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من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق
خداوند منان را شاکرم که بر من منت نهاد تا بخشى از عمر

 خویش را در خدمت شما شهروندان معزز تیران و کرونى بوده
 و سعادت خدمت در سنگرى را که طعم زیباى همراهى شما را در

 ریشه داشت، داشته باشم. هم اکنون که فرصت خدمت در جایى دیگر 
نصیب بنده شده است، ضمن خداحافظى و طلب حاللیت از تمام 

شهروندان محترم آن شهرستان و آرزوى موفقیت جهت یکایک آن عزیزان،
 عملکرد شش ماه ابتداى سال 1400 را خدمت شما بزرگواران اعالم مى دارم.

 امید دارم همچون گذشته مشمول دعاى پر خیرتان باشم.
باید به اطالع شما برسانم که در شش ماه ابتداى سال 1400  تعداد 163 دستگاه ترانس

 هوایى نصب،14750 متر شبکه هاى روستایى به کابل خودنگهدار تبدیل و 8650 متر شبکه فشار 
متوسط احداث گردید. این عملیات که با هدف بهینه سازى شبکه هاى روستایى و خارج کردن

 شبکه هاى فرسوده روستایى و شهرى و برقرسانى به مشترکان جدید انجام شده است اعتبارى معادل 
140 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است.

در شش ماه گذشته تعداد 220 مورد استعالم جهت صدور پروانه گلخانه ها،120 مورد پاسخ به رعایت 
حریم شهردارى ها،40 مورد رفع حریم شبکه هاى فشار ضعیف و 5 مورد رفع حریم شبکه هاى فشار 
متوسط به انجام رسیده است. همچنین در این مدت اقدامات بسیار مطلوبى در جهت ترویج مدیریت 

مصرف برق در این شهرستان انجام شده است که از آن دسته مى توان به برگزارى جلسه با هیئت 
امناى شهرك هاى صنعتى تیران و رضوانشهر و ثبت نام تمامى مشترکین این دو شهرك در طرح اوج 
بار تابستان 1400، ارسال پیامک به مشترکین صنعتى،کشاورزى و ادارى جهت همکارى در کاهش 

پیک تابستان، ثبت نام تعداد 10 مشترك بزرگ صنعتى در طرح ذخیره عملیاتى،400 مشترك صنعتى 
در طرح اوج بار و 600 مشترك کشاورزى در طرح هاى مربوطه اشاره کرد.

در پایان نیز اقدامات انجام گرفته در زمینه جمع آورى رمزارزها به کمک نیروى انتظامى شهرستان را 
مورد اشاره قرار مى دهم و از همشهریان عزیز درخواست دارم همکارى بیش از پیش در زمینه هاى 

مدیریت مصرف برق و عدم استفاده غیر مجاز از برق جهت رمز ارزها را با برق شهرستان داشته باشند.             
محمد رضا معینى / مدیر سابق امور برق تیران و کرون
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نکاتى راجع به
 اهمیت داشتن  

دستگاه فشارخون 
در خانه

اصفهان، شهرستان قرمز کرونایى ندارد
3

افراد مسن غالباً داراى فشار خون باال هستند و باید این 
فاکتور را روزانه چک کنند. اما جوانان نیز در برخى از 

موارد به این بیمارى دچار مى شوند 
و چک کردن روزانه و هفتگى فشار 

خون راهکار ساده اى براى...

32003200 نفر در حوادث اصفهان آسیب دیدند نفر در حوادث اصفهان آسیب دیدند
طى طى 66 ماه نخست امسال؛ ماه نخست امسال؛
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سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا: تعداد بسترى شدگان کاهش 40 درصدى داشته است

رجب زاده هم تیمدار شد
مهدى رجــب زاده، بازیکن اســبق تیــم ذوب آهــن هدایت تیم 
شاهین بوشهر در فصل جدید رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول 

باشگاه هاى کشور را برعهده خواهد گرفت.
پیش از این سعید مسیگر، مدیر عامل باشــگاه شاهین بوشهر وعده 
داده بود تا پنج شنبه تکلیف کادر فنى این تیم مشخص و تمرینات هم 

شروع خواهد شد. بر اساس خبرهاى رسیده...
3
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در صفحه 5 بخوانید

کشف 5300 
پمپ غیر مجاز آب 

در سطح 
شهر اصفهان

واقعیت ماجراى على لندى چه بود؟
2

رفتار شناسى 
شهردار سیاستمدار اصفهان

سیاستمدارترین اصولگراى استان، چنان در کار خود 
خبره هست که اجازه ندهد کسى روش بازى او را 
تشخیص بدهد. براى این کار باید گذشته، رویکرد 
و نوع تفکرش را تحلیل کرد تا شاید بتوان تنها به 
گوشه اى از عمق ذهن او پى برد و متوجه شد که چه 

در سر مى پروراند.
بخاطر همین پیچیدگى رفتارى است که در هنگام 
صحبت، عمیقًا به چهره گوینده خیره مى شــود و 
اجازه مى دهد تا گوینده هر چه در چنته دارد را بیرون 
بریزد و بعد خیلى رك و صریح، تحلیل خود را ارائه 
نموده و طرف مقابل را با خود همراه مى کند. البته 

نه آنکه مشورت پذیر نباشد، هم مشورت را دوست 
دارد و هم انتقاد را؛ حتى اگر صریح و بى پرده باشد. 
او شاید از منتقدین بى رحم کمى فاصله بگیرد ولى 
تجربه نشان داده است که اهل کینه ورزى و عداوت 
پیدا و پنهان نیست. چه بسا همزیستى مسالمت آمیز 

را بر دورى همراه با دلخورى ارجح مى داند.
شاید بخاطر همین تعمق اخالقى است که همواره 
به درك درستى از شــرایط جارى در پیرامون خود 
دســت یافته و توانسته اســت در یک روند آرام و 

با طمأنینه، چنان کند که مى خواهد.
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى
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عضو کمیسیون بهداشت عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس:مجلس:

برکت برکت 
از سینوفارماز سینوفارم

 بهتر  بهتر 
جواب دادهجواب داده

مهران رجبى: 
من 

تکرارى 
نشده ام

استاندار خبر داد؛استاندار خبر داد؛

کمیته کمیته 
آسیب شناسى آسیب شناسى 

پساکرونا در پساکرونا در 
اصفهان تشکیل اصفهان تشکیل 

مى شودمى شود

مهد
شاه
باش

پیش
داده
شر

4

نرجبىمهران رجبى:  هر
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این  هستند و باید
 نیز در برخى از 
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عضو کمیســیون بهداشت مجلس شــوراى اسالمى 
درباره اینکه تســت آنتى بادى واکسن سینوفارم نشان 
مى دهد که ایمنى ایجاد شــده این واکســن کم است، 
اظهار کرد: براى ما موثق اســت که چین از واکســن 
ســینوفارم اســتفاده مى کند و مردمش مقاومت قابل 
قبولى نیز پیدا کرده اند، به نحوى که از تمام دنیا راحت تر 
زندگى مى کنند؛ اما چیزى که وجود دارد این اســت که 
از واکسن سینوفارم دو نوع وجود دارد، یک نوع ساخت 
ووهان و دیگرى ساخت پکن است و طبیعتًا آن چیزى 
که در پکن ســاخته مى شــود نوع خیلى بهترى است. 
اکنون باید ببینیم چیزى که وارد ایران شده است از کدام

 نوع است.
همایون سامه یح نجف آبادى در مورد اینکه کدام نوع 
واکسن سینوفارم وارد ایران مى شود، اظهار بى اطالعى 
کرد و درباره واردات واکسن هاى معتبر دیگر بیان کرد: 
یک مثال راحت تر بزنم اینکه مطمئنم واکســن برکت 
خیلى مؤثرتر از واکسن سینوفارم است. واکسن برکت در 
پیک بسیار شدیدى که در سیستان و بلوچستان امتحان 
و این پیک توسط همین واکسن مهار شد. همچنین در 
مدتى که واکسن تزریق شد، تعداد فوتى ها به صفر رسید. 
این از آثار برکت است اما متأسفانه خود واکسن برکت 

نیز تولید خیلى کمى دارد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى اعالم کرد: با 
توجه به ارجاع موضوع واکسیناســیون زنان باردار توسط 
وزیر بهداشــت به کمیته علمى کرونا، اعضاى کمیته ملى 
واکسن کووید19 در جلسه اخیر خود به این نتیجه رسیدند 
که واکسیناســیون این افراد کماکان با واکسن سینوفارم 
ادامه یابد. در اطالعیه اى که سه شــنبه شب انتشار یافت، 
همچنین آمده است: از آنجا که بر اســاس آخرین شواهد 
علمى معتبر کمیته علمى کرونا، واکسیناسیون زنان باردار 
در مراکز واکسیناسیون توســط شبکه بهداشتى با واکسن 
سینوفارم انجام مى شود، تصمیمى براى واردات واکسن فایزر 
وجود ندارد. بنا بر توصیه سازمان جهانى بهداشت، بهترین 

واکسن، نخستین واکسن در دسترس افراد است؛ در همین 
راستا جمهورى اسالمى ایران از همان بدو واکسیناسیون، 
معتبرترین واکسن ها را تهیه کرده و در بخش تولید داخلى 
نیز ضمن تسهیل در امور تولید کنندگان، به منظور تأمین 
سالمت مردم در این موضوع، سختگیرى هایى لحاظ کرده 
اســت. لذا از هموطنان عزیز تقاضا شده است که نسبت به 

تزریق واکسن کرونا در اسرع وقت اقدام کنند.
بنا به این گزارش، تأخیر در دریافت واکسن حتى براى یک 
روز، موجب تأخیر در ایمنى الزم جامعه مى شود؛ لذا با تکیه 
بر اهمیت موضوع، اقدام به دریافت واکسن کرده و منتظر 

واکسن دیگرى نباشند.

برکت از سینوفارم
 بهتر جواب داده

واردات واکسن فایزر 
منتفى شد

«قهرمان» 
پروانه نمایش گرفت

   خبر آنالین | بنا به گفته روابط عمومى دفتِر 
پخش خانــه فیلم، «قهرمــان» اصغر فرهادى، 
پروانه نمایش در داخل کشــور را دریافت کرده 
اســت. دفتر پخش خانه فیلم کــه در نبود اصغر 
فرهادى در ایران، تقاضاى صدور پروانه نمایش 
فیلم «قهرمان» را ارائه کرده بود، خبر داد که روز 
سه شــنبه 6 مهر، مجوز اکران فیلم «قهرمان» 
در ایران صادر شد. شوراى پروانه نمایش، مجوز 
اکران این فیلم را صادر کرده است.  فیلم سینمایى 
«قهرمان»، میانه پاییز در سینماهاى ایران اکران 

خواهد شد.

مصرف گوشت نصف شد!
   خبــر آنالیــن |  افشــین صــدر دادرس، 
مدیرعامل اتحادیه مرکزى دام ســبک کشور 
گفت: سرانه مصرف گوشت کشور از 12 کیلو در 
سال به 6 کیلو یعنى با 50 درصد کاهش مصرف 
مواجه شده اســت. او افزود: علت اینکه دامدار 
اقدام به کشــتار دام هاى مولد مى کند بخاطر 
کاهش توان نگهدارى دام (ســبک و سنگین) 
اســت. صدر دانش افزود: نظام توزیع در کشور 

دالل محور است.

فیلمبردارى از خرید ساعت!
   ایســنا | قیمت ســاعت در بــازار بزرگ 
تهران تا حدود پنج میلیــون تومان و در برخى 
فروشگاه هاى شــمال شــهر تا 130 میلیون 
تومان اســت و به گفته یکى از فروشــندگان 
برخى عروس و دامادها براى خرید ســاعت با 
خود فیلمبردار مى آورند! او مــى گوید: بعضى 
از عــروس و دامادهــا با کلى همــراه مراجعه 
مى کنند که خیلى وقت ها باعث مى شــود آخر 
هم خرید نکنند. یکى مى گوید بند چرمى بخر 
آن یکى مى گوید فلزى بخــر. عروس و داماد 
هم گیج مى شــوند. اما از آن جالب تر بعضى از 
عروس و دامادها با فیلمبردار مى آیند و جلوى 
در هر مغازه از تماشاى ساعت ها و خرید عروس 

و داماد فیلمبردارى مى کنند.

مردم کدام استان ها 
بیشتر سجامى شدند؟

   ایســنا | طبق آخرین آمار، در شهریورماه 
سال جارى، تعداد 166 هزار و 139 ثبت نام از 
سوى سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در 
سامانه «ســجام» صورت گرفته و تعداد احراز 
هویت شده ها نیز با عبور از 222 هزار سهامدار 
در این ماه به 222 هزار و 748 مورد رسیده که 
نســبت به ماه قبل (مرداد) با رشــدى بیش از 
123هزار نفرى مواجه شده است. همچنین بر 
اســاس این گزارش تعداد نفرات ثبت نام شده 
در سامانه «سجام» در ســومین ماه تابستان 
به تفکیک هر اســتان حاکى از آن است که 5 
استان «تهران با 37 هزار و 158 مورد، کرمان 
با 12 هزار و 141 مورد، خراسان رضوى با 11 
هزار و 644 مورد، اصفهــان با 11 هزار و 493 
مورد و خوزســتان با 10 هزار و 971 مورد» در 
صدر بیشترین ثبت نام شــده ها در کل کشور 

قرار دارند.

افزایش یارانه
  احتماالً از آذر 

   روزنامه همشــهرى | هرچند رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه مى گوید یارانه نقدى 
تأثیرى در بهبود معیشت مردم نداشته اما آخرین 
اخبار حاکى از افزایش این مبلغ احتماًال تا پایان 
فصل پاییز است. جدا از بدنه دولت، در مجلس 
نیــز زمزمه هایى در حوزه کاهــش یا افزایش 
یارانه ها وجود دارد، مجلســى ها به دنبال این 
هستند که موضوع حذف یارانه ها را به رفراندوم 

بگذارند.

شمخانى به بغداد نرفته
   خبر فورى | یک منبع مطلع در دبیرخانه شوراى 
عالى امنیت ملى گفت: هیچ گونه مالقات یا تماســى 
میان دریابان على شمخانى، دبیر شوراى عالى امنیت 
ملى کشورمان با مقامات عربستان سعودى انجام نشده 
و برنامه اى نیز در این رابطه وجــود ندارد. طى چند روز 
گذشته برخى فعاالن فضاى مجازى بدون اشاره به منبع 
خبر خود، از مالقات دریابان شمخانى با «عادل الجبیر»، 
وزیر مشاور در امور خارجى عربستان سعودى در بغداد 

خبر داده بودند.

چند درصد 
به کابینه اعتقاد دارند؟

   ایســنا | مرکز افکارســنجى دانشجویان ایران 
نتایج یک نظرسنجى درباره کابینه رئیسى را منتشر 
کرد. از شهروندان پرسیده شــد: «به نظر شما کابینه 
آقاى رئیسى توانمندى الزم براى مدیریت امور کشور 
را دارد؟» 57/6 درصد معتقدند کابینه آقاى رئیســى 
توانمندى الزم براى مدیریت امور کشور را دارد و در 
مقابل 18/8 درصد گفته انــد توانمندى الزم را ندارد. 
23/6 درصد افراد در این زمینه اظهار بى اطالعى کرده 

یا به سئوال پاسخ نداده اند.

ورود زنان به دانشگاه کابل 
ممنوع 

   عصرایــران | مشــاور جدید جنبــش طالبان در 
دانشگاه هاى افغانستان پس از تفکیک دانشجویان دختر 
و پسر در دانشگاه کابل اعالم کرد که تا اطالع ثانوى از 
ورود زنان اعم از استاد و دانشجو، به پردیس این دانشگاه 
جلوگیرى مى شود. «محمد اشرف خیرات»، مشاور جدید 
طالبان در دانشگاه کابل در توییتر نوشت: «تا زمانى که 
محیط اسالمى مناسب و حقیقى براى همه فراهم نشود، 
زنان هرگز اجازه نخواهند داشت به دانشگاه ها بیایند یا 

کار کنند. اول اسالم. »

چقدر از ارز 4200
به دارو رسید؟

   ایســنا | در نیمه اول امســال حدود 933 میلیون 
دالر دارو و تجهیزات پزشــکى با ارز 4200 تومان وارد 
ایران شده که 14/5 درصد مجموع اقالم وارداتى با ارز 
ترجیحى اســت. دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکى با 
933 میلیون دالر به وزن 7000 تن وارد ایران و ترخیص 
قطعى شده که نســبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزنى 11 درصــد کاهش و از لحــاظ ارزش 15 درصد 

رشد دارد.

قیمت خانه در تهران 
   ایســنا | طبق اعالم بانک مرکزى، در شــهریور 
ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران 31 میلیون و 703 هزار تومان بوده که نسبت به 
ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 2/4 و 30/5 
درصد افزایش یافته است. در میان مناطق 22 گانه شهر 
تهران بیشــترین قیمت هر متر خانه 68 میلیون و 910 
هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 15 میلیون و 

31 هزار تومان در منطقه 18 بوده است.

دوپینگ 10 ورزشکار 
   تابنــاك | از ابتــداى ســال 2021 میالدى تا 
8 ســپتامبر (11 دى 99 تا 17 شــهریور 1400) از 
ســوى ســتاد ملى مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) در 
مجموع 652 نمونه دوپینگ در 21 رشــته ورزشى و 
نیز رشته هاى پارا اخذ شــده که از این تعداد 10 مورد 
مثبت اعالم شد. بر اساس اطالعاتى که منتشر شده 
است، کشتى داراى یک نمونه مثبت، والیبال داراى 
یک نمونه مثبت، دو و میدانى داراى دو نمونه مثبت، 
پرورش اندام داراى دو نمونه مثبت، تیراندازى داراى 
یک نمونه مثبت، تکوانــدو داراى یک نمونه مثبت و 

رشته هاى پارا داراى دو نمونه مثبت بودند.

