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5 راه افزایش سطح اکسیژن خونکدام دانش آموزان بیشتر ترك تحصیل مى کنند؟«قهرمان» از سوى اسکار وارد رقابت شدارزش سهام عدالت به زیر 10 میلیون تومان رسید سپاهان-پرسپولیس کجا  برگزار مى شود؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سیب را 
ناشتا 

بخورید

فاجعه در ساعت 3:25، زیر پل راوند
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قطع 250 
اصله درخت 
در شهر اصفهان

سیب حاوى فیبر فراوان و انواع ویتامین هاست که 
درصورتى که به صورت ناشتا میل شود، بسیار مفیدتر 

خواهد بود. فواید خوردن سیب ناشتا بسیار است و قند خون 
بدن را در طول روز تنظیم نگاه مى دارد.

اگر در مورد فواید خوردن سیب ناشتا نشنیده باشید اما ...

مدیرعامــل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شهردارى اصفهان گفت: فردى متخلف، تعداد 
250 اصله درخــت بید 10 تا 15 ســاله را براى 
احداث ویال در یک باغ شــخصى به کام نابودى 

کشاند.
مجید عرفان منش اظهار کرد: تیم گشتى یگان 
عملیاتى 110 کالنتــرى 17 هفتون اصفهان در 
تاریخ هفتم آذرمــاه 1400 در پى گزارش هاى 
مردمى مبنى بر تخریب گسترده یکى از باغ هاى 
حاشیه شهر اصفهان در منطقه 15، نیروهاى ویژه 

خود را به محل...

پلمب پلمب 9494 واحد صنفى در اصفهان طى یک ماه واحد صنفى در اصفهان طى یک ماه
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اعالم کرد؛معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اعالم کرد؛
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راننده خواب آلود و گارد ریل نا ایمن جاده کاشان – قم 9 نفر را به کشتن داد

گاندوها  به اشتباهات خودشان باختند
نگاهى به دالیل شکست ذوب آهن برابر مس رفسنجان

ذوب آهن در یکى از سخت ترین بازى هاى هفته، مقابل مس 
رفسنجان به میدان رفت و با وجود ارائه یک بازى تهاجمى 
مقابل شاگردان ربیعى با دریافت 3 گل شکست خورد تا 
روند ناکامى هاى این تیم وارد سومین هفته متوالى 

شود. ذوبى ها ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ناچاریم با محدودیت آب و برق و گاز کنار بیاییم
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان:

3

5

دستمزد نجومى جادوگر دستمزد نجومى جادوگر 
براى حضور در براى حضور در 

یک  برنامه اینترنتى یک  برنامه اینترنتى 
2

3

سخنگوى قوه قضاییه خبر داد؛سخنگوى قوه قضاییه خبر داد؛

130130 نفر  نفر 
در جریاندر جریان
اعتراضات اعتراضات 

اصفهان اصفهان 
بازداشت شدندبازداشت شدند

نماینده اصفهان تشریح کرد؛نماینده اصفهان تشریح کرد؛

آخرین وضعیتآخرین وضعیت
 طرح  طرح 

رتبه بندىرتبه بندى
 معلمان معلمان

در مجلسدر مجلس

علیرضا قربانىعلیرضا قربانى
در آلمان و سوییس در آلمان و سوییس 
کنسرت مى دهد

شهردارى شاهین شهر در راستاى اجراى مصوبه شماره 1102 مورخ 1400/06/04 شوراى اسالمى شاهین شهر 
در نظر دارد نسبت به برون سپارى و واگذارى خدمات اتوبوسرانى و جابجایى مسافر در خطوط اتوبوس گلدیس 
1 و 2 با 17 دستگاه اتوبوس ملکى طبق اسناد مندرج در آگهى با برآورد اولیه به مبلغ 18,360,000,000 ریال براى 
شش ماه و قابلیت تمدید به مدت پنج سال براساس افزایش حقوق ابالغى دولت و تورم سالیانه اعالمى بانک 

مرکزى، به شرکت هاى واجد شرایط (بخش خصوصى) اقدام نماید. 
بنابراین متقاضیان مى بایست براى اطالع از شرایط و شــرکت در مناقصه به واحد مالى شهردارى واقع در 
شاهین شهر، بلوار امام خمینى میدان فاطمیه مراجعه و نســبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز 
یک شنبه مورخ 1400/09/28 به حراست شهردارى شــاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادهاى رسیده رأس 
ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/09/29 با حضور اعضا هیأت  عالى معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. 

سایر شرایط: 
1ـ سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 918,000,000 ریال (معادل 5٪ برآورد اولیه است که مى تواند به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر با سررســید سه ماهه یا واریز آن به حســاب 0105052929007 به نام شهردارى 

شاهین شهر نزد بانک ملى شعبه مرکزى شاهین شهر ارائه شود. 
2ـ شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

3ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است.

آگهى تجدید مناقصه عمومى
  (نوبت سوم)

م.الف:1233747کیانوش کیانى -  سرپرست شهردارى شاهین شهر 

چاپ  دوم چاپ  دوم 

گاندوها  به اشت
نگاهى به دالیل شک

ذوب آهن در یکى
رفسنجانبه
مقابل شاگ
روند نا
شود.
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ىکنسرت مى دهد دهدر کنسرت مى دهدکنسرتمىدهدکنسرتم

بانک توسعه تعاون در جهت حمایت از سیاســت هاى اشتغال زایى دولت و ودر جهت 
تسهیل وام دهى به مددجویان نهاد هاى حمایتى مواردى را در موضوع اخذ تضامین از 

تسهیالت گیرندگان ابالغ کرد.

بر این اساس، ضامن یا ضامنین تسهیالت گیرندگان مى توانند دو کارمند دستگاه هاى 
دولتى و نهادهاى عمومى غیردولتى (رسمى/ پیمانى/ قراردادى با حداقل یک سال سابقه 
کار در محل خدمت فعلى( آخرین فیش حقوقى، آخرین حکم کارگزینى و گواهى کسر 

اقساط از حقوق باشند که مدارك این افراد باید به تائید مسئول شعبه برسد.
همچنین با تائید مسئول شــعبه امکان پذیرش سفته و ظهر نویسى از سوى دو ضامن 

معتبر یا ترکیبى از کارمند و کاسب وجود دارد.
براى پرداخت تسهیالت تا سقف 500 میلیون ریال به عنوان پوشش تضمینات، اخذ سفته 

با ظهر نویسى یک ضامن معتبر مورد تأیید رئیس شعبه امکان پذیر است.
گفتنى است ،بر اســاس مصوبه بانک مرکزى سقف تسهیالت پرداختى به مددجویان 
نهادهاى حمایتى همچون کمیته امداد امام و سازمان بهزیستى ،مشاغل خانگى و بنیاد 

شهید و ایثارگران به 1000 میلیون ریال افزایش یافته است.
تا پیش ازاین براى دریافت تســهیالت یک میلیارد ریالى باید سه ضامن معتبر و براى 

تسهیالت 500 میلیون ریالى دو ضامن به شعبه معرفى مى شد.

تسهیل شرایط ضمانت تسهیالت پرداختى 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: تامین گاز 
طبیعى براى واحدهاى صنعتى وبهبود سالمت محیط 
زیست اســتان اصفهان نقش تعیین کننده و راهبردى 

دارد.
مصطفى علوى گفــت: با وجود صنایع عمــده و جزء، 
نیروگاه ها و جمعیت کالن اســتان اصفهان، تامین گاز 
طبیعى براى واحدهاى صنعتى وبهبود سالمت محیط 

زیست این استان نقش تعیین کننده و راهبردى دارد.
وى گازرسانى به صنایع را یکى ازاقدامات مهم سالجارى 
این شرکت دانســت و گفت: با توســعه گازرسانى به 
صنایع؛ امیدوار هستیم شرایط تولید براى کارخانجات و 

گلخانه هاى سطح استان بیشتر فراهم گردد.
وى، اظهار داشت: از ابتداى شروع مصوبه  شوراى اقتصاد 
(آبان ماه سال 95) تا پایان سال گذشته، تعدادیک هزار و 
296 واحد صنعتى در سطح استان گازرسانى شده و 530 
واحدصنعتى نیز در برنامه امسال قرار گرفته وبراى سایر 

واحدها هم ادامه دارد.

مهندس علوى، تصریح کرد: با گازرسانى به واحد هاى 
صنعتى طى سالجارى، امیدواریم گاز طبیعى جایگزین 

بیش از 45 میلیون لیتر سوخت (فسیلى /مایع) گردد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، صرفه جویى و 
مصرف بهینه گاز را راهى براى پایــدارى و تاب آورى 

گاز بیان کرد و گفت: مجموعه اقدام ها و سطح خدمات 
گازرسانى که مشاهده مى شود، بیانگر تعهد، توانمندى 
و تالش مجموعه کارکنانى است که دلسوزانه فعالیت 

مى کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه در 
حال حاضر بالغ بر یک میلیون و960 هزار مشــترك در 
سطح این استان از گاز طبیعى بهره مند هستند، گفت: 
گازرسانى به 112 شهرستان و 1060 روستاى استان با 
نصب بیش از یک میلیون و110 هزار انشــعاب انجام 

شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: این 
شرکت با تکیه بر کارکنان متعهد و تأمین کنندگان توانمند 
خویش، در زمینه ارائه خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز 
طبیعى از طریق برنامه ریزى، طراحى، اجرا، بهره بردارى و 
نگهدارى شبکه ها و تأسیسات گازرسانى، براى رفع نیاز و 
رفاه مشترکان خانگى، صنعتى و عمومى در سطح استان، 

با رعایت استانداردها و ضوابط فنى فعالیت مى کند.

گاز در اقتصاد استان اصفهان نقش راهبردى دارد

مدیرانرژى و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
این که تأمین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر توسط گروه 
فوالد مبارکه از 23 هزار تن گذشت، اظهار کرد: میزان 
اکسیژن اهداشده از سوى گروه فوالد مبارکه براى مراکز 
درمانگر کرونا در کشور بیش از 23 هزار تن بوده و این 

حمایت ها کماکان ادامه دارد.
سید امیرطباطبائیان افزود: قیمت اکسیژن مایع در مزایده 
شرکت فوالد مبارکه به ازاى هرکیلوگرم 3 هزار و 400 
تومان بود که با توجه به کمبود اکســیژن در کشور به 9 

هزار تومان هم افزایش یافت اما شرکت فوالد مبارکه 
تصمیم گرفت از مزایده این کاالى حیاتى براى بیماران 
مبتال به کرونا چشم پوشى کرده و آن را به صورت رایگان 

در اختیار مراکز درمانگر قرار دهد.
رئیس واحد اکسیژن شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
از ابتداى شیوع کرونا تاکنون شــرکت فوالد مبارکه با 
ایفاى مسئولیت اجتماعى در کنار نظام سالمت کشور 
قرار داشته اســت و با تأمین اکســیژن مراکز درمانگر 
توانســت به کنترل کرونا و کاهش تلفات ناشى از این 

بیمارى کمک کند.
وى اضافه کرد: اگرچه این روزها واکسیناســیون کرونا 
شتاب گرفته است، اما هنوز تا رسیدن به ایمنى جمعى 
در برابر کرونا فاصله داریم و زمزمه هاى پیک ششم به 
گوش مى رسد. قطعا ایفاى مسئولیت اجتماعى شرکت 
فوالد مبارکه در تأمین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر 
در 20 ماه گذشته توانســته مانع از تلفات بیشترى شود. 
اقدامى که بارها مورد تقدیر قرار گرفت و چراغ راه صنایع 

دیگر شد.

امداد گران جمعیت هالل احمر استان در هفته دوم آذر 
ماه به یارى 100 نفر از آسیب دیدگان از حوادث شتافتند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در این مدت امدادگران به 100 آسیب دیده امداد 
رسانى کردند که از 47 نجات یافته در این حوادث 13 نفر 
به صورت سرپایى و 34 نفر به بیمارستان ها منتقل شدند.

داریــوش کریمى افــزود: 162 نفر نیــروى عملیاتى 
در قالــب 65 تیــم امــدادى بــا بــه کارگیــرى 52 
دســتگاه خــودروى امــدادى بــه حادثــه دیدگان

 امدادرسانى کردند.
وى گفــت: در این مدت 31 مورد حادثــه جاده اى، 12 
مورد حضورى، پنج حادثه شــهرى، یک حادثه برف و 
کوالك و پنج مورد حادثه صنعتى و کارگاهى پوشــش 

داده شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از مردم خواســت با رعایت نکات ایمنى در صورت بروز 
هرگونه حوادث احتمالى، بالفاصله با تلفن 112 تماس 

بگیرند.

نقش بى بدیل فوالد مبارکه در کاهش تلفات کرونا در کشور

امدادرسانى هالل احمر اصفهان به 100 آسیب دیده 

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با معاون و کارکنان حوزه مالى این مجموعه، فرا 
رسیدن روز حسابدار را تبریک گفت.  

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، مدیر مخابرات منطقه اصفهان به 
همراه جمعى از مدیران  با حضور در معاونت مالى پشتیبانى ضمن دیدار با کارکنان این 

حوزه، با اهداى شاخه گلى از  زحمات آنان تقدیر بعمل آورد.
گفتنى است؛ فدراسیون بین المللى حسابداران(IFAC ) در سال 2007 از 14 تا21 آذرماه 
هر سال را به عنوان هفته حسابدارى و روز 15 آذرماه را به عنوان روز حسابدار نامگذارى 

نموده است.

گرامیداشت روز حسابدار در مخابرات 
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رونمایى از 
سردیس 

سردار قاسم سلیمانى 
در اصفهان
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پــس از آزادســازى ســهام عدالت، مشــموالن این 
ســهام که روش مســتقیم را براى مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودنــد، مى توانند با مراجعه به ســامانه

 www.samanese.ir ارزش واقعى ســهام و جزئیات 
دارایى خود را مشاهده کنند.

البته این ارزش یکسان نیست و تحت تأثیر نوسانات بازار 
افزایشى یا کاهشى مى شــود. براى مثال، ارزش واقعى 
ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانى در 20 
اسفند سال گذشته 18 میلیون و 780 هزار تومان قیمت 
داشت، در حالى که قیمت این سهام در 16 تیرماه سال 
جارى تا 14 میلیون و 700 هزار تومان کاهش یافته بود. 

سهامى که در روزهاى نخستین آزادسازى سهام عدالت 
یعنى اردیبهشت  ماه و خرداد ماه سال 1399 بیش از 20 

میلیون تومان قیمت داشت.
این در حالى اســت که طى هفته هاى قبل روند حرکت 
شــاخص هاى بازار ســرمایه نزولى بوده و باعث شده 
اســت ارزش واقعى ســهام عدالت به زیر 10 میلیون

 تومان برسد.
براین اساس و با توجه به آخرین قیمت ها ارزش واقعى 
سهام عدالت حدود 9 میلیون و 800 هزار تومان قیمت 
دارد که 60 درصد آن یعنى حدود پنج میلیون و 900 هزار 

تومان آن قابل فروش است. 

عضو فراکســیون فرهنگیــان مجلس با بیــان اینکه 
رتبه بندى معلمان با جدیت دنبال خواهد شد، گفت طرح 
رتبه بندى در دستور کار هیئت رئیســه قرار دارد که به 
هیئت رئیسه تذکر داده شده تا این امر را در شمار دستور 

کار هفتگى مجلس قرار دهد.
عباس مقتدایى اظهار کرد: بایــد دولت همکارى هاى 
الزم براى انجام این امور انجام دهد؛ ما با همین شرایط 
همکارى حداقلى دولت نیز بر تصویب طرح رتبه بندى 
تأکید داریم و امیدواریم که دولت به این نکته توجه کند 
چراکه معیشت فرهنگیان، نه یک موضوع معمولى بلکه 

یک ضرورت فورى جامعه است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکیــد کرد: یکى از 
ضرورت هایى که وزیر جدید آمــوزش و پرورش باید با 
جدیت دنبال کند، موضوع ساماندهى معلمانى است که 
در سال هاى گذشته با وزارت آموزش و پرورش همکارى 
کردند اما متأســفانه به دالیل مختلف مورد بى توجهى 

قرار گرفته اند.
وى خاطر نشان کرد: امروز یکى از مطالبات نمایندگان 
مجلس از وزیر جدید آموزش و پرورش آن است که اگر 
حقى از کسى ضایع شده اســت یا حق کسى داده نشده 
یا معلمى امروز از آمــوزش و پرورش به هر جهت به هر 

میزان طلبى دارد، مشخص و منضبط شود. 

ارزش سهام عدالت به زیر
 10 میلیون تومان رسید

آخرین وضعیت طرح 
رتبه بندى معلمان در مجلس

نوسان بیشتر مى شود
   بهار | نســترن انتظامى، کارشناس صنعت 
خودرو با بیان اینکه روز دوشــنبه شاهد نوسان دو 
تا هفت میلیونى قیمت خودرو بودیم، در مورد پیش 
بینى بازار خودرو در کوتاه مدت گفت: هرچند بازار 
خودرو تا پایان هفته شاهد نوسان قیمت است، اما 
این نوسان در روز چهارشنبه (امروز)  به دلیل فروش 

فورى هایما ازسوى ایران خودرو بیشتر است.

200 ُتن سیب سوخت
   مهر | مسئول سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى شــاهین دژ در استان آذربایجان 
غربى گفت: آتش ســوزى در یک سردخانه شهر 
کشاورز بیش از 200 ُتن سیب انبار شده را از بین 
برده است. مجید نوربیگى در این زمینه افزود: این 
آتش سوزى روز دوشنبه در ساعت هاى اول صبح 
رخ داده و تا ســاعت بعد از ظهــر عملیات اطفاى 
آن طول کشــید. وى گفت: علــت اصلى وقوع 

آتش سوزى هنوز مشخص نیست.

افزایش ابتالى معلمان
 به کووید

   میزان | رئیس بخش اورژانس بیمارســتان 
سینا در تهران گفت: در بیمارستانى که من در آن 
مشغول به فعالیت هستم تا کنون با افزایش میزان 
مراجعه کودکان به ســبب کرونا مواجه نشدم، اما 
از همکارانم در خصــوص ابتالى کودکان به این 
بیمارى شنیده ام و همچنین میزان ابتالى معلمان 
به کووید افزایش یافته اســت و تعدادى از آنها با 

بازگشایى مدارس دچار این بیمارى شدند.

خوشبختى
 4300 متر باالتر!

   بهــار | یک کوهنورد در یکى از یخچال هاى 
کوه مون بالن در آلپ جعبه اى حاوى زمرد و یاقوت 
ســرخ و کبود پیدا کرد که بازمانده یک هواپیماى 
سقوط کرده بود. پس از گذشت چند سال باالخره 
تصمیم گرفته شد نیمى از سنگ هاى قیمتى به 
یابنده تعلــق گیرد. ســنگ هاى گرانقیمت به دو 
قسمت مساوى تقسیم شدند که ارزش هر قسمت 
150هزار یورو است. این کوهنورد که آن زمان 20 
ســاله بود، پس از یافتن جعبه حاوى سنگ هاى 
قیمتى در ارتفاع 4300 مترى آن  را به ژاندارمرى 
محل تحویل داد. گمان زده مى شود که این جعبه 
حاوى جواهرات متعلق به هواپیمایى بود که در 24 
ژانویه 1966 در ارتفــاع 4750 مترى به کوه مون 

بالن اصابت کرد و متالشى شد. 

کارگران 
چقدر عیدى مى گیرند؟

   خبر آنالین | حداقل و حداکثر عیدى کارگران 
در سال جارى اعالم شــد.   اصغر آهنى ها درباره 
میزان حداقل و حداکثر  عیدى کارگران در ســال 
جارى گفت: میزان حداقل عیدى کارگران در سال 
جارى برابر با دو برابر حداقل دســتمزد و حداکثر 
رقم عیدى نیز برابر با ســه برابر حداقل دستمزد 

خواهد بود.  

16 تغییر در ساختار 
فرماندهى نیروى انتظامى 

   مهر | ساختار فرماندهى انتظامى جمهورى 
اسالمى ایران با حضور سرلشکر باقرى رئیس ستاد 
کل نیروهاى مسلح و سردار ایوب سلیمانى معاون 
طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهاى مسلح به 
سردار حسین اشــترى فرمانده ناجا ابالغ شد. در 
این مراسم سردار ســلیمانى که از طراحان اصلى 
این طرح بوده اســت 16 تغییر اساسى در کلیات 
این طرح را تشریح کرده که جزئیات آن به زودى 

رسانه اى مى شود.

