هایى باید این سئوال 
را مطرح کنیم که آیا یک کار تشــریفاتى فقط انجام 
مى دهیم؟ آمدن و رفتن ها، نو شــدن هایى است که 
تغییراتى را در پى دارد و عالم در حال تحول است و تا 
هستیم باید تالش کنیم و این مراسم ها را تشریفات 

ندانیم و خدمت به خلق را در رأس امور قرار دهیم.
وحیدى ادامه داد: اصفهان نقطــه اتکاى بزرگى در 
انقالب و حرکت هاى ملى ایران اســت. در خدمت 
چنین مردمى بــودن توفیق باالیى مــى خواهد و 
اســتاندار جدید اصفهان انســانى خدوم و متواضع 
اســت که باید قدر این فرصت را بدانــد و به مردم 
بزرگ اصفهان خدمت صادقانــه کنند. وى تصریح 
کرد: اســتان اصفهان داراى ظرفیــت هاى بزرگى 
است و از نظر صنعتى ممتاز اســت و در کشاورزى 
جزو سه استان برتر کشور اســت. این استان داراى 
ظرفیت هاى بزرگى در گردشگرى است که مى تواند 
اقتصاد استان را متحول کند. البته مسئله آب مشکلى 
کشورى است و حتى در استان هاى به ظاهر پر آب 

مشکل آب داریم.
■■■

اســتاندار قبلى اصفهان هم در آیین معرفى استاندار 
جدید به تشریح خدمات خود در دوران مدیریت استان 
پرداخت و گفت: توســعه گلخانه هاى خود پایدار و 
ایمپلنت دندانى، همچنین دور درمانى خدمات پزشکى 
از دستاورد هاى علمى و اقتصادى دوران مدیریت من 
اســت و تدوین و ابالغ طرح آمایش اصفهان، تهیه 
ســند اقتصادى مقاومتى وفناورى ونوآورى، توسعه 
استان به سمت علم و فناورى با تشکیل منطقه ویژه 
علم و فناورى، توســعه دولت الکترونیک و کاهش 
5/2 درصدى نرخ بیکارى استان تا بهار 1400، رتبه 
نخست در پرداخت تســهیالت به فعاالن اقتصادى 

استان از دیگر دستاورد هاى دوران مسئولیتم است.
عباس رضایى افزود: درصورت حمایت سازمان برنامه 
و بودجه و دکتر وحیدى تا یک ماه دیگر آب شــرب 
اصفهان پایدار و تا پنج ســال حداقل اصفهان بزرگ 

قطعى آب شرب را نخواهد داشت.
■■■

اســتاندار جدید اصفهان هم با بیــان اینکه مردم را 
باید محرم خود بدانیم چراکه ســرمایه اصلى نظام 
اسالمى هستند، گفت: استاندار باید مطالبه گر حقوق 
مردم باشــد و در عین حال با نمایندگان مردم تعامل 
صحیح داشته باشد و شــرایط هم افزایى در استان را 

فراهم کند.

سید رضا مرتضوى اظهار کرد: در حکمرانى عقالنى 
تمدنى باید عقالنیت حاکم باشد و عقل تمدنى حکم 
مى کند براى حل مشکالت کشور نگاه به آینده هم 

داشته باشیم.
وى گفت: باید پاســدار میراث هویتى خود باشــیم 
و اصفهــان مهد این هویت و تمدن اســت و هویت 
اصلى آن شهداى انقالب اســالمى هستند. هویتى 
که شناسنامه آن با شهداى مدافع حرم و سالمت باز 
تعریف مى شــود. اصفهان داراى حوزه هاى علمیه 
قوى است و شــهرهاى این اســتان داراى هویت 

خاصى هستند.
مرتضوى ادامه داد: مردم را بایــد محرم خود بدانیم 
چراکه سرمایه اصلى نظام اسالمى هستند. توجه ویژه 
به نخبگان و اقلیت هاى دینى و اهالى ادب و شعر و 

صنعت در دستور کار بنده است.
وى گفت: باید نگاه ملى در حل مشکالت داشته باشیم 
و خط و مشــى این حرکت در جهت اهداف انقالب 
اسالمى باشد. ظرفیت منابع انسانى استان اصفهان 
بى بدیل است که این ظرفیت مى تواند به کمک مردم 
بیاید. ما وعده نمى دهیم و فقط گزارش کار و تالش 
خود را مى دهیم و حل مشکل آب و فرونشست زمین 

را جزو اولویت هاى خود قرار مى دهیم.
در پایان این مراسم ســید رضا مرتضوى به عنوان 
اســتاندار جدید اصفهان معرفى و از خدمات عباس 

رضایى استاندار سابق قدردانى شد.

سخنان سردسیرى و گرمسیرى چهره ها در مراسم تودیع و معارفه سکاندار جدید ساختمان گلدسته

استاندار جدید اصفهان:وعده نمى دهم و 
فقط گزارش کار ارائه مى کنم

حال و روز این روزهاى مایه حیات اصفهانى ها

سد زاینده رود در حال احتضار

مدیرکل سازمان زمین شناسى اصفهان گفت: زاینده رود هنوز خاصیت 
بارورى دارد و اگر به صورت پایدار جریان یابد، مى تواند آبخوان را تغذیه 
کند و سرعت فرونشست کاهش یابد؛ البته باید خروجى آبخوان را کاهش 

دهیم و آبى برداشت نشود.
رضا اسالمى درباره فرونشســت بناهاى تاریخى استان اظهار داشت: 
فرونشست تمام بخش هاى زندگى انسانى در اصفهان را تحت تاثیر خود 
قرار داده و از بناهاى تاریخى گرفته تا خانه هاى مسکونى، همه در خطر 

هستند و نمى توان تفاوتى بین ارکان مختلف قائل شد. 
وى ادامه داد: یک بنا هر چقدر هم که اصولى ســاخته شده باشد، مگر 
چقدر مى تواند مقاومت کند؟ حداکثر تاب آورى یک ســاختمان با پى 
گسترده، 5 سانتیمتر است، در حالى که در برخى از مناطق نرخ فرونشست 
3 برابر نرخ معمول است و بنا هرچقدر محکم ساخته شده باشد، آسیب 
خواهد دید. مگر آنکه ساختمان هایى مثل پل شهرستان روى سنگ بستر 

ساخته شوند.
وى ادامه داد: پل شهرســتان به دلیل ساخته شدن روى سنگ بستر، از 
زلزله آسیب خواهد دید اما مقابل فرونشست مقاوم است و فرونشست 
روى آن تاثیرگذار نیست؛ اما سازه هایى که روى خاك ساخته شده اند 
مانند پل خواجو، سى وســه پل، پل مارنان و یا میدان نقش جهان قطعًا 
مقابل فرونشست آسیب پذیر هســتند. وى افزود:این بناها روى بستر 
آبرفت ساخته شده اند و وقتى آب را از زمین بیرون مى کشیم، ذرات بین 

خاك فشرده خواهد شد و طبیعى است که فرونشست کنند.
مدیرکل ســازمان زمین شناســى و اکتشافات معدنى اســتان درباره 
گستردگى فرونشست در میدان نقش جهان گفت: اگر با ادامه روند فعلى 
آب به کف آبخوان برسد، میدان نقش جهان 46 سانتى متر فرونشست 
غیرمتقارن خواهد داشت. مسجد جامع عباسى نیز 10 سال است که در 
دست بازسازى قرار دارد و هر گوشه اى از مسجد را که بازسازى مى کنند، 
گوشه دیگر ترك مى خورد و تعمیر روى تعمیر است که در مسجد انجام 
مى شود. ترك هاى فرونشست در پل خواجو هم کامًال ظاهر شده است، 
در ایوان هاى پل  خواجو ترك هایى وجود دارد که تعدادى از آنها پر شده اما 
در بغل آنها بازهم ترك هاى فرونشست در حال ایجاد شدن است، چون 
پل خواجو در بستر آبرفت با ضخامت 40 تا 50 سانت بنا شده و مشکل 

اصلى در داخل زمین است.
■■■

وى با تاکید بر اینکه تنها عامل کاهش ســرعت فرونشست، باز بودن 
جریان دائمى زاینده رود است، خاطرنشان کرد: سازه هایى که در بستر 
زاینده رود مثل سى وســه پل، پل خواجو، پل چوبى و غیره به شکلى بنا 
شده اند که همیشــه باید آب در جریان باشد. وقتى که جریان آب قطع 
و وصل مى شــود، رس هاى موجود در خاك بر اثر آبگیرى باد کرده و 
با قطع شدن جریان آب باز فشرده مى شود و این اتفاق خودش به سازه 

فشار وارد مى کند. 
وى افزود: عالوه بر آن زمین در حال فرونشست است و به صورت قائم 
نیز به سازه ها فشار وارد مى کند و بنا ترك مى خورد. زمانى که چشمه ها 
خشک و مرگ آبخوان فرا برسد، سرعت فرونشست کاهش پیدا خواهد 
کرد. در آن صورت مى توانند بستر زاینده رود را آسفالت کنند تا حداقل گرد 
و خاك مردم را بیمار نکند، اما االن زاینده رود هنوز خاصیت بارورى دارد 
و اگر به صورت پایدار جریان یابد، مى تواند آبخوان را تغذیه کند و سرعت 

فرونشست کاهش یابد.

«نقش جهان» در معرض
 فرونشست نیم مترى

با تداوم روند فعلى، میدان نقش جهان 46 سانتیمتر 
فرونشست خواهد داشت

شــرکت آب و فاضالب اصفهان همزمان با سى و چهارمین جشنواره 
بین المللى فیلــم هاى کودکان و نوجوانان اصفهــان اقدام به برپایى 
غرفه «کودکان دوســتدار آب» در گذر فرهنگــى چهارباغ اصفهان

 کرده است.
کودکان پس از حضور در این غرفه، با روش هاى صحیح مصرف آب 
آشنا شده و در مسابقه نقاشــى با موضوع آب شرکت مى کنند. ضبط 
برنامه رادیویى«جارى حیات»، قصه گویى، نمایشــگاه عکس «جان 
آب در خطر است» و عروسک گردانى از دیگر برنامه هایى است که هر 

روز در غرفه «کودکان دوستدار آب» به اجرا در مى آید.
«غرفه کودکان دوستدار آب» تا 21 مهرماه جارى از ساعت 16 تا 20 در 
گذر فرهنگى چهارباغ، حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا خیابان شیخ 

بهایى پذیراى عالقه مندان است.

برپایى غرفه «کودکان دوستدار آب»
 در گذر فرهنگى چهارباغ 



0404فرهنگفرهنگ 4151سه شنبه  20مهر   ماه   1400 سال هجدهم

بازیگر گیالنى ســریال «افرا» با حضور در «وارش» 
به اوج شــهرت رســید. او متولد شــهر رشت است 
و با مجموعه هاى روزشــمار زندگى بــه کارگردانى 
زنده یاد فرهاد پاك سرشــت وارد دنیاى بازیگرى شد. 
او تجربه بازى در ســریال هایى همچــون «در کنار 
پروانه ها»، «محکومین»، «بیگانه اى با من اســت»، 
«وارش»و «سرگذشــت» و فیلم هــاى ســینمایى 
چون «قــول»، «فصل شــکار»، «یک روز ســرد»، 
«ناهیــد فــرارى» و... را در کارنامه هنــرى خود به

 ثبت رسانده است.
نسرین بابایى که در سریال «افرا» نقش «پروین» را 
بازى مى کند درباره این نقش و حضورش در ســریال 
«افرا» مى گوید: خانواده «فروزش» در این سریال نماد 
کوچکى از زندگى مردم و اجتماع است و در این سریال 
مى توان سیاست هاى مورد نیاز در تربیت فرزندان و نوع 
ارتباط والدین با آنها را نیز مــرور کرد. قطعًا کار کردن 

در کنار افرادى که سال هاست کار مى کنند و تجربه و 
تخصص هاى بسیارى در این زمینه دارند برایم اندوخته 
خوبى در عرصــه بازیگرى بود و مــن در کنار مهدى 
سلطانى سروستانى یاد گرفتم. یکى از نکات قابل توجه 
در سریال «افرا» این است که شــما نمى توانید هیچ 
فردى را مقصر بدانید، هیچ فردى را نمى توانید بى گناه 
بدانید و هیچ فردى را هم نمى توانید گناهکار بدانید. در 
این قصه حق با هیچ کس نیست و حق با همه هست. 
داســتان هاى جذابى دارد که در کنار هــم با آدم هاى 

متفاوت رخ مى دهد.
این بازیگر البته در ســریال «در کنــار پروانه ها» هم 
حضور دارد. ســریالى که نقش یک خانم روســتایى 
به نام «ســودابه» را بازى مى کند. او تنهــا انتقاد دارد 
که مى توانســت این دو ســریال با هــم روى آنتن

 نباشد. نسرین بابایى درباره این سریال هم مى گوید: 
«در کنار پروانه ها» دربــاره اهداى عضو حرف مى زند 

و همیشــه قصه اهداى عضو براى من چالش برانگیز 
بوده اســت و به اطرافیانم گفتم اگر یــک روز اتفاقى 
برایم افتاد و توانســتم همــه اعضاى بدنــم را اهدا 
مى کنم. در این ســریال با آقاى یارى و براى چندمین 
بار با آقاى مفید همکارى داشــتم که از این همکارى

 بسیار راضى ام. 

