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به 8 دلیل زیاد مرغ نخورید!کاهش زمان فرایند تعویض پالك خودروفصل سوم «زیرخاکى» به نوروز مى رسداحتمال تعطیلى مجدد مدارس گاف عجیب دبیرکل درباره قرارداد اسکوچیچ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مضرات
لیموترش که از 
آن بى خبرید

مرگ 17 هزار نفر بر اثر کرونا در اصفهان
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ایدز 329 نفر را 
در اصفهان به کام 

مرگ کشاند

یک متخصص تغذیه روس از فواید و مضرات مصرف 
لیمو مى گوید. الکساندرا الپینا، متخصص تغذیه روسى 
اعالم کرد که لیمو هضم غذا را بهبود مى بخشد، اشتها 
را تحریک مى کند و کلسترول را کاهش مى دهد. این 

متخصص تغذیه  مى گوید لیمو فواید زیادى براى...

کارشناس ایدز معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: 54 نوزاد سالم از مادران 
مبتال به ایدز در این اســتان از سال 81 تا کنون 
متولد شدند که چهار مورد آن در سال جارى بود.

مرجان مشکوتى افزود: کل موارد شناسایى شده 
مبتالبه اچ آى وى مثبت در اســتان اصفهان تا 
آبان امسال را 795 نفر شامل 641 مرد و 154 زن 
اعالم کرد و گفت که تاکنون 329 نفر از بین آنها 
فوت کردند. مشکوتى بابیان اینکه بر اساس آمار 
تجمیعى از ابتداى شناسایى بیماران ایدز تاکنون 
60 درصد از راه هاى انتقال اچ آى وى در استان 

اصفهان اعتیاد تزریقى...

ریشه تشدید بحران آب در اصفهان چیست؟ریشه تشدید بحران آب در اصفهان چیست؟
فرماندار و معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان تشریح کردندفرماندار و معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان تشریح کردند
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جدیدترین آمار از بحران همه گیرى کووید -19 در استان از ابتدا تا کنون

شباهت عجیب
 طارمى و سردار

زوج خط حمله تیم ملى، به لحاظ آمارى، شــباهت 
عجیبى به یکدیگر دارند. سردار آزمون که در دو بازى 
آخر تیم ملى نمایش فوق العاده اى داشته، در چهار بازى 
آخر تیمش، نتوانسته دروازه حریفان تیمش را باز کند و در 

سویى دیگر و در کشور پرتغال ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چرا ساکنان شهرك 
نیروى هوایى اصفهان 

این شهرك را 
ترك کردند؟

بالتکلیفى 290 اصله نخل بعد از بازگشت به ایران! 
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مدافع آلومینیوم اراك :مدافع آلومینیوم اراك :

ذوب آهن جزو قابل ذوب آهن جزو قابل 
3احترام ترین تیم هاست
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امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

امر به معروفامر به معروف
 جزو  جزو 

عبادت هاىعبادت هاى
 اجتماعى اجتماعى

 است است

عضو شوراى شهرعضو شوراى شهر
 خبر داد؛ خبر داد؛

شناسایى شناسایى 
منافذ فساد منافذ فساد 

در شهرسازى در شهرسازى 
اصفهاناصفهان
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پاسخ سید جواد هاشمىپاسخ سید جواد هاشمى
 به انتقادها از او و فیلم جدیدش: به انتقادها از او و فیلم جدیدش:

از این به بعداز این به بعد

شهردارى طالخونچه 

عملکرد 6ماهه اول سال 1400  
شهردارى طالخونچه 

دراجراى ماده 71 قانون شهرداریها صورت جامع درآمد و 
هزینه هاى شهردارى طالخونچه به انضمام فهرست عمرانى  

به شرح زیر انتشار مى گردد :

فهرست عملیات عمرانىردیف
پروژه مرمت بناهاى تاریخى شهر 1
پروژه ساماندهى میادین و معابر شهر2
پروژه احداث آبنماهاى سطح شهر3
پروژه زیباسازى و خرید و نصب المانها نورپردازى اماکن و فضاى شهرى4
پروژه طراحى و نقشه کشى و ساماندهى تأسیسات شهرى5
پروژه نگهدارى و توسعه فضاى سبز شهرى6
پروژه واگذارى خدمات و فضاى سبز شهرى7
پروژه اصالح فاز 1 بوستان الله8
پروژه اصالح آرامستان و احداث پارکینگ آرامستان9

پروژه جمع آورى و حمل و دفن زباله10
پروژه نگهدارى تأسیسات شهرى11
پروژه نکوسازى سطح شهر12
پروژه احداث سرویس بهداشتى پارکینگ مرکزى شهر13
پروژه اصالح و بهسازى مسیل الوار سمت خیابان انقالب14
پروژه احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانى15
پروژه خرید و نصب دوربین پایش تصویرى16

فهرست عملیات عمرانىردیف
پروژه تملک و آزاد سازى مستحدثات واقع در طرح هاى عمرانى17
پروژه احداث بلوار شهید قاسم سلیمانى18
پروژه لکه گیرى و ترمیم و نگهدارى و آسفالت سطح شهر19
پروژه جدولگذارى وکانیو گذارى سطح شهر20
پروژه اصالح هندسى چهارراه بسیج21
پروژه مکانیزه نمودن فعالیتهاى سیستم هاى داخلى شهردارى22
پروژه تجهیز ساختمان ادارى23
پروژه بازسازى و تعمیرات اساسى ساختمان24
پروژه فاز یک شهرك صنعتى25
پروژه حمل و نقل عمومى26
پروژه واگذارى خدمات حمل و نقل27
پروژه نیروگاه تجدید پذیر و پاك(خورشیدى)28
پروژه هاى جشنواره مذهبى،فرهنگى،اجتماعى ،ادبى29
پروژه احداث یادمان شهداى گمنام30
پروژه زیباسازى و نکوسازى گلستان شهدا31
پروژه احداث قسمتى از سایت ورزشگاه32

صورت درآمد و هزینه براى دوره منتهى به 1400/06/31
درآمدها

ارقام به ریالدرآمدها و منابع تأمین اعتبارردیف
72269664723درآمد هاى ناشى از عوارض عمومى110000
26377208888درآمد هاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى120000
182917185بهاى خدمات و درآمد هاى مؤسسات انتفاعى شهردارى130000
2749692551      درآمد هاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى140000
10352484000کمکهاى اعطائى دولت و سایر سازمانهاى دولتى150000
2514690728  اعانات ، کمکهاى اهدایى و دارائیها160000
65555658516منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى200000

هزینه ها
36334938122الف ) هزینه هاى جارى
120226017063ب) هزینه هاى عمرانى
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رئیس مرکــز مدیریت بیمارى هاى وزارت بهداشــت 
درباره آخرین آمار ابتال به بیمارى HIV در کشور اظهار 
داشت: تخمین ما این اســت که در حال حاضر 54850 
نفر مبتال به عفونت داشته باشیم. 42933 مورد به این 
عفونت را شناسایى کردیم که از این تعداد 20284 مورد 
جان باختند. 6885 مــورد از این تعداد به مراکز ما براى 
مراقبت و درمان مراجعه نکرده اند، درحال حاضر 22684 
مبتال به عفونت و زنده شناسایى شده است که بیش از 
15 هزار نفر از آنها تحــت مراقبت قرار دارند و 14 هزار 
نفر درمان موفق داشــته اند و درمان مناســب دریافت 
مى کننــد و تعــداد ویروس هــاى بدن آنها شــدیداً

 کاهش یافته است.
وى گفت: از ابتداى شیوع بیمارى 81 درصد مربوط به 
آقایان بود و 19 درصد مبتالیان خانم ها هستند اما رفته 
رفته این آمار افزایش پیدا کرده اســت. در حال حاضر 
32 درصد مــوارد ابتال به خانم ها مربوط اســت. روند 
همه گیرى وقتى در آقایان تفاوت چشمگیر با خانم ها 
دارد اگر مراقبت و درمان را دنبــال نکنیم و فرد مبتال 
دســتورات بهداشــتى را رعایت نکند طبیعى است که 
همســر او نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت مگر 
اینکه آنها دقیقــًا از راه هاى پیشــگیرى بیمارى آگاه 

باشند.

مدیرکل ارزیابى عملکرد و رسیدگى به شکایات آموزش 
و پرورش دربــاره قانونى بودن یا نبــودن اخذ رضایتنامه 
برخى از مدارس از والدین براى حضــور دانش  آموزان در 
مدرســه توضیحاتى داد. محمد حسین کفراشى در پاسخ 
به این سئوال که آیا اخذ رضایتنامه از والدین براى حضور 
دانش  آموزان در مدرسه وجاهت قانونى دارد؟ اظهار کرد: 
«هیچ دستورالعملى مبنى بر این موضوع اعالم نشده که 
مدارس براى حضور دانش آموزان به صورت شــفاهى از 
خانواده ها رضایتنامه بگیرند.» وى با اعالم اینکه این امر 
تخلف محسوب مى شود، افزود: «این موضوع را باید مدنظر 
داشته باشیم که وقتى در گذشته مدارس باز مى شدند آیا از 

والدین رضایتنامه اخذ مى شد؟ باید تأکید کنم وقتى ستاد 
ملى مبارزه با کرونا اعالم مى کند که بازگشــایى مدارس 
مشــکلى ندارد، پس ضرورتى بر اخذ گواهى و رضایتنامه 
نیست.» کفراشى با اشــاره به اینکه براى مواقع خارج از 
ساعت درسى مانند اردو و برنامه هاى فوق برنامه رضایتنامه 
نیاز اســت ادامه داد: «مدارس موظف بــه اجراى کامل 
پروتکل هاى بهداشتى هســتند تا خانواده ها نیز با آرامش 

بتوانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.»
وى خبر داد هرگونه شــکایاتى درباره اخذ رضایت نامه از 
سوى مدارس از طریق سامانه shekayat.medu.ir ظرف 

مدت 10 روز پیگیرى و پاسخ آن داده مى شود.

آخرین آمار مبتالیان به ایدز 
در کشور 

اخذ رضایتنامه براى حضور 
فرزندان در مدرسه ممنوع است

احتمال تعطیلى مجدد 
مدارس 

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى     ایرنا |
وزارت بهداشت از احتمال تعطیلى مدارس در پى 
شــیوع کرونا خبر داد. محمد مهدى گویا، رئیس 
مرکز مدیریت بیمارى هاى وزارت بهداشت در مورد 
اومیکرون سویه جدید کرونایى گفت: تحقیقات در 
مورد این ســویه هنوز کامل نشده و اگر در کشور 
شیوع یابد محدودیت ها دوباره اعمال و مدارس 

تعطیل خواهد شد.  