خبر دقیق رئیسى
   انتخاب | رئیس جمهور که به مناسبت روز دانشجو 
به دانشگاه شریف رفته، گفت: خبر دقیق داریم عده اى 
شبانه روز در تالشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال 
ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته هاى 
خود را به ملت تحمیل کنند. رئیسى در واکنش به سئوال 
دانشجویى که چرا این افراد را معرفى نمى کنید گفت: 
دســتگاه هاى اطالعاتى پیگیر موضوع هستد. برخى 
از این افراد در داخل و برخى نیز در خارج از کشــور در 
محافل و فضاى مجازى و واقعى بــه دنبال باال بردن 

قیمت ارز هستند.

گنجاندن دستاورد  علما در 
کتب درسى

   شــفقنا | آیــت ا... العظمى مکارم شــیرازى 
گفت: دســتاوردهاى علماى بزرگ شــیعه باید در 
کتب درســى دانش آموزان و دانشگاهیان گنجانده 
شود. این مرجع تقلید شیعیان در دیدار یوسف نورى 
وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: ارتباط آموزش و 
پرورش و دانشگاه با حوزه علمیه از قدیم مرسوم بوده 
و بوعلى سینا، شیخ بهایى و شیخ طوسى در کنار هم 

پرورش یافته اند.

از نان شب واجب تر
   انتخــاب | رئیس مجلس در جلســه علنى گفت: 
جوسازى اى که علیه مجلس شــد که در طرح حمایت 
از کاربران به دنبال تعطیلى پلتفرم ها هستند، این حرف 
بى خودى اســت. قالیباف ادامه داد: مجلس از قضا به 
دنبال توسعه و حمایت از مشــاغل مخصوصًا ُخرد در 
حوزه اینترنت اســت که امروز زندگى مردم و کسب و 
کار آنها آنجاســت. رئیس مجلس افزود: شــبکه ملى 
اطالعات مهمترین موضوع امروز کشور است و از نان 

شب واجب تر است.

فردا، دور بعدى مذاکرات 
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | «الرنــس 
نورمن»، خبرنگار نشــریه آمریکایى وال استریت 
ژورنال در حســاب کاربرى توییتر خود از آغاز دور 
جدید مذاکرات وین از روز پنج شنبه خبر داد. نورمن 
در ادامه توییت خود اظهار کرد که هنوز این مسئله 
توسط مقامات رسمى کشــور ها تأیید نشده است. 
دور هفتم مذاکرات هســته اى با ایران در وین بعد 
از وقفه اى 5 ماهه در هشتم آذرماه از سرگرفته شد. 

آرزوى رئیس جمهورى که 
داشتیم! 

   خبر گزارى دانشجو | رحیم پور ازغدى، عضو 
شوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: در سال هاى بعد 
از انقالب رئیس جمهورى داشــتیم که آرزو داشت به 
سازمان ملل برود و با رئیس جمهور آمریکا یک دقیقه 
مالقات کند. همین آدم با یک تماس تلفنى یک دقیقه 
«اوباما» کاله گشادى سر ایران گذاشت و از خوشحالى 
چند شب نخوابیده بود. 18 سال با آمریکا مذاکره کردیم 
نتیجه چه شد؟ تا قوى نشویم اینها به ما رحم نمى کنند 
در مذاکره اخیر هم گفتند ایــران نمى آید به مذاکره. 
گفتند که اینگونه مذاکره باب میل ما نیست که ایران 
هم گفت من طبق منافع ملت ایران مذاکره مى کنم نه 
باب میل تو اینها مذاکره نمى کنند مى خواهند دستور 

بدهند. 

در وین چه مى کنند؟!
   برترین هــا |تعدادى از اعضاى تیم مذاکره کننده 
ایران همچنــان در وین هســتند! در توضیح این خبر 
آمــده: دور هفتم مذاکرات روز جمعه به پایان رســید و 
هیئت مذاکره کنندگان کشــورهاى عضو برجام باید 
وین را به مقصد پایتخت هایشان ترك مى کردند. گفته 
مى شود هیئت کارشناســان ایرانى متشکل از 31 نفر، 
وین را ترك نکرده اند و تنها باقرى کنى و تیم شش نفره 

مذاکره کنندگان ارشد به تهران برگشته اند.

خبرخوان

استاد پژوهشــگاه بین المللى زلزله شناسى در پاسخ به 
این پرســش که آیا تعداد رخداد زلزله هاى بزرگ و مهم 
با فصول ســال ارتباط دارد، اظهار کرد: به لحاظ آمارى 
رخداد زلزله هاى مهم در زمستان یا فصول دیگر، تجمع 
بیشترى نشان نمى دهد. واقعیت این است که اگر در دى 
ماه زلزله بم تجربه شده اســت در فصل تابستان زلزله 
سنگچال، منجیل و سیرچ تجربه شده است. عالوه بر این 
زلزله هاى مهمى نیز در شهریورماه رخ داده است. بنابراین 
چنین فرضیه اى که زلزله هاى شدیدتر مربوط به زمستان 

است، صحیح نیست.
مهدى زارع با اشــاره به تغییرات آب و هوایى و تأثیر آن 
در وقوع زلزله گفت: تنهــا موضوعى که از لحاظ آمارى 

مى توان ارائه داد تغییرات آب وهوایى است. 
وى با مقایسه پنجره 70 ســاله آب و هواى ایران گفت:  
مى توان زمســتان هاى 1320 تا 1335 با زمستان هاى 
1385 تا 1400 مقایسه کرد. اگر گفته مى شود در پنجره 
70 ساله، ایران دو و نیم تا سه درجه گرم تر شده است، باید 
دید که در این بازه چــه تغییراتى در حجم، تعداد و اندازه 

زلزله ها اتفاق افتاده اســت. این گرم شدن در طوالنى 
مدت با یکسرى اتفاقات انسانى همراه شده است. یعنى 
بارندگى ها حدود 10 درصد در متوسط 50 ساله کاهش 

یافته است در عین حال جمعیت نیز باال رفته است. 
زارع تصریح کرد: تغییرات جمعیتــى به متقاضیان آب 
افزوده است. متقاضیانى که به منظور استفاده در شرب، 
کشــاورزى و صنعت بر روى آب هاى زیرزمینى فشار 
مى آورند و این اقدامات موجب تخلیه آب هاى زیرزمینى 
مى شود. یعنى در پنجره 70 ســاله فقط افزایش دما رخ 

نداده بلکه افزایش جمعیت، افزایــش متقاضیان آب و 
تخلیه سفره هاى زیرزمینى نیز رخداده است.

این استاد زلزله شناسى گفت:  در محدوده گسل هایى که 
از دشت هایى عبور مى کند که آب هاى زیرزمینى تخلیه 
شده باشند، مناطقى دیده مى شود که لرزه خیزى بیشترى 
را نشان مى دهند و بخاطر حذف آب زیرزمینى زلزله خیزتر 
شــده اند اما این موضوع که زلزله ها در زمستان بیشتر 
مى شود، مطرح نیست و مى توان فقط در ارتباط با آب و 

هوا در بازه 70 ساله مطرح کرد.

وقوع زلزله  ارتباطى با دخالت انسان در محیط زیست دارد؟

مشاور امنیت ملى امارات متحده عربى در یک اقدام نادر 
روز دوشنبه به ایران سفر کرد و در سایه مذاکرات احیاى 
برجام و خرید 80 جنگنده رافائل ابوظبى از فرانســه، با 

مقام هاى ارشد ایران دیدار کرد.
«آسوشیتدپرس» سفر «شیخ طحنون بن زائد آل نهیان» 
را یک ســفر نادر خوانده و گفته ابوظبى در حالى برنامه 
دیدار با مقامات جمهورى اسالمى ایران را چیده که هم 
امارات و هم عربستان ســعودى در حال مذاکره با ایران 
هستند و تهران مشغول از ســرگیرى مذاکرات احیاى 

برجام است.
یکى از مهمترین دالیل عجیب بودن این سفر اقدامى 
است که امارات متحده عربى ســال گذشته انجام داد. 
این کشور عربى سال 2020 رســمًا روابطش را با رژیم 
صهیونیستى از سر گرفت و همین اقدام سطح تنش هاى 
امارات با ایران را تشــدید کرد. امارات سال هاى زیادى 
نقش کشور ثالث براى مراودات تجارى ایران با جهان در 

دوران تحریم ها را بازى کرده بود.
شیخ طحنون در حالى که دشداشه آبى و کت مشکى به 
تن و عینک آفتابى به چشم داشت در مقابل دوربین ها با 
على شمخانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران دست 
داد. دو مقام منطقه اى رو به دوربین لبخند زدند در حالى 
که نقشــه بزرگى از ایران و خلیج فــارس که امارات به 
صورت نقطه کوچکى در آن پیدا بود پشــت آنها نصب 

شده بود.
«آسوشیتدپرس» در گزارشــى درباره این دیدار نوشته: 
روز دوشنبه منطقه خاورمیانه میزبان دیدار هاى سیاسى 
مهمى در پس زمینه مذاکرات وین بود. «فیصل مقداد»، 
وزیر خارجه ســوریه هم به تهران سفر کرد. «محمد بن 
سلمان»، ولیعهد عربستان در یک ســفر منطقه اى به 
عمان رفته. در عین حال «رجب طیب اردوغان»، رئیس 

جمهور ترکیه قرار بود به قطر سفر کند. «شیخ محمد» 
رئیس دولت امارات هم قرار است به زودى به قطر برود. 
على باقرى کنى، معاون سیاسى وزارت خارجه ایران هم 

اخیراً سفرى به امارات متحده عربى داشته است.
شــیخ طحنون در واقع برادر «شــیخ محمد بن زائد آل 
نهیان»، ولیعهد قدرتمند ابوظبى و رئیس دولت امارات 

متشکل از هفت شیخ نشین است. 

شیخ طحنون حداقل یک بار با رئیس سرویس اطالعاتى 
رژیم صهیونیستى موسوم به موساد دیدار داشته. بر اساس 
اســناد دیپلماتیک ایاالت متحده آمریکا که توسط ویکى 
لیکس منتشر شده، شیخ محمد مدت هاست از اینکه ایران 

به سالح هسته اى دست پیدا کند  نگران است.
مشهور است امارات متحده عربى در زمان رزمایش هاى 
نظامى ایران در خلیج فارس گارد نظامى خود را به خط 

ساحلى اش منتقل مى کند.
همزمان با این سفر، اما ســعید خطیب زاده، سخنگوى 
وزارت خارجه ایــران از امارات بابت خریــد 16 میلیارد 
یورویى جنگنده هاى پیشرفته رافائل از فرانسه انتقاد کرده 
است. امارات قصد دارد پس از به رسمیت شناختن رژیم 
صهیونیستى 23 میلیارد دالر جنگنده رادار گریز پیشرفته 

اف-35 هم از این کشور خریدارى کند.

روز دوشنبه منطقه خاورمیانه میزبان دیدار هاى سیاسى مهمى بود

پیچیدگى هاى یک «سفر عجیب»

این سومین بارى است که باستان شناسان براى حفارى 
به ویرانشهر در نزدیکى فاروج در استان خراسان شمالى 

آمده اند که در فهرست میراث ملى به ثبت رسیده است.
آنها معتقدند که با یک شهر دوره اشکانى مواجه هستند و 
حاال چیزهاى بیشترى درباره گذشته آن و دروازه ورودى 
که پیدا کرده اند مى دانند؛ ولى هنوز اسم واقعى آن را پیدا 

نکرده اند. البته شاید کتیبه اى جایى میان خاك ها مدفون 
باشد که باالخره نام واقعى این شهر را فاش کند.

اما یکــى از مهمترین کشــفیات 
باستان شناسى در محل بازگشایى 
دروازه رخ داده اســت. آنچه از زیر 
خاك بیرون آمده یک لنگه از پاشنه 
در دروازه است که رازهاى زیادى را 
برمال مى کند. این تکه سنگ به ما 
مى گوید که دروازه درســت در این 
نقطه باز مى شده  و از اینجا وارد شهر 

مى شدند.
پاشنه در که احتماًال بیش از دو هزار 
سال قدمت دارد، ســالم و در جاى 
خودش کشف شده که اهمیت بسیارى دارد. همچنین 
باستان شناســان یک رج از دیوار خشتى را کامل و سالم 
به دســت آورده اند؛ با این حال، این محوطه از ســوى 

کشاورزان و شن شوران در حال تخریب است.

کشف دروازه  دوره اشکانیان در خراسان شمالى
گرانى بهاى کاغذ کار را براى مدیرمسئول نشریه «نگاه 
نو» به جایى رسانده که خوستار ارسال توصیه هایى براى 

متوقف نشدن انتشار این مجله شده است!
على رغم خبرهایى که از تالش براى کنترل قیمت کاغذ 
و اختصاص یارانه در این زمینه منتشر مى شود، افزایش 
قیمت این ماده اصلى مورد نیاز چاپ موجب شده است 
تا مدیر یک نشریه به سراغ درخواســت براى دریافت 
توصیه هایى براى جلوگیرى از تعطیلى نشریه اش برود. 

على میرزایى، مدیرمســئول «نگاه نــو» در پیامى در 
صفحه این مجله نوشته است: «بهاى کاغذى که نگاه 
نو شــماره 130 را روى آن چاپ کردیم هر کیلو 5150 
تومان بــود. بهاى همین کاغذ، براى شــماره 131، هر 
کیلو 33000 تومان است! باورنکردنى است، ولى واقعیت 
دارد.  براى اینکه انتشار نگاه نو متوقف نشود چه توصیه 
یا توصیه هایى مى فرمایید؟ اگر توصیه اى دارید به نگاه 

 نو ایمیل بفرمایید.»

توصیه تان براى تعطیل نشدن ما چیست؟!

مدیرکل ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات وزارت 
آموزش و پرورش درباره انتشار فیلم اذیت و آزار یک معلم 

توسط دانش آموزان در کالس درس توضیح داد.
در روزهاى گذشــته فیلمى از اذیت و آزار یک معلم توسط 
دانش آموزان در فضاى مجازى منتشــر و با واکنش هاى 

بسیارى مواجه شده است.
انتشــار این فیلم، یک بار دیگر واکاوى دالیل خشونت در 
مدارس را مطرح کرده است؛ طبق گزارش اخیر منتشر شده از 
سوى وزارت آموزش و پرورش، «خشونت شایع ترین شکل از 
آسیب هاى اجتماعى بین دانش آموزان است»، اما برنامه هاى 
عملیاتى و مشترك میان آموزش و پرورش و سایر نهادها 

مانند بهزیســتى کمتر محل توجه بوده است. خشونت در 
عیان ترین شکل خود به صورت خشونت معلم به دانش آموز، 

دانش آموز به معلم و دانش آموز به دانش آموز مشهود است.
اما به گفته محمدحسین کفراشى، مدیرکل ارزیابى عملکرد 
و پاسخگویى به شکایات وزارت آموزش و پرورش این فیلم 
جدید نیســت و مربوط به حدود پنج ســال قبل در یکى از 

مدارس مختلط روستاهاى شهرستان بروجرد است.
وى افزود: این معلم سال هاى آخر خدمتش بود و پس از این 
اتفاق رسته شغلى او تغییر یافت و هم اکنون نیز بازنشسته 
شده است؛ البته در همان ایام خانواده دانش آموزان مراجعه و 

از این معلم عذرخواهى کرده اند.

این بار، آزار یک معلم توسط دانش آموزان!

قیمت روغن مایع در یکســال اخیر 55 درصد و روغن 
جامد هم 33 درصد کاهش یافته است. روغن در آبان   ماه 
بیشــترین کاهش قیمت را در گروه لبنیات، تخم   مرغ و 

انواع روغن داشته    است. اما روغن چگونه ارزان شد؟
بررسى ها نشان مى دهد روغن 810 گرمى با قیمت 13 
هزار تومان و روغن جامد یک کیلویى نزدیک به 30 هزار 
تومان فروخته مى شود. این در حالى است که سال گذشته 
روغن در فروشگاه ها نایاب شده بود.در این مورد رئیس 
انجمن صنفى صنایع روغن نباتى گفت: افزایش تولید و 
توزیع روغن باعث شده که روغن در بازار ارزان شود. هر 
چند علت کاهش قیمت روغن اســتفاده از روغن خام از 

محل ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانى دولتى است.
ابوالحسن خلیلى توضیح داد: در هشت ماه نخست امسال 
یک میلیون و 500 هزار تن روغن تولید و توزیع شد. این 
در حالى است که تولید و توزیع روغن در مدت مشابه سال 
گذشته یک میلیون و 97 هزار تن بوده است. این نشان 
مى دهد که تولید روغن در آبان ماه 403 هزار تن بیشتر از 
مدت مشابه سال گذشته بوده است. او ادامه داد: واردات 
روغن خام به دلیل تحریم ها همچنان ســخت اســت. 
بخشــى از روغن خام از محل ذخایر استراتژیک تأمین 

مى شود. بخشى از روغن از واردات دانه هاى روغنى که از 
سوى بخش خصوصى وارد کشور شده، تأمین شده است.

گویا کارخانه ها با تمام ظرفیت در حال فعالیت هســتند و 
مشکلى هم در روند توزیع روغن تولید وجود ندارد. امسال 
موج تقاضاى روغن که ناشى از نگرانى براى کمبود این کاال 
بود، متعادل و صف روغن جمع شده است. حاال اما نگرانى 
براى تولیدکنندگان مبنى بر حــذف ارز 4200 وجود دارد. 
پیش تر امیرهوشنگ بیرشــک، دبیر انجمن صنایع روغن 
نباتى ایران گفته بود: حذف ارز دولتى روغن مى تواند قیمت 

روغن را به صورت تصاعدى افزایش دهد.

تأمین روغن از محل ذخایر استراتژیک کشور
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هشدار درباره تشدید آلودگى 
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
نسبت به تشـدید آلودگى هواى اصفهان تا پایان هفته 
هشدار داد. آسیه آقایى با اشاره به استقرار جوى به نسبت 
پایدار در سطح استان تا پایان هفته جارى، اظهار داشت: 
غلظت آالینده هاى جوى از عصر روز سه شنبه به تدریج 
در مناطق مرکزى و صنعتى از جمله کالنشهر اصفهان 

افزایش یافته است.

افزایش خروجى
 سد صحت ندارد 

معاون حفاظـت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: افزایش خروجى سد زاینده رود صحت 
ندارد. محمود چیتیان درباره انتشار فیلم در شبکه هاى 
مجازى مبنى بر جریـان آب در رودخانـه زاینده رود در 
منطقه درچه، تأکید کرد: علت ورود آب به بستر رودخانه 
زاینده رود در منطقه "اسالم آباد درچه"، هویج شویى در 

حاشیه رودخانه بود.

اقامه نماز باران 
نماز طلب باران روز دوشنبه در خور و بیابانک در شرق 
اصفهان به امامت حجت االسالم جاویدى امام جمعه 
شهرستان و با حضور مسووالن، کارکنان دستگاه هاى 
ادارى و مـردم والیتمدار در جوار گلزار شـهداى شـهر 

خور اقامه شد. 

برگزارى نشست کارگروه 
بانوان 

دومین نشسـت کارگروه بانوان آبفاى استان اصفهان 
در حـوزه فرهنگی دینـی برگزار شـد. ارائـه راهکارها، 
پیشنهادها، تبیین نقاط قوت و ضعف و برنامه هاي موثر 
و جذاب با هدف توسعه وترویج فرهنگ اقامه نماز اول 
وقت در بین بانوان از مهم ترین مباحث مطرح شده در 

این نشست بود. 

شستشوى مخازن روستایى 
عملیات شستشوى مخازن سه روستاى سوالر ، امامزاده 
سید على اکبر و مهیار در شهرضا انجام شد . به گزارش 
روابط عمومى آبفاى شـهرضا، در این عملیات مراحل 
شستشوى مخازن طبق دستورالعمل، با الیروبى آغاز و 
پس از گندزدایى دیواره و کف مخزن، در پایان شستشو 

با آب فشار قوى انجام شد.

