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در هفته چندتا تخم مرغ بخوریم؟46 درصد از مکان هاى شهر پالك پستى ندارندرضا یزدانى براى یک سریال جاسوسى خواندمنتظر دالر 284 هزار تومانى باشید!  پورقاز مى تواند مقابل مس رفسنجان بازى کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فشار خون نرمال 
باید 

چند باشد؟

دستگیرى 3 کارمند یک قرض الحسنه در اصفهان
8

مراجعه روزانه 5
80 هزار نفر براى 
دریافت واکسن

متخصص قلب و عروق درباره فشارخون باال 
گفت: فشار خون باال در تمامى جوامع بسیار 

شایع است به طورى که از هر 5 نفر 1 نفر 
مبتال به فشار خون باالست.

محمدرضا محمدحسنى درباره فشارخون...

مســئول بیمارى هــاى واگیر مرکز بهداشــت 
اصفهان گفت: روزانه 80 هزار نفر براى دریافت 
واکسن کرونا به مراکز تجمیعى واکسیناسیون در 
استان مراجعه مى کنند و انتظار داریم که استقبال 
مردم براى مراجعه به این مراکز به آمار 150 هزار 

نفر در روز برسد.
رضا فدایى اظهار کرد: تاکنون درحدود 66 درصد 
از جمعیت 12 سال به باالى استان اصفهان دوز 

اول واکسن کووید...

قیمت لبنیات تا پایان سال کاهشى نخواهد بودقیمت لبنیات تا پایان سال کاهشى نخواهد بود
مدیرعامل شرکت تعاونى صنایع لبنى استان اصفهان:مدیرعامل شرکت تعاونى صنایع لبنى استان اصفهان:
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1500 میلیارد ریال از اموال سپرده گذاران به حساب صندوق بازگردانده شد

گفتند برو خارج تا به تیم ملى 
دعوت شوى اما...

ستاره اسبق سپاهان: 

 به ما گفتند برو خارج تا به تیم ملى دعوت شــوى، ما آمدیم خارج تا 
به تیم ملى دعوت شــویم! االن هم که خارج از کشــور هستیم ما را 
نمى  بینند و فکر کنم مجبور هستیم برگردیم ایران. حاال برمى گردیم 

ایران و یک مربى مى آید که...
8
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در صفحه3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مسئول بیمارى هاى واگیر 
مرکز بهداشت اصفهان؛

ورود توده 
هواى سرد به 
غرب و جنوب 

اصفهان 

کاهش 28 درصدى حجم  سدها
آمار بهره بردارى از سدهاى مخزنى کشور تا پایان 23 مهر نشان مى دهد؛
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امیرعبداللهیان تصریح کرد؛امیرعبداللهیان تصریح کرد؛

سیاست سیاست 
جمهورى اسالمى جمهورى اسالمى 

اقدام اقدام 
در برابر در برابر 

اقدام استاقدام است

مردم گرایشى به تولیدات 
رسانه ملى ندارند

رئیس کمیسیون آب و رئیس کمیسیون آب و 
مناطق کم برخوردار مناطق کم برخوردار 

شوراى اسالمى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان: شهر اصفهان: 

شوراى شهر شوراى شهر 
به گفتمان واحد به گفتمان واحد 

نرسیده استنرسیده است

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سروسازان سازند بنیان پارس ( سهامى 
خاص)به شــماره ثبت44184 و شناســه ملى10260620688دعوت به عمل 
مى آید. که در جلسه مجمع عمومى عادى به تاریخ1400/08/08 رأس ساعت 10 
صبح در محل استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان 
محله فرهنگیان، کوچه شهید سید اسداله همایونى، خیابان22بهمن، پالك106 

طبقه اول کدپستى8158677533تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستورجلســه :1-انتخاب مدیران 2-انتخاب بازرســان 3-انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
شرکت سروسازان سازند بنیان پارس ( سهامى خاص) 
به شماره ثبت44184و شناسه ملى10260620688

هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

مجمع عمومى هیأت امناء مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان از ساعت 
9:30 الى 12 روز شنبه مورخه 1400/08/08 در محل مرکز آموزشى رفاهى 
شماره 3 فرهنگیان واقع در خیابان پروین - خیابان معراج - خیابان فجر3 
برگزار مى گردد . بدینوسیله از کلیه اعضاء هیأت امناء دعوت به عمل مى آید 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1.  گزارش رئیس هیأت  مدیره و بازرس 
2.  انتخاب هیأت مدیره دوره  دهم 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اىآگهى دعوت
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت از طریق  مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار 

نماید. 

پیشــنهاددهندگان مى توانند اســناد مناقصه عمومــى یک مرحله اى به شــرح فوق را از طریق ســایت
 www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

پنج شنبه 1400/08/13 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به 
نشانى: اصفهان سروش، حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایى، کوچه شهداد، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
طبقه 2، دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگان ملى مناقصات ایران به نشانى

 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32299087 اداره مالى و ادارى امور برق منطقه 4 و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات شرح خدمات  این مناقصه با شماره تلفن: 32299001 اداره مهندسى و نظارت 

تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021 دفتر ثبت نــام : 88969737-021 و

 85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

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

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

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

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

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

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

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

 روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد) 

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 

تحویل 
پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

مبلغ تضمین

400140632000093905000011

اصالح ساختار شبکه 
فشار ضعیف با کابل 

خودنگهدار (خ معراج 
حدفاصل خ سپیده 
کاشانى، خ فجر و 

بلوار مالصدرا، خ جى 
حدفاصل خ مفتح غربى 

تا میدان احمدآباد 
و...) در محدوده امور 

برق منطقه 4(شرق)

1400/07/261400/08/031400/08/131400/08/151,113,000,000
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جانشین فرمانده ناجا گفت: وجود سالح غیر مجاز در برخى 
از استان هاى کشــور زیاد و این موضوع براى پلیس غیر 

قابل قبول و خط قرمز ماست.
سردار قاسم رضایى گفت: متأسفانه براى برخى ها استفاده 
از سالح در مراســم مختلف و آداب رسومشان باب شده 

است.
سردار رضایى با اشــاره به اینکه این اقدام بدعت است، 
تصریح کرد: افرادى در مراسم هاى عزا و عروسى از سالح 
گرم استفاده و در ادامه تیراندازى مى کنند، لذا از نظر ما این 
اقدام جرم است و مطالبه جدى ما این است که در این زمینه 

با مجرمان برخورد صریح و قانونى صورت بگیرد.

وى افزود: در استان خوزستان بدعتى طرح کردند که در 
مراسم هاى عروسى و عزا تیراندازى مى کنند، بدانید که این 
اقدام جرم است طى گزارش هایى که دریافت کردم تعداد 
قابل توجهى اسلحه در این مناطق جمع آورى شده است 

که افراد به صورت غیر قانونى از آنها نگهدارى مى کردند.
ســردار رضایى در پاسخ به این ســئوال که آیا در کشور 
مافیاى خرید و فروش اســلحه وجود دارد یا خیر؟ گفت: 
اینکه بگوییم باندى یا گروهى به نام مافیا در کشور اقدام به 
خرید و فروش سالح مى کنند، صحیح نیست؛ ممکن است 
قاچاقچى اسلحه داشته باشیم اما مافیاى خرید و فروش 

سالح در کشور نداریم.

علیرضا سلیمى، عضو هیئت رئیســه مجلس با اشاره به 
نشست غیرعلنى روز یک شنبه 25 مهرماه مجلس که وزیر 
امور خارجه در آن حضور داشت، اظهار کرد: امیرعبداللهیان 
درباره مذاکرات هسته اى به صراحت اعالم کرد که سیاست 
جمهورى اسالمى اقدام در برابر اقدام و عمل در برابر عمل 
است و آمریکایى ها باید حسن نیت و صداقت خود را نشان 
دهند. به گفته سلیمى، امیر عبداللهیان تأکید کرد: ایاالت 
متحده حتمًا بایســتى اقدام جدى قبل از مذاکره را انجام 
دهند، ضمن اینکه بناى تهران آن اســت که مذاکره را از 
زمانى که ترامپ از برجام خارج شــد، دنبال کنند نه موارد 

دیگر را.

سلیمى از قول وزیر امور خارجه در این نشست اعالم کرد 
که جمهورى اسالمى مسیر مذاکرات هسته اى را از مسیر 
اقتصاد کشــور جدا خواهد کرد و به هیــچ وجه اقتصاد را 
شرطى نخواهیم کرد، ضمن اینکه دولت سیزدهم اقتصاد 
پایدار را فارغ از مسائل مرتبط با مذاکرات هسته اى پیگیرى 
خواهد کرد. عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: آقاى 
امیرعبداللهیان در مورد نوع تعامل جمهورى اســالمى با 
آژانس بین المللى انرژى اتمى هم اعالم کرد که ما به قانون 
اقدام راهبردى براى لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت 
ایران که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است عمل 

خواهیم کرد.

مافیاى خرید و فروش اسلحه 
نداریم

سیاست جمهورى اسالمى 
اقدام در برابر اقدام است

هجوم دزدان دریایى  
فرمانده نیــروى دریایى ارتش    ایسنا|
از پهلوگیرى ناوگروه رزمى - عملیاتى هفتاد و 
هفتم این نیرو در بندر سالله کشور عمان خبر 
داد. امیر دریادار شهرام ایرانى افزود: در روزهاى 
گذشته دزدان دریایى با پنج فروند قایق تندرو در 
خلیج عدن به نفتکش ایرانى هجوم برده و قصد 
ربایش این کشتى را داشتند که با واکنش سریع 

ناوگروه نیروى دریایى ارتش مواجه شدند.

قرار بود «بابا پنجعلى» 
شهید شود!

  باشگاه خبرنگاران جوان | 
محمدحسنى، رئیس ســازمان رسانه اى اوج 
گفت: سازمان اوج سال 1390 تأسیس شد؛ ما 
در سال 90 با 500 میلیون تومان سرمایه فعالیت 
خود را شــروع کردیم. یکى از وظایف سازمان 
اوج مطالبه گرى است؛ قرار بود در «پایتخت5» 
بابا پنجعلى در درگیرى با داعش به شــهادت 
برسد که در جلساتى که با حاج قاسم داشتیم از 

ما خواست که این کار را نکنیم.

900 هزار کارگر 
بیکار شدند

  ایرنا | معاون دبیرکل خانه کارگر ایران 
گفت: شیوع ویروس کرونا موجب از بین رفتن 
کســب و کار 900 هزار کارگر در کشور شده 
است. حســن صادقى گفت: این تعداد کارگر 
در این ایام از مزایاى بیمــه بیکارى برخوردار 
شــده اند و خانه کارگر ایران در راستاى حقوق 
کارگران عــالوه بر پیگیــرى مطالبات آنان، 

تعهداتى دارد.

65 درصد دانش آموزان 
واکسینه شدند

سرپرســت دفتر ســالمت و    انتخاب |
تندرســتى وزارت آموزش و پرورش گفت: در 
حال حاضر بــا اجراى طرح واکسیناســیون و 
لکه گیرى واکسینه شــدن دانش آموزان 12 تا 
18 ساله، آمار دانش آموزان واکسینه شده روند 
افزایشى دارد و تاکنون 65 درصد آنان و اکسن 

کرونا را دریافت کرده اند.

برنج هاى کشنده
سازمان پزشــکى قانونى کشور    ایرنا |
اعالم کرد: آمار تلفات مسمومیت با قرص برنج 
که بیشترین میزان تلفات ناشى از سم را در بر 
مى گیرد، در پنج ماه نخســت سال جارى 428 
نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

35 درصد بیشتر شده است.

مرغدارى نمى صرفد
  تجارت نیوز  | 20 درصد مرغدارى ها 
به دلیــل افزایش هزینه تولید تعطیل شــدند. 
دبیر انجمن تولیدکنندگان مــرغ با اعالم این 
خبر گفت: از 22 هزار و 500 مرغداران تنها 18 
هزار واحد فعال هستند. افزایش قیمت خوراك، 
کرایه حمل و نقل و دســتمزد کارگران، هزینه 

نگهدارى مرغ را باال برده است. 

کاهش 28 درصدى 
حجم سدها

براســاس آمار بهره بردارى از    ایسنا|
ســدهاى مخزنى کشــور تا پایان 23 مهرماه 
حجم آب موجود در مخازن ســدها 28 درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته کاهش 
یافته است. ظرفیت کل مخازن سدهاى کشور 
50/5 میلیارد مترمکعب بوده و درصد پرشدگى 
ســدها نیز در حال حاضر 37 درصد ثبت شده

 است.

رئیسى 
با مردم سخن مى گوید

  پانا| آیت ا... ســیدابراهیم رئیســى در دومین 
گفتگــوى تلویزیونى با مردم از آغــاز فعالیت دولت 
سیزدهم، امشــب26 مهر ماه بعد از خبر ساعت 21 
شبکه اول ســیما به صورت زنده و مستقیم با مردم 
سخن مى گوید. رئیس جمهور در این گفتگوى زنده 
تلویزیونــى درخصوص مســائل و موضوعات مهم 

کشور  با مردم گفتگو خواهد کرد.

زاکانى روانه درمانگاه شد
رئیس شوراى شــهر تهران از غیبت    ایسنا|
شهردار تهران در شــانزدهمین جلسه شوراى شهر 
تهران به دلیل کسالت و مراجعه به درمانگاه و پزشک 
خبر داد. مهدى چمران با اشاره به اینکه قرار بود در 
جلسه یک شنبه شوراى شهر با حضور شهردار تهران 
شهرداران جدید مناطق به معرفى سوابق خود بپردازند 
افزود: متأسفانه شهردار تهران شرایط جسمى خوبى 
نداشتند و روانه درمانگاه و پزشک شدند که امیدواریم 
هفته آینده با سالمتى ایشــان این موضوع پیگیرى 

شود.

تست سالمت از «بایدن»!
«جن ساکى»، سخنگوى کاخ    شبکه خبر|
سفید اعالم کرد «جو بایدن» به زودى تحت معاینات 
پزشکى قرار مى گیرد. اشتباهات متعدد، لکنت زبان 
و چرت زدن هاى ناگهانى بایدن در حضور مهمانان 
خارجى و کنفرانس هاى خبرى، این ذهنیت را تقویت 
کرده است که وى از سالمت ذهنى کافى برخوردار 

نیست و ممکن است اوضاعش بدتر شود.

تطهیر نکنید
یــن  ا   روزنامه جمهورى اسالمى |
همه تالش براى تطهیر طالبان معلوم نیســت با چه 
هدفى صورت مى گیرد. مردم افغانستان به تلویزیون 
ایران امید دارند و مایل هستند از آنها حمایت کند نه از 
یک گروه انحصارطلب عقب افتاده و متحجرى که با 
کودتا و تبانى با آمریکاى جنایتکار بر افغانستان سلطه 
پیدا کــرده و از همان روزهــاى اول کمر به نابودى 
مخالفین خود بسته و اقشار مختلف مردم را از حقوق 
شهروندى شــان محروم کرده است. رسانه ملى اگر 
قرار است دستورى عمل کند و اخبار واقعى افغانستان 
و جنایات طالبان را نگویــد، الاقل خالف هم نگوید 
و از کارشناســانى که با واقعیت هاى افغانستان آشنا 

هستند، استفاده کند. 

ژن خوب
دادگسترى کل اســتان البرز در یک    ایلنا |
بیانیه از ارجاع موضوع استفاده شخصى فرزند یکى 
از اعضاى شوراى شــهر کرج از خودروى متعلق به 
شهردارى به اداره کل بازرسى خبر داد. در این بیانیه 
آمده است: در خصوص استفاده شخصى فرزند یکى 
از اعضاى شوراى شــهر کرج از خودروى متعلق به 
شهردارى در سفر به یکى از شهرهاى شمالى کشور... 
با توجه به پاسخ عضو شوراى شهر کرج در رسانه ها و 
اعالم اینکه در مأموریت کارى بوده است، موضوع به 
اداره کل بازرسى استان البرز ارجاع شده تا بررسى و 

نتیجه را اعالم نماید.

اروپا طرح جایگزینى ندارد
«جوزف بورل»، مسئول سیاست    تسنیم|
خارجى اتحادیه اروپا در اظهاراتى گفت: اگر دیپلماسى 
در قبال ایران با شکست روبه رو شود، اتحادیه اروپا به 
یک طرح جایگزین فکر نخواهــد کرد. بورل افزود: 
اکنون وقت بازگشت به میز مذاکره است زیرا پلن بى 
که من مى توانم آن را تصور کنم، چیز خوبى نخواهد 
بود. اظهارات بورل در تناقض آشکار با صحبت هاى 
اخیر «آنتونى بلینکن»، وزیر خارجه آمریکاست که 
دو روز قبل بیان شده اســت. وزیر خارجه آمریکا در 
اظهاراتى گفت: واشنگتن هر گزینه اى را براى مقابله 

با چالش هاى ناشى از ایران بررسى مى کند.

خبرخوان

رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى تهــران بزرگ در 
پاســخ به ســئوالى مبنى بر اینکه چرا نیروى انتظامى 
براى بانوان گواهینامه موتورســیکلت صادر نمى کند، 
اظهار کرد: براى ما زن و مــرد فرقى نمى کند، ما طبق 
قانون رفتار مى کنیم و ســلیقه شخصى را در کار دخیل 

نمى کنیم.
سردار محمد حسین حمیدى افزود: برخى سلیقه شان 
است، سلیقه خیلى ها این است که گواهینامه ندهند در 
سوى دیگر سلیقه خیلى ها هم اینگونه است که مى گویند 
گواهینامه بدهید. ما مى گوییم هر چیز که قانون تکلیف 

کرد اجرا مى کنیم.
رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى تهران بزرگ گفت: 
در حــال حاضر قانون ایــن اجازه را به ما نداده اســت 
کــه بتوانیم براى بانــوان گواهینامه صــادر کنیم. هر 
وقت ضرورت ایجاب کرد که بــراى بانوان گواهینامه 
صادر شود و این موضوع از ســوى جامعه نخبگانى ما 
به مجلس رفــت و در قالب قانون مــورد تصویب قرار 
گرفت و این قانون از سوى دســتگاه هاى ذیربط مورد 
تأیید قرار گرفت ما اقدام به صــدور گواهینامه خواهیم 

کرد.

