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خیره شدن به نور شدید باعث عطسه مى  شود؟افت فشار آب در اصفهان همانند تابستان اکران آنالین «تک تیرانداز» از آبان ماه دعواى 2 وزارتخانه بر سر شیر خشک! نورافکن فصل جدید را با رکوردشکنى آغاز کرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

شلغم براى چه 
افرادى خوب 

نیست!

کاهش 95 درصدى نذورات امامزادگان اصفهان
3
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پیک ششم 
هنوز به اصفهان 
نرسیده است

معموًال مصرف شلغم در زمستان براى 
پیشگیرى و درمان سرماخوردگى توصیه 

مى شود ولى مصرف شلغم براى همه مفید نیست.
1) آنتى اکسیدان زیاد براى ما بد است

خوردن شلغم به طور منظم و متوسط براى کاهش...

مســئول بیمارى هــاى واگیر مرکز بهداشــت 
اصفهان، گفت: پیک شــیوع کرونا در اصفهان 
شروع نشده اســت و هنوز در مسیر نزولى پیک 

پنجم کرونا قرار داریم.
رضا فدایى اظهار کــرد: روزانه حدود 80 هزار دوز 
واکسن کرونا به همشهریان در 45 مرکز تجمیعى 
و 80 مرکز معمولى براى واکسیناسیون شهروندان 
تزریق مى شود و ظرفیت کارى این مراکز روزانه 

150 هزار دوز واکسن کروناست...

الزامات کرونایى در اصفهان از آبان ماهالزامات کرونایى در اصفهان از آبان ماه
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا تشریح کرد؛سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا تشریح کرد؛

3

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد؛

سرمربى سپاهان: 
اینطور بازى کنیم به مشکل

 بر خواهیم خورد
سرمربى تیم فوتبال سپاهان در نشست خبرى پس از پیروزى 2 بر صفر 
تیمش برابر مس رفسنجان در اولین مسابقه لیگ برتر گفت: نیمه 
اول خیلى بازى دلچسبى نبود، خیلى شرایط خوبى نداشتیم. 10 

دقیقه اول بازى فوق العاده معمولى که...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت: 
هنوز در مسیر نزولى پیک پنجم کرونا 

قرار داریم

آمادگى اصفهان 
براى مقابله با سیالب  

و آبگرفتگى

چه خبر از مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...؟
3

مهندس با مهندس با 
قیچى برگردانقیچى برگردان
 شروع کرد 

4

2
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وزیر نیرو: وزیر نیرو: 

88 شهر بزرگ  شهر بزرگ 
کشور کشور 

تنش آبى تنش آبى 
شدید دارندشدید دارند

احمد مهران فر
 اولین بازیگر «پاکول» شد

فرماندهى انتظامى تهران خبرداد؛فرماندهى انتظامى تهران خبرداد؛

دستگیرى دستگیرى 
بزرگ ترینبزرگ ترین
 باند هک باند هک

 اینستاگرام  اینستاگرام 
در کشوردر کشور

مدیرکل دفتربازرسى، مدیریت عملکرد و امورحقوقى استاندارى اصفهان از آرش اخوان 
طبسى مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى استان تقدیر کرد.

صادق کرمى با حضور در اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان از آرش اخوان 
طبسى مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى اســتان در خصوص دیدارهاى چهره به چهره 

مدیران با مردم با اهداء لوح سپاس تقدیرنمود.
در متن این لوح آمده است: باالترین اجر و پاداش کارکنان متعهد ودلسوز که با همت وافر 
نسبت به انجام امورمحوله و وظایف سازمانى اهتمام مى ورزند، کسب رضایت و خشنودى 
الهى خواهد بود وخدمت خالصانه توفیقى است که خداوند متعال نصیب خاصان درگاه 
خود مى نماید وقطعا تالش صادقانه همکاران عزیز در جهت پیشــرفت و توسعه ایران 

اسالمى موهبتى است که مردم شریف این سرزمین قدردان آن خواهد بود.

تقدیر از مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نظام پیشنهادها مانند 
اتاق فکر و مرکز خالقیت سازمان عمل کرده و امیدواریم 
مبناى حرکت، رشد و بالندگى بانک و همچنین راهى به 

سوى مدیریت مشارکتى باشد.
حجت اله مهدیان در پنجمین جلسه شوراى نظام 
پیشنهادهاى بانک توســعه تعاون که با حضور 
اعضاء برگزار شــد ضمن تقدیــر از تالش هاى 
صورت گرفته براى استقرار نظام پیشنهادها در 
بانک، افزود: به طور قطع وجود چنین نظامى در 
یک سازمان و ساماندهى پیشنهادها و ایده هاى 
ارائه شده از سوى کارکنان که درگیر فعالیت هاى 
عملیاتى بانک هســتند، مى تواند منشــا تحول 

بانک باشد.
رییس شوراى نظام پیشــنهادهاى بانک توسعه 
تعاون با بیان اینکه ممکن اســت افراد بر اساس 

یک جرقه فکرى و ایده خام پیشنهادهایى را مطرح کنند 
که کامل نباشــد توصیه کرد دبیرخانه با دید باز و با نگاه 
یارى دهنده آن موضوع را بررســى کرده و به پیشنهاد 

دهنده بازخورد مناسبى ارائه کنند.
وى، همچنین لزوم برنامه ریزى مناسب براى مشارکت 

بیشتر کارکنان را خواستار شد و بر اجراى پیشنهادهاى 
مصوب در کمترین زمان ممکن توسط واحدهاى سازمانى 

تأکید کرد.

در ادامه این جلسه ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزى و 
فناورى اطالعات بانک با ارائه گزارشى پیرامون شکل 
گیرى نظام پیشــنهادها در بانک افزود: باید این نظام با 
اولویتهــاى کارى و برنامه هاى درون ســازمانى پیوند 
بخورد و به عنوان یک ابزار براى ارتقاء و توســعه بانک 

مورد استفاده مدیران قرار گیرد.
وى افزود: بــا توجه به تغییرات مدیریتى، سیاســتهاى 
جدیدى براى نظام پیشنهادها در نظر گرفته شده است 
که از مهمترین آن مى توان به اصالح و بازنگرى 
دستورالعمل نظام پیشنهادها اشاره کرد که ضمن 
تسریع در ارزیابى پیشنهادها، زمینه مشارکت کلیه 

واحدهاى بانک را به همراه خواهد داشت.
گفتنى است در ادامه این جلســه 8 پیشنهادى 
که توسط کمیته هاى تخصصى مورد تأیید قرار 
گرفته بود توسط دبیر شــوراى نظام پیشنهادها 
مطرح شد که از این تعداد ، 6 پیشنهاد مورد تأیید 
اعضاء قرار گرفت که یکى از مهمترین آنها بهره 
مندى مســتمرى بگیران و وظیفه بگیران بانک 
از خدمات رفاهى، هماننــد کارکنان نظام بانکى 

کشور بود.
در آخر دبیر شــوراى نظام پیشــنهادهاى بانک توسعه 
تعاون ابراز امیدوارى کرد با توجه بــه ایجاد ارتباط بین 
پیشنهادهاى مصوب و نظام برنامه ریزى و پایش بانک، 
این پیشــنهادها با جدیت بیشترى توســط واحدهاى 

سازمانى مورد توجه قرار گرفته و به اجرا درآیند.

نظام پیشنهادها راهى به سوى مدیریت مشارکتى است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى استان اصفهان، گفت: 538 نوعروس تحت حمایت طى 
شش ماهه نخست امسال، روانه خانه بخت شدند.

 کریم زارع افزود: براى تامین خدمات ازدواج مددجویان تحت حمایت  کمیته امداد به 
ارزش 8 میلیارد تومان هزینه شده است. او تصریح کرد: جهیزیه مددجویان با مشارکت 

خیرین و کمیته امداد و مراکز نیکوکارى تامین و به آنان اهداء شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى استان اصفهان خاطر نشان کرد: اقالم جهیزیه شامل 
یخچال، فریزر، تلویزیون 32 اینچ، لباسشویى اتوماتیک 7 کیلویى، اجاق گاز فر دار، جارو 

برقى بود که با ارزش بالغ بر 25 میلیون تومان مى باشد.
او گفت: 946نو عروس تحت حمایت در نوبت دریافت جهیزیه و هدیه ازدواج قرار دارند 

که به یارى خدا با مشارکت خیران به خانه بخت بروند.

نوعروسان اصفهانى راهى خانه بخت شدند

مدیر عامل صنــدوق پژوهش و فناورى دانشــگاه آزاد 
اسالمى و رییس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان به 
منظور گسترش بازار محصوالت دانش بنیان، تفاهم نامه 

همکارى امضاء کردند.
مدیر مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: تفاهم نامه همکارى هاى مشترك 
میان پیام نجفى رییس دانشــگاه آزاد اســالمى استان 

اصفهان و دکتر عســکرى غالم زاده لدارى مدیر عامل 
صندوق پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى امضاء 

شد.
کامران صفوى افزود: این تفاهم نامه به منظور تشریک 
مساعى در حمایت و گســترش بازار محصوالت دانایى 
محور و دانش بنیان و همچنین ارائه کمک ها و خدمات 
مالى و پشتیبانى به مراکز نوآور و موسسات دانش بنیان 

امضاء شد.
رییس منطقه 2 مراکز رشد فناورى دانشگاه آزاد اسالمى 
تصریح کرد: هــدف از امضاء این تفاهــم نامه، تعیین 
وظایف و اختیارات طرفین حاضر در راســتاى تسهیل 
اجراى ماده 45 قانون برنامه چهارم توســعه و ماده 44 
قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیــر و ارتقاء نظام مالى

 کشور است.

تفاهمنامه همکارى دانشگاه آزاد اصفهان و صندوق پژوهش و فناورى دانشگاه

با توســعه زیرســاختهاى مخابراتى در شهرك وحدت 
جوشقان قالى، ظرفیت سازى جدید براى واگذارى تلفن 
ثابت و سرویس ADSL در این منطقه صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، با 
توجه به شرایط ویژه ایجاد شده ناشــى از ظهور پدیده 
کرونا ویروس و به منظور بهره مندى عموم شهروندان به 
خصوص دانش آموزان از اینترنت پر سرعت مخابرات،با 
تالش شبانه روزى سخت کوشان مخابراتى در شهرستان 
کاشان، با نصب و بروزرسانى تجهیزات فنى در شهرك 
وحدت جوشقان قالى، عالوه بر بهبود کیفیت و سرعت 

اینترنت 300 خط تلفن موجود، ظرفیت سازى جدید براى 
واگذارى تلفن ثابت و سرویس ADSL در این منطقه 

صورت گرفت.
در این راستا طرح توسعه شــبکه در آن منطقه با نصب 
یک دســتگاه کافوى نورى، 3500 متر حفارى، 3500 
متر اجراى فیبر نورى و کابل مسى اجرا و با اتمام عملیات 
اجرایى پروژه مذکور، در تاریخ 18 /07 /1400 برگردان 
کافوى شماره 4 مرکز مخابرات جوشقان قالى از شبکه 
مسى روى فیبر نورى با اســتفاده از ONU شماره 7 

منصوبه صورت گرفت.

توسعه شبکه ثابت مخابرات در جوشقان قالى

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اســتان اصفهان؛ طى جلسه اى رؤساى 
اندرزگاه هاى زندان مرکزى به همراه فرمانده یگان حفاظت زندان مرکزى در دفتر مدیر 
نمایندگى حضور به هم رسانده و حول محور آموزش و اشتغال زندانیان به بحث و تبادل 

نظر پرداختند. 
شایان ذکر است با توجه به مقارن شدن این جلسه با هفته نیروى انتظامى، از تالش هاى 
سرگرد باقرى، فرمانده یگان حفاظت زندان مرکزى اصفهان و همکاران ایشان تجلیل 

به عمل آمد.

جلسه هم اندیشى با رؤساى 
اندرزگاه هاى زندان مرکزى اصفهان

رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى استان 
اصفهان گفت: حمایت از تولیدکنندگان گندم کار قراردادى 

در اصفهان به عنوان استان پیشرو در کشور اجرا مى شود.
مهدى تقى پور با اشاره به اقدامات سازمان در تحقق رسالت 
گسترش دانش و پشتیبان تولید در بخش کشاورزى اظهار 
داشت: به زودى اجراى دستورالعمل حمایتى از تولیدکنندگان 
گندم کار کشــاورزى قراردادى در استان اصفهان به عنوان 
استان پیشرو و با اتکا به دانش اعضاى سازمان نظام مهندسى 

کشاورزى و منابع طبیعى و همکارى دستگاه هاى اجرایى 
استان، آغاز خواهد شد.

وى افزود: بر اساس این بسته حمایتى، تولیدکنندگان گندم 
از طریق کشاورزى قراردادى در چارچوب قوانین و مقررات 
مربوطه از حمایت هایى نظیر پاداش بهره ورى، یارانه انتقال 
دانش و فناورى، یارانه حق بیمــه، یارانه آزمون آب، خاك، 
گیاه و نسخه نویسى و تســهیالت بانکى براى تامین مالى 

برخوردار مى شوند.

حمایت از گندمکاران قراردادى اصفهان

اینطو
ب
فو سرمربىتیم
تیمش بر
اول خی
دقیقه

4

آبانماه از انداز» انآنالین«تکت اک

ست.

هش...ش...ش...ش...

3

5

ععع



0202جهان نماجهان نما 4159پنج شنبه  29 مهر  ماه   1400 سال هجدهم

وزیر نیرو گفت: هشت شــهر بزرگ کشور در تنش آبى 
شــدید قرار دارند و در حال حاضر فقط 18 میلیارد متر 

مکعب آب، در سدهاى کشور ذخیره شده است.
على اکبر محرابیان اظهار کرد: ســال گذشــته آبى که 
حدود یک ماه اســت از آن عبور کرده ایم، خشک ترین 
سال در 52 ســال گذشــته بوده و شــرایط سختى را

 تجربه کردیم.
محرابیان تصریح کرد: نســبت به 50 سال گذشته 37 
درصد کاهش بارش داشتیم و در حالى که امکان ذخیره 
ســازى 50 میلیارد متر مکعب آب را در سدهاى کشور 
داریم در حال حاضر فقط 18 میلیارد متر مکعب آب، در 

سدهاى کشور ذخیره شده است.
وزیر نیرو با بیــان اینکه در این شــرایط بایــد آب در 
بخش هاى مختلف به نحو مطلوب تأمین شــود، ادامه 
داد: 90 درصد آب در مصارف کشــاورزى است که اگر 
با رعایت الگوى کشــت و الگوى فصل، اقدام به کشت 
محصوالتى با مصرف کم آب داشــته باشیم، مى توانیم 

مشکالت را حل کنیم.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در 20 سال گذشته مصرف آب 
ساالنه از 78 میلیارد متر مکعب به 100 میلیارد متر مکعب 
رسیده و در حال حاضر، هشت شهر بزرگ، داراى تنش 

شدید آبى هستند.

رئیس و اعضاى جامعه روحانیت مبارز سه شنبه شب با رئیس 
جمهور دیدار و بر همراهى و پشتیبانى خود با دولت سیزدهم 

تأکید کردند.
سید ابراهیم رئیســى در این دیدار با تأکید بر اهتمام دولت 
براى ارتباط نزدیک و صمیمانه با علما و فرهیختگان حوزه 
و دانشگاه، گفت: دولت مصمم است از دیدگاه ها و نظرات 
دلسوزانه همه قشرها به ویژه روحانیون در پیشبرد امور کشور 

و رفع مشکالت و دغدغه هاى مردم استفاده کند.
رئیس جمهور تأکید کــرد: دولت در کنــار مقابله با کرونا 
و تالش براى رفع مشــکالت معیشــتى مردم، اعتالى 
ارزش هاى فرهنگى و دینى جامعه را بــا جدیت پیگیرى 

مى کند.
رئیســى افزود: روحانیت همواره مورد اعتماد بوده و مردم 
همچنان براى رفع مشکالت خود به این جریان اعتماد دارند 
و باید از این اعتماد براى رفع دغدغه هاى مردم در بخش هاى 

مختلف اقتصادى و فرهنگى استفاده کنیم.
رئیس جمهور گفت: مصمم هستیم بر اساس بیانیه گام دوم 
انقالب، در مسیر ایجاد تحول و شــتاب در روند پیشرفت 

کشور حرکت کنیم.
رئیســى افزود: به رغم همه مشــکالت، آینده را بســیار 
امیدبخش مى بینم و مصمم هستیم با ایجاد گشایش هاى 

مختلف، شرایط مناسبى در وضع زندگى مردم ایجاد شود.

8 شهر بزرگ کشور 
تنش آبى شدید دارند

رئیسى: مردم همچنان به 
روحانیت اعتماد دارند

عذرخواهى «ایزى الیف» 
   ســینماپرس | به دنبال واکنش کاربران 
فضاى مجازى در خصوص انتشــار تصویر دکتر 
محمدرضا شفیعى کدکنى و برخى از چهره هاى 
هنرى در کنار لوگوى برند پوشک ایزى الیف در 
صفحه  اینستاگرام این برند، گروه زرین رویا مالک و 
صاحب برند «ایزى الیف» با انتشار بیانیه اى رسمًا 

عذرخواهى کرد.

4 استان  کرونا زده
   ایسنا | معاون درمان وزارت بهداشت گفت: 
فعًال روند رو به افزایش خیلى مختصرى در برخى 
استان ها مانند البرز، کردستان، مازندران و گیالن 
داریم، اما واقعیت این است که این روند افزایشى 
مختصر به معناى پیک ششم کرونا نیست. قاسم 
جان بابایى  درباره وضعیت بیمارى قارچ ســیاه در 
کشور نیز گفت: موارد بیمارى قارچ سیاه در کشور 
وجود دارد، اما اینطور نیســت که افزایشى باشد و 

بیمارى رو به کاهش بوده است.

تأسیس وزارتخانه خاص
   عصرایران | قطــر، بزرگ ترین تولیدکننده 
گاز مایع در جهان، یک وزارتخانه جدید که مرتبط 
با مسائل زیست محیطى و تغییرات آب و هواست 
تشکیل داد. گفتنى اســت که این تصمیم قبل از 
برگزارى نشست سازمان ملل متحد در خصوص 
تغییرات آب و هوایى در شــهر گالسکو واقع در 

اسکاتلند در پایان ماه جارى گرفته شد.

نمى دانیم چکار کنیم
   عصرایران | رئیس کمیســیون قضایى و 
حقوقى مجلس شــوراى اسالمى در مورد طرح 
اصالح قانون مهریه در این کمیســیون گفت: 
طرحى براى اصالح قانون مهریه از ســال هاى 
قبل در کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس مانده 
بود که ما در این کمیسیون در رابطه با این طرح 
هنوز به نتیجه نرســیده ایم که باید چکار کنیم. 
یعنى ممکن است اصًال این طرح در کمیسیون 

مطرح و بررسى نشود. 

نگران کننده
   تجارت نیوز | آمار نگران کننده اى اســت. 
سرانه ورزش ایرانیان نصف شده است. مرکز آمار 
ایران اعالم کرده پارسال هر ایرانى به طور متوسط 
روزانه فقط 13 دقیقه ورزش کرده. در اعالم قبلى 
مربوط به سال 96 سرانه زمان انجام ورزش ایرانیان 
روزانه 27 دقیقه بود که احتماًال همه گیرى کرونا در 

آن بى تأثیر نبوده است.

پژو 955 میلیون تومان شد
   خبر آنالین | گزارش ها در بازار خودرو حاکى 
از آن است که پژو208 در بازار 955 میلیون تومان 
قیمت دارد. قیمت پژو206 تیپ5 نیز 296 میلیون 
تومان از سوى فعاالن بازار خودرو اعالم مى شود. 
بنا به این گــزارش، پژو207 اتوماتیــک در بازار 
خودرو با قیمــت 411 میلیون تومــان، پژو405 
جى ال ایکس دوگانه ســوز 233 میلیون تومان و 
پژو405 جى ال ایکس بنزینى 232 میلیون تومان 

فروخته مى شود. 