وقت تالش است
دکتر رضا شـهبازى مدیر کل دفتر مخاطرات سازمان 
زمین شناسـى با تاکید بر اینکه تقریبا بیـش از نیمى از 
آب تجدیدپذیر دشت اصفهان خالى شده است، افزود: 
مسـووالن دیگر نباید به دنبـال داده باشـند، بلکه باید 
تالش کننـد. وى با تاکید بر اینکه تـالش براى نجات 
آبخوان هـا بـدون مدیریت منابـع آب ثمـرى نخواهد 
داشـت، گفـت: حلقـه اول نجـات بخشـى آبخوان ها 

متولیان آب هستند.

احیاى محله احمدیه اصفهان
رئیـس دبیرخانه دائمى شـهر اسـالمى گفـت: پروژه 
«طراحى احیـاى مرکز محلـه و ایجاد پاتوق شـهرى 
احمدیـه با رویکـرد اسـالمى- ایرانى» اجرا مى شـود. 
احسان خیام باشـى اظهار کرد: تاکنون بخش زیادى از 
بافت فرسوده محدوده محله احمدیه توسط شهردارى 

منطقه 6 آزادسازى شده است. 

فقط طال با وزن بسیار کم
شیشـه بران رئیـس اتحادیه طـال و جواهـر اصفهان 
با تاکید بـر اینکه امـروز خرید و فروش طال به سـمت 
مصنوعات بسیار کم وزن همچون آویز و گوشواره و یا 
سرویس هایى با وزن بسیار کم رفته است، گفت: مغازه 
داران نیز سفارشات خود را به این سمت برده اند و مردم 

نیز تمایل به خرید این مدل طال دارند.

خبر

رییس آموزش متوسطه اول و دوم نظرى اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان گفت: ترك تحصیل دانش آموزان در 
این استان بیشتر مربوط به شمارى از اتباع خارجى و نیز 

دختران ازدواج کرده در مناطق روستایى است.
حسین نادیان در پاســخ به آمارى که به تازگى مدیرکل 
آموزش وپرورش اصفهان مبنى بر وجود یک هزار و 700 
دانش آموز تارك تحصیل در استان گفت: این آمار مربوط 
به سال تحصیلى گذشته است و بر اساس تجربه بیشتر 
مربوط به اتباع بیگانه به ویژه از کشور افغانستان و ازدواج  
دختران در برخى مناطق روستایى استان است و درصد 
دانش آموزانى که به خاطر شــرایط کارى ترك تحصیل 

مى کنند خیلى کم است.
وى در عین حال گفــت : یکى از آســیب هاى آموزش 
مجازى، ترك تحصیل پنهان است و  این ترك تحصیل به 
نحوى است که دانش آموز در مدرسه ثبت نام مى کند ولى 
توجهى که باید به تحصیل داشته باشد و یا در کالس هاى 

مجازى به طور کامل شرکت کند ندارد.
به گفته وى در مقابل درجاهایى که آزمون ها به صورت 
مجازى برگزار شد نمرات خوب بود چون اعضاى خانواده 
کمک مى کردند و  این  باعث اُفت تحصیلى و آسیب بیشتر 
در دانش آموزان به ویژه در آن هایى که تازه وارد مدرســه 
مى شوند و یا در ُشُرف فارغ التحصیلى هستند، شده است.

ســخنگوى قوه قضاییه در نشســت خبرى دیروز سه 
شنبه در پاســخ به ســوالى درباره اینکه در اعتراضات 
اصفهان چه تعداد از معترضین بازداشت شدند، توضیح 
داد: در ارتباط با تجمع مــردم در اصفهان باید بگویم 
که مردم حق دارند اگر خواســته یا مطالبه اى دارند را 
به اطالع مسوالن برســانند. مردم اصفهان هم تجمع 
و اعتراضاتى را داشــتند و چندین روز ادامه داشــت و 
آرام و مســالمت آمیز بود و مشکلى ایجاد نشد و همین 
تجمع مسالمت آمیز و شعور مردم اصفهان، دشمنان را 
عصبانى کرد و باعث شــد تحت تاثیر دشمنان افرادى 
در صفوف مردم نفوذ کنند و دســت به اغتشاش بزنند. 

نمى توانیم اسمشــان را مردم بگذاریــم و آنها اقدام 
به ســلب امنیت مردم و تخریب اموال مــردم کردند 
و مانع طرح صحیح خواســته مردم شــدند. خود مردم 
اصفهان وارد عمل شدند و با کمک نیروى انتظامى آنرا 

خاتمه دادند.
ذبیــح ا... خداییــان افــزود: 130 نفــر بازداشــت 
شــده بودند و قرار برایشــان صــادر شــده و برخى 
بالفاصله آزاد شــدند و دیــروز (دوشــنبه) هم اکثر 
آنها آزاد شــدند. جز افرادى که تیراندازى مســلحانه 
داشــتند بقیه بــا قــرار کفالــت و وثیقه آزاد شــده 

بودند.

130 نفر در جریان اعتراضات 
اصفهان بازداشت شدند

کدام دانش آموزان بیشتر
 ترك تحصیل مى کنند؟ 

مدیرعامــل ســازمان پارك هــا و فضاى ســبز 
شــهردارى اصفهان گفت: فردى متخلف، تعداد 
250 اصلــه درخت بیــد 10 تا 15 ســاله را براى 
احداث ویال در یک باغ شــخصى بــه کام نابودى 

کشاند.
مجید عرفان منش اظهار کرد: تیم گشــتى یگان 
عملیاتــى 110 کالنترى 17 هفتــون اصفهان در 
تاریخ هفتم آذرماه 1400 در پى گزارش هاى مردمى 
مبنى بر تخریب گســترده یکى از باغ هاى حاشیه 
شــهر اصفهان در منطقه 15، نیروهاى ویژه خود 
را به محل حادثه اعزام کرده اســت که بر اساس 
گزارش نیروى انتظامى، شخصى تعداد 250 اصله 

درخت بید 10 تا 15 ساله را براى احداث ویال به کام 
نابودى کشانده است.

وى تصریح کرد: به استناد قانون حفظ و گسترش 
فضاى سبز و جلوگیرى از قطع بى رویه درختان، از 
بین بردن هر نوع درخت در محدوده قانونى و حریم 
شهرها بدون اجازه شــهردارى ممنوع است و هر 
کس عمداً و بر خالف مقررات این قانون، مرتکب 
از بین بردن درختان مشــمول این قانون شــود و 
همچنین مالکان باغات که عمــداً موجبات از بین 
رفتن درختان مشــمول این قانون را فراهم کنند، 
به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاى نقدى 

محکوم خواهند شد.

از سردیس حاج قاسم سلیمانى در گلستان شهداى 
اصفهان رونمایى شد.

محمدعلى احمــدى فرماندار اصفهان در مراســم 
رونمایى از سردیس سردار قاســم سلیمانى گفت: 
اصفهان مهد هنر اســت. هنرمندان و دستگاه هاى 
هنرى این استان رسالتى باالتر از دیگر استان ها در 

معرفى مکتب حاج قاسم با زبان هنر دارند.
وى گفت: مقام معظم رهبرى حاج قاسم را یک مکتب 
دانستند و مکتب حاج قاسم براى تمام ابعاد زندگى بشر 
حرف براى گفتن دارد و خود حاج قاسم هرچه داشت از 
تأسى به سیره ائمه داشت و در رویه اى که طى کرد 

از ابتدا تا انتها از احکام دین و قرآن تبعیت مى کرد.

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: این مکتب براى 
زندگى، کار، فرماندهان، مراجع و تمامى اقشار مختلف 
مردم در تمامى سنین حرف براى گفتن دارد که حاج 
قاسم آن را در زندگى خود اجرا کرده است و ایشان به 
واقع سرداردل ها هستند، زیرا حاج قاسم در عمق دل 

آزادیخواهان جهان نفوذ کرده اند.
وى تاکید کرد: این اندیشه ماندنى است، چون خودش 
اوج هنر اســت و همرزمان حاج قاسم در اصفهان 
کم نیستند و کسانى که در مقاطع مختلف با ایشان 
همرزم بوده اند باید خاطرات خود از ایشــان را بیان 
کنند تا هنرمندان بتوانند هنرمندانه به بیان مکتب 

حاج قاسم بپردازند.

معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان با تاکید بر 
اینکه ذوب آهن با وجــود محدودیت هاى انرژى 
امکان توقــف کل خط تولید خــود را ندارد، گفت: 
وجود محدودیت هاى تامین برق و گاز و آب نشان 

مى دهد که در کشور صنعت در اولویت قرار ندارد.
مهرداد توالئیــان ، درباره محدودیــت تامین گاز 
صنایع فوالدى، اظهار کرد: محدودیت هایى که از 
نظر عددى به ما اعالم شده تقریبا 50 درصد مصرف 
گاز است که این محدودیت ها براى صنایع فوالدى 

امکان پذیر نیست.
وى افزود: اکنون نزدیــک 25 درصد مصارف گاز 
خود را کاهش داده ایم و در حال رایزنى هســتیم 
تا ســهمیه گاز ذوب آهن معقول با شــرایط فنى 

کارخانه باشد.
وى با اعتقاد بر اینکــه وجود محدودیت هاى تامین 
برق و گاز و آب نشان مى دهد که در کشور، صنعت 
در اولویت قرار ندارد، گفت: در مجموعه ذوب آهن با 
وجود این محدودیت ها امکان توقف کل خط تولید آن 
وجود ندارد، اما ناچاریم با این محدودیت ها کنار بیاییم 
و در حال حاضر این محدودیت ها را در کارگاه هاى 

نورد و نیروگاه هاى خود اعمال کرده ایم.
توالئیان اضافه کرد: از ســوى دیگر میزان تولید 
کوره ها و کارگاه هــاى جانبى با مــواد مصرفى 
همچون آهک و نسوز را کاهش داده ایم و یا ناچار به 
کاهش تولید آهن اسفنجى خود شده ایم تا بتوانیم با 

محدودیت هاى تامین گاز کنار بیاییم.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان درباره تاثیر 
محدودیت هاى گاز و تاثیر بر تعهدات این شرکت به 
خصوص تحویل ریل، توضیح داد: تولیدات خاص 
و اســتراتژیک ذوب آهن همچون ریل حدود یک 
بیســت و پنجم کل حجم تولید ایــن مجموعه در 
سال است، بنابراین ســعى شده به هر قیمتى تولید 
محصوالت استراتژیک ذوب آهن را حفظ کنیم تا 

در روند فعالیت کشور اختالل ایجاد نشود.
وى تاکید کرد: عالوه بــر محدودیت هاى تامین 
انرژى، ذوب آهن همچنان در بحــث تامین مواد 
اولیه خود همچون زغال هاى داخلى و مواد سنگ 
آهن ریز و درشت دانه به شدت دچار مشکل است و 
در روزهاى آتى مى تواند این کمبودها اختالالتى را 

براى مجموعه ذوب آهن ایجاد کند.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از پلمب 94 واحد صنفى متخلف توســط مأموران 
اداره نظارت بر اماکن عمومى پلیس امنیت عمومى 

این فرماندهى طى یک ماه گذشته خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمى اظهار داشت: مأموران 
اداره نظارت بر اماکن عمومى پلیس امنیت عمومى 
استان اصفهان در راستاى ارتقاى امنیت عمومى و 
برخورد با صنوف متخلف طرح هاى مختلفى را طى 
یک ماه گذشته اجرا کردند که از آن جمله مى توان 
به بازدید این مأموران از 84 مرکز اقامتى اشــاره 
کنم که 67 واحد مورد تذکــر و 4 مورد نیز به علت 
نداشتن مجوز و پروانه کسب با حکم مقام قضائى 

پلمب شدند.
وى افزود: همچنین 125 آرایشگاه زنانه با حضور 
نماینده اتحادیه و پلیس هاى زن مورد بازدید قرار 
گرفتند که از این تعداد 10 واحد صنفى پلمب شده 
و از 51 متصدى آرایشــگاه زنانه نیــز تعهد کتبى 

اخذ شد.
معــاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى اســتان 
همچنیــن از بازدیــد 131 آرایشــگاه مردانه و 
پلمب 3 واحد آرایشــگاه مردانــه متخلف نیز خبر 

داد و گفت: مأموران عالوه بر ایــن از 491 واحد 
فروش پوشــاك زنان و مردانه هم بازدید کردند 
که در ایــن طرح نیــز 37 واحد صنفــى متخلف 
پلمب و براى 62 واحد صنفــى نیز اخطاریه پلمب 

صادر شد.
این مقام انتظامى از پلمب 38 قهوه سرا، قهوه خانه 
و سفره خانه، و پلمب 2 واحد صنفى تاالرو باغ تاالر 
با اجراى طرح هاى بازدید و نظارت بر صنوف خبر 
داد و گفت: همچنیــن از 116 واحد صنفى فروش 
لوازم آرایشى وبهداشــتى و 131 واحد نت سرا نیز 
بازدید شــد که از متصدیان 66 واحد صنفى تعهد 
کتبى اخذ شــده و براى 20 واحد صنفى دیگر نیز 

اخطاریه پلمب صادر شده است.
کریمى اظهار داشــت: در مجمــوع طى یک ماه 
گذشــته با اجراى طرح هاى نظــارت و کنترل از 
واحدهاى صنفــى، 94 واحد صنفى متخلف پلمب 
شدند که نداشــتن مجوز و پروانه کسب، فروش 
لباس هاى مغایر با شئونات اسالمى، پوشاك غیر 
متعارف، کشــف کاالى قاچاق و اقالم ممنوعه و 
عدم رعایت قوانین و مقررات از مهمترین تخلفات 

این واحدها بوده است.

قطع 250 اصله درخت در شهر اصفهان

رونمایى از سردیس
 سردار قاسم سلیمانى در اصفهان

معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان:
ناچاریم با محدودیت آب و برق و گاز کنار بیاییم

پلمب 94 واحد صنفى در اصفهان طى یک ماه 

تصادف اتوبوس و تریلى در محور کاشان–قم 9کشته و 16 
مصدوم برجاى گذاشت. این تصادف رخ به رخ در ساعت 3 
و 25دقیقه  بامداد دیروز گزارش شد. محل دقیق این حادثه 
در محور کاشان به ســمت قم (زیر پل راوند) بوده است.  
اتوبوس مسافربرى با 21 مسافر از دهدشت کهگیلویه و 
بویر احمد به سمت تهران در حرکت بود که تریلى کشنده 

با سه نفر سرنشین از سمت مخالف با آنها برخورد کرد.
شــدت این حادثه به حدى بود که عملیات امداد و نجات 
و رهاسازى مصدومان وفوت شدگان در محور دهدشت 
– تهران حدود 3 ساعت به طول انجامید و نیروهاى امداد و 
نجات هالل احمر در عملیات سه ساعته سخت و نفسگیر 
اجساد و مصدومان این حادثه را از دو خودرو بیرون آوردند.

این حادثه تا ظهر دیروز 9 فوتى و 11 مصدوم در پى داشت 
که هشت نفر از فوتى ها سرنشــینان اتوبوس و یک نفر 

سرنشین تریلر بوده است.

علت حادثه
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان، وجود 
گارد ریل نا ایمن در محور کاشان – قم را یکى از علت هاى 

وقوع حادثه عنوان کرد.
سرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه کارشناسان این پلیس 
علت اصلى حادثه را ناتوانى راننده تریلر در کنترل وسیله 
نقلیه ناشى از خستگى و خواب آلودگى تشخیص دادند، 
اظهار کرد: البته باید این موضــوع را نیز مورد تاکید قرار 
دهم که گاردریل وسط جاده هم مقاومت الزم را نداشته 
و بنابراین گاردریل نا ایمن هم در وقوع و شــدت حادثه 
نقش داشته است که سهم تقصیر سازمان مربوطه توسط 

کارشناسان لحاظ خواهد شد.

وى خاطر نشان کرد: از ابتداى ســال 1400 با احتساب 
جانباختگان حادثه روز سه شــنبه، 38 نفر از هموطنان ما 
بر اثر حــوادث رانندگى در محور "کاشــان_ اصفهان" و 
"کاشان _ قم" جان خود را از دســت داده و 219 نفر نیز 

مجروح شده اند.
زارع با بیان اینکه محور کاشــان _ اصفهان و کاشان _ 
قم حدوداً 264 کیلومتر اســت به وجود روکش آسفالت 
نامناســب و گاردریل هاى نا ایمن اشــاره کرد و گفت: 
درخواست ما از اداره راه و شهرسازى این است که هرچه 
سریع تر نسبت به اصالح روکش آسفالت و همچنین جمع 
آورى گاردریل هاى این محــور و جایگزین کردن آنها با 
نیوجرسى هاى مفصل دار اقدام کنند تا حتى اگر خودرویى 
براثر خواب آلودگى راننده منحرف شد وارد الین مخالف 

جاده نشود.

راننده خواب آلود و گارد ریل نا ایمن جاده کاشان – قم 9 نفر را به کشتن داد

فاجعه در ساعت 3:25 
زیر پل راوند

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان از ستاد بازسازى عتبات این استان 
خواست تا امکانات رفاهى بیشترى براى زائران در مسیر و شهرهاى زیارتى عتبات 

عالیات در نظر بگیرد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در نشست با اعضاى ستاد بازسازى عتبات عالیات 
اســتان اصفهان افزود: همه هزینه ها بر طالکارى و نقش نگارهاى حرم مطهر ائمه 

صرف نشود بلکه به موضوع رفاه زائران توجه بشود.
وى با بیان اینکه ائمه اطهار به طالکارى و زیباسازى نیازى ندارند، تصریح کرد: این 
اقدامات در حد عرف الزم است  ولى بخش زیادى از درآمد ستاد  مصروف  سرویس 

بهداشتى، حمام، جاده سازى، محل استراحت و نظافت حرم و اطراف آن شود.
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان با اشاره به جاده بین نجف تا کربال 
و ضرورت توســعه آن بیان کرد: ایجاد جاده بزرگ 2 طرف و پیــاده روهاى تمیز  با 
درختکارى در دستور کار قرار بگیرد  زیرا جاده بین الحرمین آبروى شیعه و محلى براى 

نمایش وحدت شیعیان است.
وى ادامه داد: مســیر تردد زائران از ایران تا کربال به امکانات رفاهى مثل مســجد و 

سرویس بهداشتى نیاز دارد که این موضوع در مرز و جاده ها وضعیت خوبى ندارد.

امکانات رفاهى براى زائران عتبات عالیات فراهم شد

روز دوشنبه15 آذرماه سرشمارى «ُسم داراِن شاخص» 
کاله قاضى، توسط 21 گروه که رهبرى هر تیم را یک 
محیط بان آشنا با منطقه به عهده داشت انجام شد و هر 
تیم به شمارش «کل و بز» در بخش هاى کوهستانى و 

«آهو» در دشت ها انجام شد.
به گزارش ایســنا، چهارپایانى که تیم سرشــمارى به 
دنبال شمردنشان اســت با دیدن انســان یا شنیدن 
صداى ماشین ها، از خوابگاه آفتاب زده پاییزى خود فرار 
مى کنند و همین گریز و تحرك رؤیت آنها در دشت را 
ممکن مى کند. گفته محیط بان درست است، آهوها تا 
جاى ممکن در جاى خــود خوابیده اند، اگر خطر حمله 
انسان را خیلى نزدیک احساس کنند، از جا بلند شده و 

سرمازده، خرامان دور مى شوند.

از یک دشت به دشت دیگر، از یک آبشخور به آبشخور 
دیگر، ده تا و بیست تا و سى تا، جمعیت آهوها متفاوت 
اما مجموعشــان قابل مالحظه است، در این بین یک 
دشــت کوچک که محیط بان مدعى اســت باید آهو 
داشته باشد خالى اســت! در ارتفاعى مشرف به دشت، 
به دنبالشان مى گردد. گروهى از چهار گرگ را مى بیند. 
حاال معلوم مى شــود که چــرا آهویى در این دشــِت 
مساعد حضور ندارد. گرگ ها در کمین اند و شاید بوى 

شکارشان، آهوها را از محل دور کرده است.
در نزدیکى آبشــخورها، محدوده هاى کشت علوفه، 
مسیرهاى بکرى که مشخصا هنوز پاى هیچ شکارچى 
و معدن دارى به آن باز نشــده، گله هــاى پر جمعیت 
آهو پرســه مى زند. در بخش هایى که پستى و بلندى 

و ناهموارى دارد یــا نخاله هاى معــادن باقى مانده، 
حضورشان کمتر اســت و همه اینها اثبات مى کند که 
انسان نباید دخل و تصرفى در این زیستگاه داشته باشد.