خبرخوان

... ادامه از صفحه اول
او در هر زمینه براى خود جهان بینى خاصى دارد که هرگز 
تمام آن را بیان نمى کند؛ اندیشه و قواعدى را که براى خود 
تبیین نموده، بسیار اساسى مى پندارد و بعید است از اصول 
خود ذره اى عقب نشینى کند مگر وقتى که مجبور باشد 

بین «بد» و «بدتر» یکى را انتخاب کند.
در انبوه مطالعه متنوع، به درك عمیقى از محتوا رسیده تا 
جایى که بیشتر به یک نظریه پرداز شبیه است تا یک مدیر 

محصور در امور اجرایى.
اگر چه در طیف سیاسى اصولگرا طبقه بندى مى شود؛ ولى 
آزاد اندیشى خاص خود را دارد و قرار گرفتن در یک جریان 
سیاسى باعث نمى شود که نگرش انتقادى و اصالحى را 

از دست بدهد.
قلدرمآب نیست ولى شخصیتى اقتدارگرا دارد؛ اگر چه آن 
را در پشــت چهره اى آرام و با یک لبخند مختصر پنهان 

مى کند. 
کمالگراست ولى نه آنقدر که گنجایش ظرف زمان و مکان 
و باورها را فراموش کند؛ بستر که فراهم باشد، بهترین را 

طلب مى کند.
برنامه محور است و مى داند که پیاده سازى اندیشه هایش 
به برنامه هاى طوالنى مدت نیاز دارد. شاید بخاطر همین 
است که رویکرد اجرایى او، به همکارى با جوانان، استوار 
است و روى انرژى و ابتکار آنان سرمایه گذارى مى کند تا 
زمان و توان کافى براى اجراى ایده هاى خود داشته باشد. 
براى آنان سیاستگذارى مى کند؛ ولى سعى مى کند که در 
نوع اجرا دخالت نداشته باشد و اجازه مى دهد تا خالقیت 

خود را با آزمون و خطا آزمایش کنند. 
همیــن جوانگرایى بــه همــراه آن آرامــش رفتارى، 
اندیشه گرایى و حرکت با طمأنینه است که باعث محبوبیت 
او در بین اغلب افرادى شــده که با او کار مى کنند یا او را 
مى شناسند. او حتى در بین مخالفین خود هم، اگر محبوب 
نباشد، منفور هم نیســت و همواره نامش با احترام بیان 

مى شود.
حال، چنین فردى با مشخصات و ویژگى هاى خاص در 

تفکر و رفتار، شهردار اصفهان است و آمده است تا چیزهایى 
را که سال ها نسبت به آن اندیشیده را اجرایى کند.

براى رسیدن به چنین منصبى، وامدار هیچکس نیست. 
برنامه محــورى، قدرت القــاى نظــرات و جوانگرایى 
سال هاى نه چندان دور باعث شد تا از همان ابتدا و دقیقًا 
بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات شوراى شهر، به عنوان 
گزینه قطعى تصدى منصب شهردار اصفهان مطرح باشد. 
اگر چه روند نهایى شــدن نامش کمى طوالنى شد اما در 
این مسیر، شطرنج خود را به خوبى بازى کرد. حتى وقتى 
نزدیکان او در تب و تاب رایزنــى ها بودند، آرامش خود را 

حفظ کرد و به انتخاب شدن خود ایمان داشت.
زیرســاخت تعامالت فردى و محاســبات عملیاتى اش 
چنان دقیق بود کــه علیرغم تخریب هــاى مجازى و 
سنگ اندازى هاى شبه قانونى، عدم انتخابش را غیرممکن 
جلوه مى داد. در اجــراى برنامه طوالنى مدت خود، چنان 
سیاستمدارانه عمل کرده بود که ریش سپیدان اصولگرا در 
اصفهان، باید تا مدتها در برابر او بنشینند و مشق سیاست 

کنند.
او از مدتها پیش اراده کرده بود که شهردار اصفهان شود و 
اگر نیت و همت به منصبى دیگر، خواه استاندارى یا حتى 

وزارت داشت، قطعاً به مطلوب خود مى رسید چرا که راه و 
رسم و برنامه ریزى براى آن را به خوبى مى دانست.  

حاال این آقاى سیاستمدار، شــده است شهردار اصفهان. 
باید از این پس به انتظار نشســت و دید که او تا چه اندازه 
مى تواند اندیشــه هایش را به عرصه اجرا وارد کند؟ آیا او 
باز هم همان منش رفتارى گذشته اش را، لبخند ظاهر و 
آرامش چهره اش را، سکوت فعال و کالم اندیشه محورش 
را و صراحت، اقتدار، مشورت پذیرى و اعتماد به جوانان را 
ادامه خواهد داد یا رویــه اى را در پیش خواهد گرفت که 
چهار سال دیگر، قضاوتى متفاوت در مورد او داشته باشیم.

رفتار شناسى شهردار سیاستمدار اصفهان

«10 روز دیگر موز در بازار ممکن اســت گران شود.» 
این خبرى است که مصطفى دارایى نژاد، رئیس اتحادیه 
بارفروشان مى دهد. فعاالن بازار مى گویند دوباره قرار 
شده به ازاى صادرات ســیب، موز به کشور وارد شود. 
مسئله اى که مورد انتقاد برخى از تجار میوه است. تجار 
مى گویند این تصمیم دولت مبنى بر صادرات ســیب 
بازار میوه را انحصارى کــرده و از حاال براى حواله ثبت 

سفارش موز، بازار سیاه ایجاد شده است!
سال گذشته به دلیل عدم تخصیص ارز به واردات میوه، 
موز در بازار کمیاب و گران شــد. در آن زمان قیمت هر 
کیلو موز به 70 هزار تومان رسید! یعنى بیش از دو برابر 
قیمت امروز.حتى پاى سلطان موز هم به میان کشیده 
شد. حاال بررسى ها نشان مى دهد که دولت در مضیقه 
ارزى قرار دارد و بــراى واردات نهاده هاى دامى و میوه 
مجبور است این کاالها را با کاالهاى دیگر تهاتر کند.

به عنوان مثال براى واردات نهاده دامى از روســیه قرار 
است نفت صادر کند. حاال خبر رسیده که سیاست تهاتر 

صادرات سیب به ازاى واردات موز ادامه دار است!
رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به وضعیت بازار میوه  
گفت: دوباره هر حواله موز با قیمت بیش از 100 میلیون 
تومان فروخته مى شود. تداوم سیاست صادرات سیب به 
ازاى واردات موز رانت را بــراى برخى از دالل ها ایجاد 

کرده است.
مصطفى دارایى نژاد توضیــح داد: همه محصوالت از 
جمله پیاز، سیب زمینى و ... براى کشور ارزآورى دارد اما 
دولت براى واردات موز بازار را انحصارى و اعالم کرده  
تنها به ازاى سیب امکان واردات موز وجود دارد! این در 
حالى است که اگر دولت تمام محصوالت کشاورزى را 
در ســبد صادرات بگذارد این حوزه تقویت مى شــود و 

رونق مى گیرد.

صادرات سیب به ازاى واردات موز!

محمد باقرزاده، روزنامه نگار به تشــریح جزئیات تازه از 
ماجراى دردناك «على لندى»، نوجوان فداکار ایذه اى 

پرداخت.
على لندى، نوجــوان فداکار ایذه اى کــه براى نجات 
جان دو نفر از همســایه ها خودش رابه خطر انداخت و 
دچار سوختگى شدید شده بود روز دوم مهرماه جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. باقرزاده در رشته توییتى در این 

رابطه نوشت:
مى دانیم واقعیت ماجرا در چندین الیه حماسه و مداحى 
پوشــانده شــده اما وراى این همه قصه اصل خبر این 

است که:
پیک نیک خانه اى آپارتمانــى در ایذه آتش مى گیرد. با 
فریاد دو زن صاحبخانه، همســایه ها خبردار مى شوند. 
على نوجوان که مهمان خاله اش بود سرمى رسد. گویا در 
لحظات اول پیرزن (که مادر شهید است) آسیب مى بیند. 
پیرزن و دختر میانسالش از پیک نیک فاصله مى گیرند. 
على که حدس مى زند پیک نیک منفجر مى شود سعى 
مى کند آن را از پنجره پایین بیاندازد اما پیک نیک به لبه 

مى خورد و به سینه اش برمى گردد... و جاِن عزیز على 
لندى از دســت مى رود. پس از این حادثه، به ناگه اصل 
حادثه و ده ها پرســش در غبار این قهرمان سازى گم 
مى شوند؛ چرا این آپارتمان گاز نداشت؟ چه کسى مجوز 

سکونت داده است؟ آتش نشانى کجا بود؟ و...

واقعیت ماجراى على لندى چه بود؟

امام جمعه موقت اصفهان گفــت: موضوعى که خیلى 
نگرانش هستم، ِدینى هست که به گردن شهدا داریم، 
متأثر مى شوم وقتى مادر شــهیدى به من مى گوید به 

دلیل وضعیت اسفبار شــهر (حجاب هاى نامناسب) از 
منزل بیرون نمى آیم.

آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى گفت: اگر حال و هواى 
جنگ و جبهه هاى دفــاع مقدس براى مــردم گفته 

شود، این وضعیت پوششــى حجاب بانوان سطح شهر 
اینچنین نبود.

وى عنوان کــرد: تنها ایرادى که مســلمانان خارج از 
کشور به ما مى گیرند وضعیت 
نامناســب حجاب بانوان و 
دختران اســت؛ متأســفانه 
وضعیــت مطلوبــى در امر 
حجاب نداریم و کســى هم 
تذکــر نمى دهــد، در امور 
مختلف چون زدن ماســک 
تذکر داده مى شــود، ولى به 
امر دین که مى رسیم زبان ها 

بسته مى شود.
شــد:  متذکــر  وى 
گرامیداشــت و زنــده نگه داشــتن یاد و نام شــهدا 
به صــورت عملــى این اســت کــه ببینیــم وظیفه 
عملى مــا در حال حاضر چیســت، آیا فقــط تجلیل

 ظاهرى است؟

به حجاب که مى رسیم زبان ها بسته مى شود

روابط عمومى سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: 
رسیدگى به موضوع کشف ماینر در شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران در دستور کار کمیته رسیدگى به تخلفات 

سازمان است.
در این اطالعیه آمده اســت: در رسیدگى هاى نظارتى 
سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادى ماینر که از سوى 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره بردارى قرار 
گرفته است در ساختمان شرکت مزبور کشف گردید و 
در ادامه بررسى نیز مشخص شــد که فعالیت مزبور در 
گزارش ها و حساب هاى شــرکت به طور کامل ثبت و 
افشا نشده اســت و با توجه به اینکه بدواً چنین امرى با 
اساسنامه و رسالت شرکت بورس نیز همخوانى نداشته 
است، موضوع به معاونت حقوقى سازمان ارسال شده 

است.
رسیدگى به این موضوع به طور فوق العاده در دستور کار 
کمیته رسیدگى به تخلفات سازمان قرار گرفته و براى 
بررسى کم و کیف و ابعاد تخلفات این موضوع، مدیران 

بورس تهران فراخوانده شده اند.

کشف ماینر در شرکت بورس تهران!
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استقبال مردم 
همچنان کم است

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان در خصوص 
استقبال مردم اسـتان در یک هفته اخیر براى دریافت 
واکسـن کرونـا، اظهار کـرد: با وجـود اینکـه ظرفیت 
واکسیناسـیون افزایش یافته اسـت اما میزان مراجعه 
براى واکسیناسیون طبق انتظار نیسـت، 700 هزار ُدز 
واکسن در استان ذخیره شده در حالى که روزانه بین 60 
تا 70 درصد مراجعه کننده واکسـن به مراکز تجمیعى 
داریم. طاهره چنگیز افزود: تاکنون در استان اصفهان 
دو میلیون و 269 هزار و 888 نفـر در نوبت اول و 866 
هزار و 405 نفر در نوبت دوم واکسـن تزریق کرده اند، 
تاکنون 55/35 درصد پوشش واکسیناسیون یک نوبت 
در جمعیت باالى 15 سـال و 21/2درصـد دو نوبت در 

استان اصفهان انجام شده است.

افزایش ظرفیت آنتن دهى  
در راستاى افزایش رضایتمندى مشترکین همراه اول، 
با نصب سـایت جدید، پوشـش آنتن دهى این اپراتور 
در اتوبان کاشـان - قم ارتقاء یافت. بـا تالش کارکنان 
مدیریـت مخابـرات شهرسـتان کاشـان و همـکارى 
کارکنـان معاونت سـیار مخابـرات منطقـه اصفهان، 
سـایت جدید BTS در منطقه راوند نصب و راه اندازى 
شـد و با بهره بردارى از این سـایت، امکان اسـتفاده از 
تکنولـوژى هـاى G2 و G 3 در  این منطقـه و اتوبان 

کاشان - قم فراهم گردید.

هواى اصفهان
 خنک تر مى شود 

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از کاهش دما بین یک تـا 2 درجه سـانتیگراد خبر داد. 
آسیه آقایى با اشـاره به استمرار سـکون جوى تا پایان 
هفته در استان، افزود: آسمان بسیارى از مناطق استان 
در ایـن مدت صـاف تا کمـى ابـرى، گاهـى وزش باد 
پیش بینى مى شود ضمن اینکه هواى مناطق مرکزى و 
صنعتى غبارآلود خواهد بود. کارشناس مرکز پیش بینى 
هواشناسى اسـتان اصفهان اضافه کرد: خوروبیابانک 
با دمـاى 37 درجه سـانتیگراد بـاالى صفـر و بوئین و 
میاندشـت با دماى 4 درجه سـانتیگراد باالى صفر به 
ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط اسـتان پیش بینى 

مى شود.

اردستان، شهرستان 
فوق سالمند

رئیس مرکز بهداشت اردسـتان گفت: با توجه به اینکه 
نرخ سالمندى در مناطق شهرى شهرستان 15/2 درصد 
و در مناطق روستایى 29/2 درصد اسـت، اردستان در 
حال تبدیل شدن به یک شهرستان فوق سالمند است. 
رضا اشرفى با بیان اینکه شهرستان اردستان از جمعیت 
43900 نفـرى اردسـتان حـدود 8391 را سـالمندان 
تشـکیل مى دهند، افـزود: این رقم معـادل 19 درصد 
کل جمعیت این شهر است. هر فردى که سنى باالتر از 
60 سال داشته باشد در جامعه سالمند نامیده مى شود و 

اردستان بیشترین میزان سالمند استان را دارد.

رفع حادثه خط آبرسانى  
حادثـه نشـتى آب خـط آبرسـانى 1400 میلیمتـرى 
فالورجان رفع شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفاى 
فالورجـان، ایـن حادثـه کـه در بلـوار طالقانى شـهر 
قهدریجان رخ داده بود، در مدت 72 ساعت توسط گروه 

حوادث آبفا، به طور کامل برطرف شد.

شستشوى شبکه فاضالب   
در یک ماه اخیر 29 کیلومتر از شبکه فاضالب محدوده 
آبفا منطقه یک شستشو و الیروبی شد. این اقدام با هدف 
جلوگیري از پس زدگی و گرفتگی شبکه فاضالب آبفا 
منطقه یک توسـط پیمانکار و با نظارت اداره توسـعه و 
بهره برداري شبکه فاضالب این منطقه انجام شد. شایان 
ذکر است شستشوي شبکه فاضالب در سطح آبفا منطقه 

یک در تمام مقاطع سال ادامه دارد.  

خبر

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با اشاره به ضرورت 
حضور مسؤوالن در میان مردم گفت: انجمن ها و صنوف 
مختلف که متشکل از مردم هستند، پل ارتباطى خوبى 
براى انتقال مشکالت و نیازهاى هر صنف به مسؤوالن 
به ویژه نمایندگان مجلس هســتند.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایى نژاد در دیدار اعضاى کارگروه حمل و نقل استان 
اصفهان اظهار داشت: نظام جمهورى اسالمى ایران پس 
از پیروزى انقالب اسالمى در موضوع احداث جاده بسیار 
خوش درخشیده و هزاران کیلومتر جاده در سرتاسر کشور 
احداث شده اســت که این روند ادامه دارد، این موضوع 
خدمتى شایسته به رانندگان به شمار مى رود.امام جمعه 

اصفهان افزود: تا کنون کارهاى مختلفى براى رانندگان 
از جمله بیمه درمانى انجام شده است؛ قبل از انقالب هیچ 
راننده اى بیمه نبود و امروز دولت از بودجه عمومى خود 
سهم بیمه رانندگان را پرداخت مى کند؛ البته این صنف 
زحمت کش، مشــکالت عدیده اى دارند که باید توسط 

انجمن و کانون رانندگان پیگیرى شود.
وى افزود: الزم اســت تا شــما که در دل کار هستید و 
به موضوعات اشــراف دارید مســائل و مشکالت را به 
نمایندگان خود در مجلس شوراى اسالمى انتقال دهید 
و اگر فساد و یا رانتى مشــاهده مى کنید گزارش دهید تا 

برخورد شود.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان با اشاره 
به اینکه هیچ شهرستان قرمز کرونایى نداریم، گفت: تعداد 
بسترى شــدگان کرونا رو به افول اســت و نسبت به قبل 
کاهش 40 درصدى داشــته و با کادر بهداشت و درمان و 
همکارى بسیار خوب مردم در استان اصفهان خوشبختانه 
هیچ شهرستان قرمز کرونایى نداریم.حجت ا... غالمى در 
خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا و روند بسترى شدگان، 
اظهار کرد: در شرایط کنونى از نظر شیوع و آمار مبتالیان به 
کرونا اســتان اصفهان وضعیت مطلوب دارد و خوشبختانه 
تعداد بسترى شدگان کرونا رو به افول است و نسبت به قبل 
کاهش 40 درصدى داشته است.وى با تاکید بر روند واکسینه 

شــدن مردم براى مقابله با کرونا، تصریــح کرد: وضعیت 
واکسیناســیون نیز در اکثر مراکز تجمیعى استان اصفهان 
در حال انجام است.سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا 
در اصفهان ادامه داد: نکته حائز اهمیت اینکه در حال حاضر 
با توجه به تالش کادر بهداشت و درمان و همکارى بسیار 
خوب مردم در استان اصفهان خوشبختانه هیچ شهرستان 
قرمز کرونایــى نداریم.غالمى در خصــوص رنگ بندى 
شهرستان هاى اصفهان در وضعیت کرونایى، خاطرنشان 
کرد: شهرستان هاى خور، نائین، بویین و میاندشت و چادگان 
در وضعیت زرد قرار دارند و ســایر شهرســتان هاى استان 

اصفهان از وضعیت نارنجى برخوردار هستند.

اصفهان، شهرستان
 قرمز کرونایى ندارد

انجمن ها و اصناف،
  پل ارتباط مردم و مسئوالن 

رئیــس اداره میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى شهرســتان شاهین شــهر و میمه، 
روز گذشــته و در حاشــیه کارگروه گردشگرى و 
میراث فرهنگى این شهرستان که با حضور فرماندار، 
معاون میراث فرهنگى اســتان و سایر اعضا برگزار 
شد، از آماده شــدن پرونده 2 کاروانسراى تاریخى 

این شهرستان به منظور ثبت جهانى خبر داد.
جوادچهرازى با اعالم این مطلــب گفت: با توجه 
به آماده شدن پرونده 2 کاروانســراى جهادآباد و 
شیخ على خان زنگنه، کارشناســان تدوین پرونده 
ثبت جهانى، هفته گذشته از این دو مکان تاریخى 
بازدید کرده و موارد براى درج این 2 کاروانسرا در 
پرونده زنجیره اى ثبت جهانى کاروانسراهاى ایرانى 

مورد بررسى قرار گرفت.
وى ادامه داد: با توجه به ارائه اسناد و مدارك مربوط 

به ثبت این دو اثر تاریخى در فهرست میراث جهانى 
در این نشست که به ریاســت فرماندار و با حضور 
معاون میراث فرهنگى و جمعى از کارشناسان اداره 
کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان، در محل کاروانســراى تاریخى شهر گز 
برگزار شد، مقرر شد تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
مرمت هــاى اضطــرارى در این 2 کاروانســراى 

تاریخى انجام شود.
وى افزود: همچنین مقرر شــد تا با توجه به حضور 
قریب الوقوع ارزیابان ســازمان علمى و تحقیقاتى 
ملل متحد(یونســکو) در این 2 کاروانسرا، تمامى 
زیرساخت هاى پیرامون این دو مجموعه تاریخى 
به ویژه از منظر گردشگرى بررسى و در صورت نیاز 
به اصالحات الزم تا پیش از حضور ارزیابان یونسکو 

این مهم انجام شود. 

