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قورت دادن آدامس، ممنوعزمین در نایین یک خودرو را بلعید«نیسان آبى» بخاطر مهران غفوریان متوقف شدکشف اشیاى 3000 ساله در یک انبار دارو لیگ برتر فوتبال چه زمانى به پایان مى رسد؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا باید انار 
بخورید!

40 درصد شهرداران استان ابقا شدند
3
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آمار بى نظیر 
فوالد مبارکه در 

صنعت فوالدسازى 
کشور

پاییز فصل میوه هاى گوناگون است. یکى از میوه هاى 
پرخواص این فصل انار است. بى تردید این میوه یکى 
از غنى ترین میوه هاست که به پادشاه آنتى اکسیدان ها 

شهرت دارد. بیش از هزاران سال است که از انار به 
عنوان دارو استفاده مى شود، زیرا این میوه...

مدیر ناحیــه فوالدســازى و ریخته گرى مداوم 
شرکت فوالد مبارکه از شکستن رکورد ذوب ریزى 
روزانه در واحد فوالدســازى فوالد مبارکه براى 
چندمین بار پیاپى در سال جارى خبر داد و گفت: 
این رکورد بار دیگر با 150 ذوب ریزى روزانه در 

ناحیه فوالدسازى شکسته شد.
غالمرضا ســلیمى مدیر ناحیه فوالدســازى و 

ریخته گرى مداوم شرکت...

یک میلیون و یک میلیون و 400400 هزار اصفهانى واکسن نزده اند هزار اصفهانى واکسن نزده اند
تاکنون تاکنون 6868 درصد جمعیت استان اصفهان یک نوبت و  درصد جمعیت استان اصفهان یک نوبت و 4040 درصد دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند درصد دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند

3

5 شهر اصفهان هنوز شهردار خود را انتخاب نکرده اند

رستمى: مقابل استقالل با تمام 
وجود بازى مى کنیم

یک ضربه فرصت طلبانه در ثانیه هاى پایانى بازى هفته اول؛ این 
بهترین شروع براى عارف رستمى است.

ذوب آهن موفق شد با تک گل عارف رســتمى در هفته اول 
مقابل نفت آبادان پیروز شــود و 3 امتیاز کســب کند. عارف 

رستمى در اولین تجربه بازى در تیم ...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

با دستیابى به رکورد روزانه 150 ذوب 
محقق شده است؛

کالهبردارى
 20 میلیاردى با 
فروش مال غیر 

به 15 نفر 
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دفاع تمام قد سرمربى دفاع تمام قد سرمربى 
پورتو از طارمىپورتو از طارمى
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رئیس کمیسیون اقتصادى رئیس کمیسیون اقتصادى 
مجلس:مجلس:

1010میلیون نفر میلیون نفر 
سهام عدالت سهام عدالت 

مى گیرندمى گیرند

حسین رفیعى:

به من مى گویند استامینوفن 
تلویزیون

نماینده مردم شهرضا:نماینده مردم شهرضا:

عدد مهریه باال عدد مهریه باال 
باشد باشد 

مرد مى تواند مرد مى تواند 
امضا نکندامضا نکند

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد انواع کاالهاى مستعمل و نو به شرح ذیل را از طریق حراج 
حضورى به فروش برساند. 

الزم به ذکر است جهت شرکت در حراج مبلغ 5,000,000 ریال به عنوان ودیعه دریافت، که 
در صورت عدم خرید، عودت مى گردد. 

زمان بازدید: 
چهارشنبه مورخ 1400/08/05،        { صبح از ساعت 9 الى 12              

                                                                                                         بعد از ظهر از ساعت 14 الى 16}

زمان برگزارى حراج:
پنج شنبه مورخ 1400/08/06 از ساعت 10 صبح 

محل برگزارى حراج: 
اصفهان، خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، 

کانون فرهنگى ، تربیتى همدانیان 
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

محل بازدید
اصفهانـ  جاده شیرازـ  بعد از شهرك آزمایشـ  کوچه خلیج فارس 60ـ  (انواع کاالهاى 

مستعمل، نو) 

ـ انواع کاالهاى مستعمل 
ـ مقادیرى کاالى نو با قابلیت عرضه در داخل از قبیل روتختى، گوشــى تلفن همراه، 

جاروبرقى شارژى و... 
ـ چهار دستگاه خودرو  اوراقى 

خریداران محترم میبایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به 
صورت نقد و یا از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند. 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیحراج  حضــورى
 شماره 4000/6004 

(شماره  2000001188000028 در سامانه ستاد)
 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

 

نحوه دریافت استعالم  ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت 
و تحویل اسناد  استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات 
تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:41934-021، تماس با کارفرما، در صورت 

لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ 1400/08/03 تا ساعت 16:00 روز 

پنجشنبه مورخ 1400/08/13
مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد 
مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/09/01 در «سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري گردد.
شرایط فراخوان ارزیابى: 

1- پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي 
واجد شرایط براي دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شــرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراي 
پروژه هاي مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir             www.erec.co.ir        www.setadiran.ir
اصفهانـ  چهاربــاغ باالـ  صنــدوق پســتى 948-81465  کدپســتى 8173751387 

دورنویس6244022ـ  تلفن6244002-9
Email: info@ erec.co.irwebsite: erec.co.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرایط و  الزامات ورود موضوع شماره 

4000/6004

ارزیابى کیفى توان انجام عملیات 
نگهدارى و تعمیرات تجهیزات مخابرات 
و دیسپاچینگ شبکه و مراکز دیسپاچینگ 

انتقال و فوق توزیع نیروى برق تحت 
پوشش شرکت برق منطقه اى اصفهان

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى حداقل رتبه 5 ارتباطات 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

کشور

م الف: 1212051

آ چاپ اولچاپ اول
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4 مشکل اساسى استان اصفهان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تشریح کرد؛
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رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس گفت: برآورد ما این 
است که حدود 10میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت 
هستند و تکلیف آنها تا دو هفته دیگر در مجلس مشخص 
مى شــود. محمدرضا پورابراهیمى گفــت: در بخش اول 
افرادى هستند که در ابتدا فرم پر کرده و ثبت نام هم کرده 
بودند، اما اآلن جزو مشمولین نیستند که حدود دومیلیون 
نفر مى شوند. در بخش بعدى طبق آمار سازمان بهزیستى 
و کمیته امداد حدود یک میلیون و 400هزار خانوار از سهام 

عدالت جا مانده اند.
رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى 
افزود: برآورد ما این است که در کل حدود 10میلیون نفر از 

جاماندگان سهام عدالت هستند.
پورابراهیمى بیان کرد: جلساتى در خصوص تعیین تکلیف 
جاماندگان این سهام در مجلس داشته ایم و بررسى برخى 
جزئیات باقى مانده اســت. پیش بینى مى کنیم تا دو هفته 

دیگر تکلیف جاماندگان سهام عدالت روشن شود.
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس گفت: دولت از محل 
همین سهام عدالت این توانایى را دارد به جاماندگان سهام 
عدالت هم سود بدهد، چراکه 48 درصد از مجموع سهام 
شــرکت هاى قابل واگذارى در زمان اجراى سهام عدالت 
مشــمول واگذارى 100 درصد بودند که اآلن دولت 48 

درصد از مالکیت آنها را تصاحب کرده است.

عضو هیئت رئیسه فراکســیون زنان و خانواده مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به طرح کاهش مقدار مهریه 
در کمیســیون قضایى و حقوقى مجلس گفت: مخالف 
این طرح هستم و معتقدم که نباید حق زنان ضایع شود. 
باال و پایین شــدن قیمت ســکه ارتباطى به این ندارد 
که حق زنان ضایع شــود باید حق و حقوق زنان دیده 

شود.
ســمیه محمودى گفت: مهریه توافق بیــن زن و مرد 
اســت. اگر عدد مهریه زن باال باشد مرد مى تواند امضا 
نکند. یک جمله را خانواده هــا در بحث مهریه اصالح 
کنند «اینکه مهریه را چه کســى داده است و چه کسى 

گرفته اســت» این جمله افراد را بدبخت مى کند. اگر 
این جمله از ذهن ها پاك شــود و چه خانواده پسر و چه 
خانواده دختر روى این قضیه واقع بینانه تصمیم بگیرند 
مى توانند براســاس داشته هایشــان این کار را انجام 

دهند.
نماینده مردم شــهرضا در مورد اینکه برخى خانم ها با 
مهریه کاســبى مى کنند، گفت: در دیدار با رئیس قوه 
قضاییه گفتم آمار بدهید که چندنفر بخاطر مهریه درگیر 
هستند و کاسبى و سوءاســتفاده مى کنند که آمارى به 
من ارائه نشد. پس اینکه گفته مى شود برخى خانم ها با 

مهریه کاسبى مى کنند درست نیست.

10میلیون نفر 
سهام عدالت مى گیرند

عدد مهریه باال باشد 
مرد مى تواند امضا نکند 

مادر مشهدى 
چهار قلو به دنیا آورد

یک مادر   خبرگزارى صدا و سیما |
 29 ســاله مشــهدى در دومین زایمان خود در 
بیمارستان سینا مشهد چهارقلو به دنیا آورد. این 
چهارقلو ها شامل سه پســر و یک دختر هستند. 
این نوزادان که در هفته 33 باردارى به دنیا آمدند 
داراى وزن یک کیلو و 300 تا یک کیلو و 800 گرم 
هستند. حال عمومى مادر و نوزادان مساعد است.

چند درصد ایرانیان 
پیگیر اخبارند؟

طبق نمونه گیرى اى که    اقتصادنیوز |
مرکز آمار در سال 99 انجام داده است به طور کلى 
تنها 22/38 درصد از افراد جامعه به روزنامه خوانى 
و پیگیرى اخبار از طرق مختلف مى پردازند. بنابر 
این 77/62 درصد مــردم اخبار را پیگیرى نکرده 
و از دانســتن آنها به هر نحوى پرهیز مى کنند. 
در بررسى انجام شــده در نمونه گیرى مرکز آمار 
مشخص مى شود در سال 99 تنها 3/86 درصد 
افراد جامعه فقط اخبار خود را از طریق روزنامه هاى 

چاپى مطلع مى شوند .

طاعون در مازندران!
قربانــگاه    روزنامه همشهرى | 
پرندگان مهاجر امســال و در فصل شکار امن تر 
از سال قبل شده است. دلیل آن اما احتمال شیوع 
طاعون نشــخوارکنندگان کوچک در مازندران 
و احتمال آلودگى دام هــاى اهلى در این بیمارى 
حیات وحش اعالم شده است. مازندران به ویژه 
فریدونکنار لقب قربانگاه پرندگان مهاجر را به خود 
اختصاص داده است و ساالنه بخشى از پرندگانى 
که از سرزمین هاى شمالى براى زمستان گذرانى 
به نیمه جنوبــى و آفریقا مهاجــرت مى کنند، از 
آســمان ایران عبور و در تاالب ها و دریاچه هاى 

ایران زمستان گذرانى مى کنند.

قیمت مرغ متعادل شد
نرخ جدید مصوب هرکیلو مرغ    تسنیم|
31هزار تومان تعیین شده؛ قیمت این محصول در 
بازار آزاد نیز کاهش یافته است و در محدوده 33 
تا 34 هزار تومان به فروش مى رسد. قیمت مرغ 
در بازار با نرخ مصوب در حال رســیدن به تعادل 
است و فاصله آن به حدود 3 تا 4 هزار تومان در هر 
کیلوگرم رسیده است. بر این اساس نرخ مصوب 
هر کیلوگرم مرغ براى مصرف کننده نهایى 31 
هزار تومان در عمده فروشى 29 هزار تومان و هر 
کیلوگرم مرغ زنده درب مرغدارى 19 هزار تومان 

تعیین شده است.

ثبت تصویر على دایى 
در کویر 

پرتــره    باشگاه خبرنگاران جوان |
2109 مترمربعى على دایى اســطوره تیم ملى 
فوتبال کشــورمان در کویر نمک ســیرجان با 
استفاده از 1075 مترمربع پارچه طراحى شد. در 
خلق این کار بزرگ که به پاس قدردانى از خدمات 
ارزنده شــهریار فوتبال ایران ( على دایى ) انجام 
شد، از تکنولوژى روز نقشه بردارى دنیا استفاده 
شده است. زاویه این اثر با جاده اصلى محل اجرا، 
109 درجه بود که به عدد تعداد گل هاى ملى على 

دایى است. 

خاموشى ها بر مى گردد؟!
  دیده بان ایران | نگرانى ها درباره تأمین 
گاز کشــور طى روزهاى اخیر بیشتر از روزهاى 
گذشته احساس مى شــود. بنابر ادعاى وزارت 
نیرو بخشى از نیروگاه هاى کشور انرژى خود را 
با گاز تأمین مى کنند بنابراین هر گونه اختالل در 
زنجیره تأمین گاز موجب خروج موقت نیروگاه ها 

از مدار خواهد شد.

اسحاق دوباره پدربزرگ شد
اســحاق جهانگیرى، فعال سیاسى    برترین ها |
و معاون اول دولت روحانى با انتشــار تصویرى از تولد 
دومین نوه خود خبر داده است. جهانگیرى در اینستاگرام 
خود نوشت: در این روزها خداوند مهربان به خانواده ما 
«سیدنامدار» عزیز-دومین نوه ام- را عطا فرمود تا با نگاه 
معصومانه اش برخی رنج هاي ایام را براي لحظه هایی 

از خود دور کنم. 

شایعه خیلى خوبى بود!
ســیدعزت ا... ضرغامى وزیر میراث    ایسنا|
فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى پس از اخبارى 
که از ناتمام ماندن سفرش به اســتان اردبیل، به علت 
سکته قلبى منتشر شده بود، در توییتر نوشت: «در میان 
برنامه هاى فشرده اردبیل، یک سرم تقویتى زدم و مجدداً 
ساعت ها در ســرعین با مردم بودم! شایعه امروز خیلى 

خوب بود! اجماًال فهمیدم خیلى ها نگران من هستند!»

فیلم فرهادى فرانسوى است!
فیلــم «قهرمــان» بــه    روزنامه کیهان |
کارگردانى اصغــر فرهادى، نماینده ســینماى ایران 
در اسکار 2022 شــد! این در حالى است که این فیلم، 
محصول شرکت ممنتوى فرانســه است و حتى هنوز 
براى مردم ایران هم اکران نشــده است. گفتنى است، 
هیئت انتخاب فیلم ایرانى براى اسکار که در بنیاد فارابى 
فعالیت مى کند، مرعوب سینماى غرب هستند و بیش از 
منافع و مصالح سینماى ایران، براى اسکار کار مى کنند.  

استاندار سیلى خورد!
اســتاندار جدید آذربایجان شرقى    برترین ها |
در مراسم معارفه ســیلى خورد. در مراسم معارفه زین 
العابدین خرم رضوى استاندار آذربایجان شرقى که در 
حضور وزیر کشور برگزار شد یکى از شرکت کنندگان با 

رفتن بر روى سن به صورت وى سیلى زد.

خواب 500 ساله 
حجت االسالم و المسلمین سید حسن    مهر |
عاملى، نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اردبیل 
گفت: جمهورى اســالمى ایران مردم را از خواب 500 
ســاله بیدار کرد تا همپاى تحوالت دنیا حرکت داشته 
باشیم در حالى که در گذشته از دانش جهانى و تحوالت 

بین المللى بى نصیب بوده و سهمى نداشتیم.

پاسخ تند احمدى نژاد 
محمود احمدى نژاد، که سفرش     خبر آنالین |
به امارات براى بازدید از نمایشــگاه اکسپوى 2020، 
جنجال برانگیز شده بود، با انتشار فیلمى، گزارشى درباره 
این سفر ارائه کرد و گفت: چقدر داستان سازى کردند! 
برخى هم در داخل که دوستان شیطان هستند، با پول 

بیت المال این کار را مى کنند. 

ایران در لیست سیاه ماند
کارگروه ویژه اقــدام مالى    دیده بان ایران |
(FATF) با صدور بیانیه اى اعالم کرد که نام ایران و کره 
شمالى همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقى مانده 
است. تحریم هاى کارگروه ویژه اقدام مالى علیه ایران 
شامل محدودیت در روابط مالى با شرکت هاى ایرانى، 
بررسى بیشتر تراکنش هاى مالى مرتبط با ایران، ارسال 
گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالى با ایران به 
این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک هاى 

ایران در خارج و بالعکس مى شود.

بازداشت معاون استاندار 
  فارس| یکى از معاونین اســتاندارى بوشهر 
توسط مبارزه با مفاسد سازمان یافته وزارت اطالعات 
بازداشت شــد. یک منبع آگاه قضایى در این باره گفته 
اســت:  اتهام این فرد تخلفات مالى و در ادامه بررسى 

پرونده هاى اقتصادى است.

خبرخوان

در ســال هاى اخیر آنچنان فاصله طبقاتى میان قشــر 
ثروتمند جامعه با سایر اقشار مردم افزوده شده که مى توان 

به آن اصطالح دره و یا حتى گسل طبقاتى اطالق کرد.
اگر در دنیاى مجازى و سایت هاى خرید و فروش آنالین 
مراجعه کنید به حتم با موارد بسیار عجیب مواجه مى شوید 

که برایتان قابل باور نیست.
در یکى از همین ســایت هاى وطنى که اتفاقًا مخاطبان 
فراوانى آن را به عنوان مرجع قیمت هاى صحیح کاالها 
دنبال مى کنند، کافى است عبارت ساعت مچى مردانه را 
سرچ کرده و گزینه گران ترین محصوالت را انتخاب کنید؛ 

باز شدن صفحه همانا و هوش از سرتان پریدن همانا.
برند «هابلوت» سوییس پرچمدار گران ترین ساعت هاى 
مردانه در ایران است و پس از آن برند «پیاژه» سوییس قرار 
دارد. گفتنى است قیمت فعلى گران ترین ساعت هاى بازار 

در ایران مشمول تخفیف هاى یک تا 9 درصد شده است.  
گران ترین ســاعت بازار ســاعت مچى مردانه هابلوت 
سوییس است که با قیمت هفت میلیارد و 505 میلیون و 
860 هزار تومان به فروش مى رسد که این محصول یک 

درصد تخفیف خورده است.
در جایگاه دوم ساعت مچى مردانه هابلوت سوییس قرار 
دارد که با یک درصد تخفیف بــه نرخ هفت میلیارد و 94 

میلیون و 580 هزار تومان ارزش گذارى شده است.
ارزان ترین محصول این لیست ساعت مچى مردانه پیاژه 
سوییس است که با 9 درصد تخفیف با قیمت سه میلیارد 

و 20 میلیون و 388 هزار و 910 تومان فروخته مى شود.
در رتبه بعدى ساعت مچى مردانه پیاژه سوییس است که 
با 9 درصد تخفیف سه میلیارد و 343 میلیون و 706 هزار و 

400 تومان قیمتگذارى شده است.