به عنوان مقدمه بحــث از دو نقِش 
«پروین» (افرا) و «سودابه» (در کنار 

پروانه ها) آغاز کنید. 
اول این را بگویم که اصًال قــرار نبود زماِن پخش این 
دو سریال با هم باشد. این اتفاق خوشایندى نیست، به 
هر حال وقتى که یک بازیگر در دو شبکه و فاصله اى 
کوتاه روى آنتن باشــد این خوب نیست و باورپذیرى 
را پایین مى آورد. شــنیدم که این دو کار با هم پخش 
مى شوند قدرى ناراحت شدم. البته که این دو کاراکتر با 
هم متفاوت اند؛ یکى سودابه زن روستایى ساده که باِر 
زندگى بر دوشش است و انگار به سختى ها عادت کرده 
و از یک طرف در «افرا» پروین مادر شهرى است که 
وقتى مى بیند خانواده اش دچار خطر شدند و در شرایط 
بدى قرار گرفته اند به فکِر راه حــل مى افتد و وارد حِل 

مسئله مى شود. 
 کــدام از ایــن دو نقش بــه خود 
شخصیت نســرین بابایى نزدیک 

است؟
قطعًا پروین در ســریال «افرا»؛ با ایــن تفاوت که به 
شدت ذاتًا آدمى ام که سعى مى کنم در کار کسى دخالت 
نکنم. وقتى در خانه مشــکلى پیش مى  آید به سرعت 
وارد مســئله مى شوم و قرار اســت نظرى بدهم سعى 
مى کنم به موقع باشــد که آن نظر، تأثیرش را بگذارد.  
قطعًا سودابه سریال «در کنار پروانه ها» شکل و شمایِل 
دیگرى دارد و خیلــى از من دور و عجیــب و غریب

 است. 
کدام صحنه هاى «در کنار پروانه ها» 

و یا «افرا» را بیشتر دوست دارید؟
من ســکانس رضایت را در «افرا» خیلى دوست دارم. 
واقعًا از بهرنگ توفیقى تشکر مى کنم و هدایت بسیار 
خوبى داشتند. در ســریال «در کنار پروانه ها» هم به 
طورکل ســکانس هایى که با مجید پتکى در مدرسه 
داشتم و دِل پسرمان براى مدرسه رفتن تنگ شده بود 

آن سکانس ها بسیار سخت و عجیب و غریب بودند. 
هر دو سریال «در کنار پروانه ها» و 

«افرا» ظرفیت فصل دوم دارد؟
«افرا» به شدت ظرفیت فصل دوم دارد.

نسرین بابایى:  

«افرا» به شدت 
ظرفیت فصل دوم دارد

کمک کرونا به
 «قهرمان» فرهادى

مریال زارعى
 با «دریایى ها»
 به تلویزیون آمد

اصغر فرهادى، کارگردان فیلم «قهرمان» اعتقاد 
دارد که طوالنى شــدن تمرین ها بخاطر ویروس 

کرونا، به بهتر شدن این فیلم کمک کرده است.
فرهادى بــه تازگــى مصاحبــه اى در ارتباط با 
فیلم«قهرمان» با مجله «ددالین» انجام داده که 

در ادامه مى توانید بخشى از آن را بخوانید.
ددالین نوشت: «وقتى اصغر فرهادى نویسنده-

کارگردان (کارگردان فیلم «جدایى») قصد داشت 
داســتان فیلم جدیدش به نام «قهرمان» را بیان 
کند، این ایده را داشت که داستان فیلمش، افت و 
خیز مسیر زندگى یک مرد باشد که در اثر یک اقدام 
ظاهراً کوچک ایجاد شده است. این فیلم در اولین 
نمایش در جشنواره فیلم کن با پنج دقیقه تشویق 
ایستاده مخاطبان روبرو شد و در این رویداد جایزه 

بزرگ هیئت داوران را گرفت.
اتفاقــات فیلم در ایــران رخ مى دهد و داســتان 
«رحیم» (با بــازى امیر جدیــدى)، مردى که به 
دلیل بدهى به زندان افتاده را دنبال مى کند. رحیم 
در مرخصى دو روزه اى که از زندان مى گیرد، سعى 
مى کند با بدهکار خود معامله کند تا قســمتى از 
بدهى خود را پس دهد. یکى از نزدیکان رحیم یک 
کیف دستى پر از سکه طال پیدا مى کند که ممکن 
است زندگى آنها را متحول کند، اما همه چیز طبق 
برنامه پیش نمى رود؛ زندگى رحیم دچار مشکلى 

جدى مى شود.»
فرهادى در ایــن مصاحبه بــا «ددالین» گفت: 
هنگامى که شروع به کار روى فیلمنامه «قهرمان» 
کردم، زمان زیادى به طــول انجامید. ایده هاى 
زیادى به ذهنم رسید. یکى از ایده هاى اصلى که به 
ذهنم رسید این ایده بود که شخصیت اصلى فیلم 

صعود کند و باال برود و سپس سقوط کند.
وى ادامه داد: چیزى که در مورد این داستان براى 
من بسیار جالب است این است که وقتى کسى کار 
خوبى را انجام مى دهد، ما دیگر اجازه اشتباه را از او 
مى گیریم. این افراد دیگر نمى توانند هیچ اشتباهى 
انجام دهند و باید همیشه مانند آن لحظه در زندگى 

خود خوب باشند.
فرهادى در صحبت هایش اشاره کرد که جلسات 
تمرین بازیگــرى فیلمش به دلیــل همه گیرى 
ویروس کرونا حدود 10 ماه طول کشیده، اما این 
موضوع به فیلم کمک زیادى کرده است. او گفت: 
مثل دیگر فیلم هایم قصد داشتم با بازیگران فیلم 
به مدت سه یا چهار ماه تمرین داشته باشم، اما به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا مجبور بودیم 10 ماه 
تمرین کنیم. 10 ماهى که باعث شــد به کمک 
بازیگران داستان را پیدا کنیم. این تمرین ها باعث 
شــد نقش آفرینى بازیگران به قدرى به واقعیت 
نزدیک شود که گویى یک فیلم مستند است و این 
موضوع احساس نمى شــود که گفتگو هاى فیلم 

توسط شخصى نوشته شده است.

مجموعه خاطره انگیز «دریایى ها» به کارگردانى 
ســیروس مقدم، در جدول پخش آى فیلم فارسى 

قرار گرفت.
دریایى ها به تهیه کنندگى مسعود رسام و مهران 
رسام که در سال 1381 از شبکه 5 سیما پخش شد، 

هم اکنون از آى فیلم پخش مى شود.
فیلمنامه این سریال در ژانر اجتماعى و خانوادگى 
را سید سعید رحمانى، علیرضا کاظمى پور و شعله 
نیک روش در 26 قســمت نگاشته اند و در مرحله 
آخر نیز توسط سیروس مقدم بازنویسى شده است.

«امید» که افسر ســوم یک کشتى است و پدرش 
را سال ها پیش از دســت داده، با مادرش در یک 
آپارتمان زندگى مى کند. در طبقه دوم ساختمان 
نیز «بهنام» با همسرش «مهتاب» زندگى مى کند. 
خواهر «بهنام» بــراى آزمون کنکور از شــمال 
به تهران ســفر مى کند و با دیــدن «امید» به او 
عالقه مند مى شود و این عشق ماجراهایى طنز و 

دیدنى به  دنبال مى آورد.
داریوش ارجمنــد، رضا عطــاران، مریال زارعى، 
پژمان بازغــى، پروانه معصومــى، مهدى فتحى 
و مرجان شــیرمحمدى در این اثــر نقش آفرینى 

کرده اند.
 ســریال «دریایى ها» هر روز ساعت 16 پخش 
مى شود و تکرار آن نیز ساعت 00:00 و 08:00 روز 

بعد روى آنتن مى رود.

سریال «نیسان آبى» جدیدترین محصول فیلیمو که حال و هوایى طنز دارد قرار است روزهاى چهارشنبه 
پخش شود.

به گزارش روابط عمومى سریال، پوستر «نیسان آبى» به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى احسان 
ظلى پور رونمایى شد.

قرار است قسمت اول این کمدى تازه چهارشنبه 28 مهر ماه از این پلتفرم فیلیمو منتشر شود. طراحى پوستر 
این سریال با عکسى از کورش جوان، توسط عرفان بهکار انجام شده است.

کمدى «نیسان آبى» جدیدترین ســریال طنز فیلیمو است که هادى بعد از ساخت آثارى همچون «آینه 
بغل»، «رحمان 1400» و «من سالوادور نیستم» مى سازد.

فیلمنامه «نیسان آبى» را سعید دولتخانى و سعید هوشیار بر اساس فیلمنامه سینمایى «نیسان آبى» نوشته 
کمیل روحانى به نگارش درآورده اند.

حسین یارى، یکتا ناصر، بهناز جعفرى، مهران غفوریان، جمشید هاشم پور، علیرضا خمسه، سحر قریشى، 
گیتى قاسمى، ایمان صفا، بهشاد شریفیان، سیروس همتى، غالمرضا نیکخواه، حسام نواب صفوى، کریم 
قربانى، یوسف صیادى، آرش ظلى پور، صفر کشــکولى، على مهربان، نیکى میربها، ساناى امیرآبادى، 
آرین محمودى، سبحان هادى، طاها عبداللهى، رزا بیات و بهزاد رحیم خانى، رضا بنفشه خواه بازیگران 

این سریال طنز هستند.

فصل دوم ســریال «نوار زرد» با تیمى 
جدید و کارگردانى سروش محمدزاده در 
سکوت خبرى کار خود را آغاز کرده و به 
تازگى نیز مهشید جوادى به ترکیب این 

سریال تلویزیونى اضافه شد.
ســریال «نوار زرد» در ســال 1396 به 
مناســبت هفته ناجا روى آنتن شــبکه 
2 ســیما رفت و امیر آقایى در آن نقش 
ســرگرد کاوه کیهان را برعهده داشت 
که نحوه طراحى لباس و چهره او و حتى 
نقشــى که ایفا کرد با فضــاى متفاوتى 
نسبت به کاراکترهاى مشابه طراحى شده 
بود. بازیگران مختلفــى در اپیزودهاى 
مختلف که هر یک بازگشایى یک پرونده 
بود به ایفاى نقــش پرداختند. فصل اول 
ســریال «نوار زرد» با اقبال مخاطبان و 

منتقدان مواجه شد و به همین علت تصمیم به ساخت فصل دوم آن گرفته شد.
تصویربردارى سریال «نوارزرد2» به کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى به 
مدت سه ماه است در سکوت خبرى در استان هاى تهران، گیالن و البرز آغاز شده و بیش از 30 درصد از 

تصویربردارى آن پیش رفته است.
فصل دوم این مجموعه تلویزیونى مانند فصل اول به غیر از داستان دنباله دار در هر قسمت نیز قصه اى 
پلیســى و جنایى را روایت مى کند. تیم بازیگران این پروژه به صورت کامل تغییر کرده و قرار نیســت 

هیچ کدام از بازیگران فصل اول در فصل دوم حضور داشته باشند.
بازیگر نقش اصلى این سریال در فصل دوم را «بانیپال شومون» بازى مى کند و دیگر بازیگرانى که تاکنون 
حضور آنها در این سریال پلیسى قطعى شــده عبارتند از: محمود پاك نیت، پورانداخت مهیمن، حسین 

پاکدل، حسام محمودى، امیرحسین صدیق، ایوب آقاخانى، ستاره قطبى، آذین احرامى و...
بنابر اعالِم روابط عمومى سریال «نوار زرد2» که محصول گروه فیلم و سریال شبکه 2 سیماست به تازگى 

مهشید جوادى نیز به ترکیب این مجموعه تلویزیونى اضافه شده است. 
مهشید جوادى، بازیگر جوان تلویزیون با بازى در نقش جوانى «مارال» در سریال «آنام» معرفى شد. او 
مدتى از دنیاى بازیگرى دور بود تا اینکه دوباره با بازى در نقش «مرضیه توفیقى مقدم» در سریال «بچه 
مهندس 3» فعالیت خود را از سر گرفت و اکنون مقابل دوربین «نوار زرد 2» به نویسندگى کریم لک زاده 

به ایفاى نقش مى پردازد.

رونمایى از پوستر 
«نیسان آبى» سریال جدید هادى

مرضیه «بچه مهندس»
 در یک سریال پلیسى

فیلم ســینمایى «غیــاب» بــه کارگردانى على مصفــا، در جشــنواره فیلم ســائوپائولو بــه نمایش 
در مى آید.

فیلم سینمایى «غیاب» ساخته على مصفا، محصول مشترك ایران و چک و اسلوواکى، در اولین نمایش 
جهانى خود در چهل و پنجمین جشنواره فیلم سائوپائولو به نمایش در مى آید. 

بازیگران و عوامل فیلم «غیاب» که در شهر پراگ فیلمبردارى شده از دو کشور ایران و چک و اسلواکى 
انتخاب شده اند. عرضه و پخش بین المللى این فیلم را محمد اطبایى (مستقل هاى ایرانى) به عهده دارد. 
جشنواره سائوپائولو معتبرترین رویداد ســینمایى آمریکاى جنوبى است که این دوره آن از 29 مهر تا 12 

آبان در برزیل برگزار خواهد شد.

