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جایگزین هاى نمک چه هستند؟واکسن فراوان است و استقبال  کمواکسن براى مهرآوران و اطلسى ثمرى نداشت؟شناسایى نسخه اى از مثنوى مولوى با عمر 700ساله طارمى، سوژه کنایه به کاپیتان تاتنهام سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بدن ما چقدر 
میوه و سبزى 

نیاز دارد؟

بى قانونى زاینده رود را خشک کرد
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توزیع واکسن 
آنفلوآنزا در 

داروخانه هاى 
اصفهان

ما درباره اینکه رژیم هاى سرشار از میوه و سبزیجات براى سالمتى 
مفید هستند زیاد مى شنویم اما شاید هنوز ندانیم که براى به دست 

آوردن بیشترین مزایاى میوه و سبزى ها، به طور متوسط   چقدر 
باید در روز آنها را مصرف کنیم. تحلیلى از متخصصان 

دانشکده پزشکى دانشگاه هاروارد نشان مى دهد که در...

با توجه به شروع فصل پاییز واکسن هاى آنفلوآنزا 
در داروخانه هاى خصوصى در حال توزیع است.

  رضا فدایى مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز 
بهداشت اســتان اصفهان، گفت: در حال حاضر 
واکســن  آنفلوآنزا در داروخانه هاى خصوصى در 
حال توزیع اســت و عموم مردم مى توانند آن را 
خریدارى کنند. وى افزود: واکســن آنفلوآنزا و 
واکسن کرونا هر کدام براى بیمارى هاى متفاوت 

استفاده مى شوند و هیچ تداخلى با هم ندارند.
مسئول بیمارى هاى...

کلید شهر به کلیددار جدید رسیدکلید شهر به کلیددار جدید رسید
معارفه شهردار اصفهان با حضور نماینده ولى فقیه در استان و استاندار اصفهان برگزار شدمعارفه شهردار اصفهان با حضور نماینده ولى فقیه در استان و استاندار اصفهان برگزار شد
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آزمون آمد و زنیت با 4 گل برد
ملى پوش ایرانى زنیت در جریان برترى ایــن تیم برابر مالمو حضور 
کوتاه مدت و تأثیرگذارى داشــت. در یکى از مســابقات هفته دوم 
فصل 22-2021 لیگ قهرمانان اروپا در گروه H ، تیم فوتبال زنیت 
ســنت پترزبورگ در حالى که همانند دیدار قبل سردار آزمون را جزو 
نفرات ذخیره داشت، در اســتادیوم گازپروم آرنا به مصاف تیم بدون 

امتیاز مالمو سوئد رفت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آبخوان دشت 
اصفهان- برخوار 

تا سال 1409 
هیچ آبى ندارد

جزئیات انهدام باند قاچاق سالح به مرکز کشور
3

مربى سپاهان:مربى سپاهان:

براى قهرمانى باید براى قهرمانى باید 
باکیفیت بازى کنیم

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصات 1ـ   خرید  تجهیزات مکانیکى و قطعات استاندارد دپارتمان 
غبارگیر کوره دولومیت جمبزه 2ـ  خرید فن هاى کوره دولومیت 3ـ  خرید یک دستگاه فن اگزوز کوره 
4ـ  ســاخت هود ورودى کوره دوار 5ـ  خرید  و نصب و راه اندازي سیستم تامین هواي فشرده پروژه 
 (1750kw)  6/3 7ـ  خرید  الکترو موتور BIN دولومیت جمبزه 6ـ  خرید  نوار نقاله توزین و لودسل هاى
8ـ  خرید ترانسفورماتورکاهنده 20KV/6.3KV 9ـ  خرید ترانسفورماتورکاهنده روغنى کم تلفات 
20KV/0.4KV(2000KVA) 10ـ  طراحى مهندسى, تامین و اجراى سیستم طرح آبرسانى , تصفیه 
خانه صنعتى و سیرکوالسیون آب صنعتى  ، میر ساند مدت دریافت و تحویل اسناد مناقصات  مذکور تا 
تاریخ 1400/07/19 تمدید مى گردد لذا از کلیه شرکت هاى توانمند در راستاى موضوع مناقصه دعوت 
مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت 
031 داخلى  واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  مبارکه مراجعه نمایند و یا باشماره تلفن 52543740ـ 
201 تماس حاصل فرمایند. ضمناً پیشنهاد دهندگان مى بایست ظرف تاریخ مقرر نسبت به عودت اسناد 

تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند .

آگهى مناقصه نوبت دوم
بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد بهره بردارى از فضاى پیش بینى  به شرح جدول ذیل را از طریق 
مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا  متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز  شنبه 
مورخ 1400/07/17  به آدرس اصفهان، خیابان حکیم، بازار بزرگ حکیم، ورودى اول، فروشگاه تولیدات زندانیان 

مراجعه و براى کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى37872096-031 و 37872018 تماس حاصل نمایند.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشــنبه مورخ 1400/07/21 به دبیرخانه بنیاد تعاون 
زندانیان اصفهان واقع در اصفهان ، اتوبان ذوب آهن، جنب زندان مرکزى  مى باشد.  پاکت ها در روز یکشنبه مورخ 

1400/07/25 در بنیاد تعاون اصفهان بازگشایى خواهد شد.

آگهى مزایده عمومى

مکانمورد  مزایدهمرحلهشماره مزایده
زندان نسوان (دولت آباد)فست فود1400-022
زندان نجف آبادرستوران و فست فود1400-032
کارخانجات زندان مرکزى اصفهانفست فود و تریا1400-041
زندان فریدنفروشگاه مواد غذایى1400-051
مجتمع کارگاهى زندان باز ویالشهرفروشگاه مواد غذایى1400-061

محمدمهدى فردوسى- شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 1400/311/ش مورخ 
1400/03/23 شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت 
به اجاره جایگاه CNG خــود از طریق آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت 
مدارك شرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

1400/07/27 به شهردارى مراجعه نمایند. 

آگهى تجدید مزایده

م.الف: 1201457

نوبت اولنوبت اول
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رئیس قوه قضاییه:رئیس قوه قضاییه:

مردم، تبعیض مردم، تبعیض 
را تحمل را تحمل 
نمى کنندنمى کنند

از سوسِن «پایتخت» تا نگار «هم سایه» و «نجال2» 

محیا دهقانى: اشتباه کردم 
گفتم سریال بازى نمى کنم

استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

آبآب
خلیج فارس خلیج فارس 

تنها به صنایع تنها به صنایع 
اختصاصاختصاص

 دارد دارد
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ى سالمتى
 به دست 

چقدر 

مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان از اعالم فراخوان 
مرحله اســتانى دهمین دوره جایزه ادبى «یوســف» با 

محوریت داستان هاى کوتاه دفاع مقدس خبر داد. 
الهه رضایى با اشاره به مقررات شرکت در این فراخوان 
گفت: داســتان هاى ارســالى در فراخوان دهمین دوره 
جایزه ادبى یوسف نباید قبال در کتاب مستقل یا مشترك 
یا نشــریه اى منتشر شده باشــد. با توجه به ثبت آثار در 
دبیرخانه مرکزى، نویســندگان فقط مى توانند در یک 
استان شــرکت کنند و در صورت شرکت در استان هاى 

مختلف، از داورى کنار گذاشته مى شوند. 
وى اظهار داشت: آثار بایســتى به صورت تایپ شده در 
قالب فایل متنى ارسال شــود و محدودیتى از نظر تعداد 

براى ارسال آثار وجود ندارد. 
وى افزود: پرداختن به حماســه آفرینى هاى رزمندگان 
هر اســتان در عملیات ها و یگان هاى آن استان، اشاره 
به شخصیت هاى شناخته شــده دفاع مقدس و استفاده 
از زبان و گویش هاى محلى از جملــه موضوعات این 

فراخوان بوده که امتیاز ویژه اى دارد. 

وى خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار تا 15 مهرماه است 
که عالقه مندان مى توانند آثار خود را به اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان اصفهان ارسال 
کرده و یا به سایت www.1pelak.ir  مراجعه کنند. 
گفتنى است؛ آثار برگزیده استانى به دبیرخانه بخش ملى 
راه خواهدیافت و در مرحله استانى در سه بخش به نفرات 
اول یک میلیون تومان، به نفرات دوم 700 هزار تومان 
و به نفرات سوم 500 هزار تومان جایزه نقدى هدیه داده 

مى شود.

اعالم فراخوان دهمین دوره جایزه ادبى «یوسف»

مدیرعامل جدید شــرکت فوالد مبارکه در جلسه شوراى 
معاونین این شرکت بر ضرورت تداوم فضاى کار و تالش 
با بهره گیرى از تخّصص موجود در همه بخش هاى فوالد 

مبارکه تاکید کرد.
محمدیاسر طیب نیا یک روز پس از قبول این مسئولیت خطیر، 
با حضور در محل معراج شهداى شرکت فوالد مبارکه و اداى 

احترام به مقام شامخ شهیدان، در محل کار خود حاضر شد.
وى پس از اداى احترام و قرائت فاتحه براى دو شهید گمنام 
آرمیده در این شرکت، بر ضرورت ادامه راه شهداى گرانقدر، 

ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس تأکید و خاطرنشان کرد: 
این شــهداى واالمقام، براى دفاع از استقالل و کیان نظام 
مقدس جمهورى اســالمى از با ارزش ترین دارایى خود که 
همان جان شیرینشان بوده، گذشتند و بر ما واجب است که 
به عنوان میراث داران آن عزیــزان، بدانیم که امروز تقویت 
و حمایت از جبهه اقتصادى کشــور، از اهمیت بسیار باال و 

ضرورى برخوردار است. 
 طیب نیــا از حاضرین خواســت تا ضمن الگو قــرار دادن 
ارزش هاى انســانى و ایمانى اهل بیت(علیهم الّسالم) ، از 

تخّصص و مهارت هاى موجود در فوالد مبارکه بهره جسته 
و تمام ظرفیت خود را براى رشــد و گسترش صنعت کشور 

به کار گیرند.
وى در ادامه با تأکید بر ضرورت اجراى پروژه هاى توسعه اى 
در مجموعه فوالد مبارکه براى پیگیرى کار و تالش مجّدانه 
توسط بخش هاى مختلف شرکت اظهارداشت: ملّت شریف 
ایران و دولت محترم از همه ما انتظار دارند به وظیفه اصلى 
خودمان که تقویت جریان تولید و پشتیبانى از صنایع مختلف 

کشور است، به خوبى عمل نماییم.

ضرورت تداوم فضاى کار و تالش در فوالد مبارکه

نماینده مردم اصفهان: اگر جواب مردم اصفهان براى حل مشکل زاینده رود داده نشود و 
رئیس جمهور به اصفهان نیاید، شاید بهتر باشد مردم اصفهان به تهران بروند
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معاون فناورى هاى نوین بانک مرکزى از ارسال پیامک 
براى صاحبان کارتخوان جهت تشکیل پرونده مالیاتى 

خبر داد. 
به گــزارش خبرگزارى صدا و ســیما، مهران محرمیان 
گفت: بر اساس قانون، همه اطالعات درگاه هاى اینترنتى 
پرداخت و کارتخوان ها را از دى 98 براى ســازمان امور 
مالیاتى ارســال کرده ایم تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتى 
براى کسب و کار هاى مختلف بررسى شود. وى افزود: از 
دى پارسال، همه دستگاه هاى کارتخوان جدید و هر درگاه 
اینترنتى پرداخت که راه اندازى شده، به سامانه مودیان 
وصل و براى آنها پرونده مالیاتى تشــکیل شــده است. 

محرمیان اظهارکرد: اطالعات دستگاه هاى کارتخوان 
قدیمى نیز در شــبکه پرداخت وجود دارد و برنامه ریزى 
کرده ایم بر اســاس زمانبندى مشــخص و با همکارى 
سازمان امور مالیاتى براى تشــکیل پرونده آنها اقدام و 
اگر فرار مالیاتى در این حوزه وجود دارد، شناسایى شود. 
وى گفت: در همین راستا در گام نخست براى 100 هزار 
کارتخوان که تراکنش هاى باالیى داشتند پیامک ارسال 
شده است تا براى تشکیل پرونده اقدام کنند. محرمیان 
افزود: اگر صاحبان کارتخوان ها به هر دلیلى نمى خواهند 
براى آنها پرونده تشکیل شود انصراف مى دهند و در غیر 

این صورت براى تشکیل پرونده مالیاتى اقدام مى کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: وظیفه ما وحدت هرچه بیشتر 
و تالش براى مبارزه با فساد از هر نوعى و ایجاد عدالت 

اجتماعى است.
حجت االسالم محســنى اژه اى بیان کرد: اگر جریانات 
سیاسى دلســوز مردم و خیرخواه مردم و خواهان اقتدار 
نظام باشند با وجود اختالف ســلیقه ظرفیت ها را براى 
تعالى کشور و مردم بسیج مى کنند و با هم متحد خواهند 
شد و دستگاه قضا از تمام کسانى که براى تحقق عدالت 
اجتماعى و رفع تبعیــض حرفى دارند بــا آغوش گرم 

استقبال کرده و نقدها را مى پذیرد.
وى اظهار کرد: دشمنان با فشار بر معیشت و اقتصاد مردم 

و جنگ روانى مى خواستند مردم را ناامید کنند و هر روز با 
ایجاد حاشیه و نفاق خواسته خودشان را دنبال مى کنند، 
آنها نهایت تالش خود را مى کنند که شکاف بین طبقات 
مردم را بیشتر کنند و اینجا وظیفه ما وحدت هرچه بیشتر 
و تالش براى مبارزه با فساد از هر نوعى و ایجاد عدالت 
اجتماعى است چراکه مردم تنگدستى را تحمل مى کنند 

اما تبعیض را نمى توانند بپذیرند.
رئیس قوه قضاییه افزود: قوه قضا مصمم است که براى 
رفع تبعیض و مبارزه با فساد در داخل و خارج از دستگاه 
قضا قدم بردارد، ابتدا با تذکر و اگر جواب نداد با شمشیر 

قانون برخورد خواهد کرد.

ارسال پیامک 
براى صاحبان کارتخوان

مردم، تبعیض را 
تحمل نمى کنند 

دزد بدشانس 
  رکنا| رئیس کالنترى 108 نواب در تهران 
اظهار کــرد: درپى تماس شــهروندان مبنى بر 
سرقت محتویات خودرو در یکى از خیابان هاى 
نواب، مأموران کالنتــرى به صحنه جرم اعزام 
شدند. مأموران کالنترى پس از تحقیقات میدانى 
و اقدامات فنى متوجه شــدند سارق باطرى سه 
خودرو را ســرقت کرده و براى  دستبرد  دینام 
کولرى به پشــت بام یک مدرسه مراجعه کرده 
اســت. مأموران کالنترى پس از مسدود کردن 
راه هاى فرار براى دستگیرى سارق اقدام کردند 
که با مقاومت متهم مواجه شدند که با توجه به 
ارتفاع زیاد پشت بام مدرســه و احتمال سقوط 
سارق، مأموران کالنترى با سازمان آتش نشانى 
شــهردارى تهران تماس گرفتند و سارق را با 

نردبان هیدرولکى به زمین انتقال دادند.

16 شهرستان 
در وضعیت قرمز 

با عبور همه  استان هاى کشور    ایسنا|
از قله خیز پنجم کرونا، تعداد شهرســتان هاى 
قرمز از 29 شهر به 16 شــهر کاهش یافت. بر 
اساس آخرین رنگبندى منتشر شده از شهرهاى 
کشور از شنبه 10 مهر ماه(امروز)، 16 شهرستان 
در وضعیت قرمز، 198 شهرســتان در وضعیت 
نارنجــى و 176 شهرســتان در وضعیت زرد و 
58 شهرســتان در وضعیت آبى قــرار خواهند 
گرفت.  شهرستان هایى که کماکان در وضعیت 
قرمز هستند شــامل موارد زیر هستند: ارومیه، 
اشنویه، بوکان، سردشــت، مهاباد (آذربایجان 
غربى)، بانه، سقز، ســنندج، کامیاران، مریوان 
(کردســتان)، پاوه، جوانرود، ســرپل ذهاب، 

کرمانشاه، گیالنغرب و هرسین (کرمانشاه).

ذخیره خون، شکننده است
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان    رکنا|
و آموزش پزشکى ضمن شکننده توصیف کردن 
ذخیره خون اغلب نقاط کشور، با اهداى خون از 
شــهروندان دعوت کرد تا از بیماران نیازمند به 
خون حمایت کنند. دکتر قاســم جان بابایى با 
اشــاره به افزایش جراحى هاى غیر اورژانس و 
از ســر گیرى خدمات عادى بیمارســتان ها و 
مراکز درمانى  پس از موج کرونا و واکسیناسیون 
عمومى، گفت: اکنون مصــرف خون افزایش 
یافته است و وضعیت ذخایر خون شکننده است 
و از شهروندان دعوت مى کنم تا با اهداى خون 

از بیماران نیازمند به خون حمایت کنند.

ازدواج هاى خاص 
مدیرکل امور اتباع وزارت کشور با    برنا|
اشاره به اینکه بیشــترین ازدواج زنان ایرانى با 
مردان خارجى با اتباع کشــور افغانستان است، 
افزود: حدود 8000 شناســنامه براى فرزندان 
داراى مادر ایرانى صادر شــده است. همچنین 
با توجه به ابالغ آیین نامه اعطاى تابعیت ایران 
به فرزندان حاصــل از ازدواج زنــان ایرانى با 
مردان خارجى مصوب 13 خردادماه سال 1399 
تاکنون 3177 فقره شناسنامه صادر شده است.

جشن پیروزى کرونا؟!
مرکز روابط عمومى    بهداشت نیوز |
و اطالع رســانى وزارت بهداشت، درخصوص 
اظهارات منتشر شــده به نقل از وزیر بهداشت  
با مضمون «جشــن پیــروزى در برابر کرونا را 
2 هفته دیگر برگزار مى  کنیــم»، اعالم کرد، 
وزیر بهداشــت در بیان خود عنوان کرده است 
که به زودى جشــن پیروزى مردم را که به ما 
براى سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کمک 
کردند برگــزار خواهیم کرد، نه جشــن پایان 
کرونا. وى همچنین اظهار کرده اســت که بعد 
از گذراندن دو هفته آینده، به واکسیناســیون 
70 درصدى که برنامه اش را داشتیم، خواهیم 

رسید.  

