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عوارض مصرف بى رویه سس گوجه فرنگىشرکت 4400 داوطلب اصفهانى در آزمون وکالت خاطره بازیگر «لیسانسه ها» از  مهرآوران و على سلیمانى هوا کمى سرد شد مصرف گاز باال رفت عزت اللهى در تیررس باشگاه اماراتى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مهمترین
خواص سیب که 

سالمتى شما را 
بیمه مى کند

مرگ روزانه 3 نفر در جاده هاى استان
3
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سال 98 در
 150 نقطه اصفهان 

درگیرى بود

سیب سرشار از فیبر، ویتامین ها و مواد معدنى است که 
همه آنها براى سالمتى مفید هستند. آنها همچنین 
مجموعه اى از آنتى اکسیدان ها را تأمین مى کنند. 
این مواد به خنثى سازى رادیکال هاى آزاد کمک 

مى کند. رادیکال هاى آزاد مولکول هاى واکنشى...

سردار حســن کرمى از ســال 1391 فرماندهى
 یگان هاى ویژه نیروى انتظامى را به عهده دارد؛ 
وى پیش از این در یگان ویــژه پلیس، فرمانده 
انتظامى اســتان اصفهان بود. همزمان با هفته 
نیروى انتظامى، ســردار کرمى به گپ وگفت با 
خبرنگاران خبرگزارى «تســنیم» نشســت. او 
در این گفتگو به شــرایط نیروهاى این یگان و 
مأموریت هاى آنها پرداخته است که بخش هایى 

از اظهارات او را مى خوانید...

جبران کمبود جبران کمبود 12001200 معلم براى سال تحصیلى جدید معلم براى سال تحصیلى جدید
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد؛مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد؛

3

فرمانده انتظامى استان اصفهان خبرداد؛

مسعود شجاعى: هیچ جا نگفتم 
سال آخر فوتبالم است

هافبک تیم نســاجى درخصوص دیدار دوستانه مقابل سپاهان پس از 
چند ثانیه مکث گفت: به نظر من بازى خیلى خوبى بود. به شخصه خود 
من راضى بودم. چیزى که من در داخل زمین مــى دیدم، فکر مى کنم 
مربیان هر دو تیم تا حدودى راضى بودنــد. کیفیت زمین هم خوب بود و 

بازى خوبى انجام شد. هر دو تیم...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

روایت فرمانده یگان ویژه ناجا از 
مأموریت ها و شرایط این نیرو

همه بخش هاى 
جشنواره فیلم 

کودك به اصفهان 
تفویض شود

جانمایى 51 پد بالگرد در استان 
3

ملى پوش سپاهان: ملى پوش سپاهان: 

باید با دو برابر توان باید با دو برابر توان 
نگذاریم پرسپولیس نگذاریم پرسپولیس 

قهرمان شود
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رئیس انجمن انبوه سازان رئیس انجمن انبوه سازان 
مسکن و ساختمان خبر داد؛مسکن و ساختمان خبر داد؛

انبوه سازىانبوه سازى
یک شرکت یک شرکت 
ترکیه اى در ترکیه اى در 

اصفهاناصفهان

عیسى حسینى:   

سرى جدید «روزگار جوانى» 
وامدار فصل قبل است

نماینده مردم اصفهاننماینده مردم اصفهان
در مجلس عنوان کرد؛ در مجلس عنوان کرد؛ 

هشدارهشدار
نابودى اصفهان نابودى اصفهان 

تا سال تا سال 14101410

پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره   21415مورخ 97/06/31 در 
اجراى ماده 215 الیحه اصالحى قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و 
یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ درج اولین آگهى به آدرس 
محل تصفیه  واقع در اصفهان  خیابان جى خیابان شهید رجایى فلکه شهید رجایى 

جنب فلکه منزل سوم کد پستی: 8159959183   مراجعه نمایند 
بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد بود 

آگهى دعوت از بستانکاران 
شرکت منحله در حال تصفیه  عرفان مرغ  با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت  13885و شناسه ملى 10260348987نوبت اول

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت مجمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید دعوت به عمل 
مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول این شرکت در تاریخ 1400/08/05 راس 
ساعت 10 صبح به نشانى: اصفهان، بلوار شفق، مجتمع ادارى شرکت سهامى ذوب  آهن اصفهان، سالن 

اجتماعات تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه به شرح ذیل است: 

1ـ استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد منتهى به 1399/12/30
2ـ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى شرکت 

3ـ بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به سال 1399/12/30
4ـ تکمیل اعضا هیئت مدیره اصلى و على  البدل 

5ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شرکت 
6ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت 

7ـ سایر مواردى که صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد. 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه مجتمع 
صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 11893 (نوبت اول)

هیئت  مدیره مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید

مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه  عرفان مرغ  - با مسئولیت محدود -على اکبر غالمى

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت یادمان اندیشه سالمت 
اصفهان (سهامى خاص) در حال تصفیه که آگهى انحالل آن در روزنامه رسمى کشور 
به شماره 22069 مورخ 1399/09/30 آمده است، دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت 
حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود به محل 
تصفیه شرکت واقع در اصفهان، خیابان نیکبخت شرقى، جنب بانک ملى، روبروى بانک 
صادرات کدپستى: 8173976137 مراجعه فرمایند. بدیهى است شرکت در مورد هر 
گونه ادعاى احتمالى که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتى نخواهد 

داشت.

آگهى دعوت از بستانکارانـ  نوبت دوم 
شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان (سهامى خاص) در حال تصفیه

شماره ثبت: 32575 و شناسه ملى: 10260531119

مدیر تصفیه: سیدعلى ناجى 

على اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر 

شهردارى خمینى شــهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با 
مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

موضوع مناقصه: 
1ـ لکه گیرى و آسفالت معابر سطح شهر 
ـ مبلغ اولیه اعتبار: 10,000,000,000 ریال 

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500,000,000 ریال 
ـ محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

ـ مهلت ارائه پیشــنهادهاى مناقصه: پایــان وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ 1400/8/11 

ـ محل دریافت اســناد: امور قراردادهاى شــهردارى مرکزى 
خمینى شهر 

ـ محل ارائــه پیشــنهادات: دبیرخانه شــهردارى مرکزى 
خمینى شهر 

ـ تاریخ بازگشایى پیشنهادات: 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1400/8/12

ـ مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 1400/8/22
ـ اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و 

محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى تجدید مناقصه چاپ اولچاپ اول

م.الف :1207483

مسعود عارفیان - شهردار شاهین شهر 

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد در راستاى اجراى طرح عمرانى تعریض بلوار حر واقع در شاهین شهر ضلع جنوبى خانه 
کارگر وفق الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى برنامه هاى عمومى و عمرانى و نظامى دولت مصوب 58/11/17 
شوراى انقالب اسالمى نسبت به تملک و آزادسازى یک قطعه پالك ثبتى به شماره 4816 مجزا شده از 301 اصلى به مساحت 
6050 مترمربع واقع در شاهین شهر ضلع جنوب خانه کارگر طبق کروکى پیوست اقدام نماید. لذا از مالک یا مالکیت و یا قائم 
مقام قانونى و صاحبان حقوق تقاضا مى گردد ظرف مدت حداکثر یک ماه از انتشار آگهى با در دست داشتن اسناد مالکیت و 
مستندات قانونى به منظور معرفى کارشناس رسمى دادگسترى در خصوص ارزیابى بهاء عادله امالك تحت تصرف به آدرس 
شاهین  شهر میدان فاطمیه ساختمان مرکزى شهردارى واحد امالك مراجعه نمایند. بدیهى است در صورت عدم مراجعه برابر 

مقررات و مفاد الیحه قانونى فوق الذکر اقدام مى گردد.

آگهى ابالغ قانونى  نوبت اولنوبت اول

م.الف :1207285
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چند ثانیه
من راضى
مربیان هر د
بازى خوبى
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مسعود یونسیان، عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
تهران درباره احتمال وقوع پیک ششم کرونا به دلیل کاهش 
رعایت پروتکل ها گفت: متأســفانه وزارت بهداشت هیچ 
اطالعات و داده اى درخصوص وضعیت شیوع بیمارى کرونا، 
کنترل بیمارى و تشخیص آن را با متخصصان به اشتراك 
نمى گذارد و در نتیجه ما مجبور هســتیم به حدس و گمان 
متوسل شویم. وى افزود: براى اینکه بخواهیم درباره روند 
بیمارى نظر بدهیم باید ببینیم روزانه تعداد موارد تست مثبت 
به تفکیک استان و همچنین موارد روزانه ابتال که به صورت 

سرپایى تشخیص داده مى شود، چقدر است. 
یونســیان گفت: متأســفانه وزارت بهداشــت آمارها را در 

اختیار کارشناسان قرار نمى دهد. وى تصریح کرد: در سایر 
کشورهاى دنیا مردم از آمار و اطالعات دقیق کنترل و درمان 
بیمارى خبردار هســتند ولى متأسفانه کمیته هاى علمى و 

کارشناسان نیز از این آمارها خبرى ندارند. 
استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران اظهار کرد: علیرغم اینکه 
تالش بسیارى کردیم تا اطالعات و آمارها از سوى وزارت 
بهداشت در اختیار کمیته هاى علمى و متخصصان آن رشته 
قرار گیرد، ولى هیچ چیزى تا کنون در اختیار ما قرار نگرفته 
اســت و بنده از تنها موضوعى که باخبر هســتم مصاحبه 
مسئوالن استان مازندران و خوزستان بود که به تعداد باالى 

مبتالیان اشاره کردند.

به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملى گاز ایران، مصرف 
خانگى و تجــارى گاز در هفته اى که گذشــت به 310 
میلیون متر مکعب در روز رسید که نسبت به هفته قبل از 

آن رشدى 82 درصدى را نشان مى دهد.
دماى هوا با اولین موج سرما به کشور کاهش محسوسى 
داشته است. به دلیل همین تغییرات دمایى، اغلب افراد، 
وسایل گرمایشى خود را در منازل و حتى محل کار روشن 

کرده اند.
این موضوع افزایش مصرف گاز را پیش از شروع فصل 
سرما در کشور به دنبال داشته است. تجربه نشان داده حتى 
اگر دماى هوا افزایش نسبى هم داشته باشد، اما خاموش 

کردن وسایل گرمایشى تا بهار سال بعد زمان مى برد.
ادامه روند افزایشى مصرف گاز در کشور، عالوه بر آنکه 
مى تواند سوخت رسانى به نیروگاه ها را با مشکل رو به رو 
کرده و پایدارى شــبکه برق را به خطر بیاندازد، در ادامه 
ممکن است به قطع گاز برخى از مناطق کشور در روزهاى 

سرد سال بیانجامد.
وزیر نفت نیز پیش از این گفت: امسال پیش بینى مى کنیم 
که با روند رشد مصرف در کشــور، در فصل سرد تا 200 
میلیون متر مکعب در روز کسرى گاز داشته باشیم. این 
موضوع در کنار پایین بودن بازده نیروگاه هاى کشور، زنگ 

خطرى براى قطعى برق در زمستان است.

وزارت بهداشت 
اطالعات کرونا را نمى دهد

هوا کمى سرد شد
مصرف گاز باال رفت

دستمزدهاى نجومى
   خبر آنالین | روزنامه «جمهورى اسالمى»، 
به نقل از احمد پورنجاتى، معاون اسبق صداوسیما 
نوشت: امروز یکى از دوستانم که در دوره مسئولیت 
من در صدا و ســیما، همــکار بودیــم و اکنون 
تهیه کننده فیلم و سریال است، مى گفت: دستمزد 
برخى از بازیگران براى یک ماه کار، 600 میلیون 
تومان و بازیگران معمولــى، حداقل ماهى 100 
میلیون اســت. براى نمونه مى گفت در برنامه اى 
که براى قدردانى از عوامل سریال «زخم کارى» 
برگزار شد، به هر نفر فقط 100 میلیون تومان هدیه 

دادند (عالوه بر دستمزدهایى که گرفته بودند).

مسدود کنید
   عصرایــران | ســیمکارت هاى به نامتــان 
را شناســایى و اضافى هــا را مســدود کنید چرا 
که در بســیارى از پرونده هاى کالهبــردارى، با 
ســیمکارت هایى مواجه مى شــویم که در اختیار 
مالک اصلى نیست و افراد دیگرى از آن سوء استفاده 
مى کنند و مجرمان سایبرى هم به همین دلیل به 
دنبال خرید سیمکارت بدون سند زدن هستند. با 
ارسال کد ملى به ســامانه 3000150 یا مراجعه 
 ،www.cra.ir به سایت رگوالتورى به آدرس
منوى حقوق کاربران، گزینه استعالم سرویس هاى 
مشترکین، مى توانید از تعداد سیمکارت هایى که به 

نام شما ثبت شده، مطلع شوید.

افزایش آمار سوء تغذیه 
   رکنا | مدیــرکل دفتر بهبــود تغذیه وزارت 
بهداشــت با تأکید بــر افزایش محســوس آمار 
سوءتغذیه کودکان در هشت استان گفت: آخرین 
مطالعات وزارت بهداشــت نشــان مى دهد که 
وضعیت امنیت غذایى در هشــت استان محروم 
کشور از جمله سیســتان و بلوچستان، هرمزگان، 
خراسان جنوبى، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و 
کرمان مطلوب نیست. در صورت تداوم این روند، 
باید منتظر رشد آمارهاى مربوط به کوتاه قدى و 

کم وزنى کودکان در سال هاى آتى باشیم.

فروش یخچال 576 میلیونى!
   خبــر آنالیــن | با وجود اعمــال ممنوعیت 
واردات لوازم خانگى از چهار سال گذشته تا کنون 
و همچنین دســتور مقام معظم رهبرى نســبت 
به ادامه ممنوعیــت واردات لوازم خانگى کره اى، 
همچنان در بازار شاهد عرضه محصوالت کره اى با 
قیمت هاى بسیار گزاف و عجیب هستیم. بررسى ها 
نشان مى دهد عنوان گران ترین یخچال ساید باى 
ساید ایران در اختیار یخچال فریزر ساید باى ساید 
ســرى signature ال جى مدل 1SG است 
که با قیمت 576 میلیون و 300 هــزار تومان به 

فروش مى رسد. 

کارآگاهان زن وارد مى شوند
   تســنیم | رئیس پلیس آگاهى گفت: براى 
نخستین بار قصد داریم در جمهورى اسالمى ایران 
که داعیه دار دفاع از حقوق بانوان اســت، افسران 
کارآگاهان زن را وارد چرخه کارآگاهى کنیم، به این 
افراد در آینده نزدیک آموزش هاى الزم کارآگاهى 
ارائه دهیم، آزمون هاى علمــى از آنها اخذ کنیم، 
نشــان کارآگاهى به آنها بدهیم و در حوزه کشف 
جرم که مى توانند بانوان به ما کمک کنند، از این 

کارآگاهان زن بهره ببریم.

صدور مجوز بازگشایى 
   ایسنا | سخنگوى وزارت آموزش و پرورش 
در امر بازگشــایى مدارس درباره روند بازگشایى 
مدارس از ابتداى مهرماه تا کنون گفت: دو شاخص 
براى ورود به پروســه بازگشــایى ضرورى بوده 
که نخســت فاصله گذارى اجتماعى و دوم تهویه 

مناسب فضا و رعایت نکات بهداشتى است. 

الریجانى، هاشمى نمى شود
   نامه نیوز | غالمرضا ظریفیان، فعال و تحلیلگر 
سیاســى درباره قیاس الریجانى با هاشمى رفسنجانى 
گفت: آقاى هاشمى یک استثنا در عالم سیاست بود که 
البته باید عمر سیاسى آقاى هاشــمى را به چند بخش 
تقســیم کنیم زیرا حتمًا هاشــمى دهه 60 با هاشمى 
دهه هاى 80 و 90 متفاوت اســت. او سرمایه اجتماعى 
باالیى داشت که آقاى الریجانى ندارد و هیچ شخصیتى 
نمى تواند جانشین هاشمى رفســنجانى باشد. البته هر 
شخصیتى به قدر توانمندى هایى که دارد مى تواند باعث 
همگرایى، وحدت و اعتدال شود اما هیچکس مثل آقاى 
هاشمى نمى شود. اتفاقًا دوره قهرمان هاى سیاسى هم 
تمام شده است و چه بهتر که افرادى متوسط زیادى بیایند 

و همه باهم فضاى سیاست را به سمت اعتدال ببرند.

روحانى احساس خطر کرده
   انتخــاب | یک فعال سیاسى اصولگرا عنوان کرد: 
با توجه به توییت هاى روحانى، فکر مى کنم ایشان یک 
احساس خطرى کرده اند. محمد مهاجرى اضافه کرد: 
مجموعه این اتفاقاتى که باعث شــد جنگ بر ما حاکم 
نشود، رفتار خردمندانه اى بود که در کشور ما به هر تقدیر 
حاکم شــد. اگر در یک نقطه اى قطعنامه هایى علیه ما 
صادر شد، در سال 92 آقاى روحانى رئیس جمهور شد و 
با مذاکراتى که انجام شد یا در قالب برجام یا غیر آن سایه 

جنگ از کشور برداشته شد.

چرا محرمانه است؟
   بهــار | خبر محرمانه بودن ثروت مدیران کشــور 
واکنش  هاى متعددى در شــبکه هاى اجتماعى داشته 
است.  عباس عبدى در توییتى نوشت: تنها دلیل محرمانه 
بودن ثروت مدیران کشــور، فقدان اراده براى مبارزه با 
فساد است. و اال ثروت چیســت که بخواهد محرمانه 

باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد.