وحید رحیمیان بازیگر سریال «در کنار پروانه ها» متولد سال 71 در تهران است. او با 
عالقه اى که به کار نمایش داشت، ابتدا وارد دنیاى تئاتر شد و با «خنداننده شو» رامبد 
جوان در سال 97 مســیر جدیدى را تجربه کرد. در آن دوره برنامه «خندوانه» على 

صبورى، ابوطالب حسینى، امیرحسین قیاسى و وحید رحیمیان از برترین 
شرکت کنندگان بودند. حاال رحیمیان چند سالى است که از استندآپ 

کمدى فاصله گرفته و به سمت عالقه خود یعنى بازیگرى رفته 
اســت. او در کار هایى همچون مجموعه «پاپیون»، ســریال 
«دوپینگ» به کارگردانى رضا مقصودى، سینمایى «کودك 
و خدا» به کارگردانى حمید شــاه حاتمى و سریال «در کنار 

پروانه ها» به کارگردانى داریوش یارى بازى کرده است.
وحید رحیمیان درباره ســریال «در کنار پروانه ها» گفت: سر 

یک کار سینمایى بودم و یکى از دوســتانم من را براى این کار 
معرفى کرد. جلســه اى با آقاى یارى داشــتیم و با هم درباره نقش 

صحبت کردیم. شخصیت «مجید کوچولو» را خیلى دوست 
داشتم و به یکســرى از افکار من نزدیک بود. فیلمنامه 

را هم تا چند قسمت خواندم و قبول کردم. وى ادامه 
داد: خیلى کار را دوســت دارم و تالش کردم رفاقت 
«مجید» با «رهى» و عشق به «سیمین» به خوبى 
براى مخاطب باور پذیر باشد. با آقاى امیر محمد 
عبدى سرپرست نویســندگان سریال صحبت 
مى کردم و او هم خوشــحال بــود؛ چراکه این 
شخصیت را براساس زندگى یکى از دوست هاى 
قدیمى اش نوشته و مى گفت خیلى نزدیک به 

او بازى کردم.
بازیگر ســریال «دوپینــگ» ادامــه داد: در دوران 
دبیرســتان بخاطر شلوغ بودن و شــیطنت هایم از 
مدرسه اخراج شدم. معلم هایم بخاطر استعدادى که 
از من دیده بودند از من خواستند که کالس بازیگرى 
بروم؛ اما به دلیل مشکالت اقتصادى پدرم ورشکست 
شــده بود و من نمى توانســتم در کالس بازیگرى 
شرکت کنم. به همین دلیل من رؤیاى بازیگرى را 
رها کردم و از ســال 87 به سمت فروشندگى رفتم. 
البته من همان روز ها نمایش هاى کمدى و مناسبتى 
اجرا مى کردم. همیشه دوست داشتم اطرافیانم را 

بخندانم و شاد کنم. حتى در آموزشگاه بازیگرى بخاطر شلوغ بودن و بر هم زدن نظم 
کالس، استاد من را اخراج کرد. حتى استاد با شوخى ها مى خندید، اما اخراجم مى کرد. 
بعد از آن زمانى که ســربازى رفتم هم خدمتى ها و فرمانده ام من را تشویق کردند و 

تئاتر براى آنها اجرا مى کردم.
رحیمیان درباره حضورش در «خندوانه» توضیح داد: من یک جمله اى مى گویم 
شاید فلسفى و بزرگ به نظر بیاید؛ من از خدا خواســتم که بازیگر شوم، اما 
بخاطر مشکالت اقتصادى آن را رها کردم و خواست خدا بود دوباره به سمت 
بازیگرى برگردم. یک روزى خانه یکى از دوستانم بودم و تلویزیون روشن 
بود. رامبد جوان از مخاطبان خواســت که ویدئو ارسال کنند. من گوشى 
ساده داشــتم و با گوشى دوســتم فیلم گرفتم و براى «خندوانه» ارسال 
کردم. حس مى کردم االن نوبت من اســت و باید در این برنامه شــرکت 
کنم. آن روز ها من در خیابان آلوچه مى فروختم، همان زمان هم از مردم 
مى خواستم اپلیکیشن را نصب کنند و به من رأى بدهند. 
از 7000 نفر به 250 نفر برتر رسیدم و دوباره ویدئو 
جدید فرســتادم و جزو 100 نفر قرار گرفتم و در 
برنامه شــرکت کردم و در نهایت سوم شدم. 
وى درباره تأثیر «خندوانه» در شــهرتش 
بیان کرد: قطعًا تاثیر داشــته است، اگر 
بگویم نه کــه یک حرف بــى منطق 
و ناحق اســت. البته مــن هم تالش 
خودم را انجام داده بودم و کســى از 
گذشــته من خبر ندارد. این روز ها 
مى جنگم تا بگویم اگر «خندوانه» 
اســتعداد بازیگرى هــم بود من 
شــرکت مى کردم، چون عالقه من 

بازیگرى بود.
بازیگر ســریال «در کنار پروانه ها» 
درخصوص ادامــه فعالیتش در حوزه 
بازیگرى یا اســتندآپ کمدى توضیح 
داد: من، چون با اســتندآپ دیده شدم، 
مخاطبان انتظار استندآپ را از من دارند؛ 
اما مــن مى خواهم بیشــتر بازیگرى را 
ادامه بدهم و به عنوان اســتندآپ کمدین 

نمى خواهم فعالیت کنم.

على مصفا با «غیاب» در سائوپائولو

بازیگر و کمدین «خندوانه» که از مدرسه اخراج شد!

رین بر ز ن ی ی ر ی و و ى ی ین یر
ال رحیمیان چند سالى است که از استندآپ 

سمت عالقه خود یعنى بازیگرى رفته 
چون مجموعه «پاپیون»، ســریال
 رضا مقصودى، سینمایى «کودك 
سریال«در کنار د شــاه حاتمى و

ریوش یارى بازى کرده است.
ریال «در کنار پروانه ها» گفت: سر 

کى از دوســتانم من را براى این کار 
 آقاى یارى داشــتیم و با هم درباره نقش 

«مجید کوچولو» را خیلى دوست 
کار من نزدیک بود. فیلمنامه 

م و قبول کردم. وى ادامه 
دارم و تالش کردم رفاقت 
ق به «سیمین» به خوبى
شد. با آقاى امیر محمد 
دگان سریال صحبت 
حال بــود؛ چراکه این 
ى یکى از دوست هاى 
نزدیکبه  فت خیلى

گ» ادامــه داد: در دوران 
 بودن و شــیطنت هایم از 
هایم بخاطر استعدادى که 
استند که کالس بازیگرى
 اقتصادى پدرم ورشکست 
ســتم در کالس بازیگرى 
ل من رؤیاى بازیگرى را
ه سمت فروشندگىرفتم.
ش هاى کمدى و مناسبتى 
را  ست داشتم اطرافیانم

م ر ى جر ه ى بر ر
رحیمیان درباره حضورش در «خندوانه» توضیح داد: من
بیاید؛ من از خدا خواســ شاید فلسفى و بزرگ به نظر
و خواست بخاطر مشکالت اقتصادى آن را رها کردم
بازیگرى برگردم. یک روزى خانه یکى از دوستانم
مخاطبان خواســت که ویدئو از بود. رامبد جوان
ب ساده داشــتم و با گوشىدوســتم فیلم گرفتم و
کردم. حس مى کردم االن نوبت من اســت و باید
کنم. آن روز ها من در خیابان آلوچه مى فروختم،
مى خواستم اپلیکیشن را نصب کنن
از 7000 نفر به 250 نفر برتر
0جدید فرســتادم و جزو 0
برنامه شــرکت کردم
وى درباره تأثیر «خ
بیان کرد: قطعًا تا
بگویم نه کــه
ناحق اســت و
خودم را انجام
گذشــته من
ت مى جنگم
اســتعداد
شــرکت مى
بازیگرى بود.
بازیگر ســریا
درخصوصادام
بازیگرى یا اســ
داد: من، چون با

مخاطبان انتظار اس
اما مــن مى خواه
ادامه بدهم و به عنو
نمى خواهم فعالیت کن
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مربى تیم فوتبال ســپاهان با بیان اینکه سعى مى کنیم امســال با جان و دلمان 
سپاهان را قهرمان کنیم گفت: از این مسئله یک قدم به عقب نمى رویم. اهداف ما 

در جهت قهرمان شدن تیم است و در این زمینه با کسى هم تعارف نداریم.
علیرضا مرزبان در مورد شرایط حال حاضر سپاهان و اینکه آیا این تیم براى شروع 
پرقدرت فصل جدید آماده است، اظهار داشت: طبیعتا تیمى که سال گذشته با 65 
امتیاز یکى از زیباترین نمایش ها در فوتبال ایران را ارائه داده، به دنبال این است که 

کیفیت کارى خودش را افزایش بدهد.
وى افزود: بازیکنان جدید همگى کیفیت خوبى دارند و بر اساس معیارهاى تاکتیکى 
انتخاب شدند. مى توانند اهداف تاکتیکى ما را خوب دنبال و مشکالتى که داریم را 
برطرف کنند. روى خط خوبى حرکت مى کنیم و امیدواریم که این تیم را امســال 

به قهرمانى برسانیم.
مرزبان در خصوص اینکه سپاهان در بازى هاى دوستانه پیش فصل نمایش خوبى 
داشت و آیا در بازى هاى لیگ برتر عملکرد بهترى را ارائه خواهد داد، گفت: طبیعتا 
بهتر خواهیم شد. خطوط ما دچار تغییر شدند. در میانه زمین تغییرات بزرگى داشتیم 
و مسعود ریگى به تیم اضافه شد. با مسعود بازى ما هماهنگ تر مى شود. باید تقسیم 
پست ها و همچنین فضاهاى درون زمین را به خوبى به او یادآورى کنیم تا بداند چه 
کارهایى را باید انجام بدهد. فرشاد احمدزاده مى تواند در کناره ها فوق العاده به ما 
کمک کند. این واقعا شرایط خیلى خوبى است. در تالشیم تا مغانلو را بیشتر به بازى 
ترکیبى خودمان نزدیک کنیم. فرمى که بازى مى کنیم نسبت به گذشته متغیر است 

و رفته رفته به کیفیت موردنظرمان نزدیک مى شویم. 
مربى سپاهان در مورد برگزارى اردوى مجدد در تهران عنوان کرد: در بازى هاى 
انجام شده به دنبال این بودیم که کیفیت کارمان را واقعا بهتر کنیم. این بازى ها روى 
معیارهاى تاکتیکى بوده تا بتوانیم به هماهنگى هاى الزم در همه پست ها برسیم. 

به همین خاطر با تغییرات زیاد در بازى هاى دوستانه حاضر شدیم تا هم بازیکنان 
یکدیگر را بهتر بشناسند و هم اینکه در پست هاى مختلف عملکردمان بهتر شود.

وى در مورد اینکه شاید انتظار نمى رفت سپاهان در تقابل دوستانه با پرسپولیس با 
نتیجه 3 بر یک شکست بخورد، اظهار داشت: در این بازى روى معیارهاى تاکتیکى 
که داشتیم کارهاى مدنظرمان را انجام دادیم. قصد داشتیم بازیکنان متفاوتى را 
تست کنیم و در این مسیر حرکت کردیم. نتایج مثبتى داشتیم و از این موضوع خیلى 
راضى هستیم چون بازیکنانى که در پست هاى جدید استفاده کردیم کیفیت خیلى 

خوبى از خودشان نشان دادند.
مرزبان در خصوص اینکه پرسپولیسى ها بخاطر انجام این بازى از سپاهان تقدیر 
کردند، اظهار داشت: ما واقعا به دنبال این هستیم که رقابت ورزشى داشته باشیم. 
مى توانیم حتى براى هم کرى خوانى کنیم اما معیارهاى ما انسانى مى ماند. خارج از 
زمین هیچ مشکلى با کسى نداریم. بحثمان ورزشى است و سعى مى کنیم سپاهان 
را امسال با جان و دلمان قهرمان کنیم. از این مساله یک قدم به عقب نمى رویم. 
اهداف ما در جهت قهرمان شدن تیم است و در این زمینه با کسى هم تعارف نداریم. 
سعى مى کنیم تیمى قدرتمند و با احســاس را وارد مسابقات کنیم. تیمى که سال 
گذشته با 65 امتیاز لیگ را به پایان رسانده االن باید براى قهرمانى مبارزه کند و ما 

به کسب قهرمانى امیدوار هستیم.
مربى ســپاهان در مورد بازى پیش روى تیم ملى مقابل کره جنوبى گفت: آرزوى 
قلبى همه ما این است که تیم ملى نتیجه بگیرد. اگر در جام جهانى باشیم طبیعتا 
همه ما را مى بینند و در مورد کشــورمان صحبت مى کنند. به این ترتیب احساس 
خوبى براى همه به وجود مى آید. این مساله براى فوتبال و بازیکنان ما خیلى خوب 
است که مى توانند در صحنه جهانى بازى کنند. همه ما حس خیلى بزرگى به کشور 

داریم و آرزو مى کنیم که تیم ملى همیشه موفق باشد.

خط و نشان مربى سپاهان براى حریفان؛ 

با کسى تعارف نداریم

 
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: دوست دارم هفته هاى اول با تیم هاى قوى تر بازى کنیم 
چون بعد از چند هفته مدعیان در کورس قرار مى گیرند و امتیاز گرفتن از آنها سخت مى شود.
مهدى تارتار در خصوص شرایط حال حاضر ذوب آهن اظهار داشت: خدا را شکر با تالش 
باشگاه و هیات مدیره دو اردوى خوب داشتیم و توانستیم برنامه هاى تاکتیکى را پیاده کنیم. 

شرایط بد نیست و براى اولین بازى لیگ با صنعت نفت آبادان آماده مى شویم.
وى در مورد قرعه کشــى فصل جدید لیگ برتر عنوان کرد: به بازیکنان هم گفتم؛ دوست 
دارم هفته هاى اول با تیم هاى قوى تر بازى کنیم. چون بعد از هفت هشت هفته تیم ها جا 
مى افتند. مدعیان در  کورس قرار مى گیرند و امتیاز گرفتن از آن ها سخت مى شود. در هفته 
دوم با استقالل و در هفته چهارم با تیم پرقدرت سپاهان بازى داریم و امیدوارم با دست پر 

از زمین خارج شویم.
ســرمربى ذوب آهن در خصوص اینکه با توجه به نتایج بازى هاى دوستانه پیش فصل، آیا 
این تیم روند خوبى دارد، گفت: با توجه به شــرایط دو سال گذشته مى تواند پیشرفت خوبى 
برایمان باشد. البته خیلى ایده آل نیست. باید صبور باشیم تا ذوب آهن را کم کم به شرایط 

خوب گذشته برگردانیم. همه باید در این مسیر کمک کنند.
تارتار در مورد شعار امسال ذوب آهن اظهار داشت: شعارى را که به اتفاق کادر فنى با توجه 
به شرایط دوسال گذشته در نظر گرفتیم «کار و تالش سخت، پایان خوب و ماندگار» است. 