واردات کره اى، ممنوع
طــى نامه اى   باشگاه خبرنگاران جوان |
از ســوى رئیس دفتر ریاســت جمهورى به وزراى 
صمت و اقتصاد، واردات هرگونه لوازم خانگى کره اى

به کشور ممنوع شــد. در پى درخواســت تعدادى از 
شرکت هاى داخلى تولید لوازم خانگى از رهبر معظم 
انقالب براى جلوگیرى از واردات لوازم خانگى، رئیس 
دفتر رئیس جمهور خطاب به وزراى اقتصاد و صمت 
دستور جلوگیرى از واردات لوازم خانگى از دو شرکت 

کره را مکتوب کرد.

بازداشت 
در استاندارى بوشهر 

دادستان مرکز استان بوشهر از دستگیرى    رکنا|
یکى از مدیران کل استاندارى بوشهر به همراه یکى 
از کارشناســان این مجموعه خبر داد. دادستان مرکز 
استان بوشهر تصریح کرد: در تاریخ سوم مهرماه یکى 
از مدیران کل استاندارى بوشــهر به همراه احدى از 
کارشناسان این مجموعه پس از تفهیم اتهام و صدور 
قرار تأمین کیفرى مناســب جهــت انجام تحقیقات 
تکمیلى در اختیار اداره کل اطالعات استان بوشهر قرار 
گرفتند. پرونده امر در شعبه هفتم بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب مرکز اســتان در جریان رسیدگى 

قرار دارد.

پاسخ پناهیان
صحبت هاى علیرضــا پناهیان    خبرفورى|
در برنامه تلویزیونى شــبکه افق بازتــاب زیادى در 
شبکه هاى اجتماعى داشت. او در این برنامه مى گوید: 
«ان شاءا... همانطور که برخى عالیمش موجود است، 
کل ماجراى کرونا یک سوءتفاهم بزرگ باشد.» حاال 
او درباره بازنشــر ســخنان جنجالى اش توضیح داده 
اســت. پناهیان مى گوید: «گفتم ماجراى کرونا سوء 
تفاهم است نه خود کرونا.  مشخص است که کرونا و 

آسیب هاى آن قابل انکار نیست.»

40 بند براى استانداران
احمد وحیدى، وزیر کشور صبح    آفتاب  نیوز |
پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار یزد با اشاره 
به تدوین وظایف استانداران و مأموریت هاى آنها در 
راستاى توسعه کشور اظهار کرد: این وظایف در 40 بند 
مشخص شده و به آنها ابالغ مى شود. وزیر کشور گفت: 
کار در دولت انقالبى نشد ندارد و استانداران نباید هیچ 

کارى را نشدنى بدانند.

 رئیسى محبوب تر شده 
به گزارش «ایسپا»، مقایسه    اعتمادآنالین|
روند ارزیابى مردم از میــزان محبوبیت رئیس جمهور 
در جامعه نشــان مى دهد درصد کسانى که محبوبیت 
وى را زیاد ارزیابى کرده اند، از 48/2 درصد در تیرماه به 
51/1 درصد در شهریور رسیده و مى توان گفت ارزیابى 
مردم از محبوبیت عمومــى رئیس جمهور 2/9 درصد 
افزایش یافته است. 51/1 درصد مردم محبوبیت آقاى 
رئیسى در جامعه را زیاد، 22/2 درصد کم و 16/3 درصد 
متوسط مى دانند. 10/3 درصد نیز دراین زمینه اظهار 

بى اطالعى کرده و به سئوال پاسخ ندادند.

پس لرزه هاى کشف ماینر 
در بورس

روز چهارشــنبه در فضاى مجازى و    ایسنا|
برخى رسانه ها اخبارى مبنى بر کشف تعدادى ماینر در 
بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد، بعد از آن روابط 
عمومى بورس اوراق بهادار تهران این مسئله را رسمًا 
و قویاً تکذیب کرد، اما حاشیه هایى را براى مدیرعامل 
و هیئت مدیره این شرکت ایجاد کرده است. در همین 
راستا خبرى مبنى بر برکنارى على صحرایى از مدیریت 
بورس تهران منتشر شد. صحرایى با تأیید این خبر که 
از مدیرعاملى شرکت بورس اوراق بهادار تهران استعفا 
کرده است گفت: در راستاى مســئولیت اجتماعى و 
اجتناب از تأثیر منفى احتمالى بر بازار سرمایه کشور به 

دلیل اتفاقات اخیر این تصمیم را گرفتم.

خبرخوان

این براى چندمین بار است که ندارى و درماندگى اش را به 
گوش مدیران پرسپولیس مى رساند اما در تمام این  سال ها 
هیچ  کدام از این صداها به گوش آنها نرسیده است! صحبت 
از منوچهر شفقتیان بازیکن سال هاى دور پرسپولیس است، 
بازیکنى که عمر و جوانى اش را براى پرسپولیس گذاشت و با 
این تیم قهرمانى هاى زیادى را به دست آورد اما سال هاست 
اسیر وضعیت بد مالى است. شفقتیان که از منزلى که زندگى 
مى کرد رانده شده است، چاره اى جز خانه به دوشى نداشته 
و این روزها در چادر زندگى مى کند. سرگذشت پیشکسوتى 
که روزگارى در مســتطیل ســبز باال و پایین مى پرید و 
تماشاگران را به وجد مى آورد و به همراه پرسپولیس شش 

بار مقام قهرمانى را به دست  آورد عذاب آور است.

انتشــار عکس هاى چادرنشینى شما 
واقعاً ناراحت کننده است؛ فراتر اینکه 
روزگارى ستاره پرسپولیس بودید و این 

شرایط دل هر آدمى را به درد مى آورد.
من نمى خواستم کســى متوجه چادر نشــینى ام شود اما 
چاره اى نداشتم؛ مگر چند وقت مى توانم به خانه فامیل یا 
دوست بروم؟! چقدر باید مزاحم دیگران باشم، کافى است 
سر بار دیگران بودن؛ مرگ یک بار شیون هم یک بار؛ دیگر 
کارد به استخوانم رسیده است. خودتان چند وقت پیش با 
من مصاحبه کردید و حتماً یادتان هست چطور امرار معاش 

مى کردم.
با موتور کار مى کردید.

با موتور کار مى کردم اما مدت هاست این کار را هم دیگر 
نمى توانم انجام دهم.

چرا؟
تصادف کردم، پاهایم و دستم آسیب دید، االن به سختى 
راه مى روم، با واکر این طرف و آن طرف مى روم؛ چشمانم 
ضعیف است و در 61 سالگى شرایط خوبى ندارم. به هزار و 

یک بیمارى مبتال شده ام.
این حق بازیکن دیروز و پیشکسوت 

امروز پرسپولیس نیست.
به گذشته ام نگاه مى کنم، حسرت مى خورم، هر روز گریه 
مى کنم؛ براى خودم و این زندگى نکبت بار گریه مى کنم. 
بازیکن پرسپولیس بودم، در چهار رده ملى حضور داشتم و 
فقط با تیم ملى به جام جهانى نرفتم وگرنه در هر تورنمنتى 

که بگویید حضور داشتم.
بازیکنان امروز میلیاردى پول مى گیرند 
اما امثال شما نه آن زمان پولى گرفتید و 

نه حاال زندگى خوبى دارید.

هیچکس دستم را نگرفت؛ یک بار به من کمک نکردند، 
یک بار به من تیم ندادند تا به فعالیت بپردازم و زندگى ام را 
نجات بدهم. باشگاه پرسپولیس نه تنها کمکى به من نکرد 

بلکه پول خودم را هم نمى دهد.
چطور، چه طلبى دارید؟

همسر من هشتم اسفند 98 فوت کرد، شاید باورش سخت 
باشد اما پول براى کفن و دفن او نداشتم؛ انصارى فرد تماس 
گرفت و از شرایط جویا شد و به او گفتم که پول ندارم و جنازه 
همسرم در سردخانه بیمارستان است و انصارى فرد در پاسخ 
گفت «مى خواهم به مسافرت بروم؛ شما مبلغى پول چند 
روزه قرض بگیر و من وقتى از مسافرت برگشتم آن مبلغ 
را خواهم داد»؛ من هم از دختردایى همســرم 10 میلیون 

تومان قرض گرفتم.
این پول به شما پرداخت شد؟

نه؛ وقتى انصارى فرد از مسافرت برگشت نامه اى را امضا 
کرد که این پول به من تعلق بگیرد نامه را به حســابدارى 
باشگاه پرســپولیس بردم اما مســئول ذیحساب باشگاه 
گفت که چون دیوان محاسبات ایراد مى گیرد، نمى توانیم 

این پول را به شــما بدهیم؛ جواب دادم اگر موافقت دیوان 
محاســبات را بگیرم این پول را مى دهید و پاسخ او مثبت 
بود. من به دیوان محاســبات رفتم، به مسئول آنجا ماجرا 
را توضیح دادم، دهانش از تعجــب بازمانده بود و گفت در 
باشگاه پرسپولیس این  همه هزینه مى کنند و آن وقت براى 
پرداخت 10 میلیون تومان به پیشکسوتى که براى این تیم 
زحمت کشیده، اینطور رفتار مى کنند؛ بعد گوشى را برداشت 
و با حسابدارى باشگاه تماس گرفت و گفت براى پرداخت 

این پول کوچک ترین مشکلى ندارید.
پس چرا پرداخت نکردند؟

گفتند پول نداریم؛ به مسئول دیوان محاسبات زنگ زدم 
و گفتم این اتفاق افتاده اســت؛ گفتم در ساختمان باشگاه 
پرسپولیس هستم و گفت همانجا بمان تا خودم را برسانم. 
بعد از اینکه به باشگاه رســید، دلیل پرداخت نشدن پول را 
جویا شد و ذیحساب جواب داد در حال حاضر پول نداریم؛ 
ستارپور گفت من دو ماه پیش حساب باشگاه نیکوکارى 
پرسپولیس را مشاهده کردم 50 میلیون تومان در حساب 
آن وجود داشــت در این مدت به کدام پیشکسوت کمک 

کرده اید؟ ذیحساب باشگاه پاسخ داد پول نداشتیم و از این 
حساب برداشتیم که او با ناراحتى گفت شما اشتباه کردید و 
باید این پول را در راه پیشکسوتان مصرف کنید. آنها آن روز 
قول دادند در سریع ترین زمان ممکن پول را مى دهند اما 

هنوز این اتفاق رخ نداده است.
از این زندگى خسته شــدم؛ دیگر برایم کافى است، چقدر 
باید زجر بکشم؟ چقدر باید عذاب بکشم؟ این فوتبال براى 
من بدترین روزها را به همراه داشت. زن من ساعت ها در 
سردخانه ماند چون پول نداشتم. اینها را به سنگ بگویم آب 
مى شود؛ بارها و بارها با باشگاه پرسپولیس تماس گرفتم تا 
وقت بدهند و مدیر را ببینم اما هر بار بهانه اى آوردند. این 
واقعاً اوج بى معرفتى است که پیشکسوتى که سال ها عمر 
و جوانى اش را به پاى پرسپولیس گذاشته، این رفتارها را 
مى بیند. فقط من نیستم، بروید ببینید خیلى از بازیکنان دیگر 
چطور زندگى  مى کنند؛ محمد دستجردى بازیکن خوزستانى 
پرسپولیس در نان فانتزى کار مى کند، چند وقت پیش که 
به سراغش رفتم تا حالش را بپرسم پاهایش زخم شده بود و 

گفت ممکن است پایم را قطع کنند!

صحبت هاى تکان دهنده یک بازیکن فوتبال که از عرش به فرش افتاده است

ستاره اسبق پرسپولیس چادرنشین شد!

به گزارش «دیده بان ایــران»؛ طرح موضوع اعتیاد برخى 
نمایندگان مجلس در ادوار قبل که توسط علیرضا سلیمى، 
عضو هیئت رئیســه و نماینده مجلس یازدهم گفته شده 
بازتاب زیادى داشته است. محسن کوهکن، عضو هیئت 
رئیسه مجلس هشتم درباره این موضوع گفت: گفته هاى 
آقاى سلیمى قابل تکذیب نیست، این نماینده تا جایى که 
به خاطر دارم در دوره هشــتم بود و از داروهاى روانگردان 

استفاده مى کرد.
وى ادامه داد: از ابتداى دوره هشتم ، هیئت رئیسه مجلس از 
طریق حراست در جریان مسئله قرار گرفت و بر اساس یک 
تکلیف قانونى به موضوع ورود پیدا کرد و با توجه به تکالیف 
شرعى و اخالقى براى اصالح موضوع به فرد فرصت داده 
شد. کوهکن در این باره گفت: خانواده این همکار محترم و 
سابق ما در آن دوره مجلس، بسیار خانواده محترمى بودند و 
همسر ایشان تالش زیادى براى معالجه ایشان کردند و در 
این مسیر تماس هاى مکرر و پیوسته اى با هیئت رئیسه و 
مسئوالن در مجلس داشتند تا این کار را به سامان برسانند.

نماینده ادوار مجلس همچنین تصریح کرد: اصل مطلبى 
که آقاى ســلیمى به عنوان هیئت رئیسه مجلس یازدهم 
بیان کرده ، قابل تکذیب نیســت، اما بیان این مســائل از 
اساس در این شرایط چه نفعى براى کشور دارد که بگوییم 
نماینــده اى در دوره اى درگیر داروى روانگردان شــده و 

مشکالتى داشته است.

کاربران اینترنت در ایران براى دسترســى به سایت ها و 
اپلیکیشن هاى مسدود شده از فیلتر شکن  استفاده مى کنند. 
تا پیش از این فقط تبلیغات خارجى در فیلترشکن ها پخش 
مى شد اما حاال تبلیغات فارسى هم پخش مى شود. این 
در حالى است که استفاده از فیلترشکن  در ایران با قانون 
مغایرت دارد. با وجود این، چرا باید تبلیغات فارســى در 

فیلترشکن پخش شود؟
فیلترشــکن هاى رایگانى که عموم مردم از آنها استفاده 
مى کنند معموًال پس از وصل شدن به سرور کشور مورد 
نظر به پخش تبلیغاتى مى پردازند. پخش این تبلیغات از 
طرفى منبع درآمدى براى فیلترشکن هاســت و از طرف 
دیگر به برندهاى استارتاپى و دیگر کسب و کارها کمک 

مى کند.
به تازگى در میان این تبلیغات خارجى، تبلیغات فارسى نیز 
دیده مى شود و از آنجایى که استفاده از فیلترشکن  در ایران 
تا حدودى با قانون مغایرت دارد، چرا باید تبلیغات فارسى 

در فیلترشکن پخش شود؟ این موضوع باعث ایجاد سئوال 
براى بسیارى از کاربران ایرانى شده  است.

تبلیغات فارسى آشنایى که بعد از نصب فیلترشکن ها بر 
روى گوشى ظاهر مى شــوند، برخى از اپراتورهاى تلفن 
همراه مانند ایرانسل در ایران تا فروشگاه ها ى زنجیره اى و 
شرکت هاى استارتاپى مانند اسنپ و بلد را شامل مى شوند.

مهمترین وظیفه فیلترشکن  و وى پى ان ها مخفى کردن 
ip ( آدرس مشخص) کابران اینترنت است. ولى زمانى که 
کابر ایرانى با تبلیغات فارســى داخل فیلترشکن ها رو به 
رو مى شود، مشخص اســت که این برنامه ها ip (آدرس 
مشــخص) کاربر را در اختیار ســرویس دهنده اینترنت 
قرار داده اند و بر همان اســاس تبلیغات فارسى نمایش 

داده مى شود.
  در نتیجه مى توان با اشاره به وظیفه اصلى فیلترشکن ها 
این احتمال را در نظر گرفت که اغلب فیلترشکن ها و وى 

پى ان هاى رایگان قابل اطمینان نیستند!

چرایى نمایش تبلیغات فارسى در فیلترشکن ها تأیید استفاده نماینده مجلس از داروى رو انگردان

نسخه اى از «مثنوى معنوى» که بیش از 600 سال پیش 
به نگارش درآمده است، در کتابخانه ملى ایران شناسایى 
شــد. کتابت قدیمى ترین نســخه این اثر مولوى که در 
کتابخانه ملى نگهدارى مى شــود، به 726 ســال پیش 

بازمى گردد.
دومین «مثنوِى» تاریخ دار با تاریخ کتابت 20 شعبان 838 
قمرى، توسط کارشناســان و فهرست نویسان سازمان 

اسناد و کتابخانه ملى ایران، شناسایى شده است.
حمزه مرادى بهرام، فهرست نویس نسخ خطى سازمان 

اسناد و کتابخانه ملى، با اعالم این خبر گفت: کتابخانه 
ملى ایران داراى نسخه هاى فراوانى از مثنوى است که 
تاریخ کتابت آنها از قرن هشــتم تا ســیزدهم قمرى را 

شامل مى شود.
او افزود: قدیمى ترین نسخه تاریخ دار موجود از «مثنوى»، 
در کتابخانه ملى ایران مربوط به سال 715 و 716 قمرى 
(حدود 38 سال پس از مرگ موالنا) اســت و اخیراً نیز 
دومین نســخه تاریخ دار با تاریخ کتابت 20 شعبان 838 

قمرى شناسایى شده است.

مرادى بهرام ادامه داد: این نسخه نویافته مثنوى، از دو 
جهت کتابشناسى و نسخه شناســى قابل بررسى است. 
کتاب، هر شــش دفتر مثنوى را دربــردارد و در آغاز هر 

مثنوى نیز دیباچه هر دفتر به خط رقاع آمده است.
مرادى بهرام در ادامه توضیح داد: «آغاز نســخه با بیت 
معروف نى نامه «بشــنو این نى چون شکایت مى کند/ 
از جدایى ها حکایت مى کند» آغاز شــده و با بیت «جان 
را ریزد اندر بحر جان / تا شــوى دریاى بى حد و کران» 

پایان مى پذیرد.»

 شناسایى نسخه اى از مثنوى مولوى با عمر 700 ساله
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واکسن فراوان است 
و استقبال  کم

رئیس دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان مى گوید: نتایج 
یک مطالعه در اصفهان نشان مى دهد افرادى که براى 
مقابله با کرونا واکسن دریافت نکرده اند 18 برابر بیشتر 
از افراد واکسینه شده به این بیمارى مبتال شده اند مرگ 
و میر آنان هم 12 درصد بیشـتر از افراد واکسـینه شده 
بوده اسـت. طاهره چنگیز مى افزاید: بـا وجود ظرفیت 
سـازى براى تزریـق 100 هزار دز واکسـن، اسـتقبال 
اصفهانى ها 60 درصد این ظرفیت اسـت. به گفته وى 
هرچند تاکنون نیمى از جمعیت استان یک نوبت واکسن 
را دریافت کرده اند، اما با توجه به تامین مناسب واکسن، 

این رقم باید باالتر از این باشد.