ماکروویو 60 میلیونى 
در بازار 

در بــازار لــوازم خانگى     خبر آنالین |
خرید ماکروویوهاى تــوکار و رومیزى لوکس با 
هزینه اى بیش از 20 تا حــدود 60 میلیون تومان 
امکانپذیر است. بررسى  نرخ ها در این بازار نشان 
مى دهد، یکى از مدل هاى فــر ماکروویو توکار 
بوش گران ترین محصول است که با قیمت 59/5 

میلیون تومان فروخته مى شود.

واقعاً به علت رمز ارز ها 
بود؟

جبى  ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
مشهدى، ســخنگوى صنعت برق کشور گفت : 
براســاس برآورد هاى صورت گرفته، حدود 10 
درصد کسرى پیش بینى شــده براى برق در کل 
کشور در زمستان امسال ناشى از فعالیت استخراج 
غیرمجاز رمز ارز است. در صورتى که فردى براى 
اولین بار مرتکب به استفاده از برق یا گاز یارانه اى 
براى استخراج رمزارز شود، جریان برق یا گاز محل 
وقوع تخلف حداکثر به مدت ســه ماه قطع شده 
و خســارتى به اندازه حداکثر 5 برابر هزینه برق یا 
گاز مصرف شده، براى استخراج رمزارز با قیمت 

صادراتى از متخلف اخذ خواهد شد.

نگاه دالل ها به عراقى ها 
رئیس هیئت مدیــره انجمن    تسنیم|
صنفى دفاتر خدمات مســافرتى ایران گفت: 90 
درصد از گردشــگران عراقــى از طریقى خارج 
از مجــراى قانونى و تور گردشــگرى وارد ایران 
مى شــوند و در نهایت دالالن بــا ارائه خدمات 
مســافرتى با کیفت پایین نیز موجب نارضایتى 
و عدم تکریم آنان مى شــوند. حرمت ا... رفیعى 
اظهار کرد: حتى همتایان ما در کشــور عراق نیز 
متقابًال از وجود دالالن در ایران و گرفتار شــدن 
مسافران عراقى در دام این افراد به صورت جدى 

گالیه داشتند.

«آرمان» به قتل 
اعتراف نکرد

ولى ا... حسینى یکى از وکالى پرونده    بهار |
«آرمــان عبدالعالى» درباره اجــراى حکم اعدام 
آرمان گفــت: آرمان هیچــگاه در دادگاه به قتل 
اعتراف نکرد. وى با اشــاره به اینکه رفتار آرمان 
نشــان مى داد که او قاتل یا جانى بالفطره نیست، 
گفت: آرمان براى جبران اشتباهاتش در گذشته 
در طول هشت سال اقداماتى را انجام داد. او حافظ 
سه جزء قرآن بود و در زندان تا مقطع کارشناسى 
ارشد درس خواند. او اصالح شده بود و جا داشت 

به جامعه برگردد. 

نجفى در اوین است
حمیدرضا گــودرزى، وکیل    انتخاب |
محمدعلى نجفى در مورد تقاضاى آزادى مشروط 
براى محمد على نجفى توضیح داد: «یک بار قبًال 
آقاى نجفى درخواســت آزادى مشروط داشت و 
یک بار دیگر هم رسمًا درخواست آزادى مشروط 
دادیم که موافقت نشد. اما آقاى نجفى همچنان در 
اوین است.» او همچنین تأکید کرد که نجفى براى 

مرخصى هم به خارج از زندان نیامده است.

سانتیاگو برنابئو گردى!
احمد نــادرى، نماینــده مجلس با    برترین ها|
انتشــار تصاویرى خبر داد که بازى رئال مادرید و سویا 
را از نزدیک تماشــا کرده و هیچ نشــانى از وندالیسم 
ندیده است! او در توییتر خود نوشــت: «از نزدیک  و  در 
ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو، برد زیباى رئال مادرید در 
مقابل سویا را شاهد بودم. مدتهاى مدید بود که ورزشگاه 
نرفته بودم. کاش وقت بود تا مــردم نگارى طرفداران 
رئال را انجام  مى دادم. بســیار منظم، جدى، متعصب و 
خونگرم بودند. هیچ نشــانه اى از وندالیسم ندیدم.» در 
این عکس ها عالوه بر نادرى، رحیم زارع نماینده آباده و 
حسن قشقاوى سفیر ایران در اسپانیا هم دیده مى شود. 
نمایندگان عالقه مند به ورزشــگاه توضیح نداده اند که 

حاصل این بازدیدها براى کشور چیست؟

بازداشت عضو شوراى شهر 
روابط عمومى دادگسترى استان البرز    تسنیم|
از بازداشت یکى از اعضاى شوراى شهر کرج خبر داد. در 
این اطالعیه آمده است: یکى از اعضاى شوراى شهر کرج 
به همراه شخصى دیگرى که خارج از مجموعه شهردارى 
بوده به اتهــام «تحصیل مال از طریق نامشــروع» و 
«ادعاى اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونى» با 
دستور مقام قضایى از سوى اداره کل اطالعات استان 

البرز بازداشت شدند.

پوتین و بایدن دیدار مى کنند
سخنگوى کرملین گفت، مسکو    آفتاب نیوز|
امیدوار است که رئیسان جمهورى آمریکا و روسیه تا قبل 
از پایان سال جارى میالدى، با یکدیگر تماسى ویدیویى 
داشته باشند. هنور تاریخ دقیقى براى آن انتخاب نشده و 
به احتمال زیاد، از طریق ویدیو کنفرانس انجام خواهد شد.

تعریف جدید از «بسیجى»
  فارس| محمدعلى زلفــى گل، وزیر علوم در 
همایش «طرح جامع راه مهندســى» ســازمان بسیج 
دانشــجویى گفت: هر فردى که براى پیشرفت ایران 
اسالمى تالش کند و از شنیدن اخبار پیشرفت جمهورى 
اســالمى ایران در زمینه هاى مختلف خوشحال شود 

بسیجى است.

تاکسى ها، پهپاد خواهند شد!
محمدمهدى زاهدى، نماینده    دیده بان ایران|
مردم کرمان گفت: دنیاى آینده  کسب و کارهاى خرد و 
هلدینگ هاى بزرگ تجارى و اقتصادى و کمپانى هاى 
بزرگ صنعتى همگى به صــورت دیجیتال به فعالیت 
خود ادامه خواهند داد. در این فضاى جدید تاکســى ها 
به پهپادها تبدیل مى شوند یا فردى کاالیى را به صورت 
درخواســت از طریق ایمیل یا غیره خریدارى مى کند 
و فروشــگاه مورد نظر کاال را داخل پهپاد گذاشته و به 

آدرسى که ثبت شده ارسال مى کند.

ایران و آذربایجان دوستند
  ایسنا| رئیس جمهور جمهورى آذربایجان پس 
از دیدار با رئیس جمهور کشورمان در جمع خبرنگاران بر 
عزم دو کشور براى گسترش روابط در تمامى زمینه ها 
تأکید کرد. الهام على اف گفت: ما به عنوان دوســت و 
برادر، درباره روابط ایران-آذربایجان تبادل نظر کردیم. 
تصمیم گرفته ایم از حاال به بعد، روابط ایران-آذربایجان 

در تمامى عرصه ها توسعه بیابد.

گم شدن60 میلیون دالر ارز 
معاون فنى گمرك ایــران خاطر    عصر ایران|
نشان کرد: طبق بررسى هاى صورت گرفته احتمال داده 
مى شود یکى از واردکنندگان کره حیوانى در سال هاى 
96 تا 98، با دریافت 60 میلیون دالر ارز دولتى این کاال 
را وارد نکرده است. مهرداد جمال ارونقى گفت: صاحب 
کاال دفاعیات خود را به گمرك ارائه کرده اســت و این 
موضوعات بررسى شده و همچنان شائبه ارزش بیش از 
60 میلیون دالر توسط گمرك در اظهارنامه هاى مختلف 

احصا شده است.

خبرخوان

آگهــى تبلیغاتى کــه مجــرى «خندوانــه» در صفحه 
اینستاگرامش منتشــر کرد واکنش هاى منفى فراوانى در 

شبکه هاى اجتماعى در پى داشت.
رامبد جوان جمعه شــب یک آگهى تبلیغاتى ویدیویى در 
صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که با واکنش هاى زیادى 
مواجه شد. او در این تبلیغ دو دقیقه اى، به مخاطبان پیشنهاد 
مى کند رژیم بگیرند تا در عین سالمتى، هزینه هاى کمترى 
نیز داشته باشــند. این آگهى تبلیغاتى آنقدر واکنش هاى 
منفى زیادى برانگیخت که او پس از گذشــت ســاعتى، 

آن را برداشت، اما انتقادات مخاطبان عصبانى، همچنان 
ادامه دارد.

به گزارش «خراسان»،  میزان واکنش ها به این ویدیو، به 
اندازه اى است که رامبد عالوه بر حذف تبلیغ از صفحه اش، 
کامنت هاى کل پســت هاى صفحه را نیز بسته و ظاهراً 
حتى فالوورهایش نمى توانند برایش نظر جدیدى بنویسند. 
آنچه بیش از هرچیز خشــم کاربران شبکه هاى اجتماعى 
را برانگیخته، این اســت که رامبد جوان در شرایطى این 
آگهى را ساخته که حداقل در ظاهر به نظر مى رسد خودش 
شرایط مالى کامًال مناسبى دارد، اما حاال به مردم پیشنهاد 
الغرى به علت گرانى مواد غذایى را مى دهد! چند واکنش 
را مرور کنیم. المیرا نوشته: «این هم یه بهاره رهنماییه براى 
خودش.»   سعید نوشــته: «تو چرا ناراحتى؟ از هزینه هاى 
کانادا هم گرون تــره؟»  مصطفى نیز نوشــته: «طورى 
صحبت مى کنه که انگار واقعاً گرونى بهش فشــار آورده. 
یه تبلیغ اینستاش، اندازه چند برابر درآمد کل عمر یه معلم 

یا کارگره.»