روابط عمومى شرکت آب و فاضالب اصفهان اعالم 
کرد: به دنبــال آغاز عملیات شناســایى دارندگان 
پمپ هاى غیر مجاز آب از تیرماه سال جارى بیش 
از 73 هزار و 600 پایش در اســتان اصفهان انجام 
گرفت که منجر به کشــف بیش از 5 هزار و 300 

پمپ غیر مجاز در سطح استان شد.
به دنبال آغاز عملیات شناسایى دارندگان پمپ هاى 
غیر مجاز آب از تیرماه سال جارى بیش از 73 هزار و 
600 پایش در استان اصفهان توسط کنتورخوان ها 
و مروجان مصرف بهینه آب انجام گرفت که منجر 
به کشــف بیش از 5 هزار و 300 پمپ غیر مجاز در 

سطح استان شد.
از این تعداد، 3 هزار و 400 پمپ غیرمجاز در سطح 
شهر اصفهان کشف شد که بیشــترین پمپ غیر 
مجاز کشف شده مربوط به محدوده تحت پوشش 
آبفاى منطقه 4 اصفهان بــا 974 مورد و کمترین 
تعداد مربوط به آبفاى منطقــه یک اصفهان با 48 

مورد بود.
پس از شهر اصفهان بیشترین تعداد پمپ هاى غیر 

مجاز کشف شــده مربوط به مناطق تحت پوشش 
آبفاى منطقــه براآن و کراج با  هــزار و 329 پمپ 

غیر مجاز بود.
مروجان مصرف بهینه آب آبفاى استان اصفهان، 
پس از کشف پمپ هایى که بالفاصله بعد از کنتور 
آب نصــب شــده اند، در مرحله اول به مشــترك 
متخلف، اخطار مى دهند و در صورت عدم اصالح 
و رفع تخلف در مدت زمان تعیین شــده، انشعاب 
مشــترك به صــورت موقت تا رفــع تخلف قطع 

مى شود.
 از این تعداد پمپ غیرمجاز کشــف شده تا کنون 2 
هزار و 631 پمپ اصالح شــده و بقیه نیز در دست 
اصالح است؛ همچنین آب شرب 80 مشترك نیز 
به دلیل سهل انگارى در اصالح پمپ به طور موقت 
قطع شده است؛ گفتنى است نصب مستقیم پمپ بر 
روى شبکه توزیع آب جرم محسوب شده و پیگرد 
قانونى دارد و بر این اســاس پایش پمپ هاى غیر 
مجاز از ابتداى تیرماه در کل اســتان اصفهان آغاز 

شده است.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: اهداى 
خون براى افرادى که واکســن کووید 19 دریافت 
کرده اند ممنوعیتى ندارد اما بهتر است اهداى خون 2 

هفته پس از تزریق واکسن کرونا انجام شود.
على فتوحى گفت: در بیمارى کووید 19 جریانى از 
ویروس در خون مشاهده نمى شود و این بیمارى از راه 
خونى منتقل نمى شود به همین دلیل اهداى خون در 

این زمینه مشکلى ندارد.
وى همچنین گفت: در ماه هاى اخیر مشکلى براى 
تامین خون و فرآورده هاى خونى در استان اصفهان 
وجود ندارد و اکنون ذخیره خونى در اصفهان حدود 

6 روز است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان استاندارد ذخیره 
خونى را هفت روز دانست و ادامه داد: با توجه به کم 
شدن بار مبتالیان به کرونا و پیک پنجم، میزان انجام 
اعمال جراحى در استان افزایش مى یابد و به همین 
ســبب نیاز به خون و فرآورده هــاى خونى نیز روند 

صعودى خواهد داشت.
وى اظهارکرد: پالسما درمانى براى بیماران کرونایى 
در استان اصفهان کمتر از گذشته شده است و دیگر از 
اولویت هاى اول سازمان انتقال خون نیست، اما هنوز 
برخى از بیمارســتان ها و پزشکان پالسمادرمانى را 
براى بیماران کرونایى تجویــز مى کنند و در تامین 

پالسما کمبودى نداریم.

2 کاروانسراى تاریخى در مسیر ثبت جهانى

کشف 5300 پمپ غیرمجاز آب 
در سطح شهر اصفهان

اهداى خون افراد واکسیناسیون شده
  ممنوعیتى ندارد

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان از آسیب به ســه هزار و 200 نفر از 
شــهروندان اصفهان در حریق و حوادث ســال جارى 

خبر داد.
آتشپاد محسن گالبى با اشــاره به برقرارى 201 هزار 
و 530 تماس با مرکز فرماندهى عملیات آتش نشــانى 
اصفهان در 6 ماه نخست ســال جارى اظهار داشت: از 
این تعداد 6 هزار و 853 مــورد منجر به عملیات امداد و 

نجات شده است.
وى با بیان اینکه دو هزار و 590 مورد آتش ســوزى و 
چهار هزار و 263 حادثه در اصفهان امدادرســانى شده 

است، ادامه داد: ســه هزار و 200 نفر در حوادث و آتش 
سوزى ها نجات داده شدند.

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه در 6 ماه اول سال جارى 
یک هزار و 206 مورد استقرار تجهیزات امدادرسانى در 
شهر اصفهان توسط آتش نشانى انجام شده است، افزود: 
این آمار در سال گذشته 798 مورد بوده که در این بخش 

با 51 درصد افزایش رو به رو بوده ایم.
وى با اشــاره به افزایش 24 درصدى حریق و حادثه در 
اصفهان در 6 ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته ابراز داشت: باید توجه داشت که افزایش حوادث 

به دلیل خاموشى هاى ناشى از قطعى برق و گرفتار شدن 
مردم در آسانسور بوده است.

آتشپاد گالبى با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال 63 
نفر در حوادث و حریق در شــهر اصفهان جان باختند، 
ادامه داد: این آمار در سال گذشته 43 مورد بوده که شاهد 

افزایش 47 درصدى مرگ و میر در اصفهان بوده ایم.
وى با اشاره به کاهش 9 ثانیه اى متوسط زمان رسیدن 
آتش نشانان به حوادث و حریق در اصفهان گفت: زمان 
رسیدن به حریق و حوادث در سال گذشته سه دقیقه و 
53 ثانیه بوده است که در سال جارى به دو دقیقه و 44 

دقیقه رسیده است.

طى 6 ماه نخست امسال؛

3200 نفر در حوادث اصفهان 
آسیب دیدند 

استاندار اصفهان گفت: به همه دستگاه هاى اجرایى و ارگان ها نیز توصیه کرده ایم که تغییر 
رفتار در سبک زندگى پسا کرونایى را به طور نظام منددر دستور کار خود قرار دهند.

عباس رضایى در صد و ششمین نشست ستاد کروناى استان اصفهان گفت: امروز مصوبه 
تشکیل کمیته کرونا و پسـا کرونا با محوریت بررسى آسیب هاى مختلف روانى و اجتماعى 
و راهکارهاى مداخله اى با استفاده از نظرات روانشناسـان، جامعه شناسان، اعضاى هیات 
علمى دانشـگاه هاى اصفهان، صنعتى، علوم پزشـکى و بقیه واحدهاى ادارى صاحب نظر 

به تصویب رسید.
وى با تاکید به اینکه شیوع کرونا تغییر رفتارهایى را در سبک زندگى ایجاد کرده است، افزود: 

متناسـب با شـرایط کرونا ما هم باید تغییر سـبک رفتارى را همراه با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى ایجاد کنیم.

استاندار اصفهان تصریح کرد: کاهش رفت و آمدهاى خانوادگى و بستگان، تعطیلى دو ساله 
مدارس،کاهش ارتباط اجتماعى بین مردم از اتفاقاتى است که در دوران کرونا موجب تغییر 

سبک زندگى شده است.
وى ادامه داد: به همه دسـتگاه هاى اجرایى و ارگان ها نیز توصیه کرده ایم که تغییر رفتار در 

سبک زندگى پسا کرونایى را به طور نظام منددر دستور کار خود قرار دهند.
رضایى همچنین به واکسیناسیون استان اصفهان پرداخت و گفت: انتظار داریم با توجه به 
تامین واکسن،مردم در فضاى مجازى  پویش واکسن زدن به راه بیندازند و همدیگر را تشویق 

به دریافت واکسن کنند.
وى با اشاره به اینکه استقبال از واکسیناسیون در استان اصفهان مطلوب نیست،اضافه کرد: 
البته به دنبال اقدامات ایجابى و سلبى هستیم تا واکسیناسیون استان را به 80 درصد برسانیم؛ 

زیرا 55 درصد جمعیت استان نوبت نخست و 22 درصد نوبت دوم را تزریق کرده اند.
استاندار اصفهان بیان داشت: معتقد هسـتیم مردم در هفته گذشته براى شرکت در مراسم 
عزادارى از واکسیناسیون کمتر استقبال کردند اما در آینده نیز محدودیت هایى را براى مردم 

و هم براى کارمندان ادارى  به منظور افزایش دریافت واکسن اعمال خواهیم کرد.
وى در پایان سـمیرم را اولین شهرسـتان موفق اسـتان اصفهـان درزمینه تزریق واکسـن 
عنوان کرد و گفت :70درصد جمعیت شـهرى و روسـتایى این شهرسـتان واکسن تزریق

 کرده اند.

سـربازان گمنام در پلیس اطالعات و امنیت اسـتان اصفهان در عملیاتى پیچیده 47 قبضه 
سالح جنگى کشف کردند.

به گزارش خبرگزارى صدا و  سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان 
گفت: سالح هاى کشف و ضبط شده شامل کلت کمرى ، شکارى و شورشى است.سرهنگ 
هاشمى فر با اشاره به جاسازى ماهرانه سالح ها را در محموله هاى غذاى آبزیان افزود: این 
مجرمان سابقه دار قصد داشتند این سالح ها را از مناطق غربى کشور به استان هاى مرکزى 

قاچاق کنند، اما در تور اطالعاتى نیرو هاى پلیس قرار گرفتند.

کارشناس انرژى هاى تجدیدپذیر شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: اعطاى زمین 
با کیفیت و نزدیک به شبکه هاى برق، از جمله راهکارهاى توسعه و افزایش نیروگاه هاى 
خورشیدى به شمار مى رود.همایون بروجى افزود: کمک به حفظ محیط زیست، کاهش 
مصرف برق و آب کاهش هزینه مالى و زمانى بازگشت سرمایه در پنج سال و جلوگیرى 
از انتشـار گازهاى گلخانه اى از جمله مزایاى احداث نیروگاه هاى خورشـیدى محسوب 

مى شود.
وى ادامه داد: حدود 861 سامانه نیروگاه خورشیدى در استان اصفهان وجود دارد و با توجه 
به اینکه نیاز ساالنه برق منطقه حدود 2 هزار مگاوات است سهم نیروگاه خورشیدى کمتر 

از یک درصد برآورد مى شود.

 کمیته آسیب شناسى پساکرونا در اصفهان تشکیل مى شود

شکار بزرگ پلیس
 اطالعات و امنیت اصفهان

مزایاى احداث نیروگاه هاى خورشیدى
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بازیگر سریال «زن زندگى مرد زندگى» گفت: سریال تلویزیون «بختک» پیرامون زندگى یک خانواده 
بزرگ است و من نقش عمه پولدار این خانواده را بازى مى کنم که قرار است عمه خانم ارث و میراث 
خود را به اعضاى خانواده ببخشــد اما براى دادن این ارث به آنها شرایطى برایشان گذاشته است که 

داستان سریال را رقم مى زند.
شهین تسلیمى پیرامون میزان استقبال از سریال تلویزیونى «زن زندگى مرد زندگى» گفت: راستش را 
بخواهید این روزها فقط در مسیر رفت و برگشت کارهایم هستم و خیلى تماس زیادى با مردم نداشتم 

که متوجه میزان استقبال آنها از سریال «زن زندگى مرد زندگى»  شوم.
وى در همین راستا ابراز کرد: همانطور که مى دانید کارگردان سریال «زن زندگى مرد زندگى» عوض 
شده اســت و کارگردانى فصل اول با فصل دوم آن متفاوت بوده است به همین خاطر فصل دوم این 
مجموعه با فصل اول آن که من در آن به ایفاى نقش پرداخته ام هیچ ربطى به هم نداشــتند در زمان 
پخش هم به شکل یک شب در میان قسمت هاى ساخته شده توسط دو کارگردانان روى آنتن مى رفت 

که هیچ ربطى به هم نداشت بنابراین نظر شخصى من این است که مردم به دلیل نبود یک خط داستانى 
واحد خیلى خوب این مجموعه را دنبال نکردند.

بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» در همین راســتا تاکید کرد: من فکر مى کنم این عدم استقبال 
از سریال «زن زندگى مرد زندگى» به دلیل ادغام بخش هاى ســاخته شده توسط دو کارگردان این 
مجموعه بود چراکه قسمت ها به هم هیچ ربطى نداشتند، اما از فصل او سریال «زن زندگى مرد زندگى» 

که من نیز در آن به ایفاى نقش پرداخته بودم استقبال خوبى شد. 
تسلیمى به دیگر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى اشاره و ابراز کرد: در حال حاضر چند قرارداد براى 
چند سریال تلویزیونى بسته ام که این روزها همزمان سر دو سریال مشغول بازى هستم، سریال «حکم 
رشد» به نویسندگى سعید نعمت ا... و کارگردانى حسن لفافیان و همچنین در یک مجموعه تلویزیونى 

طنز با نام موقت «بختک» به کارگردانى آرش معیریان حضور دارم.
وى در رابطه با سریال «بختک» بیان کرد: سریال «بختک» به کارگردانى آرش معیریان یک اثر طنز 
قوى است که با حضور بازیگرانى همچون على صادقى، شهره سلطانى و دیگر بازیگران طنز حدود یک 
هفته اى است که در تهران کلید خورده و ما نیز در این هفته مشغول به کار شده ایم، سریال «بختک» 
تک لوکیشن است و کل این مجموعه در باغى در منطقه سیمون بولیوار تهران ساخته مى شود و فقط 

چند سکانس از این سریال در «بیمارستان عمل» ضبط خواهد شد.
این بازیگر تلویزیون پیرامون سریال «حکم رشــد» به نویسندگى سعید نعمت ا... و کارگردانى حسن 
لفافیان بیان کرد: همزمان در سریال «حکم رشد» نیز به ایفاى نقش مى پردازم اما لوکیشن هاى این 
مجموعه بر خالف سریال «بختک» متفاوت است و بنا بر روند داستان لوکیشن ها تغییر پیدا مى کند.

تسلیمى با اشاره به جذابیت سریال طنز «بختک» و پیش بینى استقبال از این مجموعه تلویزیونى اظهار 
کرد: احتمال مى دهم از آنجایى که آرش معیریان طنزپرداز قوى است، مجموعه تلویزیونى «بختک» 

نیز کار خوبى از آب در بیاید و با استقبال خوبى از سوى مخاطبان مواجه شود.
بازیگر سریال «ســر به راه» پیرامون نقش خود در ســریال تلویزیونى «بختک» بیان کرد: سریال 
تلویزیون «بختک» پیرامون زندگى چند خانواده اســت که من نقش عمه پولدار آنها را بازى مى کنم  
و قرار اســت عمه خانم ارث و میراث خود را به اعضاى خانواده ببخشد اما براى دادن این ارث به آنها 

شرایطى برایشان مى گذارد که داستان سریال را رقم مى زند. 

ســریال «خوشــنام» به تهیه کنندگى احمد زالى و کارگردانى 
علیرضا نجف زاده براى شــبکه یک ســیما تولید مى شود. این 
سریال طنز با بازى متفاوت هومن حاجى عبداللهى در حال تولید 
است و در خالصه داستان آن مى خوانیم؛ از مکافات عمل غافل 

مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو.
هومن حاجى عبداللهى ایفاگر نقش «شــهرام» در این سریال 
است.  احمد زالى تهیه کننده ســریال «خوشنام» در خصوص 
تولید این مجموعه تلویزیونى براى شبکه یک سیما گفت: طرح 
اولیه سریال «خوشنام» اولین بار در سال 1396 توسط محسن 

کیایى ارائه شد. طرح بســیار جذاب و پر از اکت و داستان هاى 
شــیرینى بود و در ذیل این متن داســتانى اخالقى و اجتماعى 
روایت مى شــد که مى توانســت محصول آن یک اثر جذاب با 

فضایى مفرح باشد.
تهیه کننده «خوشنام» ادامه داد: این طرح به گروه فیلم و سریال 
شبکه یک ارائه شــد و توسط محســن کیایى و على کوچکى 
کار نگارش آن آغاز شــد. نگارش فیلمنامه حدوداً تا ســال 97 
طول کشید و انصافًا براى 30 قســمت زحمات زیادى کشیده

 شد.

 در نهایت ما در ســال 99 با نزدیک شــدن به زمــان تولید با 
کارگردانان مختلفى براى ساخت این مجموعه گفتگو کردیم.