تصادف زنجیره اى 
در پل تمدن

سخنگوى اورژانس اصفهان از تصادف زنجیره اى بین 
چهار خودرو در محدوده اتوبان شهید آقابابایى محدوده 
پل تمدن خبـر داد. عباس عابـدى اظهار کـرد: حادثه 
تصادف چهار خودرو در ساعت 1 و 24 دقیقه بامداد روز 
پنج شنبه به اورژانس اصفهان گزارش شد . وى افزود: 
این تصادف زنجیـره اى بین چهار خـودرو در محدوده 
اتوبان شهید آقابابایى محدوده پل تمدن اتفاق افتاد. در 
این حادثه 10 نفر شامل 3 مرد، دو زن 30 تا 35 ساله و 

پنج کودك پنج تا 10 ساله مصدوم شدند.

بیشترین زنگ خور 
آتش نشانى

مسئول سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اردستان گفت: از 9500 تماس با آتش نشانى اردستان، 
8427 مورد آن مربوط به مزاحم هاى تلفنى بوده است. 
حسـین یزدانیان، 445 عملیـات اطفاء حریـق و 295 
حادثه را از عملیات هاى آتش نشـانان این شهرسـتان 
در یک سال گذشته دانست و افزود: در این عملیات ها 
273 نجات یافتند، 125 نفر مجروح شـدند و 4 نفر نیز 

جان باختند.

پزشکان مخالف 
دفترچه  الکترونیکى 

اسـتاندار اصفهـان گفت: از سـه هزار پزشـک اسـتان 
اصفهـان اکنون بالـغ بـر 2 هـزار نفـر از دفترچه هاى 
الکترونیکـى اسـتفاده مى کنند اما بهبـود عملکرد این 
خدمـت نیازمند رفع مشـکالت موجود اسـت.   عباس 
رضایى اظهار کرد: در حوزه دولت الکترونیک در استان 
اصفهان قدم هاى خوبى برداشته شده است اما مى طلبد 
که استفاده از خدمات الکترونیکى فراگیر در بین مردم 

تسرى یابد و سبب آسان سازى فعالیت هاى آنان شود.

غبارروبى 
قبور شهداى قهدریجان

مدیر و کارکنان امـور آبفاى فالورجـان در هفته دفاع 
مقدس، در مراسم غبار روبى قبور شهداى قهدریجان 
شـرکت کردنـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی آبفاى 
فالورجـان، همچنین بـه مناسـبت گرامیداشـت ایام 
اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین 
علیه السالم، مراسـم پیاده روى با مضمون جاماندگان 
حرم توسـط بسـیج امـورات ادارات شهرسـتان از مزار 
شهداى گمنام دانشگاه آزاد فالورجان شروع و به سمت 
امام زاده شرودان جهت قرائت زیارت عاشورا و با حضور 
مسـئولین پایگاه هاى بسـیج ادارات هم چنین پرسنل 
پایگاه بسیج امور آبفا فالورجان در فضاى باز برگزار شد.

توسعه شبکه آب 
با هدف توسعه شـبکه آب در محدوده آبفا منطقه یک 
اصفهان، سه عملیات توسعه شبکه توزیع آب در سطح 
این منطقه اجرایى شـد. به گزارش روابط عمومى آبفا 
منطقه یک، 160متر توسعه شبکه آب محله شیخ آباد 
کردآبـاد، 20 متر توسـعه شـبکه آب کوچـه تحویلیان 
خیابان صغیر و 15 متر توسعه شبکه آب کوچه شمس 

خیابان نیرو در چند روز اخیر اجرا شده است.

خبر

استاندار اصفهان گفت: در  طرح ملى انتقال آب از خلیج 
 فارس به فالت مرکزى و شــرق کشــور 200 میلیون 
مترمکعب آب به این استان تخصیص پیدا خواهد کرد که 

تنها به صنایع داده مى شود.
عباس رضایى با بیان اینکه کم آبى اصلى ترین و حادترین 
مساله استان است ادامه داد: بیشترین تالش ما در استان 
صرف موضوع آب مى شود و امیدواریم مسووالن بعدى 
اســتان نیز به همین میزان دغدغه تأمین آب را داشــته 
باشــند. وى با اشاره به اینکه ســهم آب انتقالى از خلیج 
فارس در آینده ُمختص صنایع اســتان اصفهان است و 
هیچ ارتباطى به آب آشامیدنى،  کشاورزى و حق آبه هاى 

استان ندارد اضافه کرد: واحدهاى بزرگ صنعتى استان از 
جمله ذوب آهن، فوالد مبارکه، پاالیشگاه و همچنین اتاق 
بازرگانى، استاندارى و شهردارى اصفهان در اجراى این 

طرح مشارکت دارند.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه بعضى از مسووالن 
سازمان ها تنها دستورالعمل هاى خشک و قانونى خود را 
مى بینند ادامه داد: قانون براى گره گشایى از کار مردم است 
نه اینکه با استفاده از مواد قانونى، آیین نامه ها و بخشنامه ها 
در کار مردم مانع ایجاد شــود و لذا مدیران و کارشناسان 
باید با دید باز از البالى مــواد قانونى در جهت حل و رفع 

مشکالت مردم  استفاده کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بى قانونى 
موجب خشــکى زاینده رود شده اســت، گفت: به طور 
قطع اگر جواب مردم اصفهان در دولت ســیزدهم براى 
حل مشــکل زاینده رود داده نشــود و رئیس جمهور به 
اصفهان نیاید، شاید بهتر باشد مردم اصفهان به تهران 
بروند و از رئیس جمهور خواستار رسیدگى به این مشکل 

شوند.
عباس مقتدایى اظهار کرد: واقعیت این است در قد و قواره 
زاینده رود براى زاینده رود کار نشده و اگر شده بود اوضاع 

این رودخانه چنین نبود.
وى گفت: باید قبول کرد که اقدامات انجام شــده براى 

بســتر ماتم زده زاینده رود کفاف این رودخانه را نداده و 
امروز مردم به کمتر از جریان زاینده رود قانع نیستند.

وى بــا تاکید بــر اینکه بــى قانونى موجب خشــکى 
زاینده رود شده اســت، تصریح کرد: مقررات و قوانین 
موجود بــراى احیاى زاینــده رود اجرایــى و عملیاتى 

نشده اند.
وى تاکید کرد: اینکه امروز سازه هاى تاریخى اصفهان 
دچار مشکل شده، موضوع فانتزى نیســت و اگر گنبد 
مسجد امام دچار مشکل شود، دنیا به ما خواهد خندید، از 
سوى دیگر مرمت آثار تاریخى در پى خشکى زاینده رود و 

فرونشست تنها درمان هاى سطحى هستند.

بى قانونى 
زاینده رود را خشک کرد

آب خلیج فارس تنها به 
صنایع اختصاص دارد 

با حضور نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، 
اســتاندار اصفهان  و جمعى از مدیران استانى، در آیین 
تکریم و معارفه شــهردار اصفهان از زحمات چهار ساله 
مدیریت شهرى سابق تقدیر و کلید مدیریت شهردارى 
اصفهان به دست على قاسم زاده، شهردار جدید اصفهان 

سپرده شد. 
آیت ا... سید یوســف طباطبایى  نژاد در مراسم تکریم و 
معارفه شــهردار اصفهان با بیان اینکه نباید درآمد شهر 
با ســختى و عدم رضایت مردم کسب شــود، تصریح 
کرد: یکى از راه هاى کســب درآمد براى شهردارى ها 
دادن مجوزهاى خارج از ضابطه اســت که این موضوع 
مى تواند شکل و نظم شهر را به هم بزند، پول درآوردن 
خیلى مشکل نیست بلکه باید پولى که به دست مى آوریم 
خالف مسیر و قانون نباشد و حد مشخص داشته باشد.   

وى ادامه داد: بســیارى از کارها مانند سالن اجالس و 
سالن گلستان شهدا را فکر نمى  کردیم که انجام شود، اما 
با زحمت بسیار به مراحل خوبى رسید و امیدوارم شهردار 

بعدى نیز اینها را دنبال کند. 
وى با بیان اینکه با وجود کارهاى زیادى که انجام شده 
کارهاى بســیارى باقى مانده اســت، افزود: به ویژه در 
منطقه 3 که از شــهردار خوبى نیز برخوردار اســت باید 
کارهاى زیادى انجام شــود، منطقه اى که ماکت شهر 
است اما پشت این ماکت کوچه هاى مخروبه اى است 

که باید بازسازى و نوسازى شود.
امام جمعه اصفهان تاکید کــرد: در بحران بى  آبى الزم 
اســت از چمن  هاى مصنوعى اســتفاده شــود تا شهر 
سرسبزى خود را حفظ کند و فضاسازى شهر در ایام جشن 
و عزا دنبال شود. از سوى دیگر الزم است جهت معنوى 
شهر در نظر گرفته شود که یکى از کارهاى زمین  مانده در 
این خصوص پخش اذان در نقاط مختلف اصفهان است 

که باید در دوره ششم انجام شود. 
وى اضافه کرد: الزم است پارك هاى مخصوصى براى 
افراد داراى معلولیت به ویژه افراد دچار «ام اس» احداث 
شــود، زمینى هم در نظر گرفته شــده بود و باید هر چه 
سریعتر احداث شود تا این افراد هم پارك مخصوص به 

خود را داشته باشند.  
آیت ا... طباطبایى  نژاد ضمن تبریک به شــهردار جدید 
اصفهان، افزود: امیدوارم دکتر قاســم زاده نیز بتواند به 
بهترین وجه امور شــهر را ادامه دهند و از دخالت دادن 

نظرات سیاســى در انتخاب مدیران پرهیــز کنند، این 
موضوع کشور ما را عقب انداخته است.

تدبیر مدیریت شهرى براى تهاتر بدهى
 در ادامه، قدرت ا... نوروزى شهردار سابق اصفهان با اشاره 
به اینکه در بدو مدیریت شهرى نکات و شعارهایى را بیان 
و تا آخرین روز تالش کردیم رویاها را تحقق بخشــیم، 
اظهار کرد: وقتى به چهار ســال گذشــته برمى گردیم، 
مى بینیم کارهایى که انجام شده با حرف هاى ما که در 

ابتداى کار به مردم اعالم کردیم در تعارض نبوده است.
شهردار سابق اصفهان با اشــاره به اینکه در چهار سال 
گذشته هیچ دوشنبه اى نبوده است که من در اصفهان 
باشم و همه این روزها و هفته ها را به تهران براى مذاکره 
و گفتگو با رئیس جمهور، وزرا، روساى بانک مرکزى و ... 
سفر کرده ام، اظهار کرد: با سفرهایى که به تهران داشتیم 

توانستیم ساز و کار پرداخت بدهى شهردارى به دولت و 
وصول طلب هاى شهردارى از دســتگاه هاى مختلف 
مانند دادگســترى، نیروى انتظامى، ســپاه و آموزش و 
پرورش را پیدا کــرده و 1200 میلیارد تومان از مطالبات 

شهردارى را وصول کنیم.

 زیرساخت هاى مطلوبى فراهم است
همچنین در این جلســه، عبــاس رضایى، اســتاندار 
اصفهان با اشاره به اینکه براى کاهش نارضایتى مردم از 
دستگاه هایى مانند شهردارى باید به سوى الکترونیکى 
کردن خدمات پیش برویم، گفت: این راه را کشورهاى 
مختلف دنیا هم رفته اند و ما هم باید این تکلیف را طبق 

قانون اجرایى کنیم.
وى ادامه داد: درخواست مى کنم شوراى ششم این کار 
را که در دوره قبل آغاز شده است تکمیل کنند و به پایان 

برسانند.  
اســتاندار اصفهان افزود: چند سالى اســت که با سهم 
شــهردارى ها از مالیات بر ارزش افزوده، به درآمدهاى 
شهردارى اضافه شده است و بسیارى از مشکالت با این 
راه حل مرتفع شده اما اشکال این قانون که باید از سوى 
مجلس برطرف شود، در اختصاص سهم کمتر به مناطق 

محروم اما با جمعیت اندك است.
وى گفت: زیرســاخت هــاى مطلوبى بــراى تامین 
درآمدهاى شهردارى ها فراهم است که با فاصله گرفتن 
از حاشیه ها و توجه به گمشــده اصفهان مى توان آن را 
محقق و به خوبى خدمت کرد. گمشده اصفهان این روزها 

وفاق، همدلى و انسجام است. 

 رؤیاى ما «شهر اسالمى» است
در ادامه على قاسم زاده، شهردار اصفهان با اشاره به اینکه 

دغدغه مشترك همه ما که اینجا آمده و در کنار هم جمع 
شده ایم عمران و آبادانى شهر اصفهان است، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه همه ما روى این خاك و زیر آسمان این 
شهر زندگى مى کنیم، نگرانى هاى مشترکى براى این 
شــهر که داراى هویت و شخصیت اســت، داریم. وى 
ادامه داد: شــهر باید به عنوان امانت بدون اسائه ادب به 

دوره هاى بعد تحویل شود.  
شهردار اصفهان افزود: هرکس براى خود رویاهایى دارد 
و رویاى ما براى اصفهان، تحقق «شهر اسالمى» است. 
هرچند تعابیر متعددى از این عبارت مى شود و برخى آن 
را متوقف در عالئم و نشانه ها مى دانند اما باید گفت شهر 

اسالمى فقط در نشانه ها و عالئم نیست.   
قاسم زاده بیان کرد: شــهر اسالمى باید تمیزترین شهر 
باشد و یک شهر صرفا به تعظیم شعائر و حفظ نشانه ها 
یک شهر اسالمى نیست اگرچه شــعائر و نشانه ها هم 

اهمیت دارند. 
وى با بیان اینکه نمى توان ادعا کرد شهر اسالمى هستیم 
اما بى اخالقى و بى عدالتى بین ما موج بزند و امیدوارم 
در این مسیر به ظهور اسالمیت شهر کمک کنیم، گفت: 
نظام خلقت احسن است و انسان احسن المخلوقین است 

و انتظار خداوند احسن العمل از ماست.
شــهردار اصفهان بیان کرد: در طول مدیریت شهرى 
اصفهان زحمات زیادى کشــیده شده و هر کس در این 
سال ها تالش کرده حال شــهر را بهتر کند. قصد همه 
شهرداران اصفهان از آقایان سقائیان نژاد، جمالى نژاد و 
نوروزى خدمت بیشتر به شهر بوده است و انتظار ما این 
است به سمت تحول و احسن االحوال و تحقق شعار این 

دوره مبنى بر «زندگى خوب» حرکت کنیم.
وى اظهار کرد: امسال شــهردارى بودجه خوبى دارد اما 
بخشى از بودجه ریشــه در قرض، وام و درآمدهایى دارد 
که موجب نارضایتى مردم است و مدیریت شهر به علت 
رویه هایى که از قبل شکل گرفته است، مجبور به تحمل 

این روند است اما باید راهى پیدا کنیم.
در این مراسم با حضور جمعى از مدیران استانى، شهرى، 
فرماندهان انتظامى و نظامى، علما، از زحمات چهار ساله 
قدرت ا... نوروزى شــهردار ســابق اصفهان و اعضاى 
شوراى پنجم شهر تقدیر شد و کلید نمادین سکاندارى 
شهر اصفهان از دست شهردار ســابق اصفهان به على 

قاسم زاده شهردار اصفهان تقدیم و تحویل شد.

معارفه شهردار اصفهان با حضور نماینده ولى فقیه در استان و استاندار اصفهان برگزار شد

کلید شهر به کلیددار جدید رسید

مدیرکل ســازمان زمین شناسى و اکتشــافات معدنى 
اصفهان با بیان اینکه امروز اصفهان تنها شــهرى است 
که فرونشست زمین به داخل منطقه مسکونى آن نفوذ 
کرده است، گفت: دیگر زمانى براى احیاى آبخوان دشت 
اصفهان- برخوار نداریم و تنها تا ســال در 1409 و در 
خوشبینانه ترین حالت تا سال 1418 فرصت براى نجات 

آبخوان داریم.
رضا اسالمى  با بیان اینکه ما فرصتى براى احیاى آبخوان 
اصفهان- برخوار نداریم و این آبخــوان در حال از بین 
رفتن است، گفت: با توجه به خشکسالى و تغییر اقلیم در 
آینده نزدیک بارندگى هاى ما سیل آسا خواهد بود و اگر 
نتوانیم این آبخوان را احیا کنیم، وقوع هر بارندگى فرقى 

به حال این دشت و زاینده رود نخواهد داشت.
اسالمى با اشــاره به اینکه در دشــت اصفهان- برخوار 
زیرساخت هاى حیاتى و استراتژیکى همچون نیروگاه، 
پاالیشگاه، ورزشگاه نقش جهان، فرودگاه، کریدور شمال 
به جنوب، شرق به غرب و همچنین آثار تاریخى بسیارى 
قرار دارد، تصریح کرد: امروز اصفهان تنها شهرى است 
که فرونشست به داخل منطقه مسکونى شهر نفوذ کرده 
و باید توجه داشت هیچ شهرى جنس آبرفت و ضخامت 

آن همانند اصفهان نیست.
وى توضیــح داد: 280 متــر ضخامت دانه ریز دشــت 
اصفهان -برخوار است و فرونشست لحظه به لحظه در 

حال پیش روى است.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
اعضاى باند سه نفره  که محموله اى از سالح هاى شکارى 
و جنگى غیرمجاز را از مرزهاى غربى کشــور به مرکز 

کشور قاچاق کرده بودند خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمى فر اظهار کرد: مأموران 
پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
در راستاى تشدید مقابل با قاچاقچیان سالح و مهمات با 
اشراف اطالعاتى خود از فعالیت اعضاى باندى در زمینه 
قاچاق سالح به مرکز کشور مطلع و بالفاصله موضوع را 

در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: مأموران با انجام تحقیقــات میدانى و رصد 
هوشــمندانه خود دریافتند کــه این باند قصــد دارند 
محموله اى از سالح هاى جنگى و شــکارى غیرمجاز 
را به وسیله یک دســتگاه کامیون از مرزهاى غربى به 

سمت اصفهان منتقل کنند که به همین منظور در محور 
مواصالتى استان مستقر و اقدامات الزم جهت شناسایى 

و توقیف خودرو انجام دادند.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در نهایت مأموران حین کنترل خودروهاى عبورى 
به یک دستگاه خودروى کامیون حامل بار خوراك آبزیان 
که از سمت استان هاى غربى کشور به سمت اصفهان در 

حرکت بود مشکوك و آن را متوقف کردند.
وى ادامه داد: پس از متوقف شدن خودرو مأموران طى 
هماهنگى بــا مقام قضائى از آن بازرســى کردند که در 
نتیجه این عملیات تعداد پنــج قبضه کلت کمرى و 42 

قبضه انواع سالح هاى شکارى غیرمجاز کشف شد.
سرهنگ هاشمى فر از دستگیرى سه نفر و تحویل آنها به 

مراجع قضائى خبر داد. 