در پایان ســفر یکــى از تیم هایى که بــه دنبال آهو، 
دشــت هاى خاص پارك ملى کاله قاضى را گز کرده 
بودند، بیشــتر از 300 آهــو دیده شــدند و چند گروه 
دیگر هم آمــار کمتر یا بیشــتر از دشــت هاى دیگر 
به همراه داشتند. ســال گذشــته با تعداد گروه هاى 
کمتر، حــدود 2500 آهو در منطقه شــمارش شــده 
بودند و حاال هــم محیط بان نوروزى، معتقد اســت 
حداقل 30 گروه، دو روز تمام باید آهوها را شــمارش 
کنند، تــا جمعیــت واقعــى آهوهــاى کاله قاضى 

مشخص شوند.

ُسم داراِن کاله قاضى را آخر پاییز مى شمارند
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سوســن پرور پیرامون آخریــن فعالیت هاى 
خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر 
مشغول بازى در سریالى براى شبکه نمایش 
خانگى هستم و مقابل دوربین این سریال در 
ژانر کودك و نوجوان رفته ام اما به دلیل عدم 
پخش اطالعات آن نمى توانم نامى از آن ببرم. 
وى درباره دریافت جایزه جشــن حافظ براى 
ایفاى نقش در فیلم ســینمایى «بوتاکس» 
افزود: واقعیت اینکه هنــوز باور نمى کنم که 
جایزه جشــن حافــظ را به من داده باشــند، 
دریافت این جایزه برایم بســیار دور از ذهن 
بود، اتفاقى نشدنى که در کمال ناباورى برایم 

رخ داد.
بازیگر فیلــم ســینمایى «بوتاکس» امکان 
موفقیت خود در ســینما بعد از حضور در این 
فیلم را اینگونه توصیف کرد: هیچ چیز قطعى 
نیســت و نمى توانم بگویم کــه این جایزه 
تضمین کننده آینده سینمایى من است، باید 
منتظر پیشنهادات بمانم و ببینم که چه اتفاقى 

خواهد افتاد. 

وى در همین رابطه ادامــه داد: انتخاب نقش 
در ســینما اتفاقى پنجاه پنجاه اســت، یعنى 
من به عنوان بازیگر بخشــى از قضیه هستم 
و بخش مقابل انتخاب توســط تهیه کننده و 
یا کارگردان است، اینکه کاوه مظاهرى براى 
فیلم بوتاکس روى من ریســک کرد بســیار 
برایم ارزشمند است اما باید دید که همه چنین 

ریسکى خواهند کرد یا خیر. 
بازیگر برنامــه «کلبه عموپورنــگ» درباره 
حضورش در سینما اظهار کرد: یک نکته وجود 
دارد، من با حضورم در فیلم بوتاکس و دریافت 
جوایز سینمایى داخلى و خارجى توانایى خود 
را ثابت کردم، نشــان دادم که مــى توانم در 
سینما حرفى براى گفتن داشــته باشم، حال 
نوبت کارگردانان است که به من اعتماد کنند.

وى در همین راستا افزود: بدون شک من یک 
بازیگرم، حضور در نقش ها و ژانرهاى متفاوت را 
دوست دارم و از اینکه فعالیتم در سینما چندین 
برابر شود استقبال مى کنم، چه کسى از اینکه 
در سینما حضور داشته باشد ناراحت مى شود؟ 

اما مسئله آنجاست که همه چیز آن طور که من 
فکر مى کنم نیست و باید دید مناسبات سینما به 

کدامین سمت پیش مى رود. 
پرور درباره احتمال حضور به عنوان کارگردان 
سینما اضافه کرد: هیچگاه به کارگردانى سینما 
فکر نمى کنم زیرا سوادش را ندارم، قضیه تئاتر 
کامال متفاوت است، من در تئاتر کار کرده ام، 
مى توانم گروهم را جمع کرده و اثرى درخشان 
خلق کنم اما راستش را بگویم هیچ چیزى از 
کارگردانى در سینما نمى دانم و سراغش هم 

نخواهم رفت. 
وى درباره حواشى به وجود آمده در پى انتشار 
عکس «فرامرز صدیقــى» افزود: به نظر من 
موضوع بســیار بزرگتر حواشى و موج پس از 
انتشار یک عکس است، بحث بر سر حمایت 
از پیشکسوتان نیست زیرا بسیارى از بازیگران 
که هنوز میانســال هم نشده اند هم در چرخه 

سینما حذف شده اند. 
این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: ما تعداد 
زیادى بازیگر داریم که همه بیکار مانده اند، از 

سویى میزان تولیداتمان بسیار کمتر از تعداد 
بازیگران است و از طرفى در آن تعداد محدود 
تولیدى هم چند بازیگر محدود حضور دارند. 
وقتى حرف از حمایت مى زنیم باید ریشه اى به 
قضیه نگاه کنیم و اگر پرداخت پول یا وام حل 

کردن صورت مسئله است. 
وى با اشاره به بازى ســیاوش طهمورث در 
سریال «زخم کارى» اذعان کرد: کافى است 
به دو قسمت حضور طهمورث در زخم کارى 
نگاه کنید تا ببینید که اگر به نسل پیشکسوت 
بها دهیم شاهد چه آثار درخشانى خواهیم بود. 
در همین لحظه من مى توانم نام تعداد زیادى 
بازیگر معرکه را بگویم که هنوز شصت ساله 

هم نشده اما بیکارند.
پرور در همین رابطه خاطرنشان کرد: به عنوان 
مثال من در فیلمى مثل بوتاکس دیده شدم، 
اما سینما حرفه ناامنى اســت، هیچ تضمینى 
نیســت که باز هم در اثرى نقش اصلى بازى 
کنم، همیــن ناامنى باعث شــده تا وضعیت 

پیشکسوتان سینما تا این حد ناگوار باشد.

سوسن پرور: 

نشان داده ام  در سینما 
حرف براى گفتن دارم

چهره متفاوت بیژن 
بنفشه خواه در 

«مستوران»

 مجموعه "مستوران" در اواســط فیلمبردارى به سر 
مى برد و با بیش از 200 بازیگــر و روایت تاریخ ایران 
کهن، به زودى جزو سریال هاى الف ویژه تلویزیون 

خواهد بود.
”مستوران“ نام ســریال تاریخى است که این روزها 
در چهاردانگه، فیلمبــردارى اش را پیگیرى مى کند. 
مســعود آب پرور به عنوان کارگــردان و عطا پناهى 
تهیه کننده، این مجموعه را براى پخش براى رسانه 

ملّى آماده مى کنند.
ســریالى که در اواســط فیلمبردارى اش قرار دارد و 
این روزها مراحل فنى اش را دنبال مى کند. حســن 
حسن دوست تدوینگر این سریال است و پیگیرى ها 
هم نشــان مى دهد این مجموعه از جلوه هاى ویژه 
عجیب و غریبى بهره مى برد که تاکنون نظیر آن در 

میان مجموعه هاى دیگِر تلویزیون دیده نشده است.
”مستوران“ دست روى موضوعاتى گذاشته که جزو 
دغدغه هاى بسیارى از اســاتید حوزه ادب و فرهنگ 
است. قصه هاى کهن ایرانى را در بستر تاریخى روایت 

مى کند که در 26 قسمت تولید مى شود.
با توجه به اینکه، گروه سازنده "مستوران" این روزها 
همزمان مراحل فنى را پیش مى برند خصوصاً در بخش 
جلوه هاى ویــژه، کار فوق العاده اى را در دســتور کار 
خودشان قرار داده اند، تا پایان سال فیلمبردارى سریال 
به پایان برسد و دست اندرکاران ســیما و سیمافیلم 
تصمیم مى گیرند این سریال چه زمانى روى آنتن برود. 
وجه تمایز "مستوران" نســبت به کارهاى تاریخى 
این چند ســال اخیر حداقل بعد از "نردبام آســمان" 
محمدحســین لطیفى، پرداختن بــه موضوع ایران 
کهن اســت که کمتر به آن پرداخته مى شود. فضاى 
دکورهاى سریال در شهرك نور و لوکیشن هاى دیگر 
خصوصاً چهاردانگه دکور و فضاى کامًال ایرانى است. 
در این ســریال بیش از 200 بازیگر اصلى، فرعى و 
هنرور فعالیت دارند. در میاِن بازیگران اصلى، شــاید 
نقش بیژن بنفشــه خواه متفاوت تر از دیگر بازیگران 
این مجموعه باشد که در این چند سال، بیشتر او را در 
نقش ها و کاراکترهاى کامًال کمدى و طنز دیده ایم. او 
در این ســریال با چهره و نقِش متفاوتى حضور دارد. 
حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانــى، رویا میرعلمى، 
بیژن بنفشــه خواه، على دهکردى، الهام جعفرنژاد، 
عیسى یوسفى پور، رابعه اسکویى، صفا آقاجانى، مزدك 
رستمى، رسول نقوى، حامد محمودى و جواد انصافى 
از جمله بازیگرانى اند که مقابل دوربین «مستوران» 

قرار گرفته اند.
گفتنى است که کارگردانى 7 قسمت اول این سریال 
تاریخى را سیدجمال سیدحاتمى برعهده داشت و در 
ادامه کار به مسعود آب پرور واگذار شد و فصل اول این 

سریال در 26 قسمت به آنتن سیما خواهد رسید.
بهرام رادان بازیگر سینما به زودى با اجراى برنامه اینترنتى «تیک آبى» 

به پلتفرم فیلیمو مى آید. او کارگردانى این برنامه را نیز بر عهده دارد.
این در حالى است که مدت هاست اخبارى از برنامه ریزى براى ساخت 
«تیک آبى» به گوش مى رسد، اما تاکنون اخبار رسمى درباره تولید آن 

منتشر نشده است.
على باذل مدیر برنامه هاى رادان که این روزها «یازده» را براى پلتفرم 

فیلمنت تهیه مى کند، تهیه کننده «تیک آبى» است.

رادان که چند تجربه محدود تهیه کنندگى سینما را در کارنامه دارد، «گربه 
سیاه» را در مقام بازیگر و تهیه کننده در نوبت اکران دارد که قرار بود در 
روزهاى گذشته نمایش داده شــود، اما با وجود برگزارى مراسم اکران 

خصوصى، نمایش عمومى آن به 24 آذرماه موکول شد. 
«تیک آبى» پس از «جیران» که نخستین سریال بهرام رادان در پلتفرم 
فیلیمو اســت، دومین همکارى این بازیگر به صورت انحصارى با این 

پلتفرم محسوب مى شود.

بهرام رادان مجرى «تیک آبى» شد

علیرضا قربانى، خواننده  نام دار موســیقى ایران طى روزهاى آینده در قالب 
پروژه «با من بخوان» مجموعه کنســرت هایى را در کشــورهاى آلمان و 

سوئیس برگزار مى کند.
علیرضا قربانى در توضیح این کنسرت ها نوشــته است: «بعد از مدت هاى 
طوالنى فرصتى دست داد تا بتوانیم تور کنسرت هاى «با من بخوان» را در 
خارج از ایران روى صحنه ببریم. همان طور که مطلع هســتید ما در حال 
اجراى این پروژه در تهران بودیم که متاســفانه همه گیرى این بیمارى در 
ایران و تمام جهان شروع شد و تمامى برنامه هاى هنرى تاکنون به تعویق 
افتادند. طبق هماهنگى هاى صــورت گرفته قرار بود تعــداد برنامه هاى 
بیشترى در این سرى از کنسرت ها داشته باشیم که متاسفانه به خاطر شرایط 
غیرقابل پیش بینى به وجود آمده اخیر بیشتر این کنسرت ها لغو یا به تاخیر 
افتاده اند. بنابراین فعًال فرصت را مغتنم مى دانیم که در تاریخ 11 دسامبر در 
اشتورتگارت آلمان و 16 دسامبر در ژنو ســوییس میزبان شما هنردوستان 

باشیم.»
«با من بخوان» به آهنگسازى حســام ناصرى و خوانندگى علیرضا قربانى 
عنوان یکى از پروژه هاى مهم و پرطرفدار علیرضا قربانى طى سال هاى اخیر 
است که مرداد ماه ســال 1399 در قالب یک آلبوم منتشر و کنسرت هاى 

متعددى نیز از این پروژه پیش روى مخاطبان قرار گرفت.

بهمن فرمان آرا فیلم سینمایى «چشم هایش بزرگ علوى» را با اقتباس از 
رمان «چشمهایش» مى سازد.

طبق اطالعات منتشر شده در سایت سازمان ســینمایى، بهمن فرمان آرا 
پنج سال پس از ساخت «حکایت دریا» درخواست پروانه ساخت براى فیلم 

جدیدى با نام «چشم هایش بزرگ علوى» داده است.
«چشم هایش» نام رمانى از بزرگ علوى است که براى نخستین بار در سال 

1331 منتشر شد.
فرمان آرا پیش از این قصد ساخت ســریال «داستان جاوید» را داشت اما با 
فراهم نشدن شرایط ساختش ساخت این فیلم را در دستورکار قرار داد و اعالم 

کرد بعد از آن سراغ کارگردانى «داستان جاوید» مى رود.

قســمت دوم «جوکر»، در روز اول با بیش از 18 میلیون دقیقه تماشــا باز هم 
رکورد زد.

قسمت دوم مسابقه «جوکر» توانست در 16 ساعت نخست، براى بار دوم، رکورد 
تماشاى یک مجموعه را در روز اول انتشار با 18 میلیون و 410 هزار و 491 دقیقه 

تماشا به نام خود ثبت کند.
در فصل نخست این مســابقه، امین حیایى، سام درخشانى، امیرمهدى ژوله، 
هومن حاجى عبداللهى، بیژن بنفشه خواه، امیر کاظمى، سهیل مستجابیان و 

رضا نیکخواه حضور دارند.
«جوکر» کارى از احسان علیخانى و گروهش در استودیو «قرن جدید»، با 
اجراى سیامک انصارى ا ســت که به صورت اختصاصى براى فیلیمو تولید 

شده است.
علیخانى سابقه ساخت و اجراى برنامه  هاى موفقى همچون «ماه عسل»، 
«عصر جدید» و ویژه برنامه هاى تحویل سال شبکه هاى مختلف تلویزیونى 

را در کارنامه دارد.
رئالیتى شوى «جوکر» را احســان علیخانى و سید حامد میرفتاحى کارگردانى 
مى کنند و تهیه کنندگان اجرایى این پروژه امیرحسین بزرگ زادگان و محسن 

نجفى سوالرى هستند. 
رئالیتى شوى «جوکر» شنبه ها ساعت 8 صبح به صورت اختصاصى از پلتفرم 

فیلیمو پخش مى شود.

علیرضا قربانى
در آلمان و سوئیس کنسرت مى دهد

بهمن فرمان آرا «چشم هایش»
 بزرگ علوى را مى سازد

جوکرِ احسان علیخانى رکورد زد

منتظر پیشنهادات بمانم و ببینم که چه اتفاقى
خواهد افتاد. 

استقبال مى کن شود برابر
در سینما حضور داشته با

بهرام رادان بازیگر
به پلتفرم فیلیمو مى
این در حالى است
«تیک آبى» به گو
منتشر نشده است.
على باذل مدیر برن
فیلمنت تهیه مى ک

مهراب قاسمخانى 50ســاله  شــد؛ یکى از بااستعدادترین 
نویسندگان آثار طنز که توانســته در موفقیت سریال هاى 
پربیننده اى چون پاورچین، نقطه چین، شــب هاى برره، باغ 

مظفر و مردهزارچهره نقش اساسى ایفا کند.
وى همانقدر که در نوشــتن فیلم نامه آثار سینمایى و 
تلویزیونى طناز است، درباره شرح زندگى اش نیز از 
شوخى با خود نمى گذرد. او تعریف مى کند: «همه در 
خانواده ام دکتر و مهندس بودند و داراى رتبه هاى 
خوب کنکور... اسمم را کالس کنکور نوشتند. از 
لحظه اول که وارد کالس مى شدم، مى خوابیدم 
تا کالس تمام شــود. اصال براى خوابیدن در 
کالس به آنجا مى رفتم. کار به جایى رســید 
که تصمیم گرفتند مشــاوره برویم. من هم 

قبول کردم.
برنامه ام این بود که چطور مشــاور را سر کار 
بگذارم. جواب هاى غلط و متضاد مى دادم تا به 
نتیجه نرسد. البته که او قرار بود مشکل مرا 
حل کند. وقتى پیمان، برادرم رفت سربازى 
طبق قانون من مى توانستم نروم. در آن دو 
سال که حاال دیپلم گرفته بودم، هیچ کارى 
نکردم، هیچ کارى. فقط فیلــم مى دیدم. تا 
اینکه پیمان آمد و من رفتم سربازى. دامپزشکى 

را به خاطر عالقه به حیوانات امتحان مى دادم. آن ســال ها 
دوست داشتم رئیس باغ وحش شــوم. این را جایى نگفته 
بودم. همین االن هم اگر پیشــنهاد شود، نویسندگى را کنار 

مى گذارم و رئیس باغ وحش مى شوم. اما بعد از سه بار 
کنکور دامپزشکى کنکور هنر دادم؛ چون نقاشى ام 

خوب بود. پیش تر مى خواستم هنرستان بروم که 
پدر و مادرم موافقت نکردند. شاید اگر رفته بودم 
هنرستان، اتفاق هاى دیگرى مى افتاد. وارد 
دانشگاه که شــدم، همه چیز عوض شد. 
فضاى دانشگاه هنر فضاى جدیدى بود 
که باعث شد حســابى فعال باشم و کار 
کنم. در دانشگاه همیشــه معدل باالى 

19-18 داشــتم و در کنکور فوق لیسانس 
نفر پنجم، ششم شدم.»

قاســمخانى درباره ورودش به دنیاى فیلم و 
ســریال توضیح مى دهد: « پیمان با مهران 
مدیرى قرار داشت و من هم رفتم. مهران 
از من پرسید کار شــما چیست و من هم 
الکى گفتــم طراح صحنــه، درحالى که 

نبودم. همان جا بــا من قرارداد بســت و من وارد 
این فضا شدم و این ته شانس بود که مى توانست

 اتفاق بیفتد.» 

آکادمى علوم و هنرهاى تصویرى متحرك فهرست 
فیلم هاى واجد شــرایط براى حضور در رقابت نود 
و چهارمیــن دوره اســکار را در بخش هاى فیلم 

بین المللى، انیمیشن بلند و مستند بلند اعالم کرد.
در این فهرســت در بخش انیمیشن بلند 26 فیلم، 
در بخش فیلم مســتند بلند 138 فیلم و در بخش 
بین المللى 93 فیلم واجد شــرایط تشخیص داده 
شده اند. «قهرمان» اصغر فرهادى نماینده ایران 

نیز در این فهرست جاى دارد.
در بخش بین المللى برخــى از رقباى «قهرمان» 
عبارتنــد از: «آزادى بــزرگ» از اتریش، «جزیره 
درون» از آذربایجان، «صخــره نوردها» از چین، 
«تیتان» از فرانسه، «دست خدا» از ایتالیا، «ماشین 
مرا بران» از ژاپــن، «بدترین آدم دنیــا» از نروژ، 

«رییس خوب» از اسپانیا و «فرار» از دانمارك.
فهرست اولیه نامزدهاى بهترین مستند و بهترین 
فیلم بین المللى 21 دسامبر 2021 منتشر خواهد شد. 

نامزدهاى اسکار نود و چهارم 8 فوریه 2022 معرفى 
و مراسم اهداى جوایز اســکار 27 مارس 2022 در 

دالبى تیاتر هالیوود برگزار مى شود.

«قهرمان» از سوى 
اسکار وارد رقابت شد

■■■

■■■

■■■
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محمد صالح ستاره مصرى لیورپول که در حال حاضر تنها 
18 ماه از قراردادش با قرمزها باقى مانده و از طرفى دیگر 
بارسلونا خواهان به خدمت گرفتن اوست، در ارتباط با آینده 
خود به MBC گفته در حــال حاضر من ترجیح مى دهم در 
لیگ برتر، قوى ترین لیگ دنیا، بــازى کنم. اگر انجام این 
تصمیم به عهده من باشد، من خواهان ماندن در لیورپول 
هستم. اما تصمیم نهایى در دستان مدیریت است و آنها باید 

این موضوع را حل کنند.

