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شاد بودن ژنتیکى است؟اصفهان در وضعیت آبى قرار گرفتبرخى بازیگران جدید دل به کار نمى دهندقیمت زعفران سه برابر شده است سالمتاستانفرهنگ شاگردان تارتار در اندیشه ذوب مس  ورزش جهان نما

سردرد و دندان 
درد، عالئم یک 

بیمارى شبانه است

دلیل نوسان شدید قیمت برنج ایرانى 
3

5

بررسى روند تأمین 
آب اصفهان از 
خلیج فارس

سردرد تنها یکى از عالئم دندان قروچه شبانه کودکان 
و بزرگساالن مى باشد. زمانى که از موضوعى ناراحت 
هستید، مدام آن را در ذهنتان تصور مى کنید و دیگر 

هیچ احساس و کنترلى روى بدن خود ندارید. در چنین 
وضعیتى سیستم بدنى شما در حال ایجاد ...

نشست اعضاى کارگروه تأمین آب صنایع استان 
اصفهان از خلیج فارس و دریاى عمان به ریاست 
استاندار اصفهان و با حضور معاونین استاندار در 

استاندارى اصفهان برگزار شد.
انتقال آب از خلیج فارس و دریاى عمان به فالت 
مرکزى ایران از جمله استان اصفهان با رویکرد 
توزیع آب پایدار براى مصارف صنعتى و معدنى 

یک اولویت راهبردى است.
در این نشست رضا مرتضوى استاندار اصفهان، 
پس از استماع روند مراحل پیگیرى شده از سوى 
مجریان و سهامداران عمده شرکت تأمین آب بر 

اهمیت تسریع در انتقال...

محاصره اصفهان با محاصره اصفهان با 350350 کارخانه آجر  کارخانه آجر 
مدیرکل محیط زیست استان: قرار بود بخشى از کارخانه هاى آجر به مکان هاى مدیرکل محیط زیست استان: قرار بود بخشى از کارخانه هاى آجر به مکان هاى 
3جانمایى شده منتقل شوند اما هنوز از شعاع جانمایى شده منتقل شوند اما هنوز از شعاع 5050 کیلومترى اصفهان خارج نشده اند کیلومترى اصفهان خارج نشده اند

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان تشریح کرد

رقابت یک ایرانى با طارمى براى پوشکاش!
تعریف و تمجیدها از گل زیباى حسین طیبى در پرتغال ادامه دارد.

تیم فوتسال بنفیکا که حســین طیبى را در اختیار دارد به مصاف هاالداس 
مجارستان رفت و در نهایت موفق شد به پیروزى 8 بر 3 دست پیدا کند. 
در این دیدار حسین طیبى توانســت دو گل به ثمر برساند که گل اول او 
فوق العاده بود و توانست از زاویه بسته دروازه حریف را باز کند تا حیرت 

همه را برانگیزد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تأثیر کاهش
 ذخیره آب سد بر 

کیفیت آب

کرونا آسیب جدى به صنعت هتلدارى در اصفهان وارد کرد
3

طارمى؛ گل نزن اما طارمى؛ گل نزن اما 
2 آقاى پاس گل

3

مدیرکل آموزش و پرورش مدیرکل آموزش و پرورش 
استان:استان:

2020 هزار  هزار 
دانش آموز در دانش آموز در 

اصفهان واکسینه اصفهان واکسینه 
شدندشدند

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملى رئیس سابق کمیسیون امنیت ملى 
مجلس پاسخ مى دهد؛مجلس پاسخ مى دهد؛

چرا سربازىچرا سربازى
حرفه اى حرفه اى 

اجرا نمى شود؟اجرا نمى شود؟

4

محمدرضا علیمردانى:محمدرضا علیمردانى:

به اختیار خودمبه اختیار خودم
 از «شب هاى مافیا» نرفتم از «شب هاى مافیا» نرفتم

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاالوخدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به 
استناد قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 
صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه 

الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

پیشــنهاددهندگان مى تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریق ســایت
 https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 1400/09/30 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) 
خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت 

مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir  سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

 http://iets.mporg.ir   سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
 http://eepdc.ir  سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

شــماره تلفن واحد مناقصات 34121486-031 آقاى کاظمى – شــماره تلفن کارشناسى معاونت 
مهندسى: 34121457-031 آقاى مهندس مکبرى جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمایید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه 
به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى 

اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاءکمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفاً در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

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

روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته سه فاز 70+70+25+25*3

شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

دریافت 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

بارگذارى 
و تحویل 
پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

مبلغ تضمین 
(ریال)

4001103320000012110000461400/09/141400/09/201400/09/30 1400/10/01
915,650,000,000 صبح

این تعاونى در نظر دارد تعداد یک واحد از واحدهاى تــازه احداث خود در خیابان کاوه، 
خیابان اتحاد، کوچه سامان، جنب شــهردارى منطقه 7 را از طریق مزایده بر پایه قیمت 
کارشناســى به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
سه شــنبه 1400/9/23 با مراجعه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شــهر، خیابان رازى، 
فرعى 7 شــرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 و یا با شماره تلفن هاى 03145274922 - 
03145242630 - 09139148161 جهت بازدید و اقدامات بعدى هماهنگى الزم را به عمل 
آورند. هچنین ضرورى است قیمت پیشنهادى خود را بطور مکتوب همراه با  رسید واریز 
1٪ از قیمت کارشناسى به حســاب 1407/317/279160/1 نزد بانک توسعه تعاون شعبه 

شاهین شهر به نام تعاونى مسکن پاالیشگاه، به دفتر تعاونى ارائه نمایند.

آگهى مزایده  « فروش واحد اضافى »
نوبت اول

وحیدرضا مشکوه روحانى-مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان
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اداره کل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان در نظر دارد در طول فصل خرید گندم در 
سال 1401 از خدمات کارکنان دولت پس از آموزش هاى الزم به عنوان عامل تشخیص و عامل 
ذیحساب (عامل ذیحساب حتماً باید از کارکنان رسمى باشد) در مراکز خرید گندم استفاده 

نماید. 
لذا از کلیه افراد واجدالشرایط و عالقمند در سازمان ها و ادارات دولتى درخواست مى گردد 
تقاضاى خود را به صورت مامور به همراه گواهى اشتغال و تصویر حکم کارگزینى و موافقت 
کتبى دســتگاه اجرایى حداکثر دو هفته پس از درج آگهى این روزنامه به آدرس: اصفهان، 
خیابان سعادت آباد، دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان و در صورت 
نیاز به کسب اطالعات بیشتر به شماره تلفن 36686670 داخلى 143 (آقاى اسدى) و یا شماره 

همراه (09138059121) تماس حاصل فرمایند. 
ضمناً حق الزحمه افراد در قالب مربوط به ماموریت کارکنان دولت پرداخت خواهد گردید. 

فراخوان دعوت به همکارى 

م.الف :1235168

  روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان 

ودکان 
راحت 
یگر

 چنین 

3

رقابت
تعریف
تیم
م
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سپ لسپ لللس س پ



0202جهان نماجهان نما 4196یک شنبه  14 آذر  ماه   1400 سال هجدهم

تولید زعفران نصف شد. گویا خشکسالى و کم آبى در خراسان 
باعث کاهش محسوس تولید زعفران شده است. آیا با کاهش 

تولید، زعفران گران مى شود؟
یک صادرکننده زعفران و عضو اتاق بازرگانى تهران با اشاره 
به وضعیت تولید زعفران گفت:  هر چند فصل برداشــت 
زعفران هفته آینده به اتمام مى رسد اما پیش بینى ها از نصف 
شدن تولید زعفران حکایت دارد. محمد مهدى طباطبائى 
توضیح داد: امسال تولید زعفران به دلیل خشکسالى و کم آبى 
نصف شده است. البته زعفران هاى سال گذشته همچنان در 

انبارها موجود است.
او بیان کرد: برآوردها نشــان مى دهد تولید زعفران در سال 

گذشته بیشتر از صادرات بوده است. عمده تقاضا براى زعفران 
از سوى کشورهاى خارجى شکل گرفته و مصرف زعفران 
در کشورهاى خارجى باالســت. همچنین رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان زعفران با تأیید کاهش تولید زعفران گفت: 
هنوز فصل برداشت تمام نشده است. به دلیل کاهش تولید 
قیمت زعفران نسبت به ســال گذشته سه برابر شده است. 
اکنون حداقل قیمت زعفران کیلویى 25 میلیون تومان است 
و حداکثر آن با قیمت 45 میلیون تومان فروخته مى شــود. 
غالمرضا میرى به «تجارت نیوز» توضیح داد: با توجه به اینکه 
زعفران یک کاالى لوکس محسوب مى شود در بازار ایران 

تقاضا براى خرید زعفران کاهش محسوسى داشته است.

71 درصد از جمعیت 12 ســال به باال در کشور دو دوز 
واکســن را دریافت کرده اند. اما کدام اســتان ها سهم 
بیشتر و کدام استان ها ســهم کمترى از واکسیناسیون 

دارند؟
بر اســاس اعالم مرکز آمار و فناورى اطالعات وزارت 
بهداشــت، در قم 53 درصد افراد باالى 12 ســال دوز 
دوم و 70 درصد دوز اول را دریافت کرده اند که کمترین 
میزان پوشش کامل واکسن در کشــور است. بعد از قم 
مى توان به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و کردستان 
در جایگاه بعــدى براى کمترین میزان پوشــش کامل 
واکســن (یعنى دو دوز) براى افراد باالى 12 سال قرار 

دارد.
آنطور که مرکز آمار و فناورى اطالعات وزارت بهداشت 
در جدیدترین گزارش خود نوشته، در استان گیالن 81 
درصد افراد باالى 12 سال دوز دوم و 92 درصد نیز دوز 
اول واکسن کرونا را تزریق کرده و در باالترین رده قرار 
دارد. در خراسان شمالى نیز 92 درصد این بازه سنى دوز 

اول و 76 درصد دوز دوم را گرفته اند.
بعد از اســتان گیالن، مى توان به زنجــان، مازندران و 
آذربایجان شــرقى اشــاره کرد که در هر کــدام از این 
اســتان ها 77 درصد افراد باالى 12 سال دوز دوم و 90 

درصد هم دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

قیمت زعفران
سه برابر شده است 

قمى ها کمترین واکسن را 
در کشور تزریق کرده اند

آمار هواپیماهاى زمینگیر
دبیر انجمن شرکت هاى هواپیمایى با    بهار |
بیان اینکه اگر نتوانیم هزینه هاى ارزى را بپردازیم 
هواپیماها زمینگیر مى شوند، گفت: در حال حاضر 
از 333 فروند ناوگان هوایى کشــور، 174 فروند 
هواپیما زمینگیر اســت. این میــزان هواپیماى 
غیرفعال به دلیل عدم امکان جایگزینى بوده است. 
بنابراین اگر با این تفکــر بخواهیم صنعت را اداره 

کنیم به طور قطع ناوگان مستهلک مى شود.

سایت همسریابى 
مجوز ندارد

ئیــس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
مرکز تشخیص و پیشــگیرى از جرایم سایبرى 
پلیس فتا ناجا گفت: هیچ ســایت همسریابى در 
کشور مجوز فعالیت ندارد. فقط سایت و مجموعه 
همدم که آن هم یک سایت همسریابى نیست و 
یک سایت همسان گزینى است، مجاز به فعالیت 
در این زمینه است. سرهنگ رجبى افزود: پلیس فتا 
در حوزه فعالیت همسریابى به هیچ فرد یا گروهى 
مجوز نمى دهد چرا که متولى ومسئولیت این کار بر 

عهده وزارت ورزش و جوانان است.

واردات80 میلیون دالرى 
پنبه!

بررســى آمار واردات کشــور بر    میزان |
اساس اطالعات موجود و کارشناسى نشده شش 
ماهه نخست سال 1400 نشــان مى دهد که در 
این مدت بیش از 36 هزار و 138 ُتن پنبه حالجى 
شده و حالجى نشده از کشور هاى مختلف جهان 
وارد ایران شده است. واردات این حجم پنبه باعث 
خروج 79 میلیون و 694 هــزار و 592 دالر ارز از 
کشور شد. براساس این گزارش واردات پنبه از 10 
کشور دنیا از جمله ازبکستان، امارات، ایتالیا، ترکیه 

و هند انجام شده است.

پراید؛ 171 میلیون
قیمت انواع پرایــد در بازار    تجارت نیوز|
آزاد تا 13 ماه آذر اعالم شد که بر این اساس پراید 
صفر 99 مدل SE  111 حدود 171 میلیون تومان 
قیمت خورده است. پراید SE  111 طى پنج روز سه 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است در معامالت 
دیروز، قیمت پراید صفر 1400 مدل 151 پالس 
بدون نوسان قیمتى 182میلیون تومان اعالم شد. 
قیمت پراید صفر 99 مدل 151 پالس نیز نوسانى 

نداشته است.

توقیف «گشت ارشاد3» 
در قم؟!

آیا قسمت ســوم فیلم    سینما روزان |
«گشت ارشــاد» که داراى مجوز اکران از وزارت 
ارشاد است در قم توقیف شــده؟ تماشاگرانى که 
بلیت فیلم «گشت ارشــاد3» را در روزهاى شنبه 
تا سه شــنبه هفته پیش براى تماشــا در پردیس 
سینمایى ونوس قم خریدارى کرده بودند در کمال 
تعجب با برگشته شدن پول خود مواجه شدند که 
پس از پرس و جوى فراوان متوجه لغو اکران این 
فیلم در قم شــدند! پیش از این فیلم هایى عمدتًا 
پرفروش همانند فیلم «رحمان1400»، «مطرب»، 
دختر شــیطان» و «دینامیت» درقم توقیف شده 
بودند و مخاطبان قمى به ناچار با سفر به تهران این 

فیلم ها را تماشا کردند.

محدودیت از فردا
رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنى    ایسنا|
حمل و نقل پدافند غیرعامــل و مدیریت بحران 
وزارت راه و شهرســازى گفت: در سیستم کنترل 
هوشــمند کرونا که از نیمه آذر ماه (فردا) اجرایى 
خواهد شــد، محدودیت و جریمه بــراى افرادى 
که واکسینه نشدند در شــهرهاى قرمز و نارنجى 
اعمال مى شود اما افراد مبتال حتى اجازه سفرهاى 
درون شهرى با خودروهاى شخصى خودشان را 

هم ندارند.

سکونت در 
خانه  10 هزار مترى! 

حجت االسالم محمدنبى موسوى فرد،     بهار |
امام جمعه اهواز در خطبه هاى نماز جمعه این شــهر با 
انتقاد از مدیرانى که سوار بر ماشین هاى کذایى مى شوند 
و در کاخ هاى آنچنانى زندگى مى کنند، افزود: در همین 
اهواز مسئولى مى شناسیم که خانه اى 10 هزار مترى 
دارد خودش بهتر اســت این خانه را تخلیه کند قبل از 

اینکه مجبور شویم به این موضوع  ورود کنیم.

صریح و شفاف بگویید 
عباس عبدى در یادداشتى در روزنامه     انتخاب |
«اعتماد» درباره مذاکرات وین نوشــت: نیازمند یک 
رویکرد تعدیل شده نسبت به روابط خارجى و نگاه به 
جهان هستیم. این رویکرد نه ناقض استقالل ماست و 
نه نافى ارزش هاى رسمى، بلکه مقوم آنها نیز هست. 
اگر این رویکرد تعدیل شود، بخش مهمى از هزینه هاى 
یک توافق خوب از میان خواهد رفــت. اگر به توافق 
نرسید خیلى روشن و شفاف توضیح دهید که از شما چه 

خواستند که ندادید و چه مى دادند که نگرفتید.

حمله بزرگ در راه است؟
«اولکسى رزنیکوف»، وزیر دفاع اوکراین     مهر |
روز جمعه به گزارش هاى اطالعاتى در پارلمان کشورش 
اشاره کرد و هشدار داد که روسیه خود را براى یک حمله 
نظامى گســترده در پایان ژانویه 2022 آماده مى کند. 
اســتناد وزیر دفاع اوکراین به حمله احتمالى روسیه، 
اشاره به اســتقرار بیش از 94 هزار ســرباز در نزدیکى 

مرزهاى اوکراین بود. 

حل مشکل آب، دست خداست
امام جمعه موقت اصفهان با بیان    آفتاب نیوز |
اینکه وضعیت کنونى کشاورزان غم بزرگى است، گفت: 
نباید فراموش کنیم که آب نیست و به نظر مى رسد حل 
این مشکل به دست خداســت. حجت االسالم سید 
مجتبى میردامادى در خطبه هاى نماز جمعه اصفهان با 
اشاره به خواندن نماز استسقا توسط امام رضا(ع) براى 
بارش رحمت الهى، گفت: هر زمان که ستاد برگزارى 
نماز اعالم کرد، همه خواهیم آمد و این نماز را خواهیم 

خواند.

از نظر مردم خبر دارید؟
  روزنامه جمهورى اسالمى |محمدباقر 
قالیباف گفته: «ما باید تصمیم هاى سخت و شجاعانه 
بگیریم و با قوت تصمیم بگیریم و در غیر این صورت 
همه چیز در خدمت به مردم زیر سئوال مى رود. مردم هر 
تصمیم عاقالنه و عادالنه ما را که انقالبى هم هست را 
مى پذیرند. مردم هر هزینه اى خواهند داد به شرط آنکه 
تصمیم در طراحى و اجرا درست اتخاذ شود.» حضرات 
مســئولین نفسشــان از جاى گرم درمى آید و گویا از 
مشکالت معیشتى و نقطه نظرات مردم درباره عملکرد 

خودشان خبر ندارند.

دورهمى زنانه 
نشســت همســر وزیر امور خارجه با    ایرنا |
همسران سفراى خارجى مقیم تهران برگزار شد. در این 
نشست که به منظور آشنایى همسران سفرا و دیپلمات 
هاى ارشد کشورهاى مختلف با ریاست جدید انجمن 
در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، همسر 
امیر عبداللهیان به تشریح برخى زمینه هاى همکارى و 

فعالیت هاى  مشترك پرداخت.

سالى 400 هزار سقط جنین 
دبیر مرکز مطالعــات جمعیت با بیان    ایسنا|
اینکه براساس حداقل آمار مورد تأیید وزارت بهداشت و 
سازمان پزشکى قانونى ساالنه بیش از 400 هزار سقط 
جنین انجام مى شود، گفت: اجراى درست قانون جوانى 
جمعیت مى تواند باعث کاهش محســوس آمار سقط 

جنین شود.

خبرخوان

رئیس سابق کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شوراى اســالمى با تأکید بر ضرورت حرفه اى 
شدن ســربازى در ایران، گفت: باتوجه به اینکه برخى 
از ســربازان پس از یک دوره دوماهه در بحث آموزش 
وارد مناطق به شدت خطرناك و مرزى مأمور به خدمت 
مى شوند و بعضى دیگر در شــرایطى که با روحیه شان 
همخوان نیســت، مجبور به خدمت مى شوند؛ ضرورت 
دارد مسئوالن اقداماتى را انجام دهند که بحث سربازى 

به صورت داوطلبانه مدیریت شود.
حشــمت ا... فالحت پیشــه به میزان گفت: ما از زمان 
مجلس هفتم به دنبال طرحى براى حرفه اى کردن نظام 
ســربازى در ایران بودیم، در منطقه ما دراغلب کشور ها 
چیزى تحت عنوان خدمت ســربازى وجود ندارد و این 
کشور ها ســربازى را حرفه اى کردند که سرباز به عنوان 

یک شغل جذب نیرو هاى انتظامى مى شود.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملى با اشاره به طرح مجدد 
این موضوع در مجلس دهم، عنوان کرد: رئیس کل ستاد 
نیرو هاى مســلح، مخالفت خود را اعالم کرد و موضوع 
را فراتر از تصمیم و اختیارات مجلــس خواند، از این رو 

موضوع از دستور کار خارج شد.
وى با تأکید بر اینکه برخى از سربازان پس از یک دوره 
دوماهه در بحث آموزش وارد مناطق به شدت خطرناك و 
مرزى مأمور به خدمت مى شوند، اظهار کرد: این سربازان 
متأســفانه مجبور به درگیرى و چالش بــا قاچاقچیان 
حرفه اى مى شوند و بعضًا در معرض تهدیدات انتظامى و 

امنیتى قرار دارند.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملى با اشاره به سن اغلب 
این سربازان که قریب به 19 سال است، گفت: جان این 
جوانان با یک آموزش شبه حرفه اى عمًال تهدید مى شود.