کامالً متحول شد
   روزنامه جمهورى اســالمى | پیدایش 
تحــول در نمایندگان مجلــس بعد از اســتقرار دولت 
سیزدهم، بســیار چشــمگیر و البته نویدبخش است. 
فریدون عباسى، که تا خرداد 1400 از مخالفان سرسخت 
مذاکره بود، حاال گفته: مذاکره با دشــمن هیچ اشکالى 
ندارد؛ در هر شرایطى نباید باب مذاکره را ببندیم. همین 
آقاى فریدون عباسى، در اسفند 1399 گفته بود: «نباید 
پرچم مذاکره با آمریکا باال نگه داشــته شــود؛ نیاز به 
برنامه اى با فرض ماندگارى تحریم ها داریم.» احتماًال 
تا دو سه ماه دیگر، مذاکره با آمریکا از نظر این حضرات 

نمایندگان انقالبى، از اوجب واجبات خواهد بود!

مشکل ما زبان است
   روزنامــه آرمان ملى | پیــروز مجتهدزاده، 
تحلیلگر مسائل سیاسى گفت: یکى از مشکالت ما در 
مذاکرات عدم تسلط تیم مذاکره کننده به زبان انگلیسى 
است. مذاکره کردن با ســخنرانى تفاوت هاى بسیارى 
دارد. ســخنرانى را به زبان مادرى هم مى توان انجام 
داد و ترجمه مى شــود. ولى مذاکره چانه زنى اســت و 
زرنگى، درایت، حرافى و تسلط کامل به زبان بین المللى 
مى خواهد. به نظر من تغییــر در تیم مذاکره کننده کار 
درستى نبود مگر اینکه مذاکره کنندگان بهترى بیایند 

که من نمى بینم.

حنا و زیپ
 به جاى نفت و گاز!

   روزنامــه خراســان | در روزهــاى اخیــر 
گزارش هایى از تهاترهاى صورت گرفته صادرات نفت و 
گازمان به کشورهاى دیگر منتشر شد که بازتاب زیادى 
داشــت. در یکى از این گزارش ها نوداقتصادى مدعى 
شــده اســت که ترکیه در مقابل صادرات گاز ایران به 
ترکیه به مــا محصوالتى چون زیپ، آب پنیر، بســت 
شیلنگ، حنا، هندوانه، زرشک، رب گوجه و نمک دریا 

مى دهد.

خبرخوان

سردار حسن کرمى از سال 1391 فرماندهى یگان هاى 
ویژه نیروى انتظامى را به عهــده دارد؛ وى پیش از این در 
یگان ویژه پلیس، فرمانده انتظامى اســتان اصفهان بود. 
همزمان با هفته نیروى انتظامى، سردار کرمى به گپ وگفت 
با خبرنگاران خبرگزارى «تسنیم» نشست. او در این گفتگو 
به شرایط نیروهاى این یگان و مأموریت هاى آنها پرداخته 

است که بخش هایى از اظهارات او را مى خوانید.

  ما در کشور تنها واحدى هستیم که در مأموریت خودمان 
از سرباز استفاده نمى کنیم و از کادرى استفاده مى کنیم که 

خودمان آنها را در یگان ویژه جذب مى کنیم.
  نیروهاى خود را در زمان جذب از لحاظ مختلف مانند 
اعتقادى، انقالبى، وضعیت بدنى، قدرت جسمانى و روانى 
بررســى مى کنیم لذا نیروهاى یگان ویــژه باید روحیه و 
شجاعت داشته باشند و با انگیزه و اعتقاد باال وارد مجموعه 
یگان ویژه شوند، به طور مثال در حوزه آموزش، هر نیروى 
یگان ویژه پس از موفقیت در گزینش، یکســال آموزش 
مقدماتى را مى گذرانند و پس از فارغ التحصیلى باید پنج 
سال در تهران، آموزش هاى مهارتى، تخصصى و تکمیلى 

را بگذرانند.
  این نیروها در این پنج ســال کامًال پخته تر مى شوند 
و نسبت به کارشــان مهارت پیدا مى کنند، مرتب از نظر 
قواى جســمانى روى این نیروها کار مى شود زیرا به طور 
مثال زمانى پیش مى آید که با تجهیزات ضدشورش باید 
بیش از 10 ساعت فعالیت داشته باشند. ما معتقدیم افرادى 
که از نظر جسمانى قوى باشند، آستانه تحمل باالیى نیز 
دارند، زود عصبانى نمى شوند و زود از تجهیزات استفاده 

نمى کنند.
  نیروهاى یگان ویژه در صورت اینکه مأموریت خاصى 
به آنها محول نشده باشد، در هر روز ابتدا 90 دقیقه ورزش 

صبحگاهى دارند، سپس در دو کالس تخصصى حضور 
پیدا مى کنند و بعدازظهر نیز یک کالس تخصصى دیگر در 
رشته هاى رزمى دارند، در اثناى این فعالیت ها، نیروهاى 
یگان ویژه بــه اردوهاى صحرایــى مى روند و مأموریت 
خود را در شرایط ســخت نیز دنبال مى کنند، به طور مثال 
پیاده روى شبانه و طوالنى مدت تا 45 کیلومتر مى گذرانند.

  مأموریت هاى ما در این چند سال محدود و به ندرت بوده 

است اما هرگز نباید فکر کنیم که دشمنان نمى خواستند 
کارى در کشــور انجام دهد، به طور مثال چند مأموریت 
ســنگین ما در این چند سال مربوط به ســال هاى 96 و 
98 بود، ناآرامى هاى ســال 96، موضوع جدیدى بود که 
با آن مواجه مى شدیم که خوشــبختانه در دو هفته جمع 
شد، ناآرامى هاى سال 98 نیز با وجود گســتره زیادتر از 
ناآرامى هاى سال 96، دو روز طول کشید، شاید در برخى 

شهرها مانند تهران، شیراز و اصفهان در سال 98، در بیش 
از 150 نقطه درگیرى وجود داشت.

  اکنون تمام یگان هاى ما از سیستم هاى صوتى بسیار 
قوى اســتفاده مى کنند که «صور» نام دارند و اسم آنها 
از اسم «صور اسرافیل» اقتباس شده است، این سیستم 
صوتى صداى ما را مى تواند با برد یک کیلومتر و شعاع 500 

متر به جمعیت برساند.

روایت فرمانده یگان ویژه ناجا از مأموریت ها و شرایط این نیرو

سال 98 در 150 نقطه اصفهان درگیرى بود

پس از آنکه «والدیمیر پوتین» در یک نشست تلویزیونى سرفه کرد، به یکى از 
قانونگذاران نگران روسیه اطمینان خاطر داد که مبتال به کرونا نیست.

والدیمیر پوتین، رئیس جمهورى 69 ساله روسیه پس از آنکه «والنتینا ماتوینکو»، 
رئیس سناى روسیه از او درباره وضعیت جسمى اش سئوال کرد، گفت: نگران 
نباشید، همه چیز خوب است. آنها تقریبًا هر روز نه فقط براى کووید-19 بلکه 
براى دیگر انواع عفونت ها از من آزمایش مى گیرند، پس همه چیز خوب است.»

براساس این گزارش، پوتین در جریان این نشست مجازى در حالى که به تنهایى 
در اتاقى حضور داشت، در حال سرفه کردن دیده شد. او علت سرفه خود را هواى 
خنک دانست و در ادامه از همکارانش در این نشست خواست تا مقابل کووید 
واکسینه شوند. ماه سپتامبر پوتین بعد از مثبت شدن تست کروناى افراد نزدیک 
به خودش به قرنطینه رفت. در آن زمان سخنگوى کرملین گفت تست پوتین 

منفى است و سالمت جسمانى او عالى است.

«پوتین» کرونا دارد؟

در شروع هدفمندى یارانه ها و آغاز توزیع یارانه هاى 45 هزار تومانى ارزش یک دالر 
هزار تومان بود. اکنون قیمت دالر صرافى ملى به بیش از 26 هزار تومان رسیده و 

پول ملى کشور بیش از 26 برابر ارزش خود را از دست داده است.
اگر همین تناسب را براى یارانه 45 هزار تومانى در نظر بگیریم مى توان تخمین زد 
که ارزش واقعى یارانه به 1700 تومان رسیده است. به همین دلیل است که قدرت 
خرید این یارانه به شدت پایین به نظر مى رسد. این درحالى است که اگر قرار بود یارانه 
نقدى نیز مانند دالر یا حداقل به اندازه رشد دالر افزایش یابد اکنون یارانه هاى 45 
هزار تومانى باید به رقمى حدود 1/2 میلیون تومان مى رسید. رؤیایى که تحقق آن 
خیلى دور از دسترس به نظر مى رسد. اما با این حال، قدرت خرید یارانه نقدى در سال 

89 معادل خرید 45 دالر بود اما اکنون دو دالر هم نمى توان با این یارانه ها خرید. 

ارزش واقعى یارانه چقدر است؟

«رویترز» گزارش داد؛ ایران در فصل زراعى 2021 
با بدترین خشکسالى در 50 ســال اخیر روبرو شد 
که باعث شد شــرکت هاى بازرگانى بین المللى 
انتظاراتشان براى واردات گندم از سوى ایران را باال 
ببرند. منابع صنعتى آگاه به «رویترز» گفتند: افزایش 
چشمگیر واردات گندم از میانگین ساالنه حدود یک 
میلیون تن در پنج سال گذشته، براى تضمین تأمین 

نان ضرورى اســت زیرا انتظار مى رود محصول 
گندم ایران امسال 30 درصد کمتر باشد.

کاوه زرگران، رئیس هیئــت مدیره انجمن تأمین 
کنندگان غالت ایران به رویتــرز گفت: ایران به 
واردات حدود هشــت میلیون تن گندم در فاصله 
مارس 2021 تا مارس 2022 نیاز دارد. وى گفت: 
حدود دو میلیون تن گندم تاکنون در بنادر کشــور 

تخلیه شده است.
منابع بازرگانى اظهار کردنــد: ایران در هفته هاى 
اخیر حداکثر 240 هزار تن گندم از روسیه خریدارى 
کرده اســت. آمریکا مکرراً اعالم کرده که فروش 
غذا و دارو شــامل تحریم ها نمى شود اما احتیاط 
بانک هاى بین المللــى، دریافت فاینانس تجارى 

غربى را دشوار کرده است.

«رویترز»: ایران به 8 میلیون ُتن گندم نیاز دارد

محمود احمدى نژاد، رئیــس دولت هاى نهم 
و دهم به منظــور بازدید از نمایشــگاه بزرگ 
بین المللى «اکسپو» که در امارات متحده عربى 
در حال برگزارى است، به این کشور سفر کرده 
است. مســافرتى که گفته مى شود با همراهى 
همسرش صورت گرفته و طبق برنامه قرار است 

تا فردا یک شنبه هم به طول بیانجامد.
پس از انتشار این خبر برخى رسانه ها و کاربران 
در شبکه هاى اجتماعى این ســئوال را مطرح 
مى کنند که با توجه به حواشــى و اظهاراتى که 
طى این سال ها از ســوى احمدى نژاد مطرح 

شده، او چگونه توانست از کشور خارج شود؟ 
حجت االسالم عباس امیرى فر، مشاور فرهنگى 
نهاد ریاست جمهورى در دولت دهم که از یاران 
ســابق محمود احمدى نژاد محسوب مى شود 
درباره ســفر رئیس دولت دهم بــه «دیده بان 
ایران» گفت: بنده اطالعى از این مطلب ندارم 
که چرا االن به آقــاى احمدى نژاد مجوز خروج 
از کشور را داده اند. ایشان در چند سفر قبلى که 
مى خواستند از کشور خارج شوند ممنوع الخروج 
بودند و اجازه خروج از کشور را پیدا نکرده بودند 

اما اینکه امروز دوستان چرا استثنا قائل شدند و 
به آقاى احمدى نژاد اجازه دادند تا از کشور خارج 

شود، بى اطالعم.
امیرى فر اضافه کرد: البته شایعاتى در شبکه هاى 
اجتماعى مطرح شده است که آقاى احمدى نژاد 
امکان دارد به کشــور برنگردد. اما در خصوص 
این قضیه مســئولین ذیربط باید به این سئوال 
پاســخ دهند که چرا به ایشــان اجازه خروج از 

کشور دادند؟! 
 امیرى فر درباره علت سکوت نهادهاى امنیتى 
در قبال اظهارات و انتقادهاى احمدى نژاد نسبت 
به نظام، خاطرنشــان کرد:  دلیــل اینکه چرا 
دســتگاه هایى که بایــد این اظهــارات آقاى
احمدى نژاد را پیگیرى کنند، سکوت کرده اند را 

نمى دانم باید از خودشان بپرسید.

شاید احمدى نژاد برنگردد!

از چندى بدین سو در والیت هرات گروه هاى موسیقى در مجالس عروسى به 
چشم نمى خورد و به جاى آن «گروه هاى تبلیغ اسالمى» در تاالرهاى عروسى 

مردانه برنامه اجرا مى کنند!
با روى کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، اکنون در تاالرهاى عروسى در 
شهر هرات، تبلیغ و نعت خوانى دینى، جاى برنامه هاى هنرى و موسیقى را گرفته 
است!  در همین حال، مالک یکى از تاالرهاى عروسى در شهر هرات به شرط 
فاش نشدن هویتش به رسانه ها گفته است که مقامات فرهنگى گروه طالبان 
مسئوالن تاالرهاى عروسى گوشزد کرده اند که مانع اجراى برنامه هاى موسیقى 
در مجالس عروسى شــوند و به جاى آن از گروه هاى تبلیغ اسالمى استفاده 
شود. گفته مى شود تاالرهاى زنانه هنوز چنین محدودیتى ندارند و موسیقى در 
آن پخش مى شود. مقامات طالبان بارها اعالم کرده اند که موسیقى در اسالم 

«حرام» است و از دید آنان، گوش دادن به آن هم گناه محسوب مى شود.

تبلیغات اسالمى جایگزین موسیقى شود
در روزهاى گذشته و به نقل از اقبال شاکرى، 
عضو کمیسیون عمران مجلس خبرى مبنى بر 
مذاکره با چینى ها براى ورود به ساخت مسکن 
دولتى در ایران مطرح شد. این خبر مانند بمبى 
براى صنعت ساخت و ســاز بود و واکنش هاى 
فراوانى در میان فعاالن این صنف و حتى افکار 

عمومى در پى داشت.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان 
مى گوید: اخیراً اخبار نگران کننده اى از حضور 
شرکت  هاى خارجى در بخش مسکن شنیده 
شده به طورى که یک شــرکت ترکیه اى در 
اصفهان قرارداد ساخت چند هزار واحد را امضا 

کرده و کل پروژه به صورت مشارکتى قرارداد 
بسته شده که باعث تاسف است و دولت سابق 
عمال این بخــش را رها کرده بــود و تعجب 
مى کنم چرا دولت فعلى در این قرارداد ورود و 
پیگیرى نمى کند؛ اکنون نیز اخبارى از حضور 

چینى ها در بخش مسکن به گوش مى رسد.
مجتبى بیگدلى گفت: هرجا شرکت هاى چینى، 
ترکیه اى، فرانسوى و... وارد شده اند، یک جانبه 
عمل کرده و هرجا به نفع آنها نبوده، پشت ما 
را خالى کرده اند. وزیر راه و شهرســازى باید 
نسبت به واردات تکنولوژى ساختمان سازى 
از چین اقدام کند نه اینکه لقمه بســیار گران 

را به صورت مفت و مجانى در دهان ســازنده 
چینى بگذاریم. 

انبوه سازى یک شرکت ترکیه اى در اصفهان



استاناستان 03034154 سال هجدهمشنبه  24  مهر  ماه   1400

معارفه سرپرست 
دانشگاه آزاد زواره

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى اصفهـان در حکمى 
«جـواد طباطباییـان» را به عنـوان سرپرسـت 
زواره  مرکـز  اسـالمى  آزاد  دانشـگاه  جدیـد 

معرفى کرد.

افزایش 30 درصدى
 پرداخت زکات 

نیکوکاران اصفهانى امسال 30 درصد بیشتر از پارسال 
زکات پرداخت کردند. حجت االسـالم غالمحسـین 
رنجبر، رئیس سـتاد زکات اسـتان اصفهـان گفت: از 
ابتداى امسال تاکنون بیش از 400 میلیارد ریال زکات 

در اصفهان جمع آورى شده است.

آغاز تزریق واکسن پاستور 
در اصفهان

30 هزار دوز واکسن کروناى پاستور سهمیه اصفهان، 
از امروز در مراکز واکسیناسیون استان تزریق مى شود.
رئیـس اداره بیمـارى هاى واگیـردار دانشـگاه علوم 
پزشـکى اصفهان گفـت: این واکسـن بیشـتر براى 
نوجوانان 12 تا 18 سـاله تزریق مى شود. رضا فدایى 
ادامـه داد: دو مرحله این واکسـن با فاصلـه 28 روزه 

تزریق مى شود.

فرونشست زمین 
در مسجد حکیم

مسجد حکیم از مساجد چهار ایوانى دوره صفوى است 
که به گفته پایشگران فرونشسـت در اصفهان، دچار 
َتَرك هاى ناشى از این پدیده به ویژه در دیوار الحاقى 

غربى شده است.

راه اندازى 
کلینیک تخصصى دیابت

علیرضـا زمانپور، رئیس بیمارسـتان شـهید اشـرفى  
اصفهانـى گفـت: کلینیـک تخصصـى دیابـت این 
بیمارسـتان به تازگـى راه اندازى شـده اسـت و تمام 
خدمـات مورد نیـاز بیمـاران دیابتى در ایـن کلینیک 

ارائه خواهد شد.

تبدیل شبکه سیمى برخوار به 
شبکه کابلى 

محمدرضا معینى، مدیر امور برق شهرسـتان برخوار 
گفـت: اداره برق شهرسـتان برخـوار از ابتداى سـال 
جارى تا کنون درحدود 11 کیلومتر شـبکه سیمى را 
به شـبکه کابلى تبدیل کرده اسـت که این از سرقت 

تأسیسات برقى نیز جلوگیرى مى کند.