امیدوارم خاطره خوبى از خودمان دراصفهان به جا بگذاریم. البته کارمان سخت است.
وى در خصوص نقل و انتقاالت ذوب آهن گفت: واقعا ســاختار تیمى را کامال تغییر دادیم 
حدود 80-70 درصد از هفت ســهمیه لیگ برترى، توانستیم افراد مدنظر را جذب کنیم. از 
لیگ یک هم بازیکن جذب کردیم. در  کل از نقل و  انتقاالت با بودجه معمولى که داشــتیم 

راضى هستم. نقل و انتقاالت تقریبا براى ما تمام شده است.
سرمربى ذوب آهن تصریح کرد: در حال حاضر بازیکنى که از بچه هاى ما بهتر باشد وجود 
ندارد. باید تا نیم فصل صبر کنیم. اگر بازیکن بهترى پیــدا کردیم او را جذب مى کنیم در 
غیر اینصورت با بچه هاى خودمان ادامه مى دهیم. از هیات مدیره تشکر مى کنم که کم و 
کاستى نداشت. از مجتبى فریدونى هم تشکر  مى کنم که در نقل و انتقاالت به ما کمک کرد.

تارتار در مورد اینکه پیش از این در تیم هاى او حرکاتى مانند کروکودیل (خوابیدن بازیکن 
پشت دیوار دفاعى) یا پرتاب اوت آکروباتیک مشاهده شــده و آیا امسال هم در ذوب آهن 
حرکت جذابى دیده مى شــود، گفت: ما فوتبال روز دنیا را دنبال  مى کنیم. سالى که حرکت 
کروکودیل را اجرا کردیم عده اى به تمسخر گرفتند اما هرچه ببینیم و آموزنده باشد را سعى 

مى کنیم یاد بگیریم و در تیم اجرا کنیم.

سرمربى ذوب آهن:

 بازى با مدعیان 
در هفته هاى اول بهتر است 

یک حدس؛
 روز سخت حاج صفى و محرمى

رئیس هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن توضیحاتى را در خصوص وضعیت قاسم 
حدادى فر ارائه کرد.

مرتضى یزدخواســتى در مورد اختالف نظر بین قاسم حدادى فر و مهدى تارتار  و 
شایعه جدایى کاپیتان ذوب آهن از این تیم، اظهار داشت: اختالف نظر وجود دارد 

اما در مجموعه باشگاه هیچ اختالفى نیســت. شاید حساسیت یا توجه زیاد به این 
موضوع به وجود آمده است.

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: محرم نویدکیا در سپاهان و در این 
دوره قاسم حدادى فر در ذوب آهن کسانى هستند که جایى غیر از این تیم خودشان 
بازى نکردند. حدادى فر بسیار با اخالق و بى حاشیه است. همه کارکنان کارخانه و 
هواداران به او عالقه مند هستند. حدادى فر فرزند ذوب آهن است. ذوب آهن حدود 
120هزار بیمه شده دارد که براى جامعه هدف ما کفایت مى کنند. هیچ نکته اى نشان 
از اختالف باشد وجود ندارد. وى افزود: از بدشانسى این موضوع با تعطیلى دوشنبه 
و سه شنبه و همچنین تغییرات باشگاه همراه شد. حدادى فر تا قبل از بحث تغییرات 
مدیریتى به باشگاه رفت و صحبت کرد، تارتار هم اظهار نظر فنى خودش را داشت.

یزدخواستى در خصوص برگزارى جلسه با کاپیتان ذوب آهن و احتمال جدایى این 
بازیکن گفت: حدادى فر در دفتر من بود. حدود یک ساعت به خوبى صحبت کردیم 
و از اتاق خارج شد. موضوعى بین من و او در حال رد و بدل شدن است و قرار است 
باشگاه این موضوع را حل کند، هواداران نگران نباشند. حدادى فر اواخر فصل قبل 
هم مشکالتى برایش به وجود آمد، باشگاه او را همراهى کرد و به دنبال درمان رفت. 

اصًال جاى نگرانى  نیست و قرار نیست این اتفاق در شهر ما بیافتد.
با نگاهى به سیستم و نوع چینش بازیکنان کره جنوبى مى توان حدس زد که مدافعان کنارى 

ایران روز سختى را در پیش خواهند داشت.
بازیکنان کره جنوبى براى شکستن طلسم 11 ساله نبردن ایران، از انگیزه هاى زیادى براى 
بازى امروز برخوردارند و از آن طرف شاگردان اسکوچیچ براى حفظ روند بردهاى خود و 

تثبیت صدرنشینى و بنابراین باید منتظر یک نبرد تاکتیکى در ورزشگاه آزادى بود.
کره جنوبى در سه بازى قبل خود بیشــتر تمایل به نفوذ از کناره ها داشته تا امتحان عمق 
دفاعى حریف براى گلزنى. اما این نقطه قوت کره اى ها با بستن کانال هاى کنارى توسط 
عراقى ها باعث ایجاد ســردرگمى در خلق موقعیت براى کره اى ها شد و در نهایت آنها را 
مجبور به ارسال توپ هاى بلند کرد و از آن هم چیزى دستشان را نگرفت. به همین دلیل 
مى توان حدس زد که مدافعان کنارى ایران اگر فضاهاى اطراف خود را خوب ببینند و مقهور 
حرکات ترکیبى و سرعتى کره اى ها در کناره ها نشوند بتوان کره را در فاز هجومى مهار کرد. 
با توجه به قدرت کم این تیم در خلق موقعیت از عمق دفاع و همچنین حضور دو هافبک 
دفاعى در جلوى دفاع ایران باید آرزو کرد که مدافعان کنارى در همکارى با دو وینگر چپ 

و راست ایران بتوانند فرصت خلق موقعیت به حریف را ندهند.
همچنین اصرار کره اى ها به بازیســازى از عقب زمین، پرسینگ هوشــمندانه از سوى 
مهاجمان ایران و به خصوص طارمى را طلب مى کنــد. در بازى با امارات تیم ملى قدرى 
در پرسینگ از جلو ضعیف نشان داد که برطرف شــدن این نقیصه مى تواند از بازیسازى 

کره اى ها جلوگیرى کند.
با این تفاســیر شــاید بتوان کلید موفقیت در برابر کره جنوبى و استمرار بخشیدن به روند 
شکســت ناپذیرى مقابل این تیم را در دو نکته مهم دانست: بستن کناره ها و پرسینگ در 

یک سوم دفاعى کره جنوبى.

دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران معتقد است که رکورد کلین شیت هایش فقط 
مربوط به خود او نیست.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران در نشست خبرى پیش از بازى 
با کره جنوبى گفت: همانطور که مى دانید بازى سختى را خواهیم داشت. کره 
نشان داده که تیم بسیار خوبى است. ما هم نشان دادیم در دیدارهاى اخیر تیم 

قدرتمندى هستیم.
وى افزود: ما براى برد در بازى حاضر خواهیم شد. مى خواهیم از امتیاز میزبانى 
استفاده کنیم. بازیکنان کره در لیگ هاى مختلف دنیا بازى مى  کنند ولى ما نقاط 

ضعف آنها را آنالیز کردیم و امیدوارم با دعاى مردم به 3 امتیاز برسیم.
دروازه بان تیم ملى در مورد کلین شیت هاى اخیرش تأکید کرد: افتخاراتى که 
تیم ملى به دست آورده براى کل تیم است. کلین شیت فقط براى من نیست و 
تمام تیم در آن سهم دارند. از تدارکات تا خط حمله تیم ملى در آن سهم داشتند. 
در دوره قبل با 12 بازى بدون گل خورده راهى جام جهانى شدیم و این دوره هم 

در سه بازى این روند ادامه داشته و امیدوارم ادامه داشته باشد.
بیرانوند افزود: این رکورد براى من نیست و براى کل تیم ملى است. من از این 
بابت خوشحالم و تمام تالشــم را خواهم کرد تا هر زمان که کادرفنى صالح 
دانست بازى خوبى داشته باشم. امیدوارم در بازى فردا (امروز) هم این روند را 

ادامه دهم و ان شاءا... گل هم نخورم.

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن که دو روز پیش تعطیل شــده بود امروز از سر 
گرفته مى شود.

تیم فوتبال ذوب آهن پس از به پایان رساندن دومین اردوى آماده سازى خود در 
چهارباغ کرج با انجام یازدهمین دیدار تدارکاتى مقابل نساجى مازندران در روز 

شنبه، با تصمیم سرمربى وارد تعطیالت شد.
بازیکنان ذوب آهن طبق تصمیم مهدى تارتار پس از دو روز تعطیلى تمرینات 

خود را امروز در اصفهان از سر مى گیرند.
علت تعطیلى دو روزه ذوب آهن، تزریق دوز دوم واکسن کرونا به بازیکنان این 

تیم بود.
شاگردان تارتار در اولین دیدار رسمى خود در لیگ برتر، ساعت 18 روز چهارشنبه 

28 مهر در آبادان به مصاف تیم صنعت نفت مى روند.

واکنش رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن
 به اختالف حدادى فر و تارتار

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: فقط پرسپولیس 
براى فصل آینده رقیب ما نیست.

محمدرضا خلعتبرى در خصوص شرایط سپاهان در دوران 
آماده سازى پیش فصل، اظهار داشت: شرایط خداراشکر خیلى 
خوب است. حدود یک ماه است که تمرینات را شروع کرده ایم. 
اردویى در تهران داشتیم و دو بازى دوستانه انجام دادیم. به 
اصفهان برگشــتم و دوباره اردویى را در تهران برپا کردیم. 
مقابل پرسپولیس یک بازى دوستانه را پشت سرگذاشتیم و 
یک بازى دیگر هم با نساجى داریم تا براى حضور در مسابقات 

فصل جدید لیگ برتر آماده شویم.
مهاجم سپاهان در مورد اینکه با توجه به بازى هاى دوستانه 
پیش فصل شــکل تیمى را چطور مى بیند، گفت: بازیکنان 
جدیدى که اضافه شده اند احتیاج به زمان دارند تا به هماهنگى 
و آمادگى الزم برسند اما در کل شرایط خیلى خوب است. نفرات 
با کیفیتى به تیم اضافه شده اند. امیدوارم فصل موفقى داشته 

باشیم و بازى هاى خیلى خوبى را به نمایش بگذاریم تا بتوانیم 
امسال حداقل یک قهرمانى به هوادارانمان هدیه بدهیم.

خلعتبرى در خصــوص اینکه آیا با جذب نفــرات جدید تیم 
سپاهان نســبت به فصل گذشــته به خوبى ترمیم و آماده 
حضورى پرقــدرت در فصل پیش رو شــده، عنــوان کرد: 
صددرصد. با توجه به نیازهاى سرمربى این بازیکنان به تیم 
اضافه شــدند و مطمئنا همه آن ها در ادامه راه به تیم کمک 

مى کنند.
وى در مورد بازى مقابل پرســپولیس که با نتیجه 3 بر یک 
به سود حریف به پایان رســید، گفت: در بازى هاى دوستانه 
این نتایج طبیعى است. تیم پرسپولیس هم بازیکنان خیلى 
خوبى دارد. ما براى انجام یک بازى خوب وارد زمین شدیم. 
هر دو تیــم موقعیت هاى خیلى خوبى داشــتند. با این حال 
مى توانستیم حداقل یک گل دیگر هم بزنیم. شاید پرسپولیس 
هم مى توانست گل هاى بیشترى بزند. ولى در مجموع بازى 

مفیدى بود. نقاط ضعف و قوت خودمان را بهتر شناختیم تا 
در مسابقات لیگ به مشــکل نخوریم. صددرصد روى نقاط 
ضعفمان بیشتر کار مى کنیم که به امیدخدا در کوران بازى ها 

شرایط بهترى داشته باشیم.
بازیکن با تجربه سپاهان در مورد اینکه آیا امسال هم فقط 
پرسپولیس رقیب قهرمانى این تیم است، عنوان کرد: نه، 
تیم هاى دیگر هم هســتند. به عنوان مثال فوالد شاکله 
فصل گذشته خودش را حفظ کرد و تعدادى بازیکن جدید 
هم به این تیم اضافه شد یا استقالل بازیکنان خیلى خوبى 
را در کنار بازیکنان فصل گذشــته اش جذب مى کند. کار 
خیلى سختى داریم. اینطور نیست که بگوییم رقابت فقط 
بین سپاهان و پرسپولیس است. همه تیم ها براى قهرمانى 
تالش مى کنند. ان شــاءا... هر تیمى شایسته تر بود به 
قهرمانى برسد. ما هم تالش مى کنیم که آخر فصل با 

کسب قهرمانى هدیه خوبى به هوادارانمان بدهیم.

خلعتبرى :

رقابت قهرمانى فقط بین سپاهان و پرسپولیس نیست
ت خودمان را بهتر شناختیم تا 
صددرصد روى نقاط  لنخوریم.
که به امیدخدا در کوران بازى ها 

مورد اینکه آیا امسال همفقط 
ین تیم است، عنوان کرد: نه، 
 به عنوان مثال فوالد شاکله 
 کرد و تعدادى بازیکن جدید 
تقالل بازیکنان خیلى خوبى 
شــته اش جذب مى کند. کار 
یست که بگوییم رقابت فقط 
ت. همه تیم ها براى قهرمانى 
 هر تیمى شایسته تر بود به 
ش مى کنیم که آخر فصل با 

ه هوادارانمان بدهیم.

