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وقتى مرغ خوردن خیلى خطرناك مى شود!48 ساعت پرحادثه در اصفهانعلى حاتمى به روایت على حاتمىرقابت ایران و 17 کشور براى ثبت خوشنویسى در یونسکو بازهم خیابانى سوژه شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چاى و قهوه 
چه تأثیرى

 بر مغز دارد؟

در اصفهان زنده مى مانیم اما زندگى نمى کنیم
3
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وضعیت 
بازار میوه اصفهان 
در آستانه شب یلدا 

یک فنجان قهوه یا چاى صبحگاهى چند مزیت 
براى تقویت مغز دارد و مى تواند خطر سکته مغزى 

را کاهش دهد.
اگر شما فردى هستید که روزانه قهوه و چاى 

مى خورید، مغز شما ممکن است از شما...

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى استان 
اصفهان گفت: انواع میوه در سطح بازار استان به 
وفور موجود است، اما قدرت خرید مردم کاهش 
یافته و پیش بینى مى شود قیمت میوه در شب یلدا 

افزایش پیدا نکند.
نوروز على اسماعیلى با بیان اینکه هیچ مشکلى 
در تأمین میوه شب یلدا وجود ندارد، اظهار داشت: 
قیمت میوه گران است و مردم قدرت خرید ندارند. 
قیمت میوه ها در شــب یلدا تقریبًا ثابت است و 
پیش بینى مى شــود افزایش قیمتى تا شب یلدا 

نداشته باشیم.
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شدت آلودگى اقلیم اصفهان به روایت مدیرکل محیط زیست در جلسه دیروز شوراى شهر؛ 

تقویت خط آتش گل گهر با 
مهاجم سابق سپاهان

شــنیده ها حاکى از آن اســت که مهاجم برزیلى ســابق دو باشگاه 
اصفهانى به زودى به عضویت آبى پوشان سیرجانى در مى آید.

پس از پایان دیدار فصل گذشته استقالل و سپاهان در ورزشگاه آزادى 
که با پیروزى 2 بر صفر طالیى پوشان...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

علت 
انفجار شنبه شب 

در نطنز 
چه بود؟

از نماد شهرى «سرو» در اصفهان رونمایى شد
در مراسمى با حضور مسئولین و به مناسبت روز جهانى داوطلب؛
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خیز دانیال؛ هم خیز دانیال؛ هم 
براى کفش طال،هم براى کفش طال،هم 

مهندسى لیگمهندسى لیگ
2

2

رئیس کمیته آموزش و پرورش رئیس کمیته آموزش و پرورش 
کمیسیون آموزش مجلس:کمیسیون آموزش مجلس:

اومیکرون بیاید اومیکرون بیاید 
مدارس را مدارس را 

تعطیل مى کنیمتعطیل مى کنیم

رئیس مجلس تشریح کرد؛رئیس مجلس تشریح کرد؛

موعد تقدیم موعد تقدیم 
الیحه الیحه 

بودجه بودجه 14011401
 به مجلس به مجلس
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نخستین اظهار نظر آقاى مشکى پوش نخستین اظهار نظر آقاى مشکى پوش 
درباره کنسرتش در ترکیهدرباره کنسرتش در ترکیه

رضا صادقى: انگار  رضا صادقى: انگار  
قرار است جوان بشوم، 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت شاهین سفر رویا شاهین شهر سهامى 
خاص ثبت 56805 دعوت به عمل مى آید که در جلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده شــرکت که مورخ 1400/10/02 رأس ساعت 8 صبح در محل شرکت 
به آدرس شاهین شهر ترمینال شیشه اى غرفه 7 تشکیل مى گردد حضور بهم 

رسانید. 
دستورات جلسه: 

انتخاب بازرسان اصلى و على البدل شرکت، تصویب  ترازنامه و صورتهاى مالى 
شرکت

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده سهامداران شرکت شاهین سفر رویا 

شاهین شهر (سهامى خاص) 

مقام دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت

 شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه عمومى کلیه 
کارهاى خدمات عمومى نیروگاه اصفهان و هسا را به مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهاي خدماتی معتبر که داراي توانائی مـالی و اجرائی کافی ، 
همچنین سابقه کار مرتبط و داراى مجوز صالحیت ایمنى معتبر از اداره کار و تامین اجتماعى 
و رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل کارگري مورد تائید اداره کل کـار و امور اجـتماعی 
استـان اصفـهان می باشند دعوت می گردد با همراه داشتن مدارك کامل و سوابق اجرائی 
شرکت خود و تائیدیه وزارت کار و اموراجتماعی استان اصفهان ظرف مدت 7 روز از تاریخ 
انتشار این آگهی به اداره تدارکات این شرکت واقع در اصفهان ، ابتداي اتوبان ذوب آهن ، 
انتهاي بلوار شفق ، نیروگاه برق اصفهان مراجعه و سپس نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
اقدام نمایند. ضمنًا اطالع رسانى عالوه بر روزنامه در پایگاه ملى مناقصات و بخش مناقصات 
ســایت نیروگاه اصفهان  به آدرس www.isfahanps.ir  و همچنین سایت  شرکت مادر 
تخصصى تولید نیروى برق حرارتى (پایگاه معامالت) به آدرس www.tpph.ir  قابل رویت 

مى باشد.
تلفن تماس:  5080 و37895081-031 ( اداره تدارکات)

آگهی مناقصه عمومی شماره 1400-4

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

به گــزارش روابــط عمومى شــرکت فوالدمبارکه، 
بیمارستان تخصصى سّیار شــهید آیت ا ... صدوقى 
مستقر در شهر اصفهان که امســال با حضور سردار 
سالمى، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
افتتاح و راه اندازى گردید از حمایت هاى فوالد مبارکه 
بى نصیب نبــوده و این شــرکت بــدون فوت وقت 
برنامه ریزى هاى الزم جهــت رفع کمبود تخت هاى 

این بیمارستان را در دستور کار خود قرار داد.
شــرکت فوالد مبارکه عــالوه بر تأمین اکســیژن 
رایــگان بیمارســتان ها و مراکز درمانگــر بیماران 
کرونایى، با مســاعدت 15 میلیارد ریالى خود، اقدام 
به افزایش ظرفیت 70 عددى تخت هاى بیمارستانى 
بیمارســتان تخصصى سّیار شــهید آیت ا... صدوقى

 کرده است.
در همین ارتباط، اصغر بکرانى، رئیس اداره تجهیزات 
پزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اظهار کرد: از 
تیرماه گذشته تاکنون، شرکت فوالد مبارکه در راستاى 
مســئولیت هاى اجتماعى خود بیــش از 23 هزار تن 
اکسیژن به صورت رایگان به نظام سالمت کشور اهدا 
کرده که اهمیت این موضوع، به ویژه در پیک دامن گیر 

گذشــته بارها مورد تمجید جامعه و مسئوالن وزارت 
درمان و بهداشت قرار گرفته است.

وى افزود: بیش از 23 هزار تن اکسیژن شرکت فوالد 
مبارکه مخازن اکســیژن مایع به 22 دانشگاه علوم 
پزشکى کشور تحویل داده شــده و در 70 بیمارستان 
کشور مصرف شده است که به طور مستقیم به مصرف 
بیماران مبتال به کرونا قرار گرفته اســت. بکرانى با 
اشاره به اینکه مخازن اکســیژن بیمارستان هایى از 
اســتان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى، یزد، 
مرکزى، خوزســتان، خراســان رضوى، مازندران و 
کردستان توسط شــرکت فوالد مبارکه تأمین شده 
است، ادامه داد: هر کپسول 40 لیترى اکسیژن معادل 
7 کیلوگرم اکسیژن دربرمى گیرد که اکسیژن اهدایى 
شرکت فوالد مبارکه معادل 3 میلیون کپسول اکسیژن 

خواهد بود.
وى اذعان داشت: از تیرماه سال گذشته تاکنون معادل 
3 میلیون کپســول 40 لیترى اکسیژن توسط شرکت 
فوالد مبارکه به مخازن بیمارستان هاى کشور تزریق 
شده اســت و به تبع آن بیماران از این اکسیژن منتفع 

شده اند.

رئیس اداره تجهیزات پزشکى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان تأکید کــرد: از آنجا که نحــوه بهره مندى 
بیماران از اکسیژن بنا به وضعیت بیمار و سطح اشباع 
اکسیژن متغیر است نمى توان به طور دقیق مشخص 
کرد چه تعداد بیمار در این مدت از اکســیژن اهدایى 
شــرکت فوالد مبارکه بهره مند شــده اند اما به طور 
متوســط مى توان گفت یک بیمار مبتال به کرونا  با 
پیش فرض مصرف 10 لیتر اکســیژن در دقیقه، در 

شبانه روز به هزار و 400 لیتر اکسیژن نیاز دارد.
وى تصریح کرد: اکســیژن تراپى به عنــوان یکى از 
محورى ترین روشهاى درمان بیماران مبتال به کرونا 
قلمداد مى شــود و این اقدام شــرکت فوالد مبارکه 
در راســتاى مســئولیت اجتماعى بى نظیر اســت. 
اگرچه اقدامات این شــرکت از بدو شــیوع کرونا با 
تامین محصوالت ضدعفونى کننده و تولید ماســک 
همراه بود اما با توجه به تشــدید نیاز مراکز درمانگر 
به اکســیژن و جلوگیرى از بازار ســیاه این شرکت 
تصمیم گرفت کاالى ارزشــمند اکســیژن را براى 
بیمارستان هاى کشــور تأمین کند تا از تلفات کرونا

 در موج هاى اخیر بکاهد.

افزایش ظرفیت تخت هاى بیمارستانى با کمک فوالد مبارکه 
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وم ب تجوان ر ومر و وم، ر ب قرار است جوان بشوم،قرار است جوان

شــن
اصفه
پسا
که با

جمع آورى جمع آورى 500500 تُن برگ پاییزى در یک شبانه روز تُن برگ پاییزى در یک شبانه روز
به رغم وزش هاى مکرر باد طى یک شب پاییزى، معابر شهر به رغم وزش هاى مکرر باد طى یک شب پاییزى، معابر شهر 33 مرتبه نظافت شد مرتبه نظافت شد

شهردارى گرگاب به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر درنظر دارد زیرسازى 
وجدولگذارى وآسفالت معابر شهر (تأمین قیربرعهده شهردارى است ) را 
ازطریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکارواجد شرایط واگذار نماید لذا 
از پیمانکاران واجد شــرایط دعوت میگردد جهت کسب اطالعات بیشتر 
وشــرکت درمناقصه همه روزه به جزایام تعطیل تاپایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه 1400/9/18 به واحد امورقراردادهاى شهردارى مراجعه فرمایند. 

شماره تماس شهردارى :03145754545
 www.shahrdari-gorgab.ir: سایت شهردارى

آگهى مناقصه عمومى 

م الف: 1231490روح اله شاه رجبیان - شهردارگرگاب 

نوبت دوم نوبت دوم 
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رئیس مجلس شوراى اسالمى تأکید کرد: الیحه بودجه 
1401 یک شــنبه هفته آینده (21 آذر ) تقدیم مجلس 

مى شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمى گفت: 
طبق ماده 182 آیین نامه، دولــت تا 15 آذر براى تقدیم 
بودجه سال آینده فرصت دارد؛ االن دولت در حال اصالح 
ساختارى در بودجه است که این موضوع مورد تأکید مقام 

معظم رهبرى و اولویت مجلس و دولت است.
وى ادامه داد: روز شــنبه صحبتى بــا رئیس جمهورى 
داشتم. به نظر مى رسد هنوز دولت دو سه روز دیگر زمان 
براى بحث و بررســى درباره الیحه بودجــه نیاز دارد تا 

بودجه از کفایت الزم برخوردار باشد.
رئیس مجلس اضافه کرد: بر این اساس قرار شده برخى از 
رؤساى کمیسیون هاى مجلس درباره مسائل اقتصادى، 
برنامه و بودجه و عمرانى جلسه اى با دولت قبل از تقدیم 
الیحه بودجه تشــکیل دهند تا هماهنگى و تبادل نظر 

صورت گرفته باشد.
وى گفت که ان شاءا... یک شنبه هفته آینده بودجه تقدیم 
مجلس مى شود؛ این چند روز تأخیر هم بخاطر همدلى و 
همکارى و توافق بیشتر در بودجه است. کمیسیون برنامه 
و بودجه و برخى از رؤساى کمیسیون ها آمادگى داشته 

باشند که جلسه اى با دولت برگزار کنند.

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناورى مجلس گفت: در صورت ورود اومیکرون به کشور 

قطعاً حضور دانش آموزان در مدارس تعلیق خواهد شد.
مهدى اسماعیلى وضعیت کشور از لحاظ شیوع کرونا را در 
حال پایش دانست و گفت: واکسیناسیون عمومى در حال 
انجام است و شــاهد کاهش میزان مبتالیان و مرگ و میر 

ناشى از کرونا هستیم.
وى افزود: البته ممکن است این وضعیت ناپایدار باشد مدارس 
ما نیز بر مبناى وضعیت پایدار، بازگشایى شده و اگر مجدداً 
این ویروس جهش یافته شــیوع پیدا کنــد، راهکار جدید 

اندیشیده خواهد شد.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس بیان کرد: سویه جدید 
کرونا که در کشورهاى مختلف مشــاهده مى شود، قطعًا 
خطراتى براى همه کشورها خواهد داشت بر همین اساس 
ستاد ملى مبارزه با کرونا مرتباً در حال بررسى موضوع است.

وى اضافه کرد: اگر خدایى نکرده ایــن ویروس هم بتواند 
جایگاه خود را در کشــور ما باز کند و عده اى را مبتال کند، 
قطعًا ما در بحث برگزارى کالس هــاى حضورى تجدید 
نظر خواهیم کرد اما تا کنون گزارشى از شیوع این ویروس 
در کشور به ما واصل نشده است. در صورت ورود اومیکرون 
به کشــور قطعاً حضور دانش آموزان در مــدارس را تعلیق 

خواهیم کرد.

موعد تقدیم الیحه 
بودجه 1401 به مجلس

اومیکرون بیاید 
مدارس را تعطیل مى کنیم

اعتراض 
به شهاب مرادى و مجرى!

   روزنامه خراسان | ویدیویى از برنامه زنده 
شبکه 3 در شبکه هاى اجتماعى دست به دست شد 
که در آن حجت االسالم شهاب مرادى در حالت 
شــوخى و جدى مى گوید، بین مرگ و همکارى 
با مشهدى ها، مرگ خیلى شــیرین تر است! این 
سخنان شهاب مرادى در حالى گفته شد که مجرى 
برنامه در حال خندیدن اســت. ناگفته نماند بعد از 
واکنش کاربران در شــبکه هاى اجتماعى شهاب 
مرادى در صفحه اینستاگرامش عذر خواهى کرد؛ 
با این حال، کاربران در شبکه هاى اجتماعى به این 
رفتار مرادى به شدت انتقاد کردند. در همین حال 
یک عضو شوراى شهر مشــهد هم نوشت: اگر از 
توهین شــهاب مرادى به مشــهدى ها بگذریم، 
آقاى رئیس محترم صدا و ســیما، لطفًا با مجرى 
بى ادبتان که در برابــر توهین هاى جناب مرادى 
به مشهدى ها، از ته دل مى خندد و هیچ اعتراضى 

ندارد، برخورد کنید!

فروش کارت واکسن کرونا 
   ایرنــا | سرپرســت مرکز مدیریــت آمار و 
فناورى اطالعات وزارت بهداشت با بیان اینکه 
اخیراً برخى افراد در شبکه هاى اجتماعى، فروش 
کارت واکسن دیجیتال بدون تزریق واکسن را 
در ازاى دریافت وجه از افراد تبلیغ کرده اند، گفت: 
وزارت بهداشت با جدیت همه  الگوهاى احتمالى 
تخلف از جمله ثبت دو نوبت واکسن آسترازنکا 
در یک روز براى یک نفر را بررســى کرد و در 
مواردى کــه تخلف محرز شــود ضمن ابطال 
دائمى کارت واکسن دیجیتال، کاربر متخلف به 

مراجع قضایى معرفى مى شود.

100 درصد در حال انقراض
   روزنامــه همدلــى | در روز جهانــى 
یوزپلنگ ها، حال یوزهاى ایرانى خوب نیســت 
و جمعیت آنان روزبه روز در حال کاهش اســت و 
بیم آن مى رود این حیوان زیبــا و خاص که ایران 
تنها زیستگاه آنها در آسیاســت به زودى به جمع 
جانورهاى منقرض شده اضافه شــود. یوزپلنگ 
زمانى در اکثر نقاط آسیا از شبه قاره هند تا افغانستان، 
ترکمنستان و ایران تا شبه جزیره عربستان و سوریه 
پراکنده بود، اما در حــال حاضر منحصر به نواحى 
دورافتاده اى در بیابان هاى ایران شده  است. ایران 
کمتــر از 40یوزپلنگ دارد که در 7 اســتان و 10 

زیستگاه زندگى مى کنند.

طال بخرید، مالیات بدهید
   انتخــاب | از این پس بــراى خرید طال و 
جواهر در ایران باید مالیات پرداخت کنید. اتاق 
اصناف ایران در اطالعیه اى به واحدهاى صنفى 
طال، جواهر و پالتیــن در رابطه با قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده، اعالم کرد که با توجه 
به الزم االجرا شــدن قانون دائمــى مالیات بر 
ارزش افزوده از 13 دى ماه، 9 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده طال، جواهر و پالتین از مشتریان 

دریافت شود.

کاهش 30 درصدى 
ذخایر سد ها

   ایســنا | آمار دفتر اطالعــات و داده هاى 
آب کشور نشــان مى دهد با سپرى شدن 73 روز 
از ســال آبى، تا 13 آذرماه (ســال آبى 1401-

1400) میزان کل حجم آب در مخازن سدهاى 
کشور حدود 17/67 میلیارد متر مکعب است که 
نسبت به مدت مشابه سال آبى گذشته 30 درصد 
کاهش نشان مى دهد. بررسى وضعیت سدهاى 
کشور نشــان مى دهد، میزان کل حجم ورودى 
به سدهاى کشــور از ابتداى مهرماه تا تاریخ 13 
آذرماه معادل 2/84 میلیارد مترمکعب اســت که 
کاهشى معادل 44 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال آبى گذشته را نشان مى  دهد.

سقوط یک پهپاد
 در کوهرنگ

   ایرنا | برخى از مردم محلى و فعاالن شبکه هاى 
اجتماعى از ســقوط یک فروند پهپاد در شهرستان 
کوهرنگ خبر دادند. این شــبکه هاى محلى، فیلمى 
را منتشر کرده اند که یک فروند بالگرد در حال جا به 
جایى یک پهپاد در روستاى میهه شهرستان کوهرنگ 
است. یکى از مسئوالن شهرستان کوهرنگ صحت 
این فیلم منتشر شده در فضاى مجازى را تأیید کرده 
اســت اما از جزییات آن اظهار بى اطالعى کرد. این 
منبع مطلع صبح یک شــنبه به «ایرنا» گفت: یک 
فروند پهپاد در روســتاى میهه از توابع شهرســتان 

کوهرنگ سقوط کرد. 

کشف نارنجک در دانشگاه 
   رکنا | یک قبضه نارنجک عمل نشده با حضور 
به موقع مأموران پلیس در دانشگاه رازى کرمانشاه 
کشــف و عملیات انتقال و جابه جایــى آن انجام 
شد. صبح روز یک شــنبه در میدان داخل محوطه 
دانشگاه رازى کرمانشاه یک قبضه نارنجک عمل 
نکرده پیدا شد که به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 
اطالع رسانى شد و به دنبال آن مأموران کالنترى 23 
تعاون در محل حضور یافتند. مأموران پس از حضور 
در محوطه دانشگاه متوجه شدند این نارنجک عمل 
نکرده پوسیده، متعلق به دوران دفاع مقدس است. 
پس از مشــاهده نارنجک عمل نشده اقدام الزم با 
واحد چک و خنثى شهر کرمانشــاه به عمل آمد و 
هماهنگى الزم براى خنثى سازى نارنجک و انتقال 

آن انجام شد.