وى نگاه بر خدمت ســربازى را نگاهى رانتى برشمرد و 
مدعى شد: متأسفانه بر خدمت سربازى یک نگاه رانتى 
نیز حاکم شده است و برخى از مســئوالنى که مخالف 
داوطلبى شدن خدمت ســربازى هستند، فرزندانشان را 

به سربازى نمى فرستند و این فرزندان مردم هستند که 
به خدمت سربازى فرستاده مى شوند، جان و مال آنها به 
خطرمى افتد و بدون آموزش در مقابل دشمنان حرفه اى 

قرار مى گیرند.

فالحت پیشــه با تأکید براینکه یکبار براى همیشه باید 
این امر حرفه اى شود، عنوان کرد: ایران کشورى است با 
چالش هاى انتظامى و امنیتى، لذا سربازانش باید حرفه اى 

و با حقوق خاص باشند.

چرا سربازى حرفه اى اجرا نمى شود؟

ما مى توانیم از حشرات، مستقیمًا به عنوان غذا استفاده 
کنیم! یک پژوهش نه چندان جدید (مربوط به سال 2013 
میالدى) که توسط سازمان ملل متحد انجام شده، نشان 
مى دهد که حدود 1900 گونه حشره قابل  خوردن براى 
انسان ها روى کره زمین پیدا مى شود و این در حالى است 
که صدها گونه، همین حاال هم در برخى کشورها در سبد 

غذایى مردم در برخى کشورها پیدا مى شوند.
بر اساس این پژوهش، حشرات غذاهاى واقعاً مفیدى هم 
هستند: آنها سرشار از «فیبر»، «پروتئین»، «چربى هاى 
مفید» و «مواد معدنى» هستند و احتماًال کلسترول خون 
را هم بــاال نمى برند! به عنوان نمونه، الرِو «سوســک  
شب رو» به اندازه گوشت یا ماهى، پروتئین و مواد معدنى 
دارد و البته، چربى کمترى دارد کــه خوردن آن را براى 

بیماران قلب و عروق امکانپذیر مى کند.
طیف حشــراِت قابل خــوردن واقعًا متنوع اســت: از 
«جیرجیرك ها» گرفته تا گروه حشــرات موســوم به 
«پشت شناگران». بسیارى از مردم با دیدن این حشرات 
ممکن است واقعًا حس «چندش» را تجربه کنند؛ اما در 
عمل کسى مجبور نیست حشره واقعى یا زنده را ببیند، 

بلکه مصرف این حشرات در قالب پودر یا به صورت آماده 
هم ممکن است. حشرات همین حاال هم به عنوان غذا در 

برخى کشورها و فرهنگ ها مصرف مى شوند.
یک اســتدالل اخالقى هم مى توان داشت: آیا صحنه 
سالخى شدن مرغ، گوســفند یا گاو در کشتارگاه ها هم 
براى همه قابل دیدن است؟ به هیچ وجه. خیلى از مردم 

نمى توانند و حاضر نیستند حیوانات را سالخى کنند.
عالوه بــر این، خوردن حشــرات از جهاتــى دیگر هم 
اخالقى تر از خوردن گوشت موجودات است. حشرات (بر 
خالف پستاندارانى مانند گوسفند یا گاو و ماکیانى مانند 
مرغ)، یا سیســتم عصبى ندارند یا سیستم عصبى بسیار 
پیش پا  افتاده اى دارند. بنابراین، حشــرات بر خالف این 

موجودات، درد نمى کشند.
در کنار این، حشــرات ماننــِد منابع تأمیــن پروتئیِن 
گوشتى براى انسان، پیشــاپیش «متوجه نمى شوند» 
که شما مى خواهید آنها را بکشید. جاِن کالم اینکه براى 
گیاهخواران یا کســانى که دغدغه آسیب نرســاندن به 
حیوانات را دارند، حشــرات انتخاب بسیار مناسب ترى 

هستند.

سخنگوى کمیسیون کشاورزى مجلس با بیان اینکه بازار 
محصوالت کشاورزى دســت دالل است، گفت: وجود 
واسطه گرها و دالالن هر چه بیشتر باشد ضرر آن براى 

تولید کننده بیشتر خواهد بود.
آزادیخواه اضافه کــرد: دالالن در زنجیــره از مزرعه 
تا ســفره مردم نقــش دارند. هر چه حضــور دالالن و 
واسطه گرها شدت بیشترى داشته باشد، ضرر و زیان به 
تولیدکننده نیز بیشتر خواهد بود. آزادیخواه معتقد است 
واسطه گرى در حوزه کشاورزى کشور به لحاظ کمى و 

کیفى افراطى است.  
وى با تأکید بر اینکه داســتان واسطه گرى در کشورى 
بیش از اندازه است، افزود: وجود واسطه گرها و دالالن 
هر چه بیشــتر باشــد ضرر آن براى تولید کننده بیشتر 
خواهد بود. یکى از مهمترین علــل و عوامل نارضایتى 
متأثــر از ضرر حاصــل از تولیــد کننده و کشــاورزى 

واسطه گرى هاست. 
آزادیخواه با اشــاره به اینکه در شــرایط موجود حذف 
واســطه ها به هیچ عنــوان امکانپذیر نیســت و این
امر باعــث ایجاد تعــارض مى شــود،  دربــاره علت

آن گفت: تولیدکننده،  تولیدکننده  اســت و ممکن است 
که شــأن صادرکننده را نداشته باشــد. در این میان به 
فیلترى نیاز اســت،  لیکن اندازه آن باید مشخص باشد. 
در حال حاضر افراطى گرى هایى موجــود آزار دهنده 
است، کشاورز عالقه مند است که شخصى از سر مزرعه 
محصوالت او را خریدارى کند که مى تواند یک واسطه 
باشد، لیکن باید واســطه اول و آخر باشد و واسطه هاى 

دیگرى اضافه نشود. 
وى با بیان اینکه بازار محصوالت کشاورزى دست دالل 
است، گفت: این امر نباید بدین شکل باشد، اینکه عنوان 
مى شود که وجود واســطه ها باید باشد، منظور واسطه 
اثرگذار است. واسطه و دالل به دو بخش مؤثر و غیرمؤثر 

تقسیم مى شوند. 
آزادیخــواه اضافــه کــرد: نقش جهــاد کشــاورزى در
 مهندسى دالل ها، باید تأثیرگذار باشد. امروزه ظرفیت هاى 
اتحادیه ها در کشور بالمنازعه است، لیکن از آنها بهره بردارى 
نشده اســت. قانونگذار، مجرى و بخش خصوصى باید از 
این ظرفیت اســتفاده مى کردند. هویت تشکل اعتبارى و

 انتزاعى است و داراى هویت خارجى نیست.  

به تازگى باستان شناسان ایتالیایى اسکلت مردى بین 40 تا 
45 ساله را در نزدیکى شهر هرکوالنیوم کشف کردند. طبق 
بررسى هاى انجام شده، این مرد در حالى که سعى داشت از 
مواد مذاب آتشفشان وزوویوس و گاز هاى سمى فرار کند 
کشته شد. به گفته محققان مرد قبل از مرگ صورت خود 
را به سمت باال نگه داشــته بود، زیرا گاز هاى مرگبار او را 

احاطه کرده بودند.
در ســال 79 پس از میالد کوه وزوویوس شروع به فوران 
کرد و باعث ترس مردم منطقه شد. به طورى که ساکنین 
براى نجات جان خود با کمک کشتى از محل حادثه فرار 
کردند، اما برخى از افراد نتوانستند جان خود را نجات دهند 

و درگذشتند.
«فرانچسکو سرانو»، باســتان شناس ایتالیایى، در همین 
راستا گفت: کسانى که در این مکان پیدا شدند، صورتشان به 
سمت پایین بود، اما صاحب اسکلت در تالش بود تا کشتى  
را پیدا کند. به گفته دانشــمندان، این مرد به احتمال زیاد 
بالفاصله پس از برخورد مواد مذاب و گازى که دماى آن به 

500 درجه سانتیگراد رسیده بود،جان خود را از دست داد.
پیر پائولو پترون، زیست شناس توضیح مى دهد که وقتى 
دما به 500 درجه سانتیگراد مى رسد، خون و مغز در حالت 
جوشیدن قرار مى گیرند در حالى که گوشت انسان تبخیر 

مى شود و سپس فقط اســتخوان هایى باقى مى مانند که 
نمى سوزند مگر اینکه دما به 1000 درجه سانتیگراد برسد.

بررسى هاى علمى حاکى از آن است که متوفى چیزى شبیه 
به کیف چرمى به همراه داشته و داخل آن جعبه چوبى حاوى 
انگشتر بوده است. این اسکلت در اکتبر سال گذشته کشف و 

جزئیات آن در یک کنفرانس مطبوعاتى اعالم شد.

همه واسطه ها بد نیستندچرا باید حشره خورد!

کشف اسکلت مرد 2000 ساله با کیف چرمى 
در ایتالیا!

یک عضو هیئت علمى دانشگاه تبریز با تأکید بر اینکه مرکز 
ملى بارورسازى ابرها در کشور غیرفعال بوده و عملکرد آن 
بسیار ضعیف و غیرعلمى است، گفت: متأسفانه بارورسازى 

ابرها در اولویت وزارت نیرو نیست.
احمد فاخرى فرد اظهار کرد: مرکز ملى بارورسازى ابرها 
در کشــور غیرفعال بوده و عملکرد آن بســیار ضعیف و 

غیرعلمى است.
وى افزود: بارورسازى ابرها در کشــور در اولویت وزارت 
نیرو نبوده و با نگاهى توأم با ضعف به این امر نگاه مى کنند 
درحالى که در این سال ها مى توانستیم از این فرصت براى 

مهار کم آبى و خشکسالى بهره خوبى ببریم.

عضو هیئت علمى دانشــگاه تبریز ادامه داد: اگر ابرهاى 
موجــود در آســمان اصفهــان و یزد به صــورت علمى 
بارورسازى شوند میزان بارش ها دستکم 20 درصد در این 
استان ها افزایش خواهد یافت. متأسفانه در شرایط فعلى هم 

بارورسازى ابرها در اولویت هاى کارى وزارت نیرو نیست.
فاخرى فرد افزود: در کشور گاهى به بارورسازى به صورت 
فانتزى پرداخته شده و به این امر مهم، علمى توجهى نشده 
است. کشورهاى حوزه خلیج فارس در زمینه بارورسازى 
ابرها عملکرد خوب و جدى دارند به نحوى که حتى گاهى 
موج ابرهاى بارورسازى شده آنها ســبب بارش باران در 

آسمان بندر عباس ایران شده است.

بارورسازى ابرها در اولویت وزارت نیرو نیست!
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غلظت آالینده ها 
افزایش مى یابد

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اصفهان 
گفت: نقشه هاى هواشناسى بیانگر استقرار جو پایدار بر 
روى استان است و بر این اسـاس غلظت آالینده ها در 
مرکز استان افزایش مى یابد. محمدرضا رفیعى افزود: به 
دلیل پایدارى جوى، عالوه بر انباشت غلظت آالینده ها،  
شـرایط براى کاهش دید در مناطـق مرکزى، صنعتى 
این استان و کالن شـهر اصفهان مهیاست. کارشناس 
پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان با اشاره به گذر 
موج ناپایدار ضعیفى از روز دوشـنبه، اظهار داشت: گذر 
این موج براى مناطق شمال غربى استان به بارش برف 
و باران و براى دیگر مناطق هم منجر به بارش پراکنده 

منجر مى شود.

از واکسیناسیون کرونا 
چه خبر؟

تاکنون بیش از سه میلیون و 591 هزار نفر شامل 80/9 
درصد از جمعیت استان اصفهان نوبت اول واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند. سـخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: همچنین از ابتداى واکسیناسیون کرونا 
تا کنون دو میلیون و 300 هزار نفر شامل 66/84 درصد 
از جمعیـت این اسـتان هم دو نوبـت واکسـن کرونا را 
دریافت کرده انـد. پژمان عقدك افـزود: 63 هزار و 75 
نفر نیز در استان دز سوم واکسن خود را تزریق کرده اند. 
وى افزود: 75/93 درصد از دانش آموزان 12 تا 18 ساله 
یک نوبت و 55/88 درصد دو نوبت از واکسـن کرونا را 

تزریق کردند.

شهردار شاهین شهر
 انتخاب شد

عضو شوراى شهر شاهین شهر گفت: سعید ابریشمى 
راد به عنوان شهردار جدید شاهین شهر انتخاب شد. گل 
جهان شکرزاده گفت: پس از استعفاى مسعود عارفیان 
شهردار سابق شاهین شهر روند انتخاب شهردار جدید 
شاهین شـهر آغاز شـد. وى گفت: پس از بررسى هاى 
صورت گرفته سـعید ابریشـمى راد به عنـوان یکى از 
گزینه هاى شـهردارى شاهین شـهر در جلسه شوراى 
شهر حضور یافت و برنامه هاى خود را ارائه داد، تصریح 
کرد: در نهایت همه اعضاى شـوراى شهر آرا ى مثبت 
خود را بـراى انتخـاب وى بـه عنـوان شـهردار جدید 

شاهین شهر اعالم کردند.

لوله گذارى در خیابان قدس
 90 متر لوله گذارى در خیابان قدس اصفهان انجام شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه 3 اصفهان، این 
عملیات با لوله پلى اتیلن به قطر 110 میلیمتر انجام شد 
و با اجراى آن 12 خانوار از آب شـرب سالم و بهداشتى 

بهره مند شدند.

برگزارى جشنواره نخستین 
واژه آب 

سیزدهمین جشـنواره فراگیري نخسـتین واژه آب در 
مـدارس دخترانـه فاطمیه (س) و شـهید عبایی شـهر 
کوهپایه برگزار شـد . به گزارش روابـط عمومى آبفاى 
کوهپایه، در این مراسـم که با حضور مسئولین شرکت 
آبفا و آمـوزش و پرورش برگزار شـد، عـالوه بر اجراى
 برنامـه هاى شـاد دانـش آمـوزى، آمـوزش هایى در 
خصوص مدیریت مصرف آب به دانش آموزان ارائه شد.

احیاى ذخیره گاه جنگلى سمیرم  
با آغاز پویش ایرانى سـبز هـر ایرانى یک نهـال ، 180 
هکتـار از ذخیـره گاه جنگلـى شهرسـتان سـمیرم در 
حرکتى جهادى جنـگل کارى و احیا مى شـود. محمد 
على کاظمـى مدیـر کل منابـع طبیعى و آبخیـزدارى 
اسـتان اصفهان گفت: ایـن پویش با مشـارکت هالل 
احمـر، بسـیج سـازندگى، مـردم محلـى و اداره منابع 
طبیعى اجرا مى شـود. 11 استان کشـور از جمله استان 
اصفهان، 65 هزار هکتار از ظرفیت جنگل هاى زاگرس 

برخوردار هستند.

خبر

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در 
طرح «شــهداى ســالمت» با همکارى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان واکسیناسیون سیار براى دانش آموزان 
واکسن نزده در مدارس استان اعمال مى شود این برنامه 
در تسریع واکسیناسیون دانش آموزان مؤثر بوده و در حال 
حاضر قریب به 20 هزار دانش آموز واکسن کرونا تزریق 
کردند.محمد اعتدادى تاکید کرد: شــیوه نامه پیگیرى 
بخشــى از امر آموزش به صورت حضورى در مدارس و 
بخشى در فضاى مجازى مشــمول مدارس غیر دولتى 
هم مى شود، تنها تفاوت محسوس این مدارس با مدارس 
دولتى نوع مکان و فضاى آن است.وى ادامه داد: تعدادى 

از مدارس غیردولتى منازل مسکونى، اجاره اى و برخوردار 
از فضاى کوچک بوده و نیازمند تشکیل گروه هاى زیادى 
براى حضور دانش آموزان هســتند. احتمال دارد در یک 
مدرسه غیردولتى یک کالس به سه گروه تقسیم بندى 
شــود و باید در مدارس غیردولتــى برنامه ریزى به نحو 
مطلوب تر و پیچیده ترى صورت بگیرد.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر موردى 
از ابتالء به کروناى دانش آموزان گزارش نشــده است، 
حضور نیافتن دانش آموزان در کالس درس در دو سال 
اپیدمى کرونا آسیب هاى زیادى به حوزه آموزشى و تربیتى 

وارد کرده است و در این حوزه احساس خطر مى کنیم.

سخنگوى شرکت آبفاى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
هر چه میزان آب پشــت ســد پایین تر رود، طبیعتا آب 
بى کیفیت تــرى به تصفیه خانه ها مى رســد، گفت: با 
ذخیره فعلى آب پشت ســد زاینده رود باید سهم مورد 
نیاز آب شــرب اصفهان براى ســه ماه آینده تامین و 

تضمین شود.
مهرداد خورسندى اظهار کرد: طبق گفته مقامات استان، 
اگر بنا باشد آب زاینده رود باز باشد، حداقل باید تا سه ماه 

ذخیره آب شرب براى اصفهان داشته باشیم.
سخنگوى شرکت آبفاى استان اصفهان ادامه داد: استاندار 
اصفهان نیز دو هفته پیش اعــالم کرده بود که اصفهان به 

اندازه 100 روز امکان تامین آب شرب دارد.
وى درباره کاهش ذخیره ســد زاینــده رود و نگرانى 
بابت کاهــش کیفیــت آب شــرب، گفت: بــه طور 
معمول هــر چه میــزان آب ســد پایین تــر رود، آب 
بى کیفیت ترى به تصفیه خانه ها مى رسد، اما شرکت 
آب و فاضالب در تالش اســت این آب را بر اســاس 
شــیوه هاى جدید و به روز تصفیه و با کیفیت مناسب 

تحویل مردم دهد.
خورسندى افزود: در حال حاضر آب شــرب مورد نیاز 
اصفهان بزرگ از طریق تصفیه خانه باباشیخعلى تامین 

مى شود و هیچ چاهى در مدار نیست.

تأثیر کاهش ذخیره آب سد
 بر کیفیت آب 

20 هزار دانش آموز 
در اصفهان واکسینه شدند

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
بر اســاس آخرین رنگ بندى همه گیرى بیمارى 
کووید-19 کالنشــهر اصفهــان در وضعیت آبى 
(کم خطر) قرار گرفت که متناسب با کاهش میزان 

تست هاى مثبت کرونا و افراد بسترى شده است.
پژمان عقدك افزود: بر اســاس آخرین رنگ بندى 
همه گیــرى بیمــارى کوویــد-19 از روز 13 آذر 
شهرستان هاى اصفهان (همراه با کوهپایه، هرند، 
ورزنه و جرقویــه)، برخوار، خمینى شــهر، خور و 
بیابانــک، دهاقان، شاهین شــهر و میمه، فریدن، 
گلپایگان، لنجان، مبارکــه و نجف آباد در وضعیت 

آبى (کم خطر) قرار گرفتند.
وى بابیــان اینکــه تعــداد شهرســتان هاى آبى 
(کم خطر) استان در هفته گذشــته پنج بود، اظهار 
داشــت: رنگ بندى شهرســتان ها متناســب با 
میزان آزمون هاى مثبت کرونا و افراد بســترى در 
بیمارستان ها به ازاى هر یک صد هزار نفر جمعیت 

تعیین مى شود.

وى با اشاره به اینکه تاکنون موردى از سویه جدید 
ویروس کرونا در اســتان اصفهان شناسایى نشده 
اســت، خاطرنشــان کرد: در فرودگاه بین المللى 
شهید بهشــتى اصفهان پروازهاى خارجى، کنترل 

مرزى مى شود.
عقد همچنین با اشــاره به اینکــه از ابتداى آبان 
امســال و بازگشــایى مدارس تاکنون گزارشى از 
همه گیــرى بیمارى کوویــد-19 در کالس هاى 
درس استان نداشــتیم، تصریح کرد: اگر حتى یک 
مورد دانش آموز عالمت دار در کالســى شناسایى 
شــود آن کالس تعطیــل خواهد شــد و اگر در 
مدرسه اى، 2 کالس تعطیل شود کل مدرسه تعطیل 

خواهد شد.
وى بابیان اینکه از ابتداى ســال تحصیلى تاکنون 
چنین موردى در اســتان  اصفهان  مشاهده نشده 
است، افزود: در چند مورد تعدادى مدرسه به دلیل 
رعایت نکردن کامل شیوه نامه هاى بهداشتى تذکر 

کتبى دریافت کردند یا مهروموم شدند.

مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شهردارى 
اصفهان گفت: تعرفه مجوز دفن، پیش مجوز دفن، 
خدمات دفن و خدمات مربوط به تبدیل قبور سنتى 
داراى سند پیش مجوز دفن در آرامستان باغ رضوان 

در شوراى اسالمى شهر تصویب و ابالغ شد.
على حاجیان ادامه داد: به همین منظور ســازمان 
آرامستان هاى شهردارى اصفهان به صورت شفاف 
تعرفه هاى مصوب در آرامســتان بــاغ رضوان و 
مجموعه ساختمان هاى ادارى، امور متوفیان و سایر 
قســمت هاى مرتبط را اطالع رسانى کرده است و 
با اعمال نظــارت و کنترل هاى الزم تالش خواهد 
کرد در جهت تحقق عدالت و کاهش دغدغه هاى 

شهروندان گام بردارد.
مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شهردارى 
اصفهان افزود: تمام خدمات در آرامستان ها صرفًا 
بر اساس تعرفه هاى مصوب شوراى اسالمى شهر 
انجام مى شود و شهروندان نباید هیچ گونه مبلغى 

خارج از تعرفه هاى مصوب قانونى پرداخت کنند.
حاجیان اضافه کــرد: امکان خریــد و فروش قبر 
در آرامســتان ها توســط اشــخاص وجود ندارد 
و براى کســانى که داراى ســند پیش مجوز دفن 
باشــند، واگذارى قبــور صرفًا به بســتگان درجه 
یک و پــس از طى مراحــل قانونــى امکان پذیر 

خواهد بود.

 مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: 
براى خروج صنایع آالینده از شعاع 50 کیلومترى 
اصفهــان کارگروه کاهش آلودگى هواى اســتان 
تصمیم گیرى هــا را انجام مى دهد که بیشــترین 
آلودگى مربوط به اثر تجمعى کارخانجات آجر است.
ایرج حشمتى ادامه داد: در حال حاضر 350 کارخانه 
آجر در اطراف شهر اصفهان وجود دارد و به وسیله 
ســازمان مدیریت برنامه ریزى در مکانى خارج از 
شعاع 50 کیلومترى اصفهان براى این کارخانه ها 
جانمایى شــده اســت و در این بخش پیگیرى ها 
صورت مى گیرد به محض اینکه زیرســاخت هاى 
مناسب تعبیه شود واحدها باید به مرور زمان نسبت 

به این برنامه اقدامات الزم را انجام دهند.

وى تصریح کرد: قرار بود تا پایان ســال بخشــى 
از کارخانه هــاى آجر بــه مکان هــاى جانمایى 
شــده موردنظر منتقــل شــوند، اما متأســفانه 
نبود زیــر ســاخت هاى مؤثــر باعث شــده که 
این کارخانه هــا هنــوز از شــعاع 50 کیلومترى 
اصفهان خارج نشــده و بــه نوعى ایــن کار قفل 

شده است.
مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر تنها کارخانه هاى آجر آالینده هاى شهر 
اصفهان نیســتند، امیدوارم با درایتى که استاندار و 
کارگروه کاهش آلودگى هوا انجام مى دهند با تهیه 
زیرساخت مناسب انتقال کارخانه هاى آجر به مکانى 

خارج از اصفهان انتقال پیدا کنند.

معــاون بهبودتولیــدات گیاهــى ســازمان 
جهادکشــاورزى اســتان اصفهان گفت: ساالنه 
افزون بر 350 هــزار تن ســبزى و صیفى و 165 
میلیون اصله، شــاخه و گلدان گل در گلخانه هاى 

اصفهان تولید مى شود.
اصغر رســتمى گفت: محصوالت صیفى بیشــتر 
شامل خیار، گوجه فرنگى، انواع فلفل، بادمجان و 

سبزیجات برگى است.
وى گفت: اکنون ســطح زیر کشــت گلخانه هاى 

استان از مرز 2 هزار و 400 هکتار گذشته که 2 هزار 
و 200هکتار سبزى و صیفى و حدود 200 هکتار گل 

و گیاهان زینتى است.
وى افــزود: ســاالنه حــدود 100 هــزار ُتن از 
محصوالت گلخانه اى اســتان اصفهان به روسیه، 
عراق و کشــور هاى حاشــیه خلیج فارس صادر 
مى شــود. رســتمى گفت: بیشــترین صــادرات 
گلخانــه اى اســتان مربــوط بــه انــواع فلفل و

 گوجه فرنگى است.

معاون فنــى معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفــت: افراد باالى 40 ســال 
که حداقل ســه ماه از دریافت نوبت دوم واکســن 
کرونا گذشته باشــد مى توانند براى دریافت نوبت 
ســوم به مراکز واکسیناســیون و بهداشت استان

 مراجعه کنند.
مهرداد زینلیــان افزود: بر اســاس آخرین مصوبه 
وزارت بهداشت، افراد باالى 40 سال که در نوبت 
اول و دوم، واکسن هاى سینوفارم، برکت و بهارات 
ازنوع  غیر فعال شده (Inactivated) دریافت کردند 
و از نوبت دوم آن ها بیش از ســه ماه گذشته است 

مى توانند براى دریافت نوبت سوم مراجعه کنند که 
ترجیحًا در این نوبت واکسن هاى مشابه نوبت هاى 

قبلى تزریق خواهد شد.
وى بابیان اینکه در ماه هاى اخیر نوبت سوم واکسن 
کرونا براى کادر درمان و بهداشت، بیماران خاص 
و سالمندان باالى 60 سال در استان تزریق مى شد، 
اظهار داشــت: این روزها عالوه بر مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون، تزریق واکسن در بیشتر مراکز جامع 
سالمت و پایگاه هاى بهداشــتى مناطق مختلف 
شهر اصفهان و شهرســتان ها در 2 نوبت صبح و 

عصر انجام مى شود. 

اصفهان در وضعیت آبى قرار گرفت

بهاى خدمات دفن در باغ رضوان به تصویب رسید

محاصره اصفهان با 350 کارخانه آجر

تولید 350 هزارُتن سبزى و صیفى
 در گلخانه هاى اصفهان

نوبت سوم واکسن کرونا براى افراد باالى 40 سال 

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان با 
تایید افزایش قیمت برنج داخلى و شــرایط سخت مردم 
در خرید کاالهاى اساســى، گفت: اگرچه برخى از اقالم و 
کاالهاى اساسى تولید داخل است، اما افزایش نرخ ارز تاثیر 
غیرمستقیم بر اقالم داخلى مى گذارد و راهکار این است که 
سیستم هاى نظارتى قوى شــود و در نظر داریم با نظارت 

بیشتر، و اجاره سوداگرى در بازار را ندهیم.
امیررضا نقــش در گفت وگو با ایســنا دربــاره افزایش 
افسارگســیخته قیمت کاالها در بازار، اظهار کرد: در حال 
حاضر کنترل ســتاد تنظیم بازار بر روى هفت قلم کاالى 
اساســى همچون مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر و ... که ارز 
یارانه اى دریافت مى کنند، شدید است و هیچ گونه افزایش 

قیمتى نداریم.
وى درباره افزایش قیمت روزانه برنج ایرانى، توضیح داد: 
دلیل نوسانات قیمتى برنج ایرانى، کمبود این محصول در 
بازار است که براى کنترل قیمت آن در بازار دستگاه هاى 

نظارتى را ملزم بر نظارت بیشتر کرده ایم.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان از 
تزریق برنج وارداتى به بازار براى کمک به قشر کم برخوردار 
خبر داد و گفت: طبیعتا تزریق برنج وارداتى با قیمت مناسب 

به بازار، موجب تنظیم قیمت برنج داخلى مى شود.
وى درباره انتقــاد از افزایش قیمت برنــج ایرانى از 34 به 
60 هزار تومان، اظهار کرد: دستگاه هاى نظارتى همچون 
سازمان صمت و جهاد کشاورزى باید نظارت تشدیدترى بر 
بازار داشته باشند و در جلسه این هفته افزایش شدید قیمت 
برنج داخلى را در دستور کار ستاد تنظیم بازار استان قرار داده 

ایم، تا در این باره چاره اندیشى شود.
نقش افزود: در سایر اقالم و کاالهاى اساسى شاهد ثبات 
نسبتا مناسبى هستیم و در تالشیم دستگاه هاى نظارتى به 
بازار ورود کنند، البته آن بخــش از بازار که عرضه و تقاضا 
تعیین کننده قیمت ها در بازار است، دیگر نیازى به دخالت 

سیستم هاى دولتى نیست.
وى گفت: ماه گذشته در بحث جلوگیرى از افزایش قیمت 
میوه در بازار اقدامات پیشگیرانه انجام داده ایم و خوشبختانه 

مشکل خاصى در این اقالم نداریم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان با 
تایید شــرایط ســخت خرید کاالهاى اساسى و کاهش 
شدید قدرت خرید مردم، تاکید کرد: اگرچه برخى از اقالم و 
کاالهاى اساسى تولید داخل است، اما افزایش نرخ ارز تاثیر 
غیرمستقیم بر اقالم داخلى مى گذارد و راهکار این است که 
سیستم هاى نظارتى قوى شــود و در نظر داریم با نظارت 

بیشتر اجازه سوداگرى در بازار را ندهیم.
وى با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، اظهار کرد: 
باید دستگاه هاى ناظر در استان به موضوع نوسان شدید 
قیمت ها در بازار ورود کنند و اجازه ندهند حباب قیمت ها 

در بازار شکل گیرد.
نقش در پاسخ به اینکه آیا تا پایان امسال قیمت ها در بازار به 
ثبات مى رسد یا خیر، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار استان در 
تالش براى کنترل بازارها است تا بیش از این به قشر آسیب 
پذیر جامعه فشار وارد نشود، اما برخى افزایش قیمت ها از 

دست استان ها خارج است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان تشریح کرد

دلیل نوسان شدید
 قیمت برنج ایرانى 

نشست اعضا کارگروه تأمین آب صنایع استان اصفهان از 
خلیج فارس و دریاى عمان به ریاست استاندار اصفهان و با 
حضور معاونین استاندار در استاندارى اصفهان برگزار شد.

انتقال آب از خلیج فارس و دریاى عمان به فالت مرکزى 
ایران از جمله استان اصفهان با رویکرد توزیع آب پایدار 
براى مصارف صنعتى و معدنى یــک اولویت راهبردى 

است.
در این نشست رضا مرتضوى استاندار اصفهان، پس از 
استماع روند مراحل پیگیرى شــده از سوى مجریان و 
سهامداران عمده شرکت تأمین آب بر اهمیت تسریع در 

انتقال آب پایدار براى استان در هماهنگى با مسؤوالن 
شوراى عالى آب کشور تاکید کرد.

وى ادامه داد: مطالعات فنى، اقتصادى، فرهنگى، زیست 
محیطى و اجتماعى با محوریت آمایش هاى سرزمینى در 
زمینه اجراى این طرح هرچه سریع تر بررسى، تکمیل و 

نهایى شود.
مرتضوى تصریح کرد: محتواى تدوین شده پس از تطابق 
نهایى به منظور پیگیرى روند جارى تقنینى در ابعاد ملى 
از طریق معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى مورد 

تعقیب و پیگیرى قرار گیرد.

اســتاندار اصفهان ادامه داد: بهمن خاموش فرونشست 
زمین و محیط زیست و تقلیل کشــاورزى و زراعت در 
حوزه آب ریز زاینده رود که به عنــوان یک خطر بالقوه، 
محیط زیست فعلى اســتان اصفهان و على الخصوص 
ســازه هاى صنعتى، خدماتى و عمرانى و ابنیه تاریخى 
شهرستان اصفهان را تهدید مى کند، باید هرچه سریع تر 

مدیریت و رفع شود.
وى در پایان گفت: بــا توجه به اطلس جارى اســتان 
با چشــم انداز 1404 شمســى روند اجــراى این طرح 
چه مزایایى بــراى فالت مرکــزى ایــران و به ویژه 
اســتان اصفهان در حوزه مصارف عمومــى و خانگى، 
کشــاورزى و زارعت، صنعتــى و خدماتــى و معدنى

 به همراه خواهد آورد.

بررسى روند تأمین آب اصفهان
 از خلیج فارس

رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان 
گفت: وعده هاى داده شــده به صنعت 
گردشــگرى از نظر تسهیالت به مرحله 
عملى نرســید و این صنعــت اکنون با 
مشــکالت سنگین دســت و پنجه نرم 

مى کند.
کریــم بیگــى با اشــاره بــه وضعیت 
فعالیت هتل ها و اقامتگاه ها در اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: در حال حاضر 
اســتان اصفهان داراى 130 واحد هتل، 
هتل آپارتمان و اقامتگاه هاى سنتى است 

که در اتحادیه جامعه هتلداران نیز به ثبت 
رسیده است. شــیوع ویروس منحوس 
کرونا شرایط بدى را براى جامعه هتلداران 
رقم زد و این در حالى بوده که در این میان 
گردشگرى بیشترین ضربه را در سطح 
کشور و حتى در سطح بین المللى به همراه 
داشت، چراکه موجب شد سرمایه گذاران 
این بخش با مشــکالت زیادى مواجه 
شــوند و تا مرز ورشکســتگى نیز پیش 

بروند.
وى افــزود: در این میــان ضربه هاى 

متعددى بــه اقامتگاه هــا، آژانس هاى 
هواپیمایى و تورگردان ها نیز وارد شــد، 
در حال حاضر بسیارى از هتل ها در حالت 
نیمه تعطیل قرار دارند و با مشــکالت 
زیادى مواجه هستند. طى حدود 2 سال 
گذشته روال گردش هتل ها تحت تاثیر 
قرار گرفته و عده اى از نیروهاى با سابقه و 
باتجربه آن ها از دست رفته و جذب صنایع 
دیگر شده اند که این موضوع اکنون آن ها 

را با فقدان نیرو مواجه کرده است.
رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان 

تصریح کــرد: وعده هاى داده شــده به 
صنعت گردشــگرى از نظر تسهیالت به 
مرحله عملى نرسید و این صنعت اکنون 
با مشــکالت ســنگین دســت و پنجه 
نرم مى کنــد. اتحادیه بودجــه اى براى 
ارائه تســهیالت به هتل، هتل آپارتمان 
و اقامتگاه هــاى ســنتى نــدارد و تنها 
مى توانستیم عامل ارتباط میان مراکز خود 
با نهادهاى دولتى باشــیم، در حال حاضر 
صنعت گردشگرى به یک صنعت فراموش 

شده در کشور تبدیل شده است.

کرونا آسیب جدى به صنعت هتلدارى در اصفهان وارد کرد
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محمدرضا علیمردانى، بازیگر و صداپیشــه باسابقه 
تلویزیون که اخیــرا با «چهل تیکــه»اى جدید به 
شبکه نسیم بازگشته اســت، از تجربه  گردانندگى در 

«شب هاى مافیا» هم گفت. 
این هنرمند که سال هاســت عالوه بر بازیگرى در 
عرصه هاى خوانندگى، صداپیشگى، اجرا و مدیریت 
دوبالژ فعالیت دارد، درباره تجربــه «مافیا» و دلیل 
رفتنش از این مسابقه، مى گوید: مافیا برایم جذاب بود. 
اصال «چهل  تیکه» و «مافیا» در یک زمان ضبط نمى 
شدند و من واقعاً به خواست خودم از مافیا بیرون نرفتم، 
بلکه ناچار شــدم که بروم. وقتى مافیاى جدید شروع 
شد، من سر سریال آقاى نعمت ا... بودم (دوستان تیم 
کارگردانى و تهیه کننده آقاى ابوطالب) به من گفته 
بودند که به این زودى فصل جدیدى نخواهیم داشت، 
حتى در فصل قبلى که من حضور داشتم حاال نمى دانم 
مراجعى که مجوز صادر مى کنند، گویا اینگونه خواسته 
بودند که مافیا آخرین فصل باشد. اگر دقت کرده باشید 
حتى مجبور کردند که عنوان را از شب هاى مافیا به 
آخرین شب هاى مافیا تغییر بدهند. مسلمًا من هم با 
خود گفتم مافیا تمام شــد، دیگر اجازه نمى دهند کار 
شود، با تأسف اینکه چه کار اشتباهى بود چون مردم 
خیلى استقبال مى کردند به همین خاطر با خیال جمع 
سر کار آقاى نعمت ا... حاضر شدم، چون با ایشان وعده 
کرده بودم و مشغول سریال «حکم رشد» براى شبکه 
سه سیما شدم که دیرى نپایید با من تماس گرفتند و 
گفتند آماده باش براى شب هاى مافیا! دوستان گفتند 
دوباره توانســتیم مجوز بگیریم که من گفتم با توجه 

به این ذهنیت من سر سریال آقاى نعمت ا... هستم.
او در تکمیــل همین صحبت هایش مــى افزاید: در 
نهایت قرار شــد با هماهنگى دو طرف این همکارى 
ادامه داشته باشد ولى متاســفانه زمان ها همخوانى 
نداشت؛ ضمن اینکه بنده در ســریال سعید نعمت ا... 
نقش اصلى داشتم، هرچند که برنامه ریز پروژه، جناب 
باقرى خیلى محبت داشــتند و با تیم مافیا راه آمد، با 

وجود حساسیت هاى آقاى نعمت ا... طورى برنامه ریزى 
شــد که من به مافیا هم برســم و اصًال مى گفتند ما 
خودمان طرفدار مافیا هستیم، نمى شود شما نباشى؛ 
اما برنامه ریزى شب هاى مافیا نسبت به فصل هاى 
قبلى سنگین تر چیده شــده بود و زمان بیشترى مرا 
مى خواستند و متاسفانه نشد، به ناچار بنده هم سرکار 
ماندم که آن پروژه هم نقره داغمان کرد و کال خوابید. 
آقاى نعمت ا... با مســئوالن شبکه ســه به اختالف 
برخورد و پروژه را تحویل داد و گفت کار نمى کند، چون 
به ایشان توهین شده بود، در واقع توهین به کارگردان 
هم توهین به کل تیم بود؛ بنابراین به طور یک استثنا 
همه با هم از پروژه انصراف دادیم. با وجود اینکه یک 
ماه از تصویربردارى گذشته بود و یک چهارم سریال 
ضبط شده بود، تهیه کننده کار هم مهدى فرجى هر چه 
تالش کرد نتوانست پروژه را به شبکه دیگرى منتقل 
کند و راه حلى براى آشتى پیدا کند. به هر حال پروژه با 
تعدادى از هنرمندان خوب و عوامل حرفه اى از جمله 
خانم ها ثریا قاســمى، پریوش نظریه و آقاى کامران 

تفتى و خیلى دوستان، از دست رفت.
وى ادامه مى دهد: «حکم رشــد»، کار زیبا و تمیزى 
بود. یک سریال پلیســى که حتى نماینده  پلیس هم 
همیشه سر ضبط حضور داشــت و احساس رضایت 
داشت و مى گفت بعد از ســال ها در ژانر پلیسى یک 
سریال خیابان خلوت کن خواهیم داشت که متاسفانه 
این اتفاق برایش افتاد. مدیران شبکه سه فشارهایى 
آوردند، با وجود اینکه یک چهارم کار ضبط شده بود 
از سعید نعمت ا... خواســتند برخى پالن ها مجدد به 
گونه اى دیگر گرفته شود و یک چیزهایى از کارگردان 
خواسته بودند که به ایشان برخورد و ناراحت شد، البته 
حق هم داشت. اگر حق نداشــت کل گروه پشتش 
نمى ایستادیم چون ما اول به خاطر کارگردان آمدیم، 
بعد تلویزیون. به هرحال حیف شد، به ویژه براى بنده 
که هم ســریال نصفه و نیمه ماند و هم مافیا را که به 
قول خود سینمایى ها نماد برندش بودم، از دست دادم.