روانشناس نماها
   ایسنا | دکتر محمد حاتمى، رئیس سازمان 
نظام روانشناسى و مشاوره کشور با اشاره به ارائه 
خدمات روانشناسى و مشاوره غیر قانونى از سوى 
برخى افراد که خود را روانشــناس مى نامند اما 
پروانه اشــتغال ندارند، اظهار کرد: به زودى این 
سازمان اســامى روانشناســان زرد و روانشناس 
نماها را منتشــر خواهــد کرد تا کســى به آنها 

مراجعه نکند.

استقبال از مذاکره
   ایسنا | دبیر شوراى نگهبان با تأکید بر اینکه وحدت 
میان مسلمین عبادت است و باید هرچه مى توان آن را 
توسعه داد، به انتشار برخى اخبار درخصوص مذاکرات 
بین ایران و عربستان اشاره کرد و با استقبال از نزدیکى 
و مذاکره این دو کشور مسلمان منطقه تصریح کرد: اگر 
مشکالت بین این دو کشور مسلمان حل شود، اقدامى 
مهمى صورت گرفته است. آیت ا... احمد جنتى افزود: 
مشکالت دنیاى اسالم تحمیلى و خواست قدرت هاى 

ضد اسالم است.

جشن تولد سیاسى
   برترین ها | انتشار خبر برگزارى جشن تولد براى 
معاون مسئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا در سفر 
اخیرش به ایران از ســوى وزارت خارجه دولت رئیسى 
با واکنش هاى متفاوتى مواجه شــده اســت. ر وزنامه  
اصولگراى «وطن امروز» خبر داده که در جریان ســفر 
«انریکه مورا» به تهران و دیدار با معاون سیاســى وزیر 
امور خارجه، یک جشــن تولد براى انریکه مورا تدارك 

دیده شده بود! این اقدام انتقاداتى را به دنبال داشت.

اشتباه لفظى رئیس جمهور
   دیده بان ایران | آیت ا... ابراهیم رئیسى در مراسم 
گشــایش کنفرانس بین المللى وحدت اسالمى هنگام 
سخنرانى، نام محمد سعید رمضان بوطى، از علما و اساتید 
دانشگاه سورى، را به جاى شیخ بوطى، «شیخ طوطى» 
خطاب کرد. گفتنى اســت محمدسعید رمضان البوطى 
یک دانشمند مسلمان اهل سنت بود که  در طول جنگ 

داخلى سوریه، در اثر انفجار بمب کشته شد.

توهین عضو شورا به قرآن 
   رکنا | دادستان رودبار گفت: عضو شوراى یکى از 
شهرهاى جنوبى گیالن به اتهام توهین به مقدسات 
دینى دستگیر شد. اسماعیل رســتمى اظهار کرد: در 
پى گزارش توهین عضو شــوراى یکى از شهرهاى 
جنوبى گیالن به قرآن کریم، فرد مورد نظر بازداشت و 

به زندان انتقال داده شد.

طالبان، تلویزیون دار شد!
   فرارو | نخستین شبکه رادیو تلویزیونى طالبان 
با نام «الِهجره» در کابل آغاز بــه کار کرد.  الهجره 
نام مرکز انتشــاراتى گروه طالبان بود که با فعالیت 
آنالین، در بیست ســال اخیر ویدیو هاى تبلیغاتى از 
فعالیت هاى نظامى جنگجویان آن گروه را منتشــر 
مى کرد. در نخســتین برنامه تلویزیون الهجره، یک 
بسته  تصویرى از مراکز آموزشى گردان هاى انتحارى 

طالبان منتشر شده است.

مدیرکل دوباره در تهران 
   فارس |مدیرکل آژانــس بین المللى انرژى اتمى 
گفت: امیدوارم طى چند روز آینده به ایران برگردم. عالوه 
بر موضوعات فنى، موضوعات عمیق سیاسى هم وجود 
دارد که باید درباره آنها صحبت کنیم و به یک تفاهم و 
درك مشترك برسیم. «رافائل گروسى» تأکید کرد، ما 
دیدار هایى در ســطح باالى سیاسى خواهیم داشت. در 
سطح وزیر خارجه. شــاید البته اگر رئیس جمهور ایران 

آنقدر مهربان باشد که با من دیدار کند.

کاهش دانش آموزان 
   ایســنا | مرکز آمار ایران طى گزارشــى تفصیلى 
جزئیات شــاخص هاى کالن اقتصادى و اجتماعى را 
گردآورى و منتشر کرده است که در این گزارش در آمارى 
به بررســى وضعیت دانش آموزان به تفکیک جنسیت 
از ســال 1380 تا 1400 پرداخته اســت. براساس این 
گزارش، تعداد دانش آموزان ایرانى در 20 سال گذشته 
تاکنون بیش از دو میلیون نفــر کاهش یافته و به حدود 

15/6 میلیون نفر رسیده است.

خبرخوان

در حالى که قرار بود بامداد دیروز چهارشنبه 28 مهرماه حکم 
قصاص «آرمان عبدالعالى» اجرا شود، این حکم بار دیگر 
به تعویق افتاد. آرمان عبدالعالى پســر جوانى است که به 
اتهام قتل «غزاله شکور»، دختر مورد عالقه اش، به اعدام 

محکوم شده است.
طبق آنچــه از قبل اعالم شــده بود قرار بود ســحرگاه 
چهارشــنبه آرمان به اتهام قتل غزاله قصاص شــود اما 
باز هم با توقف اجــراى حکم، او به بنــد عمومى زندان 
رجایى شهر منتقل شد. در یک هفته گذشته این سومین 
مرتبه اى اســت که این جــوان براى اجــراى حکم به 
قرنطینه منتقل شده و ساعتى پیش از اجرا، حکم متوقف 

مى شود.
عبدالصمد خرمشاهى، وکیل مدافع آرمان عبدالعالى ضمن 
تأیید به تعویق افتادن حکم اعدام موکلش گفت: ظاهراً این 
تعویق اجراى حکم اختصاص به آرمان نداشته است و حالت 
عمومى داشــته و چند نفرى که باید حکم اعدام برایشان 
اجرا مى شد، اجراى حکمشان به تعویق افتاده است یعنى 

اختصاصى در مورد موکل نبوده است.
در این میان، تالش ها از ســوى چهره هاى مشهور براى 
جلب رضایت خانواده غزاله و بخشش آرمان نیز ادامه داشته 
است. در آخرین اقدام سه شــنبه شب گذشته با همکارى 
دادســراى امور جنایى تهران عادل فردوسى پور مجرى 
محبوب ورزشى در دادســرا با خانواده غزاله دیدار و براى 

گرفتن رضایت پا درمیانى کرد.
در این دیدار فردوسى پور با مادر غزاله صحبت کرد و از او 
خواست از قصاص آرمان گذشــت کند و زندگى را به این 
جوان ببخشــد. او در این دیدار چندین دقیقه با مادر غزاله 
صحبت کرد و درخواســت خود را مطرح و ابراز امیدوارى 
کرد قبــل از اجراى حکــم و قصاص آرمــان، این جوان 

بخشیده شود.
برخى دیگر از چهره هاى مشهور از جمله سید جواد هاشمى 
نیز طى روزهاى گذشته با انتشار پیام هایى خواستار بخشش 

آرمان عبدالعالى شده بودند. طى سال هاى گذشته بسیارى 
از هنرمندان ایرانى تالش کردند با پادرمیانى مانع از اعدام 

آرمان شوند.
احســان علیخانى، نــگار جواهریــان، کامبیــز دیرباز، 
نیوشاضیغمى، مرجانه گلچین و بســیارى دیگر، با انتشار 
پست هایى در صفحات شــخصى خود براى نجات آرمان 

تالش کردند.
این پسر جوان ابتدا قرار بود در روز چهارشنبه 11 دى ماه 
سال 98 اعدام شود اما به دلیل رسانه اى شدن این ماجرا 

اجراى حکم به تعویق افتاد.

آرمان متولد 1375 است و از هشت سال قبل به اتهام قتل 
دختر مورد عالقه اش به نام غزالهـ  که در آن زمان 19 سال  
داشتـ  در زندان به سر مى برد. در بهمن ماه 1392 غزاله 
پس از رفتن به خانه آرمان، به طرز عجیبى ناپدید شد و این 

پرونده پرجنجال از اسفند ماه همان سال به جریان افتاد.
آرمــان در اعترافاتش گفت: «من و غزاله مى خواســتیم 
ازدواج کنیم. روز حادثه وقتى پــدر و مادرم نبودند، او را به 
خانه دعوت کردم، گفت مى خواهد براى زندگى به خارج 
از کشور برود و بهتر است رابطه مان را با هم تمام کنیم. از 
دستش عصبانى شدم. من او را هل دادم که سرش به کنار 

تخت برخورد کرد. سپس چند ضربه با میله بارفیکس به 
سرش زدم. من که ترسیده بودم جنازه را داخل یک چمدان 

گذاشتم و در خیابان رها کردم.»
با وجود این، جســد غزاله هرگز پیدا نشد و به همین علت 
در ابتدا گمانه زنى هایى مبنى بر احتمال زنده بودن غزاله 
مطرح مى شــد که با گذر زمان کم کم رنگ باخت. البته 
بعدتر آرمان به انکار قتل پرداخت و گفت که پاى غزاله ُسر 
خورده و خودش روى زمین افتاده و او از روى ترس جسد 
وى را درون ســطل زباله انداخته است. در نهایت قضات 

حکم به قصاص آرمان دادند.

این بار با پادرمیانى عادل فردوسى پور؛

آرمان باز هم اعدام نشد

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در پى بروز حادثه اقدام به خودســوزى یکى از فرزندان 
شهدا، دستور ویژه اى به منظور پیگیرى سریع موضوع 
و اعزام نماینده اى به اســتان کهگیلویه و بویراحمد را 

صادر کرد.

سید امیرحسین قاضى زاده هاشــمى در این دستور بر 
پیگیرى و رسیدگى جدى به موضوع و بررسى چگونگى 

و علل بروز حادثه و گزارش آن تأکید کرده است.
در پى دستور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشاور 
عالى و مدیرکل حوزه ریاســت به همراه مدیرکل دفتر 
ارزیابى عملکرد، رسیدگى و پاســخگویى به شکایات 
بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت پیگیرى موضوع به 

یاسوج اعزام شدند.
سید منصور موســوى، مدیرکل بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران اســتان کهگیلویه و بویراحمــد نیز در این 
رابطه گفت: صبــح روز سه شــنبه 27 مهرماه یکى از 
ایثارگــران اســتان کهگیلویه و بویراحمــد به منظور 
پیگیرى درخواســت خود به اســتاندارى این استان 
مراجعــه کرده اســت کــه مســئولین اســتاندارى 
این ایثارگر را به اداره بنیاد شــهید و امــور ایثارگران

 ارجاع مى دهند.
وى افزود: این ایثارگر پس از مراجعه به بنیاد شهید و امور 
ایثارگران براى بار اول اقدام به خودکشى مى کند که با 

تالش و سرعت عمل همکاران از بروز آسیب  به این فرد 
جلوگیرى مى شود اما در ادامه ایثارگر مورد نظر پس از 
خروج از محوطه ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مجدداً اقدام به خودسوزى کرده است که متأسفانه در 

پى این اقدام دچار سوختگى شدید مى شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه 
و بویراحمد در انتها گفت: این فرزند شهید به سرعت به 
بیمارستان منتقل شده اســت و در حال حاضر اقدامات 

درمانى براى وى در حال اجراست.

پیگیرى خودسوزى 
فرزند شهید در یاسوج

فرماندهى انتظامى تهران بزرگ اعالم کرد بزرگ ترین باند 
هک اینستاگرام دستگیر شدند.

سرتیپ حســین رحیمى گفت: در پى مراجعه چند نفر از 
همشــهریان تهرانى به پلیس فتا 
پایتخت مبنى بر دسترسى غیرمجاز 
به حساب کاربریشان در شبکه هاى 
اجتماعى از جمله اینستاگرام مراتب 
به صورت ویژه در دستور کار پلیس 

فتا پایتخت قرار گرفت.
وى افزود: ایــن مالباختگان اظهار 
مى داشتند که حساب هاى کاربرى 
آنها مورد هجوم افراد ناشناس قرار 

گرفته و سوء استفاده شده اســت به طورى که در قسمت 
پیام ها از مخاطبان و دنبال کنندگانشان درخواست واریز 

وجه کرده اند و در برخى موارد مبالغى واریز شده است.
سردار رحیمى ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ 
اقدامات تخصصى خود را آغاز کردند و با بررسى ها فنى و 
سایبرى موفق شدند ردپاى مجرمان را در فضاى مجازى 
و حقیقى شناسایى کنند و پس از تشریفات قضایى اعضاى 

اصلى این باند شش نفره را در یک عملیات غافلگیرانه در سه 
نقطه خارج تهران به صورت همزمان دستگیر و به پلیس 
فتا پایتخت منتقل نمودند که تاکنون در بررسى هاى اولیه 
حدود 700 پرونده مفتوح در تهران 

بزرگ شناسایى شده است.
رئیس پلیــس پایتخــت گفت: 
متهمــان در اظهــارات اولیه به 
دسترســى غیرمجاز به صفحات 
بیــش از 3000 نفــر از کاربران 
اینستاگرام در کشــور اقرار کردند 
که بررســى هاى تکمیلى در حال 
انجــام اســت. این مقــام پلیس 
بیان کرد: مجرمــان پس از حضور در پلیــس فتا با خیال 
اینکه ردى از خود بر جاى نگذاشــته اند، همه چیز را انکار 
مى کردند، اما پس از مشــاهده  ادله دیجیتال جمع آورى 
شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کردند. مجرمان بیان 
داشــتند اکثر مالباختگان مورد نظر ما افرادى بودند که از 
رمز هاى ساده و قابل حدس نظیر شماره تلفن همراهشان 

استفاده مى کردند.

دستگیرى بزرگ ترین باند هک اینستاگرام در کشور
روزنامه «خراسان» در گزارشــى به بررسى کسب و 
کار فروش نان خشک به دامدارى ها پرداخت. در این 

گزارش مى خوانید:
   خبرها حاکى از آن است که برخى از نانوایى ها نان 
را مى پزند اما نمى فروشند و مى گذارند بیات و خشک 
شود و سپس آن را با کیلویى 3400 تومان سود بیشتر 

به دامدارى ها مى فروشند!
   برخى از کاربران شــبکه هاى اجتماعى از فروش 
نان به عنوان خوراك دام خبــر داده اند؛ اتفاقى که در 

ماه هاى اخیر با توجه به گرانى نهاده هاى دامى دائمًا 
مورد توجه بوده اســت اما چرا نانوایى ها حاضر به این 
کار هستند؟ با توجه به قیمت نان هم اکنون قیمت هر 
کیلو نان پخته شده با آرد دولتى کیلویى 3600 تومان 
تمام مى شــود در حالى که قیمت نان خشک کیلویى 
7000 تومان اســت. با یک محاسبه ســاده مى شود 
فهمید که به راحتى با خشک کردن نان و نفروختن آن، 
نانوایى مى تواند هر نان را به قیمت دو برابر به فروش

 برساند.

نان خشک، گران تر از نان تازه!

در یک مطالعه منابع آب تصفیه  شده و تصفیه نشده مناطق 
شمال و شمال شرق ایران مورد بررسى قرار گرفت. در این 
مطالعه حضور برخى آمیب هاى بیمارى زا در این منابع آبى 

به تأیید رسید.
در بررسى هاى این مطالعه 21 نمونه مثبت نوعى آمیب به 
نام «آکانتامبا» یافت شــد. این گونه مى تواند باعث ایجاد 
عفونت در انسان شود. همچنین تعدادى از تک یاخته اى 

دیگر به نام «نگلریا» در نمونه هاى آب تصفیه شده و تصفیه 
نشده مشاهده شد. مطالعه حاضر حاکى از وجود تعداد زیاد 
آکانتامبا در منابع آبى از جمله آب آشامیدنى در شمال شرقى 
و شمال ایران اســت. این نتایج نشان مى دهد که کیفیت 
پایین آب و همچنین تصفیه خانه هاى نامناسب ممکن است 
دلیل این مشکل هشدار دهنده باشد؛ زیرا ضدعفونى کلر در 

از بین بردن این آمیب ها بى اثر است.

وجود آمیب در منابع آب شمال کشور

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: بنابر 
آمار تولید شیرخشک ناشى از مشکالت ترخیص مواد اولیه 

مطلوب نیست.
هانى تحویل زاده با اشــاره به اینکه مواد اولیه شیرخشک 
همچنان در گمرکات مانده اســت، اظهار کرد: مسئوالن 
وزارت صمت اذعان مى کنند که مواد اولیه شیرخشک با 
ارز نیما ترخیص شود، اما به سبب عرضه محصول با نرخ 

دولتى، این امکان وجود ندارد.
او افزود: بنابر اعالم مســئوالن وزارت بهداشت مبنى بر 
ترخیص مواد اولیه با ارز دولتى و مخالفت وزارت صمت به 
نظر مى رسد که ناهماهنگى بین دستگاه وزارت صمت با 

وزارت بهداشت وجود دارد.
تحویل زاده ادامــه داد: با ترخیص مواد اولیــه با ارز نیما، 
قیمت شیرخشــک دو برابر افزایش مى یابــد که به نظر 
مى رسد این امر هر چه ســریع تر باید تعیین تکلیف شود؛ 
چرا که تولیدکننــدگان پیرو قانون هســتند و همواره دو 
وزارتخانه باید به توافق برســند که بــا ترخیص کاال با 

ارز نیما، قیمتگذارى مجدد باید انجام شــود، در غیر این 
صورت امکان عرضه با قیمت قبل از ســوى کارخانه ها 

وجود ندارد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد  در پایان با 
اشاره به اینکه 80 درصد مواد اولیه شیرخشک نوزاد وارداتى 
است، تصریح کرد: مشکالت کنونى با حذف ارز دولتى و 
تخصیص یارانه به سبدخانوارها رفع مى شود که با وجود 

این، نمى دانیم علت تعلل در اجراى این طرح چیست؟ 

دعواى 2 وزارتخانه بر سر شیر خشک!



استاناستان 03034159 سال هجدهمپنج شنبه  29  مهر  ماه   1400

مرغ گران مى شود و فراوان
بیمارى نیوکاسل و به صرفه نبودن قیمت ها، مرغ ها را از 
مغازه ها در اصفهان پرانده است. رییس اتحادیه مرغداران 
استان اصفهان گفت: بیمارى نیوکاسل و به صرفه نبودن 
قیمت براى مرغداران باعث کم شدن تولید وعرضه این 
محصول در بازار شده اسـت. به گفته فرهاد جعفریان با 
توافق سـتاد تنظیم بازار اسـتان، با افزایـش قیمت مرغ 

شاهد افزایش عرضه مرغ خواهیم بود. 

اجراى طرح بخشودگى کتاب
اعضـاى کتابخانه هاى عمومى اسـتان اصفهـان که تا 
تاریخ دوم آبان ماه کتاب هاى امانتى را به کتابخانه هاى 
عمومى تحویل دهند، مشـمول تخفیف 100 درصدى 
جرایم دیرکردى مربوط به دوران شـیوع بیمارى کووید 
19 و پیش از آن خواهند شد. به دلیل مشکالت ناشى از 
همه گیرى کرونا و تعطیلى کتابخانه هاى عمومى در چند 
بازه زمانى و ارائه خدمات غیرحضـورى در کتابخانه ها، 
برخى از منابع امانى کتابخانه ها در زمان مقرر به کتابخانه 

بازنگشته و مشمول جریمه شده است. 