دستور وزیر بهداشت براى 
برپایى نماز 

   ایســنا | وزیر بهداشت با ارســال نامه اى به 
رؤساى دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم پزشکى، 
خواســتار برپایى نماز جماعــت در کلیه فضاهاى 
دانشــگاهى شــد. در متن نامه وزیر آمده است: با 
توجه به اینکه اقامه نمــاز جماعت  نقش بزرگى در 
ترویج فضاى معنوى در میان کارکنان دانشگاه ایفا 
مى نماید، ضرورى است با محوریت نهاد نمایندگى 
مقام معظم رهبرى و ســتاد اقامه نماز  دانشــگاه و 
رعایت دســتورالعمل بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى نســبت به برپایى نمــاز جماعت در کلیه 
فضاهاى دانشگاهى(آموزشــى، درمانــى، ادارى 
وغیره) اقدام الزم به عمل آید و هیئت رئیسه دانشگاه 
یا دانشکده و رؤساى بیمارستان  ها نیز اهتمام الزم 
را در مورد حضور مســتمر در صفوف نماز جماعت 

داشته باشند.

عجب!
   برترین ها | ویدیویى از گزارش متفاوت صداوسیما 
درباره انفجار نطنز در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده 
اســت که در بین کاربران بازتاب فراوانى داشته است. 
در این ویدیو خبرنگار صداوســیما در اظهاراتى عجیب 
مى گوید: متأسفانه یا خوشــبختانه هیچ مشکلى براى 

منطقه پیش نیامد!

درخواست ایران از 4+1 
   بهار |نماینده روسیه در سازمان  هاى بین المللى 
در وین، فاش کرد که ایــران مى خواهد پیش  نویس 
مذاکرات جارى بر سر توافق هسته اى در وین به «طور 
اساسى» تغییر کند. «میخائیل اولیانوف» گفت: «تا 
آنجا که من متوجه شــدم، طرف ایرانى پیشنهاد یک 
تغییر و اصالح اساسى در پیش نویس سند هسته اى 
(که در شش دور قبلى بر سر آن توافق شده بود) را داده 
است که به نظر شرکاى غربى ما این پیشنهاد بسیار 
رادیکال بوده و به همین دلیل واکنش هاى تندى به 
همراه داشت. اولیانوف ادامه داد: «درخواست ایرانى 
ها براى تضمین، کامًال روشــن و موجه است و باید 
یقین داشــت که "تجربه خبیث گذشــته" در دوران 
ترامپ و سیاست فشار حداکثرى و تحریم  هاى بیشتر 

تکرار نخواهد شد. 

خبرخوان

شنبه شب صدایى شبیه صداى انفجار در منطقه بادرود 
از توابع شهرستان نطنز شــنیده شد که در ابتدا منبعش 
مشخص نبود. در پى این اتفاق، بعضى از مردم محلى از 
روى کنجکاوى و براى پى بردن به علت انفجار نطنز، 
در روستاى عباس آباد بادرود تجمع کردند. طبق برخى 
مشــاهدات این صداى انفجارگونه براى مدتى کوتاه 
شنیده و سپس قطع شده است. همچنین همزمان نور 

شدیدى در آسمان دیده شده است.
رمضانعلى فردوسى، فرماندار نطنز در این باره گفته بود: 
«صدایى شبیه به انفجار در ساعت 20 و 15 دقیقه شنبه 
در نطنز شنیده شــد و با صراحت مى  توانیم بگوییم که 
خوشبختانه هیچ ضرر مالى و جانى حادث نشده است.»

شــنیده هاى غیررســمى اولیه صحبت از انهدام یک 
پهپاد ناشناس مى کرد. گفته مى شد در 20 کیلومترى 
سایت هسته اى منطقه بادرود دو شىء در آسمان منهدم 
شده اند. برخى نوشتند که در اثر موج این انفجار به درب 

بعضى خانه ها آسیب رسیده است.
این در حالى اســت که پایگاه «نورنیوز»، پایگاه خبرى 
و تحلیلى آنالین نزدیک به شــوراى عالى امنیت ملى 
نوشت: «بر اساس آخرین اطالعات دریافتى از منطقه، 
شلیک موشــک پدافندى در آســمان منطقه بادرود با 
هدف آزمایش واکنش سریع نسبت به تهاجم احتمالى، 
شلیک و با هدایت ســایت پدافندى منطقه در آسمان 

منفجر شده است.»
فرمانده پدافند هوایى منطقه نطنــز هم گفت: «براى 
ارزیابى آمادگى میدانى، یکى از ســامانه هاى موشکى 

منطقه آزمایش شد و جاى هیچ گونه نگرانى نیست.»
امیر تقى خانــى، ســخنگوى ارتش نیــز در گفتگو با 

خبــر 21 در این باره گفــت: « بــراى ارزیابى آمادگى 
میدانى، یکى از ســامانه هاى موشکى میدان آزمایش 
شــد. هدف این آزمایش ارزیابى ســامانه هاى مستقر 
در منطقه اجرایــى بود. این گونــه تمرینات در فضاى 

کامــًال امن و بــا هماهنگــى کامل شــبکه یکپارچه 
پدافندى صــورت مى گیرد و جاى هیــچ گونه نگرانى 

وجود ندارد.»
ذاکرى، خبرنگار شبکه خبر مســتقر در بادروِد نطنز نیز 

در گفتگو با اخبار ســاعت 22 شبکه خبر گفت که علت 
انفجار نطنز پدافند آزمایشــى بوده است و خوشبختانه 
شهر در امنیت کامل اســت و مردم در آرامش کامل به 

سر مى برند.

علت انفجار شنبه شب در نطنز چه بود؟

مؤسسات هتلدارى و گردشــگرى امارات در 9 ماهه 
امســال حدود 13 میلیون مهمان جذب کرده اند. این 
آخرین آمارى اســت که اتاق بازرگانى ایران و امارات 
منتشر کرده اســت. در حالى که گردشــگرى ایران 

رونق چندانــى ندارد، اگرچه جاذبه هاى گردشــگرى 
زیادى دارد.

در گزارشــى که اتاق بازرگانى ایران و امارات منتشر 
کرده، نوشته شــده: «در حالى که صنعت گردشگرى 
ایران همچنان در اغما به سر مى برد مؤسسات هتلدارى 
و گردشگرى امارات در 9 ماهه امسال حدود 13 میلیون 
مهمان جذب کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 24 درصد رشد داشته است.»

همچنین در این گزارش آمده که بر اســاس نتایجى 
که در جلسه شوراى گردشــگرى امارات بررسى شد، 
مجموع درآمد هتل ها به حدود 16 میلیارد درهم رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد رشد 
داشت. امارات امیدوار است حدود 25 میلیون گردشگر 
را از طریق نمایشگاه اکســپو دبى 2020 که از  9 مهر 
1400 آغاز شــد و تا 11 فروردین 1401 در دبى ادامه 
دارد جذب کند. کسانى که به واسطه آنها گردشگرى در 

این کشور رونق یابد و البته روى سرمایه گذارى برخى 
از آنها حساب باز کرده است. بیش از 190 کشور شش 
ماه فرصت نمایش فرهنگ و نوآورى هاى خود را دارند. 
بر اساس گزارشــى که اتاق بازرگانى ایران و امارات 
منتشر کرده، اکسپو 2020 دبى از زمان افتتاح تا 7 آذر 
(28 نوامبر) که حدود دو ماه مى شود بیش از 4٫7 میلیون 
بازدید داشته. همچنین تعداد بازدیدهاى مجازى تا 28 

نوامبر به 23٫5 میلیون افزایش یافته است.

13 میلیون مهمان در 
هتل هاى امارات در 9 ماه!

براساس گزارش ها، هنگامى که رئیس جمهورى پیشین 
آمریکا در اکتبر 2020 براى درمان کرونا در بیمارستان 
«والتر رید» بسترى شده بود، از رســتوران مک دونالد 

سفارش غذا داد.

این جزئیــات در کتاب جدید «مارك میــدوز»، رئیس 
سابق ستاد کاخ سفید آمده که به دست «مگى هابرمن»، 
خبرنگار «نیویورك تایمز» رســیده اســت. هابرمن در 
پیامى توییترى نوشت: میدوز گفته است که وقتى پادتن 

«ریجنرون» تزریق شــده به «دونالد ترامپ» شروع به 
عمل کرد، او مک دونالد را به والتر رید آورد.

عالقه وافر رئیس جمهورى پیشین آمریکا به فست  فود 
شناخته شده اســت. «کورى لواندوفسکى» و «دیوید 
بوسى»، از دستیاران سابق کمپین ترامپ 
در کتاب خودشان آورده اند که سفارش 
معمول ترامپ در مک دونالد شــامل دو 
همبرگر، ساندویچ ماهى و مالت شکالتى 
است. این غذاها حدود 2500 کالرى دارد.   
طبق گزارش ها، او طرفدار پر و پا قرص 
صبحانه هاى مک دونالد هم هست و در 
کارزار انتخاباتى 2016 مرتب ســفارش 
مى داد و گاهى هم در مراســم هاى کاخ 

سفید از فست فود استفاده مى کرد.
پیش تر «مایکل وولف» در کتابى تحت عنوان «آتش 
و خشــم» آورده بود که بخشى از عشــق و عالقه این 
رئیس جمهورى پیشین آمریکا به فست فود، از «نگرانى 

همیشگى» او نسبت به مسموم شدن نشأت مى گیرد. 

«ترامپ» در بیمارستان هم از خیر
 مک دونالد نگذشت!

طى روزهاى اخیر اخبارى مبنى بر مرگ دو شهروند در 
سیرجان به دنبال تزریق آمپولى با نام «سفتریاکسون» 
آن هم هر دو در یک درمانگاه خصوصى با فاصله زمانى 
چندروزه بازتاب داشــته اســت. افراد جانباخته در این 
درمانگاه جوانى حدود 36 ســاله و نیز خانمى 55 ساله 

معرفى شده اند.
دکتر سید محمد رضوى، رئیس نظام پزشکى سیرجان 
مرگ دو تن در درمانگاهى خصوصى را تأیید کرد. وى 
توضیح داد: پــس از تزریق آمپول ویتامــى C و آمپول 

سفتریاکسون این دو بیمار جان خود را از دست داده اند.
وى گفت: طى بخشــنامه اى به مراکز درمانى تا اطالع 
بعدى از تزریق داروى سفتریاکســون در تمامى مراکز 

درمانى به جز بیمارستان ها خوددارى مى شود و فقط در 
صورت نیاز این آمپول در بیمارستان ها و با نظر پزشک 

تزریق خواهد شد.
پنج شنبه گذشته نیز یکى از شهروندان با هدف ایمپلنت 
دندان در مطب یکى از دندانپزشــکان سیرجان دقایقى 
پس از تزریق آمپول بى حســى جان خود را از دســت 

مى دهد.
در حالى که بعضى منابع غیررســمى در فضاى مجازى 
علت فوت این شــهروند را نیز تزریق آمپول گمانه زنى 
مى کردند، پزشکان متولى اعالم کرده اند علت فوت این 
فرد حدود 65 ساله مربوط به آمپول تزریقى نبوده بلکه 

این فرد دچار سکته مغزى شده است.

3 فوتى مشکوك با تزریق آمپول در سیرجان

پرونده «برنامه ملى پاسدارى از هنر سنتى خوشنو یسى در 
ایران» هفته آینده درحالى در یونسکو بررسى مى شود که 
17 کشور دیگر مدعى خوشنویسى هستند و پرونده آنها نیز 

معطل بررسى است.
 شانزدهمین نشســت کمیته بین الدول حفاظت از میراث 
فرهنگى ناملموس قرار است به صورت مجازى از 13 تا 18 
دسامبر 2021 برابر با 22 تا 27 آذرماه 1400 در پاریس، مقر 

یونسکو برگزار شود. 
پرونده خوشنویســى ایران درحالى در نوبت بررسى کمیته 
حفاظت از میراث فرهنگى ناملموس یونســکو اســت که 
پیش تر ترکیه پرونده اى را با عنوان «ُحسن خط، هنر باستانى 
خوشنویسى اسالمى» به دبیرخانه یونسکو فرستاده بود. این 
درحالى است که رسم الخط رسمى این کشور سال هاست 
تغییر کرده. ایران سال 2020 نسبت به این اقدام ترکیه رسمًا 

به یونسکو اعتراض کرد. محمدحسن طالبیان، معاون پیشین 
میراث  فرهنگى ایران در این بــاره گفته بود: عنوان پرونده 
پیشنهادى ترکیه براى خوشنویسى، داراى صفت اسالمى 
است که این امر مورد اعتراض رسمى ایران قرار گرفته است؛ 
چراکه صفت اسالمى نمى تواند محدود به ترکیه باشد، فارغ 

از آنکه منشأ خوشنویسى اسالمى را باید در ایران جست.
ســال 2021 ایران باالخره پرونده اى براى خوشنویسى در 
چهارچوب فهرست «اقدامات خوب پاسدارى» به یونسکو 
فرستاد. همزمان با ایران و ترکیه، 16 کشور عربى از جمله 
عربســتان ســعودى، عراق، اردن، لبنان، فلسطین، یمن، 
مصر، الجزایر، تونــس، مراکش، کویت، امــارات، عمان، 
بحرین، ســودان و موریتانى پرونده اى مشترك را با عنواِن 
«خوشنویسى عربى، دانش، مهارت و شیوه ها»  به یونسکو 

ارائه کرده اند که معطل بررسى است.

رقابت ایران و 17 کشور براى ثبت خوشنویسى
 در یونسکو

رئیس اتاق مشــترك ایران و ترکیه با اشــاره به افزایش 
ســرمایه گذارى ایرانیان درترکیه گفت: متأسفانه اغلب 
سرمایه گذاران ایرانى در ترکیه به دلیل کاهش ارزش لیر 

متضرر شده اند.
چند وقتى است که تب وتاب سرمایه گذارى در ترکیه به 
باالترین سطح خود رسیده اســت و رسانه هاى داخلى و 
خارجى به طور مداوم از اقبال ایرانیان به سرمایه گذارى و 

خرید ملک در این کشور خبر مى دهند.
بررسى ها نشان مى دهد انگیزه هاى متفاوتى براى خرید 
ملک در ترکیه توسط ایرانى ها وجود دارد. مثًال؛ برخى از 
بازنشستگان پس از دریافت سنوات خدمتى خود، به جاى 
خرید ویال در شمال کشور، خرید ملک در ترکیه را انتخاب 
کرده تا در تعطیالت نوروزى و تابستانى اوقات خود را در 
این کشور گذران کنند. یا عده اى از جوانان که قصد ادامه 
زندگى در خارج از کشور را دارند، به دلیل نزدیکى ترکیه با 
ایران، این کشور را بهترین گزینه براى مهاجرت مى دانند؛ 

چراکه به زعم خود در صورت پشیمانى با هزینه کمترى 
نسبت به سایر کشورها مى توانند به کشور بازگردند.

اما ماه گذشــته، پس از قــرار گرفتن ترکیه در لیســت 
خاکسترى گروه ویژه اقدام مالى به دلیل عدم تالش کافى 
براى مبارزه با پولشویى و تأمین مالى تروریسم، وضعیت 
اقتصادى ترکیه با سرعت بیشترى تغییر پیدا کرد. این در 
شرایطى است که طى ماه هاى اخیر به دلیل کاهش پیاپى 
ارزش لیر، اقتصاد ترکیه روزهاى متفاوتى را تجربه کرده 

است.
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترك ایران و ترکیه با اشاره 
به مخاطرات ســرمایه گذارى در ترکیه در خصوص لزوم 
کسب اطالعات دقیق براى سرمایه گذارى در این کشور، 
اظهار کرد: افرادى که قصد سرمایه گذارى در این کشور 
را دارند، باید با کسب اطالعات دقیق از شرایط اقتصادى 
ترکیه اقدام کنند؛ چرا که سرمایه گذارى ناآگاهانه ممکن 

است به راحتى منجر به از دست رفتن سرمایه آنها شود.

ضرر خریداران ایرانى ملک در ترکیه
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همه در امربه معروف 
پویا باشند 

اسـتاندارى و دیگر دسـتگاه هاى اجرایـى و قضایى 
باید همکارى جدى با سـتاد امربه معـروف ونهى از 
منکر باشند. رییس کل دادگسـترى استان در جلسه 
مجمع امربه معروف و نهى از منکر استان با اشاره به 
اینکه همه آحـاد جامعه باید در امربـه معروف و نهى 
از منکر پویا باشند گفت: معتمدان جامعه هم باید در 
زمینه امربه معروف ونهى از منکر فعال باشند.حجت 
االسالم جعفرى افزود: نظارت همگانى بر پایه اصل 
هشتم قانونى اساسـى تاکید شـده و حتى مردم هم 
مى توانند از دولتمردان مطالبه گرى کنند. وى گفت: 
دسـتگاه قضا در چهارچوب قانـون در خدمت آمران 

معروف است.

برقرارى پروازها
 از کاشان 

شـهردار کاشـان از فعالیت فرودگاه شـهید احمدى 
روشـن کاشـان از دى ماه با برقرارى پروازها پس از 
22 ماه توقف خبر داد. حسن بخشـنده امنیه با اشاره 
به توقف 22 ماهه پرواز هاى فرودگاه کاشـان بزرگ 
ناشـى از شـیوع کرونا و نیز مشـکالت زیرساختى و 
ناوبـرى گفـت: پرواز هاى فـرودگاه شـهید احمدى 
روشن کاشان با آمادگى شـرایط و همچنین سرمایه 
گذارى شهردارى کاشان به صورت 2 روز در هفته به 

مقصد مشهد مقدس دوباره انجام مى گیرد.

ترمیم ترانشه آسفالت 
عملیـات ترمیم بیـش از 2هـزار متـر مربع ترانشـه 
آسـفالت و بلوك فرش در منطقه چهـار اصفهان به 
اجرا درآمد. به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه 4 
اصفهان، این فعالیت اصالحى در پى تخریب آسفالت 
و حفارى هاى صـورت گرفته که مربـوط به خطوط 
اصلى ، حوادث و نصب انشعابات آب و فاضالب بوده 

در دستورکار قرارگرفت.

اصالح شبکه فاضالب 
عملیات اصالح شـبکه فاضالب خیابـان مبارزان به 
طول 45 متر با قطـر 250 میلى متـر در مدت 4 روز 
انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، 
همچنین در عملیاتـى دیگر شـبکه فاضالب کوچه 
صمدانى در خیابـان حمزه با لولـه 250 میلى متر در 
مدت 3 روز به طول 35 متر اصالح شـد. شایان ذکر 
است این دو عملیات با هدف اصالح شبکه فاضالب 
فرسوده و جلوگیرى از پس زدگى شبکه انجام گرفت.

پلى براى رشد صادرات 
صنایع دستى 

مسـئول بازاریابى معاونـت صنایع دسـتى اداره کل 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى با اشاره 
به تولید 70 درصد از صنایع دسـتى کشـور در استان 
گفت: با وجود احداث ترمینال بـار هوایى (کارگو) در 
فرودگاه بین اللملى شـهید بهشـتى اصفهان، سهم 
صادرات صنایع دسـتى اسـتان از این ترمینال کمتر 
از دو درصـد اسـت. محبوبـه توکلى افـزود: تبلیغات 
ناکافى و عـادت کردن صادرکنندگان به اسـتفاده از 
دیگر مبادى از دالیل اسـتقبال انـدك از ترمینال بار 

هوایى در اصفهان است

فوت 6 نفر بر اثر کرونا
 از روز شنبه 13 آذر ماه تا روز یکشنبه 14 آذر ماه 154 
بیمار مبتال به کرونا در اصفهان شناسایى شده است 
که از ایـن تعداد 103 نفـر در مراکز درمانى بسـترى 
شـده اسـت. در حال حاضر نیز 492 بیمـار مبتال به 
کرونا در مراکز درمانى تحت پوشـش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان بسـترى هسـتند که 100 بیمار در 
بخش مراقبت هاى ویژه تحت درمان قرار گرفته اند. 
کل موارد فوت شده ناشى از کرونا اعم از فوت قطعى 
و مشـکوك به این بیمارى طى این مـدت هم 6 نفر 

بوده است.