آبخوان دشت اصفهان- برخوار 
تا سال 1409 هیچ آبى ندارد

جزئیات انهدام باند قاچاق سالح به مرکز کشور

فرماندار شهرستان خمینى شهر گفت: طبق آخرین آمار، 
میانگین تزریق واکسن در شهرســتان خمینى شهر تنها 
38 درصد بوده و این درحالى اســت که میانگین متوسط 
واکسیناسیون استانى 58 درصد است، آمار شهرستان در 

حدود 20 درصد از میانگین استانى پایین تر است.
علیرضا بصیرى اظهار داشت: کلیه مراکز 8 گانه تجمیعى، 
مراکز درمانى و اتوبوس ســیار آماده تزریق واکســن به 
شهروندان خمینى شهرى مى باشند، ولى متأسفانه تعدادى 
از مردم شهرســتان هنوز براى تزریق واکســن مراجعه 

نکرده اند.

فرماندار خمینى شهر با اشاره به اینکه با همکارى دانشگاه 
علوم پزشکى و شبکه بهداشت و درمان شهرستان، میزان 
کافى واکسن در شهرستان موجود است، از مردم شهرستان 
خمینى شهر درخواست کرد با حضور در مراکز تزریقى به  

افزایش آمار شهرستان کمک کنند.
وى بــا تأکید بــر اینکــه در صورتــى  کــه بخواهیم 
محدودیت هاى شهرستان برداشته شود باید حداکثر 70 
درصد از مردم خمینى شهر واکسینه شوند، گفت: تنها راه 
ایمن سازى شهرستان از بیمارى کرونا، واکسینه شدن مردم 

شهرستان  است.

با توجه به شروع فصل پاییز واکســن هاى آنفلوآنزا در 
داروخانه هاى خصوصى در حال توزیع است.

  رضا فدایى مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان، گفت: در حال حاضر واکسن  آنفلوآنزا 
در داروخانه هاى خصوصى در حال توزیع است و عموم 
مردم مى توانند آن را خریدارى کنند. وى افزود: واکسن 
آنفلوآنزا و واکســن کرونا هر کدام بــراى بیمارى هاى 

متفاوت استفاده مى شوند و هیچ تداخلى با هم ندارند.
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان بیان کرد: اولویت دریافت واکســن آنفلوآنزا با 
کسانى است که دچار بیمارى هاى مزمن، سالمندان و 
کسانى است که دچار نقص سیستم ایمنى بدن هستند 
اما دریافت این واکســن براى ســایر عموم مردم هم 

بالمانع است.

تنها 38 درصد  مردم خمینى شهر واکسینه شده اند

توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه هاى اصفهان 

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى اســتان 
اصفهان از برگزارى تور آشنایى با بناهاى 
تاریخى و محورهاى گردشگرى اصفهان 
ویــژه ناشــنوایان اصفهان به مناســبت 
پاسداشــت روز جهانى ناشــنوایان خبر 

داد.  
على کامیابى گفت: با توجه به فرارسیدن 
هشــتم مهرماه روز جهانى ناشنوایان، در 
تفاهم این اداره کل با اداره کل بهزیستى 
استان، برنامه مشترك فرهنگى ویژه این 
دســت از هموطنان با هویت جمعى خود، 

اجرا شد.
وى ادامــه داد: در این تور، ناشــنوایان 
اصفهانــى در گروه هاى ســنى مختلف، 
نوجــوان، جــوان و میانســال در قالب 
انجمــن حامیــان ناشــنوایان اصفهان، 
از محورهــاى گردشــگرى میــدان 
گردشــگرى  محــور  و  امــام(ره)  
دولتخانــه صفــوى اصفهــان بازدیــد 

کردند.
کامیابى تصریح کرد: بررسى ها حاکى است 
که بسیارى از شرکت کنندگان در این تور 
آشنایى با محورهاى تاریخى و گردشگرى 
اصفهان، اولین بــار بود کــه از این آثار 

به دلیل نقص عضو بازدید مى کردند.

اولین مهمانان رسمى 
بناهاى تاریخى 
 پس از کرونا
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بازیگرى است که عده زیادى او را به نام «سوسِن» ســریال «پایتخت» مى شناسند؛ برخى با «ماجراى 
نیمروز» او را به یاد مى آورند و عده زیادى هم این شــب ها محیا دهقانى را در نقِش نگار «هم ســایه» 
مى بینند. بازیگرى که در کارنامه کم تعداد فیلم هایش، کارهاى درخشانى مثل «شیار143»، «لیالج»، 
«قهر و آشتى» دیده مى شود. البته او این روزها در سریال هاى تلویزیون پرکارتر شده و در کناِر پخش 
«هم سایه» خودش به عنوان بازیگر نقش اصلى سریال «نجال» و حضور در سریال «خودخواسته» 

شبکه یک سیما به ایفاى نقش مى پردازد. 

 محیا دهقانى این شب ها در سریال «هم سایه» با نقش نگار دیده مى شود؛ 
ابتدا راجع به این مجموعه تلویزیونى توضیح بدهید.  

این پروژه از بهمن ماه کلید خورد و از اوایل اسفندماه به پروژه ملحق شدم. نقش کاراکترى به نام 
نگار را بازى مى کنم. نگار دخترى است تجمل گرا که شباهتش را زیاد در دختران و پسران 
امروز مى بینیم. دختران و پسرانى که مى خواهند با تجمل گرایى و داشته هاى خودشان 
حتى عشق شان را هم بخرند و در نهایت موفق نمى شــوند.  جذابیت و نقطه قوتى که 
در این کاراکتر وجود دارد قابل لمس بودن آن اســت. چیزى که در دهه من و قشرى 
که با آن ها ســروکار داریم دیده مى شــود. همه مى گویند پول از همه چیز 
مهمتر است اما عشــق و زندگى مشــترك را نمى توان با پول خرید و

 جلو برد.
 تجربه کار در ســینما و تلویزیون داشــتید؛  مشغوِل 
بازى در نقش «نجال» هســتید که اقبال مردم نسبت 
به آن باعث شــد تا دومین فصل آن جلوى دوربین 
برود. خودتان فکر مى کنید تلویزیون چطور مى تواند 

مخاطبش را حفظ و جذب کند. 
فیلمنامه خیلى مهم اســت که قوى بودن آن مى تواند مخاطب 
بیاورد و دومیــن موضوعى که اهمیت دارد تبلیغات اســت. اگر 
صداوســیما همچون سینما، براى ســریال هایش تبلیغ کند به 
نظرمن مخاطب و نســل جدید جذبش خواهند شــد.  من قبًال 
این اعتقاد را داشتم که فقط مى خواهم سینما کار کنم که اشتباه 
کردم. در زمانى ماجراى نیمروز را کار کردم ســریال پیشنهاد 
مى شد و نزدیک به سه سال سریال کار نکردم و بعد از آن زمان، 
متوجه شدم اشتباه است و باید براى مردم کار کنم. همه که سینما 
نمى روند و یا ســریال خانگى تماشــا نمى کنند و قشرى  هم بیننده 

تلویزیون اند؛ من آن قشر را ندیدم.
 مردم قرار است «نجال2 » را با بازى شما ببینند. سارا رسول زاده این نقش را 
یک بار در فصل اول بازى کرده و حاال شما به تعبیرى این ریسک را پذیرفتید 

و جلوى دوربین قرار گرفتید؛ چطور شد؟
در حقیقت براى من خیلى سخت بود. هر بازیگرى وقتى کاراکترى را بازى کند، براى بازیگر دیگرى خیلى 
سخت است که بتواند طورى آن نقش را بازى کند که مخاطب با آن کاراکتر دوباره همذات پندارى کند؛ 
به مراتب پذیرش چنین نقش هایى هم ریسک دارد و هم کار سختى است. من این ریسک را قبول کردم 
چون به خودم اعتماد داشتم. به آقاى تقیانى پور کارگردان هم گفتم «نجال1» خانم رسول  زاده و کل تیم 

بسیار عالى بازى کردند و کار دیده شد. 
 یکى از اتفاقاتى که در شخصیِت شما به چشــم مى خورد این است که در 
فضاى مجازى به سبک و سیاق برخى از همکارانتان فعال نیستید. موضع گیرى 
نمى کنید و حاشیه سازى را در دستور کارتان ندارید.  همچنین جایى طنز بازى 
مى کنید و جایى جدى و جایى هم مثِل «ماجراى نیمروز» یک کار سیاســى را 
مى پذیرید. ســخت انتخاب مى کنید و این طور که قبًال هم گفته اید دوست 
ندارید با خریدِن نقش و فالووربازى و از این کارهــا، وارد عرصه بازیگرى 

شوید؟
خیلى ســخت در این جایگاهى که امروز هســتم قرار گرفته  ام. در حِدّ توانم براى رســیدن به موفقیت 
تالش کرده ام. از ســال 1389 که وارد عرصه بازیگرى شــده ام و 11 سال اســت کار مى کنم هنوز به 
آن چیزى که مى خواســتم نرســیده ام. به همین خاطر از یک جایى به خودم گفتــم همه آن چیزهایى 
که در دانشــگاه یاد گرفتى را باید به صحنه نمایش بیاورى نه حاشــیه و برخى از موارِد خارج از هنر! من 
براى حاشیه ســاخته نشــدم؛ من آمدم دردى که در درونم اســت را تبدیل به هنرى بکنم که مخاطب 
بپذیرد. مى تواند در تئاتر، سینما و یا سریال باشــد. هر جایى که مخاطب براى آن پیامى دارد؛ براى من 
محتوا مهم است. ســریال «پایتخت» بازى مى کنم، چون از جنِس درد و خانواده مردم است. «ماجراى 
نیمروز»، مادر و پدرم آن دهه را گذرانده اند و آن فضا را دیده اند و بســیار کار خــوب و مؤثرى بود که باز 
مردم از آن استقبال کردند و حرفى براى گفتن داشــت. به طورکل دوست دارم در کارهایى ایفاى نقش 
کنم که هم براى مخاطب محتوا و مفهومى داشــته باشــد و آن قدر جذابیت، که منتظر قسمت هایش

 بماند. 
 در نمایش خانگى حضور نداشتید؛ دلیلى دارد؟

در نمایش خانگى یک پیشنهاد شد که به سرانجام نرسید. اما هر سال یک سینمایى کار کردم که متأسفانه 
به خاطر کرونا هنوز دو کارى که بازى کرده ام اکران نشده است. «لب خط» على جبارزاده و سال قبل«چند 

مى گیرى گریه کنى2» را کار کردم که هنوز روى پرده نیامده اند. 

از سوسِن «پایتخت» تا نگار «هم سایه» و «نجال2» 

محیا دهقانى: اشتباه کردم گفتم سریال بازى نمى کنم

مجید انتظامى: 
اثرى درباره

 حاج قاسم سلیمانى 
مى سازم

واکسن براى مهرآوران
 و اطلسى ثمرى نداشت؟

تغییرات«سالم تهران» 
ربطى به مجرى سابق 

نداشت

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمى همزمان با 
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس با مجید انتظامى 
هنرمند پیشکسوت عرصه موســیقى کشورمان 

دیدار و گفتگو کرد.
محمدمهدى اسماعیلى در این دیدار گفت: استاد 
انتظامى داراى آثار ارزشمند و ماندگارى در عرصه 
موســیقى به ویژه آثار دفاع مقدس هســتند که 
همواره در ذهن و خاطره ملت ما بــه عنوان آثار 
ماندگار نقش خواهد بست. ما در دوره جدید فعالیت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى منتظر تولید آثار 
فاخر و جدیدى از اســتاد انتظامى هستیم و براى 
این منظور شــرایط و نیازهاى تولیــد این آثار را 

فراهم خواهیم کرد.
در این دیدار مجید انتظامــى با قدردانى از حضور 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى بــه برخى از 
مشــکالت و دغدغه هاى حوزه موسیقى کشور 
اشاره نمود و بخشى از خاطرات خود در باره تولید 

آثارش را بازگو کرد.
وى همچنین تاکید کرد: چنانچه شرایط جسمى ام 
اجازه بدهد و در وضعیت مناسبى قرار بگیرم اولین 
اثرى که خواهم ســاخت درباره ارزش هاى واال و 
معنوى و تعلقات ملت ما به ویــژه فداکارى هاى 

سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى خواهد بود.
در پایان این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 

یک جلد مثنوى به مجید انتظامى اهدا کرد.

درگذشت ســیامک اطلســى بر اثر کرونا و البته 
شرایط نگران کننده عزت مهرآوران، پرسش هاى 
زیادى را در میان افــکار عمومى ایجاد کرده و در 
واقع مردم با اخبارى که دریافت مى کنند بیشــتر 

نگران حال خودشان و اطرافیان مى شوند. 
ایــن دو هنرمند هر دو واکســینه شــده بودند، 
حداقل درباره عــزت مهرآوران پایــگاه خبرى 
مشــرق از واکسیناســیون کامل او با واکســن 
«ایرانى» خبر داده بوده، این در حالى اســت که 
خبرگزارى صبا ادعا کرد که مهرآوران سینوفارم

 زده بود!
همه مى دانیم که واکسیناسیون از ابتال پیشگیرى 
چندانــى نمى کنــد، خصوصا در شــرایطى که 
واکسیناســیون به ســطح قابل قبولى نرسیده و 
چرخه انتقــال ویروس مختل نشــده، اما این که 
دو نفر بعد از واکســینه کامل به چنین شــرایطى 
دچار شــدند، کمى غرولند هاى مخالفان واکسن 
را تقویت مى کند، کمترین توقــع از مطلعین این 
است که درباره روند ابتالى هر دو نفر و حتى على 
ســلیمانى، اطالعات دقیق بدهند، چه واکسنى؟ 
آیا بیمارى زمینه اى داشــتند و جزئیات پر اهمیت 

دیگر. 

بازیگرى است که عده زیادى او را به نام «سوس
نیمروز» او را به یاد مى آورند و عده زیادى هم
مى بینند. بازیگرى که در کارنامه کم تعداد ف
«قهر و آشتى» دیده مى شود. البته او این ر
«همسایه» خودش به عنوانبازیگر نقش
شبکه یک سیما به ایفاى نقش مى پردازد

 محیا دهقانى این شب ها در س
ابتدا راجع به این مجموعه تلو
این پروژه از بهمن ماه کلید خورد و از او
نگار را بازى مى کنم. نگار دخترى
امروز مى بینیم. دختران و پس
حتى عشق شان را هم بخرند

در این کاراکتر وجود دارد قابل
که با آن ها ســرو
مهمتر استا

برد.  جلو
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شقایق دهقان: 

مهراب قاسم خانى همیشه رئیس، مافوق و باالتر بود
شــقایق دهقان در برنامه «کافه آپاراِت» فریدون جیرانى درباره 
نویســندگى و تأثیر مهراب قاسم خانى، همســر سابقش بر این 

آرزو گفت:
قطعا وقتى با گروهى کار مى کنید و کســى کنارتان اســت که 
دائم در حال نوشتن و نویســندگى و این هاست بر روى شما هم 
تاثیر مى گذارد اما این آخرى ها به مشکل خوردیم. آدم وقتى پیر 
مى شود، آستانه تحملش پایین مى آید و مهراب قاسم خانى همیشه 
رئیس بود و مافوق بود و باالتر بود و دیگر به جایى رسیده بود که 

گفتم خدایا اگر بخواهم االن شروع به نوشتن کنم کارم به چالش 
مى کشد و اصًال ولش کن و نمى خواهد. با مهراب قاسم خانى دو 

سال و نیم پیش متارکه کردیم.
وى گفت: مقدارى تنبلى خودم هم هســت اما همواره بازیگرى 
برایم راه آسان ترى بوده است. همیشه دلم مى خواسته نویسنده 
باشــم ولى همیشــه بازیگر بوده ام. االن دوباره دارم تالشم را 
مى کنم و اگر شروع به نوشــتن کنم و به نویسندگى وصل شوم 
خیلى از نقش هایى را که االن بــازى مى کنم بازى نخواهم کرد 

ولى نمى دانم چرا آدم ها براى رســیدن به آرزوهایشان این قدر 
تنبلند و همت نمى کنند.

دهقان که در سریال هایى نظیر «پاورچین» و «شب هاى برره» 
ایفاى نقش کرده، از سانســورها و ممیزى هاى عجیبى که آن 
زمان در تلویزیون اعمال مى شــد نیز پرده برداشت. او مى گوید 
زنان در سریال ها فقط مجاز به پوشیدن لباس هایى به رنگ هاى 
طوســى، مشــکى و قهوه اى بوده اند و حق اجازه گونه آرایشى 

نداشته اند.  

فیلم «زمانى براى مردن نیســت» با فروش تخمینى 90 میلیون دالر در بازارهاى جهانى، منجى پساکرونایى گیشه 
بین الملل مى شود.

براساس پیش بینى ها قسمت جدید مجموعه جاسوسى جیمز باند با عنوان زمانى براى مردن نیست از روز چهارشنبه، 
7 مهر در 50 بازار بین المللى از جمله انگلیس اکران شد.