فراخوان مشموالن 
معاون وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى اسـتان زمان 
و مکان اعزام مشـموالن پایه خدمتى  آبـان ماه 1400 
در این استان را اعالم کرد. سرهنگ مهرداد پناهپوریان 
بیان داشت: مشموالن ساکن استان اصفهان که داراي 
برگ اعزام به تاریخ اول آبان ماه 1400 هسـتند بایستى 
خود را در این تاریخ براى اعزام به مراکز آموزشى معرفى 
کنند. وى افزود: بر این اسـاس مشموالن  بایستى راس 
سـاعت 7 صبح  در محـل شـهرك آزمایش بـا رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى در محل شهرك آزمایش شهر 

اصفهان حاضر شوند.

گران ترین محالت اصفهان
معـاون مسـکن اداره  کل راه و شهرسـازى اسـتان 
اصفهـان گفـت: مناطـق 5 و 6 باالتریـن قیمـت و 
پایین ترین قیمت مربوط به منطقه 14 اصفهان است. 
امیر زاغیان افزود: در حال حاضر بیشترین دلیل گرانى 
مسکن مربوط به افزایش قیمت مصالح ساختمانى و 

مواد اولیه است.

تکذیب یک فیلم 
فیلم منتشـر شـده در فضاى مجازى از متصاعد شدن 
گـردو غبـار کارگاه کوره بلنـد شـماره 2 کارخانه ذوب 
آهن اصفهـان در هوا تکذیب شـد. مهندس انرژیتیک 
کوره بلند شماره دو ذوب آهن اصفهان گفت: این واحد 
وظیفه جمـع آورى و جذب غبار از کارگاه کـوره بلند را 
دارد که عملیات تخلیه مـذاب را انجـام مى دهد و این 
سیستم غبار حاصل از فرآیند کوره بلند را جذب و درون 
بونکر ها ذخیره مى کند تا در محیط زیست منتشر نشود. 
احمد فروغى افزود: این فیلم منتشر شده مربوط به چهل 
روز پیش است که در همان زمان این واحد ترمیم شد و 

اکنون هیچ گونه نشتى ندارد.

سمپاشى منهول هاى فاضالب
مرحله دوم عملیات سم پاشـى منهول هاى فاضالب 
شـهر ورزنه و روسـتاى هاشـم آباد به پایان رسـید. به 
گزارش روابط عمومى آّبفاى ورزنه، 1850 فقره منهول 
فاضالب در سطح شهر ورزنه و روسـتاى هاشم آباد با 
هدف امحا سوسـک ها و حشـرات موذى و همچنین 
افزایـش سـطح بهداشـت عمومى شـهروندان، سـم 

پاشى شد. 

مهار حادثه شبکه فاضالب 
حادثه کلکتور اصلی فاضالب میدان امام حسـین (ع) 
در شاهین شـهر مهار شـد. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى شـاهین شـهر، با تالش گـروه بحران سـتاد و 
منطقه، با اجراي 10 متر لوله بتنی قطر 1000 میلیمتر، 
حادثه مهار شد و شبکه فاضالب در مدار  بهره برداري 

قرار گرفت.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ورودى 
نذورات مردمى در ضریح هــاى مطهر براى انجام امور 
عمرانى در بقاع متبرکه در سال گذشته کاهش داشته، اما 
مردم از راه هاى دیگرى مشارکت کرده اند و از این جهت 

دچار خأل نشده ایم.
حجت االسالم محمدحســین بلک اظهار کرد: دریافت 
نذورات از ضریح متبرك براى انجام امور عمرانى در سال 
گذشته 95 درصد کاهش داشته که به دلیل محدودیت 
حضور زائران در این اماکن متبرکه بود، اما مجموع درآمد 

ما از این اماکن از طریق راه هاى دیگر رشد داشت.
وى با تاکید بر اینکه کار تعطیل شــده عمرانى در بقاع و 

اماکن متبرکه به دلیل کاهش نذورات مردمى نداشتیم، 
گفت: نزدیک به 40 میلیارد تومان هزینه هاى عمرانى ما 
از سال گذشــته تاکنون بوده که شبیه سال هاى گذشته 
اســت و نزدیک به 35 میلیارد تومــان نیز کمک هاى 

مستقیم مردم بوده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
تعبیر الکچرى در امامزادگان نداریم، گفت: مالکیت در 
هیچ کدام از بقاع متبرکه نداریم و واگذارى مالکیت نشده 
است، اما در امامزادگان خیرینى حضور دارند و کارهاى 
عمرانى انجام مى دهد کــه ظرفیت خوبى براى عمران 

بقاع متبرکه است.

برداشــت بِه از 750 هکتار باغ هاى شهرستان نطنز در 
استان اصفهان آغاز شد.

مدیر جهاد کشــاورزى شهرســتان نطنز گفت: وسعت 
باغ هاى میوه بِه در این شهرستان حدود 750 هکتار است 

که یک ششم میوه بِه کشور را شامل مى شود.
ســیف ا... فرجى افزود: بزرگترین باغ بِه کشور با 125 
هکتار در شهرستان نطنز واقع شده و عملکرد تولید آن، 

امسال حدود 20 تن در هر هکتار پیش بینى شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهى جهاد کشــاورزى استان 
اصفهــان نیز گفت: وســعت باغ هــاى بِه در اســتان 
اصفهان حدود دو هزار و 400 هکتار و بیشــترین آن در 

شهرستان هاى نطنز، اصفهان، فالورجان، نجف آباد و 
خمینى شهر واقع شده است.

اصغر رستمى، افزود: بهترین رقم بِه کشور رقم اصفهانى 
است و امســال پیش بینى مى شــود 26 هزار تن بِه از 

باغ هاى سطح استان برداشت شود.
وى گفت: میوه بِه شهرســتان نطنز و اســتان اصفهان 
به لحاظ شــرایط آب و هوایى، بهره گیرى از باغداران 
باتجربه و اســتفاده از دانش و فنــاورى روز از کیفیت و 
مرغوبیت زیادى برخوردار است و همین ویژگى موجب 
شده است تا امسال به کشور هاى حاشیه خلیج فارس و 

روسیه صادر شود.

برداشت محصول از 
بزرگ ترین باغ «بِه» کشور 

کاهش 95 درصدى نذورات 
امامزادگان اصفهان

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: با 
توجه به بخشنامه اداره استخدامى که ابالغ شده است از 
اول آبان ماه باید همه کارکنان دولت واکسینه شده به محل 
کار خود مراجعه کنند و براى بازگشایى حضورى مدارس 
از 15 آبان ماه باید 85 درصد دانش آموزان واکسینه شوند.

حجت ا... غالمى در گفت وگو با ایمنا در خصوص آخرین 
مصوبات جلسه ستاد کروناى استان، اظهار کرد: مطابق 
اعالم آمارهاى نهایى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان و 
کاشان از موج پنجم کرونا عبور کرده ایم اما متأسفانه روند 
کند کاهش شیوع بیمارى را داریم که وضعیت سطح استان 

را بسیار شکننده کرده است.
وى افزود: عالوه بر اجراى رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
با توجه به بخشنامه اداره استخدامى که ابالغ شده است 
از اول آبان ماه باید همه کارکنان دولت واکسینه شده به 

محل کار خود مراجعه کنند و داشتن کارت واکسن کرونا 
ضرورى است.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا، تصریح کرد: احتمال 
بازگشایى حضورى مدارس را از 15 آبان ماه داریم و باید به 
میزان باالیى از تزریق واکسن کرونا براى سنین 12 تا 18 

برسیم و در حال حاضر این آمار به 54 درصد رسیده است.
غالمى تاکید کرد: براى بازگشایى حضورى مدارس یکى 
از الگوهاى ارائه شده در جلسه ستاد کرونا تزریق واکسن 
به مرز باالى 85 درصد از دانش آموزان است، بنابراین باید 
تالش کنیم طى 15 روز آینده حد نصاب واکسیناسیون 54 

درصدى دانش آموزان را به مرز 85 درصد برسانیم.
وى ادامه داد: براى انجام این کار مقرر شد شهرستان هایى 
که در بخش واکسیناســیون نوجوانان 12 تا 18 سال زیر 
متوسط استانى هستند ستادهاى ویژه استانى هفته اى دو 

مرتبه تشکیل شود تا به آمار مورد نظر برسند.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در مورد اعمال 
قوانین براى صنوف، اضافه کــرد: در مورد صنوف قرار 
شــد که یک هفته به آنها براى واکسینه شدن فرصت 
داده شــود و بعد از یک هفته الزامــات قانونى ماده 28 
نظام صنفى را اعمال خواهیم کرد، بنابراین اگر افرادى 
در صنوف واکسینه نشده باشــند از یک سرى امتیازها 

محروم مى شوند.
غالمى، تاکید کرد: شهرستان هایى که آمار آنها از متوسط 
واکسیناسیون اســتانى پایین تر اســت، فرمانداران این 
شهرســتان ها موظف شــدند هفته اى یک یا دو جلسه 
ستاد شهرستانى را تشــکیل داده و با انجام کار تبلیغاتى 
آمار واکسیناســیون خود را از حد متوسط به رقم باالترى 

ارتقا دهند.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا تشریح کرد

الزامات کرونایى در اصفهان
از آبان ماه

در شبانه روز منتهى به روز چهارشنبه9 بیمار کووید19 
در استان اصفهان فوت کردند که نتیجه تست 6 بیمار 

مثبت بود.
طى این مدت 206 بیمار جدید در بیمارســتان هاى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در 
22 شهرستان اســتان بسترى شــدند، درحالى که 
طى این مدت 210 بیمار بهبود یافته از بیمارستان ها 

مرخص شدند.

هم اکنــون یکهــزار و 447 بیمار مبتال بــه کرونا 
در بیمارســتان هاى تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان بسترى هستند که حال 270 بیمار 
وخیم اســت و در بخش هاى آى ســى یو بسترى 

هستند.
در این مدت همچنین سه هزار و 89 تست کووید از 
افراد مشکوك و عالمت دار در استان گرفته شد که 

نتیجه 793 تست مثبت بود.

مرگ و میر کرونایى در اصفهان تک رقمى شد

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان، 
گفت: پیک شیوع کرونا در اصفهان شروع نشده است 

و هنوز در مسیر نزولى پیک پنجم کرونا قرار داریم.
رضا فدایــى اظهار کرد: روزانه حــدود 80 هزار دوز 
واکسن کرونا به همشــهریان در 45 مرکز تجمیعى 
و 80 مرکز معمولى براى واکسیناسیون شهروندان 
تزریق مى شود و ظرفیت کارى این مراکز روزانه 150 

هزار دوز واکسن کرونا است.
وى اضافه کرد: در حال حاضر «ســینوفارم چینى» 
عمده واکسن هاى تزریقى کرونا در مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون است و به تعداد محدودتر واکسن هاى 
«برکت»، «پاستوکووك» و «آســتزارنکا» هم به 

تعدادى از متقاضیان تزریق مى شود.
این متخصص بیمارى هاى عفونــى، تصریح کرد: 
بســیارى از افراد دوز اول واکسن «آســترازنکا» را 
تزریق کرده اند و نگرانى از کمبود این نوع واکســن 
در استان نداشــته باشــند، در حال حاضر دوز دوم 
واکسن آسترازنکا در مراکز تجمیعى واکسیناسیون 

تزریق مى شود.
فدایى در خصوص واکسیناسیون سیار، اظهار کرد: 
در تعدادى از نقاط استان و شهر اصفهان واحدهاى 
سیار واکسیناسیون به شــکل اتوبوس فعال هستند 
و واکسینه کردن شــهروندانى که از این نقاط عبور 
مى کننــد را به طور مســتمر انجــام مى دهند، این 
واحدهاى ســیار به طور مرتب در سطح شهر مکان 
خود را تغییر مى دهند تا بتوانند افراد بیشترى را براى 

واکسینه کردن تحت پوشش قرار دهند.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
در مورد واکسینه کردن دانش آموزان به صورت سیار 
در مدارس اســتان، گفت: بعضى اوقات واحدهاى 
واکسیناســیون به مدارس رفته انــد و با هماهنگى 
قبلى مدیر مدرسه واکسن کرونا را در مدارس براى 
دانش آموزان تزریــق کرده اند، امــا در برنامه کلى 
واکسیناسیون منتظر حضور نوجوانان 12 تا 18 سال 
در مراکز تجمیعى واکسیناسیون براى تزریق واکسن 

کرونا هستیم.

پیک ششم هنوز به اصفهان نرسیده است

معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان از آمادگى 
شهردارى براى مقابله با سیالب هاى احتمالى خبر داد و 
گفت: پیرو انتشار برخى از اخبار مبنى بر احتمال شروع 
بارش هاى پاییزى در سراسر کشور و همچنین آمادگى 
در مقابل حوادث، اقدامات مناســبى توسط شهردارى 

اصفهان برنامه ریزى و اجرایى شده است.
مهدى بقایى با اشاره به اقدامات شهردارى اصفهان به 

منظور مقابله با حوادث احتمالى سیالب و آب گرفتگى و 
همچنین ضرورت ایجاد و ارتقا آمادگى شهر، اظهار کرد: 
آمادگى و مقابله با وقوع احتمالى سیالب و انجام اقدامات 
الزم در خصوص آب گرفتگى و روان آب ها از جمله موارد 
قابل اهمیت و مورد توجه مدیریت شهرى بوده است که 
تا کنون به خوبى انجام شــده و یا در حال پیگیرى است 
که تا حصول نتیجه و عملیاتى شدن ادامه خواهد داشت.

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان از جمع آورى 
برگ هاى پاییزى از ســطح شــهر خبر داد و گفت: به 
منظــور جلوگیــرى از آب گرفتگى در پــى بارش هاى 
احتمالى در ســطح شــهر، معابر اصفهان پیش از وقوع 
بارش باران الیروبى شــده اســت و نیروهاى عملیاتى 
حوزه معاونت خدمات شــهرى و اجرایــى در آمادگى

 کامل هستند.

رئیس اتحادیه آرایشــگران زنانه استان اصفهان با 
بیان اینکه در زمان همه گیــرى بیمارى کرونا زنان 
آرایشگر بیشترین آسیب را متحمل شدند، گفت: در 
ایام کرونا صنف آرایشگران به خوبى شیوه نامه هاى 
بهداشتى را رعایت مى کنند به طوریکه به هیچ عنوان 
در سالن هاى آرایشگاه ها تجمعى نیست و مشتریان 

به نوبت وارد مى شوند.
زهــره حســن تاش ادامــه داد: از ابتداى شــیوع 
بیمارى کرونا تا االن تنها حدود 20 آرایشــگاه زنانه 
به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه هاى بهداشتى پلمب 

شدند، اما مابقى آن ها به خوبى رعایت مى کنند.
حســن تاش بیان کرد: هــر فردى که وارد ســالن 
آرایشگاه مى شود تمامى وسایلى که آرایشگر براى 

او استفاده مى کند یکبار مصرف است.
رئیس اتحادیه آرایشــگران زنانه استان اصفهان در 
پایان با بیان اینکه حدود 60درصد از آرایشــگر هاى 
زنانه خودسرپرست و نان آور خانواده هستند، گفت: 
از مسئوالن مربوط خواستاریم که از سختگیرى هاى 
نا بجــاى ایجــاد اماکن تجــارى براى ایــن افراد 

چشم پوشى کنند.

بیشتر زنان آرایشگر، خودسرپرست هستند

معــاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: در حال حاضر مشکلى 
در تامین آب شرب نقاط مختلف شهر نداریم، البته با 
شرایط فعلى منابع آبى اســتان، شاهد افت فشار آب 
همانند تابستان هســتیم، اما پاییز امسال قطعى آب 

نخواهیم داشت.
ناصر اکبرى درباره ذخیره اندك ســد زاینده رود و 
نگرانى بابت تامین آب شــرب اصفهان، اظهار کرد: 
باید توجه داشت که اولویت تامین آب در وزارت نیرو، 

شرب است و به طور قطع با ذخیره اندك سد زاینده 
رود باید یک مقدار سختگیرانه تر عمل شود و مردم 
نیز همانند تابســتان، صرفه جویى در مصرف آب را 

سرلوحه خود قرار دهند.
وى در پاســخ به این ســوال که آیا احتمال مى رود 
همانند تابستان آبرسانى سیار داشته باشیم، توضیح 
داد: با توجه به کاهش مصــرف آب، این موضوع در 
فصل سرد اتفاق نخواهد افتاد، با این وجود اصفهانى 
ها با این شرایط خشک و بى آب اصفهان باید شرکت 

آبفا را همانند تابستان همراهى کنند.
اکبرى تاکید کرد: به طور قطع مردم پاییز امســال 
همانند تابستان شرایط آبى استان را درك مى کنند، 
چراکه کاهش بارش ها براى مردم قابل لمس است 
و با توجه به پیش بینى هواشناسى تا نیمه آذر بارش 

موثرى نخواهیم داشت.
وى تصریح کرد: وضعیت منابع آبى ســد زاینده رود 
مناسب نیســت، بنابراین مدیریت منابع آبى موجود 
نیازمند صرفه جویى بیشتر مردم در مصرف آب است.

افت فشار آب در اصفهان همانند تابستان 

هواشناسى استان اصفهان با توجه به ماندگارى توده 
هواى ســرد و کاهش دما بــه زیرصفر در خصوص 
احتمال سرمازدگى محصوالت کشاورزى هشدار داد. 
بنابراعالم اداره کل هواشناســى استان اصفهان با 
کاهش نسبى دما بین 4 تا 6 درجه سانتى گراد، تا بعداز 
ظهر شنبه اول آبان به کشــاورزان توصیه مى شود 
براى جلوگیرى از احتمال ســرمازدگى محصوالت 

کشاورزى اقدام کنند.

همچنین در اطالعیه هواشناسى استان توصیه شده 
اســت  تدابیر الزم براى کاهش خسارات احتمالى، 
تسریع در برداشت محصوالت باغى و زراعى، کنترل 

دماى مراغدارى ها و گلخانه ها اتخاذ شود.
جلوگیرى از خسارات احتمالى در اثر وزش باد شدید، 
محکم کردن سازه هاى موقتى و حفاظت از صنعت 
کشــاورزى از دیگر توصیه هاى هواشناسى استان 

اصفهان است.

هشدار احتمال سرمازدگى محصوالت کشاورزى

آمادگى اصفهان براى مقابله با سیالب  و آبگرفتگى

ناظر ارشــد مرمت گنبد شــیخ لطف ا...  درباره آخرین 
تصمیماتى که در کمیته فنــى میراث فرهنگى اصفهان 

براى مرمت این گنبد ارزشــمند گرفته شده 
توضیحاتى را بیان کرد.

بیست و یکم شــهریورماه ســال جارى، 
رحمت ا...  رضایــت بر اثر ابتــال به کرونا 
درگذشت؛ معمار و مرمتگر پیشکسوتى که 
از سال 1398 همراه با پسران خود بر روى 
پروژة مرمت گنبد شیخ لطف ا...  کار مى کرد.