MS افزایش بى رویه داروى
رئیس انجمن بیماران MS اصفهان با اشاره به ادعاى 
شـرکت هاى بیمه اى مبنى بـر هزینه بـاالى داروى 
«سینووکس» گفت: به رایزنى هایمان براى متقاعد 
کردن شـرکت هاى بیمـه اى براى حمایت بیشـتر از 
این دارو ادامه مى دهیم. مسـعود اعتمـادى فر افزود: 
بیماران مبتال به MS که مشـکل مالى بـراى تهیه 
داروى «سـینووکس» دارنـد تا کاهش قیمـت آن از 

داروى«اکتووکس» استفاده کنند.

پرداخت4300 کمک هزینه 
اجاره بها توسط کمیته امداد

هادى بنایى، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد اسـتان اصفهان گفت: در شـش ماهه امسـال، 
پنـج میلیـارد و 450 میلیـون تومـان در قالب کمک 
هزینه اجاره بها و تسـهیالت ودیعه مسکن به 4360 
خانـوار تحت حمایـت کمیته امـداد اسـتان اصفهان 

پرداخت شد.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به اینکه 
51 پد بالگرد در استان اصفهان جانمایى شده است، گفت: 
46 پد بالگرد در حوزه اصفهان و 5 پد بالگرد در حوزه کاشان 
است، از این تعداد، 18 پد افتتاح شده و بقیه در حال تأمین و 

بازسازى است.
منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه فوریت هاى پزشکى 
باید تیم هاى اورژانس جاده اى خود را تقویت کند تا در زمان 
بروز حوادث پایگاه ها به محل حادثه اعزام و اطالع رسانى 
کنند، گفت: عملیات انتقال مصدومان به بیمارســتان ها از 
طریق زمینى و هوایى توســط فوریت هاى پزشکى انجام 
مى شود و در شش ماهه اول ســال 30 مأموریت بالگرد در 

استان اصفهان انجام شده که منجر به نجات 40 نفر شده 
اســت. شیشــه فروش با تأکید بر اینکه تمام دستگاه هاى 
امدادى استان از آغاز سالجارى تاکنون 350 هزار عملیات 
امدادى انجــام داده اند، بیان کرد: از ابتداى ســال تاکنون 
190 نفر در حوادث جاده اى اســتان اصفهان جان باخته اند 
که مشابه سال گذشته بوده است. وى با اشاره به اینکه اداره 
راه تأمین ماشین آالت و پاکسازى محل حادثه را در راه انجام 
مى دهد، افزود: در شهرستان ها ستاد پیشگیرى، هماهنگى، 
فرماندهى عملیات پاسخ به بحران داریم که فرماندارى ها 
هماهنگ کننده آن هستند، همچنین تعیین سطح حادثه با 

فرماندارى ها است.

مدیــر کل دفتــر فنــى و طراحــى شــهردارى 
اصفهان گفــت: در نیمه نخســت ســالجارى به 
رغم برخى مشــکالت، بالغ بــر 240 طرح به طور 
کامل تهیه و یا بازنگرى و ابالغ شــده اســت که 
نســبت به ســنوات قبل رقم قابــل مالحظه اى

 است.
سعید کورنگ بهشتى اظهار کرد: در بین طرح هاى 
ابالغى به شــهردارى، تعداد 29 خیابان، 17 پروژه 
فرهنگى و ورزشــى، 32 پــروژه میــدان و تقاطع 
همسطح و یا غیر همسطح، 79 طرح پیاده روسازى، 
تعداد ســه ایســتگاه آتش نشانى، ســه ساختمان 

سرویس بهداشتى، 13 پروژه فضاى سبز و پارك، 11 
پروژه مربوط به آبرسانى، شش پروژه مناسب سازى، 
پنج پل عابر پیاده، تکمیل و جهت شــروع عملیات 

اجرایى ابالغ شده است.
وى ادامه داد: از جملــه پروژه هاى مطرح، مى توان 
به پروژه ایستگاه آتش نشــانى میدان حج واقع در 
منطقه هفت با مســاحت دو هزار و 150 متر مربع 
و زیربناى یک هزار و 500 متر مربــع در دو طبقه 
اشــاره کرد که همجوار بــا پروژه تجــارى فدك 
مال و مجموعه هــاى مســکونى بلندمرتبه در آن

 محدوده است.

طراحى و بازنگرى 240 طرح 
شهرى در نیمه نخست امسال 

جانمایى 51 پد بالگرد 
در استان 

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت:قرار 
اســت از آبان ماه کالس هاى درس به صورت ترکیبى 
باشد و کمبود یک هزار و 200 معلم در استان هم جبران 

شده است.
محمد اعتدادى اضافه کرد: بازگشــایى مدارس از آبان 
ماه مطابق الگوى بازگشــایى از طرف وزارت آموزش و 
پرورش و با هماهنگى ستاد ملى کرونا خواهد بود، از آبان 
ماه مقرر شده کالس هاى درس به صورت تدریجى با 

گروه بندى بازگشایى شوند.
وى در مــورد روند واکســینه شــدن معلمــان گفت: 
مطابــق اطالعات ســامانه ســیب دانشــگاه علوم 
پزشکى 85 درصد از معلمان واکســن کرونا را تزریق

 کرده اند. 

هیچ کالس درسى بدون معلم نخواهد بود
وى خاطرنشان کرد: قطار آموزشى (آنالین و حضورى) 
در آموزش و پرورش استان اصفهان حرکت کرده و روى 
ریل قرار گرفته است، در حال حاضر در فضاى مجازى 
براى تدریس دانش آموزان ســر هر کالس درس یک 

معلم حضور دارد.
وى اظهار کرد: براى تأمین نیــروى معلمان از طریق 
اســتفاده از تجربه همکاران بازنشســته، نگهداشتن 
نیرو هاى بازنشسته براى تدریس، خرید خدمات معلمان 
در مدارس، ارائه اضافه کار و ساعت هاى حق التدریس به 
همکاران شاغل مشکل کمبود نیرو جبران شده است و 
براى سال تحصیلى 1400 مشکلى نداریم و هیچ کالس 

درسى بدون معلم نخواهد بود.

جبران کمبود 1200 معلم براى 
سال تحصیلى جدید 

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: روزانه سه نفر در 
جاده هاى استان اصفهان جان خود را از دست مى دهند و 

نباید این امر براى ما عادى جلوه داده شود.
سردار محمدرضا میرحیدرى با بیان اینکه در حوزه ترافیکى 
فرهنگسازى آنطور که باید انجام نشده است، تصریح کرد: 

صدا و سیما باید به این امر ورود جدى داشته باشد.

وى با بیان اینکه دولت باید به انــدازه نام و ظرفیت هاى 
اصفهان بــه آن توجه کند، ابراز داشــت: اصفهان داراى 
ظرفیت هاى گردشگرى و صنعتى زیادى است که تردد را 

به دنبال دارد و این امر نیازمند حمایت است.
ســردار میرحیدرى به لزوم هم افزایى و هم پوشانى بین 
دســتگاه هاى حوزه ترافیکى و حمل و نقل استان تاکید 

کرد و گفت: انتظار داریم این امر در استان تقویت شود و 
با وحدت رویه به موفقیت هاى بیشترى در حوزه ترافیکى 

برسیم.
وى با بیان اینکه در شــش ماهه امســال شاهد کاهش 
کشته ها و مجروحان تصادفات بوده ایم، ادامه داد: این امر 

هم چنان باید روند کاهشى داشته باشد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان خبرداد؛

مرگ روزانه 3 نفر در 
جاده هاى استان

رئیس مرکز وکالى قوه قضاییه استان اصفهان گفت: در آزمون وکالت 1400 مرکز وکال، 
کارشناسان رسمى و مشــاوران خانواده قوه قضاییه، بیش از 4400 داوطلب در اصفهان 

شرکت کردند.
نرگس صلواتى از برگزارى آزمون بزرگ وکالت 1400 در ســه حوزه امتحانى در استان 
اصفهان خبر داد و اظهار کرد: آزمون وکالت 1400 مرکز وکال، کارشناســان و مشاوران 
خانواده قوه قضاییه دیروز و همزمان با سراســر کشور در ســه حوزه امتحانى در استان 

اصفهان برگزار شذ.
وى با بیان اینکه این آزمون در سه حوزه دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد و 
دانشگاه پیام نور واحد شاهین شهر برگزار شد، افزود: در آزمون وکالت 1400 مرکز وکال، 
کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه در کشور 81 هزار نفر و در استان اصفهان 

بیش از4400 داوطلب با یکدیگر به رقابت پرداختند.

شرکت 4400 داوطلب اصفهانى در آزمون وکالت 

نماینده مردم اصفهان نسبت به وضعیت نگران کننده 
فرونشست در نصف جهان هشدار داد.

مهدى طغیانى با بیان این که فرونشست وحشتناك 
زمین در دشت اصفهان و برخوار در پى خشکسالى ها 
و خشک شــدن زاینده رود به وضعیت نگران کننده 
رســیده اســت، گفت: با وجود اینکه در نقاط دیگر 
کشور نیز فرونشســت داریم اما اتفاق مهمى که در 
اصفهان افتاده، درگیر شــدن بافت شهرى به مسأله 

فرونشست است.
وى با اشاره به اینکه فرونشست میراث تاریخى چند 
هزار ســاله را به خطر نابودى انداخته است، افزود:  از 
ســال 1360 تاکنون از آبخوانى که 7.5 میلیارد متر 
مکعب ذخیره آبى داشته است، سه میلیارد متر مکعب 
آب برداشت شده است و با وضعیت فعلى که سالیانه 
500 میلیون متر مکعب آب از این آبخوان برداشــت 

مى شــود، کل ذخیره این آبخوان ظــرف مدت 8.8 
سال آینده تمام شده و اصفهان بر سر مردمش خراب 

خواهد شد.
وى با انتقاد از بى توجهى مســئوالن به هشدار هاى 
نمایندگان اســتان اصفهان در این زمینه، خواستار 
هوشیار شــدن مجلس و دولت در این رابطه و چاره 

اندیشى براى این خطر شد.
طغیانى زاینده رود را رگ حیاتى فالت مرکزى ایران 
خواند که زندگى پنج میلیون نفر با آن گره خورده است 
و تصریح کرد: در صورت بى توجهى به حق آبه تاالب 
گاوخونى که تاکنون سبب خشک شدن 98 درصد این 
تاالب شده است، تاالب گاوخونى به یکى از بزرگترین 
کانون هاى گرد و غبار کشور تبدیل خواهد شد که پنج 
استان تهران، یزد، اصفهان، ســمنان و قم را درگیر 

کرده و به خطر خواهد انداخت.

هشدار نابودى اصفهان تا سال 1410

رئیس آتش نشانی شرکت پاالیش نفت اصفهان  از 
تأمین  15 دستگاه  اکســیژن ساز و کپسول اکسیژن 

براي بیماران کرونایی در یکسال اخیر خبر داد.
غالمرضا وکیلی  با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در راستاي اجراي مسئولیت هاي اجتماعی 
خویش براى خدمت رســانى مطلوب تر به جامعه و 
کاهش دغدغه هاى آنها  اهدافی تعریف کرده است 
که ارائه دستگاه هاي اکسیژن ساز و کپسول اکسیژن 

به نیازمندان نمونه اي از این فعالیت ها است.
وى افزود: براى تأمین دستگاه اکسیژن ساز و کپسول 
اکســیژن  هزینه اي بالغ بر 3 میلیــارد ریال در نظر 
گرفته شده است.رئیس آتش نشانی شرکت پاالیش 
نفت اصفهان  با اشــاره به اینکه نیازمندان  از طریق  
همکاران پاالیشگاه که آشنایان و اقوام آنها هستند، 
می توانند  نســبت به دریافت امانى این دستگاه ها 

اقدام نمایند.

 امانت اکسیژن ساز و کپسول اکسیژن
 توسط شرکت پاالیش نفت

آزمایشــگاه مرکزي شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به عنوان تنها آزمایشگاه در بین شرکت هاى 
آبفاى کشــور، موفق به تمدیدگواهینامه اســتاندارد 
بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزو17025 از 

سوى شرکت TURKAK کشور ترکیه شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب 
آبفاى استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: پس از 
ممیزي مراقبتی مجموع آزمایشگاه هاى مرکزى به 
صورت آنالین توسط شرکت گواهى دهنده، نسخه 
2017 جدید گواهی نامه استاندارد بین المللی سیستم 

مدیریت آزمایشگاه ایزو17025تمدید و صادر شد.

فهیمه امیرى افــزود: ممیــزى و ارزیابی وضعیت 
آزمایشگاه آب و فاضالب از نظر فیزیکى، شیمیایى، 
میکروبى، ریزآالینده ها، تهیــه روش هاي اجرایی، 
تهیه دستورالعمل کار با تجهیزات، انجام آزمایش هاي 
PT، رفع مغایرت ها و خرید مواد شــیمیایی مرجع 

انجام گرفت.
وى گفت: عالوه بر برخوردارى آزمایشــگاه مرکزى 
آبفاى استان اصفهان از تجهیزات نوین، داشتن نیروى 
انسانى متخصص و ماهر از عوامل بسیار مهم در تمدید 
این گواهینامه از سوى شرکت TURKAK کشور 

ترکیه بود.

تمدید گواهینامه بین المللى ایزو 17025 
آزمایشگاه آبفا

تفاهمنامه اى میان دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى، 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى، 
کانون وکالى دادگسترى و دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
خوراســگان در زمینه ارائه خدمات و حمایت حقوقى از 

زنان و خانواده ها امضا شد.
شادى فضلى، مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندارى 
با اشاره به امضاى این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه در 
راستاى افزایش دانش حقوقى و کاهش مسائل قانونى 

ناشى از ناآگاهى وعدم پشتیبانى الزم امضا شده است.

وى افزود: مسائل حقوقى به عنوان یکى از دغدغه هاى 
خانواده ها و بانوان است و نیاز به ارائه آموزش ها و خدمات 

در این زمینه وجود دارد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان با 
اشاره به موضوع این تفاهمنامه اظهار داشت: راه اندازى 
کلینیک تخصصى حقوقى خانواده، آسیب  شناسى قوانین 
در حوزه بانوان و خانواده، تهیه پیشنهادهاى اصالحى 
درخصوص پیش نویس  طرح ها و لوایح قانونى، برگزارى 
ســمینارهاى تخصصى و انجام و نظارت بر طرح هاى 

پژوهشى مرتبط از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه 
محسوب مى شود.

وى با بیان اینکه کانون وکالى دادگســترى به عنوان 
یکى از محورهــاى اصلى این تفاهمنامه محســوب 
مى شود، بیان کرد:این کانون موظف به تأمین وکال و 
مشاوران مورد نیاز کلینیک حقوقى، ارائه مشاوره هاى 
حقوقى معاضدتى به صورت رایگان و دو روز در هفته 
و راه اندازى میز خدمت در مراکز آموزشــى، فرهنگى، 

اجرایى است.

امضاى تفاهمنامه چهار جانبه ارائه خدمات حقوقى به خانواده ها

رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: اگر یک جشنواره به یک اســتان یا شهر خاصى 
تفویض مى شود، چه خوب اســت که همه بخش هاى 

آن تفویض شود.
مصطفى نباتى نژاد با تاکید بر اینکه جشنواره بین المللى 
فیلم کودکان و نوجوانان متعلق به این شهر است، ادامه 
داد: امیدوارم جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به عنوان 
یک رویداد بین المللى خاطرات خوبى همانند سال هاى 

قبل براى شهر رقم زده باشد.
وى با بیان اینکه یکى از سیاست هاى اصلى شورا تحقق 
شعار "اصفهان شــهر زندگى" بوده است، تصریح کرد: 
شــهر زندگى با رویدادهاى فرهنگى خود زنده است و 
یکــى از رویدادهاى اصلى در اصفهــان که تجلى ملى 
و بین المللــى نیز دارد همین جشــنواره فیلم کودکان و 

نوجوانان است.
نباتى نژاد با بیان اینکه شوراى شهر در پى تحقق عدالت 

توزیعى بــوده و تاکید دارد که این جشــنواره باید براى 
همه کودکان باشــد، افــزود: عالوه بــر آن، بهره ورى 
جشــنواره نیز مورد تاکید اســت زیرا دست شهردارى 
در جیب شــهروندان بوده و به نوعــى کل هزینه هاى 
این رویداد را مــردم مى پردازند بنابرایــن باید در ازاى 
هزینه هایى که مى شــود، بهره ورى خــوب و تولیدات 
فاخر باقى بماند تا رضایت مصرف کنندگان را به همراه 

داشته باشد.

همه بخش هاى جشنواره فیلم کودك به اصفهان تفویض شود
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بازیگر نقش «مرتضى» در ســریال «روزگار جوانى» پیرامون حضور 
خود در فصل جدید این ســریال» گفت: شــخصیت مرتضى همچون 
دیگر کاراکتر هاى مجموعه «روزگار جوانى» که مکمل یکدیگرند در 
روند فیلمنامه تأثیر بسیارى دارد و اگر این پنج جوان را پازلى در ساختار 
کار در نظر بگیریم شــخصیت مرتضى قطعه اى از این پازل خواهد بود 
که در پیش بُرد قصه ســریال روزگار جوانى سهیم است، دراین فصل از 
روزگارجوانى همچون دو فصل گذشته داستان در کنار بازیگران خود از 
پنج جوان دانشجو بهره برده که مکمل یکدیگر بوده و نقش موثرى را در 

روایت قصه هاى آن ایفا مى کنند.
عیسى حسینى در همین راستا ابراز کرد: شخصیت مرتضى را مى توان 
نمادى از یک قومیت با یکسرى ریز رفتار ها و عملکرد ها دانست در واقع 
او نمادى از فرهنگ و آداب تبار آذربایجان است، اما به این اصالت درطول 

مجموعه پرداخت چندانى نمى شــود اما گاهى مخاطب با گویش هاى 
آذرى از سوى این کاراکتر مواجه خواهد شد به هر حال مرتضى نمادى 

از مردم آذربایجان است.
این بازیگر جوان تلویزیون اظهار کرد: در مجموعه تلویزیونى «روزگار 
جوانى» بیننده بیشتر درگیر اتفاقاتى مى شود که براى این پنج جوان رخ 
مى دهد و چندان درگیر شخصیت ها نمى شود فقط هرکدام از کاراکتر ها 
به اندازه سهم خود نماینده اى از شهر و قومیتى خواهد بود که در داستان 

عنوان مى شود.
حسینى در پاسخ به اینکه سرى جدید «روزگار جوانى» چقدر مى تواند 
همچون فصل قبل براى مخاطبان جذاب باشد بیان کرد: نظر مخاطبان 
در ارتباط با این سریال چه مثبت باشد و چه منفى برایمان محترم است، 
ولى مى طلبد بیننده نسبت به سریال هاى چند فصلى قضاوت عادالنه 

داشته باشــد و با نگاهى عادالنه و در خور شــرایط، همه جوانب اثر را 
بسنجد.