واکنش صالح به پیشنهاد بارسا

01

04

در فاصله ســه هفته مانده تا پایان رقابت هاى لیگ اوکراین 
در نیم فصل اول، جدایى مهاجم ســابق آبى ها از تیم زوریا 
لوهانسک قطعى شد. اللهیار صیادمنش بازیکن تیم فنرباغچه 
است ولى مقصد او ترکیه نیست. این باشگاه مشغول مذاکره با 
چند باشگاه معتبر براى انتقال قرضى ملى پوش ایرانى است. 
توافقات نهایى به تعطیالت ژانویه موکول شده و خود اللهیار 

نیز از نقل مکان به باشگاهى جدید راضى است.

اللهیار رفتنى شد

03

05

«لیونل مسى» بعد از دریافت توپ طال، با تعریف و تمجید 
از «روبرت لواندوفسکى» گفت که مبارزه با لواندوفسکى 
باعث افتخار است، او سال گذشته برنده توپ طال بوده و 
فرانس فوتبال باید این جایزه را بــه او بدهد و او باید این 
جایزه را در خانه خود داشته باشد. واکنش ستاره لهستانى 
بایرن به این حرف ها اما همراه با کنایه بود. او عنوان کرد 
که دوست دارد حرف هاى مســى صادقانه باشد، نه فقط 

«حرف هاى تو خالى».

بشار رسن، ستاره سابق سرخپوشان پایتخت بعد از جدایى از 
پرسپولیس در لیگ قطر نتوانسته انتظارات را برآورده کند. 
این هافبک عراقى در پرســپولیس عملکرد بســیار خوبى 
داشــت و همواره با ستایش رســانه هاى کشورش مواجه 
مى شــد اما بعد از جدایى از سرخپوشان افت قابل توجه اى 
داشته تا جایى که بعد از نمایش ناامیدکننده اش در تیم ملى 
عراق و شکست سنگین این تیم برابر قطر رسانه هاى عراقى 
اخراج او و بازیکنان دیگرى مانند ایمن حســین، مصطفى 

ناظم و فهد طالب را از تیم ملى کشورشان خواستار شدند.

کنایه لواندوفسکى 
به مسى

بشار اخراج شود

02

سایت رسمى باشــگاه پرســپولیس در خبر مربوط به عقد 
قرارداد با شرکت «ایده پویان ماژ»  «سعید بهنام» را به عنوان 
مدیرعامل شــرکت طرف قرارداد معرفى کرده. فردى که 
امضایش زیر این قرارداد نیز هست و با صدرى عکس یادگارى 
گرفت تا در گفتگوى زنده با هواداران پرسپولیس از اهداف 
مشترك با این باشگاه در جهت جذب اسپانسر صحبت کند اما 
شرکت ایده پویان ماژ در آخرین آگهى رسمى منتشر شده در 
روزنامه رسمى قوه قضائیه براى ایجاد تغییرات در شرکت خود 

یک زن را به عنوان مدیرعامل معرفى کرده است.

 مدیرعامل زن است نه مرد!

4

ذوب آهن در یکى از سخت ترین بازى هاى هفته، مقابل مس رفسنجان 
به میدان رفت و با وجود ارائه یک بازى تهاجمى مقابل شاگردان ربیعى 
با دریافت 3 گل شکست خورد تا روند ناکامى هاى این تیم وارد سومین 
هفته متوالى شود. ذوبى ها در حالى به مصاف مس رفته بودند که در 2 
دیدار قبلى خود بردى به دست نیاورده و تنها یک امتیاز به دست آورده 

بودند و براى بازگشت به لیگ به 3 امتیاز این دیدار نیاز مبرمى داشتند.
تیم تارتار در طول چند هفته اخیر بازى هاى خوبى را به نمایش گذاشته 
و فوتبال هجومى ارائه مى داد، روز یک شنبه فرصت مناسبى در اختیار 
داشت تا با پیروزى مقابل مس، جایگاه خود را در جدول بهبود بخشیده 
و بازگشت پرشــکوهى به لیگ داشته باشــد اما در پایان 90 دقیقه 
سبزپوشان اصفهانى نتیجه بازى را به اشتباهات فردى خود واگذار کرده 
و دست خالى زمین را ترك کردند. در آن سو مسى ها که براى کم کردن 
فاصله شان با صدر جدول، به 3 امتیاز بازى نیاز داشتند، برد ارزشمندى 

به دست آورده و به هدف شان رسیدند.
ذوبى ها در حالى مقابل مس به میدان رفته بودند که هفته گذشته مقابل 
آلومینیوم اراك تساوى ارزشمندى را به دست آورده و تا حدودى از زیر 
فشار خارج شده بودند و با توجه به نتایج سایر بازى ها در صورت کسب 
یک پیروزى خانگى مى توانستند صعود 2 پله اى را تجربه کرده و شرایط 

خود را بهبود ببخشند، اما در عمل این اتفاق رخ نداد 
و سبزپوشــان اصفهانى با شکست مقابل مس، 
10 امتیازى باقى مانده و با کســب 3 برد، یک 
تساوى و 4 شکست، همچنان در رده نهم جدول 

جاى دارند. مسى ها با این پیروزى 14 
امتیازى شده و به رده 

پنجم جدول صعود کردند.
ذوب آهن این دیدار را به اشتباهات خودش باخت. مهدى تارتار که در 
چند دیدار اخیر ذوب آهن را با آرایش 1-3-2-4 به زمین مى فرستاد و 
با کم کردن فاصله بین خط حمله و میانى، به دنبال پیدا کردن برترى 
عددى در خط میان و تجمع در زمین خودى، گل نخوردن و اســتفاده 
از ضدحمالت بود، مقابل مس نیز تیمش را با همان آرایش به میدان 
فرستاد، با این تفاوت که تغییر تاکتیک داده و به دنبال ارائه یک بازى 
درگیرانه و هجومى بود. تارتار قصد داشــت با بهره گرفتن از برترى 

تعداد هافبک هــاى خود، نیمه میانى را شــلوغ کرده و با 
پرسینگ باال از ضعف مس روى دفاع هاى کنارى اش
 بهره ببرد. اتفاقى که با توجه به سرعت انتقال توپ 
باالى مسى ها در کنار شناخت دقیق شاگردان ربیعى 
از نقاط ضعف و قوت ذوب آهــن، عمًال رخ نداده و 

سبزپوشان اصفهانى دقیقًا به گونه اى بازى کردند که 
مطابق میل شاگردان ربیعى بود.

مسى ها آنالیز دقیقى از شیوه بازى ذوبى ها 

داشته و رو به ارائه یک بازى واکنش گرایانه و تخریبى آورده بودند و در 
طول بازى تمام راه هاى نفوذ ذوب آهن را بسته و نیروى هجومى این 
تیم را به خوبى کنترل کردند. مسى ها روز گذشته مالکیت توپ و میدان 
را به ذوب آهن واگذار کرده و کنترل فضاهاى بازى را در دست گرفتند 
و موفق شدند با ضدحمالت برق آسا از نقاط ضعف مدافعان ذوب آهن 
در جاى گیرى نهایت بهره را گرفته و خلق موقعیت کنند. آنالیز دقیق 
مسى ها از شیوه بازى ذوبى ها باعث شد خط دفاعى این تیم زیر فشار 
ضدحمالت شاگردان ربیعى از هم پاشــیده شده و مدافعان ذوب آهن 

اشتباهات مرگبارى مرتکب شوند.
از ســوى دیگر گلزنى زودهنگام مســى ها، تمرکز بازیکنان 
ذوب آهن را کاهش داده و در نهایت شاگردان تارتار رو به ارائه 
یک بازى احساسى و بدون برنامه آوردند. ذوبى ها روز گذشته 
با وجود برترى عددى در خط میانى نسبت به مسى ها، عمًال 
میانه میدان را به حریف واگذار کرده بودند و همین امر باعث 
شد با وجود پر تعداد بودن حمالت شان، در فاز هجومى ضعیف 
عمل کرده و نتوانند از موقعیت گلزنى کــه خلق کردند بهره کافى را

 ببرند.
نگاهى به آمار بازى نشان مى دهد ذوب آهن با وجود برترى در بسیارى 
از مولفه هاى فوتبالى از جمله مالکیت توپ، تعداد و دقت پاس در خلق 
موقعیت ضعیف تر از مسى ها عمل کرده و حمالت این تیم زهر و دقت 
کافى را نداشته است. ذوب آهن شب گذشته با وجود برترى 
در فاکتورهاى فوتبال هجومى فقط 8 بار به سمت 
دروازه مس شــوت زدند که از این تعداد تنها 3 
شوت آنها درون چارچوب بوده و هیچ گلى 
به دست نیاورده اند. در حالى که مسى ها 
روز گذشته 14 بار به سمت دروازه ذوب 
شوت زدند که از این تعداد 7 شوت 
آنها درون چارچــوب بوده و 3 
گل به دست آوردند. همین 
تفاوت در موقعیت هاى 
گلزنى و امید به گل 2 
تیم گویاى بازى بدون 
برنامــه و احساســى 

بازیکنان ذوب آهن است.
از طرف دیگر مشــکل همیشــگى ذوبى ها یعنى نداشــتن مهاجم 
شش دانگ و فرصت طلب براى مواقع لزوم و گره خوردن کار، در این 
بازى باز هم نمود پیدا کرده و سبزپوشان اصفهانى نتوانستند از اندك 

موقعیت هاى گلزنى  خود بهره اى بگیرند.
سبزپوشــان اصفهانى در این بازى عالوه بر نبود یک بازیکن لیدر و 
فرصت سوزى مهاجمان، دقیقاً از جایى ضربه خوردند که توسط منتقدان 
و در تحلیل هاى مختلف به عنوان پاشنه آشیل تیم مطرح شده و هشدار 
داده شده بود که در صورت رفع نشدن این نقطه ضعف، براى این تیم 

مشکل ساز مى شود.
همان طور که بارها اشاره شده، یکى از بزرگ ترین نقاط ضعف ذوب آهن 
اشتباهات فردى مرگبار مدافعان و از هم پاشیدگى سریع خط دفاعى 
این تیم در زمانى است که به شدت تحت فشار قرار گرفته باشند؛ ضعف 
بزرگى که نمایانگر عدم آمادگى روانى و نداشتن تمرکز کافى بازیکنان 
این تیم در لحظات سخت و پرفشار است. اتفاقى که در تقابل ذوب آهن 
و مس نیز رخ داد و تیم تارتار در همان 10 دقیقه ابتدایى بازى، مرتکب 

خطاى پنالتى شده و در شرایط سختى قرار گرفت.
در مجموع دالیل شکست ذوب آهن را در انتخاب سیستم غلط و آنالیز 
دقیق مسى ها از شیوه بازى شــاگردان تارتار، از هم پاشیدگى ساختار 
دفاعى و فقدان یک مهاجم شش دانگ در پیکان خط حمله مى توان 

خالصه کرد.
مشخص اســت که چالش اصلى تارتار در ذوب آهن، ترمیم ساختار 
دفاعى و هدفمند کردن قدرت تهاجمى تیمش اســت. یکى دیگر از 
چالش هاى ذوب آهن، ترس از باخت و خوردن گل است. بازیکنان این 
تیم به محض خوردن گل رو به بازى احساسى آورده و با سراسیمگى 
حمالت کم اثرى را ترتیب مى دهند که دفع آن براى بیشتر تیم ها کار 

چندان سختى نیست.
در آن سو مس رفسنجان بازى خوبى را به نمایش گذاشت. شاگردان 
ربیعى روز گذشته عملکرد خوبى در فاز هجومى داشته و موقعیت هاى 
زیادى خلق کردند و شاید اگر مهاجمان این تیم در زدن ضربات نهایى 
دقت بیشــترى به خرج مى دادند، مى توانستند گل هاى بیشترى را به 
ثمر برسانند. مسى ها در فاز دفاعى نیز خوب ظاهر شده و موقعیت گل 

چندانى در اختیار ذوبى ها قرار ندادند.

جدال سپاهان و پرســپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر، در کدام ورزشگاه 
برگزار خواهد شد؟

سازمان لیگ فوتبال ایران در حالى برنامه مسابقات لیگ برتر را تا پایان هفته 
شانزدهم اعالم کرد که محل برگزارى بازى سپاهان و پرسپولیس را مشخص 

نکرده و گفته که میزبان این بازى، متعاقبا اعالم خواهد شد.
اینطور که به نظر مى رسد حکم کمیته انضباطى درباره برگزارى بازى دو تیم در 
جایى به جز اصفهان و تهران، در اعالم نشدن ورزشگاه میزبان این بازى، بى تاثیر 
نبوده است. اخبار حاکى از این است که احتماال حساس ترین بازى هفته دوازدهم 

لیگ در یکى از دو شهر اهواز یا مشهد برگزار خواهد شد و اگر این اتفاق رخ دهد، 
یکى از دو ورزشگاه فوالد آره نا یا امام رضا(ع) میزبان این دیدار خواهد بود.

حاال  باید منتظر ماند و دید باالخره فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با توجه به 
راى صادر شده از سوى کمیته انضباطى چه تصمیمى در این رابطه اتخاذ مى کنند 

و بازى در کدام ورزشگاه برگزار خواهد شد. 
به این نکته هم باید اشاره کنیم که حضور یا عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه 
در هفته هاى آینده، قطعا روى انتخاب محل برگزارى این بازى حساس تاثیرگذار 

خواهد بود.
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و بازگشت پرشــکوهى به لیگ داشته باشــد اما در پایان90 دقیقه 
سبزپوشان اصفهانى نتیجه بازى را به اشتباهات فردى خود واگذار کرده 
و دست خالى زمین را ترك کردند. در آن سو مسى ها که براى کم کردن 
ارزشمندى  3فاصله شان با صدر جدول، به3 امتیاز بازى نیاز داشتند، برد

به دست آورده و به هدف شان رسیدند.
ذوبى ها در حالى مقابل مس به میدان رفته بودند که هفته گذشته مقابل 
آلومینیوم اراك تساوى ارزشمندى را به دست آورده و تا حدودى از زیر 
فشار خارج شده بودند و با توجه به نتایج سایر بازى ها در صورت کسب 
2یک پیروزى خانگى مى توانستند صعود 2 پله اى را تجربه کرده و شرایط 

خود را بهبود ببخشند، اما در عمل این اتفاق رخ نداد 
و سبزپوشــان اصفهانى با شکست مقابل مس،
3 امتیازى باقى مانده و با کســب 3 برد، یک  10
4تساوى و 4 شکست، همچنان در رده نهم جدول 

4جاى دارند. مسى ها با این پیروزى 14
امتیازى شده و به رده 

پرسینگ باال ازضعف مس روى دفاع هاىکنارى اش
 بهره ببرد. اتفاقى که با توجه به سرعت انتقال توپ 
باالى مسى ها در کنار شناخت دقیق شاگردان ربیعى 
نداده و عمًال رخ از نقاط ضعف و قوت ذوب آهــن،

سبزپوشان اصفهانى دقیقاً به گونه اى بازى کردند که 
مطابق میل شاگردان ربیعى بود.

مسى ها آنالیز دقیقى از شیوه بازى ذوبى ها 

گلزنى زودهنگام مســى ها، تمرکز از ســوى دیگر
ذوب آهن را کاهش داده و در نهایت شاگردان تارتار
یک بازى احساسى و بدون برنامه آوردند. ذوبى ها رو
برترى عددى در خط میانى نسبتبه مسى با وجود
میانه میدان را به حریف واگذار کرده بودند و همین

شد با وجود پر تعداد بودن حمالت شان، در فاز هجومى
موقعیت گلزنى کــه خلق کردند بهر عمل کرده و نتوانند از

 ببرند.
نگاهى به آمار بازى نشان مى دهد ذوب آهن با وجود برترى د
از مولفه هاى فوتبالى از جمله مالکیت توپ، تعداد و دقت پاس
از مسى ها عمل کرده و حمالت این تیم زه موقعیتضعیف تر
کافى را نداشته است. ذوب آهن شب گذشته با وج
8در فاکتورهاى فوتبال هجومى فقط 8 بار
دروازه مس شــوت زدند که از این تعد
آنها درون چارچوب بوده و شوت
به دست نیاورده اند. در حالى که
4روز گذشته 14 بار به سمت در
شوت زدند که از این تعداد
آنها درون چارچــوب
گل به دست آوردن
تفاوت در موقع
گلزنى و امید
تیم گویاى با
برنامــه و اح

نگاهى به دالیل شکست ذوب آهن برابر مس رفسنجان

گاندوها  به اشتباهات خودشان باختند

سپاهان-پرسپولیس 
کجا 
برگزار مى شود؟

دستمزد نجومى جادوگر براى حضور در یک  برنامه اینترنتى 

بازتاب حمایت بیرانوند از طارمى در رسانه پرتغالى
صحبت هاى بیرانوند در خصوص بازگشت مهدى طارمى به ترکیب تیم ملى کشورمان به رسانه هاى پرتغالى رسید.

 علیرضا بیرانوند در خصوص بازگشت طارمى به ترکیب تیم ملى کشورمان گفت: همیشه دوست داریم او در کنار ما باشد 
و امیدواریم با نظر اسکوچیچ، طارمى به تیم ملى بازگردد. او نیز 
خودش عالقه دارد دوباره به تیم بازگردد و اسکوچیچ نیز از این 

بازیکن تعریف کرده است.
اظهارات دروازه بان کشورمان و تیم فوتبال بواویشتا باعث شد 
تا رسانه آبوال این خبر را بازتاب دهد و در خصوص این موضوع 

مطلب بنویسد.
این رسانه نوشت که بیرانوند در مصاحبه با رسانه هاى ایرانى در 
خصوص درگیرى هاى اخیر طارمى و اسکوچیچ صحبت کرد 
و گفت: ما یک خانواده هستیم در خانواده باید این موضوع حل 
شود. همه مى دانند که طارمى یک بازیکن تاثیرگذار در تیم ملى 
است و مربى نیز چندین بار در مصاحبه هاى مختلف ذکر کرده 

که او یک ستاره در ترکیب است.
آبوال به شرح اظهارات بیرانوند پرداخت و از درخواست دروازه بان کشورمان براى بازگشت مهدى طارمى به ترکیب تیم 

ملى ایران نوشت.

ى پر
رتغالى رسید.

م او در کنار ما باشد 

مى به ترکیب تیم 

تیم فوتبال سپاهان روز بسیار سختى را در سیرجان پشت سر گذاشت 
و احتماال این روزها کادر فنى تیم به شدت در حال ترمیم ضعف هاى 

فنى تیم است.
سپاهان با اندیشه کسب 3 امتیاز به سیرجان رفته بود تا ضمن جبران 
شکست 3 بر 1 سال گذشــته که در هفته اول مسابقات لیگ بیستم 
رقم خورد، بتواند 19 امتیازى شــود و با توجه به در پیش بودن دربى 
فاصله امتیازاتش با تعقیب کننده ها را بیشتر هم بکند، اما در روزى که 
استقالل و پرسپولیس به نتیجه اى بهتر از تساوى دست پیدا نکردند، 
این امیرقلعه نویى بود که توانست براى دومین مرتبه پس از جدایى از 

سپاهان این تیم را با عنوان سرمربى گل گهر شکست دهد.
سپاهان با محرم نویدکیا تیمى تهاجمى نشان داده که فصل گذشته نیز 
عنوان بهترین خط هجومى لیگ را با به ثمر رساندن 53 گل از آن خود 
کرد و در این فصل هم اگرچه آنها 10 مرتبه قبل از هفته هشتم گلزنى 
کرده بودند، اما دریافت 4 گل در سیرجان و به ثمر رساندن 2 گل توسط 
طالیى پوشان سبب شد تا شــاگردان نویدکیا در جدول بهترین خط 
هجومى لیگ شریک پیدا کنند و گل گهر نیز در کنار آنها قرار گرفت تا 

با توجه به بازى رو در رو صدر را هم به این تیم بدهند.
محرم نویدکیا در کنفرانس خبرى پس از شکســت مقابل گل گهر به 
ضعف تیمش در انتقال سریع از حمله به دفاع اشاره کرد و این در واقع با 
توجه به گل زودهنگام گل گهر و تالشى که سپاهان براى جبران گل 
خورده داشت، پاشنه آشیل طالیى پوشان اصفهانى شد و بارها حمالت 
گل گهر از فضاهاى موجود پشت دانیال اسماعیلى فر و امید نورافکن 
طرح ریزى شد و به نتیجه هم رسید تا مشخص شود على رغم بهبود 
نسبى اى که در سازماندهى دفاعى این تیم نسبت به فصل گذشته شاهد 
هستیم، هنوز کادر فنى این تیم نتوانسته شرایط ایده آلى در خط دفاعى 
داشته باشد و هنوز هم بهترین خط دفاعى لیگ آلومینیوم با یک گل 
خورده است و استقالل نیز با 2 گل خورده در رتبه دوم قرار دارد. پس 
از این دو تیم نیز پرسپولیس، ســپاهان، مس رفسنجان و پیکان دیده 
مى شوند که هر کدامشان 5 مرتبه طى هشت بازى اخیر گل خورده  اند.