علیمردانى درباره اینکه دوســت دارد در فصل هاى 
جدید مافیا حضور داشته باشــد؟ بیان مى کند: فعال 
صحبتى براى حضور دوباره من نشده است؛ ضمن 
اینکه من در حال حاضر قراردادهاى مختلفى دارم و 
تحت تعهدم. من چیزى از برنامه «شب هاى مافیا» 
نمى دانم کــه اگر بخواهند ادامه بدهند، شــرایط و

 زمان هایش به چه صورت اســت، آیــا مى توانم 
باشــم یا خیر؟ این دیگر منوط مى شــود به اینکه 
دوستان در شــبهاى مافیا بتوانند با وقت هاى بنده 
راه بیایند، چون ســرى قبل من ایــن کار را کردم 
که نشــد. حاال اگــر بنــده را بخواهند بــا من راه

 مى آیند (با خنده).

محمدرضا علیمردانى:

به اختیار خودم از «شب هاى مافیا» نرفتم

فریبا   متخصص: 
برخى بازیگران جدید
 دل به کار نمى دهند

فریبا متخصــص گفت: برخــى از بازیگرانى که 
مدت کمى است وارد ســینما و تلویزیون شده اند، 
متاسفانه دل به کار نمى دهند و تنها به دلیل اینکه 
پیشــنهادهاى زیاد یا چهره مطلوبى دارند، سعى 

زیادى براى ایفاى نقش مناسب ندارند.
این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر و گوینده رادیو 
درباره این که آیا مى تواند در کمدى  هم بدرخشد، 
گفت: بله احساس مى کنم یک طنز درونى دارم. 
اما بیشــتر جدى کار کرده ام و دوست دارم از این 
نقش هاى مادِر مهربان و دلسوز فاصله بگیرم. یکى 
از محاسن رادیو براى من این بوده که این امکان 
را به من داد که نقش هــاى مختلفى را بازى کنم. 
اما شاید به خاطر میمیک چهره و ... در تلویزیون 
و ســینما نقش هاى متنوعى به من داده نشد. در 
صورتى که یک بازیگر در گوناگونى نقش هاست 

که مى درخشد و من این اتفاق را در خود مى بینم.
 بازیگر «ســیب ســرخ حوا» در ادامه به فاطمه 
معتمدآریا، مهتاب نصیرپور، هدیه تهرانى، سوسن 
تسلیمى و ... به عنوان بازیگران مورد عالقه اش 
اشــاره کرد و ادامه داد: همه بازیگــران جدید را 
نمى گویم اما برخــى از بازیگرانى که مدت کمى 
است وارد سینما و تلویزیون شده اند متاسفانه دل 
به کار نمى دهند و تنها به دلیل اینکه پیشنهادهاى 
زیاد یا چهــره مطلوبى دارند ســعى زیادى براى 
ایفاى نقش مناسب ندارند و هیچ چیز خاصى پشت 
بازى شــان احســاس نمى کنى. وقتى چشمه اى 
خشک شده باشد تو مدام سطل سطل داخل این 
چشمه آب بریز اتفاقى نمى افتد، حاال هر تعداد کار 
کنى مهم نیست چون تو بازیگر نیستى، دیالوگ 
مى گویى، چهــره دارى، رانــت دارى اما آنى که 

الزمه بازیگرى است را ندارى.
بازیگر فیلم «آباجان» با اشــاره به پیشکسوتان و 
اســاتید بازیگرى ایران گفت: چرا على نصیریان، 
على نصیریان شــده، مــا آنقــدر کوچکیم که 
نمى توانیم در مورد ایشان صحبت کنیم. اما یادم 
مى آید در کار اولم که نقش عروس  ایشان را بازى 
مى کردم، موقع نهار دیدم که ایشان بیشتر از 20 بار 
گفتن یک جمله و یک حرکت را تمرین کردند. در 
سریال شهرزاد هم مى آمدند و به هیچکس کارى 
نداشتند. همه تمرکزشــان روى کارشان بود. ما 
فکر مى کنیم از زمانى که جلوى دوربین مى رویم 
باید این تمرکز را داشته باشیم اما آنچه من از این 
بزرگان یاد گرفته ام این بوده که خیلى قبل از آن 
باید روى کارت متمرکز باشــى. نظــم و انضباط 
هم در بازیگران قدیمى تــر به صورت جدى ترى 

وجود دارد.
این بانوى گوینده و بازیگر در ادامه درباره بارزترین 
خصوصیات شخصیش گفت: آدم ساده اى نیستم 
اما یک رو هستم. تا زمانى که کسى همراهم باشد 
صداقت دارم و نامردى نمى کنم. اگر هم نباشد راهم 
را تغییر مى دهم. من دلــم براى آبادان خیلى تنگ 
مى شود. بعد از 40 ســال آن هم براى داورى تئاتر 
به این شــهر رفتم. بعد از این همه سال هنوز بوى 
گل نرگس و گل محمدى را که از حیاط خانه براى 
معلم ها مى چیدم را به یاد دارم و دلتنگ مى شــوم. 
17سالگى و دوران قبل از آمدن به تهران را دوست 

دارم و اى کاش هیچ وقت نمى آمدم.

سیلوستر استالونه با ســفر به شهر هاگن در غرب آلمان 
در مراســم افتتاح بزرگ ترین نمایشگاه آثار هنرى خود 
شــرکت کرد و از روزهایى گفت که تابلوهایش را پنج 

دالر مى فروخت.
بازیگر 75 ساله آمریکایى که در این سن و سال همچنان 
به بازى کردن در فیلم هاى اکشن ادامه مى دهد، از دهه 
1960 دستى هم در نقاشى داشت و پیش از ورود به دنیاى 
نویسندگى و کارگردانى در سینما بخت خود را روى بوم 
آزموده بود. با این حال، هنرنمایى در نقش «راکى» بود 

که درهاى شهرت و رحمت را به روى او گشود.
اســتالونه که در افتتاحیه نمایشگاه «سیلوستر استالونه: 
معجزه بودن» در شــهر هاگن آلمان شرکت کرده بود، 
درباره تفاوت سینما و نقاشــى گفت: « شاید مى بایست 
از همان ابتدا نقاش مى شــدم. هر چه باشد، استرس و 

هیجان آن از سینما کمتر است.» 
ستاره عضالنى سینماى جهان پیش تر هم نقاشى هاى 
خود را به نمایش عمومى گذاشته بود؛ از جمله در 2013 
در موزه دولتى سنت پترزبورگ در روسیه و دو سال بعد 
در موزه هنرهاى معاصر نیس در فرانســه اما آنچه این 
روزها در موزه هاگن در غرب آلمان مى گذرد، مهم ترین 
و بزرگ ترین نمایشگاه نقاشى هاى استالونه از اواخر دهه 

1960 تا امروز است.
استالونه نقاشى هاى ابتدایى خود را با نام مایک استالونه 
امضا مى کرد و براى اینکه بتواند پول اتوبوس سوار شدن 
را تامین کند، هر تابلو را فقــط پنج دالر مى فروخت.  اما 
وقتى نقاشــى ها فروش نرفت، او تصمیم گرفت بخت 
خود را در عرصه نویســندگى بیازمایــد و این گونه بود 
که شخصیت هاى راکى و رمبو شــکل گرفت. هر چند 
اســتالونه پیش از جان بخشــیدن به راکى روى پرده 
سینما، تابلو «پیدا کردن راکى» را در 1975 کشیده بود؛ 
داستان مشتزنى قدرنادیده که ناگهان ستاره اى بزرگ و 

شکست ناپذیر مى شود.

حسین رفیعى بازیگر سریال «پالك 13» که این شب ها از شبکه سه سیما روانه 
آنتن مى شــود اظهار کرد: هم اکنون مشغول بازى در ســریال «پالك 13» به 
کارگردانى آرش معیریان هستم. این سریال که قرار است 90 قسمت داشته باشد 

به طور همزمان فیلمبردارى و پخش مى شود.
وى با اشاره به اینکه براى یک کار جدید دعوت به کار شده است، توضیح داد: براى 
حضور در یک ریالیتى  شو از من دعوت به عمل آمده است ولى حضورم در این کار 
منوط به این است که بازیم در این اثر منافاتى با بازى در «پالك 13» نداشته باشد 

چون اگر اینگونه شود متاسفانه نمى توانم در آن کار حضور داشته باشم. 
رفیعى با بیان اینکه بعد از مدت ها سریالى 90 قسمتى از تلویزیون در حال پخش 
است، تاکید کرد: موفقیت این ســریال به چند عامل بستگى دارد که مهمترین 
بخش آن هدایت کارگردان اســت زیــرا آرش معیریان تنها بــه متن و طنازى 
بازیگران اکتفا نکرده بلکه سابقه سینمایى او باعث شده سریال روایت و ساختارى 

بهتر داشته باشد.
این بازیگر که ســریال «نارگیل» با بازى وى در حال پخش از پلتفرم ها اســت با بیان اینکه مردم مجموعه تلویزیونى «پالك 13» را 
پسندیده اند، گفت: از عکس العمل هایى که در کوچه و خیابان مى بینم متوجه مى شوم مردم «پالك 13» را پسندیده اند البته ممکن است 
نقدهایى هم وجود داشته باشد. الزم به ذکر است اگر اثرى خنثى باشد نه نقد مثبت از او خواهیم دید نه نقد منفى، اما وقتى از فیلم یا سریالى 

تعریف یا نقد مى بینیم بیانگر این امر است که این اثر دیده شده است.
بازیگر «پالك 13» بیان کرد: من بازیگر طنز هستم ولى در این کار تماشاچى با چهره جدیدى از حسین رفیعى مواجه مى شود.

رفیعى درباره برخى مشکالت ممیزى درسریال تصریح کرد: طبیعتًا در این کار نیز برخى مسائل ممیزى وجود دارد اما این نکته قابل درك 
است، چون رسانه ملى براى خود معیارهایى دارد که موظفیم به آن پایبند باشیم. درضمن شوخى ما با برخى مشاغل به معناى توهین نیست 

بلکه سعى داریم با شوخى لحظات شادى را براى مردم فراهم کنیم.

«خسرو امیرصادقى» تهیه کننده ســینما و بازیگر نقش آقاى بیاتى در مجموعه 
تلویزیونى « پایتخت 5» خبر از بسترى شــدنش در بیمارستان به دلیل آلودگى 

هوا داد.
وى توضیح داد: من پیش از این مشکل ریوى داشتم و از چند سال پیش که سیگار 
را ترك کردم و تحت نظر پزشک قرار داشتم، وضعیت ریه هایم نرمال شده بود. 
اما در آلودگى هــواى چند روز اخیر تهران و بى احتیاطــى خودم در زمینه حضور 
در بیرون از منزل، مجدد زمین گیر شدم. متأســفانه در حال حاضر در بیمارستان 

بسترى هستم و امیدوارم ختم به خیر شود.
وى ادامه داد: عامل اصلى مشکل ریه ام که پیش از این درگیر آن بودم، مصرف 
سیگار بود اما در حال حاضر نزدیک به 6 سال مى شود که آن را ترك کرده ام. با این 
حال هنوز عوارض آن باقى مانده است. تحت نظر پزشک، ریه ام در حال بازسازى 
بود اما طى یک ماه اخیر که مجدد هواى تهران آلوده شد و شخصًا هم فشار کارى 

باالیى داشتم، متأسفانه بار دیگر این مشکل بروز پیدا کرد.
این تهیه کننده باسابقه سینما افزود: هشت سال پیش که از ریه ام عکس گرفتم، پزشکان گفتند اگر سیگار را ترك نکنى، تنها یک خط از 
ریه هایت باقى مى ماند. به همین دلیل هم سیگار را ترك کردم و خداراشــکر رو به بهبود رفتم اما در حال حاضر همان مشکل به واسطه 

آلودگى هوا باعث شد که نفس کم بیاورم.
امیرصادقى در پایان با بیان اینکه حدود 5 روز است که در بیمارستان بســترى است، درباره روند درمان خود هم توضیح داد: تا کنون انواع 
و اقسام آزمایش ها و سى تى اسکن را داشــته ام و دکتر متخصصى که 10 سال زیر نظر او تحت درمان هســتم گمانه هایى مانند سرطان 
را رد کرده است. خداراشکر معضل جدى نیست و باید مشخص شــود این معضل از نظر قلبى روى رگ ها تأثیرى داشته یا خیر. اگر یک 
درصد روى رگ هاى قلبم تأثیرى گذاشته باشــد، باید آنژیو شــود. امیدوارم در همین چند روزى که در بیمارستان هستم وضعیت ریه ام 

رو به بهبودى برود.

آلودگى هوا بازیگر «پایتخت» را بسترى کردچهره جدید حسین رفیعى در «پالك 13»

هنرنمایى ستاره
 راکى و رمبو روى بوم

در جدیدترین فیلم «مرد عنکبوتــى» نه تنها پیتر پارکر با بــازى تام هالند به مجموعــه برمى گردد، بلکه 
شخصیت هاى شرور فیلم هاى فعلى و گذشته «مرد عنکبوتى» نیز بازمى گردند.

سوم دسامبر سه پوستر جدید از این فیلم منتشر شد که جزییاتى درباره سه شخصیت شرور نمادین این مجموعه 
سینمایى را نشان مى دهد.

در قســمت جدید «مرد عنکبوتى» با عنوان کامل «مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیست» کاراکترهاى شرور 
دکتر اختاپوس، گرین گابلین و الکترو برمى گردند.

بر اساس پوسترهایى که پیش تر منتشر شده بود، گمانه زنى هایى درباره این شخصیت ها انجام شده بود اما حاال 
با انتشار این پوسترهاى تازه قطعى شد که کاراکتر کالسیک گرین گابلین با بازى ویلم دفو از «مرد عنکبوتى» 

(2002) به این مجموعه باز مى گردد.
جیمى فاکس نیز نقش الکترو را در این فیلم بازى مى کند. آلفرد مولینا نیز بار دیگر به نقش دکتر اختاپوس به 

این فرنشایز سینمایى برگشته است.
«مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیست» قرار است روز 17 دسامبر امسال به عنوان بخشى از فاز چهارم دنیاى 

سینمایى مارول راهى سینماها شود.

امیر غفارمنش بازیگر تلویزیون و ســینما در برنامه   «احوالپرسى» درباره مانع بزرگى که سر راه بازیگرى اش 
وجود داشت، صحبت کرد.

غفارمنش عنوان کرد که چشم چپ او به شــکل مادرزادى بینایى ندارد و پدرش، غفار غفارمنش که اتفاقا از 
فیلمسازان آزاد سینماست او را از ورود به این عرصه نهى کرده بود.

او ادامه داد: با وجود مخالفت پدرم، بازیگرى را شروع کردم اما تا هفت سال، پدرم به تماشاى تئاترهاى من نیامد، 
تا اینکه یکى از استادانم پدرم را اتفاقى در خیابان مى بیند و بابت رشد من در بازیگرى به او تبریک مى گوید. 
اینگونه شد که پدرم براى رفع کنجکاوى به تماشاى نمایشــم آمد و بعد فهمید که من هم مى توانم با وجود 

مشکلى که در بینایى دارم، موفق باشم.
امیرغفارمنش این حقیقت از زندگى خود را بهانه اى قرار داد تا به متقاضیان جوان ورود به عرصه بازیگرى یادآور 

شود که اگر عشق به کار وجود داشته باشد، هیچ مانعى نمى تواند بر سر راه موفقیت قرار بگیرد.
این بازیگر در بخش دیگرى از برنامه درباره همسر سابق خود زنده یاد پوپک گلدره عنوان کرد: او اولین شاگرد 
خصوصى من در بازیگرى بود و باید بگویم اســتعداد بزرگى بود که متاسفانه مجال بیشترى براى شکوفایى 

پیدا نکرد.
 

اصغر فرهادى و فیلم «قهرمان» با بردن دو جایزه بهتریــن فیلمنامه اورجینال و بهترین فیلم بین المللى گام 
بلندى به سوى افتخارآفرینى در نودوچهارمین دوره اسکار برداشتند.

هیات ملى نقد فیلم آمریکا (NBR) به روال هر سال اولین جایزه مهمى سینمایى است که برترین هاى سینما را 
معرفى مى کند. امسال نیز در آغاز فصل جوایز سینمایى که به اسکار ختم خواهد شد با اهداى دو جایزه به اصغر 

فرهادى و فیلم جدیدش «قهرمان» کار را شروع کرد. 
هیات ملى نقد فیلم از قدیمى ترین نهادهاى ســینمایى آمریکا اســت که ســال 1909 پایه گذارى شــد. 

سینمادوستان، دانشگاهیان، سینماگران و کارشناسان فیلم اعضاى این هیات را تشکیل مى دهند. 
اصغر فرهادى در حالى از هیات ملى نقد فیلم جوایز بهترین فیلــم بین المللى و بهترین فیلمنامه اورجینال را 
گرفت که از آغاز در میان مدعیان اصلى پیش بینى هاى برندگان اســکار بود و با این جایزه گام بلندى در این 

مسیر برداشت. 
این بار اول نیست که فرهادى برنده جایزه هیات ملى نقد فیلم مى شود. او پیش از این با فیلم هاى برنده اسکار 
«جدایى نادر از سیمین» و «فروشــنده» هم برنده این جایزه شــده بود. البته هر بار فقط جایزه بهترین فیلم 
غیرانگلیسى زبان (بین المللى) را گرفته بود. اما این بار جایزه بهترین فیلمنامه اورجینال را نیز دریافت کرده است.  

امیر غفارمنش: یک چشمم نابیناستبازگشت شرورهاى قدیمى «گام بلند» قهرمان «به سوى اسکار»



ورزشورزش 054196 سال هجدهمیک شنبه  14 آذر  ماه   1400

01

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از بهترین دروازه بان لیگ 
قهرمانان آسیا در ســال 2021 رونمایى کرد و محمدرضا 
اخبارى با درخشــش در تیم تراکتور و با کسب بیش از 54 
درصد آراء توانســت عنوان بهترین گلر این رقابت ها را از 
آن خود کند. دروازه بان کشــورمان این عنوان را با پیشى 
گرفتن از عبدا... المایوف، دروازه بان تیم الهالل عربستان 

به دست آورد.

گجت تراکتور بهترین گلر شد

01

04

برانکو ایوانکوویچ، ســرمربى عمان بعد از شکست 2 بر یک 
تیمش برابر قطر در مرحله گروهى مسابقات کشورهاى عربى 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفت؛ البته پرفسور تنها کسى نبود 
که مورد انتقاد قرار گرفت بلکه عمانى ها داور را نیز مقصر این 
باخت معرفى کردند. سیف ســلطان، بازیکن سابق تیم ملى 
عمان با حمله به برانکو گفته در نیمه دوم عملکرد عمان بهتر 
بود؛ جرات و رغبت زیادى داشت؛ ولى برانکوى ترسو نتوانست 

از این فرصت بهتر استفاده کند.

برانکوى ترسو

04

03

05

علیرضا جهانبخش که در بازى هاى اخیر تیم فاینورد در ترکیب 
اصلى حضور نداشت و نمایش متوسطى از خود نشان داد در 
بازى روز یک شنبه (امروز) فاینورد مقابل «فورتونا سیتارد» 
توسط «آرنه اســالت» در ترکیب اصلى قرار خواهد گرفت 
زیرا براى «ینس تورنسترا» یک مصدومیت جزئى به وجود 
آمده اســت. کاپیتان تیم ملى ایران ماه هاست براى فاینورد 
گل نزده ولى امیدوار است در بازى فردا بتواند دوباره به مسیر 

گلزنى بازگردد.

یک بازیکن با تجربه که مهدى طارمى را علیه اســکوچیچ 
تحریک کرده بود توسط ســرمربى تیم ملى شناسایى شد. 
این بازیکن لژیونر و با سابقه در جلسه با سرمربى تیم ملى با 
صراحت از اشتباه مهدى طارمى سخن رانده اما کلمه اى در 
این گفتگو به کار برده بود که ستاره پورتو در توجیه توییت 
جنجالى خودش گفته بود. هر دو از واژه «غرور ملى» حرف 
زده بودند که طارمى معتقد بود با مصاحبه اسکوچیچ از بین 
رفته است و بازیکن با ســابقه تیم ملى هم گفته بود «غرور 
ملى» این وسط چه مى شــود؟! حاال باید منتظر ماند و دید 
دراگان اســکوچیچ این بازیکن را از تیم ملى خط مى زند یا 

اینکه...