خبر

رییس اتحادیه آهن استان اصفهان گفت: نگرانى تجار 
و تولیدکنندگان صنعت فوالد، از نحوه فروش و عرضه 

محصوالت خود در بورس است.
اکبر شمشیرى گفت: مواد اولیه ساخت آهن شامل سنگ 
آهن، ذغال سنگ و گاز که در کشور به وفور یافت مى شود 
و عمده نیاز کشــور در این صنعت به واردات قطعات و 
ماشین آالت برمى گردد. صادرات این محصول همانند 
گذشته با کشور هایى که اجازه مبادله وجود دارد به صورت 

تهاترى انجام مى پذیرد.
وى افزود: بیشترین تولیدکننده سنگ آهن در کشور در 
معدن چادرملو انجام مى پذیرد و با انتقال سنگ به کوره و 

ذوب آن به کارخانجات روند تولید آغاز مى گردد.
رییس اتحادیه آهن اســتان اصفهان ادامه داد: با شیوع 
کرونــا و افزایش قیمــت آهن و عرضــه آن در بورس 
خوشبختانه هیچ ضررى به تجار، تولیدکنندگان و حتى 
فروشندگان وارد نشــده، اما عمده نگرانى آن ها فروش 
محصوالت در بورس که فقط با سهم 50 تا 60 درصدى 

است وجود دارد.
شمشیرى در پایان اضافه کرد: بسیارى از عامه مردم با 
تصور اســتفاده آب زاینده رود براى کارخانه هاى فوالد 
مبارکه یا ذوب آهن نگران هســتند، اما این کارخانه ها 
فقط با مصرف پساب آب مورد نیاز خود را تأمین مى کنند.

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان از رکورد کم سابقه 
این معاونت در جمع آورى 500 تن برگ خشک پاییزى از 

معابر و خیابان هاى اصلى شهر طى 24 ساعت خبر داد.
مهدى بقایى اظهار کرد: همزمان با روزهاى پایانى هفته 
گذشــته و مقارن با بارش باران و وزش شدید باد در شهر 
اصفهان، حجم قابل توجهى از برگ هاى خشک و فرسوده 
پاییزى در سطح معابر و گذرگاه هاى شهرى پراکنده شد، از 
این رو در اقدامى جامع با مشارکت مدیریت مناطق 15 گانه 
شــهردارى اصفهان، 2500 تن از کارگران حوزه خدمات 
شهرى و فضاى سبز به جمع آورى برگ هاى خشک ریخته 

شده در معابر پرداختند.

وى تجهیزات و ادوات به کار گرفته شده براى این عملیات را 
50 دستگاه ماشین جاروب، 60 دستگاه ایسوزوى روباز، 130 
دستگاه پرس و 30 دستگاه واترجت عنوان کرد و افزود: در 
جریان این اقدام بیش از 500 تن برگ پاییزى جمع آورى 
و بارگیرى شــد که پس از حمل در محل چال برگ هاى 

مناطق، گلخانه و پارك شرق تخلیه شد.
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
به رغم وزش هاى مکرر باد و فروریختن مجدد برگ هاى 
خشک در طى یک شب سرد پاییزى، کارگران زحمت کش 
مناطق 15 گانه شهر اصفهان طى ســه مرتبه به نظافت 

مجدد معابر پرداختند.

جمع آورى 500 ُتن برگ 
پاییزى در یک شبانه روز

سرخ شدن آهن
 در تابلوى بورس

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزى استان 
اصفهان گفت: انواع میوه در ســطح بازار استان به 
وفور موجود اســت، اما قدرت خریــد مردم کاهش 
یافته و پیش بینى مى شــود قیمت میوه در شب یلدا 

افزایش پیدا نکند.
نوروز على اسماعیلى با بیان اینکه هیچ مشکلى در 
تامین میوه شب یلدا وجود ندارد، اظهار داشت: قیمت 
میوه گران اســت و مردم قدرت خرید ندارند. قیمت 
میوه ها در شــب یلدا تقریبا ثابت است و پیش بینى 

مى شود افزایش قیمتى تا شب یلدا نداشته باشیم.
وى در خصوص موجودى میوه هاى وارداتى در بازار 
افزود: میوه هاى موز و نارگیــل و آناناس در بازار به 
اندازه کافى موجود بوده، اما گران است. قیمت موز 
خارجى هر کیلو 32 هزار تومان و قیمت موز هندى 25 
هزار تومان است. میوه هایى مانند آناناس و نارگیل نیز 
به دلیل گرانى کمتر مورد مصرف مردم است و بیشتر 
در مراسم شب یلدا براى خانواده هاى تازه عروس و 

داماد و هدیه شب چله استفاده مى شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزى استان 
اصفهان ادامه داد: قیمت آناناس درجه یک به صورت 
دانه اى از 120 تــا 150 هزارتومان و قیمت نارگیل 
درجه یک دانه 120 تا 150 هزار تومان است. نارگیل 

از کشورهاى مانند ویتنام، اندونزى وارد مى شود.
وى در خصوص دیگر میوه پر طرفدار شب یلدا بیان 
کرد: میوه انار موجود در بازار از لحاظ کیفیت مطلوب 

نیست و حدود 80 درصد انار هاى موجود در بازار به 
دلیل وجود آفت، به رنگ ســیاه و غیرقابل مصرف 

درآمده است.
اسماعیلى خاطرنشان کرد: قیمت انار درجه یک که 
میزان آن نیز در بازار کم است، کیلویى 28 هزار تومان 
است. قیمت انار با کیفیت مرغوب بین 20 تا 28 هزار 
تومان است و انار به قیمت هر کیلو 10 هزار تومان نیز 
در بازار وجود دارد. پیش بینى مى شود این قیمت در 
شب یلدا افزایش پیدا نکند و معموال پس از آن بازار 

میوه انار با کاهش استقبال روبه رو است.
وى اظهار داشــت: پرتقال موجود در بازار اصفهان 
نیز از شیراز است. پرتقال شــمال کمتر مورد پسند 
بازار و مردم اصفهان اســت، اما پرتقــال جنوب به 
دلیل طعم شیرین بیشــتر در اصفهان طرفدار دارد. 
قیمت این میوه نیز هــر کیلو 25 هــزار تومان در 
خورده فروشى  ها اســت. میوه نارنگى نیز به میزان 
زیادى در بازار موجود اســت و قیمــت آن هر کیلو

 16 هزار تومان است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزى استان 
اصفهان با اشاره به تامین میوه هندوانه در شب یلدا 
گفت: از لحاظ تامین این میوه نیز مشکلى وجود ندارد 
و به وفور در میوه فروشى هاى سطح شهر وجود دارد، 
اما قدرت خرید مردم در مورد خرید این میوه پرطرفدار 
شب چله نیز، کاهش یافته است. قیمت هندوانه درجه 

یک در بازار 7 هزار تومان است.

سقوط از ارتفاع، تصادف رانندگى و گاز گرفتگى در 48 
ساعت منتهى به روز یکشنبه در اصفهان به مصدوم 

شدن 15 نفر از شهروندان این خطه منجر شد.
مدیر روابط عمومــى مرکز حــوادث و فوریت هاى 
پزشکى اســتان اصفهان گفت: روز شنبه یک مورد 
سقوط از ارتفاع دختر پنج ساله به اورژانس اعالم شد و 
با توجه به اینکه این حادثه در روستاى حیران منطقه 
پشــت کوه فریدون شــهر رخ داده بود با هماهنگى 
اورژانس اصفهــان بالگرد اورژانس از شــهرکرد به 

محل اعزام شد.
عباس عابدى با بیان اینکه این ماموریت امدادى بیش 
از 2 ساعت به طول انجامید بیان کرد: این کودك براى 
طى مراحل درمانى به بیمارســتان کاشانى شهرکرد 

منتقل شد.
وى تصریح کرد: بامداد روز شــنبه نیز 2 دســتگاه 
خودروى سوارى پراید و ســمند روبروى پلیس راه 
اصفهان-مبارکه با یکدیگر برخورد کردند که در این 
سانحه رانندگى هفت تن شامل سه مرد، 3 زن و یک 
پسربچه مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه درمانى 
6 نفر از آن ها به بیمارســتان محمد رسول ا... (ص) 
مبارکه منتقل شدند و یکى نیز به دلیل عدم رضایت 

براى انتقال به مرکز درمانى در محل درمان شد.
وى همچنیــن دربــاره حادثــه مســمومیت بــا 

منوکسیدکربن ناشى از نشــت گاز از بخارى دیوارى 
در منظریه خمینى شــهر گفت: در ایــن حادثه 4 نفر 
شامل 2 کودك 4 و 12 ساله و 2 خانم 35 و 65 ساله 
دچار مسمومیت تنفسى شدند که توسط آمبوالنس به 

بیمارستان 9 دى منظریه منتقل شدند.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان نیز گفت: ساعت یک بامداد روز 
یکشنبه یک مورد واژگونى یک دستگاه خودرو 206 
و گرفتارى راننده درون خــودرو در میدان انقالب به 
سامانه 125 آتش نشــانى اعالم و تیم امداد و نجات 
ایستگاه شــماره 1 (خیابان مطهرى) به محل اعزام 

شدند.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: نیروهاى آتش نشــانى 
راننده خــودرو را از داخل آن خــارج کردند و پس از 
ایمن ســازى کامل، محل و خــودرو تحویل عوامل 

راهور شد.
وى همچنین بیان کرد: انحراف یک دستگاه خودروى 
پژو و برخورد آن با تیر برق در روستاى زیار ساعت 18 و 
21 دقیقه روز شنبه موجب محبوس شدن و مصدومیت 
راننده و دیگر سرنشــین خودرو شد. وى اضافه کرد: 
در این عملیات گروه امداد و نجــات مصدومان را  از 
البه الى آهن پاره هاى خودرو آزادســازى و تحویل 

عوامل اورژانس شهر دادند.

رئیس اتحادیه خوار و بار و آجیل اصفهان گفت: در 
حال حاضر به دلیل گرانى برنج ایرانى میزان مصرف 
کننده آن بســیار کاهش یافته است و اغلب مردم از 
برنج هاى خارجى اســتفاده مى کنند. خوشبختانه با 
توجه به اکثریت مردم، براى تأمیــن برنج خارجى 

مشکلى وجود ندارد.
مصطفى بحق اظهار کرد: در دوران ممنوعیت واردات 
با وجود فراوانى برنج هاى انبار شده، عده اى از عرضه 
خوددارى کرده و این اقدام باعث گرانى این محصول 
شد. اما اکنون با رفع ممنوعیت و سفارش هاى جدید، 
انبارداران مجبور به عرضه برنج هــاى خود به بازار 

شده اند.
وى افزود: بر ایــن اســاس واردات، باعث فراوانى 

محصول و مانع گران شــدن برنج خارجى مى شود 
اما برنج ایرانى به دلیل خشکســالى، کاهش کشت 
و دو برابر شــدن هزینه هاى تولید، امکان ارزان تر 
شدن را ندارد و حتى کشــاورزان از این قیمت فعلى 

هم ناراضى هستند.
بحق یادآور شد: با تصمیم جدیدى هم که براى توزیع 
کاالهاى اساسى مانند برنج، روغن و شکر از طریق 
کارت ملى افراد گرفته شده است، قطعاً شرایط توزیع 

این کاالها نسبت به قبل بهتر مى شود. 
وى اظهار کرد: با اجراى ایــن طرح، از طرفى اقالم 
مورد نیاز مردم به طور ساماندهى شده و به میزان الزم 
به دست آن ها مى رسد و از سویى هم با نرخ مناسب تر 

از بازار آزاد، توزیع مى گردد.

وضعیت بازار میوه اصفهان در آستانه شب یلدا  

 48 ساعت پرحادثه در اصفهان

مردم مشکلى براى تأمین برنج خارجى ندارند

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: اصفهان 
رکورددار مصرف گازوئیل در کشــور است و همه اینها 
عوارض آالیندگى را تشدید مى کند، باید بگوییم که در 
دهه هاى گذشته برخى مســائل را الپوشانى کرده ایم، 

بنابراین تصور مى کنند اصفهانى ها زیاده خواه هستند.
ایرج حشمتى دیروز یکشنبه در بیستمین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار کرد:  اصلى ترین 
مشکل در اســتان اصفهان آب، آلودگى هوا و تخریب 
خاك است که عوارض مرتبط با این بخش ها را به عینه 

مشاهده مى کنیم.
وى با اشاره به شروط حرکت در مســیر توسعه پایدار 
گفت: متأسفانه در اســتان اصفهان اصول حرکت در 

مسیر توسعه پایدار، رعایت نشده است.
وى با بیان اینکه 70 درصد صنایع اســتان در شــش 
درصد مساحت جغرافیایى با شعاع 50 کیلومترى واقع 
شده است، گفت: 75 درصد جمعیت نیز در همین شعاع 
زندگى مى کنند. در این مساحت، 100 واحد تولید گچ، 
50 واحد تولید قیر ســنتى، 350 واحد تولید آجر و 500 

واحد ریخته گرى سنتى فعالیت مى کنند.
حشــمتى ادامه داد: از مجموع 12 هزار هکتار شهرك 
صنعتى، شش هزار هکتار در همین شعاع قرار دارد و 80 
درصد از صنایع هم در همین مساحت فعالیت مى کنند.

مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان تصریح کرد: 
در محیطى اندك و کوچک، هم زیست مى کنیم و هم 
اشــتغال داریم؛ بنابراین این آمار، نشان دهنده توزیع 
نامتوازن صنایع در اصفهان است؛ این در حالى است که 
در برخى شهرهاى استان اصًال توسعه صنعتى نداریم و 
بیشتر بارگذارى صنایع در کالنشهر اصفهان بوده است.
وى با بیان اینکه بــا توجه به منابع انســانى، بودجه و 
امکاناتى که در اختیار داریــم نمى توانیم پایش مدون 
داشته باشیم، خاطرنشان کرد: 550 صنعت آالینده در 
استان اصفهان وجود دارد که 450 صنعت آن در شعاع 

50 کیلومترى یا شش درصد از مساحت استان است.
حشــمتى با بیان اینکه تمام صنایع آالینده بر اساس 
قانون باید یک درصد از درآمد سالیانه خود را به عنوان 
عوارض آالیندگى پرداخت کنند، تصریح کرد: آمار سال 
97 که از سازمان بازرســى دریافت کردیم ما را متحیر 
کرد. ما کارخانه هاى گچى داریم که 100 هزار تومان یا 
500 هزار تومان عوارض آالیندگى پرداخت مى کنند و 
این به ضرر مردم است. وى ادامه داد: بخشى از مطالبات 
شهردارى ها باید محقق شود، عوارض آالیندگى از دانه 
درشت ها گرفته مى شود در حالى که واحدهاى کوچک 

عوارض خود را طبق قانون پرداخت نمى کنند.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه یک 
میلیون انواع خودرو و 600 هزار دستگاه موتورسیکلت 
در اصفهان تردد مى کنند، گفــت: اصفهان رکورددار 
مصرف گازوئیل در کشور اســت و همه اینها عوارض 

آالیندگى را تشدید مى کند.
وى با بیان اینکــه ایجاد 483 هکتــار واحد کارگاهى 
غیرمجاز از عمده ترین دالیل آلودگى هواست، گفت: 
بخشــى از این مجموعه کارگاهى را محیط زیســت 
براى ســازماندهى صنوف واگذار کرده است، اما تغییر 
خودخوانده و غیرمجاز سبب ایجاد مشکالتى شده است. 
به عنوان مثال، ما زمین هایى را در خمینى شهر واگذار 
کردیم تا صنوف مزاحم به آنجا منتقل شــوند اما تمام 
این مساحت، به سنگ برى تبدیل شده و آلودگى هاى 
ناشى از سنگ را به اصفهان تحمیل مى کند. نامه اى به 
سازمان بازرسى نوشتیم تا بررسى شود که کدام دستگاه 

در این میان ترك فعل کرده است.
حشمتى استفاده از ســوخت دوم یا مازوت را از جمله 
دالیل آلودگى هوا در اصفهان دانســت، گفت: میزان 
بارندگى در استان اصفهان 72 میلى متر، در کرج 382 و 
تهران 317 میلیمتر است. در این میان وقتى مى خواهند 
نسخه مازوت را مطرح کنند مى گویند همه کالنشهرها 

باید بســوزانند. در وزارت نیرو مى گویند اصفهان تافته 
جدا بافته اســت، مى گویند چــرا اصفهانى ها پلمپ ها 
را باز نمى کنند، مگر خون آنها از مــردم تهران و کرج 

رنگین تر است؟
وى افــزود: اینجا نکته اى وجود دارد کــه پیرامون آن 
آگاهى رســانى نکرده ایم. توضیح نداده ایم که سهم ما 
از صنایع استراتژیک کشــور چقدر است و اگر اصفهان 
بخواهد طبق قانون با این صنایع برخــورد کند تولید 
کشور با مشکل مواجه مى شــود. نگفته ایم که میزان 
آلودگى در اســتان اصفهان به مراتب بیش از ســایر 
استان هاست، شــاید هم گفته ایم اما صداى ما نرسیده 
اســت. باید بگوییم کــه در دهه هاى گذشــته برخى 
مسائل را الپوشــانى کرده ایم، بنابراین تصور مى کنند 

اصفهانى ها زیاده خواه هستند.
مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه 
روزهاى آلوده در هشت ماهه امسال 45 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، تصریح 
کرد: هم اقلیم در این میان تأثیرگذار است و هم اقدامات 
انجام شده در راســتاى کاهش آلودگى هوا مناسب و 
اثرگذار نبوده است. همیشــه به مسئوالن مى گویم آیا 
مى خواهید مردم در اصفهان زنده بمانند یا در این شهر 
زندگى کنند!؟ اگر پاسخ این است که مردم زنده بمانند، 
بله امکان دارد؛ اما در این شــهر نمى توان زندگى کرد. 
ترك فعل دســتگاه ها باید بررسى شــود، چون حقوق 
شهروندى و نســل هاى آتى در این استان پایمال شده 

است.
وى خاطرنشان کرد: اصفهان در ســال 98، 102 روز 
هواى آلوده داشته اســت در حالى که این آمار با تعداد 
روزهاى هــواى آلوده در تهران، مشــهد و تبریز قابل 
مقایســه نیســت، بنابراین برخالف صحبت هایى که 
مطرح مى شود باز شدن پلمپ مازوت در نیروگاه هاى 

اصفهان نمى تواند مؤثر باشد.