تهیه کننده سریال «خوشنام» اظهار کرد: ایفاى نقش «شهرام» 
کاراکتر اصلى ســریال بر عهده هومن حاجى عبداللهى است، 
هومن حاجى عبداللهى بازیگر توانمندى اســت که سال ها در 
سریال «پایتخت» توانایى خود را در ایفاى نقش هاى کمدى و 
شیرین نشان داده و بر همگان استعداد و توانایى بازى او آشکار 
شده است، اما این بار ما از او خواســتیم تا ایفاى یک نقش چند 
وجهى را بر عهده بگیرد. حاجى عبداللهى براى رسیدن به این 
کاراکتر سخت و جذاب انصافا بســیار زحمت مى کشد و براى 

ایفاى نقش سنگ تمام گذاشت.  
او ادامه داد: شهره لرستانى هم در نقشى متفاوت ایفاگر کاراکتر 
«پروین» مادر «شهرام» اســت و بى تردید با توجه به تجربه و 
توان ایشان شــاهد اجرایى جذاب از خانم لرستانى هم خواهیم 
بود. فریده سپاه منصور نیز بعد از سال ها به دعوت ما در شرایط 
سخت کرونایى به تلویزیون برگشته و ایفاگر نقش «مهربان» 
مادربزرگ «شهرام» هست او را نیز در حال و هوایى متفاوت با 
همیشه خواهیم دید. کاراکتر ”پروانه“ خاله ”شهرام“ را سحر ولد 
بیگى بازى مى کند که سابقه درخشان در ایفاى نقش هاى طنز از 
او چهره محبوب نزد مخاطبان ساخته و انصافا یکى از بازى هاى 

درخشان ایشان را در این سریال شاهد خواهید بود.
این تهیه کننده افزود: نیلوفر رجایى فر هم که در سریال پایتخت 
با نقش یک داعشــى حضور پیدا کرد به عنوان خاله کوچک تر 

«شهرام» جلوى دوربین خواهد رفت.
زالى تصریح کرد: سریال ما بعد از یک وقفه چند هفته اى که به 
علت درگیر شدن اغلب بازیگران و عوامل به بیمارى کووید 19 
متوقف شده بود با شور و انرژى فراوان وارد فاز مجدد تولید شد 
و هم اکنون در لوکیشــنى که خانه  اصلى سریال است مشغول 

به کار هستیم.

هومن حاجى عبداللهى و مسیر عجیب براى خوشنام شدن!

«خوشنام» هاى تلویزیون
 در راه هستند! 

اعتراض وحید تاج 
به صدا و سیما

عزت ا... مهرآوران به 
خواب مصنوعى رفت

خواننده موسیقى ایرانى مى گوید: نهادهاى دولتى 
مانند صدا و سیما آثار موســیقایى را بدون کسب 
اجازه صاحب اثر، پخش مى کنند. تمام آلبوم هاى 
من از رادیو پخش مى شود، بدون اینکه یک بار از 

من اجازه گرفته باشند.
وحید تــاج درباره اینکه بر اســاس قوانین حقوق 
حاصل از کپى رایت به چه کســى تعلق مى گیرد، 
توضیح مى دهد: هر اثر موســیقایى صاحب اثرى 
دارد که به عنوان تهیه کننده حق الزحمه دســت 
اندرکاران تولید اثر را پرداخت مى کند. اگر قرار بر 
پرداخت حق و حقوقى در زمینه کپى رایت باشد، 
به تهیه کننده پروژه تعلق مى گیرد که البته ممکن 

است خود خواننده یا آهنگساز اثر باشد.
تاج در ادامــه نمونه اى عنوان کــرده و مى گوید: 
دو سال پیش فردى ســاخت ویدئویى را براى اثر 
«خاك مهر آیین» که نسخه صوتى آن 10 سال 
پیش تولید شــده اســت، با حضور خود من تهیه 
کنندگى کرد. چندى بعد از صدا و سیما با من تماس 
گرفتنــد و اطالع دادند که ایــن ویدئو برنده یک 
جایزه  شده است. به همین جهت فردى به نیابت از 
من جایزه را دریافت کرد. ولى پس از مدتى بار دیگر 
از طرف صدا و سیما با من تماس گرفتند و اطالع 
دادند که جایزه متعلق به تهیه کننده اثر است و باید 

جایزه را پس بفرستم.
این خواننده در ادامه بــا تأکید بر اینکه کپى رایت 
در ایــران معنایى ندارد، بیان کرد: چندین ســال 
پیش به فاصله چند ساعت پس از برگزارى مراسم 
رونمایى از یکى از آلبوم هایم، تمام ســایت هاى 
انتشار موسیقى، قطعات آلبوم را به صورت رایگان 
پخش کردند. البته شنیده شــدن آثارى که تولید 
مى کنیم، ایرادى ندارد ولى به هر حال هنرمندان 
نیز بنابر تالشى که براى ساخت اثر مى کنند، حق 

و حقوقشان باید رعایت شود.
این هنرمند با بیان اینکه در ایران، نهادهاى دولتى 
به آثار موسیقى و خالقشان بها نمى  دهند و جایگاه 
هنر و هنرمند شناخته شــده نیست، تصریح کرد: 
نهادهاى دولتى مانند صدا و سیما آثار موسیقایى 
را بدون کسب اجازه صاحب اثر، پخش مى کنند. 
تمام آلبوم هاى من از رادیو پخش مى شود، بدون 

اینکه یک بار از من اجازه گرفته باشند.
 چه بسا اسم کار را غلط مى گویند. تلویزیون چند 
ســال پیش اثر «خاك مهر آیین» من را با اســم 
خواننده دیگرى از شــبکه دو پخش کرد. پس از 
این اتفاق با شبکه دو تماس گرفتم و سوال کردم 
که چرا اثر مرا با نــام فرد دیگرى پخش کرده اند؟ 
در پاسخ، پس از اینکه قرار بر اصالح نام صاحب 
اثر شد، اطالع دادند که کلیه شبکه ها شناسنامه اثر 
را غلط به ثبت رسانده اند. به همین جهت مجبور 
شدم با همه آنها تماس گرفته و درخواست کنم که 

اطالعات را اصالح کنند.

فرزند عزت ا... مهرآوران با اشــاره به روند درمانى 
پدرش بیــان کرد کــه پزشــکان او را به خواب 

مصنوعى برده اند.
هژیر مهرآوران با اشــاره بــه وضعیت پدرش در 
بیمارســتان بیان کرد: صبــح روز هفتم مهر در 
تماسى که با پزشــکان داشتیم اطالع دادند که او 
را به خواب مصنوعى برده اند چون شب قبلش از 
خواب مصنوعى بیدارش کرده بودند و هوشیار بود 

اما ظاهراً استرس تنفسى داشته است.
وى ادامه داد: وضعیت کلى خوب اســت و روزنه 
امیدى باز شد. درگیرى ریه پدرم باالى 90 درصد 
است و پزشکان همه تالش خود را انجام مى دهند. 
از مردم هم مى خواهم دعا کنند تا حال پدر زودتر 

خوب شود.
فرزند مهــرآوران با اشــاره به دو دوز واکســنى 
که مهــرآوران پیــش از ایــن زده بــود درباره 
دلیل ابتال بــه کرونا گفت: پدر اخیراً در ســریال 
«ساخت ایران 3» براى شبکه نمایش خانگى به 

ایفاى نقش مى پرداخت.
 ظاهراً ســر صحنه چند نفر دیگر مبتال به کرونا 
بوده اند اما فکر کرده اند چون ماسک دارند ویروس 

منتقل نمى شود. 
وى در پایان با اشاره به تالش هاى پزشکان یادآور 
شد: امیدوارم روند درمانى پدر به صورت رضایت 

بخش ادامه یابد.

ساترا ضمن مسئول دانســتن تهیه کننده و پلتفرم بابت پخش گفتگوى الناز 
حبیبى در برنامه «پیش گو» با ممیزى فراوان، اعالم کرد که تصمیم این سازمان 

بر پخش نشدن این قسمت از برنامه بوده است.
در روزهاى گذشته پخش گفتگوى پژمان جمشیدى با الناز حبیبى در قسمت 19 
برنامه اینترنتى «پیش گو» با ممیزى فراوان، واکنش هاى زیادى را در فضاى 
مجازى برانگیخته است. در پى حواشى این برنامه، سه شنبه 6 مهرماه دبیرخانه 
محتواى حرفه اى ساترا (ســازمان تنظیم مقررات رسانه هاى صوت و تصویر 
فراگیر در فضاى مجازى) اطالعیه اى را صادر کرد. در این اطالعیه چهار بندى 

که در صفحه توییتر این دبیرخانه منتشر شده، آمده است:
1- تهیه کننده محترم برنامه با علم به نکات و مالحظات تصویرى، این قسمت 

را قبال ضبط کرده بود.
 2- پس از ارزیابى توسط کارگزار، به دلیل نوع اصالحات و راهکار عوامل تولید، 

به احترام مخاطب تصمیم بر عدم انتشار این برنامه بود.
 3- ساترا با توجه به اصرار عوامل تولید به انتشار با همین شیوه فعلى و با رویکرد 
جلوگیرى تحمیل ضرر به بخش خصوصى، با مسوولیت شخص تهیه کننده و 

رسانه نماوا، با انتشار این قسمت -على رغم کیفیت نامناسب- موافقت کرد.
4- ســاترا ضمن ارج نهادن به فعالیت هاى هنرى ســرکار خانم الناز حبیبى، 
حواشى ایجادشــده را محصول اقدامات بدون مالحظه و اصرار بر انتشار اثر با 

هر کیفیتى مى داند.
این بیانیه، نخســتین واکنش رســانه اى نهادى با عنوان دبیرخانه محتواى 

حرفه اى ساترا محسوب مى شود.  

بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون با گالیه  از کارهایى که باید براى دفاع مقدس 
مى شد و نشد، به شمر سریال ”مختارنامه“ پرداخت که به خاطر ترس از برخورد 

مردم، نمى خواست این نقش را بپذیرد.
محمد فیلى بازیگر نقش شــمر ســریال ”مختارنامه“ میهمان «شب نشینى» 
تلویزیون شد. او با این نکته صحبت هایش را آغاز کرد که بارها گفته ام از کودکى 
از شمر متنفر بودم و فکر نمى کردم موقعى قرار باشــد این نقش را بازى کنم. 
دوست داشتم در سریال مختارنامه کار کنم، وقتى مرا صدا کردند فکر مى کردم 

هر نقشى را به من بدهند غیر از شمر.
وى افزود: در آن زمان بیشتر کارهاى طنز مى کردم وقتى به دفتر مهندس فالح 
تهیه کننده فقید سریال رفتم آقاى میرباقرى گفت ”باألخره شمر من هم آمد“ 
اما این حرف او بیشتر برایم یک شوخى بود. وقتى صحبت کردیم فهمیدم براى 
شمر مختارنامه انتخاب شده ام. با اکراه و ناراحتى آن را پذیرفتم، با خودم کل کل 

مى کردم که نقش است و باید بازى کنى اما ته دلم به این نقش راضى نبود.
فیلى تصریح کرد: براى ایفاى نقش در لباس شمر مختارنامه شجاع نبودم بلکه 
ترسو هم بودم چون نگرانى براى بازى کردن این نقش زیاد بود. ترس از برخورد 
مردم نداشــتم چون در تعزیه دیده بودم که بــا مخالف خوان ها چطور برخورد 
مى کردند و حتى گاهى بچه ها با تیروکمان دو شاخه آنها را هدف قرار مى دادند. 
دو هفته ابتدایى را با اکراه کار کردم اما بعد از آن اراده ام جمع شد، انگیزه گرفتم 

و کار را ادامه دادم.

جانى دپ در طول نزدیک به چهار دهه هنرپیشــگى نقش هاى به یادماندنى 
زیادى بازى کرده، اما شاید نقش ”کاپیتان جک اسپارو“ در فیلم هاى ”دزدان 
دریایى کارائیب“ محبوب ترین آن ها باشــد. دپ در پنج فیلم ماجراجویى هاى 
دزد دریایى را به تصویر کشیده و ممکن است پس از ”دزدان دریایى کارائیب: 
مردگان قصه نمى گویند“ که در سال 2017 اکران شد به این چندگانه بازنگردد.
به دنبال شکست دپ در پرونده شکایت از نشــریه بریتانیایى ”سان“ که او را 
”ضارب همسر“ سابقش ”امبر هرد“ خوانده بود، برادران وارنر او را از چندگانه 
”جانوران شگفت انگیز“ کنار گذاشت و ”مدس میکلسن“ را جایگزین او کرد. 
پیش تر شایعه مخالفت دیزنى با بازگشت دپ در ششمین قسمت از فیلم هاى 
”دزدان دریایى کارائیب“ شنیده شده بود، اما این بازیگر مى گوید این نقش از 

زندگى اش جدایى ناپذیر است.
دپ هفته گذشته در نشست مطبوعاتى جشنواره سن سباستین پیش از دریافت 
جایزه افتخارى ”دونوستیا“ تأکید کرده بود که نقش ”جک اسپارو“ هرگز از او 

جدا نخواهد شد.
بخشى از این نشست دپ مى گوید به جنب مثبت ماجرا نگاه مى کند: ”به خانه 
مردم مى روم و فعًال در جشــن تولدها این نقش را بازى مى کنم.“ دپ اضافه 
مى کند: ”براى این کار به هیچکس احتیاجى ندارم. خودم مى توانم نقش بازى 
کنم و هیچ کس نمى تواند آن را از من بگیرد. این بزرگ ترین لذت جک اسپارو 
است. مى توانم با کاپیتان جک در یک جعبه سفر کنم – به معناى واقعى کلمه 
در یک جعبه – و وقتى فرصت مناســبى دســت داد در مکان هاى گوناگون با 
مردم دیدار کنم جایى که خنده و تبسم و مسائل دیگر اهمیت دارند، مهم ترین 
مسائل دنیا.“اواخر سال 2020 گزارش شد که ”جرى بروکهایمر“ تهیه کننده 
”دزدان دریایى کارائیب“ تالش کرده دپ را براى بازى کوتاه دپ در نقش دزد 
دریایى محبوب در ریبوت چندگانه با بازى ”مارگو رابى“ بازگرداند، اما دیزنى 

مخالفت کرده است.

واکنش ساترا 
به حواشى«پیش گو»

محمد فیلى: نقش شمر را 
نمى خواستم بازى کنم 

یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: باید سعى کرد کار هایى که براى بازى بر مى گزینیم به لحاظ 
ماهیت و شخصیت پردازى با یکدیگر متفاوت باشند و معتقدم هیچ موضوعى نمى تواند بازیگر را 

ماندگار کند جز حضور مداوم در پروژه هاى مختلف و اینکه اتفاق و آنَش رخ دهد.
مهران رجبى پیرامون حضور مداوم خود در عرصه بازیگرى گفت: ماندگارى یک بازیگر در حضور 
مداوم او در پروژه هاى مختلف و فاصله گرفتن از تیپ سازى شکل مى گیرد همچنین تهیه کنندگان 
تلویزیون و به ویژه صنعت سینما در جهت بازگشت سرمایه، داشتن گیشه خوب و به دست آورى 
سود به تولید آثار مى پردازند و صرفًا به باالبردن یا تغییر فرهنگ مردم جامعه توجه آنچنانى ندارند.

وى در همین راستا ابراز کرد: اعتقادى به تکرارى بودن نقش هایم در آثار سینمایى و تلویزیونى و به 
ویژه کار هاى طنز ندارم، چون هر کارطنزى با نگاه خاص و زاویه دید کارگردان خود ساخته مى شود 
و به لحاظ شخصیت پردازى از رگه هاى ساختارى و محتوایى خاص خود تبعیت مى کند بنابراین 
نمى توان گفت تکرار در کار ها و نقش هایم غلبه کرده، چون در هر پروژه سعى مى کنم هم راستا با 

فیلمنامه و نقشى که برایم در نظر گرفته شده بازى کنم.
بازیگر مجموعه «وضعیت زرد» ادامه داد: بازیگر براى اینکه از تیپ و تیپ سازى فاصله بگیرد و 
در قالب شــخصیت به ایفاى نقش بپردازد باید در گزینش نقش هایش کمى متمایز عمل کند و با 
موفقیت در ایفاى یک نقش از تکرار مکرر و پشت سرهم آن کاراکتر در آثار دیگر بپرهیزد در غیر 
اینصورت بازیگر به نقش آفرین تیپیکال مبدل مى شود بنابراین باید سعى کرد کار هایى که براى 
بازى بر مى گزینیم به لحاظ ماهیت و شــخصیت پردازى با یکدیگر متفاوت باشند و معتقدم هیچ 
موضوعى نمى تواند بازیگر را ماندگار کند جز حضور مداوم در پروژه هاى مختلف و اینکه اتفاق و 

آنَش رخ دهد.
 بازیگر سریال دردســر هاى عظیم خاطرنشان کرد: در ســریال 87 متر که تولید آن از سال 96 به 

نویسندگى، کارگردانى و تهیه کنندگى کیانوش عیارى شروع شد و به زودى نیز از شبکه اول سیما 
روى آنتن خواهد رفت ایفاگر نقش محسن خلیلى هســتم که با خرید یک خانه درگیر ماجرا هاى 
بسیارى مى شود و امیدوارم این سریال که ساخت آن در شرایط دشوار مالى و سختى هاى کرونایى 

ساخته شد مورد پسند مخاطبان قرار گیرد.