بازگشت جهانبخش
به ترکیب اصلى

دو به هم زن پیدا شد

02

سرپرست تیم فوتبال ســایپا در مورد اینکه بسیارى حل 
معضــل داورى کشــورمان را در ورود VAR مى دانند در 
صورتى که داوران ما هنوز از نبود سیستم ارتباط رادیویى 
رنج مى برند، گفت: بعضى از کارها باید در خون آدم باشد. 
اینطور نیست که شما ماده اى را به کســى تزریق کنید و 
او فوتبالیست یا داور شــود! مثًال عبدالعلى چنگیز یا ناصر 
محمدخانى گلزنى در خونشان بود و نیاز نبود به آنها بگویید 
باید چکار کنند. شاید خیلى ها عالقه به این کار داشته باشند 

اما فاصله عالقه تا عاشق بودن خیلى زیاد است.

باید در خون آدم باشد

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس روز یک 
شنبه 14 آذر ماه با برگزارى 4 دیدار پایان مى یابد که در 
یکى از آنها تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 

فوالدشهر به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت.
نیم فصل نخست لیگ بیستم به میانه راه خود رسیده و 
ذوب آهن در یکى از مهم ترین بازى هاى هفته هشتم 
باید به مصاف تیم مس رفسنجان برود؛ دیدارى سخت 
و حساس که با توجه به فاصله یک امتیازى و جایگاه 
2 تیم در جدول، کســب 3 امتیاز آن از اهمیت باالیى 
برخوردار است. ذوبى ها از 7 بازى قبلى خود 3 برد، یک 
تساوى و 3 باخت به دست آورده اند و با 10 امتیاز در رده 
نهم جدول جاى گرفته و با توجه به نزدیکى امتیازات 
تیم هاى رده ششم تا یازدهم جدول براى حفظ جایگاه 
خود چاره اى جز پیروزى در این دیدار ندارند. در آن سو 
تیم مس نیز از 7 بازى قبلى خود، 3 برد، 2 تســاوى و 
2 شکست به دســت آورده و با 11 امتیاز در رده هفتم 

جدول ایستاده است.
سبزپوشــان اصفهانى در حالى آمــاده مصاف با مس 
خواهند شد که هفته گذشــته مقابل آلومینیوم اراك 
تن به تســاوى بدون گل داده و یک امتیاز با ارزش را 
به دست آوردند. مسى ها نیز که در 4 هفته اخیر 2 برد 
و 2 تساوى به دست آورده بودند، هفته گذشته با تک 
گل گادوین منشا از سد تیم هوادار گذشتند و 3 امتیاز با 

ارزش را به چنگ آوردند.
ذوب آهن کار سختى پیش رو دارد و مقابل مس محکوم 
به برد است. سبزپوشان اصفهانى از دو بازى آخر خود در 
لیگ برتر تنها یک امتیاز به دست آورده اند و براى خاتمه 
دادن به روند ناکامى هاى اخیر و بازگشــت به شرایط 

خوب شان محتاج پیروزى هستند و براى رسیدن به این 
منظور کار سختى مقابل مس در پیش دارند. سبزپوشان 
اصفهانى در این دیدار باید مقابل تیمى به میدان بروند 
که در چهار بازى اخیر خود شکستى نداشته و در 2 هفته 

گذشته 2 برد پیاپى به دست آورده  است.
نمایش هفته  گذشته ذوب آهن مقابل آلومینیوم اراك 

نشــان داد تیم مهدى تارتار از نظر تاکتیکى به ثبات 
نسبى رسیده و از انسجام تیمى و ساختار دفاعى خوبى 
برخوردار است، اما معضل اصلى تارتار در دیدار تیمش 
مقابل مس، فرصت ســوزى هاى پرشمار شاگردانش 
اســت. ذوبى ها در فاز هجومى عملکــرد قابل قبولى 
داشته و موقعیت هاى خوبى را خلق مى کنند، با این حال 

کمبود یک مهاجم کامل و عدم تمرکز بازیکنان در زدن 
ضربات آخر باعث شده ذوبى ها نتوانند از موقعیت هاى 

خود بهره الزم را بگیرند.
تارتار و تیمش با توجه به داشته هاى خود سعى در ارائه 
یک فوتبال واکنش گرایانه دارنــد و تالش مى کنند 
با پرس ســنگین حریف در میانه میــدان، اجازه خلق 

موقعیت خاصى را به تیم مقابل نداده و با حمالت سریع 
و برق آسا، از خألهاى خط دفاعى تیم مقابل سود ببرند. 
سبزپوشان در خط میانى شــرایط قابل قبولى دارند و 
حضور بازیکنانى مانند خدابنده لو، بابا محمدى، جهانى 
و رستمى دست تارتار را براى اجراى برنامه هاى خود 

باز گذاشته است.
نقطه قوت ذوب آهــن در بازى امــروز، خط دفاعى 
قدرتمند این تیم به شمار مى رود؛ سبزپوشان اصفهانى 
در فصل جارى از ســاختار دفاعى خوبــى برخوردار 
شده اند و مدافعان این تیم در طول فصل به هماهنگى 
قابل توجهى دست پیدا کرده اند و خط دفاعى ذوب آهن 
نقطه اتکاء تارتــار در اجراى برنامه هایش به شــمار 

مى رود.
با این حال تارتار و تیمش کار ســختى پیش رو دارند. 
آنها مقابل تیمى به میدان مى روند که در فصل جارى 
عملکرد خوبى داشته و براى رســیدن به نیمه باالیى 
جدول به 3 امتیاز بــازى نیازمند اســت. مس تیمى 
است که از بازیکنان با کیفیت زیادى بهره مى گیرد و 
فوتبال مالکانه و هجومى را به نمایش مى گذارد مس 
رفسنجان در فاز هجومى عملکرد قابل قبولى داشته و با 
7 گل  زده، یکى از خط حمله هاى موفق لیگ را در اختیار 
دارد و حضور گادوین منشا قدرت هجومى مسى ها را 
افزایش داده است. شــاگردان ربیعى در فاز دفاعى نیز 
شــرایط خوبى را تجربه مى کنند و با دریافت 5 گل در 
7 بازى، عملکرد قابل قبولى از خود به جاى گذاشته اند. 
مســى ها امیدوارند با پیروزى مقابل ذوب آهن شرایط 
خود را بهبود بخشــیده و به جمع تیم هاى باالنشین 

جدول اضافه شوند.

مصاف سبزقباهاى اصفهان و نارنجى پوشان رفسنجان، امروز در فوالدشهر

 شاگردان تارتار در اندیشه ذوب مس 

سردار آزمون به دو دلیل متفاوت خبرساز شده است.
دلیل اول، انتشار یک شایعه جدید نقل و انتقاالتى درباره مهاجم 
ایرانى زنیت است که بر اساس آن، اورتون انگلیس هم به فهرست 

مشتریان این بازیکن اضافه شده است.
دلیل دوم، به یک نکته آمارى درباره ســردار برمى گردد. آزمون 
دیشب و در حضور یک نیمه  اى  اش مقابل روستوف موفق به گلزنى 
نشــد تا براى پنجمین هفته متوالى در لیگ روسیه نتوانسته باشد 

نامش را بین گلزنان بازى ثبت کند.
این موضوع از دید صفحه توییتــرى OptaIvan – که اطالعات 
آمارى مربوط به لیگ برتر روسیه را پوشش مى دهد – دور نمانده 
است. بر اســاس توئیت این صفحه، پیش از این فقط یکبار شاهد 
این اتفاق بودیم که مهاجم ایرانى زنیت در 5 بازى متوالى موفق به 
گلزنى نشده باشد و آن هم مربوط به ماه هاى آگوست و سپتامبر 

در 7 بازى متوالى نتوانست گل بزند.2019 است که آزمون 
آزمون در حالى در چند هفته 
اخیر موفق به گلزنى نشده 
که انگیــزه زیادى براى 
گلزنــى دارد چرا که اگر 
یک گل دیگر براى 
زنیت بزند، با 

86 گل زده، به تنهایى تبدیل به بهترین گلزن خارجى لیگ روسیه 
خواهد شد و باید دید این اتفاق 

چه زمانى رخ خواهد داد.

مهدى طارمى اگر چه در هفته هاى اخیر 
موفق به گلزنى براى تیم پورتو نشده است 

اما همچنان بهترین پاسور لیگ برتر پرتغال به 
حساب مى آید.

در هفته سیزدهم لیگ برتر پرتغال پورتو با 
سه گل موفق به شکست تیم پورتیمونزه 
شد تا 35 امتیازى شود تا به لطف تفاضل 
گل بهتر نســبت به تیم اسپورتینگ در 
صدر جــدول باقى بمانــد. در این بازى 
مهدى طارمى موفق به گلزنى نشــد اما 
گل سوم پورتو روى پاس او و توسط اوتاویو 

ادمیلسون به ثمر رسید.
با این پاس گل مهدى طارمى شمار موقعیت 

گل هایى که براى هم تیمى 
هاى خود خلق کرد به 

عدد 5 رسید و هم 

اکنون در جدول پاس گل هــا در لیگ برتر پرتغال 
نفر اول است و جالب اینکه در این موقعیت اوتاویو 
ادمیلسون که در بازى با پورتیمونزه روى پاس مهدى 
طارمى موفق به گلزنى شد با مهاجم تیم ملى فوتبال 
ایران شریک است چرا که او هم تا به این جاى کار 5 

پاس گل داده است.
در جدول گلزنان هم دیاز مهاجم پورتو با 10 گل زده 
در صدر جدول قــرار دارد. مهدى طارمى با همان 7 
گل در رده سوم جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال قرار 
دارد. مهاجم ایران پورتو 6 بازى اســت که نتوانسته 

براى تیمش 
پورتو باید سه شــنبه برابر اتلتیکومادرید قرار گیرد 
که آخریــن دیدار مرحله 
گروهى این تیم است 
و از اهمیــت باالیى 

برخوردار است.

پورتو باید سه شــنبه برابر اتلتیکومادرید قرار گیرد
آخریــندیدار مرحله که
گروهى این تیم است
و از اهمیــت باالیى

برخوردار است.

تعریف و تمجیدها از گل زیباى حسین طیبى در 
پرتغال ادامه دارد.

تیم فوتسال بنفیکا که حســین طیبى را در اختیار 
دارد به مصاف هاالداس مجارســتان رفت و در 
نهایت موفق شد به پیروزى 8 بر 3 دست پیدا کند. 
در این دیدار حسین طیبى توانست دو گل به ثمر 
برساند که گل اول او فوق العاده بود و توانست از 

زاویه بسته دروازه حریف را باز کند تا حیرت همه 
را برانگیزد.

خیلى ها در شبکه هاى اجتماعى همچنان در حال 
بررسى این گل هستند و واکنش ها به این گل ادامه 
دارد. در حالى که جایزه پوشکاش مربوط به بهترین 
گل سال فوتبال اســت ولى کاربران از این گل به 
عنوان زیباترین گل یاد کردنــد و خواهان دادن 

جایزه زیباترین گل سال به حسین طیبى هستند.
این در حالى است که مهدى طارمى مهاجم ایرانى 

نامزد ایرانى براى جایزه پوشکاش است.
حســین طیبى لژیونر ایرانى به دلیل مصدومیت 
نتوانست در جام جهانى لیتوانى تیم ملى فوتسال 
ایران را همراهى کند که برابر قزاقستان شکست 

خورد و از رسیدن به جمع چهار تیم برتر بازماند.

رقابت یک ایرانى با 
طارمى براى پوشکاش !

2 است که آزمون 7 بازى متوالى نتوانست گل بزند.19 7در
آزمون در حالى در چند هفته 
اخیر موفق به گلزنى نشده 
که انگیــزه زیادى براى

گلزنــى دارد چرا که اگر 
یک گل دیگر براى 
زنیت بزند، با

مهدى طارمىاگرچه در هفته هاى اخیر
موفق به گلزنى براى تیم پورتو نشده است 

اما همچنان بهترین پاسور لیگ برتر پرتغال به 
حساب مى آید.

پرتغال پورتو با  در هفته سیزدهم لیگ برتر
سه گل موفق به شکست تیم پورتیمونزه 
5شد تا 35 امتیازى شود تا به لطف تفاضل 
گل بهتر نســبت به تیم اسپورتینگ در 
صدر جــدول باقى بمانــد. در این بازى 
مهدى طارمى موفق به گلزنى نشــد اما 
پورتو روى پاس او و توسط اوتاویو گل سوم

سید. ادمیلسونبه ث
با این پاس گل
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ل مهدى طارمى شمار موقعیت 
هم تیمى  راى

 کرد به
و هم 

پ

طارمى؛ گل نزن اما 
 آقاى پاس گل

انصارى فرد پس از گلزنى کرونا گرفت!
آزمایش کووید19 مهاجم ایرانى آ. ا. ك آتن مثبت اعالم شد.

کریم انصارى فرد که سه شب قبل در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى یونان مقابل کیفیسیاس 
حضور ثابت در زمین داشت و یک گل به ثمر رســاند، در دو دیدار آینده تیمش در سوپر لیگ یونان 

بخاطر ابتال به کرونا نمى تواند به میدان برود.
باشگاه آ. ا. ك آتن صبح روز جمعه از تمام بازیکنان این تیم تست کرونا گرفته که جواب آزمایش کووید19

کریم انصارى فرد در این بین مثبت اعالم شده و این بازیکن به قرنطینه رفته است.
بنابر اعالم باشگاه آ. ا. ك آتن، در بین تمام تست هاى گرفته شده، فقط جواب آزمایش کروناى 

کریم انصارى فرد مثبت اعالم شــده و این بازیکن در دو مســابقه آینده تیمش 
به صورت قطعى حضور نخواهد داشت.

تیم فوتبــال آ. ا. ك آتن که عالوه بــر کریم انصارى فــرد از میالد محمدى و 
احسان حاج صفى به عنوان ملى پوشان ایرانى بهره مى برد، ساعت 21 ام شب در 
چهارچوب هفته دوازدهم سوپر لیگ یونان مقابل پاناتینایکوس قرار مى گیرد 

که مهاجم ایرانى این تیم در این مسابقه به میدان نخواهد رفت.

دروازه بان تیم فوتبــال ذوب آهن معتقد 
است نتایج این تیم به هیچ عنوان نگران 

کننده نیست بلکه روبه جلو است.
حبیب فرعباســى در مورد اینکه دو کلین 
شــیت بیرون از خانه، یک کلین شیت در 
دربى داشته و آیا این آمار مى توانست بهتر 
باشد، گفت: داشتن کلین شیت هاى بیشتر 
بستگى به نوع بازى ما و حریف مقابل دارد. 
اگر بیشتر باشد من هم خوشحال مى شوم 
ولى به هر حال شــرایط و موقعیت بازى 
تعیین کننده است. همدلى و زحمت همه 
ارکان تیم در این کلین شیت ها تأثیرگذار 
بوده و من هــم نهایت تالشــم را به کار 

گرفتم.
وى در مورد شرایط دیگر دروازه بان هاى 
لیگ برتــر و اضافه شــدن دروازه بانان 
خارجى به این جمــع اظهار کرد: وضعیت 
دروازه بان هاى لیگ، امسال بسیار خوب 
است. شاید وجود دروازه بان هاى خوب در 
تیم هاى مختلف دلیلــى براى زیاد نبودن 
گل هاى زده باشد. دروازه بان هاى خارجى 
هم نســبتا عملکرد 
خوبى داشتند. 
همه  مطمئنًا 
دروازه بان  ها 

تالش مى کنند جایگاه خوبى به دســت 
بیاورند و در تیم ملى کشورشــان حضور 
پیدا کننــد. من هم در ایــن زمینه با بقیه 

رقابت مى کنم.
دروازه بان ذوب آهن در مورد اینکه آیا نتایج 
سینوسى این تیم و برد و باخت هاى یک 
خط درمیان نگران کننده نیســت، گفت: 
نتایج به هیچ عنوان نگران کننده نیســت 
بلکه روبه جلو اســت. روند بســیار خوبى 
داریم. به هرحال ایجاد هماهنگى در تیمى 
که تغییرات زیادى داشــته وقت مى برد. 
اگر نتایج این فصــل را با نتایج فصل قبل 
و سال هاى قبل مقایســه کنید مى بینید 
که شرایط تیم نسبت به فصل قبل بسیار 

بهتر است.

وى تصریح کرد: ان شاا... این شرایط روز 
به روز با حمایت باشگاه، هواداران، هدایت 
مهدى تارتار و کادرفنى بهتر خواهد شد. 
مهدى تارتار، پاشــایى، معمــار، اینانلو، 
امانى، جمالى و ســایر افراد کادرفنى همه 
در تالشند تا ذوب آهن را به جایگاه واقعى 
خودش برســانند. من هم تمام تمرکزم 
روى تمرینات و مسابقات تیم بزرگ ذوب 
آهن است. به چیز دیگرى فکر نمى کنم. 
امیدوارم بــا عملکرد خــوب بتوانم دل 
هواداران ذوب آهن و مــردم اصفهان را 
شــاد و انتظارات ســرمربى و کادرفنى را 

برآورده کنم.
فرعباسى در مورد اینکه مهدى تارتار اعالم 
کرد انتظارش از بازیکنان باالست و آیا این 
تیم پتانسیل و آمادگى حضور در رتبه هاى 
باالى جدول را دارد، گفت: مطمئن باشید 
یکى از هدف هاى او به عنوان یک سرمربى 
با دانش، رسیدن ذوب آهن به باالى جدول 
است. چه در جام حذفى و چه در لیگ برتر 
تمام تالشــمان را بــه کار مى گیریم که 
ان شاءا... نتایج خوبى بگیریم. به هرحال 
مسائل زیادى در این خصوص دخیل است. 
امیدوارم شرایط به خوبى پیش برود و این 
امر محقق شود. ذوب آهِن امسال، تیمى 

همدل، پرانرژى و با برنامه است. 

فرعباسى:

آزمون؛ 5 بازى متوالى بدون گل زدهنتایج ذوب آهن رو به جلو است

خوخواهد شد و باید دید این اتفاق
چچه زمانى رخ خواهد داد.
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آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302024002519 تاریخ:  1400/08/20 - برابر راى شماره 2217 مورخ 
1400/07/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضــى، مالکیت خانم مهرى ابودردا به شناســنامه شــماره 1045 کدملى 
1285446690 صادره اصفهان فرزند جواد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 285/74 
مترمربع مفروزى از پالك شــماره 261 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 

نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/29 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/14- م الف: 1224574 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/510

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

شــماره: 140060302006005813- تاریــخ: 1400/09/10 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/09/20 بــا حضور امضاءکننــدگان زیر در وقت مقــرر/ فوق  العــاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001078 مربوط به تقاضاى آقاى/ 
خانم کریم صرامى فروشــانى مبنى بر صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شــماره فرعــى از اصلى واقع در بخــش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر

 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 244057 مورخ 99/07/29 
دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب  و پاســخ 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 کریم صرامى فروشانى به شناسنامه شماره 435 کدملى 1141583194 صادره 
فرزند محمدمهدى نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه به مساحت 30,20 مترمربع پالك شماره 
2184 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 7/73 متر دیواریست اشتراکى به باقیمانده 

شرقا به طول 5/92 متر دئیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 3/45 متر دیواریست به دیوار پالك 

غربا به طول 5/83 متر ئدر و دیواریست به جاده  
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/14- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/29- م الف: 1234397 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك

 خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/179

عضو کمیته کشورى کووید - 19 خواستار دقت نظر بیشتر 
در بازگشــایى ها به خصوص با توجه به شیوع سویه جدید 

کرونا شد.  
مسعود یونسیان اظهار داشــت: دانش آموزان به خصوص 
در دوره دبستان، بسیار پرانرژى و پرجنب و جوش هستند و 
تمایل زیادى به معاشرت کردن با همکالسى ها و همساالن 
خود دارند. در چنین شرایطى کنترل و دور نگه داشتن آنها از 
یکدیگر کار ساده اى نیست و نیاز به برنامه ریزى  بیشتر دارد.  
وى، مهمترین راهکار را کاهــش ظرفیت مدارس و نوبتى 
کردن کالس ها عنوان کرد و گفت: مسووالن و همچنین 
مدیران مدارس باید نظارت دقیقى بر اجراى فاصله گذارى ها 

و رعایت پروتکل ها داشته باشــند و این موضوع را مرتب 
رصد کنند. یونســیان تاکید کرد: با توجــه به بروز جهش 
جدید ویروس کرونــا در آفریقاى جنوبى و کامل نشــدن 
واکسیناسیون در کشور،  بازگشایى ها با توجه به جمعیت زیاد 
دانش آموزان به ویژه در صورت رعایت نشدن فاصله گذارى 

صحیح، مشکالتى به دنبال خواهد داشت.  
وى با تاکید بر لزوم نظارت دقیقتر بر مجموعه هایى از جمله 
مدارس اظهار کرد: در صورتى که توصیه هاى بهداشتى در 
این اماکن رعایت نشــود، باید در مورد ادامه بازگشایى ها 
دستورالعمل جدى ترى صادر شود تا از فراهم شدن زمینه 

بروز موج بعدى بیمارى کرونا پیشگیرى شود.