هیچکس نمى تواند انکار کند که محمــود احمدى نژاد 
رئیس جمهور اسبق ایران، چه زمانى که رئیس جمهور بود 

و چه بعد از آن، چهره اى جنجالى بوده است. 
اما این بار جنجال احمدى نژاد بر ســر چیســت؟ بازدید 
احمدى نژاد از اکسپو 2020 در دوبى. دلیل بازدید احمدى 
نژاد که چهره اى سیاسى به حســاب مى آید از نمایشگاه 
اکســپو که رویدادى اقتصــادى و تجارى اســت براى 
خیلى ها عجیب و نامشخص است و به همین علت رسانه ها 
به بحث و گمانه زنى در این رابطه پرداخته اند. برخى گفتند 
احمدى نژاد شاید قصد بازگشت به ایران را نداشته باشد و 
قرار است به امارات یا عربستان درخواست پناهندگى دهد و 
پس از آن به آمریکا برود. احمد علیرضابیگى نماینده مجلس 

دهم و یازدهم که یکى از همراهان احمدى نژاد در این سفر 
نیز هست همه اینها را تکذیب کرده و مى گوید که رئیس 

جمهور اسبق کشور اواخر هفته به کشور بازمى گردد.
توییــت اکانت رســمى یک ســازمان دولتــى در رژیم 
صهیونیستى با انتشــار یک عکس مدعى شد که محمود 
احمدى نژاد، رئیس جمهور پیشین، در بازدید از نمایشگاه 
اکسپو در دوبى از غرفه  اســراییل دیدار کرده و او را یک 

اصالح طلب جدید در ایران خواند!
البته وبسایت نزدیک به احمدى نژاد آن را به شدت تکذیب 
کرد و از «باندهاى فاسد»ى گفت که بخاطر «استقبال بى 
نظیر جهان» از آقاى احمدى نژاد شوکه شده و رو به اخبار 

کذب آورده اند. در خبرى که از روز شــنبه در شــبکه هــاى اجتماعى 
دست به دست مى شود، ظاهراً عواقب وخیم لغو نشدن 
تحریم ها علیه ایران توســط سازمان برنامه و بودجه در 

قالب یک پیش بینى منتشر شده است. 
در جدولى که منتسب به سازمان برنامه و بودجه منتشر 
شده، دو ســناریو پیش روى آینده اقتصادى کشور قرار 
گرفته است که یکى در صورت لغو تحریم ها و دیگرى 
پابرجا ماندن و ادامه تحریم هاست. بر اساس اطالعات 

مندرج در این جدول، وزارت برنامه و بودجه پیش بینى 
کرده است که در صورت تداوم تحریم ها، قیمت دالر تا 
سال 1406 بیش از 10 برابر شــده و به عدد 284 هزار 
تومان خواهد رسید در حالى که این رقم در صورت رفع 
تحریم ها نیز صعودى و تقریبًا دو برابر بوده و به عدد 55 

هزار تومان در شش سال آینده مى رسد.
بر اساس این جدول، دولت ایران در سال 1403 یعنى تا 
سه سال دیگر در آستانه ورشکستگى قرار خواهد گرفت 
اگر تحریم ها رفع نشوند. بر اساس این گزارش که ظاهراً 
در روزهاى پایانى دولت حسن روحانى تهیه شده، تورم 
نیز در سال 1406 در صورت تداوم تحریم ها به 65 درصد 
خواهد رسید. در صورتى که تحریم ها لغو شده و دولت 
بتواند روزانه 2/5 میلیون بشکه نفت بفروشد، قیمت دالر 
در سال پس از آن 18 هزار تومان و در پایان دولت رئیسى 
به 35 هزار تومان مى رسد. اما تداوم تحریم ها و محدود 
ماندن فروش نفــت به 800 هزار بشــکه در روز باعث 
مى شود دالر سال آینده 35 و در پایان دولت رئیسى به 

110 هزار تومان برسد. 

چند روز بعد از پایان ســى وچهارمین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان، انتشار یک 

عکس از حاشیه این جشنواره خبرسازشده است.
در این عکس که توســط یکى از عکاســان رسانه هاى 
اصفهان ثبت شده اســت، دو کودك کار در حال مشاهده 
تبلیغات شــهرى این جشــنواره در قالب «قطار شادى» 
هستند در حالى که فقر از سر و روى این دو کودك در حال 

باریدن است.
روز گذشته روزنامه اصولگراى «وطن امروز» که معموًال از 
چاپ چنین تصاویرى نمى گذرد و در بیان انتقادات صریح 
هم مرزى نمى شناسد، این عکس را در تمام نیم تاى باالى 
صفحه اول خود منتشر کرد در حالى که انتقادى از برگزارى 
جشــنواره معموًال پر خرج و مخارج فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان در اصفهان به عمل نیاورد! جالب تر آنکه «وطن 
امروز» براى عکس مزبور گزارشى غیر مرتبط و اقتصادى 
را برگزید و در آن از «سیاست هاى حمایتى مجلس براى 

اصالح یارانه پنهان» خبر داد. 
«یارانه پنهان» اصطالحى اســت که براى نخستین بار 
توســط نماینده نجف آباد به رسانه ها کشــیده شد و در 
معناى آن گفته شــد که این یارانه یکى از ارکان نابرابرى 
و عدم تحقق عدالت در کشور است به آن معنا که استفاده 
دهک هاى باالیى جامعه از یارانه باعث عدم برخوردارى 

اقشار فقیر از کمک هاى دولتى شده است.
اما چرا روزنامه «وطن امروز» با انتشار عکس حاشیه اى از 
جشنواره اصفهان به یک موضوع فرعى اقتصادى نا مرتبط 

با تصویر و نه اصل موضوع پرداخته است؟
شاید بتوان پاســخ این ســئوال را از ال به الى یادداشت 
علیرضا تابش، دبیر ســى وچهارمین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان که در پاسخ به انتشار عکس 
خبر ساز تهیه شده بود پیدا کرد. تابش در این یادداشت از 
نحوه برگزارى جشــنواره کودك کامًال دفاع کرده و «راه 
انداختن قطار شادى جشنواره توسط شهردارى در سطح 
شهر و مناطق کم برخوردار» را از جمله نقاط قوت جشنواره 

سى و چهارم دانسته است.
دبیر این جشنواره در بخشــى از یادداشت خودش نوشته: 
«اگر فرض را بر این قرار بدهیم که برنامه هاى شهردارى 
اصفهان برنامه جنبى جشــنواره فیلم کودك بوده باز این 
عکس نشان مى دهد برنامه هاى جنبى جشنواره، به جاهاى 

درستى از شهر اصفهان رفته... بچه ها در نهایت سوار این 
قطار مى شــوند، چراکه قطار براى حضور بچه هاى این 
منطقه است و به منطقه کم برخوردار شهر رفته تا بچه ها 
سوار قطار شادى بشوند... جشنواره توانسته فرصتى براى 
دسترسى هنرى براى همه شهروندان به خصوص کودکان 

عزیز فراهم کند...»

ه مه چیز خوب است حتى اگر خوب نباشد!
تصور اینکه اگر این عکس یا چیزى مشابه آن قرار بود در 
زمان مدیریت سابق شهردارى (که اصالح طلبان در راس 
مدیریت شهرى قرار داشتند) منتشر شود باید در انتظار چه 
عکس العملى از جانب رسانه هاى اصولگرا بود کار چندان 

دشوارى نیست. 
سال هاست به برگزارى جشــنواره فیلم هاى کودکان و 

نوجوانان توسط مدیریت شهرى، هم از بعد فرهنگى و فنى و 
هم از بعد اقتصادى انتقادات فراوانى وارد مى شود اما امسال 
قضیه کمى متفاوت بود جورى که تا امروز تقریباً هیچ کدام 
از انتقادات سال هاى قبل متوجه دست اندرکاران برگزارى 

جشنواره نشده است.
البته پر واضح است که کیفیت جشنواره امسال هم چیزى 
بیشتر از کیفیت آن در سال هاى پیشــین نبوده اما آنچه 
امسال اتفاق افتاد این بود که جشنواره سى و چهارم ذیل 
سیاست هایى برگزار شد که تقریبًا در تمام ارکان اجرایى 

و قانونگذارى کشور به شکل یکدست اتخاذ شده است.
به عبارت بهتر در دوره اخیر برگزارى جشنواره فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان در اصفهان، ارمغان همسو بودن قواى 
سه گانه در کنار ترکیب شهردارى ها و شوراهاى شهر در 
سراسر کشور خودش را کامًال نشان داد و  همین شده است 

که روزنامه همیشه منتقد «وطن امروز» هم مانده چه کند؛ 
از عکسى چنین گویا که نمى تواند بگذرد، از جشنواره هم 
که نباید انتقاد کرد؛ پس مى ماند حمایت از سیاست هاى 
اقتصادى مجلس در قالب یک تیتر نامرتبط روى عکس 

حاشیه اى جشنواره فیلم اصفهان.
تابش مى گوید آن دو کودك باالخره سوار قطار مى شوند اما 
واقعیت این است حتى اگر آنها هم سوار قطار نشده باشند، 
این قطار آنقدر مســافر هم فکر و هم جهت دارد که سوار 
نشدن کودکان کار در آن چندان به چشم نیاید. برگزارى بى 
حاشیه جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوان در ماه جارى، 
انتشار یک تصویر خبر ساز از حاشیه جشنواره و شیوه برخورد 
روزنامه «وطن امروز» با آن، یک چیز را نشان مى دهد؛ فعًال 
سیاست رسمى این است: هر چه از دوست رسد نیکوست 

حتى اگر خالفش ثابت شده باشد!

در حاشیه انتشار یک عکس از برنامه هاى جنبى جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان اصفهان

این قطار براى همه جا ندارد!
مانى مهدوى

منتظر دالر 284 هزار تومانى باشید! 

شرط صدور گواهینامه موتورسیکلت براى بانوان 

 جنجال احمدى نژاد در نمایشگاه اکسپو 2020

اخیراً، عزت ا... ضرغامى، وزیر میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى دولت سیزدهم در اظهار نظرى عجیب 
از عدم امکان کشــاورزى و حفر چاه در پاسارگاد به دلیل 
وجود مقبره کورش کبیر انتقاد کرده و ضمن تأکید بر لزوم 
حل این مســئله، گفت: باید این مشکالت برطرف شود و 

قوانین حریم ها مقدارى انقباض پیدا کند!

در همین رابطه اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست و مشاور 
پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط 
طبیعى ضمن انتقاد شدید از این اظهارات ضرغامى، با اشاره 
به تبعات حفر چاه و احیاى کشاورزى در منطقه پاسارگاد، 
یادآور شد: تأثیرى که خشک شدن رودخانه زاینده رود بر 
سى و ســه پل و پل خواجو در اصفهان گذاشته در صورت 
حفر چاه و گسترش کشــاورزى در منطقه پاسارگاد براى 
مقبره کورش نیز قابل انتظار خواهد بود. تمام سنگ هاى 
این پل ها در اصفهان فروریخته و شکافى در بین آجرها و 

سنگ هاى آن ایجاد شده است.
وى گفت: اگر ما به مانند بسیارى از نقاط کشور از این آب 
در منطقه پاسارگاد بهره  بردارى کنیم با کمال تأسف، دشت 
فرونشسته و دو عارضه فرونشست و فروچاله را به دنبال 
خواهد داشت و در صورت حفر چاه و گسترش کشاورزى 
در پاسارگاد، مقبره کورش تا 40 سال آینده در فروچاله ها 

مدفون مى شود. 

سرنوشت سى و سه پل و پل خواجو 
در انتظار مقبره کورش 
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راه اندازى کارگاه هاى 
تولیدى براى نابینایان 

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: در سازمان بهزیستى پیگیر موارد اجرایى قانون 
جامع حمایـت از حقوق معلولین به ویـژه نابینایان از 
سـایر دسـتگاه ها هسـتیم و یکى از برنامه هایى که 
پیگیرى مى کنیـم ایجاد کارگاه هـاى تولید حمایتى 
بـراى توانمندسـازى آنها اسـت .پژمان پورشـبانان 
ادامه داد: با توجه به مشکالتى که معلوالن در رابطه 
با اشـتغال دارند، ایجاد کارگاه هـاى تولید حمایتى را 
در دسـتور کار داریم و با پرداخت یارانه این مراکز را 

حمایت مى کنیم.

روشن شدن تاریکخانه 
شرکت هاى دولتى 

نماینده اصفهان در مجلس شـوراى اسالمى گفت: 
با انتشـار گزارش هـاى فصلى شـرکت هاى دولتى، 
مدیریت در این شـرکت ها علنى و شـفاف مى شود. 
مهدى طغیانـى هدف از انتشـار گزارش هـاى مالى 
را، فشـار تخصصى بـه مدیران دانسـت و گفت: این 

رصد ها باعث تغییر روند هاى مدیریتى مى شود.

اصالح شبکه هاى برق شمال 
غرب اصفهان

مدیر بـرق منطقـه دو شـرکت توزیع بـرق اصفهان 
گفت: طرح بهینه سـازى شـبکه و رفع حریـم براى 
برقرسـانى بـه متقاضیـان روسـتاى محمودآبـاد با 
بیش از 300 میلیون تومان هزینه اجرا شد .داریوش 
باروتى افزود: مزیت هاى این طرح شامل رفع مشکل 
ضعـف ولتـاژ، افزایـش پایـدارى، قابلیـت اطمینان 
شـبکه، توجه به مسـائل زیسـت محیطى و مبلمان 

شهرى است.

ساخت خانه هاى تک واحدى 
در روستاها 

براى سـاخت خانه هاى تک واحدى در روسـتا هاى 
اسـتان پیگیرى هـاى الزم بـراى اختصـاص زمین 
انجام شـده اسـت. مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان با بیان این مطلب و با اشاره 
به آماده شده زمین براى واگذارى  به ساکنان مناطق 
زیر 25 هزارنفر در اسـتان گفت: مردم براى سـاخت 
واحد هـاى دو طبقـه اى در ایـن زمین هـا اسـتقبال 
نکردنـد. خانى افـزود: بـراى واگـذارى پالك هاى 
تک واحدى در روسـتا ها ضوابط خاصى وجود ندارد 
و امیدواریـم با کمـک وزارت مسـکن این مشـکل 

حل شود.

«قارى قرآن» همچنان 
مدیرکل راه و شهرسازى  

در پى انتشـار اخبـارى مبنى بـر انتصـاب «علیرضا 
قارى قرآن» در سمت شهردار منطقه 12 تهران، وى 
ضمن قدردانى از پیشنهاد و اعتماد شهردار پایتخت و 
مقدور نبودن اجابت آن به دلیل تعهد به محل خدمت 
فعلى گفت: همچون گذشـته در سـمت مدیرکل راه 
و شهرسازى اسـتان اصفهان در خدمت مردم استان 
هسـتم و به همین دلیل با تدبیر شـهردار تهران فرد 
دیگرى در سنگر خدمت در منطقه 12 این کالنشهر، 

فعالیت را آغاز کرده است.

ساخت حوضچه 
و نصب فشار شکن  

عملیات ساخت حوضچه و نصب دستگاه فشار شکن 
با قطر 200 میلیمتر در محله 30 فوالدشهر به پایان 
رسید. به گزارش روابط عمومى آبفاى فوالدشهر، با 
اجراي این طرح کـه طبق برنامه پهنـه بندي وزون 
بندي شـبکه آب انجام شـد، فشـار شـبکه از 6 به 3 
اتمسفر کاهش پیدا کرد و حوادث و شکستگی ها در 

منطقه به حداقل مى رسد.

خبر

رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــوراى 
اسالمى شــهر اصفهان گفت: شوراى شــهر اصفهان با 
وجود جلسه ها و گفتگوهاى متعددى در 70 روز گذشته، 
هنوز به گفتمان واحد براى حل مسائل کالنشهر اصفهان 

نرسیده است.
مجید نادراالصلى افزود: مردم نگران و پیگیر مســائل و 
مشکالت خود هستند و از اعضاى این شورا مى خواهند 
که بار دیگر درگیر روزمرگى ها نشوند. وى گفت: ادبیات 
واحدى براى بررســى مشکالت شــهر از جمله آلودگى 
هوا و فرونشست زمین به وجود آمده و باید به دنبال اتخاذ 

سیاست اصولى براى حل این مشکالت بود.

نادراالصلى با بیان اینکه خیل عظیم جوانان بیکار در این 
شهر روح و روان جامعه را آزار مى دهد، اظهارکرد: شهردارى 
و شوراى شهر اصفهان باید با کمک همه دست اندرکاران، 
جامعه را که گرفتار مشکالت اجتماعى شده دریابد. وى 
افزود: نزدیک به ســه ماه از مطرح شدن هوشمندسازى 
و راه اندازى خدمات الکترونیک شــهردارى مى گذرد اما 
هنوز در ابتداى راه هستیم. نادراالصلى بافت هاى تاریخى 
اصفهان را ظرفیت  بزرگ براى تحقق اقتصاد پویا دانست و 
افزود: امروز در اصفهان ظرفیت هاى خوبى براى رسیدن 
شهردارى به درآمدهاى پایدار و اقتصاد پویا فراهم است 

که کلید شکوفایى آنها در دستان پر توان اهل آن است.

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: پالك پستى در 46 
درصد مکان هاى شهرى و 38 درصد مکان هاى روستایى 

استان نصب نشده است.
حمید باقرى اظهارکرد: 20 درصد مناطق شهرى استان 
بدون نام و تعدادى از معابر هم داراى نام مشابه هستند و 
براى شــهرى همانند اصفهان که ادعاى شهر هوشمند 
دارد، زیبنده نیســت که ظرفیت نصب پالك آن زیر 40 
درصد باشد در حالى که نصب پالك شهرى در بسیارى 
از کالنشهرهاى کشور تا 97 درصد هم رسیده است. وى 
افزود: شــهردارى هاى اصفهان، خمینى شهر و کاشان 
تاکنون کمترین عملکــرد را در رابطــه با نصب پالك 

داشــته اند که با پیگیرى هاى فراوان، نصب پالك هاى 
جدید در دو منطقه اصفهان عملیاتى شده است.

باقرى گفت: مدیران شــهرى باید براى نامگذارى معابر 
بى نام، معابر داراى نام مشابه و نصب پالك هاى شهرى 
بیش از پیش همت کنند. وى با بیان اینکه سازمان هاى 
مختلفى در اجراى این پــروژه نقش دارند کــه باید به 
وظایف خود عمل کنند، افــزود: تاکنون از مجموع 110 
شهر استان، اطالعات 92 شهر «ژئوکد»(تعیین موقعیت 
جغرافیایى کد پستى روى نقشه) شده و اجراى این طرح 
در پنج شهر دیگر استان در حال انجام است اما هنوز 13 

شهر نقشه ندارند.

46 درصد از مکان هاى شهر 
پالك پستى ندارند

شوراى شهر 
به گفتمان واحد نرسیده است

مدیر عمارت هنرمند از برگزارى دومین نمایشگاه 
و فروشگاه آثار هنرى توانخواهان نابینا و کم بینا با 

عنوان «از نگاه بى نگاهان» خبر داد.
فرید صلواتى گفت: هنرمند به دیده شدن نیاز دارد و 
هنرمندان توانخواه نیز از این قاعده مستثنى نیستند.

وى ادامه داد: از آنجا که عمارت هنرمند متعلق به 
همۀ هنرمندان اعم از سالم و توانخواه است، سال 
گذشته نمایشگاه و فروشگاه آثار هنرى توانخواهان 
را در این عمارت برپا کردیم و با توجه به اســتقبال 
چشمگیرى که از آن شد، امسال نیز همزمان با روز 
جهانى عصاى ســفید میزبان دومین نمایشگاه و 

فروشگاه آثار هنرى توانخواهان روشن دل شدیم.
مدیر عمارت هنرمند تصریح کرد: در این نمایشگاه، 
فرصت نمایش آثارى با هنر منبت کارى، نقاشى، 
خاتم کارى، کاشــى کارى معــرق روى چوب و 
... بــه دور از فرآیند گزینش آثــار و محدودیت در 
نمایش همه توانخواهــان داراى معلولیت بینایى 

فراهم است.
وى از همــگان دعوت کــرد تا 26 مهــر ماه، هر 
روز از ســاعت 15 تا 19 از نمایشــگاه و فروشگاه 
«از نــگاه بــى نگاهــان» در عمــارت هنرمند

 بازدید کنند.