مــوزه خودورهاى تاریخــى ایران با نمایــش لیموزین 
آب طالکارى شــده، رولزرویس سیلور گوست احمد شاه 
قاجار، فانتوم 4 ضدگلوله، کالســکه سلطنتى ناصرالدین 
شاه قاجار و نمونه هاى نادر دیگر در صنعت خودروسازى 

افتتاح شد.
ساختمان این موزه که بیشتر شبیه پارکینگ خودروهاى 
لوکس تاریخى، منحصر به فرد و آنتیک است، بین کیلومتر 
10 و 11 جاده مخصوص کرج، انتهاى کوچه 25 قرار دارد.
در موزه خودروهــاى تاریخى، نمونه هــاى نادر صنعت 
خودروسازى جهان نگهدارى مى شــود؛ از جمله، پیرس 
آرو لیموزین آب طالکارى شــده که تنها نمونه پنتر لیزر 
تولیدشــده در جهان و تنها اتومبیلى است که حاصل کار 
مشترك کمپانى هاى مرسدس بنز، پورشه و فولکس واگن 
است و همچنین مجموعه اى غنى از مدل هاى رولزرویس 

از جمله رولزرویس ســیلور گوست احمد شاه قاجار، مدل 
افسانه اى فانتوم 4 ضدگلوله که زمان تولید آن از 1950 
تا 1956 میالدى بود و فقط 18 دستگاه در کل دنیا وجود 
داشت و یک دســتگاه آن ضدگلوله بود که براى خانواده 
سلطنتى ساخته شد، فانتوم 3 و مجموعه مرسدس بنزها 

.SL 190 شامل مدل استثنایى 500 کا، 600 لیموزین و
کالسکه ســلطنتى ناصرالدین شاه قاجار که قدیمى ترین 
کالسکه موجود در ایران معرفى شده و کالسکه مخصوص 
تاجگذارى که هر دو ساخت کارخانه معروف واگن فابریک 
در کشور اتریش هستند، نیز در این موزه به نمایش گذاشته 

شده اند.
بعضى از این خودروها در جریان مدرن ســازى ساختمان 
موزه، تعمیر و بازسازى شدند که انتقادهایى به شیوه تعمیر 

این خودروهاى تاریخى وارد شده بود.

فرمانده انتظامى سیستان و بلوچســتان از کشف اشیاء و 
عتیقه هاى چند هزار ســاله متعلق به عصر آهن توســط 

مأموران انتظامى این استان در زاهدان خبر داد.
سردار احمد طاهرى اظهارکرد: در پى کسب خبرى مبنى بر 
نگهدارى و قاچاق اشیاى تاریخى توسط فردى در زاهدان، 
موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادى استان قرار 

گرفت.
وى افزود: مأموران انتظامى پس از انجام اقدامات اطالعاتى 
و تحقیقات پلیسى محل مورد نظر را که یک انبار غیر مجاز 

دارو در یکى از نقاط شهر زاهدان بود، شناسایى کردند.
فرمانده انتظامى سیستان و بلوچستان ادامه داد: مأموران 
پلیس امنیت اقتصادى، با هماهنگى قضایى در بازرســى 
از انبار مورد نظر 15 عدد ظروف ســفالى عتیقه، دو عدد 
قاب و تابلوى قدیمى، 498 عدد انگشــتر و انواع تسبیح، 
21 قطعه سنگ کوچک تراشیده شده تزیینى و ارزشى را 
کشف، که برابر اعالم کارشناس سازمان میراث فرهنگى، 
عتیقه جات مکشوفه به 2 الى 3  هزار سال قبل و مربوط به 

عصر آهن است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب هاى معدنى 
و آشامیدنى با بیان اینکه در حال حاضر ساالنه ظرفیت تولید 
20 میلیارد لیتر آب بسته بندى در کشور وجود دارد، اما تولید 
داخل اکنون حدود 2/1 میلیارد لیتر اســت، از روند نزولى 

صادرات آب بسته بندى طى سال هاى اخیر خبر داد.
پیمان فروهر گفت: بیشتر صادرات آب هاى بسته بندى بر 
بازارهاى منطقه اى از جمله عراق، افغانستان، ازبکستان، 
ترکمنستان و کشورهاى آسیاى میانه متمرکز بوده، اما با 
افزایش کرایه هاى حمل، افزایش قیمت تمام شده به سبب 

بار مالى بانکى که براى رقبا وجود ندارد و همچنین التهابات 
جنگى و ناامنى در کشــورهایى مثل عراق و افغانستان در 
مجموع باعث شده صنعت آب هاى بسته بندى در صادرات 
توفیق نداشته باشد.  وى افزود: از طرف دیگر تولیدکنندگان 
به قدرى درگیر مسائل اقتصادى داخلى هستند که توانایى 
حضور در نمایشــگاه هاى بین المللى را ندارنــد. البته در 
صورتى که فرهنگ مصرف آب بسته بندى و معیشت مردم 
بهبود پیدا کند، اگر تمام واحدهاى تولیدى هم فعالیت کنند 

جوابگوى نیاز داخل نخواهند بود.  

حســن ریوندى با حضور در برنامه «رخ بــه رخ» درباره 
بازیگرى و تغییر مسیر هنرى زندگى خود صحبت کرد.

در بخشــى از برنامه، ریوندى  عنوان کرد: مــن اوایل به 
بازیگرى عالقه داشتم؛ البته آن روزها که مى خواستم بازیگر 
شوم اصًال کار خودم را به عنوان کمدین آغاز نکرده بودم. 
حتى به رضا عطاران حدود 10 سال پیش گفتم، مى خواهم 
بازیگر شوم و بازى طنز ارائه دهم. حتى یک پیشنهاد نجومى 

به او دادم و گفتم پول مى دهم تا بازیگر شوم؛ به شرط اینکه 
من بازیگر نقش اول باشم و رضا نقش روبه روى من باشد!

ریوندى عنوان کرد: چند بار تماس گرفتم، اما جوابى نداد. 
هنوز هم منتظر رضا عطاران هستم! ولى او باعث شد من 
مســیرم تغییر کند. مســیر زندگى ام تغییر کرد و خودم با 
مطالعه و دیدن سمینار ها توانســتم در این حوزه استندآپ 

کمدى فعالیت کنم.

کنسرت جنجالى تتلو در استانبول، پنج شنبه 29 مهرماه 
1400 برگزار شد. در این کنســرت بیش از 7000 نفر 
شرکت کردند. ســایت «فرارو» با یک محاسبه ساده 
نوشته: طرفداران این خواننده نفرى از 100 تا 250 دالر 
یعنى حدود ســه تا هفت میلیون هزینه بلیت کنسرت 
دادند. با در نظرگرفتن تعداد بیشتر صندلى هاى ارزان، 
میانگین هر نفر را مى شــود چهار میلیون تومان در نظر 
گرفت. با توجه به فروش کامل بلیت ها و ظرفیت 6300 
نفرى سالن، مجموع فروش این بلیت ها مبلغ 25 میلیارد 

تومان پول را به جیب تتلو ریخته اســت! یکى از نکات 
جالب توجه دیگرى که در رسانه ها گفته شده، تتلو هزار 
بلیت خارج از ظرفیت سالن فروخته است که افراد داراى 
بلیت نتوانستند وارد سالن بشوند و به عبارت دیگر اولین 
کالهبردارى آشکار در این کنسرت صورت گرفته است. 
این خواننده قبل از کنســرت هم قول یک جشن شبانه 
را داده بود که بلیت هایش فروخته شده بود، اما خیلى از 
کسانى که بلیت خریده بودند، اجازه ورود به این جشن 

را نداشتند!

به دنبال مطرح شدن حضور چینى ها براى ساخت مسکن 
در ایران توسط یکى از نمایندگان مجلس که البته بعداً 
تکذیب شد، معاون وزیر راه و شهرسازى صراحتاً مذاکره 
با چینى ها در ایران را تأیید کرده اما گفته که آنها قرار است 
تکنولوژى وارد کنند نه اینکه بسازند. این ذهنیت نیز ایجاد 
شد که تکنولوژى چین قرار است به کاهش 30 درصدى 

قیمت تمام شده مسکن در ایران منجر شود.
19 مهرماه امسال یکى از نمایندگان مجلس از مذاکره با 
چین براى ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش 
تولید و تأمین مســکن خبر داد. این جملــه کوتاه اقبال 
شاکرى که بازتاب گســترده اى در رسانه ها ایجاد کرد، 
واکنش رضایى کوچىـ  رئیس کمیسیون عمران مجلس 
ـ را در پى داشت که ضمن مخالفت با مذاکره وزارت راه و 
شهرسازى با چینى ها براى ساخت انبوه مسکن در ایران 
بیان کرد با وجود 500 هزار مهندس عمران در کشــور، 

توان ساخت یک میلیون مسکن در ایران وجود دارد.
اقبال شــاکرى نیز روز بعد اظهارات منتسب به خود را 
تکذیب کرد و گفت: «صحبتى هم که شده صرفًا خبرى 
بوده که وزارت راه و شهرسازى براى کارهاى خودش با 
چینى ها مذاکره کرده است. در همین حد. بقیه نکاتى که 
ذکر شــده اصًال صحت ندارد. ان شاءا... با توان و قدرت 
بخش خصوصى داخلى موفق مى شــویم هر سال یک 

میلیون مسکن را طى چهار سال آینده بسازیم.»
پس از این موضع گیرى هاى متفاوت، تصور بر این بود 
که حضور چین در ایران براى خانه سازى منتفى است. اما 
معاون وزیر راه و شهرسازى بر حضور عن قریب چینى ها 
در ایــران صحه گذاشــته، البته نه براى ســاخت بلکه 
براى ورود تکنولوژى. محمود محمودزاده در خصوص 
مشارکت چین در ساخت واحدهاى نهضت ملى مسکن، 

گفت: مذاکراتى که با کشور چین و سایر کشورها انجام 
شده در حوزه ســاخت نیســت بلکه مذاکره با چینى ها 
به منظور ورود تکنولوژى هاى جدید ســاخت است که 
منطبق با معمارى و هویتى که در ایران وجود دارد، بتوانیم 
سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که 

این بسیار مؤثر است.

او که وعده داده واحدهاى قانون جهش تولید مســکن 
30 درصد پایین تر از نرخ بازار عرضه شــود، گفته است: 
هم اکنون در ساخت وسازهاى سنتى یک واحد مسکونى 
بین یکسال و نیم تا دو سال، احداث مى شود اما چنانچه 
صنعتى ســازى رواج پیدا کند در یکســال این کار قابل 
انجام است که حداکثر 35 درصد پایین تر از قیمت بازار 

احداث خواهد شــد و کیفیت آن نیز متفاوت از ساخت و 
ساز سنتى است.

از این صحبت محمودزاده چنین برداشــت مى شود که 
یکى از راهکارهاى کاهش قیمت تمام شده واحدهاى 
جهش تولید و تأمین مسکن، استفاده از تکنولوژى چین 

خواهد بود.

چین در ایران خانه مى سازد؟

ساعت مى خرند، 7 میلیارد تومان! 

موزه خودروهاى تاریخى ایران افتتاح شد

کشف اشیاى 3000 ساله در یک انبار دارو

تولید آب بسته بندى، یک دهم ظرفیت! 

پیشنهاد جالب حسن ریوندى به رضا عطاران

شوك تتلو! 
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دیدار شهردار اصفهان 
با آیت ا... مهدوى 

على قاسم زاده شهردار اصفهان با آیت ا... مهدوى، امام 
جمعه موقت اصفهـان دیـدار و گفت وگو کـرد.  در این 
دیدار که در آسـتانه 17 ربیع االول همزمان با والدت با 
سعادت حضرت محمد(ص) انجام شد، شهردار اصفهان 
و نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى درباره 
مهمترین برنامه هـا و رویکردهاى اداره شـهر اصفهان 

گفت وگو کردند.

1700 متقاضى در انتظار 
گرفتن فرزندخوانده

معاون اجتماعى بهزیسـتى اسـتان اصفهـان گفت: در 
حال حاضر متقاضیان گرفتن فرزندخوانده که در سامانه 
ثبت نام کرده اند حدود سـه هزار نفر اسـت که یک هزار 
و 712 خانـواده داراى شـرایط گرفتن فرزند در سـامانه 
ثبت شـده اند.   عبدالرضا اسـماعیلى در خصوص تعداد 
فرزندان ساکن در شیرخوارگاه نرجس استان اصفهان، 
گفت: در حـال حاضر 19 فرزند در شـیرخوارگاه نرجس 
استان اصفهان ساکن هسـتند. تعداد فرزندان ساکن در 
شیرخوارگاه ثابت نیست و بسـتگى به پذیرش دارد. در 
برخى فصول سـال پذیرش فرزند در شـیرخوارگاه باال 
رفته و در برخى فصول کاهش مى یابد، حتى زمانى تعداد 
فرزندان ساکن در شیرخوارگاه به 70 فرزند رسیده است.

دردسر پیست هاى غیر استاندارد 
رئیس هیأت موتورسوارى و اتومبیل رانى استان اصفهان 
گفت: اصفهان تنها استان فعال در رشته کارتینگ است 
و هر سال بین 4 تا 5 راند مسابقات رنتال ، ریس کارتینگ 
و اسـپریت برگزار مى کند. شـهرام شـاهمرادى گفت: 
اصفهان تنها استان فعال در رشته کارتینگ است و هر 
سال بین 4 تا 5 راند مسابقات رنتال و همچنین مسابقات 
ریس کارتینگ و اسپریت برگزار مى کند. او  اظهار کرد: 
پیست هایى که در اصفهان جنبه تفریحى دارد و استفاده 
آن ها بـراى عمـوم آزاد اسـت، از اسـتاندارد هاى کافى 
برخوردار نیسـتند. داخل اصفهان فقط پیسـت رویا ها و 

چادگان داراى مسیر استاندارد هستند.

کشف انشعاب آب غیرمجاز 
به دنبال گزارش یک مشـترك از انشـعاب غیرمجاز در 
یک ساختمان سه طبقه در خیابان فالطورى چهار راه آل 
محمد(ص) ، مشاهده شد که اتصاالت انشعاب همراه با 
چندین شیرآب درآن نصب شده است. گفتنى است پس 
از بررسى بیشتر مشخص شد مالکین ساختمان ها این 
انشـعاب آب را به وسـیله لوله تک الیه به امالك خود 
منتقل کرده بودند. بالفاصله پس از محرز شدن تخلفات 
صورت گرفته اکیپ بهره بردارى منطقه در صحنه حاضر 
و نسبت به قطع کامل انشعاب غیرقانونى اقدامات الزم 

انجام و پرونده براى سیرمراحل قانونى تشکیل شد.

همکارى آبفا و شهردارى 
مدیرآبفا لنجان باحضوردردفترشهردار جدید زرین شهر، 
ضمن تبریک انتصاب وى گفت: هماهنگى وهمکارى 
بین دسـتگاه هاى خدمت رسـان منجربه صرفه جوئى 
درهزینه ها وارائه خدمت رسانى بهتربه شهروندان خواهد 
شد. شـهردارزرین شـهردراین دیداربا اشـاره به بحران 
ومحدودیت هاى موجود درحـوزه آب برضرورت حفظ 
وتوسعه فضاى سبزسازگاربا اقلیم واستفاده از روشهاى 
نوین آبیارى فضاى سـبزتاکید واذعان داشت:اسـتفاده 
ازظرفیت هاى دسـتگاه هاى اجرائى درمدیریت منابع، 
نقش بـه سـزائى درمقابله باتنـش آبـى وعبورازبحران 

آب دارد.

برگزارى همایش «شو سواره» 
سرپرسـت اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان نطنـز از 
برگزارى همایش سراسرى «شو سواره» اسب در نطنز 
خبر داد. حسین اشـرفى اظهار کرد: در این همایش که 
با همکارى هیأت سـوارکارى نطنز برگزار شد، بیش از 
100 اسـب با نژادهاى مختلف کرد، عـرب و ترکمن از 
اسـتان هاى مختلف کشـور همچون اصفهان، قزوین، 

زنجان و آذربایجان شرقى حضور داشتند.

خبر

مسوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: تاکنون یک میلیون و 400 هزار نفر 
از افراد باالى 12 سال استان براى دریافت واکسن کرونا 
اقدام نکردند و از آنها مى خواهیم هرچه سریعتر به مراکز 
تجمیعى یا بهداشتى مراجعه کنند. رضا فدایى افزود: شرایط 
آینده درزمینه همه گیرى بیمارى کووید-19 به هیچ عنوان 
قابل پیش بینى نیست بنابراین به همه مردم تأکید مى کنیم 
که براى دریافت نوبت اول واکسن کرونا هرچه  زودتر اقدام 
کنند. وى بابیان اینکه تاکنون حــدود 68 درصد جمعیت 
اســتان اصفهان یک نوبت و 40 درصد 2 نوبت واکسن 
کرونا را دریافت کردند، خاطرنشان کرد: این روزها مراکز 

تجمیعى با حجم قابل توجهى از مراجعه مردم براى تزریق 
ُدز دوم واکسن کرونا مواجه هستند. فدایى همچنین با اشاره 
به اینکه آمار کرونا در استان اصفهان به طورکلى در حال 
کاهش یافتن است، تصریح کرد: آمار بسترى و مرگ ومیر 
نسبت به 2 هفته گذشته کاهش یافته است. وى اضافه کرد: 
گاهى اوقات روند کاهشى آمار کرونا در استان دچار وقفه 
مى شود اما روى هم رفته، درزمینه بیماران سرپایى، موارد 

بسترى و مرگ ومیر با روند نزولى مواجه هستیم.
وى افزود: بااین حال درمجموع با توجه به آمار کاهشــى 
اســتان مى توان گفت که قضاوت درباره آغاز پیک ششم 

کرونا در اصفهان، زود است.

مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان گفت: شــهرداران 88 شــهر این استان پس 
از معرفى شــوراهاى اسالمى و بررســى کمیته هاى 

تخصص، معرفى شدند.
على اصغر ذاکــرى هرندى افزود: اعضاى شــوراهاى 
اسالمى 107 شهر اصفهان تاکنون شهردار پیشنهادى 

خود را به استاندارى و یا وزارت کشور معرفى کرده اند.
وى بیان کرد: اعضاى پنج شهر استان هنوز شهردار خود 
را  انتخاب نکرده اند و گزینه پیشنهادى بقیه شهرها نیز 
در مرحله بررســى کمیته فنى و کارشناسى و استعالم 

قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور شــهرى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان افزود: مقایســه مقطع دوماهه بعد از آغاز کار 
دوره جدید مجلس شــهرى جدید با دوره گذشته نشان 
مى دهد که 2 برابر قبل مدیران شهرى معرفى شده اند و 

کارها به خوبى و سرعت پیش رفته است.
وى تصریح کرد: شهرداران نجف آباد، اصفهان و کاشان 
معرفى شده اند و تنها حکم شــهردار خمینى شهر از بین 

این مناطق صادر نشده است.
ذاکرى هرندى گفت: 40 درصد از شهرداران دوره قبل 
براى مدت چهار سال آینده ابقا و 10 درصد نیروى جدید 

به جمع این مدیران افزوده و مابقى جابه جاشده اند.