محققان توانستند نوعى مایع مبتنى بر لیپوزوم را که در 
ساخت واکسن  کرونا کاربرد دارد، با اســتفاده از فرایند 
خشــک کردن انجمادى براى مدت طوالنى نگهدارى 
کنند. اگر این فرایند به درستى و با موفقیت انجام شود، 
ُدزهاى واکسن بدون آب را مى توان در دماى اتاق حمل 

و نگهدارى کرد.
اگر این فرایند به درستى و با موفقیت انجام شود، دزهاى 
واکســن بدون آب را مى توان در دمــاى اتاق حمل و 
نگهدارى کرد و مشکالت لجستیک موجود در خصوص 

محبوب ترین واکسن هاى موجود را رفع کرد.
تمرکز این تحقیقات که توسط محقققان دانشگاه بوفالو 

در آمریکا انجام شده بر ســاخت واکسن هایى است که 
متشکل از آب، لیپوزوم هاى خاص حامل پروتئین هاى 
خوشــه اى ویروس کرونا که به صورت مصنوعى تولید 
شــده اند و مقدار اندکى قند اســت که در فرایند خشک 
کردن انجمادى، ساختار شیمیایى واکسن را حفظ مى کند. 
ماده حاصل از این فرایند، متخلخل و سبز رنگ بوده و در 
دماى اتاق و دماهاى باالتر دست کم به مدت یک هفته 

کامال پایدار است.
در حال حاضر یک واکسن مبتنى بر لیپوزوم که قرار است 
با اســتفاده از این فناورى تولید و توزیع شود، در کشور 

کره جنوبى در دست توسعه است.

مدیران مدارس بر رعایت 
پروتکل ها نظارت کنند 

ساخت واکسن  قابل نگهدارى 
در دماى اتاق

اومیکرون فوتى نداشته است
سازمان جهانى بهداشت روز جمعه اعالم کرد که اکنون 
سـویه اومیکرون ویـروس کرونـا در 38 کشـور جهان 
شناسایى شده است اما تاکنون هیچ مورد از مرگ مربوط 

به این سویه گزارش نشده است.
ماریا ون کرخوف، یک مقام در سازمان جهانى بهداشت، 
طى یک کنفرانس خبرى گفت که این سـازمان شاهد 
"نرخ رشد فزاینده" و افزایش شناسایى مورد ابتال به سویه 

اومیکرون بوده است.
وى افزود: گفته مى شـود که میزان سـرایت این سویه 
افزایش یافته است، آنچه ما باید بدانیم این است که آیا در 
مقایسه با سویه دلتا سرایت پذیرى بیشترى دارد یا خیر. 
کرخوف همچنین اشاره کرد که سـویه دلتاى ویروس 

کرونا همچنان سویه غالب در سراسر جهان است.
وى توضیح داد: مشخص نیست که سویه جدید باعث 
بیمارى شـدیدتر مى شـود یا خیر. گزارش هاى اولیه از 
آفریقاى جنوبى نشان مى دهند که بسـیارى از بیماران 
عالئم خفیـف را تجربه مى کننـد. اولین مـوارد ابتال به 
سویه اومیکرون در میان گروهى از دانشجویان گزارش 
شده اسـت و افراد جوان تر نسـبت به افراد مسن عالئم 

خفیف ترى را تجربه مى کنند.
در همین حال سومیا سوامیناتان دانشمند ارشد سازمان 
جهانى بهداشـت گفت که مـردم نباید از سـویه جدید 
اومیکرون وحشت کنند و هنوز براى اظهار نظر در مورد 

نیاز به تغییر در واکسن ها زود است.
مایک رایان مدیر اورژانس سـازمان جهانى بهداشـت 
نیز گفت که هنوز هیـچ مدرکى براى تغییر واکسـن ها 
و تطبیق آن ها با سـویه اومیکرون وجود ندارد و در حال 

حاضر واکسن هاى بسیار مؤثرى وجود دارند.

آگهى تغییرات
 شرکت نواندیشــان آتى نگار فرتاك ســهامى خاص به 
شماره ثبت 63933 و شناســه ملى 14008920231 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/09/01 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محســن طاهــرى دمنه 
1159861358 بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و 
زهرا زرفشانى1270711199 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و محسن کشاورز ترك4324350043 بسمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر اســت .ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1234520)

آگهى تغییرات
شــرکت فراز آرویج اســپادان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 4932 و شناســه ملى 
14009708494 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على تدیــن با کد ملى 
1092293280و ســجادپورمحمدى بــا کد ملى 
1092137130و سمیرا سلیمانى بابادى باکدملى 
1080184422بعنوان هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند.على تدین بعنوان رئیس و 
مدیرعامل شرکت وسجادپورمحمدى بعنوان عضو 
هیات مدیره و سمیراســلیمانى بابادى بعنوان نائب 
رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادهاى تعهد آور و اســتفاده از حساب 
هاى جارى و ثابت در بانکها ، بــا امضاء مدیرعامل 
همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. منصورتدین 
باکدملى 1091028079بعنــوان بازرس اصلى و 
عادل تدین به شــماره ملى 1080305203عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1234504)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى بهپویان آژند پارتاك 
سهامى خاص به شــماره ثبت 59713 و 
شناســه ملى 14007277815 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/08/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مهدى گوهرى سیچانى به کدملى 
1288962991و آزاده حســن آجیلى به 
کدملــى 1292294396و لیدا رحیمى پور 
ناغانى به کدملــى 1281073326 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. فهیمه جابرزاده انصارى 
به کدملى 1287395902 و میرحمید زینى 
لنگرودى به کدملى 2708299751 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند .روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى 
هاى شــرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1234521)

آگهى تغییرات
شــرکت نواندیشــان آتى نــگار فرتاك 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63933 و 
شناســه ملى 14008920231 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/09/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محســن طاهرى دمنه به 
کدملى 1159861358 و زهرا زرفشــانى 
به کدملى 1270711199 محسن کشاورز 
ترك به کدملــى 4324350043 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. على ذاکرى به کدملى 
1382505655 و فرزینه ماجدحســین 
آبادى به کدملــى 1288978618 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1234529)

آگهى تغییرات
 شــرکت افق راه ماندگار ســهامى خاص به شماره ثبت 
45786 و شناســه ملى 10260638107 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/25 آقاى فرهاد 
على عســگرى به شــماره ملى 1283215810 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى مجید ابراهیم زاده به شــماره 
ملى 1285975650 بســمت مدیرعامــل و عضو هیات 
مدیره ، خانم فریبا محمد رفیعى ســیچانى به شماره ملى 
1288990766 به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1234531)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ارتباط فلز ایرانیان درتاریخ 1400/09/10 به شــماره ثبت 69415 به شناسه ملى 
14010558868 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :بازرگانى آهن آالت و مقاطع فلزى، انجــام کلیه فعالیت هاى مجاز بازرگانى از قبیل 
صادرات و واردات،خرید و فروش و توزیع و تولید کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،اخذ وام و تســهیالت از کلیه 
بانکهاى دولتى و خصوصى و موسســات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور 
مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور،شــرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى ،اخذ و اعطاى 
نمایندگى از شــرکتهاى دولتى و خصوصى،عقد هر گونه قراردادبا اشخاص حقیقى و حقوقى، درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان امام خمینى ، خیابان عطا 
الملک ، پالك 190 ، طبقه همکف کدپستى 8195154786 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1021 مورخ 1400/07/21 نزد بانک ملت شعبه 
امیر کبیر با کد 92353 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
سجاد صادقى برزانى به شماره ملى 1271402025 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
سعید صادقى برزانى به شماره ملى 1272653218 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على صادقى به شماره ملى 1282986260 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى علیرضا سلطانى به شماره ملى 1130015361 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى عبداللهى طادى به شماره ملى 1270417241 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1234535)

آگهى تغییرات
شــرکت آزرم طب اسپادانا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 66941 و شناســه ملــى 14009786733 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/25 مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان 
به واحد ثبتى تهران به نشانى استان تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزى ، شهر تهران، محله بهجت آباد ، 
خیابان سربداران ، خیابان شهید استاد مطهرى ، پالك 
468 ، ساختمان رودکى ، طبقه دوم ، واحد 3 - کدپستى 
1595843515 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1234543)

آگهى انتقالى
شرکت ســاق پیکر الماس ســهامى خاص به شماره 
ثبت 34107 و شناســه ملــى 14006886904 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/08/25 مرکــز اصلى شــرکت ســاق پیکر 
الماس سهامى خاص به شــماره ثبت34107 از واحد 
ثبتى اصفهان به واحد ثبتى خمینى شــهر به نشــانى : 
اســتان اصفهان ، شهرستان خمینى شــهر ، بخش 
مرکزى ، شــهر خمینى شهر، محله دســتگرد قداده ، 
کوچه قربانى ، بن بســت قربانى ، پــالك 0 ، طبقه اول 
کدپســتى 8436177164 انتقال یافت و در این اداره 
به شماره2106 به ثبت رســید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1234552)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ارزیابى خسارت بیمه اى پردیس خسارت ایرانیان درتاریخ 1400/09/08 به شماره ثبت 69391 به شناسه ملى 14010551652 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شرکت : موضوع شرکت منحصراً عبارت است از - بررسى و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت . - تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد 
بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه . - مذاکره براى تعدیل و تسویه خسارت بیمه اى . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله همت آباد 
، خیابان شهیدحجه االسالم شیخ عباس خلیلى ، بن بست الله[18/1] ، پالك 226 ، طبقه همکف کدپستى 8167646671 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 790,000,000 ریال نقدى منقسم به 790000 
سهم 1000 ریالى تعداد 790000 سهم آن با نام عادى مبلغ 790000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92270 مورخ 1400/06/29 نزد بانک ملت شعبه آپادانا اصفهان با کد 92270 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم مهنوش لیموئى سیچانى به شماره ملى 1289149161 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على داورى دولت آبادى به شماره ملى 1289166099 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا بهرامى به شماره ملى 5418991728 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا مدیرعامل یا یکى ازاعضاى هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشند. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على عسگرى به شماره ملى 5659372376 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم شکوه ترحمى هرندى به شماره ملى 5659691587 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 602/4792 مورخ 1400/03/25 بیمه مرکزى ایران تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1234553)

روى موج کووید-19

نتایج تحقیقات دانشمندان نشان مى دهد افرادى که بعد از 
ابتال به کروناى شدید سالمتى خود را باز یافته اند نسبت به 
افراد سالمى که کرونا نگرفته اند تا یک سال آینده خطر دو 

برابرى مرگ ناگهانى دارند.
نتایج یک مطالعه نشان مى دهد بیمارانى که از کروناى شدید 
جان سالم به در مى برند، بیش از دو برابر بیشتر از بیمارانى 
که مبتال نشده اند یا عالئم خفیف ترى از ویروس را تجربه 

کرده اند، در سال بعد جان خود را از دست مى دهند.
این تحقیق نشــان مى دهد که عفونت هاى جدى ویروس 
کرونا ممکن است به طور قابل توجهى به سالمت طوالنى  

مدت آسیب برساند و اهمیت واکسیناسیون را نشان دهد.
افزایش خطر مرگ براى بیماران زیر 65 سال بیشتر بود.20 
درصد از بیماران کرونایى با طیف شدید بیمارى که جان خود 
را از دست دادند به دلیل عوارض معمول کووید مانند نارسایى 

تنفسى فوت کردند.
پروفسور آرك ماینوس از دانشگاه فلوریدا و نویسنده اصلى 
این مطالعه گفت: «ما یک مطالعه قبلــى انجام دادیم که 
نشان داد بیماران مبتال به ویروس کروناى شدید که بهبود 
یافته اند به طور قابل توجهى در معرض خطر بسترى شدن 

در بیمارستان در شش ماه بعدى هستند.»
 این مطالعه جدید آن را براى بررسى خطر مرگ و میر در 12 

ماه آینده گسترش داد.
این مطالعه نشان داد که بیمارانى که به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا وضعیت شدید و بســیار وخیمى را تجربه کرده بودند 
در طول سال آینده به طور قابل توجهى آمار مرگ باالترى 
داشــتند، روندى که به ویژه در میان افراد زیر 65 سال قابل 
توجه بود. نکته بســیار مهــم دیگر این  اســت از آنجایى 
که اکثر مرگ هــا در مدتى طوالنى بعــد از بهبود فرد رخ 

داده اند از سوى خانواده بیماران و همچنین پزشکان مرتبط با 
کرونا تشخیص داده نشده است. اکثر مرگ و میرهایى که در 
مبتالیان به کرونا رخ داده است، با عوارض شایع این بیمارى 
مرتبط نبودند.  80 درصد از این مرگ ها به دالیل مختلفى رخ 

داده است که معموًال با ویروس مرتبط نیستند.
نظریه هاى اولیه در رابطه با مرگ برخى از افراد یک سال 
بعداز بهبودى از کروناى شدید این است که این افراد در پى 
ابتال به بیمارى شدید این ویروس آسیب پذیر شده اند. در 

واقع کاهش سالمتى در دوران بیمارى کرونا به طور کلى 
آنها را آسیب پذیر کرده است.

ماینوس گفت: «از آنجایى که اکنون مى دانیم که خطر قابل 
توجهى از مرگ ناشــى از چیزى که احتماًال به عنوان یک 
عارضه ناشناخته کرونا در نظر گرفته مى شود وجود دارد، باید 
در کاهش موج هاى شدید بیمارى کرونا هوشیارتر باشیم.»

استفاده از شانس و امید به درمان موفق در بیمارستان، تصویر 
کاملى از تأثیر بیمارى کرونا را نشان نمى دهد. توصیه در این 

مرحله اســتفاده از اقدامات پیشگیرانه مانند واکسیناسیون 
براى جلوگیرى از ابتال به طیف شدید کرونا است.

کرونا مى تواند باعث عوارض شدید و مرگ براى افراد آسیب 
پذیر، به ویژه آنهایى که شرایط بیمارى زمینه اى دارند، شود. 
برخى از افراد مبتال به عوارض طوالنى مدت کرونا ، عالئم و 
نشانه هایى را نیز تجربه مى کنند که چند هفته یا چند ماه پس 
از ابتال باقى مى مانند. عالئمى مانند خستگى و تنگى نفس 

مى تواند تا ماه ها پس از پایان بیمارى باقى بماند.

خبر بد درباره کسانى که کروناى شدید گرفته اند
محققان در آفریقاى جنوبى اعــالم کردند: احتمال 
ابتالى مجــدد به گونه اومیکرون حداقل ســه برابر 
بیشــتر از گونه هاى دیگر ویروس کرونا مانند «بتا» 

و «دلتا» است.
تجزیه و تحلیل آمارى در آفریقاى جنوبى محققان را 
به این نتیجه رساند که جهش اومیکرون توانایى قابل 
توجهى براى فرار از مصونیت ایجاد شده در فردى دارد 

که عفونت قبلى این ویروس را دارد.
اما جولیت پولیام اپیدمیولوژیست مستقر در آفریقاى 
جنوبى گفت: واکسن ها همچنان موثرترین محافظت 
را در برابر ابتال به نوع شدید این بیمارى و مرگ ایجاد 
مى کنند. این محقق در حساب کاربرى شخصى خود 
در توئیتر نوشت: دانستن اینکه اومیکرون مى تواند به 
عفونت مجدد بیشتر منجر شود، مهم است. مصونیت 
اکتسابى از عفونت قبلى در کمک به کشورهایى مانند 
آفریقاى جنوبى و بوتسوانا که نرخ واکسیناسیون نسبتًا 
پایینى دارند براى مدیریت این بیمارى همه گیر مهم 
بوده است. وى تاکید کرد: برخالف انتظارات و تجربه ما 
در مورد گونه هاى قبلى کرونا، ما اکنون با افزایش خطر 
عفونت مجدد روبرو هستیم که از تجربه قبلى ما بیشتر 
است. هرى مولترى متخصص بیمارى هاى عفونى که 
این مطالعه را نوشته است هم در بیانیه اى اعالم کرد: 
فورى ترین اولویت ما در حال حاضر مشخص کردن 
میزان فرار اومیکرون از سیستم ایمنى بدن براى ایجاد 
ایمنى طبیعى و مشتق شده از واکسن ها و همچنین 
قابلیت انتقال آن نسبت به انواع دیگر کرونا و تأثیر آن 

بر شدت وخامت بیمارى است.

احتمال ابتالى مجدد
 به اومیکرون

 3 برابر بیشتر است
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ارتباط آلودگى هوا شاد بودن ژنتیکى است؟
با افزایش ابتال به سرطان ریه

محققان افزایش آلودگى هوا را با افزایش موارد آدنوکارسینوم ریه (شایع ترین 
نوع سرطان ریه) در سراسر جهان مرتبط دانسته اند.

”آدنوکارسینوم ریه“ نوعى ســرطان است که تحقیقات نشان مى دهد عوامل 
ژنتیکى، محیطى و سبک زندگى در آن نقش دارند، در حالى که ”کارسینوم سلول 
سنگفرشى ریه“ (نوعى سرطان ریه) اغلب با سابقه مصرف سیگار مرتبط است.

این مطالعه که با همکارى دانشگاه فناورى نانیانگ سنگاپور و دانشگاه چینى 
هنگ کنگ انجام شد، نشان داد که افزایش 0.1 میکروگرم بر متر مکعب کربن 
سیاه که به نام دوده نیز شناخته مى شود، در جو زمین، با افزایش 12 درصدى 

بروز آدنوکارسینوم ریه در سطح جهان مرتبط است.
کربن سیاه آالینده اى است که تیم تحقیقاتى دریافتند که از سال 1990 تا 2012 

ساالنه تا 3/6 میکروگرم در متر مکعب افزایش یافته است.
پروفسور «جوزف سانگ»، سرپرست تیم تحقیق، گفت: «ما توانستیم تعیین 
کنیم که افزایش جهانى آدنوکارسینوم ریه احتماًال با آلودگى هوا مرتبط است. 
در دهه هاى گذشته مشخص نبود که چرا زنان و افراد غیرسیگارى بیشترى در 
سراسر جهان به سرطان ریه مبتال مى شوند. مطالعه ما به اهمیت عوامل محیطى 

در بروز انواع خاص سرطان ریه اشاره مى کند.»

پژوهشگران آمریکایى در پروژه جدید خود به بررسى تاثیر ژن و شرایط محیطى بر 
شاد بودن افراد پرداخته اند.

مقاله تأثیرگذار پژوهشگران  نشان داد که 50 درصد از شادى افراد توسط ژن آن ها 
تعیین مى شود، 10 درصد به شرایط آن ها بستگى دارد و 40 درصد تحت تاثیر ”فعالیت 
عمدى“ که عمدتا مثبت یا منفى بودن اســت، قرار مى گیرد. این چارت موسوم به 
”کیک خوشحالى“ به متصدیان روانشناسى مثبت امکان مى دهد که در مورد مسیر 

شادى تصمیم بگیرند.
کیک خوشحالى به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا مبتنى بر فرضیاتى 
در مورد ژنتیک بود که بى اعتبار شده اند. پژوهشگران حوزه ژنتیک رفتارى 
براى چندین دهه، بررسى هایى را روى دوقلو ها انجام 
دادند و دریافتند که بین 40 تا 50 درصد از اختالف 
شادى آن ها توسط ژنتیک توضیح داده مى شود. به 
همین دلیل اســت که این درصد در کیک خوشحالى 

ظاهر مى شود.
”سرشت و پرورش“ مستقل از یکدیگر نیستند. ژنتیک 
مولکولى که مطالعه ســاختار و عملکرد ژن ها در سطح 
مولکولى اســت، نشان مى دهد که سرشــت و پرورش به 
طور مداوم بر یکدیگر تأثیر مى گذارند. ژن ها بر رفتارى تأثیر 
مى گذارند که به افراد در انتخاب محیط خود کمک مى کند. براى 
نمونه، برون گرایى که از والدین به فرزندان منتقل مى شــود، به آن ها 

کمک مى کند گروه هاى دوستى خود را بسازند.
محیط نیز به همین ترتیب، بیان ژن را تغییــر مى دهد. به عنوان نمونه، زمانى که 
مادران باردار در معرض قحطى قرار گرفتند، ژن هاى نوزادانشان بر این اساس تغییر 
کرد و در نتیجه، تغییرات شیمیایى ایجاد شد که تولید یک عامل رشد را سرکوب کرد. 
این موضوع موجب شد که نوزادان، کوچک تر از اندازه معمول و با بیمارى هایى مانند 

بیمارى هاى قلبى- عروقى به دنیا بیایند.