معاون مهندسى و ساخت اداره کل راه و شهرسازى 
اســتان اصفهان گفت: 513 میلیــارد تومان طرح 
راهســازى در نقاط مختلف این اســتان در دست 
احداث وجود دارد که تاکنــون 285 میلیارد تومان 

براى این قراردادها هزینه شده است.
بهزاد شاهســوندى افزود: بر اساس پیش بینى ها، 
تا پایان ســالجارى 120 تــا 150 کیلومتر از این 
محورها به صورت چهار خطه زیر بار ترافیک قرار 

خواهد گرفت.
وى خاطرنشــان کرد: تا پایان ســال 1399 طول 
آزادراه هاى استان اصفهان به حدود 480 کیلومتر،  
طول بزرگراه ها به دو هــزار و 174 کیلومتر، طول 
راه هاى اصلى به دوهــزار و 245 کیلومتر و طول 

راه هاى فرعى به یک هزار و 85 کیلومتر رسید.
معاون مهندسى و ساخت اداره کل راه و شهرسازى 

اســتان اصفهان اظهارکرد: هزار و 767 کیلومتر از 
راه هاى استان نیاز به ارتقا دارد که در جریان آن باید 
راه  روستایى به فرعى، راه فرعى به راه اصلى و راه 

اصلى به راه بزرگراهى تبدیل شود.
وى ادامه داد: همچنیــن 327 کیلومتر بزرگراه در 
ســطح اســتان در قالب 42 قرارداد فعال در حال 

احداث است.
شاهسوندى با اشــاره به اینکه فرآیند راهسازى با 
انجام مطالعات شروع مى شود، گفت: در زمان حاضر 
25 قرارداد مشاور در استان وجود دارد که 19 مورد از 

آنها در مرحله مطالعه راه ها هستند.
به گفته وى، پس از انجام مطالعات راه ها و ارائه آن 
به اداره کل و در صورت تصویب، پیگیرى الزم براى 
جذب اعتبارات انجام مى شــود و در نهایت فرایند 
انتخاب پیمانکار و عملیات اجرایى شروع مى شود.

در نیمه نخست امسال پس از بازرسى از آسانسور هاى 
مجتمع هاى مسکونى و تجارى شهرستان کاشان، 
مرکز ملى تایید صالحیت ایران 56 گواهینامه تأییدیه 

ایمنى و عملکرد آسانسور صادر کرد.
رئیس اداره استاندارد کاشان با بیان اینکه صدور پروانه 
پایان کار از سوى شهردارى ها براى ساختمان هاى 
داراى آسانسور شــامل تجارى، مسکونى و دولتى 

مشروط به گرفتن گواهینامه تأییدیه ایمنى و عملکرد 
آسانسور از اداره اســتاندارد شهرستان است، گفت: 
مدت اعتبار این گواهینامه یکسال است و آسانسور ها 

باید در دوره هاى یک ساله بازرسى مجدد شوند.
غالمحسین بخردى از تمام شــهروندان، مالکان و 
انبوه سازان خواست فقط با شرکت هاى داراى پروانه 

طراحى و مونتاژ آسانسور قرارداد منعقد کنند.

برپایى نمایشگاه و فروشگاه آثار هنرى بى نگاهان

اجراى 513 میلیارد طرح راهسازى در استان 

صدور 56 گواهینامه
 تأییدیه ایمنى آسانسور در کاشان

مدیرعامل شرکت تعاونى صنایع لبنى استان اصفهان 
گفت: با توجه به شــرایط اقتصادى حاکم بر کشــور، 
تحریم ها و... به نظر نمى رســد قیمت لبنیات تا پایان 

سال کاهشى باشد.
سیاوش جمشیدى درباره قیمت جدید برخى محصوالت 
لبنى و کاهش 10 درصدى چند قلم محصول لبنى یارانه اى 
اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مصوب و رسمى لبنیات به 
غیر از سه قلم محصول لبنى که قرار بود شنبه هفته گذشته 

10 درصد کاهش یابد، اعالم نشده است.
وى با بیان اینکه در ابتدا قرار بود 15 درصد قیمت ســه 
قلم محصول لبنى شامل پنیر یو اف، شیر پاکتى و ماست 
دبه اى دو کیلوگرمى کاهش یابد، توضیح داد: قرار بود 
دامداران 5 درصد، صنایع 5 درصــد و 5 درصد عاملین 
خرده فروش تخفیــف دهند که دامــداران زیر بار این 
تصمیم نرفتند و در نهایت تصمیم بر کاهش 10 درصد 

این سه قلم محصول لبنى شد.
مدیرعامل شرکت تعاونى صنایع لبنى استان اصفهان 
ادامه داد: باید توجه داشــت راهکارهایــى این چنینى 
مقطعى و کوتاه مدت اســت و نمى تواند تاثیر خود را در 
جامعه نشان دهد و به طور قطع کاهش هاى این چنینى 

تبعاتى به همراه خواهد داشت.
وى توضیح داد: یکــى از تبعات این اســت که صنایع 
لبنى کوچک تک محصول که تنــوع محصول ندارند، 
اگر 5 درصد ســود خود را حذف کنند متضرر مى شوند، 
از سوى دیگر صنایع بزرگ با تنوع محصول باال و تولید 
محصوالت لبنى فانتزى، از این تصمیم مستثنى هستند 
و سودى حاصل مى کنند، در این شرایط صنایع کوچک 

از دور رقابت خارج مى شوند.
وى در پاسخ به این ســوال که قیمت محصوالت لبنى 
فانتزى همچون خامه، کره، پنیر پیتزا، بســتنى و ... در 

بازار کنترل شده نیســت، گفت: در شرایطى که قیمت 
لبنیات در چند ماه گذشــته افزایش چشمگیرى داشته، 
کاهش 10 درصدى ســه قلم محصول لبنى چشمگیر 

نخواهد بود و اثربخشى در جامعه ندارد.
به گفته جمشــیدى، در حال حاضر براى مصرف کننده 
قیمت شیر پاکتى 900 گرمى با 1.5 درصد چربى 7400 
تومان، ماســت دبه اى 2.5 کیلوگرمى 30 هزار و 600 

تومان و پنیر یو اف 400 گرمى 20 هزار تومان است.
وى با اشاره به اینکه 70 درصد هزینه هاى صنایع لبنى 
مربوط به شیر خام است، گفت: قیمت شیرخام از 4500 
تومان در سال گذشــته امروز به 6600 تومان افزایش 
یافته اســت، در این شــرایط کارخانجات لبنى شیر را 
گران مى خرند، از سوى دیگر باید 5 درصد از سود خود 
کم کنند که این تصمیم دولت همخوانى با این شرایط 

اقتصادى موجود ندارد.

مدیرعامل شرکت تعاونى صنایع لبنى استان اصفهان:

قیمت لبنیات تا پایان سال 
کاهشى نخواهد بود

مرحله اول طرح هاى زیرسازى و تســطیح سه بلوار شهر 
ورزنه آغاز شد.

شهردار ورزنه با اشاره به آغاز مرحله اول زیرسازى و تسطیح 
و آماده سازى ســه محور اصلى بلوار هاى امام حسین(ع)، 
تربیت بدنى و بلوار جنب بیمارســتان ورزنه گفت: اجراى 

مرحله اول این طرح شامل جدول گذارى و آسفالت با یک و 
نیم میلیارد ریال هزینه آغاز شده است.

حامد اخگر افزود: پس از انجام مراحل زیرسازى، تسطیح 
و آماده سازى، جدولگذارى و آســفالت این بلوار ها انجام 

مى شود.

وى با بیان اینکه ارتقاى کیفى و بهســازى معابر از اهداف 
اصلى شهردارى ورزنه است، گفت: این طرح ها به منظور 
تسریع در تردد و دسترسى شهروندان، بهسازى و ساماندهى 
معابر و دستیابى به استاندارد هاى مطلوب شهرى و کسب 

رضایتمندى عمومى شهروندان اجرا مى شود.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: روزانه 80 هزار نفر براى دریافت 
واکسن کرونا به مراکز تجمیعى واکسیناسیون در استان مراجعه مى کنند و انتظار داریم که 

استقبال مردم براى مراجعه به این مراکز به آمار 150 هزار نفر در روز برسد.
رضا فدایى اظهار کرد: تاکنون درحدود 66 درصد از جمعیت 12 سال به باالى استان اصفهان 
دوز اول واکســن کووید 19 و حدود 32 درصد مردم 12 ســال به باال هر دو نوبت واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند. وى اضافه کرد: تعداد 45 مرکز تجمیعى و 80 مرکز معمولى براى 

واکسیناسیون شهروندان در استان اصفهان فعالیت دارند .

پیشرفت 52 درصدى واکسیناسیون نوجوانان
مســئول بیمارى هــاى واگیر مرکز بهداشــت اصفهــان تصریح کرد: واکسیناســیون 

نوجوانان 12 تا 18 ســال نیز تاکنون 52 درصد پیشــرفت داشــته اســت کــه این آمار 
قابل قبول نیســت و انتظار مى رود که براى بازگشــایى مدارس روند واکســینه کردن 
دانش آموزان با سرعت بیشــترى ادامه پیدا کرده و آمار واکسیناســیون نوجوانان افزایش 

پیدا کند.
فدایى در مورد تزریق نوع واکسن ها در استان اصفهان تصریح کرد: تقریباً همه واکسن ها از 
جمله «سینوفارم» براى دو نوبت و واکسن هاى «برکت» و «آسترازنکا» براى نوبت دوم 
تزریق مى شود، در حال حاضر نیز  تعداد کمى واکسن «برکت» و «سوبرانا» در استان  براى 

تزریق به شهروندان موجود است.

واکسن اهدایى به استان نداشته ایم
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان در مورد اینکه عده اى از همشهریان منتظر 
رسیدن واکسن هاى دیگرى مثل واکسن «فخرا» هستند، خاطرنشان کرد: این واکسن در 
مراحل آزمایشى است و به مردم توصیه مى شود براى هیچ برندى منتظر نمانند، به دلیل اینکه 
احتمال دارد درگیر موج ششم کرونا شویم و هر شهروندى که واکسن نزده است به مراکز 

واکسیناسیون مراجعه کند و با اولین برند موجود واکسینه شود.
وى در خصوص واکسن هاى اهدایى لهستانى و ایتالیایى گفت: از ورود این واکسن ها به استان 
اصفهان و سایر استان ها اطالعى نداریم، مرکز بهداشت استان اصفهان واکسن هاى کرونا 
را از وزارت بهداشــت دریافت مى کند و از اهداى این نوع واکسن خبرى به استان اصفهان 

اعالم نشده است.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان؛

مراجعه روزانه 80 هزار نفر براى دریافت واکسن

آغاز مرحله اول زیرسازى3 بلوار شهر ورزنه
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سریال نیسان آبى در ژانر کمدى و مایه طنز از 28 مهرماه روزهاى چهارشنبه ساعت 8 
صبح پخش مى شود.

اولین قســمت این ســریال، که جدیدترین محصول از شــبکه پخش خانگى فیلیمو 
محسوب مى شود، از چهارشنبه هفته جارى منتشر خواهد شد. 

سریال کمدى «نیسان آبى» ســاخته منوچهر هادى اســت که بعد از آثار پرمخاطب 
سینمایى همچون «آینه بغل»، «رحمان 1400» و «من ســالوادور نیستم» او در این 

ژانر ساخته شده است.
حســین یارى، یکتا ناصر، بهناز جعفرى، مهران غفوریان، جمشید هاشم پور، علیرضا 
خمسه، سحر قریشــى، گیتى قاسمى، ایمان صفا، بهشاد شــریفیان، سیروس همتى، 
غالمرضا نیکخواه، حسام نواب صفوى، یوسف صیادى، آرش ظلى پور، صفر کشکولى، 
على مهربان، نیکى میربها، ســاناى امیرآبادى، آرین محمودى، سبحان هادى، طاها 
عبداللهى، رزا بیات و بهزاد رحیم خانى، رضا بنفشه خواه بازیگران این سریال طنز هستند.
منوچهر هادى اخیرا با فصل دوم سریال عاشقانه یا همان گیسو و پیش از آن نیز با سریال 
دل حســابى غوغا به پا کرد. حاال باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا سریال نیسان آبى 

منوچهر هادى از دو اثر قبلى این کارگردان موفق تر خواهد شد یا خیر.
منوچهر هادى سال 1385، اولین فیلمش، «تالطم» را ساخت و در همین سال موفق 
شــد 4 تله فیلم دیگر با نام هاى «آخرین روز ماه»، «تصادف»، «فرصت هاى فردا» و 
«کوچه محجوب» را بســازد که عالوه بر کارگردانى، نویسندگى آن ها را نیز عهده دار 

بوده است.
از جمله ســوابق هنرى وى مى توان به کارگردانى فیلم هایى نظیر «قرنطینه»، «یکى 
مى خواد باهات حرف بزنه»، «زندگى جاى دیگرى ســت»، «کارگر ساده نیازمندیم» 
و همچنین ســریال هایى نظیر «خداحافظ بچه»، «خوب، بد، زشت» و «سریال دل» 

اشاره کرد.
داستان «نیسان آبى» درباره یک راننده است که با یک نیسان کار مى کند و وضع مالى 
مناسبى ندارد، اما طى اتفاقاتى ثروتمند مى شود. شعار سریال که روى پوستر نوشته شده 

این است: «یا دهنده بى منت».
 قصه نیسان آبى با عشق جمشید آغاز مى شود، البته نه از آن عشق هاى معمول و مرسوم؛ 
او عاشق نیسان آبى است و دل بستگى عمیقى به آن دارد. همین دل بستگى هم موتور 
محرك سریال در قسمت هاى ابتدایى است که طبیعتا بر معرفى کاراکترها و شخصیت ها 
متمرکز است. جمشید و رضا دوستانى قدیمى هستند که بخش عمده اى از ماجراهاى 

سریال نیسان آبى در دنیاى مشترك و مرتبط با روابط دوستانه آن ها شکل مى گیرد.
جالب اســت بدانید که نیســان آبى در ابتدا قرار بــود در قالب یک فیلم ســینمایى 
ساخته شود و پروانه ســاخت آن نیز در مرداد ماه 1399 به نویسندگى کمیل روحانى، 
تهیه کنندگى احســان ظلى پــور و کارگردانى منوچهــر هادى به عنــوان یک فیلم 
سینمایى صادر شــده بود. اما سازندگان در نهایت نیســان آبى را در قالب یک سریال 

تولید کرده اند.
طبق اعالم فیلیمو، حسین یارى نقشــى متفاوت از نقش هاى سال هاى اخیرش بازى 
کرده است؛ یک طرفدار دوآتیشه جمشید هاشم پور که دوست دارد شبیه او باشد. حسین 
یارى حضورى به کل متفاوت از نقش هاى سال هاى اخیر خود را در این سریال ایفا کرده 
و مى تواند سکوى پرتاب مجددى براى محبوبیت مضاعف او در میان سریال بازها باشد.

مهران غفوریان هم بعد از کاهش وزن زیاد و شکل وشمایل جدید و یک نقش آفرینى 
کامال متفاوت در سریال «قورباغه» دوباره نقش اصلى یکى کمدى خواهد بود.

اما حضور جمشید هاشم پور مى تواند یکى از ســورپرایزهاى این سریال کمدى براى 
فیلم بازها باشد. بازیگر محبوب و ستاره چند دهه سینماى ایران که اتفاقا الگوى کاراکتر 

اصلى سریال نیسان آبى یعنى جمشید با بازى متفاوت حسین یارى هم هست.
فارغ از جنس خاص کمدى، ترکیب بازیگران اصلى نیسان آبى هم از برگ برنده هاى آن 
محسوب مى شود، به خصوص حسین یارى که در این مجموعه به طور کامل از شمایل 
آشناى خود در دیگر آثار این سال هایش فاصله گرفته و اصال دور از ذهن نیست که شما 

را هم در مواجهه اول ،  شگفت زده کند.

سریال جدید منوچهر هادى
 با بازى متفاوت بازیگران مشهور، آماده ورود به شبکه خانگى است 

«نیسان آبى»؛ از چهارشنبه، 8 صبح
«ساعت خوش»
 عروسى ها را هم
 تعطیل مى کرد

«مورفیوس»
 در «ماتریکس» جدید 

کیست؟

نادر سلیمانى بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر با 
حضور در ویژه برنامه «دســت در دست» با مرور 
خاطراتى از زمان پخش مجموعه ســاعت خوش 
اظهــار داشــت: در زمان پخش ســاعت خوش 
مردم بــه دلیل حال و هواى بعــد از جنگ نیاز به 
شادى داشتند و خدا را شکر توانستیم لبخند را به 
لب هــاى مــردم بازگردانیــم و در زمان پخش 
خیابان ها خلوت مى شد. حتى در بعضى از مراسم 
عروســى هنگام پخش برنامه  عروس و داماد و 

مهمانان  مى نشستند و برنامه را مى دیدند.
سلیمانى ادامه داد: ساعت خوش که در آن بچه هاى 
تئاترى و کاربلد، ظرفیت زیادى براى تالش داشتند 
از خاطرات ویژه دوران کارى مــن بعد از پرواز 57 
است. یک تیم همدل که هواى هر کسى که فکر 

مى کردیم تواناییش را  دارد، داشتیم.
وى افزود: به سعید آقاخانى افتخار مى کنم و براى 
من احترام ویژه اى دارد. اى کاش مى شد باز همه 
آن تیم دور هم جمع مى شدیم و یک برنامه جدید 
مى ساختیم، چون امروز همه با تجربه تر شده ایم.

انتظارات از فیلم «رستاخیزهاى ماتریکس» پس 
از دو دهه بسیار باالســت. دنباله هاى پیشین این 
چندگانه مانند قسمت اول انقالبى نبودند و حتى 
بســیارى را ناامید کردند. اما «النا واچوفسکى» 
اگرچــه بدون خواهــرش براى قســمت چهارم 
بازگشته و تریلرى را رونمایى کرده که نوید فیلمى 

خوش ساخت را مى دهد.
جدا از بازگشــت «کیانو ریــوز» در نقش «نئو»، 
«کرى-آن ماس» در نقش «ترینیتى» و «جیدا 
پینکت اسمیت»، در «رستاخیزهاى ماتریکس» 
بازیگران دیگــرى چون «جســیکا هنویک»، 
«یحیى عبدالمتین دوم»، «نیل پاتریک هریس» 
و «لمبرت ویلســون» نقش آفرینــى مى کنند. از 
چندین ماه قبل شــایعه بازى «یحیى عبدالمتین 
دوم» در نقش نسخه جوان تر مورفیوس به گوش 
مى رسید، اما هیچ گاه این نقش آفرینى به صورت 
رسمى تأیید نشــده بود. عبدالمتین پس از انتشار 
تریلر تصاویرى از خود با دو اسلحه در اینستاگرام 
منتشر کرد و به شکل غیرمستقیم نقش آفرینى در 

قالب این شخصیت را تأیید کرد.
این بازیگر به تازگى در مصاحبه با «اینترتینمنت 
ویکلى» سرانجام فاش مى کند که نقش نسخه اى 
دیگر از شــخصیت مورفیوس را بازى مى کند و 
جانشین «لورنس فیشبورن» شده است: «وظیفه 
من واقعًا این نیست که بخواهم آن تاریخچه را به 
چالش بکشم. حتى به عکس، این نقش را پذیرفتم 

چون قدر آن تاریخچه را مى دانم.»
یکى از علت هاى گمانه زنى هواداران در مورد بازى 
عبدالمتین در نقش مورفیوس جوان این اســت 
که وارنرها از مدت ها قبل تمایل داشــتند فیلمى 
با محوریت این شخصیت در ســال هاى جوانى 
بســازند. ماه ها پیش از آنکه بازگشت ریوز، ماس 
و «النا واچوفســکى» در «ماتریکــس 4» تأیید 
شود، شایعه بازى «مایکل بى. جوردن» در نقش 

مورفیوس جوان شنیده مى شد.
هرچند در پایــان ســه گانه «ماتریکس» به نظر 
رسید که نئو مرده است، اما تریلر «رستاخیزهاى 
ماتریکس» نشــان داد که او زنده مانده اســت. 
بنابراین دور از انتظار نیســت کــه بازى در نقش 
مورفیوس به طریقى به یــک بازیگر دیگر غیر از 

لورنس سپرده شده باشد.
«رستاخیزهاى ماتریکس» 22 دسامبر همزمان با 
اکران در سالن هاى سینما از شبکه اچ بى او مکس 

پخش خواهد شد.