«فاطمه نوروزى» شهروند خراسانى که ساکن تربت جام 
است، با 122 سال ســن پیرترین فرد جهان محسوب 

مى شود.
پیش از این، «کین تاناکاى» ژاپنى با 118 ســال سن 
به عنوان پیرترین شخص زنده جهان به صورت رسمى 
معرفى شده بود و «ژان کالمان» فرانسوى با 122 سال و 
164 روز پیرترین فرد تاریخ محسوب مى شد که در سال 
1997 میالدى فوت کرده است. فاطمه نوروزى متولد 
1278/7/1هجرى شمسى در شهرستان تربت جام است 

و 122 سال و 2 ماه و 4 روز سن دارد.
وى اظهار داشت: «25ساله بودم که ازدواج کردم؛ سواد 
ندارم و از حساب و کتاب دنیا چیزى متوجه نمى شوم.» 
 فاطمه نوروزى که یکى از مسن ترین افراد ایران و جهان 
است، با کمک عصا راه مى رود و وضو مى گیرد و نمازهاى 
پنجگانه خود را مى خواند؛ او مبتال به بیمارى هاى قلبى ، 
فشار خون و چربى خون است و شــنوایى و بینایى اش 

ضعیف است.

طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابــل حیوانات مضر 
و خطرناك» از جدیدترین طرح هــاى پرحرف وحدیث 
مجلس یازدهم اســت. این طرح که در اواخر مرداد سال 
جارى از سوى هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شد در 
هفته هاى اخیر در دستور کار بررسى صحن علنى مجلس 

قرار گرفت و با واکنش هاى زیادى همراه شد.
حسن نوروزى، نایب رئیس کمیسیون قضایى و حقوقى 
مجلس درباره این طرح  گفت: نگهــدارى حیوانات در 
شهر و منزل بر اســاس قانون مجازات اسالمى ممنوع 

اســت و این طرح تنها بیانگر تأکید مجدد بر ممنوعیت 
این موضوع است.

او دربــاره تأکید قانون مجــازات اســالمى در این باره 
خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسالمى تأکید شده که 
نگهدارى هر حیوانى در شهر ممنوع است؛ مثًال همانطور 
که کسى بز و االغ و اسب در شهر نگه نمى دارد، نگهدارى 

سگ و گربه هم در منازل ممنوع است.
نوروزى اســتدالل قانونگذارى در موضــوع نگهدارى 
حیوانات را «رعایت مســائل بهداشتى» توصیف کرد و 

گفت: مردم اگر تمایلى به نگهــدارى از حیوانات دارند، 
باید حیوانات را در خارج از شهر و در باغ نگهدارى کنند.

نوروزى که خود از امضاکننــدگان این طرح در مجلس 
یازدهم اســت اضافه کرد: این مسائل در قانون مجازات 
اسالمى ابتدایى بود و حاال در کمیسیون حتمًا بر اساس 
وضعیت جامعه ضرورتى را احســاس کرده اند تا به این 
مسئله بپردازند. او ادامه داد: در خیلى از شهرها مى بینیم 
که بعضاً گزارش هایى از نگهدارى بوقلمون و غاز در منزل 

مى رسد که از نظر بهداشتى مشکالتى در پى دارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس یازدهم 
در پاسخ به این سئوال که آیا منزل افراد حریم شخصى 
محســوب نمى شــود که نگهدارى از حیوانات در منزل 
مشمول مسئله حفظ حریم شخصى شهروندان شود گفت: 
در حریم شخصى هم بحث میکروب و آلودگى کماکان 
برقرار است. بر اساس قانون، نگهدارى از کبوتر در پشت 
بام تا نگهدارى هر حیوانى در منزل ممنوع و خالف قانون 
است و دغدغه طراحان این طرح هم تأکید و اجراى بهتر 

و جدى تر همین مسئله در قانون مجازات اسالمى است.

2 محموله نخل به تعداد 588 اصله بر اســاس مجوزهاى 
قانونى وزارت جهاد کشــاورزى به کشور قطر صادر شده 

بودکه هر دو محموله مرجوع و برگشت خورده است.
نخل هاى ایرانى حدود یک ماه است که از دل خاك جدا 
شــده و بین ایران و قطر آواره هستند. قرار بود نخل هاى 
ایرانى از استان بوشهر به قطر صادر شوند و در فضاى سبز 
جام جهانى مورد استفاده قرار گیرند. اما در روزهاى اخیر، 
مسئوالن قطرى، بار نخل هاى ایرانى را برگشت زده اند. در 
این میان برخى کارشناسان کشاورزى معتقدند که احتمال 
وجود بیمارى در نخــل هاى ایرانى صادرشــده به قطر 
مى تواند از جمله علت هاى برگشت خوردن این نخل ها 
باشد. اما نکته مهمى که باید به آن توجه داشت، این است که 
هنوز کسى نمى داند چرا نخل هاى ایرانى از قطر برگشت 
خورده اند و قرار است چه اتفاقى براى آنها رخ دهد. در چنین 
شرایطى برخى گمانه زنى ها حاکى از آن است که در چنین 
شرایطى شاید نخل هاى ایرانى که میراث ملى ما محسوب 
مى شوند، براى کسب سود بیشتر باغداران، به مصنوعات 

چوبى یا حصیرى تبدیل شوند.
خســرو عمرانى، معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان 
جهاد کشاورزى بوشهر در گفتگو با «رکنا»، درباره چرایى 
برگشت خوردن نخل ها به قطر پاسخ داد: دو محموله نخل 
به تعداد 588 اصله بر اساس مجوزهاى قانونى وزارت جهاد 
کشاورزى به کشور قطر صادر شــده که هر دو محموله 
مرجوع و برگشت خورده اســت. او ادامه داد: این مرجوع 
شــدن نیز معموًال اتفاق مى افتد و در قاعده تجارت بین 

الملل وجود دارد.
عمرانى درباره این مسئله که آیا درختان بیمار یا بد کنده شده 
بودند که برگشت خوردند؟ اظهار کرد: کسى که این درختان 
را صادر کرده است حداقل10 تجربه در زمینه تجارت نخل 
خرما داشته است و با روابط و قواعد بین المللى تجارت در 

این زمینه آشنایى کامل داشته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
بوشهر افزود: درختان مشــکل فنى و بهداشتى نداشتند. 
منتهى تجار وقتى کاالیى را صادر مى کنند از خریدار آخرین 
شرایط کشــور را باید اخذ کنند تا روى محموله ها اعمال 
کنند. اما متأسفانه شرایط جدید به تجار ما اعالم نشده بود.

عمرانى با بیان اینکه یکى از شرایط جدید که باعث برگشت 
خوردن نخل ها شده، گواهى بهداشت گیاهى است که مرکز 
نباتى گمرك آن را صادر مى کند، خاطر نشان کرد: گواهى 
بهداشت گیاهى که درکشور قطر ارائه شده، مخدوش بوده 

است. در حال حاضر پیگیرى هاى حقوقى از طریق واحد 
حقوقى سازمان جهاد کشاورزى در حال انجام است. اما در 
کل هنوز معلوم نیســت آن گواهى مخدوش از کجا آمده 
است این در حالى است که گواهى بهداشت رسمى معتبر 

وجود داشته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
بوشهر در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود گواهى صادر 
شده از سوى جهاد کشاورزى، گواهى مخدوش در قطر ارائه 
شده است، تصریح کرد: این موضوع را باید تاجر پاسخ بدهد 
و هیچ پاســخ قانع کننده اى به ما نداده اند. فلذا ما از تاجر 
شکایت کرده ایم و تاجر باید در دستگاه قضایى پاسخ دهد.

عمرانى در پاسخ به این سئوال که براى این 588 نخل چه 
اتفاقى رخ خواهد داد تشریح کرد: یکى از محموله ها باید به 
صورت حقوقى تعیین و تکلیف شود که 290 اصله را شامل 
مى شود و محموله دیگر باید شرایط ورود مجدد نخل ها را 

به قطر اتخاذ کند تا درصورت صادرات دیگر برگشت نخورد. 
هم اکنون نیز تاجر و ما از شرایط خبر نداریم.

هر نخل ایرانى را چند به قطر فروختند؟
در همین حال رئیس انجمن خرما به «ایلنا» گفته است: 
بر اساس ارزشیابى صورت گرفته از سوى گمرك هر نفر 
نخل حدود 300 دالر فروخته شد. البته هر نخل از نخلداران 
بین یک میلیون و 500 تا سه میلیون و 500 خریدارى شد.

محسن رشید فرخى با بیان اینکه صادرات نخل با هر عنوانى 
از اساس اشتباه بود، گفت: نخل  جزو سرمایه هاى ملى کشور 
محسوب مى شود از این رو من بازگشت آنها را با هر عنوانى 
به فال نیک مى گیرم و امیدوارم پرونده این مسئله همینجا 
با هر میزان ضرر و زیانى که به منابع طبیعى و محیط زیست 

کشور وارد شده است بسته شود.  
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اســتان کرمان، با بیان 

اینکه دیگر این نخل ها قامت راست نخواهند کرد، افزود: 
ممکن است درصدى از این نخل ها نجات پیدا کنند اما این 
احتمال بسیار کم است چراکه مدت زمان زیادى از ریشه 

خارج شدند و در گمرکات ایران و قطر بالتکلیف ماندند.
وى درباره دلیل عودت نخل ها از قطر، گفت: گواهى هاى 
بهداشت این نخل ها از سوى قطر تأیید نشده است آنها بر 
این باورند که در گواهى هاى بهداشــت نخل ها تغییراتى 
اعمال شده و روى آنها دســت برده است. هنوز مشخص 
نشده است که گواهى هاى بهداشتى برچه اساسى و با چه 

نظارتى صادر شده اند.
به گفته رشــید فرخى، قطر میزبان مسابقات جام جهانى 
فوتبال 2022 اســت از این رو آنها باهدف تزیین شهرها و 
ورزشگاه ها اقدام به خرید نخل از ایران کردند. حال که این 
موضوعیت براى آنها به پایان رسیده است امیدواریم که این 

مسئله آخرین پرونده فروش نخل باشد.

بالتکلیفى 290 اصله نخل بعد از 
بازگشت به ایران! 