دو روز پس از درگذشت این استاد پیشکسوت 
که حضور او دلیل موجه ترك تشریفات براى 
ســپردن مرمت گنبد به فرزندانش به شمار 
مى رفت، خبرگزارى ایلنا از فریبا خطابخش، 
مدیر پایگاه میراث جهانى نقش جهان دربارة 

وضعیت مرمت گنبد شــیخ لطف ا...  پــس از رحمت ا...  
رضایت ســئوال پرســید و او گفت کــه در حال حاضر 
استادکاران به نام دیگرى نیز در اصفهان هستند که بتوانند 
ادامه روند مرمت گنبد شیخ لطف ا...  را انجام دهند. نظر 

به برچیده شدن بخش دیگرى از کاشى هاى گنبد شیخ 
لطف ا...  طى روزهاى گذشته، محسن نکویى، ناظر ارشد 

مرمت گنبد شیخ لطف ا...  درباره آخرین وضعیت مرمت 
این گنبد مى گوید: «با توجه به فوت استاد رضایت، تصمیم 
مجموعه سازمان و کمیته شوراى فنى بر این شد که یکى 
از استادکاران قدیمى کاشى کارى اصفهان (محمدحسن 

مقضى) براى ادامه مرمت در کنار خانواده مرحوم رضایت 
حضور داشته باشند و کار با حضور ایشان ادامه پیدا کند.»

نکویى در پاسخ به این سؤال که آیا فاز دوم 
مرمت به روش فاز نخســت انجام خواهد 
شــد یا خیر؟ گفت: «روش کار در فاز دوم 
استفاده از همان کاشى هاى قبلى گنبد است 
و بحث استفاده از کاشى جدید مطرح نیست. 
زیرسازى نیز طبق طرح تایید شده شوراى 

فنى انجام خواهد شد.»
دهــم تیرماه ســال جــارى تعــدادى از 
اســتادکاران مرمت و دوســتداران میراث 
فرهنگى استان اصفهان، با حضور در دفتر 
اتحادیه صنف صنایع دســتى این استان و 
امضاى نامه اى سرگشــاده خطاب به مقام 
قضایى و نمایندگان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، 
خواســتار توقف مرمت گنبد مسجد شــیخ لطف ا...  تا 
برگزارى کنگره نقد مرمت و رفع شبهات موجود در مرمت 

فاز نخست آن شدند.

چه خبر از مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا...؟
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در طول چند وقت اخیر ســریال هاى مختلفى از این پلتفرم ها پخش شده که بسیارى 
از آنها با اتکا به نام بازیگران کار، مورد اقبال قرار گرفتند. هرچند کم نبودند آثارى که 
نام هاى ریز و درشت زیادى در آنها حضور داشتند اما به دلیل ضعف هاى فنى، ساختارى 
و محتوایى نتوانستند با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند و با استقبال کم کارشان را به 

پایان رساندند. 
در این گــزارش به طور ویژه نگاهــى داریم بر موضوع انتخاب بازیگران در ســریال 
«خاتون» که بازیگران مطرح فراوانى دارد و در چند قسمتى که از آن پخش شده است، 

چهره هاى زیادى مقابل دوربین قرار گرفته اند.
ســازندگان این ســریال تالش کرده اند تا آنجا که مى توانند از نــام بازیگران مطرح 
براى سریال خود اســتفاده کنند. براى این کار هم از بعضى بازیگران در حد سه چهار 
قسمت اســتفاده کردند و بعضى دیگر کمتر، در حد چند سکانس. به همین دلیل است 
که اسامى شناخته شده زیادى در بین بازیگران این سریال به چشم مى خورد. مهران 
مدیرى، مهران غفوریان، پژمان بازغى، ســتاره پســیانى، فرخ نعمتى، على فروتن، 
پیام دهکردى و غزل شــاکرى همــه بازیگرانى بودند که حضورشــان تا به اینجاى 
سریال که به نیم فصل اول آن رســیده ایم، در حد چند سکانس یا نهایتا 2 تا 3 قسمت

 بوده است.
بزرگترین ویژگى این روش که بدون شک سازندگان «خاتون» روى آن حساب ویژه اى 
کرده اند بحث تبلیغاتى آن است. بسیارى از این بازیگران مطرح طرفداران زیادى دارند 
و اضافه شدن نام شان به فهرست بازیگران این اثر مى تواند تعدادى مخاطب پیگیر به 
سریال اضافه کند. بهترین مثال این ماجرا هم مهران مدیرى است، چند هفته پیش از 
آغاز سریال بیلبوردهاى بزرگ تبلیغاتى «خاتون» با عکس مهران مدیرى در سراسر 
شهر به چشم مى خورد، اما تا سکانس هاى پایانى قسمت هشتم این سریال (که قسمت 

آخر نیم فصل ابتدایى آن بود) اثرى از این بازیگر در ســریال نبود و کسى که به خاطر 
حضور مدیرى از اعتبار اینترنت و اشتراك پلتفرمش استفاده کرده بود، باید قسمت هاى 
زیادى را تا آمدن بازیگر محبوبش، تحمل مى کرد. اما این موارد ضعف اصلى «خاتون» 

در زمینه انتخاب بازیگران نبود.
شخصیت خاتون در این سریال الیه هاى مختلفى دارد، اما چیزى که از جواهریان در 
این نقش مى بینیم یک بازى تخت و نچسب است، تا جایى که خیلى از اوقات در برخى 
از سکانس ها از میمیک صورت و سبک بازى اش اینطور به نظر مى رسد که اصال حضور 
در چنین نقشى را دوست نداشته و از سر اجبار رخت خاتون را به تن کرده است. شاید به 
همین دلیل است که بسیارى از منتقدان بر این باورند که جامه نقش خاتون براى کسى 

شبیه به نگار جواهریان بسیار گشاد بود.
اشکان خطیبى نیز در نقش شــیرزاد به چیزى که دنبالش بوده نرسیده است. خطیبى 
سال هاست در سینما، تلویزیون، تئاتر در نقش هاى مختلف بازى مى کند و کاراکترهاى 
گوناگونى را هم به تصویر کشیده است. در آثار مختلف هم قابلیت هاى او را دیده ایم، اما 

به نظر مى رسد تکلیفش با شیرزاد مشخص نیست. 
نواقصى که در بازى جواهریان و خطیبى وجود دارد، در سکانس هاى مهم بیش از پیش 
به چشم مى آید، به خصوص دوئل هاى شیرزاد و خاتون که از همان قسمت هاى ابتدایى 

سریال چند نمونه از آنها را دیدیم. 
اگرچه پاکروان در انتخاب نقش هاى اصلى سریالش خوب عمل نکرده و قهرمان هاى 
داستانش را بد انتخاب کرده، اما نقش هاى مکمل این سریال بازیگران فوق العاده اى 
بودند. مخصوصا بابک حمیدیان و شــبنم مقدمى که در این سریال تصویر متفاوتى از 
خود ارائه دادند و بازى هاى درخشانى که داشتند به ما ثابت کردند مى توانند چقدر خوب 

در قالب هاى جدید جا بگیرند.

ستاره ها تا آخر نمى مانند! 

«خاتون» در دام سندرم
 «انتخاب بازیگر»

آغاز یک تاکشوى 
جدید با شبنم قلى خانى

آبگوشت خورى 
عموخسرو با عمله ها!

احمد مهران فر اولین 
بازیگر «پاکول» شد

شبنم قلى خانى مهمان اولین قســمت از برنامه 
«احوالپرسى» شد. این برنامه با اجراى ندا غفارى 
، پنجشنبه شب ها از شبکه دو سیما به روى آنتن 

مى رود.
کارگردانى و تهیه کنندگى ایــن برنامه بر عهده 
ســیدجواد سیدمحسنى است. ســارا کنعانى نیز 
سردبیرى و نویسندگى «احوالپرسى» را به عهده 

دارد.
 «احوال پرسى» یک برنامه مفرح و شاد است که 
از آیتم هاى گفت وگو، مسابقه و موسیقى تشکیل 

شده و از حضور یک عروسک هم بهره مى برد.
این برنامه از این پس هر پنجشــنبه بعد از اخبار 

20:30 از شبکه دو سیما پخش مى شود.

داوود نماینده دوبلور باسابقه که به سلطان مستند، 
شهره است به روایت آبگوشت خورى خود و خسرو 

شکیبایى با کارگران افغانى، پرداخت.
داوود نماینده با اشــاره به اســتارت کار دوبله به 
روزنامه جام جم گفت: به یاد مى آورم سال 54 یا 55 
بود که همراه با زنده یاد خسرو شکیبایى که او در 
دوبله بود، همکارى مى کردم. خدایش بیامرزد. در 

اخالق و منش زبانزد بود. 
نماینده ادامه داد: بد نیست خاطره اى هم از خسرو 
شــکیبایى بگویم. یک روز از تلویزیون به سمت 
یک دفتر سینمایى مى رفتیم. هر دو با هم در این 
دفتر کار داشتیم. کنار دفتر یک ساختمان نیمه کاره 
بود و کارگران مشغول کار بودند. کارگران با دیدن 
خسرو آمدند جلو و شروع به صحبت کردند. بعد از 
چند دقیقه خسرو به من گفت که زنگ آن دفتر را 
بزنم و بگویم که ما ناهار دفتر نمى آییم. بعد رو به 
کارگران گفت: ناهار چى دارید؟ آنها هم گفتند: هر 
چه شما بخواهید. خســرو به آنها گفت: این نشد! 

شما هر چى دارید من هم از همان مى خورم.
نماینده افزود: آن روز من و خسرو همراه با کارگران 
آبگوشت خوردیم. کارگران از این که یک هنرمند 
با آنها ســر یک سفره نشســته و همان غذایى را 
مى خورد که آنها مى خوردند، عشــق کرده بودند. 
اخالق، منش و تواضع را باید از امثال شکیبایى ها 

یاد گرفت. 

احمد مهران فر اولین بازیگرى اســت که به فیلم 
سینمایى «پاکول» به کارگردانى نوید اسماعیلى و 
تهیه کنندگى غالمرضا آزادى پیوسته است و این 
فیلم در حال حاضر در مرحلــه انتخاب بازیگران 

قرار دارد.
«پاکول» دومین فیلم سینمایى اسماعیلى است 
که به صورت مشترك با کشور افغانستان ساخته 
مى شــود و قرار اســت براى حضور در چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر و همچنین فســتیوال هاى 

جهانى آماده شود.
 در خالصه داستان این فیلم آمده است: امیر تمام 
دیدگاهش نسبت به چرخه زندگى روزمره اش تغییر 
کرده، اما روزى از تالقى دو سرنوشت، طبیعت به 
او نشان مى دهد که مى تواند بیشتر از آنچه که فکر 

مى کند خودش را ثابت کند.

«مل گیبسون» در پیش درآمد مجموعه سینمایى «جان ویک» به ایفاى نقش مى پردازد.
مل گیبسون، ستاره 65 ســاله هالیوودى، در ســریال کانتیننتال که پیش درآمدى بر مجموعه فیلم هاى 

پرطرفدار جان ویک است، بازى خواهد کرد.
تمرکز داستان سریال کانتیننتال که اولین بار در سال 2018 به شبکه آمریکایى استارز (Starz) سفارش 
داده شد، بر طرز کار هتل معروف کانتیننتال در فیلم هاى جان ویک است که حکم جان پناه براى قاتالن را 
دارد. سریال کانتیننتال نحوه پاگرفتن این هتل را از چشم وینستون اسکات جوان روایت مى کند که به شهر 

نیویورك در سال 1975 کشیده شده تا با گذشته اى که فکر مى کرد پشت سر گذاشته مواجه شود.
مل گیبسون در این ســریال نقش یک کاراکتر جدید به نام کورمک را بازى مى کند که جزئیات بیشترى 
درباره آن در دسترس نیست. کانتیننتال یک سریال محدود بوده و تاریخ پخش آن هنوز اعالم نشده است.

بازى در ســریال کانتیننتال اولین حضور پررنگ گیبســون در تلویزیون اســت. وى پیش تر هــر از گاهى در 
قسمت هایى از سریال استرالیایى خانواده سالیوان (1983 1973-) بازى مى کرد. مل گیبسون بیشتر به بازى 
در فیلم هایى چون اسلحه مرگبار، شجاع دل، مکس دیوانه و میهن پرست شناخته مى شود. وى همچنین یک 
کارگردان مطرح نیز هست که با فیلم شجاع دل برنده اسکار بهترین کارگردانى شد. از دیگر فیلم هایى که گیبسون 

در طول فعالیت حرفه اى خود ساخته مى توان به مصائب مسیح، آپوکالیپتو و ستیغ هک سا اشاره کرد.
ســه فیلم جان ویک تاکنون در مجموع بیش از 300 میلیون دالر در گیشه جهانى فروش کرده اند. قسمت 

چهارم این مجموعه در دست ساخت است و قرار است 27 مه 2022 (6 خرداد 1401) اکران شود.

نیکالس کیج در فیلم جدید خود «Butcher’s Crossing» با چهره اى متفاوت ظاهر خواهد شد.
با شروع فیلمبردارى فیلم وســترن «Butcher’s Crossing» در مونتانا به نظر مى رسد که نیکالس کیج 
یک شخصیت ســرگرم کننده دیگر به مخاطبان ارائه مى دهد تا یک نقش دیگر به لیست بلند نقش هاى 

نمادین خود بیفزاید.
کیج در این فیلم نقش شکارچى بوفالو، میلر را بازى مى کند که کارگردانى آن را گیب پولسکى بر عهده دارد 

و به تازگى اولین تصویر از کیج در این نقش منتشر شد.
تصاویر جدید از فیلم جدید نیکالس کیج، چهره متفاوتش را رونمایى کرد

داستان فیلم «Butcher’s Crossing» درباره یک بازمانده جوان از دانشگاه هاروارد است که با گره زدن 
سرنوشت خود به تیمى از شکارچیان بوفالو به رهبرى میلر، سرنوشت خود را در غرب جستجو مى کند. آن ها با 
هم راهى سفرى هولناك مى شوند که زندگى و سالمت عقل را به خطر مى اندازد. این عنوان به شهر کوچک 
کانزاس اشاره مى کند که این دو در داستان رمان تالقى مى کنند و داستان آن در دهه 1870 اتفاق مى افتد.

«مل گیبسون» سر از «جان ویک» در آورد!

چهره متفاوت «نیکالس کیج» در فیلم جدیدش 

برادر مهــران غفوریــان پیرامون 
آخرین وضعیت مهــران غفوریان 
گفت: خدا را شــکر حــال مهران 
غفوریان خوب اســت و طبق گفته 
پزشکان که اعالم کرده بودند سه 
شنبه شــب مى تواند براى مهران 
شب پر خطرى باشد اما خوشبختانه 
براى مهران اتفاق خاصى نیفتاد و 

حالش خوب است.
مهدى غفوریان در همین راستا ابراز کرد: چهار رگ قلب مهران بسته شده بود.

الزم به ذکر است مهران غفوریان بازیگر مطرح سریال هاى طنز تلویزیونى ساعت 12 ظهر 
روز دوشنبه سر صحنه سریال شــبکه نمایش خانگى نیسان آبى به سکته قلبى دچار شد و 
در بیمارستان قلب جماران بسترى و روز سه شــنبه 27 مهرماه 1400 تحت جراحى قلب 

باز انجام گرفت.

ســاناز ســماواتى بازیگر ســینما 
و تلویزیــون که در ســال 1400 با 
ســریال هــاى روزهــاى آبى و 
بوتیمار در تلویزیون حضور داشت، 
جدیدترین فیلم ســینمایى خود را 

معرفى کرد.
فیلــم ســینمایى ســطل زباله به 
کارگردانى و تهیــه کنندگى احمد 

عبداللهیان با موضوعى متفاوت در حال اتمام تصویربردارى است.
این فیلم داســتان زنى را روایت مى کندکه پس از مرگ شوهرش با اتفاقات زیادى مواجه 

مى شود و ... .
 ساناز ســماواتى ، لیال برخوردارى ، فاطمه درستکار و علیرضا اســتادى در این فیلم نقش 

آفرینى مى کنند و بازیگران دیگر آن به زودى معرفى مى شوند.

سریال تلویزیونى کهنه سوار به کارگردانى اکبر خواجویى، از جمعه 30 مهر روى آنتن آى فیلم 
فارسى مى رود.

اکبر خواجویى، «کهنه سوار» را در ســال 1377 در گونه درام و خانوادگى براى شبکه سه 
سیما تهیه کرده است.

فیلم نامه کهنه سوار توسط سید على اکبر محلوجیان نوشته شده است و خالصه اش از این 
قرار است: حســین از عالقه مندان سرسخت ورزش کشتى اســت. پدر حسین که خود از 
کشتى گیران قدیمى و صاحب نام بوده، به شــدت مخالف ورود حسین به این رشته است؛ 
اما حسین که به علت عالقه شــدیدش نمى تواند از کشــتى دل بکند، بدون اجازه پدر در 

کالس هاى آموزش فنون کشتى مدرسه ثبت نام مى کند.
در کهنه سوار بازیگرانى، چون زنده یاد محمدعلى کشاورز در نقش پدر حسین حسینى پور، 
زنده یاد حمیده خیرآبادى، محمود پاك نیت، حسین ابراهیمى در نقش حسین حسینى پور، 

محسن زهتاب، محمود مقامى و اکبر قدمى به ایفاى نقش و بازیگرى پرداخته اند.
نخســتین قســمت این ســریال خاطره انگیز، جمعه همیــن هفته، ســاعت 17  روى

 آنتن مى رود. 

نقش متفاوت ساناز سماواتىحال مهران غفوریان خوب است 
 با فیلم «سطل زباله»

«کهنه سوار» در راه آى فیلم

اکران آنالین فیلم سینمایى «تک تیرانداز» از هفته نخست آبان ماه آغاز مى شود. 
فیلم سینمایى «تک تیرانداز» به کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى ابراهیم اصغرى، با پایان اکران عمومى در 

سینماهاى کشور، از روز 5 آبان به صورت اختصاصى در سامانه فیلمگردى اکران آنالین خواهد شد.
فیلم «تک تیرانداز» توانسته سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملى و جایزه بهترین جلوه هاى ویژه میدانى را در 

سى و نهمین جشنواره فجر کسب کند.
این فیلم ســینمایى برشــى کوتاه از زندگى سردار شــهید عبدالرســول زرین بهترین تک تیرانداز جنگ هاى 

معاصرمعاصر جهان است.
کامبیز دیرباز، امیررضا دالورى، على رضا کمالى، عبدالرضا انصارى، حسین پوریده، اسماعیل خلج، حسین شریفى 
و ... ترکیب بازیگران این فیلم سینمایى را تشــکیل مى دهند که اکران آنالین آن در سامانه فیلمگردى به نشانى 

filmgardi.com از تاریخ 5 آبان ماه براى عالقمندان آغاز خواهد شد.
فیلم سینمایى «تک تیرانداز» نوروز 1400 یک نوبت از تلویزیون پخش و مورد استقبال واقع شد.
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اکران آنالین «تک تیرانداز» از آبان ماه 
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وینگر راست ســپاهان در مصاف با مس رفسنجان توانست شروع خوبى را در 
فصل جدید براى خود رقم بزند و بهترین بازیکن مسابقه به زعم آمار و ارقام بود.
محمدرضا حسینى، وینگر خوش اخالق و باتجربه سپاهانى ها که در سه فصل 
گذشته پاى ثابت ترکیب طالیى پوشان اصفهانى بوده و به مهره اى کلیدى در 
اردوى سپاهان تبدیل شده، لیگ بیســت و یکم را هم با درخشش در پیراهن 
تیم محبوبش آغاز کرد و توانست مقابل مس رفسنجان نمایش خوبى را از خود 

نشان بدهد.
حسینى که روى هر دو گل به ثمر رســیده سپاهان تأثیرگذارى غیرمستقیمى 
داشت، در کانال سمت راست خط حمله ســپاهان، بارها به سوى دروازه مس 

رفسنجان حرکت کرد و براى مسى ها خطرساز شد.
 محمدرضا حسینى به جز درخشش در حمله، نقش کلیدى را هم در فاز دفاعى 
داشت و با شش نوبت قطع توپ مسى ها و هم چنین چهار تکل موفق یکى از 

بهترین هاى سپاهان در این زمینه بود.
وینگر راست طالیى پوشــان، چهار دریبل زد که بهترین آمار میان بازیکنان 

مصاف سپاهان-مس بود و دو پاس کلیدى ارســال کرد و سه بار هم اقدام به 
شوتزنى کرد؛ حسینى هر چند در ثبت اول گل یا اولین پاس گل خود در فصل 
جدید لیگ برتر نــاکام بود اما نمایش او آنقدر درخشــان و تأثیرگذار بود که از 
سوى سایت آمارى یازده با کسب نمره 8/6 به عنوان بهترین بازیکن مسابقه 

سپاهان-مس رفسنجان شناخته شد.