ست

بیرانوند: 

رکورد کلین شیت براى تمام تیم است

پایان تعطیالت 2 روزه گاندوها
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فقدان سند مالکیت
شماره: خانم فاطمه کریمى علویجه فرزند بشیر به وکالت از طرف وراث مرحوم بشیر 
کریمى علویجه  باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت 
شماره 18733 -1400/06/30 توسط دفترخانه 182 علویجه  رسما گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ، پالك شماره 2035 فرعى  واقع در علویجه 
یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در467 دفتر امالك ذیل ثبت 2066 بنام مسلم 
شفیعى فرزند حسین  ثبت و تسلیم شده و بعدا طى سند قطعى 5084 - 1341/06/11 
دفترخانه 42 نجف آباد به بشیر نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است 
مى باشد . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى  مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار: سه شنبه 1400/07/20 - 1202329/م الف - سرپرست ثبت اسناد و امالك 

مهردشت – نصراهللا علینقیان /7/142

فقدان سند مالکیت
شماره: خانم فاطمه کریمى علویجه  فرزند بشیر به وکالت از طرف وراث مرحوم بشیر 
کریمى علویجه  باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت 
شماره 18734 -1400/06/30 توسط دفترخانه 182 علویجه  رسما گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ، پالك شماره 2034 فرعى  واقع در علویجه 
یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در213 دفتــر 446 امالك ذیل ثبت 736 بنام 
رضا شفیعى علویجه فرزند محمد على  ثبت و تسلیم شده و بعدا طى سند قطعى 36267 
-1345/11/23 دفترخانه 23 نجف آباد به بشیر نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است مى باشد . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى  مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/07/20 - 1199181/م الف - سرپرست ثبت 

اسناد و امالك مهردشت  – نصراهللا علینقیان /7/143

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

شماره: 140060302006004207 – تاریخ: 1400/07/03 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالسه 1399114402006000631 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
مصطفى نصیرى خوزانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى 

از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع 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 24142 مورخ 96/10/05 
دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مصطفى نصیرى خوزانى به شناسنامه شماره 226 
کدملى 1141625751 صادره فرزند حسین نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه به مساحت 
457,12 مترمربع پالك شــماره 3124 و 1108 فرعى از 85 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: 1400/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 - م الف: 
1202554 – سید 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 /7/158  

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

شــماره: 140060302006004408 - تاریخ: 1400/07/11 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006000190 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
علیرضا قدیرى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ 
پالك شماره فرعى از اصلى واقع 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 مع االوسطه از علیجان عمو 
تقى و سند 18188 و دفتر 362 صفحه 260 و سند 189 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ 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 علیرضا قدیرى 
به شناسنامه شماره 343 کدملى 1141059411 صادره فرزند غالمعباس نسبت به 6 

دانگ یکباب خانه به مســاحت 277/17 مترمربع پالك شماره 2469 و 2470 فرعى 
از 72 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: 1400/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 - م الف: 
1202662 – مجتبى پورعلى – عضو قضائى. سعید حاج احمدى – رئیس اداره راه و 
شهرسازى. مرتضى ملک زاده- قائم مقام رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

  7/162/

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

آراى شــماره 5714 و 5715 و 5716 مورخ 1399/9/27 آقاى محسن عسگرزاده 
فرزند عباسعلى در دو دانگ مشــاع و خانم فاطمه قنادى نجف آبادى فرزند حسن 
نسبت به یک دانگ مشــاع و خانم ندا کارشناس نجف آبادى فرزند محسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 174/75 مترمربع مجزى 
شده از پالك شماره 734  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/20– 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 - 1205133/ م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر 

عباسى /7/178

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراى شماره 1806 و 1807 مورخ 1400/4/6آقاى مهدى شفیعى فرزند غالمرضا 

نسبت به سه دانگ مشاع و خانم فاطمه رضائى فرزند فریدون نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 179/88 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 591  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
را از  مالک رســمى  رحیم کرباســى  به صورت عادى و مع الواسطه خریدارى 
نموده است. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/20 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/05 - 1205109/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /7/180

آگهى مزایده اتومبیل
شماره آگهى : 140003902133000010 شماره پرونده: 139704002133000680  
- آگهى مزایده پرونده شماره 139704002133000680 ( شماره بایگانى 9700877) 
یک دستگاه خودرو ســوارى ســمند ســفید رنگ مدل 1394 تیپ LXXU  به 
شــماره انتظامى 911 م 96 ایران 43  به شماره شاســى 52269 و به شماره موتور 
KO  124 789343 در پارکینــگ ایثار 2 بازدید و معاینه به عمــل آمد  در آدرس : 
نجف آباد کمربنــدى جنوبى پارکینگ ایثار متعلق به مرحــوم عماد فردى پور فرزند 
براتعلى به شماره شناسنامه و شــماره ملى 1960317008 که طبق نظر کارشناس 
رسمى یک دستگاه خودرو سوارى سمند سفید رنگ مدل 1394  به  شماره انتظامى
 911 م 96 ایران 43 به شماره شاسى  52269 و به شماره موتور 789343 که خودرو از 
نظر نوع ، سیستم تیپ – مدل (سال ساخت ) وضعیت اتاق ، بدنه ، رنگ شاسى که در 
30٪ قسمت هاى مختلف بدنه آثار ضرب خوردگى و تعمیر و بازسازى و دورنگى کامًال 
شهود و از ناحیه سپر جلو – جلو پنجره –درب موتور (کاپوت )   چراغهاى جلو و گلگیر 
جلو سمت راست تصادفى که نیاز به تعویض قطعات آسیب دیده و صافکارى و نقاشى 
دارد و همچنین شــرایط فنى موتور و گیربکس که مطابق مدل و کارکرد والستیک 
داراى 50٪ آج میباشــند که خودرو طبق اظهارات کارشناس در پارکینگ ایثار نجف 
آباد کمربندى جنوبى نجف آباد متوقف مى باشد که بموجب سند نکاحیه شماره 3519 
مورخ 1397/06/04 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 32 شهر نجف آباد که در قبال 
قسمتى از طلب خانم نوشین جاللى فرزند مهدى و پنج درصد اجرائى متعلقه بازداشت 
گردیده است از ساعت 9 صبح تا 12  روز دوشنبه   مورخ 1400/07/26 در محل واحد 
اجراى اسناد رسمى ثبت اسناد رسمى ثبت اسناد و امالك  شهرستان نجف آباد واقع در 
خیابان منتظرى شمالى طبقه اول به مزایده گذارده مى شود .  مزایده از مبلغ پایه نهصد 
و پنجاه میلیون ریال (950/000/000 ریال ) قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناس 
رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود 
. الزم به ذکر است پرداخت کلیه بدهى هاى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره 
به عهده برنده مزایده مى باشد ضمن آنکه پس از مزایده  در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا  
این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 1400/07/20 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت  تعطیلى  روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اداره  ثبت اسناد و امالك بابت پرونده کالسه فوق به هماه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است . ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 1205090/ م الف - حجت اله کاظم زاده – رئیس 

اداره ثبت  اسناد و امالك نجف آباد /7/182

مدیرعامل کارخانه شفافارمد و مدیر پروژه تولید واکسن 
ستاد اجرایى فرمان امام(ره) درخصوص آخرین خبرها از 
تولید نخستین واکسن ایرانى کرونا گفت: تولید واکسن 
برکت در فاز یک و دوى کارخانه شفافارمد به صورت 24 
ساعته درحال انجام است که محصول این تولید تا امروز 

بیش از 16 میلیون دوز واکسن است.
حسن جلیلى اظهار کرد: با ارسال تمام مدارك و مستندات 
علمى واکسن برکت به وزارت بهداشت، در انتظار صدور 
مجوز این وزارتخانه براى آغاز کارآزمایى بالینى نخستین 
واکسن ایرانى کرونا براى افراد 12 تا 18 ساله هستیم و 
آماده ایم تا هرزمانى که وزارت بهداشــت مجوز انجام 

کارآزمایى بالینى براى افراد زیر 18 ســال را صادر کرد، 
تزریق واکســن برکت به داوطلبان 12 تا 18 سال را در 
مراکز مطالعات بالینى ستاد اجرایى فرمان امام(ره) و تحت 

نظارت کارشناسان وزارت بهداشت آغاز کنیم.
او افزود: تمام گزارش هاى رسمى منتشرشده و تحقیقات 
انجام شده توســط وزارت بهداشــت و مجموعه هاى 
پژوهشــى مختلف حاکى از آن است که واکسن برکت 
کم عارضه ترین و یکى از اثربخش ترین واکســن هایى 
اســت که تا امروز در ایران تزریق شــده است و موجب 
کاهــش تلفات و بســترى شــدن بیمــاران کرونایى

 شده است.

داده هاى یــک مطالعه جدید نشــان داد که ســویه 
مســرى دلتا، خطــر عــوارض ناشــى از ابتــال به 
کروناویروس را در زنان باردار واکســینه نشده افزایش 

مى دهد.
نتایج این مطالعه نشــان داد که حدود 5 درصد از زنان 
باردار تا مارس 2021 با نوع شــدید کووید19 دســت 
و پنجه نــرم کردند که قبل از پایان تابســتان در میان 
موج کروناویروس ناشى از شیوع ســویه دلتا، این آمار 
10 الى 15 درصــد افزایش یافت. این مطالعه نشــان 
داد زنان باردارى که مبتال به ســویه دلتا تشــخیص 
داده شــدند بیشــتر به نوع شــدید کوویــد19 مبتال 

مى شدند و کســانى هم که واکسینه نشــده بودند نیز 
بیشتر در معرض خطر بسترى شدن در بیمارستان قرار 

داشتند.
محققان از زنان باردار خواســتند که به عنوان بهترین 
روش براى پیشــگیرى از ابتال به کووید19، واکسینه 
شوند. داده هاى مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها 
در آمریکا (CDC) نشان داد که تا 27 سپتامبر 2021، 
بیش از 125 هزار مورد ابتال به کووید19 در زنان باردار 
تأیید شده است که 22 هزار مورد از آنها در بیمارستان ها 
بسترى شده و 161 مورد دیگر نیز جان خود را بر اثر ابتال 

به این بیمارى از دست دادند.

تولید 16 میلیون دوز از 
نخستین واکسن ایرانى کرونا

خطر سویه دلتا براى زنان 
باردارِ واکسینه نشده

فروش میلیونى واکسن برکت!
   فارس |سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در واکنش به خبر فروش واکسـن برکت در اصفهان به 
قیمت دو میلیون تومان توسط یک فرد، اظهار کرد: اگر 
خود واکسـن برکت را هـم درب خود شـرکت بخواهند 
خریدارى کنند، 800 هزار تومان اسـت چگونه میلیونى 
فروخته مى شـود.آرش نجیمى افزود: اگر شـخصى که 
ایـن ادعا را کـرده، با اسـناد، نه حـرف، به بنـده تحویل 
دهند، پیگیرى مى کنم و در صورت ارائه سند، بنده خودم 

مصاحبه مى کنم که این حرف درست بوده یا خیر. 

ایران و تولید واکسن کرونا
   برنا | حسینعلى شهریارى، رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس با بیان اینکه باید از داروسـازان تشـکر کنیم که 
علیرغم تمام تهدیدها توانسـته اند صنعت دارو کشور را 
سـرپا نگه دارند،  افزود: تمـام داروهاى کرونـا در داخل 
کشـور تأمین شـد و ما یکى از شش کشـور تولیدکننده 

واکسن شدیم.

محدودیت ها لغو نمى شود
   برنـا |  حسین قاسمى، دبیر کمیته امنیتى، انتظامى 
و اجتماعى ستاد ملى مبارزه با کرونا گفت: قرار نیست در 
طرح قرنطینه هوشمند، محدودیت هاى کرونایى برداشته 
شودو محدودیت هاى شبانه و بین شهرى باقى خواهند 
ماند و نحوه اعمال محدودیت ها به شکل هوشمنداته تر 
مدنظر قرار دارد که با استفاده از تکنولوژى و فضایى که 
حاکمیت بـراى مـردم فراهم مى کند این دسـتورالعمل 

اجرا مى شود.