رامین ناصــر نصیرـ  بازیگر ســینما و تلویزیــونـ  توضیحاتى را 
درباره زندگى، عالیقش، نحوه ورودش به عرصه بازیگرى و نیز 

همکارانش ارائه داد.
ناصر نصیر درباره فامیلى خود توضیح داد: ناصر و نصیر اسم دو جد 
من بوده که وقتى مى خواستند فامیلى انتخاب کنند اسم این پدر و 
پسر را باهم براى نام خانوادگى انتخاب کردند. او ادامه داد: با زبان 
انگلیسى و اسپانیایى آشنا هستم ولى نمى توان گفت مسلط هستم 
ولى تا حدودى مى توانم با آن ها کار کنم و بنویســم. هشت کتاب 

هم ترجمه کردم. 
او بیان کرد: اکثــر مکان هاى ایران را ســفر کردم و فقط 
ترکمن صحرا و جاهایى از خوزستان را کم تر سفر کردم. 
من مجموعا حدود 30 کشور را از آمریکاى التین تا اروپا 

سفر کردم. 
او افزود: من اول جذب عکاسى شدم و بعد جذب تئاتر 
شدم. بیشتر عالقه به نوشتن داشتم و خیلى ناگهانى 
وارد بازیگرى شدم. اول تئاتر را با گروه هاى دانشجویى 
و حرفه اى شــروع کردم و بعد آقــاى مهران مدیرى 

سال1372 مى خواستند برنامه «ساعت خوش» را شروع کنند از افراد 
مختلفى تست گرفتند که من هم جزوشــان بودم تست دادم و وارد 

این حوزه شدم.
 ناصر نصیر بیان کرد: هیچ کدام از نقش هایى که بازى کردم شبیه من 
نیست چون تمام نقش هایى که بازى کردم طنز بودند ولى من آدم 
شوخى نیستم و همه فکر مى کنند من باید شبیه نقش ها باشم ولى 

وقتى مرا مى بینند جا مى خورند.
او ســپس درباره برخى از همکارانش اظهارنظر کرده و گفت: رضا 
شــفیعى جم به منظور چهره و بازى منحصر به فــرد خود، متفاوت 
اســت و او مى تواند به دلیل دقیق بودن سریع رفتار دیگران را تقلید 
کند. او از معدود آدم هایى است که در این حرفه باسواد است. من و 
جواد رضویان به جز چند آیتم در سریال «شوخى کردم»، دیگر هیچ 
برنامه اى باهم نداشتیم اما من همیشه برنامه هاى او را دنبال کردم.

ناصر نصیر گفت: هر موقع اسم عارف لرستانى را مى شنوم غم تمام 
وجودم را مى گیرد و هیچ وقت او را فراموش نمى کنم.

او ادامه داد: مهران مدیرى را به جهت این که خیلى خوب مى شناسم 
مى گویم قابلیتش بیشتر از کارهایى است که انجام داده است.

رامین ناصر نصیر: 
قابلیت مدیرى از کارهایى که انجام داده بیشتر است

رضا یزدانى تیتراژ سریال جاسوسى «سرجوخه» به کارگردانى احمد معظمى را خواند.
یزدانى قطعه «تنهام نذار رفیق» را براى تیتراژ ســریال «ســرجوخه» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى و 

کارگردانى احمد معظمى خواند.
این قطعه با شعرى از حسین سلیمانى توسط بهروز پایگان تنظیم شده و یزدانى نیز خوانندگى و آهنگسازى 

آن را برعهده دارد.
رضا یزدانى پس از مجموعه هاى «خانه امن» و «ترور خاموش»، سومین همکارى خود را با ابوالفضل صفرى 

و احمد معظمى تجربه مى کند.  
درام جاسوسى اجتماعى «سرجوخه» نوشته  حسین امیرجهانى بزودى از شبکه سه سیما روى آنتن مى رود. 
سامان صفارى، على اوسیوند، حبیب دهقان نسب، علیرضا جاللى تبار،حمیدرضا محمدى، آرش آصفى، نازنین 

کیوانى و .... از بازیگران «سرجوخه» هستند.

با خالى شدن جدول پخش شبکه اول سیما در باکس سریال هاى شبانه، باز هم نامى از سریال کیانوش عیارى 
دیده نمى شود تا پخش «87 متر» از این کارگردان بار دیگر به تعویق بیفتد.

قرار بود ساخته کیانوش عیارى مرداد ماه امســال از تلویزیون پخش شود که در نهایت شبکه اول مجموعه 
«افرا» کارى از بهرنگ توفیقى را مناسب، تشخیص داد و این سریال تا 18 مهر ماه روى آنتن رفت.

اما در شرایطى که به نظر مى رسید پس از مجموعه «افرا»، «87 متر» به پخش برسد، اما پایان این سریال هم 
فرصت مناسبى براى استارت زدن پخش مجموعه عیارى تشخیص داده نشد تا فعال یک سریال اپیزودیک 
شش قســمتى و تکرارى روى آنتن برود. با این همه اینگونه عنوان شده که تصویربردارى سریال 87 متر از 
مدت ها قبل به پایان رسیده است و شاید انجام مراحل فنى در فرصت مناســب و با حوصله بیشترى از نوع 

عیارى، دلیل به تعویق افتادن پخش باشد.
سریال «87متر» به تهیه کنندگى و کارگردانى کیانوش عیارى براى پخش از شبکه اول ساخته شده است. 
على دهکردى، مهران رجبى، شــهین تسلیمى، فریده ســپاه منصور، محمد بحرانى، داریوش کاردان، زنده 
یاد على انصاریان، حسین ســلیمانى، فریبا کامران، دیبا زاهدى، ملیکا نصیرى و ... از بازیگران سریال جدید 

کیانوش عیارى هستند.
در خالصه داستان «87متر» آمده اســت: علیرضا پوردوانى به همراه همسر، دو دختر و پسرش خانه اى را از 
یک فروشــنده به نام فرج ناصرى خریدارى مى کنند اما روز اسباب کشــى متوجه مى شوند که خانه به فرد 
دیگرى به نام محسن خلیلى فروخته شده است. محسن به همراه پســر، همسر و دو دخترش صبح زودتر از 
پوردوانى ها به خانه رسیده اند و وسایلشان را در خانه گذاشته اند اما با رسیدن خانواده پوردوانى ماجراى کاله 

بردارى مشخص مى شود.

مردى 33 ساله به نام هرى پاتر از شهر واترلوویل واقع در همپشایر انگلیس یک جلد از چاپ اول کتاب هرى 
پاتر وسنگ جادو را که در سال 1997 همزمان با انتشار این کتاب از پدرش هدیه گرفته بود، به فروش گذاشت.
این کتاب براى پاتر ارزش باالیى داشت چون در سال 2017 پدرش را به دلیل ابتال به سرطان از دست داد. 
اما این اواخر تصمیم گرفت با فروختن این کتاب هزینه سفر به کنیا را تامین کرده و در آنجا خاکستر پدرش 

را به دست باد بسپارد.
اگرچه گوشه صفحات این کتاب رفته و عطف آن تا خورده و شکسته است، این رمان در حراجى هانسونز 
آکشنیرز به قیمت 38 هزار دالر چکش خورد. البته این رقم چندان باال نیست. نسخه دیگرى از چاپ اول 
این کتاب که امضاى نویسنده را هم داشت، در سال 2019 به قیمت استثنایى 90 هزار دالر فروش رفت. 

از چاپ اول هرى پاتر و سنگ جادو تنها 500 نسخه وجود دارد.

رضا یزدانى براى یک سریال جاسوسى خواند

پخش سریال کیانوش عیارى
 بار دیگر به تعویق افتاد!

فروش کتاب «هرى پاتر» توسط هرى پاتر واقعى!

بهروز بقایى بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون در 
پى انتصاب پیمان جبلى به ریاست سازمان صدا و سیما 
در خصوص لزوم ایجاد تحول در ساختار و رویکردهاى 
رسانه ملى گفت: متأسفانه همواره نگاه تبعیض آمیز و بى 
مهرى نسبت به یک عده هنرمندان در رسانه ملى وجود 
داشته و همیشه تنها تعدادى افراد خاص محبوب مدیران 
بوده اند از این رو امیدوارم مدیر جدید رسانه ملى بدون 
جناح بندى نگاه یکسانى به همه هنرمندان داشته باشد.

کارگردان سریال هاى تلویزیونى «دنیاى شیرین دریا» و 
«ماه مهربان» افزود: سال ها است بسیارى از هنرمندان 
ناخودآگاه از سازمان صدا و سیما طرد شده اند و به آن ها 
توجهى نمى شود پس اولین انتظار ما از رئیس جدید رسانه 

ملى به وجود آوردن تحول در این حوزه است.
وى ادامه داد: مدیران رســانه ملى باید با ســعه صدر با

 ایده هاى نو کنار بیایند تا رسانه ملى بتواند از رخوت کنونى 
خارج شده و در آن اقدامات مثبتى صورت گیرد.

بقایى ســپس با بیان اینکه تلویزیون نیاز به تولیداتى بر 
اساس ذائقه و نیازهاى روز مردم دارد تأکید کرد: مردم 
دیگر گرایش چندانى به تولیدات رسانه ملى به ویژه آثار 

نمایشــى آن ندارند چرا که آنقدر فضا رقابتى 
شده و رسانه هاى متعدد دیگرى وجود دارد 
که بدون سخت گیرى هاى رایج در تلویزیون 

محصوالتى بــاب میل مخاطب امــروز ارائه 
مى کنند که مردم به ســمت آن ها گرایش پیدا 

کرده اند.
این هنرمند  افزود: البته از آنجا که محصوالت 

رســانه ملى بدون دریافت وجه از مــردم و به 
صورت رایگان به آن ها عرضه مى شود و مانند 

پلتفرم هــا و... مردم وجهى براى تماشــاى 
آثارشــان پرداخــت 

نمى کنند هنوز این 
پتانسیل را دارد که 
بتواند با تولیدات 
به روز مخاطبان 
را به ســمت خود 

جذب نماید.

رامین ناصــر نص
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همکارانش ارا
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مردم گرایشى به تولیدات رسانه ملى ندارند
 تا رسانه ملى بتواند از رخوت کنونى 

مات مثبتى صورت گیرد.
 اینکه تلویزیون نیاز به تولیداتى بر 
ى روز مردم دارد تأکید کرد: مردم 
 به تولیدات رسانه ملى به ویژه آثار 

چرا که آنقدر فضا رقابتى 
عدد دیگرى وجود دارد 
ى هاى رایج در تلویزیون 

یل مخاطب امــروز ارائه 
ســمت آن ها گرایش پیدا 

ته از آنجا که محصوالت 
ریافت وجه از مــردم و به 

ها عرضه مى شود و مانند 

پلتفرم هــا و... مردم وجهى براى تماشــاى
آثارشــان پرداخــت 

نمى کنند هنوز این 
پتانسیل را دارد که 
بتواند با تولیدات 
به روز مخاطبان 
را به ســمت خود 

جذب نماید.

نه ملى ندارند

با اضافه شدن میترا حجار به ترکیب بازیگران فیلم  سینمایى «بى مادر»، فیلمبردارى 
این پروژه آغاز شد.

همزمان با آغاز فیلمبردارى فیلم سینمایى «بى مادر» به کارگردانى سیدمرتضى فاطمى 
و تهیه کنندگى محمدرضا مصباح و على اوجى در لوکیشن هاى شهر تهران، میترا حجار 

به عنوان آخرین بازیگر به این پروژه سینمایى پیوست.

همچنین نخستین عکس از نقش آفرینى میتراحجار و پردیس پورعابدینى در «بى مادر» 
رونمایى شد . امیر آقایى، میترا حجار، پژمان جمشیدى، پردیس پورعابدینى، على اوجى، بیتا 
عزیزاوقلو، سارا محمدى، فاطمه میرزایى ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل مى دهند.

در صورت فراهم بودن شــرایط اولین حضور این فیلم در چهلمین دوره جشنواره فیلم 
فجر خواهد بود.

میترا حجار آخرین بازیگر «بى مادر» شد
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حبیب فرعباسى، گلر جدید تیم ذوب آهن در خصوص 
حضورش در ذوب آهن اظهار داشت: ذوب آهن تیم 
بزرگى اســت که بازى در آن براى هر بازیکنى افتخار 
است. خوشحالم که به این تیم آمدم و امیدوارم فصل 
خوبى را داشته باشیم و افتخارات گذشته ذوب آهن 
باز هم  براى تیم تکرار شود و همه ما در تکرار این 
سربلندى شــریک باشــیم و براى هواداران عزیز 

شادى به ارمغان آوریم.
وى در مورد حضور شــهاب گردان در ذوب آهن و 
رقابت با او براى حضور در ترکیب اصلى عنوان کرد: 
همه گلرهاى ذوب آهن از جمله خودم، شهاب گردان، 
پارسا جعفرى و ســهیل میرلوحى قطعًا براى پیروزى تیم 
و موفقیــت ذوب آهن  تالش مى کنیم. مــا در کنار رقابت با 
هم دوستانى صمیمى هســتیم و هدفمان درخشش و موفقیت 

اصفهان و هواداران عزیز تیم و خوشــحالى مردم 
رقم زدن نتایج خوب اســت و امیدوارم در 

سهیم باشیم. هیچ در بازى ها همه ما 

چیز مهمتر از نام ذوب آهن و تیم ذوب آهن نیست و هرکدام از گلرهاى ذوب آهن درون 
دروازه باشد مطمئنًا نهایت تالش خودش را براى موفقیت تیم خواهد کرد.

گلر ذوب آهن در مورد اهدافش در این تیم گفت: ما یک تیم منســجم و واحد هستیم 
با هدایت سرمربى با تجربه و کاربلدى مثل مهدى تارتار و آقاى یزدخواستى مدیر تیم  
کادرى با دانش از جمله، حسین پاشایى، حسین معمار، صلصالى، جمالى و مربى گلرهاى 
ما حسین اینانلو و سایر افراد زحمتکش تیم که همه ما یک هدف داریم و آن هم موفقیت 
تیم ذوب آهن و بازگشت به روزهاى خوب است. امیدوارم خودم هم در ذوب آهن موفق 

باشم و هدفم این است که از این تیم به تیم ملى راه پیدا کنم.
فرعباســى در مورد همکارى با تارتار خاطرنشــان کرد: آقاى تارتار هم همانطور که 
گفتم مربى بزرگ و پرتالشى است و مطمئنًا تیم ذوب را به جایگاهى که الیقش است 
مى رساند. الزم است همه عوامل دست در دســت هم یکدل و سخت تالش کنند و با 
حمایت خوب و منسجم باشگاه مثل گذشته و حمایت و همدلى هواداران عزیز و حمایت 

رسانه ها مثل همیشه بتوانیم شرایط خوبى براى تیم در فصل جدید رقم بزنیم.
وى در مورد جدایى خود از تراکتور و اینکه این باشگاه مدعى است قرارداد او با ذوب آهن 
مشکل دارد گفت: در مورد جدایى از تراکتور و پیوســتن به ذوب آهن صحبتى ندارم. 
گذشت زمان خیلى چیزها را مشخص خواهد کرد و معلوم مى شود که چه اتفاقى رخ داده 

و دوست ندارم در موردش صحبت کنم.

فرعباسى: 

هیچ چیز مهمتر از
 نام و تیم ذوب آهن نیست

حبیب فرعباسى، گلر جدید تیم ذوب آهن در خصوص 
حضورش در ذوب آهن اظهار داشت: ذوب آهن تیم 
بزرگى اســت که بازى در آن براى هر بازیکنى افتخار 
است. خوشحالم که به این تیم آمدم و امیدوارم فصل 
خوبى را داشته باشیم و افتخارات گذشته ذوب آهن 
باز هم  براى تیم تکرار شود و همه ما در تکرار این 
سربلندى شــریک باشــیم و براى هواداران عزیز 

شادىبه ارمغان آوریم.
وى در مورد حضور شــهاب گردان در ذوب آهن و 
رقابت با او براى حضور در ترکیباصلى عنوان کرد: 
همه گلرهاى ذوب آهن از جمله خودم، شهاب گردان، 
جسا جعفرعفرى و ســهیل میرلوحى قطعًا براى پیروزىتیم پار

و موفقیــت ذوب آهن  تالش مى کنیم. مــا در کنار رقابت با 
هم دوستانى صمیمى هســتیم و هدفمان درخشش و موفقیت 

اصفهان و هواداران عزیز تیم و خوشــحالى مردم
رقم زدن نتایج خوب اســت و امیدوارم در 

سهیم باشیم. هیچ در بازى ها همه ما 

چیز مهمتر از نام ذوب
دروازه باشد مطمئنًا نه
گلر ذوب آهن در مورد
ت با هدایت سرمربى با
کادرى با دانش از جمله
ما حسین اینانلو و سایر
تیم ذوب آهن و بازگش
باشم و هدفم این است
ه فرعباســى در مورد
گفتم مربى بزرگ و پر
مى رساند. الزم است
حمایت خوب و منسج
رسانه ها مثل همیشه
وى در مورد جدایى خو
مشکل دارد گفت: در
گذشت زمان خیلى چی
و دوست ندارم در مور

هیچچ
 نام و تیم ذوب

هافبک جدید ذوب آهن معتقد است این تیم در فصل جدید نمایش سال هاى خاطره انگیز 
گذشته را خواهد داشت.