مهران رجبى: من تکرارى نشده ام

یم ر ب

شهین تسلیمى: عمه پولدار سریال آرش معیریان هستم

جانى دپ: 

«جک اسپارو» را 
در جشن تولدها بازى مى کنم
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کارشناس فوتبال کشور با بیان اینکه هیچ وقت ذوب آهن 
را با ســپاهان مقایسه نمى کند گفت: ســپاهان همیشه 
براى قهرمانى و کســب نتایج خوب در آســیا آماده شده 
اما ذوب آهن به جایى رســیده که تالش مى کند در لیگ 

برتر بماند.
حسین چرخابى در خصوص شرایط سپاهان پیش از شروع 
فصل جدید لیگ برتر اظهار کرد: بعد از اینکه محمدرضا 
ســاکت به محرم نویدکیا کامالً  اعتماد کرد با این مربى 
قرارداد سه ساله بسته شد و این مسئله نشان داد که یک 

استراتژى کلى پشت این اعتماد وجود دارد.
وى افزود: نویدکیا در فصل اول کار خودش امتحان سختى 
را پشت سر گذاشت که موفق بود و نمره قبولى گرفت. او 
توانست 65 امتیاز بگیرد و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را 
کسب کند. به نظر مى رسد یارگیرى هاى انجام شده نشان 
مى دهد براى فصل دوم کســب یک قهرمانى را چاشنى 
کار کرده اند و حتى شــاید براى حضور در مراحل باالى 
لیگ قهرمانان آسیا مانند مرحله نیمه نهایى برنامه ریزى 

شده است.
کارشناس فوتبال کشور با اشــاره به یارگیرى هاى جدید 
ســپاهان تصریح کرد: در مورد کریستفر کنت دروازه بان 
اتریشــى فعًال نمى توانم صحبتى کنم امــا در کل یک 
دروازه بان سه کار خیلى مهم را باید انجام بدهد؛ حفاظت از 
دروازه، شرکت در بازى سازى تیم و تبادل نظر با بازیکنان 
دیگر، دروازه بان نفر آخر یک تیم اســت و 21 بازیکن در 
زمین را زیر نظر دارد. هدایت تیم توسط دروازه بان هنرى 
است که من فقط در احمدرضا عابدزاده آن را دیدم. صحبت 
کردن و تبادل نظر اساس کار یک دروازه بان است. باید در 
مسابقات ببینیم که دروازه بان اتریشى چگونه است. کار 
خوبى که ســپاهان انجام داد جذب یک دروازه بان جوان 
ایرانى در کنار کنت بود تا اگر دروازه بــان خارجى نتواند 
کیفیت الزم را نشان بدهد یا با فرهنگ کشورمان هماهنگ 

شود و هر مورد دیگرى، از نیما میرزازاد استفاده کنند.
چرخابى در مورد جذب شهریار مغانلو و تقویت خط حمله 
سپاهان عنوان کرد: با جذب مغانلو با یک تیر دو نشان زدند. 
هم پرسپولیس از نظر هجومى ضعیف تر شد و هم در مقابل 
سپاهان قدرت بیشــترى پیدا کرد. در فاز هجومى چون 

محبى را از دست دادند، فرشاد احمدزاده که بازى هاى خوبى 
را در فوالد ارائه داد جذب شد. سپاهان نسبت به فصل قبل 
قوى تر شده اگر دروازه بان خوبى گرفته باشند چون نباید 
یادمان برود که این تیم در فصل گذشــته یک دروازه بان 

فوق  العاده داشت.
وى در مورد جذب ریگى با توجه به ترافیک خط هافبک 
سپاهان اظهار داشت:  مسعود ریگى در استقاللى که دور از 
انتظار بود یک بازیکن کلیدى بود و اگر بتواند همان کیفیت 
و نقش را در سپاهان داشته باشد خرید خیلى خوبى است. 
در کل خط هافبک ســپاهان ترافیک خیلى زیادى دارد و 
مى توان گفت آنقدر شلوغ اســت که از نورافکن در سمت 
چپ استفاده مى شــود. با توجه به تراکم بازیکن در میانه 
زمین باید ببینیم نقشــه نویدکیا براى اســتفاده از ریگى 

چیســت؟ او در این پســت بازى کرده و به نظر مى رسد 
که توجه بیشــترى به این منطقه دارد. ضمن اینکه نباید 
فراموش کنیم سپاهان باید در ســه تورنمنت بازى کند. 
انسان وقتى زنده است که قلب داشته باشد و قلب یک تیم 

فوتبال هم خط هافبک آن است.
کارشناس فوتبال کشور در مورد رفتارها و اخالق نویدکیا 
که امسال هم مانند سال گذشته مورد توجه اهالى فوتبال 
قرار گرفته، گفت: وقتى قرار شد نویدکیا سرمربى سپاهان 
شود براى خودش خط قرمزهایى مانند اعتراض نکردن 
به داوران یا تیم حریف را ترســیم کــرد. او براى خودش 
چارچوبى را تعییــن کرد و رفتار نویدکیا باعث مى شــود 
سپاهان هم نتیجه خوبى بگیرد. او هنگامى هم که بازى 
مى کرد هم بازیکن با اخالقى بود. شاخصه هاى اخالقى 

نویدکیا را االن درون زمین از سپاهان مى بینیم که نشان 
مى دهد حتماً از بازیکنانش این مسائل را مى خواهد.

کارشناس اصفهانى فوتبال در مورد شرایط ذوب آهن در 
فصل جدید عنوان کرد:  مهدى تارتار در چند سال اخیر یک 
مربى موفق بوده اما از طرفى ذوب آهن در دو فصل اخیر 
موفق نبوده، به این ترتیب یک آدم موفق به یک باشگاه 
ناموفق آمده است. او بازیکنان مدنظرش را جذب کرده اما 
این ها دلیل موفقیت نیســت. باید باشگاه تا آخر فصل به 
خوبى از مهدى تارتار حمایت کند. من هیچ وقت ذوب آهن 
را با سپاهان مقایســه نمى کنم چون ســپاهان همیشه 
براى قهرمانى و کسب نتایج خوب در آسیا آماده شده اما 
ذوب آهن به جایى رسیده که تالش مى کند در لیگ برتر 

بماند و این دو تفکر خیلى با هم تفاوت دارند.

چرخابى:  هیچ وقت ذوب آهن را با سپاهان 
مقایسه نمى کنم

هافبک تازه وارد تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: تارتار تیم خوبى بســته و امیدوارم بتوانیم 
ناکامى هاى چند سال اخیر را جبران کنیم.

پویا پورعلى درباره روند آماده ســازى تیم فوتبال ذوب آهن اظهار کرد: تمرینات منظمى را پشت سر 
مى گذاریم و بچه ها شرایط خوبى دارند؛ تمرینات بدنسازى ما به اتمام 

رسیده و در حال برگزارى بازى هاى دوستانه هستیم. وى افزود: 
تارتار تیم خوبى بسته که متشــکل از بازیکنان باتجربه و 

جوان اســت و امیدواریم بتوانیم ناکامى  هاى چند سال 
اخیر ذوب آهن را جبران کنیم. 

هافبک تازه وارد تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تیم 
جو بســیار خوبى دارد و بچه ها خیلى زود با هم 
هماهنگ شدند. بعد از اردویى که در تهران 
داشتیم شــناخت بازیکنان از هم بیشتر 
شده و جو دوستانه خوبى بر تیم حاکم 

صمیمانــه اى بین بوده و رابطه 
بازیکنان، کادرفنى و مدیریت 

باشگاه برقرار است.

یک جاى گیرى عالى، یک فرار تماشایى و یک شیرجه عالى کارى بود که مهدى 
طارمى براى گلزنى به لیورپول انجام داد.

ره ایران در فوتبال اروپا یاد کرد؛ او تنها فوق 
مهدى طارمى را دیگر نباید با لقب ستا

ه در حال حاضر در ســطح اول اروپا یکه تازى مى کند و در 
ستاره ایرانى است ک

بازى هاى بزرگ درخشــش خیره کننده اى دارد و گلزنى هم مى کند و روند 
خوب خود را برابر لیورپول ادامه داد.

تیم فوتبال پورتو در حالى که مهدى طارمى را به عنوان تنها مهاجم 
نــوك در خــط حملــه 

داشــت، در چارچوب 
رقابت هــاى هفتــه 
دوم لیگ 

قهرمانان اروپا مقابل تیم 
3 امتیازى  لیورپول قرار گرفت.

مانان اروپــا دروازه اتلتیکو مادرید را در واندا 
مهدى طارمى که در هفته اول لیگ قهر

ز کرده و گل او مردود شــده بود، سه شنبه شب در یک تقابل حساس و 
متروپولیتانو با

بزرگ دیگر مقابل لیورپول قرار گرفت که جدا از نتیجه مسابقه و شکست سنگین تیمش 

در خانه، توانست کار بزرگى انجام دهد و در یک جدال اروپایى مهم دیگر تجربه گلزنى 
را به دست بیاورد.

مهدى طارمى تاکنون سه تقابل با تیم هاى انگلیسى داشته، اما پس از ناکامى در گلزنى 

ى، برابر چلسى و لیورپول گلزنى کرده تا باشگاه هاى این کشور، 
مقابل منچستر سیت

تیم هاى مورد عالقه او براى درخشش در رقابت هاى اروپایى شوند

مهدى طارمى که در فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا تجربه فوق العاده اى 

با زدن گل هاى تماشایى برابر چلسى و یوونتوس ایتالیا داشت، سه شنبه 

شب برابر یک تیم انگلیسى دیگر و قهرمان اروپا یک گل هوشمندانه به 

تین بازیکن ایرانى در تاریخ شد که توانسته 
ثمر رساند و تبدیل به نخس
دروازه لک لک ها را باز کند.

 دقیقه به پایان مسابقه پورتو مقابل لیورپول و 
مهدى طارمى در فاصله 15

در حالى که تیمش با نتیجه 3 بر صفر عقب بود، هیچ موقعیت گلى نداشت و 

از سوى دیگر هیچ ضربه در چارچوب یا حتى شوت در خارج از چارچوبى نزده 

بود، اما با این وجود توانست از تنها فرصتى که به دست آورد، به بهترین شکل 

استفاده کند و با یک جاى گیرى عالى، فرار از کنار جو گومز و ضربه سر شیرجه اى 

تماشایى، آلیسون بکر را ناکام گذاشت و دروازه لیورپول را باز کرد.

پورتو پس از گل تماشایى مهدى طارمى دو گل دیگر از رابرت فیرمینو دریافت کرد و در 

این مسابقه خانگى با نتیجه 5 بر یک مقابل لیورپول شکست خورد، اما تک گلى که تیم 

پرتغالى با ضربه سر مهدى طارمى به ثمر رساند، کارى کرد تا هوادا ران فوتبال ایران به 

نتیجه این بازى توجهى نداشته باشند و از همان یک گل لذت ببرند.

شیرجه تاریخى مهدى طارمى 
به لیورپول

مجتبى فریدونى مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن 
باقى ماند.

پس از اینکــه مجتبى فریدونى چنــد روزى در 
باشــگاه ذوب آهن حضور نیافته بود و استعفاى 
خود را اعالم کرده بود، اعضاى هیات مدیره این 
باشگاه تشکیل جلسه دادند تا براى ماندن یا رفتن 

فریدونى تصمیم گیرى کنند.
این جلسه بدون حضور مدیرعامل باشگاه برگزار 
شــد و  بحث هاى فراوانى نسبت به این مسئله به 
وجود آمد. در نهایت با رفع موانع تصمیم گرفته شد 
مجتبى فریدونى کار خود را در سمت مدیرعاملى 
این باشــگاه ادامه دهــد و او در ســمتش باقى

 ماند.

هادى عقیلى 
در  شهر خودرو

مدیرعامل 
ذوب آهن ماند

مهدى رجــب زاده، بازیکن اســبق تیم 
ذوب آهن هدایت تیم شــاهین بوشهر در 
فصل جدید رقابت هــاى فوتبال قهرمانى 
دسته اول باشــگاه هاى کشور را برعهده 

خواهد گرفت.
پیش از این ســعید مســیگر مدیر عامل 
باشگاه شاهین بوشــهر وعده داده بود تا 

پنج شــنبه تکلیــف کادر فنــى این تیم 
مشخص و تمرینات هم شروع خواهد شد. 
بر اساس خبرهاى رسیده باشگاه شاهین با 
این مربى جوان براى فصل جدید به توافق 
رسیده اســت و امروز و فرداست که شاهد 
شروع تمرینات تیم بوشــهرى با هدایت 

بازیکن اسبق تیم ذوب آهن باشیم.
مهدى رجب زاده یکى از بازیکنان با اخالق 
فوتبال کشورمان به شــمار مى رود که در 
ســال هاى اخیر عالوه بر ســپرى کردن 
کالس هاى مربیگرى حضــور او در کادر 
فنى تیم ذوب آهن به گوش مى رسید اما 
به نظر مى رســد در تالش است به عنوان 
ســرمربى کار خود را در این فضا شروع 
کند و در فصل پیش رو چالش حضور 
در راس کادر فنى تیم شــاهین 
شهردارى بوشهر را تجربه خواهد 
کرد. بدون شک در ابتداى مسیر 
مربیگرى کار سختى را پیش رو 
دارد به این دلیل که شــاهین فصل 
گذشــته یکى از مدعیان صعود به لیگ 

برتر بود. 
فصل جدید مســابقات فوتبــال قهرمانى 
دسته اول باشــگاه هاى کشور از 24 مهر 
با تاخیر چند روزه آغاز خواهد شد و مهدى 
رجب زاده فرصت کمى براى آماده سازى 
تیم شــاهین براى حضور در فصل جدید 

مسابقات در اختیار خواهد داشت.

رجب زاده هم تیمدار شد

مربى جدید تیم فوتبال شهر خودرو به جمع اعضاى 
کادرفنى این تیم اضافه خواهد شد.

پس از انتخــاب محمدرضا مهاجــرى به عنوان 
سرمربى شهر خودرو براى لیگ بیست و یکم، هادى 
عقیلى به عنوان دستیار اول این سرمربى باتجربه 
انتخاب شد و مذاکرات و رایزنى هاى نهایى با عقیلى 
که در خارج از ایران اقامت داشت، آغاز شد؛ پس 

از رؤیت پیش قرارداد، طرفین بــه توافق نهایى 
دست پیدا کردند و مقرر شــد تا عقیلى به ایران 
ســفر کند و به جمع عنابى پوشان مشهدى اضافه

 شود.
روز سه شنبه مســعود معمایى مدیرعامل باشگاه 
شهر خودرو با تأیید خبر توافق با هادى عقیلى اعالم 
کرد: توافق ها با هادى عقیلى صورت گرفته و او هم 

به جمع کادر فنى اضافه مى شود.
به نظر مى رســد بــا توجه به آغــاز اردوى 
آماده ســازى شــهر خودرو در تهران، این 

مدافع اسبق تیم ملى فوتبال ایران و باشگاه 
ســپاهان، در اردوى تهران به جمع 

اعضاى کادرفنى تیم فوتبال شهر 
خودرو اضافه شود.

 تارتار 
تیم خوبى بسته

بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال بادران به نفت 
مسجد سلیمان پیوست.

 محمد پاپى هافبک اســبق ســپاهان پس 
از توافق با مدیران نفت مســجد سلیمان به 
عضویت این تیم درآمد تا در لیگ بیســت و 
یکم در جمع شــاگردان فراز کمالوند حضور 

داشته باشد. 

پاپى
شاگرد کمالوند شد

یکى براى بقا تالش مى کند، یکى براى قهرمانى

مهدى رج
فوتبال کش
ســال ها
کالس ها
ذ فنى تیم
به نظر مى
ســرم
کند
د
ش
ک
م
دار
گذشــت
برتر بود. 

فصلجدی
دسته اول
تاخیر چ با
رجب زاده
تیم شــ
مسابقات

آخرین تمرین تیم فوتبال ذوب آهن پیش از 
مصاف دوستانه برابر سپاهان با یک جشن 

تولد همراه بود.
تمرین روز سه شنبه سبزپوشان اصفهانى در 
شرایطى برگزار شد که در حاشیه این تمرین 
جشــن تولد مهدى تارتار در زمین ورزشگاه 
فروتن برگزار شد و سپس بازیکنان به انجام 

کارهاى تاکتیکى پرداختند.
شــاگردان مهدى تارتار دیروز چهارشنبه 7 
مهرماه در یک دیدار تدارکاتى به مصاف تیم  

لیگ برترى سپاهان رفتند و امروز پنج شنبه 
8 مهرماه به مصاف  دسته دومى ون پارس 

اصفهان مى روند. 
 مهدى تارتار پس از دیدارهاى دوســتانه اى 
که در تهــران برگزار کرد، حــاال با محک 
زدن تیم خــود در مقابل شــاگردان محرم 
نویدکیا مى تواند ارزیابى مناسبى از وضعیت 
شاگردانش در آستانه شــروع رقابت هاى 
لیــگ برتر در دوره بیســت و یکم داشــته

 باشد.

تولد تارتار 
در تمرین سبزپوشان اصفهانى

انیم

 پشت سر

یک جاى گیرى عالى، یک فرار تماشایى و یک شیرجه عالى کارى
طارمى براى گلزنى به لیورپول انجام داد.

مممممممممممههدىطارمى را دیگر نباید با لقب ستاره ایران در فوتبال اروپا یاد کر

ه در حال حاضر در ســطح اول اروپا یکه تازى
ستاره ایرانى است ک

بازى هاى بزرگ درخشــش خیره کننده اى دارد و گلزنى هم
خوب خود را برابر لیورپول ادامه داد.

تیم فوتبال پورتو در حالى که مهدى طارمى را به عنوان
داشــت،نــوك در خــط حملــه 

رقابت هـ

قهرمانان اروپا مقابل تیم 
لیورپول قرار گرفت.

مهدى طارمى که در هفته اول لیگ قهرمانان اروپــا دروازه اتلتیکو مادرید

ز کرده و گل او مردود شــده بود، سه شنبه شب در یک تقابل
متروپولیتانو با

بزرگ دیگر مقابل لیورپول قرار گرفت که جدا از نتیجه مسابقه و شکست سنگی

در خانه، توانست کار بزرگى انجام دهد و در یک جدال اروپایى مهم دیگر تجر
را به دست بیاورد.

مهدى طارمى تاکنون سه تقابل با تیم هاى انگلیسى داشته، اما پس از ناکامىد

ى، برابر چلسى و لیورپول گلزنى کرده تا باشگاه هاى این
مقابل منچستر سیت

تیم هاى مورد عالقه او براى درخشش در رقابت هاى اروپایى شوند

مهدى طارمى که در فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا تجربه فوق الع

با زدن گل هاى تماشایى برابر چلسى و یوونتوس ایتالیا داشت، سه

شب برابر یک تیم انگلیسى دیگر و قهرمان اروپا یک گل هوشمند

ه نخستین بازیکن ایرانى در تاریخ شد که تو
ثمر رساند و تبدیل ب

دروازه لک لک ها را باز کند.

5مهدى طارمى در فاصله 15 دقیقه به پایان مسابقه پورتو مقابل لیورپ
3در حالى که تیمش با نتیجه 3 بر صفر عقب بود، هیچ موقعیت گلىنداش
از سوى دیگر هیچ ضربه در چارچوب یا حتى شوت در خارج از چارچوبىن

بود، اما با این وجود توانست از تنها فرصتى که به دست آورد، به بهترین شک

استفاده کند و با یک جاى گیرى عالى، فرار از کنار جو گومز و ضربه سر شیرجه

تماشایى، آلیسون بکر را ناکام گذاشت و دروازه لیورپول را باز کرد.

پورتو پس از گل تماشایى مهدى طارمى دو گل دیگر از رابرت فیرمینو دریافت کرد ود

5این مسابقه خانگى با نتیجه 5 بر یک مقابل لیورپول شکست خورد، اما تک گلى که تیم

پرتغالى با ضربه سر مهدى طارمى به ثمر رساند، کارى کرد تا هوادا ران فوتبال ایران به

نتیجه این بازى توجهى نداشته باشند و از همان یک گل لذت ببرند.