روى موج کووید-19

معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى مؤثرترین درمان کرونا 
را واکسن دانســت و گفت: با توجه به 
روند خوب و ادامه دار واکسیناسیون در 
کشور، شاهد روند کاهش بسترى، تعداد 
بیماران بدحال و مرگ و میر مبتالیان 

هستیم که عالمت خوبى است.
قاســم جان بابایى در نشســت کمیته 
علمى کشورى کنترل و مقابله با کووید 
19 اظهار کرد: با توجــه به روند خوب 
واکسیناسیون در کشور که همچنان هم 
ادامه دارد، شاهد روند کاهش بسترى، 
تعداد بیمــاران بدحال و مــرگ و میر 
مبتالیان هســتیم کــه عالمت خوبى 
است؛ اما اساتید کمیته به مردم توصیه 
مى کنند ضمن انجام واکسیناســیون، 
دســتورالعمل هاى بهداشتى را رعایت 
کرده و استفاده از ماسک در دستور کار 

همه عزیزان باشد.
وى به دستورالعمل کشورى درمان کرونا 
در بحث سرپایى و بسترى اشاره و تاکید 
کرد: آنچه در موارد بسترى سرپایى مورد 
تاکید بوده، نبایدهاست؛ به این معنا که 
برخى افراد به دلیل ترس هایى که دارند 
ممکن است کارهاى تشخیصى انجام 

دهند که ضرورت ندارد.
معاون درمان وزیر بهداشت تصریح کرد: 
در موارد سرپایى نیاز به دارو وجود ندارد؛ 
مردم عزیز بدانند که نظر اســاتید این 

است که در مراحل سرپایى نیازى به سى 
تى اسکن و آزمایشات متعارف نیست و 
تنها رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 

کافى است.
او به چگونگى بسترى بیماران کرونایى 
در بیمارستان ها اشــاره و مطرح کرد: 
معموال براســاس دســتورالعمل هاى 
ابالغى، مــواردى که نیاز اســت را در 
اورژانس بســترى مى کنند. در موارد 
بسترى هم دوره درمان کامال مشخص 
اســت؛ نکته اى که در درمان بیماران 

بسترى باید توجه شــود این است که 
مصرف داروهایى که به عنوان داروى 
ضدکرونا همچون رمدیســیور شناخته 
شــده اند معدود و در موارد خاص بوده 
و اصال جایگاهى در منــازل ندارد. این 
دارو، داروى بیمارستانى است و در موارد 
معدود و شــروع بیمارى افراد استفاده 

مى شود.
جان بابایى با تاکید بر اینکه اســتفاده از 
کورتون هم بسیار معدود بوده و جایگاهى 
در مطب ها و کلینیــک ها ندارد، گفت: 

کورتون حتما باید در بیمارستان ها و با 
یک دوره محدود تجویز شود؛ در مواردى 
مشاهده شــده که عفونت هاى قارچى 
کشــنده اى به دلیل مصــرف بى رویه 
داروى کورتونى اتفاق مى افتد به همین 
دلیل مردم باید مالحظــه کنند چنین 
داروهایى را خودســرانه مصرف نکرده 
و از پزشک معالج خود درخواستى براى 

تجویز نداشته باشند.
معاون درمان وزیر بهداشت با تاکید بر 
اینکه مهمترین کارى کــه براى بیمار 

بســترى شــده باید انجام داد استفاده 
درست از اکسیژن اســت، عنوان کرد: 
درواقع نکته اول حمایت تنفسى است 
که پرستاران این آموزش ها را به بیماران 
ارائه خواهند داد. اکســیژن درســت و 
مطلوب مى تواند موثرترین درمان باشد 

و مرگ و میر را به صفر مى رساند.
وى با بیان اینکه مســائل روانى یکى 
از مواردى اســت که در کیفیت درمان 
بیماران تاثیر مى گذارد، گفت: مسائلى 
همچون ســالمت روان و در کنار آن 
تغذیه مناســب توان بیمــار را در دوره 
درمان افزایش مى دهنــد. جان بابایى 
با بیان اینکــه توجه ویژه بــه محدود 
کــردن مصــرف داروهــا، رعایــت 
دستورالعمل هاى بهداشتى و افزایش 
مصرف مایعات از جمله مواردى هستند 
که اعضاى کمیته علمــى بر آنها تاکید 
دارند، اظهــار کــرد: موثرترین درمان 
بیمارى واکسن است چرا که این بیمارى 

ویروسى بوده و درمان قطعى ندارد.
معاون درمان وزیر بهداشت در خصوص 
کمبود داروى کرونا در کشــور، توضیح 
داد: خوشــبختانه وزارت بهداشــت و 
ســازمان غذا و دارو تالش کردند همه 
داروهایى که در درمــان بیمارى کرونا 
موثر بوده را با تولید داخل در دســترس 
مردم قرار دهند و اکنون کمبودى در این 

زمینه نداریم.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه کرونا همچنان درمان قطعى ندارد عنوان کرد؛

اپیدمیولوژیست دانشگاه ویسکانســین مى گوید مصونیت بعد از ابتال به واکسن مؤثرترین درمان کووید19
ویروس و مصونیت بعد از دریافت واکسن از اعتبار یکسانى برخوردار نیست.

به نقــل از «نیوز» به گفته اپیدمیولوژیســت دانشــگاه ویسکانســین 
ایاالت متحــده، این دو ایمنى اعتبار یکســانى نداشــته و هیچ آزمایش 
گســترده اى براى اثبات میزان ایمنى فرد مبتال به ایــن بیمارى در برابر 

ویروس کرونا نیز وجود ندارد.
«آجى ستى»، مدیر هیئت علمى برنامه کارشناسى ارشد بهداشت عمومى 
دانشکده پزشکى و بهداشت عمومى دانشگاه ویسکانسین مدیسون، اظهار 
کرد: عفونت طبیعى یک پاســخ ایمنى ایجاد مى کند اما همه پاسخ هاى 
ایمنى به اندازه کافى با دوام و براى جلوگیرى از ابتال به عفونت مجدد معتبر 
نیست و بر اساس نتایج تحقیقات شواهدى وجود ندارد که ایمنى طبیعى 
معادل ایمنى حاصل از تزریق واکسن باشد. وى افزود: در حالى که عفونت 
طبیعى مى تواند در برخى افراد ایمنى ایجاد کند اما ایمنى تولید شده توسط 
واکسن کووید-19 قابل اطمینان تر است. این نتیجه از طریق آزمایش هاى 
بالینى و داده هاى مربوط به اثربخشى واکسن ها از زمان استفاده تاکنون 

نشان داده شده است.
اپیدمیولوژیست دانشگاه ویسکانسین خاطرنشــان کرد: آزمایش خون 
مى تواند آنتى بادى هاى ویروس را تشخیص دهد اما ایمنى را اندازه گیرى 
نمى کند. آزمایش هاى سرولوژى موجود شواهدى از عفونت قبلى را ارائه 

مى دهد اما شواهدى مبنى بر پیشگیرى از بیمارى را بیان نمى کند.
براى تعیین میزان محافظت از فرد در برابــر ویروس نیاز به مجموعه اى 
از آزمایش ها از جمله اندازه گیرى سایر اجزاى سیستم ایمنى بدن به غیر 
از آنتى بادى هاســت. مجموع این آزمایش ها بیانگر میزان قدرت واکنش 
ایمنى بدن فرد در حال حاضر و مدت زمان ماندگارى آن اســت اما چنین 

آزمایش هایى در آزمایشگاه و نه در جمعیت عمومى انجام مى شود.
ستى تصریح کرد: این نوع آزمایش ها را نمى توان در مقیاس بزرگ انجام 
داد. وى گفت: ارائه دهندگان خدمات بهداشت عمومى بر نظارت به میزان 
عفونت، میزان بسترى شــدن و مرگ ومیر افراد واکسینه شده و واکسینه 
نشده ها تاکید مى کنند و داده ها بسیار آشــکار است که واکسیناسیون در 
برابر بسترى شدن در بیمارســتان، مرگ و به  طور کلى در برابر عفونت ها 

محافظت ایجاد مى کند.

چرا مصونیت طبیعى در برابر 
کرونا قابل اعتماد نیست؟
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یک روانشناس گفت: تاریکى شب، سرزنش هاى ســختگیرانه  معلم و هیوالها و ارواح جزو معمول ترین دالیل ترس 
کودك در سنین مختلف هستند.

بهروز ادهمى اظهار کرد: همه  ترس ها هم بد نیستند، در حقیقت کمى ترس مى تواند براى شما مثل بیمه عمل کند. وى 
ادامه داد: چانسکى مى گوید برخى ترس ها در ذات انسان  هستند، براى مثال خیلى از کودکان و بزرگساالن از چیزهایى 

مى ترسند که تابه حال تجربه نکرده اند.  
ادهمى افزود: مغز انسان ها طورى برنامه ریزى شده که مثًال در برابر مارها از خود محافظت کند، حتى اگر فرد در تمام 
زندگى خود با هیچ مار سمى یا غیرسمى  هم مواجه نشده باشد. این روانشناس عنوان کرد: برخى کودکان از اختالالت 
اضطراب رنج مى برند، آن ها معموًال نسبت به یک تجربه ناخوشایند، عکس العمل هاى احساسى شدیدى نشان مى دهند، 

اکثر اوقات ترس هاى کودکان قابل پیش بینى هستند.
وى با اشــاره بــه این کــه تــرس کــودکان در دوره هــاى مختلــف تغییر مى کنــد، بیــان کــرد: ترس هاى 
نــوزادان و کــودکان نوپــا بیشــتر از صداهــاى بلنــد و حــرکات ناگهانــى، اشــیاى بزرگــى کــه بــه  
سمت شــان مى آینــد، غریبه هــا، جدایــى و تغییراتــى در خانــه اســت. ادهمــى ادامــه داد: کــودکان 
پیش دبســتانى بیشــتر از تاریکى، صداهــاى شــبانه، ماســک ها، هیوالهــا و ارواح و حیواناتى مانند ســگ ها 

مى ترسند.
این روانشناس تصریح کرد: کودکان دبستانى بیشتر از مارها و عنکبوت ها، طوفان ها و بالیاى طبیعى، تنها ماندن در خانه، 
ترس از معلم عصبانى، اخبار و برنامه هاى ترسناك، صدمات، بیمارى ها، دکتر، آمپول و مرگ، ترس از شکست یا طرد 
شدن، مى ترسند. ادهمى در رابطه با راهکارهاى کاهش ترس کودك نوپا و نوزاد، عنوان کرد: در شرایط ایده آل، دنیاى 

نوزاد سرشار از آغوش امن و ُپر از آرامش والدین است، صداهاى بلند، غریبه ها و هر چیزى که این آغوش را از او بگیرد، 
باعث ترس او مى شود، یک نکته  ساده براى حفظ آرامش کودك این است که برنامه  منظمى براى زندگى او داشته باشید 

و همچنین تعداد افرادى را که وارد زندگى نوزادتان مى شوند، محدود کنید.
وى در رابطه با راهکارهاى کاهش ترس کودك پیش دبســتانى، بیان کرد: با بزرگ تر شدن دنیاى کودکان،   آن ها از 
مکان ها و افراد جدید ترس دارند، مکان ها و افراد جدید باعث مى شوند کودك از چیزهاى ناشناخته بترسد، برخى از این 

ترس ها نتیجه  تجربیات قبلى هستند و برخى ترس ها به خاطر تخیالت دوران کودکى به وجود مى آیند.
ادهمى افزود: بزرگساالن مى توانند تصور نکنند که چیزى در گوشه  تاریک کمد اتاق شان در کمین آن ها نشسته، ولى 
کودکان هنوز این مهارت را پیدا نکرده اند که به خودشان آرامش بدهند. این روانشناس در رابطه با راهکارهاى کاهش 
ترس کودك در سنین مدرسه، بیان کرد: کودك در سنین مدرسه در دنیایى از دانش و تجربیات جدید قرار مى گیرد، این 
دنیا البته حاوى خطرات واقعى ترى مانند مانور آتش سوزى، دزدى، طوفان و جنگ است. واقع گرایى کم کم به سراغ او 
مى آید. وى بیان کرد: مطمئن شوید که مى دانید کودك تان دقیقاً از چه مى ترسد، اگر کودك تان دوست ندارد به استخر 
برود، آیا دلیلش این است که از آب و غرق شدن مى ترسد؟ یا اینکه از صداى سوت غریق نجات وحشت دارد؟ تنها راِه 

فهمیدن، این است که بپرسیم.
ادهمى ادامه داد: در مورد کودکان کم  سن  و سال مى توانید از نقاشى  کشیدن استفاده کنید، از او بخواهید دو نقاشى بکشد 
یک نقاشى از خودش در شرایط ترسناك و یک حباب نگرانى روى سرش که فکر مى کند در آن شرایط چه اتفاقى خواهد 
افتاد، بعد از کودك خود بخواهید نقاشى دیگرى از خودش در همان شرایط بکشد، ولى یک حباب باهوش تر روى خودش 

بگذارد، حبابى که در آن آرامش بیشتر و افکار واقع گرایانه ترى دارد.

چند توصیه طالیى براى تغذیه سالم در پاییز

کودکان از چه مى ترسند؟

عالوه بر توصیه هاى ثابت و همیشگى براى تغذیه سالم، هر فصل اصول 
خاص خود را براى تغذیه دارد. هم به دلیل شرایط آب و هوایى فصل ها و 
هم به دلیل مشکالتى که ممکن است در هر فصل براى سالمتى پیش 
بیاید. در پاییز به دلیل اینکه فصل سرماخوردگى و آنفولوآنز است توصیه 
مى شود بیشتر از همیشــه میوه بخورید اما این میوه خوردن هم اصولى 

دارد. اصولى که باعث مى  شود تغذیه سالمى داشته باشید.

ویتامین C در برابر آنفلوآنزا
در فصل هاى سرد براى تقویت سیســتم ایمنى در برابر بیمارى هایى 
مانند سرماخوردگى و آنفلوآنزا خوردن میوه هاى داراى ویتامین C بیشتر 
توصیه مى  شود. میوه هایى که باعث ســالم شدن تغذیه روزمره شده و 
مى توانند براى کاهش و کنترل آلودگى ها و ابتالء به بیمارى هاى فصلى 

هم مؤثر باشند.
محمد مهدى حاجى فرجى، متخصص تغذیه مى گوید: «برنامه ریزى 
تغذیه اى براى فصل پاییز متفاوت تر از سایر فصل ها است، چراکه معموًال 
فصل پاییز همراه با آلرژى هاى فصلى است و سرماخوردگى هاى مقطعى 
را در پى خواهد داشت و به خصوص در این شرایط که بحث کووید 19 
درگیرى بیشترى دارد تغذیه سالم ارتباط مستقیمى با جلوگیرى از ابتالء و 
تقویت سیستم ایمنى بدن دارد. معموًال اولین نکته که در مورد بیمارى ها 
مطرح مى شود کمبود مواد غذایى، عناصر، امالح و ویتامین هایى است که 
مصرف مى کنیم؛ عناصر غذایى مثل پروتئین و انرژى براى افرادى که 
عمدتًا کم وزن هستند و یا بیمارى هایى مانند پرکارى تیروئید دارند، از 

سنین پایین ترى برخوردارند و یا باردار هستند بسیار مهم است.»
به گفتــه او ویتامین هــاى C، E و D به تقویت سیســتم ایمنى کمک

 مى کنند. موادى که در دسته آنتى اکسیدان ها قرار مى گیرند. ویتامین 
C در بســیارى از میوه ها و ســبزیجات وجود دارد کــه گوجه فرنگى، 
ســیب زمینى، کلم ها و ســبزیجات مختلف شــاخص ترین منابع آن 

هستند.