 40 درصد شهرداران استان 
ابقا شدند

یک میلیون و 400 هزار 
اصفهانى واکسن نزده اند

فرونشست زمین موجب وارد آمدن خسارت به تاسیسات 
آب و فاضالب و یک دســتگاه خودروى عبورى در شهر 

تاریخى نایین شد.
ساعت 2 بامداد روز جمعه 30 مهرماه سال جارى، ناگهان 
زمین دهان باز کرد و یک دستگاه خودروى سوارى پژو را 
که در حال عبور از کوچه مســجد صاحب الزمان خیابان 
ولیعصر شهر نایین بود به داخل خود بلعید. بخت با راننده 
خودرو یار بود که توانست از درب سمت شاگرد خارج شده 

و خود را به سطح خیابان برساند.
این حادثه به امور آب و فاضالب نایین اعالم شد و دقایقى 
بعد گروه هاى رسیدگى به حوادث و بهره بردارى از شبکه 
آب براى بررســى ابعاد حادثه و خارج کــردن خودروى 

سوارى در محل حاضر بودند.
به ناگاه زمین دوباره نشست کرد و این بار چرخ جرثقیل 
در گودال دیگرى فرو رفت اما قبل از این که ابعاد حادثه 
گســترش یابد ابتدا جرثقیل و سپس خودروى سوارى از 
داخل گودال خارج و کار بررســى چگونگى وقوع حادثه 

آغاز شد.
به گفته مدیر آبفاى نایین در محل حادثه یک قنات قدیمى 
وجود دارد که به علت خشکسالى شدید چند سالى است 

از مدار بهره بردارى خارج شده و در حال تخریب است.
محمدرضا خامســى نایینى گفت: همین موضوع باعث 
شده تا هر از چندى شاهد فرونشست زمین هاى اطراف 
این قنات باشیم و در شب حادثه نیز زمین بین دو دهانه 
میله چاه این قنات فرو نشست و خودروى سوارى را بلعید.

وى افــزود: بررســى هاى بیشــتر نشــان داد به علت 
فرونشست زمین، انشــعاب آب یکى از منازل مسکونى 
این خیابان با قطر یک اینچ در عمق 1/5 مترى زمین دچار 

شکستگى شده بود.
مدیر آبفاى نایین گفت: جریان آب باعث شســته شدن 
خاك هاى اطــراف خط لوله و ایجاد حفــره بزرگى زیر 

آسفالت خیابان به طول 15 و عمق 4 مترشده بود.
وى افزود: ریزش زمین، موجب بروز خسارت و تغییر شکل 
لوله جمع آورى و انتقال فاضالب از جنس پلى اتیلن و قطر 

250 میلیمتر در عمق چهار مترى زمین نیز شده بود.
وى با بیان این که فرونشســت زمین و سقوط خودروى 
سوارى به داخل حفره، خســارتى به مبلغ یک میلیارد و 
200 میلیون ریال به شبکه انتقال آب و شبکه جمع آورى 
فاضالب کوچه مســجد صاحب الزمان نایین وارد کرده 
است گفت: خوشــبختانه این حادثه خسارت جانى در بر 
نداشت و خودروى آســیب دیده توسط کالنترى منطقه 
به پارکینگ منتقل و مالک آن جهت انجام امور حقوقى 

راهنمایى شد.
خامســى افزود: خشکســالى شــدید و کاهش سطح
 آب هاى زیرزمینى موجب خشک شدن تعدادى از چاه ها 
و قنات هاى تاریخى شهر نایین شده و هر ازچندى شاهد 
بروز چنین حوادثى هستیم که تخریب شبکه هاى آب و 

فاضالب شهر را نیز در پى دارد.
اضافه مى شود سال 1388 نیز حادثه مشابهى در فاصله 
60 مترى همین مکان و در مسیر قنات قدیمى روى داده

بود.

زمین در نایین یک خودرو را بلعید

ریییس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان اصفهان از همکارى اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دستى شهرســتان و شهردارى 
اصفهان در راســتاى مرمت محور تاریخى «دردشت» 

خبر داد.
  روح اله سیدالعســگرى گفت: امروز و در برنامه ریزى 
به عمل آمده، اعضاى جدید شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با حضور معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان و مسئوالن شهردارى 
منطقه 3 اصفهان از محور تاریخى دردشــت اصفهان 

بازدید به عمل آوردند.
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 

شهرســتان اصفهان ادامه داد: اعضاى جدید ششمین 
دوره شوراى اسالمى شــهر اصفهان در این بازدید، از 
بناهاى تاریخى همچون: حمام شیخ بهایى، عصارخانه 

کوى جماله و خانه صنایع دستى جواهرى بازدید کردند.
وى افزود: در این بازدید ضمن ارائه گزارشى از فرصتهاى 
ایجاد شده توسط اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى استان و سازمان نوســازى و بهسازى 
شهردارى اصفهان، با توجه به گستردگى منطقه و درهم 
تنیدگى بافت تاریخى و بافت فرسوده، بر لزوم همکارى 
شــهردارى و اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى اســتان اصفهان در راســتاى مرمت این 
محدوده تاریخى تایید شد و در این زمینه اعضاى شوراى 

اســالمى اصفهان به ویژه اعضاى کمیسیون عمران بر 
حمایت شوراى ششم اسالمى شهر اصفهان از مرمت و 

احیا بافت تاریخى این محدوده تاکید کردند. 
محدوده تاریخى «دردشت» اصفهان یکى از منطقه هاى 
تشکیل دهنده شهر باستانى اصفهان از بیش از شش هزار 
سال قبل است. این محدوده تاریخى که در شمال شرق 
شهر تاریخى اصفهان واقع شده در پیش از اسالم و پس 
از اوایل سده اول هجرى قمرى تا سده یازدهم و تشکیل 
شاهنشــاهى صفوى، یکى از مهمترین مناطق رشد و 
توسعه شهرى در اصفهان به شمار مى رود، روى همین 
اصل این منطقه در طى این ادوار داراى بافت ارزشمند و 

آثار تاریخى منحصر به فردى است.

فرمانده انتظامى استان از دستگیرى فردى که با فروش 
مال غیر به 15 نفر بالــغ بر 200 میلیارد ریــال از آنان 
کالهبردارى کرده و متوارى شده بود در عملیات پیچیده 
و هوشمندانه ماموران پلیس امنیت عمومى فرماندهى 

انتظامى شهرستان کاشان خبرداد. 
سردار محمدرضا میرحیدرى بیان داشت: در تحقیقات 
و بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد متهم ، سال 

گذشته یک قطعه زمین متعلق به فرد دیگرى با مساحت 
2 هزار متر مربع را از طریق جعل سند به شاکیان فروخته 
و در مجموع مبلغ 200 میلیارد ریال از آنان کالهبردارى 

کرده است.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشــاره به متوارى 
بودن متهم تصریح کرد: با دســتور فرمانــده انتظامى 
شهرستان کاشــان، ماموران پلیس امنیت عمومى این 

فرماندهى دستگیرى متهم را در دســتور کار خود قرار 
دادند و ســرانجام با تالش شــبانه روزى و انجام یک 
ســرى اقدامات علمى و هوشــمندانه مخفیگاه وى در 
یکى از مناطق شهرســتان شناســایى و مامــوران در 
یک عملیات ویــژه و ضربتى با همــکارى کارآگاهان 
پلیس آگاهى و یگان امداد شهرســتان متهم را دستگیر 

کردند.

بر اســاس جدیدترین رنگ بندى اعالم شــده از سوى 
وزارت بهداشت در زمینه شیوع کرونا در شهرستان هاى 
استان اصفهان، رنگبندى ها بیانگر روند نزولى ابتالء به 
این بیمارى در استان اصفهان است. بر این اساس در حال 
حاضر شهرستان هاى اردستان، اصفهان، سمیرم، مبارکه، 

خمینى شهر، شــهرضا، لنجان، نجف آباد، فالورجان، 
شاهین شهر و میمه، کاشان و نطنز در وضعیت نارنجى 
کرونا ثبت شده اســت. همچنین شهرستان هاى نائین، 
فریدن، بوئین میاندشت، فریدونشــهر، تیران و کرون، 
خوانســار، دهاقان، گلپایگان و چادگان در وضعیت زرد 

کرونا ثبت شده است.
شهرستان هاى خور و بیایانک، برخوار و آران و بیدگل سه 
شهرستان استان اصفهان است که در وضعیت آبى ثبت 
شده اند اما همچنان هیچ شهرستانى در وضعیت سفید 

کرونا نیست.

مرمت محور تاریخى «دردشت» اصفهان بر روى میز

کالهبردارى 20 میلیاردى با فروش مال غیر به 15 نفر 

3 شهر اصفهان آبى هستند

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
مشــکل اصلى به بهره بردارى نرسیدن مرحله اول 
سامانه دوم آبرسانى این خطه را کمبود 200 میلیارد 

تومان اعتبار دانست.
 نعمت ا... اکبرى افزود : علت اجرا نشــدن گام اول 
ســامانه دوم آبرســانى به اصفهان مخالفت استان 
همجوار نیست  بلکه تنها دلیل آن نبود اعتبارات است.
وى بابیــان اینکه خشــکى زاینده رود، مســائل و 
مشکالت جانبى عدیده اى را براى مردم اصفهان به 
بار آورده است، تصریح کرد: کمبود آب شرب دومین 
مشکل اســت که ما هنوز نتوانستیم براى اصفهان 
بزرگ و 14 شهرستان دیگر قطعى طوالنى مدت آب 

شرب را رفع کنیم.
 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 

سومین مشکل اساسى اصفهان را آلودگى هوا خواند 
و گفت: بخشى از آن به خشکى زاینده رود و صنایع 
آالینده برمى گردد اما 60 درصــد آلودگى به دلیل 

توسعه نیافتن حمل ونقل عمومى است.
اکبرى ادامه داد: چهارمین مشــکل اساسى استان 
اصفهان تخصیــص نیافتن اعتبــارات الزم و عدم 
آزادسازى مســیر براى اجراى قطار ســریع و سیر 
اصفهان- تهران است که با اجراى این طرح از تردد 
حجم وسیعى از خودروهاى شخصى از اصفهان به 

تهران و برعکس جلوگیرى خواهد شد.
وى دلیل اصلى تمام مشکالت در استان اصفهان را 
کمبود بودجه و عدم تخصیص اعتبارات الزم خواند  و 
گفت: به منظور اجراى سریع قطار اصفهان-تهران به 

250 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش 
استان اصفهان، گفت: براى ایجاد پیوند بین اولیا و 
مربیان در شرایط کرونایى، امسال با واکسینه شدن 
معلمان، دانش آموزان و خانواده شرایط مساعدتر از 
سال قبل اســت و وزارت آموزش و پرورش اعالم 
کرده است باید انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدارس 

به صورت حضورى برگزار شود.
علیرضا ســلطانى در خصــوص انتخابات انجمن 
اولیا و مربیان مدارس اســتان، اظهــار کرد: این 
انتخابات تقریبًا یک سنت همه ساله است و فرایند 

آن هر ســال به خانواده ها اطالع رســانى مى شود 
و در دوران کرونــا ایــن برنامه تغییراتى داشــته

 است.
وى اضافه کرد: سال هاى گذشته هفته آخر مهرماه 
به صورت متمرکز یک روز مقطــع ابتدایى و یک 
روز دوره متوســطه انتخابات انجمن اولیا و مربیان 
مدارس را با بازرسى و برنامه ریزى انجام مى دادند 
و امســال وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد از 
25 شــهریورماه تا آخر مهرماه مدارس فرصت 35 

روزه اى را براى این انتخابات دارند. 

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیــان اینکه تاکنون 
65 درصد کســبه اصفهان واکســن زده اند، گفت: 
اصناف اصفهــان تا پایان این هفتــه فرصت دارند 
نسبت به واکسیناســیون خود و افراد تحت پوشش 

خود اقدام کنند.
رسول جهانگیرى درباره دستورالعمل واکسیناسیون 
اصناف، اظهار کرد: بعد از 20 ماه تجربه، مشــخص 
شده که نحوه برخورد با واحدهاى صنفى باید هوشمند 
باشــد و دیگر تعطیلى به صورت جمعى امکان پذیر 
نیست و شرایط ســختى را براى کسب و کار ایجاد 
کرده، به همین دلیل دستور بر رعایت پروتکل ها به 

صورت هوشمند داده شد.
وى تاکید کرد: مطابق پروتکل هاى هوشمند کرونا 
و زدن واکسن، اگر اصناف موارد مشخص را رعایت 
نکنند، تنهــا همان صنف مورد اعمــال قانون قرار 

مى گیرند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: ستاد کرونا استان 
اصفهان مصوب کرد که اصناف بین یک هفته تا 10 
روز فرصت دارند تا نســبت به تزریق واکسن کرونا 
اقدام کنند و بعد از این مدت واحد بازرســى اصناف، 
بهداشت و سایر دســتگاه هاى نظارتى با بازدید از 
مغازه هاى سطح شهر، نسبت به اخطار و سپس پلمب 
واحدهاى صنفى که کسبه و پرسنل تحت پوشش 

آنها فاقد کارت واکسن هستند، اقدام مى کنند.
وى افزود: اصناف اصفهان تا پایان این هفته فرصت 
دارند نســبت به واکسیناســیون خود و افراد تحت 
پوشش خود اقدام کنند و اگر کسبه اى از زدن واکسن 
کرونا خــوددارى کند از دریافــت خدمات صنفى و 
اتحادیه ها همچون دریافت و تمدید پروانه کسب، 
دریافت نامه از اتحادیه براى ارائه به دستگاهى دیگر 

و ... محروم خواهد شد.
 رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد: تاکنون 65 

درصد کسبه اصفهان واکسن زده اند.

شــهردار اصفهان گفت: در شــش ماه دوم امسال 
بخشى از پروژه هاى منطقه یک شهردارى اصفهان 

را از بالتکلیفى خارج خواهیم کرد.
على قاسم زاده شــهردار اصفهان در دیدار با مدیر، 
معاونان و کارکنان منطقه یک شهردارى اصفهان، 
گفت: منطقه یک شهردارى یکى از مهمترین مناطق 

به لحاظ هویت تاریخى و معرف شــخصیت کهن 
اصفهان است.

وى با بیان اینکه منطقه یک غیر از هویت تاریخى 
کــه مزیت منطقه و شــهر محســوب مى شــود، 
محدودیت هایى دارد که کار ساخت و ساز و عمران و 
توسعه را دشوار مى کند، افزود: با توجه به شخصیت 
تاریخى منطقه نمى توان کار هاى جدید و متفاوت را 

آنچنان که باید در برخى محالت آن اجرا کرد.
وى با اشاره به گزارش ارائه شــده از وضعیت فعلى 
منطقه یک، تاکید کرد: تکمیل پروژه هاى نیمه تمام و 
معطل مانده در این منطقه که شهردارى و مردم را آزار 

مى دهد در اولویت قرار مى گیرد.
قاسم زاده با تاکید بر اتخاذ تصمیم براى پروژه هاى 
نیمه تمام منطقه از جمله خانه شهید بهشتى و تعدادى 
از خیابان ها، اظهار کرد: در شــش ماه دوم امســال 
جارى  از پروژه هاى این منطقه را از بالتکلیفى خارج 

خواهیم کرد.

4 مشکل اساسى استان اصفهان 

انتخابات انجمن اولیا و مربیان حضورى است

اصناف اصفهان تا پایان این هفته 
باید واکسینه شوند

تعیین تکلیف پروژه هاى منطقه یک 
شهردارى اصفهان تا پایان سال
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نقش مه لقا که در سریال ایفاگرش بودید چه جذابیت هایى 
براى خودتان داشت؟

همین که مى توانســتم با یکسرى بازیگر جوان کمتر شــناخته شده که در استان 
خودشان فعال هستند همبازى شــوم برایم جذاب بود. موضوع و قصه سریال هم 

خیلى خوب بود.
شما پیش از سریال «نون خ» در فیلم «مهمان مامان» هم 
نقش پیرزن کرد را بازى کرده بودید. اتفاقا آنجا هم خیلى 
خوب به لهجه کردى صحبت مى کردید. طبیعتاً در «نون خ» 

هم مشکلى بابت لهجه نداشتید. درست است؟
در فیلم مهمان مامان آقاى مهرجویى اصرار داشتند که با لهجه کردى صحبت کنم 
و تاکید داشتند نقش را با این لهجه مى خواهند. قرار شد یک خانم جوان دانشجو که 
از کرمانشاه براى تحصیل به تهران آمده بود لهجه کردى را به من آموزش دهد. این 
خانم تمام دیالوگ هایم را به کردى گفت و من ضبط کردم. بیشتر از یک ماه زمان 
صرف کردم تا بتوانم دیالوگ  هایم را به زبان کردى و به خوبى ادا کنم اما بیشتر از 
لهجه، آهنگ لهجه کردى را یاد گرفتم و در ذهنم ماندگار شد. وقتى دیالوگ هایم را 
مى گفتم آقاى مهرجویى تعجب کردند و گفتند خیلى غلیظ با لهجه کردى صحبت 
مى کنى و باید یک زیرنویــس برویم، کمى از غلظت لهجه کــم کن. در نهایت، 
دیالوگ  هایم را به فارسى مى گفتم اما چون آهنگ کردى داشت، همه فکر مى  کردند 
واقعًا کرد هستم. مى خواستم کردى باشــم که به فارسى صحبت مى کند. نباید به 
لهجه ها توهین کرد. تمام تالشم را به کار بردم و به نظرم نتیجه هم خوب شد. در 
سریال «نون خ» هم با وجودى که به لهجه کردى تسلط داشتم اما با آقاى سیروس 

میمنت کمى تمرین کردیم.
شــما در ســریال «نون خ» نقش یــک قابلــه را بازى 
مــى کنید. تجربــه ایفاى چنیــن نقشــى را در کارهاى

 قبلى تان داشتید؟
نه، قبًال در فیلم و سریالى قابله نبودم و چنین نقشى را تجربه نکرده بودم.