سپاهان   براى دیدار خانگى هفته نهم برابر صنعت نفت آماده مى شود 
که روز پنج شنبه هفته جارى در نقش جهان برگزار خواهد شد. این دیدار 
نیز با توجه به سیســتم بازى آبادانى ها به نظر مى رسد چالشى سخت 
پیش روى کادر فنى سپاهان باشد و باید دید درنهایت آنها مى توانند در 
راه رسیدن به قهرمانى لیگ بیست و یکم این ضعف را برطرف کنند یا 
همچنان در بازى هاى آینده نظیر دیدار برابر ذوب آهن و گل گهر شاهد 

ناکامى این تیم در پیروزى و کسب امتیاز خواهیم بود.

چالش محرم نویدکیا 
با خط دفاعى سپاهان

تیم زنیت با در اختیار داشتن مهاجمانى چون سردار آزمون – زیوبا – یروخین 
داراى بهترین خط حمله در لیگ برتر روسیه است.

در حالى که زنیت با 37 امتیــاز از 17 بازى در صدر جدول رده بندى لیگ برتر 
روسیه قرار دارد در فاز تهاجمى هم با به ثمر رساندن 43 گل بهترین عملکرد 
را داشته است. معدل گلزنى این تیم در هر بازى 2/52 است و با این عملکرد 

شانس زیادى براى کسب عنوان قهرمانى این فصل از بازى ها دارد.
بهترین گلزن زنیت آرتم زیوبا به حساب مى آید که تا به این جاى کار 10 گل 
به ثمر رسانده و سردار آزمون هم با 7 گل دومین گلزن برتر تیم زنیت به حساب 
مى آید. این دو مهاجم بهترین زوج خط حمله در فوتبال روســیه به حســاب 
مى آیند اما در بازى هاى اخیر سماك، سرمربى زنیت با تغییر تاکتیکى که داده 
به یکى از این دو بازى مى دهد که این موضوع تعجب کارشناسان را به همراه 
داشته است و حتى کاپیتان سابق زنیت به سرمربى تیم توصیه کرده است از هر 

دو مهاجم در ترکیب تیم بهره ببرد.
نکته جالب توجه اینکه سرمربى تیم زنیت در هفته هاى اخیر هر گاه به یکى 
از دو مهاجم اصلى خود یعنى زیوبا و آزمون بازى داده با خبرنگاران در این باره 
حرف زده است. سردار آزمون به دلیل مصدومیت چند هفته اى از ترکیب تیم 
دور بود و همین موجب شد تا سماك شیوه هاى جدیدى را براى بازى آزمایش 
کند و در نهایت تصمیم بگیرد از بین سردار آزمون و زیوبا به یکى در خط حمله 

بازى دهد. 
این دو مهاجم فصل گذشــته مجموعا 39 گل براى تیــم زنیت در لیگ برتر 
روسیه به ثمر رســاندند که در پایان آرتم با 20 گل آقاى گل لیگ برتر روسیه 

جدول گلزنان لیگ برتر شد و سردار آزمون هم با 19 گل در رده دوم 
روسیه ایستاد.

زیوبا و آزمون؛ بهترین زوج حمله 
در فوتبال روسیه برنامه اینترنتى یازده که از یک سایت اینترنتى و با حضور خداداد عزیزى، على کریمى، 

مجتبى جبارى و آندرانیک تیموریان پخش مى شــود با استقبال شدیدى مواجه 
شده است.

در این برنامه که مهمانان دیگرى نظیر کریم باقرى، اشپیتیم آرفى و ... هم دیده 
مى شوند چهره هاى محبوب و دوست داشتنى فوتبال کشورمان حضور داشته و با 

تعریف خاطرات یا شوخى هاى خود گرمى خاصى به این برنامه بخشیده اند.
در این میان اما دیدن على کریمى یکى از محبوب ترین (شاید هم محبوب ترین) 
فوتبالیست ایرانى در یک برنامه اینترنتى توجه مخاطبان را به خود جلب 
کرده است. مخاطبانى که شــاید کنجکاو باشند بدانند دستمزد على 

کریمى بابت حضور در این برنامه چقدر است؟
شنیدیم دستمزد جادوگر محبوب فوتبال ایران براى حضور در این 
سرى از برنامه هاى سایت مورد اشاره مبلغى حدود یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان است. البته در فوتبال دنیا و تلویزیون هاى 
خصوصى اروپایى پرداخت ارقام سنگین براى چهره هاى مطرح 
و فوتبالیست هاى بازنشسته بابت کارشناسى، تفسیر یا مصاحبه، 

امرى متداول و طبیعى است.
همچنین باخبر شدیم دســتمزد ســایر چهره هاى حاضر در این برنامه 
(منهاى خداداد عزیزى مجرى اصلى برنامه) نصف تا یک سوم دستمزد 

على کریمى است.

دستمزد نجومى جادوگر براى حضور در یک

جان پشت سر گذاشت 
ال ترمیم ضعف هاى 

ته بود تا ضمن جبران 
مسابقات لیگ بیستم 
ه در پیش بودن دربى 
 بکند، اما در روزى که 
نکردند، ى دست پیدا

یدکیا 
برنامه اینترنتى یازده که از یک سایت اینترنتى و با حپاهان

مجتبى جبارى و آندرانیک تیموریان پخش مى
شده است.

اینبرنامه که مهمانان دیگرىنظیر کریمب در
مى شوند چهره هاى محبوب و دوست داشتنىف
تعریف خاطرات یا شوخى هاى خود گرمى خاصى
در این میان اما دیدن على کریمى یکى از محب
فوتبالیست ایرانى در یک برنامه اینترن
کرده است. مخاطبانى که شــایدک
کریمى بابت حضور در این برنامهچ
شنیدیم دستمزد جادوگرمحبوب
سرى از برنامه هاى سایت مو
0و500 میلیون تومان است. الب
خصوصى اروپایى پرداخت ارق
و فوتبالیست هاى بازنشسته با

امرى متداول و طبیعى است.
همچنین باخبر شدیم دســتمزد ســای
(منهاى خداداد عزیزى مجرى اصلىب

على کریمى است.
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فقدان سند مالکیت
اقاى امراهللا على اکبرزاده بیدگلى به پیوســت 2 برگ  استشهادیه محلى که امضاى شهود 
رسما گواهى گردیده که مدعى اســت سند مالکیت ششــدانگ خانه بمساحت 183/62 
مترمربع بشــماره پالك 76  فرعى از 6 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل 
بنام امراهللا على اکبرزاده بیدگلى ثبت و ســند مالکیت بشماره ســریال 863677 الف 83 
صادر و تســلیم گردیده که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحــى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 

تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل ســند با ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى 
تســلیم خواهد شــد. م الف: 1235136 - رییس ثبت اســناد و امــالك آران و بیدگل- 

حامد فکریان /9/185

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006008796 - تاریخ ارسال نامه: 1400/09/07 - آقاى روح اله 
مجیرى فرزند محمد حسین به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهى شده مدعى است سیس و هفت سهم مشاع از 1605 سهم ششدانگ پالك شماره 
1579 فرعى از 107 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 510 ص 
561 مسبوق به ثبت و سند مى باشــد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 

قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1236468- سید امیر حسین حسن زاده - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /9/186

یک متخصص اپیدمیولوژى با اشــاره به سیر رو به تزائد 
سویه اومیکرون معتقد است که عدم گزارش رویت این 
ســویه خطرناك جدید به معناى عدم وجود آن نیست و 
از همین رو باید همه موارد پیشگیرانه را با جدیت مدنظر 

داشت.
دکتر رضا چمن اظهار کرد: براساس آمارهاى بین المللى، 
در 38 کشــور دنیا مواردى از ابتالى به این گونه جدید را 
گزارش شده ، از همین رو عدم گزارش از دیگر کشورها به 

مفهوم نبودنش نیست شاید شناسایى نشده باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى 
شاهرود با اشاره به ســرعت باالى انتقال این گونه جدید 

کووید19 خاطرنشــان کرد: با این ســیر فزاینده و رو به 
گسترش ســویه اومیکرون بدیهى است که  از هم اکنون 
باید تدابیر پیشگیرانه را با جدیت، هوشمندانه و مسئوالنه 
در دستور کار قرار داد و از آنجا که راه هاى انتقال این سوش 
جدید مشابه ســوش هاى قبلى اســت پرهیز از هرگونه 
تجمع، گردهمایــى، ازدحام، دورهمــى، رعایت فاصله 
فیزیکى در ارتباطات اجتماعى، استفاده مناسب از ماسک 
و تکمیل پوشش واکسیناســیون مهمترین راهکارهاى 
مقابله هستند. این متخصص اپیدمیولوژى  تصریح کرد: 
نباید منتظر ماند و بعد از اوج گرفتــن آمار ابتال به ناگزیر 

محدودیت هاى سخت گیرانه را اعمال کرد.

یکى از سازندگان واکسن آسترازنکا گفت: همه گیرى هاى 
آینده مى توانند حتى کشــنده تر از کووید-19 باشــند، 
بنابراین درس هاى آموخته شده از شیوع این همه گیرى 
نباید هدر رود و جهان باید اطمینان حاصل کند که براى 

حمله ویروسى بعدى آماده است.
«سارا گیلبرت» یکى از ســازندگان واکسن آسترازنکا 
و استاد واکســن شناسى در دانشــگاه آکسفورد گفت: 
حقیقت این اســت که مورد بعدى مى تواند بدتر باشد. 
مى تواند مسرى تر یا کشنده تر یا توامان دو مسرى تر و 
کشنده تر باشــد. این آخرین بارى نخواهد بود که یک 

ویروس زندگى و معیشت ما را تهدید مى کند. 

گیلبرت گفت: جهان باید مطمئن شــود که براى حمله 
ویروســى بعدى آمادگى بهترى دارد. پیشرفت هایى و 

دانشى که به دست آورده ایم، نباید از دست برود.
گیلبرت در مورد سویه جدید اومیکرون نیز گفت: پروتئین 
اسپایک سویه اومیکرون کرونا حاوى جهش هایى است 
که باعث افزایش قدرت ســرایت این ویروس مى شود. 
همچنین تغییرات اضافى در این سویه از کرونا وجود دارد 
که  مى تواند به این معنى باشد که آنتى بادى هاى القا شده 
توسط واکســن ها یا عفونت هاى قبلى سایر گونه هاى 
کرونا، ممکن است در پیشگیرى از عفونت با اومیکرون 

کمتر مؤثر باشند.

عدم رؤیت به معناى نبود 
اومیکرون نیست

همه گیرى هاى آینده مى تواند 
از کرونا کشنده تر باشد

66 شهید پرستار 
در دوران کرونا

   ایسـنا | دکتر عباس عبـادى، معاون پرسـتارى 
وزارت بهداشـت درخصوص تعیین مصداق شـهداى 
مدافع سالمت در حوزه پرستارى، اظهار کرد: آمارى که 
به شـکل قطعى از شهداى پرسـتارى در کمیته 3 نفره 
تعیین مصداق شـدند تعداد 66 نفر پرونده شهادتشـان 
قطعى شـده اسـت . همکارانى که در دوران کووید19 
مرحـوم مى شـوند و بحـث شـهادت برایشـان مطرح 
مى شـود یک فراینـدى برایشـان پیش بینى مى شـود 
که مصادیق آن در کمیته 3 نفره انجام مى شـود. علت 
تفـاوت آمـار ارائه شـده از سـوى مـا و سـازمان نظام 
پرستارى، طوالنى شدن پروسه تعیین مصادیق شهدا 

است که این انتقاد وارد است.

مدیریت هوشمند، از یک شنبه  
   ایسـنا | کمیته امنیتى، اجتماعى و انتظامى ستاد 
ملـى مدیریت بیمـارى کرونا با تشـریح جزییـات طرح 
مدیریت هوشمند بیمارى در بستر سامانه اعالم کرد: این 
طرح از روز یکشنبه آینده در سراسر کشور و در 5 مرحله 
اجرایى خواهد شد. بر اسـاس این اطالعیه این طرح در 
سراسر کشور و در 5 مرحله اجرایى خواهد شد. زمان آغاز 
فاز (مرحله) اول، روز یک شـنبه 21 آذرماه جارى، و حد 
فاصل زمـان فازبندى براى اجـراى هر یـک از مراحل 

پنجگانه یک هفته است.

کرونا به آلرژى 
نزدیک نمى شود

   مهـر | نتایج یـک مطالعـه جدید نشـان مى دهد 
افراد مبتال بـه بیمارى هاى آلرژیـک مانند تب یونجه و 
آبریزش بینـى در معرض خطر کمتر ابتـال به کووید19 
هستند. محققان دانشگاه کوئین مرى لندن دریافتند که 
مبتالیان به تب یونجه و اگزما تقریباً 25 درصد کمتر به 
این ویروس مبتال مى شوند. عالوه بر این، افراد مبتال به 
آسم، حتى اگر از داروهاى استنشاقى استروئیدى استفاده 
مى کردند، تقریبـًا 40 درصد کمتر در معـرض ابتالء به 

کووید 19 بودند.

دلیل افزایش مرگ هاى کرونایى
   ایسـنا |عضو کمیسیون بهداشت مجلس شوراى 
اسالمى گفت: تحریک سیسـتم عصبى یکى از دالیل 
افزایش مرگ و میر در کرونا ویروس است. دکتر یحیى 
ابراهیمى اظهار کرد: براى بیمارى هاى قلبى و  عروقى 
یک سـرى فاکتورهاى خطر داریم. وى ادامـه داد: این 
فاکتورهاى خطرى که زمینه ایجـاد بیمارى هاى قلبى 
و  عروقى بوده شامل افراد سـیگارى، افراد دارى چربى 
خون باال، دیابتى هـا ،  افرادبى تحرك و چاق و کسـانى 
که زمینه ژنتیکـى دارند و یا دچار  اسـترس، اضطراب و 

افسردگى هستند.

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى بینش ساز سپهر شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 54022 و شناســه ملى 14004871883 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســمیه اشــرفیان به کدملى 
0385049536و مجید کشانى به کدملى 1288451474و فاطمه اشرفیان به کدملى0370982304بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. زهرا آزادیان به کدملى 1270173464 و آزاده نادرى فسارانى به کدملى 1288309899بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1235444)

آگهى تغییرات
شرکت فوالد زرین سیلک سهامى خاص به شماره ثبت 68862 و شناسه ملى 14010314426 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/07/24 مهدى بیات بشماره ملى 1170589626 و غالمرضا رخشنده طهرانى بشماره ملى 0452287839 
و خداداد طاهرى قلعه تکى بشماره ملى 6339666795 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . عباس 
حقیقى کاشانى بشماره ملى 1261672925 بسمت بازرس اصلى و بتول کرمى اشترجانى بشماره ملى 1111414157 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1235763)

آگهى تغییرات
شرکت فوالد زرین سیلک سهامى خاص به شماره ثبت 68862 و شناسه ملى 14010314426 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/07/24 مهدى بیات بشــماره ملى1170589626 بسمت رئیس هیات مدیره - خداداد 
طاهرى قلعه تکى بشماره ملى6339666795 بسمت نایب رئیس هیات مدیره - غالمرضا رخشنده طهرانى بشماره 
ملى0452287839 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى ثابت رئیس هیئت مدیره و با امضاى یکى از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1235764)

آگهى تغییرات
شرکت پیشخوان رسا سپند نوین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 66534 و شناسه ملى 14009687191 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت 
به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آهنگران ، کوچه شهید مصطفى 
امیرى [20] ، خیابان کاوه ، پالك 76 ، ساختمان تجارى فانوس ، طبقه همکف کدپستى 8138796937 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1235767)

آگهى تغییرات
شرکت فالت گستر مارال سهامى خاص به شــماره ثبت 46896 و شناسه ملى 10260649670 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/06/17 الهه پور صدرا کدملى 1285058496 بسمت رئیس هیات 
مدیره ، ملوك دلوى اصفهان کدملى 1285384180 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، مرضیه مثقالى فروش 
یزدى کدملى 1285916182 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1235768)

کارشناس ارشد بهداشت چین دو شرط را براى بازگشت 
به حالت عادى شناســایى و تاکید کرد که مقامات باید 
به سیاســت صفر کووید-19 خود در مبارزه با ســویه 

اومیکرون پایبند باشند.
دکتر ژونگ نانشان، رئیس کارگروه کووید در چین گفت: 
پیش نیازهاى بازگشت به حالت عادى شامل تعداد موارد 
مرگ ومیر ناشى از کووید-19 است که باید به میزان 0/1 
درصد مشابه آنفلوآنزا کاهش یابد. البته این میزان هنوز 
یک هدف دور محسوب مى شــود زیرا نرخ مرگ ومیر 

جهانى بیش از 1/9 درصد است.
به گفته دکتر ژونگ، نرخ تولیــد مثل ویروس، معیارى 
براى این است که بدانیم یک بیمار مى تواند ویروس را 
به چند نفر منتقل کند این مورد نیز باید در محدوده یک 

تا 1/5 باقى بماند.
وى اظهار کرد: چین براى رســیدن به این اهداف باید 
جمعیت خود را به طور کامل واکســینه کند تا مصونیت 
جمعى در برابــر کووید-19 ایجاد کنــد، بنابراین باید 
پیشگیرى و کنترل در جوامع عادى و داروهاى درمانى 

تولید شود.
ژونگ گفت: مقامات همچنین باید به سیاســت کووید 
صفر (Covid Zero) خود  که یکى از آخرین پناه هاى 
جهان در برابر ویروس اســت پایبند باشند زیرا در حال 

حاضر با یک نوع جدید و مسرى مبارزه مى کنیم.
دکتر ژونــگ، متخصص ریه گفت: «مــا باید رویکرد 
پویا کووید صفر را اعمال کنیم و اقدامات پیشــگیرى و 
کنترل دقیق بیشترى را اتخاذ کنیم ما از سویه اُمیکرون 

نمى ترسیم.»
این یکى از اولین مواردى اســت که مقامات چینى علنا 
در مورد شرایط خاص بازگشــایى احتمالى کشور چین 
توضیح دادند در صورتى کــه در ماه هاى اخیر اقدامات 
ســختگیرانه فزاینده  براى مهار گســترده ترین شیوع 

کووید از زمان اولین ظهور آن دو برابر شده است.
بر اساس نتایج تحقیقى که در ماه نوامبر توسط دانشگاه 
پکن منتشر شده، اگر چین به روشى مشابه ایاالت متحده 
بازگشایى شود و کووید صفر را کنار بگذارد، ممکن است 
با شیوع عظیمى در مقیاســى فراتر از هر کشور دیگرى 

روبرو شود.
دکتر ژونــگ در ماه اکتبر گفت: اگــر حداقل 80 تا 85 
درصد جمعیت واکسینه شوند، از نظر تئورى مى توان به 

مصونیت جمعى دست یافت.
او در آن زمان گفــت: انتظار دارد نرخ واکسیناســیون 
چین تا پایان ســال از 80 درصــد فراتــر رود اما این 
کشــور باید تالش کند تا واکســن هاى بیشترى تولید 
و ایمن ســازى را تقویت کند زیرا اثربخشى واکسن ها 
پــس از 6 مــاه واکسیناســیون به طــور قابل توجهى 

کاهش مى یابد.
طبق آمار ارائه شده توسط کمیســیون ملى بهداشت، 
حدود 79 درصد از جمعیــت 1.4 میلیاردى چین به طور 

کامل واکسینه شده اند.
دکتر ژونگ  تاکید کرد: شــیوع نوع دلتــا در گوانگژو و 
نانجینگ در اوایل امسال شاهد نرخ مرگ ومیر صفر بود 

که تا حد زیادى با واکسیناسیون حاصل شد.
مشکل کنونى تقویت واکسیناسیون براى افراد مسن، به 

ویژه افراد باالى 70 سال است.