چاقى با میوه
خیلى ها به همین دلیل بیش از اندازه ســراغ میوه ها مى روند به تصور 
اینکه این مواد غذایى ضررى ندارند اما میوه ها هم اگر به اندازه مصرف 
نشوند مى توانند مشکالتى براى سالمتى ایجاد کنند. از نفخ و مشکالت 

گوارشى تا اضافه وزن.
احساس نفخ مداوم یکى از مشکالتى است که با مصرف بیش از حد میوه 
ایجاد مى شود و از نشانه هایى است که مى گوید میوه را به اندازه مصرف 
نمى  کنید. میوه ها غنى از یک نوع قند به نام فروکتوز هستند که بسیارى 
از افراد قادر به جــذب و هضم موثر مقدار زیاد آن نیســتند. عدم جذب 
فروکتوز با عالئمى مانند ایجاد گاز و نفخ در دستگاه گوارش همراه است 
و دریافت فروکتوز بیش از حد واکنش هاى التهابى در بدن ایجاد مى کند.
ابتال به اسهال یا وخیم شدن عالئم سندرم آى بى اس هم نشانه دیگرى 
از مصرف بیش از حد میوه است. سوء جذب فروکتوز موجود در میوه منجر 
به نفخ، گرفتگى عضالت شکم، درد و اسهال و حتى گاهى سردرد نیز مى 
شود. عالوه بر این، بسیارى از میوه ها مانند سیب سرشار از پکتین هستند؛ 
یک نوع فیبر که مبتالیان به سندرم روده تحریک پذیر یا آى بى اس، براى 

شکستن کامل آن مشکل دارند و دردسرهایشان بیشتر مى شود.
خیلى ها فکر مى کنند اگر به جاى غذا فقط میوه بخورند الغر مى شود اما 
بعد از مدتى متوجه مى شوند وزن کم نکرده اند و برعکس اضافه وزن پیدا 
کرده  اند. چون میوه ها هم قند و کربوهیدرات دارند و مصرف بیش از حد 

آنها باعث مى شود وزن اضافه کنید.
مصرف روزانه 5 میوه متوسط توصیه شده است. در واقع یک میوه متوسط 
حدود 60 کالرى انرژى دارد بنابراین بــراى حفظ وزن بدن در محدوده 

طبیعى باید اعتدال در مصرف میوه ها هم رعایت شود.
از ســوى دیگر فروکتوز موجود در میوه ها میل به مصرف مواد غذایى 
پرکالرى را افزایش مى  دهد. متخصصان مى  گویند، گرچه فروکتوز قند 
میوه  است اما به هرحال قند ساده تلقى مى  شود و عامل ذخیره چربى در 
بدن است گرچه این قند سبب مقاومت به انسولین نمى  شود اما براى حفظ 

تناسب اندام باید مراقب مصرف متعادل آن در طول روز باشید.

2 وعده میوه، 3 وعده سبزیجات
حاال فکر مى کنید چقدر میوه و سبزیجات باید در طول روز مصرف کنیم 
تا هم از شر بیمارى هایى مثل آنفلوآنزا در پاییز در امان بمانیم هم دچار 

سوءمصرف میوه نشویم؟
محققان مى گویند که مصرف پنج وعده میوه و سبزیجات موثر و کافى 
است. در تحقیقى که در دانشکده پزشکى دانشگاه هاروارد انجام دادند 
مشخص شــد که افرادى که فقط دو وعده میوه یا ســبزیجات در روز 
مصرف مى کنند،در مقابــل افرادى که پنج وعــده از این اقالم غذایى 
مى خورند خطر مرگ به هر دلیلى 13 درصد کمتر است، خطر مرگ ناشى 
از بیمارى قلبى یا سکته مغزى 12 درصد کمتر است، خطر مرگ ناشى 
از سرطان 10 درصد کمتر است، خطر مرگ ناشى از بیمارى هاى تنفسى 

مانند بیمارى انسدادى مزمن ریوى 35 درصد کمتر است.
به  گفته دکتر دانیل وانگ، نویسنده اصلى این مطالعه و محقق دانشکده 
پزشکى دانشگاه هاروارد، میوه ها و سبزیجات منابع اصلى چندین ماده 
مغذى هستند که با سالمتى، به ویژه سالمت قلب  و  عروق خونى مرتبط 
هستند: پتاســیم، منیزیم، فیبر و پلى فنول (ترکیبات گیاهى با خاصیت 

آنتى اکسیدانى.)
به  گفته محققان در بهترین حالت، باید روزانه دو وعده میوه به اضافه سه 
وعده سبزیجات مصرف کنید و اگر در طول یک روز دسترسى به میوه و 
سبزیجات ندارید، مى توانید در روزهاى دیگر کمى بیشتر از حد معمول 

بخورید تا میانگین مصرف این مواد را در هفته افزایش دهید.
بیشترین مزایاى ســالمتى ناشــى از خوردن ســبزیجات تیره رنگ 
(کلم پیــچ، اســفناج) و میوه هــا و ســبزیجات غنــى از ویتامین C و 
بتا کاروتن (مرکبات، توت ها، هویج) اســت. ویتامیــن C و بتاکاروتن 
آنتى اکسیدان هایى هستند که ممکن است در پیشگیرى از سرطان نقش 

داشته باشند.

محققان در یک بررسى دریافتند: کمبود آهن در میانسالى با خطر ابتال به بیمارى قلبى مرتبط است.
نتایج یک مطالعه نشان داد: حدود 10 درصد از موارد جدید ابتال به بیمارى عروق کرونر قلب را که در طول یک 

دهه از میانسالى رخ مى دهد، مى توان با رفع عارضه کمبود آهن پیشگیرى کرد.
محققان آلمانى اظهار داشتند: بررسى انجام شده یک مطالعه مشاهده اى بوده و نمى توان این طور نتیجه گرفت 
که کمبود آهن موجب ابتال به بیمارى قلبى مى شود. هرچند، شواهد فزاینده اى وجود دارد که نشان مى دهد این 

ارتباط وجود دارد و یافته هاى به دست آمده مى تواند پایه اى براى انجام تحقیقات بیشتر و تایید این نتایج باشد.
در مطالعاتى که پیش از این انجام شده، نشان داده شد که در مبتالیان به بیمارى هاى قلبى-عروقى مانند نارسایى 
قلبى، کمبود آهن با پیامدهاى بدترى از جمله بسترى شدن در بیمارســتان و مرگ مرتبط است که درمان این 
مشکل با تزریق آهن داخل وریدى باعث بهبود عالئم و کیفیت زندگى در بیماران مبتال به نارسایى قلبى و فقر 

آهن مى شود.
در این بررسى جدید هدف آن بوده که این موضوع مورد ارزیابى قرار گیرد آیا رابطه اى بین کمبود آهن و پیامدها 

در عموم مردم مشاهده مى شود؟
در این بررسى 12 هزار و 164 نفر حضور داشتند که میانگین سنى آنان 59 سال بوده و 55 درصد از آنان زن بودند. 
در مدت انجام این بررسى فاکتورهاى خطرزاى بیمارى قلبى از قبیل اســتعمال سیگار، چاقى، دیابت و سطح 

کلسترول مورد ارزیابى قرار گرفت. همچنین این افراد در دو گروه تقسیم بندى شدند.
محققان آلمانى اظهار داشــتند: 60 درصد شــرکت کنندگان دچار فقر آهن مطلق و 64 درصد دچار فقر آهن 
عملکردى بودند. در مدت زمان 13/3 سال 2212 مورد فوت گزارش شد. از این میان مجموعا 573 نفر به دلیل 
بیمارى قلبى عروقى جان خود را از دست دادند. همچنین بیمارى عروق کرونر قلب و سکته مغزى به ترتیب در 

1033 و 766 نفر از شرکت کنندگان تشخیص داده شد.
به گفته محققان، فقر آهن عملکردى با افزایش 24 درصدى خطر بیمارى عروق کرونر قلب، افزایش 26 درصدى 
خطر مرگ و میر ناشــى از بیمارى قلبى عروقى و افزایش 12 درصدى فوت ناشى از تمامى عوامل مرگ و میر 
همراه بوده است. فقر آهن مطلق نیز با 20 درصد افزایش خطر ابتال به بیمارى عروق کرونر قلب همراه بود اما با 

افزایش خطر مرگ و میر ارتباطى نداشته است.

ارتباط کمبود آهن
 با خطر ابتال به بیمارى قلبى

مصرف روزانه نصف پیمانه گردو مى تواند سطح کلسترول خون را پایین آورد و براى 
سالمت کلى شما مفید است. اما جدا از حفظ سالمت قلب، گردو در بحث زیبایى پوست 
هم یک سوپر غذاى واقعى است. گردو مملو از ویتامین و مواد مغذى مفید است، امرى 

که مصرف آن را براى برخوردارى از پوستى درخشان و جوان واجب مى کند.

1- ممکن است مانع از پیرى زودرس شود
گردو بیشتر از هر مغز خوراکى دیگرى از آنتى اکسیدان برخوردار است. آنتى اکسیدان ها 
از پوست در برابر آسیب هاى محیطى مانند قرارگیرى در معرض نور خورشید محافظت 
مى کنند. خوردن روزانه ى مقدارى گردو ممکن اســت به حفظ پوست در برابر پیرى 
زودرس ناشى از قرارگیرى در معرض پرتو هاى فرابنفش کمک کند و باعث مى شود 
پوست مدت طوالنى ترى جوان باقى بماند. گردو سرشــار از ویتامین B هم هست، 
ویتامینى که ممکن است تغییر رنگ پوست را کاهش دهد و به بدن در تولید سلول هاى 

پوستى جدید و سالم یارى رساند.

2- پوست را مرطوب نگه مى دارد
گردو بیشتر از هر مغز خوراکى دیگرى حاوى چربى هاى سالم امگا-3 است. مصرف 
امگا-3 به قدر کافى، براى داشتن پوستى سالم واجب است، چون به متعادل شدن تولید 
چربى پوست، دفع سموم و حفظ رطوبتى که براى نرمى و چروك نشدن پوست الزم 
است کمک مى کند. گنجاندن گردو در رژیم غذایى خود روشى ساده و لذیذ براى کمک 

به حفظ نرمى و رطوبت پوست است.

3- ممکن است مانع از جوش زدن شود
اضافه کردن کمى گردو به اوت میل (ترکیب شیر و جو دو سر پرك شده) صبگاهى خود 
آن را مغذى تر مى کند و مى تواند به بهبود پوســت از درون هم کمک کند. چربى هاى 

سالم درون گردو به آرام شدن پوست تحریک شــده کمک مى کنند و مى توانند حتى 
برخى مشکالت پوستى مانند درماتیت را برطرف کنند. برخى عناصر کم مقدار درون 
گردو به مقابله با التهاب از بیرون و درون کمک مى کنند، امرى که باعث مى شود پوست 

درخشان و عارى از جوش باقى بماند.

4- ممکن است سیاهى و پف زیر چشم ها را کاهش دهد
وقت هایى که با ســیاهى یا پف زیر چشم از خواب بیدار مى شــوید، طبیعى است که 
سراغ پچ هاى چشــمى یا مقدارى یخ بروید. اما خوردن یک مشت گردو ممکن است 
اثر مشابهى داشته باشد. گردو حاوى ویتامین E است که ثابت شده سیاهى زیر چشم 
را کاهش مى دهد و دیگر مجبور نیستید نگران ُســر خوردن پچ هاى چشمى از روى 

صورت تان باشید.

5- پوست را روشن مى کند
غذایى که مى خورید روى پوست تان اثر مى گذارد و اگر دستگاه گوارش تان سالم نباشد، 
هیچ کرم پودر یا پنککى پوســت تان را زیبا نخواهد کرد. گردو براى دستگاه گوارش 

مفید است و باعث افزایش باکترى هاى سالمى مى شود که اهمیت فوق العاده اى براى 
سالمت گوارشى و سالمت کلى شما دارند. این امر باعث بهبود پوست از بیرون و درون 

مى شود و پوست را به طور طبیعى پف کرده و درخشان مى کند.

6- براى پوست سرتان مفید است
گنجاندن گردو در رژیم غذایى خود براى پوست سر هم مفید است. آنتى اکسیدان ها 
و اســید هاى چرب ســالم درون گردو مى تواند به تحریک فولیکول هاى مو کمک 

کنند، امرى که باعث درخشــندگى و پرپشتى بیشتر مو ها مى شود. 
خوردن گردو ممکن است 

سالمت پوست سر را 
هم بهبود ببخشد، 
امــرى کــه به 
مقابله با شــوره 
و خارش کمک 

مى کند.