در اصفهان زنده مى مانیم
 اما زندگى نمى کنیم

رئیس اداره فنــاورى و اطالعــات اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در خصوص اخبار منتشــر 
رسانه ها در مورد هک شدن سامانه شاد، اظهار کرد: در 
استان اصفهان گزارشى از سوى معلمان و فرهنگیان 
در این مورد نداشــتیم و با پیگیرى هایى که از وزارت 
آموزش و پرورش هم داشــتیم، در حال حاضر مطابق 

آخرین گزارش ها موردى نبوده است.
 حمیدرضا خردمند افزود: در فضاى مجازى حمله هاى 
سایبرى همیشــه وجود دارد، اما در پلتفرم شاد تا امروز 
مورد خاصى نبــوده و تدریس فرهنگیــان در مدارس 
ابتدایى امروز هم در شبکه شــاد مثل قبل ادامه داشته 

است.
رئیــس اداره فناورى و اطالعــات اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان تاکید کرد: ســال گذشته با 

راه اندازى شبکه شــاد کانال غیراخالقى وجود داشت 
که همه این کانال ها را پاك کردند و دسترسى ها تنها 
براى افرادى خاص در حوزه فناورى فراهم شد؛ قسمت 
فناورى مناطق این کار را با شرایط خاصى انجام مى دهد 

و اتفاق دیگرى در این بخش مشاهده نشده است.
خردمند تصریح کرد: در حال حاضر کانال هاى زیادى را 
ایجاد کردیم و هیچ مشکلى هم تا به امروز نبوده است و 
معلمان روند تدریس در این پلتفرم را براى دانش آموزان 

ادامه داده اند.
وى در مــورد تمهیــدات بــراى بســتن کانال هاى 
غیراخالقى در فضاى مجازى، گفــت: قبًال به وزارت 
آموزش و پرورش این مورد اعالم شده است و دسترسى 
ایجاد کانال در استان اصفهان در هر منطقه اى به یک 
فرد داده شده اســت و در اداره کل آموزش و پرورش 
استان نیز تنها واحد فناورى مى تواند کانال ایجاد کند، 
یک فرم تعهدنامه اخالقى هم بــراى این مورد گرفته 

شــده و هر اداره اى که نیازمند کانال باشد آن کانال را 
ایجاد مى کند.

رئیــس اداره فناورى و اطالعــات اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان تاکید کرد: در هر منطقه اى یک 
نفر مسئول باز کردن یک کانال است و براى همکاران 
فناورى مناطق این تعهدنامه ارسال شده است، آنها هم 
معموًال این تعهد را از همکاران خود مى گیرند و مشکلى 
در این بخش ندارند، تدریس در شــبکه شاد همچنان 

ادامه دارد و معلمان ابتدایى مشکلى نداشته اند.
 خردمند اظهار کرد: متأسفانه در فضاى مجازى عده اى 

سودجو هستند این افراد مى خواهند ال ام اس هاى
 ( LMS) خــود را به آموزش و پــرورش تحمیل کنند 

و تاکیــد دارند که پلتفرم شــاد مناســب نمى خورد و 
اپلیکیشن هاى دیگرى را پیشنهاد مى دهند و همین افراد 
کار آموزش و پرورش را براى رسیدن به خواسته هاى 

خود دچار مشکالت مى کنند.

شبکه شاد هک شد؟
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فریده سپاه منصور، هنرمند پیشکسوت کشورمان مى گوید: این روزها هیچکس دل و دماغ کار 
کردن ندارد. او که سال هاست براى ســینما، تئاتر و تلویزیون نقش بازى کرده، معتقد است: 

تلویزیون هنرمندان را اذیت مى کند و دوست دارد همه مجانى برایش کار کنند.
سپاه منصور درباره مساله بزرگ این روزهاى ســازمان صداوسیما، اینگونه بیان کرد: در حال 
حاضر کسى دل و دماغ کار کردن ندارند، به خاطر اینکه مسئوالن فکر مى کنند فقط خودشان 

هستند که خرج زندگى دارند، اجاره خانه مى دهند و زن و بچه دارند.
او سپس به کنایه گفت: مدیران فکر مى کنند تمام کسانى که طرف قرارداد تلویزیون هستند 
اجاره خانه ندارند، خرید نمى کنند، زن و بچــه ندارند، خرج رخت و لباس نمى دهند، فقط چون 

عاشق کارشان هستند چشم شان کور، دنده شان نرم، باید بیایند مجانى کار کنند و بروند!
این بازیگر تصریح کرد: متاســفانه حقوق  عوامل کارها درســت پرداخت نمى شود؛ فرقى هم  
نمى کند چه در تلویزیون و چه در سینما این روزها اوضاع خوب نیست. خیلى مواقع پیش مى آید 
که متاسفانه برخى عوامل قهر کرده، کار را رها مى کنند و مى روند. به خدا ما هم زندگى داریم، 
وقتى ما مى آییم و کار مى کنیم، به امید این هستیم که زندگى مان بچرخد وگرنه آزار که نداریم. 
متاسفانه آنهایى که مسئوالن سینما و تلویزیون هســتند، این مسائل را متوجه نمى شوند و به 

شکل انگشت شمار فقط ممکن است تهیه کنندگانى در تلویزیون باشند که ما را درك کنند.
سپاه منصور سپس در پاسخ به اینکه پیام اصلى تان به عنوان یک هنرمند پیشکسوت به رییس 
صداوســیما (پیمان جبلى) براى حل معضالت فعلى تلویزیون چیست؟ خاطرنشان کرد: اول 
سانسورها را کم کنند. دوستان بنشینند و ببینند شــبکه هاى ماهواره اى چه دارند که مردم ما 
را جذب مى کنند؟ چه چیزهایى از این شبکه ها را ما نمى توانیم نشان بدهیم و چه چیزهایى را 
مى توانیم نشان مى دهیم؟ براى مثال موسیقى که مى توانیم داشته باشیم. متاسفانه تلویزیون در 
بخش سانسور سخت گیرى هاى عجیب و غریب مى کند و آنچه در موردش سختگیرى مى کند، 
بد اندر بدترش را جوانان در شبکه هاى ماهواره اى مى بینند، آیا این اتفاق برایشان مهم نیست؟

بازیگر سریال هاى «معصومیت از دســت رفته»، «دوران سرکشى»، «مرگ تدریجى یک 
رویا»، «اغما»، «دردسرهاى عظیم2» و «نون خ 1» تاکید کرد: بعد از سانسور، تنوع موضوع 
در صداوسیما واقعا جاى بحث دارد. ما در کارهایمان تنوع نداریم و بعضا موضوعى را که مردم 
خوششــان مى آید، در دســتگاه چاپ مى اندازند و زیراکس مى زنند. متاسفانه تمام داستان ها 
شبیه هم شده اند. دوستان کمى به خودشان زحمت بدهند یا اینکه یکسرى افرادى که آگاه تر 
و باسوادترند به این کار را بیاورند تا فهم این را داشــته باشند که حداقل کارهاى متنوع ترى را 

تصویب کنند.

وى همچنین مساله بحث دستمزدهاى برنامه سازان و هنرمندان را از دیگر معضالت صداوسیما 
دانســت و در این زمینه گفت: دیگر معضلى که ما را اذیت مى کند، همان طور که اشاره کردم 
دستمزدهاى عوامل و بازیگران است. تلویزیون دستمزدها را نمى دهد و مى گوید بیایید همه 
مجانى براى من کار کنید! چرا؟ این موضوع فقط حرف من نیســت و درد خیلى هاست. قسط 
آخر تلویزیون هم که مثل مهریه مى ماند، کى داده و کى گرفته! در واقع دوســتان قسط آخر 
پروژه ها را حق خودشان مى دانند، باقى قسط ها را هم که به موقع نمى دهند. متاسفانه کسى به 
داد هنرمندان و برنامه سازان تلویزیون نمى رسد. حداقل یک نفر باید حرف هاى ما را هم بشنود 

و دردى دوا کند.
این بازیگر پیشکسوت تلویزیون همچنین درباره بحث نیاز و ضرورت ساخت سریال هاى کمدى 
که این روزها از مهم ترین مطالبات مردمى از رئیس صداوسیماست  خاطرنشان کرد: مردم خسته 
و کوفته به خانه هایشــان مى آیند، همراه با فشارهاى اقتصادى و مشکالت و محدودیت هاى 
کرونایى، حداقل باید این امید را داشته باشــند که در تلویزیون یک کار طنز خوب تماشا کنند 
و لذت ببرند. این سوال را باید از مسئوالن بپرســید که چرا نمى خواهیم مردم وقتى خسته به 
خانه هایشــان مى آیند بخندند؟ حاال ما انتظار قهقهه زدن از مخاطب نداریم اما در حدى که 

حالشان خوب شود؛ چرا حال خوب را از تماشاگر تلویزیون دریغ مى کنیم؟
سپاه منصور که اوایل پروژه «خوشنام» به کرونا مبتال شده بود، درباره دشوارى هاى کار در ایام 
کرونا به ویژه در ســریال هاى آپارتمانى مثل «خوشنام» که در لوکیشن هاى سربسته ریسک 
باالترى براى عوامل دارند، بیان کرد: من یک سال و پنج ماه به خاطر کرونا کار نکردم، چون 
از مردن مى ترسم (با خنده). خوشبختانه هر دو ُدز واکسنم را تزریق کرده بودم اما بعد از گذشت 
حدودا 15 روز، در پروژه «خوشــنام» علیرغم رعایت هایى که مى کردم اما کرونا گرفتم ولى 
خوشبختانه خفیف بود و به خیر گذشت. درست است که مى گویند از هرچه بترسى سرت مى آید.

وى افزود: در حال حاضر همچنان پروتکل ها سر صحنه «خوشنام» رعایت مى شود و به غیر 
از بازیگرانى که مقابل دوربین هستند، همه ماســک دارند؛ ضمن اینکه یک خانم پرستار سر 
صحنه حاضر مى شود و مرتب تب، فشار و اکســیژن ما را چک مى کند و ویتامین ب یک به ما 
مى دهند، اگر خداى ناکرده موردى هم باشــد ســریعا اخطار مى دهند. هر کسى هم که وارد 
صحنه مى شود باید ماسک داشته باشــد، هر بازیگرى هم که کارش تمام مى شود بالفاصله

 ماسکش را مى زند.

فریده سپاه منصور:

تلویزیون مى خواهد برایش مجانى کار کنند!

«برد پیت» ستاره یک 
فیلم ماشین رانى مى شود

فاطمه گودرزى به جاى بازیگرى آشپزى مى کند!

ظاهراً هالیوود هنوز هم عاشــق ماشین هاى سریع 
است. یک پروژه جدید درباره ماشین هاى مسابقه اى 
که تعدادى چهره بزرگ به آن متصل هستند باعث 
شده استودیوها و اســتریمرها وارد نبردى شوند تا 

حقوق پخش آن را در مزایده ببرند.
این پروژه هنوز عنوانى رسمى ندارد اما برد پیت قرار 
است ستاره آن باشد و جوزف کوزینسکى فیلمساز 
«تاپ گان: ماوریــک» روى صندلى کارگردانى آن 

مى نشیند.
هنوز داستان دقیق فیلم مشخص نیست اما منابع آگاه 
مى گویند لوییس همیلتون راننده افسانه اى بریتانیایى 

در این پروژه حضور دارد.
به گفته منابع، اســتودیوهاى پارامونــت، ام جى ام 
و یونیورســال و همچنیــن اســتریمرهایى مانند 
نت فلیکس، اپل و آمازون تا به حال پیشــنهادهایى 
براى خرید حقوق پخش این فیلم ارایه داده اند. حتى 
دیزنى که معموًال از ایــن جور رقابت ها کناره گیرى 

مى کند هم قصد دارد این پروژه را خریدارى کند.
پیت و کوزینسکى سال هاســت که قصد دارند یک 
فیلم ماشین سوارى رقابتى درســت کنند. در سال 
2013، پیت قصد داشت وارد پروژه «حسابى بران» 
شود که کوزینسکى مى خواست آن را کارگردانى کند 
و تام کروز هم در آن حضور داشــت. اما آن پروژه در 
نهایت تبدیل به «فورد مقابل فرارى» با بازیگران و 

کارگردان کامًال جدید شد.
هالیوود همیشــه عالقه خاصى نسبت به فیلم هاى 
ماشین سوارى داشــته، مخصوصاً چون این ورزش 
مى تواند جذبه بصرى خاصى داشته باشد و در عین 
حال از ارزش درام باال و شــخصیت هاى کله شق و 

منطقى بهره ببرد.
این ورزش همچنین همیشه بازیگران هالیوودى را 
جذب خود کرده که شاید بهترین مثال آن ها استیو 

مک کویین باشد. 

فاطمه گودرزى از بازیگران خوشنام سینما و تلویزیون 
مى گوید که به آموزش آشپزى روى آورده است. او درباره 
کم کارى اش در بازیگرى گفت: این روزها براى دورى 

از کرونا استراحت مى کنم.
این بازیگر در صفحه شــخصى اش عکــس هایش با 
عروس و پسرش را به اشــتراك مى گذارد و در یوتیوب 
صفحه اى دارد که برنامه هاى آشپزى در آن به اشتراك 

گذاشته است.
وى درباره پســت هاى خانوادگى که با پسر و عروسش 
منتشر مى کند گفت: دوســت دارم حال خوب به مردم 
انتقال بدهم تا از خستگى ذهنى این روزها کمى دورشان 

کنم و زمانى که برنامه شادى داشــته باشم آن را ضبط 
مى کنم و به اشــتراك مى گذارم و از کامنت هایى که 
برایم مى گذارند متوجه انتقال این حس خوب و استقبال 

مردم مى شوم. 
گودرزى درباره آموزش آشپزى اش اظهار داشت: آشپزى 
یکى از عالقه مندى هاى این روزهایم اســت. آشپزى 
مى کنم و در یوتیوب منتشر مى کنم. برنامه هایم خیلى 
مورد استقبال ایرانى هاى خارج از کشور قرار گرفته و در 
کامنت هایى که برایم گذاشتند خیلى اظهار خوشحالى 
کردند که با دیدن برنامه هاى آشپزى من سرگرم شدند 

و حال شان خوب شده است.

رضا صادقى در حالى 25 دسامبر 2021 (4 دى 1400) در استانبول روى صحنه خواهد رفت که حواشى 
برگزارى این کنسرت در روزهاى گذشته در رسانه هاى رسمى ایران هیاهوى زیادى به پا کرده است.

این خواننده پاپ در نخســتین اظهار نظر خود درباره کنسرت در اســتانبول در در 42 سالگى و اواسط 
میانســالى و با کوهى از تجربه، گفت: «چون من تاکنون در ترکیه کنســرتى نداشتم، قطعا این چالش 
براى من جدید و جذاب اســت ولــى مخاطب من به بخش دلچســبى از آثار من وصل اســت که آن 
خاطره سازى هایى اســت که با من و آثارم داشــته اند. من در اروپا و آمریکا و بســیارى از نقاط جهان 
کنسرت هاى بزرگى برگزار کرده ام؛ ولى کنسرت در اطراف ایران تجربه جدیدى براى من است. پیش تر 
فقط در دبى و قطر اجرا داشتم و حاال اجراى ترکیه براى من به این دلیل جذاب است که مى خواهم حس 
و حال هموطنان ام را در این بخش از جهان ببینم. خیلى دوست داشته و دارم که در افغانستان هم روى 
صحنه بروم. یکى از آرزوهایم بود ولى با شرایط کنونى متاســفانه بعید مى دانم این ماجرا شدنى باشد. 

کنسرت ترکیه براى من یک حال جدید است. انگار که قرار است جوان بشوم، ذوق کنم، کیف کنم...»
صادقى در پاسخ به این سوال که آیا ریسک برگزارى این کنسرت در شرایطى که تمام بزرگان موسیقى 
پاپ لس آنجلسى در همان مقطع زمانى در ترکیه کنسرت هاى بزرگى را با تبلیغات میلیاردى قرار است 
برگزار کنند براى این خواننده خطرناك نیست؟ گفت: «من در 42 سالگى واقعا دیگر هرگز نگاه رقابتى به 
هنر نداشته و ندارم. همین جا اعالم مى کنم که همه مشاهیر موسیقى ایرانى و فارسى زبان به کنسرت من 
در ترکیه دعوت هستند. حتى آنهایى که ساکن ایران نیستند. من پرواز با بال شکسته را قرار است تست 
کنم و احساس مى کنم در این سن و جایگاه، باید خودم را محک بزنم. براى داشتن و ماندن دوستدارانى 
که هنوز هستند و من به داشتن آنها مفتخرم. سال هاســت که دیگر در اندیشه رقابت نیستم. احساس 
مى کنم زمان آن رســیده که کتاب خاطرات مردم از آثار و صداى خودم را مرور کنم و ورق بزنم. من با 
خودم رقابت مى کنم. با رضا صادقى 5 سال پیش. رضا صادقى 15 سال پیش... در 42 سالگى دوست دارم 
از خاطراتى که به مردمم تقدیم کرده ام، براى خودم توشه بردارم. امیدوارم شب کنسرتم در ترکیه، لبخند 
رضا صادقى به وسعت 42 سالگى اش باشد. بسیار به اجراى استانبول خوش بین ام و دلم روشن است. نه 
به لحاظ تعداد آدمهاى حاضر در سالن. معتقدم میتوانم حال همه آدمهاى حاضر در سالن را خوب کنم و 

شبى پر از خاطره و حال خوب را براى آنها بسازم.»

نخستین اظهار نظر آقاى مشکى پوش درباره کنسرتش در ترکیه

رضا صادقى: انگار  قرار است 
جوان بشوم، کیف کنم

 این روزها مصادف است با 25سالگى رفتن على حاتمى، 
فیلمساز نوبرانه سینماى ایران. از زبان خودش بخوانید 
درباره خودش چه گفته است، گویا او هم از منتقدین دل 

پر خونى داشته. 
یک سال دچار بیمارى سختى شدم. آن وقت مرا 
پیش یکى از بســتگان مادرم بردند که از خانواده هاى 
اشــرافى و با فرهنگ قاجارى بودند. آنها خانه بزرگى 
داشتند- شاید اندازه کاخ گلســتان- اقامت من در این 
خانه نتایجى داشت، ازجمله آشنایى با زندگى و فرهنگ 

قاجارى و اشرافى. 
اصال مى دانید مسئله چیســت؟ من درخت را در 
فیلم هایم رنگ مى زنم. هر جــا در فیلمى  از من درخت 
دیدید بدانید که من آن را رنگ زده ام. مرتب هم این کار 
را کــرده ام و مى کنــم و ندیدم کســى ایــراد بگیرد. 
قسمت هاى «کمیته مجازات» یعنى قسمت هاى قاجار 
این مجموعه را تکرار نشدنى مى دانم چرا که ما نقاش 
تصویرگر در آن دوره نداریم. اگر شما مى خواهید فیلمى  
درباره ناپلئون بســازید با تصاویرش، تصاویر مربوط به 
عصر و دوره فضاى زندگى و همه  چیز آن عصر آشنایى 

دارید به راحتى مى توانید صدها بلکــه هزارها تابلوى 
نقاشى از آن دوره پیدا کنید که سازنده و هم مخاطب آنها 
را دیده اند اما ما متأسفانه چنین نقاشانى نداشتیم. زمانى 
که داشــتم صحنه هاى قاجارى را مى ساختم احساس 
مى کردم که دارم در همان زمان و البه الى همان مردم 
راه مى روم اما اگر مى خواستم زبان آن دوره را به کار ببرم 

مطلقا قابل ارتباط نبود. 
همه حرف هایى که درباره ســینماى من مى زنند 
خودم مى دانم. که اینها عکس هاى تخت خوش پوشى 
است که من عاشق صحنه آرایى هستم و میزانسن بلد 
نیستم و پرداخت سینمایى ندارم و از این قبیل  و مقصود 
از الگو نداشتن همین است که اگر آقاى وارن بیتى مثال 
در «دیک تریسى» کارى را مى کند فورا مى گویند که از 
پرداخت و دکوپاژ کمیک استریپ استفاده کرده است یا 
فالنى از جریان سیال ذهن بهره برده است اما به من که 
مى رسد ناگهان مى گویند ســینما بلد نیستم و مونتاژم 
فالن طور است و کاسه بشــقاب مى چینم و غیره.  من 
نمى توانم قصه ایرانى را با الگو و پرداخت فرنگى بگویم. 
* من جوانى ام را روى ساختن شهر سینمایى گذاشتم. 