دوست نداشتید حضور مه لقا در سرى هاى بعدى سریال 
«نون خ» هم ادامه داشته باشد؟ به نظرتان این کاراکتر جاى 

کار بیشترى نداشت؟

براى سرى دوم و سوم دعوت نشدم. البته سرى دوم و ســوم سریال در کرمانشاه 
تصویربردارى شد و آنجا هم منطقه سردسیر است. براى خود من مشکل بود. کرونا 
را کنار بگذارى، من در ســال  هاى اخیر، کار شهرســتان قبول نمى  کنم. دیگر در 
توانایى ام نیست. شاید از آنجا که اطالع داشتند من شهرستان نمى روم براى سرى 

دوم و سوم دعوتم نکردند.
مه لقا به عنوان مــادرزن نورالدین و مادر بزرگ دخترانش 
دخالت چندانى در ازدواج نوه هایش نــدارد و مخالفتى با 
شوهر کردن آنها با دامادهایى که خیلى هم مناسب نیستند 

نمى کند؟
این را باید از آقاى وفایى نویســنده سریال  ســوال کنید. آنچنان که باید و شاید به 
شخصیت مه لقا نپرداخته بود. به نظرم شخصیت پردازى کاملى بر روى کاراکتر مه 

لقا صورت نگرفته بود.
به نظرتان سریال «نون خ» از چه نقاط قوتى برخوردار است 
که توانســت نظر مخاطبان را به خود جلب کند و جزو آثار 

پربیننده تلویزیون باشد؟
به علت پرداخت به قومیت هاى ایرانى. از سوى دیگر، فضاى این سریال در خارج 
از آپارتمان مى گذشت و همین براى مخاطب جذاب بود. بیننده مى توانست مناظر 
زیبا را ببیند و بازیگــران و آدم هاى جدید را. به قول یکــى از همکاران، این روزها 
بازیگران سریال هاى تلویزیونى ثابت شده اند و از سر این سریال به سراغ آن پروژه 
مى روند. چهره ها تکرارى شده اند. خیلى از بازیگران «نون خ» جدید و جوان بودند 
و جزو هنرپیشه  هاى استان  هاى کرمانشاه و کردستان. این بازیگران که ناشناخته 
بودند اما سطح کیفى باالیى داشــتند، براى مردم جذاب به نظر مى رسیدند. مردم 
مى گفتند این بازیگران ناشناخته اند اما چقدر کارشان خوب است. کمدى سریال هم 

جذاب بود.
همکارى با سعید آقاخانى چگونه تجربه اى بود؟

قبًال در سریال «مجتمع مسکونى» با آقاى آقاخانى کار کرده بودم. تجربه خوبى بود.
این روزها مشغول چه کارى هستید؟

بعد از 17 ماه که کار نکرده بودم مشغول بازى در سریال «خوشنام» به کارگردانى 
آقاى نجف زاده هستم.

فریده سپاه منصور:  

براى فصل دوم و سوم
 «نون. خ» دعوت نشدم

از «گاندو3» 
چه خبر؟

ادامه تصویربردارى
 «از سرنوشت 4»

 تا بهمن ماه

شهرزاد کمال زاده و بازیگران «گاندو 2 » به برنامه 
«سریالیســت» رفتند و درباره حواشى این سریال 

صحبت کردند.
بازیگر گاندو 2 در این باره که آیــا قبًال اثر امنیتى 
بازى کرده، گفت: کارى براى جشــنواره مســکو 
کار کرده بــودم اما براى تلویزیون اولین ســریال 
امنیتى ام بود. این نقش برایم چالش برانگیز بود. هیچ 
کسى آدم نفوذى و تروریست را دوست ندارد و من 
مى دانستم نقش منفى بازى مى کنم و در مواجهه 
با شخصیت هاى محبوب ســریال که طرفداران 
خودشان را دارند قرار مى گرفتم و این نگران کننده 
بود. مخاطب براى آن شــخصیت ها نگران بود و 

مدت ها بود در کارى این حّس و حال را نداشتم.
کمال زاده ادامه داد: برخى خرده مى گرفتند همین 
چهار نفر امنیت کشور را برعهده دارند اما این سریال 
فقط به پرونده ”گاندو“ اشــاره مى کرد و شــاید ما 
هزاران پرونده با هزاران نیرو داشته باشیم. انتقاداتى 
وجود داشت اما خیلى از عزیزانى که در حوزه کارهاى 
امنیتى کار مى کردند با کاراکتر محمد همذات پندارى 

مى کردند و کار را دوست داشتند و پیگیر بودند.
کمال زاده تأکید کرد: هزاران پرونده ممکن اســت 
وجود داشته باشد که هیچ وقت دیده  نشده باشند، این 
همه آدم همین االن در کنار مرزها شهید مى شوند 
و خیلى وقت ها حتى شــاید خبرش هم نمى رسد، 
بنابراین هزاران مورد وجــود دارد که هنوز به آنها 
نپرداخته ایم اما این چند نفــر پرونده ”گاندو“ را در 

دست دارند.
وى درباره آخرین ســکانس خــود در ”گاندو“ نیز 
گفت: سکانسى که شریف مرا مى گیرد و من با بچه 
هستم، به این خاطر که مى دانستم کشته مى شوم، 
بچه را گذاشــتم و رفتم. بعدها به من گفتند تو چه 

مادرى هستى!
کمال زاده همچنین درباره اینکه آیا محمد زنده است 
و سرى سوم ”گاندو“ ســاخته مى شود، به شوخى 

گفت: اطالعى ندارم. هنوز دکتر به ما خبر نداده!

تهیه کننــده فصل 4 مجموعه «از سرنوشــت» 
پیرامون آخرین مراحل ساخت این مجموعه گفت: 
مجموعه تلویزیونى «از سرنوشــت 4» همچنان 
مشغول تصویربردارى در لوکیشن هاى تهران به 
سر مى برد و تا االن بیش از پنجاه درصد از ساخت 
این مجموعه تلویزیونى مقابل دوربین رفته است.

اکبر تحویلیــان پیرامون داســتان فصل چهارم 
سریال «از سرنوشــت» بیان کرد: این فصل به 
ادامه زندگى سهراب و هاشم مى پردازد و قصه آن 
در ارتباط با دغدغه جوانان اســت و بهره گیرى از 
توانایى جوانان، نحوه تعامل با این قشر و همچنین 
خودبــاورى از محور هــاى اصلى ســرى جدید 

مجموعه از سرنوشت است.
وى در همین راستا خاطرنشان کرد: فصل چهارم 
سریال «از سرنوشت» بانگاهى به پیچ و خم هاى 
بسیارى که در مســیر زندگى جوانان وجود دارد 
ســعى مى کند دغدغه و چالش هایى که این قشر 
با آن مواجه هســتند و در آثار نمایشــى تاکنون 
به آن ها چندان پرداخته نشــده را مورد بررسى و 

کنکاش قرار دهد.
الزم به ذکر اســت، تصویربردارى ســریال «از 
سرنوشــت» به کارگردانى محمدرضا خردمندان 
در تهران ادامه دارد و تــا کنون بیش از 50 درصد 
کار مقابل دوربین رفته است. عمده کار در تهران 
تصویربردارى مى شــود، اما گــروه براى گرفتن 
ســکانس هایى نیز به ارومیه و قزوین هم ســفر 

مى کند.
«از سرنوشت 4» با شــروع زمستان و در دى ماه 
روى آنتن مى رود، ولى تصویربردارى تا بهمن ماه 
نیز ادامه دارد و هم زمان با فیلمبردارى مراحل فنى 

و تدوین سریال درحال انجام است.
حســین پاکدل، دارا حیایــى، کیســان دیباج، 
فاطمه بهارمست، مجید واشــقانى، لیال بلوکات، 
ساناز سعیدى، ســولماز غنى، نگین صدق گویا، 
سیدمهرداد ضیایى و مائده طهماسبى در این فصل 

حضور خواهند داشت.

فریده سپاه منصور رنگین  کمانى از نقش هاى ماندگار و خاطره انگیز را در کارنامه بازیگرى خود دارد. بازى هاى فوق العاده او در سریال هایى 
همچون عقیق، خانه اى در تاریکى، امام على(ع)، دوران سرکشــى، معصومیت از دست رفته و فیلم هایى از جمله مهمان  مامان، مارمولک، 
کتاب قانون، پدر آن دیگرى و ... در خاطر مخاطبان تلویزیون و سینما ماندگار شده است. سپاه منصور در سریال «نون خ» ایفاگر نقش مه 

لقا، مادر زن نورالدین خانزاده است.
شبکه آى فیلم این شب ها سریال «نون خ» به کارگردانى سعید آقاخانى را روى آنتن خود دارد. به همین بهانه، گفت و گویى انجام شده با 

فریده سپاه منصور، بازیگر نقش مه لقا در این اثر نمایشى جذاب و پر مخاطب. 

تهیه کننده سریال «نیسان آبى» درباره ادامه ضبط سریال نمایش خانگى «نیسان آبى» با توجه به مشکلى 
که براى مهران غفوریان ایجاد شد، با بیان اینکه ضبط سریال با بیمار شدن این بازیگر متوقف شده است، 
توضیح داد: مهران غفوریان قبل از این هم چون در سریال «خاتون» بازى داشت، به صورت پراکنده سر 
صحنه «نیسان آبى» حاضر مى شد؛ براى همین در قســمت هاى باقیمانده این مجموعه حتما باید حضور 
داشته باشد. ما فعال کار ضبط سریال را متوقف کرده و براى قســمت هاى باقیمانده منتظر آقاى غفوریان 

مانده ایم تا ان شاءا... بهبودى کامل پیدا کرده و سر پروژه بازگردد.
احسان ظلى پور افزود: حدودا دو تا سه هفته از کار سریال «نیسان آبى» باقى مانده است اما ما پنج قسمت 

آماده پخش داریم و فکر نمى کنم تأخیرى در پخش سریال ایجاد شود.
ظلى پور در پایان گفت: ما منتظر مى مانیم تا حال مهران غفوریان بهتر شود و ادامه کار را بگیریم. پزشک 
معالج ایشان گفته است که به امید خدا تا یک ماه دیگر بهتر مى شوند و براى ادامه کار بازمى گردد؛ آن موقع 

قسمت هاى باقیمانده ضبط مى شود.
سریال «نیسان آبى» به کارگردانى منوچهر هادى، تهیه کنندگى احسان ظلى پور و نویسندگى کمیل روحانى 
این روزها از شبکه نمایش خانگى در حال پخش است و تا به حال یک قسمت از این سریال کمدى با بازى 

حسین یارى و مهران غفوریان، یکتا ناصر و بهناز جعفرى عرضه شده است.
در همین حال خود مهران غفوریان با انتشــار تصویرى از خود پس از عمل جراحى گفت:خیلى شاکر خدا 
هستم و خیلى ممنونم که اجازه داد زنده بمانم که این همه عشق مردم و دوستان و نگرانى هایشان را ببینم.
این بازیگر ضمن قدردانى از دوست داران و همراهانش، گفت:خیلى شاکر خدا هستم. خیلى ممنونم  که اجازه 
داد زنده بمانم که این همه عشق مردم و دوستان و نگرانى هایشان را ببینم. خدایا ممنونم که بهم فرصت 
دادى ببینم مردم چقدر دوستم دارند. نمى دانید چقدر ارزش دارد وقتى مى فهمید زنده بودنتان براى خیلى ها 
مهم است. قربان مردم مملکتم بروم، هرجاى دنیا که هستند. خیلى خوشحالم که زنده ماندم و ممنونم که 

من را الیق عشق تان مى دانید.
مهران غفوریان سه شــنبه 27 مهر ماه به دلیل عارضه قلبى تحت عمل جراحى قرار گرفت که عمل وى 

موفقیت آمیز بوده است. 
وى در سریال «نیسان آبى» بازى داشت که  دچار حمله قلبى شد.

«نیسان آبى» 
بخاطر مهران غفوریان متوقف شد

ماجراى َفک خانم بازیگر به کجا انجامید؟

سحر جعفرى جوزانى که چندى قبل با انتشار ویدیویى در فضاى مجازى، از آسیب دیدگى جدى در ناحیه فک 
خبر داده بود، حاال با انتشار ویدیویى جدید اعالم کرد که شرایطش به حالت نرمال برگشته است.

این بازیگر همچنین عنوان کرد که اگر به موقع و درست درمان نمى شــد براى همیشه از ناحیه فک فلج 
مى ماند و تاکید کرد به صرف مدرك نمى توان نام افراد را پزشک گذاشت.

سحر جعفرى جوزانى در ویدئوى جدیدى که گذاشته، از مراحل کامل درمان صورت خود صحبت کرده است 
و همراه با آن در متنى کوتاه چنین نوشت: 

«سالم دوستان، اگر به موقع و درست درمان نمى شدم تمام عمر فلج مى ماندم. پستى که گذاشتم نجاتم داد 
نه شکایت. اگر فقط شکایت کرده بودم همیشه فلج مى ماندم! من درمان شده ام ولى روند شکایت همچنان 

ادامه دارد و زمان دادگاه یک سال دیگر است که نمى دانم به چه دردى مى خورد.» 

دکتر مصطفى جاللى فخر به بهانه روز جهانى بیهوشــى  
یادداشــتى در کانال ماهنامه فیلم امروز منتشــر کرده و با 
اشاره به این روز نوشته اســت: حتما مى توان صحنه هایى 
از دل فیلم هایى که در اتاق عمل مى گذرند و با بیهوشــى 
سر و کار دارند به یاد آورد. اما براى ما منتقدان ایرانى، دکتر 
امید روحانى، زودتر از این صحنه ها به خاطر مى آید. یکى 
از آن خاص هاى به یادماندنى که همیشــه عاشــق سینما 
بوده و هست. در جوانى دستیار شــهیدثالث بوده و بعد به 
کار مطبوعاتى پرداخت و بعدها همکار مجله فیلم شــد و 

مصاحبه هاى عالى  و حرص دربیارش در دهه شصت و هفتاد 
و بعد، تجربه هاى مکرر بازیگرى. معروف ترین بدقول تاریخ 
مطبوعات ایران هم هســت که مى توان نامش را در کتاب 
رکوردهاى گینس هم ثبت کرد. در حدى که مثال قول داده 
گفت وگویى را انجام  دهد و وقتى پیگیرى کرده اند، مرحله 
به مرحله گزارش داده که االن دارم نوار را پیاده مى کنم و 
سه روز بعد گفته االن دارم مى نویسم و روزهاى بعد گفته 
داده ام خودش بخواند و حاال دارم دوباره ویرایش مى کنم تا 
مى رسد به جایى که االن دادم به پیک موتورى بیاورد…. و 
البته هیچ کس آن گفت وگو را نمى آورد و بعد معلوم مى شود 
اصال گفت وگویى انجام نشده است!…و البته با این  وجود، 

دوست داشتنى  است!
یک بار در منزل کیومرث پوراحمد، از او پرسیدم چرا چنین 
نقش هایى را در چنان ســریال ها و فیلم هاى نازلى قبول 
مى کنى؟ و جوابش جالب بــود. گفت من اصال نه فیلم نامه 
مى خوانم و نه برایم مهم است و نه پس از ساخته شدن ، آن ها 
مى بینم شان. براى دستمزد و شهرت هم نیست. فقط قبول 
مى کنم که مدتى با چند نفر معاشرت کنم و در پشت صحنه 
خوش بگذرد. در این مدت، اضطراب ها و تلخى ها و کوفت و 

زهرمار دنیاى اطراف را فراموش مى کنم. همین!

«حسین رفیعى» مجرى و بازیگر برنامه تلویزیونى «ایست گاه» درباره حضور 
در این برنامه جدید شبکه نسیم گفت: قرار بر این بود که این برنامه 7 بازیگر ثابت 
داشته باشد اما بعدها به این نتیجه رسیدیم که کار 4 بازیگر ثابت داشته باشد و 

دوستان جوان و با اســتعداد دیگرى هم به مجموعه ما 
اضافه شوند. این اتفاق براى جوان هایى که مترصد 
فرصت بودند تا دیده شوند و کار خود را از تلویزیون 

شروع کنند نیز فرصت خوبى است.
رفیعى اضافه کرد: من احساس مى کنم این دست 
از برنامه ها مى توانند تلنگرى باشــند تا ما در کنار 

شادى و سرگرمى که دنبال آن هستیم کمى هم 
در زندگى روزمره و ارتباطات خودمان 

تاملى داشته باشیم.البته برنامه ما 
نوجوان است و دنبال این است 

راه خودش را پیدا کند.
وى تصریــح کــرد: در برنامه 
ســازى نباید به این ســمت 
رفت که همه برنامه شــبیه به 
هم بشــوند. این امر باید هم از 

طرف مدیران سازمان مدنظر قرار 
بگیرد و هم اینکه برنامه ســازان 

صداوسیما باید به ســمت ایده هاى 
بدیع و جدید در برنامه سازى بروند.  

حسین رفیعى با اشاره به ســوابق خود در اجراى برنامه هاى مختلف تلویزیونى 
تاکید کرد: من ســابق بر این تجربه اجراى تاك شــو هاى مختلفى را داشتم، 
برنامه هایى مانند مهتاب، محلــه بنده نواز که همراه با نمایــش زنده بود و به 
همین دلیل با این نوع برنامه هاى تلفیقى آشــنایى نزدیــک و کاملى دارم. در 
برنامه «ایســت گاه» ما موضوعات و روایت هاى مختلفى داریم که اگر کمدى 
و طنز نباشد، درام و تراژدى هم نیست. ما دنبال اتفاقات بامزه و شیرینى هم در 
برنامه هستیم تا آن وجاهت شبکه نســیم که شبکه نشاط و سرگرمى است نیز 

منظور شد.
وى در پایان درباره کم کارى اخیــرش در تلویزیون نیز عنوان کرد: 
من کم کار نبودم، شاید دلیل این موضوع این بوده که سابق 
بر این من را استامینوفن تلویزیون مى دانستند که هر 6 
ساعت یک برنامه در شبکه هاى مختلف داشت. من 
خودم را فرزند صداوسیما مى دانم  اینجا را خانه 
خودم مى دانم و به ایــن اعتقاد دارم که قاب 
تلویزیون همچنان یک قاب جادویى است 
و براى همه هنرمندان از یک جذابیت 
دوچندانــى برخوردار اســت. من هم 
خوشــبختانه در این روزها برنامه 
ایستگاه را در شــبکه نسیم دارم و 
سریال پالك 13 آرش معیریان 
را نیز به زودى از شبکه 3 کار 

خواهیم کرد.

چرا امید روحانى در فیلم ها و سریال هاى نازل 
بازى مى کند؟

حسین رفیعى:

به من مى گویند استامینوفن تلویزیون

دیگرى هم به مجموعه ما 
جوان هایى که مترصد 
ار خود را از تلویزیون 

ست.
س مىکنم این دست 
 باشــند تا ما در کنار 

ن هستیم کمى هم 
ت خودمان 

مه ما 
ت

ه
ت
ه

 از 
قرار

ـازان 
دههاى 

روند. 