سجاد جعفرى با اشاره به شرایط ذوب آهن گفت: فصل گذشته براى ذوب آهن و هوادارانش 
یک خاطره بســیار بد بود. براى پاك کردن این خاطره تلخ، در طول دوران آماده سازى، 

تمرینات خوبى انجام داده ایم و آماده شروع لیگ لیگ هستیم. 
او از اشتیاق خود براى شــروع لیگ گفت و ادامه داد: خیلى وقت است که منتظر هستیم

 بازى هاى لیگ برتر شروع شــود. خودمان را آماده یک شروع خوب کرده ایم و مى 
خواهیم به هــواداران ذوب آهن این نوید را بدهیم که همان تیم قدیم شــان را 

خواهند دید. همان تیمى که با نتایج خوب خود یک مدعى در فوتبال ایران بود. 
ما پتانسیل تبدیل شــدن به چنین تیمى را داریم و مطمئنیم که با همراهى 

هواداران اصفهانى مى توانیم روزهاى بسیار خوبى را رقم بزنیم.
هافبک جدید ذوب آهن با ابراز خوشــحالى از حضور در اصفهان و کار 

کردن با مهدى تارتار گفت: خیلى خوشحالم که مى توانم یک بار دیگر 
در تیمى حضور داشته باشــم که مهدى تارتار، سرمربى آن است. 
خاطرات خوبى با این مربى در نفت دارم. این فصل شــرایط براى 
حضور در مسجد سلیمان فراهم نشد و حضور در ذوب آهن و شهر 
اصفهان یک اتفاق خوب براى ادامه فوتبال من بود. انگیزه بسیار 

زیادى دارم تا بتوانم در تیم جدیدم موثر باشم.
ذوب آهن در هفته اول لیگ بیســتم باید به آبادان رفته و با صنعت نفت دیدار کند، سجاد 
جعفرى در مورد این بازى گفت: بازى در آبادان براى همه تیم ها سخت است. البته متاسفانه 
بازهم هواداران حضور نخواهند داشت. اگرچه این به نفع تیم میهمان است اما من دوست 
داشــتم که هواداران پرشــور آبادانى در ورزشگاه حضور داشــتند همانطور که منتظریم 
محدودیت هاى کرونایى تمام شــده و هواداران ذوب آهن را هم در کنار خودمان داشته 

باشیم.

گلر سنگالى مانع 
هت تریک ایرانى ها برابر چلسى

کار سخت گزینه کى روش 
در سپاهان

ستاره اسبق سپاهان: 

گفتند برو خارج تا 
به تیم ملى دعوت شوى اما...

جعفرى: 
همان ذوب آهن قدیم را مى بینید

مدافع میانى تیم فوتبال مس رفسنجان تأکید کرد 
که آنها ترسى از نام سپاهان ندارند و برابر این تیم 

براى گرفتن امتیاز مى جنگند.
شــاهین توکلى در ارتباط با شرایط فعلى تیمش 
در آستانه شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر 
گفت: مــا در این مدت تمرینات خوبى را پشــت 
سرگذاشــتیم و خوشــبختانه تیم از لحاظ بدنى 
وضعیت خوبى دارد. از لحاظ تاکتیکى هم با انجام 
بازى هاى دوستانه شــرایط خوبى پیدا کرده ایم 
ولى با توجه به اینکه برخى از بازیکنان مثل من به 
تازگى به این تیم اضافه شده ایم، مس رفسنجان 
نیاز به زمان دارد تا به هماهنگى کامل برسد. البته 
در مجموع شرایط تیم خوب است و امیدوارم در 

اولین بازى نتیجه خوبى بگیریم.
وى در پاسخ به اینکه آیا مس رفسنجان مى تواند 
در این فصل سهمیه آسیا را کسب کند عنوان کرد: 
مطمئنًا ما لیگ را با این هدف شروع مى کنیم که 
در یک جایــگاه خوب و در بیــن تیم هاى باالى 
جدول قرار بگیریم. هر چند خیلى از تیم ها سرمایه 
گذارى کرده اند و رقابت سخت است ولى ما براى 

گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان آسیا مى جنگیم. 
توکلى در ارتباط با دیدار مقابل سپاهان در هفته 
اول لیگ برتر و اینکه آیا آنها از این قرعه استقبال 
مى کنند خاطرنشان کرد: در لیگ برتر باید با همه 
تیم ها بازى کنیم و حاال این قرعه براى ما افتاده 
که مقابل ســپاهان قرار بگیریم. قطعــًا آنها تیم 
باکیفیتى هستند ولى ما برابر سپاهان تیم دست و 
پا بسته اى نخواهیم بود و ترسى هم از نام حریف 
نداریم. من به این بازى خوشبین هستم و امیدوارم 

بتوانیم در اصفهان امتیاز بگیریم.

تیم فوتبال زنیت براى دومین هفته پیاپى در لیگ 
برتر روسیه تن به شکست داد.

در دیدارى از هفته یازدهم لیگ برتر روسیه، تیم 
فوتبال زنیت در آرسنال استادیوم، میهمان حریف 
خود بود که با نتیجه دو بر یک تن به شکست داد 
تا این تیم دومین شکست فصل خود را در دو هفته 

متوالى تجربه کند.
در این دیدار که ســردار آزمون به دلیل اخراج در 
بازى هفته قبل مقابل سوشــى غایب بود، زنیت 
در دقیقه 53 دروازه خود را باز شــده دید. زوریکو 
داویتاشــویلى میزبان را پیش انداخت و این یک 
گل تا دقایق پایانى نیز حفظ شــد تا اینکه آرتم 
زیوبا روى پاس مالکوم در دقیقه 88 گل تساوى را 
به ثمر رساند تا زنیت به کسب یک امتیاز امیدوار 
باشد. اما در دقیقه 90 این کینگز کانگاوا بازیکن 
زیمباوه اى آرسنال بود که دروازه زنیت را باز کرد 
تا شاگردان سرگئى ســماك براى دومین هفته 
متوالى طعم تلخ شکست را در غیاب سردار آزمون 

بچشند.
با وجود این شکست، صدرنشــینى زنیت در این 
هفته قطعى اســت اما در صورت پیروزى دینامو 
مســکو، فاصله دو تیم به یک امتیاز کاهش پیدا 

مى کند.

سال هاى خاطره انگیز 

وبآهن و هوادارانش
ل دوران آماده سازى، 

ست که منتظر هستیم
ب کرده ایم و مى 

یم شــان را 
یران بود. 
مراهى

کار 
ر 

نفت دیدار کند، سجاد 
ت است. البته متاسفانه 
ن است اما من دوست 
 همانطور که منتظریم 
ر کنار خودمان داشته 

بینید

ادوارد مندى شب بسیار خوبى را مقابل سامان قدوس و هم تیمى هایش 
سپرى کرد و یک تنه عامل پیروزى چلسى بود.

سهم تماشاگران حاضر در برنتفورد استادیوم حداقل کسب یک تساوى 
بود اما شاگردان توماس فرانک با سد بزرگى به نام ادوارد مندى روبرو 
شــده بودند و هر چه که بازیکنان تیم میزبان مى زدند را مندى مهار 

مى کرد تا توماس توخل با تکیه بر درخشش سنگربان سنگالى خود 3 
امتیاز را به سختى به خانه ببرد.

درخشش اصلى مندى به نیمه دوم و دقایق پایانى بازى برمى گردد. زمانى 
که آبى هاى شهر لندن با یک گل پیش بودند، توماس فرانک در دقیقه 72 
تصمیم گرفت تا سامان قدوس را به جاى سرجى کانوس وارد زمین مسابقه 
کند. بازیکن ایرانى زنبورها که در فیفا دى اخیر فرصت حضور در ترکیب 
ایران را به دســت نیاورده بود، انگیزه زیادى داشت تا پس از جهانبخش و 
طارمى، به دیگر بازیکن ایرانى تبدیل شــود که دروازه چلسى را باز کرده 

است.
سامان دقایقى پس از ورود به زمین، یکى از بهترین فرصت هاى برنتفورد 
را براى گلزنى به دست آورد. در دقیقه 83 ارسال ایوان تانى به روى دروازه 
با اثرگذارى ماالنگ ســار همراه بود که توپ در گوشه محوطه جریمه به 
قدوس رســید. بازیکن ایرانى برنتفورد در فرصتى فوق العاده و در مصافى 
تک به تک با ادوارد مندى قرار گرفت. سنگربان سنگالى که مدافعى را براى 
دفاع از دروازه اش نمى دید، جلو آمد و بدنش را مقابل شلیک محکم سامان 
قرار داد. شوت محکم قدوس به سینه مندى برخورد کرد و او دروازه تیمش 

را نجات داد.
هواداران برنتفورد که در طول بــازى و در فضاى مجازى اعالم کردند که 
قدوس باید خیلى زودتر از اینها به زمین مى آمد، چیزى نمانده بود که شاهد 
یک تعویض طالیى باشند. اما خروج به موقع مندى مانع از باز شدن دروازه 
چلسى شد. در ادامه و روى ریباند شوت سامان، برنتفورد صاحب موقعیت 
بود که ضربه بازیکن این تیم را چالوبا از روى خط دروازه برگشــت داد تا 

بدبیارى هاى زنبورها ادامه داشته باشد.
این تنها واکنش مندى نبود. در دقیقه 86 ارســال دیدنى قدوس به روى 
دروازه، نصیب ایتان پیناك شد و او با ضربه اى سر، کاپیتان برنتفورد یعنى 
کریســتین نورگارد را صاحب فرصت کرد. نورگارد نیز در موقعیتى تک به 
تک ضربه اش را با تمام قدرت به سمت دروازه چلسى زد که توپ به شکل 

عجیبى به صورت مندى برخورد کرد و راهى به دروازه پیدا نکرد.
اما شاهکار مندى به دقیقه 93 بازمى گردد جایى که ارسال ایتان پیناك به 
روى دروازه به کریستین نورگارد رسید. این هافبک دانمارکى پس از استپ 
توپ با سینه اى، یک ضربه قیچى برگردان زیبا را روانه دروازه چلسى کرد 
اما مندى با یک واکنش منحصربفرد توپ را با کمک دروازه به کرنر فرستاد.
سنگربان باتجربه چلسى که به نظر مى رسد بابت گل قیچى برگردانى که در 
لیگ قهرمانان از طارمى دریافت کرد حاال آبدیده شده است، با عکس العملى 
دیدنى در آخرین ثانیه هاى بازى پیروزى تیمش را حفظ کرد تا برنتفورد به 

تساوى که کمترین حق این تیم در مصاف با شاگردان توخل بود، نرسد.
به هر شکل ســامان قدوس و هم تیمى هایش بازى شایسته اى را برابر 
قهرمان اروپا انجام دادند. بازیکن ایرانى زنبورها مى توانســت با باز کردن 
دروازه چلســى حضورش در ترکیب اصلى برنتفــورد را تضمین کند اما 
درخشش مندى رویاهاى سامان را نقش بر آب کرد. در نهایت این بازى با 

تک گل دیدنى بن چیل ول به سود آبى هاى لندن به پایان رسید.

دروازه بان جوان ســپاهان کار ســختى براى تصاحب پست شماره 1 این 
تیم دارد.

تیم ســپاهان از جمله معدود تیم هایــى در لیگ برتر ایران اســت که دو 
دروازه بان آماده و باکیفیت در اختیار دارد. کریستوفر نت 31 ساله و اتریشى و 
نیمامیرزازاد 24 ساله دو دروازه بان آماده  سپاهان هستند که براى قرار گرفتن 

در چهارچوب دروازه طالیى پوشان رقابت سختى با هم خواهند داشت.
در عین این رقابت؛ با توجه به تجربه باالتر و همچنین هزینه اى که براى 
دروازه بان اتریشى شده، احتمال مى رود او در فصل آینده فوتبال ایران شماره 

یک تیم فوتبال سپاهان را بر تن کند.
نیما میرزازاد شهریور امسال از نساجى جدا شد براى حضور در جمع طالیى 
پوشان اصفهانى به این شهر سفر کرد. در آن مقطع با توجه به خروج پیام 
نیازمند از سپاهان به مقصد پورتومیننزه پرتغال، تصور مى شد سرنوشت این 
سنگربان ملى پوش براى دروازه بان جدید سپاهان هم تکرار شود و او شماره 
1 تیم اصفهانى باشد. پدیده اى که در اوج گمنامى توسط کارلوس کى روش 

به تیم ملى دعوت شد، اما فعًال باید روى نیمکت سپاهان بنشیند.
گفتنى است سپاهان در فصل نقل و انتقاالت امســال مذاکراتى با رشید 
مظاهرى و سید حسین حســینى براى پیراهن شماره 1 خود داشت، اما در 

نهایت پروژه انتقال این دو بازیکن به جمع شاگردان نویدکیا منتفى شد.

مهرداد محمدى وینگر مصدوم تیم العربى، بابت دعوت نشدن به تیم ملى ناراحت 
است. او در مصاحبه اى ضمن حمایت از تیم ملى گفت باید در این مدت یک بار او 
را به اردوهاى ملى دعوت مى کردند. بخشى از حرف هاى وینگر اسبق سپاهان 

را بخوانید:
■ پارسال یک ماه آخر را با مصدومیت بازى کردم. مصدومیتم ضربه اى بود که 
در حین بازى خوردم. زانویم به شدت به زانوى بازیکن حریف خورد و با آشیل پا 
خوردم زمین که زیر آشیلم کنده شــد. با همین وضعیت 5 ماه بازى کردم که به 
تیم ملى دعوت شوم. مى خواستم با همین وضعیت فوتبالم را به مردم نشان دهم 
اما متاسفانه مصدومیتم شدیدتر شد و تبدیل شده به مصدومیت غضروف. ولى 
متاسفانه علیرغم اینکه با آن شرایط بازى کردم هم بازى هاى من دیده نشد و 

حتى جزو دعوت شده هاى50 نفره اردو هم نبودم!
■ من از این آدم هایى هستم که در لحظه فکر مى کنم و در لحظه لذت مى برم.  
من بیشــتر به تیم ملى فکر مى کردم و اینکه دعوت شوم. اینکه دعوت نشدم 
فکرم را درگیر کرد و فقط مى خواســتم خودم را به مردم نشان 
دهم. نشد که بشود. اما ان شاءا... تمرینات ریکاورى را 
انجام مى دهم و براى تیم ملى دوباره تالش مى 
کنم و ان شاءا... که خوب شوم. زمان سپاهان 
خدا را شکر خوب بازى مى کردم اما سرمربى 
مى گفت که باید خارج از کشــور فوتبال بازى 

کنى. من آمدم خارج از کشور.
■ دو سه سال که پرتغال و قطر بودم حقم را تیم ملى 
مى دیدم. مى دانستم که مى توانم در تیم ملى باشم. من در 
پرتغال 10 گل زدم و 8 پاس گل دادم. پارسال در قطر 16 گل 
زدم و 5 پاس گل دادم. دیگر نمى دانم باید چه کار مى کردم و 
خودم را در تیم ملى نشان مى دادم. نمى دانم چرا مرا به تیم 

ملى دعوت نکردند اما از این موضوع خیلى ناراحتم.
■ به ما گفتنــد برو خارج تا به تیم ملى دعوت شــوى، ما 
آمدیم خارج تا به تیم ملى دعوت شویم! االن هم که خارج 
از کشور هستیم ما را نمى  بینند و فکر کنم مجبور هستیم 
برگردیم ایران. حاال برمى گردیــم ایران و یک مربى 
مى آید که دوباره مى گوید باید خارج از کشــور بازى 

کنى تا به تیم ملى دعوت شوى!
■ تیم ملى بازیکنان خوبى دارد. من هم دســت 
کمى از آنها ندارم. حداقل مى توانستند مرا در این 
دو ســال دعوت کنند. در یک بازى دوستانه مرا 

ببینند اما  این کار را هم نکردند.

مدافع میانى تیم فوتبال ســپاهان مى تواند تیمش را در بازى 
مقابل مس رفسنجان همراهى کند.

عزت پورقاز مدافع تیم فوتبال ســپاهان با مصدومیتى جزئى 
دست و پنجه نرم مى کرد و حتى در بازى دوستانه برابر نساجى 

هم با تشخیص کادر پزشکى به میدان نرفت.
این بازیکن اما به شرایط بازى رسیده است و مى تواند در اولین 
بازى از فصل جدید مسابقات لیگ برتر تیمش را همراهى کند.

گفتنى است که سپاهان در هفته اول از فصل جدید مسابقات 
لیگ برتر از ســاعت 18 فردا در ورزشگاه نقش جهان میزبان 

مس رفسنجان خواهد بود.

پورقاز مى تواند مقابل مس رفسنجان بازى کند

مهاجم اســبق ذوب آهن در مورد اتفاقات اخیر ذوب آهن و شــرایطى که براى قاســم حدادى فر 
رخ داده توضیح داد: قاســم حدادى فر عمرش را پاى ذوب آهن گذاشــته و جوانى اش پاى این تیم 
رفته. پیشــنهادات تیم هاى بزرگ را بخاطر این تیم رد کرده و رفتارى که با او مى شود اصًال درست

حدادى فر یک چیزى مى گوید و طرف  نیســت. مصاحبه هاى اخیر را مى خوانم که 
که من 15 ســال است قاسم مقابل چیز دیگــر. فقط مى توانم بگویم 

اتاقــى و رفیــق و همبازى را از نزدیک مى شناســم و سال ها هم 
دروغ هم از او نشنیدم و آدم بودیم و تا این لحظه حتى یک کلمه 
مى کنم طرف صادق ماجرا دروغگویى نیست و براى همین فکر 

حدادى فر باشد.
متاســفانه بــى احترامى به مهدى رجب زاده در ادامه گفت: 

نهادینه شده است. من هم با پیشکســوت هــا در آنجا 

ناراحتى از ذوب آهن جدا شدم. تازه به قاسم حدادى فر پیشــنهاد بازى دوستانه داده اند که خودش 
قبول نکرد به من همین را هم پیشنهاد ندادند و با ناراحتى و دل شکســته از ذوب آهن رفتم. وقتى 
مدیران غیر ورزشى روى کار باشند بى احترامى به پیشکســوت و بزرگ تر تیم یک موضوع عادى

 است.

رجب زاده:

 با من در ذوب آهن بدتر از حدادى فر 
رفتار شد

مدافع مس رفسنجان: 

ترسى از نام سپاهان 
نداریم

شکست دوباره زنیت 
در روز غیبت سردار
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008002413 تاریخ ارسال نامه: 1400/07/21 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ یکباب آپارتمان پالك ثبتى شماره : 2239 فرعى از 32- اصلى 
که در دفتر 585 صفحه 379 بنام اتحادیه صنف کافه داران ثبت و سند صادر گردیده 
اینک آقاى روح اله آقائى نماینده اتحادیه فوق با ارائه در خواست کتبى به شماره وارده 
: 140021702008011236- 1400/7/21 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره : 16288- 1400/7/19 به گواهى دفترخانه شماره 
303 - شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 

نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1208260 
مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/7/204

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

راى شماره 140060302026006236 مورخ 1400/05/09 هیات چهار خانم راضیه 
اکبرى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1111741204 صادره فالورجان فرزند عباسعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 65,37 مترمربع پالك شماره 13930 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى یداله شیرانى بیدابادى از سند 

60439- 1352/9/5 دفترخانه 29 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 

واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 - م الف: 1200820 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/131

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

راى شــماره 140060302026006670 مورخ 1400/05/20 هیات دو خانم خاور 
عباسى به شناسنامه شماره 263 کدملى 6219413458 صادره فریدن فرزند عباس 
(که بموجب گواهى حصر وراثت شــوراى حل اختالف اصفهــان فوت نموده، وراث 
حین الفوت عبارتند از سکینه روزبهانى دره سارى، جمیله و هاشم (شهرت هر دو نفر 
روزبهانى) فرزندان آن مرحومه کما فرض اله پسر دو برابر دختر ارث میبرند) بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,10 مترمربع از پالك شماره 18 فرعى از 99 

اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت حسینعلى یارعلى موضوع سند انتقال که 
بموجب گواهى حصر وراثت حسینعلى فوت کرده ورثه وى عبارتند از پنج پسر و یک 
همسر به نامهاى محسنـ  مجیدـ  حسنـ  حمیدـ  و روح اله (یارعلى) و ایران خلیلى 
دلیگانى که از طرف آقاى محسن یارعلى نســبت به سهم االرث، تصرفات متقاضى 

تایید شده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 - م الف: 1199148 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/135

تحقیقات نشــان مى دهد که وقتى شخصى در فضاى 
بیرون سرفه مى کند، اگر باد در همان جهت سرفه بوزد، 
ممکن است ذرات ویروس کرونا را سریع تر و تا مسافت 

بیشترى نسبت به شرایط آرام جّوى پخش کند.
متخصصان مؤسســه تکنولوژى بمبئى هند آزمایشاتى 
انجام دادند که نشان داد حتى نسیم مالیمى با سرعتى در 
حدود 8 کیلومتر در ساعت مى تواند پخش ذرات ناشى از 
سرفه را افزایش دهد که در این صورت فاصله اجتماعى 
را از یک تا 2 متر به تقریباً 2 تا 3 متر، بسته به قدرت سرفه 
بیشتر مى کند. «آمیت آگراوال»، یکى از نویسندگان این 
مطالعه، گفت: این مطالعه از این جهت اهمیت دارد که به 

خطر افزایش عفونتى اشاره دارد که «سرفه  هم جهت با 
باد» ایجاد مى کند.