یعنى من عملگى و بنایى کردم تا این شــهر سینمایى 
درست شــد. این شهر سینمایى براى ســینماى ایران 

مى ماند.
از همان زمانى که نوشتن کارهاى نمایشى را شروع 
کردم در جست وجوى زبان خاصى بودم که ویژگى هاى 
زبان ما را داشته باشد. در این جست وجو پى بردم که ما 
براى بیان مقاصدمان در بیشــتر اوقــات صریح حرف 
نمى زنیم. در حرف هایمان کنایه وجود دارد یا از امثال و 
حکم استفاده مى کنیم یا حدیثى از کتاب هاى مقدس و 
یا قرآن مجیــد مى آوریم. این لحن حــرف زدن کمى 
شباهت به زبان قصه ها دارد و مى دانید که زبان قصه ها- 
حتى قصه هاى بین المللى- شباهت زیادى به هم دارند. 
بارها اتفاق افتاده که براى اثبات نظرمان از اشعار قدما 
کمک بگیریم و حتى اگر بخواهیم کاســبکارانه به این 
موضوع نگاه کنیم مى بینیم که حتى دوره گردها هم براى 
عرضه و فروش کاالى خود با لحنى ریتمیک و با قافیه 
متاع خود را عرضه مى کنند مثل: عسلى طالبى، عسل 
طالبــى، طال گرمــک و یــا آهــاى باقــالى تازه، 

خدا وسیله سازه..

على حاتمى به روایت على حاتمى

حسین نمازى از جمله کارگردانانى است که خود را براى حضور 
در جشــنواره فیلم فجر آماده کرده و فیلمــش را به دبیرخانه 
تحویل داده است. فیلم ســینمایى «شــادروان» جدیدترین 
ساخته «حسین نمازى» با بازى «نازنین بیاتى» براى حضور در 

چهلمین جشنواره فیلم فجر آماده مى شود.
نمازى فعالیت هنرى خود را با فیلم ســینمایى «آپاندیس» در 
ســال 1395 آغاز کرد و جایزه بهترین فیلمنامه از جشــنواره 
بین المللى فیلم مونترآل در سال 2017 را براى این فیلم کسب 
کرد. او بعد از فیلم سینمایى «آپاندیس»، سریال «حوالى پاییز» 

را براى تلویزیون ساخت.
عالوه بر ســینا مهراد، گالره عباســى، نازنین بیاتى، بهرنگ 
علوى و با هنرمندى رویــا تیموریــان، چهره هایى چون رضا 
رویگرى و بهــرام ابراهیمى نیز در این اثر ســینمایى به ایفاى 

نقش مى پردازند.
همچنین چهره هاى تئاترى چون ایمان برات پور، محسن مهرى، 
ســجاد رضایى، حافظ نبى زاده، بهناز نادرى، اعظم کبودیان، 
فرناز صالحتاش، الهه افشــارى، بابک جعفریه، مریم افشار و 

محمدموسى اکبرى حضور دارند.

«شادروان» روایتى شــیرین از یک ملودرام اجتماعى در بستر 
خانواده اى حاشیه نشین است. براساس شنیده ها نازنین بیاتى 
نقش بســیار متفاوتى را در فیلم شــادوران ایفا کرده و یکى از 
شانسهاى کسب سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر به حساب 

مى آید. 
از دیگر اتفاقات جالب این فیلم مى توان به حضور رضا رویگرى 
اشاره کرد، وى که سالها درگیر بیمارى بوده حال مى خواهد بار 
دیگر توانایى خود در عرصه بازیگرى را به رخ بکشد، وى در این 

فیلم نقشى متفاوت را ایفا مى کند.  

خیز نازنین بیاتى براى کسب سیمرغ بلورین 

بازیگر «توى گوش ســالمم زمزمه کن» گفت: 
حمایت از پیشکسوتان یعنى به آن ها کار بدهیم، 
زیرا آن ها محتاج نیستند بلکه مى خواهند کار کنند، 
همه چیز مادیات نیست بلکه یک هنرمند بیشتر از 

مادیات به روحیه نیاز دارد.  
بهروز بقایى پیرامون وضعیت بازیگران پیشکسوت 
در طول دو سال گذشته گفت: متاسفانه همانطور 
که همه مى دانند هیچ وقت وضعیت براى بازیگران 
پیشکسوت خوب نبوده و نیست، این اتفاق ربطى 
به کرونا ندارد، زیرا مگر قبل از کرونا کسى به این 
بازیگران اهمیت مى داد که حــال از وضعیت بد 

آن ها تعجب مى کنیم.  
وى در همین راســتا ادامه داد: متاسفانه سینما به 
ســمت جوانگرایى نادرســتى رفته است، طبیعتا 
حمایت از جوانان اتفاق خوبى است، اما نباید این 
حمایت به نحوى باشــد که بازیگران میانسال و 

کهنسال ما کال به فراموشى سپرده شوند.  
بازیگر «توى گوش سالمم زمزمه کن» در همین 
رابطه اضافه کرد: مشکل اصلى از آنجا مى آید که 
سیستم تولید در ســینما به هیچ وجه عالقمند به 
حضور پیشکسوتان در سینما نیست، شاید بگوییم 
که فیلمنامه اى که نقش خوب براى این ســن از 
بازیگران باشد وجود ندارد، اما فیلمنامه نویس که 
به دست خودش کارى نمى کند. فیلمنامه نویس 
براساس درخواست تهیه کننده یا کارگردان و نیاز 

بازار مى نویسد.
وى مشــکل اصلى عدم پرداختن بــه بازیگران 
پیشکسوت را اینگونه تشــریح کرد: وقتى تهیه 
کنندگان و صاحبان سرمایه در سینما از فیلمنامه 
نویس فیلمى با هنرنمایى بازیگران پیشکســوت 
نمى خواهند طبیعتا نویســنده ها هم دیگر سراغ 
پرداختن به چنین ســوژه هایى نرفته و آن چیزى 
را مى نویسند که مشترى و مخاطب داشته باشد.  

این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ادامه داد: 
اگر کار باشد یعنى اگر بازیگر مشغول به کار باشد 
نیازى به حمایت هاى مقطعى و مالى نیست، زیرا 
وى مى تواند به تنهایى روى پاى خودش ایستاده و 
خرج زندگى خود را تامین کند، اما وقتى یک بازیگر 
را سال ها بیکار مى گذاریم چگونه انتظار داریم که 

اوضاع وى خوب باشد.

بهروز بقایى: 

سینما به سمت جوانگرایى 
نادرستى رفته است
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آماده باش نویدکیا به میرزازاد

01

نوید خوش هوا بازیکن اردبیلى سابق تیم ملى امید ایران که 
سه ســال عضو تیم تراکتور تبریز بود و سابقه بازیگرى در 
تیم هاى شهردارى اردبیل، راه آهن، پیکان، پاس همدان، 
مس کرمان، سپاهان و ذوب آهن را هم داشت، روز شنبه بر 
اثر سکته قلبى درگذشت. این فوتبالیست 30 ساله اردبیلى 
سال گذشته درگیر بیمارى سخت تنفسى شده و براى مدتى 

به کما رفته بود.

ملى پوش اسبق تیم امید درگذشت

01

04

چندى پیش مجرى برنامه «سالم صبح بخیر» در گفتگو با 
جواد خیابانى از او درباره مهمترین شــهرآوردى که گزارش 
کرده پرسید و خیابانى در پاسخ به او گفت: «خاطره انگیزترین 
گزارشى که کردم، همان گزارشى اســت که انجام ندادم»! 
امروز و در همان برنامه، از محمدرضا احمدى درباره بهترین 
بازى  که گزارش کرده، سئوال شد و این گزارشگر با شوخى 
و در کنایه به پاسخ همکارش، گفت: «قطعًا همان برنامه اى 

است که گزارش کردم!»

بازهم خیابانى سوژه شد

04

03

05

حسین چرخابى، کارشناس فوتبال اصفهان معتقد است که 
بزرگ ترین مشکل تیم سپاهان این است که هیچ فرقى بین 
تیم هاى ضعیف و تیم هاى مدعى و قوى تر که یارهاى بهترى 
دارند، نمى گذارند و مى گوید: سپاهان مقابل گل گهر که یکى 
از مدعیان قهرمانى اســت، همان طور کــه در مصاف با تیم 
فجرسپاسى، که مسلمًا براى نرفتن به دسته پایین تر تالش 
مى کند، بازى مى کند، بى حســاب و کتاب حمله مى کند؛ 
در حالى که باید فرق بگذاریم بین تیم ها و بزرگ ترین آفت 
سپاهان در این فصل همین موضوع است، کادر فنى سپاهان 
براى هر بازى باید برنامه خاص همان بازى را داشته باشند و 
براى هر تیمى نقشه هایى که مى کشند منحصر به آن تیم باشد، 

یک سبک بازى کردن نمى تواند موفقیت آمیز باشد.

سپاهان در شرایطى دومین باخت فصلش را مقابل گل گهر 
تجربه کرد که تا قبل از این بازى، تنها گل خورده کریستوفر 
کنت به دربى اصفهان مربوط مى شد اما او  4 گل دریافت کرد 
تا سپاهان مثل فصل گذشته، با شکستى سنگین، سیرجان را 
به مقصد اصفهان ترك کند. نکته جالب اینکه سپاهان فصل 
قبل و در اولین بازى اش در لیگ برتر با سرمربیگرى محرم 
نویدکیا، در سیرجان به مصاف تیم امیر قلعه نویى رفت که 
با نتیجه 1-3 به میزبانش باخت و پربیراه نیست اگر بگوییم 
روز شنبه برگ تلخى از تاریخ براى نویدکیا و سپاهان دوباره 

تکرار شد.

آفت بزرگ سپاهان

تاریخ تکرار شد

02

رئیس کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال با خوب ارزیابى 
کردن دربى 97 در مورد اعتراض مربیــان و بازیکنان به 
تصمیمات داور گفت: داوران خط قرمز ما هستند و هجمه 
علیه آنها را نمى پســندیم. ابوالفضل حسن زاده همچنین 
درباره اینکه آیا دربى اتفاقاتى داشــت که کمیته انضباطى 
بخواهد به آن ورود کنــد، افزود: منتظر گــزارش داور و 
ناظر بازى هســتیم و اگر گزارشى برسد مشخص مى شود 

اشخاص چه رفتارهایى داشته اند.

معترضان دربى 
تهدید شدند!

مهره کلیدى سمت راست خط دفاعى سپاهان، توانسته بهترین 
بازیکن تیمش باشد و نقشى درخشان در ترکیب طالیى پوشان 

اصفهانى ایفا کند.
دانیال اسماعیلى فر 29 ساله که رؤیاى پوشیدن پیراهن تیم ملى 
را در سر مى پروراند و بعد از دعوت به اردوى ملى، حاال به ترغیب 
دراگان اسکوچیچ براى میدان دادن به او در ترکیب تیمش فکر 
مى کند، توانسته فصلى رؤیایى آغاز کند و بدون شک بهترین 

مهره سپاهان در لیگ بیست و یکم بوده است.
اسماعیلى فر حتى در روزهاى شکست سپاهان هم ستاره  
بى چون و چراى تیمش بوده و به همین واسطه توانسته 
آمارى درخشان را از خود به جاى بگذارد؛ او دو بازى ابتدایى 

فصل مقابل مس رفسنجان و نفت مسجدسلیمان را با گلسازى 
آغاز کرد و سپس در هفته سوم مقابل هوادار توانست نخستین 

گل خود در فصل جدید لیگ را به ثمر برساند.
در ادامه روند درخشــانش مدافع راســت ســپاهانى ها مقابل 
ذوب آهن در شهرآورد اصفهان در هفته چهارم موفق به کسب 
پنالتى شــد، پنالتى که شــهباززاده در به گل تبدیل کردن آن 
ناموفق بود؛ بعد از دو بازى کم فروغ مقابل تراکتور و فجرسپاسى، 
حاال دوباره اســماعیلى فر نامش را بر ســر زبان هــا انداخته

 است.
او هفته گذشته مقابل نســاجى یکى از دو گل شهریار مغانلو را 
ساخت و در هفته هشتم لیگ برتر توانست در روز شکست  تیمش 

در سیرجان، زننده هر دو گل طالیى پوشان اصفهانى باشد.
با این وصف، دانیال اســماعیلى فر که در فرمى ایده آل به ثمر 
مى برد توانســته با ثبت 3 گل، 3 پاس گل و کسب یک پنالتى 

تأثیرگذارترین بازیکن فصل سپاهان باشد.
او که براى چهار بازى مرحله دوم مقدماتى جام جهانى به اردوى 
ملى فراخوانده شــد و البته فرصت بازى براى تیم ملى را پیدا 
نکرد، حاال امیدوار است در مرحله نهایى مقدماتى جام جهانى 
مجدداً در فهرســت مدعوین اســکوچیچ قرار گیرد و در فصل 
منتهى به جام جهانى، بتواند خود را در قامت یک مدافع راست 
در فهرست منتخبان ایران بعد از صعود احتمالى به جام جهانى 

قطر، جاى بدهد.

ى کلیدره کلیدىمهرمهره کلیدى هره
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تمى کنمى کند، تو ند، توکند، مى
هرهمهرره سمهره س
اعساسماع اس

بى چون
آمارى د
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سرمربى سپاهان از عملکرد گلر اتریشى مقابل گل گهر راضى نیست.
تیم فوتبال سپاهان که تا قبل از دیدار با گل گهر عملکرد خوبى در خط دفاع و دروازه داشت و تنها یک گل خورده 

در 7 بازى براى این تیم به ثبت رســیده بود، در دیدار مقابل گل گهر 4 بار دروازه خود را باز شده دید و یکى از 
سنگین ترین شکست هاى چند سال اخیر خودش را تجربه کرد.

این آمار ضعیف باعث شده محرم نویدکیا و کادرفنى سپاهان حسابى از دست بازیکنان شاکى باشند و همین 
موضوع احتمال تغییراتى در ترکیب این تیم در دیدار پیش رو مقابل صنعت نفت در اصفهان را زیاد کرده 

است.
شنیده ها حاکى از آن است که از سوى کادرفنى سپاهان به نیما میرزازاد، گلر دیگر تیم سپاهان آماده باش 
داده شده و در صورتى که در تمرینات آمادگى خوبى از خودش نشان بدهد احتمال دارد در هفته نهم به 

او فرصت بازى داده شود.
سپاهان روز پنج شنبه 18 آذر باید در ورزشگاه نقش جهان به مصاف صنعت نفت آبادان برود.

حسرت بیرانوند پیش چشم علیپور
بوآویشتا و ماریتیمو در حضور دروازه بان و مهاجم ایرانى خود در حالى 
به تساوى یک بر یک رضایت دادند که بیرانوند، گلر ایرانى بوآویشتا در 
آستانه ثبت نخستین کلین شیت اش بود ولى در لحظات پایانى بازى از 

رسیدن به این مهم باز ماند.
بوآویشــتا خیلى زود و در دقیقه 5 روى اشــتباه خط دفاعى و دروازه بان 
ماریتیمو و گلزنى پتار موسى به گل اول رســید و این گل را تا پایان نیمه 

نخست حفظ کرد.
ماریتیمو شرایطى شکست یک نیمه اى را متحمل شد که در دقیقه 

25 شوت پشت محوطه مهاجم این تیم را علیرضا بیرانوند مهار کرد و در دقیقه 81 نیز 
شوت محکم مهاجم ماریتیمو با اختالف کم از کنار دروازه بوآویشتا به بیرون رفت.

ماریتیمو که از دقیقه 80 على علیپور را در ترکیب داشت، پس از حمالت پیاپى موفق 
شد در دقیقه 5+90 روى توپ ارسالى از جناح چپ زمین و ضربه سر هنریکوئه که 
دور از دستان بیرانوند به گوشه دروازه بوآویشتا رفت، به گل تساوى مقابل بوآویشتا 

دست یابد.
بوآویشتا که از دقیقه 76 و ماریتیمو که از دقیقه 69 یک اخراجى داده بودند، در نهایت 
به تساوى یک بر یک رضایت دادند که یاران بیرانوند با این نتیجه 12 امتیازى شدند 

و در رده یازدهم جدول لیگ برتر پرتغال قرار گرفتند و تیم على علیپور نیز با یک 
امتیاز، در یک پله پایین تر ایستاد.

علیرضا بیرانوند در حالى هفتمین بازى خود در فصل 22-2021 لیگ برتر پرتغال 
را براى بوآویشتا انجام داد که در آستانه ثبت نخستین کلین شیت اش بود ولى در 

لحظات پایانى دیدار با ماریتیمو از رسیدن به این مهم باز ماند. 
على علیپور، مهاجم ایرانى ماریتیمو نیز که پیش از این در 12 مســابقه لیگ برتر 
پرتغال 3 گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده بود، در حضور کوتاه مدت مقابل 

بوآویشتا نتوانست دروازه بیرانوند را باز کند.

بازگشت محسن فروزان به دروازه گل گهر براى او و امیر قلعه نویى اتفاق خوش یمنى بود.
در روز بازگشت قلعه نویى به نیمکت گل گهر، او چند تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرد که یکى از 

آنها بازگرداندن محسن فروزان به ترکیب اصلى بود.
فروزان به دلیل مسائل انضباطى، قبل از بازى با استقالل از فهرست گل گهر کنار گذاشته شد 
و جایش را به محمدحسین اکبرمنادى داد. دروازه بانى که جلوى استقالل و پیکان نمایش 
خوبى داشت منتهى قلعه نویى تصمیم گرفت براى بازى با صدرنشین لیگ، فروزان را 
به ترکیب اصلى برگرداند و دروازه بان گل گهر هم پاســخ اعتماد سرمربى تیمش را به 

بهترین شکل ممکن داد.
در دقیقه 32 و در شرایطى که بازى با یک گل به سود گل گهر در جریان بود، حسن اکرمى 
داور مسابقه براى سپاهان پنالتى گرفت تا شهریار مغانلو پشت توپ قرار بگیرد و به دنبال 
زدن سومین گل فصلش باشد منتهى فروزان با مهار پنالتى مغانلو، اجازه نداد مهاجم سپاهان 

بازى را به تساوى بکشاند. 
طبق آمار متریکا، فروزان بعد از گل خوردن 12 پنالتى پیاپى در لیگ، پنالتى شهریار مغانلو را مهار کرد. 

اتفاقى که باعث شد سپاهان بعد از 39 مسابقه، نیمه اول بازنده به رختکن برود.

رکورد فروزان علیه رکورد سپاهان
یک کارشناس داورى مى گوید داور دیدار سپاهان و گل 

گهر عملکرد ضعیف و تأثیرگذارى داشت.
تورج حق وردى درباره داورى دیدار گل گهر و سپاهان 
اظهار کرد: در صحنه گل اول گل گهر بازیکن این تیم 
نیم بدن از مدافعان سپاهان جلوتر بود و در شرایط آفساید 

قرار داشت.
او درباره سرنگون شدن بازیکن ســپاهان در محوطه 
جریمه گل گهر در اواخر نیمه اول هم گفت: صحنه  این 

توجه به اینکه برخورد واضــح نبود و با 
یــک داور بسیار به صحنه  د نز

دارد، بــه اســت و دید خوبى 
رم تصمیم داور احترام  مى گذا
بازى داد.که راى بــه ادامه 
داورى درباره دقیقه 45 که به نظر مى رســید توپ در این کارشــناس 

محوطه جریمه گل گهر به دست مدافع این تیم برخورد 
کرده اســت، گفت: مدافع زمانى کــه زمین مى خورد 
دستش را باز مى کند و مى توان گفت عمدى این کار 
را کرده است و به بدنش حجم مى دهد. این صحنه 
خطاى هند محســوب مى شــود و داور باید پنالتى 

مى گرفت. 
او درباره عملکرد کلى حسن اکرمى داور این دیدار 
گفت: با توجه به اینکه چنــد صحنه تأثیرگذار 
در این بازى اتفاق افتاد، کســى که بر کار داور 
نظارت کرده است قطعًا باید نمره پایینى براى 
او در نظر بگیرد و شاید داور با محرومیت چهار 

تا شش هفته اى رو به رو شود.