کلید خروج از همه گیرى چیست؟
پژوهشگران در بررســى هاى جدید خود به مطالعه 
نحوه گسترش ویروس کرونا توســط افراد و تاثیر 
سن و جنسیت بر این موضوع پرداختند. این مطالعه 
که ماه ها به طول انجامید، در ابتدا براى مشاهده این 
موضوع تالش کرد که راهکارى براى بازگشت افراد 

شاغل در حوزه هنر به کار خود پیدا کند.
سوال اصلى محققان این بودکه شاغلین در هنرهاى 
نمایشى براى تسهیل بازگشت ایمن به صحنه هاى 
نمایش پس از همه  گیرى چه کارى مى توانند انجام 
دهند.  هنرهاى نمایشى، از سطح آموزشى گرفته تا 
اجراها، برخى از حوزه هایى بودند که به شدت تحت 
تأثیر همه گیرى جهانى کرونا قرار گرفتند. در پى این 
موضوع سینماها، تئاتر ها، سالن  هاى کنسرت و غیره 

براى بیش از یک سال به طور کامل تعطیل شدند.
این مطالعات با سرپرســتى دن گوبل و جان ولکنز، 
استاد دپارتمان مهندســى مکانیک دانشگاه ایالتى 
کلرادو انجام شده و طى آن بیش از 75 فرد مختلف 

مشارکت کردند.
هدف اصلى این مطالعــات، آزمایش ذرات موجود 
در هوا و گسترش این ذرات توســط افراد بود. طى 

این مطالعه از شــرکت کنندگان خواســته شد که 
آهنگ هایى مانند «تولدت مبــارك» را با صداى 

بلند بخوانند. 
شواهد به دست آمده از سطح انتشار ویروس توسط 
این افراد حاکى از آن بود که افراد بالغ بیش از کودکان 
ذرات معلق تنفسى در محیط پخش کرده و این انتشار 
ذرات تنفسى در مردان به مراتب بیشتر از زنان است. 
دلیل این موضوع نیز بســیار ساده است زیرا مردان 
داراى حجم ریه بزرگترى بوده و با صداى بلندترى 

نیز حرف مى زنند.
ولکنز در این رابطه گفت: ویروس توسط کسانى که 
با صداى بلند تر صحبت مى کنند راحت تر پخش 
مى شود. حجم صداى شما نشــانگر میزان انرژى 
اســت که در حنجره خود مى گذارید. انرژى بیشتر 
سبب مى شود ذرات بیشترى از بخار تنفسى و بزاق 
شــما از بدنتان خارج شــود.  هر دوى این عوامل،  
ذراتى هستند که حامل ویروس کرونا بوده و افراد 
دیگر را آلــوده مى کنند. در ایــن میان مکان هاى 
سرپوشیده بیشــترین خطر را براى انتشار ویروس 

را دارند.

مردان بیشتر ویروس کرونا را منتشر مى کنند
 یا زنان؟

سویه اومیکرون که این روزها در قاره آفریقا یکه تازى 
مى کند، سویه اى است که نسبت به همتاى خود یعنى 
دلتا سرعت سرایت باالترى دارد و محققان کشور در این 
زمینه هشدار مى دهند و معتقدند اگر از هم اکنون نسبت 
به کنترل تردد و توسعه واکسیناسیون اقدام نشود، باید 

منتظر موج هاى جدیدى از خیز این بیمارى بود.
پروفسور قاســم آهنگرى، متخصص ایمونوژنتیک و 
استاد تمام دپارتمان ژنتیک پزشکى پژوهشگاه ملى 
مهندسى ژنتیک و زیســت فناورى با طرح این سوال 
که آیا سویه اومیکرون به صورت غیر قابل پیش بینى و 
ناگهانى بروز کرده است، گفت: پاسخ این سوال منفى 
است؛ چرا که در چندین ماه قبل این موضوع را مطرح 
کردیم که همکاران در آفریقاى جنوبى نگران تغییرات 

فرم هاى جهش یافته جدید ویروس کرونا بودند.
وى ادامــه داد: دالیل این امر هم واضح اســت، آنها 
فرم هاى جدیدى را با سرعت جهش باال یافته بودند، 
ضمن آنکه به علــت فقر اقتصــادى و فقر فرهنگى 
اپیدمیولوژیست هاى مطرح دنیا نگران توسعه مجدد 

اپیدمى کرونا پس از واکسیناسیون جهانى بودند.
آهنگرى خاطر نشــان کرد: همانطــور که مى دانیم، 
واکسیناســیون در قاره آفریقا درصد بسیار ناچیزى از 
جمعیت را شامل شده است که دلیل آن فقر اقتصادى 
و عدم توزیع رایگان واکسن بوده است. این امر موجب 
مى شــود که بیمارى به علت عدم واکسیناسیون، به 
سرعت سرایت یابد و در توسعه بیمارى، تکثیر ویروس 
اتفاق مى افتــد. عضو هیات علمى پژوهشــگاه ملى 
مهندسى ژنتیک و زیست فناورى اضافه کرد: در حال 
حاضر با توجه به تامین واکسن و توسعه واکسیناسیون 
در کشور الزم است ســریعا اقدامات پیشگیرانه انجام 
شــود و گام اول این اقدامات شناسایى افراد واکسینه 
نشــده که مى توانند کانون توسعه موج جدید با شدت 

بیمارى باشند، خواهد بود.
وى دومین اقدام را کنترل مرزهاى هوایى، دریایى و 
زمینى و اقدام سوم و بســیار مهم را در اجبارى شدن 
استفاده از ماسک که فاکتور بسیار مهم در کنترل و عدم 

توسعه سویه اُمیکرون است، دانست.

راه عبور از موج جدید کرونا

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، با اشاره به 
بروز سویه اومیکرون، گفت: امروز شاهد شکل گیرى یک 
نوع آپارتاید در واکسیناسیون جهانى هستیم، به این مفهوم 
که کشورهاى توسعه یافته سهمى بیش از کشورهاى فقیر 
و بیش از نیاز ملى خــود، در حوزه واکسیناســیون به خود 

اختصاص داده اند.
علیرضا زالى تاکید کرد: بروز سویه اومیکرون نشان داد در 
نتیجه چنین آپارتایدى، همه در عرصه جهانى بازنده خواهند 
بود و تکانه هاى اخالقى ناشــى از معنویت زدایى مى تواند 

بسیار تلخ باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با بیان اینکه در 
کرونا شاهد یک خروش نوین مبتنى بر عزم مردمى در حوزه 
داوطلبى بوده ایم، تصریح کرد: تجلى اراده عمومى ایرانیان 
در همبســتگى براى زدودن آثار تلخ کرونا، نماد روشنى از 

اهتمام ملى در حوزه داوطلبى است.
وى یادآور شد: اگرچه گروه هاى داوطلب همیشه خدمات 
شایان توجهى در عرصه هاى اجتماعى، فقرزدایى، محرومیت 
زدایى، عدالت گسترى و بحث هاى حوزه سالمت داشتند، اما 
در کرونا این موضوع به یک پارادایم متعارف و گفتمان قالب 

اجتماعى در ایران تبدیل شد.

سویه اومیکرون، نتیجه آپارتاید در واکسیناسیون جهانى 

روى موج کووید-19
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سیب را ناشتا بخورید
خطر کم آبى بدن

 در روزهاى سرد سال

غذاخوردن در شب
 و ریسک ابتال به دیابت

کم کم فصل زمستان از راه مى رســد و کم آبى بدن در این فصل بیش از هر 
زمان دیگرى است. این مســئله هرگز براى بدن خوب نیست و باعث ایجاد 

مشکالتى مى شود. 
زمستان باعث مى شود که پاسخ به تشنگى در بدن تا 40 درصد افت پیدا کند، زیرا 
هواى سرد رگ هاى خونى را براى رساندن خون به سطح بدن محدود مى کند. 
بدن در پاسخ به سرما مى خواهد گرماى بیشترى را به وجود بیاورد. همین باعث 
مى شود که بدن تولید گرما را به نیاز براى آبرسانى ترجیح دهد. در نتیجه کم آبى 

درونى اتفاق مى افتد و عالئم خشکى در بدن ظاهر مى گردد.
در فصل هاى گرم تر کلیه دستورالعمل هایى را براى تنظیم هورمون دریافت 
مى کند. این دستورالعمل ها باعث مى شود کلیه ها آب بیشترى نگه دارند و از کم 
آبى جلوگیرى شود اما در هواى سردتر این هورمون هاى تنظیم کننده محدود 
مى شوند؛ بنابراین تولید ادرار افزایش پیدا کرده و خطر کم آبى بدن باال مى رود. 
پس بسیار مهم است که در فصل هاى سرد نوشیدنى استفاده کنید تا به خاطر 

ادرار زیاد، آب بدن از دست نرود.
در فصل زمستان شما چند الیه لباس مى پوشید تا گرم شوید. از آنجایى که بدن 
خیلى بیشتر فعالیت مى کند، در نتیجه بدن شما بیشتر از حد طبیعى عرق مى کند 
و هوا از طریق عرق خیلى سریع بخار مى شود و متوجه نمى شوید که چقدر آب 

از بدنتان رفته است.
 

به گفته محققان، غذاخوردن در شب مى تواند سطح قند خون را مختل کرده و 
خطر ابتالء به دیابت نوع 2 را افزایش دهد.

مطالعات قبلى نشان داده است که خوردن وعده هاى غذایى در شب مى تواند 
باعث افزایش وزن و افزایش خطر ابتالء به بیمارى هاى قلبى عروقى شــود. 
متخصصان مى گویند افرادى که در شیفت هاى شب کار مى کنند باید سعى 
کنند تا حد امکان وعده هاى غذایى خود را در زمان هاى عادى صبح، ظهر و 

عصر بخورند.
به گفته محققان بیمارستان بریگهام و زنان در بوستون، غذاخوردن در شب، 
ناهماهنگ با ریتم هاى شبانه روزى طبیعى بدن، مى تواند فرد را در معرض خطر 

ابتالء به دیابت قرار دهد.
«فرانک شیر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: « نتایج نشان مى دهد 
که زمان وعده غذایى در درجه اول مسئول اثرات گزارش شده بر تحمل گلوکز 
و عملکرد سلول هاى بتا است و احتماًال به دلیل ناهماهنگى ساعت مرکزى و 

محیطى در سراسر بدن روى مى دهد.»

سیب حاوى فیبر فراوان و انواع ویتامین هاست که درصورتى 
که به صورت ناشتا میل شود، بســیار مفیدتر خواهد بود. فواید 
خوردن سیب ناشتا بسیار است و قند خون بدن را در طول روز 

تنظیم نگاه مى دارد.
اگر در مورد فواید خوردن سیب ناشتا نشــنیده باشید اما حتما 
این جمله معروف که مى گوید «خوردن روزانه یک سیب، شما 
را از پزشک بى نیاز مى کند» را شنیده اید. انواع مختلف سیب، 
مزایاى زیادى براى سالمت دارند. اما ســیب سبز، پروتئین، 
ویتامینها، مــواد معدنى و فیبر بیشــترى دارد. روى هم رفته، 
مى خواهیم به شما بگوییم خوردن ســیب ناشتا، به خصوص 

سیب سبز، فواید بسیار زیادى دارد.
ســیب ســبز یکى از منابع اصلى فالنوئیدها در رژیم غذایى 
غربى هاســت و غنى از ویتامین C. هر دو این مواد، به عنوان 
آنتى اکســیدان عمل مى کنند و رادیکال هاى آزاد را که سبب 
آسیب رساندن به سلول هاى شما مى شوند، از بین مى برند. یکى 
از فواید خوردن سیب ناشتا این است که بدن شما توانایى مبارزه 
با این رادیکال ها را بدست مى آورد. این کار به تولید سلول هاى 
ســالم کمک مى کند و احتمال بیمارى هاى مزمن را کاهش 
مى دهد. بنابراین، سیب یکى از بهترین دشمنان بیمارى هاى 

قلبى عروقى و دیابت است.
1- خوردن سیب با شکم خالى، به افراد در کم کردن وزن کمک 
مى کند. از آن جا که ســیب کالرى کم، و از طرفى فیبر باالیى 
دارد، از افزایش وزن و گرسنگى صبح جلوگیرى مى کند. 
با این حال، باید توجه داشــته باشید که یک سیب به 
تنهایى غذاى کاملى نیســت. بهتر است آن را 
درســت زمانى که بیدار مى شوید بخورید 
تا ســاز و کار متابولیسم شما شروع 
به کار کند و بعــد صبحانه 
بخورید. با این روش 
فیبــر محلــول در 
فعالیــت  ســیب 
روده ها را تقویت 
مى کند و باعث 

مى شود با غذاى کمتر احساس سیرى داشته باشید. همچنین 
براى آب کردن چربى شکم بسیار موثر است.

2-یکى دیگر از  مزیت هاى خوردن سیب سبز ناشتا، این است 
که به شما کمک مى کند تا قند خون خود را ثابت نگه دارید که 
این براى بیماران دیابتى یا کســانى که در خطر ابتال به دیابت 
قرار دارند، بسیار مهم است. باید به خاطر داشته باشید که هنگام 
خواب متابولیســم بدن به کار خود ادامه مى دهد، و پانکراس 
ممکن است در تنظیم گلوکز دچار مشکل شود. از آنجا که سیب 
حاوى فیبر محلول است، خوردن آن با شکم خالى جذب شکر 
در روده را به تاخیر مى اندازد و این اثر در بیشــتر روز ادامه پیدا 
مى کند. مطالعاتى وجود دارند که نشــان مى دهند آن هایى که 
سیب ناشتا مى خورند، کمتر در معرض ابتال به دیابت نوع دوم 
قرار مى گیرند. طبق گفته پزشــکان، هر فرد در روز به 28 گرم 
فیبر نیاز دارد. یک عدد سیب داراى 5 گرم فیبر است و خوردن 

آن به صورت ناشتا، براى بدن بسیار مفید است.
3-حتما براى شما هم پیش مى آید که یک شب فراموش کنید 
مسواك بزنید. زمانى که این اتفاق مى افتد، مى توانید از فواید 
خوردن سیب ناشتا بهره مند شوید. پوست سیب فیبر باالیى دارد 
که تولید بزاق دهان را تحریک مى کند؛ و این عمل باکترى هاى 
موجود در دهان را که ممکن اســت باعث پوسیدگى دندان ها 
شوند از بین مى برد. خوردن سیب حتى زمانى که بعد از صبحانه 
مسواك مى زنید هم بسیار عالى است، چون باکترى هایى که 
با خوردن مواد غذایى شیرین به دهان وارد مى شوند را کاهش 

مى دهد.
4-یکى دیگر از فواید خوردن سیب ناشتا، آن هم سیب سبز، این 
است که این سیب مقدار پتاسیم بیشترى نسبت به سایر انواع 
سیب دارد. پتاسیم یک الکترولیت است که رطوبت سلول ها را 
متعادل مى کند. این کار براى ضربان قلب منظم بسیار حیاتى 
است. اگر در طول روز به اندازه کافى پتاسیم نخورید، قلب خود 
را در معرض خطــر ضربان نا منظم قرار داده اید. دانشــمندان 
معتقدند که هر فرد به 4700 میلى گرم پتاسیم در روز نیاز دارد. 
هر سیب حاوى 115 میلى گرم پتاسیم است و این براى حفظ 

ریتم قلب شما از ابتداى روز کافیست.

فوق تخصص خون کودکان گفت:هرگز نباید به بهانه سیاهى دندان 
و یا یبوست از دادن شربت آهن به کودکان صرفنظر کنیم، چون این 
فقر آهن فقط کم خونى و مشکالت جســمى ایجاد نمى کند بلکه 

باعث مشکالت یادگیرى، ذهنى و رفتارى در آنها نیز مى شود.
نادر ممتازمنش، فوق تخصص خون کودکان و نوزادان و عضو هیأت 
علمى دانشگاه شهید بهشتى با اشاره به تشریح عالئم کم خونى در 
کودکان تأکید کرد: هرگز نباید به بهانه سیاهى دندان و یا یبوست 
از دادن شربت آهن به کودکان صرفنظر کنیم، چون این فقر آهن 
فقط کم خونى و مشکالت جسمى ایجاد نمى کند و باعث مشکالت 

یادگیرى، ذهنى و رفتارى در آنها نیز مى شود.
این فوق تخصص خون کودکان با اشــاره به اینکه واژه کم خونى 
اصوال به معناى کم شــدن حجم خون نیســت بلکه گلبول  هاى 
قرمز کاهش پیدا مى کنند، اظهار کــرد: اغلب کم خونى  ها مزمن 
اســت و در مراحل اولیه عالمتى ندارد، ممکن است فرد تنها یک 
رنگ پریدگى مختصر داشته باشــد و تنها با آزمایش خون متوجه 
آن شویم. اما اگر بیشتر شــود رنگ  پریدگى واضح است و ممکن 
است طپش قلب یا سرگیجه و احساس خستگى هم به همراه داشته 
باشد، در شیرخواران ممکن است شــیرخوار به نفس نفس بیفتد، 
تعریق و بى رمقى و خستگى و در کودکان احساس کم حوصلگى 
به وجود آورد که البته کم خونى خفیف ممکن است همین عالئم 

هم نداشته باشد.

وى توضیح داد:البته هر تعریقى به معناى کم خونى نیست 
چون کمبود ویتامین دى یا نارســایى هاى قلبى هم ممکن 
است باعث تعریق شود، اما یکى از علل مى تواند کم خونى 

باشد، کبودى زیر چشم هم مى تواند به دلیل کم خونى باشد اما 
از آن شایع تر به دلیل آلرژى است، یکى از جاهایى که کم خونى 

بچه را نشان مى دهد کف دست است.
این فوق تخصص خون کودکان ابراز داشــت: اگر کف دست در 
مقایسه با خودمان رنگ پریده تر بود مى تواند نشانه کم خونى باشد، 

گاهى اوقات هم به وجود آمدن کبودى ها به تعداد زیاد در ساق 
پا مى تواند نشانه پالکت پائین باشد که اگر به موقع 

درمان نشود خطرناك است.
ممتازمنش با اشــاره بــه اینکــه در مراحل 
اولیه با شــرح حال تغذیه اى بــه کم  خونى 

کودك شک مى کنیم، تصریح کرد: چون 
شــایع ترین کم خونى، کم خونى ناشى 
از فقر آهن اســت، لذا اگر بچه اى در دو 

سال اول قطره آهن دریافت نکرده باشد 
یا تغذیه اش به گونه اى باشــد که غنى از آهن 
نبوده باشــد آن زمان ما یــک آزمایش خون 
توصیه مى کنیم، البته ممکن است کم خونى 

ارثى هم باشد.

بالیى که فقر آهن بر سر کودکان مى آورد

به گفته مح
خطر ابتالء
مطالعات قب

باعث افزایش
متخصصان
کنند تا حد
عصر بخورن
به گفته مح
ناهماهنگ
ابتالء به دیا

خون کودکان گفت:هرگز نباید به بهانه سیاهى دندان 
دنشربت آهن به کودکان صرفنظر کنیم، چون این 
مشکالت جســمى ایجاد نمى کند بلکه  کم خونى و

ت یادگیرى، ذهنى و رفتارى در آنها نیز مى شود.
، فوق تخصص خون کودکان و نوزادان و عضو هیأت 
 شهید بهشتى با اشاره به تشریح عالئم کم خونى در 
کرد: هرگز نباید به بهانه سیاهى دندان و یا یبوست 
آهن  فقر این چون  آهن به کودکان صرفنظر کنیم،
و مشکالت جسمى ایجاد نمى کند و باعث مشکالت 

ىو رفتارى در آنها نیز مى شود.
صخون کودکان با اشــاره به اینکه واژه کم خونى 
ىکم شــدن حجم خون نیســت بلکه گلبول  هاى 
مى کنند، اظهار کــرد: اغلب کم خونى  ها مزمن  دا
اولیه عالمتى ندارد، ممکن است فرد تنها یک  احل
با آزمایش خون متوجه داشته باشــد و تنها ختصر

بیشتر شــود رنگ  پریدگى واضح است و ممکن  گر
ب یا سرگیجه و احساس خستگى هم به همراه داشته 
واران ممکن است شــیرخوار به نفس نفس بیفتد، 
و خستگى و در کودکان احساس کم حوصلگى  قى
که البته کم خونى خفیف ممکن است همین عالئم 

د.