میزان استقبال از این فیلم از حالت معمول غیرقابل پیش بینى تر است؛ فیلم هاى جیمز باند معموال تماشاگران در رده 
سنى باالتر را به سینما مى کشانند، گروه ســنى اى که امروزه به دلیل نگرانى از تهدید گونه هاى جدید کرونا تمایلى 
چندانى براى بازگشت به ســینماها ندارد. همزمان محدودیت هاى کرونایى هنوز در بســیارى از کشورهاى جهان 
اجرا مى شوند و در برخى کشــورها از جمله فرانسه، ایتالیا و آلمان بلیت خریدن و ســینما رفتن منوط به ارائه گواهى 
واکسیناسیون است. در کشورهایى چون کره جنوبى، ژاپن، استرالیا و بیشتر کشورهاى آسیاى شرقى، سخت گیرى هاى 
کرونایى تشدید شده اند به این معنا که بیشتر پردیس هاى ســینمایى تعطیل هستند و آنها که هنوز باز هستند تنها در 

بازه زمانى محدودى مجاز به فعالیت هستند. 
قســمت جدید مجموعه جیمز باند به کارگردانى کرى جوجى فوکوناگا ابتدا قرار بود آوریل سال 2020 (فروردین- 
اردیبهشت 99) اکران شود اما شیوع ویروس کرونا این نقشه ها را نقش برآب کرد و در 18 ماه گذشته 3 بار تاریخ اکران 
این فیلم مورد انتظار را به تعویق انداخت. ســاخت این فیلم250 میلیون دالر هزینه برده و دستکم 100 میلیون دالر 
صرف تبلیغ آن در جهان شده است از آن جهت سرمایه  گذاران این فیلم یعنى ام.جى.ام و یونیورسال پیکچرز ترجیح 
دادن رونمایى از ماجراجویى جدید مامور 007 را به زمانى بهتر موکول کنند که بلیت فروشى ها برایشان سود به همراه 
داشته باشد.انتظارها براى تماشاى فیلم زمانى براى مردن نیست خیلى باالست چون این فیلم پنجمین و آخرین حضور 

دنیل کریگ ستاره انگلیسى در نقش جیمز باند است.  

«جیمز باند» منجى گیشه بین الملل مى شود
ســارا حاتمى بازیگر جوان کشــورمان نقش متفاوتى را در فیلم جدید خود 

پذیرفت.
فیلم کوتاه «بلع» به کارگردانى حسین ترك جوش و تهیه کنندگى مشترك 
شقایق عزیزى و حسین ترك جوش که فیلمبردارى آن به اتمام رسیده است 

وارد مراحل تدوین شد.
سارا حاتمى بازیگر نقش مائده ریزآبادى در سریال زخم کارى، با پایان این 
مجموعه پیشنهادهاى مختلفى براى حضور در چند فیلم کوتاه داشت که در 
نهایت بازى در فیلم کوتاه بلع را پذیرفت. این هنرمند جوان کشــورمان در 

دومین تجربه تصویرى خود، نقش متفاوتى را در فیلم بلع ایفا مى کند. 
حســین ترك جوش پیش از این در فیلم هاى کوتاه «جدایى»، «انبار» و 
«ناجى»، جوایز مختلفى از فستیوال هاى بین المللى در بخش کارگردانى، 

بازیگرى و نویسندگى دریافت کرده است.
بلع به نویسندگى فاطیما اباحمزه و حسین ترك جوش براى حضور بین در 
جشنواره هاى بین المللى آماده مى شود. در خالصه داستان این فیلم آمده 

است: مى بلعم مرگ را تا ذره ذره در خونم جارى شود…
در فیلم کوتاه بلع، مهدى کوشکى و هامون سیدى هم ایفاى نقش مى کنند.

مائده «زخم کارى»  در فیلم جدیدش

ریدلى اســکات در مصاحبه جدید خود از پایان نوشــتن فیلمنامه قســمت بعدى 
«گالدیاتور» و آغاز تولید این پروژه پس از ساخت فیلم «ناپلئون» خبر داد.

این کارگردان 83 ساله سینما درباره روند ساخت دنباله «گالدیاتور» گفت: در حال 
حاضر فیلمنامه قسمت بعدى «گالدیاتور» را نوشته ام. پس از آنکه کار ساخت فیلم 

«ناپلئون» را به پایان رساندم، «گالدیاتور» آماده مى شود.
اولین بار نوامبر سال 2018 اعالم شــد که اسکات قرار اســت دنباله فیلم موفق 
«گالدیاتور» را با محوریت پسر لوسیال (کانى نیلسون) و کمدوس (واکین فینیکس) 

بسازد.
بنا به اعالم والتر پارکس تهیه کننده فیلم «مردان ســیاه پوش» داســتان دنباله 

«گالدیاتور» حدود 25 سال پس از داستان فیلم اصلى رخ مى دهد. 
اســکات که امســال دو فیلــم «آخریــن دوئــل» و «خانــدان گوچــى» را 
کارگردانــى کــرده قرار اســت قبــل از ســاخت دنبالــه «گالدیاتــور»، فیلم 
«کوله پشتى» را با محوریت زندگى ناپلئون بناپارت با نقش اولى واکین فینیکس

 نیز بسازد.

تهیه کننده «ســالم تهران» درباره تغییرات این «ریدلى اسکات» فیلمنامه «گالدیاتور 2» را تمام کرد
برنامه با شــروع ســرى جدید آن گفت: برنامه 
صبحگاهــى «ســالم تهــران» قرار اســت به 
همان شــیوه گذشــته و با همان رویکردها ادامه 
پیدا کند، اما کمى تغییر داشــته اســت. یکى از 
تغییرات برنامــه اضافه شــدن مصطفى امامى 
به عنــوان مجرى اصلــى به «ســالم تهران»

 است.
روح ا... رحیمى در پاسخ به این پرسش که حضور 
مصطفى امامى به عنوان مجرى اصلى این برنامه 
به دلیل حواشى پیش آمده براى قدسیه صالحى در 
فصل گذشته بوده است یا خیر، بیان کرد: معموال 
وقتى چنین اتفاقاتــى رخ مى دهد ذهن ها به این 
سمت حرکت مى کند که حواشى باعث این جا به 
جایى شده است، اما مجرى سابق برنامه همچنان 

در «سالم تهران» حضور دارد.
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تیم فوتبال ذوب آهن در دور تازه بازى هاى دوستانه اش سپاهان را متوقف کرد.
شاگردان مهدى تارتار پس از پیروزى مقابل فوالد در تهران، این بار در اصفهان 
به مصاف سپاهان رفتند و باوجود حضور ســتاره هاى تیم زردپوش، توانستند این 

تیم را متوقف کنند.
ذوب آهن پیش از این شش دیدار تدارکاتى را با تیم هاى امید ذوب آهن، آلومینیوم، 
پیکان، نساجى، فوالد و سپاهان برگزار کرده بود و چهار بازى دیگر نیز در برنامه 

این تیم وجود دارد.
سپاهان و ذوب آهن که از ابتداى هفته گذشته پس از پشت سر گذاشتن اردویى دو 
هفته اى بار دیگر تمریناتشان را در اصفهان از سر گرفتند، بعد از ظهر روز چهارشنبه 
در دیدارى دوستانه که در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد به مصاف هم رفتند که 
این مسابقه در پایان گلى به همراه نداشت و دو تیم به تساوى بدون گل رضایت 

دادند.
ذوب آهن و سپاهان طى اردوى دو هفته اى که در تهران برگزار کردند، مسابقاتى 
تدارکاتى در دستور کار داشتند و در شرایطى مقابل هم قرار گرفتند که رفته رفته 

شرایط بدنى بازیکنان از تمرینات پرفشار بدنسازى فاصله گرفته است.
تساوى صفر بر صفر در شــهرآورد دوستانه اصفهان در شــرایطى رقم خورد که 
ذوب آهن پیش تر آلومینیوم اراك را هم شکســت داده بــود و حاال با این نتیجه 
شــاگردان تارتار آمادگى خود براى حضــور در لیگ برتر را بــه معرض نمایش 

گذاشتند.
این تیم که تا روز آخر لیگ برتر فصل گذشــته یکى از گزینه هاى ســقوط بود و 

شرایط ســختى را تجربه مى کرد، پس از پایان لیگ به سرعت مهدى تارتار را به 
عنوان ســرمربى جدید این تیم انتخاب کرد و تغییرات گسترده اى در این باشگاه 

به وجود آمد.
ذوبى ها 12 بازیکن جدید را به خدمت گرفته اند و طبیعتا کار بســیار سختى براى 
هماهنگى نفرات جدید خواهند داشــت و در همین راستا بیشــترین تعداد بازى 
تدارکاتى را براى رسیدن به ترکیب اصلى جدید خود انجام داده اند.  همچنین این 
تیم خیلى زود اردوهایش را در اراك، اصفهان و پس از آن در تهران پیگیرى کرد و 

حاال پس از اقامتى کوتاه در اصفهان به تهران بازگشت.
امروز شنبه اردوى ذوبى ها در تهران شروع خواهد شد و این تیم سه بازى دوستانه 
را در پایتخت تدارك دیده اســت. در روز یک شنبه شاگردان تارتار باید به مصاف 
هوادار تهران برود؛ چهارشنبه با فجرسپاسى بازى خواهند کرد و پس از آن به مصاف 
استقالل تهران رفته و اردوى یک هفته اى این تیم به پایان خواهد رسید تا آنها براى 

دیدارهاى لیگ بیست و یکم آماده شوند.
ذوب آهن که پس از دو سال تلخ حاال با مهدى تارتار به دنبال حضور در نیمه باالى 
جدول است، در این دیدارهاى دوســتانه خود را به عنوان تیمى سرسخت معرفى 

کرده که بدون تردید حریف دشوارى براى مدعیان لیگ بیست و یکم خواهد بود.
در این بین نکته مهم این است که باید دید قرعه ذوب آهن براى لیگ بیست و یکم 
چگونه خواهد بود چرا که رقم زدن شروعى خوب، مى تواند در ادامه لیگ نیز به ذوب 
آهن کمک زیادى کند. باید دید در نهایت ذوب آهن در لیگ برتر چه عملکردى را 

از خود نشان خواهد داد.

گلزنى مهدى طارمى در بازى پورتو و لیورپول، سوژه کنایه کاربران فضاى مجازى 
به مهاجم سرشناس تاتنهام شده است.یک کاربر توئیترى با اشاره به گل طارمى در 
بازى سه شنبه شب، درباره مهاجم ایرانى پورتو نوشته است: او در لیگ پرتغال توپ 
مى زند و هیچ ارتباطى با فوتبال انگلیس ندارد اما آمار گلزنى اش جلوى چهار تیم 
برتر لیگ جزیره – منچسترسیتى، منچستریونایتد، لیورپول و چلسى – مشابه آمار 
هرى کین است.حتما در جریان هستید که لیورپول دومین تیم انگلیسى است که 
طارمى دروازه اش را باز کرده و مهاجم پورتو، فصل گذشته با یک سوپرگل – که به 

عنوان بهترین گل فصل اروپا انتخاب شد – دروازه چلسى را باز کرد.
جالب اینکه هرى کین مهاجم سرشناس تاتنهام هم از ابتداى فصل گذشته و در 

بازى با این چهار تیم، فقط دو بار موفق به گلزنى شده است. 
طبق آمار ترانسفرمارکت، کین در فصل گذشته لیگ جزیره و در 35 بازى، 23 گل 
زد و در بین چهار تیم برتر لیگ برتر انگلیس، منچستریونایتد تنها تیمى بود که هرى 
کین موفق به گلزنى به آن شد و در بازى رفت دو تیم که با پیروزى 1-6 تاتنهام به 

اتمام رسید، دو گل زد و یک پاس گل داد.

دربى دوستانه اصفهان نشان داد؛

ذوب آهن در مسیر 
تیم هاى سرسخت لیگ 21

ملى پوش ایرانى زنیت در جریان برترى این تیم برابر مالمو حضور کوتاه مدت 
و تأثیرگذارى داشت.

 H در یکى از مسابقات هفته دوم فصل 22-2021 لیگ قهرمانان اروپا در گروه
، تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ در حالى که همانند دیدار قبل سردار آزمون 
را جزو نفرات ذخیره داشت، در استادیوم گازپروم آرنا به مصاف تیم بدون امتیاز 

مالمو سوئد رفت.
زنیت در نیمه اول و در شــروع نیمه دوم دروازه مالمو را باز کرد، اما در دقیقه 
53 هم بخاطر اخراج یکى از بازیکنان تیم سوئدى، شرایط بهترى براى ادامه 

مسابقه به دست آورد و توانست دو گل دیگر به ثمر رساند.
سردار آزمون در دقیقه 75 به جاى کوژیائف، زننده گل دوم زنیت وارد زمین شد 

که پس از این تغییر و هجومى تر شدن سیستم این تیم، آنها توسط سوتورمین 
به گل سوم دست پیدا کردند و در آستانه برترى قرار گرفتند.

در شرایطى که بازى با برترى سه بر صفر زنیت رو به پایان بود، سردار آزمون 
با فرار سریع و تماشایى از میانه زمین آخرین موقعیت مسابقه را در دقیقه 94 
ترتیب داد که حرکت تند و تیز در عرض و در نهایت شــوت ُپرقدرت او با دفع 

دروازه بان مالمو همراه شد، اما در ریباند وندل توانست گل چهارم را بزند.
یــاران آزمون کــه در نخســتین مســابقه لیگ قهرمانــان اروپــا با یک 
گل در خانــه چلســى انگلیس شکســت خورده بودنــد، در شــهر زنیت با 
4 گل از ســد مالمو ســوئد گذشــتند تا در جدول گــروه H ایــن رقابت ها

 سه امتیازى شوند.

مربى تیم فوتبال سپاهان گفت: تحلیل درستى از جوانان فردى بازیکنان و مسائل فنى تیم 
داریم و سعى کردیم تمرینات را بر این اساس برنامه ریزى کرده و کار بزرگى براى سپاهان 

انجام دهیم.
علیرضا مرزبان با اشاره به یارگیرى این تیم و خرید هاى پر سروصدایش گفت: طورى یارگیرى 
کردیم که در هر پست دو بازیکن خوب داشته باشــیم. تیم ما تلفیقى از بازیکنان باتجربه و 
جوان اســت؛ الزم بود با توجه به اینکه داعیه قهرمانى داریم و در آسیا هم شرکت مى کنیم، 
تیمى کامل ببندیم. در حال حاضر از تیمى که داریم راضى هســتیم، اما فراموش نکنیم که 
سپاهان چند مهره با ارزش و کلیدى خود را از دســت داد و الزم بود جایگزین مناسب براى 

آنها پیدا کنیم.
مرزبان با اشاره به از دســت دادن مهره هاى تاثیرگذار فصل قبل از جمله پیام نیازمند تاکید 
کرد: نیازمند را از دســت دادیم؛ هرچند گلر هاى باکیفیتى به تیم ما اضافه شــدند، اما قطعًا 
جاى خالى او را احســاس خواهیم کرد. در کنار على کى خســرو و نیما میرزازاد، کریستوفر 
کنت را از یونان به خدمت گرفتیــم. امیدوارم آنها به خوبى جاى خالــى پیام را پر کنند چرا 
که هر ســه کیفیت خوبى دارند. از این رو ســعى کردیم بهترین ها را بــه خدمت بگیریم. 
همه جاى دنیا به این شــکل است و تیم ها به دنبال بهترین ها هســتند؛ پس کار ما چندان

 غیر طبیعى نبود.
وى درباره اهداف ســپاهان در فصل پیش رو خاطر نشــان کرد: طبیعى است که به دنبال 
قهرمانى در لیگ برتر هستیم؛ توانایى این کار را داریم و براى رسیدن به آن تالش مى کنیم. 
البته مى دانیم رقابت سختى پیش روى ما خواهد بود. بدون شک سپاهان تنها مدعى قهرمانى 
لیگ برتر نیست و تیم هاى دیگرى هم پا به پاى ما تالش مى کنند و رقابت تنگاتنگى با هم 

خواهیم داشت. سپاهان براى رسیدن به این هدف تمام تالش خود را به کار مى گیرد.
مربى تیم ســپاهان با تاکید بر اینکه در کنار تالش براى قهرمانى، بازى زیبا نیز از اهمیت 
ویژه اى برخوردار است گفت: فصل قبل براى رســیدن به قهرمانى خیلى تالش کردیم؛ از 
عملکرد خودمان راضى هستیم چون سعى کردیم کیفیت خوبى از خود به نمایش بگذاریم و 

در ادامه نیز همان راه را تکرار خواهیم کرد. 

سرمربى و کاپیتان نساجى دیدار یوونتوس و چلسى که با برترى یک بر صفر بانوى پیر ایتالیا 
به پایان رسید را در کنار هم تماشا کردند.

مسابقه حساس هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا بین یوونتوس و چلسى در شرایطى انجام شد 
که کادر فنى نساجى مازندران در کنار هم به تماشاى این بازى پرداختند و آن را مورد ارزیابى 

قرار دادند.
ساکت الهامى و دستیارانش به همراه مسعود شجاعى، کاپیتان سابق تیم ملى که روز سه شنبه 
پیش به جمع بازیکنان نساجى اضافه شده، در محل اردوى این تیم در شهر سارى مسابقه 

یوونتوس و چلسى را نظاره و آنالیز کردند.
مسعود شجاعى که ازجمله باسابقه ترین فوتبالیست هاى تاریخ ایران در اروپا به شمار مى رود 
و چهار سال در اسپانیا و دو فصل در یونان تجربه بازى دارد، شناخت دقیقى نسبت به بازى 

تیم هاى این قاره دارد و حاال در شرایط جدیدى مشغول بررسى رقابت هاى اروپایى است. 
کاپیتان سابق تیم ملى ایران که به نظر مى رسد آخرین سال فوتبال خود را در نساجى مازندران 
سپرى خواهد کرد و پس از آن در کسوت مربیگرى مشغول خواهد شد، هم اکنون در جمع 

دستیاران الهامى حضور دارد و ارتباط نزدیکى با آنها برقرار کرده است.