بازیگر نمایش هایــى چون «پرده عجایب»، «دو حــّراف» و «زندگى 
ماشــینى» ابراز کرد: فصل یک «روزگار جوانى» حدود 25 سال پیش 
ساخته شده و من خود در آن دوران على رغم کودك بودنم، مخاطب این 
سریال بودم و به یاد دارم که آن بخش از این مجموعه قصه هاى متفاوت 
ترى داشت، و قصه ما براى این دوره اســت و با نگاهى به مسائل روز 
جامعه امروز نوشته شده بنابرین قیاس این اثر با فصل  قبل این سریال 
کار بازیگران و همه عوامل این مجموعه را ســخت مى کند به هر حال 
ســرى جدید «روزگار جوانى» وامدار فصل قبل است و از عنوان فصل 
قبل و نیز حال و هواى فصل قبل تا حدى بهره برده است؛ بنابراین نیاز 
اســت مخاطب عادالنه تر همه جوانب را درنظر بگیرد و بعد به قضاوت 

اثر بنشیند.
حسینى که در فیلم هاى ســینمایى «اینجا خانه من است» و «بى صدا 
حلزون» به ایفاى نقش پرداختــه تأکید کرد: کار درکنار بزرگانى، چون 
«رسول نجفیان»، «بیوك میرزایى» و باقى بزرگان که در این مجموعه 
کنار ما بودند بسیار خوشایند و آموزنده بود و کارکردن در کنار این اساتید 

برایم تأثیرگذار بود و باعث شد بهتر دیده شویم.
بازیگر سریال «دلدار» درباره شــخصیت پردازى هاى سریال «روزگار 
جوانى» بیان کرد: شــخصیت هاى این مجموعه هرکدام یکسرى کد، 
نشانه و خلق و خوى متفاوتى دارند که باید براساس آنها پیش بروند به 
گونه اى که هرکدام از کاراکتر ها هیچ قرابت ساختارى با یکدیگر ندارند 
و به صورت کامًال متفاوت از هم، ظاهر مى شوند و این امر بسیار برایم 

خوشایند است.
وى پیرامون تاثیر حضور پنج بازیگر جوان سریال «روزگار جوانى» که در 
عرصه تئاتر نیز فعالیت دارند عنوان کرد: اینکه مخاطب از همان قسمت 
اول در مى یابد که شخصیت ها تفاوت و فاصله بسیارى با یکدیگر دارند 
همان ُکد و ریز رفتار هایى است که هرکدام از ما پنج جوان این سریال 

به واســطه اجرا در صحنه تئاتر آنها را کســب کرده ایم و از آنجا که در 
بســتر تئاتر تمرین، تعمق و تفکر زیاد را فراگرفته و سرلوحه پردازش 
شخصیت هایمان قرار داده ایم سعى کردیم تا بتوانیم تفاوت را در نقش ها 

محسوس تر کنیم.
حسینى اظهار داشت: على رغم اینکه این پنج جوان دانشجو که هر کدام 
از یک شهر متفاوت و با گویش مختلف هســتند سعى مى کنند هنگام 
گفتگو بایکدیگر از گویش مادریشان استفاده نکنند و این امرى طبیعى 
است چرا که اینها، چون در تهران درس مى خوانند تالش مى کنند جز با 
اقوام و خانواده هاى خود، وقتى در کنارهم و یا در جمعى قرار مى گیرند از 

لهجه خاصى که مختص به زادگاهشان است بهره نگیرند.
بازیگر نمایش هایى چون «دیوار برلین»، «ریچارد ونشانه ها» پیرامون 
شخصیت مرتضى در ســریال  بیان کرد: شخصیت مرتضى در سریال 
«روزگار جوانى» به لحاظ ســاختارى و خلق و خو خیلى به من نزدیک 
است و همین امر کمک شایانى را در باورپذیر نمودن نقش برایم رقم زد 
و در کنار این مسئله همان ُکدها و ریز رفتار هایى که در ایفاى نقش بکار 
برده مى شوند توأم با شخصیت پردازى به لحاظ بُعد روانى و عاطفى سبب 
شدند کاراکتر مرتضى که دانشجوى روانشناسى بوده و در کنار ورزشکار 
بودن عملکردى منطقى تر نسبت به دیگر دوستان خود دارد شکل بگیرد.

حســینى پیرامون تاثیرگذارى ســریال «روزگار جوانى» اظهار کرد: 
باتوجه به اینکه فصــل جدید «روزگار جوانى» بــا رویکرد، دغدغه ها 
و معضالت جدید و امروزى ســاخته شــده که تفاوت چشــمگیرى با 
نوع چالش و دغدغه هاى فصل گذشته این ســریال داشته به هر حال 
تکنولوژى پیشرفت کرده و مســائلى را همراه خود روان ساخته است 
که شاید خیلى براى نســل قبل قابل درك نباشد بنابراین سعى کردیم 
موضوعــات فصل جدیــد «روزگار جوانى» را امروزى تــر و با دیدگاه 
واقع گرایانه بازگو کنیم و اینکه موثر واقع شــود یا نه بســتگى به نگاه 
و نوع قضاوت مخاطــب دارد که امیدوارم بازتــاب خوبى از مخاطبان 

دریافت کنیم.

عیسى حسینى:  

سرى جدید «روزگار جوانى» وامدار فصل قبل است
افزایش وزن «تام کروز» 

خبرساز شد

نمایش «تى تِى» شاکردوست 
در مراکش و عراق 

آغاز «نمور» در بندر انزلى

بازیگر «متهم گریخت»: 

شقایق دهقان بهترین بازیگر زن طنزپرداز است

تصاویر جدیــدى از «تام کــروز» بازیگر مطرح 
ســینماى جهان منتشر شــده که واکنش هاى 

بسیارى را به همراه داشته است.
تصاویر جدیــدى از تام کروز، در حال تماشــاى 
مسابقه بیس بال در لس آنجلس منتشر شده است. 
تغییر چهــره و افزایش وزن ایــن بازیگر مطرح 
سینماى جهان در این تصاویر حسابى مورد توجه 
قرار گرفته است؛ احتماًال این افزایش وزن براى 
نقش جدید او باشد که هنوز اطالعاتى از آن منتشر 

نشده است.
در باال یکى از این تصاویر را مشاهده مى کنید.

فیلــم ســینمایى «تى تــى» بــه کارگردانى و 
تهیه کنندگى آیدا پناهنده در بخش مسابقه بیست 
و ششمین جشــنواره ســینماى مولف مراکش و 
هشتمین جشنواره بین المللى فیلم دهوك در اقلیم 

کردستان عراق به نمایش درمى آید.
فیلــم ســینمایى «تى تــى» بــه کارگردانى و 
تهیه کنندگى آیدا پناهنده در ادامه  حضور جهانى 
خود، در بخش مســابقه بیســت و ششمین دوره 
جشــنواره ســینماى مؤلف مراکش و همچنین 
هشتمین جشنواره بین المللى فیلم دهوك در اقلیم 

کردستان عراق به نمایش درمى آید.
جشنواره سینماى مؤلف مراکش از تاریخ 15 تا 23 
دسامبر ( 24 آذر تا 2 دى ماه )با رویکرد تمرکز بر 
سینماى مؤلف به مثابه سینمایى مبتنى بر هنر و 
اندیشه، رادیکال و ضد جریان اصلى که با نگاهى 
شخصى به ســتایش انســان مى پردازد،  برگزار 

خواهد شد.
جشنواره فیلم دهوك نیز از تاریخ  11 تا 18 نوامبر 
(17 تا 20 آبان) در کردستان عراق برگزار خواهد 
شــد. پناهنده پیش از این با دو فیلــم «ناهید» و 
«اســرافیل» برنده جایزه  بهترین کارگردان این 

جشنواره شده بود.
«تى تى»، چهارمین فیلم بلند آیدا پناهنده که در 
نخســتین حضور جهانى خود، در سى و سومین 
فستیوال بین المللى فیلم توکیو به نمایش در آمد، 
در ادامه تــور بین المللى خود، ماه گذشــته نیز در 
بخش مســابقه دوازدهمین دوره فستیوال فیلم 
تریپولى و بخش مســابقه بیست و ششمین دوره 
فســتیوال فیلم زنان ژاپن آیچى کــه به صورت 

فیزیکى برگزار شدند، به نمایش درآمده است.
این فیلم با بازى پارسا پیروزفر، الناز شاکردوست 
و هوتن شکیبا سال گذشته در سى و نهمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمد و در سه 
رشــته  بهترین فیلمنامه (آیدا پناهنده و ارسالن 
امیرى) بهترین فیلمبردارى (فرشــاد محمدى) و 
بهترین آهنگسازى (علیرضا افکارى) و همچنین 
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، کاندیداى دریافت 
سیمرغ بلورین شد. پخش جهانى فیلم سینمایى 
«تى تى» بر عهده DreamLab Films به مدیریت 

نسرین میرشب است.

فیلم ســینمایى «نمــور» با بــازى محمدرضا 
علیمردانى، سمیرا حسن پور و نســیم ادبى و به 

کارگردانى داوود بیدل در بندر انزلى کلید خورد.
پس از حــدود یک ماه پیــش تولیــد و انتخاب 
لوکیشن ها در شمال کشور، فیلم سینمایى «نمور» 
به کارگردانى داوود بیدل و تهیه کنندگى سید یاسر 
جعفرى کلید خورد و بازیگران مقابل دوربین رفتند. 
فیلمنامه این ملودرام اجتماعى را نوشین معراجى 
به نگارش درآورده است و «نمور» دومین فیلم بلند 
بیدل محسوب مى شود که قرار است براى حضور 

در جشنواره فیلم فجر آماده شود.
در خالصه داســتان این فیلم آمده است: «تاالب 

رو از زندگى من نقاشى کردند، لجن زار و نمور.»
محمدرضا علیمردانى، ســمیرا حسن پور، نسیم 
ادبى، پریسا شــاهولیان، محمدرضا عباسى، سید 
بنیامین شــهیدزاده بازیگران این فیلم سینمایى 

هستند.

مجید شهریارى، بازیگر سریال هاى «متهم گریخت» و «خانه به دوش» داستان حضورش 
در این دو سریال طنز به کارگردانى رضا عطاران را روایت کرد.

مجید شهریارى درباره آشنایى با اکبر عبدى و اجراى تئاتر توضیح داد: آقاى عبدى پنج روز از 
من بزرگ تر است، وقتى هنوز انقالب نشده بود براى مردم استنداپ کمدى اجرا مى کردیم 
و از آنجا با هم رفیق شدیم. بعدها من پیشــنهادى براى کار در تئاتر شهر داشتم اما بخاطر 
اختالفات خانوادگى به من اجازه ندادند در تئاتر شهر فعال شوم ولى این حوزه را رها نکردم 
و وقتى به استقالل رسیدم خودم دوباره شروعش کردم. بعد از اجرا نکردن آن استنداپ ها 
هم درگیر سربازى و ازدواج شدم. حاال 33 سال است که همه چیز را رها کرده و در تئاترهاى 
آزاد کار مى کنم اما بخاطر وضعیت کرونا دو سالى است که فرجام کارهایم نامشخص بوده 
و از این وضعیت خسته شده ام. روزى یک تئاتر را هرشب اجرا مى کردیم و این تئاتر را 900 
شب اجرا کردیم. از الله زار تئاتر را شروع کردم همه مى گفتند در الله زار کسى آمده که هم 

تئاتر بازى مى کند و هم مى خواند.
این بازیگر سینما و تلویزیون خاطرنشان کرد: اکبر عبدى و رضا عطاران از بازیگرانى هستند 
که آنها را بسیار دوست دارم و بخش زیادى از زندگى کارى خودم را مدیونشان هستم. چون 
«ساختمان پزشــکان» را کار کرده ام به نظرم بهترین بازیگر زن طنزپرداز شقایق دهقان 
است. وى افزود: اینکه از بین کارهایم یکى را انتخاب کنم بسیار سخت است اما از کارهاى 

طنزم «متهم گریخت» را دوست دارم.
شهریارى درباره فعالیت هاى اخیرش عنوان کرد: سر سریالى به کارگردانى آرش معیریان 
هستم که کارى طنز است. آرامش وجود معیریان در کل گروه پخش مى شود و فضاى خوبى 
را براى بازیگران به وجود مى آورد. یک پروژه دیگر هم هســت که باید براى کار در آن به 
شــیراز بروم. وى افزود: در یک دهه اخیر رکورددار تعداد کار هستم، در ابتدا مهران رجبى 

رکورددار بود اما من رکورد او را هم شکستم و از سال 73 تا کنون 226 فیلم کار کردم.

بازیگر سریال «بچه مهندس 4» گفت: در حرفه ما عده قلیلى هستند که دستمزد هاى اگر نگوییم نجومى، اما 
قابل توجهى را مى گیرند.

 محمدرضا رهبرى که با مجموعه «گلریزان» ساخته مسعود رشیدى به مخاطبان معرفى شد و با سریال «میوه 
ممنوعه» به کارگردانى حســن فتحى به شهرت رســید درباره دالیل رونق و گرایش آثار نمایش خانگى بین 
مردم و سازندگان آثار اظهار کرد: برآورد بودجه آثار نمایش خانگى به دلیل سرمایه گذار خصوصى آن، معموال 
چندین برابر آثار تلویزیونى اســت البته به جز پروژه هاى فاخر همانند «سلمان فارسى» و... که معموال در یک 
دهه از تعداد انگشتان یک دست هم فراتر نمى رود و طبیعتا وقتى محدودیت مالى وجود نداشته باشد از بهترین ها 
براى تولید اثر استفاده مى شود و بیشترین زمان ممکن را براى ساخت محصول اختصاص مى دهند و همچنین 
محدودیت هاى زیبایى شناسى بصرى در رنگ آمیزى کاراکتر ها از نوع پوشش آن ها تا طراحى دکور و میزانسن 
و حتى تا حدودى گذر از خط قرمز هاى مدیوم تلویزیونى در ســینما و نمایــش خانگى همگى در میزان جذب 

مخاطب عام تاثیر گذار است.
بازیگر سریال «بچه مهندس 4» پیرامون دستمزد بازیگران ابراز کرد: هیچ بازیگرى هیچ وقت از دست مزد خود 
راضى نبوده حتى آنهایى که پر کارترین هستند چرا که این ویژگى بشر است، اما همانطور که مى دانید در حرفه ما 
عده قلیلى هستند که دستمزد هاى اگر نگوییم نجومى، اما قابل توجهى را مى گیرند، ولى بقیه بازیگران از سطح 

زندگى هاى بسیار معمولى و یا حتى کمتر از آن برخوردار هستند.
این بازیگر جوان بابیان اینکه حضور در آثار مطلوب و ایفاى نقش خوب در ســینما، تلویزیون و شبکه نمایش 
خانگى برایش اهمیت بسیارى دارد ادامه داد: معضل اصلى امروز بازیگران عدم نقدینگى تهیه کنندگان است تا 
جایى که بعضا آنها را وادار به رفتار هاى غیر حرفه ایى در انتخاب هایشان مى کند و گاهى برخى از تهیه کننده ها 
براى اینکه هزینه اى صرف نکنند براى نقش هاى اصلى یا از نابازیگر استفاده مى کنند و یا بدتر از آن نابازیگرانى 

را وارد کار مى کنند که صرفًا اسپانسر کارشان باشد.

بازیگر «بچه مهندس 4»: 

دستمزد هاى باال 
فقط براى چند بازیگر است بازیگر سریال «لیسانسه ها» درباره دالیل کمرنگ بودن خود در فضاى 

کارگردانى و برنامه ریزى آثار تلویزیونى و ســینمایى، توضیحاتى بیان 
کرد.

افشین سنگ چاپ بازیگر نام آشناى تلویزیون با یادى از مرحوم عزت ا... 
مهرآوران گفت: او حق استادى بر گردن من داشت، بسیار انسان شریفى 

بود؛ انسانیت و شرافت را باید از او آموخت.
وى با اشاره به سریال هاى «پدر و پســرى» و «روزهاى آبى» شبکه 
5 سیما که در آنها با مرحوم على ســلیمانى همبازى بوده است، درباره 
این بازیگر فقید اظهار کرد: من از سال 1371 با على سلیمانى دوست و 
همکار بودم. همچنین همسرم هم ارادت خاصى به او داشت تا جایى که 
بعد از پیام تسلیت ما در فضاى مجازى عده اى گمان کرده بودند که على 
برادر خانم من بود، در صورتى که نسبت فامیلى با ما نداشت اما با همسرم 

عهد خواهر و برادرى بسته بودند. 
سنگ چاپ ادامه داد: شاخص ترین ویژگى على سلیمانى، انرژى و امید 
به زندگى او بود. به قدرى زندگى را آســان مى گرفت که هر وقت به او 

مى گفتیم ماسک بزن، در جواب مى گفت که من نمى گیرم. 
وى درباره جایگزینى على ســلیمانى در فصل بعدى «روزهاى آبى» 
اظهار کرد: على طورى بازى مى کرد که یافتن جایگزین براى او سخت 
اســت. حتى در دو ســکانس فیلم «تنگه ابوقریب» به گونه اى بازى 
مى کند که احساس مى کنید جایگزینى براى او وجود ندارد.  این سبِک 
بازى على بود و شاید خود کارگردان هم نتواند درباره بازیگر جایگزین 

او صحبت کند. 
بازیگر ســریال «لیسانســه ها» درباره علت دورماندن خود از فضاى 
کارگردانى توضیح داد: این درخواست خودم بود زیرا این کار حاشیه هاى 
زیادى برایم داشت. از طرفى یکى از دغدغه هایم بازیگرى بود؛ همیشه 
مى گویم که بازیگرى عشــق و گروه کارگردانى تخصص من اســت. 
همچنین با تولد دخترم که االن 13 ساله است، زندگى شکل دیگر پیدا 
کرد. در نتیجه ترجیح دادم که یک پدر باشــم تا دستیار کارگردان؛  به 

همین دلیل پدر بودن و بازیگرى را ادامه دادم.
وى درباره کمرنگ شدن همکارى اش با سیروس مقدم گفت: بین ما هیچ 
مشکلى به وجود نیامد، فقط بعد از سریال «چهاردیوارى» بود که فشار 
زندگى زیاد شد و من درگیر خانواده شدم. همانطور که مى دانید زندگى 
هنرى بسیار پیچیده و سخت است و تا زمانى که کسى در دل آن نباشد، 

فضایش را درك نمى کند.  