وى توضیح داد:البته هر تعریقى به معناى کم خونى نیست 
چون کمبود ویتامین دى یا نارســایى هاى قلبى هم ممکن 
اما یکى از علل مى تواند کم خونى است باعث تعریق شود،

باشد، کبودى زیر چشم هم مى تواند به دلیل کم خونى باشد اما 
از آن شایع تر به دلیل آلرژى است، یکى از جاهایى که کم خونى 

بچه را نشان مى دهد کف دست است.
این فوق تخصص خون کودکان ابراز داشــت: اگر کف دست در 
مقایسه با خودمان رنگ پریده تر بود مى تواند نشانه کم خونى باشد، 

گاهى اوقات هم به وجود آمدن کبودى ها به تعداد زیاد در ساق 
پا مى تواند نشانه پالکت پائین باشد که اگر به موقع 

درمان نشود خطرناك است.
ممتازمنش با اشــاره بــه اینکــه در مراحل 
اولیه با شــرح حال تغذیه اى بــه کم  خونى 

کودك شک مى کنیم، تصریح کرد: چون 
شــایع ترین کم خونى، کم خونى ناشى

از فقر آهن اســت، لذا اگر بچه اى در دو 
سال اول قطره آهن دریافت نکرده باشد 

یا تغذیه اش به گونه اى باشــد که غنى از آهن 
نبوده باشــد آن زمان ما یــک آزمایش خون 
توصیه مى کنیم، البته ممکن است کم خونى 

ارثىهم باشد.

بالیى که فقر آهن بر سر کودکان مى آورد

با فرا رسیدن فصل سرما، عالوه بر کوتاه شدن روزها، دیگر خبرى هم از میوه هاى 
رنگارنگ و متنوع فصل گرما نیست اما زمستان هم مملو از غذاها و میوه هاى مقوى 

است که به حفظ سالمت شما در ماه هاى سرد سال کمک مى کند.
کدو حلوایى: یکى از بهترین گزینه ها براى پاییز و زمستان کدو حلوایى   
اســت که سرشــار از فیبر، منیزیم، بتاکاروتن و ویتامین هاى C و B6 است و 
مصرف آن فشار خون و کلسترول باال را هم کاهش مى دهد. طبخ آن ساده است 

و مى توانید از جوز هندى و دارچین به عنوان چاشنى آن استفاده کنید.
زنجبیل: مصرف زنجبیل یک راه طبیعى براى مقابله با ویروس ها شایع 
در فصل زمســتان به ویژه در دوران کروناســت. این ماده قرن ها براى بهبود 
سیســتم گوارش و هضم بهتر غذاها، کاهش معده درد و تقویت سیستم ایمنى 
مورد استفاده قرار مى گیرد. زنجبیل در طول سال یافت مى شود اما ریشه هاى 

تازه آن در ماه هاى زمستان برداشت مى شوند.
کلم پیچ: اگر پتاسیم بدنتان پایین است، مصرف روزانه کلم پیچ به عنوان 
یکى از موادغذایى زمستانه مى توان به تأمین این ماده در بدن کمک کند. پتاسیم 
با خارج کردن سدیم از بدن، به کاهش فشار خون کمک مى کند. درواقع، افزایش 

پتاسیم و تأثیر در کاهش سدیم منجر به کاهش فشار خون مى شود.
مرکبات: مرکبات حاوى سرشار از ویتامین C هستند که در فصل پاییز و 
زمستان براى جلوگیرى از سرماخوردگى و آنفلوآنزا مفیدند. به گزارش سیناپرس، 
پرتقال، نارنگى، گریپ فروت و لیمو به مقدار زیادى موادمعدنى و موادشیمیایى 

گیاهى دارند که حتى به کاهش ابتال به سرطان هم کمک مى کنند.
سیب: این میوه بهشتى سرشار از ویتامین C است که به قوى تر شدن 
سیستم ایمنى بدن کمک مى کند. ســیب همچنین حاوى پکتین است که به 
عنوان فیبر محلول به کاهش سطح کلسترول کمک مى کند. محققان توصیه 
مى کنند پوست سیب را هم بخورید چرا که درصدى از فیبر و موادمغذى گیاهى 

این میوه در پوست آن ذخیره شده است.
انار: این میوه سرشــار از پلى فنول است که به حفظ سالمت قلب کمک 

کرده و با عفونت هاى ایجاد شده مقابله کرده و حافظه را هم بهبود مى بخشد و 
در فصل پاییز و زمستان که فصل این میوه است مى توانید به شکل هاى مختلف 

از آن استفاده کنید.
کلم بروکلى: بروکل هم مانند سیب ویتامین C باالیى دارد به طورى که 
یک فنجان کلم بروکلى بیش از 100 درصد نیاز روزانه به این ویتامین را تأمین 
مى کند. این ماده غذایى با سرطان هم مقابله مى کند. سبزیجات چلیپایى مانند 
بروکلى حاوى ترکیباتى هســتند که نقش پیشــگیرانه در ابتال به سرطان ایفا 

مى کنند.
خرمالو: برخالف اندازه نسبتا کوچکى که خرمالو دارد، یکى از ابرغذاهاى 
پاییزه و زمستانه به شمار مى رود. یک خرمالو حاوى ویتامین A موردنیاز روزانه 

بدن است. این ویتامین براى تقویت سیستم ایمنى بدن ضرورى است.
چغندر: این گیاه با ریشه هاى قرمز تیره اى که دارد سرشار از اسیدفولیک، 

پتاسیم و بتاکاروتن است که آن را تبدیل به یک ابرغذا کرده است.

5 راه افزایش
 سطح اکسیژن خون

خوراکى هایى که حتماً باید در پاییز و زمستان بخورید

حدود 50 درصد افراد دســت کم یک بار در ماه، 15 درصد افراد دســت 
کم یک بار در هفته و 5 درصد افراد هر روز یا تقریبا هر روز دچار ســردرد 

مى شوند.
فقط شمار اندکى از افراد دچار سردرد، نیاز به مراجعه پزشک دارند، چرا که 
اغلب سردردها نسبتا خفیف هستند و به خودى خود و با مصرف داروهاى 
مسکن بدون نسخه، استراحت و خواب خوب شبانه بهبود پیدا مى کنند. اما 
اگر سردرد شما شدید باشد، به طور مکرر رخ دهد و به مسکن هاى معمول 

پاسخ ندهد، چه باید بکنید؟
گرچه سردردها ندرتا نشانه بیمارى وخیم ترى هستند، اما اگر به طور مکرر 
دچار سردرد مى شوید، اگر سردردتان کارکرد روزانه تان را مختل مى کند 
یا اگر الگوى معمول سردردهایتان به شــیوه اى خاص تغییر کرده است، 
مراجعه به دکتر کار معقولى اســت. در ابتدا به نزد پزشک عمومى  بروید و 
او اگر الزم بود شــما را به یک متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست) یا 
نورولوژیستى که به طور خاص در زمینه سردرد کار مى کند، ارجاع خواهد 

کرد.
اگر ســردردتان با این عالئم همراه بود، ممکن است بیانگر یک مشکل 

پزشکى جدى تر باشد و باید فورا به پزشک مراجعه کنید:
سردرد ناگهانى مانند وارد شدن ضربه سختى به سرتان احساس مى شود. 
ســردردى که با تب همراه است. ســردردى که با تشــنج همراه است. 
سردردى که با گیجى و از دست رفتن هشیارى همراه است. سردرد مداوم 
و بى امان بدون اینکه سابقه سردردهاى مشابه داشته باشید. سردردى که 

شما را از پا مى اندازد و زندگى تان را مختل مى کند.

 عنوان 
 پتاسیم 
فزایش 

 پاییز و 
ناپرس، 
یمیایى 

ر شدن 
ت که به

 توصیه 
 گیاهى 

 کمک 

پتاسیم و بتاکاروتن است که آن را تبدیل به یک ابرغذا کرده است.

***

***
 براى هر سردردى 

باید به دکتر مراجعه کرد؟

یک فرد سالم و بالغ بین 12 تا 20 بار در دقیقه نفس مى کشد. این درحالى 
است که تعداد دفعات تنفس باید بسیار کمتر از این یعنى شش تا هشت بار 
در دقیقه باشد. با وجود زیاد بودن تعداد نفس ها در دقیقه، سطح اکسیژن 

در بدن بسیارى از ما به میزان مطلوب نیست.
براى تولید انرژى الزم براى زندگى، سلول هاى بدن باید دائما اکسیژن 
دریافت کنند. درواقع 90 درصد از کل انرژى بــدن ما از طریق تنفس 

تامین مى شود.
افزون بر این، اکسیژن رسانى ضعیف به سلول ها به نوبه خود عامل مرگ 

سلولى، التهاب و سایر مشکالت سالمتى است.
چگونه اکسیژن بیشــترى دریافت کنیم؟ اکسیژن براى سلول هاى ما، 
عملکرد بدنى و نیروى بدنى ما حیاتى است. هر چه مقدار اکسیژن بیشتر 

باشد، عملکرد بهترى خواهیم داشت.
پرداختن به تمرین  هاى هوازى یا کاردیو از راه هاى دریافت مقادیر بیشتر 
اکسیژن است. با این حال، اگر به دنبال افزایش سطح اکسیژن هستید، 

فقط تمرکز بر ورزش کافى نیست.
هواى تازه دریافت کنید: پنجره ها را باز کنید یا براى تنفس هواى تازه 
بیرون بروید. کارى به سادگى باز کردن پنجره ها یا رفتن به یک پیاده روى 
کوتاه، میزان اکســیژن زیاد را به بدن شــما وارد مى کند و سطح کلى 
اکسیژن خون را افزایش مى دهد. این شرایط، بهبود هضم غذا و افزایش 

انرژى شما را به همراه خواهد داشت.
آب کافى بنوشــید: به منظور اکسیژن رســانى و دفع دى اکسیدکربن، 
ریه هاى ما باید آب کافى دریافت کنند. بنابراین نوشــیدن آب کافى بر 
سطح اکســیژن بدن تأثیر مى گذارد. افزون بر این، آب حاوى اکسیژن 

است و ِصرف نوشیدن آب مى تواند دریافتى اکسیژن ما را افزایش دهد.
مواد غذایى سرشار از آهن مصرف کنید: برخى مواد غذایى مى توانند به 
بهبود سطح اکسیژن در خون شما کمک کنند. آهن ماده معدنى مورد نیاز 
براى گلبول هاى قرمز که اکسیژن را در سراسر بدن حمل مى کنند، است. 
به همین دلیل کمبود آهن یکى از عوامل ایجاد خستگى است. سبزیجات 
برگ سبز مانند کلم  پیچ و کلم بروکلى، میوه هایى مانند سیب، حبوبات و 
پروتئین هاى بدون چربى مانند تخم مرغ، مرغ و ماهى برخى مواد غذایى 

سرشار از آهن هستند.
ورزش کنید: حتى مقدار کمى ورزش به بهبــود توانایى تنفس کمک 
مى کند، زیرا تنفس سرعت بیشــترى پیدا مى کند و عمیق تر مى شود و 

ریه ها مى توانند اکسیژن بیشترى جذب کنند.
مراقبه: مراقبه یا مدیتیشن روزانه یا صرفا نشستن در سکوت و تمرکز 
بر تنفس و نفس عمیق کشیدن به مدت چند دقیقه مى تواند به کاهش 

استرس و بهبود دریافت اکسیژن کمک زیادى کند. 
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آیین نکوداشــت خدمات داوطلبانه و 
تجلیل از داوطلبان و روساى خانه هاى 
هالل برتر هالل احمر استان اصفهان 

برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومى جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان؛ به منظور 
تجلیل از خدمــات داوطلبانه وتکریم 
داوطلبان فعال و روســاى خانه هاى 
هــالل جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان مراســمى همزمــان با روز 
جهانى داوطلب در اصفهان برگزار شد.

در این آیین مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه 
خدمات داوطلبانه نیکوکاران و خیرین 
هالل احمر، عامل تســکین بسیارى 
از آالم و گرفتارى هاى انســان هاي 
دردمند مى باشــد ، گفت: تالش ها 
و خدمات تک تک شــما داوطلبان ، 
ارزشــمند بوده و قدم موثرى در رفع 

مشکالت در جامعه مى باشد.
على محمدهاشمى خطاب به داوطلبان 
و روســاى خانه هاى هالل اســتان 
تصریح کرد: مشارکت شما نیکوکاران 
در فعالیت هاى جمعیت هالل احمر نه 
فقط با معیار مادى که با معیار معنوى 
ســنجیده مى شــود و هر تالشى با 
رویکرد رفع مشــکالت نیازمندان و 

محرومان جامعه قابل تقدیر است.
در ادامــه ایــن مراســم ازیکصــد 
نفــر از داوطلبــان فعال و روســاى 
خانه هــاى هالل برتر شــعب هالل 
احمر در سراســر اســتان بــا اهداى 
تندیــس و لــوح ســپاس تقدیــر 

به عمل آمد.

تجلیل از داوطلبان و رؤساى
 خانه هاى هالل برتر 

از شبکه هاى رســمى اعالم شــده که طرح نسخه نویسى 
الکترونیکى از اول دى ماه در سراسر کشور اجرایى مى شود و 

دفترچه هاى بیمه حذف خواهند شد.
طرح نسخه نویســى الکترونیکى در طرح تحول سالمت نیز 
مورد تاکید قرار گرفته بود. ســازمان بیمه سالمت بر اساس 
تکالیف قانونى خود و در راســتاى اهداف برنامه ششم توسعه 
و  سیاســت هاى ابالغى مقام معظم رهبرى در حوزه سالمت 
موظف است نسبت به اجراى برنامه نسخه نویسى الکترونیک 

پزشکان و تدریجاً حذف دفترچه هاى کاغذى بیمه اقدام کند.
برهمین اســاس، زیرســاخت هاى برنامه نســخه نویسى 
الکترونیک که از ســال ها قبل در سازمان بیمه سالمت ایران 
آغاز شــده بود، در نهایت از آبان 1398 با اجرا در 235 شــهر 

آغاز شد.
بر اساس آخرین میانگین آمار کشورى، اکنون در کشور حدود 
74 درصد نســخه ها به صورت الکترونیک صادر مى شــود. 
حدود 93 درصد مطب ها، 96 درصــد داروخانه ها، 95 درصد 
آزمایشگاه ها و بیمارســتان هاى طرف قرار داد به سامانه هاى 

نسخه نویسى الکترونیک اتصال دارند.
با وجود تمام اقدامات انجام شده در 11 استان بیش از 90 درصد 
و در 22 استان نیز بیش از 80 درصد نسخ تولید شده مربوط به 
سازمان بیمه سالمت، به صورت الکترونیک است و تنها در9 
اســتان کمتر از 70 درصد در زمینه نسخه نویسى الکترونیک 
پیشرفت داشته اند. در بســیارى از استان ها بخش خصوصى 

موفقیت بیشترى نسبت به بخش دولتى داشته است.
در شــهر اصفهان چند ماهى اســت این طرح اجرایى شده 
و مدیرکل بیمه خدمات درمانى ســالمت اســتان اصفهان، 
در آخرین مصاحبــه خود گفت: براســاس قانــون بودجه

 1399 - 1400 سازمان هاى بیمه مکلف شدند که نسخه ها 
به صورت الکترونیک تنظیم بشود بنابراین حذف دفترچه در 
دستور کار ســازمان هاى بیمه قرار گرفت. در سازمان بیمه 
سالمت ایران از ابتداى اردیبهشــت ماه یک سرى دفترچه 
بیمه شدگان سالمت روستایان حذف شــد و دفترچه دیگر 

چاپ نشد.

حسین بانک اظهار کرد: بیماران  فقط مى توانند  با کدملى به 
پزشک  یا بیمارســتان ها  مراجعه کنند، و مراکز  با استفاده از 
کدملى افراد میتوانند داخل سایت بروند و مشمول بیمه بودن 
آنهارا چک بکنند و ببینند که بیمه شان اعتبار دارد یا خیر، سپس 

برایشان نسخه الکترونیک بنویسند.
وى افزود: از ابتداى تیرماه در دفاتر بیمه شــدگان کارمندى 
و ســایر اقشــار دیگر برایشــان دفترچه چاپ نمى شود و در 
صورتى که دفترچه ها دیگر برگه نداشــته باشند مى توانند به 
همین صورت به مراکز مراجعه کنند. اما اگر موسساتى نسخه 
الکترونیک هنوز نداشته باشند و نتوانسته باشند سخت افزار و 
نرم افزار مناسب را تهیه کنند، مى توانند در سربرگ خودشان 

نسخه را بنویســد و با همین ســربرگ بیماران به موسسات 
آزمایشــگاه ها رادیولوژى و داروخانه هــا مراجعه و خدمت 

خودشان را با کد ملى دریافت کنند.
بانک بیان کرد: تمامى مراکز درمانى سایت و برنامه ما را دارا 
هستند و مى توانند وارد سایت شوند تا خدمات مورد نیاز بیماران 
را ارائه دهند. برنامه هاى نرم افزارى مناسب نسخه الکترونیک 
ارائه شــده و مراکزى که طرف قرارداد با بیمه سالمت بودند 
همه آموزش دیدنــد. همچنین در ســایت بیمه ســالمت 
 آموزش ها موجود است و آموزش ها حضورى هم داده میشود 
که موسســات میتوانند اســتفاده کنند. موسسات در صورت 
تمایل  کارشناس هاى مارا دعوت میکنند و توضیحات الزم 

داده میشود که بتوانند با نرم افزار ها  کار بکنند.
البته اجراى این برنامه در کالنشهرهایى از جمله تهران، مشهد 
و اصفهان به دلیل اینکه مراکز ارائه دهنده خدمت و پزشکان 
کمترى طرف قرارداد با بیمه هستند، به کندى پیش مى رود که 
در این خصوص مشوق ها و الزام قانونى وجود دارد. با این حال 
براى اینکه بیمه شدگان سازمان با مشکلى در زمینه الکترونیکى 
شدن فرآیندها مواجه نشــوند، این اقدام فراهم شده است که 
پزشکان و مراکز درمانى غیر طرف قرارداد با بیمه سالمت نیز 
بتوانند به سامانه نسخه نویسى الکترونیک متصل شوند و به 
راحتى فرآیندهاى ارجاع به داروخانه و سایر مراکز پاراکلینیک 

را انجام دهند.

ثانیه شمارى خانواده ها براى حذف دفترچه هاى بیمه

معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد اعالم کرد: بیست 
و ششمین دوره مسابقات شــفاهى قرآن و عترت(ع) در دو گروه خواهران و برادران 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد برگزار شد.
على اکبر حسین رضا با اعالم اینکه بیســت و ششمین دوره مسابقات شفاهى قرآن و 
عترت(ع) در دو گروه خواهران و برادران در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد برگزار 
شد، اظهار کرد: فعالیت هاى قرآنى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در راستاى 
اشاعه اندیشه هاى اسالمى، فرهنگ قرآنى، ترویج سبک زندگى اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم السالم و آشنا کردن خانواده بزرگ دانشگاه به خصوص جوانان اعم 

از دانشجویان، استادان و کارکنان با سیره معصومین علیهم السالم برگزار مى شود.
وى با بیان اینکه شرکت کنندگان در رشــته هاى قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 
قرآن، اذان و ادعیه خوانى باهم به رقابت پرداختند، سطح کیفى این دوره از مسابقات را 
باال دانست و افزود: این مسابقات با حضور 50 نفر از قاریان و حافظان نمونه دانشگاه و 

با داورى داوران برجسته کشورى و بین المللى برگزار شد.
معاون فرهنگى دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد افزود: به نفرات اول 
تا سوم هر رشته در این مسابقات جوایزى اهدا مى شود و نفرات اول به مرحله کشورى 

راه مى یابند.
دکترحســین رضا از برگزارى بخش کتبى مســابقات قرآن و عترت(ع) در 10 رشته 
معارفى خبر داد و افزود: بخش کتبى مسابقات در تاریخ 14 و 15 آذر همزمان با سراسر 

کشور به صورت مجازى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد برگزار  شد.

برگزارى بیست و ششمین دوره 
مسابقات شفاهى قرآن و عترت(ع) 