شیرجه تاریخى مهدى
به لی

افق نهایى 
ى به ایران 
هدى اضافه

مل باشگاه 
عقیلى اعالم 
و او هم  فته

به جمع کادر فنى اضافه مى شود.
به نظر مى رســد بــا توجه به آغــاز اردوى 
آماده ســازى شــهر خودرو در تهران، این 

مدافع اسبق تیم ملى فوتبال ایران و باشگاه 
ســپاهان، در اردوى تهران به جمع 

ررشهر اعضاى کادرفنى تیم فوتبال 
خودرو اضافه شود.
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006360 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/04 - محمدتقى 
ابراهیمى ورنوسفادرانى فرزند براتعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى اســت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 
227 فرعى باقیمانده (که به پالك 1553 تبدیل شده) از 122 اصلى واقع در خمینى شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 76 ص 327 مســبوق به ثبت و سند مى باشد که در 
اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1199207 - سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/7/123

آگهى تعیین وقت و دعوت به افراز
نظر به اینکه آقاى مهدى حفیظى بیدگلى فرزند خیراله طى تقاضاى وارده به شــماره 
6043 مورخه 1400.6.21 تقاضاى افراز قدرالسهم خود را نسبت به 3195 سهم مشاع از 
438000 سهم شش دانگ قطعه زمین به مساحت 29200 مترمربع به شماره 43 فرعى 
مجزى شده از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیم کار بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل 

که به موجب سند شــماره 9979 تاریخ 1399.4.26 تنظیمى دفتر 367 کاشان به وى 
انتقال قطعى یافته است، لیکن سند مالکیت آن صادر نگردیده را از این اداره نموده است 
و اعالم مى دارد که از آدرس سایر شرکا که عبارتند از معصومه فخار فرزند محمدمهدى، 
ابراهیم فخار فرزند محمدمهدى، مهدى توفیقى فرزند على اصغر، معصومه فخار فرزند 
محمدمهدى، امیرحسین فخار فرزند محمدمهدى، محسن بذرافشان فرزند محمد، مهسا 
اله پرســت فرزند خلیل، لیلى فخار فرزند محمدمهدى، جواد فخار فرزند محمدمهدى، 
حامد فتحى فرزند غالمرضا، علیرضا فخار فرزند محمدمهدى، حســین جعفرى لتحر 
فرزند على، گیالن مهندس فرزند استاد حسین، زینب فخار فرزند محمدمهدى، فرشته 
فخار فرزند محمدمهدى، جواد کشت کار بیدگلى فرزند رحمت اله، عباس حمامیان زواره 
فرزند حسین، رحمان حیدریان یزدلى فرزند محمود، زهرا فخار فرزند محمدمهدى، حسن 
مشهدى شادیانى فرزند ماشــااله، محمد مهدى فخار فرزند حسن اطالعى ندارد لذا به 
استناد ماده 3 قانون افراز و ماده 17 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى وقت رسیدگى به افراز 
روز دوشنبه مورخه 1400.7.12 صبح تعیین مى گردد بدین وسیله از کلیه شرکا، مالکین 
مشاعى، صاحبان حق دعوت مى شود تا در موعد مقرر در اداره ثبت اسناد و امالك آران 
و بیدگل و یا در محل حضور یابند بدیهى است عدم حضور مانع رسیدگى نخواهد شد. م 
الف: 1198095 - حامد فکریان آرانى - مدیر واحد حوزه ثبت ملک آران و بیدگل /7/124

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2557 و 2558 مورخــه 1400/05/25 آقاى غالمعلى پورشــبانان نجف 
آبادى فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشــاع و خانم خدیجه گلشادى قلعه شاهى 
فرزند عباســعلى نســبت به ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
213/26مترمربع مجزى شده از پالك شماره 351 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/08 - 1189077/ م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین 

میر عباسى /6/277

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

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027004928 مورخ 1399/10/17 محبوبه بهزادى جزى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 367 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291508317 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6252 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/82 که مقدار 24/15 مترمربع آن جوى متروکه مى 
باشد مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/24 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/08 - م الف: 1191292 - مهدى صادقى وصفى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/279

فوق تخصص شــبکیه در خصوص «تســت چشمى» 
از زائران اربعین، توضیح داد: حــدود 5 درصد از بیماران 
کووید 19 عالئم چشمى دارند و گزارش هایى از درگیرى 
قرنیه، عوارض عروقى شبکیه در بیماران کووید 19 وجود 
دارد ولى شــایع ترین نوع درگیرى در چشم به صورت 
عفونت ملتحمه اى حاد (کونژونکتویت)است که عالئم آن 
شامل قرمزى چشم، اشک ریزش و ترشح چشمى است.

بهرام بحرانى اظهار کرد: از ترشــحات چشمى مى توان 
نمونه براى PCR تهیــه کرد که تنها در یک ســوم 
بیمارانى که عالئم چشمى کووید 19 را دارند مثبت است و 
با توجه به شیوع کم عالئم چشمى در بیماران کووید 19 و 

همچنین احتمال کم مثبت شدن تست PCR ترشحات 
چشمى، از تست PCR چشمى براى تشخیص کووید 
19 استفاده نمى شود و بیشتر براى مقاصد تحقیقاتى از آن 
استفاده شده است. وى افزود: در خبرگزارى هاى مختلف 
به نقل از وزیر راه و شهرسازى گزارش شده است که تست 
چشمى جایگزین تست PCR براى زائران اربعین شده 
است. منظور از تست چشــمى یک تست آزمایشگاهى 
نیست بلکه اشاره به این دارد که فقط به ظاهر زائران نگاه 
کرده و در صورتى که بیمار به نظر برسد اقداماتى مانند 
قرنطینه و درمان برایشــان انجام مى شود و در غیر این 

صورت بدون هیچ تستى وارد کشور مى شوند.

یک متخصــص بیمارى هاى عفونى بــا تأکید بر لزوم 
تزریق هرچه سریع تر واکســن کرونا، گفت: این میان 
برخى بیماران هســتند که تزریق واکســن براى آنها 

ممنوع است.
علیرضا جانبخش تصریح کرد: یک دســته از این افراد، 
افرادى هستند که با تزریق دوز اول واکسن دچار شوك 
آنافیالکسى شده اند و این افراد نباید دوز دوم را تزریق 
کنند. دسته دیگر مربوط به بیماران سرطانى است که در 
مراحل پیشرفته بیمارى قرار داشته و تحت درمان هستند. 
همچنین بیماران ســرطانى که در حال شیمى درمانى 

هستند هم نباید واکسن کرونا تزریق کنند.

وى افزود: عالوه بر اینها افرادى که دوز باالى داروهاى 
تنظیم کننده نقص سیستم ایمنى مصرف مى کنند هم 
ترجیحًا نباید واکسن تزریق کنند، اما چنانچه در معرض 
خطر باالى ابتال قرار داشته باشند با مشورت پزشک باید 
در این زمینه اقدام کنند. بیمارانى که عفونت هاى جدى 
مانند ِسل دارند نیز باید از تزریق واکسن کرونا خوددارى 
کنند. این متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: عالوه بر 
اینها تزریق واکسن براى بیماران مبتال به کرونا ممنوع 
است و این افراد مى توانند دو ماه بعد از شروع عالئم، دوز 
اول واکسن را دریافت کرده و دوز دوم را باید 15 روز پس 

از بهبودى کامل تزریق کنند.

منظور از «تست چشمى» 
کرونا چیست؟

واکسن کرونا 
براى چه کسانى ممنوع است؟

دیابت علیه کرونا!
   خبرگـزارى صـدا و سـیما |بیمارانـى که با 
بیمارى هاى زمینه اى مانند دیابت زندگى مى کنند در 
معرض خطر عوارض شـدید کووید 19 از جمله مرگ 
هسـتند. مطالعه اخیر محققان انگلیسى نشان داد که 
نزدیک به یک سـوم مرگ و میرهاى ناشى از کووید 
19 در این کشـور در بین بیماران مبتال به دیابت نوع 
2 بوده اسـت. محققان دانشـگاه ایالتى پنسیلوانیا پى 
بردند داروى مورداسـتفاده در درمان چاقـى و دیابت 
نوع 2، درصورتى کـه 6 ماه قبل از تشـخیص کووید 
19 مصرف شده باشند، با کاهش خطر بسترى شدن، 
عوارض تنفسى و مرگ در بیماران مبتال به دیابت نوع 

2 مرتبط است.

نحوه دریافت 
کارت دیجیتال واکسن

 ایسـنا|رئیس اداره بیمارى هاى قابل پیشگیرى 
بـا واکسـن وزارت بهداشـت درخصـوص نحـوه 
دریافـت کارت دیجیتال واکسـن گفت: افـرادى که 
دو دوز واکسـن تزریـق کردند بـا مراجعه به سـامانه
 vcr.salamat.gov.ir/fa داده هـا را وارد 
مى کننـد و کارت واکسـن برایشـان اینترنتـى صادر 
مى شـود. سـید محسـن زهرایى با بیـان اینکـه فعًال 
امکان صدور کارت دیجیتال انگلیسى زبان براى همه 
مسافران سفرهاى خارجى فراهم است، افزود: در مورد 
صدور کارت فارسى زبان سامانه در حال تکمیل است 
و مشـکالت احتمالى به زودى رفع مى شـود؛ با توجه 
به مسـائلى که پیرامون هوشمندسـازى کنترل کرونا 
مطرح مى شـود قطعًا در روزهاى نزدیک مشـکالت 

احتمالى سامانه رفع مى شود.

وضع متفاوت کهگیلویه
   پانا | مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه 
و بویـر احمـد تأکید کـرد دانش آمـوزان بایـد هر چه 
سـریع تر براى تزریق واکسـن اقـدام کنند تـا امکان 
حضور در کالس ها را داشـته باشـند. هادى زارع پور 
بیان کـرد: واکسیناسـیون دانش آمـوزان از 1 مهر، با 
هدف ایجاد ایمنى در مقابله با بیمارى کرونا و رویکرد 
مدرسه محورى در مدارس استان آغاز شده است. وى 
گفت:«واکسـن براى دانش آموزان 15 سـال به باال 
از نوع سـینوفارم در نظر گرفته شده اسـت.آموزش و 
پرورش پیش تر اعالم کرده بود واکسیناسیون دانش 

آموزان اجبارى نیست.

آگهى تغییرات
شرکت توسعه فناورى محوران پردازش کامیاب سهامى خاص به شماره ثبت 60404 و شناسه ملى 14007554808 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/03/24 رضا یعقوبى به کد ملى 1282808265 بسمت مدیرعامل ، زهرا عقیلى به کد ملى 1284881911 بسمت رئیس هیات 
مدیره ، فاطمه جهانگرد به کد ملى 5640006773 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مهدى حق شناس به کد ملى 1292758279 بسمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى نایب رئیس هیات و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1198789)

آگهى تغییرات
شرکت مهد صنعت زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 25550 و شناسه ملى 10260463122 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محبوبه گردن صراحى به شماره ملى 1292192895 و مهدى کیوانى هفشجانى به شماره ملى 
1288071302 و عباس ماه پیشانیان به شماره ملى 1289352461به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مسعود 
محسنى به شماره ملى1286916828 به سمت بازرس اصلى و غالمرضا اعرابى به شماره ملى 1291081305به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1198800)

آگهى تغییرات
شرکت پندار شــیمى پارس ســهامى خاص به شــماره ثبت 60555 و شناسه 
ملى 14007609289 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/06 مرکز اصلى شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى تهران به 
نشانى استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزى ، شهر تهران، محله داوودیه 
، خیابان استاد سید عبداله انوار (شنگرف) ، خیابان یکم ، پالك 14 ، ساختمان آرتین 
، طبقه پنجم ، واحد شمالى - کدپستى 1548934333 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 موسسات غیرتجارى اصفهان (1198794)

بیشــتر افراد متصورند که کرونا فقــط ریه ها را درگیر 
مى کند اما پزشــکان و پژوهشــگران به این نتیجه 
رســیده اند که این بیمارى مى تواند به ســایر اندام ها، 
ازجمله کلیه هم آســیب جــدى و طوالنى مدت وارد 
کند. طبق گزارش هایى که در چیــن و آمریکا انجام 
شده باالى 30 درصد بیماران کووید-19 دچار صدمه 

متوسط تا حاد کلیه شده اند.
برخى افرادى که از موارد حاد کووید-19 رنج مى برند 
عالئم آسیب کلیه را بروز مى دهند. حتى اشخاصى که 
قبل از آلوده شدن به ویروس کرونا هیچ مشکل زمینه اى 
کلیه نداشــتند این عالئم را دارنــد. در ادامه با گرفتن 
اطالعات از دکتر رضا ولى پور، متخصص اورولوژى و 
فوق تخصص اندویورولوژى درخصوص آسیب کرونا به 
کلیه، به نوع آسیب و همچنین مواد غذایى الزم براى 
تقویت سیســتم ایمنى این عضو بدن و سبک زندگى 

سالم براى سالمت بیشتر آن اشاره مى کنیم.

کرونا چگونه به کلیه آسیب مى زند
کرونا مى تواند به شکل مســتقیم روى بافت سلول هاى 
کلیه اثر بگذارد و باعث نارسایى آن شود. سلول هاى کلیه 
گیرنده هایى دارند که به ویــروس کروناى جدید امکان 
مى دهد به آنها بچسبد، حمله کرده، خودش را تکثیر کند 
و به طور بالقوه به این بافت ها صدمه بزند. ویروس کرونا 

به طور غیرعادى اکسیژن در خون را پایین مى آورد و همین 
مسئله مشکالت کلیوى را در بیماران، به ویژه کسانى که 
بیمارى هاى زمینه اى دارند افزایش مى دهد. ســیتوکین 
نیز مى تواند بافت کلیه ها را تخریب کند. ســیتوکین ها 
پروتئین هاى کوچکى هســتند که هنگام مبارزه سیستم 
ایمنى با عفونت، به سلول ها کمک مى کنند ارتباط داشته 
باشند اما هجوم ناگهانى آنها مى تواند باعث ایجاد التهاب 
حاد شود و بافت ســالم کلیه ها را تخریب کند. در مرحله 
کمى حادتر، کرونا مى توانــد روى عروق کلیه اثر بگذارد 
و لخته هاى خونى در این عروق ایجاد کند و این قسمت 
را از بین ببرد که عاملى براى نارسایى کلیه مى شود. تب 
و در نتیجه کم آبى که در بدن از طریق ابتال به کرونا ایجاد 
مى شود با آسیب زدن به کلیه ها موجب نارسایى این عضو 
بدن مى شود. داروهاى کرونا مانند رمدسیویر که التهاب 
را کم مى کنند مى توانند به صورت مستقیم به بافت کلیه 
آسیب وارد و مجددا نارسایى کلیه براى مریض ایجاد کنند.

عالئم مشکالت کلیه در بیماران کرونایى
به طور معمول عالئم مشــکالت کلیــه در بیماران 
کرونایى، میزان زیاد پروتئین در ادرار و آزمایش خون 
غیرعادى است. خیلى از بیماران مبتال به کووید-19 
حاد کسانى هستند که همزمان چند بیمارى مزمن دارند؛ 
از قبیل فشار خون باال و دیابت که هر دوى اینها ریسک 

بیمارى کلیه را افزایش مى دهند. فشار خون باال در طول 
زمان منجر به ازکارافتادن کلیه مى شود.

مصرف سبزى هاى برگدار
کلیه ها اندام هایى داخلى هســتند و به آنها دسترسى 
مستقیم نداریم، اما مصرف برخى مواد غذایى مى تواند 
به پاکســازى آنها کمک کند. به توصیه انجمن خیریه 
حمایت از بیماران کلیوى، ســبزى هاى برگدار ازجمله 
مواد غذایى مفید براى کلیه ها هســتند که سرشــار از 
ویتامین هاىC و K، فیبر و فوالت هستند. مصرف این 
قبیل سبزى ها به کاهش فشار خون، متعادل نگه داشتن 
قند خون، و کاهش تنش کلیوى کمک مى کند. چاى 
برگ قاصدك هم به بهبود شرایط کلیه ها کمک مى کند.

ارتباط خود را با پزشک قطع نکنید
بیمارانى که به علت کووید-19 آسیب کلیوى دیده اند 
باید با پزشک خود در تماس باشــند تا مطمئن شوند 
عملکرد کلیه به حالت طبیعى برمى گردد. شــاید حتى 
پس از بهبودیافتن از کووید-19 در آســیب طوالنى 

کلیه، دیالیز یا سایر درمان ها مورد نیاز باشد.

آب و مایعات فراوان استفاده کنید
در زمان ابتال به کرونا براى کاهش صدمات به کلیه باید 

آب و مایعات فراوان استفاده شود تا جایى که رنگ ادرار 
بیمار سفید و شفاف باشــد. هرگاه ادرار افراد به زردى 
گرایش پیدا کند بدانند که بدنشــان کم آب شده و باید 
مایعات بیشترى استفاده کنند، به ویژه افرادى که تعرق 

زیادى دارند.

آبلیمو، زردچوبه، روغن زیتون و زنجبیل 
مصرف کنید

روغن زیتون به کاهش کلسترول، تسکین درد مرتبط 
با سنگ هاى کلیه و کاهش التهاب کمک مى کند. لیمو 
کلیه ها را پاکسازى و به پیشگیرى از تشکیل سنگ هاى 
کلیه کمک مى کند. زنجبیــل مى تواند به بهبود حالت 
تهوع، درد، بى اشــتهایى و حتى کاهش التهاب کمک 
کند. براى پاکســازى کلیه ها مصرف زردچوبه را هم 

مدنظر قرار دهید.

زود بخوابید و زود بیدار شوید
افرادى که بــه کرونا مبتال مى شــوند بــراى کمتر 
آســیب دیدن کلیه ها بهتر اســت میزان خــواب را 
افزایــش دهنــد. بهتر اســت در این روزها ســبک 
زندگى ســالم را در پیش بگیرید؛ یعنــى به موقع غذا 
بخورید و ســعى کنید زود بخوابید و زود بیدار شوید. 
از کارهاى پراسترس بپرهیزید و تا حد امکان از حجم 
کارهاى پرفشــار خوددارى کنید چراکــه نگرانى و 
ترس، کلیه ها را تحت فشار قرار مى دهد و بیمارى را 

حادتر مى کند.

سیر و سیب بخورید
سیب نیز از میوه هایى است که سرشار از فیبر بوده و به 
جذب سموم کمک مى کند، از این رو، مصرف آن مى تواند 
به کاهش بار کارى کلیه ها کمک کند. ممکن اســت 
سطوح التهاب در بدن را کاهش دهد و به بهبود فعالیت 
دستگاه گوارش کمک کند. سیر نیز حاوى ترکیبى به نام 
آلیسین است که یک آنتى اکســیدان قدرتمند بوده و از 
خواص ضد التهابى برخوردار است. هر دو ویژگى براى 

تقویت سالمت کلیه ها و فشار خون مفید هستند.

خــوددارى از مصــرف داروهــاى 
غیراستروئیدى

بیماران مبتال به مشــکالت کلیه کــه درگیر کرونا 
هســتند باید از داروهاى غیراستروئیدى و ضدالتهاب 
(NSAIDها) مانند ایبوپروفن و ناپروکسن فاصله 
بگیرند. این داروها مى توانند فشار خون را باال ببرند و 
حجم مایعات بدن را افزایش دهند که به کلیه ها فشار 

وارد مى کند.