داورى دیدار سپاهان و گل گهر پر اشتباه بود

سرپرســت تیم فوتبال سپاهان نســبت به اشتباهات 
داورى در مســابقات این تیم واکنش نشان داد و گفت: 
در هفت هفته گذشته 6 امتیاز سپاهان قربانى اشتباهات 
فاجعه آمیزى شده که دیگر امکان سکوت را از ما گرفته

 است.
رضا فتاحى در خصوص داورى ُپر اشکال دیدار تیم هاى 
ســپاهان و گل گهر ســیرجان اظهار کرد: در حالى که 
پیش بینى مى شــد در تقابــل دو تیم به اتــکاى وجود 
بازیکنان تکنیکى و اندیشــه هاى فنى کادرفنى دو تیم 
شــاهد یک بازى بســیار زیبا، جذاب و تماشاگر پسند 
باشیم، علیرغم تالش بازیکنان دو تیم و جنگندگى که 
از آن ها شــاهد بودیم، فاجعه داورى علیه سپاهان رقم 
خورد به طورى که حداقل دو پنالتى 100 در صد به اقرار 

کارشناسان داورى به نفع سپاهان گرفته نشد.
وى افزود: گل دقیقه 3 آفســاید تیم گل گهر سیرجان 
سالم تشخیص داده شد و عمًال جریان بازى را به سمت و 
سوى دیگرى برد. این درحالى است که باشگاه سپاهان، 

کادر فنى و محرم نویدکیا بانجابت از هرگونه جوسازى 
علیه داورى، فضاســازى و استفاده از ابزارهاى مختلف 
فشار و جنگ رسانه اى خوددارى کردند ولى على الظاهر 
این رفتار اخالق  مدارانــه و منش جوانمردانه در فوتبال 

کشور مورد توجه قرار نمى گیرد.
سرپرست سپاهان با اشاره به اشتباهات داورى تصریح 
کرد: در چهار هفته قبل نیز شاهد اشتباهات اثرگذار که 
نتیجه مسابقه را علیه سپاهان مقابل ذوب آهن رقم زد 
بودیم. در همین راستا باشگاه ســپاهان رسمًا با کمیته 
داوران مکاتبــه کرد. چندروز بعد (به علت عدم پاســخ 
کمیته داوران) نامه پیرو را مجدداً ارســال و خواســتار 
رسیدگى به نحوه قضاوت و رفتارهاى ُپر از اشکال و دور 
از عدالت داور و داور چهارم طى مکاتبه اى به فدراسیون و 
کمیته داوران منعکس شد ولى مجدداً هیچگونه پاسخى 
دریافت نکردیم تا امروز بار دیگر شاهد یک فاجعه عظیم 
داورى باشیم تا در یک مســابقه تیم داورى بیش از سه 

اشتباه تأثیرگذار علیه تیم سپاهان رخ دهد!

شنیده ها حاکى از آن است که مهاجم برزیلى سابق دو باشگاه اصفهانى به 
زودى به عضویت آبى پوشان سیرجانى در مى آید.

پس از پایان دیدار فصل گذشته استقالل و ســپاهان در ورزشگاه آزادى 
که با پیروزى 2 بر صفر طالیى پوشــان اصفهانى و عنوان نایب قهرمانى 
این تیــم خاتمه یافت اســتنلى کى روش بــه همراه محبــى، نیازمند و 
حاج صفى چهار بازیکنى بودند که از ســپاهانى ها در رختکن خداحافظى 

کردند.
پــس از این جدایــى کــى ر وش مهاجــم بلندقامت که ســه فصل در 
جمع ســپاهانى ها بود و در لیــگ هجدهم هم به همراه شــیمبا مهاجم 
برزیلى فوالد با 16 گل عنوان آقــاى گلى مســابقات را از آن خود کرد، 
اخبار زیادى در مورد پیوســتن ایــن بازیکن به تیم هــاى دیگر از جمله 
پرسپولیس شــنیده شــد که هیچ کدام از این اخبار رنگ واقعیت به خود

 نگرفت.
حاال اما در شــرایطى که هفته هشتم رقابت هاى 

لیگ 21 رو به اتمام اســت، خبرهاى موثقى در 
مورد بازگشــت دوباره این بازیکن به فوتبال 

ایران شنیده مى شود و قرار است استنلى 

کى روش بار دیگر زیر نظر قلعه نویى که دلیل اصلى درخشش او بوده است 
به میدان برود.

کى روش در لیگ هفدهم به ذوب آهن پیوست و با عملکرد خوبى که در نیم 
فصل دوم زیر نظر امیر قلعه نویى داشت، یکى از خریدهاى این مربى براى 
تقویت سپاهان لقب گرفت و حاال به نظر مى رسد به زودى قرارداد رسمى 
این بازیکن با گل گهر امضا خواهد شــد تا او یکبار دیگر شانس بازى زیر 

نظر قلعه نویى را پیدا کند.
پس از مصدومیت یونس شــاکرى باشگاه گل گهر ســیرجان به شدت 
دنبال جایگزینى بــراى این مهاجم بــوده که آمار خوبى هــم در هفته 

هاى ابتدایى فصل داشــت و مقابل پرسپولیس 
با مصدومیت رباط صلیبى مواجه شد و حاال 
استنلى کى روش از هر گزینه دیگرى براى 
تقویت خط آتش گل گهــر محتمل تر به 

نظر مى آید.

اعتراض سپاهان
 به اتفاقات داورى در سیرجان

تقویت خط آتش گل گهر با مهاجم سابق سپاهان

بوآویشتا و ما
به تساوى یک
آستانه ثبت نخ
رسیدن به اینم
بوآویشــتا خیلى
ماریتیمو و گلزنى
نخست حفظ کر
ماریتیمو

اتف

ى ابتداییى فصل داشــت و مقابل پرسپولیس 
مصدومییت رباط صلیبى مواجه شد و حاال 
تنلى کىى روش از هر گزینه دیگرى براى 
محتمل تر به یتخطط آتش گل گهــر

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

شــماره: 140060302016001048 - تاریخ: 1400/08/26 - برابر راى شــماره 
140060302016000910- 1400/07/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه مظاهرى فرزند حسین 
بشــماره شناســنامه 70 صادره از در تمامت چهل حبه از 72 حبه ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ششــدانگ 479,26 مترمربع پالك فرعى 410 فرعى از یک اصلى 
بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رســمى خانم گوهر امانى فرزند محمد 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/30- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/15 - م الف: 
1225498- رئیس ثبت اســناد و امالك حوزه ثبت ملک تیران- ســید محمدحسن 

مصطفوى /8/517

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 

در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2560مــورخ 1400/05/25 آقــاى وحیــد بخــردى نســب فرزند 
عیســى ششــدانگ یکبابخانه  بــه مســاحت 122/37مترمربع قســمتى از پالك 
شــماره 439  اصلى واقــع در قطعــه10 نجف آباد واقــع در بخش 11 حــوزه ثبت 
ملک اصفهــان - متقاضــى طبق ســند رســمى شــماره 184694- 98/10/18  
دفترخانــه 23 نجف آباد مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت 
-  1400 /09 /15 دوم:  نوبــت  ر  نتشــا ا ریــخ  تا  -  1400 /08 /30 اول: 
 1225243 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/520

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

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

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1706 مورخ 1400/03/28 آقاى سید رضا موســوى پور فرزند مهدى 
ششــدانگ یکبابخانه  بــه مســاحت 146/44 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 

یک  فرعى از 325 اصلــى واقع در قطعــه3 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/30 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/15 - 1225230  / م الــف - حجت اله 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف

 آفرین میر عباسى /8/522

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

شماره: 140060302016001134 - تاریخ: 1400/09/10 - برابر راى شماره 
140060302016000936- 1400/08/03 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى علیرضا سلطانى 
تهرانى فرزند على اصغر بشــماره شناســنامه 193 صادره از تیران در تمامت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ 1638,04 مترمربع 
پالك 2360 فرعــى از 1 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهــان خریدارى از مالکان 
رســمى خانم فاطمه ســلطانى و آقاى على اصغر ســلطانى فرزندان حیدر محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/15 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/30- م الف: 1235345- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید 

محمدحسن مصطفوى /9/181

رییس ســازمان هواپیمایى کشــورى اعــالم کرد که 
پروتکل هــاى ســختگیرانه ترى بــراى جلوگیرى و 

پیشگیرى از ورود اومیکرون در نظر گرفته ایم.
محمد محمدى بخش اظهار کرد: در پى شــیوع سویه 
جدید ویروس کرونا به نام امیکرون ورود از هفت کشور 
را در مرحله نخست ممنوع کردیم و از پروازهاى مستقیم 

و غیر مستقیم برنامه اى و حتى موردى جلوگیرى شد.
وى با بیان اینکه براى نظارت بر این مسئله و پیشگیرى 
از ورود این سویه جدید بسیار سختگیرانه عمل کرده و 
خواهیم کرد، افزود: البته به گفته وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى ورود این ویروس به کشور مانند دیگر 

ســویه هاى کرونا اجتناب ناپذیر است اما تابع ستاد ملى 
مقابله با کرونا و سیاست هاى ابالغى هستیم.

محمدى بخش با بیان اینکه فهرست کشورهاى ممنوعه 
ممکن اســت افزایش پیدا کند که البته بسته به تصمیم 
ستاد ملى مقابله با کروناست، اضافه کرد: با توجه به اینکه 
ویروس امیکرون کرونا در کشورهاى دیگر و حتى برخى 
همسایگان ایران نیز شناسایى شــده و شیوع پیدا کرده 
است، اگر کسى از کشــورهاى دیگرى که این ویروس 
در آنجا مشاهده شده نیز بخواهد به کشور وارد شود، در 
وهله نخست باید تست منفى PCR خود را ارائه دهد و 

در قرنطینه به مدت 14 روز باقى خواهد ماند.

عضو ســتاد ملى مقابله با کرونا کاهش و کنترل کرونا 
را فقط در گرو رعایت پروتکل هاى بهداشــتى دانست و 
گفت: ریشــه کنى فوتى کرونا و بهترین گزینه براى در 
امان ماندن از ویروس جهش یافته «اومیکرون» مستلزم 

دریافت واکسن است.
مسعود مردانى با بیان اینکه وزارت بهداشت اعالم کرده 
تاکنون هیچ مــورد از ابتالى به ویــروس جهش یافته 
اومیکرون در کشور شناسایى نشده، افزود: به دلیل اینکه 
اومیکرون جدید و ناشناخته است و اطالعات دقیقى از آن 
در دست نیست تنها براساس نقل قول ها، عوارض این 

بیمارى در آفریقا به صورت خفیف گزارش شده است.

فوق تخصص بیمارى عفونى با تاکید بر اینکه اگر مردم 
مى خواهند اومیکــرون نگیرند باید واکســن کرونا را 
دریافت کنند، اظهار داشت: با توجه به اینکه این بیمارى 
در آفریقاى جنوبى شــیوع یافته، گفته شده اومیکرون 
بیشــتر در کودکان و اشــخاصى که واکســن دریافت 

نکرده اند دیده شده است.
مردانى با بیان اینکه عالئم اومیکرون شبیه کرونا بوده و 
در موارد اعالم شده خفیف تر گزارش شده، گفت: کرونا 
در نوع شــدید خود کشنده اســت اما عمدتا با درمان به 
موقع و در صورت عدم برخى مشکالت در بدن کشنده 

نخواهد بود. 

اعمال پروتکل هاى سختگیرانه 
پروازى

واکسن بزنید تا 
«اومیکرون» نگیرید

ما بى دفاع نیستیم
   ایرنا | وزارت بهداشت اتحادیه آفریقا در مورد سویه 
اومیکرون مردم را به آرامش دعوت کرد وگفت که هیچ 
دلیلى براى وحشت بیش از حد از این سویه جدید وجود 
ندارد و ما بى دفاع نیسـتیم. مرکز کنترل و پیشگیرى از 
بیمارى هاى آفریقا نیز اعالم کرد که در موقعیت خوبى 

قرار دارد تا از افزایش موارد مبتالیان جلوگیرى کند.

بیماران خوش شانس
   مشـرق | نتایـج یـک بررسـى جدید که توسـط 
محققان دانشگاه کوئین مرى لندن صورت گرفته نشان 
مى دهد،  افراد مبتال به بیمارى هاى آلرژیک از جمله تب 
یونجه، آسـم و اگزما تا 40 درصد کمتر در معرض خطر 
ابتال به عفونت کووید 19 هستند. بیمارانى که مسن تر، 
مرد بودند یا سـایر بیمارى هاى زمینه اى را داشـتند، در 

معرض بیشتر خطر ابتال به عفونت نبودند.

مشارکت ستودنى مردم 
   ایرنـا | معاون بهداشـت وزیـر بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشکى گفت: مشارکت و همدلى مردم در جریان 
شیوع کرونا بعد از دوران جنگ منحصر به فرد و ستودنى 
اسـت. کمال حیدرى افزود: در جریان همه گیرى کرونا 
شـاهد بودیم که مردم با مسـووالن و نهادهاى مختلف 
براى مدیریت ، اقدامات پیشگیرانه و امر واکسیناسیون 

همدلى دارند.

آگهى تغییرات
شــرکت متیــن مغناطیــس اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48349 
و شناســه ملــى 10260664910 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1398/08/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : یحیى محمدى به کدملى 
1280407700 و علیرضا قاسمى نظر 
آبادى بــه کدملــى 1290461139 و 
عبدالرسول قاسمى نظر آبادى به کدملى 
1289244251 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. علیرضا شــریفى نیا به کدملى 
1285793390 و حسین حدادى کهنگى 
به کدملى 1189870614 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین کردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1234557)

فقدان مدارك
برگ ســبز، کارت موتور و ســند کمپانى یک دســتگاه موتور 
ســیکلت سیســتم جترو بى کالج تیپ CC 130 مدل 1394 
بنزینى به شــماره موتور  NCW352968 0127و شماره تنه 
NCW***130H9411817 به شــماره پالك 631/48821 
ایــران متعلق به زهره الســادات رنــگ آمیز به شــماره ملى 
1282420232 فرزند سید على مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت متیــن مغناطیــس اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48349 
و شناســه ملــى 10260664910 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : یحیى محمــدى بشــماره ملى 
1280407700 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل و علیرضا قاســمى 
نظر آبــادى بشــماره 1290461139 
بعنــوان نائــب رئیس هیئــت مدیره و 
عبدالرسول قاســمى نظر آبادى بشماره 
ملى 1289244251 بعنوان عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس و مدیر عامل و در 
صورت غیاب هر دو ایشان با امضاء نایب 
رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1234558)

آگهى تغییرات
شرکت عمران سنجش مصالح چهلستون 
سهامى خاص به شماره ثبت 32004 و 
شناسه ملى 10260525502 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/04/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت 
شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه گردید: 
بازرسى فنى شامل بازرسى انواع جرثقیل 
و لیفتراك - تعییــن معیار مصرف انرژى 
- دیگها و مخازن تحت فشــار-مخازن 
گاز طبیعــى فشــرده CNG و خودرو-

-موتورســیکلت-خودرو-جایگاه گاز 
طبیعى فشرده CNG - آسانسور و ارائه 
خدمات آموزشى سازمان استاندارد. ثبت 
موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد و 
در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصــالح امکانپذیر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1234561)

تاسیس
شرکت تعاونى سایان افق تدبیر نقش جهان درتاریخ 1400/09/08 به شماره ثبت 69392 به شناسه ملى 14010551857 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم 
از کاالهاى الکتریکى ،الکترونیکى، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازى ، نگهدارى آنها ، تجهیزات پزشکى ، محصوالت بهداشتى ، آرایشى ، 
مواد غذایى ، محصوالت کشاورزى و پتروشیمى و لوازم خودرویى و همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى ، گشایش اعتبارات و ال اسى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
داخلى و خارجى ، اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها ، مشارکت و شرکت در نمایشگاههاى تخصصى و غیر 
تخصصى داخل و خارج از کشور اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتبارى از منابع بانکى و دیگر مؤسسات مالى اعتبارى و اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر 
و تأمین تنخواه الزم با انعقاد عقود اسالمى اخذ کمک و هدایاى نقدى و غیرنقدى از دولت ، اشخاص حقیقى و یا حقوقى و نهادها. تودیع وجوه به حساب سپرده 
بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و مؤسسات مالى و اعتبارى. مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى با اولویت تعاونى ها. سرمایه گذارى و خرید سهام اتحادیه 
تعاونى مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومى ، تعاونى و یا خصوصى. مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونى در دوره هاى آموزشى تخصصى 
براى ارتقاى ســطح تولید و خدمات. به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى برابر با شماره مجوز 493406 در تاریخ 1400/08/09در 
استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله همدانیان ، خیابان جى ، خیابان همدانیان ، پالك 114 ، طبقه همکف کدپستى 8156963759 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
700,000,000 ریال نقدى اولین مدیران آقاى فرزام دهقان حسین آبادى به شماره ملى 1271057239 به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم نرگس قاسمى به شماره ملى 1288372965 به سمت عضو على البدل 
هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم الهام شمس به شماره ملى 1289139768 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى داود قاسمى به شماره 
ملى 1293253243 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم مریم بابائى باغبادرانى به شماره ملى 
6209707998 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 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 رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاى 
نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدعلى وطنخواه ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141119821 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
آقاى احمد مولوى وردنجانى به شماره ملى 4623042340 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 493406 مورخ 1400/08/09 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تاسیس گردید. سرمایه شرکت مبلغ 700000000 ریال منقسم به 700 سهم 1000000 ریالى است که مبلغ 245000000 
ریال پرداخت و مابقى در تعهد سهامداران است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1234563)

آگهى تغییرات
 شــرکت نور آوران نیرو بهینه گلپا شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 65666 و شناسه ملى 14009459070 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : بهنام افشــارى بشــماره ملى 1219433209به 
عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و فاطمه سفارى بشماره 
ملى1219927082 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسام 
الدین بنکدار جهرمى بشــماره ملى2471035779 به عنوان 
عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1235067)

روى موج کووید-19

درحالیکــه متخصصان و محققــان علوم 
پزشــکى همچنان در تالش براى کســب 
اطالعات بیشــتر و شــناخت دقیق سویه 
اومیکرون هســتند، برخى نیز این پرسش 
را مطرح مى کنند که آیا ســویه جدید کرونا 
ممکن است نسبت به نسخه هاى قبلى باعث 
بروز نوع خفیف ترى از بیمارى شود؟ محققان 
هشدار داده اند که هنوز براى نتیجه گیرى در 

رابطه با سویه اومیکرون خیلى زود است.
اما داده هاى جدید موجود چه اطالعاتى را در 

مورد سویه نشان مى دهند؟
بر اســاس گــزارش روز پنجشــنبه مرکز 
پیشگیرى و کنترل بیماریها در اروپا، از میان 
70 مورد گزارش شده در این منطقه که شامل 
اطالعاتى درباره شدت بیمارى بود، مشخص 
شــد نیمى از بیماران هیچ عالمتى نداشته و 

نیمى دیگر عالئم خفیف داشتند.
همچنین هیچ موردى از ابتال به نوع شــدید 
بیمارى، بسترى شدن در بیمارستان یا مرگ 
وجود نداشته است. با این حال، کارشناسان 
این مرکز اظهار کرده اند کــه براى ارزیابى 
دقیق عوارض بیمارى بــه داده هاى مربوط 
به صدها مورد ابتال نیاز است که ممکن است 
چندین هفته طول بکشــد. عــالوه بر این، 
تاکنون بیشتر موارد شناســایى شده در اروپا 
در افراد جوان بودند که به طور کامل در برابر 
ویروس واکسینه شده اند و این باعث مى شود 

که آنها کمتر دچار نوع شدید بیمارى شوند.