مربى سپاهان:

براى قهرمانى باید باکیفیت بازى کنیم
حمله با قمه به بازیکنان

 و نابینا شدن یک فوتبالیست

نادى:

نمى دانم چرا من را مقابل فدراسیون 
قرار داده اند

مهاجم سابق ذوب آهن:

حسینى در بازگشتم به پیکان 
تأثیرگذار بود

تحلیل یووه- چلسى 
بین ساکت و شجاعى

یک اتفاق بسیار تلخ، لیگ جوانان اســتان آذربایجان شرقى را سوژه رسانه ها 
کرده است.داستان از این قرار است که روز سه شنبه هفته گذشته و در مرحله 
نیمه نهایى لیگ جوانان اســتان آذربایجان شرقى – در برخى از رسانه ها گفته 
شده که مسابقه در رده بزرگســاالن بوده – دو تیم ارس تجارت تبریز و باران 
اسپورت مرند در اســتادیوم تختى به مصاف یکدیگر رفتند. این بازى با نتیجه 
3 بر یک به نفع تیم ارس تجارت تبریز جریان داشت که در دقیقه 80 هواداران 
تیم باران اسپورت مرند به زمین بازى هجوم آورده و با سالح سرد به بازیکنان 

ارس تجارت حمله ور شدند!
بر اساس اطالعاتى که در سایت هاى خبرى منتشر شده، در این حادثه تلخ و 
عجیب، 7 نفر مصدوم شدند که حال سه تن از آنها وخیم گزارش شده و گویا یکى 
از بازیکنان ارس تجارت کامال بینایى اش را از دست داده است هر چند که برخى 

اخبار حاکى از آن است که بینایى یک چشم او برگشته است. 
در ویدیوهایى که از این مسابقه جنجالى منتشر شده، اتفاقاتى داخل زمین رخ 
داده که نشان مى دهد برخى از افراد، زمین مسابقه را با میدان جنگ اشتباه گرفته 
بودند که نتیجه اش، نابینا شدن یک بازیکن جوان بوده و حاال باید دید هیئت 
فوتبال استان آذربایجان شرقى و همچنین نیروى انتظامى و نهادهاى دیگر چه 

برخوردى با عوامل این حادثه تلخ خواهند داشت.

کاپیتان پیشــین تیم ملى والیبال گفت: دوســت ندارم کسى به خاطر پیشبرد 
اهدافش از نام من سوء استفاده کند.

محمدرضا داورزنى در اظهار نظر اخیر خود در مورد منتقدانش که از رادیو پخش 
شد،  ستاره هاى پیشــین تیم ملى والیبال را مورد خظاب قرار داد و گفت: رفقا 
دشمن نشده اند. درد این دوستان والیبال نیست، این دوستان درد خودشان را 
دارند که سرمربى تیم ملى، رئیس یا دبیر فدراسیون نیستند. 14 تیم لیگ برترى 
و 38 تیم دسته اولى به این دوستان اعتماد نکرده تا تیم خود را دست آنها بسپارد.

بهنام محمودى، محمد ترکاشوند و على نادى، بازیکنان پیشین تیم ملى هستند 
که رئیس فدراسیون والیبال با جمالت تندى به آنها حمله کرده است. على نادى، 
کاپیتان پیشین تیم ملى اما از اینکه در کنار منتقدین و در واقع مخالفین داورزنى 

قرار گرفته، تعجب کرده است.
نادى در این مورد اظهار داشت: من هیچگونه مصاحبه انتقادى علیه فدراسیون 
و عملکرد تیم هاى ایرانى در میادین مختلف آســیایى و جهانى انجام نداده ام. 
من حتى بعد از قهرمانى ایران در مسابقات قهرمانى آسیا به خاطر جوانگرایى 
مناســبى که در تیم انجام و به قهرمانى منتهى شــده بود به داورزنى تبریک 
گفتم. به اعتقاد من، کسب عنوان سومى جهان توسط تیم نوجوانان ایران هم

 کار بزرگى بود.
کاپیتان پیشین تیم ملى ادامه داد: بهنام محمودى از داورزنى و فدراسیون والیبال، 
انتقاداتى کرده ولى نمى دانم در این بین چرا نام من آورده شده است؟! هر کس 
مسئول حرف هاى خودش است و من هم اگر انتقادى داشته باشم به صراحت و 
بدون واسطه آن را مطرح خواهم کرد. چون هیچگونه اظهار نظرى در مواردى 
که مطرح شده نکرده ام، به خاطر نام بردن از اسمم در رسانه هاى مختلف، حق 

شکایت را براى خودم محفوظ مى دانم.
نادى گفت:  نمى دانم چرا من را مقابل فدراسیون قرار داده اند. انتقاد باید بدون 
قصد و غرض باشــد ولى انتقادهایى که علیه فدراسیون مطرح شده، مغرضانه 
اســت. باید نیمه پر لیوان را هم دید و منصفانه، قضاوت کرد تا حرف هایى که 

مطرح مى شود به یک انتقاد درست ختم شود. 

پیمان رنجبرى که در نیم فصل دوم لیگ بیستم در خط حمله تیم ذوب آهن با 
هدایت مجتبى حسینى بازى مى کرد به تازگى به تیم پیکان پیوسته و دوباره 
شاگرد حسینى شده است. این مهاجم حضور حسینى روى نیمکت پیکان را یکى 

از دالیل پیوستنش به این تیم دانست. 
پیمان رنجبرى درباره دلیل بازگشت خود به تیم فوتبال پیکان اظهارکرد: پنج 
سال قبل در تیم پیکان بودم. این باشگاه از لحاظ ساختارى و سخت افزارى از 
باشگاه هاى خوب کشورمان است و به دلیل شناخت قبلى ام از پیکان و حضور 
مجتبى حسینى در این تیم تصمیم گرفتم بار دیگر به پیکان بیایم.وى درباره 
اینکه آیا کار کردن زیرنظر مجتبى حسینى در ذوب آهن، در انتخاب تیم پیکان 
براى ادامه فوتبالش تاثیرگذار بوده است، عنوان کرد: قطعًا حضور حسینى در 

پیکان براى بازگشت من به این تیم تاثیرگذار بود. 
نیازى به گفتن این موضوع نیســت کــه وى از مربیان جــوان و فنى فوتبال 
کشورمان است و همه آن را مى دانند. در نیم فصلى که زیر نظر حسینى در ذوب 
آهن بازى کردم، شرایط براى من خیلى خوب بود و چیزهاى زیادى از وى یاد 
گرفتم که واقعا براى من موثر بود. به همین دلیل دوست داشتم بار دیگر زیرنظر 
حسینى کار کنم و خدا را شاکرم که با حضورش در پیکان من هم توانستم به این 
تیم بیایم.مهاجم تیم فوتبال پیکان و آقاى گل سابق لیگ یک که در دو سال 
اخیر به دلیل مصدومیت تا حدى از دوران خوب خودش فاصله گرفته در پاسخ به 
این سوال که تا چه اندازه به بازگشت به روزهاى اوجش در پیکان امیدوار است، 
گفت: قطعا امسال تمام تالش خود را به کار مى گیرم تا ابتدا در پیکان مثمرثمر 
باشم و در ادامه بتوانم توانایى هاى خودم را هم نشــان بدهم. خیلى به تکرار 

روزهاى خوبم در پیکان امیدوار هستم.

طارمى، سوژه کنایه به کاپیتان تاتنهام

آزمون آمد و زنیت با 4 گل برد

س ر جم ه ب
بازى سه شنبه شب،
مى زند و هیچ ارتباط
–برتر لیگ جزیره – م

هرىکیناست.حتم
طارمى دروازه اش را

ملى پوش ایرانى زنی
و تأثیرگذارى داشت
یکىاز مسابقات در
، تیم فوتبال زنیت س
را جزو نفرات ذخیره

رفت. مالمو سوئد
زنیت در نیمه اول و
53 هم بخاطر اخراج
مسابقه به دست آور
سردار آزمون در دقیق

سپرى خواهد کرد و پس از آن در کسوت مربیگرى مشغول خواهد شد، هم اکنون در جمع 
دستیاران الهامى حضور دارد و ارتباط نزدیکى با آنها برقرار کرده است.
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اصالحیه - آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم 
خانم آرزو شمس میدانى خواهان طوبى خجندى جزى دادخواستى به خواسته مطالبه 
در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
1400 / 238 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 21 / 7 / 1400 چهارشنبه ساعت 2/30 بعد 
از ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد . 1186662 /م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /7/136

در بازگشایى مدارس به عنوان یکى از اماکن تجمعى، فراهم 
کردن شــرایط الزم براى حفظ سالمت فرهنگیان، دانش 
آموزان و ســایر کارکنان که بالغ بر 15 میلیون نفر جمعیت 
کشــور را تشــکیل مى دهند و به منظور کاهش مواجهه، 
قطع زنجیــره تماس بیمارى کوویــد19 از اهمیت باالیى 

برخوردار است.
در بازگشایى مدارس ضرورت دارد عالوه بر رعایت اصول 
بهداشتى، مقررات ویژه اى از طریق فاصله گذارى اجتماعى، 
براى کاهش مواجهات، متناســب با سطح اضطرار و درجه 

اهمیت فعالیت آموزشى و مهارتى در نظر گرفته شود.
توجه به پیشگیرى از تجمع، رعایت فاصله گذارى در ترددها و 

تهویه مناسب از موارد قابل توجه در بازگشایى مدارس است 
و کماکان اولویت ها شامل شستن دست ها، فاصله فیزیکى 
مناسب و استفاده از ماسک براى همه افراد در مدرسه مورد 
تاکید است. در شــرایطى که مدارس براى بازگشایى آماده 
مى شوند، نیاز اســت که عالوه بر تشکیل کمیته سالمت 
مدرســه، ارزیابى وضعیت آمادگى مدرسه مطابق با چک 
لیســت هاى ابالغى وزارت بهداشــت و وزارت آموزش و 
پرورش انجام شده و به برنامه هاى آموزش سالمت و رعایت 
بهداشت فردى براى دانش آموزان و مخاطبان توجه شود. 
در ضمن باید سالمت دانش آموزان توسط مراقبان یا رابطان 

سالمت پایش و مراقبت شود. 

دبیرکل جمعیت هالل احمر گفت: بیســت  و ســومین 
محموله واکســن کرونا تهیه شــده از ســوى جمعیت 
هالل احمر حاوى 6 میلیون دوز واکسن، روز پنج شنبه 
هشــتم مهرماه در فرودگاه امام خمینى (ره) به وزارت 

بهداشت تحویل داده شد.
محمدحسن قوســیان مقدم از ورود دومین محموله 6 
میلیون دوزى واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت 
خبر داد و گفت: در اولین هفته  مهرمــاه دو محموله به 
میزان 12 میلیون دوز واکســن کرونا توسط هالل احمر 
وارد کشور شد که هر دو محموله 6 میلیون دوزى، از نوع 

سینوفارم و براى سنین زیر 17 سال بوده است.

به گفته وى، در مجموع این جمعیت از اردیبهشــت ماه 
تاکنون 52 میلیون و 390 هزار دوز واکســن به کشور 

وارد کرده است.
سخنگوى هالل احمر در ادامه با اعالم اینکه «هالل احمر  
وارد کننده اصلى واکسن در کشور  است» تصریح کرد: 
هالل احمر صرفا وارد کننده دارو و واکسن است و تایید 
سالمت و تشخیص نحوه مصرف محموله هاى وارداتى 
واکسن  بر اساس شرایط داخلى قطعا بر عهده سازمان 
غذا و دارو و کمیته هاى علمى مرتبط با ستاد ملى کرونا 
است و بر همین اساس حرف و نظر آنها در این زمینه باید 

مدنظر قرار گیرد.

چگونه از انتقال کرونا در 
مدارس جلوگیرى کنیم؟

دومین محموله 6 میلیون 
دوزى واکسن رسید

بازگشت به زندگى 
   ایرنا | مرد باغملکى با 90 درصد درگیرى ریه بر 
اثر ابتال به کرونا به زندگى سـالمى دوباره کرد. این  
بیمار مبتال به کرونا بعد از 40 روز بسـترى در بخش 
آى سى یو بیمارستان شهید طباطبایى باغ ملک پس 

از بهبودى کامل از بیمارستان مرخص شد.

پرستار دیگرى
 آسمانى شد

   ایسـنا | مهدى صالحى پرسـتار کرمانشاهى روز 
هفتم مهر بر اثر ابتال به کرونا جان باخت. این شهید 30 
ساله مدافع سالمت در محل بیمارستان فارابى کرمانشاه 
خدمت مى کرد اما پس از روزها بسـترى جـان به جان 

آفرین تسلیم کرد.

واکسنى که 
مانع کرونا نیست

   ایسـنا |  اگرچه بیمارى آنفلوآنـزا در افراد پرخطر 
مى تواند کشنده باشـد، اما باید توجه کرد که در مواردى 
مانند پیشگیرى از ابتال به بیمارى کووید 19، پیشگیرى 
از سرماخوردگى و پیشگیرى کامال قطعى در آنفلوآنزاى 
قطعى کارایى نـدارد.  باید توجه کرد که واکسیناسـیون 
همگانى علیه آنفلوآنـزا در هیچ یک از کشـورهاى دنیا 

توصیه نمى شود.

آگهى تغییرات
شرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مســئولیت محدود به شماره ثبت 64043 و 
شناسه ملى 14008962723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت از اصفهان به کاشان 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزى ، شهر کاشان، محله 
زیارتى ، کوچه ((تفرشى)) ، کوچه شهید محمود قدیرى ، پالك 0 ، طبقه همکف و کد 
پستى به شماره 8715146189 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1201052)

آگهى تغییرات
شرکت پارسیان تراز آتشگاه سهامى خاص به شــماره ثبت 48310 و شناسه ملى 
10260665210 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - زهرا صدرالدین به شماره ملى 1290751587 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، محمد صدرى به شماره ملى 1285137175 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و احمدرضا صدرى به شماره ملى 1284792641 به سمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1201007)

آگهى تغییرات
شرکت پنام پوشان پلیمر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 34016 و شناسه ملى 
10861950166 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : زهرا مومنى به کدملى 5419166585به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره و فاطمه شفیعى به کدملى 5410148932 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و 
مهدى طیبى به کدملى 1289531285 به ســمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1201025)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ستارگان ایده پرداز پارتاك درتاریخ 1400/06/23 به شماره ثبت 68737 به شناسه ملى 14010273371 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :اجراى عملیات برق و نیرو شامل نصب و اتوماسیون و ابزار دقیق و الکترونیک صنعتى، 
تولید و طراحى و نظارت و مونتاژ و راه اندازى و تعمیر و نگهدارى اتوماسیون صنعتى (پى ال سى، لوگو، میکرو، درایور) و ادارى. ارائه کلیه فعالیتها شامل نصب و راه اندازى کلیه پروژه هاى صنعتى برق والکترونیک - کابل کشى هوایى و زمینى، نصب انواع تابلوهاى برق زمینى و هوایى و کلیه خدمات فنى برقى شامل امور پیمانکارى و نظارت 
در زمینه اجرا ، نصب، تست، راه اندازى، کنترل، بهره بردارى، نگهدارى، تعمیر، سرویس، بازسازى. ، تولید نظارت خرید و فروش تعمیر و نگهدارى کلیه تجهیزات برقى (تولیدکننده هاى برقى و مصرف کننده هاى برقى) هیدرولیکى، پنوماتیکى، طراحى و نظارت اجراى و نگهدارى پروژه هاى شبکه هاى برق فشار ضعیف . ارایه کلیه 
خدمات تاسیساتى، خرید و فروش، طراحى، نظارت تعمیر و نگهدارى و مونتاژ تابلوهاى تک فاز و سه فاز فشار ضعیف و اسکلت تابلوها، تولید، طراحى، مونتاژ، نظارت ،تعمیر و نگهدارى ماشین آالت صنعتى. کابل کشى ، نظارت و اجراى طرح هاى صنعتى . خرید ، فروش، نظارت، مونتاژ، تعمیر و نگهدارى بردهاى الکترونیکى و صنعتى 
.نظارت وارائه کلیه فعالیتهاى برق ساختمان- طراحى ومشاوره ونصب واجراى هوشمندسازى ساختمان(BMS)- نظارت ونصب،راه اندازى،تعمیرونگهدارى سیستمهاى امنیتى ومداربسته واعالم حریق. طراحى و مشاوره و نصب و اجرا هوشمند سازى ساختمان (BMS ). طراحى نصب و راه اندازى کلیه سیستم هاى الکترونیکى 
اعم از نصب دوربین هاى مداربسته و انتقال تصویر و سیستم هاى کنترل کیفیت نصب و راه اندازى و فروش سیستمهاى سانترال نصب و راه اندازى و اجراى شبکه هاى کامپیوترى دزدگیر حرفه اى. طراحى و نصب و اجراى کلیه سازه هاى LSF . مشاوره و اجراى خدمات برق در زمینه کشاورزى و گلخانه ایى.خرید و فروش، تولید و 
توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى 
موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فنارت ، خیابان مشتاق دوم ، کوچه آسیاب ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8158311374 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 14006171797001 مورخ 1400/06/17 نزد بانک صادرات شعبه چهار راه آپادانا با کد 1901797 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امیر جعفریان به شماره ملى 1130230783 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مرتضى سعادتى انارکى به شماره ملى 1249511402 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد اکبرى پنارتى به شماره ملى 1270914227 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باش اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ریحانه جعفرى سنجوانمره به شماره ملى 1293365866 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى اسفندیار مرادیان تشنیزى به شماره ملى 6330014981 به 

سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1201038)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى ســداد صنعت اصفهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
12096 و شناســه ملى 10260331325 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
طبق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع 
عمومى فوق العــاده 99/05/15در خصوص 
افزایش ســرمایه به هیأت مدیره و با رعایت 
تشریفات مقرر اساســنامه و الیحه اصالحى 
قانون تجارت و رعایت ماده 185 ، ســرمایه 
شــرکت از محــل مطالبات ســهامداران و 
صدور سهام جدید از مبلغ شــانزده میلیارد 
و پانصد میلیــون (16500000000) ریال 
به مبلغ بیســت و هشــت میلیــارد و پانصد 
میلیون(28500000000)ریــال افزایش 
یافت و ماده 5 اساسنامه بصورت زیر اصالح 
گردید: (( سرمایه شرکت مبلغ بیست و هشت 
میلیارد و پانصــد میلیون(28500000000)
ریال منقسم به دو میلیون و هشتصد و پنجاه 
هزار سهم ده هزار ریالى مى باشد که صد درصد 
آن پرداخت شده است . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1201026)

آگهى تغییرات
شرکت بنا راه شمس سهامى خاص به شماره 
ثبت 1807 و شناسه ملى 10260635799 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1400/06/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - آقاى بهنام ســلطانپور به 
کدملى 1292960477 بسمت رئیس هیئت 
مدیره ، آقاى على شمســى ارمندى به کدملى 
4669699423 بســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره ، آقاى صادق سرگلزائى به کدملى 
3732091414 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد عادى و ادارى و مالى و تعهد آور شرکت 
از قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر اســت. - خانم طیبه ترکاشوند 
بــه کدملــى 3258433402 و خانم مرضیه 
ریشهرى تنگستانى به کدملى 1271546302 
بترتیب بســمت بازرس اصلــى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى فالورجان 