تأثیرگذارى سروش، دانیال و جالل
با همه اینها اما نمى توان از این موضوع هم غافل شــد که سروش رفیعى نیز 
در روزى که گل هم به ثمر رساند شاید تعیین کننده ترین بازیکن زمین بود و  
در عین حال دانیال اسماعیلى فر هم نمایش خوبى داشت و عالوه بر ثبت یک 
پاس گل، در سایر دقایق نیز بازیکنى تأثیرگذار در کار تیمى طالیى پوشان بود؛ 
هر چند دادن پنالتى کمى از این نمایش را تحت تأثیر قرار داد. درنهایت باید به 
جالل على محمدى هم اشاره کرد که گل اول بازى روى پاس زیباى او و با دید 

بسیار خوبى که داشت، ثبت شد.

حسینى 
ستاره طالیى پوشان مقابل مس

سرمربى تیم فوتبال سپاهان در نشست خبرى پس از 
پیروزى 2 بر صفر تیمش برابر مس رفسنجان در اولین 
مسابقه لیگ برتر گفت: نیمه اول خیلى بازى دلچسبى 
نبود، خیلى شرایط خوبى نداشتیم. 10 دقیقه اول بازى 
فوق العاده معمولى که اصًال انتظار آن را از تیمى مثل 
سپاهان نداشتم. بعد از آن مقدارى ما و مقدارى مس 
رفســنجان کنترل بازى را در دســت گرفتیم. بازى 
پایاپاى و معمولى بود با اینکه یکى دو موقعیت نصفه و 
نیمه داشتیم اما از دید من نوع فوتبالمان معمولى بود با 
اینکه به گل هم رسیدیم. در نیمه دوم شرایط بهتر شد. 
محرم نویدکیا با اشــاره به تعویض هــاى تیم مس 
رفسنجان توضیح داد: تیم ما خوب بازى مى کرد اما 
واقعیت این اســت که از دقیقه 70 مس رفسنجان با 
تعویض هایى که کرد تصمیم گرفت بازى انتحارى 
کند تا شانسشــان را امتحان کننــد. از آنجا به بعد با 
تعویض هایى که کردیم انتظار داشــتیم خیلى بهتر 
بازى کنیــم. باید از موقعیت ها خیلى بهتر اســتفاده 
مى کردیم که متأسفانه سازماندهى خوبى در مسائل 
هجومى نداشتیم. اگر کمى ساختار و نظم و انضباطمان 
در حمله بهتر بود، اگر کمى از خودگذشتگى داشتیم 

شاید شرایط خیلى بهتر مى شــد و به اما و اگر، پنالتى 
دقیقه آخر و آن اتفاقات نمى کشید، اما در 20 دقیقه آخر 
حریف فضاهاى خیلى خوبى به ما داد ولى متأسفانه 
خیلى بچه گانــه موقعیت ها را از دســت دادیم. باید 
در مورد این مســائل خیلى با تیم صحبت کنیم. اگر 
بخواهیم اینطور بازى کنیم قطعاً به مشکل مى خوریم. 
باید منطقى تر بازى کنیــم. نباید فضاهاى بازى را از
 دست بدهیم. دقایق ابتدایى که از دست دادیم خیلى 
بد بود و باید در این مورد خیلى خوب تصمیم بگیریم 

و برنامه ریزى کنیم.
ســئوال بعدى از سرمربى ســپاهان در رابطه با این 
موضوع بود که شــاید تیمش در مقابل تیم هایى که 
دفاعى تر بازى خواهند کرد، به مشکل بخورد و نویدکیا 
با تأیید دیدگاه خبرنگارى که این سئوال را مطرح کرده 
بود، عنوان کرد: حرف شما را قبول مى کنم چون بازى 
اول است و ظاهر آن را مى بینید. این سئوال منطقى 
است. از همین روز اول مشخص است این مشکالت 
را داریم. باید این واقعیــت را قبول کنیم که تیم ها در 
نقش جهان بــه دنبال امتیاز هســتند. حتى تصمیم 
مى گیرند با سیســتم هایى بازى کنند که فشردگى 

بیشترى در هافبک و دفاع داشته باشند. باید 
راهکارهاى بهترى داشته باشیم تا به حریفان 
ضربه بزنیم ولى مشکل من بعد از دقیقه 70 
بود که موقعیت هاى خوبى به دست آوردیم و 
فضاهاى خیلى خوبى به ما دادند که متأسفانه 

نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
نویدکیا در مورد اعتراضاتى که نیمکت سپاهان 

در بازى انجام مى داد، با خنــده اینطور واکنش 
نشــان داد: اعتراض نبود. بخاطــر اخطارى که 

مرزبان گرفت شما سئوال مى کنید. اعتراض داورى 
نبود. بخاطر اینکه بازى از جریان نیافتد پایش را در 
زمین گذاشت و برداشــت. از لحاظ قانونى نباید این 
کار را مى کــرد. داور به این دلیل بــه مرزبان اخطار 
داد و بحث داورى نبــود. وى در خصوص عملکرد 
بازیکنان جدید ســپاهان نیز گفت: از هر چهار نفر 
و حتى فرشــاد احمدزاده که در نیمه دوم اضافه شد، 
راضى بودم. خیلى خوب به تیــم کمک کردند. هر 
چهار بازیکن تــا اینجا واقعًا خــوب به تیم کمک 
کردند و امیدوارم همینطــور در آینده هم بتوانند 

کمک کنند.

مربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: تازه یک بازى انجام شده و خیلى نمى توان 
از این برد نتیجه خاصى گرفت، ما یکى از مدعیان قهرمانى هســتیم، نه تنها 

مدعى قهرمانى.
علیرضا مرزبان در رابطه شــروع لیگ برتر و پیروزى ســپاهان مقابل مس 
رفســنجان در گام نخســت اظهار کرد: در شروع لیگ همیشــه باید منتظر 
اتفاق هاى عجیب و غیره منتظره باشــیم، چون تمام تیم ها براى لیگ جدید 
بازیکنان جدید گرفته و همین شناخت را سخت مى کند. تیم ها آنالیز خاصى 
نســبت به یکدیگر ندارند چراکه از حریف خود شناخت کافى ندارند، بنابراین 

بازى با استرس زیاد شروع مى شود و همه زیر فشار هستند.
وى با اشاره به اینکه کرونا شرایط مســابقه را تحت تأثیر قرار داد، گفت: تیم 
مس رفسنجان خیلى خوب ظاهر شد و حتى مى توانست نیمه نخست به 
گل برسد. تیم ما نیز با همبستگى که میان بچه ها وجود داشت، توانست 

دو گل بزند؛ حتى مى توانستیم در ضد حمالت به گل هاى بیشترى برسیم.
مربى تیم فوتبال ســپاهان در رابطه با بازیکنان جدید خریدارى شده عنوان 
کرد: بچه هاى جدید فوق العاده بودند. فرشاد احمدزاده بخاطر مصدومیت دیر 
به زمین آمد، اما بعد از اینکه آمد درخشان کار کرد. شهریار مغانلو و همچنین 

گلرمان عالى ظاهر شدند.
مرزبان با اشــاره به اینکه مردم مسجدســلیمان بســیار خوب هســتند و 
فوتبالیســت هاى خوبى هم دارد، در رابطه با دیدار بعدى سپاهان با این تیم، 
گفت: چند روزى فرصت داریم تا مشکالت تیم را حل وفصل کنیم، اما مسئله 
این است که بازى در مسجدســلیمان برگزار خواهد شد و گرماى هوا ممکن 

است آزار دهنده باشد.
وى در رابطه با اینکه پرسپولیس لیگ قهرمانان را از دست داد و همین موضوع 
ممکن است شرایط لیگ را براى قهرمانى سپاهان مساعدتر کند اظهار داشت: 
استقالل و پرســپولیس هر دو از تیم هاى بزرگ و محبوب ایرانى هستند که 
همیشــه قوى و پرهوادار بوده اند. تیم هاى گل گهر، فوالد و تراکتور هم قوى 
بسته شدند. پرسپولیسى ها از دوستان ما هستند، ما از شکست هیچکس لبخند 

نمى زنیم؛ بلکه فقط از پیروزى خودمان خوشحال مى شویم.
مربى تیم فوتبال ســپاهان در پایان در رابطه صدرنشینى سپاهان در جدول و 
شانس قهرمانى این تیم در لیگ برتر خاطرنشــان کرد: تازه یک بازى انجام 
شــده، خیلى نمى توان از این برد نتیجه خاصى گرفت. مــا یکى از مدعیان 
قهرمانى هستیم، نه تنها مدعى قهرمانى. اما تالشمان این است تا روز آخر در 

کورس این رقابت  باشیم.

سرمربى سپاهان: 

اینطور بازى کنیم به مشکل بر خواهیم خورد

پ
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سروش رفیعى که زیباترین گل روز نخست لیگ بیســت و یکم را زد با شادى 
خاص خود پدر شدنش را جشن گرفت.

روز سه شنبه در یک مسابقه تماشایى دو تیم سپاهان و مس در ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان با هم دیدار کردند که این بــازى با گل هاى امیدنورافکن و 
سروش رفیعى دو بر صفر به سود طالیى پوشان پایان یافت اما گل زیباى 

سروش و پس از آن شادى خاصش حسابى جلب توجه کرد.
ســپاهان در حالى که با یک گل جلو افتاده بود، با شروع نیمه دوم فشار 
به ســمت دروازه میهمان را حفظ کرد و در دقیقه 56 پاس دقیق دانیال 

اسماعیلى فر را سروش رفیعى با ضربه اى آکروباتیک به گل تبدیل کرد تا 
به نوعى تیر خالص به شاگردان ربیعى که نیمه اول خیلى خوبى را پشت سر 

گذاشته بودند، نیز زده شود.
سروش پس از این گل در حالى که مى دوید دست هایش را به شکل بال در آورد و 

شادى منحصربه فردى را به نمایش گذاشت. او سپس توپ را زیر پیراهنش گذاشت 
تا این شادى را به فرزندش که به زودى متولد مى شود، تقدیم کرده باشد. 

البته همانطور که قاب هــاى زیبایى در ورزشــگاه نقش جهان از گلزِن شــادمان 
طالیى پوشــان ثبت شده، به نظر مى رســد حرکات مبهمى که ســروش به ویژه با 
دست هایش پس از گلزنى مقابل مس رفسنجان انجام مى داد، به نوعى اشاره به نام 

فرزند او داشته باشد که انگار دلش نمى خواهد تا روز تولد فاش شود.

سروش رفیعى در اولین هفته مسابقات اولین گل خود را به زیبا ترین شکل ممکن به ثمر رساند.
سپاهان گام اول لیگ بیست و یکم را محکم برداشت و عالوه بر بازى روان و رو به جلو موفق شد دو 
گل خوب را به ثمر برساند. در شرایطى که سپاهان در آخرین دقیقه نیمه نخست با گل امید نورافکن 

پیش افتاده بود، در نیمه دوم فشار را حفظ کرد و موفق شد یک گل تماشایى را ثبت کند.
در دقیقه 56 حرکت دانیال اسماعیلى فر از سمت راست باعث شد مدافعان مس به اشتباه بیافتند و 
درحالى که سه بازیکن طالیى پوش در باکس مس حاضر بودند سانتر دانیال به سروش رسید و آقاى 
پاس گل فصل پیش لیگ برتر با یک ضربه قیچى برگردان دروازه فائز الرشیدى را باز کرد و زیباترین 

گل روز اول لیگ بیست و یکم را به ثمر رساند.
نکته جالب در خصوص این گل این است که توپ درست روى پاى سروش رفیعى فرود نیامد اما او با 
زیرکى توپ را به زمین کوبید تا دروازه بان موفق به مهار این توپ نشود. سروش از خوشحالى جدید و 
منحصر به فردش نیز رونمایى کرد و این بهترین شروع ممکن براى هافبک با تکنیک سپاهان است.

شادى خاص سروش
 پس از ثبت زیباترین گل هفته

بهترین هاى سپاهان در این زمی
وینگر راست طالیى پوشــان،
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هافبک تیم فوتبال سپاهان در شرایطى گل نخست تیمش را به ثمر رساند 
که به لحاظ فردى نیز به یک رکورد جالب توجه دست پیدا کرد.

امید نورافکن، هافبک ملى پوش سپاهان که در بازگشت از اردوى ملى با نظر 
محرم نویدکیا در ترکیب اولیه طالیى پوشان اصفهان براى مصاف هفته 
نخست فصل جدید لیگ برتر مقابل مس رفسنجان قرار گرفت، توانست بار 
دیگر شایستگى هاى خود را نشان بدهد و این بار در قامت گلزن با پیراهن 

سپاهان درخشید.
نورافکن که در استقالل زیر نظر علیرضا منصوریان شکوفا شد و مى توان 
گفت به فوتبال ایران معرفى شد، در سه ســال حضورش در استقالل که 
بیشتر در قامت دفاع چپ و یا هافبک دفاعى به کار گرفته مى شد، توانست 

چهار گل بزند.
او پس از رفت و برگشــت به فوتبال بلژیک، فوتبال رو به جلوترى از خود 
نشان داد و این روزها در ترکیب سپاهان در نقش دفاع چپ از سوى محرم 
نویدکیا به کار گرفته مى شود؛ نورافکن توانایى بازى در پست هافبک چپ را 

دارد و بارها با نفوذهاى خود نیز براى حریفان دردسرساز مى شود.
مدافع-هافبک 24 ساله سپاهان در لیگ نوزدهم که به صورت قرضى در 

سپاهان بازى مى کرد، توانست براى تیم امیر قلعه نویى سه گل بزند و فصل 
گذشته نیز براى طالیى پوشان در لیگ بیســتم دو بار گلزنى کرد تا شمار 

گل هاى لیگ برترى او به عدد 9 برسد.
امید نورافکن در افتتاحیه لیگ بیســت و یکم، در لحظــات پایانى نیمه 
نخست جدال سپاهان-مس رفســنجان توانست در میان اشتباه مدافعان 
مس رفســنجان دهمین گل خود در لیــگ برتر را هم به ثمر برســاند و 
شــمار گل هاى باشــگاهى خود در لیگ برتر فوتبال ایــران را دو رقمى 
کند؛ گلى که زمینه ساز پیروزى شیرین و 3 امتیازى 
شــاگردان نویدکیا در گام نخست لیگ

 بیست و یکم بود.

نورافکن فصل جدید را با رکوردشکنى آغاز کرد

ســتاره ایرانى تیم فوتبال پورتوى پرتغال به عنوان بهترین بازیکن میدان در 
مسابقه مقابل میالن معرفى شد.

پس از برترى یک گله تیم فوتبال پورتو مقابــل میالن که با گلزنى دیاز براى 
شاگردان کونسیسائو به دست آمد، این تیم حاال با 4 امتیاز در جایگاه سوم گروه 
B قرار دارد و شانس زیادى را براى صعود به مرحله بعدى لیگ قهرمانان اروپا 

داراست.
مهدى طارمى ستاره ایرانى پورتو در مسابقه مقابل میالن، جنب و جوش زیادى 
در زمین مسابقه داشت و حتى فرصت گلزنى هم داشت اما در ثبت دومین گل 
متوالى خود در این فصل از رقابت هاى لیگ قهرمانان اروپا ناکام بود. در دیدار 
سه شنبه شب مهدى طارمى از ابتدا در ترکیب پورتو قرار گرفت و 84 دقیقه در 
میدان بازى کرد. او گلى به ثمر نرساند ولى نمایشــى فوق العاده از خود به جا 
گذاشت و دست خالى میدان را ترك نکرد، چرا که گل سه امتیازى تیمش روى 
پاس گل و سماجت او بود که به دســت آمد. این درخشش ستاره ایرانى باعث 
شد تا از سوى مســئوالن یوفا، مهدى طارمى به عنوان برترین بازیکن دیدار 
پورتو-میالن معرفى شود. او جایزه بهترین بازیکن زمین را گرفت و به یکى از 

تأثیرگذارترین بازیکنان سه شنبه شب لیگ قهرمانان اروپا بدل شد.

بررسى عملکرد ستاره ایرانى 
طارمى در 84 دقیقه حضورش در دیدار برابر میالن، آمار یک پاس گل، 3 پاس 
کلیدى، 4 شوت به دروازه، یک دریبل موفق و  58 درصد صحت پاس را به ثبت 
رساند تا نشان دهد با اینکه گل نزده ولى براى پورتو فوق العاده کار کرده است. او 
در 5 دوئل روى زمین، موفق شد 2 بار مدافع روبه رو خود را بردارد و در نبردهاى 

هوایى از 6 دوئل، 3 بار توپ را براى خود کرد و ضربه دقیق به توپ زد. 

طارمى: شانس نداشتم اما...
طارمى پس از دریافت تندیس بهترین بازیکن زمین درباره این مسابقه گفت: 
بازى بزرگ و پیروزى بزرگ تقدیم به هواداران پورتو. مهاجم ایرانى پورتو در 
واکنش به انتخابش به عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: من چند موقعیت براى 
گلزنى داشتم، اما شانس نداشــتم. من از بازى هاى تیم ملى آمده بودم، خیلى 
سخت است، اما مهمترین چیز این بود که ما برنده شدیم، این براى ما عالى بود.