در آخرین روز هاى تصویربردارى «ســرجوخه» از تیزر تازه این سریال به کارگردانى 
احمد معظمى رونمایى شد.

درام جاسوسى اجتماعى «سرجوخه» که ساختش به صورت همزمان در داخل و خارج از 
کشور پیگیرى مى شد، آخرین روز هاى خود را پشت سر مى گذارد و عوامل سکانس هاى 

باقیمانده را تصویربردارى مى کنند.
ســامان صفارى در نقش «کیان»، حمیدرضا محمدى در نقش «غالمرضا»، آرش 
آصفى در نقش یک افســر ضد جاسوســى، نازنین کیوانى در نقش یک اینفلوئنسر و 
نیلوفر کوخانى در نقش رزیتا بازیگرانى هســتند که تا به حال حضور آنها در ســریال 
رسانه اى شــده و در کنار این ترکیب جوان، «سرجوخه» از بازیگران با سابقه اى چون 
حبیب دهقان نسب در نقش ساالر، على اوسیوند در نقش آقا رضا، قربان نجفى ایفاگر 
کاراکتر رامین کشمیرى، حسن اسدى به عنوان پدر کیان و علیرضا جاللى تبار در نقش 

طاهرى بهره مى برد.
این سریال که پس از «سارق روح»، «ترور خاموش» و «خانه امن» چهارمین همکارى 
مشترك صفرى و معظمى است، در 30 قسمت آماده خواهد شد و این روز ها مراحل فنى 

را نیز پشت سر مى گذراند.
«سرجوخه» به نویسندگى حســین امیرجهانى با روایت دو قصه موازى، به زندگى دو 
شخصیت غالمرضا و کیان که از دو طبقه اجتماعى مختلف با انگیزه ها و کشمکش هاى 
متفاوت هستند مى پردازد که هر دو در راه رسیدن به عشق موانع و اتفاقات زیادى سر 

راهشان قرار مى گیرد که روند رسیدن را کندتر و جذابیت قصه را بیشتر مى کند.
درام امنیتى _ اجتماعى «ســرجوخه» از تولیدات مرکز سیمافیلم به زودى از شبکه 3 

سیما پخش مى شود.

تصویربردارى سریال امنیتى
 «سرجوخه» در روز هاى پایانى

خاطره بازیگر «لیسانسه ها» 
از  مهرآوران و على سلیمانى 
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ملى پوش ســپاهان معتقد اســت که تیمش 
باید دو برابر بیشــتر توان بگذارد تــا بتواند بعد 
از چند سال طلسم شــکنى کرده و قهرمانى را از 

پرسپولیس بگیرد.
امید نورافکن، ملى پوش تیم سپاهان در حاشیه دیدار 
دوستانه این تیم با نساجى در مورد شرایط تیم ملى و 
تیم باشــگاهى اش صحبت کرد و گفت: امروز آخرین 
بازى دوستانه خودمان را قبل از شروع لیگ برتر برگزار 
کردیم. مس رفسنجان (حریف هفته اول) تیم بسیار خوبى 
است. سال گذشته شروع خوبى نداشتیم ولى هدف ما این 
است که امسال در شــروع لیگ بتوانیم امتیازات باالیى 
کسب کنیم. این بازى دوســتانه هم بازى خوبى بود و من 
شصت هفتاد دقیقه بازى کردم. امیدوارم که بتوانیم اولین 

بازى را با 3 امتیاز پشت سر بگذاریم. 
نورافکن در پاسخ به سئوالى در مورد نتیجه تساوى مقابل کره 
جنوبى بعد از ده برد متوالى گفــت: در مورد عملکرد تیمى نظر 
شخصى من این است که دو سه موقعیت 100 در صد داشتیم که 
گل نشد. در نیمه دوم فوق العاده خوب بودیم و به خوبى به بازى 
برگشتیم و بعدش موقعیت هاى زیادى داشتیم. نمى دانم که از چه 

کلمه اى استفاده کنم؛ برایم شگفت انگیز است که بعضى باز هم از تیم ملى انتقاد 
مى کنند. البته بازهم مى گویم که این نظر شخصى من هست. دوست دارم که 
همیشه پشت تیم ملى را خالى نکنند؛ تیم ملى باشگاه نیست و بحث کلیت است. 
وى با بیان اینکه جاهایى دیدم که از سرمربى تیم ملى هم انتقاد مى شود افزود: 
ولى از تیمى که اول جدول اســت خب اگر انتقاد مى کنند انتقاد سازنده بکنند. 
بحث تیم ملى است نه شخص. انتقاد خوب را مى پسندیم و خود من هم دوست 
دارم از من انتقاد شــود. نصف بازیکنان کره جنوبى در بهترین باشگاه ها بازى 
مى کنند، چند توپ ما به گل نرفت و مساوى گرفتیم. مى توانستیم هم بازى را 
ببریم. االن اول گروه هستیم و امیدوارم که همین روند را در دو بازى خارج از 
خانه مقابل لبنان و سوریه حفظ کنیم. اصًال نباید این تیم ها را دست کم بگیریم 

تا امتیازات خوبى در خارج از خانه کسب کنیم.
هافبک سپاهان در مورد انتقاداتى که در مورد بازى با امارات از او شد ولى در بازى 
با کره عملکرد خوبى داشت گفت: در مورد عملکردم در بازى با کره باید بگویم 
که من تأثیر چندانى در روند بازى نداشتم. ولى در همان نیم ساعت چهل دقیقه 
که در زمین بودم سعى کردم نمایش همیشگى ام را داشته باشم. بچه ها هم فوق 
العاده بازى کردند. البته در آخرین لحظه مى توانست بازى برگردد. بازى هاى 
بزرگ این گونه است و اگر حواسمان به همه چیز نباشد مى تواند مشکل ساز 
باشد. من در مورد بازى با امارات هم در صفحه اینستاگرامم گفته بودم که از نظر 
شخصى عملکرد خوبى نداشتم و به دنبال جبران بودم. البته نه اینکه عملکردم 

بد بود این یک حس شخصى بود. وى اضافه کرد: مطمئناً وقتى در تیم ملى بازى 
مى کنى فراتر از باشگاه است و باید بهترین عملکرد خودت را داشته باشى. من 
هم به دنبال این بودم که مقابل کره جنوبــى بهترین بازى ام را انجام دهم که 

خدا را شکر این گونه شد.
ملى پوش سپاهان در مورد تأثیر نبودن تماشاگران در بازى با کره جنوبى گفت: 
کره اى ها از تماشاگران ما مى ترسند. من این را شنیده ام. مطمئن باشید وقتى 
در ایران مقابل 80 هزار نفر بازى مى کنید براى آنها دردسرســاز است و به ما 
کمک مى کند. ما از این نکات مثبت باید استفاده کنیم ولى برعکس استفاده 
نمى کنیم. تا 20 روز قبل بازى تماشاگر داشتیم ولى یک اتفاقاتى افتاد که همه 
چیز کنسل شد. صحبت کردن در این مورد در حیطه کارى من نیست. ولى در 
بازى با امارات هوادارانشان براى خود ما مشکل ســاز شدند. حضور تماشاگر 

خیلى مى تواند کمک کند.
نورافکن در مورد شرایط سپاهان و قرار گرفتن این تیم در بین مدعیان قهرمانى 
لیگ بیســت و یکم گفت: به نظر من مهره بازى نمى کند. اصل این است که 
با دو برابر توان و تمرکزمان نگذاریم پرســپولیس دوباره قهرمان شــود. کار 
سختى است؛ پرسپولیس تیم خوبى است. ما حتمًا نسبت به پارسال باید بهتر 
کار کنیم. بازهم مى گویم مهــره بازى نمى کند تیم اســت که نتیجه خوب 
مى گیرد و امیدواریم که بعد از چهار پنج ســال طلسم شکنى کنیم و قهرمان

 شویم.

ملى پوش سپاهان: 

باید با دو برابر توان 
نگذاریم پرسپولیس قهرمان شود

هافبک تیم ملى فوتبال ایران در تیررس باشگاه شارجه امارات قرار دارد.
باشگاه شارجه امارات عقد قرارداد با سعید عزت اللهى هافبک تیم ملى فوتبال 

کشورمان و باشگاه وایله بلدکلوب دانمارك را در دستور کار دارند.
اماراتى ها تمایل به جذب این بازیکن دارنــد، ولى عزت اللهى با تیم دانمارکى 
وایله بلدکلوب قرارداد دارد و جدایى اش منوط به موافقت باشگاه یادشده است.

چهارشنبه هفته گذشته مصاف دوستانه سپاهان با نساجى در زمین الیاف تهران 
با نتیجه مساوى یک بر یک به پایان رسید.

در این بازى عزت ا... پورقاز که جزو مدافعان کلیدى سپاهان به شمار مى رود در 
ترکیب این تیم به میدان نیامد که مشخص شد علت عدم حضور وى در ترکیب 
ســپاهان در این بازى بخاطر مصدومیت جزیى اش بود و با صالحدید محرم 

نویدکیا استراحت کرد تا زودتر براى حضور در میدان آماده شود.
سپاهان در هفته نخست بازى ها میزبان مس رفسنجان است و به نظر مى رسد 
تا زمان برگزارى این بازى مدافع میانى سپاهان براى حضور در مسابقه آماده 
خواهد شد. سپاهان فصل گذشته و در هفته هاى ابتدایى عملکرد خوبى درفاز 
دفاعى نداشت به طوریکه تا هفته سیزدهم 17 گل از حریفان دریافت کرده بود 
اما در ادامه و با بهبود دفاع تیمى شرایط سپاهان در فاز دفاعى خوب شد که یکى 

از دالیل هم بازگشت عزت ا... پورقاز به ترکیب خط دفاعى تیم بود.
با برگزارى بازى دوستانه بین سپاهان – نســاجى برنامه بازى هاى دوستانه 
سپاهان به پایان رسید و حاال این تیم با پیگیرى تمرینات منظم خود براى بازى 

با مس رفسنجان آماده خواهد شد.

هافبک تیم نســاجى درخصوص دیدار دوستانه مقابل ســپاهان پس از چند 
ثانیه مکث گفت: به نظر من بازى خیلى خوبى بود. به شخصه خود من راضى 
بودم. چیزى که من در داخل زمین مى دیدم، فکر مى کنم مربیان هر دو تیم تا 
حدودى راضى بودند. کیفیت زمین هم خوب بود و بازى خوبى انجام شد. هر دو 
تیم سعى کردند در فاصله یک هفته تا آغاز لیگ دارند را پیاده کنند. این آخرین 
فرصت براى یک محک جدى بود. این دیدار براى هــر دو تیم مفید بود و بار 

فنى زیادى داشت.
مسعود شجاعى درباره حضور در نساجى و اینکه او اعالم کرده است شاید سال 
آخر فوتبالش باشد، گفت: من که اصًال هیچ جا مصاحبه نکرده ام که بخواهم 
بگویم سال آخر فوتبالم است. مطمئنا اگر قرار باشد همچنین اتفاقى بیافتد، از 
طریق صفحات شــخصى ام این را عنوان مى کنم تا قبل از اینکه بقیه بدانند، 
خودم این را اعالم مى کنم. ولى این مسئله صحت ندارد و جایى هم مصاحبه 

نکرده ام.
او ادامه داد: به جرأت مى توانم بگویم که یکى از مهمترین دالیل حضورم در 
نساجى، آقاى الهامى بود که به نظرم ایشان یکى از مربیان با دانش و با بار فنى 
زیاد در لیگ برتر هستند که من دوست داشتم با ایشان کار کنم و این فرصت 

پیش آمد. 
شجاعى افزود: کار کردن با آقاى الهامى براى من لذت بخش است چون ایشان 
مربى پیگیر و با دانشى است و سعى مى کنند تا علمشان را به روز کنند و این براى 
من خیلى مهم است چون از این کار لذت مى برم. من عاشق این هستم هر روز 
که براى تمرین مى آیم، چیز جدیدى یاد بگیرم. این براى ما مهم است که کسى 
باالى سر تیم است و آن را تمرین مى دهد که عاشق کارش است و دوست دارد 
هر روز نکات جدیدى را به ما یاد بدهد. خیلى وقت ها بازى هاى مهمى که از 
تلویزیون پخش مى شود از جمله فینال لیگ ملت هاى اروپا، با هم بحث و تبادل 

نظر مى کنیم و این براى من لذت بخش است.
کاپیتان سابق ایران درخصوص برگزارى بازى خداحافظى از تیم ملى یا مراسم 
قدردانى از او پاسخ داد: به شخصه آدمى هســتم که هیچ وقت در زندگى ام از 
هیچکسى توقع ندارم حتى از عزیزترین کسانم. دیگر چه برسد به اینکه با این 
شرایطى که فدراسیون دارد و من اصًال توقعى ندارم. این مسئله سلیقه اى است. 
در هر دوره اى یکسرى بازیکنان از سوى مربى دعوت مى شوند و عده اى نیز 
دعوت نمى شوند. ایشان (اسکوچیچ) نیز حتمًا سلیقه شان این بوده و شاید من 
در کارشان جایى نداشته ام. من به نظرشان احترام مى گذارم. تالشم را مى کنم 
که اگر قسمت شــد، حتما یک روزى (در تیم ملى) خواهم بود وگرنه همچنان 

آرزوى موفقیت مى کنم.

ملى پوش ســپاه
بیشــ باید دو برابر
از چند سال طلسم ش

پرسپولیس بگیرد.
امید نورافکن، ملى پوش
دوستانه این تیم با نساج
تیم باشــگاهى اش صح
ق بازى دوستانه خودمان را
کردیم. مس رفسنجان (حر
است. سال گذشته شروع خو
است که امسال در شــروع
کسب کنیم. این بازى دوســ
شصت هفتاد دقیقه بازى کرد
3بازى را با 3 امتیاز پشت سر بگذا
نورافکن در پاسخ به سئوالى در م
جنوبى بعد از ده برد متوالى گفــت
شخصى من این است که دو سه مو
گل نشد. در نیمه دوم فوق العاده خ
برگشتیم و بعدش موقعیت هاى زیاد

تیم هاى فوتبال نســاجى و ســپاهان در آخرین دیدار 
دوســتانه خود پیش از آغاز فصل جدید این رقابت هاى 
لیگ برتر فوتبال ایران و براى حضــور پرقدرت در این 
رقابت هاى در اســتادیوم الیاف تهــران به مصاف هم 
رفتند تا آخرین ارزیابى ها را از سطح کیفى تیم هایشان 

به عمل بیاورند.
در این مسابقه، ســپاهان در نیمه نخست و روى اشتباه 
محمد قربانى بازیکن نساجى به گل نخست بازى دست 
پیدا کرد و تا دقایق پایانى بــازى نیز با یک گل از حریف 
خود پیش بود تا اینکه على آل کثیر موفق شد گل تساوى 
نساجى را وارد دروازه سپاهان کند و این بازى در نهایت با 

تساوى یک – یک به پایان رسید.
البته این بازى بدون حاشــیه نیز نبــود. علیرضا حقیقى 
که تابستان امســال پس از جدایى از گل گهر به نساجى 
بازگشــته اســت، در دقایق پایانى بازى با کارت قرمز 

سیدعلى داور مسابقه از زمین بازى اخراج شد.

مهمان ویژه
این دیدار یک مهمان ویژه نیز داشت. دراگان اسکوچیچ 
ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران 24 ساعت پس از دیدار 
حساس برابر کره جنوبى و کسب نتیجه تساوى در این 
مسابقه، راهى کمپ الیاف شد تا دیدار دو تیم را از نزدیک 

به تماشا بنشیند.
 اسکوچیچ که 90 دقیقه حساس و پراسترس را مقابل کره 
جنوبى پشت سر گذاشت، با وجود برترى در این مسابقه و 
2 بار به لرزه درآوردن تیر دروازه کره اى ها، با یک امتیاز 
زمین بازى را ترك کــرد اما با این وجود او موفق شــد 

صدرنشینى گروه نخست را حفظ کند.
تیم ملى ایران باید یک ماه دیگــر و در تاریخ 20 آبان به 
مصاف لبنان برود. از همین روى، اسکوچیچ کار نظارت 
بر بازى هاى داخلى را از دیدار دوستانه سپاهان و نساجى 
آغاز کرده تــا تیمش را براى دورهاى پنجم و ششــم از 

مرحله مقدماتى جام جهانى آماده کند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: حدادى فر از ما کتبًا 
خواسته در دیدار با سپاهان که هفته چهارم لیگ برگزار مى شود 
قصد خداحافظى از دنیاى فوتبــال را دارد و ما نیز در حال انجام 

سیکل ادارى آن هستیم.