(1201034)

آگهى تغییرات
شــرکت موج مدرن اســپادانا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1569 و شناســه 
ملــى 10260655745 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه 
گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
شد: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد : تولید و واردات و 
صادرات تجهیزات پزشکى و بهداشتى . 
سرمایه شرکت از مبلغ 12401000000 
ریال به13401000000 ریال از طریق 
مطالبات حال شــده و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بشرح 
زیراصالح شــد : سرمایه شــرکت مبلغ 
13401000000 ریال نقدى اســت که 
به 1340100سهم با نام عادى10000 
ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1201036)

آگهى تغییرات
شــرکت احیا فــوالد آروین شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 49531 
و شناســه ملــى 10260678960 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : آیدا همتى قهفرخى به شماره ملى 
1272999165 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مرضیه حیدرى به شــماره ملى 
1171204442 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و مســعود همتى به شماره 
ملى 1819219666 به ســمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء 
مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر است.مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بــود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1201037)

آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا گران نقش جهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 24513 و شناسه ملى 
10260453016 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/08 
آقاى مســعود انصارى به شــماره ملى 
1291123148 بســمت مدیرعامــل و 
رئیس هیات مدیره ، آقــاى رضا بابائى به 
شماره ملى 0322693497 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره ، آقاى محسن شاهى به 
شماره ملى 4284273914 ، خانم الهام 
موسوى به شــماره ملى 1290493731 
و آقاى محمد حســین انصارى به شماره 
ملى 1274013501 بسمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء نائب رئیــس و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1201041)

آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا گران نقش جهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 24513 و شناسه ملى 
10260453016 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - آقاى مســعود انصارى به شــماره ملى 
1291123148 ، آقاى محســن شاهى به 
شــماره ملى 4284273914 ، آقاى رضا 
بابائى به شــماره ملــى 0322693497 ، 
خانــم الهام موســوى بــه شــماره ملى 
1290493731 و آقــاى محمد حســین 
انصارى به شــماره ملى 1274013501 
بســمت اعضاء اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - موسسه 
حسابرسى و خدمات مدیریت اطمینان فرد 
به شناســه ملى 10103587030 بسمت 
بازرس اصلى و خانم فوزیه محمدى به شماره 
ملى 1828301061 بســمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1201047)

روى موج کووید-19

این روزها زمزمه رفــع محدودیت هــا و ممنوعیت هاى 
کرونایى آن هم بعد از همه گیرى وحشتناك موج پنجم این 
بیمارى به گوش مى رسد و در این میان بخش گردشگرى 
که مانند بســیارى از حوزه ها و فعالیت هــاى اقتصادى 
ضربه اى سهمگین خورده باید دوباره روند بهبود خود را طى 
کند و احیا شود که نخستین اقدامى که در این رابطه به گوش 

مى رسد بحث برداشتن منع صدور روادید است.
اما همزمان با اقدامات مربوط به برداشتن منع صدور روادید 
باید کارهایى هــم براى تکمیل واکسیناســیون عمومى، 
آموزش دست اندرکاران حوزه گردشگرى، تبلیغات گسترده 
درباره امنیت کشــور و ایجاد اطمینان خاطر در گردشگران 
نسبت به واقعیت ایران انجام شود، در غیر این صورت این 

امر تاثیر محسوسى بر این صنعت و حوزه نخواهد داشت.
عرفان فکرى، کارشناس گردشگرى و جهانگردى، درباره 
برداشته شــدن منع صدور روادید و الزاماتى که باید براى 
رسیدن به این هدف رعایت شود، گفت: اکثر کشورهاى دنیا 
از جمله ترکیه منع صدور روادید را برداشتند و  گردشگران از 
ایران و کشورهاى دیگر به ترکیه سفر مى کنند. معتقدم منع 
صدور روادید اقدامى مثبت است به خصوص اینکه در کشور 

ما واکسیناسیون با سرعت در دست انجام است.
او با اشــاره به اینکه در 2 ســال اخیر بخــش عمده اى از 
فعالیت هاى بومگردى از بین رفت، هتل ها بسته شدند و تور 
لیدرها و آژانس هاى مسافرتى در این مدت از نظر معیشتى 
دچار مشکل شــدند، توضیح داد: این افراد از فعالیت در این 
حوزه خارج شــدند و در کارهاى دیگرى مشغول شده اند، 
باید دوباره فعالیت در حوزه گردشــگرى شروع شود؛ اما از 
طرفى باید پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 

رعایت شود.
وى ادامه داد : بــه نظر مى رســد که باید تمــام فعاالن 
گردشگرى آموزش الزم را براى شــروع مجدد فعالیت در 

این حوزه برمبناى رعایت پروتکل ها ببینند.
به گفته فکرى، آموزش ها بسیار مهم است و در عین آنکه 
اگر همزمان با این اقدامات، براى رفع منع روادید انجام شود، 
خیلى از مشکالت مرتفع مى شود. اگر صنعت گردشگرى 
زودتر راه بیافتد، عده زیادى در این حوزه مشــغول به کار 
مى شوند و ارز آورى زیادى هم به همراه خواهد داشت و کلید 

این ماجرا آن است که آموزش ها ارائه شود.
فکرى با اشــاره به اقداماتى که ترکیه براى گشودن دوباره 

درهاى کشور به روى گردشــگران انجام داده است، گفت: 
ترکیه براى این امر نخست تمهیدات الزم را در نظر گرفت، 
براى مثال تست پى. سى. آر را با قوت اجرا مى کند و به شدت 
در این مورد سخت گیر است. گردشگران در مبدا و مقصد چند 
بار کنترل مى شوند زیرا اگر  ورود گردشگران اصولى و همراه 

با تست و واکسن باشد، مشکلى پیش نمى آید.
او با اشــاره به ضرورت ایجاد آمادگى هاى روانى در مردم 
براى پذیرش گردشــگر بیان کرد: از سویى  جامعه جهانى 
باید از نظر روانى آماده شود، زیرا بسیارى از کشورها اطالع 
دارند که ایران دوران همه گیرى سختى را پشت سر گذاشته  
است. اینگونه نیست که گردشگران ساده به ایران بیایند، در 

نتیجه باید درباره اینکه ایران از نظر کرونا کشورى امن است، 
اطالع رسانى شود. دیگر حوزه اى که همیشه در آن ضعف 
داشتیم و هنوز هم داریم این است که درباره ایران باید درست 
تبلیغ کنیم که امن است، مخصوصا بعد از اتفاق هایى که در 

افغانستان افتاد باید این امر ضرورى است.
این کارشناس گردشــگرى افزود: خیلى ها فکر مى کنند 
که ایران میان گردشگران شناخته  شده است، در حالى که 
اینگونه نیست و مسئوالن باید بدانند که براى این حوزه باید 
هزینه کنند که اینخود نوعى سرمایه گذارى است. سال 92 
در سفرى به تفلیس، شهردارى این شهر اعالم کرد که در 
این شهر چهار میلیون نفرى، چهار میلیون توریست حضور 
دارد حال ایران بــا جمعیت باالى 80 میلیــون، چه تعداد 

توریست دارد؟
فکرى درباره مهیا بودن زیرساخت ها براى برداشته شدن 
منع صدور روادید گفت: در ایران واکسیناسیون با سرعت باال 
انجام مى شود، خیلى ها با اینکه به سن قانونى نرسیده اند، 
سعى دارند از راه هاى دیگر واکسن بزنند اما در حوزه آموزش 

فعاالن گردشگرى و تبلیغات ضعف جدى وجود دارد.
او افزود: در واقع هر یک از این حلقه هاى این زنجیره مشکل 
داشته باشد کار به سرانجام مطلوب نمى رسد. اگر آموزش 
داده نشود و چند توریست به کرونا مبتال شوند، تاثیر زیادى بر 
ورود توریست به کشور خواهد گذاشت، زیرا به قولى " یک 
فرد راضى مى تواند چهار نفر را راضى کند و یک فرد ناراضى 
مى تواند 11 نفر را ناراضى نمایند" یعنى تبلیغات منفى تاثیر 
بیشترى دارد. اگر اقدامات الزم انجام نشود و زیرساخت ها 
تهیه نشود، برداشته شدن منع صدور روادید باعث مشکالت 

بیشترى در صنعت گردشگرى مى شود.

شرط و شروط برداشتن منع صدور  روادید 

براســاس نتایج نهایى ارزیابى هاى اعتباربخشى 
دور چهارم بیمارســتان هاى کشور، دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى بیشترین رتبه هاى عالى و 

برتر را کسب کرده است.
فرامــرز بهادرخان رئیــس اداره اعتباربخشــى 
بیمارســتان هاى معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى، اظهار داشت: در این ارزیابى 
نیمى از هشت بیمارستانى که در سطح کشور موفق 
به کســب درجه اعتباربخشــى عالى شدند تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى هستند.
به گفته وى، براســاس نتایج نهایــى این ارزیابى 
چهار بیمارستان شهید چمران، خاتم االنبیا (ص)، 
بقیه ا... االعظم (عج)، و چشــم پزشکى نور تحت 
پوشش دانشگاه موفق به کسب درجه اعتباربخشى 

عالى در بین 8 بیمارستان عالى کشور شدند.
همچنین از میان 30 بیمارستان برتر کشور نام پنج 
بیمارستان 15 خرداد تهران، مهدیه، ولیعصر ناجا، 
فجر و چشم پزشکى بینا که تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى قرار دارند مى درخشد 

که موفق به کسب درجه اعتباربخشى برتر شدند.

رتبه بیمارستان هاى 
کشور در کرونا
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محققان معتقدند که به جاى مصرف آب خنک بهتر است آب گرم و ولرم 
مصرف کنید تا بدن سالم ترى داشته باشید.

نوشیدن آب گرم براى بهبود گوارش بسیار مفید است. آب گرم به تجزیه 
غذا در معده کمک مى کند. آب گرم به بدن در خالص شــدن از شر اسید 
اضافى معده و خنثى سازى شیره هاى گوارشى کمک مى کند. افرادى که از 
گوارش ضعیف رنج مى برند مى توانند نوشیدن یک لیوان آب گرم در ابتدا و 

انتهاى روز را مد نظر قرار دهند.
نوشیدن منظم آب گرم با معده خالى مى تواند به تنظیم حرکات روده و مبارزه 
با یبوست کمک کند. براى افزایش فواید مى توانید مقدارى عسل یا آب لیمو 

به آب گرم اضافه کنید.
گلودرد یک مشکل شایع است که با درد و سوزش گلو توصیف مى شود و 
به واسطه عفونت سرماخوردگى یا آنفلوآنزا شکل مى گیرد. نوشیدن آب 
گرم گلودرد را تسکین مى دهد و احساس راحتى بیشترى را در فرد ایجاد 
مى کند. آب گرم به حل کردن مخاط غلیظ و حذف آن از دستگاه تنفسى 

کمک مى کند.
نوشــیدن آب گرم درمان طبیعى خوبى براى گرفتگى بینى محســوب 

مى شود. آب گرم به پاکسازى حفره هاى بینى کمک مى کند
افرادى که یک رژیم غذایى سخت و برنامه ورزشى منظم را براى کاهش 
وزن دنبال مى کنند مى توانند از فواید نوشــیدن آب گرم به جاى آب سرد 
بهره مند شوند. آب گرم دماى مرکزى بدن را افزایش مى دهد که این شرایط 

نرخ سوخت و ساز را افزایش مى دهد.
نوشیدن آب گرم مى تواند به پاکســازى بدن از طریق تخلیه سموم مضر 
کمک کند. هنگامى که چند لیوان آب گرم در روز مى نوشــید، این کار به 
افزایش دماى بدن منجر مى شــود. از این رو، میزان تعریق براى خنک 

سازى بدن افزایش مى یابد. تعریق به تخلیه سموم از بدن کمک مى کند.
نوشیدن آب گرم براى پوست نیز خوب است. این کار به حذف سموم و دیگر 

ناخالصى ها از بدن کمک مى کند.
نوشیدن آب گرم پیش از به تختواب رفتن مى تواند به بهبود خواب کمک 
کند. آب گرم دماى داخلى بدن را افزایش مى دهد که این شرایط به آرامش 
و شل شــدن بدن، آرامش اعصاب و احســاس خواب آلودگى و آرامش 

کمک مى کند.

یکى از عوامل ابتال به مشکالت قلبى - عروقى، آسیب به کلیه و تعدادى 
دیگر از مشکالت سالمت، داشتن رژیم غذایى حاوى مقادیر زیاد سدیم است. 
متأسفانه نمک در همه چیز وجود دارد؛ بنابراین دیر یا زود، احتماال همه ما از 
پزشک خود خواهیم شنید که نمک را در رژیم غذایى خود کاهش دهیم اما 
سوال اصلى این است که چگونه؟ یکى از راه حل هایى که ممکن است با آن 

روبه رو شوید استفاده از جایگزین هاى نمک است.
جایگزین هاى نمک چه هستند؟ جایگزین هاى نمک موادى شبیه نمک 
معمولى هستند که در آنها تمام یا بخشــى از کلرید سدیم با کلرید پتاسیم 
جایگزین  شده است. از جایگزین هاى نمک مى توان در آشپزى استفاده کرد 
اما برخى معتقدند کلرید پتاسیم داراى طعم فلز یا کمى طعم تلخ بوده و بهتر 
است استفاده از آن را از مقادیر کم شروع کنید. این تلخى به ویژه در غذاهاى 
خانگى قابل  توجه است، بنابراین بهتر است بیش از یک پنجم نمک مورد نیاز 

در پخت غذا را با این ترکیبات جایگزین نکنید.
آیا جایگزین هاى نمک ســالم تر از نمک معمولى هستند؟ دکتر ماکسین 
اســمیت، متخصص تغذیه، مى گوید لزوما این  طور نیست. به گفته دکتر 
اسمیت جایگزین هاى نمک ممکن است گزینه مناسبى براى برخى افراد 
باشند زیرا پتاسیم یک ماده  معدنى مهم است که به کاهش فشار خون کمک 
مى کند اما این ترکیبات براى برخى افراد مضر است. مصرف جایگزین نمک 
زمانى خطرناك است که شما شرایطى مانند بیمارى کلیوى، بیمارى قلبى، 
فشارخون باال، بیمارى کبد یا دیابت داشته باشــید. در این شرایط پتاسیم 
موجود در جایگزین هاى نمک مى تواند تعادل پتاسیم در خون را به هم بزند. 
همچنین استفاده از جایگزین هاى نمک همزمان با مصرف برخى داروها - 
ازجمله مهارکننده هاى ACE و دیورتیک هاى ذخیره کننده پتاسیم - ممکن 
است پتاسیم خون را به سطوح خطرناك برســاند؛ بنابراین بهتر است این 

ترکیبات را جز درصورت تایید پزشک مصرف نکنید. 

دکتر حسن فرهاد غیبى، متخصص تغذیه با بیان این که گوشت ماهى جزو 
لطیف ترین گوشت هاست که به راحتى جذب بدن و هضم مى شود، اظهار 
کرد: استفاده از گوشت ماهى براى افرادى که دچار مشکل گوارشى هستند و 

نمى توانند از گوشت قرمز استفاده کنند، بهترین گزینه است.
وى در رابطه با روغن هاى ماهى، تشریح کرد: معموال روغن سایر گوشت هاى 
قرمز، روغن هاى جامد اشباع هســتند و توصیه مى کنیم از این موارد کم تر 
استفاده شود، طبق مطالعات انجام شده، استفاده از گوشت هاى قرمز توسط 
افرادى که دچار مشکل قلب و عروق و کانسر هستند باید به حداقل برسد و 
روغن گوشت ماهى را جایگزین آن کنند چرا که روغن گوشت ماهى جزو 

روغن هاى مفید است.
وى با تاکید بر اینکه بدن نیازمند دریافت اسیدهاى چرب امگا3 است ولى 
نمى تواند به تنهایى آن را تولید و رفع نیاز کند، گفت: ماهى هایى که از آب هاى 
سرد صید مى شوند داراى اسیدهاى چرب امگا 3 زیادى هستند و بهترین منبع 
براى جذب اسیدهاى چرب ضرورى امگا 3 هستند بنابراین استفاده از این نوع 

ماهى ها براى تأمین اسیدهاى چرب امگا 3 بدن نیاز است.
این متخصص تغذیه یادآور شد: در اکثر افراد جامعه کمبود ویتامین DC وجود 
دارد که غذاهاى دریایى از جمله ماهى، میگو و ســایر محصوالت دریایى 

بهترین منبع براى تأمین این ویتامین براى بدن است.
وى با بیان اینکه توصیه مى کنیم زنان باردار هفته اى دو بار ماهى مصرف 
کنند، گفت: استفاده از ماهى تازه اهمیت زیادى دارد براى تشخیص ماهى 
تازه، مى توانیم انگشت خود را به بدن ماهى فشار دهیم اگر برآمدگى روى 
بدن ماهى سریعا به حالت اولیه بازگردد مشخص مى شود که ماهى تازه است 

ولى اگر در مدت زمان طوالنى بازگردد، ماهى کهنه است.
وى با اشاره به ویژگى هاى ماهى تازه، گفت: رنگ آبشش هاى ماهى تازه، 
روشن است اگر آبشش ها تغییر رنگ بدهند ماهى کهنه محسوب مى شود، 
همچنین فرو رفتگى و شفاف نبودن چشم هاى ماهى نشان از کهنه بودن 

ماهى است .