طارمى 
بهترین بازیکن پورتو - میالن 

مرزبان: 
سپاهان یکى از مدعیان قهرمانى است، 

نه تنها مدعى

س
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تصمیم افراز 
خواهان : آقاى حسین ناظمى بیدگلى

خوانده گان:ورثه مرحومه خانم سلطان سربندى بیدگلى
 خواسته: احتراماً نظر به اینکه حسین ناظمى بیدگلى طى تقاضاى وارده به شماره 364مورخه 
1400/1/16تقاضاى ا فراز قدرالسهم مشاع خود از  شــش دانگ پالك ثبتى 237 اصلى 
واقع در بخش 3حوزه ثبتى آران وبیدگل را از این اداره  نموده اســت   لذا به حکایت  پرونده 
ثبتى ششــدانگ پالك هاى 237اصلى و1الى 4و6و8و9به پیوست پنج دانگ ازششدانگ 
مشاعات خانه تابع پالك هاى مذکورطبق سندشماره 10183مورخه 1397/03/19تنظیمى 
دفترخانه 320آران وبیدگل انتقال قطعى گردیده است که همگى تحدید حدودشده ولیکن 

جارى مى باشند.
گردشکار:لذا( انجام عملیات افراز  پس از گزارش شــماره 364مورخه1400/03/24آقاى 
مهدى محمدیه)  به حمزه قدیر زاده به عنوان نقشــه بردار ارجاع گردیده است که پس از 
تعیین وقت و اخطار و ابالغ به متقاضى و شــرکاء درروز شنبه مورخه1400/04/26ازمحل 
موردافرازبازدیدونقشه برداري به عمل امده وشهردارى آران وبیدگل به موجب نامه شماره23

2/23مورخه1400/07/21باافراز سهم متقاضی نامبرده موافقت نموده است لذاجهت قطعه 
مفروزي سهمی آقاى حسین ناظمى بیدگلى 11فرعی وسهم شریک الملک ورثه مرحومه 
خانم سلطان سربندى بیدگلى شماره 10فرعی منظور گردیده است وباتوجه به صورت جلسه 
افرازى به شماره364مورخه1400/07/22سهم متقاضى افرازوشریک الملک  هریک به 

شرح ذیل اعالم مى گردد
الف:سهم خواهان(آقاى حسین ناظمى بیدگلى) 

عبارتست از:قسمتى ازیکباب خانه به مساحت662مترمربع به شماره11فرعی مفروزومجزي 
شده از237اصلی واقع دربخش سه حوزه ثبتی اران وبیدگل که محدوداست شماال:به طول 
21مترپى دیواربه شماره10 فرعى از237 اصلى شرقا: به طول31,40 متر درب ودیواربه کوچه 
جنوبا:درسه قسمت اول به طول 6,90مترپى دیواربه باقیمانده 237 اصلى دوم که شرقى مى 
باشد به طول1,20مترپى دیواروســوم به طول 15,20مترپى دیواربه باقیمانده 237 اصلى 
غربا:درسه قسمت اول به طول 8,10متردوم که شمالى مى باشد به طول 55. سانتى مترسوم 

به طول 22,50مترهمگى دیواریست  به باقیمانده 237 اصلى 
ب:سهم خوانده (ورثه مرحومه خانم سلطان سربندى بیدگلى)

عبارتست:قسمتى ازیکباب خانه به مساحت185 مترمربع به شماره10فرعی مفروزومجزي 
شده از237اصلی واقع دربخش ســه حوزه ثپتی آران وبیدگل که محدوداست شماال:دردو 
قسمت اول به طول 7متربه دیواربه شماره 2فرعى از239اصلى ودوم به طول 12,70متربه 
دیوار17فرعى از239 اصلى شرقا:درسه قســمت اول به طول1,55متردوم که شمالى مى 
باشدبه طول40.سانتى متروسوم به طول 7متردرب ودیوار به کوچه جنوبا: به طول 21متر پى 

دیواربه11فرعى از237اصلى غربا: به طول 8متردیواریست به 237اصلى
این تصمیم مطابق ماده6آئین نامه قانون افرازوفروش امالك مشاع صادروراي افرازي به 
پیوست نقشه افرازي به خواهان وخوانده ابالغ می گرددتاچنانچه اعتراضی داشته باشندوفق 
مقررات ماده 2قانون افرازظرف مدت10روزازتاریخ ابالغ .اعتراض خودرا کتبا به دادگستري 
محترم آران وبیدگل تســلیم نمائید. م الف: 1209449 حامدفکریــان - رییس اداره ثبت 

اسنادوامالك آران وبیدگل/7/237

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکى با بیان اینکه کنترل بیمارى 
کرونا پنج رکن دارد، گفت: رکن اول پیشگیرى از ابتالى 
مردم به هر وسیله اى اســت که نیاز به فرهنگسازى با 
استفاده از ظرفیت رســانه ها و کمک سازمان ها دارد و 
حتى اگر الزم باشد اقدامات ســختگیرانه در این زمینه 

اعمال شود.
محمدمهدى گویا با بیان اینکه اقدام بعدى درمان سرپایى 
بیماران و انجام اقدامات تشخیصى سریع تر است، ادامه 
داد: رکن دیگر کاهش مدت زمان بســترى مبتالیان و 
همچنین تقویت مراکز بسترى موقت است. وى تاکید 

کرد: رکن دیگر کنترل کرونا این است که با انجام اقدامات 
پیشگیرانه تا حد ممکن اجازه ندهیم کار بیمار به آى سى 

یو و دستگاه تنفس مصنوعى کشیده شود.
گویا با بیان اینکــه عدم رعایت پروتکل ها و واکســن 
هراسى، مشکل اصلى ما در پیشــگیرى از کروناست، 
گفت: مردم نباید تحت هیچ شرایطى به شایعات مطرح 
شده اعتماد کنند و در حال حاضر واکسن و ماسک بهترین 
سالح هاى ما در برابر ویروس کروناست. وى همچنین 
عنوان کرد: بر اساس سنجش هاى دقیق و علمى بررسى 
شــده، کمترین عارضه مربوط به واکسن هاى ساخت 

داخل بوده است.

جانشین پلیس راهور ناجا در خصوص آخرین وضعیت 
تردد در جاده ها با توجه به وضعیت کرونایى حال حاضر 
اظهار کرد: طبق آخرین آمار منتشــر شده، 9 شهرستان 
در وضعیت قرمز، 106 شهرســتان در وضعیت نارنجى، 
228 شهر در وضعیت زرد و 105 شهرستان در وضعیت 

آبى قرار دارند.
سردار سید تیمور حسینى تصریح کرد: بر اساس مصوبات 
ابالغى ســتاد ملى مقابله با کرونا همچنان تردد «از» و 
«به» شهرهاى قرمز و نارنجى ممنوع بوده و متخلفان 
اعمال قانون خواهند شد. وى افزود: خروج خودروهاى 
بومى از شهرهاى قرمز و نارنجى و ورود خودروهاى غیر 

بومى به این دسته از شهرها جریمه یک میلیون تومانى 
شــهر قرمز و 500 هزار تومانى شــهر نارنجى را در پى 

خواهد داشت. 
ســردار حســینى در خصوص آخرین وضعیت اجراى 
محدودیت تردد شــبانه اعالم کــرد: ممنوعیت تردد 
شبانه در تمام شهرها با شرایط قرمز، نارنجى، آبى و زرد 
کرونایى به قوت خود باقى اســت و تردد از ساعت 22 تا 
3 صبح ممنوع بوده و متخلفان 200 هزار تومان جریمه 
خواهند شد. وى خاطرنشــان کرد: افرادى که اصرار به 
تردد در جاده ها دارند باید از طریق فرماندارى  مجوز تردد 

دریافت کنند.

بهترین سالح  مبارزه با 
ویروس کرونا چیست؟

اعالم آخرین وضعیت 
محدودیت تردد کرونایى 

چرا «کووپارس» نیامد؟!
   ایسـنا |وزارت بهداشـت بـا اعـالم اینکـه مجوز 
مصرف اضطـرارى واکسـن کووپارس در 24 شـهریور 
امسـال به شـرط ارائه و تأیید گزارش میانى فاز 3 صادر 
شده اسـت، تأکید کرد که آخرین گزارش میانى مطالعه 
بالینى در تاریخ 14 شهریور 1400 به سازمان غذا و دارو 
ارائه شده که براى تعیین اثربخشى واکسن، کافى ارزیابى 

نشده است.

تأثیر «کوو برکت» بر دلتا
   مهر | مدیر گـروه تحقیقات تولید واکسـن برکت 
گفت: واکسن «کوو برکت» بر سویه دلتا هم مؤثر بوده 
اسـت و ما مقاله اى هـم در این خصوص آمـاده کردیم. 
حسن جلیلى گفت: براى سویه هاى جدید ما دو ماه وقت 
الزم داریم تا پلتفرم هاى جدید را آماده و واکسـن جدید 

را عرضه کنیم.

«آسترازنکا» جدید در راه است
   ایسـنا |  نسـخه جدیدى از واکسـن آکسـفورد 
در حال توسـعه اسـت تا بـه  طور خـاص سـویه دلتا 
کوویـد-19 را هـدف قـرار دهد. گـروه دانشـمندان 
واکسن آکسفورد/آسـترازنکا به سرپرستى پروفسور 
«سـارا گیلبـرت» اقـدام اولیـه روى واکسـن جدید 
را آغـاز کردنـد تـا در صـورت نیـاز چنین واکسـنى

 موجود باشد.

آگهى تغییرات
شرکت برآورد ارزش ایرانیان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 65814 و شناسه ملى 14009497934 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/05 داود محمدى فرزند ابراهیم 
ش ش 2478 کدملى 0322076196 با پرداخت 
مبلغ 000000 50 ریال ســهم الشرکه به صندوق 
شرکت وارد شرکت و جز شــرکا محسوب گردید. 
علیرضا حیــدرى پور کدملــى 1287958338 با 
پرداخت مبلغ 000000 55 ریال به صندوق شرکت 
سهم الشــرکه خود را به مبلغ 000000 225ریال 
افزایش داد. مسعود باطنى کدملى 1286951291 
با پرداخت مبلغ 000 000 60 ریال سهم الشرکه 
به صندوق شرکت سهم الشــرکه خود را به مبلغ 
000000 225ریــال افزایــش داد و در نتیجــه 
سرمایه شــرکت از مبلغ 000000 500 ریال به 
مبلغ 000000 665 ریال افزایــش یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه 
شــرکت مبلغ 000000 665 ریال نقدى است که 
تماماً به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیرعامل 
شرکت قرار گرفت. - اســامى شرکا و میزان سهم 
الشرکه فعلى هر یک بدین شرح مى باشد : مسعود 
باطنى دارنده 000000 225 ریال ســهم الشرکه 
، علیرضا حیدرى پور دارنــده 000000 225 ریال 
سهم الشرکه ، حمیدرضا محمدى فشارکى دارنده 
000000 165 ریال سهم الشرکه و داود محمدى 
دارنده 000000 50 ریال سهم الشرکه. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1209787)

آگهى تغییرات
شــرکت برآورد ارزش ایرانیان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 65814 و شناسه ملى 
14009497934 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/05 
حمیدرضا محمدى فشــارکى با دریافت مبلغ 
000000 165 ریال سهم الشرکه از صندوق 
شرکت از شــرکت خارج گردید و دیگر هیچ 
حق و حقوق و سمتى در شرکت ندارد در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 000000 665 ریال 
به مبلــغ 000000 500 ریال کاهش یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصالح شد 
: سرمایه شــرکت مبلغ 000000 500 ریال 
نقدى اســت که تماماً به صورت نقد پرداخت 
و در اختیار مدیرعامل شــرکت قرار گرفت. - 
اسامى شــرکا و میزان سهم الشرکه فعلى هر 
یک بدین شرح مى باشد : مسعود باطنى دارنده

000000 225 ریال ســهم الشرکه ، علیرضا 
حیدرى پور دارنده 000000 225 ریال سهم 
الشــرکه ، داود محمدى دارنده 000000 50 
ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1209790)

آگهى تغییرات
شــرکت ترازگران سپید ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63323 و شناسه ملى 
14008699500 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مالک 
مظفرى به کدملى 1287412513 و بســمت 
مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و سپیده 
اکبرى به کدملى 1757204709 و بســمت 
رئیس هیئت مدیره و گلشــن اکبرى به کدملى 
5100165863 و بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
ابوذر جعفرى ولدانى به کدملى 1293220205 
و حمید داورى به کدملى 6609916098 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى بــا امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1209795)

آگهى تغییرات
شرکت گل پونه صفاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 1252 و شناسه ملى 10260629059 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/06/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى اکبر بزرگ زاد به شماره ملى1288630859 به عنوان رئیس هیات مدیره - آقاى احمد ریاسى به شماره ملى0651702666 
به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقاى رسول احمدى به شماره ملى1288033613 به عنوان عضو هیات مدیره - آقاى مهران شیروانى جوزدانى به شماره 
ملى1280989610 جوزدانى به عنوان عضو هیات مدیره - آقاى اردالن بزرگ زاد به شماره ملى1290879461 به عنوان عضو هیات مدیره - خانم سیمین 
خورسندى به شماره ملى1293175341 به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1209800)

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى کارگشاى زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 970 و شناسه ملى 10861910892 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع1399/11/18 در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدیو صدور سهام جدید از مبلغ 25میلیون ریال به مبلغ 31200000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنمامه به شرح 
ذیل اصالح شد سرمایه شرکت 31200000 ریال نقدى است که به 312 سهم 100000 ریالى که 66 سهم آن ممتاز و 246 سهم آن عادى و امتیاز 
هر سم ممتاز در مجامع عمومى داراى دو راى خواهد بود منقسم شده و تماما پرداخت شده است .مبلغ واریزى طى گواهى شماره 2/2525/152 مورخ 
1400/6/01 نزد بانک کشاورزى شعبه خمینى شهر پرداخت گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1209808)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مژده بهداشت سپاهان درتاریخ 1400/07/10 به شماره ثبت 68928 به شناسه ملى 14010344394 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و تامین امکانات پزشکى، تاسیساتى و ساختمانى، 
تاسیس آزمایشگاه، مراکز بیمارستانى، کلینیکى، پاراکلینیک، بهداشتى، درمانگاهى، ارایه کلیه خدمات پزشکى، پیراپزشکى، پرتوکارى، پرستارى، کمک 
پرستارى، تصویر بردارى، رادیولوژى، اتاق عمل آنژیوگرافى، فیزیوتراپى، سونوگرافى، تامین نیرو متخصص و غیرمتخصص به صورت موقت شامل پزشک، 
پرستار، کمک پرستار، پرتوکار، خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و تهیه، تولید و توزیع انواع مواد شوینده و پاك کننده، محصوالت بهداشتى و 
آرایشى، سلولزى، مواد موبر - شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، برگزارى 
سمینارها (بجز فرهنگى و هنرى)، شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى - اخذ و اعطاى نمایندگى داخلى و خارجى - اخذ 
وام و تسهیالت ارزى و ریالى از بانک و ارگانهاى دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، 
کوچه شهید قاسمى [2] ، خیابان شهید قندى ، پالك - 137 ، مجتمع مسکونى پاسارگاد ، طبقه هفتم کدپستى 8173878489 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 9221 مورخ 1400/06/30 نزد بانک ملت شعبه خاقانى اصفهان با کد 92213 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم آذین قاضى عسگر به شماره ملى 1272931651 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود 
قاضى عسگر به شماره ملى 1281004618 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مژده مومن زاده خولنجانى به شماره ملى 1281832472 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نگین یاقوت به شماره ملى 0069621969 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم پریسا 
کیان ارثى به شماره ملى 1289519791 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1209810)

آگهى تغییرات
شرکت شیمى قطران مدرن پارتاك سهامى خاص به شماره ثبت 68192 و شناسه ملى 14010128246 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/16 کلیه 
اوراق و اســناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات و سایر اوراق ادارى و عادى شــرکت با امضاى رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر 

مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1207928)

روى موج کووید-19

متخصصان در توضیح این پرســش که چرا برخى از افراد 
واکسینه شده بر اثر ابتال به کووید-19 جان خود را از دست 
مى دهند معتقدند که این موضوع بــه معنى بى اثر بودن 

واکسن ها نیست.
 «کالین پاول»، وزیر امور خارجه سابق آمریکا روز دوشنبه 
بر اثر عوارض ناشى از بیمارى کووید-19 فوت کرد. خانواده 
وى اعالم کرده اند که او هر دو دوز واکسن را دریافت کرده 
است. پاول 84 سال داشته و به نوعى از سرطان خون مبتال 

بوده است.
مقامات بهداشتى آمریکا نگران هستند که مخالفان واکسن 
با شنیدن خبر فوت وزیر امور خارجه سابق این کشور بر اثر 
کرونا به رغم واکسیناسیون کامل، دست به کار شده و ادعا 
کنند که واکسن ها از اثربخشى الزم برخوردار نیستند و با به 
چالش کشیدن ضرورت تزریق واکسن این سئوال را مطرح 
کنند که اگر احتمال فوت افراد بر اثر بیمارى کووید-19 پس 
از واکسیناسیون وجود دارد پس تزریق واکسن چه فایده اى 

خواهد داشت؟
در همین رابطه شبکه خبرى «CNN» مصاحبه اى با دکتر 
«لیانا ون» از دانشگاه جرج واشنگتن داشته که توضیحاتى 
در مورد واکسیناسیون و فوت برخى افراد واکسینه شده بر اثر 

بیمارى کووید-19 ارائه کرده است.
وى در پاسخ به اینکه چرا افراد واکسینه شده بر اثر ابتال به 
این بیمارى جان خود را از دست مى دهند و آیا تزریق واکسن 
ضرورى اســت؟ گفت: باید از علم و آنچه تحقیقات نشان 
مى دهد شــروع کنیم. واکســن هــاى کوویــد-19 در 
پیشگیرى از بیمارى و به ویژه نوع شدید آن فوق العاده مؤثر 
هســتند. جدیدترین داده هاى مرکز کنترل و پیشگیرى از 
بیمارى هاى ایاالت متحده نشــان مى دهد (CDC) که 

واکسن، احتمال مثبت شدن تست کووید-19 را شش برابر و 
احتمال مرگ ناشى از آن را 11 برابر کاهش مى دهد.

این محقق افزود: با این حال، واکسن هاى کووید-19 به 
طور 100 درصدى فرد را در برابر بیمارى مصون نمى کنند. 
در واقع هیچ واکسنى این اثربخشــى را ندارد و تقریباً هیچ 
درمانى پزشــکى و دارویى 100 درصد مؤثر نیســت. این 
بدان معنا نیست که واکسن اثربخشــى ندارد یا نباید آن را 

مصرف کرد.
دکتر «لیانا ون» در پاســخ به اینکه آیا احتمال ابتال به نوع 
شدید بیمارى با وجود واکسیناسیون وجود دارد، اظهار کرد: بر 
اساس یافته هاى موجود ژنرال پاول در آن دسته قرار گرفت. 
مى دانیم که افراد مسن و مبتال به بیمارى هاى زمینه اى 
بیشتر در معرض ابتال به نوع شدید بیمارى هستند و در پى 
ابتال به آن جان خود را از دست مى دهند. وى تاکید کرد: به 

همین دلیل است که تزریق دوز تقویتى (بوستر یا یادآور) یا 
دوز سوم (توصیه سازمان جهانى بهداشت به ضرورت تزریق 
دوز سوم به عنوان از اصلى از واکسیناسیون براى دو واکسن 
چینى سینوفارم و سینوواك) واکسن کرونا توصیه مى شود.

چرا «کالین پاول» با وجود 2 دوز واکسن در 
گذشت؟

پاول 84 سال سن داشــت و با سرطان خون مختل کننده 
سیستم ایمنى بدن دست و پنجه نرم مى کرد. افراد با سرطان 
خون، پاسخ ضعیف ترى به واکسن کووید دارند و برخى حتى 
هیچ محافظتى در بدنشان ایجاد نمى شود.این اتفاق تقصیر 
واکسن  نیست. این اتفاق درنتیجه بیمارى است زمانى که 
بدن در تالش براى محافظت از خود اســت، واکسن با آن 

تداخل ایجاد مى کند.
سن پاول و شرایطى که داشت براى او یک ریسک بزرگ 
بود. ایمنى فردى او کافى نبود بلکه الزم بود تاجاى ممکن، 
اطرافیان او  نیز براى کاهش شــانس پــاول براى ابتال به 

کووید، به صورت فول واکسینه شوند.
اطالعــات CDC تصدیق مى کنــد زمانى کــه افراد 
واکسینه شده حتى پس از دریافت 2 دوز واکسن به کووید 
مبتال مى شــوند، بیمارى بین آنها کمتر شــایع و عمومى 
مى شود. در حقیقت شیوع بیمارى 6 برابر کمتر از زمانیست 

که افراد در هر رده سنى واکسینه نباشند. 
ریسک  مرگ در یک بازه معین و ثابت، در افراد واکسینه شده 

11/3 برابر کمتر از افرادى است که واکسینه نشده اند.
هر اندازه بیشــتر دیتاها و اطالعات مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گیرد، بیشــتر مشخص مى شــود که اکثرا در ریسک 
خیلى کمترى نسبت به پاول هستند حتى زمانى که کامًال 

سالم بود.
بسیارى از موارد پیشــرفته بیمارى در افراد سن باال اتفاق 
مى افتد چرا که آنها پاسخ ایمنى ضعیف ترى نسبت به واکسن 
و بیمارى ها دارند. همچنین افرادى سنین باالتر زودتر از بقیه 
واکسینه شده اند و ممکن است کمرنگ شدن اثر واکسن 
بخاطر گذشــت زمان اتفاق افتاده باشد؛ به همین دلیل در 

اولویت دریافت دوز بوستر قرار دارند.