اندام مورد عالقه ویروس کرونا

ســر «جان بل»، پروفسور دانشکده پزشــکى دانشگاه 
آکســفورد مى گوید با مصونیت افراد در برابر کرونا بر اثر 
تزریق واکســن یا ابتال به این بیمارى، کووید 19 تا بهار 
آینده به بیمارى شبیه ســرماخوردگى تبدیل مى شود. به 
گفته وى، بریتانیا از بدترین شرایط ممکن عبور کرده و با 
اتمام زمستان، وضعیت این کشور مناسب مى شود، البته 
همچنان این کشور در معرض ابتال به کرونا حتى در افراد 

واکسینه شده قرار دارد.
جان بل همچنیــن در صحبت هایش گفتــه بریتانیا در 
وضعیت بهترى قرار دارد و اگر وضعیت این کشــور را با 
شــش ماه پیش مقایســه کنیم، به چنین موضوعى پى 
مى بریم: «فشار تا حد زیادى از سرویس سالمت همگانى 
بریتانیا (NHS) برداشته شــده. اگر شما به مرگ هاى 
ناشى از کووید 19 نگاه کنید، اکثر آنها افراد مسن هستند و 
البته هنوز به طور دقیق نمى دانیم مرگ آنها ناشى از کرونا 
بوده یا عامل دیگرى در این زمینه نقش داشته؛ بنابراین من 
فکر مى کنم که از بدترین شرایط عبور کرده ایم، با این حال 
فکر مى کنم در آینده در پس زمینه افراد زیادى در معرض 

گونه دلتا قرار مى گیرند.»
به گفته وى، همچنان میزان ابتال به کرونا باالســت؛ با 
این حال حتــى افرادى که با دریافت دو دوز واکســن به 
کرونا مبتال شده اند، منجر به ایمنى جمعى قدرتمندترى 
مى شوند: «باید زمستان را پشت ســر بگذاریم تا به آنجا 

برسیم، اما فکر مى کنم همه چیز خوب باشد.»
عالوه بر جان بل، به باور «اســتفان بانسل»، مدیرعامل 
مدرنا، همه  گیرى کرونا با افزایش تولید واکسن و اطمینان 

از تأمین جهانى، مى تواند در یکسال به پایان برسد.
در کنار این افراد، پروفسور «سارا گیلبرت» که به توسعه 
واکسن آکسفورد-آسترازنکا کمک کرده، گفته ویروس ها 
با شیوع در جوامع، ضعیف تر مى شوند. به باور این دانشمند  
با گذشــت زمان کرونا بیمارى کمتــرى در افراد ایجاد 
مى کند و همچنین نباید ترسى از گونه هاى کشنده تر در 
آینده داشته باشیم. به گفته سارا گیلبرت، ویروس احتماًال 
جهشــى را تجربه نمى کند که باعث دور زدن مصونیت 
ناشى از واکسیناســیون شــود.  وى معتقد است که در 
نهایت کرونا ضعیف مى شود، اما در زمانى که منتظر چنین 

موضوعى هستیم، باید وضعیت را مدیریت کنیم.

در آینده کرونا شبیه به روى موج کووید-19
سرماخوردگى خواهد شد
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چند شرکت داروسازى بر سر تولید داروى ضد ویروسى ویژه درمان کووید-
19در حال رقابت هســتند و انتظار مى رود تا پایان پاییز مراحل کارآزمایى 

بالینى آنها به پایان برسد.
درحالى که هدف واکسن ها جلوگیرى از ابتال به بیمارى کووید-19است، 
قرصى که زمان بهبود را تسریع مى کند و به راحتى در خانه مصرف مى شود، 
پیشــرفت مهمى خواهد بود و براى افرادى که مبتال هستند درمان مهمى 
است و به طور بالقوه بار بیمارستان ها را کاهش مى دهد. با شروع فصل پاییز و 
ترس از افزایش موارد ابتال به بیمارى ها که ممکن است با بیمارى هاى فصل 
سرما ترکیب شود، شرکت هاى دارویى رقابتى اساسى براى دستیابى به یک 
موفقیت در زمینه تولید داروى مؤثر کووید-19را از مدت ها قبل آغاز کرده اند.

یکى از چالش هایــى که محققان براى تولید داروهــاى ضدویروس با آن 
روبه رو هستند، این است که باید دارو با پروسه تکامل ویروس سازگار باشد. 
نیکوالس کارتسونیس، نایب رییس ارشد تحقیقات بالینى در بیمارى هاى 
عفونى شرکت دارویى آمریکایى مرك مى گوید: داروهاى ضدویروسى ما 
در برابر تغییرات زیادى که ممکن اســت با پروتئین سنبله مشاهده کنید، 
آسیب پذیر نیستند. این یعنى ویروس نمى تواند از داروهاى ضد ویروسى مانند 
روشى که واکســن ها دارند، فرار کند. این مدل از ضدویروس ها واقعا روى 

پروسه تکثیر ویروس تأثیر مى گذارد.
 گروه دارویى آمریکایى فایزر نیز در حال ســپرى کردن فاز آخر کارآزمایى 
بالینى قرص ضد ویروسى خود است. این شرکت روى 2ضد ویروس مطالعه 
مى کند؛ یک قرص که مى تواند در خانه مصرف شود و یک داروى تزریقى 

وریدى براى بیمارانى که از بیمارى جدى ترى رنج مى برند. 

یک مرد 22 ساله چینى پس از نوشیدن یک بطرى یک و نیم لیترى نوشابه 
کوکاکوال فوت کرد و بار دیگر ثابت شد که نباید نوشابه و یا هر نوع نوشیدنى 

بسیار سردى را به یکباره مصرف کرد.
این مرد 22 ساله چینى به دلیل گرماى بیش از اندازه هوا یک بطرى خنک 
یک و نیم لیترى نوشابه کوکا کوال را در 10 دقیقه سر کشید و سپس از دنیا 

رفت.
پزشکان مى گویند مصرف سریع منجر به تجمع گاز کشنده اى در بدن این 
مرد چینى شده که اکسیژن را کم کرده و سرانجام او را کشت. حاال بار دیگر 

خطرات نوشیدنى کوکاکوال به تمام دنیا گوشزد  مى شود.
نوشیدن 10 دقیقه اى نوشابه 1/5 لیترى ابتدا باعث درد شدید شکم و تورم 
معده او شده بود. همچنین احتماًال خنک بودن کوکاکوال منجر به تجمع گاز 
در روده او شد  که به دلیل فشار به ورید پرتال او _یکى از عروق خونى اصلى 

کبد_نشت کرد.
سى تى اسکن نشــان داد که وى داراى پنوماتوز ، وجود گاز غیر طبیعى در 
دیواره روده و ورید پورتال خود است. اسکن ها همچنین نشان داد که او دچار 
ایسکمى کبدى است که به آن ”کبد شوك“ نیز گفته مى شود. این عارضه 
نوعى آسیب ناشى از کمبود اکسیژن به اندام  است که پزشکان معتقدند با 

وجود گاز در ورید پرتال ارتباط دارد.
این اتفاق نشان مى دهد کوکاکوال چه عملکردى مى توانند در بدن داشته 

باشد و باعث مرگ در مواردى هم مى شود.
پیش از این گزارش هاى متعددى از مرگ افراد در پى نوشــیدن نوشــابه 
کوکاکوال منتشر شده بود.  شایعات حاکى از آن بود نتایج یک مطالعه مجله 
پزشکى نشان مى دهد که کوکاکوال به دانشمندان پول مى دهد تا در رابطه 

با مضرات این نوشیدنى بیش از اندازه تحقیق نکنند!

3ماه تا 9 راهکار مؤثر براى اینکه آلزایمر نگیرید
تولید قرص کرونا

فوت بر اثر
 نوشیدن کوکاکوال

پروتئین آمیلوییــد بتا یک اســید آمینه پپتیدى اســت که موجب شــکل گیرى 
پالك هــاى آمیلویید در مغز افراد مبتال به آلزایمر مى شــود. بر اســاس نتایج این 
تحقیقات، کلســترول عملکردى مانند یک ســیگنال عصبى دارد که میزان تولید 

آمیلیویید بتا را تنظیم مى کند.
همچنین مشخص شد پروتئین دیگرى موسوم به آپولى پروتئین (apoE) که حامل 
کلسترول به درون سلول هاى عصبى اســت، در میزان خطر ابتال به آلزایمر اثرگذار 
است. این نتیجه با نتایج تحقیقات ژنتیکى قبلى که نشان مى دهد بین aopE و آلزایمر 
ارتباط وجود دارد، سازگار است. این مطالعه مى تواند در تشخیص زودهنگام آلزایم و 

بیمارى هاى شناختى موثر باشد.
با وجود این که براى آلزایمر هیچ درمان تایید شده اى وجود ندارد، بر اساس تحقیقات 
انجام گرفته، مدیریت ســبک زندگى و کاهش فاکتورهاى خطر مى تواند مانع ابتال 
به این بیمارى شود. در ادامه 9 راهکار موثر در پیشگیرى از ابتال به این بیمارى را به 

اختصار مورد بررسى قرار مى دهیم.

1- مکالمه به یک زبان دیگر را بیاموزید
دوزبانه بودن مى تواند مهارت هاى شــناختى را به طور کلــى تقویت کند و به طور 

میانگین پیشرفت این بیمارى را به میزان چهار سال به تاخیر بیاندازد.

2- توان مغزى خود را تقویت کنید
به گفته محققان مرکز آلزایمر راش در آمریکا، افراد سالمندى که به طور مستمر به 
مطالعه کتاب و روزنامه مى پردازند، جدول و معما حل مى کنند یا بازى هاى فکرى 

انجام مى دهند، ریسک ابتال به آلزایمر را به میزان 47 درصد کاهش مى دهند.

3- از رژیم غذایى مدیترانه اى استفاده کنید
بر اساس تحقیقات دانشــگاه کلمبیا، رژیم غذایى غنى از سبزیجات، میوه ها، ماهى 
و چربى هاى غیراشباع با کاهش 48 درصدى ریسک ابتال به بیمارى هاى شناختى 
ارتباط دارد.رژیم مدیترانه اى به طور معمول شامل چربى هاى اشباع نشده مانند روغن 

زیتون، آجیل و آووکادو، همراه با سبزیجاتى مانند کرفس، اسفناج و هویج است. این 
سبزیجات غنى از نیتریت و نیترات هستند و ترکیب این دو گروه غذایى باعث تشکیل 

اسیدهاى چرب نیترو مى شود. 
در رژیم غذایى مدیترانه اى جایى براى گوشت قرمز، غذاهاى فرآورى شده و قندهاى 
مصنوعى وجود ندارد. اســتفاده از مقادیر زیاد میوه، سبزیجات، روغن زیتون، لوبیا و 

غالت و محصوالت لبنى کم چرب در این رژیم غذایى توصیه شده است.

4- قهوه بنوشید
افرادى که روزانه 3 تا 5 فنجان قهوه مصرف مى کنند، ریسک ابتال به زوال عقل و 

آلزایمر را به میزان 65 درصد کاهش مى دهند.

5- فشار خون خود را کاهش دهید
کنترل فشار خون قبل یا در مراحل اولیه ابتال به آلزایمر مى تواند عوارض این بیمارى 

را به تاخیر انداخته و کاهش دهد.

6- اسیدهاى چرب مصرف کنید
اسیدهاى چرب امگا 3 که در ماهى ســالمون، کولى، مغز گردو و سایر مواد غذایى 
یافت مى شود، با کاهش ریســک ابتال به آلزایمر و کند شدن اختالل هاى شناختى 

ارتباط دارد.

7- سیگار نکشید
ریسک ابتالى افرادى که در میانسالى سیگار مى کشند، به بیمارى آلزایمر 157 درصد 
بیش از افراد غیرسیگارى است. همچنین ترك سیگار در سنین پایین تر، به طور کلى 

موجب کاهش ریسک ابتال به زوال عقل مى شود.

8- تحرك داشته باشید
به گفته محققان دانشگاه ایلینوى تمرینات هوازى متوسط مانند پیاده روى مى تواند 
اتصاالت موجود در مدارهاى مغزى را تقویت کرده و قابلیت هاى شناختى از جمله 

برنامه ریزى، اولویت بندى، انجام همزمان امور و تدوین استراتژى را بهبود بخشد.

9- استرس خود را کاهش دهید
تجربیات استرس زا در زندگى با تشدید بیمارى آلزایمر در ارتباط هستند. با وجود این 
فعالیت هاى کاهش دهنده استرس مانند یوگا و مدیتیشن مى تواند منجر به بهبود 

کارکردهاى شناختى و کاهش شدت بیمارى آلزایمر شود.

شنیدن موسیقى در هنگام رانندگى، یکى از عادات اشتباهى که ممکن است بسیارى از افراد با آن درگیر باشند؛ اما این عادت 
داراى خطراتى که ممکن است از آن آگاه نباشید.

در تحقیقاتى که از سوى دانشگاه برونل لندن به انجام رسیده، شنیدن موسیقى بلند به هنگام رانندگى مى تواند به خستگى 
مغز منجر شده و راننده را در معرض انجام اشتباه قرار دهد.

بر اساس این تحقیق، پژوهشگران 34 داوطلب بالغ را در هنگام انجام رانندگى با شبیه ساز رانندگى در مسیر هاى خاص 
مورد آزمایش قرار دادند. در این آزمایش 8 دقیقه اى، رانندگان با پنج رویداد از جمله عبور عابران پیاده، چراغ قرمز و سبقت 

کامیون روبرو مى شدند و باید پاسخى مناسب به این رویداد ها مى دادند.
محققان در این بررسى رفتار و عملکرد هر راننده را نیز در شرایط هاى صوتى مختلف مانند سر و صداى ترافیک شهرى، 
صحبت کردن، موسیقى آرام، موسیقى بلند، موســیقى بى کالم مورد آزمایش قرار دادند. آن ها در این بررسى دریافتند 
موسیقى بلند همراه با خواننده سبب مى شود تا برانگیختگى احساسى بیشترى در افراد در مقایسه با موسیقى آرام ایجاد کند.

این در حالى است که پژوهش هاى پیشین نیز نشان داده بود؛ موسیقى بلند مى تواند سطح پرخاشگرى را باال برده و اعتماد 
به نفس بیش از حد را در میان افراد، خصوصا رانندگان جوان تقویت کند. همچنین رانندگان باید از موسیقى مالیم به هنگام 

رانندگى در داخل شهر ها براى بهبود وضعیت احساسى خود استفاده کنند.
محقق و روانشناس از دانشگاه برونل، به نشریه تایمز انگلیس گفت: مهمترین نکته اى که هنگام گوش دادن به موسیقى 

هنگام رانندگى باید در نظر بگیرید این است که مطمئن شوید شخص از نظر روانى دچار بار ذهنى نیست. 
همچنین بر اساس این پژوهش با کاهش عوامل حواس پرتى، رانندگان خوب مى توانند روى جاده تمرکز کرده و بنابراین 

شانس بیشترى براى شناسایى به موقع خطرات احتمالى را دارند.

1) انجمن قلب آمریکا (AHA) توصیه مى کند که افراد با فشار خون باال باید به طور روزانه فشار خود را در خانه کنترل 
کنند. نظارت در خانه مى تواند کمک موثرى در پیشگیرى از افزایش آن و خطرات بعدى باشد

2) خوشبختانه دستگاه هاى فشار خون به طور گسترده و بدون نیاز به نسخه پزشک قابل تهیه کردن هستند، بنابراین 
نظارت روزانه، راه کار موثر و آسانى براى کنترل وضعیت و بهبود سالمتى شما است.

3) کنترل فشار خون در خانه مى تواند در تشخیص زودهنگام بیمارى کمک کند.
4) اگر شما دارى بیمارى خاصى مانند دیابت و مشکالت کلیوى هستید که منجر به افزایش فشار خون مى شود، باید 

نظارت دائم به این فاکتور در خانه داشته باشید.
5) تنها راه موثر براى تشخیص اینکه استفاده از داروها و یا تغییر سبک زندگى و رژیم غذایى موثر بوده یا خیر، کنترل 

روزانه فشار خون در خانه است.
6) نظارت روزانه فشار خون در خانه مى تواند به شما احساس مسئولیت بیشترى نسبت به حفظ سالمتى دهد و درنتیجه 

در بهبود شما نیز موثر خواهد بود.
7) با کنترل رژیم غذایى، تغییر سبک زندگى، ورزش کردن، استفاده از دارو و کنترل روزانه فشار خون، انگیزه بیشترى 
بر کنترل فشار خون خواهید داشت. همچنین به مرور زمان هزینه هاى درمانى و تعداد مراجعه به کلینیک هاى پزشکى 

شما نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
8) فراموش نکنید که برخى افراد به دلیل اضطراب ناشى از مراجعه به پزشک، در کلینیک هاى درمانى فشار خون باالیى 
دارند. اما درعین حال افراد دیگرى نیز هستند که فشار خون آن ها در جاهاى دیگر افزایش مى یابد و به عبارتى داراى فشار 

خون پنهان هستند. این افراد با استفاده از دستگاه فشار خون در منزل مى توانند، 
فشار خود را روزانه کنترل کنند و از خطرات بعدى پیشگیرى نمایند.

9) معموال پرفشارى خون یک بیمارى بدون عالمت شناخته مى شود؛ 
بنابراین فقدان عالمت نمى توان بدون مشکل بودن بیمار 

را برطرف کند.
10) افراد مســن غالبا داراى فشار خون باال هستند و 
باید این فاکتور را روزانه چک کنند. اما جوانان نیز در 

برخى از موارد به این بیمارى دچار مى شوند و چک کردن 
روزانه و هفتگى فشار خون راه کار ساده اى براى جلوگیرى از 

بیمارى هاى دیگر است.

در فرهنگ هاى مختلف، آداب غذایى و تعداد وعده هاى غذایى متفاوت 
است اما در بیشــتر کشــورهاى جهان وعده  اصلى غذایى در سه نوبت 

مصرف  مى شود.
زمانى که شــما تصمیم بــه کاهش یــا افزایــش وزن مى گیرید، در 
برنامه غذایى انــواع خوراکى هــا به میــزان کالرى آنها  ذکر شــده 
اســت که با دقت به آنها توجه مــى کنید، اما آیا مى دانســتید که زمان 
غذا خوردن به انــدازه اینکه چــه غذایى هایى در رژیم خــود بخورید،

 مهم است؟
خوردن وعده هاى غذاى در زمان مناسب مى تواند به حفظ وزن، سطوح 
باالتر انرژى و افزایش توان مبارزه با بیمــارى کمک کند. در ادامه این 
گزارش مى توانید به بهترین زمان براى خوردن هر وعده غذایى پى ببرید:

1. صبحانه
همانطور که همه ما مى دانیم، صبحانه مهم ترین وعده غذایى روز است 
به طورى که شما با خوردن صبحانه، الگوى غذایى و قند خون خود را در 

ادامه روز ترسیم مى کنید.
مطمئن شوید که در اولین ساعتى که از خواب بیدار مى شوید، بین ساعات 
6 تا 10 صبح صبحانه میل مى کنید. این بازه زمانى ایده آلى است که به 
شما کمک مى کند چند ساعت بعد از صبحانه، خود را براى وعده غذایى 

بعدى آماده کنید.

تغییر در ســاعات صبحانه یا خوردن صبحانه خارج از ســاعات مذکور، 
قند خون شما را نا منظم مى کند و تا آخر روز ممکن است قند خون شما 

نامیزان باشد.