با ادامه انتشــار ســویه دلتا در سراســر آمریکا، مراکز 
پیشگیرى و کنترل بیمارى ها توصیه کرده اند که حتى 
افراد واکسینه شــده در فضا هاى داخلى ماسک بزنند تا 
از قرار گرفتن در معرض ویروس و انتقال آن جلوگیرى 
شــود. راهکار هاى دیگرى مانند سرفه کردن در آرنج یا 
برگرداندن سر هنگام سرفه هنوز هم در فضا هاى بیرون 
باید رعایت شود تا انتقال ویروس کاهش یابد؛ اما اینکه 
مردم در فضاى بیرون دقیقاً چه نکاتى را باید رعایت کنند 

هنوز چندان واضح نیست.

به گزارش «نیویــورك تایمز»، ایتالیــا قانون جدیدى 
را براى مبارزه با همه گیرى تصویب کرده اســت که بر 
طبق آن همه کارکنان بخش خصوصى و دولتى بایستى 
گواهى سالمتى تایید شده دولت را تهیه کنند. این گواهى 
نشان دهنده واکسیناسیون، تست منفى کرونا و یا گواهى 

نقاهت بعد از ابتال به کوید-19 مى باشد.
بر اســاس قانون جدید کشــور ایتالیا، افرادى که این 
«گواهى ســبز» را دریافت نکنند، بدون پرداخت حقوق 
از کار برکنار خواهند شــد. کارفرمایان موظف هستند از 
گواهى کارکنان خود اطمینان حاصل کنند. همچنین نرم 
افزار موبایلى بدین منظور طراحى شده است که کارکنان 

در صورت دور زدن این قانون، مجبور به پرداخت جریمه 
خواهند شد.

مقامات دولتى مى گویند این شیوه تا کنون بسیار موفق 
بوده است و از ماه پیش که دولت این قانون را اعالم کرده 
است بیشتر از 500هزار نفر از کسانى که پیش از این در 
برابر واکسن مقاومت مى کردند(تعدادى بیشتر از آنچه 
انتظار مى رفت)، واکسیناســیون خود را انجام داده اند. 
ماریو رنا ســخنگوى ارتش دولت ایتالیا و مسئول طرح 
واکسیناسیون این کشور مى گوید: «آمار مرگ و میر در 
حال حاضر به صورت میانگین 50 نفر در روز است و ما 

امیدواریم این میزان به عدد صفر برسد.»

کمک باد به 
انتشار سریع تر کرونا

اجبارى شدن گواهى سبز 
کرونا در ایتالیا

کرونا رو به پایان است
   اقتصـاد آنالین | دانشـمندان مى گویند سـلطه 
کرونا رو به پایان است. کرونا مثل آنفلوآنزا در حال پایان 

است؛ اما هنوز جهان راه درازى در پیش دارد.

کشف مهم
   مهر | به گزارش «مدیکال نیوز»، محققان دانشگاه 
تنسى در مطالعات خود پى بردند که داروى «زوفران» با 
افزایش احتمال زنده ماندن بیماران کرونایى نیازمند به 
دستگاه تنفسى مکانیکى مرتبط اسـت. داروى زوفران 
دارویى است که براى پیشگیرى از حالت تهوع و استفراغ 
ناشى از شیمى درمانى، رادیوتراپى یا جراحى در بیماران 
سرطانى استفاده مى شود. در این مطالعه 279 هزار و 281 
بیمار کرونایى مورد بررسى قرار گرفتند. یافته ها نشان داد 
که اسـتفاده از داروى زوفران با بهبود نرخ بقا در بیماران 

تحت دستگاه تنفسى ونتیالتور مرتبط است.

کرونا و کمردرد در کودکان
   باشگاه خبرنگاران جوان | احمد مؤذن زاده، 
رئیس انجمن علمى فیزیوتراپى ایران گفت: طى دو سال 
اخیر همه گیرى ویـروس کرونا و کاهش تحـرك افراد 
باعث شده اسـت تا شـاهد افزایش آمار ابتال به کمردرد 
حتى در سـنین پایین باشیم. با توجه به شـرایط دو سال 
اخیر، زنگ خطر را براى گروه سنى کودکان و نوجوانان 

احساس مى کنیم.

آگهى تغییرات
شــرکت اول درمــان آمیتیــس آریا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 62244 
و شناســه ملــى 14008277386 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/07/05 عزت خواجه 
کفرانى با دریافت مبلغ 1020000ریال از 
صندوق شرکت از شــرکت خارج و دیگر 
هیچ حق و حقوق و سمتى در شرکت ندارد 
. سرمایه شــرکت از 3020000 ریال به 
مبلغ 2000000ریال کاهــش یافت و 
ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد 
: سرمایه شــرکت مبلغ 2000000ریال 
نقدى اســت که تماماً به صــورت نقد 
پرداخت و در اختیار مدیر عامل شــرکت 
قرار گرفت . نام شــرکا و میزان ســهم 
الشــرکه هریک پس از کاهش : محمد 
جواد کاظمى دارنده 980000 ریال سهم 
الشرکه - حمیدرضا زینلى کفرانى دارنده 
1020000ریال سهم الشرکه اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1207491)

آگهى تغییرات
شرکت پسران تالشگر کویر جى سهامى خاص به شماره ثبت 2143 و شناسه ملى 14006936245 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى غالمحسین نصوحى به شماره ملى 5419432374 ، خانم سارا صالحى مبارکه به 
شماره ملى 5419862840 و آقاى مجتبى فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5410046226 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - آقاى اسماعیل سبزدشت به شماره ملى 5419797763 بسمت بازرس اصلى و خانم مهرنوش طالبى طادى به شماره ملى 1112052437 
بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1207573)

آگهى تغییرات
شــرکت الیاف کتان ایرســا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 67248 
و شناســه ملــى 14009880772 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/06/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اعضاى هیات مدیره عبارتند 
از على شــهیدى کاویانى به شماره ملى 
1293244627 و مریــم عالفچیان به 
شــماره ملى 1281755621 و مهســا 
محسنى به شماره ملى 2595893191 
و منصــوره عالفچیان به شــماره ملى 
1281880108 بــه ســمت اعضاى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. شیوا شــهیدى کاویانى به شماره 
ملى 1282363425 به ســمت بازرس 
اصلى و مائده عالفچیان به شــماره ملى 
1293253855 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1207497)

تاسیس
موسسه غیر تجارى مجتمع آموزشى غیر دولتى گلهاى شاداب و گلهاى فردا درتاریخ 1400/07/11 به شماره ثبت 6583 به شناسه ملى 14010357499 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : مجتمع آموزشى غیر دولتى گلهاى شاداب و گلهاى فردا موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :هدف و موضوع فعالیت مؤسسه : مؤسسه با هدف کمک به تأمین و رفع تنگناها و 
کمبود فضاهاى آموزشى ، گسترش فعالیت هاى آموزشى و پرورشى دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیرى از امکانات با لقوه ى مردم از طریق جلب مشارکت هاى مردمى بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و 
مراکز آموزشى و پرورشى غیردولتى مصوب 14/9/1395مجلس شوراى اسالمى و با رعایت آیین نامه هاى اجرایى قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل هاى مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شوراى عا لى 
آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت هاى آن به قرار زیر خواهد بود : الف – تأ سیس و راه اندازى و اداره ى مدارس غیردولتى در مقاطع مختلف تحصیلى اعم از دوره ى پیش دبستانى، آمادگى و دبستان ، متوسطه 
دوره اول ، متوسطه دوره دوم ، هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشى کشور. ب - دایر نمودن کال س هاى تقویتى و آمادگى کنکور و ایجاد آموزشگا ه هاى علمى و آزاد و تأ سیس آموزشگاه هاى آموزش زبان هاى خارجى 
. ج- ارایه ى خدمات فرهنگى ،آموزشى و پرورشى و ایجاد مراکز و اما کن ورزشى ،تفریحى و هنرى و تشکیل و برگزارى نمایشگاه در زمینه فعالیت هاى فوق برنامه در واحد هاى آموزشى مربوط . د- عضویت و مشارکت 
در تعاونى هاى آموزشى و فرهنگى غیردولتى . ه - اجاره و خرید و ساخت و ساز فضا هاى مناسب جهت انجام فعالیت هاى آموزشى وپرورشى با رعایت استاندارد هاى متداول و پس از تأ یید نو سازى و تو سعه و تجهیز 
مدارس کشور و تهیه و تدارك امکانات و تجهیزات ضرورى و مورد نیاز واحد هاى آموزشى وپرورشى از قبیل وسایل کمک آموزشى و تکنولوژى آموزشى و وسایل آزمایشگاهى و غیره . و- انجام کلیه فعالیت ها و ارایه 
خدمات در زمینه اعتال و تامین آموزش و پرورش کشور با تصویب و تأ یید وزارت آموزش و پرورش و پس از طى تشریفات و مراحل قانونى و با رعایت جنبه هاى غیردولتى در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه . • تبصره 
1 – کلیه فعالیت هاى مؤ سسه در مسایل آموزشى و پرورشى مصرحه در این اساسنا مه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى غیردولتى و آیین نا مه هاى اجرایى آن و مطابق اهداف و ضوابط و 
برنامه ها و دستورالعمل هاى عمومى وزارت آموزش و پرورش و شوراى عالى وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شوراى نظارت معاونت مشارکت هاى مردمى و امور مدارس 
غیردولتى قابلیت اجرایى دارد . • تبصره 2 – دارا بودن موافقت اصولى تأ سیس مدرسه غیردولتى از وزارت آموزش و پرورش براى نماینده ى مؤسسه الزامى است . • تبصره 3 – مؤسسه مى تواند براى پیشبرد اهداف 
خود با رعایت مقررات و در حدود صالحیت هاى مؤسسه از طریق سرمایه گذارى در بخش هاى دولتى ،عمومى ،تعاونى یا اشخاص حقیقى و حقوقى ذى صالح و یا از هدایاى نقدى و جنسى افراد و مؤسسات استفاده 
نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکى نماید . . به موجب مجوز از اداره کل وزارت آموزش و پرورش برابر با شماره مجوز 1700/515892/120 در تاریخ 1400/06/13در استان مربوطه این آگهى به ثبت 
رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شــهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله آیت اله منتظرى ، خیابان دهخدا ، کوچه فرعى 6 شرقى 
[فرعى4 غربى] ، پالك 2 ، طبقه همکف کدپستى 8316673171 سرمایه شخصیت حقوقى 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه آقا بابایى بنى به شماره ملى 1091546894 
دارنده 3500000 ریال سهم الشرکه خانم خدیجه ناظمى اشنى به شماره ملى 1091958947 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقاى علیرضا انصارى به شماره ملى 1272950001 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه آقاى سید محمدرضا دربانى به شماره ملى 3341251073 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم حمیده عباسى به شماره ملى 3341340157 دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا عباسى به 
شماره ملى 3379733679 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم معصومه آقا بابایى بنى به شماره ملى 1091546894 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم خدیجه ناظمى اشنى به شماره 
ملى 1091958947 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا انصارى به شماره ملى 1272950001 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم حمیده عباسى به شماره ملى 
3341340157 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا عباسى به شماره ملى 3379733679 به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : صدور هرگونه اسناد و اوراق تعهدآور همواره با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مجاز مى باشد. بازرسان آقاى سید محمدرضا دربانى به شماره ملى 3341251073 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 2 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 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 (1207509)

آگهى تغییرات
شرکت اعتماد کاران اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 49213 و شناسه ملى 10260675307 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اصغر صالح به شماره ملى 1283333910 و حســین صالح عاشق آبادى به شماره ملى 
1283322951 و منصور صالح عاشق آبادى به شماره ملى 1293195154 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حمید کارگر به کد ملى 0063949504 به سمت بازرس اصلى و منصور شفیعى به کد ملى 1283339341 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1207575)

روى موج کووید-19

ویروس 18 ماهه کرونا حاال کمى عقب کشیده و از تب و 
تاب افتاده است؛ آن هم به واسطه واکسیناسیون عمومى 
و فراگیرى آن که در حال انجام است. البته در این میان 
بســیارى از مردم نیز با انجام واکسیناسیون قید رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى را زده اند و حتى استفاده از ماسک 

را هم کنار گذاشته اند.
حمید سورى، استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى در گفتگو با خبرگزارى «فارس»، در پاسخ 
به اینکه «وضعیت کنونى کرونا در کشور چگونه بوده و آیا 
پیک ششم کرونا نیز ایجاد خواهد شد؟»،گفت: رخداد هر 
پیک جدیدى تابع عوامل متخلفى از جمله رفتار ویروسى و 
جهش هایى که صورت مى گیرد؛ رفتار مردم در مواجهه ها 
و عدم رعایت پروتکل ها و کاهش آنها و سیاســت هایى 

است که اعمال مى شود.

تعداد پیک هاى اتفاق افتاده در ایران بیشتر 
از کشورهاى دیگر است

وى ادامه داد: متأســفانه در کشور ما تعداد پیک هایى که 
تاکنون در اپیدمى کرونا رخ داده نســبت به بســیارى از 
کشورهاى دیگر بیشتر بوده و نسبت به میانگین جهانى 

نیز بیشتر است.
استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
افزود:  در پیک هایى که رخ مى دهد چند پیام اصلى را باید 
مورد توجه قرار دهیم؛ یکى دامنه پیک اســت که شروع 
تا پایان آن چقدر طول مى کشــد؛ دوم شیب صعودى و 
نزولى؛ ســوم، ارتفاع در پیک است و چهارم بحث فاصله 

بین پیک هاست.

پیک چهارم باالترین ارتفاع را داشت
سورى متذکر شــد: ما باالترین ارتفاع پیکى که داشتیم 
مربوط به پیک چهارم است که واریانت دلتا به دلیل آنکه 
قدرت و قابلیت بیماریى زایى بیشــترى داشت و گردش 
ویروس راحت تر صورت مى گرفت، ایجاد شد. برایند این 
مسائل را نگاه  مى کنیم مى بینیم که چرا باید نگران و آماده 

پیک ششم اپیدمى کرونا باشیم.

یک چهارم کشور واکسینه کامل شده اند
وى افزود: اوًال فرایند عادى انگارى در کشور دیده مى شود 
و تأکید بیش از حد روى اثربخشــى پوشش حداکثرى 
واکسیناسیون؛ در حالى که هنوز حدود یک چهارم جمعیت 
کشور دو دز واکســن را دریافت کرده و اینکه به زودى 
جشن پایان اپیدمى یا پوشش واکسیناسیون را مى گیریم، 
یکسرى پالس هایى است که به جامعه مى دهد که نگران 

نباشید، شرایط رو به عادى شدن است.
استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
اضافه کرد: بنابراین در صورتى که حتى کشورهایى که 
پوشش واکسنیاسیون شان بیش از 50 یا 60 درصد رسیده، 

هنوز چنین ادعایى را نداشته و ندارند.
سورى تصریح کرد: بنابراین برخى سفرهایى در این مدت 
بین فاصله پیک پنجم تاکنون صورت گرفته اســت؛ در 
مرزهاى شرقى نیز تردد غیرقانونى زیادى وجود داشت و 
هیچ کنترل بهداشتى صورت نمى گرفت و باعث مى شود 
با حجم زیادى تردد کنترل نشده بین المللى همراه باشیم. 
وى افزود: در داخل کشور نیز همینطور است؛ به طورى که 
در سفرهاى بین شهرى عمًال کنترل ها به دقت صورت 

نگرفته و نمى گیرد.

رنگبندى شهرها اشتباه است
استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
گفت: تداعى عادى بودن شهرها و یا رنگبندى اشتباهى 
که ما براى شهرها داریم و معناى کاذبى به مردم و حتى 
مدیران القا مى کند، این نیز مزید بر علت است؛ یعنى وقتى 
مى گوییم شهرى در وضعیت زرد است این فقط بر اساس 

بسترى است نه سطح خطر.
سورى متذکر شد: در اپیدمى متغیرهاى دیگرى نقش دارند 
که متأسفانه اینها دیده نمى شود؛ بنابراین القا عادى نگرى 
به این رنگ ها نیز تشدید مى شود. ما قبل از آنکه پیک یک 
اپیدمى را داشته باشیم، در هر کشور و جامعه اى از جمله 
کشورمان یک نشانه هایى را در این قضیه پیش از رخداد 

آن مى بینیم.
شاهد طغیان هاى کرونایى در نقاط مختلف کشور هستیم

وى ادامه داد: براى مثال یکى از نشــانه هاى مهم رخداد 
طغیان هاى پراکنده اى اســت کــه در جاهاى پرخطر یا 
جاهایى که در آنها اتفاق افتاده، دیده مى شود؛ متأسفانه 
ایــن طغیان ها اکنون در چند اســتان قابل مشــاهده و 

تشخیص است.
استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
خاطرنشان کرد: به طور معمول یکى از اقداماتى که الزم 
است براى پیشــگیرى این پیک هاى بعدى انجام گیرد، 
اعزام تیم هاى واکنش سریع و تحلیل درست و کامل آن 
پیک ها و اتخاذ تمهیداتى است که آن طغیان ها گسترش 

پیدا نکند.

ســورى ابراز داشــت: فعال ما چون تیم واکنش سریع 
منحل شــده، عمًال چنین امکانــى را نداریم.اینکه ما 
بتوانیم با پیش بینى درست شرایط اقدامات مداخله اى 
الزم را بــراى جلوگیرى از وقوع پیک ششــم یا تاخیر 
آن انجام دهیم  اینها نیازمند آن اســت تــا مطالعات 
بومى خود را به طور مســتمر داشته باشــیم و برآورد 
درســتى از خطر در مناطق مختلف را انجــام دهیم. 
وى تصریح کــرد: بعد با پیش بینى هایى که مى شــود 
احتمال وقوع را به تعویق اندازیم. بنابراین رخداد پیک 
ششم یک امر محتومى براى کشــور نیست و قابلیت 
پیشگیرى دارد؛ به شرط رعایت بسیارى کارها و انجام 
مداخالتى که در شرایط قبل از رخداد پیک بعدى باید

 انجام گیرد.