سرشت و پرورش به یکدیگر وابسته اند و دائما بر یکدیگر تأثیر مى گذارند. به همین 
دلیل، دو نفر که در یک محیط بزرگ شده اند، ممکن اســت به طور متفاوتى به آن 
پاسخ دهند. این بدان معناست که فرضیه ژنتیک رفتارى در مورد یک محیط برابر، 
دیگر معتبر نیست. همچنین، این که مردم مى توانند شادتر شوند یا خیر، به حساسیت 

محیطى آن ها بستگى دارد که ظرفیت آن ها را براى تغییر کردن نشان مى دهد.
برخى از افراد نسبت به محیط خود حساس هســتند و مى توانند افکار، احساسات و 
رفتار خود را در واکنش به رویداد هاى منفى و مثبت، به طور قابل توجهى تغییر دهند. 
بنابراین، هنگام شــرکت در یک کارگاه بهزیستى یا خواندن یک کتاب روانشناسى 
مثبت ممکن اســت تحت تأثیر آن قرار بگیرند و تغییرات بیشــترى را در مقایسه با 

دیگران تجربه کنند. همچنین ممکن است که تغییر، بیشتر طول بکشد.
با وجود این، هیچ مداخله روانشناســى مثبتى وجود ندارد که براى همه افراد مفید 
باشد، زیرا ما به اندازه DNA خود، منحصر به فرد هستیم و به همین دلیل، ظرفیت 

متفاوتى براى بهزیستى و نوسانات آن در سراسر زندگى داریم.
آیا مى توان گفت که مقدر شده است ما ناراضى باشیم؟ برخى از افراد ممکن است کمى 
بیشتر از دیگران براى افزایش رفاه خود تالش کنند و این مبارزه ممکن است به این 
معنى باشــد که آن ها براى دوره هاى طوالنى ترى ناراضى خواهند بود. این افراد در 

موارد شدید، ممکن است هرگز سطوح باالیى از شادى را تجربه نکنند.
با وجود این، برخى دیگر که انعطاف پذیرى ژنتیکى بیشترى دارند، نسبت به محیط 
حساس تر هستند و ظرفیت بیشترى براى تغییر دارند، ممکن است بتوانند با در پیش 
گرفتن یک سبک زندگى سالم و انتخاب کردن زندگى و کار در محیطى که شادى 
و توانایى آن ها را براى رشد افزایش مى دهد، رفاه خود را بهبود ببخشند و رشد کنند.

باید توجه داشــت که ژنتیک حتى اگر نقش مهمى در بهزیســتى ما داشــته باشد، 
تعیین نمى کند که ما چه کســى باشیم. آن چه مهم اســت، انتخاب هایى است که 
ما در مورد محــل زندگى، فردى که بــا او زندگى مى کنیم و نحــوه زندگى کردن 
داریم. این انتخاب ها هم بر شــادى ما و هم بر شــادى نســل هاى بعــدى تأثیر

 مى گذارند.

شا
پژوهشگران آمریکایى در پروژه جد

شاد بودن افراد پرداخته اند.
مقاله تأثیرگذار پژوهشگران  نشاند
0تعیین مى شود، 10 درصد به شرایط آن
عمدى“ که عمدتا مثبت یا منفى بود
روان متصدیان ”کیکخوشحالى“ به

شادى تصمیم بگیرند.
گسترده کیک خوشحالى به طور
در مورد ژنتیک بود که بى اع
براى
دادن

شادى
همین
ظاهر مى
”سرشت
مولکولى
مولکولى اس
طور مداوم بر
مى گذارند که به افر
نمونه، برون گرایى که از
کمک مى کند گروه هاى دوس
محیط نیز به همین ترتیب، بیان ژ
مادران باردار در معرض قحطى قرار

کرد و در نتیجه، تغییرات شیمیایى ایج
این موضوع موجب شد که نوزادان، ک
بیمارى هاى قلبى- عروقى به دنیا بی

آنتى بیوتیک ها را سر ساعت و با دستور پزشک مصرف کنید زیرا آنها وقتى 
موثر هستند که غلظتشان در خون به مقدارى مشخص رسیده و همان قدر 

باقى بماند
آنتى بیوتیک ها فقط روى باکترى ها اثرگذار هستد و اگر عامل بیمارى ویروس 
یا قارچ باشد، بى تاثیر خواهند بود. مثال اگر کسى به سرماخوردگى ویروسى 
یا آنفلوآنزا مبتال باشــد، آنتى بیوتیک ها نه تنها هیچ کمکى نمى کنند بلکه 
ممکن است باعث ایجاد مقاومت میکروبى شوند که این پدیده از بزرگترین 
چالش هاى پیش روى دنیا اســت. زمانى کــه آنتى بیوتیک ها را بى جهت 
استفاده مى کنیم باکترى هاى مفید، نابود شده و باکترى هاى مضر، قوى تر 
شده و دیگر آنتى بیوتیک ها بر آنها اثر نمى گذارند؛ بنابراین نباید بدون توصیه 

پزشک از آنتى بیوتیک ها استفاده کرد.
آنتى بیوتیک ها وقتى موثر هستند که غلظت آنها در خون به مقدارى مشخص 
رسیده و همان قدر باقى بماند و اگر نامرتب مصرف شوند؛ سطح شان در خون 

تغییر کرده و باکترى ها شروع به تکثیر مى کنند.
موقع تجویز آنتى بیوتیک از پزشک درباره عوارض آن،   بهترین زمان مصرف، 

تداخل با سایر داروها و طریق مصرف را بعد، قبل یا هنگام غذا بپرسید.
در خانم هاى باردار برخى آنتى بیوتیک ها از جفت عبور کرده و به جنین آسیب 
مى زند. همچنین در دوران شیردهى نیز برخى داروها از طریق شیر وارد بدن 
کودك مى شود؛ بنابراین خانم باردار و شیرده باید این موضوع را با پزشک 

خود در میان بگذارد تا از آنتى بیوتیک  بى خطر استفاده شود. 

عفونت هلیکوباکتر 
چه بالیى سر معده مى آورد 

درمان یک بیمارى مزمن 
با آب پرتقال

آنتى بیوتیک ها را
 سر ساعت مصرف کنید

نگرانى بزرگ براى چپ دست ها

درصدى از جامعه را چپ دست ها تشکیل میدهند که این افراد به دلیل چپ 
دست بودن ویژگى ها و شرایط متفاوتى نسبت به بقیه افراد جامعه دارند.

تحقیقات گســترده اى در این باره انجام شــده اســت و به این نتیجه 
رسیده اند که چپ دست بودن، عامل ایجاد مشکالت نیست اما افرادى 
که چپ دست هستند، بیشــتر در معرض این وضعیت ها و یا حتى مرگ 

زودرس قرار مى گیرند.
با خطرناك ترین مورد، مطلب را شروع مى کنیم. مطالعات نشان مى دهد 
که چپ دست بودن ممکن است عاملى براى عمر کوتاه افراد باشد، زیرا 
آن ها بیشتر در معرض مشکالت و بیمارى ها هستند و در زندگى هم با 
مشکالت زیادى مواجه مى شوند. مطالعاتى در انگلستان نشان مى دهد 
که افراد چپ دست 5 برابر احتمال بیشترى براى خطرات تصادف نسبت 

به راست دستان دارند.
نوشتن با دست چپ به معناى این است که شما در معرض خطر بیشترى 
براى بیمارى هاى روانى هستید.مطالعه اى در سال 2013 صد ها نفر را 
در این باره بررســى کرده است و نشــان مى دهد که 40 درصد بیماران 
اسکیزوفرنى چپ دســت بوده اند و 10 درصد آن ها راست بوده اند. چپ 
دست بودن مى تواند عاملى براى مشکالتى مثل بیش فعالى در افراد باشد.

همه ما باید چکاپ هاى منظم داشــته باشــیم و ســعى کنیم که از این 
مشــکالت دور بمانیم و یــا هر چه زودتــر از آن ها پیشــگیرى کنیم.

 مطالعه اى در روزنامه بریتانیایى سرطان ثابت کرده است که افراد چپ 
دست در معرض خطر بیشترى براى ابتال به سرطان سینه مخصوصًا بعد 

از یائسگى؛ نسبت به افراد راست دست هستند.

ممکن اســت کالس هاى درس براى چپ دستان کالفه کننده باشد اما
 آن ها باید بدانند که تنها نیســتند و همه چپ دستان این مشکل را دارند. 
مطالعه اى در سال 2009 نشان مى دهد که کودکان چپ دست معموال 
از لحاظ تحصیلى نسبت به کودکان راست دست سطح پایین ترى دارند. 
معموًال نمره هاى آن ها پایین تر اســت و مهارت هاى شان دیرتر شکل 
مى گیرد. مطالعه اى در دانشگاه آمریکا نشان مى دهد که افراد چپ دست 
معموًال خطر بیشترى براى ابتال به اختالالت حرکتى دارند که این اختالل 
باعث مى شود تا شب ها موقع خواب مشکالتى مثل بى قرارى دست و پا 
داشته باشند و خوابشان بى کیفیت شود.طبق مطالعات انجام شده معموًال 
افراد چپ دست، عالئم استرس و جراحت را بیشتر از خودشان نشان مى 
دهند. به عنوان مثال زمانى که فیلم ترسناك مى بینند، بیشتر تحت تاثیر 

انرژى منفى قرار مى گیرند و احساسات منفى آن ها بیشتر است.
شاید نوشتن با دست چپ به معناى این باشد که شما نمى توانید به اندازه 
افراد راست دســت پول در بیاورید. مطالعاتى در دانشگاه هاروارد به این 
نتیجه رسیده است که حقوق افراد چپ دست بین 9 الى 19 درصد کمتر از 
افراد راست دست است و احتمال این که این افراد از دانشگاه اخراج شوند 

بیشتر است.
 آیا تا به حال برایتان پیــش آمده که بخواهید بعد از یک آســیب روحى 
خودتــان را پیدا کنید اما به نتیجه اى نرســید؟ این موضــوع براى افراد 
چپ دســت بیشــتر اتفاق مى افتد و طبق مطالعات؛ افراد چپ دســت 
بیشتر در معرض ابتال به احساســات منفى و نیاز براى کنار آمدن با این 

احساسات دارند.

سردرد تنها یکى از عالئم دندان قروچه شبانه کودکان و بزرگساالن 
مى باشد.

زمانى که از موضوعى ناراحت هستید، مدام آن را در ذهنتان تصور مى 
کنید و دیگر هیچ احســاس و کنترلى روى بدن خود ندارید. در چنین 

وضعیتى سیستم بدنى شما در حال ایجاد سلول هاى جدید مى 
باشد و سعى مى کند شما را شاد و سالم نگه دارد اما شما 

مدام درگیر افکار و مشکالت خودتان  هستید.

1. آسیب به پوشش روى سطح دندان
ممکن است زمانى که براى چکاپ به دندانپزشک 
مراجعه مى کنید، پزشــکتان متوجه شــود که یک 
پوشش روى سطح دندان شما وجود دارد. همچنین 
یک تراشــیدگى روى ســطح دندان تان مشــاهده 

مى کند که گاهــى اوقات نیازمند یک کار پزشــکى 
جدى روى آن اســت. اگر دندان قروچه کردن شــما 

باعث آســیب دیدگى بــه دندان شــود، 
حفــره هــاى دندانى بــا این

 پوشش هاى به وجود آمده 
پر مى شوند و در نتیجه 
دندانپزشک باید سعى 
کند فضاهاى خالى را 
هرچه سریع تر پر کند 

تا مشکلى ایجاد نشود.

2. سر درد
سردرد و مشکالت دندانى 
معموال بــا یکدیگر مرتبط 
هســتند و در چنیــن حالتى 
عضــالت گــردن ســفت 

مى شود و مشکالت دیگرى به وجود مى آید که ناشى از دندان قروچه شبانه 
است.  عضالت فک در چنین حالتى بیش از حد کار مى کنند و در نتیجه درد 

شدیدى را ایجاد مى کنند که به سر منتقل مى شود.

3. دندان درد
بسیار طبیعى اســت، زمانى که دندان هاى خود را روى هم فشار 
مى دهید، دچار دندان درد مى شوید. این دندان درد یک نوع 
پاسخ محافظتى براى مراقبت از دندان ها است. در چنین 
حالتى عالوه بر دندان درد، دندان شما نسبت به سرما و 
باکترى هم حساس مى شود. مثال زمانى که یک چیز 
گرم یا ســرد را گاز مى زنید، حساسیت را در دندان خود 

احساس خواهید کرد.

4 . درد صورت
حتماً تجربه داشتید حتى بعد از یک ورزش سنگین در باشگاه 
دچار بدن درد مى شــوید. صورت شما هم همین حالت را 
دارد. دندان قروچه کردن یک فعالیت عمیق 
و شدید اســت که عضالت صورت را 
درگیر مى کند و در نتیجه صورت درد 

جزء عالیم آن است.
در واقع صبح که بیدار مى شوید، 
احساس ناراحتى در ناحیه دندان 
و صورت خود دارید و همچنین 
ممکن اســت عضالت صورت 
هنگام لمــس شــدن، دچار 
ســوزش و درد شــوند و در 
نتیجه در چنین حالتى حتما 
باید به دندان پزشک مراجعه 

کنید.

سردرد و دندان درد، عالئم یک بیمارى شبانه است
 از عالئم دندان قروچه شبانه کودکان و بزرگساالن 

وعى ناراحت هستید، مدامآن را در ذهنتانتصور مى
 احســاس و کنترلى روى بدن خود ندارید. در چنین 

 بدنى شما در حال ایجاد سلول هاى جدید مى 
کند شما را شاد و سالم نگه دارد اما شما 

 و مشکالت خودتان  هستید.

شش روى سطح دندان
ى که براى چکاپ به دندانپزشک 
زشــکتان متوجه شــود که یک 
ح دندان شما وجود دارد. همچنین 
روى ســطح دندان تان مشــاهده 

ى اوقات نیازمند یک کار پزشــکى 
ــت. اگر دندان قروچه کردن شــما 

دگى بــه دندان شــود، 
بــا این ندانى

جود آمده 
تیجه 
سعى 
ى را 
ر کند 

شود.

ت دندانى 
گر مرتبط 
ــن حالتى 
ن ســفت 

مى شود و مشکالت دیگرى به وجود مى آید که
است.  عضالت فک در چنین حالتى بیش از حدک
شدیدى را ایجاد مى کنند که بهسر منتقل مىشو

3. دندان درد
بسیار طبیعى اســت، زمانى که دندان
مى دهید، دچار دندان درد مى شو
پاسخ محافظتى براى مراقبت
حالتى عالوه بر دندان درد،
باکترى هم حساس مى شو
یا ســرد را گاز مى زنید گرم

احساس خواهید کرد.

4 . درد صورت
حتماً تجربه داشتید حتى بعد از یک
دچار بدن درد مى شــوید. صو
دارد. دندان قروچه
و شدید اسـ
درگیر مى
جزء عال
در واقع
احساس
و صو

ممکن
هنگ
سـ
نتی
با
کن

م

پژوهشــگران با انجام یک مطالعه عالئم 
بیماران دچار باکترى هلیکوباکتر پیلورى و 
بیماران بدون عفونت هلیکوباکتر پیلورى را 

با یکدیگر مقایسه کردند.
عفونت هلیکوباکتر پیلورى مهم ترین عامل 
خطر براى التهاب معده (گاستریت) و زخم 
معده اســت؛ اما عواملى غیر از هلیکوباکتر 
پیلــورى در آن دخیــل هســتند. باکترى 
هلیکوباکتر پیلــورى یکى از شــایع ترین 
عوامل بیمارى زاى دستگاه گوارش در جهان است. این باکترى باعث التهاب مزمن معده، زخم معده و سرطان 

معده مى شود.
عفونت هلیکوباکتر پیلورى در سرتاسر جهان شایع اســت، اگرچه میزان بروز دقیق آن ناشناخته باقى مانده 
است. همچنین شیوع این عفونت، بسته به منطقه جغرافیایى نیز تفاوت دارد. بسیارى از مطالعات قبلى نشان 
داده اند که میزان و خطر ابتال به عفونت در کشورهاى در حال توسعه با وضعیت اجتماعى-اقتصادى پایین، به 

طور قابل توجهى باال است.
راه هاى اصلى انتقال این باکتــرى، غذاى آلوده و انتقال از طریق مدفوعى- دهانى اســت. به همین دلیل، 
گسترش اقدامات بهداشتى براى کاهش این عفونت ضرورى است. برخى حیوانات مانند گربه ها، سوسک ها، 

میمون هاى رزوس، ماکاك دم خوکى و گوسفند میزبان اصلى باکترى هلیکوباکتر پیلورى هستند.
استعداد ژنتیکى میزبان در عفونت هلیکوباکتر پیلورى بسیار مهم است. بر اساس مطالعات قبلى، بیش از 90 
درصد از زخم هاى دوازدهه(اثنى عشــر) و 60 درصد از زخم هاى معده با عفونت هلیکوباکتر پیلورى مرتبط 
هستند؛ ولى با این حال، هنوز ارتباط این زخم ها با باکترى هلیکوباکتر پیلورى، به طور کامل شناخته نشده 
است. برخى مطالعات نشان مى دهد که شیوع هلیکوباکتر پیلورى بسیار بیشتر از زخم معده است. بنابراین 
این سوال مطرح مى شود که چرا همه بیماران مبتال به عفونت هلیکوباکتر پیلورى به بیمارى زخم معده مبتال 
نیستند؟ از سوى دیگر، بسیارى از بیماران مبتال به زخم معده از نظر عفونت هلیکوباکتر پیلورى منفى هستند.

براى تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلورى، روش هاى مختلفى وجود دارد. این روش ها را مى توان به دو دسته 
روش هاى آندوسکوپى (تشخیص از طریق آندوسکوپى) و غیر آندوسکوپى (مانند روش هاى بافت شناسى، 

آزمایش سریع اوره آز، کشت، سرولوژى، تست تنفس اوره و تکنیک هاى مولکولى) تقسیم کرد.
با توجه به نقش مهم هلیکوباکتر پیلورى در زخم معده و سایر اختالالت گوارشى و همچنین نقش احتمالى 
سایر عوامل، ضرورى است که بیماران داراى تست مثبت و منفى هلیکوباکتر پیلورى با یکدیگر مقایسه شوند. 
بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه تظاهرات بالینى و یافته هاى آندوسکوپى و هیستوپاتولوژیک 

بیماران با و بدون عفونت هلیکوباکتر پیلورى را با یکدیگر مقایسه کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع هلیکوباکتر پیلورى با تعداد اعضاى خانواده و وضعیت تاهل ارتباط دارد. 
یافته هاى این بررسى همچنین نشان داد که عفونت هلیکوباکتر پیلورى وابسته به جنس نیست و مصرف 
الکل، سیگار کشیدن و استفاده از داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى (NSAIDs)، بروز عفونت هلیکوباکتر 

پیلورى را افزایش نمى دهد.

نتایج مطالعه اى جدید نشان مى دهد که آب پرتقال 100 درصد 
طبیعى مى تواند به مبارزه با التهاب و فشــار اکسایشى در بزرگساالن 

کمک کند.
محققان مى گویند نوشیدن 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.
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 اســت که مى توانند التهاب و فشار 

اکسایشى را کاهش دهند.»
این تحقیق، مطالعات منتشــر شده مربوط به مصرف آب 
پرتقال 100 درصد طبیعى و نشانگرهاى التهاب و فشار 

اکسایشى را مورد بررسى قرار داد.