همین دلیل با این نوع برنامه هاى تلفیقى آشــنایى
برنامه «ایســت گاه» ما موضوعات و روایت هاى مخ
طنز نباشد، درام و تراژدى هم نیست. ما دنبال اتفاق و
برنامه هستیم تا آنوجاهت شبکه نســیم که شبکه

منظور شد.
وى در پایان درباره کم کارى اخیــرش د
من کم کار نبودم، شاید دلیل این
را استامینوفن تلوی بر این من
ساعت یک برنامه در شبک
خودم را فرزند صداوس
به خودم مى دانم و
تلویزیون همچن
و براى همه
دوچندانــى
خوشــب
ایستگاه
سریال
را
خ
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کاپیتان این فصل ذوب آهنى ها مى گوید امیدوار اســت از بازوبند که یک امانت 
محسوب مى شود به خوبى نگهدارى کند.

ذوب آهن موفق شــد در دقایق پایانى صنعت نفت آبــادان را از پیش رو بردارد و 
دست پر به اصفهان برگردد مسعود ابراهیم زاده در این مورد گفت: پیش از فصل 
تمریناتمان را زودتر از تمام تیم ها شــروع کردیم و بازى هاى دوســتانه زیادى 
انجام دادیم. تیم ما از لحاظ بدنى، شــخصیتى و روحى خیلى خوب بود. صنعت 
نفت تمریناتش را دیرتر از ما شروع کرده بود و ما بهتر بودیم و به خوبى این تیم را 
آنالیز کرده بودیم و موقعیت آنچنانى به حریف ندادیم و سوار بر بازى بودیم و یک 
توپ به تیرك دروازه خورد و ریباندش صد در صد پنالتى بود که داور نگرفت ولى 
خدا را شکر که در نهایت توانستیم بازى را ببریم و سه امتیاز اول فصل را بگیریم. 
خیلى مهم است که بازى هاى اول فصل را ببریم تا تیم شخصیت بگیرد و در ادامه 

مى تواند کمکمان کند.
او که با جدایى وحید محمدزاده و خداحافظى قاسم حدادى فر کاپیتان سبز پوشان 
اصفهانى شده در این باره ادامه داد: زیاد به این جور مسائل توجه نمى کنم. بازوبند 
کاپیتانى امانتى در دست من است و بر بازوى بزرگان بوده. قاسم حدادى فر به نوعى 
صاحب ذوب آهن اســت و از بچگى در این تیم بوده و همه مردم دوستش دارند. 

تیم مهدى تارتار در حالى در هفته نخست با شکست صنعت نفت 3 امتیازى شد 
که ذوب آهن فصل گذشته در هفته پنجم به این امتیاز رسیده بود.

تیم ذوب آهن در هفته نخست لیگ بیست و یکم موفق شد در دیدارى حساس 
و البته دشوار صنعت نفت را در آبادان شکست دهد و به جمع برندگان افتتاحیه 

لیگ برتر اضافه شود.
سبزپوشان اصفهانى حاال با 3 امتیاز در جایگاه پنجم جدول لیگ بیست و یکم 
قرار گرفته اند و این در حالى است که آنها فصل پیش تا پایان هفته پنجم همین 
تعداد امتیاز را با سه تساوى کسب کرده بودند. ذوب آهن در لیگ بیستم پس از 
گذشت 13 هفته موفق شد اولین برد خود را دشت کند ولى حاال در همان هفته 

اول به پیروزى رسیده است.
فصل گذشته در آبادان صنعت نفت موفق شد با یک گل ذوب آهن را شکست 
دهد و این بار هم آبادانى ها تصور مى کردند موفق به کسب پیروزى خواهند شد 

اما این اتفاق رخ نداد و 3 امتیاز را واگذار کردند.
ذوب آهن که بیشترین تعداد بازى دوســتانه را در این فصل داشته، امروز و در 
هفته دوم رقابت هاى لیگ در ورزشگاه فوالدشــهر میزبان استقالل خواهد 
بود و بدون شــک جدال سبزپوشان اصفهانى با آبى پوشــان پایتخت یکى از 

سخت ترین بازى هاى این فصل ذوب آهن نیز محسوب مى شود.

بازوبند کاپیتانى دست به دست مى شود و امیدوارم امانتدار خوبى باشم و نتایجى 
که در دو سال اخیر گرفتیم و در شأن ذوب آهن نبود را جبران کنیم.

این بازیکن در خصوص حضور سه بازیکن شان در اردوى تیم ملى امید و غیبت آنها 
در دیدار حساس با استقالل گفت: قرار بود باشگاه استقالل و ذوب آهن درخواستى 
براى تعویق بازى بدهند و من نظرى در این باره ندارم زیرا اتفاقاتى است که بین 
دو باشگاه مى افتد. ما همه جوره آماده بازى هستیم و 25 بازیکن کامال آماده داریم. 
اگر بازیکنان ملى پوش ما باشند بیشتر کمکمان مى کنند اگر نباشند جایگزین آنها 

را داریم و هر تصمیمى بگیرند ما قبول مى کنیم.
ابراهیم زاده در پایان در مورد دیدار با اســتقالل در هفتــه دوم رقابت هاى لیگ 
 برتر افزود: بازى سختى اســت. همه تیم ها در کل لیگ فقط چهار بار آن هم در 
بازى هاى رفت و برگشت مقابل استقالل و پرسپولیس که پخش مستقیم است 
دیده مى شوند و این موضوع انگیزه مضاعفى به بازیکنان مى دهد و دوست دارند 
که روى فرم و برنده باشــند. ما صد در صد براى برد مى رویــم و قطعا مى توانیم 
این کار را انجام بدهیــم، در وهله اول امیدوارم هر دو تیم صحیح و ســالمت از 
زمین بیرون بیایند و آن تیمى که برنده اســت و از موقعیت هایش استفاده کرده 

ذوب آهن باشد.

امیدوارم امانتدار خوبى باشمامیدوارم امانتدار خوبى باشم
 و نتایج  و نتایج 22 سال اخیر را جبران کنیم سال اخیر را جبران کنیم

کاپیتان جدید ذوب آهن: 

یک ضربه فرصت طلبانه در ثانیه هاى پایانى بازى هفته اول؛ این بهترین شروع 
براى عارف رستمى است.

ذوب آهن موفق شد با تک گل عارف رســتمى در هفته اول مقابل نفت آبادان 
پیروز شود و 3 امتیاز کسب کند. عارف رستمى در اولین تجربه بازى در تیم ذوب 
آهن یک گل به ثمر رســاند. این مهاجم در ابتدا گفت: ما مزد دو ماه تالش را 
گرفتیم و پیشرفت خیلى سنگینى داشتیم و بازى دوستانه و بدنسازى سنگین 
انجام دادیم. با این برد توانستیم مزد این دو ماه بگیریم. بازى جاندارى بود و در 
طول بازى موقعیت آنچنانى به حریف نداده بودیم و فقط از روى ضربه ایستگاهى 
توانستند حمله کنند. موقعیت داشتیم به تیرك زدیم ولى خداراشکر توانستم 3 

امتیاز بگیریم.
رستمى ادامه داد: بعد از اینکه به زمین آمدم خیلى به تیم کمک کردم. بازیکنانى 
که 90 دقیقه در زمین بودند خیلى زحمت کشیدند و همه پرقدرت و با جنگندگى 
باال بازى کردند. قسمت این بود گل را من بزنم و زحمات بچه ها به ثمر بنشیند.

او همچنین در خصوص خط و نشان براى آقاى گلى گفت: خداراشکر توانستم 
این بازى گل بزنم و روند گلزنى را شروع کنم و امیدوارم تداوم داشته باشد. فقط 
مى خواهم به تیم کمک کنم و گل و پاس گل بدهم و روحیه تیم خوب شود و 

من از نظر فنى خوب باشم.
او در مورد بازى با استقالل و نبود چند بازیکن امید گفت گفت: بازى حساسى 
است و آنها تیم پرطرفدارى هستند. از نظر تیمى شیفت خوبى داریم و براى برد 
به بازى مى رویم. بعضى بازیکنان از تیم ها باید به تیــم امید بروند ولى آنقدر 
بازیکنان قوى هستند که جاى خالى کسى حس نمى شود و بازیکنان ما با تمام 

وجود بازى مى کنند.

رستمى:

مقابل استقالل با تمام وجود بازى مى کنیم

تارتار ذوب آهن را
 4 هفته جلو انداخت!

ستاره ایرانى شارلروا در جریان برترى تیمش برابر سرایینگ نمایش 
درخشانى داشت.

رقابت هاى ژوپیر لیگ بلژیک وارد هفته دوازدهم شــد و طى آن، 
تیم فوتبال شارلروا با بهره مندى از على قلى زاده در ترکیب ابتدایى 
خود در ورزشــگاه دو پایراى مقابل تیم رده چهاردهمى سرایینگ 

قرار گرفت.
على قلى زاده که چند شب پیش در نخستین مسابقه پس از فیفادى 
یک گل تماشایى برابر خنک به ثمر رسانده بود، در هفته دوازدهم 
نیز بهترین بازیکن تیمش در جریان برترى ُپر گل مقابل سرایینگ 

لقب گرفت و نمایش خوبى داشت.
ســتاره ایرانى شــارلروا در دقیقه 9 ایــن دیدار بــا یک حرکت 
تکنیکى از ســد مدافع مقابل خــود عبور کرد و به نیکولســون 
پاس داد تا این بازیکــن گل اول این تیم مقابل ســرایینگ را به 

ثمر رساند.

شارلروا پس از این گل بازهم کنترل بازى را در دست گرفت و در 
دقیقه 23 توسط على قلى زاده گل دوم را وارد دروازه سرایینگ کرد 

و نیمه اول با برترى 2 بر صفر خاتمه یافت.
ریوتا موریوکا در دقیقه 51 سومین گل شارلروا را به ثمر رساند، اما 
هشت دقیقه پس از این اتفاق بخاطر پرتاب اشیا به زمین و با دستور 
داور بازى متوقف شد و در آستانه نیمه تمام ماندن قرار داشت، اما 

پس از حدود 10 دقیقه مجدداً از سر گرفته شد.
یاران قلى زاده پس از یک تســاوى و یک پیــروزى طى دو هفته 
گذشته ژوپیر لیگ بلژیک، مقابل سرایینگ هم به برترى 3 بر یک 
دست یافتند تا 20 امتیازى شــوند و موقتا در جایگاه پنجم جدول 

قرار بگیرند.
على قلى زاده که در دیدار با سرایینگ حضور 62 دقیقه اى در زمین 
داشت، توانست چهارمین گل فصل خود را به ثمر رساند و نخستین 

پاس گلش در ژوپیر لیگ را هم بدهد. 

 مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در خصوص اینکه آیا به شکســت دادن استقالل فکر مى کند، 
اظهار کرد: ذوب  آهن تیم بزرگى اســت. این تیم، قهرمانى جام حذفى، چند نایب قهرمانى لیگ و 

نایب قهرمانى آسیا دارد. پس مى تواند مقابل هرتیمى برنده باشد. 
آرمان قاسمى در مورد شــرایط ذوب   آهن پس از پیروزى بیرون از خانه مقابل صنعت نفت آبادان 
اظهار کرد: بازى اول همیشه از سخت ترین بازى هاســت چون بیشتر تیم ها در بدنسازى هستند. 
تیم ما هم بیشترین تغییرات را نسبت به فصل قبل داشته و به همین خاطر در چهار پنج هفته اول 

کارمان سخت تر است.
وى در مورد اینکه براى گلزنى روى او نیز حساب مى شود، گفت: من مدافع هستم و با توجه به اینکه 
فصل قبل در گلزنى شرایط خوبى داشتم، اهدافى براى خودم دارم. به همین خاطر یقینا عالوه بر 
اینکه تالش مى کنم در کارهاى دفاعى خوب کار کنم، امیدوارم بتوانم مثل فصل قبل در گلزنى هم 
موفق باشم اما به هرحال مهمترین مساله براى همه ما این است که تیم نتیجه بگیرد. اگر گلزنى کنم 
خوشحال مى شوم ولى مهم این است که همه در کنار هم ذوب آهن را به شرایط خوب گذشته اش 

برسانیم. من هم تالش مى کنم چه در کار دفاعى و چه در کار هجومى سهم خودم را ادا کنم.
قاسمى در مورد بازى خانگى مقابل استقالل در هفته دوم، گفت: با توجه به قرعه اى که داشتیم، 
مى دانستیم از همان ابتداى فصل باید امتیاز جمع کنیم. هر تیمى براى خودش مسیرى را در نظر 
مى گیرد و ما نمى خواهیم شرایط فصل گذشته را داشته باشیم. ذوب  آهن در دو فصل گذشته شرایط 
خوبى نداشت. گاهى اوضاع مانند مرداب مى شود که هرچقدر دست و پا بزنید بدتر مى شود. خارج 
شدن از این شرایط خیلى سخت است. خداراشکر فصل قبل براى باشگاه بزرگ ذوب آهن کابوس 
وار تمام نشد. تیم هاى ریشه دار هرچقدر ثبات داشته باشــند، لیگ ما شرایط بهترى پیدا مى کند. 
یقینا با توجه به برد هفته اول، در بازى خانگى این هفته نیز براى کسب 3 امتیاز به مصاف استقالل 

مى رویم. تالش مى کنیم از همین ابتداى فصل خودمان در باالى جدول نگه داریم.
وى در خصوص اینکه آیا به شکست دادن استقالل فکر مى کند، اظهار کرد: در فوتبال هراتفاقى 
ممکن است. استقالل تیم بزرگ و ریشه دارى است که بازیکنان بزرگى دارد اما ذوب  آهن هم تیم 
بزرگى اســت. این تیم، قهرمانى جام حذفى، چند نایب قهرمانى لیگ و نایب قهرمانى آسیا دارد. 
پس مى تواند مقابل هرتیمى برنده باشد. ان شاءا... بتوانیم با تالش خودمان شرایط خوبى را براى 
ذوب آهن رقم بزنیم. توقع این اســت که ذوب آهن در تمام بازى ها براى برد وارد زمین شــود. ما 

تالشمان را مى کنیم و نتیجه هم دست خدا است.
مدافع ذوب آهن در مورد اینکه با توجه به بازى هفته اول استقالل، آیا کار آسانى مقابل خط حمله 
این تیم خواهد داشت، گفت: در هر بازى چه در لیگ برتر و چه در لیگ هاى پایین تر، اگر با شرایط 
خوب بازى نکنید یا غفلت کنید، مهاجمان حریف قطع به یقین از این مساله استفاده مى کنند. فرقى 

نمى کند مقابل مهاجمان استقالل باشید یا تیمى دیگر، باید همیشه به خودتان نگاه کنید و بهترین 
عملکرد خودتان را داشته باشید.

قاسمى گفت: در بازى ایران و آرژانتین یا بازى هاى دیگر تیم ملى مى گفتند فالن بازیکن در آن 
تیم است. اگر بازیکن عملکرد خوب خودش را داشته باشد احتمال اشتباه کردن خیلى کم است. 
مگر اینکه یک اتفاق پیش بیاید. یقینا تمرکزمان روى کار خودمان است. امیدواریم بتوانیم در 
این بازى هم مانند بازى قبلى روند گل نخوردن را حفظ و پس از آن در حمله نیز به تیم کمک 

کنیم تا سه امتیاز شیرین را براى خودمان و مردم خوب اصفهان به ارمغان بیاوریم.

مدافع ذوب آهن: 

ذوب  آهن تیم بزرگى است و مى تواند 
مقابل هرتیمى برنده باشد

درخشش على قلى در بازى جنجالى بلژیک

سرمربى سپاهان مدرك مربیگرى A آسیا را اخذ کرد.
محرم نویدکیا سرمربى جوان سپاهان فصل گذشته و در شروع مسابقات لیگ 
بیست و یکم بخاطر نداشتن مدرك مربیگرى نامش به عنوان سرمربى در لیست 

طالیى پوشان رد نشد.
در لیست سپاهان هم اکنون علیرضا مرزبان به عنوان سرمربى کار مى کند و 
محرم نویدکیا روى کاغذ مربى طالیى پوشان محسوب مى شود؛ با این حال، 
نویدکیا طى یکسال گذشته مدارج مربیگرى را به سرعت طى کرده و روز جمعه 

موفق شد مدرك مربیگرى A آسیا خود را دریافت کند.
البته سرمربیگرى در رقابت هاى لیگ برتر نیازمند مدرك پروفشنال(حرفه اى) 
است . نویدکیا حاال فقط یک گام دیگر با سرمربیگرى رسمى در لیگ برتر فاصله 
دارد و با شرکت در کالس هاى مربیگرى حرفه اى دیگر مشکلى براى نشستن 

روى نیمکت سپاهان به عنوان سرمربى نخواهد داشت.
کالس هاى مربیگرى حرفه اى فوتبال چند ماه دیگر برگزار مى شود و نویدکیا 
بعد از دریافت مدرك A آسیا مشکلى براى حضور در کالس حرفه اى نخواهد 

داشت.

نویدکیا، یک گام تا 
کسب عنوان سرمربیگرى

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ از پایان لیگ برتر فوتبال قبل از تیرماه 1401 خبر داد.
رقابت هاى لیگ برتر فوتبال در شرایطى شروع شده که تقویم شلوغ مســابقات ملى و بین المللى کار را براى 
سازمان لیگ در بحث برنامه ریزى سخت مى کند. با این حال مســئوالن سازمان لیگ در تالش 

هستند تا لیگ برتر بیست و یکم را تا قبل از تیرماه 1401 به پایان برسانند.
سهیل مهدى سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ در این خصوص گفت: «ما به خاطر رقابت هاى 
بین المللى باید برنامه ریزى درستى داشته باشیم. تا حدود زیادى توانستیم به آن برسیم و برنامه 
خوبى تنظیم شده است. البته شاید در جاهایى فشردگى مسابقات زیاد شود که نیاز به 
همکارى باشگاه ها داریم. امیدوارم تعطیالت غیرمنتظره مثل آلودگى هوا و کرونا 

نداشته باشیم تا بتوانیم طبق زمان بندى انجام شده بازى ها را جلو ببریم.»
او درباره زمان تعیین شده براى پایان لیگ برتر بیست و یکم تاکید کرد: «ما باید 
قبل از اردیبهشت سال آینده و لیگ قهرمانان آسیا لیگ را به جاى مطلوب 
برسانیم و در نهایت مسابقات را تا قبل از تیرماه به پایان برسانیم. سال آینده 
در زمستان جام جهانى برگزار مى شود و برنامه این است که تا قبل از شروع 
جام جهانى 2022 چند هفته از لیگ بعدى را نیز برگزار کرده باشیم. چراکه 

اگر اینطور نشود، عمًال لیگ بعدى را  از دست مى دهیم.»