آیا مرگ واکسن زده ها نشانه بى اثرى واکسن است؟
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بر اساس تحقیقات جدید محققان دانشگاه ملى استرالیا، افرادى که فشار 
خون باالیى نسبت به محدوده توصیه شده طبیعى دارند، در معرض خطر 

افزایش سرعت پیرى مغز هستند.
این تحقیقات همچنین نشان داد فشار خون مطلوب به مغز کمک مى کند 

حداقل شش ماه از سن واقعى اش جوانتر بماند.
محققان اکنون خواستار به روز شدن دستورالعمل هاى ملى سالمت هستند 

تا یافته هاى مهم آنها را منعکس کند.
نتایج مطالعه نشان داد شرکت کنندگان مبتال به فشارخون باال داراى مغز 
مسن تر و در نتیجه با ســالمت کمتر هستند و خطر ابتال به بیمارى هاى 

قلبى، سکته مغزى و زوال عقل در آنها بیشتر است.
همچنین شرکت کنندگان داراى فشارخون باال، اما در محدوده طبیعى، 

داراى مغز پیرتر بودند و در معرض مشکالت سالمتى قرار داشتند.
پروفســور «نیکوالس چربوئین»، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره 
مى گوید: «این تفکر که مغز فرد به علت فشار خون باال در وضعیت ناسالم 
قرار مى گیرد، کامًال درست نیست.»وى افزود: «این مسئله زودتر آغاز مى 

شود و در افرادى شروع مى شود که فشارخون نرمالى دارند.»
فشار خون طبیعى در قالب فشار زیر 80/120 تعریف مى شود، در حالى که 

فشار خون مطلوب و سالم به رقم 70/110 نزدیکتر است.
 

تصور کنید که بعد از یک روز کارى بسیار خسته کننده، با پشت سر گذاشتن 
جلسات مهم کارى و خستگى مفرط، در پایان شب تنها کارى که مى خواهید 
انجام دهید، پریدن روى رختخواب و خوابیدن روى ملحفه هاى نرم و گرم 

است.
حتى اگر هرگز درحالى که لبــاس بیرون به تن داریــد، روى رختخواب 
نخوابیدید، و یا در حالى که ساندویچ مى خورید به بالش هاى نرم خود تکیه 
نداده اید و یا بعد از تمرین هاى سخت ورزشى در حالى که غرق عرق هستید، 
براى یک چرت شیرین روى تخت دراز نکشیده اید، باز هم ملحفه هاى شما 

زود به زود آلوده خواهند شد.
سلول هاى پوستى، روزانه از بدن جدا شده و روى ملحفه ها جاى مى گیرند 
و مى توانند سبب رشد باکترى ها و مایت هاى خاص شوند. این جمع شدن 
روز به روز اجرام و موجودات ریز مى تواند شانس ابتال به عفونت را در شما 
باال ببرد، به ویژه اگر سابقه بیمارى پوست و یا جراحات و یا زخم هاى مزمن 

دارید. این حالت حتى مى تواند بر تنفس شما نیز اثر بگذارد.
آکادمى پوســت آمریکا (AAD) نیــز توصیه مى کند هفتــه اى یک بار 
ملحفه هاى خود را بشــویید؛ اما به پیشــنهاد این ســازمان، بهتر است 

روبالشى هاى خود را هفته اى دو تا سه بار نیز تعویض کنید.
شــما درون ملحفه هاى خود مى خزید، آن ها را با سلول هاى پوستى (50 
میلیون در روز!)، عرق، آرایش، لوســیون ها، موهــا و هر چیز دیگرى، پر 
مى کنید؛ از گرده و شوره حیوانات خانگى گرفته تا کپک قارچ و ذرات خاك. 

متخصص تغذیه و رژیــم درمانى با بیان اینکه بهتر 
اســت مواد غذایى به گونه اى فریز شــوند که هیچ 
رطوبت هوایى وارد بسته نشــود، گفت: زمانى که 
غذاى پخته از فریزر خارج شد باید کامال داغ و سپس 

مصرف شود.
دکتر آناهیتا منصورى، اظهار کرد: هر چند فریز کردن 
مواد غذایى موجب کاهش مواد مغذى و کیفیت بو، 
طعم و رنگ مى شود اما این روش نگهدارى و ذخیره 

کردن جزو ناگزیرى از زندگى امروزه است.
وى در خصوص حداکثر مدت زمان نگهدارى انواع 
مواد غذایى در یخچال و فریزر، افزود: ماهى چرب 
یک تا دو روز در یخچال و دو تا ســه ماه در فریزر و 
گوشت چرخ شده خام، همبرگر خام و ماهى کم چرب 
یک تا دو روز در یخچال و ســه تا چهار ماه در فریزر 

قابل نگهدارى هستند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى ادامه داد: میگوى 
خام را یک تا دو روز در یخچال و سه تا شش ماه در 
فریزر، مرغ و بوقلمون خام را یک تا دو روز در یخچال 
و تا 9 ماه در فریزر و گوشــت قرمز خام را سه تا پنج 
روز در یخچال و شــش تا 12 ماه در فریزر مى توان 

نگهدارى کرد.
وى بیان کرد: غذاهایى مانند ســوپ، تاس کباب و 
خورشت ها ســه تا چهار روز در یخچال و دو تا سه 
ماه در فریزر قابل نگهدارى هستند. مرغ پخته را نیز 
مى توان تا چهار روز در یخچال و تا شش ماه در فریزر 

نگهدارى کرد.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور 
اهواز گفت: تخم مرغ خام سه تا پنج هفته در یخچال و 
تخم مرغ پخته تا یک هفته در یخچال قابل نگهدارى 
است اما قابل فریز کردن نیست. ساالد ماکارونى نیز 
سه تا پنج روز در یخچال قابل نگهدارى است اما قابل 

فریز کردن نیست.
وى با بیان اینکه باید تاریخ فریز کردن مواد غذایى 
روى بسته نوشته شود، افزود: بهتر است مواد غذایى به 
گونه اى فریز شوند که هیچ رطوبت هوایى وارد بسته 
نشود. همچنین زمانى که غذاى پخته از فریزر خارج 

شد باید کامال داغ و سپس مصرف شود.

اثر شگفت آور فشارخونشلغم براى چه افرادى خوب نیست!
 بر جوانى مغز

تمیزى رختخوابتان را 
فراموش نکنید

معموال مصرف شلغم در زمســتان براى پیشگیرى و درمان ســرماخوردگى توصیه 
مى شود ولى مصرف شلغم براى همه مفید نیست.

1) آنتى اکسیدان زیاد براى ما بد است
خوردن شــلغم به طور منظم و متوســط براى کاهش خطر چندین نوع سرطان مثل 
سرطان روده، سرطان معده، سرطان ســینه، سرطان سینه، سرطان ریه و غیره بسیار 
مفید است. این مزیت شلغم عمدتا به خاطر حضور آنتى اکسیدان ها و ترکیبات مربوطه 

در آن ها است.
اگرچه آنتى اکسیدان ها موجود در شــلغم مزایایى دارند، توصیه مى شود که به طور 
متوسط مصرف شوند. این به خاطر این است که خیلى از آنتى اکسیدان ها در سیستم 
ما مى توانند خطر سرطان مختلف را افزایش دهند. این عیب به خاطر این واقعیت است 
که در مقدار زیاد، آنتى اکسیدان ها شروع به هدف قرار دادن نه تنها رادیکال هاى آزاد، 

بلکه حتى سلول هاى سالم دربدن مى کنند.
مطالعه اى که در سال 1996 در ژورنال موسسه سرطان منتشر شد، مشخص شد که 
سیگارى ها که مقادیر باالیى بتا کاروتوئن را طوالنى مدت مصرف مى کنند، احتمال 
بیشترى دارد که سرطان ریه را در مقایســه با آن هایى که مصرف زیاد بتا کاراتوئن 

نداشتند، بگیرند.
بنابراین بهتر است که مصرف آنتى اکسیدان ها را محدود کنیم.

2) شلغم براى بیماران دیابتى خوب نیست
خوردن شلغم همراه با سطح باال پروتئین بطور منظم و متوسط براى بیماران دیابتى و 
یا کسانى که در معرض خطر دیابت قرار دارند بسیار مفید است. این فایده شلغم عمدتا 
به خاطر مقدار گلیسمیک کم آن است، که 1 است. اگرچه شاخص گلیسمیک 62 است 
که به عنوان گلیسمیک متوسط در نظر گرفته مى شود، جفت کردن آن ها با پروتئین 

مى تواند خاصیت گلیسمیک را کاهش دهد.
شاخص گلیسمیک معیارى است که میزان جذب شکر در سیستم را تعیین مى کند. 
موارد غذایى با شاخص گلیسمیک پایین قند را با سرعت کند در خون حل مى کند که 
از افزایش ناگهانى در سطح قند خون جلوگیرى مى کند و در نتیجه به کنترل دیابت 
کمک مى کند. خوردن بیش از حد شلغم مى تواند وضعیت بیمار دیابتى را بدتر کند. این 
به این دلیل است که ممکن است میزان جذب شکر در سیستم افزایش یابد. عالوه بر 
این، اگر بیمار مبتال به دیابت هستید و هم اکنون دارو مصرف مى کنید، بهتر است که 
مصرف شلغم را کنترل کنید. علت این امر این است که میزان باالى شلغم مى تواند با 

دارو تداخل داشته باشد.

3) شلغم ممکن است ریسک فشار خون را افزایش دهد
فشار خون باال بیمارى است که بر میلیونها نفر در سراسر دنیا تاثیر مى گذارد و همچنین 
علت اصلى بیمارى هاى قلبى - عروقى مانند حمله قلبى، سکته قلبى، ضربان قلب 

نامنظم است.
اگرچه پتاســیم موجود در شلغم مزایایى دارد اما بهتر اســت آن ها را به طور متوسط 
بخورید. این امر به این دلیل است که ســطح باالیى از پتاسیم در سیستم بد مى تواند 
فشار خون را به طورخطرناکى کاهش دهد و ممکن است ریسک فشار خون را افزایش 
دهد. شرایطى است که فشار خون در آن به سطح بســیار پایین افت مى کند. برخى 
عالیم فشار خون خستگى، تهوع، پوست مرطوب، افسردگى،تارى دید و غیره هستند.
عالوه بر این، اگر در حال حاضر براى کنترل فشــار خون باال دارو مصرف مى کنید، 
پس از آن مصرف شلغم مى تواند وضعیت را بدتر کند چون ممکن است با دارو تداخل 

پیدا کند.

4) فیبر باالى شلغم براى شکم بد است
اگرچه فیبرها مزایاى زیادى براى سالمتى دارند اما توصیه مى شود در طوالنى مدت 
از خوردن بیش از حد شلغم اجتناب کنید. این امر به این دلیل است که مصرف بیش 
از حد فیبر رژیمى مى تواند موجب افزایش مشکالت هاضمه مثل ، گاز روده، انسداد 

روده اى، اسهال و غیره شود.

5) شلغم براى مادران باردار خوب نیست
باردارى مرحله مهم در زندگى هر زن است و در این زمان 

براى هر زنى مهم اســت مراقب خودش باشــد. این به این 
دلیل اســت که الگوى تغذیه او نه تنها سالمتى او را تعیین 
مى کند بلکه ســالمت و رشــد جنین در رحم را نیز تعیین 

مى کنــد. منبــع خوبــى از بســیارى از مواد مغــذى مثل 
ویتامین ها، مواد معدنى، آنتى اکسیدان ها و غیره هستند و مزایاى زیادى 

دارد.  با این حال، وقتى نوبت به باردارى مى رسد، بهتر است قبل از هر چیزى در 
رژیم غذایى خود با پزشک مشورت کنید. دیده شده که شلغم در طول دوران باردارى 

خوب است، تا زمانى که زیاد آن را نخورید. با این حال، اگر به سبزیجات مانند ، ، کلم 
وگل کلم حساسیت دارید، احتماال نسبت به شلغم هم حساسیت دارید.

مادران شیرده نیز باید اطمینان حاصل کنند که بیش از حد شلغم نخورند چون ممکن 
است موجب مشکالت هاضمه در نوزادان شود.

6)برخى افراد ممکن است به شلغم آلرژى داشته باشند
اگرچه شــلغم منبع خوبى از مواد غذایى مختلف مثل ویتامین ها، مواد معدنى، آنتى 
اکســیدان ها، و غیره هستند و مزایاى براى ســالمتى دارد. مشخص شده است که 
برخى افراد ممکن است نسبت به شــلغم آلرژى داشته باشند و ممکن است عالئمى 
چون آبریزش بینى، آبریزش چشم ، تورم لب ها، آسم ، ورم لب ها،سرفه داشته باشند .

احتیاط براى کسانى که بهتر است شلغم نخورند
شــلغم ضدتب، ضدســرماخوردگى، ضدگلودرد، مدر و از بین برنده میکروب هاى 

آن بــراى افرادى بدن اســت امــا مصرف 
کــه از ناراحتى هاى 
گوارشــى بــه ویژه 
نفــخ رنج مــى برند،

 توصیه نمى شود.

غذاهایى که نباید
 زیاد  در یخچال 
نگهدارى کرد

ر و ر ى ر
ار خون باال دارو مصرف مى کنید، 
ند چون ممکن است با دارو تداخل 

ا توصیه مى شود در طوالنىمدت 
ه این دلیل است که مصرف بیش 
ت هاضمه مثل ، گاز روده، انسداد 

 زمان 
ن به این 
ا تعیین 
ز تعیین 

ـذى مثل 
تند و مزایاى زیادى 

ر است قبل از هر چیزى در در
 که شلغم در طول دوراننباردارى 
حال، اگر به سبزیجات م مانند ، ، کلم

هم حساسیت دارید.

ر رن ر ن
کــه از ناراحتى هاى 
گوارشــى بــه ویژه 
نفــخ رنج مــى برند،

 توصیه نمى شود.

شاید به اندازه یک چهارم ما وقتى به نور درخشان نگاه مى کنیم عطسه 

مى کنیم، وضعیتى که دانشمندان از سال 1954 آن را ”عطسه واکنش 
به نور“ نامیده اند، اما این وضعیت هزاران سال پیش برمى گردد.

این تاثیر در کودکان نیز مشاهده شده است، بنابراین احتماًال این یک 
واکنش اکتسابى نیست اما مى تواند ژنتیکى باشد. یک مطالعه سوئدى 
نشان داد که در خانواده هایى که یکى از والدینشان به این بیمارى مبتال 
بودند، بیش از نیمى از کودکان نیز به آن مبتال شدند. یک تیم تحقیقاتى 
جداگانه حتى دو مکان را در ژنوم انسان پیدا کرده است که ممکن است 
این ویژگى در آن ها وجود داشته باشد، اگرچه آن ها هنوز این موضوع 

را اثبات نکرده اند.
از نظر مکانیکى، این وضعیت ممکن است ناشى از سیگنال هاى متقاطع 
در نورن هاى مغز باشد. دانشمندان حدس زده اند که فعال شدن شدید 

عصب بینایى، مانند آنچه از ورود نور شدید خورشید به دست مى آورید، 
مى تواند به عصب سه قلو مجاور نشت کند، که به تحریک بینى پاسخ 
مى دهد و منجر به عطسه مى شود یا ممکن است در جاى دیگرى از 

مغز نهفته باشد. 
چند سال پیش، محققان دانشگاه زوریخ براى آزمایش نظریه دیگرى 
10 عطسه فوتونى و 10 عطسه غیر ســرپایى را به کار گرفتند. آن ها 
امواج مغزى را با اســتفاده از الکتروانسفالوگرام (EEG) در حالى که 
چراغ ها روى سوژه خود چشمک مى زدند اندازه گیرى کردند. عطسه 
سبک فعالیت بیشترى را در قشر بینایى نشان داد و نشان مى دهد که 
این افزایش حساســیت به نور این فرایند بازتابى را فراتر از ساقه مغز 

گسترش مى دهد.

خیره شدن به نور شدید باعث عطسه مى  شود؟

طبق توصیه هاى قدیمى، نوشیدن یک لیوان شیر گرم هنگام خواب باعث 
خواب خوب شبانه مى شود.

خواص تقویت کننده شیر معموًال به تریپتوفان موجود در آن نسبت داده 
مى شود، اما در حال حاضر محققان ترکیبى از پپتید هاى شیر، موسوم به 
کازئین تریپتیک هیدرولیزات (CTH) را کشف کرده اند که استرس را از 

بین برده و کیفیت خواب را افزایش مى دهد.
دارو هاى آرامبخش مانند بنزودیازپین هــا و زولپیدم معموًال براى درمان 
بیخوابى تجویز مى شوند، اما مى توانند عوارض جانبى داشته و افراد به آن ها 
 ،GABA معتاد شوند. بسیارى از دارو هاى آرامبخش با فعال کردن گیرنده
پروتئینى در مغز که سیگنال دهى عصبى را متوقف مى کند، عمل مى کنند.

دانشمندان همچنین چندین پپتید طبیعى یا بخش هاى کوچک پروتئین 
را کشــف کرده اند که با گیرنده GABA پیوند یافتــه و داراى اثرات 

ضداضطراب و تقویت خواب هستند.
به عنوان مثال، یک نوع پروتئین در شیر گاو، به نام کازئین، 
همراه با آنزیم گوارشــى تریپســین، ترکیبى از پپتید هاى 
تقویت کننده خواب موســوم به CTH را تولید مى کند. 
در این ترکیب، یک پپتید خاص شــناخته شده موسوم به 
α- کازوزپین (α-CZP) شناســایى شده است که 

مى تواند مسئول برخى از این اثرات باشد.

برخالف باور عموم مصرف مواد غذایى ســالم نیز 
باید به اندازه باشد چرا که زیاده روى در مصرف این 
نوع مواد غذایى مشکالتى را به وجود خواهد آورد. 
در ادامه این بخش مواد غذایى ســالمى را معرفى

 مى کنیم که نباید در مصرف آن زیاده روى کنید.

موز
خوردن زیــاد موز مــى تواند باعث پوســیدگى 
دندان شود. درســت مانند قند، این میوه مى تواند

 باکترى هاى مضر دندان را ایجاد کند که به میناى 
دندان آسیب مى رساند همچنین احتمال دارد دچار 
سردرد شوید زیرا موز رســیده داراى مقدار زیادى 
تیرامین است که مى تواند محرك میگرن باشد. 2 
عدد موز در طول روز به عنوان یک مقدار سالم در 

نظر گرفته مى شود.

جو دوسر
در صورت پرخورى با جو دوســر بــه احتمال زیاد 
دچار مشــکالت نفخ و دفع مدفوع مى شوید. یک 
مطالعه نشــان داد که عالئم یبوست را مى توان با 
کاهش مصرف فیبر غذایى به میزان قابل توجهى 

کاهش داد.

پنیر  
مصرف مقدار زیاد پنیر شــما را بیشتر در معرض 
بیمارى هاى قلبى قرار مى دهد. این نوع غذا سرشار 
از چربى هاى اشباع شده است که در ایجاد بیمارى 
عروق کرونر نقش دارند. پنیــر همچنین اغلب به 
دلیل هورمون کوله سیســتوکینین که هنگام غذا 

ترشح مى شود باعث سوزش سر دل مى شود.

برنج
اگرچه برنج خوشمزه است اما در واقع ویتامین هاى 
بسیار کمى دارد. اگر بیش از حد برنج بخورید خود 
را از ســایر ویتامین ها محروم مى کنید همچنین 
باعث افزایش سطح انسولین مى شــود واز همه 
مهمتر ممکن است به دلیل قرار گرفتن در معرض 
سطح پایین آرسنیک، عملکرد ذهنى ضعیف ترى 

ایجاد کند.