مرتضى یزدخواستى در خصوص حواشى مربوط به خداحافظى 
قاسم حدادى فر از باشــگاه ذوب آهن اظهار کرد: نمى دانم چرا 
این موضوع آنقدر از سوى رسانه ها و برخى هواداران عجیب جلوه 
داده شده است. توافقى را با آقاى حدادى فر انجام داده ایم و این 

توافق در حال انجام است. اینکه به این مسئله زیاد از حد دامن زده 
مى شود جاى سئوال دارد.

وى ادامه داد: حتى پستى که از سوى پیج رسمى قاسم حدادى فر 
منتشر شده طبق توافق کاپیتان با سابقه باشگاه ذوب آهن و ما بوده 
است. در واقع نه اختالفى بین ما و قاسم وجود دارد و نه حواشى 
خاصى پیش آمده اما یک عده از ماجرا بى خبر هستند و حواشى 

گوناگونى براى تیم در آستانه لیگ برتر ایجاد مى کنند.
رئیس هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن تصریح کرد: دلیل اینکه 
هنوز باشــگاه ذوب آهن در خصوص این حواشى موضع گیرى 
نکرده این است که ما قصد داشتیم روز ادارى شنبه(امروز) در این 
خصوص بیانیه رسمى داشته باشیم و اعالم کنیم که هیچ اختالفى 

بین قاسم و باشگاه ذوب آهن وجود ندارد.
یزدخواستى ادامه داد: این را باید دوباره اعالم کنم، همانطور که 
قبل تر نیز در برنامه تلویزیونى اعالم کردم توافقاتى با حدادى فر 
داشته ایم و ان شاءا... روز شنبه(امروز) نتایج آن را اعالم مى کنیم.
وى افزود: اما نتیجه این توافق شــامل درخواست قاسم حدادى 
فر براى خداحافظى از فوتبال بوده اســت. این یعنى حدادى فر 
از ما کتبًا خواسته در دیدار با سپاهان که هفته چهارم لیگ برگزار 
مى شــود قصد خداحافظى از دنیاى فوتبال را دارد. ما نیز پس از 
دریافت این درخواست کارهاى ادارى آن را با سازمان لیگ انجام 
داده ایم و البته بخش دیگرى از آن باقــى مانده و منتظر جواب 

سازمان لیگ فوتبال کشور هســتیم. در واقع بعد از خداحافظى 
قاسم نیز او در مجموعه ذوب آهن خواهد بود و هیچ خداحافظى و 

ترك باشگاه از سوى او نداریم.
رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: نسل در نسل 
قاسم حدادى فر در باشگاه ذوب آهن بوده اند. حتى پدر او کارمند 
کارخانه ذوب آهن بوده و او نیز مدت هاست براى باشگاه و تیم 
ذوب آهن زحمت کشیده است و این خداحافظى به معنى رفتن 
او از باشگاه نیست. این در حالى اســت که مشخص نیست چرا 
عده اى حواشى مختلفى را پیرامون تیم، حدادى فر و باشگاه ایجاد 
مى کنند. جالب است آدم هایى که در گذشته علیه قاسم حدادى فر 
صحبت مى کردند حاال کورکورانه حامى او شده اند، در حالى که 

خبر ندارند اصل ماجرا چگونه است.
وى در خصوص آغاز مســابقات لیگ برتر و لزوم حفظ آرامش 
باشگاه و تیم ذوب آهن خاطرنشان کرد: این روزها نیاز به آرامش 
داریم تا بتوانیم با قدرت در لیگ بیســت و یکم حاضر شــویم. 
هواداران واقعى باشگاه بدانند یک تیم براى موفقیت نیاز به دور 
بودن از حواشى دارد. قاسم حدادى فر در باشگاه خواهد ماند اما 
طبق توافق او با ما قرار است بعد از طى شدن سیکل ادارى حدادى 
فر از فوتبال خداحافظ کند. حتى مقدمات خداحافظى کاپیتان با 
سابقه باشگاه ذوب آهن در بازى با سپاهان در حال انجام شدن 

است و به زودى همه چیز اعالم مى شود.

اسکوچیچ تماشاگر دیدار سپاهان و نساجى  محمدزاده: 

حدادى فر را از ذوب آهن فرارى دادند

رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:
قاسم در بازى با سپاهان از فوتبال خداحافظى مى کند

عزت اللهى 
در تیررس باشگاه اماراتى

مدافع سپاهان 
بخاطر مصدومیت بازى نکرد

مسعود شجاعى:

 هیچ جا نگفتم سال آخر فوتبالم است 

مدافع سابق تیم فوتبال ذوب آهن به انتقاد از شرایط حاکم بر این 
تیم پرداخت و گفت، بعد از رفتن سعید آذرى ذوب آهن سیر نزولى 

گرفت.
وحید محمدزاده درباره وضعیت آلومینیوم اراك گفت: هرچند تیم 
ما کمى دیر تمریناتش را شــروع کرد، ولى خوشبختانه تمرینات 
منظمى را انجام دادیم و آماده شــروع لیگ برتر هستیم. من هم 
از این انتخاب بسیار راضى هســتم و از حضور در آلومینیوم لذت 
مى برم. ما بازیکنانى باکیفیت و کادر فنى توانمندى داریم و مدیران 

باشگاه هم تالش مى کنند تیم در آرامش کامل قرار داشته باشد.
وى راجع به خداحافظى قاســم حدادى فر کاپیتان تیم ذوب آهن 
از این تیم خاطرنشان کرد: من چند سال این افتخار را داشتم که 
با حدادى فر همبازى باشم و در جریان خیلى از مسائل هستم. او 
در این ســال ها خیلى خون دل خورد و همیشه تعصب و وفادارى 
خود را به ذوب آهن نشان داد و حتى با مشکالتى روبه رو شد، ولى 
متأسفانه یکسرى از افراد با رفتارهاى شان حدادى فر را از ذوب آهن 

فرارى دادند و خداحافظى او خالف میل باطنى اش بود.

مدافع سابق تیم فوتبال ذوب آهن همچنین اظهار داشت: متأسفانه 
بعد از رفتن سعید آذرى باشگاه ذوب آهن سیر نزولى گرفت و هیچ 
چیز در این باشگاه سر جایش نیست. با اتفاقاتى که براى حدادى فر 

رخ داد، حاال من خیلى خوشحالم که در این تیم نماندم.
محمدزاده درباره اینکه باشــگاه ذوب آهن قصد دارد بابت فصل 
گذشــته به اندازه 20 درصد از مبلغ قراردادش، او را جریمه کند، 
تصریح کرد: آنهایى که فوتبال را به خوبى مى فهمند، مى دانند که ما 
در فصل گذشته حداقل تالش خودمان را انجام دادیم. این درست 
است که نتایج خوبى نگرفتیم، ولى در مورد خودم باید بگویم که 
هیچ وقت در زمین مسابقه کم نگذاشتم و حتى چند گل مهم براى 
تیمم به ثمر رساندم که دوستان مى توانند بررسى کنند و اهمیت 

آن را به دست بیاورند.
وى ادامه داد: هیچ دلیلى ندارد که بخواهند من را 20 درصد جریمه 
کنند و من به باشــگاه ذوب آهن گفته ام که خالف میل باطنى ام 
از آنها شــکایت خواهم کرد، چون این اقدام باشــگاه ذوب آهن 

حرفه اى نیست.
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006998 - تاریخ ارســال نامه: 1400/07/19 - آقاى 
عباسعلى فروغى ده نورى فرزند خلیل به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است پنج دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 
3351 فرعى از 158 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 162 
ص 292 مســبوق به ثبت و سند مى باشــد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون 
درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از 
آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده 

مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م  الف: 1206227 
- سید امیرحسین حسن  زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف 

مریم رضایى /7/193

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027001801 مورخ 1400/02/15 اسماعیل اوحدى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 56359 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281660612 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 85/69 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.  تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/09 - م الف: 1206936 - مهدى صادقى 

وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /7/194

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 598/1 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم مژده میرلوحى فرزند باقر و غیره در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1400/08/17 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/07/24 - 1206171/ م 

الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - حجت اهللا کاظم زاده /7/192

محققان ژاپنى یک اســتراتژى واکسیناسیون در موش ها 
ایجاد کرده اند که تولید آنتى بادى هایى را تقویت مى کند که 
مى توانند  طیف وسیعى از ویروس هاى کرونا را خنثى کنند. 
اگر این روش به طور موفقیت آمیزى براى انسان ها ترجمه 
شود، این رویکرد مى تواند منجر به تولید یک واکسن نسل 
بعدى شود که مى تواند از همه گیرى هاى آینده کروناویروس 
جلوگیرى کند. «پروفسور تومویرو کوروساکى» و همکارانش 
تصمیم گرفتند یک استراتژى جدید واکسیناسیون را آزمایش 
کنند که ممکن است سیســتم ایمنى را قادر به تولید آنتى 
بادى هاى خنثى کننده گســترده تر کند. محققان به طور 
ژنتیکى حوزه اتصال پروتئینى ســارس-کوو-2 به گیرنده 

را ایجاد کرده و ناحیه ســر آن را با مولکول هاى قند اضافى 
پوشانده است. این مولکول هاى قند مى توانند ناحیه سر را از 
سیستم ایمنى محافظت کرده و تولید آنتى بادى ها را در برابر 
ناحیه اصلى بدون محافظت از حوزه اتصال گیرنده افزایش 
دهند. در واقع موش هایى که با این پروتئین هاى مهندسى 
شده ایمن سازى شده اند، نســبت باالترى از آنتى بادى ها 
را که ناحیه اصلى حوزه اتصال گیرنده پروتئین ســنبله را 
تشخیص مى دهند، تولید کردند. این آنتى بادى ها توانستند 
ورود سلولى نه تنها سارس-کوو-2 بلکه سارس-کوو-1 و 
سه کروناویروس شبیه سارس را از خفاش ها و پنگولین ها 

خنثى کنند.

 یک کمیته مشورتى توصیه کرد که به افراد مبتال به نقص 
ایمنى شدید یا متوسط که با هر یک از هفت واکسن کروناى 
مورد تایید سازمان بهداشت جهانى واکسینه شده اند، دوز 

بوستر تزریق شود.
«گروه کارشناسى مشاوره راهبردى» (SAGE) درباره 
ایمن سازى در سازمان جهانى بهداشت براى افراد 60 سال 
به باال که با واکسن هاى سینوفارم و سینوواك چین واکسینه 

شده اند، تزریق سومین دوز واکسن را توصیه مى کنند.
این گروه کارشناسى همچنین اعالم کرد افرادى که سیستم 
دفاعى آنها تضعیف شده است، در صورت واکسینه شدن با 
هر یک از واکسن هاى آسترازنکا، فایزر، مدرنا، جانسون اند 

جانسون، مؤسسه سرم هند، سینوفارم و سینوواك، باید دوز 
سوم را نیز دریافت کنند.

دکتر «الخاندرو کراویوتو»، رئیس هیئت مشورتى سازمان 
جهانى بهداشت گفت افراد داراى سیستم ایمنى ضعیف «به 
دوز سوم به عنوان یک فرآیند آماده سازى اضافى نیاز دارند 

تا کامًال محافظت شوند».
این گروه کارشناسى همچنین براى افراد 60 سال به باال که 
با واکسن هاى سینوفارم و سینوواك چین واکسینه شده اند، 
تزریق سومین دوز واکسن را توصیه مى کنند و مى گویند 
ایده آل آن است که دوز سوم از همان واکسنى باشد که پیش 

از این به این افراد تزریق شده است.

روش جدید محققان ژاپنى در 
واکسیناسیون کرونا

افراد باالى 60 سال
 دوز سوم را بزنند

واردات 18 میلیون دوز 
واکسن کرونا

  بهداشـت نیـوز| کریم همتـى، رئیس جمعیت 
هالل احمر گفت: در هفته گذشته 18 میلیون دوز واکسن 
کرونا وارد کشور کردیم که با احتسـاب این محموله در 
مجمـوع، 70 میلیـون و 390 هزار دوز واکسـن توسـط 

جمعیت هالل احمر به کشور وارد شده است.

اثربخشى سینوفارم 
در نوجوانان

  ایمنا|عباسعلى جوادى، رئیس اسبق سازمان نظام 
پزشکى اصفهان گفت: در مراکز تجمیعى واکسیناسیون 
براى نوجوانان 12 تا 18 سـال واکسـن سینوفارم چینى 
تزریق مى شـود، اثربخشـى سـینوفارم در بزرگسـاالن 
اثبات شـده و در بین نوجوانان این اثربخشـى به مراتب 

بیشتر خواهد بود.

عارضه شایع در کودکان 
کرونایى 

  باشـگاه خبرنگاران جوان| اکبـر نیک پژوه، 
متخصص قلب و عـروق گفت: عارضه شـایعى که این 
روز ها در میان کودکانى مبتال به کرونا مى بینیم، بادکنکى 
شـدن عروق قلبى آنهاسـت که باید با جراحى به حالت 
اولیه برگردد تا در بزرگسالى منجر به عارضه حادى نشود.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات
شــرکت ســازه هوتخش پارتاك شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 64272 و 
شناســه ملى 14009046633 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1399/12/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حســین احمدیان به کدملى 
1288924046 بسمت مدیر عامل شرکت 
و رئیس هیئت مدیره و فاطمه پور جم علویجه 
به کدملــى 1285886232 بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و مینا احمدیان به کدملى 
1272509885 بسمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. فائزه 
تجدد به کدملــى 1272633934 و مریم 
لطفى شــهرضا به کدملى 1190221527 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى بــا امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1206462)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
اصل مدرك تحصیلى (دانشنامه) اینجانب پرنیان 
اســماعیلى فرزند محمد بشناســنامه شماره 
9513 متولــد 1365/11/20 داراى کــد ملى 
1292623764 در مقطع کارشناســى رشــته 
ارتباط تصویرى صادره از موسسه آموزش عالى 
غیر انتفاعــى غیر دولتى نبى اکــرم (ص) تبریز 
بشماره صادره 3/3906 مورخ 1391/6/12 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. از یابنده تقاضا 
مى شود اصل مدرك را به نشــانى تبریز خیابان 
راه آهن شماره 1283 مرکز آموزش عالى غیر دولتى 

غیر انتفاعى نبى اکرم (ص) ارسال نمایند.

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى نوآوران تامین آپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 34387 
و شناســه ملــى 10980278780 به 
استناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ 
1400/06/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - محمد ایرجى به شــماره ملى 
5419328313 بعنــوان رئیس هیات 
مدیــره و مدیرعامل، پرویــز قربانى به 
شــماره ملى 1828914711 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و محمود بدیهى 
به شماره ملى 1142186512 بسمت 
عضو اصلــى هیئت مدیره بــراى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
- ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1206472)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى نوآوران تامین آپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 34387 
و شناســه ملــى 10980278780 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى به طــور فــوق العــاده مورخ 
1400/06/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - محمود بدیهى به شــماره ملى 
1142186512، پرویز قربانى به شماره 
ملى 1828914711 و محمد ایرجى به 
شــماره ملى 5419328313 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - فهیمه قلع ریز به شماره 
ملــى 1286056527 به عنوان بازرس 
اصلى و زهره ایزدى قهفرخى به شماره 
ملــى 1285554132 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1206473)

آگهى تغییرات
شرکت شکیبا تجارت آسیا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 60242 و شناسه ملى 
14007513400 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/03/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - میثم رحمانى 
به شماره ملى 1288290403 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، محسن 
رحمانى به شماره ملى 1287940242 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیده 
برقى به شــماره ملى 1288345399 و 
نرگس احمدى کتایونچه به شماره ملى 
1286943078 به سمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاى مدیرعامل و یکى از 
اعضاى هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1206483)

آگهى تغییرات
شرکت شکیبا تجارت آسیا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 60242 و شناسه ملى 
14007513400 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - میثم رحمانى 
بــه کدملى 1288290403، محســن 
رحمانى به کدملــى 1287940242، 
حمیده برقى به کدملى 1288345399 
و نرگس احمدى کتایونچــه به کدملى 
1286943078 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - جواد خمسه عشرى به کدملى 
1288328559 و ابراهیــم لطیفى به 
کدملى 1291580743 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1206484)

آگهى تغییرات
شرکت شاهین تار پارســیان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2332 و شناسه 
ملــى 14009597337 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/05/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى لطیف 
یوسفى به شــماره فراگیر 39769872 
، آقاى ولى اله شــاهین به شــماره ملى 
1141022321 و آقاى قدیر یوســفى 
به شــماره فراگیر 150714052647 
بســمت اعضــاء اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- آقــاى فرهاد طاهران به شــماره ملى 
1755559631 بســمت بازرس اصلى 
و خانم زهرا على نقیان ورنوســفادرانى 
به شماره ملى 1140223135 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1206495)

آگهى تغییرات
شرکت سازه هوتخش پارتاك شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 64272 و شناســه ملى 
14009046633 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ماده 32 اصالحى: 
هیأت مدیره شــرکت مرکب از 3 الى 7 نفر مى 
باشدکه از بین ســهامداران انتخاب مى شوند و 
هر کدام به تنهایى یا تماما توسط مجمع عمومى 
عادى یا عادى بطور فوق العاده قابل عزل مى باشند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1206461)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود نوین صنعت پرتو گستر وندا درتاریخ 1400/07/04 به شماره ثبت 68873 به شناسه ملى 14010317486 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: طراحى ، تولید ، نصب ، پیاده سازى ، مشاوره ، خرید و فروش ماشین آالت صنعتى ، رباتیک و تجهیزات سى ان سى 
طراحى ، اجرا ، ساخت و تولید هر گونه سازه ، ماشین آالت ، دستگاه و قطعات صنعتى خدمات فنى مهندسى ، صنعتى ، دانش فنى و تعمیر و نگهدارى در کلیه فعالیتهاى مهندسى و صنعتى و طرحها و ساختها واردات و صادرات 
در رابطه با پروژه هاى اجرایى خرید ، فروش تولید ، توزیع و بسته بندى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. 
اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى ساخت و تولید کلیه ماشین آالت 
و قطعات لیزرى و اپتیکى ، صادرات و واردات قطعات اپتیک و لیزر و ماشین آالت اپتیکى و لیزرى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله منتظرالمهدى ، کوچه شهید احمد صفار 50 ، بن بست ( طالبى ) ، پالك 6 ، طبقه همکف کدپستى 8197837931 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سمیه پالسى به شماره ملى 0080379443 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه خانم شهین نصیرى کتکى به شماره ملى 1270196340 
دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سمیه پالسى به شماره ملى 0080379443 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شهین نصیرى کتکى به شماره ملى 1270196340 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1206491)

برخى از عالئم کووید – 19 ممکن اســت مشــابه عفونت 
سینوس ها باشــند. عالئمى مانند گرفتگى بینى، گلودرد یا 
تب ممکن است باعث شوند شک کنید که آیا دچار عفونت 

سینوس ها شده اید یا کووید – 19.
سینوس ها حفره هاى هوایى هســتند که پشت صورتتان 
قرار دارند. وقتى مایعات در سینوس هایتان جمع مى شوند، 
ویروس ها و باکترى ها مى توانند تکثیر شده و منجر به عفونت 
شوند. کووید 19 یک بیمارى ویروسى است که میزان آن در 
نواحى بینى و سینوس ها مى تواند زیاد باشد. برخى از عالئم 
کووید – 19 ممکن است مشابه عفونت سینوس ها باشند. 
عالئمى مانند گرفتگى بینى، گلودرد یا تب ممکن اســت 
باعث شوند شک کنید که آیا دچار عفونت سینوس ها شده اید 
یا کووید – 19. چگونه تفاوت عفونت سینوس و کووید – 19 

را تشخیص دهیم؟
عفونت ســینوس و کرونادر خیلــى از عالئم 

مشترکند:
 گرفتگى یا آبریزش بینى، ســردرد، گلودرد، ســرفه، تب و 

خستگى.
برخى از عالئم عفونت سینوس ها با عالئم کرونا 

متفاوت اند:
درد و فشار سینوس ها و ترشــحات پشت بینى، معیارهایى 
هستند که به خوبى نشان مى دهند موضوع عفونت سینوس ها 
مطرح است. این عالئم معموًال همراه با دیگر عالئم عفونت 
سینوس ها مانند گرفتگى بینى یا آبریزش بینى رخ مى دهند.