یمارى مزمن 
تحقیقات گســترده اى در
رسیده اند که چپ دست بود
که چپ دست هستند، بیشـ

زودرس قرار مى گیرند.
با خطرناك ترین مورد، مطلب
که چپ دست بودن ممکن
آن ها بیشتر در معرض مشک
مشکالت زیادى مواجه مى
5که افراد چپ دست5 برابر ا

به راست دستان دارند.
نوشتن با دست چپ به معناى
براى بیمارى هاى روانى هس
در این باره بررســى کرده ا
اسکیزوفرنى چپ دســت ب
دست بودن مىتواند عاملى
همه ما باید چکاپ هاى منظ
مشــکالت دور بمانیم و یـ
 مطالعه اى در روزنامه بریتا
دست در معرض خطر بیشتر
از یائسگى؛ نسبت به افراد را

0نمى دهد که آب پرتقال100 درصد 
التهاب و فشــار اکسایشىدر بزرگساالن

0آب پرتقال 100 درصد طبیعى به طور قابل 
6کین 6، نشانگر اصلى التهاب، هم در بزرگساالن 

مى شود. همچنین دو نشانگر اصلى التهابى و فشار 
.

ایجاد یا پیشرفت برخى بیمارى هاى  ش کلیدى در
لبى و دیابت داشته باشد.

ص تغذیه در مرکز فلوریدا، مى گوید: «ما مى دانیم که
ى حاوى تعدادى مواد مغذى مانند ویتامین 

ســت که مى توانند التهاب و فشار 

ـر شده مربوط به مصرف آب
نشانگرهاى التهاب و فشار

داد. ر
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نشســت صمیمانه و هم اندیشــى فعاالن جامعه 
معلوالن با حضور على قاسم زاده شهردار اصفهان، 
مجتبى شاه مرادى معاون فرهنگى، وحید مهدویان 
معاون معمارى و شهرسازى و مهدى بقایى معاون 
خدمات شــهرى شــهردارى و حجت االســالم 
مهروى پور رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شوراى شهر اصفهان در آستانه روز جهانى 
معلوالن در ســالن کنفرانــس کتابخانه مرکزى 

اصفهان برگزار شد.
در این نشست نمایندگانى از جامعه معلوالن جسمى 
حرکتى، نابینایان و کم بینایان، ناشنوایان، بیماران 
مبتال به اى ال اس و اتیسم دغدغه ها و پیسنهادات 
خود در جهت بهبود وضعیت شــهر براى حضور 
معلوالن و ایجاد فرصت هاى برابر بــراى آنها را 
بدون واسطه و به صورت چهره به چهره با شهردار 
اصفهان و سایر مسئوالن شهرى در میان گذاشتند.
شــهردار اصفهان در این نشســت با بیان اینکه 
مدیریت شهرى از حدود 20 ســال پیش تاکنون 
به مناسب سازى شهر براى حضور معلوالن پرداخته 
اســت، تأکید کرد از امروز به بعد وظیفه او در قبال 

معلوالن سنگین تر شده است.
على قاسم زاده افزود: با مشورتى که در این نشست 
با همکاران خود داشتم مقرر شد کارگروهى براى 
اشتغال معلوالن و ایجاد بازارچه براى ارائه تولیدات 
آنها تشکیل دهیم که معاون خدمات شهرى در این 
زمینه اختیار تام دارد. همچنین عزم معاون معمارى 
و شهرسازى، معاون فرهنگى و معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردارى اصفهان براى برنامه ریزى و 

فعالیت در حوزه معلوالن جزم است.
وى با بیان اینکه در دفتر من به روى تمام معلوالن 
باز است، تأکید کرد استقرار میز خدمت به معلوالن 

در شهردارى هاى مناطق را پیگیرى خواهد کرد.

محمد نیک زاد مشاور مدیرکل بهزیستى در امور 
نابینایان نیز فرصت برابر را تنها خواسته معلوالن 
دانست و گفت: این درخواست به معناى این نیست 
که ما تافته جدا بافته باشیم بلکه هر فرصتى براى 
افراد عادى در نظر گرفته مى شــود براى معلوالن 

نیز مهیا شود.
وى افــزود: متأســفانه معلــوالن در ادارات و 
شهردارى هاى مناطق با مشکالت زیادى مواجه 
مى شوند در حالى که طبق قانون حمایت از حقوق 
معلوالن فضاى تمــام ادارات باید براى معلوالن 
مناسب  سازى شــود و بخشــى به ارائه خدمت به 

آنها اختصاص یابد. همچنین قانون عصاى سفید 
در راهنمایى و رانندگى رعایت نمى شــود و موانع 
موجــود در پیاده روها و اماکــن عمومى، اختالف 
سطح فروشــگاه ها از زمین و پارك موتورسیکلت  
در پیاده روها دیگر مشکالت معلوالن براى حضور 

در شهر است.
نیک زاد مشــکل پارك موتورسیکلت ها را مربوط 
به کمبود پارکینگ دانســت و از شهردار اصفهان 

خواست این زیرساخت ها را در شهر فراهم کند.
سیدمحمد منصورى مشاور استاندار اصفهان در امور 
معلوالن نیز با بیان اینکه خوشبختانه نگاه جامعه 

به معلوالن در حال تغییر اســت، گفت: امیدوارم 
شهروندان و به ویژه مسئوالن به بلوغى برسند که 

معلوالن را هم ببینند.
وى با بیان اینکه مناسب ســازى معابر و فضاهاى 
شــهر امروز براى ما و فردا براى شماست، تصریح 
کرد: افراد سالم هیچ گاه نمى توانند ضمانت دهند 
که در آینده معلول نمى شوند بنابراین باید به سوى 
مناسب ســازى افکار و اندیشه ها برویم. همچنین 
در زمینه اشتغال معلوالن و اختصاص بازارچه اى 
براى فروش تولیدات آنها قول هایى در دوره هاى 
گذشته شهردارى داده شد که امیدوارم در این دوره 

پیگیرى شود.
معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان نیز 
در این نشست تأکید کرد در حوزه معلوالن دو وظیفه 
اصلى شامل آموزش به شهروندان درباره معلوالن و 
نوع تعامل با آنها و آموزش به خود معلوالن بر عهده 

این سازمان است.
سعید امامى با اشــاره به برنامه ریزى براى اجراى 
برنامه هاى متنوع در ایــن دو حوزه اضافه کرد: در 
چند روز اخیر گالرى شهرى به آموزش شهروندان 
درباره معلوالن و نوع نگاه به آنها اختصاص یافت. 
همچنین از روز یکشــنبه مجموعه نمایشگاهى 
در گذر چهارباغ به معلــوالن اختصاص مى یابد تا 
به عرضه توانمندى هــاى خود بپردازند. همچنین 
آمادگــى داریم در حــوزه اشــتغال و کارآفرینى 
و همچنیــن ورزشــى و تفریحى بــه معلوالن 

خدمات رسانى کنیم.
وى با بیان اینکه آمادگى داریم ایده هاى معلوالن 
در حوزه هاى گوناگون هنرى، فرهنگى، اجتماعى، 
ورزشى و تفریحى را اجرا کنیم، گفت: در این حوزه 
باید از شعارزدگى دورى کنیم تا شهروندان احساس 
کنند در راستاى شعار «اصفهان من شهر زندگى» 

گام هاى اجرایى واقعى برداشته شده است.
در پایان این نشســت، ســه تابلوى اینفوگرافیک 
اداره اجتماعى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان با عنوان هاى «دستان ما، کالم 
ماســت»، «دســتم را نگیر؛ راهم را هموار کن» و 
«چشمان من باش» رونمایى شد. همچنین عاطفه 
محمدزاده نقاش و نویســنده کتاب کودك و عضو 
جامعه معلوالن کوتاه قامت دو کتاب خود را به شهردار 
اصفهان هدیه کرد و شهردار اصفهان نیز اعالم کرد از 

چاپ کتاب سوم او حمایت خواهد کرد.

هم اندیشى فعاالن جامعه معلوالن با مدیریت شهرى برگزار شد

شهر صداى معلوالن را بشنود

با حضور مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
زنگ آب در منطقه براآن وکرارج در شرق اصفهان نواخته شد.

نسرین باباپور در این مراســم که با حضور بیش از 60 دانش آموز برگزار شد 
گفت: زنگ آب همه ساله به همت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و 
مشــارکت کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و اداره کل آموزش و 
پرورش با هدف نهادینه کردن مصرف درست آب در بین کودکان و نوجوانان 

نواخته مى شود.
وى افزود: ذخیره آب به معنى ذخیره زندگى است و با توجه به مشکالت ناشى 
از خشکسالى و کم آبى موجود، بهینه ســازى مصرف آب و رعایت الگوى 

مصرف، یک وظیفه همگانى به شمار مى رود.
مدیر آبفاى براآن و کرارج نیز گفت: عالوه بر زنگ آب، برنامه هاى آموزشى 
در خصوص مصرف بهینه آب نیز  در قالب ســه شنبه هاى شادابى از طریق 

برنامه آموزشى شاد براى دانش آموزان منتشر مى شود.
صالح ســلمانى همچنین ازدانش آموزان، معلمان و مربیان کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان خواست به پرسش شــادابى سال 1400 مبنى 
بر این که «چگونــه از آب حمایت کنیم تا به ایران قــوى مورد نظر رییس 
جمهور محترم برسیم؟» پاســخ گفته و آثار خود را به دبیرخانه این فراخوان 

ارسال کنند.   
گفتنى است در پایان «زنگ آب» توســط مدیرکل کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان اســتان، مدیرآبفاى منطقه بــراآن و کرارج و جمعى از 
مسئوالن محلى نواخته شد و دانش آموزان نیز از برنامه هاى شاد این مراسم  

با شعار «من مراقب آب هستم» استفاده کردند.

نواخته شدن زنگ آب 
در منطقه براآن وکرارج

نمایشــگاهى از آثــار نگارگــرى ایــران، متعلق به 
گنجینه هاى موزه ملى ملک، مــوزه هنرهاى معاصر 
اصفهان، موزه رضا عباســى و کاخ موزه چهلســتون، 
بعدازظهر جمعه 12 آذر 1400 (3 دسامبر 2021) در موزه 

هنرهاى کلکسیون شانگهاى افتتاح شد.
مهدى تمیزى مدیر موزه هنرهــاى معاصر اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: یکــى از پویاترین وجوه فرهنگى 
جوامع در هر دوره اى، هنر آن ملت اســت، هنرى که 
برآمده از فرهنگ، زیست، ادبیات، آداب و رسوم اجتماعى 
بوده که در پناه زیبایى شناسى، به نمونه اى نادر، گویا و 

نسخه اى تاریخى تبدیل مى شود.

وى با اشاره به این که نام نمایشگاهى که در شانگهاى 
چین افتتاح مى شود "گنجینه هاى مشرق زمین" است و 
به نگارگرى ایران مى پردازد، افزود:  در این نمایشگاه که 
با توجه به رعایت مقتضیات دوران کرونا برگزار مى شود، 
مجموعه اى از تصاویر آثار نگارگرى ایرانى از چهار موزه، 

انتخاب و در چین به تماشا در مى آید. 
تمیزى خاطرنشان کرد: برگزارى این نمایشگاه بر عهده 
بنیاد هنرى بردبار و موزه هنرهاى کلکسیون شانگهاى 
بوده که از  3 دسامبر 2021 (12 آذر 1400) افتتاح شده 
و  تا 27 فوریه 2022 (8 اسفند 1400) در موزه هنرهاى 

کلکسیونى شانگهاى برپا خواهد بود.

شکوه «گنجینه هاى مشرق زمین» در چین

طى احکامى جداگانه از سوى مهندس"محمدعلى عزیزى" شهردار فالورجان، معاون 
ادارى و مالى، معاون فرهنگى، تفریحى و ورزشى، معاون اجرایى و خدمات شهرى، مدیر 

ناحیه یک"گارماسه" و مشاور فرهنگى، تفریحى و ورزشى این شهردارى معرفى شدند.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى و شــوراى اسالمى شــهر فالورجان؛ مهندس 
محمدعلى عزیزى طى برگزارى مراسمى از زحمات مهندس حمیدرضا قاسمى معاون 
پیشین ادارى و مالى تقدیر و به عنوان معاون جدید فرهنگى، تفریحى و ورزشى معرفى و 
مهندس محمد مقدم فر را به عنوان معاون جدید ادارى و مالى این شهردارى معرفى نمود. 
همچنین از زحمات مهندس حجت اله رضایى معاون پیشین اجرائى و خدمات شهرى 
شهردارى فالورجان تقدیر و وى به عنوان مدیر ناحیه یک"گارماسه" معرفى و طى حکمى 
داریوش ناصرى به عنوان معاون جدید اجرائى و خدمات شهرى منصوب شد. الزم به 
ذکر است از زحمات داریوش ناصرى مدیر پیشین ناحیه یک"گارماسه" نیز تقدیر گردید.

در ادامه ضمن تقدیــر از زحمات امین الــه رهنما معاون پیشــین فرهنگى، تفریحى 
و ورزشــى، شــهردار فالورجان وى را به عنوان مشــاور فرهنگى، تفریحى، ورزشى

 خود منصوب نمود.

5 انتصاب جدید در شهردارى فالورجان

گروه فــوالد مبارکه با حضور فعــال در هجدهمین نمایشــگاه بین المللى متالورژى 
(ایران متافو) کــه از 14 تــا 17 آذرمــاه 1400، در محــل دائمى نمایشــگاه هاى 
بین المللى تهــران میزبــان بازدیدکننــدگان و عالقه مندان بــه حوزه هاى مرتبط 
با صنعــت و معدن خواهــد بود، بــه ارائــه آخریــن دســتاوردهاى صنعتى خود 

مى پردازد.
نمایشگاه ایران متافو شامل 7 بخش اســت و تولیدکنندگان و صنعت گران در این 7 
بخش، محصوالت خود را طى 4 روز براى شــرکت کنندگان ارائــه مى کنند. معرفى 
توانمندى ها و محصوالت، برقرارى ارتباط مســتقیم با مشــتریان، شــناخت رقبا و 
محصوالت آنان، ارتباط با تأمین کنندگان مواد خام، به روزرســانى دانش تخصصى، 
فرصت جذب سرمایه گذار و انعقاد قراردادهاى متعدد ازجمله فرصت هایى است که این 

نمایشگاه براى شرکت کنندگان فراهم مى آورد.
فوالد مبارکه به همراه شرکت هاى زیرمجموعه خود در هجدمین نمایشگاه متالورژى 

تهران از 14 تا 17 آذرماه در محل نمایشگاه هاى بین المللى از ساعت 9 تا 17 پذیراى 
بازدیدکنندگان و عالقه مندان داخلى و خارجى است.

ارائه آخرین دستاوردهاى صنعتى گروه فوالد مبارکه

جمعى از خبرنگاران معلول استان اصفهان با حضور در ذوب آهن اصفهان از خط تولید 
این شــرکت بازدیدکرده و در جریان روند فعالیت ها و آخرین شرایط تولیدى آن قرار 

گرفتند.
علیرضا امیرى مدیر روابط عمومى ذوب آهن اصفهان در این دیدار با تشریح تاریخچه 
تاسیس شرکت و بیان خدمات و مســئولیت هاى اجتماعى آن گفت: مسئولین ذوب 
آهن اصفهان از امر خطیر اطالع رسانى و زحمات خبرنگاران مطلع بوده و آشکار است 
که انجام چنین رســالتى از طرف خبرنگاران  معلول در جامعه بر اهمیت و ارزش کار 

آن ها مى افزاید.
وى افزود: نگاه ما به معلولین بدون هیچ پیش فرضى است وآن ها را نیز همچون دیگر 

افراد جامعه دانسته و آماده همکارى هاى رسانه اى متقابل با آن ها هستیم.

بازدید خبرنگاران معلول استان از ذوب آهن 

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان در مراسم تقدیر 
از خدمات مدیر اســبق برق منطقــه 8 و دیگر مدیران 
مجموعه صنعت برق در شرق اصفهان خبر از تغییر مفاد 

اساسنامه شرکت داد و گفت عنوان شهرستان 
از شرکت توزیع برق اصفهان حذف مى شود.

مهندس حمیدرضا پیرپیران گفت: با توجه به 
اینکه شهرهاى جرقویه، هرند، ورزنه و کوهپایه 
تبدیل به شهرستان شــده و در آن فرماندارى 
مستقر شده اســت پیگیرى هاى الزم در این 
خصوص از طریق شــرکت مــادر تخصصى 

توانیر در دست اقدام است.
وى در ادامه تصریح کرد: ارائه خدمت به مردم 
کاربزرگى است که باید جدى گرفته شود چرا 
که زمان در گذر است و آنچه که از ما به یادگار 
مى ماند تالش شبانه روزى ما است که تاثیرات 

آن نه تنها براى زمان حال موثر است بلکه در آینده نیز 
اثر گذار خواهد بود و همچنین دومین یادگارى از ما شیوه 
و روش رفتار ما با مردم است که در اذهان آنها به جا ى 

مى ماند واینکه آیا فکر مثبتى را براى مردم خلق نمودیم 
و یا دیدگاه منفى از سازمان را به مردم تسرى مى دهیم.

وى در بخش دیگرى از ســخنان خود گفــت: تعامل 

با فرمانداریها، شــوراى شهر و شــهر دارى هاى شرق 
اصفهان بســیار خوب بوده اســت که موجب شده گره 
زیادى از مشکالت مردم این منطقه باز شود اما به نظر 

مى رسد اقتصاد شرق اصفهان باید تغییر کند.
وى در ادامه اظهار داشــت: اینکه مردم شرق خواهان 
حقابه خود هستند بسیار بجاست اما به نظر مى رسد مردم 
شــرق اصفهان نباید تنها به شغل کشاورزى 
وابسته باشــند و دراین راستا شــرکت توزیع 
برق اصفهان با ایجاد زیر ساخت هاى مختلف 
شرایط مشــاغل مکمل را براى ایشان ایجاد 

مى نماید.
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد :با توجه به 
اینکه درمنطقه شرق اصفهان انرژى خورشید 
به وفور موجود اســت پیاده ســازى سلولهاى 
فتوولتاییک از اهمیت زیادى برخور دار اســت 
و کشاورزان مى توانند در کنار شغل کشاورزى 
سهم دار نیروگاه هاى خورشیدى نیز باشند و ما 
براى انجام دادن این پروژه بیش از 200 کیلومتر 
شبکه 20 کیلوولت را در این منطقه احداث نمودیم و امید 
اســت که در آینده نزدیک نیز400 کیلومترشــبکه 20 

کیلوولت را عملیاتى و اجرا کنیم.

کشاورزان مى توانند سهمدار نیروگاه هاى خورشیدى نیز باشند 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در نشست صمیمانه با تعدادى از معلوالن شاغل در این 
مجموعه گفت: معلولیت به هیچ عنوان به معناى محدودیت نیست و در همین راستا باید 
شرایطى مهیا شود که از ظرفیت هاى این عزیزان در محیط کارى بیش از پیش، استفاده 

شود. به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى در این نشست 
که با حضور تعدادى از معاونین و مدیران این مجموعه برگزار شد؛ با اشاره به قابلیت هاى 
منحصر به فرد بسیارى از معلوالن اظهار کرد: معلولیت یک ناتوانى جزئى جسمى است 
که خداوند از روى حکمت براى آدمى مقدر کرده است؛ در حالى که درهاى نبوغ و هوش 
را براى شخص معلول گشوده است و تجربه نشان داده که در بسیارى از موارد قابلیت ها، 

کارایى و همت افراد معلول در محیط کار بیشتر از افراد سالم است.
وى افزود: از سال 1992 از سوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد روز 3 دسامبر یا 12 آذر 
به عنوان روز جهانى معلولین مشخص شده که نشان از اهمیت توجه به شرایط و کیفیت 

زندگى این قشر پانصد میلیونى جهان دارد.
قربانى ادامه داد: نعمت سالمتى یک موهبت الهى است که براى هیچ کسى تا پایان عمر 
تضمین شده نیست و هر کسى ممکن است به خاطر حادثه اى دچار معلولیتى شود و این 

نباید در انگیزه ما در کار کردن خللى ایجاد کند.
اسماعیل قربانى با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به نیازهاى معلوالن افزود: ما همه ى همت 
خود را در راه خدمت به شما عزیزان به کار بسته ایم و در چارچوب اختیارات قانونى از هیچ 

گونه خدمتى دریغ نخواهیم کرد.

لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت هاى معلوالن