زمان استاندارد
 براى کار با لپ تاپ در روز 

نوشیدن آب گرم ناشتا
 معجزه مى کند

جایگزین هاى نمک چه هستند؟

چرا باید ماهى مصرف کنیم؟

استاد گروه فیزیوتراپى دانشگاه علوم پزشکى مشهد با بیان اینکه استفاده بیش از 
حد از لپ تاپ و تلفن همراه مى تواند مشکالت عضالنى اسکلتى ایجاد کند، اظهار 

کرد: حداکثر زمان مجاز براى کار با لپ تاپ 2 ساعت در روز است.
دکتر حسین نگهبان سیوکى خاطر نشان کرد: نزدیک بودِن صفحه کلید لپ تاپ 
به صفحه نمایش، کاربر را مجبور مى کند وضعیت هاى نادرســت به خود بگیرد 
در واقع لپ تاپ غیرارگونومیک ترین و خطرناکترین نوع رایانه است، به طورى 
که در برخى از دســتورالعمل ها حداکثر زمان مجاز براى کار با لپ تاپ 2 ساعت 

در روز است.
وى افزود: اگر مانیتور لپ تاپ هم سطح چشم شود، در این حالت کیبورد در ارتفاع 
باالیى قرار مى گیرد و اگر کیبورد در سطح صحیحى براى تایپ کردن قرار داده 
شود، مانیتور پایین تر از حد صحیح قرار خواهد گرفت این وضعیت غلط بدنى باعث 
مى شود فشار زیادى به گردن، شانه ها و ستون فقرات کمرى اعمال شود و زمینه 
مشکالت عضالنى اسکلتى شامل ســردردهاى گردنى، اسپاسم ها عضالنى و  

بیرون زدگى دیسک هاى گردنى و کمرى را فراهم آورد.

دکتر نگهبان سیوکى اظهارکرد: انجام ورزشهایى مانند کشش عضالت پکتورال، 
تمرینات تقویتى عضالت مولتى فیدوس گردنى-کمرى توسط خود فرد، آموزش 
صحیح نحوه کار با لپ تاپ و آموزش نحوه صحیح نشســتن در هنگام کار با لپ 
تاپ زیر نظر متخصص فیزیوتراپى مى تواند ریســک ایجاد این مشکالت را به 

حداقل برساند.
وى در خصوص اســتفاده بیش از حد از تلفن همراه نیز اذعان کرد: آسیب هاى 
استفاده بیش از حد از تلفن همراه شامل افزایش قوس هاى ستون فقرات گردنى، 
دردهاى گردن و شانه، سردرد هاى مزمن، بیرون زدگى دیسک گردنى و گیرافتادن 

ریشه هاى عصبى اندام فوقانى و دست است.
استاد دانشگاه علوم پزشکى مشهد براى جلوگیرى از آسیبهاى ناشى از تلفن همراه 
توصیه کرد: تا حد ممکن موبایل در جلوى چشــمان شما و میزان خم شدن سرو 
گردن حداقل باشــد اگر مجبور به نگاه کردن به پایین هستید به جاى خم کردن 
سرو گردن، زاویه نگاهتان (چشم) را به پایین تغییر دهید و تا حد ممکن بعد از هر 
چند دقیقه استفاده از تلفن همراه، یک استراحت به سرو گردن و دست خود بدهید.

شکر، یکى از طعم دهنده هاى پرکاربرد است که در عملکردهاى مختلف بدن نقش دارد. 
البته مشکل آنجاست که در مصرف شکر و تنقالت شیرین افراط شود زیرا زمینه ساز بروز 
بیمارى  هاى مختلف مى شود. گرچه کاهش شکر و چشم پوشى از تنقالت شیرین براى 
همه ساده نیست اما شناخت تاثیرات مثبت این اقدام مى تواند انگیزه خوبى براى افراد باشد.
در ادامه این مطلب به 4 دلیل اشاره کرده ایم که مى تواند در ترك عادت به خوردن شکر 

و خوراکى هاى شیرین موثر باشد. 

1. کاهش زمینه ابتال به دیابت
براى کاهش مصرف شکر نباید منتظر ابتال به دیابت نوع 2 بود زیرا در این شرایط، اجبار به 
حذف کامل شکر آزاردهنده تر خواهد بود. زمانى که مقدار زیادى شکر مصرف شود، کبد 
قادر به تنظیم قند خون نخواهد بود. در ایــن حالت زمینه پیش دیابت اتفاق مى افتد که با 

قند خون ناشتا در حد 105 تا 126 مشخص مى شود. پیش دیابت امروزه در بین جوانان و 
به خصوص بانوان شایع است.

2. پیشگیرى از تجمع چربى ها
شکر به دو روش در بدن ذخیره مى شود. یک روش به شکل گلیکوژن در کبد است که منبع 
مهم ذخیره است و نیاز مغز را تامین مى کند. البته زمانى که مقدار شکر زیاد باشد، بدن این 
مقدار اضافى را در سلول هاى چربى ذخیره مى کند. به عبارتى اگر دریافت شکر بیشتر از نیاز 
بدن باشد، سطح چربى هاى بدن افزایش پیدا مى کند. این چربى ها به شکل ناهماهنگ در 

بدن پخش مى شود و مى تواند زمینه ساز سلولیت باشد.

3. کاهش خطر ابتال به برخى سرطان ها
دیابت و چاقى دو پیامد اصلى مصرف زیاد شــکر هستند که از طرفى زمینه بروز سرطان 
به  خصوص سرطان پانکراس، کبد و کولون را نیز افزایش مى دهند. مطالعات بسیارى در 
مورد خانم ها نشان مى دهد که خطر ســرطان هاى سینه و آندومتر در مبتالیان به دیابت 
بیشتر است. پژوهش ها همچنین ارتباط مصرف نوشــابه ها با بروز سرطان را نیز نشان 

مى دهد. 

4. محافظت از قلب
افزایش سطح باالى گلوکز خون در عملکرد عروق اختالل ایجاد مى کند و باعث انقباضات 
مداوم مى شود که فشار خون باال پیامد این وضعیت خواهد بود. مطالعات اخیر نشان مى دهد 
که دریافت زیاد شکر به خصوص با مصرف نوشابه ها موجب عدم تعادل سطح چربى هاى 
بدن مى شود و زمینه ساز بروز بیمارى هاى قلبى عروقى است. براساس پژوهشى که طى 
12 سال در مورد حدود 6 هزار نفر انجام شده است، مصرف روزانه نوشابه نسبت به مصرف 
یک بار یا کمتر این نوشیدنى در ماه با افزایش 53 درصد سطح ترى گلیسرید و کاهش 98 

درصد کلسترول مفید (HDL) همراه است.

تأثیرات مثبت حذف شکر

بسیارى از ما براى یخ  زدایى گوشت از روش هایى استفاده مى کنیم که ممکن 
است براى سالمت مضر و حتى خطرناك باشد. بعضى از این روش ها مى تواند ما 
را در معرض برخى از باکترى هاى بالقوه کشنده قرار دهد. موارد زیر اشتباهات 

رایج در بازکردن یخ گوشت هستند که بهتر است از انجام آنها خوددارى کنید.

گوشت را در آب داغ قرار مى دهید
این کار باعث مى شود محلى مناسب براى رشد باکترى هاى خطرناك ایجاد شود. 
به جاى این کار بهتر است گوشت را در یک ظرف آب سرد قرار دهید تا روند ذوب 

یخ گوشت را به شیوه اى ایمن سرعت ببخشید.

ادویه و چاشنى ها را به آن اضافه مى کنید
با این کار ممکن است باعث بیمارشدن خود و اعضاى خانواده تان شوید. توجه 
داشته باشید پیش از افزودن هرگونه چاشــنى به گوشت، یخ آن باید کامال باز 

شده باشد.

گوشت را روى پیشخوان آشپزخانه قرار مى دهید
رایج ترین اشتباه، قراردادن گوشــت منجمد در دماى اتاق براى یخ زدایى است 
اما این کار شــوك حرارتى ایجاد مى کند که مى تواند براى گوشت مضر باشد. 
بهترین کار این است که گوشت را از فریزر به یخچال منتقل کنید و اجازه دهید 
یخ گوشت به تدریج و بدون آسیب رساندن به آن ذوب شود. در دماى یخچال، 
باکترى ها دیرتر از زمانى که گوشت را روى پیشخوان آشپزخانه قرار مى دهید 
رشد مى کنند. حتما گوشت را در ظرف یا کیسه فریزر بگذارید تا آب یا خون آن 

بقیه غذاها را آلوده نکند.

گوشت منجمد را مى شویید
بسیارى از ما عادت داریم براى سرعت بخشیدن به روند ذوب، گوشت منجمد را 
زیر آب شیر بشوییم اما دلیلى براى شستن گوشت یخ زده وجود ندارد و با این کار 

فقط باکترى ها را به سینک ها، میز و اسفنج ها منتقل مى کنید.

گوشت منجمد را مستقیم منتقل مى کنید
این روش بى خطر است اما ممکن است نتیجه خوبى به دنبال نداشته باشد. به 
خاطر داشته باشید که وقتى گوشــت منجمد در تماس با حرارت مستقیم قرار 

مى گیرد، سفت مى شود.

گوشت منجمد را با سشوار یخ زدایى مى کنید
این روش ذوب نه تنها بسیار وقت گیر است، بلکه یخ گوشت را به طور یکنواخت 

ذوب نمى کند و مى تواند باعث افزایش تکثیر باکترى ها شود.

دست هایتان را نمى شویید  
یخ زده بودن گوشت به این معنى نیســت که مقدار زیادى باکترى در سطح آن 
وجود ندارد. همیشه دست هاى خود را بعد از دست زدن به گوشت منجمد بشویید.

محققان گزارش مى دهند که محلول آب نمک ممکن است به توقف عملکرد 
کروناویروس کمک کند. با این حال از آنجائیکه نمک نمى تواند از تکثیر ویروس 
جلوگیرى کند، از اینرو محافظت کامل در برابــر عفونت یا درمان کووید 19 را 

ارائه نمى دهد.
«کریستیان گازو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه سائوپائولو برزیل، مى گوید: 
«این یک راه حل واحد نیست و باید در چند روز اول پس از ابتالء به عفونت مورد 

استفاده قرار گیرد.»
در این مطالعه، محلول نمکى کلرید ســدیم 1/1 درصد (ســالین) در آزمایش 

سلول هاى ریه آلوده در آزمایشگاه، تکثیر ویروس را تا 88 درصد کاهش داد.
وى در ادامه مى افزاید: «کاهش تکثیر ویروس به معناى کاهش شدت بیمارى و 
پاسخ التهابى است. کووید 19 یک بیمارى پیچیده است که شامل مرحله تکثیر 
ویروسى است که سالین مى تواند آن را درمان کند و سپس وارد مرحله التهاب 

سیستمیک که بسیار گسترده تر است، مى شود.»
به گفته گازو، «این مرحله دوم مى تواند شدید باشد و منجر به عوارض متعددى 

در اندام هاى مختلف شود.»
محققان مى گویند اگر این راهکار در آزمایشات بالینى مؤثر واقع شود، مى تواند 

به توسعه روش هاى جدیدى براى پیشگیرى یا درمان کووید 19 منجر شود. 
به گفته محققان، در حال حاضر این دارو براى پیشگیرى از سایر بیمارى هاى 
تنفسى استفاده مى شود و مى تواند با کاهش بار ویروسى شدت کووید 19 را به 

حداقل برساند.

7 اشتباه رایج در یخ  زدایى
 از گوشت یخ  زده

آب نمک روند گسترش 
کرونا را در ریه ها ُکند مى کند

ما درباره اینکه رژیم هاى سرشــار از میوه و سبزیجات براى سالمتى مفید هستند زیاد 
مى شنویم اما شاید هنوز ندانیم که براى بدست آوردن بیشترین مزایاى میوه و سبزى ها، 

به طور متوسط   چقدر باید در روز آنها را مصرف کنیم.
تحلیلى از متخصصان دانشکده پزشکى دانشگاه هاروارد نشان مى دهد که در مجموع 
مصرف روزانه پنج وعده میوه و سبزیجات براى سالمتى بیشترین مزایا را در پى دارد. در 
مقایسه با افرادى که فقط دو وعده میوه یا سبزیجات در روز مصرف مى کنند، در افرادى 

که پنج وعده از این اقالم غذایى مى خورند، نتایج زیر به دست آمد:
 خطر مرگ به هر دلیلى 13 درصد کمتر است

 خطر مرگ ناشى از بیمارى قلبى یا سکته مغزى 12 درصد کمتر است
خطر مرگ ناشى از سرطان 10 درصد کمتر است

خطر مرگ ناشى از بیمارى  هاى تنفسى مانند بیمارى انسدادى مزمن ریوى 35 
درصد کمتر است

به  گفته دکتر دانیل وانگ، نویسنده اصلى این مطالعه و محقق دانشکده پزشکى دانشگاه 
هاروارد، میوه ها و سبزیجات منابع اصلى چندین ماده مغذى شامل پتاسیم، منیزیم، فیبر 
و پلى فنول (ترکیبات گیاهى با خاصیت آنتى اکسیدانى) هستند که با سالمتى، به ویژه 

سالمت قلب  و عروق خونى ارتباط دارند.
به  گفته محققان، در بهترین حالت، افراد باید روزانه دو وعده میوه به اضافه ســه وعده 

سبزیجات مصرف کنند.
بیشترین مزایاى سالمتى ناشى از خوردن ســبزیجات تیره رنگ (کلم پیچ، اسفناج) و 
میوه ها و ســبزیجات غنى از ویتامین C و بتاکاروتن (مرکبات، توت ها، هویج) است. 

ویتامین C و بتاکاروتن آنتى اکسیدان هایى هســتند که ممکن است در پیشگیرى از 
سرطان نقش داشته باشند.

نکته دیگر اینکه بر اساس نتایج این مطالعه، 
خوردن بیش از پنج وعده میوه یا سبزیجات 

در روز فایــده بیشــترى در 
کاهش خطر مرگ ندارد.

 

بدن ما چقدر میوه و سبزى نیاز دارد؟
ب ش ن ر

،،،عه، نکته دیگر اینکه بر اساس نتایج این مطال
تاتجاتجات خوردن بیش از پنج وعده میوه یا سبزیجججج

رر در در روز فایــده بیشــترى
کاهش خطر مرگ ندارد.
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امام خمینی(ره) : عشایر ذخایر انقالبند.
مقام معظم رهبري : مسئولین کارى کنند که زندگى عشایر به یک رفاه نسبى برسد.

جمعیت عشایر استان اصفهان به تفکیک ایل

تعداد خانوار 
و جمعیت 
عشایر استان 
اصفهان 
به تفکیک 
شهرستان

پروژه هاي عمرانی اجراء شده در مناطق عشایري استان پس از پیروزي انقالب شکوهمند 
اسالمی در مقایسه با زمان طاغوت

مشخصات کلی جامعه عشایر استان اصفهان : 
براساس سرشماري مرکز آمار ایران  عشایر استان 9232 خانوار 

و 51063  نفر در ییالق و 373 خانوار با 1921 نفر در قشالق 
(جمعاً 9605  خانوار با 52984 نفر) می باشد. 

تعداد جمعیت تعداد خانوارنام ایلردیف
درصد(نفر)

53012792852/7قشقایی1
40902400545/3بختیاري2
21410512جرقویه3

960552984100جمع

درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام شهرستانردیف
48452556048/2سمیرم1
28871694132فریدونشهر2
1038614211/6چادگان3
28514382/7اصفهان (جرقویه)4
32516793/2شهرضا5
754030/8دهاقان6
1508211/5سایر شهرستانها7

960552984100جمع

قبل از 
انقالب

شهرستان
واحدجمع

فریدونشهرچادگاناصفهانشهرضادهاقانسمیرم

مطالعه وطراحی کانونهاي اسکان 1
مورد132542632-عشایر در شهرستانهاي استان

کیلو متر3111141850-مطالعه ایل راههاي عشایري2

مورد1311---7-مطالعه وطراحی واجراي پمپاژ آب3

طراحی واجراي انتقال آب (ثقلی  ) 4
کیلو متر1601425101575299-(تامین آب شرب انسان ودام)

مطالعه وطراحی واجراي بندهاي 5
مورد66-----6-ذخیره آب

مطالعه واجراي پمپاژ آب کانون 6
مورد1-----1-چشمه رحمان سمیرم

مطالعه وطراحی واجراي سد گاو 7
مورد11------خفت فریدونشهر

مطالعه وطراحی واجراي مجتمع 8
مورد1--1----دامپروري جرقویه

دهنه353715112394-احداث پل در مناطق عشایري9

مطالعه وطراحی واجراي پمپاژ 10
مورد1-1-----چناررود چادگان

متر مکعب950000200000350000520000100002500002280000-آبرسانی سیار11

رشته77491310104-مرمت ، الیروبی وبازسازي قنوات12

کیلو متر55712601230176-احداث پوشش انهار13

باب1203045871047339-احداث استخر ذخیره آب کشاورزي14

طبقه32--34-25-حفر وتجهیز چاه کشاورزي15

احداث خط انتقال آب کشاورزي 16
کیلو متر130516702033274-(بالوله)

مرمت وبازسازي ایل راههاي 17
کیلو متر7005090160353001335-عشایري

تن5000600120014000030000120000296800-تامین علوفه(علوفه یارانه اي)18

مورد60015451704030900-کمک به مسکن عشایر19

مورد270065100250651903370-توزیع تانکر ثابت ذخیره آب شرب20

راس300000200005000015000070000240000830000-خرید دام مازاد21

کیلو متر1101535202560265-احداث جاده22

کیلو متر55------اجراي خط انتقال آب گوکان23

باب22025601203070525-احداث منبع ذخیره آب شرب24

تن4000120023009000055000260000412500-توزیع آرد و کاالهاي اساسی25

 ظرفیت  25000 رأس دام  250 واحد 100 راسى  اشتغال زایى 325 نفر   احداث چاه آب و عملیات زیر بنایى مجتمع و 
شبکه برق به      طول 10 کیلو متر از نصرآباد تا مجتمع  اعطاى 100 میلیارد ریال تسهیالت 4٪ با بازپرداخت 5 ساله  بهره بردارى 

از  83 واحد در فاز اول و واگذارى 114 واحد در فاز دوم به متقاضیان واجد شرایط

  تعداد بهره بردار :    2000 خانوار   طول پل :      16 متر    اعتبار هزینه شده : 3500 میلیون ریال

مجتمع پرواربندى دام عشایر جرقویه 

پل ماشک شهرستان شهرضا منطقه عشایرى سلطان خلیل

  با پیشرفت  فیزیکى   100درصد   308 هکتار اراضى کشاورزى  ، ظرفیت  4/1میلیون مترمکعب   اشتغال زایى 60خانوار

 تعداد  بهره بردار :    500  خانوار   اعتبار هزینه شده :   6000 میلیون ریال  طول  پل :       40 متر

پروژه سد خاکی گاوخفت فریدونشهر 

احداث پل بره روز منطقه پادنا شهرستان سمیرم

پروژه هاى شاخص انجام شده در مناطق عشایرى توسط اداره کل امور عشایر استانپروژه هاى شاخص انجام شده در مناطق عشایرى توسط اداره کل امور عشایر استان