تنگى نفس، بدن درد، مشــکالت گوارشــى مانند تهوع و 
اسهال و استفراغ و از دست دادن حس بویایى و چشایى نیز 
عالئم منحصر به کووید – 19 هستند که به ندرت در عفونت 

سینوس دیده مى شوند.

در 60 درصد از موارد عفونت ســینوس ها یا سرماخوردگى، 
کاهش حس بویایى مى تواند روى دهد. در کووید – 19، از 
دست دادن حس بویایى و چشایى تقریباً به صورت کامل رخ 
مى دهد و حتى بدون گرفتگى یا آبریزش بینى هم مى  تواند 
وجود داشته باشد. تحقیقات نشان داده اند از دست دادن حس 
بویایى و چشــایى در اثر کووید – 19 به طور متوسط تا ده 
روز وجود دارد. بیشتر افراد در عرض 28 روز، حس بویایى و 

چشایى شان برمى گردد.
از راه هاى زیر نیز مى توان تفاوت عفونت سینوس 

با کووید – 19 را تشخیص داد:
1- عالئم براى اولین بار چه زمانى ظاهر شدند؟ 

عالئم عفونت سینوس ها معموًال ناگهانى ظاهر مى شوند اما 
عالئم کووید – 19 مى توانند تدریجى و طى دو تا چهارده روز 
بعد از قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا خود را نشان دهند.
عفونت سینوس ها اغلب بعد از یک بیمارى ویروسى معمولى 
مانند سرماخوردگى یا آنفلوآنزا اتفاق مى افتد. اگر عالئم تان 
بعد از اینکه به تازگى بیمار بوده اید ایجاد شــده اند، پس به 

احتمال زیاد دچار عفونت سینوس هستید.
ویروس هایى که باعث سرماخوردگى یا آنفلوآنزا مى شوند 
معموًال در ماه هاى پاییز و زمســتان منتشــر مى شوند؛ اما 
ویروس عامل کووید 19 مى تواند در هر زمانى از سال وجود 

داشته باشد.

هر چند عفونت ســینوس ها مى تواند فوراً بعد از کووید 19 
روى بدهد؛ اما تاکنون هیچ گزارش تحقیقاتى در این مورد 
ارائه نشده است. ضمنًا عفونت ســینوس ها مى تواند بعد از 
قرار گرفتن در معرض آلرژن ها یا محرك ها مانند گرده ، موى 
حیوان خانگى و دود سیگار ایجاد شــود. اگر آلرژى دارید یا 
اخیراً با محرکى در تماس بوده اید ممکن است در معرض یک 

عفونت سینوسى باشید.
2-عالئم چقدر طول کشیدند؟

عفونت سینوســى معموًال در عرض دو تا سه هفته برطرف 
مى شود اما کووید – 19 بســته به شدت و وضعیت عمومى 

سالمت فرد، حدودا یک تا دو هفته طول مى کشد.
مطالعه اى در سال 2020 که روى 270 بیمار سرپایى کووید 
– 19 انجام شد نشان داد 175 نفر از این افراد گزارش کردند 
بعد از تقریبا 7 روز مثبت شدن تست کروناى خود، به وضعیت 

معمول سالمتى خود بازگشتند.
برخى از عالئم مانند ســرفه و از دست دادن حس بویایى یا 
چشایى ممکن است طوالنى تر شوند. برخى از افراد ممکن 
است کًال دچار عوارض بلندمدت تر کرونا شوند، مثال دسته اى 

از عالئم این بیمارى هفته ها یا حتى ماه ها طول بکشند.
3-عالئم چقدر شدیدند؟

بیشتر موارد عفونت سینوسى خود به خود و بدون عوارض 
شدید برطرف مى شوند. اگر عفونت سینوسى ناشى از باکترى 

باشد ممکن است به مصرف آنتى بیوتیک نیاز داشته باشید.
خیلى از موارد کرونا ممکن اســت خفیف تا متوسط باشند. 
سازمان بهداشت جهانى تخمین مى زند 20 درصد از افرادى 
که به کرونا دچار مى شوند، بیمارى شــان شدید یا بحرانى 
مى شود. افراد سالمند و آنهایى که بیمارى هاى زمینه اى دارند 

بیشتر در معرض کروناى شدید هستند.

تفاوت بین کرونا و عفونت سینوزیت را بشناسید
شرکت داروسازى آســترازنکا اعالم کرد که داروى 
حاوى آنتى بادى تولید این شرکت مى تواند خطر ابتال 
به نوع شدید بیمارى کووید-19 را به نصف کاهش 
دهد.  این شرکت داروسازى در گزارشى اعالم کرد: 
داروى حاوى آنتى بادى خطر بروز نوع شدید بیمارى 
کووید-19 را در مراحل پایانى آزمایشگاهى حداقل 

50 درصد کاهش داده است.
این دارو موسوم به AZD 7442 حاوى دو آنتى بادى 
مختلف اســت که از خون افرادى به دست آمده که 
پیش از این به بیمارى کووید-19 مبتال شده بودند. 
به گفته مدیران این شرکت داروســازى این اولین 
دارو در نوع خود اســت که توانسته در مراحل پایانى 
آزمایشگاهى در پیشــگیرى و درمان بیمارى موثر 
باشد. این شرکت پیش از این و در ماه اوت از سازمان 
غذا و داروى آمریکا درخواســت کرده بود تا مصرف 
داروى AZD 7442 را براى پیشــگیرى از ابتال به 
کووید-19 تایید کند چرا که نتایج بررسى ها حاکى 
از تاثیر 77 درصدى این دارو در کاهش خطر بیمارى 
کووید-19 اســت.یافته هاى ایــن تحقیق درحالى 
منتشر شد که شرکت داروسازى مرك نیزخبر داد که 
به دنبال آن است تا تایید سازمان غذا و داروى آمریکا 
را براى نوعى قرص خوراکى دریافت کند. گفته شده 
این دارو مى تواند خطر بسترى شدن و مرگ ناشى از 
بیمارى را به نصف کاهش دهد. جدیدترین یافته هاى 
شرکت آسترازنکا حاکى از آن است در صورتى که دارو 
در مدت هفت روز پس از بروز عالئم مصرف شــود 
مى تواند خطر ابتال به نوع شدید بیمارى کووید-19 یا 

مرگ ناشى از آن را به نصف کاهش دهد.

ساخت داروى درمان کرونا 
توسط شرکت آسترازنکا
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یک متخصص چشم درباره افرادى که دیابت دارند گفت: اگر دیابت از نوع 
2باشد و بعد از سن 40 سالگى شروع شــده باشد فرد بیمار باید به محض 
تشخیص به پزشــک متخصص مراجعه کند ولى اگر فرد کودك بوده و 
درگیر دیابت نوع 1 باشد باید 5 سال پس از شروع بیمارى حتما به پزشک 
مراجعه کند و پس از آن هر سال، حداقل یکبار چشم ها باید توسط پزشک 

بررسى شوند ضمن اینکه حتما باید قند خون هم کنترل شود.
مریم آشناگر درخصوص درمان قوز قرنیه نیز اظهار کرد: این بیمارى معموال 
در سنین نوجوانى ایجاد مى شود و پیشرفت آن تا 30 سالگى امتداد مى یابد 
که عالئم آستیگماتى باالیى دارد.  بیمارى در افراد باالى 40 سال معموال 
پیشرفت ندارد و اگر فرد از عینک اســتفاده مى کند و دیدى متوسط دارد 
توصیه مى کنیم همچنان از عینک استفاده کنند اما اگر دید ضعیفى دارند 
باید به پزشک مراجعه کنند. اما در سنین پایین تر از لیزرهاى مخصوص 
استفاده مى کنیم و اگر جواب نداد از عمل هاى دیگرى استفاده مى شود تا 
پیشرفت آستیگمات کم شود. اگر قوز قرنیه شدید باشد و پیشرفت سریعى 

داشته باشد و بیمار را بسیار درگیر کند باید از پیوند قرنیه استفاده کنیم.
وى همچنین با اشاره به اینکه اکثر انســان ها با عبور از 40 سالگى دچار 
پیرچشمى مى شوند و الزم اســت تا از عینک براى مطالعه استفاده کنند 
درباره بلفاریت و خارش پلک باالى چشم گفت: در این حال شوره هایى بر 
روى پلک و در ریشه مژه ها ایجاد مى شود. براى از بین بردن این حالت هر 
روز باید چشم ها با شامپوى بچه براى یکبار شسته شوند به طورى که شامپو 
درون چشم نرود. اگر شوره با این اقدامات برطرف نشد باید هیدورکورتیزون 
چشمى را روزى یکبار به چشم ها بمالند و شبها از پماد تتراسایکلین چشمى 
استفاده کنند. براى خارش چشم نباید پلک را خاراند چون خراش هاى ریزى 
را روى پلک ایجاد مى کند و سیکل معیوبى را براى ورود به پلک موجب 
مى شود. عملکرد نادرست عصب واگ نمى تواند موجب درد دائمى پشت 

چشم شود. براى درمان باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد.

ســس گوجه فرنگى به عنوان یکى از محبوب تریــن و دلپذیرترین مواد 
غذایى، عوارضى دارد که ممکن است از آن بى خبر باشید.

بدون شک سس گوجه فرنگى در بین بسیارى از افراد به ویژه  جوانان در 
سنین باال بسیار محبوب است، با این حال این سس ممکن است خطرات 

بزرگى براى سالمتى انسان ایجاد کند.
«برایان باالن» متخصص تغذیه هشدار داد که سس گوجه فرنگى حاوى 
پروتئین یا فیبر نیست، بلکه عالوه بر شربت ذرت فروکتوز حاوى قند، نمک 
و ادویه است. او در گزارشى به دالیلى اشــاره کرد که تأکید مى کند باید 

مصرف بیش از حد آن را متوقف کنید.

1- خطر چاقى
باالن توضیح داد مصــرف زیاد غذا هاى حاوى شــربت ذرت فروکتوز با 

افزایش خطر چاقى و مقاومت به انسولین همراه است.

2- فشار خون باال
غذا هاى فرآورى شده نیز با افزایش التهاب در بدن ارتباط دارند و احتمال 
فشــار خون باال و عدم تعادل در ســطح مواد معدنى در خون را افزایش 

مى دهند.

3- ترى گلیسیرید باال و مشکالت قلبى
ســس گوجه فرنگى ارزش غذایى کمى دارد، زیرا حاوى فیبر یا پروتئین 
نیست و بنابراین هیچ فایده واقعى براى بدن ندارد، عالوه بر خطر ناشى از 
ارتباط قند و شربت ذرت با فروکتوز با ترى گلیسیرید باال و مشکالت قلبى 

نیز مرتبط است.

4- اسیدیته معده
این متخصص تغذیه به کسانى که از مشــکالت گوارشى مانند استرس 
گوارشــى یا رفالکس معده رنج مى برند توصیه مى کند از مصرف سس 
گوجه فرنگى خوددارى کنند، زیرا سس گوجه فرنگى حاوى انواع اسید ها 
مانند اسید مالیک و اسید سیتریک که باعث اســیدیته و سوزش سر دل 

مى شوند است.

5- واکنش هاى آلرژیک
تحقیقات همچنین در مورد واکنش هاى آلرژیک هنگام مصرف ســس 
گوجه فرنگى به دلیل آنکه سرشــار از هیســتامین آلرژن زا بوده، هشدار 

داده است.

6- مفاصل و سنگ کلیه
مطالعات همچنین ارتباط غذا هاى فرآورى شده را با خطر التهاب اثبات کرده 
است، بنابراین سس گوجه فرنگى ممکن است مشکالت مفصلى ایجاد کند 
و خطر سنگ کلیه را نیز در بر دارد، زیرا حاوى درصد باالیى از سدیم است 

که کلسیم موجود در ادرار را افزایش مى دهد.

مهمترین خواص سیب 
که سالمتى شما را بیمه مى کند

دیابتى ها بیشتر مراقب سالمت 
چشمان خود باشند

عوارض مصرف بى رویه 
سس گوجه فرنگى

سیب سرشار از فیبر، ویتامین ها و مواد معدنى است که همه آنها براى سالمتى مفید 
هستند. آنها همچنین مجموعه اى از آنتى اکســیدان ها را تأمین مى کنند. این مواد 
به خنثى ســازى رادیکال هاى آزاد کمک مى کند. رادیکال هاى آزاد مولکول هاى 
واکنشى هستند که مى توانند در نتیجه فرایندهاى طبیعى و فشارهاى محیطى ایجاد 
شــوند. اگر بیش از حد رادیکال هاى آزاد در بدن جمع شوند، مى توانند باعث ایجاد 
استرس اکسیداتیو شوند و این مى تواند منجر به آسیب سلولى شود. این آسیب مى تواند 
به طیف وسیعى از شرایط، از جمله سرطان و دیابت کمک کند. همچنین سیب حاوى 

طیف وسیعى از آنتى اکسیدان هاست .
مواد مغذى موجود در سیب طیف وسیعى از مزایاى سالمتى را ارائه مى دهد و از مبتال 

شدن به بسیارى از بیمارى ها پیشگیرى مى کنند.

سکته
یک مطالعه قدیمى در سال 2000 به بررسى نحوه مصرف سیب در طى 28 سال، بر 

سکته مغزى در 9208 نفر پرداخت.
نویســندگان دریافتند کسانى که بیشتر ســیب مى خورند، کمتر دچار سکته مغزى 

مى شوند.
سیب حاوى مواد مغذى زیادى است که ممکن اســت خطر سکته مغزى را کاهش 
دهد. به عنوان مثال، یک منبع معتبر در سال 2017 دریافت که افرادى که بیشترین 
فیبر را مصرف مى کنند، کمتر در معرض بیمارى هاى قلبى عروقى، بیمارى عروق 

کرونر قلب و سکته هستند.
یک سیب متوســط با قطر 3 اینچ و وزن 182 گرم (گرم) 4,37 گرم منبع معتبر فیبر 
را فراهم مى کند. این حدود 13 تا 20 درصد منبع مورد نیاز روزانه یک فرد بزرگسال 

است، بسته به سن و جنس آنها.

کلسترول
یک مطالعه در سال 2013 نشان داد که خوردن سیب خام سطح کلسترول لیپوپروتئین 
با چگالى پایین را در افراد ســالم کاهش مى دهد، اما نوشیدن آب سیب شفاف تأثیر 
مشابهى ندارد. بنابراین نویسندگان نتیجه مى گیرند که فیبر موجود در سیب است که 

به کاهش کلسترول کمک مى کند.

سالمت قلب
سیب حاوى فیبر منبع معتبر، ویتامین C، آنتى اکسیدان ها و پتاسیم است. یک سیب 

متوسط منبع معتبر موارد زیر را ارائه مى دهد:
 C 13 تا 20 درصد از نیاز روزانه فرد به فیبر، 9-11 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین

و 4 درصد از نیاز روزانه فرد به پتاسیم.
به نظر مى رســد فیبر به کنترل فشــار خون کمک مى کند، که ممکن است خطر

 بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش دهد.
ویتامین C یک آنتى اکســیدان است که در کنار ســایر آنتى اکسیدان ها، مى تواند 

 C نقش موثرى در محافظت از برخى جنبه هاى سالمت قلب داشته باشد. ویتامین
همچنین ممکن است سیستم ایمنى بدن را تقویت کرده و از بدن در برابر عفونت ها 

و بیمارى ها دفاع کند.
پتاسیم به آرامش عروق خونى کمک مى کند و خطر فشارخون باال و عوارض قلبى 

عروقى را کاهش مى دهد.