رکورد پیرترین فرد جهان به یک خراسانى رسیدسیل واکنش هاى منفى علیه رامبد

نگهدارى بز و االغ تا کبوتر و غاز در خانه ممنوع است
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آلودگى هوا شدت مى گیرد
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از تشـدید آلودگى هواى این کالنشـهر تا پایان هفته 
جارى خبرداد و گفت: موج بارشـى از روز چهارشـنبه 
غرب و بتدریج سـایر مناطق اسـتان را فـرا مى گیرد. 
ابراهیم هنرمند با اشـاره به ورود یک سـامانه ناپایدار 
بارش زا به اسـتان از شامگاه چهارشـنبه دهم آذر ماه، 
اظهار داشت: بارش باران روز پنجشنبه غرب و شمال 
غرب و به تدریج دیگر مناطق اسـتان را فرا مى گیرد. 
وى افزود: از سه شنبه تا ساعات اولیه روز پنجشنبه به 
علت استمرار جوى به نسبت پایدار، غلظت آالینده هاى 
جوى در مناطق مرکزى و صنعتى به ویژه کالنشـهر 
اصفهان افزایش مى یابد و در ساعاتى به شرایط ناسالم 

براى عموم شهروندان مى رسد.

تکذیب تجمع اعتراضى
 در سمیرم

تجمع دامداران و عشـایر سـمیرمى مربوط به تمدید 
پروانه چرا بوده و براى اعتراض نبوده است. رئیس اداره 
منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان سمیرم در ارتباط 
زنده اینترنتى با خبر 20 شـبکه اصفهان گفت: تجمع 
دامداران سمیرمى در اداره منابع طبیعى این شهرستان 
براى تمدید پروانـه چراى آن هـا بوده و اعتـراض در 
کار نبوده اسـت. میثم جّبارى افزود: دامـداران تا چند 
روز آینده نیز بـراى پیگیرى به منابـع طبیعى مراجعه 

مى کنند.

گشایش نمایشگاه
 آثار هنرى معلوالن

نمایشـگاه آثـار هنـرى معلوالن بـه مناسـبت هفته 
معلوالن در موزه هنر هاى تزئینى اصفهان گشـایش 
یافـت. مدیـر کل بهزیسـتى اسـتان گفـت: در ایـن 
نمایشگاه که به همت 20 مرکز آموزشى و توانبخشى 
برگزار شـد، آثارى از 200 معلول اصفهانى به نمایش 
گذاشته شده است. ولى ا... نصر، کمک هاى خیران به 
معلوالن را قابل توجه ارزیابى کرد و افزود: به جز یارانه 
ماهانه این افراد، حرفه هاى متناسب با وضعیت جسمى 
به معلوالن آموزش داده مى شود. وى گفت: همچنین 
در حاشیه این نمایشـگاه، مراسـم کارناوال معلوالن 

اوتیسم برگزار شد.

فاز دوم اصالح شبکه آب 
خیابان سپه

فاز دوم عملیات اصالح شبکه آب خیابان سپه به طول 
240 متر با لوله 200 میلى متر پلى اتیلن انجام شد. به 
گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، این عملیات که 
با هدف تعویض لوله فرسوده در این خیابان انجام شد، 
توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى 
آب آبفا منطقه در 10 روز انجام شد. گفتنى است تمامى 

انشعابات در مسیر این خط لوله نیز تعویض گردید. 

اصالح و توسعه شبکه آب 
عملیات اصالح شبکه آب کوچه قائدان خیابان هاتف 
به طول 30 متـر و با لوله پلى اتیلـن 110 میلى متر در 
مدت 2 روز انجام شـد. به گـزارش روابط عمومى آبفا 
منطقه یک، همچنیـن در عملیات هاى دیگر شـبکه 
آبرسانى کوچه تحویلیان خیابان ولیعصر به طول 20 
متر و کوچه شمس خیابان نیرو به طول 15 متر توسعه 
یافت. گفتنى است اقدامات فوق توسط پیمانکار  انجام 

شده است.

چند نفر دوز سوم را گرفتند؟
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان گفت: 
48 هزار و 776 نفر در شهرسـتان هاى تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ُدز سوم واکسن کرونا را 
دریافت کرده اند. پژمان عقدك اظهار داشت: از ابتداى 
اجراى طرح واکسیناسـیون کرونا در شهرستان هاى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تاکنون 
6 میلیون و 361 هزار و 425 ُدز واکسن کرونا در استان 

اصفهان استفاده شده است.

خبر

کارشناس ایدز معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: 54 نوزاد سالم از مادران مبتال به ایدز در 
این استان از سال 81 تا کنون متولد شدند که چهار مورد 

آن در سال جارى بود.
مرجان مشکوتى افزود: کل موارد شناسایى شده مبتالبه 
اچ آى وى مثبت در استان اصفهان تا آبان امسال را 795 
نفر شــامل 641 مرد و 154 زن اعالم کــرد و گفت که 

تاکنون 329 نفر از بین آن ها فوت کردند.
مشکوتى بابیان اینکه بر اساس آمار تجمیعى از ابتداى 
شناسایى بیماران ایدز تاکنون 60 درصد از راه هاى انتقال 
اچ آى وى در استان اصفهان اعتیاد تزریقى، 32 درصد 

رابطه جنسى، پنج درصد نامشــخص، 2 درصد مادر به 
کودك و یــک درصد انتقال خون بوده اســت، تصریح 
کرد: در سال هاى اخیر اگر آمار ساالنه را در نظر بگیریم 
انتقال از طریق رابطه جنسى نسبت به سایر موارد، سهم 

بیشترى دارد.
مشکوتى ادامه داد: در 6 ماه نخســت امسال در استان 
اصفهان نیز بیشتر موارد انتقال اچ آى وى در موارد جدید 

شناسایى شده، ارتباط جنسى بوده است.
تاکنون حدود 42 هــزار و 933 بیمار مبتالبه اچ آى وى 
مثبت در کشور شناسایى شده اند که 81 درصد آن ها مرد 

و 19 درصد زن هستند.

رئیس کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: به کمک معاونت شهرسازى و 
دیگر ارگان هاى شهردارى توانستیم منافذ فساد به ویژه در 

شهرسازى را پیگیرى و شناسایى کنیم.
احمدرضا مصور گفت: شوراى شهر چند هدف واحد و مهم 
را در ابتداى کار دوره ششم سرلوحه کار قرار داد مثل تسهیل 
مراجعه شهروندان و پیگیرى روند امور افراد همچنین مبارزه 
با فساد که این موضوعات را از همان ابتدا اعالم کردیم تا در 
آینده پاسخگوى مطالبات شهروندان باشیم.مصور تصریح 
کرد: به کمک معاونت شهرســازى و دیگــر ارگان هاى 
شهردارى توانستیم منافذ فســاد به ویژه در شهرسازى را 

پیگیرى و شناسایى کنیم، چون 90 درصد از شکایات مرتبط 
با معضل و فساد به وجود آمده، در این حوزه است.

وى گفت: سو استفاده از صداقت شــهروندان، ناآگاهى و 
پاســخگو نبودن مدیران اجرایى موجب ازدیاد شــکایات 
در حوزه شهرسازى مى شود لذا شــهروندان با راه اندازى 
شهردارى الکترونیک و با چند کلیک ساده مى توانند درباره 
اراضى شــهرى و کاربرى آن ها اطالعات کافى را کسب 
کنند.مصور افزود: یکى دیگر از تعهدات شوراى ششم عزم 
جدى براى مبارزه با مفاسد شهرى بوده و قرار نیست تعداد 
معدودى از افراد فاســد اصالت کارمندان و کارکنان حوزه 

مدیریت شهرى و شهردارى را خدشه دار کنند.

شناسایى منافذ فساد 
در شهرسازى اصفهان

ایدز 329 نفر را در اصفهان
 به کام مرگ کشاند

اگرچه طى چند ماه گذشته برخى اخبار حکایت از آن 
دارد که شهرك نیروى هوایى واقع در منطقه خانه 
اصفهان، به دلیل پیشــروى فرونشست مخروبه و 
خالى از سکنه شده است، اما ساکنان و مالکان این 
شهرك دلیل تخلیه منازل این شهرك را تخریب 

ساختمان ها بر اثر فرونشست نمى دانند.
شهرك نیروى هوایى واقع در منطقه خانه اصفهان 
در شمال این شهر به مساحت 320 هزار مترمربع 
فضاى کلى و حدود 230 هزار مترمربع شامل 412 
پالك مسکونى است که مساحت هر پالك آن بین 
400 تا بیش از 1000 متر مربع اســت. از این تعداد 
پالك حدود 30 پالك امالك شــخصى است که 
هنوز ساکن آن هستند و ســایر پالك ها در اختیار 
کارکنان نیروى هوایى بود که تا اوایل امســال در 
خانه هاى سازمانى این شهرك ســاکن بودند. در 
حال حاضر تعدادى آپارتمان و مجموعه مسکونى 
(حدود 30 واحد مســکونى) در این شهرك وجود 
دارد که ساخت آنها عمدتا مربوط به دهه 60 است.

این شهرك با داشــتن فروشــگاه، پارك بازى و 
هم چنین چند مدرســه، حدود 100 نفر ساکن دارد 
و به نوعى رفت و آمد ســاکنان در شهرك نیروى 

هوایى برقرار و زندگى در آن جریان دارد.
رئیس هیئت امناى شــهرك نیروى هوایى واقع 
در منطقه خانــه اصفهان دربــاره وضعیت فعلى 
این شهرك به ایســنا، توضیح داد: اگرچه ما منکر 
موضوع فرونشســت زمین در اصفهان نیستیم، اما 
موضوع مطرح شده درباره تخلیه اهالى این شهرك 
به دلیل فرونشست را تکذیب مى کنیم و این مطلب 

نادرست است.

قاســم مکتوبیان گفت: بر اساس مدارك موجود از 
ســال 1352 مالکیت مجموعه خانه هاى شهرك 
نیروى هوایى خانه اصفهان بــا وزارت دفاع بود و 
از ســال 1357 کارکنان نیــروى هوایى در منازل 
این شهرك مستقر و تا ســال 1397 در این منازل 

مستاجر بودند.
وى ادامه داد: مطابق تفاهم نامه اى از سوى فرمانده 
ارتش و وزارت دفاع، دستور رهاسازى و فروش این 
امالك به عنوان امالك مازاد ابالغ و قرار شد پول 
آن به خزانه واریز شــود. قرار شــد این کار از سال 
1397 انجام شود، اما به دالیلى تخلیه مطابق برنامه 
زمان بندى انجام نشد و در پى مشکالتى که در این 
راه وجود داشت، تخلیه ساکنان که به نوعى پرسنل 
نیروى هوایى ارتش بودند، تا سال 1400 به طول 
انجامید تا این پرسنل به طور کامل این شهرك را 

ترك کنند.
مکتوبیان با بیان اینکه وزارت دفاع این خانه ها را به 
تعاونى هاى مسکن واگذار کرد و برخى صاحبان این 
خانه ها در نهایت ملک خود را به دیگران فروختند، 
توضیح داد: در حال حاضر مالکان جدید این خانه ها 
بعــد از گرفتن مجوزهــاى الزم از شــهردارى و 

...مشغول ساخت و ساز هستند.
وى تصریح کرد: ما منکر فرونشســت در اصفهان 
نیستیم، اما دلیل رفتن ساکنان این شهرك از منازل 
خود فرونشست نبوده و ترك هاى عمیق خانه هاى 
این شهرك به دلیل بازسازى نشدن ساختمان هاى 
آن و قدمت حدود 50 ساله این منازل است، چرا که 
ساکنان آن به نوعى مستاجر بودند و هیچ گاه براى 

بازسازى و تعمیر آن اقدام نکردند.