تغییر در شکل انگشتان مى تواند نشان دهنده ابتالى فرد به یک بیمارى جدى باشد.
تغییر شکل و رنگ در انگشتان مى تواند نشانه اى از وجود یک بیمارى کشنده و مهلک باشد؛ منظور در اینجا همان 
چیزى است که به عنوان «میله هاى طبل» یا «انگشتان بقراط» شناخته مى شود؛ به گونه اى که انگشتان عالوه 

بر تورم، در ناحیه ناخن ها نیز دچار تغییر مى شوند.
پوست بین ناخن ها و استخوان اصلى حالت اســفنجى پیدا مى کند و هنگام فشار دادن روى پایه ناخن، احساس 

مى کنیم که صفحه ناخن حرکت مى کند.
براى مبارزه با سرطان ریه، این عالئم، نشانه هشدار دهنده سرطان ریه است. همچنین متخصصان توصیه مى کنند 

به سایر عالئم رایج سرطان مانند تنگى نفس، هموپتیز، کاهش اشتها و وزن توجه کنند.
پیش از این، الکساندر میاسنیکف، پزشک روسى و مجرى تلویزیون گفته بود که ایجاد لخته هاى خون مى تواند 
نشانه سرطان باشد. به گفته وى، در صورت بروز لخته خون، بیمار باید تحت معاینه کامل قرار گیرد تا پزشکان 

بتوانند علت وقوع آن را تا حد ممکن با دقت تعیین کرده و همچنین احتمال موارد خطرناك دیگر را نیز رد کنند.

خوردن روزانه گردو چه اثرى بر روى پوست دارد؟

عثدرخشــندگى و پرپشتى بیشتر مو ها مى شود. 
کناست 

ر را 

نشانه  یک بیمارى مهلک
 با تغییر شکل انگشتان
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محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در جلسه شــوراى معاونین این شرکت، ضمن اشاره 
به تعالى ســازمانى شرکت، همسوســازى و بهینه 
ســازى افراد با اهداف و نیازهاى کسب و کار جهت 
دســتیابى به عملکرد برتر را به عنوان یک رویکرد 
جدید از مدیریت ســرمایه هاى انســانى در داخل 

شرکت مطرح کرد.
وى با اشاره به ارزش باالى کارکنان به عنوان سرمایه 
انسانى در سازمان گفت: حوزه سرمایه هاى انسانى به 
مدیریت کارکنان براى بهبود کیفیت زندگى کارى 
در داخل و خارج ســازمان پرداخته و مى کوشــد تا 

برتوانمندى ها و دانش کارکنان بیفزاید. 
وى ادامه داد: در این راستا استخدام استعدادها، جهت 
دهى درست این استعدادها، ایجاد حس خودکفایى و 
آماده سازى آنها براى رویارویى با شرایط پیچیده آینده 
و نهایتاَ رشد و بهینه سازى سرمایه هاى انسانى، جزو 

اولویت هاى شرکت فوالد مبارکه مى باشد.
طیب نیــا در ادامه انتظــار خــود از معاونت جدید 
سرمایه هاى انسانى و سازماندهى را ایجاد احساس 
تفاوت در نگاه مدیریــت به کارکنان بیــان کرد و 
افزود: جهت ایجاد این احســاس متفــاوت، نیاز به 
تغییر رویکردهاى این معاونت و حرکت به ســمت 
ایجاد اشتیاق و اثربخشــى کارکنان به جاى رضایت 
کارکنان، رســیدن به همکارى و مشارکت کارکنان 
به جاى کنترل کارکنان، متقاعد سازى بجاى قدرت 
سازمانى، مشاهده نقاط قوت پرسنل و کمک به رفع 
نقاط قابل بهبود پرسنل و نگاه انسانى به کارکنان به 

عنوان سرمایه هاى شرکت مى باشد.
وى در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت چابک ســازى 
ساختارهاى ســازمانى شرکت و ســازماندهى آن 

متناسب با رویکردهاى طرح شده و تعالى سازمانى، بر 
تبدیل تفکر خدماتى به تفکر توسعه اى در این حوزه 
اشاره کرد و گفت : بنده انتظار دارم جهت توسعه نشاط 

کارى، اخالق ، فرهنگ و ارزش ها، برنامه ریزى الزم 
در سازمان انجام شود و اهتمام جدى در مسائل حوزه 

ایمنى، پیشگیرى و ورزش به عمل آید.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

استخدام استعدادها جزو اولویت هاى
 فوالد مبارکه  است

تعمیرات اساســى کارگاه نورد 650 ذوب آهــن با موفقیت 
انجام شد.

 محمدرضا یزدان پناه، مدیر برنامه ریزى و نظارت برنگهدارى 
و تعمیرات ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبر و با اشاره به 
اهمیت اجراى دقیق و صحیح ایــن تعمیرات گفت: با توجه 
به جایگاه بــاالى کارگاه نــورد 650 در تولید محصوالت 
فوالدى کارخانه به ویژه تولید مقاطــع جدید فوالدى نظیر 

انواع ریل، انواع تیرآهن هاى سایز 
بــاال، آرك هــا، ورق ســازه هاى 
فوالدى و شمش ها، اجراى کامل 
و با کیفیت ایــن تعمیرات مطابق با 
زمانبندى پیش بینى شده از اهمیت 
ویژه اى برخوردار بــود. از این رو با 
انجام بررســى هاى الزم و تعیین 
خطــوط بحرانى تعمیرات ســعى 
گردید تــا با اســتفاده حداکثرى از 
تمامى ظرفیت هــاى کارگاه تعمیر 
تجهیــزات و پرســنل پــروژه اى 
پیمانکاران مدیریت مهندسى نت، 
سرعت عمل بیشــترى به اجراى 

فعالیت هاى تعمیراتى داده شود ، تا بتوان در موعد پیش بینى 
شده خط تولید کارگاه راه اندازى گردد.

وى افزود: با توجه به عدم امــکان توقف طوالنى مدت خط 
تولید کارگاه نورد 650 طى سنوات گذشته و ناشى از تعهدات 
کارخانه، کلیه تجهیزات خط تولید این کارگاه مى بایســت 
در این تعمیرات تحت ســرویس و تعمیر قرار مى گرفتند. با 
هماهنگى واحدهاى مختلف، نیروهاى اجرایى جهت اجراى 
سریع و دقیق این تعمیرات به صورت سه شیفت و تمام وقت 

برنامه ریزى کردند.
یزدان پناه گفت: با توجه به ضــرورت کاهش گراف اولیه از 
دوازده شبانه روز به هفت شبانه روز به علت اهمیت تولیدات 
این کارگاه، فعالیت هاى کوره، خط و بستر با حداقل زمان الزم 

بررسى و گراف اجرایى تدوین شد.
■■■

محمد امین یوسف زاده، مدیر مهندسى نورد شرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهان نیز در این رابطه گفت: کارگاه نورد 650 
آخرین بار در سال 1389 تعمیرات اساسى شده بود. البته سال 
1397 یک تعمیرات 120 ســاعته و در فاصله سال 1389 تا 
1397 چند تعمیرات 80 ساعته انجام شده بود ولى تعمیرات 

اساسى در این سطح صورت نگرفته بود. 
وى ادامــه داد: در این توقــف عالوه بر تعمیرات اساســى 
کارگاه همزمان 3 عــدد از بالک هاى جرثقیــل کارگاه در 
خط 6و5 نیز تعویض شــد و در عین حــال همزمان پروژه 
نصــب و راه انــدازى اره و دریلینگ 3 پــروژه ریل در حال 

انجام بود. 
یوسف زاده تأکید کرد: با احجام سنگین تعمیراتى و شرایط 
خاص تجهیزات نورد 650 بازهــم تعمیرات در گراف تعیین 
شــده هفت شــبانه روزو با توجه به حضور حجم کثیرى از 
نیروهاى کارگاه، نت تعمیرات و پیمانکاران بدون هیچگونه 
حادثه انسانى و تجهیزاتى با شرایط مطلوب به پایان رسید و 

در موعد مقرر شمش گیرى انجام شد.

انجام تعمیرات اساسى خط و پرداخت 
کارگاه نورد 650 ذوب آهن 

شفافیت اقتصادى و جلوگیرى از پنهان کارى در معامالت 
اقتصادى از مهمترین و اساسى ترین  راهکارهاى موجود 
جهت رشــد و اعتالى اقتصادى در کشورهاى توسعه 
یافته است. بر این اساس، یکى از عمده ترین برنامه هاى 
اقتصادى کشــورهاى صنعتى دنیا تالش جهت شفاف 
سازى اقتصادى و مبارزه جدى آنها با اقتصاد زیرزمینى 
مى باشد؛ چراکه ابهام و عدم شفافیت پاشنه آشیل همه 
نظام هاى اقتصادى پویا و در حال رشد بوده و از همین رو 

با این پدیده شوم به شدت مقابله مى شود.
از ســوى دیگر نظام مالیاتى کشــور در طول یک دهه 
گذشته منشــا اجراى بسیارى از سیاســت هاى موفق 
اقتصادى در عرصه نظــام مالیاتى و متعاقب آن انضباط 
مالى در کشور بوده اســت. اجراى موفق قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در طول بیش از یک دهه گذشــته و نیز 
دستاوردهاى سازمان امور مالیاتى کشور در زمینه نظام 
جامع مالیاتى ســبب گردیده تا در این برهه حساس به 
یکى از مسیرها و معبرهاى مطمئن کشور در زمینه تامین 
هزینه هاى جارى و عمومى کشور بدل شود. اما در کنار 
همه دستاوردهاى مادى که نظام مالیاتى ایران در عرصه 
اقتصاد کالن کشور داشته است، توجه به دستاوردهاى 
معنوى و افزایــش رضایت عمومى جامعــه و در صدر 
آن بحث عدالت مالیاتى مى تواند یکــى از عمده ترین 

دغدغه هاى سازمان امورمالیاتى کشور باشد.
به یقین شــفافیت اقتصادى فارغ از اینکه مانعى اصلى 
در برابر قاچاق کاال بــوده و باعث رونق کســب و کار 
اقتصادى در ســطح بازارهاى داخلــى گردیده و همین 
زمینه ساز کاهش نرخ بیکارى مى گردد، از سوى دیگر 

یکى از ملزومات جدى در جهت بسط عدالت اجتماعى 
و اقتصادى مى باشد؛ چراکه شفافیت اقتصادى موجب 
مى شــود تا نظام مالیاتى بتواند براساس شواهد و قراین 
واقعى اقدام به اخــذ مالیات نموده و بــا اعمال عدالت 

مالیاتى، زمینه ساز عدالت اقتصادى و اجتماعى شود.
بر این اســاس، نظام مالیاتى کشــور در راستاى اجراى 
سیاســت ها و چشــم اندازهاى موفق خویش، قانون 
پایانه هاى فروشگاهى و سامانه مودیان را پس از تصویب 
نهایى در مجلس شوراى اســالمى و ابالغ آن به دولت 
اجرایى نمود تا برگ زرین دیگرى در نظام مالى واقتصادى 

کشور رقم بخورد. 
بر مبناى این قانون، بانک مرکــزى موظف گردید تا با 
همکارى ســازمان امور مالیاتى کشور، ظرف مدت یک 

ســال پس از ابالغ قانون فوق، نســبت به ساماندهى 
دستگاه هاى کارتخوان بانکى و یا درگاه هاى پرداخت 
الکترونیکى اقدام نموده و با ایجــاد تناظر بین آن ها با 
مجوز فعالیت و شماره اقتصادى بنگاه هاى اقتصادى به 
هر یک از پایانه هاى فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

در شرایطى که اغلب کشــورهاى دنیا با بهره مندى از 
فناورى هاى روز بشرى توانســته اند به دستاوردهاى 
بزرگى در عرصه هاى مختلف قانــون گذارى و اجراى 
قوانین موفق اقتصادى و اجتماعى دست یابند، بدون شک 
اعمال و اجراى چنین قوانینى مى تواند نقش به سزایى 
در ایجاد شفافیت مالى در نظام اقتصادى کشور داشته و 
تبعات مثبت آن در دیگر بخش هاى سیاسى و اجتماعى 

کشور قابل رویت خواهد بود. 

پایانه هاى فروشگاهى و شفافیت اقتصادى

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: 68 هزار مرسوله پستى 
داخلى و خارجى روزانه توسط 270 نامه رسان این استان در 

شش ماهه اول امسال جا به جا شده است.
حمید باقرى اظهار داشت: تا پایان شهریورماه حدود هفت 
میلیون مرسوله به استان وارد و پنج میلیون مرسوله در این 

مدت از استان خارج شده است.
وى ادامه داد: پست استان اصفهان با 997 واحد پستى سهم 
هشت درصدى از واحدهاى پستى کشور را به خود اختصاص 
داده است و در زمان حاضر یکى از استان هاى شاخص در امر 

ارتباطات و شبکه پستى کشور محسوب مى شود.

مدیرکل پست اســتان اصفهان افزود: در زمان حاضر 72 
واحد پستى دولتى شامل 23 اداره، هفت ناحیه پستى و 42 
واحد شهرى دولتى در استان وجود دارد همچنین 385 دفتر 
پیشخوان دولت، 52 نمایندگى شــهرى، 188 نمایندگى 
روستایى و 282 دفتر "آى ســى تى " در این منطقه فعال 

است.
وى اضافه کرد: در مجموع 52 درصد واحدهاى پســتى در 
اصفهان، شهرى و 48 درصد در روستاهاى استان اصفهان 

به همشهریان خدمات ارائه مى کنند.
باقرى خاطرنشان کرد: پوشــش جمعیتى هر واحد پستى 
در استان از میانگین کشورى باالتر است و اکنون هر واحد 
پستى پنج هزار و 231 نفر و بطور متوسط در کشور هر واحد 

پستى 6 هزار و 548 نفر را پوشش مى دهد.  
وى بیان کرد: پوشش مســاحتى هر واحد پستى در استان 
اصفهان 109 و در کشــور این رقم به 128 کیلومتر مربع 

است.  

روزانه 68 هزار مرسوله پستى در اصفهان جا به جا مى شود