سرمربى تیم فوتبال پورتو به دفاع از ستاره فوتبال کشورمان پرداخت و اظهار داشت که او انسانى صادق است.
در بازى قبلى پورتو در لیگ برتر پرتغال، مهدى طارمى مقابل «پاکوش دى فریرا» در لحظات پایانى 
از سوى داور مسابقه اخراج شد. داور اعتقاد داشت که ستاره کشورمان تمارض انجام داده و خواسته 

او را فریب بدهد.
سرخیو کونسیسائو در نشست خبرى پیش از مسابقه با توندال گفت: طارمى بسیار انسان 

صادقى اســت. او در مواجهه با کارش، هم تیمى هایش، حریفانش و داوران کامال 
راستگو است. تصویرى غلط از او ساخته شده و او هر بازى عذرخواهى مى کند. وى 

ادامه داد: تصویرى غلط از مهدى طارمى ساخته اند. چیزى که برایم کامًال مسخره 
و غیرقابل پذیرش است. داور ممکن است اشتباه کند ولى دوربین ها تصاویر 

را نشان مى دهند و ویدیوچک مى تواند تصمیم غلط او را درست کند و به او 
هشدار دهد. داور یا مهارت هاى الزم را ندارد یا باید به چشم پزشکى برود.

سرمربى تیم پورتو گفت: ما مى توانیم برچسب هاى زیادى به بازیکنان بزنیم 
و بعد برویم دنبال کارمان. این چیزى است که مرا ناراحت مى کنم. باز هم تکرار 

مى کنم که طارمى انسانى بسیار صادق اســت و من زمان زیادى را با او گذرانده ام. او 
شایسته چنین تصویر و برچسب هایى نیست.

دفاع تمام قد سرمربى پورتو از طارمىلیگ برتر فوتبال چه زمانى به پایان مى رسد؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1559مورخ 1400/03/25خانم الهام حاج امینى نجف آبادى  فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 158مترمربع مجزى شده از پالك شماره 484  اصلى 
واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03 - 
1202275/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/145

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
1-آراى شــماره 1680 و 1679مورخ 1400/3/27خانم هانیــه خانى نجف آبادى فرزند 
محمد رضا نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى علیرضا مغزى نجف آبادى فرزند محمد على 
نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 137/48مترمربع مجزى شده 
از پالك شماره 459  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/03-تاریخ انتشــار نوبت  دوم : 1400/08/18 -م الف 
1210644حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد - از طرف آفرین میر عباسى/7/273

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004828- تاریخ: 1400/07/24 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006001118 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم شــرکت تعاونى 
مرغداران خمینى شهر مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... 
پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 144 و 147 و 141 

دفتر 128 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم شرکت تعاونى مرغداران خمینى شــهر به شناسنامه شماره کدملى 
10260020939 صادره فرزند نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان ادارى و انبار به مساحت 
3559/98 مترمربع پالك شماره 75 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/18- م الــف: 1208246 محمد کیانى-  قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى .  سید محمود حسینى -عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر/7/271

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

راى شماره 140060302026007523 مورخ 1400/06/11 هیات دو آقاى محمد جواد 
امینى هرندى به شناسنامه شماره 21 کدملى 5659679145 صادره کوهپایه فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144,40 مترمربع از پالك شماره 112 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه مالکیت رسمى حسن مظاهرى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/18 - م الف: 1211076 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/7/290

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

اصفهان
شماره: 2027027081- 1400/7/28 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007694 مورخ 1400/07/11 امیر حسین سلطانى 
وشاره فرزند اصغر بشماره شناسنامه 4421 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292572701 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 22 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 182/73 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18- م الف: 1211089 - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى/ 7/292

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302006010777- تاریخ: 1399/10/01 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1398114402006001406 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عبداله مسعودیان 
خوزانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى 

از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 154750 مورخ 83/10/02 
دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى  هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
عبداله مسعودیان خوزانى به شناسنامه شماره 513 کدملى 1141665867 صادره خمینى 
شهر فرزند کرمعلى نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 207 مترمربع پالك شماره 95 
فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در دو قسمت اول به طول 75/ متر دیوار به دیوار پالك 1387 دوم به طول 9/25 متر 

دیوار به دیوار پالك 95 باقیمانده
شرقا به طول 20/79 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 
جنوبا به طول 9/91 متر درب و دیواریست به بن بست 

غربا در دو قسمت اول به طول 17/76 متر به دیوار پالك 95 باقیمانده دوم به طول 3/03 
متر دیوار به دیوار پالك 1387 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده.1............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/18- م الف: 1209431 - سعید حاجى احمدى - رئیس اداره راه و شهرسازى . 
 مجتبى پورعلى -عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى 

خمینى شهر/7/294
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004874- تاریخ: 1400/07/26 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000212 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمد صمدى دینانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل سند 13136 و ثبت در صفحه 
470 دفتر 675 مع الواسطه و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمد صمدى دینانى به شناســنامه شــماره 1729 کدملى 
1290860858 صادره اصفهان فرزند ناصر نســبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 
175,08 مترمربع پالك شماره 306 و  579فرعى از 59 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأئید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.  
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/18- م الف: 1209421 - محمد کیانى-  قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى .  سید محمود حسینى -عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر/ 7/296

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008002530 تاریخ ارسال نامه: 1400/07/28 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2820 فرعى از 118- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى 
139920302008000583 بنام پریسا احمدى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008011358 - 1400/7/24 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود آن ذیل شماره: 713428- 1400/7/24 به 
گواهى دفترخانه شماره 247- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى  شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1211640 مرتضى قدیرى سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا-از طرف محمدحسن صمصامى/8/102

افراز
شماره نامه: 140085602006006914 تاریخ ارسال نامه: 1400/07/18 آگهى افراز پالك 
119/490 براســاس تقاضاى ولى اله ملک زاده فرزند نعمت اله و طاهره ملک زاده فرزند 
نعمت اله و ملوك ملک زاده ورنوســفادرانى فرزند ابراهیم و نجمه سرورى ورنوسفادرانى 
فرزند محمدرضا مبنى بر افراز مالکیت خود از پالك 119/490 واقع در خمینى شهر بخش 
چهارده ثبت اصفهان، چون وکیل خواهانهاى مزبور اعالم داشته قادر به اعالم نشانى احدى 
از خواندگان بنام فرشته ملک زاده فرزند نعمت اله و هر کسى که به نحوى قائل به وجود حقى 
در پالك مذکور مى باشد ابالغ مى گردد، مورخ 1400/8/26 ساعت 12 صبح نماینده ثبت 
و نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم حضور شما مانع رسیدگى نخواهد 
بود لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شود تا ذینفع جهت پیگیرى هاى مربوطه 
اقدام نماید. م الف: 1209892- سید امیر حسین حسن زاده سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر/8/103

معاون تحقیقات و سخنگوى پروژه تولید واکسن رازى 
کووپارس با بیان اینکه همزمان با شــروع کرونا در دنیا 
این مؤسسه واکسن ســازى را آغاز کرده و حاال واکسن 
کووپارس رازى وارد فاز سوم آزمایش ها شده است ابراز 
امیدوارى کرد تا دو هفته آینده نتایجى در این زمینه جهت 

اخذ مجوز به وزارت بهداشت ابالغ شود.
محمد حســین فالح مهر تصریح کرد: چند شرکت در 
حال تولید واکسن هســتند که در مرحله تولید صنعتى 
یا کارآزمایى بالینى وجود دارند. اولین واکسن برکت بود 
که کارآزمایى و تولید صنعتى آن انجام و ده میلیون دوز 
در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. وى افزود: واکسن 

دوم پاســتور اســت که با همکارى کوبا یکى از مراکز 
مهم واکسن سازى دنیا تولید شــده و 1,2 میلیون دوز 
آن در اختیار وزارت بهداشــت قرار گرفته است. واکسن 
بعدى رازى کووپارس اســت که حاال اواســط فاز سوم 
آزمایش هاى آن هستیم و 5 میلیون دوز تولید کرده ایم 
و امیدواریم در نیمه آبان ماه به زنجیره واکسیناســیون 

وارد شود.
فالح مهر متذکر شد: واکســن بعدى هم فخرا است که 
به احتمال زیاد تا پایان آبان ماه به زنجیره واکسیناسیون 
عمومى وارد مى شود و کمک شــایانى به تولید واکسن 

براى کرونا و دیگر بیمارى ها خواهد بود.

پژوهشــگران روســى، ســویه جدیدى از ویروس کرونا 
را شناســایى کرد ه اند که احتماًال نســبت به گونه «دلتا» 

مسرى تر است.
این نوع از کرونا در روســیه در حال گسترش است. ظرف 
یک شبانه روز 1036 نفر در این کشــور بر اثر یا در ارتباط 

با کرونا مرده اند. 
بر اســاس گزارش «دویچه وله»، پژوهشگران روسى از 
کشف ســویه اى از کرونا (AY.4,2) خبر دادند. «کامیل 
چافیزوف»، مدیر اداره حمایت از مصــرف کنندگان روز 
پنج شنبه 21 اکتبر به خبرگزارى روسى (RIA) گفت که 
تاکنون چند مورد از سویه جدید شناسایى شده است. او گفته 

است که روند گسترش این نوع کرونا کند است اما احتماًال 
افزایش خواهد یافت و حتى «مى تواند جایگزین سویه دلتا 
شــود». «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه دستور 
تعطیلى مراکز عمومى و ادارات را داده تا بتوان از گسترش 
سریع بیمارى جلوگیرى کرد. او وعده داده است که در این 
مدت حقوق ها پرداخت خواهد شد. در برخى نقاط روسیه 
این تعطیلى احتماًال یک هفته ادامه خواهد داشت و ممکن 

است تمدید شود.
شهردار مسکو نیز فرمان داده اســت که افراد 60 سال به 
باال که واکسینه نشده اند باید براى چهار ماه آینده از خانه 

خارج نشوند.

ورود «کووپارس» به چرخه 
واکسیناسیون در نیمه آبان

شناسایى گونه   
مسرى تر از «دلتا» در روسیه

«برکت» 
مورد فوتى داشته؟

  اقتصادآنالیـن| حامد حسـینى، رئیس پروژه 
کارآزمایـى بالینـى واکسـن برکـت گفت: تـا پایان 
شهریور وضعیت داوطلبان را به مدت دو ماه پیگیرى 
و نتایج را جمع بنـدى کردیم. بیـن داوطلبان موجود 
افرادى که دو دوز واکسن خود را دریافت کرده بودند، 
هیچ مورد مرگى مشاهده نشد. تزریق دو دوز واکسن 
کوو ایران برکـت مى تواند در حـدود 84 درصد (بین 
54 الى 96 درصـد) از موارد بسـترى در آى سـى یو 

پیشگیرى کند.

خبرى نگران کننده 
براى کودکان

 ICU رکنـا| دکتـر هاشـمیان، فوق تخصـص  
بیمارستان دکتر مسیح دانشورى با اشاره به اینکه آمار 
کشورهاى مختلف نشان مى دهد میزان ابتال و فوتى 
در کودکان در حال افزایش است، گفت: در ترکیه 50 
درصد از بسترى ها مربوط به افراد زیر 30 سال است 
و 23 درصد از موارد ابتالى  مثبت مربوط به کودکان 
است. در آمریکا تعداد مبتالیان  در کودکان طى چند 
ماه 5 برابر شـده اسـت. در آمریکا تعداد مبتالیان در 
کودکان از هفته اى 38 هزار نفر به هفته اى 180 هزار 
نفر رسیده است. CNN اعالم کرده رنج بسترى در 
کودکان در ماه آگوست نسـبت به ماه ژوئن 10 برابر 

شده است.

روى موج کووید-19

آیا بــه زودى داروخانه ها جعبه هاى داروهــاى ضد کووید 
-19 را در قفسه هاى خود جاى خواهند داد، پس از واکسن، 
شرکت هاى دارویى در صدد پیگیرى درمانى هستند که در 
صورت ظاهر شدن عالئم بیمارى، با یک لیوان آب در خانه 
بتوان آن را درمان کرد، چرا که حتى اگر پیشــگیرى بهتر از 
درمان باشد اما دانستن چگونگى بهبود همچنان حیاتى است، 
چندین سال طول مى کشد تا واکسن در همه جا در دسترس 
باشد. حتى اگر توزیع واکسن به طور گسترده انجام شود برخى 
از افراد همچنان از تزریق خوددارى مى کنند یا تعدادى از افراد 

واکسینه شده حتى اندك، باز هم بیمار مى شوند. 

3 ماه تا تولید قرص کرونا
درحالى که هدف واکســن ها جلوگیرى از ابتال به بیمارى 
کووید -19 است، قرصى که زمان بهبود را تسریع مى کند و 
به راحتى در خانه مصرف مى شود، پیشرفت مهمى خواهد بود 
و براى افرادى که مبتال هستند درمان مهمى است و به طور 
بالقوه بار بیمارستان ها را کاهش مى دهد. با شروع فصل پاییز 
و ترس از افزایش موارد ابتال به بیمارى ها که ممکن است با 
بیمارى هاى فصل سرما ترکیب شود، شرکت هاى دارویى 
رقابتى اساسى براى دستیابى به یک موفقیت در زمینه تولید 

داروى مؤثر کووید -19 را از مدت ها قبل آغاز کرده اند.
قرص ساخت شــرکت مرك که با نام مولنوپیراویر شناخته 
مى شود، باید از زمان بروز عالئم کووید -19، دو بار در روز به 
مدت پنج روز استفاده شود. این دارو اکنون در حال پشت سر 

گذاشتن فاز سوم کار آزمایى بالینى است و این شرکت انتظار 
دارد تا پایان سال داده هاى مربوط به آن را داشته باشد. مرك 
همچنین کارآزمایى این دارو را در بین افرادى که کرونا ندارند، 

اما با کسى که کرونا دارد، زندگى مى کنند، آغاز کرده است.
شرکت داروسازى آمرکیاى فایزر نیز در حال سپرى کردن 
فاز آخر کارآزمایى بالینى قرص ضدویروسى خود است. این 
شرکت روى 2 داروى ضدویروسى مطالعه مى کند؛ یک قرص 
که مى تواند در خانه مصرف شود و یک داروى تزریقى وریدى 
براى بیمارانى که از بیمارى جدى تــرى رنج مى برند. این 
داروها از طریق مسدود کردن فعالیت پروتئاز کووید (آنزیمى 
که ویروس براى تکثیر شدن در بدن به آن احتیاج دارد) کار 
مى کند. یک شرکت دارویى انگلیسى به نام سینارژن نیز در 
حال تولید یک داروى تنفسى اینترفرون است که به عنوان 
یک رویکرد نویدبخش براى درمان ایــن بیمارى معرفى 
مى شود. ریچارد مارسدن، مدیرعامل این شرکت مى گوید: 
یکى از مهم ترین راه هاى ویروس براى کاهش پاسخ سیستم 
ایمنى، سرکوب تولید اینترفرون بتاست که نقش حیاتى را 
در فعال کردن پاسخ ایمنى گســترده و جلوگیرى از تکثیر 

ویروس ایفا مى کند.

چه کسانى داروهاى ضدویروسى دریافت 
مى کنند؟

دریافت کنندگان شاید شامل افراد دچار نقص سیستم ایمنى 
که واکسن کووید -19 در آنها جواب نمى دهد، یا یک گروه 

مشخص مانند مدارس، خانه هاى سالمندان یا تیم هاى فوتبال 
باشند که مى توانند دارو را به صورت پیشگیرانه براى جلوگیرى 
از شیوع گسترده تر بیمارى استفاده کنند. با این حال، استیو 
بیتس، مدیر اجرایى انجمن صنایع زیستى انگلیس مى گوید: 
این ترفند به زمان بندى نیاز دارد؛ چرا که چنین محصوالتى 
باید با بروز نخستین عالئم مصرف شوند. او معتقد است که 
احتماًال در هفته هاى اخیر یک داروى ضدویروسى با مجوز 

استفاده اضطرارى براى ورود به بازار آماده خواهد شد.
بیتس اما درباره انتظارات بــاالى مردم از عملکرد داروهاى 
ضدویروسى براى درمان کووید -19 هشدار مى دهد: مردم 
ممکن است مجبور شــوند انتظارات خود را از میزان تغییر 
شــکل این دســته از داروها تعدیل کنند. سطح اثربخشى 
ممکن است بســیار پایین تر از آن چیزى باشد که مردم از 

واکسن ها انتظار دارند.

اریک تاپل، مدیر مؤسســه ترجمه اى اسکریپس مستقر در 
کالیفرنیا مى گوید: به نظر مى رسد اگر داروهاى ضدویروسى 
بسیار مؤثر و ایمن یا ارزان قیمت باشند یا به صورت رایگان 
ارائه شوند، به طور گسترده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
فرقى نمى کند درمان ها به صورت قرص باشند یا استنشاقى 

یا تزریق وریدى.

آیا قرص کوویــد - 19 جایگزینى براى 
واکسن خواهد بود؟

خیر. حتــى با رواج ایــن قرص، واکسیناســیون همچنان 
مهمترین و مؤثرترین ســپر دفاعى در برابــر کووید -19 
باقى خواهد ماند. با این حال در میان افرادى که سیســتم 
ایمنى ضعیفى دارند و یا افراد مسنى که واکسن بر آن ها تأثیر 
قابل مالحظه اى نگذاشته اســت مى تواند به عنوان مکمل 

استفاده شود. از سوى دیگر پیش بینى مى شود این داروهاى 
ضدویروسى براى پیشــگیرى نیز مورد استفاده قرار گیرند. 
یعنى اگر یکى از اعضاى خانواده به ویروس کرونا مبتال شد، 
دیگران مى توانند براى جلوگیرى از ابتال به بیمارى درمان را 
آغاز کنند. قرص درمان کرونا مى تواند خطر بسترى شدن و 
مرگ و میر بر اثر این بیمارى را تا یک دوم کاهش دهد. در این 
بین، تحلیلگران بر این باورند که این یک نتیجه خارق العاده 
است که بیش از پیش مى تواند به مردم کمک کند. این قرص 
به زودى براى موارد اورژانســى مورد اســتفاده قرار خواهد 
گرفت. این قرص هاى آزمایشى، با داروى تامى فلو (کپسول 
ضد ویروس آنفلوآنزا) مقایسه مى شود که باید در طول دو روز، 
پس از بروز عالئم مصرف شود. با این حال، این داروى جدید 
تنها روى افرادى که واکسینه نشده اند آزمایش مى شود. از این 

رو، مطالعات بیشترى در این زمینه نیاز است.

قرص کرونا جایگزین 
واکسن مى  شود؟
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سیر از آن دســته از صیفى جاتى اســت که معموال برخى از افراد جامعه 
نمى توانند آن را به راحتى استفاده کنند.