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: امربه معروف و نهى از منکر باید همگانى شود 
و صرف اینکه سیاست گذارى شود ولى در جامعه کار 

عملى انجام نشود تأثیرى ندارد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد روز دوشنبه در 
اولین جلسه ســتاد احیاى امر به معروف و نهى از 
منکر استان اصفهان در دولت جدید افزود: به خاطر 
اینکه نهى از منکر در جامعه خیلى ُسســت انجام 
مى شود  هرروز مى بینیم گناه ها چه از منظر حجاب 
و کارهاى دیگر و کارهاى اقتصادى که در آن تقلب 

صورت مى گیرد بیشتر مى شود.
به گفتــه وى، اگر مردم نســبت بــه کار دیگران 
بى تفاوت شدند بقیه اعمال هم ترك مى شود چیزى 

که همه اعمــال و واجبات را زنــده نگه مى دارد و 
ُمَحَرمات را خاموش مى کند با تفاوت بودن انسان ها 
نسبت به همدیگر است زیرا بى تفاوتى باعث سرد 

شدن و از بین رفتن دستورات الهى مى شود.
امام جمعه اصفهان همچنین  امربه معروف و نهى 
از منکــر را در رأس واجبات اجتماعى برشــمرد و 
گفت: اعتقادات ما برخــى اجتماعى و برخى فردى 
اســت که این فریضه جزو عبادت هاى اجتماعى 

محسوب مى شود.
وى تصریح کرد: کسى که در مقابل منکر و گناهى 
که دیگرى انجام مى دهد، عکس العملى نشان ندهد 
گناهش همپاى اوســت و مانند کسى است که آن 

منکر را انجام داده است.

رئیس امور آزمایشگاه هاى حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان از افزایش 48 درصدى روزهاى آلوده 

این کالنشهر در هشت ماهه سال جارى خبر داد.
برپایه آمار اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان این کالنشــهر از ابتداى سال جارى تا روز 
دوشــنبه هشــتم آذرماه هیچ روز پاکى نداشته اما 
در این مــدت 156 روز هواى قابل قبول (ســالم)، 
91 روز ناســالم براى گروه هاى حســاس و هفت 
روز ناسالم براى عموم شــهروندان را تجربه کرده 
است. این در حالى اســت که بررسى هاى روزانه و 
ساعتى شاخص هواى اصفهان تاکنون نشان داده 
که هواى این شهر در بسیارى از ساعات شبانه روز 

بر مدار ناسالم قرار دارد و شــاخص روزهاى سالم 
ثبت شده نیز در سال جارى بین میانگین 80 تا 100 
AQI بوده اســت که نزدیک به مرز شاخص ناسالم

 به شمار مى رود.
بابک صادقیان رئیس امور آزمایشگاه هاى حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه روزهاى 
ناسالم این کالنشهر از ابتداى سال تا پایان آبان ماه 
سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 48 
درصد افزایش یافته اســت، اظهار داشت: شرایط 
کیفى هوا امسال نســبت به سال پیش نامناسب تر 
است و در هشت ماهه ســال جارى 154 روز هواى 

سالم ثبت شده است.

چرا ساکنان شهرك نیروى هوایى اصفهان 
این شهرك را ترك کردند؟

امر به معروف جزو عبادت هاى اجتماعى است

افزایش 48 درصدى روزهاى آلوده اصفهان

آرمان کیانى
روز گذشته دو پایگاه اطالع رسانى سراسرى، اظهارات 
دو مقام مســئول اصفهانى را بازتــاب دادند که هردو 
عملکرد مسئولین در تشــدید بحران آب در اصفهان را 

یادآورى کرده بودند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى انتخاب، فرماندار اصفهان 
در این باره گفت: ریشه اصلى اتفاقات اخیر بحث کمبود 
شدید آب و خشک شدن زاینده رود است که متاسفانه 
رفتارهایى، علیرغم تذکر مقام معظم رهبرى در ســال 
1389 به مسئولین اســتان هاى مختلف و نمایندگان 

مجلس اتفاق افتاد.
محمد على احمدى گفت: در دهه هاى اخیر، مسئوالن 
مسئله حل معضل آب را به سطح مردم جامعه تنزل دادند 
و در ادامه بعضى افراد موثر و مسئول در چند استان فالت 
مرکزى مرتب در این اختــالف دمیدند که حاصل آن 

تشدید اختالفات و واکنش هاى مردم شده است.
فرماندار اصفهان عنوان کرد: امروز ما مواجه هستیم با 
مطالبه کشاورزان اصفهانى برابر قانون و برابر با استفتایى 
که از رهبر معظم انقالب شده اســت، بنابراین مطالبه 
قانونى و شرعى اســت چرا که بیان مى شود در زمانى 
کشاورزان بابت حق آبه، پول پرداخته اند و حق برداشت 

آب را دارند، این یک امر قطعى است.
وى ابراز کرد: کشاورزان اطالعات کافى و درستى دارند 
و مى دانند کدام حرف درســت است و کدام حرف غلط 

است و اعتراض شان از این منظر هم مى باشد.
احمدى اذعان کرد: کشاورزان در شرق و غرب اصفهان 
به شدت مشکل معیشــتى دارند و بسیارى از درختان و 
باغ هاى آن ها بر اثر بى آبى خشک شده و در حال از بین 

رفتن مى باشد.
وى ابراز کــرد: سیاســت ها و بدرفتارى هــاى برخى 

مســئولین منجر به بى توجهى به حق این کشاورزان 
شده است و تشدید اعتراضات مردم را دنبال داشته است.

فرمانــدار اصفهان افــزود: از طرف دیگر درخواســت 
کشاورزان این است که اگر آب نیست و به ما قرار است 
خسارت بدهید، باید خســارت عدم کشت و کشاورزى 
پرداخت شود، نه خســارت حق آبه و پول آب فقط داده 

شود.
وى بیان کرد: از جمله حرف هاى کشاورزان اصفهانى 
این است که اگر آب نیســت براى همه نباشد و اگر هم 
آب کم است براى همه کم باشد، نه آنکه برداشت هاى 
باالدســت رودخانه زیاد و انتقال آب به دیگر استان ها 
انجام شود، ولى حقابه به کشاورزان اصفهانى داده نشود.

احمدى تصریح کرد: در این باره جهاد کشاورزى هم هیچ 
کار موثرى را در جهت اصالح الگوى کشت انجام نداده 
و طى سال هاى گذشته این روند الگوى کشت تغییرى 

نکرده است.
وى اضافه کرد: بى توجهى دولت گذشــته نســبت به 
مطالبات مردم باعث نارضایتى ها در شهر ها و روستا ها 
شده است و امروز مواجه هستیم با صندوق هاى خالى و 
سد هاى خالى، همچنین با توجه به اعتراضات انباشته 
شده کشاورزان و خلف وعده مســئولین، دیگر اعتماد 

آن ها از بین رفته است.

مشــکل کشــاورزان از زبان معاون آب 
منطقه اى

در همین حال، نشست جمعى از اساتید و نخبگان حوزه 
علمیه اســتان اصفهان با حضور فرمانــدار اصفهان و 
معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان، به 
همت سازمان بسیج اساتید و نخبگان حوزه هاى علمیه 
استان اصفهان پیرامون مشکالت زاینده رود و کمبود 

آب، برگزار گردید.
به گزارش خبرگزارى حوزه، محمــد رائجیان، معاون 
شرکت آب منطقه اى اصفهان در این جلسه اظهار کرد: 
آنچه که حقیقت اســتان همجوار اصفهان اســت، فقر 
و محرومیت ناشى از بى تدبیرى اســت، آب در استان 
همجوار بیش از 20 برابر مصرف شــهروندان اســتان 
اصفهان در دسترس است، اما تدبیر اســتفاده از آب و 

مدیریت صحیح در دسترس نیست.
وى بیان کرد: شهرهاى همجوار ما هم کم آب هستند؛ 
اما بى تدبیرى مسئوالن در تهیه طرحهاى اجرایى و در 
اختیار قرار دادن آب به مردم مشکل اصلى امروز ماست.
معاون شــرکت آب منطقه اى اصفهان افزود: اگر آب 
پشت سد از حدى کمتر شــود، این سد بلند به مخاطره 
مى افتد؛ چرا که براى سالیان متمادى آب را در تراز هاى 
باال نگه داشته اســت. وى تاکید کرد: این سازه بتنى به 
ظاهر جامد، اما به باطن زنده است و به رفتار آب واکنش 

نشان مى دهد.
رائجیان عنوان کرد: اگر آب پشت ســد برداشته شود، 
آسیب مى بیند، چون طى سال ها شکل به خصوصى به 
خود گرفته و تمایل دارد به حالت اولیه برگردد و در نهایت 
ترك در آن ایجاد مى شــود که به این وضعیت پایدارى 

سد مى گویند.
وى با بیان اینکه کشاورزان حاضر به پذیرش این مسئله 
نیســتند و خواستار جارى شــدن آب مى باشند، گفت: 
بهترین پیشنهاد این است که چون باغات غرب استان 
در حال حاضر آب کمترى نیاز دارند و شرق که نیاز به آب 
واقعى براى زراعت دارد، آب بیشترى به شرق بدهیم، 
ولى کشاورزان غرب به این پیشنهاد تمکین نمى کنند و 
ادعا کرده هر چقدر به کشاورزان شرق دادید، باید به ما 
هم همان قدر آب بدهید و عمده مشکالت ما این است.

فرماندار و معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان تشریح کردند

ریشه تشدید بحران آب 
در اصفهان چیست؟

رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى اســتان اصفهان زمــان مراجعه 
شهروندان به سامانه اینترنتى تعویض پالك را اعالم کرد.

سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد:  شــهروندان مى توانند جهت 
دریافت خدمات اینترنتى تعویض پالك در ســاعت هاى 8 و 9 صبح به 

سایت rahvar۱۲۰ و یا سایت Sakha.epolice.ir مراجعه کنند.
وى افزود: با ارائه این خدمت بیش از 75 تــا 80 درصد فرآیند تعویض 
پالك خودرو در منزل و از بستر اینترنت انجام گرفته و در وقت و هزینه 

شهروندان صرفه جویى بسیارى مى شود.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: در این طرح بعد 
از انجام مراحل ثبت نام اینترنتى، شهروندان به مرکز شماره یک تعویض 
پالك در شهرك آزمایش مراجعه کرده و بدون اینکه از خودروى خود 
پیاده شوند مراحل بازدید، دریافت اســناد جدید و فک پالك خودرو در 

مدت زمان کمتر از 15 دقیقه انجام مى شود.

از ابتداى همه گیرى کرونا تاکنــون 17 هزار و 
19 نفر در استان اصفهان (به جز کاشان و آران و 

بیدگل) جان خود را از دست دادند.
از ابتداى همــه گیرى کرونا تا روز دوشــنبه8 
آذرماه یک میلیون و 242 هزار و 257 نفر بیمار 
مشکوك و قطعى مبتال به کرونا در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان در 22 شهرستان استان 
شناسایى شد که از این تعداد، ابتالى 425 هزار و 

666 نفر قطعى بوده است.
طى این مدت 183 هزار و 357 بیمار کووید19 در 
بیمارستان هاى استان اصفهان بسترى شدند که 

از این تعداد 123 هزار و 516 بیمار بهبود یافتند.
در شبانه روز منتهى به روز دوشنبه نیز، 172 مورد 

مثبت ابتالى قطعى به کرونا در استان اصفهان 
شناسایى شد. در این مدت همچنین 101 بیمار 
جدید در بیمارستان هاى اســتان بسترى شد، 
درحالى که 114 بیمار بهبود یافته از بیمارستان ها 

مرخص شدند.
هم اکنون 553 بیمار در بیمارستان هاى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بسترى 
هســتند که حال 115 بیمار وخیم اســت و در 
بخش هاى آى سى یو بیمارســتان ها بسترى 

هستند.
در شبانه روز منتهى به روز دوشــنبه 11 بیمار 
مشکوك و قطعى مبتال به کرونا در استان فوت 

کردند.

کاهش زمان فرایندمرگ 17 هزار نفر بر اثر کرونا در اصفهان
 تعویض پالك خودرو
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ســید جواد هاشــمى مى گوید: بابت این همه هجمه، بداخالقى و 
قضاوت نسبت به خودم خسته شدم. 

هنوز یک هفته از شروع اکران فیلم کودك «شهر گربه ها» ساخته 
سید جواد هاشمى نگذشــته که کارگردان اعالم کرده در پاسخ به 
اعتراض برخى ها فیلمش را اصالح مى کند، این در حالى است که به 
نظر مى رسد بیش از آنکه  فیلم زیر تیغ حاشیه ها باشد، خود سیدجواد 

هاشمى است که در تیررس حساسیت ها قرار دارد. 
هاشمى که بیشتر براى بازى در فیلم ها و سریال هاى دفاع مقدسى 
شناخته مى شود، چند سالى است تالشى جدى را براى ساخت فیلم 
در حوزه کودك و نوجوان شــروع کرده و تا کنون حدود هفت فیلم 

سینمایى ساخته که برخى از آن ها هنوز به اکران نرسیده اند.
او چندى قبل فیلم «شــهر گربه ها» را در جشنواره بین المللى فیلم 
کودك و نوجوان رونمایى کــرد و اگرچه اکــران در این روزهاى 
کرونایى ریسک باالیى دارد، اما تصمیم گرفت به دلیل هزینه  زیاد 
تولید و چند فیلم اکران نشده اش، «شهر گربه ها» را راهى سینماها 

کند تا بخشى از بدهى هایش را جبران کند.
این فیلم در تمام اطالع رسانى هاى گذشته با محور استکبارستیزى 
و نقد مهاجرت جوانان و خانواده ها معرفى مى شــد و حتى نام یکى 
از بازیگران فیلم «ترامپ» درج مى شــد، ولى در حالى که هنوز به 
فروش 200 میلیون تومان هم نرسیده به دلیل رقص و آنچه انحراف 
کودکان عنوان شده، مورد انتقاد قرار گرفته تا جایى که کمپینى علیه 

این فیلم و با هدف لغو اکرانش به راه افتاده است. 
اگرچه فیلم هاى سینمایى و حتى سریال هاى تلویزیونى متعددى تا 
به حال اکران و پخش شده که بنا به داستان، رقص در آن دیده شده 
اما این حاشیه ها کار را به جایى رسانده که سیدجواد هاشمى تصمیم 
به اصالح فیلم گرفته؛ اصالحى کــه قطعًا هم هزینه زیادى در این 
شرایط دارد و هم، زمان بر است  ولى مهم تر از این ها دو پرسش را نیز 
به همراه دارد؛ اینکه نقش سازمان سینمایى و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى دولت سیزدهم که شوراى پروانه نمایش جدیدش یک هفته 
قبل به این فیلم مجوز اکران داده، چیســت؟ آیا همراهى با اصالح 
این فیلم به معناى کوتاه آمدن از مجوز صادر شده توسط شورا و رد 

تصمیم اعضاى آن نیست؟    

در این باره جواد هاشــمى که نســبت به اتفاق هــاى پیش آمده 
گله مند اســت و در عین حال ترجیح مى دهد دربــاره انتظار خود از 
مسئوالن سینمایى اظهارنظرى نکند، بیان کرد:  متاسفانه با حذف 
برخى پالن ها تمام دى ســى پى ها باید تغییر کند، فیلم باید دوباره 
صداگذارى و نیز بار دیگر اصالح رنگ شود. این کار گرفتارى خیلى 
زیادى پیش روى من خواهد آورد که جــدا از هزینه هاى تحمیلى، 

امیدوارم تا پایان هفته به انجام برسد.
این بازیگر و کارگردان که چند ماه قبل بخاطر بازى در سریال شبکه 
نمایش خانگى «زخم کارى» به کارگردانى محمدحسین مهدویان 
حاشیه ساز شد و از همان زمان بیشتر زیر ذره بین قرار گرفت، تاکید 
دارد: «نســبت به من و آثارم حساسیت ایجاد شــده است و کامال 
مشخص است که اگر من ســازنده یکى دو فیلم دیگرى که االن 
در حال اکران است بودم، حتما جماعت حزب اللهى اجازه اکران آن 
را نمى دادند. براى من سوال است که اگر پالن هاى رقص سریال 
«پایتخت» را کنار هم بگذارند و یک تیزر بسازند آیا کسى اعتراض 
مى کند و کمپین به راه مى افتد؟ خیر، این شرایط براى "من" درست 
شــده وگرنه چنین چیزى اپیدمى شــده و در جامعه و خانه ها رخ 

مى دهد، در سریال ها هم دیده مى شود. 
او ادامه داد: با این حــال تصمیمم براى حــذف برخى پالن ها نه 
بخاطر شــیطنت هاى بعضى خبرگزارى ها بلکه به این خاطر است 
که متاسفانه برخى افرادى که اصًال فیلم را ندیده اند با قضاوت جلو 
مى روند و من این کار را مى کنم تا یــاد بگیریم به همدیگر احترام 
بگذاریم. امیدوارم آن ها نیز به من احتــرام بگذارند، فیلم را ببینند و 

متوجه شوند که قضاوت شان درست نبوده است.
هاشمى در پاسخ به اینکه آیا براى هزینه  این اصالح تحمیلى سازمان 
سینمایى پشتیبانى مالى خواهد کرد یا خیر؟ گفت:  حتى اگر کمک 
کنند شــاید خیلى فرقى نکند، چون واقعیت این است که من دیگر 
بابت این همه هجمه، بداخالقى و قضاوت نســبت به خودم  خسته 
شدم. من آدمى مذهبى هستم و اینکه مذهبى ها متوجه نشدند که 
من چه مى کنم و چه مى گویم برایم بســیار غم انگیز اســت. فکر 
مى کنم یا باید کوتاه بیایم و یا شاید باید این کار را کنار بگذارم و از 

این به بعد هم با لباس به استخر بروم!

پاسخ سید جواد هاشمى به انتقادها از او و فیلم جدیدش:

از این به بعد
 با لباس به استخر مى روم!

سید جواد یحیوى:
بعید است دوباره 
به عنوان مجرى با 

تلویزیون همکارى کنم

جواد یحیوى که براى آینده تئاتر چندان خوش بینى 
نیست، مى گوید که دل خوشى از زندگى مدرن ندارد 
و فکر مى کند انسان در دوران کهن به روح زندگى 

نزدیک تر بوده است.
این بازیگر که این روزها با نمایش «برلینگتون» روى 
صحنه است در دوران کرونا در دو نمایش به ایفاى 
نقش پرداخته است، البته شیوه هاى جدید تبلیغات 
تئاتر را چندان کارآمد نمى داند و در این باره مى گوید: 
چند سالى است که تبلیغات تئاتر در فضاى اینستاگرام 
متمرکز شده است که تجربه نشان داد کارایى ندارد. 
شاید از نظر خودمان اطالع رسانى کرده باشیم ولى 
افراد فعال در این رسانه ترجیح مى دهند وقت خود 
را در همان فضاى مجازى سپرى کنند تا در دنیاى 
واقعى. وقتى شما ُپســتى در اینستاگرام مى گذارید، 
مدام الیک مى خورد ولى وقتى در سالن تئاتر روى 
صحنه مى روید، از آن کسانى که مطلب شما را الیک 
کرده اند، خبرى نیست چون حضور در فضاى مجازى 
راحت تر است تا اینکه فرد، بخواهد وقت بگذارد و از 
خانه بیرون بزند و بلیت بخرد و در سالن به تماشاى 

تئاتر بنشیند.
او با اشــاره بــه اینکه الزم اســت در شــیوه هاى 
اطالع رســانى تجدید نظر کنیم، ادامــه مى دهد: 
نمى خواهم  تجربه هاى بشــر را در فضاى مجازى 
زیر سئوال ببرم ولى این فضا افراد را کمى بد عادت 
کرده است و دوست دارد همه چیز را همان جا با یک 
اشاره انگشت به دست بیاورد. دوران کرونا نشان داد 
بخش هایى از زندگى ما به حضور فیزیکى نیاز چندانى 
ندارد. همچنانکه آموزش در مدارس و دانشگاه ها به 
فضاى مجازى منتقل شده است و این وضعیت نشان 
داد شاید الزم است درباره حضور فیزیکى در برخى 