اسیر عادى انگارى نشویم!
استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
افزود: امیدوارم به این موضوع توجه شود تا مثل بسیارى 
از کشورها تعداد قله هاى پیک ها را کمتر کرده و فراغ بالى 
در جامعه ایجاد کنیم و به سمت عادى شدن زندگى مردم 
که بسیار الزم و ضرورى است برویم، اما نباید تعطیل و نه 
عادى انگارى صورت گیرد. اینها مى تواند آرزویى را که ما 

داریم به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
دقت کنیم! این روزها با آنکه کرونا کمى بى حال شده و 
از تب و تاب افتاده اســت اما بر اساس تجارب پیک هاى 
قبلى در کشور باید مواظب شیر خفته کرونا باشیم و سایه 
پیک ششــم را جدى بگیریم تا در امواج ســهمگین آن 

گرفتار نشویم.

«شیر خفته» کرونا را بیدار نکنیم!
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متخصص قلب و عروق درباره فشــارخون باال گفت: فشار خون باال در 
تمامى جوامع بسیار شایع اســت به طورى که از هر 5 نفر 1 نفر مبتال به 

فشار خون باال است.
محمدرضا محمدحسنى درباره فشارخون باال گفت: تشخیص این بیمارى 
بسیار ساده است. فشــارخون طبیعى در فرد بالغ در حال استراحت حدود 
120 میلى متر جیوه بر روى 80 میلى متر جیوه اســت. ولى اشکال فشار 
خون باال این است که عالمتى ندارد و 50 درصد بیمارانى که فشار خون 
باال دارند اطالعى از آن ندارند و این بسیار خطرناك است. فشار خون باال 
در تمامى جوامع بسیار شایع اســت به طوریکه از هر 5 نفر 1 نفر مبتال به 

فشار خون باال است.
متخصص قلب و عروق افزود: کودکان و افراد بالغ باید حداقل سالى دوبار 
فشار خون خود را چک کنند. در برخى مواقع فشار خون به دلیل مشاهده 
پزشک و استرس فشار گیرى باال مى رود به همین دلیل نیاز است اگر فردى 
فشار خون باال داشت چند جلسه چک شود. اگر فشار خون باال باشد فرد باید 
دارو مصرف کند. هرچه فشار کمتر باشد بهتر است به شرطى که عالمت 
داشته باشد ولى فشار خون باال تحت هر شرایطى نیاز به مصرف دارو دارد.

محمدحسنى خاطرنشان کرد: فشار خون هاى خفیف معموال با رژیم غذایى، 
ورزش مناسب و اصالح استرس ها کنترل مى شود در غیر این صورت فرد 

باید دارو مصرف کند و یا اینکه دلیل دیگرى دارد که باید آن را رفع کرد.
وى چاقى و عوامل ژنتیکى را از عوامل ایجاد فشار خون باال برشمرد و گفت: 
فشــار خون باال خطرى جدى براى بیمارى هاى عروق کرونر محســوب 
مى شود ولى در بیش از 90 درصد موارد علت خاصى براى آن پیدا نشده است. 

 

کارگروه خدمات پیشگیرانه آمریکا توصیه کرده است افرادى که در معرض 
خطر بیمارى قلبى هستند، مصرف آســپرین با دز کم را به عنوان شیوه 

پیشگیرانه شروع نکنند.
این توصیه  براى  افراد در دهه هاى 40 و 50 زندگى موثر است که محتمال 
پزشک آن ها دز پایین آسپرین را به عنوان روش پیشگیرانه براى ایشان  

تجویز کرده است.
این کارگروه همچنین هشدار مى دهد افراد باالى 60 سال در صورتى که 
تا کنون حمله  قلبى  نداشته اند نباید آسپرین با دز پایین را به عنوان شیوه 

درمانى شروع کنند. 
کارگروه خدمات پیشگیرانه آمریکا در این خصوص به مطالعات اخیر اشاره 
مى کند که نشان مى دهد شروع استفاده از آسپرین به صورت روزانه، خطر 
خونریزى در دستگاه گوارش و مغز را دربرخواهد داشت. این خطر با افزایش 

سن، باالتر مى رود.
براى مدت ها ، پزشکان براى جلوگیرى از اولین حمله قلبى، براى بیماران 
خود آسپرین تجویز مى کردند. اما دکتر دونالد م. لوید جونز ، رئیس انجمن 
قلب آمریکا گفته است: «در شرایطى که افراد قادر به کنترل عوامل خطرساز 
مانند فشار خون باال و داروهایى مانند اســتاتین براى کاهش کلسترول 

هستند، مصرف آسپرین تفاوت زیادى ایجاد نخواهد کرد.» 
 در عین حال پزشکان این کارگروه هشدار مى دهند بیمارانى که در حال 
مصرف این دارو مى باشــند، نباید بدون مراجعه به درمانگاه و مشورت با 
پزشک خود، مصرف آن را متوقف کنند، همچنین به دلیل آنکه آسپرین از 
ایجاد لخته هاى خون که علت اصلى سکته  قلبى است جلوگیرى مى کند، 
افرادى که پیش از این ســابقه حمله  قلبى داشــته اند به هیچ وجه نباید 

مصرف این دارو را متوقف کنند.  

فشار خون نرمال باید چند باشد؟فواید بى نظیر آب گرم و عسل که نمى دانید

هشدار پزشکان نسبت به
 مصرف روزانه آسپرین

شاید فقط از فواید نوشیدن یک لیوان آب گرم در صبح مطلع هستید یا شاید فقط در 
مورد عالى بودن عســل براى پوست خود چیزى شنیده باشــید، اما آیا در مورد فواید 
ترکیب آب گرم و عسل و اینکه چه خواص شگفت انگیزى براى سالمت کلى بدن تان 

ایجاد مى کند چیزى شنیده اید؟

1. خواص آب گرم و عسل براى الغرى و کاهش وزن
بله ، نوشیدن آب و عسل مى تواند به کاهش وزن کمک کند. افکار آزار دهنده در مورد 
قند عســل را از ذهن خود پاك کنید، زیرا این یکى از مزایاى آن است. مى دانم این 
موضوع براى درست بودن کمى عجیب است، اما اینطور نیست. قند موجود در عسل 
یک قند طبیعى است (به عبارتى براى شما مفید است)، که منبع سالم کالرى را تأمین 
مى کند و نه تنها کالرى تامین مى کند، بلکه مى تواند به شما کمک کند تا هرگونه ولع 

مصرف نوشیدنى شیرینى که دارید را از خود دور کنید. 

2. فواید آب و عسل براى رفع یبوست
نوشیدن یک لیوان آب گرم با عسل صبح اول به بهبود سیستم هضم کمک مى کند. 
فواید ضد عفونى کننده عسل ضمن افزایش تولید مخاط روده به کاهش اسیدیته در 
معده شما کمک مى کند. همچنین به هیدراته شدن روده بزرگ و تزریق آب به داخل 
روده و مدفوع کمک مى کند. همه اینها باعث مى شــود شــما دفع خیلى راحت تر و 

منظم تر داشته باشید. 

3. کمک به سیستم ایمنى بدن و پوست
عسل داراى خواص شگفت انگیزى براى از بین بردن باکترى است. اگر به سراغ عسل 

خام و ارگانیک مى روید این عسل سرشار از آنزیم ها (براى هضم)، ویتامین ها و مواد 
معدنى است که منجر به محافظت بدن در برابر باکترى ها مى شود. 

4. کاهش آلرژى
با استفاده از عســل محلى و خام به بدن خود کمک مى کنید تا به گرده افشانى هاى 
منطقه تان ســازگارى پیدا کند. این کار به نوبه خود به کاهش آلرژى هاى محیطى 
کمک مى کند. اگر واقعاً به آنچه زنبورها در طرح بزرگ انجام مى دهند فکر کنید، این 
موضوع کامًال منطقى به نظر مى رســد. مى دانم که آب گرم براى کمک به آلرژى 

ضرورى نیست، اما هیدراته بودن هیچوقت چیز بدى نیست.

5. کمک به دریافت انرژى
عسل و آب گرم یک ترکیب رویایى جدید براى تقویت انرژى و جایگزین قهوه هستند. 
در مورد فواید سطح انرژى شما با هیدراته ماندن در همه جا صحبت شده است. بدن 
خود را مانند یک گیاه خانگى تصور کنید.  مى دانید وقتى آب دادن به آنها را فراموش 
کنید چقدر پژمرده و غمگین مى شوند؟ بدن شما در اصل همان کار را انجام مى دهد. 
مطالعات نشان داده است که حتى کمبود آب خفیف در بدن مى تواند احساس بى حالى، 
خواب آلودگى و تنبلى در شما ایجاد کند. پس بیایید عسل را به این معادله اضافه کنیم.

6. تسکین گلودرد و قطع سرفه
طبق گفته کلینیک مایو، آب گرم با عسل مى تواند به کاهش درد و تحریک گلو درد 
کمک کند. در حالى که آب گرم باعث نرم شدن آن مى شود، عسل به درمان درد گلو 
کمک مى کند. این عمل تسکین دهندگى و درمانى به کاهش سرفه شما نیز کمک 

مى کند، زیرا سرفه گاهى به دلیل تحریک گلو درد ایجاد مى شود.

7. سم زدایى
مخلوط عسل و آب گرم به دفع سموم از بدن کمک مى کند. با کمک به داشتن دفع 
منظم، به شما کمک مى کند بدن را به طور منظم از شر سمومى که مى توانند جمع و 
باعث بیمارى شوند، پاك کنید. افزودن لیمو به مخلوط مزایاى آن را افزایش مى دهد، 
زیرا لیمو به افزایش ادرار، دفع سموم به طور مکرر و سالم نگه داشتن دستگاه ادرارى 
کمک مى کند. لیمو حاوى اسید سیتریک است، که به حداکثر رساندن عملکرد آنزیم 

کمک مى کند و به نوبه خود باعث تحریک کبد و کمک به سم زدایى مى شود.

8. کمک به رفع نفخ
آیا کمى احساس ناراحتى و نفخ دارید؟ نوشیدن یک لیوان آب گرم و عسل براى رفع 
این مشکل به شما کمک خواهد کرد! عسل به خنثى ســازى گاز روده و نفخ کمک 

مى کند.

مصرف هفتگى چهار تا پنج عدد تخم مرغ در وعده هاى غذایى افراد، به غیر از برخى موارد 
خاص به توصیه پزشک، هیچ خطرى در زمینه افزایش چربى خون ندارد.

محمد هاشمى، متخصص بهداشت عمومى گفت: با نگاهى اجمالى به خاصیت هاى این 
خوراکى محبوب گفت: یکى از نگرانى هاى شایع در بین مردم که سبب احتیاط در مصرف 
تخم مرغ مى شود، باال رفتن کلسترول خون است. هرچند زرده تخم مرغ حاوى مقادیرى 
کلسترول است اما این مقدار تفاوت چندانى با میزان کلسترول در سایر منابع نظیر گوشت 
و لبنیات ندارد و با توجه به میزان نیازى که بدن به کلسترول دارد، هر فرد احتیاج زیادى 

به مصرف تخم مرغ دارد.  
هاشــمى، یکى از مهمترین ویژگى هاى تخم مرغ را وجود پروتئین در آن اعالم کرد و 
گفت: این پروتئین شامل تمام اسیدآمینه هاى ضرورى براى بدن انسان است و با توجه 
به قابلیت هاى باالى جذب آن نسبت به سایر منابع پروتئینى نظیر لبنیات و گوشت ها، 

غنى تر به نظر مى رسد.
این متخصص بهداشت عمومى گفت: عمده این پروتئین در قسمت سفیده آن قرار دارد اما 

برخالف باور عمومى، زرده تخم مرغ نیز از وجود این ماده حیاتى بى بهره نیست.  
هاشمى افزود: عالوه بر آن، زرده تخم مرغ سرشار از چربى هاى غیراشباع و امگا 3 است 
که براى سالمت قلب مفید بوده و از سوى دیگر منبعى غنى براى انرژى به شمار مى رود.  
هاشمى بیان داشــت: مصرف تخم مرغ در کنار منابع فقیر از پروتئین نظیر نان، برنج یا 
ترکیب آن در تهیه کوکو با سیب زمینى موجب فرآورى یک غذاى کامل از نظر انرژى و 

مواد مغذى براى افراد مى شود. 

در هفته چندتا تخم مرغ بخوریم؟ آیا چاى داغ باعث 
سرطان مرى مى شود؟

چاى داغ در کنار تمام این لذت ها و مزایاى سالمتى، معایبى هم دارد که 
نباید از آن ها غافل شد. به همین دلیل توصیه مى شود کمى صبر کنید تا 

نوشیدنى هاى گرم، تا دماى زیر 60 درجه  سانتیگراد خنک شوند.
مطالعه اى که در ایران انجام شد نشان داد: در افرادى که روزانه بیش از 
3 فنجان (700 میلى لیتر) چاى داغ با دماى 60 درجه  سانتیگراد یا باالتر 
مى نوشند، خطر ابتال به سرطان مرى 90 درصد افزایش یافته است. البته 
منظور محققان، به طور کلى نوشیدنى هاى داغ است. تحقیقات دیگرى 
نشان مى دهند که نوشــیدن چاى داغ به تنهایى باعث ایجاد سرطان 
نمى شــود بلکه عوامل خطر دیگرى مانند استعمال ســیگار یا قلیان، 
نوشــیدن الکل، مصرف تنباکو، رژیم غذایى نامناسب و قرار گرفتن در 
معرض آلودگى هوا نیز مى توانند خطر ابتال به برخى از انواع سرطان ها 

را افزایش دهند.
مرى یک لوله  عضالنى توخالى است که مایعات، بزاق و غذاى جویده 
شده را از دهان به معده منتقل مى کند. در هر دو انتهاى مرى، عضالت 
حلقوى به نام عضالت اســفنگترى وجود دارند که ورودى و خروجى 
مرى را باز و بسته مى کنند. ســرطان مرى زمانى اتفاق مى افتد که در 
مرى تومور رشد کند یا سلول هاى آستر مرى تغییر کنند. دو نوع سرطان 

مرى وجود دارد:
سرطان سلول سنگفرشى: این نوع سرطان هنگامى اتفاق مى افتد که 

سلول هاى نازك مسطح که درون مرى را پوشانده اند تغییر کنند.
آدنوکارسینوما: این نوع ســرطان در مجارى مخاطى مرى و معموًال در 

قسمت تحتانى مرى اتفاق مى افتد.
کارسینوماى سلول سنگفرشــى مرى (ESCC) نوعى سرطان مرى 
مرتبط با چاى داغ است که در مطالعات باال ذکر شده است.  شایع ترین 
عالمت ESCC یا هر نوع سرطان مرى، مشکل در بلع یا بلع دردناك 
اســت. عالوه بر این ممکن اســت فرد عالئمى مانند ســرفه  مزمن، 
سوء هاضمه یا سوزش سردل، کاهش وزن، کاهش اشتها و خونریزى 

از مرى را تجربه کند.

گرسنه هستید. یک پاکت چیپس برمى دارید و شروع به خوردن مى کنید. 10 دقیقه 
بعد، چیپس ها تمام شــده اند اما احساس گرسنگى شــما از بین نرفته است. به گفته 
کارشناســان تغذیه، برخى از مواد غذایى باعث گرسنگى بیشتر شما مى شوند. موارد 

از این جمله هستند:

آبمیوه:
 آبمیوه  ها مملو از قند هستند. ممکن است حاوى ویتامین ها و مواد معدنى هم باشند 
اما بخش زیادى از فیبرها در فرآیند تهیه آن از بین مى روند.هیچ چربى یا پروتئینى در 
آبمیوه وجود ندارد که به کاهش جذب قند در خون کمک کند. به همین دلیل، آبمیوه 
مى تواند باعث افزایش سریع قند خون و افت ســریع آن شود. این کاهش قند خون 

باعث مى شود به فاصله کمى از خوردن آنها دوباره احساس گرسنگى کنیم.

ماست کم  چرب:
 ماست هاى کم چرب معموال قند باالیى دارند. افزون بر این، ماست نیازى به جویدن 
ندارد. عمل جویدن به افزایش سیرى ما کمک مى کند. براى دوستداران ماست ها، 
ماست یونانى انتخاب خوبى است، زیرا دو تا ســه برابر ماست معمولى پروتئین دارد 
و احساس ســیرى طوالنى ترى در ما ایجاد مى کند. همچنین با مصرف ماست هاى 

پرچرب مى توانید سطح انرژى خود را یکنواخت نگه دارید.

تنقالت: 
تنقالتى مانند چیپس یا چوب شور به دلیل داشتن سدیم باال مى توانند به کم آبى بدن 

منجر شوند. ما معموال این حالت تشنگى را با گرسنگى اشتباه مى گیریم. افزون بر این، 
این نوع تنقالت بیشتر حاوى کالرى خالى هستند و ویتامین ها و مواد معدنى، پروتئین 
و فیبر بسیار کمى دارند. بنابراین ما صرفا هنگام خوردن آنها مى توانیم احساس خوبى 

داشته باشیم.

مواد غذایى حاوى ام اس جى:
 مونوسدیم گلوتامات به ام اس جى (MSG) نیز معروف است، طعم دهنده اى است 
که در غذاهاى چینى، گوشت هاى فرآورى شده، سوپ ها و... یافت مى شود. تحقیقات 
نشان داده است ام اس جى باعث افزایش اشتها مى شود. بنابراین هنگام خرید از تهیه 

مواد غذایى که حاوى این افزودنى هستند پرهیز کنید.

مواد غذایى حاوى قند باال مانند دونات، کلوچه، پاى:
 این مواد غذایى مملو از قند به سرعت در بدن به گلوکز تجزیه مى شوند. در این حالت، 
انسولین بیشترى در بدن ترشح مى شود. وارد شدن میزان زیادى انسولین به سلول ها، 
کاهش قند خون آنها را در پى دارد. این قند خون پایین تا مدت زیادى در ما گرسنگى 

ایجاد مى کند. 

مطالعه اى نشان مى دهد که خوردن قارچ مى تواند خطر ابتال به افسردگى را کاهش 
دهد. دانشگاهیان معتقدند که اسید آمینه ضد التهابى تولید شده توسط قارچ مى تواند 

در پشت این اثر باشد.
مطالعات قبلى نشــان داده بود که ارگوتیونین مى تواند بــه کاهش احتمال ابتال به 
اسکیزوفرنى ، اختالل دوقطبى و افسردگى کمک کند. پتاسیم موجود در قارچ نیز به 

کاهش اضطراب کمک مى کند.
اما محققان تشــخیص ندادند که چه نوع قارچ خورده مى شــود بنابراین نتوانستند 

تشخیص دهند که کدام یک در کاهش بیمارى هاى روانى بهترین هستند.
در پایان این نتایج مشــخص شــد که احتماال قارچ مى تواند تاثیــر مثبتى بر روى 

جلوگیرى از بروز بیمارى هاى مرتبط با روان و افسردگى داشته باشد.
همچنین یک مطالعه دیگر مدعى شده اســت که یک داروى روانگردان موجود در 
قارچ مى تواند به عنوان یک داروى ضد افسردگى عمل کند. سایلوسیبین ، ترکیبى 

که به طور طبیعى در برخــى از قارچ ها وجود 
دارد ، ممکن است بتواند ارتباطات طوالنى 

مدت بین نورون هاى مغز را تا 10 درصد 
افزایش دهد. یک تیم تحقیقاتى از دانشگاه 

ییل معتقد است که این ارتباطات مى تواند 
تأثیرات افسردگى را بر فرد کاهش دهد.