کلم بروکلى
کلم بروکلى حاوى تیوســیانات است که منجر به 
ترشح بیش از حد هورمون هاى تیروئید مى شود. در 
نتیجه، ممکن است با مصرف زیاد آن دچار ریزش 
مو، ورم صورت و سایر عوارض شوید. کلم بروکلى 

همچنین مــى تواند باعث گرفتگى بینى شــود و 
سایر حساســیت ها مانند بثورات پوستى یا خارش 

را تشدید کند.

غذاهاى سرشار از فیبر
ماکارونى سبوس دار، نان و غالت براى بدن و هضم 
غذا عالى هستند اما این مواد غذایى را بیش از حد 
مصرف نکنید زیرا وقتى احساس سیرى مى کنید، 

کربوهیدرات ها معده شما را متورم مى کنند.

آجیل
در حالى که آجیــل ها میان وعده عالى هســتند 
بسیارى از انواع آن مانند آجیل برزیلى و بادام زمینى 
حاوى مقدار زیادى چربى اند بنابراین سعى کنید چند 

بار در هفته کمتر از یک مشت از آن بخورید.

آب لیمو
لیمو خاصیت اســیدى دارد و مــى تواند به میناى 
دندان آسیب برساند و دندان شما را بیشتر مستعد 
ایجاد حفره کند. هنگام نوشــیدن آب لیمو و سایر

 نوشیدنى هاى اسیدى از نى استفاده کنید و سپس 
دهان خود را بشــویید. این کار مى تواند به کاهش 

هرگونه عوارض جانبى کمک کند.

غذاهاى حاوى فیبر
غذاهاى سرشار از فیبر شامل دانه هاى چیا، انواع 
توت ها، لوبیا سیاه یا عدس است. خوردن بیش از حد 
این مواد مى تواند منجر به یبوست، گاز و نفخ شود.
براى مقابله با این مشکل، میزان فیبر مصرفى خود 
را به آرامى افزایش دهید و مقدار زیادى آب بنوشید.

غذاهاى حاوى بتاکاروتن
هویج، طالبى، کدو و سیب زمینى شیرین سرشار 
از بتاکاروتن هستند. غذاهاى سرشار از بتاکاروتن 
رنگدانه هایــى دارند که مى توانند پوســت را زرد 

یا نارنجى کنند تغییر رنگ 
به طور معمــول در 

نواحــى ضخیــم 
پوســت مانند کف 
دست و کف پا اتفاق 
مى افتــد و این امر 
ناشــى از مصرف 
بیش از حد و طوالنى 

مدت کاروتن است.

خوردنى هاى سالمى که نباید زیاد بخوریم

دانشمندان همچنین
را کشــف کرده اند
ضداضطر
به عنوا
همراه
تقویت
در این
α

مى

تغییر رنگ 
ل در 
ـم

ف 
فاق 
امر 
ف 
النى 

ت.

تأثیر نوشیدن
 شیر داغ قبل از خواب 

آگهى تغییرات
شــرکت آریا نقــش رجال اســپادانا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 62646 و شناســه ملى 
14008444549 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/12 مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه 
شهید مطهرى 43 ، خیابان حمزه اصفهانى ، پالك 
135 ، ساختمان هفت آسمان ، طبقه پنجم ، واحد 
7 - کدپستى 8157663743 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1207920)

آگهى تغییرات
شرکت برآورد ارزش ایرانیان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 65814 و شناسه ملى 14009497934 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1400/07/05 داود محمــدى بــه کدملى 
0322076196 بسمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل 
، علیرضا حیــدرى پور به کدملــى 1287958338 
بسمت رئیس هیات مدیره و مسعود باطنى به کدملى 
1286951291 بســمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت نامحــدود انتخاب و کلیه اوراق و اســناد 
مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا 
مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره و با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1209788)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى سداد فدك سهامى خاص به شماره 
ثبت 12280 و شناســه ملى 10260333097 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1400/04/08 عملکرد مالى ، ترازنامه و صورتحساب 
سود و زیان شرکت مهندسى سداد فدك براى سال 
مالى منتهى به تاریخ 1399/12/30 بتصویب رسید 
. عبداله کوپایى بشماره ملى 1285373626 بعنوان 
بازرس اصلى - محمدرضا محمودى گهروئى بشماره 
ملى 6339695795 بعنوان بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب گردید . روزنامه نصف جهان 
براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1209791)

آگهى تغییرات
شرکت رســتوران هاى زنجیره اى زندگى خوشمزه 
ایرانیان شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
63187 و شناسه ملى 14008650709 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/07/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى سعید مقوا ساز به 
سمت رئیس هیات مدیره آقاى حسنعلى مقوا ساز به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقاى مهدى مقوا ساز 
به ســمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضا ء مدیر عامل منفــردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1209793)

آگهى تغییرات
شرکت کیان دام پیشــرو پارس شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62542 و شناســه ملى 
14008398520 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/06/01 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : مرضیه ظفربخش 
به کدملى 1285847725 و ســیما شــباهنگ 
پور به کدملى 1288310447 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1209799)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 همانا پرداخت زکات و اقامه نماز، عامل نزدیک شــدن مسلمانان به خداست، 
پس آنکس که زکات را با رضایت خاطر بپردازد، کفاره گناهان او مى شود و 
بازدارنده و نگهدارنده انسان از آتش جهنم است، پس نباید به آنچه پرداخته 
با نظر حسرت نگاه کند و براى پرداخت زکات افسوس خورد، زیرا آنکس 
که زکات را از روى رغبــت نپردازد و انتظار بهتــر از آنچه را پرداخته 
داشته باشد، به سنت پیامبر(ص) نادان است و پاداش او اندك و عمل او تباه و 

موال على (ع)همیشه پشیمان خواهد بود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرعامل و معاونین شرکت سهامى ذوب 
آهن اصفهان همزمان با هفته وحدت ضمن 
حضور در محل معراج شــهداى شــرکت 
فوالد مبارکه و اداى احترام به مقام شــامخ 
شهیدان، در جلســه مشترکى با مدیرعامل 
و معاونین این شــرکت به گفتگو و تبادل 
نظر در خصوص همکارى هاى دوجانبه در 

مباحث حوزه صنعت فوالد پرداختند.
در این نشست صمیمانه، محمدیاسر طیب 
نیــا مدیرعامــل فوالدمبارکه با اشــاره به 
نقش هــم افزایى این دو فوالدســاز بزرگ 
و قدیمى کشــور گفت: تولد و شکل گیرى 
مجموعه هــاى بزرگى ماننــد ذوب آهن 
اصفهــان، فوالدمبارکــه و شــرکت هاى 
زیرمجموعــه آن هــا حاصل تفکــر بلند 
مدت و اســتراتژیک مدیرانى است که طى 
سال هاى گذشــته با وجود منابع محدود، با 
در نظر گرفتن نیاز نسل هاى آینده اقدام به 
راه اندازى این مراکز مهم صنعتى نمودند. به 
حق، نجات صنعت کشور و پیشرفت و توسعه 
آن  نیازمند یک نگاه ملى است و اگر ما اکنون 
در جایگاه مدیران این دو صنعت مادر کشور 
همان نــگاه فرامنطقه اى و ملــى را دنبال 
نکنیم در آینده دچار تعارضات ســازمانى و 
ناکارآمدى در ایفاى نقش و رســالت خطیر 
خود در پیشبرد اهداف کشور در حوزه صنعت 

فوالد خواهیم شد. 
طیب نیا در ادامه ضمــن تاکید بر اهمیت 

نگاه فرامنطقــه اى مدیران افزود: اگر نگاه 
ما فقط به اســتان اصفهان  معطوف باشد و 
منطقه اى عمل کنیم از دیگران نمیتوانیم 
انتظار داشــته باشــیم کــه وراى مناطق 
جغرافیایى خود تصمیــم گرفته و در قالب 
یــک تعامل منطقــى به همــکارى هاى 
متقابل بپردازند. در حقیقت این نگاه ملى و 
فرابخشى است که مى تواند مجموعه هاى 
بزرگ را نجات دهد و دغدغه هاى مدیران 

را نیز به کمترین حد ممکن برساند.
وى ذوب آهن و فوالدمبارکه را دو فوالدساز 
بزرگ در یک منطقه جغرافیایى مشــترك 
خوانــد و گفت: جداى مشــکالت  موجود 
بــا همفکــرى و همراهى مدیــران این 
دو فوالدســاز بزرگ میتوان پــروژه ها ى 
مشترك تعریف نمود و منافع روزافزونى را 
براى هردو مجموعه به ارمغان آورد. اگرچه 
تاکنون تعامل بــراى فعالیت هاى روزمره 

با هماهنگــى هاى الزم وجود داشــته اما 
با همراهى و همکارى بیشــتر میتوان هم 
افزایى قابــل توجهى در منافع مشــترك  

بدست آورد.
مدیرعامل فوالدمبارکــه در پایان افزود: 
برگزارى این جلسه را به فال نیک گرفته و 
اعتقاد داریم آغاز همکارى هاى بیشتر، تفکر 
به دغدغه هاى مشــترك، موجب طرح و 
شناسایى پتانسیل هاى موجود شده و نقشه 

راهى براى ادامه همکارى هاى کوتاه و بلند 
مدت براى دو شرکت مى گردد. مى توان با 
تشکیل کمیته اى مرکب از تخصص هاى 
مختلف پیشــنهادات همکارى هاى آتى را 
احصا و فرصت هاى سرمایه گذارى بیشتر را 

بررسى و اجرایى نمود.
بنا بــر این گــزارش، منصور یــزدى زاده 
مدیرعامل ذوب آهن نیــز در ادامه ضمن 
اعالم آمادگى  شــرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان در خصوص همراهى و همفکرى 
بــا مدیرعامل و تیــم مدیریتى شــرکت 
فوالدمبارکه گفت: در نظــر داریم مباحث 
مشــترك و مرتبط در حوزه هاى مختلف 
اعم از تولید، توســعه، فروش و بازاریابى، 
اقتصادى و مالــى و نیروى انســانى را به 
صورت جدى پیگیرى نموده و با تشــکیل 
کمیته هاى فنى تخصصــى به بهره ورى 
بیشتر مدیریتى هردو شرکت کمک نماییم. 
یــزدى زاده نــگاه کالن بــه موضوعات 
صنعت فــوالد را عامــل اصلى توســعه 
و هم افزایى دانســت و گفــت : ذوب آهن 
اصفهــان و مجتمــع فــوالد مبارکه به 
دلیل نــوع محصوالت فــوالدى تولیدى 
در ایــن مجموعــه هــا و نیز حضــور در 
اســتان اصفهان ، داراى منافع و مســائل 
مشترك هســتند  که اهمیت هم افزایى و 
همکارى هاى دوجانبه را به مراتب بیشتر 

خواهد  نمود.

مدیرعامل فوالدمبارکه تصریح کرد

نگاه ملى و فرامنطقه اى مدیران
راهگشاى مشکالت حوزه صنعت فوالد

جمعى از فعاالن اقتصادى عضو اتاق بازرگانى  اصفهان در 
اقدامى خداپسندانه با همکارى ستاد دیه استان اصفهان 5 

زندانى غیرعمد را آزاد کردند.
به گــزارش روابــط عمومــى اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان، بدهى این زندانیان به مبلغ 
300 میلیون تومان بــود که خّیران و 
فعاالن اقتصادى استان اصفهان آن 
را تأمین کردند و این افــراد به جمع 

خانواده خود بازگشتند.
این اقدام ارزشــمند و خداپسندانه در 
مراسم چهلم یکى از فعاالن اقتصادى 

عضو اتاق بازرگانى اصفهان  که خــود از خّیرین بزرگ 
اســتان بود صورت گرفت که فعاالن اقتصادى به جاى 
اهداى تاج گل طبیعى، اقدام به صرف هزینه به منظور 

آزادسازى زندانیان غیرعمد نمودند. 

الزم به ذکر است یکى از اقدامات اتاق بازرگانى و فعاالن 
اقتصادى اســتان تالش براى انجام مســئولیت هاى 

اجتماعى اســت که در ایــن زمینه اقدامــات خوبى در 
بخش هاى مختلف فرهنگى و اجتماعى صورت گرفت 
که یکى از این اقدامات توجه به آزادى زندانیان غیرعمد و 

تأمین بدهى آنها است.

آزاد کردن 5 زندانى غیرعمد توسط فعاالن اقتصادى 

بانک آینده، تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیالت 
به صاحبان کسب و کارهاى آسیب دیده از کرونا را در 

دستور کار خود قرار داد.
بانک آینده بر اساس مصوبات ستاد ملى مدیریت کرونا 
در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت 
به صاحبان کســب و کارهاى به شدت آسیب دیده از 
کرونا در حوزه هاى گردشــگرى، ورزش و جوانان، 
فرهنگ و هنر و حمل و نقــل ریلى و هوایى را طبق 
مصوبات، در پرداخت تسهیالت یادشده به متقاضیان 

مشمول، اقدام کرده است. 
به گــزارش روابط عمومى بانک آینــده، این بانک، 
از ســال 1399 تا 20 مهرماه امسال، بیش از 4100 

فقــره تســهیالت به مبلــغ 890 میلیــارد ریال به 
کسب وکارهایى که به دلیل شــرایط ناشى از شیوع 
ویــروس کرونــا در فعالیت اقتصادى خود آســیب 

دیده اند، پرداخت کرد.
این روند در حالى ادامه دارد که بانک آینده  با هدف 
کمک به صاحبان کسب وکارهاى آسیب دیده ناشى 
از همه گیرى کرونا و به منظور حفظ رونق اشــتغال 
و جبران بخشــى از خســارات عملیاتى واحدهاى 
مختلف تولیدى، صنعتى، خدماتى و سایر بخش هاى 
اقتصادى کشــور، در ســال جارى، تعداد 360 فقره 
تســهیالت به مبلغ 92 میلیارد ریال بــه متقاضیان 

پرداخت کرده است.

4100 کارفرما از بانک آینده
 تسهیالت کرونایى گرفتند

استفاده مجدد از پساب استاندارد تصفیه خانه ها، به عنوان راهکارى پایدار براى مقابله با 
کم آبى، از طرح هاى مهم آبفاى استان اصفهان است. 

رییس اداره فضاى سبز شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هدف از این کار را حفظ 
فضاى سبز و تلطیف هواى کالن شهر اصفهان دانست و افزود: در حال حاضر مساحت 
تقریبى فضاى سبز تصفیه خانه هاى فاضالب شمال، جنوب، شرق اصفهان، بهارستان، 

سپاهان شهر، شاهین شهر و فوالد شهر  840  هزار متر مربع است که با استفاده از پساب 
همان تصفیه خانه ها و مطابق با استانداردهاى زیست محیطى آبیارى مى شود. 

حســین عروجى گفت: هم اکنون تصفیه خانه فاضالب شــمال با 200 هزار متر مربع  
بیشترین مساحت فضاى سبز را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب تصفیه خانه 
فاضالب شاهین شهر با 190 هزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر با 180 هزار 
متر مربع، تصفیه خانه فاضالب جنوب با 150 هزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب شرق 
و تصفیه خانه فاضالب بهارستان هر کدام با 50 هزار متر مربع و تصفیه خانه فاضالب 

سپاهان شهر با 20 هزار متر مربع قرار دارند. 
وى با بیان این که در ایام سخت کم آبى و خشکسالى سعى شد تا با غرس درختان سازگار 
با خشکسالى و بهره گیرى از شیوه هاى نوین آبیارى، فضاى سبز تصفیه خانه ها کمترین 

آسیب را ببیند .
وى گفت: درختان کاج، توت زینتى کاکوزا، ســرو نقره اى، زیتون میراکل، اکالیپتوس، 
سرو بادبزنى، زبان گنجشکى، سرو خزنده و سرو شیرازى از جمله درختان کاشته شده 
در فضاى سبز تصفیه خانه هاى فاضالب تحت پوشش است که بیشترین سازگارى با 

پساب را درختان زیتون و کاکوزا دارند.
وى در عین حال اظهار کرد: اگر پســاب مورد نیاز تامین شود امکان توسعه فضاى سبز 

تصفیه خانه هاى فاضالب تا 500 هزار متر مربع دیگر نیز وجود دارد. 

حفظ فضاى سبز تصفیه خانه هاى فاضالب استان با بهره گیرى از پساب 

براساس آمار فروش شــرکت ها در بازار فیزیکى بورس 
کاالى ایران طى هفته گذشته به ترتیب شرکت هاى ملى 
صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان، فوالد مبارکه 
اصفهان، صنعتى و معدنى اپال پارسیان سنگان، فوالد 
خوزســتان، پاالیش نفت تهران (تندگویان)، ذوب آهن 

اصفهان، پتروشیمى تندگویان، پاالیش نفت بندرعباس 
و پتروشیمى مارون لقب 10 شرکت برتر بورس کاال را به 

خود اختصاص دادند.
بر اســاس این گزارش، پس از شرکت ملى صنایع مس 
ایران، شرکت پاالیش نفت اصفهان با فروش 121 هزار 

تن لوب کات سبک و وکیوم باتوم ارزشى بیش از 9194 
میلیارد ریال را رقم زد و در جایگاه دوم قرار گرفت.

فوالد مبارکه با فروش 29 هزار و 400 تن ورق گالوانیزه 
و ورق گرم خودرو به ارزش 6321 میلیارد ریال در جایگاه 

سوم ایستاد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان دومین شرکت پرفروش بورس کاال شد

فرماندار فریدونشهر با کوهپیمایى چند ساعته از تنها روستاى بدون جاده استان اصفهان 
بازدید کرد تا روند پیشرفت پروژه هاى آبادانى این روستا را از نزدیک مورد بررسى قرار دهد.  
روســتاى هیران از توابع بخش موگویى شهرستان فریدونشــهر با حدود چهل خانوار، 
روستایى اســت که از یک جهت در حصار کوه هاى مرتفع و از سه جهت دیگر در حصار 
رودخانه اى خروشان، حالت جزیره اى داشته و تنها روســتاى بدون جاده در شهرستان 
فریدونشهر بلکه در استان اصفهان است. به لحاظ نبودن جاده سایر زیرساخت ها براى 

این روستا فراهم نشده و این روستا فاقد شبکه برق رسانى، شبکه گاز و مخابرات است.
در روزهاى گذشته فرماندار فریدونشهر به همراه چند تن از رؤساى ادارات این شهرستان 
براى بازدید از این روستا در سفرى 30 ساعته که چند ساعت آن به صورت کوه پیمایى بود، 

وارد این روستا شده و از آن بازدید کردند.
فرماندار فریدونشــهر در این بازدید زمینى که از مسیر روستاى تلو شهرستان کوهرنگ 
استان چهار محال و بختیارى انجام شد، ضمن دیدار با مردم این روستا و گفتگو با ساکنان 
آن، از نزدیک با مسائل و مشکالت روستائیان آشنا و براى رفع مشکالت دستورات الزم 

را صادر کرد.
رضا صفرى همچنین از مدرسه، وضعیت مخزن آب و شــبکه توزیع آب شرب و طرح 
شبکه انتقال برق به روستاى هیران که در حال اجرا است بازدید کرد. شبکه انتقال برق به 
روستاى هیران به عنوان یکى از مهمترین نیازهاى مردم این روستا با چهار کیلومتر طول 

شبکه و اعتبارى بالغ بر شش میلیارد تومان از محل روستاى تلو شهرستان کوهرنگ در 
حال اجرا است. مسئوالن این شهرستان در این سفر پاى درددل مردم این روستا نشسته، 
مشکالت آموزشى در دورافتاده ترین روستاى استان را از معلمان این روستا جویا شدند و 
با توجه به نزدیک شدن به فصل زمستان مسائل مربوط به تأمین سوخت روستا را مورد 

بررسى قرار دادند.

کوهنوردى چند ساعته فرماندار براى بازدید از یک روستا