در آفریقاى جنوبى که تعداد روزانه موارد ابتال 
به کووید-19 در روز چهارشنبه دو برابر شد، 
عالئم بیمارانى که مجــددا به ویروس آلوده 
شــده و افرادى که پس از واکسیناسیون به 

کرونا مبتال شده اند خفیف به نظر مى رسد.
یک کارشــناس بیمارى هــاى عفونى در 
دانشــگاه امورى ایالت آتالنتا گفت: برخى 
شــواهد از آفریقاى جنوبى نشــان مى دهد 

که ممکن است سویه اومیکرون باعث نوع 
خفیف تر بیمارى شود اما هشدار مى دهم که 
ابتدا بســیارى از موارد ابتال به کرونا در میان 

دانشجویان جوان بوده است.
در حالیکه ظهور داده هــاى مربوط به موارد 
ابتال به این ســویه در دنیــاى واقعى ادامه 
دارد، محققان نیز در حــال انجام مطالعات 
آزمایشــگاهى براى رمزگشــایى از سویه 

اومیکرون هستند. این سویه داراى حدود 50 
جهش از جمله بیش از 30 جهش در پروتئین 
سنبله اى است که کروناویروس از آن براى 
اتصال به سلول هاى انسانى استفاده مى کند 
و پیش از این به صورت ترکیبى دیده نشده 
بود. واکسن هایى که در حال حاضر استفاده 

مى شوند، پروتئین را هدف قرار مى دهند.
دکتر جان ِورى، مدیر مؤسســه ایمونولوژى 

در فیالدلفیا گفت: معموال وقتى ویروس ها 
حاوى جهش هاى زیادى هستند، تناسب هاى 
خود را از دست مى دهند. برخى جهش هاى 
اومیکرون ممکن اســت توانایى جدا شدن 
ویروس را مختل کرده و رفتار پروتئین سنبله 

را تغییر دهد.
برخــى از محققان ایــن نظریــه را مطرح 
کرده اند که سویه اومیکرون ممکن است طى 
چند ماه در یک فرد داراى نقص ایمنى مانند 
بیمار مبتال به HIV در جنوب آفریقا ایجاد شده 
باشد. اگر چنین باشد پس ویروس براى نابود 

کردن میزبانش، سازگار نشده است.
ســوال اصلى دیگرى که در مورد ســویه 
اومیکرون وجود دارد این است که آیا از سویه 
دلتا که هنوز هم اکثریت عفونت هاى شناخته 
شده در جهان را تشــکیل مى دهد، پیشى 
خواهد گرفت. به گفته محققان اگر این سویه 
غالب و باعث بیمارى خفیف تر شود، مى تواند 
نقطه عطفى باشد تا ویروس در نهایت به یک 

تهدید فصلى مانند آنفلوآنزا تبدیل شود.
در حالى که تحقیقات در مورد سویه اومیکرون 
در حال انجام است، کارشناسان تاکید دارند 
که مردم باید بــا رعایت تمام نکات ضرورى 
شــامل تزریق واکســن  اولیه یا ُدز یادآور و 
همچنین اســتفاده از ماسک در محیط هاى 
سرپوشیده یا شلوغ، تهویه مناسب اتاق ها و 
شستن دست ها، از خود در برابر کروناویروس 

مراقبت کنند.

پاسخ به چند پرسش در مورد سویه اومیکرون
شمار مبتالیان به جدید ترین ویروس جهش یافته کرونا 
موسوم به اومیکرون در انگلیس به بیش از 150 نفر رسید 

که 75 نفر آنان در شبانه روز گذشته شناسایى شدند.
وزارت بهداشــت و رفاه اجتماعى انگلیس اعالم کرد 
مبتالیان به اومیکرون در چند منطقه از جمله در اسکاتلند 

واقع در شمال انگلیس و شهر لندن شناسایى شده اند.
کارشناسان بهداشت و درمان انگلیس با اشاره به اینکه 
پیش از بسته شدن مرز ها به روى پرواز ها از کشور هاى 
جنوب آفریقا روزانــه فقط از آفریقــاى جنوبى حدود 
چهارصد مسافر وارد انگلیس مى شدند مى گویند احتماال 
شمار مبتالیان به اومیکرون در این کشور بسیار بیشتر 
است. کارشناسان در کنار 32 جهش، سرعت باالى ابتال 

را یکى از ویژگى هاى اومیکرون مى دانند.
انگلیس، مدتهاست پس از کشور هاى پر جمعیت امریکا، 
هند و برزیل به چهارمین کشور داراى بیشترین مبتالیان 
به کرونا در جهان مبدل شده است. این شرایط موجب 
شده نگرانى ها در این کشــور درباره شیوع اومیکرون 
بیشتر شود. هم اکنون شمار مبتالیان قطعى به ویروس 
کرونا در انگلیس با جمعیت حدود 67 میلیون نفر به بیش 

از 10 میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده است.
انگلیس از هفته پیــش که مقامات وزارت بهداشــت 
افریقاى جنوبى از شناســایى اومیکــرون خبر دادند به 
عنوان نخستین کشور مرز هاى خود را به روى مسافران 
غیر انگلیســى آفریقاى جنوبى و هفت کشــور جنوب 

آفریقا بست.
اومیکرون موجب شــد انگلیس برخى محدودیت هاى 

کرونایى را به کشور بازگرداند.

اومیکرون در انگلیس
 به سرعت در حال
 افزایش است
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پادرد شبانهوقتى مرغ خوردن خیلى خطرناك مى شود!
 عالمت کدام بیمارى است؟

درست است که شــب ها نشانه آرامش اســت و خوابیدن انرژى دوباره اى به 
شما مى دهد، اما برخى افراد شب ها زمانى که به رختخواب مى روند، از پادرد 

شکایت مى کنند.
شــاید عده اى این دردها را به نوع خوابیدن یا زیاد روى پا ایســتادن ارتباط 
مى دهند اما پزشکان هشدار داده اند که این پادردها را نباید نادیده گرفت بلکه 
یک عالمت هشداردهنده است که مى تواند نشانه باال بودن کلسترول خون 
باشد. با وجود این که باال بودن کلسترول خون روى سالمت بدن تأثیر منفى 
مى گذارد، اما معموال با عالمت و نشانه خاصى همراه نیست که افراد به راحتى 
متوجه افزایش کلسترول در خون خود شوند. به باال رفتن کلسترول بد LDL که 
در دیواره هاى عروق خونى تشکیل مى شود، باعث باریک شدن عروق خونى 
مى شود که جریان خون را مسدود مى کند. چنین حالتى مى تواند باعث ایجاد 

بیمارى عروق محیطى مى شود. 
در نهایت، از آنجایى که عضالت متراکم ســاق پا نسبت به تغییر حساس تر 
هستند، پاها ممکن است نخستین عالمت قرمز براى سالمتى باشد. در ابتدا با 
باریک شدن شریان ها، درد به دلیل اتمام سریع تر اکسیژن ماهیچه ها به وجود 

مى آید، اما با تشدید شدن آن، درد ممکن است شب ها ایجاد شود. 
بیمارى عروق محیطى، در طول روز به عنوان دردى ســنگین یا سوزاننده در 
هر نقطه اى از ساق پا، از باســن گرفته تا ساق پا، هنگام راه رفتن خود را نشان 

مى دهد.
زمانى که این عالمت شب ها ظاهر مى شود، اغلب مى تواند به صورت اسپاسم 

یا گرفتگى در انگشتان پا، جلوى پا یا پاشنه پا ظاهر شوند.  
این دوره هاى دردناك را معموال مى توان با آویزان کردن پاى خود از کنار تخت 
یا حرکت روى صندلى تسکین داد تا نیروى جاذبه بتواند به جریان مناسب خون 
در پاها کمک کند. با وجود این، تجربه این درد در هنگام شــب را نباید نادیده 

گرفت و حتما با پزشک مشورت کنید.

قسمت هایى از مرغ مانند بال و گردن، دل و جگر و سنگدان، 
پوست و دنبالچه و پاى مرغ توسط خانوارها مصرف مى شود ولى 

قسمتى از مرغ به دلیل عوارض خطرناك نباید مصرف شود.
1. پوست داراى اسید چرب اشــباع و کلسترول زیادى است و 
کالرى باالیى دارد و بنابراین سبب اضافه وزن و بیمارى هاى 

خطرناك دیگرى خواهد شد.
2. براى سالم نگه داشتن جوجه ها در حال رشد داروهاى آنتى 
بیوتیکى، را به صورت مکمل به آنها تزریق مى کنند. این آنتى 
بیوتیک ها در پوست مرغ ذخیره مى شود و مصرف این قسمت 

از مرغ سبب تضعیف سیستم ایمنى بدن خواهد شد.
3. فلزات ســنگین، ســموم و آفت کش هایى کــه به همراه 
دانه هاى جو و ذرت وارد جیره غذایى مرغ مى شود در پوست 
مرغ رســوب مى کند و ابتال به تومورهاى سرطانى را افزایش 

مى دهد.
4. متاسفانه براى رشد سریع تر جوجه ها به آنها هورمون هایى 
تزریق مى کنند که این هورمون ها در مرد و زن به یک میزان 
موجب بروز مشکالتى مى شــود و براى کودکان هم افزایش 

وزن را موجب مى شوند.
برخى از افراد از دنبالچه مرغ اســتفاده مى کنند. این قسمت 
از مرغ به دلیل داشــتن چربى باال براى همه افراد مضر است 
و مصرف آن ســبب بروز عوارضى مانند ابتال به بیمارى قلبى 

و عروقى ، افزایش چربى خون ، کلسترول باال و ... مى شود.
پاى مرغ حاوى بخش هاى غضروفى اســت و بر اساس نظر 
متخصصان تغذیه ســوپ پاى مرغ را منبع کلســیم، فسفر، 
ویتامین A و D است و براى ترمیم غضروف هاى آسیب دیده 

و درمان نرمى اســتخوان مفید است این متخصصان مصرف 
پاى مرغ را یک یا دو بار در ماه بال مانــع مى دانند اما مصرف 
بیش از یک یا دو بار آن در ماه باعث بــروز التهابات بافتى در 

افراد مى شود.
برخى از کارشناســان نیز بر این باورند که پــاى مرغ ارزش 
پروتئینى چندانى نــدارد و عاملى براى ســاخت غضروف ها 
نیست. پاى مرغ چربى اشباع باالیى دارد و افراد داراى اضافه 
وزن و مبتال به دیابت نباید از این قسمت از مرغ استفاده نمایند.

برخى از افراد از سنگدان به جاى گوشت استفاده مى کنند اما 
میزان کادمیوم، سرب و کروم در آن زیاد است و نمى توان آن 
را جایگزین گوشت کرد. سنگدان کلسترول زیادى دارد پس 
مصرف آن براى مبتالیان به بیمارى هاى قلبىـ  عروقى، چربى 

خون باال و نقرس مضر است.
جگر عضوى اســت که عــالوه بر ذخیــره مــواد مغذى به 
علت آنزیم هاى متنوع محل تجمع و خنثى ســازى ســموم، 
هورمون ها، واکســن هاى تلقیحى و انواع آنتى بیوتیک هاى 

تزریقى و خوراکى است.
در کشــور ما اگرچه به علــت کمبود بودجه مرغــدارى ها از 
هورمون اســتفاده نمى کننــد، اما براى مهــار بیمارى هاى 
عفونى و کنتــرل بیمارى هــاى انگلى و ویروســى طیور از 
آنتى بیوتیک ها و داروهاى شیمیایى اســتفاده مى کنند. اگر 
این داروها 48ـ  24 ســاعت قبل از کشتار به جوجه ها تزریق 
شود، کبد حیوان فرصت پاکسازى و دفع مواد مضر تجمع یافته 
را ندارد و دارو در جگر مرغ رسوب و براى سالمت مضر است 
بنابراین مصرف جگر مرغ سبب عوارض گوناگونى مانند ابتال 
به سرطان ، جهش زایى، مسمومیت و ایجاد آلرژى ، مقاومت 

دارویى به انواعى از آنتى بیوتیک مى شود.
بال و گردن محل تزریق واکســن به طیور اســت اما به علت 
سرعت جذب باال مواد تزریقى در این اعضا ماندگارى زیادى 
ندارند اما برخى از کارشناسان ، خوردن این قسمت هاى مرغ را 
مضر مى دانند. گردن مرغ نیز محل تزریق واکسن است و از این 
قسمت نسوج عصبى و بسیارى از غدد لنفاوى عبور مى کنند ، 
به دلیل آنکه نمى توان مجراى داخلى گردن مرغ را به خوبى 

بشوییم بنابراین مصرف آن توصیه نمى شود.
مصرف بال و گردن مرغ عوارض مختلفى براى سالمتى مانند: 
سریع رشد ، اختالالت گوارشى و کبد چرب ، انتقال بعضى از 
ترکیب هاى مضر، ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى ، رشد 
کیست در رحم ، ابتال به بیمارى هاى مختلف ، کیستیک شدن 
سینه ها در خانم ها و ابتال به آکنه هاى شدید پوستى و افزایش 
موهاى زائد ، تغییر دوره سیکل قاعدگى ، چاقى و اضافه وزن 

دارد.

رژیم غذایى عالوه بر سالمت جسم بر سالمت روانى افراد هم تاثیرگذار است. پژوهش گران طى مطالعات خود 
دریافتند که بین استفاده از غذاهاى تخمیرى و اضطراب اجتماعى رابطه اى مستقیم وجود دارد، یعنى افرادى که 
مقدار بیشترى از این خوراکى ها مى خورند، عالئم کمترى از اضطراب اجتماعى دارند. در ادامه در مورد اضطراب 

اجتماعى و چگونگى تاثیر مواد غذایى بر روى آن صحبت مى کنیم.
طبق مطالعات انجام شده، اضطراب اجتماعى یک نوع ترس مداوم از شرایط اجتماعى است و یکى از رایج ترین 

اختالالت اضطراب مى باشد. 
اگر از انجام فعالیتهاى روزانه مثل رفتن به مغازه ها یا صحبت کردن پشت تلفن وحشت دارید، احتماال دچار یک 
نوع اضطراب اجتماعى هستید. اضطراب اجتماعى در کار، تحصیل و روابط اجتماعى اختالل ایجاد مى کند و درمان 

آن با رفتار درمانى شناختى یا داروهاى ضد افسردگى همراه است.
تحقیقات جدید در ژورنال هاى روانشناسى بر این عقیده است که خوردنى هاى مخمرى مثل ماست پروبیوتیک و 

شکالت تلخ، شیر سویا، کلم ترش، ترشى ها مى تواند به درمان خجالت و کم رویى شدید کمک کند.
افرادى که غذاهاى مخمرى حاوى پروبیوتیک غنى مى خوردند، عالئم کمترى از اضطراب اجتماعى داشــتند.  
محققان گزارش کردند که احتماال پروبیوتیک هاى (باکترى دوست داشتنى) موجود در غذاهاى مخمرى، محیط 

داخل معده و روده را تغییر مى دهد و در روند اضطراب اجتماعى اثر مى گذارد.
محققان به این نتیجه رسیده اند که خوردن چنین غذاهایى، بدن را تشویق مى کند که انتقال دهنده هاى عصبى را 
براى کاهش اضطراب، افزایش دهد و پیشنهاد کردند که مصرف غذاهاى مخمرى که حاوى پروبیوتیک هستند، 

احتمال بیشترى براى کاهش اضطراب اجتماعى دارند.

خوراکى هاى 
مؤثر بر بهبود

  اضطراب اجتماعى

ى هاى 
ر بهبود

اب اجتماعى

عضو انجمن علمى آموزش بهداشت وارتقا سالمت ایران درباره مضرات 
ورزش کردن در هواى آلوده توضیحاتى داد.

محمدرضا محبوب فر اظهار کرد: هنگام آلودگى هوا ورزش در فضاى باز 
به دلیل خطرات احتمالى که دارد، به هیچ وجه توصیه نمى شــود، ورزش 
در  فضاى بیرون باعث مى شود که خطرات مرگبارى  براى بدن به ویژه 

دستگاه تنفسى ایجاد کند.
او افزود: ورزش کــردن در هواى آلوده براى افرادى که مبتال به آســم، 
بیمارى هاى تنفسى، قلبى و دیابت هستند، مى تواند بیماریشان را تشدید 
کند. فعالیت هوازى در فضاى باز از نشانه هاى سبک زندگى سالم است و 
وقتى که آلودگى هوا وجود داشته باشد نمى توان ادعا کرد که کار سالمى 

در حال رخ دادن است.
عضو انجمن علمى آموزش بهداشــت وارتقا سالمت ایران تصریح کرد: 
ورزش کردن و فعالیت بدنى ســرعت تنفس را افزایش مى دهد و هواى 
بیشتر به داخل ریه ها وارد و همین مسئله منجر به آسیب سیستم تنفسى 

مى شود.
محبوب فر گفت: آلودگى هوا در شهر هاى کشور افزایش پیدا کرده است 
و بنابراین خود مسئوالن نیز ورزش کردن در این  شرایط را ممنوع اعالم 
مى کنند. بیمارانى که داراى بیمارى هاى زمینه اى، قلبى و ریوى هستند 

ورزش در بیرون از خانه به شدت براى آن ها مضر است.
او با اشاره به اینکه ورزش در هواى آلوده منجر به کاهش سالمتى مى شود، 
تصریح کرد: ورزش کردن در هواى آلوده منجر به کاهش عملکرد ورزشى 
مى شود و تاثیرى که باید داشته باشــد دیگر ندارد، همچنین منجر به کم 

خونى نیز مى شود. 
عضو انجمن علمى آموزش بهداشــت وارتقا ســالمت ایران تاکید کرد: 
دراین شرایط حتما افراد باید در خانه باشند و تنها براى کار هاى ضرورى 
از منزل خارج شوند و توصیه مى شــود از ماسک هاى مخصوص آلودگى 

هوا استفاده کنند.

ورزش کردن
 در هواى آلوده، ممنوع

یک پزشک عمومى گفت: تقریبا این جمله را همه  مادران به فرزندان شان گفته اند «کاپشنت را 
بپوش وگرنه سرما مى خورى!» آیا آنها درست مى گویند؟

سمیره فتحى، اظهار کرد: تا به امروز، پژوهشگرانى که روى این پرسش کار کرده اند بر این باور 
هستند که قرار گرفتن در معرض سرماى متعادل، پذیرش بیمارى را در بدن افزایش نمى دهد.