موارد، تجدید نظر کنیم. 
یحیوى که دل خوشى از دوران مدرن زندگى ندارد، 
ادامه مى دهد: اساسا با تجربه هاى مدرن زندگى بشر 
موافق نیستم و خیلى دل خوشى از آن ندارم. ممکن 
است آدم واپس گرایى به نظر بیایم ولى زندگى بشر 
را در دوران کهن بیشتر دوست مى دارم چون زیست 
آدم ها به روح زندگى نزدیک تر بوده است اما این بزك 
دوزك هاى دوره مدرن و افزودنى هاى دیگرى که 

به زندگى اضافه شده، ارتباطى به روح زندگى ندارد.
سید جواد یحیوى که براى بسیارى از مردم به عنوان 
مجرى تلویزیون شناخته شده است، درباره حضور 
دوباره اش در این رسانه بعد از سال ها ممنوع الفعالیتى 
مى گوید: خیلى بعید اســت دوباره به عنوان مجرى 
با تلویزیون همکارى کنم. در چند ماه گذشــته به 
اجراى چند برنامه دعوت شــدم ولى خیلى ذوق و 
عالقه اى نداشتم. فاصله اى که از تلویزیون گرفتم، 
صرفا فیزیکى نیست. ذهن و باورمان هم از هم دور 
شده است. شــاید در فضاى اجرا، کارایى گذشته را 
نداشته باشم و فکر نمى کنم دیگر به عنوان مجرى 
در تلویزیون دیده بشــوم. ممکن اســت به عنوان 
بازیگر یا گفتگو کننده اى که به صورت غیر مستقیم 
گفتگو داشته باشد، برایم جذابیتى ایجاد کند اما با این 
تلقى که از کار رســانه اى در تلویزیون مان هست و 
مجرى هایش هم عموما به داناهــاى کلى تبدیل 
شده اند، دوســت ندارم اجراى برنامه داشته باشم. 
چندى پیش مجرى یــک برنامه صبحگاهى بعد از 
خواندن تیتر هم خبر آنچنــان درباره آن اظهار نظر 
مى کرد که گویى فرمانرواى یک ســرزمین است و 
حتما باید درباره هر پدیده اى نظرى بدهد راه نجاتى 

بیابد. من اهل این کار نیستم.

 حمید نعمت ا... فرم حضور در جشنواره فجر را با فیلم «قاتل و وحشى» پر کرده است.
در هفته هاى گذشته صداگذارى فیلم حمید نعمت ا... تکمیل و میکس نهایى و اصالح رنگ آن انجام شده تا نسخه 

نهایى «قاتل و وحشى» آماده نمایش شود.
حال با پایان مراحل فنى فیلم «قاتل و وحشى» این فیلمساز بار دیگر متقاضى شرکت در جشنواره فجر شد. 

حمید نعمت ا... فیلم «قاتل و وحشى»  در دو دوره قبلى جشنواره فجر خواستار شرکت در این رویداد بود که یک 
بار به دلیل مشکل مالکیت و بار دیگر مخالفت شوراى پروانه نمایش سازمان سینمایى، فیلم در اختیار جشنواره 

قرار نگرفت. 
از آنجا که در دو سال قبل «قاتل و وحشى» براى هیات هاى انتخاِب جشنواره فجر نمایش داده نشده و این فیلم 
هنوز نمایش داخلى و خارجى نداشته، بر اساس فراخوان چهلمین جشــنواره فیلم فجر، بررسى این فیلم توسط 

هیات انتخاب جشنواره مى تواند بالمانع باشد.
طبق اعالم دســت اندرکاران این فیلم، نسخه نهایى «قاتل و وحشــى» در روزهاى آینده به دفتر جشنواره فجر 

تحویل داده مى شود.
لیال حاتمى، امین حیایى، شهرام حقیقت دوست، ستاره اسکندرى، عزت ا... رمضانى فر، شهرام قائدى، على اعالئى 
و سام  نورى از جمله بازیگران این فیلم هستند که به طور خاص لیال حاتمى، امین حیایى و شهرام حقیقت دوست 

بازى قابل توجهى دارند. 
در خالصه داستان «قاتل و وحشى» آمده است: «"زیبا“، مهیاى عروسى دخترش مى شود که بطور اتفاقى اسیر 
یک باند گانگسترى مخوف مى شود. او سعى مى کند از این بند خود را رها کند. وقت زیادى ندارد، چون دخترش 
نیز بى خبر از همه چیز عازم همان جاست و این اتفاقى اســت که نباید بیفتد. ”زیبا“، براى نجات خود و دخترش 

مى جنگد».

نمایش فیلم توقیفى «قاتل و وحشى»
 در جشنواره فجر؟

فصل سوم سریال «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل سامان در حالى کلید خورده که 
قرار است این مجموعه تلویزیونى براى پخش در عید نوروز آماده شود. در نخستین 
روز از تصویربردارى ســریال «زیرخاکى» ژاله صامتى و رایان سرلک در یکى از 

محالت تهران مقابل دوربین سامان رفتند.
ضبط این سریال که براى پخش در نوروز 1401 از شبکه یک سیما تولید مى شود، 

فعًال در تهران ادامه خواهد داشت.
فصل دوم «زیرخاکى» با به اسارت رسیدن فریبرز و ناصرى به دست نیرو هاى بعثى 

در جبهه به پایان رسید.

چندى پیش با برگزارى بیست و یکمین دوره از جشن حافظ، ژاله صامتى به عنوان 
بهترین بازیگر زن کمدى و پژمان جمشیدى به عنوان بهترین بازیگر مرد کمدى به 

خاطر بازى در فصل هاى اول و دوم سریال «زیرخاکى» انتخاب شدند.
در همین حال ژاله صامتى بازیگر نقش پرى در سریال زیر خاکى گفت: اینکه مردم 
سریال زیر خاکى را دوست دارند و محبوب قلوب مردم بوده و زن و مرد با آن همذات 

پندارى مى کنند خیلى خوشایند و جذاب است.
وى با بیان اینکه من عاشق لحظه به لحظه بازى در زیر خاکى هستم افزود: اینکه 
این سریال در یک دهه خاص روایت مى شود سختى هایى دارد. زن هاى آن روزگار 
مخاطب را یاد مادر، خاله و عمه هاى شان مى اندازد. من در پرى، مادر، زن دایى و 

زن عمویم را بازى کردم، با اینکه در آن دهه بچه بودم.
صامتى با اشاره به ارتباط شخصیت پرى با مخاطب ادامه داد: من نقش هایم را از 
خود مردم انتخاب مى کنم و در همه فیلم ها آدم هایى را که بازى کردم واقعى بودند.
او درباره بازى کنار پژمان جمشیدى اظهار داشت: بازى در کنار ایشان اتفاق خوبى 

است؛ این پنجمین کارى بود که با پژمان جمشیدى داشتم.
صامتى درباره نقش مادر یک پسر بازیگوش در زیر خاکى افزود: من در این سریال 
نقش مادرى را داشتم که در آن دوره زیســت نکرده ام و مادرى کردن براى چنین 
فرزندى در آن دوران ســخت تر از ماجراهاى دیگر است ولى به هر حال کار تیمى 

کردن سختى ها را جذاب تر مى کند.
این بازیگــر تصریح کرد: در ســریال ها بــازى نمى کنم اما بــازى در زیرخاکى 

استثنا بود.

فصل سوم «زیرخاکى» به نوروز مى رسد

«جوکر» رکورد زد
مســابقه «جوکــر» جدیدتریــن محصــول فیلیمو بــا اســتقبال مخاطبان

 روبرو شد.
طبق اعالم روابط عمومى فیلیمو، قســمت اول مسابقه «جوکر» در 16 ساعت 
نخست، رکورد تماشاى یک مجموعه در نمایش خانگى را به نام خود ثبت کرد.

رئالیتى شو «جوکر» توانست در 16 ســاعت اولیه انتشار به رکورد 10 میلیون و 
249 هزار و 380 دقیقه تماشا برسد.

در فصل نخست این مسابقه سام درخشانى، امیر مهدى ژوله، امین حیایى، هومن 
حاج عبداللهى، بیژن بنفشه خواه، امیر کاظمى، سهیل مستجابیان و رضا نیکخواه 

حضور دارند.
سیامک انصارى میزبانى این بازى را بر عهده دارد. على لک پوریان هم به عنوان 

بازیگر ثابت، در این مسابقه حضور دارد.
این برنامه جدیدترین اثر استودیو برنامه سازى «قرن جدید» محسوب مى شود. 

رئالیتى شو «جوکر» شنبه ها ساعت 8صبح به صورت اختصاصى از پلتفرم فیلیمو 
پخش مى شود.

 چند روز پیش یکى از کاربران فضاى مجازى در متنى یادآور شد که 
موسیقى متن سریال «خاتون» ســاخته کیهان کلهر شباهت هاى 

فراوانى به موسیقى متن بازى کامپیوترى «خداى جنگ 2 » دارد!
وى در جزئیات مطلب ارسالى خود نوشــته: «همانطور که در جریان 
هستید مدتى اســت که هشت قسمت از ســریال پرستاره "خاتون" 
پخش شده و بســیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفته. با وجود لیست 
بلند باال از بازیگران و ستارگان برجسته  سینما و تلویزیون در سریال 
"خاتون"، یکى از نکات قابل توجه این ســریال مربوط به موسیقى و 

انتخاب "کیهان کلهر" به عنوان سازنده  اصلى و موسیقى تیتراژ سریال 
بوده که بى شک همکارى و حضور این موسیقى دان برجسته کشور 
توانسته نام سریال "خاتون" را بیش از پیش بر سر زبانها بیاندازد. هر 
چند که نام پرآوازه "کیهان کلهر" به واسطه جوایز متعدد بین المللى و 
خلق موسیقى هاى ماندگار براى تمام مخاطبان و هنر دوستان داراى 
جایگاه واالیى است و همچنین منتشر شدن خبر همکارى این هنرمند 

بزرگ کشــور و ذکر نام "کیهان کلهر" در لیست مشاوران موسیقى 
انیمیشن برنده اسکار کمپانى پیکسار یعنى "روح" Sou  بسیار باعث 
خوشنودى سینما دوستان شد، اما به تازگى متوجه شدیم که آخرین 
اثر ایشان قبل از این توسط آهنگسازى دیگر اجرا شده است! ملودى 
اصلى به کار گرفته شده در تیتراژ ســریال "خاتون" قبل از این و در 
 God of سال 2007 درموسیقى متن قسمت دوم بازى کامپیوترى
War که براى کنسول پلى استیشــن 2 منتشر شده بود، شنیده شده 
 God of War II است. موســیقى متن ویدئوگیم بازى محبوب
توسط "جرارد مارینو“ Gerard Marino ساخته شد و توانست در 
بین کاندیدهاى جایزه بهترین موسیقى ساخته شده براى ویدئوگیم 

در مراسم بفتاى سال 2007 قرار بگیرد.
هر چند که نام "کیهان کلهر" همچنان براى همگان در جایگاه مهم و 
محترمى قرار دارد اما سازندگان سریال "خاتون" باید در رابطه با این 

موضوع پاسخگوى مخاطبان باشند.»