دیابت
در سال 2013 ، یک مطالعه جمعیتى نشان داد افرادى که در هفته سه وعده آب میوه را 
با همان مقدار میوه کامل ، از جمله سیب جایگزین کرده اند، 7 درصد بیشتر از افرادى 

که میوه نمى خورند، دچار دیابت نوع 2 مى شوند.
همچنین کسانى که بیشــترین فیبر را مصرف مى کنند، خطر کمترى براى ابتال به 
دیابت نوع 2 دارند. افرادى که از قبل دیابت دارند و از رژیم غذایى با فیبر باال پیروى 

مى کنند نیز ممکن است سطح قند خون پایین ترى داشته باشند.
انجمن دیابت آمریکا خوردن میوه هاى تازه از جمله سیب را براى سیر شدن یک دندان 
شیرین و تامین تغذیه توصیه مى کند؛ با این حال، آنها به مردم یادآورى مى کنند که 

مقدار کربوهیدرات موجود در میوه را حساب کنند.

سرطان
مصرف غذاهاى غنى از آنتى اکســیدان ممکن است از استرس اکسیداتیو که باعث 
آسیب سلول ها مى شود و ممکن است منجر به بروز برخى سرطان ها شود ، جلوگیرى 

کند. سیب منبع خوبى از آنتى اکسیدان ها است.
یکى از متاآنالیزهاى ســال 2016 به این نتیجه رسید که مصرف سیب ممکن است 
خطر سرطان ریه، سرطان سینه و ســرطان روده بزرگ را در بین انواع دیگر کاهش 

دهد.
بر اساس یک متاآنالیز منبع معتبر منتشر شده در سال 2018 ، فیبر همچنین ممکن 

است به کاهش خطر سرطان روده بزرگ کمک کند.

چاقى
طبق یک مطالعه بر روى جوندگان در سال 2019 ، سیب حاوى ترکیبات فعال زیستى 
است که ممکن است به ترویج باکترى هاى روده سالم کمک کند ، که ممکن است به 

سالمت افراد مبتال به چاقى کمک کند.
نویسندگان به بررسى نحوه خوردن سیب بر میکروبیوتاى روده موش ها پرداختند. 
تغییرات مشاهده شده نشان مى دهد که مصرف سیب ممکن است به افراد مبتال به 

چاقى کمک کند.
فیبر همچنین مى تواند به فرد کمک کند تا مدت طوالنى ترى از منبع معتمد احساس 

کند و در نتیجه احتمال پرخورى او کمتر است.

قوطى هاى آلمینیومى راه زیادى را از کارخانه تا وقتى به دست شما برسند طى مى کنند 
و در معرض محیط هاى آلوده هستند. با مطالعه این بخش از سالمت دالیلى براى 

اینکه هرگز نباید مستقیماً از درب این قوطى ها نوشید را خواهید فهمید.

باکترى اشریشیا کولى روى قوطى هاى نوشابه
پزشکان به جمع آورى قوطى هاى موجود در ایستگاه هاى گاز و 
فروشگاه ها پرداختند؛ گر چه این قوطى ها تمیز بودند اما در 
برخى از قوطى هاى فروشگاه ها نشانه هاى باکترى 
اشریشیا موجود بود که مى تواند منجر به اسهال، 

بیمارى هاى تنفسى و سینه پهلو شود.

A بیسفنول
این ماده شیمیایى عنصر رایج در 
بطرى هاى پالســتیکى است اما 
پس از اینکه تولید کنندگان متوجه 
شدند این ماده مى تواند منجر به بهم زدن 
توازن هورمونى شود از اســتفاده آن خوددارى کردند. هر چند این 

ترکیب هنوز هم در قوطى هاى فلزى یافت مى شود.

متالیک تانگ
براى افرادى که داراى حساسیت هستند، برخورد دهان با لبه آلمینیومى مى تواند منجر به 

واکنش نامطلوب نسبت به طعم فلز شود.
جوندگان روى قوطى هاى نوشابه

احتمال این وجود دارد که بطرى ها در معرض موش یا جوندگان دیگر قرار گرفته باشد.

مهمانى باکترى ها
در ســال 2013 بررســى اى مبنى بر تحقیق روى موادى آلوده موجود روى این قوطى ها 
صورت گرفت و دریافتند این مواد با باکترى هاى استنوتروفوموناس مالتوفیلیا، سودومونا 
لوته اوال و انتروباکتر آلوده شده اند که مى توانند منجر به بروز بیمارى و عفونت در افراد مبتال 

به بیمارى ایدز شود.

ابزار محیط زیستى
آلومینیوم 100 در صد قابل بازیافت مى باشد و تولید آن به مصرف انرژى دوبرابرى نسبت به 

بطرى را مى طلبد بنابراین اگر نگران محیط زیست هستید بهتر است بطرى بخرید.

نخوردن نوشابه از قوطى به دلیل حشرات
قند موجود در نوشیدنى مى تواند باعث جذب حشراتى همچون مگس و زنبور شود.

دالیلى براى اینکه هیچ وقت نباید مستقیماً از قوطى بنوشید
قوطى هاى آلمینیومى راه زیادى را از کارخانه تا وقتى به دست شما
معرض محیط هاى آلودههستند. با مطالعه این بخش ازس و در
اینکه هرگز نباید مستقیماً از درب این قوطى ها نوشید را خو

باکترى اشریشیا کولى روى قوطى هاى
پزشکان به جمع آورى قوطى هاى موجود در
فروشگاه ها پرداختند؛ گر چه این قوطى
برخى از قوطى هاى فروشگاه ها
اشریشیا موجود بود که مى تو
بیمارى هاى تنفسى و س

بیسفنول
این ماده شیم

بطرى هاى پال
پس از اینکه تو
شدند این ماده مى توا
توازن هورمونى شود از اســتفاده آن خوددارى

ترکیب هنوز هم در قوطى هاى فلزى یافت مى شود.

دالیلى براى اینکه هی

تیروئید یکى از بزرگ ترین غدد درون ریز بدن 
است که به شکل یک پروانه مقابل حنجره و 
زیر گردن قرار گرفته اســت و هورمون هاى 
بسیار مهمى ترشح مى کند که بر عملکرد بدن 
مثل تنظیم دما، تپش قلب، کنترل سوخت و 

ساز، فعالیت مغزى و قدرت تفکر تأثیر دارد.
اختالالت تیروئید بسیار مهم و شایع هستند 
و در تمام سنین دیده مى شوند. درصد ابتال به 
بیمارى هاى تیروئیــد در زنان به ویژه پس از 

باردارى و یائسگى بیشتر از مردان است.
در کم کارى تیروئید غده تیروئید به اندازه کافى هورمون تولید نمى کند و به این دلیل بسیارى از متابولیسم هاى 
بدن کاهش مى یابد. عالئم این بیمارى شامل خستگى، احساس سرما، یبوست، ضعف و درد عضالنى، افزایش 
وزن على رغم رژیم غذایى، خشکى پوست، شکنندگى مو، صورت پف کرده، صداى خشن و افزایش کلسترول 

بد است. 
یکى از دالیل اصلى کم کارى تیروئید کمبود مصرف ید است که با تجویز نمک یددار برطرف مى شود. 

الزم است خانم ها براى تصمیم گیرى جهت باردارى از نظر عملکرد تیروئید بررسى، کنترل و درمان شوند. کم 
کارى تیروئید درمان نشده در باردارى باعث ســقط جنین، کم خونى، کاهش وزن نوزاد و مشکالت  مغزى در 
نوزاد مى شود؛ پس در صورت مصرف داروهاى تیروئیدى در باردارى و شیردهى باید پزشک را در جریان قرار داد. 
نوزادان تازه متولد با آزمایش خون از پاشنه پا غربال مى شوند. به یاد داشته باشید با تشخیص به موقع و درمان 

مى توان از عوارض این بیمارى جلوگیرى کرد.

5 عملکرد مهم تیروئید
 که فکرش را نمى کنید

پاییز و زمستان امسال همه گیرى کووید-19 
بیشــتِر توجهات را به خــود جلب کــرده اما 
بیمارى هاى تنفســى دیگرى نیز وجود دارند 
که خطر شــیوع آنها نیز با ســرد شــدن هوا، 

قریب الوقوع است.
عــالوه بــر بیمــارى کوویــد-19، ویروس 
سین سیشیال تنفســى (RSV) و آنفلوآنزاى 
فصلى هم دو بیمارى تنفسى دیگرى هستند که 
موارد ابتال به آنها در فصل پاییز و زمستان افزایش 
پیدا مى کند. موارد ابتال به ویروس سین سیشیال 
تنفسى به طور معمول در فصل زمستان در میان 
کودکان افزایش مى یابد. آنفلوآنزاى فصلى نیز 
معموال از ماه اکتبر آغاز شده و تا فصل بهار ادامه 

پیدا مى کند.
سال گذشته موارد ابتال به ویروس سین سیشیال 
تنفســى و آنفلوآنزاى فصلى نسبت به شرایط 
معمول کمتر بــود. هرچند، اکنــون با توجه به 
کاهش محدودیت هاى کرونایى و در شرایطى 
که همه گیرى کووید-19 ادامه دارد، برخى از 
کارشناسان پیش بینى مى کنند شیوع آنفلوآنزا 

در سال جارى نگران کننده خواهد بود.
متخصصــان تاکید دارند امســال نیــز براى 

جلوگیرى از شیوع بیمارى هاى تنفسى ضرورت 
دارد تا توصیه هایى همچون شستشوى مرتب 
دســت ها، حفظ فاصله اجتماعى، اســتفاده از 
ماسک و مراقبت از کودکان بیمار در خانه، جدى 

گرفته شوند.
به گفته متخصصان، آنفلوآنزاى فصلى پیش روى 
ماست و الزم است براى مقابله با آن تمامى موارد 
پیشگیرانه از جمله استفاده از ماسک، ماندن در 
خانه به هنگام بیمارى، شستشــوى دســتها و 

تزریق واکسن را رعایت کنیم.

سین سیشــیال تنفســى، آنفلوآنزاى فصلى و 
کووید-19 عالئم مشابهى دارند از جمله: تب، 
عطســه و گرفتگى بینى، از دست دادن اشتها، 

سردرد، گلو درد و احساس خستگى.
عالئم هشدار دهنده ویروس هاى تنفسى شامل 

تب باال و مشکل در تنفس است.
به همین دلیل حائز اهمیت است که فرد براى 
تشخیص صحیح بیمارى به پزشک مراجعه کند 
چرا که درمان این بیمــارى ها متفاوت خواهند 

بود.

3 ویروس تنفسى و 3 تهدید در زمستان امسال
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ستایش خداوندى را سزاســت که حمد را کلید یاد خویش و سبب فزونى 
فضل و رحمــت خود و راهنمــاى نعمت هــا و عظمتش قرار داده اســت.

اى بندگان خدا! روزگار بــر آیندگان چنان مى گذرد که بر گذشــتگان 
گذشت، آنچه گذشت باز نمى گردد و آنچه هست جاویدان نخواهد ماند، پایان 
کارش با آغاز آن یکى است، ماجراها و رویدادهاى آن همانند یکدیگرند و 
نشانه هاى آن آشکار است. گویا پایان زندگى و قیامت، شمارا فرا مى خواند، 

موال على (ع)چونان خواندن ساربان، شتربچه را.
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اداره کل کمیته امداد استان اصفهان

« آگهى مزایده ، فروش  امالك»
فروش فوق العاده  امالك و مستغالت (مزایده شماره 2-1400 کمیته امداد  استان اصفهان)

دفتر فروش امالك کمیته امداد اصفهان  در نظر دارد تعدادى از امالك شامل ساختمان  وآپارتمان هاى ادارى و زمین هاى آماده فروش خود  را شــامل  تعداد12فقره از امالك واقع در شهرهاى اصفهان ،فالورجان، 
شاهین شهر،دولت آباد، نطنز،نجف آباد را (( ردیفهاى 1 الى 12 لیست )) از طریق برگزارى مزایده عمومى با شرایط نقد و اقساط ، و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.

لذا متقاضیان خرید مى توانند براى بازدید از امالك مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزارى مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 1400/07/17 لغایت 12 صبح روز  دو شنبه  مورخ 
1400/07/26 روزهاى ادارى به دفتر فروش امالك امداد مراجعه فرمایند و یا مدارك و فرمهاى مربوطه را از  سایت معرفى شده و یا از دفتر فروش واقع در خیابان فردوسى نبش خیابان منوچهرى اداره کل کمیته امداد ، 

اداره پشتیبانى دریافت نمایند و از  روزنامه محلى نسل فردا روز 
 یک شنبه مورخ 1400/07/18 و  روزنامه محلى نصف جهان روز شنبه مورخ 1400/07/24 اطالعات مورد نیاز را  اخذ نمایند .

مالحظات :
1) متقاضیان براى شرکت در مزایده مى بایست سپرده اى به میزان 5٪ قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را به حساب جارى 0101341614000   نزد بانک ملى شعبه فردوسى اصفهان کد 3014 واریز و رسید واریزى 

را  تحویل اداره کل کمیته امداد نمایند.
2) متقاضیان  مى بایست تصویر فیش واریزى را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاءشده  شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرارداده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى بر روى 

آن داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود .
3) فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .

4) پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرمهاى شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است. 
5) متقاضیان داراى شخصیت حقوقى مى بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء (مسئولین قانونى شرکت) برسانند .

6) حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هریک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعائى از طرف آنان نخواهد بود 
7) مذکوراً توصیه مى شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هرملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید بعمل آورند .

8) دریافت اقساط طى چکهاى صادره صیادى از سوى بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه )قابل دریافت بوده ضمناً  از دریافت سفته  معذور مى باشیم .
9) در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضى حداکثر ظرف مدت 10 روز کارى عودت داده خواهد شد.

10) کلیه اسناد مربوط به مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و متقاضیان با علم و آگاهى کامل از شرایط شرکت در مزایده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نموده ، لذا هیچ دلیلى براى  انصراف شرکت کنندگان 
در مزایده  مسموع نمى باشد .

11) بازدید از امالك مورد نظر و توجه به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک ضرورى است .
12) کلیه هزینه هاى نقل و انتقال و دفترخانه به عهده خریدار مى باشد.

مهم : 
 دفترفروش امالك  کمیته امداد استان  اصفهان واقع در:

 اصفهان - خیابان فردوسى  نبش منوچهرى - ساختمان کمیته امداد امام - اداره پشتیبانى   تلفن تماس  : 32227713- 031
http://www.emdadimam .ir : آدرس اینترنتى

محل اخذ پاکات پیشنهادات مربوط به امالك  کمیته امداد ، اداره پشتیبانى کمیته امداد امام(ره) به آدرس فوق  و تاریخ باز گشائى پاکات روز دو شنبه مورخ  1400/07/26  ساعت 13 صبح  در محل اداره پشتیبانى اصفهان  
به آدرس فوق مى باشد.

*فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است * 

یف
مساحت مساحت عرصهپالك ثبتىآدرسشهررد

نحوه انتقال توضیحات کاربرىنوع ملکاعیان
سند

شرایط
قیمت پایه (ریال )پرداخت

خیابان آیت اله شریعت پالك فالورجان1
یک باب ساختمان  با وضع موجود  بازدید از ساختمان114502/2528 /13407

قطعىملک الزامى است
نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه 
تحویل ملک پس از وصول
 70 درصد ثمن معامله

75،000،000،000

نظنز2
خیابان امام خمینى پاساژ 
شهردارى طبقه زیر زمین 

شماره 9
یک باب مغازه با کاربرى تجارى موقعیت بسیار ساختمان22/45قدرالسهم3645 /33

2،900،000،000//قطعىعالى بازدید از ملک الزامى مى باشد

اصفهان3
خیابان ارتش کوچه آرش 
ساختمان ادارى منطقه 3 

کمیته امداد
ساختمان33355694/21الى37 /2892

یک باب ساختمان  در3 طبقه که شامل  5واحد 
آپارتمان مى باشد. این ملک در حال حاضر در 
اختیار کمیته امداد مى باشد  مشروط به این که 
پس از واگذارى طى قرارداد جداگانه به مبلغ 
/30/000/000/000ریال  به مدت دو سال در 

رهن کمیته امداد قرار میگیرد ،  بازدید از ملک 
الزامى است.

قطعى
نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه 

تحویل ملک پس از پایان 
زمان رهن دو ساله 

177،500،000،000

اصفهان4
خیابان همدانیان نبش کوچه 

مختارى
طبقه چهارم

آپارتمان54/12قدرالسهم2196 /10354
ادارى

یک باب دفتر کار  با موقعیت بسیار عالى بازدید 
قطعىاز ملک الزامى مى باشد

نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه 
تحویل ملک پس از وصول
 70 درصد ثمن معامله

10،500،000،000

نجف آباد5
خیابان شهید باهنر نبش 

کوچه شهید احمد انتشارى 
پالك37

یک باب ساختمان  با وضع موجود و موقعیت ساختمان24339/72564/1 /159
41،550،000،000//قطعىعالى ،  بازدید از ملک الزامى است

دولت آباد6
میدان انقالب اول خیابان 22 

بهمن بن بست امداد پالك 
28

یک باب ساختمان  با وضع موجود و موقعیت ساختمان105813336430
30،000،000،000//قطعىعالى ،  بازدید از ملک الزامى است

خوراسگان7
جنب شهردارى کوچه 

شهردارى کوچه شهید احمد 
یزدانى

یک باب ساختمان با وضع موجود و موقعیت ساختمانحدود6686264370 /5
30،000،000،000//قطعىعالى ،  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر8
زمین --174775200/5 /301فاز5 – فرعى 4 شرقى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت 

10،000،000،000//قطعىعالى،  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر9
زمین --174783189 /301فاز5 – گذر 6 مترى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت 

9،500،000،000//قطعىعالى،  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر10
فاز5 – فرعى 16شرقى

174787
زمین --301/202/5

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت 

10،100،000،000//قطعىعالى،  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر11
زمین --174779202/5 /301فاز5 – فرعى 16شرقى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت 

10،100،000،000//قطعىعالى،  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر12
زمین --174771202/5 /301فاز5 – فرعى 16شرقى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت 

10،100،000،000//قطعىعالى،  بازدید از ملک الزامى است

نوبت دوم