وى ادامه داد: بسیارى از متخصصان سالمت قبول دارند که سرد بودن و آنفلوآنزاخیز بودن فصل 
زمستان دلیل بر سرماخوردگى انسان نمى شود، اما گذران مدت بیشتر در محیط داخلى و ارتباط 

نزدیک با کسانى که شاید ناقل میکروب باشند، دلیلى بر سرماخوردگى است.
فتحى عنوان کرد: نتایج بعضى آزمایش ها نشان داده که قرار گرفتن در معرض سرما ممکن است 

توانایى بدن را براى مقابله با عفونت کاهش دهد.
این پزشک عمومى عنوان کرد: پژوهش ها نشــان مى دهد نباید درباره قرارگرفتن در معرض 
سرماى متعادل نگران بود، زیرا اثر زیان بارى بر سیستم ایمنى بدن ندارد، اما آیا باید خودمان را 
در سرما بپوشانیم؟ اگر احساس ناراحتى مى کنید یا اگر براى مدت زیادى در هواى آزاد با ریسک 
سرمازدگى و هیپوترمى قرار داشته باشید، پاسخ مثبت است، اما جاى هیچ نگرانى در خصوص 

سیستم ایمنى وجود ندارد.
وى با اشاره به این که ورزش منظم یکى از ارکان زندگى سالم محسوب مى شود، افزود: ورزش 
سالمت قلبى عروقى را بهبود مى بخشد، فشار خون را پایین مى آورد، به کنترل وزن کمک و از 

بدن در برابر انواع بیمارى ها محافظت مى کند.
فتحى تصریح کرد: همانند رژیم غذایى سالم، ورزش هم مى تواند سهمى در سالمت کلى بدن و 
در نتیجه سالمت سیستم ایمنى داشته باشد و همچنین در بهبود گردش خون تأثیر مستقیم دارد 
و این امکان را براى مواد و سلول هاى سیستم ایمنى فراهم مى کند تا آزادانه در همه جاى بدن 

حرکت کنند و کار خود را به نحو احسن انجام دهند.
این پزشــک عمومى عنوان کرد: مى توان تمرین ورزشى متعادل و منظم را یک تیر به هدف در 
جهت زندگى سالم در نظر گرفت، چراکه یک ابزار بسیار مهم براى حفظ سالمت سیستم ایمنى 

در کنار سایر اعضاى بدن محسوب مى شود.

آیا سرما شما را بیمار مى کند؟

یک فنجان قهوه یا چــاى صبحگاهى چند مزیت براى 
تقویت مغز دارد و مى تواند خطر سکته مغزى را کاهش 

دهد.
اگر شما فردى هستید که روزانه قهوه و چاى مى خورید، 
مغز شما ممکن است از شما تشکر کند. مطالعه جدیدى 
نشان داد افرادى که چهار تا شــش فنجان قهوه در روز 
همراه با چاى مى نوشند، کمتر دچار سکته مغزى و زوال 

عقل مى شوند.
مطالعات قبلى نشان داده اســت که قهوه فواید زیادى 
براى سالمتى دارد. این گیاه تیره رنگ پلى فنول هایى 
مشابهى که در میوه ها و سبزیجات یافت مى شود را دارد. 
مطالعات متعددى درباره  ارتباط بین مصرف متوسط قهوه 
و سالمت بهتر مغز، از جمله کاهش خطر زوال شناختى و 

بیمارى پارکینسون انجام شده است.
همچنین کاهش برخى سرطان ها، بهبود سالمت کبد، 
کاهش خطر ابتال به دیابت نوع دو و کاهش خطر نارسایى 
قلبى را مى توان از دیگر مزایــاى بالقوه مصرف قهوه و 

چاى دانست.
مطالعــات متعددى بــراى ارزیابى اینکه کــدام مؤلفه 
بیشــترین تأثیر را بر ســالمتى دارد، انجام شده است. 
مطالعه اى در ســال 2017 نشــان داد افرادى که قهوه 
مى نوشــند بیشــتر از افرادى که قهوه نمى نوشند عمر 
مى کنند و مزایاى افزایش مرگ ومیر صرف نظر از اینکه 
قهوه کافئین دار یا بدون کافئین باشــد دیده مى شود و 
خطر مرگ در افرادى که حداقل دو تا سه فنجان در روز 

مى نوشیدند، 18 درصد کاهش پیدا مى کند.
یک مطالعه اخیر در اســترالیا نشان داد که خوردن شش 
یا بیشتر فنجان قهوه در روز مى تواند خطر ابتال به زوال 
عقل را تا 53 درصد در مقایسه با افرادى که فقط از یک 
تا دو فنجان قهوه در روز مى نوشــند، افزایش دهد. خطر 
کاهش حجم مغز نیز مشاهده شد. عالوه بر این، افرادى 
که داراى اســتعداد هاى ژنتیکى خاصى هستند ممکن 
است با مصرف باالى کافئین در معرض خطر بیشترى 

قرار بگیرند.
انواع خاصى از ژن مى تواند منجر به افزایش حساسیت به 
کافئین و در نتیجه افزایش خطر مشکالت قلبى شود. این 
امر به ویژه براى افرادى که آریتمى قلبى را تجربه مى کنند 
مى تواند خطرناك باشد. همچنین افرادى که باردار، شیرده 
هستند، از زخم معده رنج مى برند، یا مبتال به اختالالت 
خواب یا میگرن هســتند، باید از مصرف قهوه خوددارى 
کنند. اما مصرف متوسط (به عنوان سه تا چهار فنجان در 
روز یا 400 میلى گرم کافئین تعریف مى شود) براى تقویت 

سالمتى  بسیار مفید است.
یک مطالعه در سال 2020 در مجله اروپایى قلب و عروق 
پیشگیرانه نشــان داد که دم کردن قهوه با فیلتر کاغذى 
براى بهترین تأثیر بر ســالمت قلب بهینه است. این به 
این دلیل است که فیلتر هاى کاغذى ترکیبات موجود در 
قهوه را که ممکن است خطر حمله قلبى را تحت تاثیر قرار 

دهند، حذف مى کند.

چاى و قهوه 
چه تأثیرى
 بر مغز دارد؟

پزشکان مى گویند هر عفونت ویروسى یا باکتریایى 
مى تواند باعث قرمزى چشم شود.

یکى از سؤاالتى که ممکن است براى ما پیش آمده 
باشد، این است که قرمزى چشم ها هم از جمله عالئم 
کرونا محسوب مى شود یا خیر. قرمزى چشم یک 
عالمت رایج کرونا نیســت اما مى تواند یک نشانه 
احتمالى این بیمارى باشــد. در این گزارش قصد 
داریم تا آنچه را که در این خصوص الزم است بدانید، 

براى شما ذکر کنیم.
تا کنون ما با رایج ترین نشانه هاى کرونا یعنى «تنگى 
نفس»، «سرفه» و «تب» آشنا شده ایم. با این حال 
دانشمندان همچنان در حال کشف عالئم دیگرى از 

کرونا هستند که کمتر رایج است مانند ورم ملتحمه 
و قرمزى چشم.

«سونال تولى» داراى دکتراى پزشکى و سخنگوى 
بالینى آکادمى چشــم پزشــکى آمریکا به شکل 
تخمینى اعالم کرد حدود 5 درصد از بیماران مبتال 
به کرونا ممکن است دچار این عالمت در چشمان 
خود شــوند؛ بنابراین در صورتى که دچار قرمزى 
چشم شدید، فورا چنین نتیجه گیرى نکنید که دچار 
کرونا هســتید؛ هر چند احتمال داشتن کرونا را نیز 

نادیده نگیرید.
دکتر سونال تولى مى گوید: ورم ملتحمه یا قرمزى 
چشم یک اصطالح کلى است و ما به قرمزى چشم، 

با این دید نگاه مى کنیم که هر چیزى را که سبب شود 
چشمان شما صورتى و یا قرمز شود، شامل مى شود.

ویروس ها شایع ترین دلیل ورم ملتحمه هستند اما 
باکترى ها و آلرژى ها نیز مى توانند در این امر مؤثر 
باشــند. به طور معمول، عالئم دیگرى براى ورم 
ملتحمه چشــم وجود دارد مانند آبریزش چشــم، 
احساس وجود شــیئى خارجى در چشم. همچنین 
احســاس خارش و یا سوزش چشــم نیز عالوه بر 
صورتى و یا قرمزى از دیگر عالئــم ورم ملتحمه 

چشم است.
با توجه به آنکه ویروس ها شایع ترین علت قرمزى 
چشم هستند، پس منطقى است که کرونا نیز سبب 
چنین چیزى شــود. همچنین مانند بینى و دهان، 
چشمان شما نیز با غشا هاى مخاطى پوشانده شده 
که راه اصلى ورود کرونا و ســایر ویروس ها به بدن 
شماست. به همین دلیل است که کادر درمان ملزم به 

استفاده از محافظ صورت و عینک هستند.
دکتر سونال تولى مى گوید از آنجایى که صرف نظر 
از علت قرمزى چشم، نشانه ها یکسان هستند، راه 

مناسبى براى فهمیدن این مسئله وجود ندارد.
طبق نظر دکتر پاندیت که به درمان بیماران کرونایى 
داراى ورم ملتحمه پرداخته، ورم ملتحمه ناشــى 
از کرونا نشــانگر مرحله خاصى از کرونا نیســت؛ 
بنابراین شما باید دید خود را وسیع تر کنید. در صورتى 
که ورم ملتحمه چشــم شــما با عالئم دیگرى به 
مانند ســرفه، تنگى نفس و از دســت دادن حس 
بویایى یا چشایى همراه باشد، شما احتماال به کرونا 

مبتال شده اید. 

قرمزى چشم نشانه چیست؟
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حمید شهبازى - شهردار سده لنجان 

 گزارش عملکرد درآمد و هزینه 
شش ماهه اول سال 1400 شهرداري سده لنجان

به اســتناد ماده 71 قانون شــهرداري ها گزارش 
عملکرد درآمــد و هزینه 6 ماهه اول ســال 1400 
شهرداري سده لنجان که به تأیید شوراي اسالمی 
شهر رســیده جهت آگهی و تنویر افکار عمومی 

بشرح ذیل اعالم می گردد.

درآمد هاي وصول شدهنام حسابکدحساب

درآمد ناشی از عوارض عمومی 4101
98/527/394/314( درآمد هاي مستمر )

482/310/400درآمد ناشی از عوارض اختصاصی4102

بهاء خدمات و درآمد هاي مؤسسات 4103
1/176/362/057انتفاعی شهرداري

787/738/070درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري4104

کمک هاى اعطایى دولت و سازمان هاى 4105
2/334/398/000دولتى

853/203/907درآمد اعانات و هدایا و دارایی ها4106
49/430/800ماده 101 قانون شهردارى ها4201
34/080/624/669فروش اموال غیر منقول4202

138/291/462/217جمع کل درآمد ها

مبلغ هزینه شدهنام حسابکدحساب
84/801/992/215هزینه51
49/896/328/309تملک دارائى هاى سرمایه اى52

134/698/320/524جمع کل هزینه ها

عملکرد شش ماهه اول سال 1400

هزینه هاي عمرانی 6 ماهه اول سال 1400

هزینهنام حسابکدحساب

603/000/000مطالعه براى احداث520101001

سایر اعتبارات مربوط به 520102001
43/158/000ساختمان

سایر اعتبارات مربوط به پل، 520103001
46/079/230/209تونل، اتوبان ، خیابان و ...

3/170/940/100تجهیزات رایانه اى520202002

49/896/328/309جمع کل هزینه هاي عمرانی

مراسم رونمایى از نماد شهرى «سرو» اثر استاد «مرتضى نعمت اللهى» 
به مناسبت روز جهانى داوطلب در بوستان شهداى مدافعین حرم رهنان 

برگزار شد.
در این مراسم که جمعى از مسئوالن شهرى حضور داشتند، امام جمعه 
غرب اصفهان -رهنان اظهار داشــت: فعالیت هاى داوطلبانه ریشه در 
اسالم دارد و اگر به عقب برگردیم متوجه مى شویم که پیامبر اسالم (ص) 

نیز براى دفاع از حقوق مظلومان، فعالیت هاى داوطلبانه داشتند.
حجت االسالم والمسلمین محمدى افزود: در زندگى موالیمان حضرت 
على (ع) هم این نوع فعالیت هاى داوطلبانه وجود داشته و نمونه هایى از 

اطعام و احسان را در زندگى ایشان مى بینیم.
وى با اشاره به اینکه بزرگترین و واالترین اقدام داوطلبانه در عاشورا اتفاق 
افتاد تصریح کرد: این اقدام باعث شد که مردم از جهالت و نادانى نجات 

یابند و سید الشهدا(ع) خون داد تا بشریت از جهل رهایى یابند.
امام جمعه غرب اصفهان-رهنان در ادامه افزود: این مسیر ادامه داشت 
تا به 8 سال دفاع مقدس رسیده و این فرهنگ به برکت وجود اهل بیت 

عصمت و طهارت، در جامعه ما نهادینه شده است.
وى با اشاره به اینکه امیدواریم ما نیز در این مسیر گام برداریم و در مسیر 
خدمت به خلق اقدامات داوطلبانه داشته باشیم اظهار امیدوارى کرد که 

خداوند برکت روزافزون به فعالیت هاى داوطلبانه اعطا کند.

امیدواریم المان هاى شهرى به عرصه عمومى بیایند
در این مراسم همچنین مجتبى شاهمرادى، رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى، ورزشى شهردارى اصفهان با اظهار خشنودى از اینکه در چنین 
روزهایى، در بوستان مدافعان حرم رهنان، اثر ارزشمند هنرى رونمایى 

مى شود گفت: در نظام ما هر چه به دست آمده بر اساس مشارکت مردم 
بوده است.

وى افزود: مشــارکت صرفًا به معناى کار خیر نیست و هر آنچه که بر 
شانه هاى مردم جا مى گیرد و مردم در حقیقت کمک مى کنند که به ثمر 

بنشیند، نمادى از مشارکت است.
شاهمرادى با تاکید بر اینکه واقعیت این است که امروز نه فقط در اصفهان 
و ایران، بلکه در همه جاى دنیا به بلوغى رسیده ایم که رفتارهاى از باال به 
پایین دیگر ثمرى ندارد گفت: اگر قرار است اتفاق ماندگارى بیافتد، باید 

بر مبناى مشارکت مردم باشد.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشــى شهردارى اصفهان بیان 
کرد: باید ذى النفعان مختلف و کسانى که از این موضوع بهره مى برند در 

طراحى و اجرا و نظارت مشارکت جدى داشته باشند.
وى گفت: نقطه بارز و ویژه فعالیت هاى داوطلبانه، نقاطى است که مردم 
خدماتى انجام مى دهند که هیچ ثمرى براى خودشان در ظاهر نخواهد 
داشت و حد اعالى آن هم شهادت اســت، در جایى که انسان ها جان 
خودشــان را براى اعتالى جامعه مى گذارند و شهید آنجا جا مى گیرد 

و نماد پیدا مى کند.
معاون شهردار اصفهان ادامه داد: من فکر مى کنم بسط معناى مشارکت 
کار اشتباهى نیســت و خوشــحالیم که به همت هنرمند گرانقدر که 
در جاهاى مختلف اصفهان آثارشــان هســت در اینجا نیز نماد «سرو 

مشارکت» جا گرفته و ماندگار مى شود.
وى در پایــان اظهار امیدوارى کــرد که همه آثارى کــه در انبارهاى 
شهردارى است به عرصه عمومى شــهر بیاید و به زودى دیگر چنین 
آرزویى نداشته باشیم و شهر ما پر از نمادها و المان هایى شود که امضاى 
هنرمندان برجســته اى پاى آن اســت و مردم هم با دیدن این نمادها 

اصفهان بهترى پیدا کنند.

 استفاده از ظرفیت مشارکت پذیر بودن
سیدمحمدحسینى مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: همزمان با روز جهانى داوطلب، مصادف بــا 14 آذرماه از المانى 

رونمایى مى کنیم که نماد مشارکت است. 
وى ادامه داد: رویکــرد مدیریت شــهرى با توجه به ســابقه دیرینه 
اصفهانى ها در تأسیس تشــکل هاى مردمى، فعالیت هاى داوطلبانه و 

مشارکت در ابعاد مختلف است.
مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان افزود: امروز روز جهانى داوطلب است 
و یکى از نهادهاى داوطلبانه NGO ها هستند که کارهاى داوطلبانه انجام 
مى دهند و رونمایى از نماد شهرى مشــارکت، بهانه اى است براى ارج 
نهادن بر نقش سازنده و بى بدیل مراکز مردم نهاد در حل معضالت شهر 

و ارتقاى روزافزون سطح زندگى در اصفهان.
وى با اشاره به رویکرد این دوره شوراى ششم و شهردارى که کلید واژه آن 
مشارکت است، بیان داشت: در این دوره مى خواهیم از ظرفیت مشارکت 
پذیر بودن افراد استفاده کنیم و مدیریت شهرى به دنبال افرادى است که 
در فضاى مشارکت جویى تاثیر مى گذارند. حسینى گفت: این المان در 
بوستانى به نام شهداى حرم ماندگار مى شود و با توجه به نزدیک شدن 
به سالروز شهادت سردار دلها «شهید حاج قاسم سلیمانى» مفتخریم که 
این نماد نیز به پاس جان فشانى شهداى حرم و کسانى که تمامى امنیت 

ما به خاطر آنهاست در این مکان جانمایى شده است.

نشان حماسه در مجسمه سرو مشارکت
در این آیین مجید نادراالصلى، عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز 

گفت: رهنان همیشه تاریخ  براى من، شهرى دوست داشتنى بوده و از 
شهدا و از داوطلبانشان نیز همواره به بزرگى باید یاد کنیم.

وى افزود: جمهورى اسالمى، کلمه داوطلب را به ماهو داوطلب معنا و 
تفسیر کرد و تمام لحظات جمهورى اسالمى بر اساس ایثارى است که 
داوطلبان انجام دادند و این جاودانگى که جمهورى اسالمى دارد از آن 
داوطلبانى است که در ایجاد انقالب و دوران سازندگى و دوران حفظ کیان 

انقالب در مقابله با دشمنان بیرونى ایستادند.
نادراالصلى ادامه داد: مدافعان سالمت، مدافعان حرم، مدافعان در راه حق 
و غیره افرادى بودند که اگر به شهادت برسند عده دیگرى جایگزینشان 
مى شوند و با اینکه مى دانند سرنوشتشان چه مى شود، قرص و محکم 

در این راه ایستادند و سرو شدند. 
این عضو شوراى ششم تصریح کرد: استاد نعمت الهى این حماسه را به 
خوبى در مجسمه سرو مشارکت نشان داده است . وى گفت: نهالى که 
جمهورى اسالمى کشت، امروز آنچنان ماندگارى پیدا کرده است که 

هیچ طوفانى نمى تواند آن را تکان دهد.

جنس فعالیت هاى داوطلبانه ما احسان است
در این مراسم همچنین على محمد هاشمى، مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان، با اشاره به سالروز 5 دسامبر که به عنوان روز جهانى 

داوطلب نام گرفته است گفت: مى خواهم از زاویه اى متفاوت صحبت 
کنم و بپرسم که اصال کار داوطلبانه چیســت؟ در تمام دنیا نمادهایى 
هست و کســانى که در این راه پیشــرو بودند و از صدر اسالم نیز کم 
نداشتیم فعالیت هاى داوطلبانه اى که از جنسى متفاوت بود و با احسان 

همراه مى شد.
وى با اشــاره به اینکه اولین مزایایى که از فعالیت هاى داوطلبانه عاید 
جامعه و خود شخص مى شود، کاهش بیمارى هاى روحى و جسمى و 
روانى است و شخص اعتماد به نفسش باال مى رود گفت: از همه مهمتر 

اینکه شخص با کار داوطلبانه احساس رضایتمندى مى کند.
هاشمى ادامه داد: یکى دیگر از شــاخصه هاى فعالیت هاى داوطلبانه، 
توسعه پایدار است تا جایى که ارزش اقتصادى که طى تحقیقات به آن 
رسیده اند این است که در کل دنیا دو درصد تولید ناخالص ملى خدمات 

داوطلبانه محسوب مى شود.
وى با اشــاره به اینکه در کشــور ما تنها در حوزه خدمــات داوطلبانه 
هــالل احمــر، در ســال 99 ارزش اقتصــادى معــادل ده میلیارد 
تومان بوده اســت، تصریح کرد: ایــن میزان تنها در حــوزه جمعیت 
هالل احمر بــوده اســت؛ بنابراین اگــر بخواهیم به توســعه پایدار 
دســت پیدا کنیم، باید نماد توســعه فرهنگ داوطلبى را هر چه بیشتر 

به منصه ظهور بنشانیم.

در مراسمى با حضور مسئولین و به مناسبت روز جهانى داوطلب؛

از نماد شهرى «سرو» 
در اصفهان رونمایى شد

دریا قدرتى پور