در طب سنتى، سیر به عنوان یک داروى موثر براى تقویت سیستم ایمنى 
بدن هنگام افزایش عفونت هاى ویروسى شناخته شده که خواص متعددى 

دارد.
اما آنا ایواشکویچ یک متخصص تغذیه هشــدار داد که برخى از بیمارها 

نمى توانند سیر بخورند.
ایواشکویچ با اشــاره به این نظریه خود گفت: خواص دارویى سیر باعث 
اختالف نظر پزشکان مى شود، اما استفاده از آن در مقادیر کم به هر حال 

براى سالمتى مفید است.
وى ادامه داد: سیر محرك سیستم ایمنى است و عالوه بر این، حاوى مقدار 
قابل توجهى روى اســت که براى مقاومت در برابر ویروس ها موثر است 
اما در برخى بیمارى هاى معده و گوارش، سیر مى تواند آسیب جدى براى 

فرد ایجاد کند. 
این متخصص طى توصیــه اى اعالم کرد که افــرادى که بیمارى  هاى 

دستگاه گوارش دارند سیر نخورند.

استفاده طوالنى مدت از هندزفرى مى تواند عوارض و خطرات جدى براى 
بدن داشته باشد، همچنین آسیب هاى بسیارى را به گوش مى رساند.

جدى ترین آسیب هندزفرى ها بر روى شــنوایى است و مطالعات نشان 
مى دهد که گوش دادن به موســیقى با هندزفرى، اغلب با صدا هاى زیاد 
مى تواند منجر به کاهش شنوایى دائمى شود که در این قسمت در مورد 
بعضى از عوارض استفاده طوالنى مدت از هندزفرى و اتفاقاتى که باعث 

پیشگیرى خواهند شد، صحبت خواهیم کرد.

1. آسیب به شنوایى:
اگر شما بیش از حد و براى طوالنى مدت از هندزفرى یا هدست استفاده 
مى کنید و یا با صداى بلند به موســیقى گوش مى دهید، به شنوایى خود 
آسیب خواهید رساند. در نظر داشته باشید که موتور سیکلت و اره برقى حدود 
100 دسیبل (واحد اندازه گیرى شدت صدا را تولید مى کنند)، که مى تواند 
در کمتر از 30 دقیقه به شنوایى آسیب برساند اما کسى که با هندزفرى و در 
حدود 70 درصد از حداکثر صدا به موسیقى گوش مى دهد، حدود 85 دسیبل 

است که به مرور زمان باعث کاهش شنوایى خواهد شد.
براى اســتفاده از هندزفرى قانون 60,60 را در نظر بگیرید: با هندزفرى، 
بیش از 60 درصد از حداکثر صدا را گوش ندهید و بیشتر از 60 دقیقه نیز از 

آن استفاده نکنید.

2. احتمال ابتال به عفونت گوش:
هیچ گاه هندزفریتان را باکســى به اشــتراك نگذارید زیــرا این یکى از

ســاده ترین راه ها براى انتقال باکترى هاى عفونى است اما با این وجود، 
هندزفرى هاى مشترك، تنها راه عفونت گوش نیستند.

هدست ها و هدفون ها دماى گوش را افزایش مى دهند که ممکن است 
باعث سایش پوست و ایجاد باکترى هاى مضر شوند. اگر شما یک جفت 
هدفون از کسى مى خرید، مطمئن شوید قبل از استفاده آن ها را ضد عفونى 
کنید و به طور مرتب هدفون هاى خود را پاك کنید، حتى اگر هرگز کسى 
دیگر از آن ها اســتفاده نکرده باشــد زیرا این کار طول عمر هندزفرى را 

افزایش مى دهد و از همه مهم تر گوش شما را تمیز نگه خواهد داشت.

3. کاهش توجه و افزایش بى امنیتى:
استفاده از هندزفرى به صورت منظم و همیشــگى ، ممکن است باعث 
شــود که کمتر به محیط خارجى خود توجه کنید. بــراى مثال زمانى که 
کسى با صداى بلند تالش مى کند تا شما را متوجه خود کند. براى امنیت 
بیشتر، اگر در هنگام دوچرخه ســوارى یا پیاده روى از هندزفرى استفاده 
مى کنید، توجه داشته باشید که صداى موسیقى را کم کنید تا متوجه اتفاقات 

اطرافتان باشید.

4. افزایش سرگیجه:
سرگیجه ”احساس عدم تعادل است“ و اغلب با عالئمى مانند؛ حالت تهوع 
و استفراغ همراه است . سرگیجه یکى از مشکالت گوش داخلى است که 
ممکن اســت از عفونت ها و یا بیمارى گوش به وجود آید. همانطور که 
استفاده از هندزفرى باعث سرگیجه مى شــود، استفاده صحیح از آن نیز 
ممکن است هرگز باعث ایجاد سرگیجه نشود پس به طور صحیح از آن 

استفاده کنید و زیاده روى نکنید.

5. قرار گرفتن در معرض تشعشع:
اگر از هدست بى سیم (بلوتوث) استفاده مى کنید، بدن شما تحت تاثیر اشعه 
قرار مى گیرد در حالى که تحقیقات نشان داده است این پرتوهاى فرکانس 
پایین براى سالمت بدن بى خطر است. عقیده ها بر این است که احتماال 

بدن ما تحت تاثیر تابش مضر قرار مى گیرد.

یک متخصص روس بهترین خوراکى ها را براى مصرف در وعده شام معرفى کرد.
النا تاى معتقد است که یک شام سالم باید شامل غذا هاى گیاهى باشد که تأثیر 

مفیدى بر میکرو فلوراى دستگاه گوارش داشته باشند.
حبوبات که حاوى ریزمغذى ها، پروتئین هاى قابل هضم، فیبر غذایى هستند، 

بهترین منبع براى شام به شمار مى روند.
او با اشاره به ارزش تغذیه اى نخود فرنگى، عدس و لوبیا به عنوان شام گفت: به 
دلیل وجود فیبر هاى نامحلول، کربوهیدرات ها و پروتئین، در این خوراکى ها سیرى 
بعد از شام مدت زیادى طول مى کشد و هضم غذا کامل انجام مى شود. حبوبات 
همچنین داراى شاخص گلیسمى پایینى هستند که به حفظ وزن و کاهش کالرى 
کمک مى کند. حبوبات مانند لوبیا، نخود و عدس سرشار از پروتئین و مواد معدنى 

هستند. 
الزم به ذکر است لوبیاى دودى توصیه مى شود، زیرا تحت چنین پختى، مواد مفید 
آن از بین نمى رود. در رژیم غذایى براى کاهش چربى در ناحیه شکم بهتر است 

از مصرف موز، انجیر، انگور، ماکارونى، برنج، سیب زمینى و نان خوددارى شود.

یک متخصص فارماکولوژى با اشــاره به اینکه عادات و مالحظات خوردن و 
آشامیدن را باید به طرز صحیح فرا بگیریم افزود: در رابطه با خوردن آب مالحظات 
زیادى وجود دارد، در رابطه با خوردن آب باید بدانیم که زمان نوشیدن آب مواقعى 
نباشد که درگیر حرکت و فعالیتى باشیم که گرما و انرژى بدن را باال مى برد، یکى از 
بدترین مواقعى که آب به بدن ضرر وارد مى کند و سبب افزایش کبد چرب مى شود 

خوردن آب بعد از فعالیت شدید بدنى است.
فاطمه عمادى با اشاره به عملکرد معده اظهار داشت: در مواقعى که فعالیت شدید 
بدنى داریم اگر مى خواهیم آب بخوریم باید در حد یک جرعه باشد تا فقط تشنگى 
برطرف شود، زمانى که ناشتا هستیم هم نباید آب سرد بنوشیم آب سرد تاثیر بدى 
بر روى بدن دارد، ولى آب ولرم مایل به گرم شوینده خیلى از مواد زائد بدن است، 
تأمین آب بدن نباید دقیقاً قبل از شروع ورزش صورت گیرد بلکه بهتر است نهایتًا 

نیم ساعت قبل از ورزش آب بنوشید.
او با اشاره به اینکه آب سرد بدترین تاثیر را بر عملکرد معده دارد، بیان کرد: بعد از 
حمام نباید بالفاصله آب خورد، سریع آب را سر نکشیم، باید جرعه به جرعه آب 
نوشیده شود، زمان نوشیدن آب را باید مدیریت کرد، اما بین غذا سعى کنیم که آب 

نخوریم، قبل از خوردن وعده غذایى آب را بنوشیم.
عمادى اظهار کرد: متأســفانه یکى از بدترین عادات اکثر مردم، نوشیدن آب و 
مایعات خنک بعد از غذاست، دقت داشته باشید که معده انسان، براى هضم غذا 
نیاز به حرارت دارد، در صورتى که بالفاصلــه بعد از غذا یا حین خوردن غذا، آب 
بنوشید حرارت معده را از بین خواهید برد و با سخت شدن فرآیند هضم غذا احتمال 

مبتال شدن به یبوست نیز وجود دارد.
او با اشاره به اینکه بعد از غذا باید فرصت دو ساعته به بدن داد و پس از آن آب خورد 
بیان کرد: اگر مى خواهیم سیستم بدن درست کار کند باید به بدن فرصت بدهیم، 
حجم باالى آب مى تواند سبب ایجاد کبد چرب شــود، باید خودمان را به انجام 

دادن صفات خوب عادت دهیم. 
این متخصص فارماکولوژى اظهار کرد: درهم خورى هم مى تواند مشــکالت 
بسیارى را براى سیستم گوارشى بدن ایجاد کند به طورى که مصرف ترشیجات، 
ساالد و ماست در بین غذا توصیه نمى شود، باید به عنوان پیش وعده از این مواد 
غذایى اســتفاده کنیم، زیرا در هم خوردن سیستم گوارشى بدن را دچار اختالل 

مى کند.

افزایش یا کاهش فشارخون
 از عوارض کروناست

مصرف سیر براى چه کسانى 
ممنوع است؟

از هندزفرى استفاده مى کنید 
بخوانید!

فوق تخصص قلب و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: افزایش یا 
کاهش فشارخون و اختالل آریتمى قلب( کندى یا تندى ضربان قلب) از عوارض 

کرونا شناخته شده است.
دکتر حمید صانعى اظهار داشت: بیمارى کرونا بیشتر به شکل  گرفتارى ریوى و 
نارسایى تنفسى و خفگى از درون شناخته شده که بصورت گرفتارى مغزى و چشمى 

و پوستى هم دیده شده است.
وى یکى از عوارض نسبتا شــایع و کشــنده کرونا در  بیماران مراجعه کننده به 
بیمارستان قلب شهید چمران را، گرفتارى قلبى نام برد که عمدتا با عالمت افزایش 
یا کاهش فشارخون که بعضا به مرحله خطرناك رسیده و نیاز به درمان دارد.  وى 
افزود:  در این حالت بیمار دچار اختالل ریتم یا آریتمى مى شود که باعث آسیب به 

بیمار و حتى مرگ میشود.
معاون آموزشى بیمارســتان قلب شــهید چمران اصفهان تصریح کرد: آریتمى 
قلبى یا اختالل در ریتم قلب معموال در اثر عملکرد نامناسب پیام هاى الکتریکى 
هماهنگ کننده ضربان قلب بوجود مى آید و منجر به افزایش یا کاهش ضربان و 

یا نامنظم شدن آن مى شود.
وى ادامه داد: آریتمى قلبى ممکن است بصورت بال بال زدن یا تپش قلب توصیف 

شود که گاهى نیز بى خطر هستند بااین حال برخى از آریتمى ها ممکن است با عالئم 
و نشانه هاى آزاردهنده و در برخى مواقع کشنده همراه باشند.

دکتر صانعى گفت: همچنین افزایش انعقادپذیرى از دیگر عوارض نسبتا شایع و 
خطرناك کرونا است که انعقاد در سیستم شریانى و وریدى و  در سینوس هاى مغزى 
که منجر به افزاش فشار مغز و سکته هاى مغزى شده و بیمار باید  به بخش جراحى 

مغز و اعصاب ارجاع داده شود.
وى به بیمارى عروق کرونر قلب که در اثر اجتمــاع پالکت ها در عروق به وجود 
مى آید و بدنبال این اتفاق جریان خون مســدود و خطر حمله قلبى و ســکته در  
بیمار افزایش مى یابد، اشــاره کرد و گفت: در عروق کرونر شاهد انسداد کرون و 
ترمبوز(وقتى یک لخته در داخل عروق سالم تحت شرایطى خاص ایجاد شود که 
مى تواند مانع جریان خون در عروق شود) و یا لخته شدن شریان کرونر (یا بیمارى 

ایسکمیک قلب نوعى بیمارى شایع قلبى است.)مى شویم.
وى با اشاره اینکه روزانه بین یک تا دو بیمار مبتالبه عروق کرونر قلب در بیمارستان 
قلب چمران بسترى مى شوند، افزود: این بیماران بسرعت به  بخش آنژیوگرافى 
و آنژیوپالستى منتقل تا رگ بیمار باز شود و  بسته به اینکه قبل یا بعد سکته قلبى 

مراجعه کرده باشد تحت عمل بالن و داروهاى ضد انعقاد خون قرار بگیرد.

غذا هاى ایده آل
 براى شام چیست؟

آیا آشامیدن آب هم 
زمان خاصى الزم دارد؟

درون آدامس یک نوع مواد الستیکى وجود دارد که قابل 
هضم نیست و قورت دادن آن ممکن است براى سیستم 

گوارشى مشکل ایجاد کرده و آن را مسدود کند.
حتما شما هم در زمان کودکى آدامس هاى زیادى قورت 
داده اید و از والدینتان هشدارهاى مختلفى درباره مضرات 
قورت دادن آدامس شــنیده اید. یکى از این هشدارها به 
باقى ماندن 7 ساله آدامس در معده اشاره دارد. آیا این گفته 
حقیقت دارد ؟ آیا مى دانید پس از قورت دادن آدامس چه 

اتفاقى در بدن مى افتد؟ 
آدامس از مواد طبیعى و مصنوعى (ضمغ آدامس یا ِرزین)، 
نگه دارنده ها، طعم دهنده ها و شیرین کننده ها تشکیل 
شده است. بدن مى تواند شیرین کننده ها مثل قند را جذب 
کند و اگر از آدامس هاى قنددار اســتفاده کنید، مى تواند 

کالرى خیلى زیادى وارد بدنتان کند.
آدامس در معده توسط اسید هیدروکلریک هضم و نابود 
مى شود اما ماده پالســتیکى موجود در آدامس که نوعى 
پلیمر به نام بوتیل اســت به طور کامًال مصنوعى ساخته 

مى شود و دســتگاه گوارش بدن انسان قادر به هضم آن 
نیست و توسط روده ها از بدن دفع مى شود.

وقتى که آدامــس را مى جویم زبــان مولکول هاى بزرگ 
آدامس را توسط آنزیم هاى خود مى شکند و آن ها را تجزیه 
مى کند اما وقتى بــه علت عدم تمرکز آدامــس را قورت 
مى دهید معده نمى تواند الستیک موجود در آدامس را هضم 
کند و پس از گذشــت یک یا دو روز آدامس مانند هر ماده 
خوراکى دیگرى همان مسیر همیشگى را طى مى کند و از 

طریق مدفوع از بدن دفع مى شود.
 قورت دادن آدامس در بخش هاى داخلى بدن انسدادى 
را به وجود نمى آورد و باعث به هم چســبیدن اندام هاى 
داخلى شما نمى شود اما اگر یک آدامس خیلى بزرگ یا چند 
آدامس کوچک را با هم قورت دهید ممکن است دستگاه 

گوارش شما را مسدود کند.
 این اتفاق بیشتر در مورد کودکان که اندازه اندام هاى آنان 
کوچک تر است،صدق مى کند. در موارد نادرى، تکه هاى 
بزرگ آدامس بلعیده شده با یبوســت در کودکان همراه 

شده و باعث انسداد گوارش در کودکان مى گردد. آدامس 
مانند خوراکى هاى دیگرى چون ماکارونى، گوشت و یا 
دانه هاى آجیل هضم و خارج مى شــود با این تفاوت که 

کمى سخت تر جذب مى شود.

قورت دادن آدامس، ممنوع 

پاییز فصل میوه هاى گوناگون است. یکى از میوه هاى پرخواص این فصل انار است. 
بى تردید این میوه یکى از غنى ترین میوه هاســت که به پادشاه آنتى اکسیدان ها 
شهرت دارد. بیش از هزاران سال است که از انار به عنوان دارو استفاده مى شود، زیرا 
این میوه 100 درصد از مواد شیمیایى گیاهى تشکیل شده که براى سالمتى بدن و 

درمان برخى امراض مفید است.
متخصصان مى گویند مصرف روزانه انار یا آب آن مى تواند باعث کاهش استرس در 
محیط شغلى شود. یک مطالعه جدید نشان داده است مصرف این میوه به میزان قابل 

توجهى هورمون استرس کورتیزول در بدن را کاهش مى دهد.
مطالعات در انگلیس نشان مى دهد بیش از 40 درصد کارکنان از 

سطح باالى استرس در محیط کار رنج مى برند که مصرف انار 
مى تواند راهکارى طبیعى و موثر در این زمینه باشد. از زمان 
بروز همه گیرى کرونا و تشدید مشکالت اقتصادى، سطح 

استرس در محیط کار افزایش یافته است.
دانشمندان اسکاتلندى براى بررسى تاثیر روانى مصرف انار 

روى کارکنان اقدام به انجام یک آزمایش کردند. در ابتداى 

پژوهش محققان اقدام به سنجش فشــار خون کارکنان کرده و از آن ها خواستند 
احساس خود را درباره شرایط و کار خود بازگو کنند.

سپس این افراد به مدت دو هفته روزانه 500 میلى لیتر آب انار دریافت کردند. شواهد 
نشان داد میزان عالقه به شغل، اشتیاق به کار و فعالیت این افراد در محیط افزایش 
یافت. این افراد اعالم کردند از استرس و فشــار روانى کمترى در محیط کار رنج 

مى برند.
عماد دوجیلى، دانشمند  مسلمان و مسئول این تحقیقات مى گوید: شواهد نشان داد 
که چه میزان مصرف آب انار مى تواند به کاهش استرس و فشار روانى مزمن 
روى کارکنان کمک کند. در کنار خواص بى شمار این میوه براى بدن، 

مصرف انار روى سالمت روانى نیز تاثیر دارد.
از دیگر خواص مصرف انار مى تــوان به موارد ذیل 
اشاره کرد: کمک به درمان بى خوابى، کمک 
به درمان دل درد، تسکین دهنده عالئم بیمارى 
زردى (یرقان)، درمان سرفه، درمان برفک و مقابله با 

افتادگى راست روده. 