درمان افسردگى با قارچ؟

مواد غذایى که شما را گرسنه تر مى کنند

جود
ى

آگهى تغییرات
شرکت توان کار آیریک سهامى خاص به شماره ثبت 48480 و شناسه 
ملى 10260666886 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/06/29 عنوان زیر به موضوع شــرکت ماده 2 اساسنامه 
اضافه شــد: ثبت موضوع فعالیت زیر بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشــد : تایپ و تکثیر : در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1207503)

آگهى تغییرات
شــرکت اول درمان آمیتیس آریا با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 62244 و 
شناسه ملى 14008277386 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/07/05 حمیدرضا زینلى کفرانى بشماره ملى 5650008817 بعنوان رئیس 
هیات مدیره - محمد جواد کاظمى بشماره ملى 1080322981 بسمت عضوهیات 
مدیره و مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى 
باشد . روزنامه نصف جهان براى چاپ اگهیهاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1207494)
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نمایندگان شایسته اصفهان و ایران در سومین دوره 
مســابقات کمپانى هاى جهان به میزبانى کشور 
یونان خوش درخشیدند و با کسب عنوان سوم تیمى 

و دریافت 64 مدال به کار خود پایان دادند. 
کاروان اعزامى جمهورى اسالمى ایران با حضور 
113 ورزشکار در 6 رشــته از این رقابتها شرکت 
داشت که سهم استان اصفهان  50 درصد شرکت 
ورزشکاران اعزام شده و کسب 14 مدال طال،13 

نقره و 10 برنز بود.  
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان یکى از نمایندگان 
کشــورمان در این رقابتها با اعزام 50نفر به همراه 
فاطمه نصرآبــادى نماینده شــهردارى اصفهان 

و مجمــوع 51 ورزشــکار در رشــته هــاى دو و 
میدانى،فوتبال،تنیــس روى میز و شــنا به نتایج 

درخشانى دست یافت.
به دنبال افتخار آفرینى ورزشــکاران کارگر استان 
اصفهان در مسابقات جهانى 2021 یونان، مهندس 
محمود امدادیان، سرپرست هیات ورزشى کارگران 
استان اصفهان پیام تبریکى منتشر کرد. در این پیام 
آمده است: باعث افتخار است که  کارگران تالشگرو 
غیرتمند ســرزمین عزیزمان عالوه بر موفقیت در 
عرصه هاى کارى و علمى، در فعالیت هاى ورزشى 
این گونه مقتدرانه  مى درخشند. مسلماً  این روحیه 
و رفتار نمونه ، الگوى مناســبى براى جامعه کار و 

تالش کشور است.
کسب عنوان ســوم تیمى و دریافت 64 مدال  در 
مســابقات 2021 کمپانى هاى جهان به میزبانى 
کشور یونان  نشانه  عزم و اهتمام  کارگران  برومند 
سرزمینمان براى کسب بلندترین قله هاى افتخار 

در عرصه ورزش جهانى کارگران  است.
اینجانب به سهم خود این موفقیت که نشان لیاقت 
وشایســتگى جهاد گران عرصه تولید که در نتیجه  
هماهنگى ، همدلى و برنامه ریزى جمعى  به دست 
آمده است  را به جامعه کارو تولید و به خصوص فعاالن 

ورزش کارگران استان اصفهان تبریک مى گویم.
شایان ذکر است نمایندگان شایسته استان و کشور 

در این رقابت ها در بخش بانوان با کسب 7 مدال 
طال خوش درخشیدند.

فاطمه نصر نصر آبادى گروه b (ماده 1500متر طال 
انفرادى، ماده 5000 متر  مدال طال، ماده 800 متر 

مدال طال)
طاهره عبد ا... زاده  گروه a (ماده  1500متر مدال 

طال، ماده 800 متر مدال طال)
زهره دادخواه (پرتاپ نیــزه مدال طال، پرتاب وزنه  

مدال  طال)
2 مدال نقره: طاهره عبد ا...  گروه 400a  متر، سارا 

b قمصرى گروه 400 متر انفرادى
پنج مدال برنز: مریم سادات شــیخان (گروه  b، ماده 

1500 متر انفرادى  مدال  برنــز، ماده  400 متر مدال  
برنز، ماده 800 متر مدال برنز) سارا قمصرى (گروه سنى 

b، ماده 100 متر  مدال برنز، پرتاب وزنه مدال برنز)

a شنا - گروه سنى
على حمزه اى (مقام اول 50 متر قورباغه، مقام اول 
100 متر قورباغه، مقام دوم 50 متر آزاد، مقام دوم 

50متر پروانه، مقام دوم 100 متر کرال سینه
سید جواد موســوى زاده (مقام اول 100 متر کرال 
پشت، مقام دوم 100 متر مختلط، مقام سوم 50متر 

کرال پشت، مقام سوم 200 متر آزاد)

b گروه سنى
داوود شریفى (مقام دوم 100 متر کرال پشت، مقام 

سوم 100 متر کرال سینه)
مجتبى مکتوبیان (مقام دوم 100 متر قورباغه، مقام 

دوم 50 متر قورباغه)

c گروه سنى
امیر طاقونکى (مقــام اول 100 متر قورباغه، مقام 
اول 50 متر قورباغه، مقام دوم 50 متر پروانه، 50متر 

کرال پشت)
على اکبر عاملى (مقام اول ماده 50 متر پروانه، مقام 
اول 100 متر مختلط، مقام دوم 200 متر آزاد، مقام 

سوم 50متر پروانه)

رقابت هاى تیمى
مقام دوم ماده 4در 50 متر مختلط
مقام سوم چهار در 100 متر تیمى

افتخار آفرینى ورزشکاران کارگر استان اصفهان 
در مسابقات جهانى 2021 یونان

مصطفــى نباتى نــژاد، رئیــس مرکز 
پژوهش هاى شوراى شــهر اصفهان با 
اشــاره به روزهاى گذار مدیریت شهرى 
گفت: تغییر و تحول در بستر حیات جامعه 
و سازمان ها امرى بدیهى است و این تغییر 
در رویکردها، ساختارها و جابجایى افراد 

نشان داده مى شود. 
وى ادامه داد: بعد از انتخابات اصوال تغییر 
و تحوالتى بر اساس رأى و انتخاب مردم 
شکل مى گیرد که ذینفعان محورى این 
تغییرات، یکى از واکنش هاى سه گانه را 
به نمایش مى گذارند؛ مقاومت، همراهى 

و بى تفاوتى.
وى با بیــان اینکه واکنــش ذى نفعان 
یعنى مردم به تغییرات بستگى به برخى 
عوامل دارد، گفت: برخى ریشه در مسائل 
خارج از اراده آنها دارد که به صاحبان امر 
هشــدار مى دهم مراقب باشند خواسته 

یا ناخواســته مردم را به بى تفاوتى سوق 
ندهند؛همچنین بــى تفاوتــى متاثر از 
پایین آمدن برخى شاخصه هاى سرمایه 
اجتماعى به جامعه ما نفــوذ کرده که از 
مدیریت شــهرى انتظار مى رود هرچه 
ســریع تر هرگونه تغییر و یــا تثبیت در 
الیه اول مدیران را به اتمام برســاند و به 
حفظ سرمایه هاى اجتماعى مبادرت کند. 
مدیران منصوب شده نیز در تکریم سرمایه 
انسانى مدیریت شــهرى اعم از کارگر و 
کارمند، پاکبان و آتش نشــان، نیروهاى 

خدماتى و ... کوشا باشند.
وى از نخبگان اســتان خواست به طور 
جدى از استاندار بخواهند بیشتر از اینکه 
مقیم اصفهان باشد در تهران پیگیر حل 
مســائل اصفهان باشــد و افزود: ریشه 
مشکالت اصفهان به بى تدبیرى پایتخت 

نشینان در ادوار مختلف بر مى گردد.

استاندار فقط در تهران 
پیگیر حل مسائل اصفهان باشد

در کوره شــش تنى قــوس الکتریکى 
کارگاه ریخته گرى و مدلسازى مدیریت 
مهندسى نت شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان، سى هزارمین ذوب براى تأمین 
قطعــات وتجهیزات مورد نیــاز کارخانه 

تولید شد.
«بهمن خجسته بخت»، سرپرست کارگاه 
ریخته گرى و مدلســازى کارخانه ذوب 
آهن اصفهان گفت: ســى هزارمین ذوب 
این کوره از ابتداى تاسیس این کارخانه و 

آغاز به کار این کارگاه به دست آمده است.
وى با تاکید بر نقش این کارگاه در تامین 
قطعات وتجهیزات مورد نیاز شرکت افزود: 
مجموعه کارگاه هاى ســاخت مدیریت 
مهندسى نت با هدف حمایت و پشتیبانى از 
خط تولید ایجاد شده است و وجود 18 هزار 
مدل قطعه ریخته گرى در این کارگاه، گواه 
بر نقش عظیم این کارگاه در پشتیبانى از 
تعمیرات بخش هــاى مختلف ذوب آهن 

اصفهان است.

انجام 30 هزارمین ذوب در کارگاه 
ریخته گرى ذوب آهن 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانى به 197 آسیب دیده 
ناشى از 71 حادثه به وسیله 79 تیم عملیاتى این جمعیت در هفته سوم مهرماه خبر داد.

داریوش کریمى اظهار کرد: پوشــش امدادى 71 حادثه در هفته قبلى انجام شده است و 
197 آسیب دیده ناشــى از این حوادث در این مدت از خدمات امدادى هالل احمر استان 

اصفهان بهره مند شدند. 
وى در مورد حوادث تحت پوشش این جمعیت از روز شنبه 17 تا جمعه 23 مهرماه اضافه 
کرد: در این بازه زمانى 41 حادثه جاده اى، 10 حادثه شهرى، پنج خدمت حضورى و 15 
حادثه صنعتى و کارگاهى به وسیله نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش 

داده شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: در امدادرسانى به 
حوادث رخ داده، نجات یافتگان 74 نفر بودند که از این تعداد، 48 نفر به بیمارستان ها منتقل 

شدند و 26 نفر خدمات درمانى سرپایى دریافت کردند.
کریمى تصریح کرد: 205 نفر نیروى عملیاتى نجاتگر و امدادگر این جمعیت در قالب 79 
تیم عملیاتى با به کارگیرى 70 دستگاه خودروى امدادى و همراه داشتن تجهیزات الزم 
امدادى در عملیات یاد شده فعالیت داشته اند و در این مدت، 9 مورد عملیات رهاسازى به 

وسیله نیروهاى این جمعیت انجام شده است.

«خانه همکارســتان» اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان با حضورنایب رئیــس اتاق ایران و 

اعضاى هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان افتتاح شد.
خانه همکارستان، پاتوق جوانان مســتعد و نخبه حوزه 
کســب و کار و محل تخصصى کتاب، فیلم، پادکست، 
جزوات آموزشى و میزهاى گفت وگو در حوزه کارآفرینى 

و کسب و کاراست. 
کتابخانه تخصصى حــوزه کســب و کار و کارآفرینى، 
چهارشــنبه هاى کارآفرینى شــامل دورهمى با حضور 
کارآفرینان برتر و فعاالن حوزه کســب و کار، تشــکیل 
کارگروه هاى نخبگانى در همکارستان با هفت کارگروه 
حل مسئله، تعالى بازرگانى، طراحى بازى آموزشى، رسانه 

کسب وکار، میزهاى گفت وگو، آموزش و توانمندسازى 
و هسته مرکزى جوانان، از برنامه هاى خانه همکارستان 
مى باشد.  الزم به ذکر است نایب رئیس اتاق ایران و هیئت 
رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان در پایان این مراسم از دوره 
بازرگان کوچک پارلمان بخــش خصوصى اصفهان نیز 

دیدن کردند.

افتتاح «خانه همکارستان» اتاق بازرگانى اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گزارشى 
از عملکرد این شرکت در خصوص تأمین آب شرب و جمع 
آورى، تصفیه و دفع فاضالب جمعیت تحت پوشش در یک 

دهه گذشته ارائه کرد.
مدیرعامل و اعضاى شوراى معاونین آبفاى استان اصفهان 
با استاندار جدید دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گزارشى 
از عملکرد این شرکت در خصوص تأمین آب شرب و جمع 
آورى، تصفیه و دفع فاضالب جمعیت تحت پوشــش در 

یک دهه گذشته ارائه کرد.
هاشــم امینى با اشــاره به اینکه هم اکنون 98 شــهر و 
949 روســتا از خدمات آبفاى اســتان اصفهان استفاده 
مى کنند، گفت: بعد از یکپارچه ســازى شرکت هاى آب 
و فاضالب شهرى و روســتایى، خدمت رسانى به مردم 
محروم روستاها سرعت بیشترى گرفت و با اجراى طرح 
100-300 بیش از 300 کیلومتر لولــه گذارى در مدت 
100 روز انجام شد تا آب شــرب پایدار براى روستاییان

 فراهم شود.
■■■

رضا مرتضوى، استاندار اصفهان نیز در سخنان کوتاهى 
ابراز امیدوارى کرد با همکارى استاندارى و سایر نهادهاى 

خدمات رسان بتوان موضوعاتى همچون کاهش سرانه 
مصرف، بازچرخانى آب و تأمین آب شرب پایدار مردم را با 
توجه به خشکسالى هاى اخیر و مشکالت موجود، سرعت 

بیشترى بخشید.

نخستین نشست مدیرعامل و شوراى معاونین آبفاى استان با استاندار 

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان خبر داد؛

امدادرسانى هالل احمر به 197 آسیب دیده در هفته سوم مهر ماه

مدیر سرپرستى بیمه سالمت شمال استان اصفهان از تمدید اعتبار سیستمى بیمه هاى 
سالمت همگانى و روستائیان به مدت سه ماه خبر داد.

مســلم آشــورى گفت: با توجه به پایان یافتن اعتبار دفترچه هاى بیمه شــدگان عضو 
صندوق هاى سه گانه در پایان شهریورماه، ارائه خدمات به مدت سه ماه دیگر به صورت 

متمرکز و سیستمى در ستاد سازمان تمدید شده است.
وى گفت: این اقدام سازمانى در راستاى رضایتمندى بیمه شدگان و پیشگیرى از ایجاد 
شلوغى و تجمع در دفتر هاى پیشخوان در شــرایط شیوع کرونا و خطر هاى ناشى از این 

ویروس همه گیر و گسترش این بیمارى است.
مدیر سرپرستى بیمه سالمت شمال استان اصفهان افزود: امیدواریم در مدت سه ماه آینده، 
بیمه شدگان و افراد فاقد پوشش بیمه اى به منظور تمدید و یا ثبت درخواست پوشش بیمه 
معتبر از طریق سامانه هاى خدمات غیرحضورى سازمان و نیز دفاتر پیشخوان دولت طرف 

قرارداد اقدام کنند.
آشورى تأکید کرد: بیمه شدگانى که پوشش بیمه آن ها به صورت سیستمى تمدید اعتبار 
شده و سایر بیمه شدگانى که هم اکنون داراى پوشش بیمه معتبر هستند، در فاصله زمانى40 
http://eservices.ihio.gov.ir/ روز مانده به پایان اعتبار، با مراجعه به سایت

esc نسبت به تمدید اعتبار پوشش بیمه خود اقدام کنند.
وى تصریح کرد: اعتبار دفاتر روســتاییان و ســالمت همگانى تا پایــان آذر 1400 
تمدید شــده و پس از این تاریخ، تمدید اعتبار سیســتمى در ســتاد سازمان متوقف 

خواهد شد.

تمدید اعتبار دفترچه بیمه سالمت همگانى و روستاییان

کارشــناس هواشناسى اســتان اصفهان از کاهش 4 تا 6 
درجه اى دماى هواى استان و ماندگارى توده هواى سرد به 

ویژه در مناطق کوهستانى تا ابتداى آبان خبر داد.
 آسیه آقایى با اشاره به روند کاهش محسوس دما در نیمه 

غرب و جنوب استان از روز سه شنبه گفت: از پنجشنبه این 
هفته نیز هواى سایر نقاط استان سرد خواهد شد و دما در 
مناطق کوهستانى به کمتر از صفر درجه سانتیگراد خواهد 
رسید. وى با بیان اینکه جوى به نسبت پایدار تا پایان هفته 

در سطح استان حاکم است، افزود: آسمان بسیارى از مناطق 
صاف تا قسمتى ابرى و در نیمه غربى استان وزش باد شدید 
پیش بینى مى شود، ضمن اینکه در مناطق مستعد خیزش 

گرد و خاك محلى و موقت دور از انتظار نیست.

ورود توده هواى سرد به غرب و جنوب اصفهان 

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى سه نفر که با 
برداشت غیرمجاز یک هزار و 500 میلیارد ریال از حساب 
یک مؤسسه قرض الحسنه، اقدام به خرید ملک، خودرو و 

سرمایه گذارى در بورس کرده بودند، 
خبر داد.

سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار 
کرد: مأموران پلیس امنیت عمومى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان در 
ادامه اقدامات کنترلى و نظارت هاى 
هوشمندانه خود از فعالیت مجرمانه 
ســه نفر از کارمندان یک مؤسسه 
قرض الحســنه که باعث اخالل در 
نظام اقتصادى کشور شــده بودند، 
مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
وى افزود: در تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناسان 
این پلیس مشخص شــد افراد مذکور بدون هماهنگى با 
اعضاى هیئت مدیره بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد ریال 

را به صورت غیرمجاز از منابع مالى مؤسســه خارج و این 
مبالغ را صرف خرید ملک، خودرو و ســرمایه گذارى در 

بورس و بانک ها کردند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به 
حساســیت موضوع و جلوگیرى از تضییع حقوق سپرده 
گذاران مؤسسه مذکور و ایجاد نارضایتى در جامعه مراتب 
به صورت ویژه و میدانى در دستور کار قرار گرفته و با اخذ 

مجوزهاى قضائى الزم طى یک عملیات ضربتى متهمان 
دستگیر و به پلیس امنیت عمومى استان منتقل شدند.

وى با اشاره به اعتراف صریح متهمان به جرم خود گفت: 
در ادامه با پیگیرى هاى کارشناسان 
پلیس، تمامى اموال خریدارى شده 
توسط متهمان شــامل پنج دستگاه 
خودروى خارجى، ســه بــاب مغازه 
تجارى، هفت باب آپارتمان و چهار 
باب باغ شناسایى و به حساب صندوق 

قرض الحسنه بازگردانده شد.
ســردار میرحیدرى با بیــان اینکه 
متهمان دســتگیر شــده با تشکیل 
پرونده به مرجع قضائى تحویل و با 
قرار قانونى میلیــاردى روانه زندان 
شدند، از ادامه تحقیقات توسط کارشناسان پلیس خبر داد 
و گفت: پلیس با هوشمندى باالیى که بر جامعه دارد اجازه 
نخواهد داد عده اى براى کسب منفعت خود حقوق مردم 

را پایمال کنند.

دستگیرى 3  کارمند یک قرض الحسنه در اصفهان
 1500میلیارد ریال از اموال سپرده گذاران به حساب صندوق بازگردانده شد