2. ناهار
بین ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر هر روز، متابولیسم شما به باالترین 
حد خود مى رسد و عملکرد گوارشى قوى ترى را براى شما فراهم مى کند 
که بهترین زمان براى خوردن ناهار است. این وعده غذایى باید سبک تر 

از صبحانه و شام باشد.
از آنجایى که بســیارى از افراد این ســاعت از روز در خانه نیستند، باید 
این وعده غذایى را روز قبل یا صبح همــان روز در خانه پخته و در محل 
کار میل شــود؛ یعنى تا حد ممکــن از خوردن ناهار در رســتوران ها و 

فست فود ها خوددارى کنید.

3. شام
توجه داشته باشید که 4 یا 5 ساعت بعد از خوردن ناهار، بهترین زمان براى 
شام خوردن اســت چراکه در آن زمان، بدن در حال رسیدن به باالترین 

ساعات افزایش متابولیسم است.
یک نکته بسیار مهم اینکه فاصله زمانى خوردن شام تا خوابیدن باید زیاد 
باشد؛ این موضوع باعث مى شود تا بدن براى یک خواب راحت آماده شود.

نکاتى راجع به
 اهمیت داشتن  دستگاه فشارخون در خانه

هر وعده غذایى را  چه ساعاتى صرف کنیم؟

منزل مى توانند،   خون در
رى نمایند.

اخته مى شود؛ 
ر 

ن 
ى از 

خطرات موسیقى بلند گوش دادن

 با شستن درست و منظم ملحفه ها مى توان از تبدیل جرم ها به تهدیدى براى 
سالمتى جلوگیرى کرد. اما هر چند وقت یک بار باید ملحفه ها را بشوییم؟ از 
آنجایى که شستن هر روزه ملحفه ها دشوار است، حداقل کارى که مى شود 
به طور روزانه انجام داد، هوا دادن آن هاست. وقتى روى ملحفه ها مى خوابیم 
رطوبت ایجاد مى شود. هر صبح مى توانى لحاف را کنار بزنیم تا ملحفه ها 
بتوانند هوا بخورند و بدین ترتیب ملحفه ها و تشک تان مکان رشد هیره ها 

و باکترى ها نخواهد بود.
از آن جایى که شستن تخت دشوار اســت، مى توانید آن را با روکشى قابل 
شست و شو بپوشانید و هر هفته یا دو هفته یک بار بشویید. جاروبرقى کردن 
تشــک به طور ماهانه مى تواند عوامل آلرژى زا را برطــرف کند. به طور 
مداوم تشک تان را پشت و رو کنید و یا اگر بیش از 10 سال است که آن را 
دارید، تعویضش کنید.پیشنهاد مى شود که روتختى تان را هر هفته (یا در 

صورت امکان بیشتر) بشویید؛ به خصوص اگر زمان زیادى را در تختخواب 
مى گذرانید، شب ها اگر زیاد عرق مى کنید. همچنین پیشنهاد مى شود که 

روبالشى تان را هر دو سه روز یک بار عوض کنید.
براى از بین بردن جرم ها، تمامى روتختى ها و روبالشــى ها باید در دمایى 
بین 40 تا 60 درجه سانتى گراد شسته شوند. ماشین لباس شویى را زیاده از 
حد پر نکنید و از شوینده کافى استفاده کنید و نیز قبل از استفاده از ملحفه ها 

اطمینان حاصل کنید که خوب خشک شده باشند.
دوش گرفتن قبل از رفتن به رختخواب، نخوابیدن در رختخواب با بدن عرق 
آلود، پاك کردن آرایش، استفاده نکردن از کرم، لوسیون و روغن قبل از خواب 
مى توانند به تمیز نگاه داشتن ملحفه ها کمک کنند. نبردن غذا و حیوانات 
خانگى به رختخواب و درآوردن جوراب هاى کثیف نیز همگى مى توانند به 

شما براى داشتن رختخوابى پاك تر کمک کنند.

چند وقت یک بار باید
 ملحفه خود را بشوییم؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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بر ضمایرشان آگاهى و اندازه بصیرتشان را مى شناسى و اسرارشان بر تو 
آشکار است و دل هایشان در حسرت دیدار تو ســوخته است. اگر غربت به 
وحشتشان افکند یاد تو انس و آرامش آنهاست و اگر باران مصایب بر سرشان 
ببارد به پناه جســتن از تو روى آرند. زیــرا مى دانند که زمــام همه کارها 

به دست توست و هر چه شود به مشیت و قضاى توست.
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تأکید معاون وزیر نفت بر تسریع 
انجام پروژه هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پاالیش  وپخش فرآورده هاي نفتی 
ایران، در بازدید از شرکت پاالیش نفت اصفهان  بر لزوم تالش در جهت 
سرعت بخشی به تکمیل  پروژه هاى در حال اجراي پاالیشگاه اصفهان 
تأکید و تصریح کرد: انتظار می رود تیم راه اندازي با عزمی قوي، بیش از 
پیش در این زمینه حرکت کنند و به طور حتم حمایت مدیریت پاالیش  

و پخش از پروژه ها ادامه خواهد داشت.
 جلیل ساالري که  نخســتین بازدید خویش دردولت سیزدهم را  در 
بین  پاالیشگاه هاي کشور به  پاالیشگاه اصفهان اختصاص داده بود، 
از پروژه هاي در حال احداث حوزه ارتقاء کیفی  و کمی محصوالت  این 
شرکت بازدید کرد. پس از آن در یک نشست اختصاصی با هیئت مدیره 
پاالیشگاه، به  میزان پیشرفت طرح ها  و چگونگی تسریع کار پرداختند.

وي ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس  و تسلیت به مناسبت اربعین 
حســینی،  با اشــاره  به وظیفه پاالیش و پخش در تولید انرژي هاي 
مورد نیاز کشور اعم از گاز، بنزین ، ســوخت مایع و... اظهار داشت:  هر 
مجموعه اي در حوزه کاري خود باید کیفیت خــاص را لحاظ کند و با  
استفاده از تمام ظرفیت ها و  هم افزایی و حرکت جهادي،  کار را پیش 
ببرد. در خصوص پاالیشــگاه اصفهان نیز الزم است تمام جوانب کار 
در انجام پروژه ها بررسی شــود تا بتوانیم با  رفع مشکالت احتمالی در 
کمترین زمان  ممکن  آنها را به پایان برسانیم.  مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان نیز طی سخنانی اختصاص نخستین حضور معاون محترم 
وزیر  به  پاالیشگاه اصفهان را  نشان از اهمیت این شرکت عنوان کرد 
و  در ادامه  پروژه هاي عظیم در حال اجراي این واحد صنعتی را تشریح 

کرد:  پاالیشگاه در راستاي رعایت الزامات زیست محیطی و همچنین 
مدیریت مصارف انرژي و صیانت از منابع ملی اقدام به تعریف و اجراي 
پروژه هاي زیست محیطی در حوزه تولید سوخت هاي پاك نموده است.
   مرتضی ابراهیمی پیشرفت طرح زیست محیطى تصفیه گازوئیل  این 
پاالیشگاه  را  95 درصد اعالم کرد و گفت: میزان بودجه این طرح که  به 
دست متخصصان داخلى از سال 1393 آغاز شده  در سال 1401 به بهره 
بردارى مى رسد. 37 هزار و 830 میلیارد ریال اعتبار ریالى و 540 میلیون 

یورو اعتبار ارزى  است.
وي با اشاره به اینکه  براســاس مصوبه هیئت دولت، گازوئیل تولیدي 
پاالیشگاه ها باید  مطابق با الزامات زیست محیطی، یورو 5 باشد افزود:  
در این راستا میزان گوگرد موجود در این محصول به میزان کمتر از 50 

PPM  خواهد رسید. همچنین با راه اندازي طرح تصفیه گازوئیل روزانه 
300 تن گوگرد از گازوئیل تولیدي جداسازي خواهد گردید. همچنین در 
جهت رعایت مباحث زیست محیطی، گوگرد جدا شده به صورت گرانول 

شده انبارش و تحویل مشتریان می گردد.
پروژه گوگردزدایــى از ته مانــده برج هاى تقطیــر (RHU)  نیز از 
طرح هایی بود که مدیرعامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان به آن 
پرداخت و گفت: این پروژه  با هدف تصفیه و آماده ســازى نفت کوره 
 RFCC تولیدشده در برج هاى تقطیر پاالیشگاه و ارسال آن به واحد
به منظور تولید فرآورده هاى نفتى سبک در حال انجام است و پیش بینی 
می شود  تا سال 1403 به پایان برســد.  هزینه آن  نیز15 هزار و 877 

میلیارد ریال و 683 میلیون یورو برآورد شده است.

 ابراهیمی همچنین افزود: در بخش مدیریت آب، پروژه هاي با اهمیتی 
نظیر تصفیه پساب شاهین شهر، بازسازي برج هاي خنک کننده، بازیابی 
آب هاي فوق شور  و  جایگزینی کولینگ هاي هیبریدي به جاي برج 
خنک کننده  تعریف شده  که تاکنون پروژه بازسازي برج هاي خنک 
کننده و همچنین تصفیه پساب با موفقیت کامل راه اندازي گردیده اند.

فرهاد احمدي مدیر شرکت ملی و مهندسی و ساختمان نفت ایران  که  
مدیریت طرح پروژه گوگردزدایى از ته مانده برج هاى تقطیر پاالیشگاه 
اصفهان  را نیز بر عهده دارد،  در این بازدید معاون وزیر نفت را همراهی 

می کرد.
حضور  در جایگاه یادمان شهداي شرکت پاالیش نفت اصفهان  و اداي 

احترام  به ایشان از برنامه هاي این بازدید بود.

نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى خواستار سرعت 
بخشیدن به بازسازى شبکه فاضالب شاهین شهر شد.

حســینعلى حاجى دلیگانى در نشست مشــترك با مدیرعامل و معاونان شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان با اشاره به این که قدمت برخى قسمت هاى شبکه جمع آورى 
فاضالب شاهین شهر به 50 سال مى رسد گفت: اگر اصالح و بازسازى شبکه فاضالب 
این شهر در اســرع وقت صورت نگیرد، هر لحظه امکان فرونشست خیابان ها و وقوع 

حادثه وجود دارد.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان نیز به وجود 34 هزار انشــعاب فاضالب در شاهین 
شــهر اشــاره کرد و گفت: تاکنون 430 کیلومتر شــبکه فاضالب در این شهر اجرا 
شده که 12 کیلومتر آن بسیار فرســوده است و باید هر چه ســریع تر مورد بازسازى

 قرار گیرد.
هاشــم امینى بازســازى خط انتقال اصلى فاضالب بلوار طالقانى شــاهین شهر را از

 اولویت هاى آبفاى استان اصفهان دانست و گفت: عملیات بازسازى این کلکلتوربا قطر 
1200 و 1600 میلیمتر در عمق 8 تا 12 مترى زمین و عرض چهار متر به دلیل عبور و 

مرور زیاد در این محدوده کار بسیار سختى است.
وى افزود: بر همین اساس درصدد هستیم تا با بهره گیرى از روش هاى نوین از جمله 
استفاده از دستگاه حفار TBM و عبور لوله از تونل هاى حفر شده به جاى روش هاى 
سنتى، مشکل ریزش دیواره تونل ها و فرونشست زمین را حل کرده و عملیات بازسازى 

شبکه فاضالب را سرعت دهیم.

شبکه فاضالب شاهین شهر با بهره گیرى از روش هاى نوین بازسازى مى شود

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان از اجراى 
برنامه هاى عملیاتى شرکت گاز استان اصفهان در هفته 

ایمنى خبر داد.
ســید مصطفى علوى گفت: همزمان بــا هفته ایمنى ، 
با هدف ترویج ایمنى و پیشــگیرى از حــوادث و ایجاد 
زمینه هاى مناسب براى آموزش همگانى، برنامه هاى 
مختلف عملیاتى، آموزشــى، کاربــردى و فرهنگى در 

شرکت گاز استان اصفهان اجرا مى شود.
وى بیان داشــت: برگزارى 7 وبینار آموزشى طى هفت 
روز متوالى با موضوعات؛ ایمنى در شبکه هاى گازرسانى 

پلى اتیلن، ایمنى در طراحى، ایمنى در تزریق گاز، ایمنى 
در پرتو نگارى، ایمنى در تســت شبکه هاى گاز، ایمنى 
در مفاد پیمان ها و تحلیل حوادث گاز معرفى پیمانکاران 
برتر در حوزه بهــره بردارى، اجرا و خدمــات ، تقدیر از 
نمایندگان برتر HSE ، ایجاد فضاى نمایشگاه ایمنى 
تصویرى، آموزش و اطالع رسانى موارد و مسائل ایمنى 
در اتوماسیون ادارى و برگزارى مســابقه ویژه پرسنل 

برخى از برنامه ها ى این شرکت در هفته ایمنى است.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان ، رعایت 
دســتورالعمل هاى HSE در راســتاى صیانــت از 

حقوق و ســالمت نیــروى کار را اصل تعییــن کننده 
در راســتاى اجراى برنامه هاى اســتراتژیک شرکت 
گاز اســتان اصفهــان اعــالم و به حساســیت باالى 
فعالیت هــاى امــور HSE در پیشــگیرى از حوادث

 اشاره کرد.
گفتنى است، هفتم مهر به یاد رشادت هاى آتش نشانان 
پاالیشــگاه نفت آبادان در مهار حریق ناشى از بمباران 
هوایى نیرو هاى بعثى در ســال 1357 و با هدف ترویج 
ایمنى و پیشــگیرى از حوادث به نام روز ملى ایمنى و 

آتش نشانى نامگذارى شده است.

اجراى برنامه هاى عملیاتى شرکت گاز استان اصفهان در هفته ایمنى

رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون در دیدار با مدیران یک واحد صنعتى حمایت از 
تثبیت اشتغال را از راهبرد هاى بانک برشمرد. 

سید باقر فتاحى در دیدار با مدیران شرکت «کک طبس» در ستاد بانک گفت: به عنوان 
یک بانک توسعه اى از فعالیت هایى که منجر به تثبیت اشتغال و یا ایجاد اشتغال جدید 

مى شود ، حمایت مى کنیم.
وى افزود: بانک توسعه تعاون در همه مناطق کشور شعبه دارد و حضور فیزیکى بانک در 
سراسر کشور و بهره مندى از خدمات بانکدارى الکترونیک موجب گردیده ارائه خدمات 

توسعه اى در اقصى نقاط کشور میسر گردد.

فتاحى خاطر نشــان کرد: خراسان جنوبى از استان هایى بوده اســت که وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى دســتگاههاى زیر مجموعه را عهده دار تکمیل و اجراى پروژه هاى 
تولیدى و زیرساختى نموده و بانک توسعه تعاون نیز به میزان 2150 میلیارد ریال، تامین 
مالى پروژه هاى اشــتغال زایى استان را به عهده گرفته اســت. فتاحى افزود: مى توان 
از منابع صندوق توســعه ملى و یا از منابع تبصــره 18 به طرح 
هاى توســعه این شــرکت کمک کرد. وى با بیان اینکه تامین 
اعتبار و ارائه تســهیالت مســتلزم بررســى صورت هاى مالى 
شرکت هاست ، گفت: با این کار مى توان تسهیالت دهى به این 

شرکت را سرعت بخشید.
فتاحى بیان کرد: یکى از خدمات تخصصى قابل ارائه به شرکت 

هاى معدنى ، اعطاى تسهیالت سرمایه در گردش است.
رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون یادآور شد:در صورتى 
که منابع جدیدى از صندوق توســعه ملــى در اختیار بانک قرار 
گیرد مى توان از این منابــع در جهت تامین مالى واحدهاى مهم 
صنعتى و تولیدى از جمله طرح هاى توسعه شرکت «کک طبس 

» استفاده نمود.
وى بیان کرد: بانک توسعه تعاون مى تواند خدمات مالى به شرکت 

هاى معدنى و صنایع معدنى در استان هاى مختلف کشور ارائه دهد.
گفتنى است شرکت کک طبس در 6 ماه  امسال به تولید 150 هزار تن محصول رسیده است 
که بیش از تولید سال گذشته است. هم اکنون 220 نفر در این شرکت فعالیت مى کنند و در 

صورت اجراى طرح توسعه ،کارکنان شرکت به 330 نفر خواهند رسید.

حمایت از تثبیت اشتغال در مناطق کشور 
معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه گفت: رکورد 
تخلیه روزانه ذوب توسط جهادگران عرصه تولید در ناحیه 
فوالدســازى و ریخته گرى مداوم شرکت فوالد مبارکه 
براى سومین بار پیاپى در سال جارى به میزان 147 ذوب 
در روز شکسته شــد و این در حالى است که رکورد قبلى 
در تاریخ 31 شهریور سال جارى به میزان 146 ذوب ثبت 

گردیده بود.
عباس اکبــرى محمدى در گفتگو بــا خبرنگار فوالد با 
اشــاره به اهمیت آمادگى واحدهاى پشتیبانى، حمل و 
نقل، انرژى و سیاالت و ناحیه آهن سازى شرکت فوالد 
مبارکه براى رکوردزنى در تولید اظهار کرد: دستیابى به 
رکوردهاى تولید نیازمنــد آمادگى  همه واحدها و نواحى 

مرتبط اســت که خوشــبختانه این آمادگى به خوبى در 
شرکت فوالد مبارکه وجود دارد.

وى با بیان این که میزان تناژ ذوب در این رکورد نسبت به 
رکورد قبلى 52 تن افزایش همراه بود، افزود: تناژ رکورد 
تخلیه 146 ذوب روزانه که هفته گذشته محقق شد، به 
میزان 26 هزار و 50 تن بود که در رکورزنى تخلیه 147 

ذوب روزانه به 26 هزار و 102 تن افزایش یافته است.
معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه با اشاره به این 
که انگیزه تالشــگران ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه براى افزایــش تولید زیاد 
است، خاطرنشان کرد: از کوچکترین فرصت هاى ممکن 
نهایت استفاده را خواهیم کرد تا به رکوردهاى بیشترى 

در تولید دست پیدا کنیم.
وى با بیان این که هیچ کمبودى از نظر تجهیزات براى 
افزایش تولید نداریم و دغدغه اصلى ما رعایت ایمنى در 
کار و تولید است، اذعان داشت: رکوردزنى هاى پى درپى 
در شرکت فوالد مبارکه نویدبخش روزهاى بهتر و تولید 

بیشتر خواهد بود.
اکبــرى در پایــان با اشــاره بــه برنامه ریــزى براى 
رکوردزنى تولیــد ماهیانه اذعان داشــت: جهت تحقق 
شعار ســال و اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت، با 
برنامه ریزى هاى گســترده و مدون درصــدد جابجایى 
رکورد ماهیانه تولید هستیم که رکوردزنى هاى بیشتر در 

این حوزه به زودى اعالم خواهد شد.

رکورد تخلیه روزانه ذوب فوالد مبارکه دوباره شکسته شد
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