محققان مى گویند نوشــیدن آب پرتقال 100 درصد طبیعى به طور قابل توجهى باعث 
کاهش اینترلوکین 6، نشانگر اصلى التهاب، هم در بزرگساالن سالم و هم در افراد پرریسک 

مى شود. همچنین دو نشانگر اصلى التهابى و فشار اکسایشى نیز کاهش مى یابد.
یافته هاى این مطالعه، اثرات مفید هسپریدین، ترکیب بیواکتیو اولیه موجود در پرتقال و 
آب پرتقال 100 درصد طبیعى را بر کاهش برخى از نشانگرهاى التهاب و فشار اکسایشى 

نشان مى دهد.
التهاب مزمن ممکن است نقش کلیدى در ایجاد یا پیشرفت برخى بیمارى هاى مزمن از 

جمله بیمارى هاى قلبى و دیابت داشته باشد.
«گیل رامپرسود»، متخصص تغذیه در مرکز فلوریدا، مى گوید: «ما مى دانیم که آب پرتقال 
100 درصد طبیعى حاوى تعدادى مواد مغذى مانند ویتامین C و ترکیبات بیواکتیو مفید 

است که مى توانند التهاب و فشار اکسایشى را کاهش دهند.»
این تحقیق، مطالعات منتشر شــده مربوط به مصرف آب پرتقال 100 درصد طبیعى و 
نشانگرهاى التهاب و فشار اکسایشى را مورد بررسى قرار داد.  در مجموع بررسى ها نشان 
داد که آب پرتقال 100 درصد طبیعى یا بر فشار اکسایشى و التهاب اثرات مفید دارد یا بدون 

عارضه است.

خواص آب پرتقال براى مقابله با التهابچرا باید انار بخورید!

ى دهد.
ارکنان از 

ف انار 
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م که چه میزان مصرف آب انار
روى کارکنان کمک کند.
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مهر و امضاى رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتشار:03/ 1400/08
مجمع عمومی عادى بطور فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی خبازان نجف آباد راس ساعت 19:00 
مورخ1400/08/24 درمحل  تاالر مهرگان واقع در بلوار آیت ا... طالقانى ابتداى خیابان دلگشاء تشکیل 

می گردد.
بدینوسیله از کلیه اعضاي شرکت دعوت میگردد  با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت رأس 

ساعت و روز مقرر درمحل مذکور حضور بهم رسانده یا وکالي خود را معرفی نمایند.
دستور جلسه : 

گزارش هیأت مدیره وبازرسان 
انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

تصمیم در خصوص فروش یا تبدیل تاالر مهرگان مربوط به شرکت تعاونى
تصمیم در خصوص فروش تجهیزات و اشیاء مازاد برمصرف شرکت تعاونى

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت تعاونى

آگهی دعوت مجمع عمومی عادى بطور فوق العاده نوبت  اول  
شرکت تعاونی خبازان نجف آباد به شماره ثبت  69 

  

مدیر ناحیه فوالدســازى و ریخته گرى مداوم شرکت 
فوالد مبارکه از شکســتن رکورد ذوب ریزى روزانه در 
واحد فوالدسازى فوالد مبارکه براى چندمین بار پیاپى 
در سال جارى خبر داد و گفت: این رکورد بار دیگر با 150 

ذوب ریزى روزانه در ناحیه فوالدسازى شکسته شد.
غالمرضا سلیمى مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم شرکت فوالد مبارکه با بیان این که براى چندمین 
بار پیاپى رکورد ذوب ریزى روزانه در واحد فوالدســازى 
فوالد مبارکه شکسته شــد، اظهار کرد: در نخستین روز 
فروردین ماه امســال رکورد 140 ذوب، ششــمین روز 
فروردین، 141 ذوب، در 31 فروردیــن، 144 ذوب، در 
31 شهریورماه 146 ذوب، در 5 مهر 147 ذوب و در 29 
مهرماه 1400 موفق شــدیم رکورد 150 ذوب روزانه را 
در ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت فوالد 

مبارکه به ثبت برسانیم.
وى در ادامه افزود: وقتى در مورد رکوردشــکنى تولید 
و 150 ذوب روزانه صحبت مى کنیــم، یک دنیا حرف 
پشت این اعداد و کلمات اســت چراکه براى دستیابى 
به این رکورد، همه قسمت هاى شرکت فوالد مبارکه در 
حال حمایت از واحد فوالدسازى هستند تا این افتخارات 
رقم بخورد؛ نقش مواد اولیه با تالش واحدهاى خرید و 
آهن سازى، واحدهاى پشتیبانى مانند حمل و نقل، انرژى 
و ســیاالت، مدیریت هاى مختلف، واحد کنترل کیفى، 
پرسنل واحد فوالدسازى و بسیارى دیگر از همکاران در 

چنین رکوردهایى بسیار پررنگ است.
مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: کارکنان فوالد مبارکه در زمینه 

این رکوردشکنى فعل خواســتن را صرف کردند و بنده 
شاهد این موضوع هستم که در روزهاى رکوردشکنى در 
کارگاه همه در حال دویدن و تالش براى رسیدن به هدف 
مشخص و مشترك هســتند چراکه اوًال به خودباورى 
رســیده اند و دومًا در برنامه ریزى ها ابتکاراتى را به خرج 

داده اند تا به زودى شــاهد رکوردهایــى فراتر از رکورد 
موجود در حوزه تولید باشیم.

وى در ادامــه اذعــان داشــت: بــا برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته روز به روز در حال بهبود رکوردهاى تولید 
هستیم اما هیچ گاه رعایت مسائل ایمنى را فداى سرعت 

و افزایش تولید نخواهیم کرد چراکه صنعت فوالدسازى 
یک صنعت سرمایه انسانى محور بوده و سالمت منابع 

انسانى براى ما خیلى مهم است.
ســلیمى تصریح کرد: با برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
این اتفاق با همــت، انگیزه و دغدغه منــدى کارکنان 
صورت گرفت و افتخار این را داریم که اعالم کنیم هم در 
رکوردهاى قبلى و هم در رکورد 29 مهر هیچ حادثه اى در 
روند تولید نداشتیم و این رکوردشکنى نشان از هماهنگى 
و دقت سرمایه هاى انسانى دارد چراکه این مقدار از تولید 
تنها با جابه جایى حدود هــزار و 500 پاتیل ذوب روزانه 

قابل تحقق است.
وى ابرازداشت: زمینه سازى هاى مورد نیاز براى تحقق 
این رکورد از سال هاى گذشــته اتفاق افتاده و توسعه، 
آموزش نیروى انسانى و بسیارى از موارد دیگر جزو این 
زمینه سازى ها بوده اســت؛ عالوه بر این، تعمیرات نیز 
نقش به سزایى در افزایش میزان تولید روزانه داشته است؛ 
برنامه ریزى و اجراى تعمیرات، تعمیرات نسوز و... از جمله 
عوامل موفقیت ما بوده که به کمک واحد تعمیرات و با 
حمایت هاى تعمیرگاه مرکزى شــرکت فوالد مبارکه 

میسر شده است.
مدیر ناحیه فوالدســازى و ریخته گرى مداوم شرکت 
فوالد مبارکه اضافه کــرد: محدودیت هاى تولید مانند 
محدودیت هاى انرژى در تابستان براى ما بسیار ناگوار 
بود ولى این محدودیت هــا را به فرصت تبدیل کردیم و 
تعمیرات ساالنه خود را در این زمان انجام دادیم، به همین 
خاطر تجهیزات ما آماده به کار شده و توانستیم شاهد این 

رکورد در روزهاى واپسین مهرماه باشیم.

با دستیابى به رکورد روزانه 150 ذوب محقق شده است؛

آمار بى نظیر فوالد مبارکه در 
صنعت فوالدسازى کشور

همزمان با آغاز هفته وحدت و شروع جشن هاى این هفته 
و همچنین هفته تربیت بدنى بیش از یکصد خودرو بى ام 

دبلیو در خیابان هاى تهران به حرکت در 
آمدند و مسیر ورزشگاه تختى را به سمت 

بوستان نور الشهداى پردیس پیمودند.
در ایــن حرکــت نمادین کــه جمعى از 
فعاالن عرصه ورزش، مدیران شــرکت 
نفت سپاهان و شــرکت کیمیا اسپیدى 
قشم و همچنین رییس کنفدراسیون ثبت 
رکورد هاى ورزش ایــران، رئیس اداره 
تربیت بدنــى پردیس و رئیــس هیات 

اتومبیل رانى پردیس نیز حضور داشتند حدود 150 خودرو 
بى ام دبلیو اعم از کالسیک و قدیمى و مدل هاى جدید 

به نمایش درآمدند.

 در مراســم پایانى این برنامه که در محوطه بوســتان 
نورالشهداى پردیس برگزار شــد، از تعدادى از فعاالن 

عرصه اتومبیل رانى تقدیر به عمل آمد و به کلیه شرکت 
کنندگان، معتبرترین برند روغن موتور ایرانى (مگلوب) 

اهدا شد.

نمایش 150 خودرو بى ام دبلیو در تهران

نشست هم اندیشى فرمانده انتظامى و مدیرکل بهزیستى 
استان اصفهان در راســتاى همکارى و تعامل پیرامون 
فعالیت هاى مشترك هر دو دســتگاه با موضوع کنترل 
آسیب هاى اجتماعى و محوریت ســاماندهى کودکان 
کار و خیابان، حاشیه نشینى، اعتیاد و متکدیان برگزار شد.

ســردار میرحیدرى ضمن تقدیــر از اقدامات و خدمات 
بهزیستى، این اقدامات را در ایجاد امنیت و آرامش جامعه 
بسیار موثر دانســت و گفت: بهزیستى دستگاهى است 
که ارتباط و همکارى مســتمر و نزدیکى با پلیس دارد و 
کارکنان بهزیســتى به دلیل خدمت رسانى و حمایت از 

ضعیف ترین اقشار جامعه کار مقدسى را انجام مى دهند.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: به دلیل اشتراك 
بسیارى از وظایف و مســئولیت هاى نیروى انتظامى و 
سازمان بهزیســتى این نشست و جلســات مى تواند به 
نزدیک تر شــدن دیدگاه ها و تعامل بیشتر منجر شود هر 
چند تاکنون نیز نیروى انتظامى استان همکارى فراوان 

و قابل تقدیرى در زمینه هاى مختلف با بهزیستى داشته 
است. ولى اله نصر با اشاره به تاریخچه سازمان بهزیستى و 
خدمات گسترده آن به کل افراد جامعه، قبل از تولد تا پس از 
مرگ گفت: در ابتدا قرار بود فعالیت هاى سازمان مربوط به 
امور معلولین و ساماندهى آنان باشد، اما در طول سال هاى 
فعالیت و بنا به نیازهاى جامعه فعالیت هاى ســازمان به 

بیش از 153 وظیفه افزایش یافته است.
وى در ادامه بر لزوم همکارى و مشارکت همه دستگاه ها 
و نهادهاى مرتبط با حوزه هاى اجتماعى تاکید کرد و با 
گالیه از کم کارى برخى از این دستگاه ها گفت: در حوزه 
مسائل و آسیب هاى اجتماعى و ســاماندهى کودکان 
کار و خیابانى جایگاه و حیطه مســئولیت دستگاه هاى 
ذى ربطى مانند شهردارى، اداره کل اتباع، دانشگاه علوم 
پزشکى مشخص نیست و به همین دلیل در بیشتر مواقع 
مشکالت و تبعات ناشى از عدم پاسخگویى آن دستگاه 

ها متوجه بهزیستى مى شود.

نشست هم اندیشى فرمانده انتظامى
 و مدیرکل بهزیستى 

سومین جشنواره ایده هاى ارزش آفرین معدن و صنایع 
معدنــى در تاریخ 26 لغایــت 28 مهرماه بــا همکارى 
ذوب آهن اصفهان، سازمان توســعه و نوسازى معادن و 
صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)، دانشگاه تهران، معاونت 
علمى و فناورى ریاســت جمهورى، صندوق نوآورى و 
شکوفایى، شــرکت هاى معدنى و صنایع معدنى و دیگر 

فعاالن حوزه صنعت، معدن و صنایــع معدنى و اقتصاد 
دانش بنیان برگزار شد.

با توجه به اهمیت توســعه، نیازهــا و چالش هاى حوزه 
صنعت و معدن و بــه مدد بینــش متخصصان، دانش 
فنى و تجربه صنعت گران و خالقیت نوآوران در جهت 
کاهش و رفع آن ها و در راســتاى تولیــدى فن آورانه و 

صنعتى ملى، اینوماین 3 برگــزار گردید تا فرصتى پربار 
را با حضور ذینفعــان در اختیار ایده  پــردازان، صاحبان 
مسئله و ســرمایه گذاران حوزه معدن و صنایع معدنى 

قرار دهد.
مرتضى شــیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن 
اصفهان با حضور در این رویداد و شــرکت در جلســات 
علمى - تخصصى با ایراد ســخنرانى به پیشرفت ها و 
نیازهاى فناورانه این شــرکت عظیم صنعتى پرداخت 
و گفت: تحقیق و توســعه و حمایــت از مراکز علمى و 
دانش بنیان موجب رونق تولید داخل و جلوگیرى از خروج 

ارز و فکرهاى خالقانه از کشور خواهد شد.
وى افزود: شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولین تولیدکننده فوالد کشور همچون دانشگاه صنایع 
به پرورش و تربیت مدیران و متخصصان صنعت کشور 
پرداخته و از ابتداى تاســیس حامى و پیشرو نوآورى در 
صنعت و ایجاد زیرســاخت هاى صنعتى کشور بوده و با 
سرمایه گذارى در بخش هاى تحقیقى، پژوهشى و علمى 
به پیشرفت و ارتقاء مراکز دانش بنیان کمک شایانى به 
خودکفایى ملى نموده که خوشبختانه امروز شاهد نتایج 
بسیار مثبت آن در کشور با وجود شــرایط تحریم هاى 

سخت فعلى هستیم.

حضور فعال ذوب آهن در جشنواره ایده هاى ارزش آفرین 
جمعى از  مدیران و مسئولین مخابرات اصفهان به مناسبت 
هفته تربیت بدنى و ورزش در ویــژه برنامه اى یک روزه، 

موفق به صعود به قله کرکس شدند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان،در این 
مراسم که روز پنج شــنبه 29 مهرماه 1400 با حضور مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان و جمعى از مدیران و کارکنان این 

مجموعه برگزار شد؛ کوه کرکس با قله اى با ارتفاع حدود 
3900 متر از سطح دریا در کنار شهر نطنز و در حاشیه غربى 
کویر هاى بادرود و کویرهاى شمالى استان اصفهان، توسط 

شرکت کنندگان فتح شد.
یکى از افتخارات مخابرات منطقه اصفهان، ساخت پناهگاه 
شهداى مخابرات در ارتفاعات کرکس است که از بزرگترین 

پناهگاه هــاى کوهنوردى در سراســر ایران محســوب 
مى شود و در ارتفاع 3100 مترى جبهه جنوبى کوه کرکس 
با همکارى گروه کوهنوردى مخابرات اصفهان ساخته شده 
است. این پناهگاه داراى امکانات آب آشامیدنى ، سرویس 
بهداشتى ، سیستم روشنایى خورشــیدى و  خط تلفن نیز 

مى باشد.

صعود مدیران و مسئولین مخابرات اصفهان به قله کرکس

27 مهرماه سال جارى و به میزبانى شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، با حضور مسئولین روابط عمومى شرکت هاى 
خصوصى پاالیش نفت، مدیــر مالى-بازرگانى و رئیس 
روابط عمومى انجمن صنفى کارفرمایى صنعت پاالیش 
نفت، نشســتى با موضوع هماهنگى و هم اندیشى این 

شرکت ها، برگزار شد.
در ابتداى این نشســت مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفــت: روابط عمومى تلفیقــى از علم و عمل، 
دانش و مهارت است و به عنوان سخنگوى شرکت، طى 
تعامل با مخاطبان از جمله رسانه ها در معرفى سازمان و 

تحقق اهداف آن مؤثرند.
مرتضى ابراهیمى افزود: روابط عمومى ها در سازمان هاى 
امروزى به ویژه شرکت هاى خصوصى مانند شرکت هاى 
پاالیشى که با ذى نفعانى مانند سهامدار مرتبط هستند و 
در اصل ماهیت فعالیتشان در این جهت شکل مى گیرد، 
نقشى بسیار مهم در برقرارى صحیح ارتباط بین مجموعۀ 

مدیران، کارکنان، مشــتریان و به طور کلى ذى نفعان 
سازمان دارند.

پــس از آن رئیس روابط عمومى شــرکت پاالیش نفت 
تهــران گزارشــى از چگونگى برگزارى ســومین دوره 
مسابقات سراسرى قران کریم و نهج البالغه شرکت هاى 

پاالیشى ارائه کرد و نقاط قوت و ضعف برگزارى مسابقات  
حضورى  و غیر حضورى را تشــریح کرد. در این نشست 
همچنین  بندهاى موضوع جلسه هماهنگى و هم اندیشى 
مســئولین روابط عمومى شــرکت هاى پاالیشى مورد 

بررسى قرار گرفت و تصممیات الزم اتخاذ شد.

نشست مشترك مسئولین روابط عمومى شرکت هاى پاالیشى 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى جامع صنعت ساختمان اصفهان از ششم تا دهم 
آبان ماه 1400 و با حضور برندهاى مطرح فعال در حوزه ساختمان کشور برگزار مى شود.

حضور بیش از 110 شرکت از 11 استان کشور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللى 
جامع صنعت ساختمان اصفهان قطعى شده تا توانمندى ها، پتانسیل ها، کاالها و خدمات 

خود را در فضایى بالغ بر 16 هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى به نمایش بگذارند.

همچنین مراکز علمى و پژوهشى، مشــاوران و پیمانکاران مصالح پایه (سیمان، گچ، 
بتن،آجر و...)، نیز در این نمایشگاه به ارائه فعالیت ها و پتانسیل هاى خود خواهند پرداخت.
شرکت هاى مطرحى از اســتان هاى اصفهان، تهران، قم، مرکزى، آذربایجان شرقى، 
آذربایجان غربى، خراسان رضوى، خراسان جنوبى، یزد، فارس و البرز در این نمایشگاه 
حضور دارند؛ همچنین نمایندگان محصوالت شــرکت هایى از آلمان، ایتالیا و ترکیه، 
جدیدترین محصوالت حوزه ســاختمان را در معرض بازدید متخصصان، عالقمندان، 

کارشناسان و فعاالن این حوزه قرار خواهند داد.
این نمایشگاه در حالى برگزار مى شود که شــرکت ها، برندها و مجموعه هاى تولیدى 
شاخص کشور به دنبال توسعه بازار و فعالیت هاى خود هســتند و حضور در نمایشگاه 
را بهترین شرایط براى توســعه فعالیت هاى خود در نظر گرفته اند؛ همچنین برگزارى 
سومین دوره مسابقات ملى مهارتى آجرچینى کشور و 13 کارگاه آموزشى و همایش در 
روزهاى برگزارى نمایشگاه قطعى شده و شرایط مطلوبى را براى عالقمندان این حوزه 

ایجاد خواهد کرد.
فعاالن، متخصصان، کارشناسان و عالقمندان به بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللى جامع صنعت ساختمان اصفهان مى توانند از ساعت 10 تا 18 روزهاى ششم 
تا دهم آبان ماه به نمایشگاه بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق، روبروى منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

اصفهان میزبان بیست و چهارمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان 