بدلکارى خطرناك جدید «تام کروز»  موسیقى متن سریال «خاتون» ساخته کیهان کلهر کپى است؟
تام کروز به انجام بدلکارى هاى خود در فیلم هاى موفق و عظیم هالیوودى شــهرت دارد. 
با این حال شــاید تام کروز هرگز به بدلکارى اى تا این حد جاه طلبانه دســت نزده باشد. در 
عکس هایى که از بدلکارى اخیر وى براى فیلم «ماموریت غیر ممکن 8» منتشــر شــده، 
او را در حالى مى توان دید که ســر و ته از بال یک هواپیماى دو باله متعلق به جنگ جهانى 
دوم آویزان است. این بازیگر 59 ســاله، هفته پیش در فرودگاه کوچک داکسفورِد کمبریج با

 بوئینگ B۷۵N۱ ساخت 1941 این بدلکارى متهورانه را انجام داده است.
در چند هفته اخیر تام کروز در حال سپرى کردن آموزش هاى پرواز و مهیا ساختن خود براى 
این صحنه هاى مهیج فیلم «ماموریت غیر ممکن 8» بوده اســت؛ فیلمى که قرار است در 
تاریخ 7 ژوئیه 2023 اکران شود. و این طور که به نظر مى رسد آموزش ها نتیجه داده است. 
وى در عکس هاى منتشره در حال انجام این بدلکارى خطرناك در ارتفاع 600 مترى با این 
هواپیماى 80 ساله دیده مى شــود. در طى این بدلکارى، هواپیما حرکات آکروباتیک انجام 

مى دهد و سقوطى ناگهانى را به نمایش مى گذارد.
هنگام بلند شــدن هواپیما، تام کروز در صندلى جلو نشســته بوده و خلبان در صندلى عقب 
کنترلش را به دست داشته است. سپس هواپیما ارتفاع مى گیرد و به 600 مترى سطح زمین 

مى رسد. در این هنگام است که کروز به سختى بیرون مى آید و روى بال چپ هواپیما مى خزد. 
وقتى هواپیما بر فراز کمبریج شــر اوج مى گیرد، کروز که توسط کمربندى ایمنى به هواپیما 

وصل شده، سر و ته از بال آویزان مى شود.
این بدلکارى هاى خطرناك در حالى صورت مى گیرد که فیلم قبلى این فرنچایز هنوز اکران 
نشده و «ماموریت غیر ممکن 7» قرار است از 30 ســپتامبر 2022 روى پرده برود. تام کروز 

مجوز پرواز با هلى کوپتر و هواپیماى ثابت بال را نیز دارد.
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به نظر مى رســد اللهیار صیادمنش و شــهاب زاهدى دو 
ســتاره ایرانى که امســال در زوریا لوهانســک اوکراین 
خوش درخشــیده اند، به پایان همکارى رسیده اند چراکه 
خبرهاى رسیده از اوکراین حکایت از آن دارد کار بازگشت 
اللهیار به باشگاه ترکیه اى قطعى شــده و از طرفى اخیراً 
وقتى از شهاب زاهدى ســئوال شــد آیا در پایان فصل 
یکى از شما آقاى گل مى شــود، با خنده گفته بود: «اول 
بگذارید ببینیم تــا پایان فصل کنار هم بــازى مى کنیم

 یا نه؟»

جدایى زوج سرخابى در اروپا

01

03

زوج خط حمله تیم ملى، به لحاظ آمارى، شباهت عجیبى 
به یکدیگر دارند. سردار آزمون که در دو بازى آخر تیم ملى 
نمایش فوق العاده اى داشــته، در چهار بــازى آخر تیمش، 
نتوانسته دروازه حریفان تیمش را باز کند و در سویى دیگر و 
در کشور پرتغال هم مهدى طارمى نیز در شش بازى اخیر 
پورتو موفق به گلزنى نشــده و با 7 گل زده – آمارى مشابه 

آزمون – سومین گلزن برتر لیگ پرتغال است.

شباهت عجیب طارمى و سردار

03

02

جدال حساس پارى ســن ژرمن برابر سن آتین با پیروزى 
سه بر یک شاگردان پوچتینو به پایان رسید. در این دیدار 
نیمار بخاطر تکل شــدید بازیکن حریف مصدوم شــد و 
نتوانســت به بازى ادامه دهد. مهاجــم برزیلى PSG از 
ناحیه مچ پا دچار کشــیدگى شدید شــده و تا شش هفته 
نمى تواند تیمش را همراهى کند؛ به این ترتیب سال 2021 
براى او به پایان رســیده و نمى تواند تیمش را همراهى 

کند.

پایان کار نیمار در سال 2021

04

دراگان اسکوچیچ اخیراً به اصفهان و کاشــان سفر کرد. در 
این سفر اما اتفاق جالبى براى سرمربى تیم ملى رخ داد و اکثر 
هوادارانى که او را دیدند، یک درخواســت مشترك داشتند؛ 
«طارمى را به تیم ملى دعوت کن.» اسکوچیچ هم با لبخند از 

کنار این خواسته هواداران مى گذشت.

درخواست اصفهانى ها
 از دراگان

مهدى خراطى که سال هاى سال به عنوان مدیر تیم هاى ملى 
عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشــته بود با تصمیم عزیزى 
خادم جاى خود را به حامد مؤمنى داد؛ فردى که سابقه طوالنى 
در کمیته بین الملل فدراسیون دارد.  مؤمنى نزدیک به 11 سال 
است با فیفا و کنفدراســیون هم همکارى دارد و ناظر آنها به 
حساب مى آید. او اخیراً ناظر فینال جام جهانى فوتسال هم بود.

06 ناظر فیفا 
مدیر تیم هاى ملى شد

05

رشید مظاهرى، گلر استقالل که نامش از لیست این تیم براى 
بازى هاى لیگ خط خورده، در تمرین روز گذشته آبى پوشان 
پایتخت آسیب دید و با اعالم پزشکان استقالل و پس از انجام 
M.R.I مشخص شد که این گلر سکونشین مى تواند پس از 

یک هفته فیزیوتراپى به تمرینات استقالل بازگردد.

مصدومیت رشید

کنار این خواسته هواداران مى گذشت.

05

هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبــال، جام خلیج فارس امروز با 
برگزارى ســه دیدار پایان مى یابد که بر همین اساس، ذوب آهن در 
ورزشگاه امام خمینى(ره) اراك به مصاف تیم آلومینیوم خواهد رفت.

امروز ذوب آهن بایــد در یکى از مهمترین بازى هــاى هفته نهم به 
مصاف تیم آلومینیوم اراك برود؛ دیدارى سخت و حساس که با توجه 
به نزدیکى امتیازات تیم هاى باالى جدول کسب 3 امتیاز آن براى هر 
دو تیم از اهمیت بســیار باالیى برخوردار بوده و نتیجه آن براى سایر 
مدعیان از جمله سپاهان، استقالل و پرسپولیس نیز حائز اهمیت است.

شاگردان تارتار در شرایطى راهى اراك مى شــوند که هفته گذشته 
مقابل فوالد تن به یک شکست خانگى دادند تا روند سینوسى نتایج 
این تیم همچنان ادامه داشته باشد. ذوبى ها در شش بازى قبلى خود 
سه تساوى و سه شکست را تجربه کرده و با اندوختن 9 امتیاز در رده 
هشتم جدول ایستاده و براى بهبود جایگاهشان محکوم به شکست 

آلومینیوم اراك هستند.
درآن سو آلومینیوم اراك که در فصل جدید عملکرد درخشانى از خود 
به جاى گذاشته است، هفته گذشته مقابل هوادار با تساوى بدون گل 
متوقف شد تا صدر جدول را به سپاهان واگذار کند. آلومینیوم اراك در 
شش هفته گذشته سه برد و سه تساوى به دست آورده و با اندوختن 
12 امتیاز و با استفاده از تفاضل گل بیشتر نسبت به استقالل در رده 

دوم جدول ایستاده است.
ذوب آهن مقابل آلومینیوم اراك محکوم به پیروزى است؛ تیِم مهدى 
تارتار فصل جارى را خوب شــروع کرده و تــا بدینجاى فصل نتایج 
قابل دفاعى کسب کرده اما روند سینوسى نتایج این تیم باعث شده 
که ذوب آهن جایى در بین تیم هاى باالنشــین نداشته و سبزپوشان 
اصفهانى براى بهبود جایگاهش در جدول به 3 امتیاز مقابل آلومینیوم 
نیاز مبرمى دارد. از طرف دیگر ناکامى هاى چند فصل اخیر باعث شده 
سبزپوشان اصفهانى با کوچک ترین لغزشى تحت فشارهاى روحى 
و روانى قرار بگیرند و شکســت هفته گذشته ذوبى ها باعث افزایش 

حساسیت نتیجه بازى مقابل آلومینیوم اراك شده است.
ذوب آهن در فصل جارى خــوب بازى مى کند و از نظر ســاختار و 
تاکتیک تیمى به انســجام و پختگى الزم رسیده اســت. اما نوع و 
شیوه بازى این تیم در هفته هاى گذشته نشان داده است سبزپوشان 
اصفهانى در خط حمله با ضعف روبه رو هستند و یکى از اصلى ترین 
دالیل نتایج سینوســى ذوب آهن کمبود یک مهاجم تمام کننده در 
پیکان خط حمله اســت. ذوبى ها با توجه به داشته هایشان سعى در 

ارائه یک فوتبــال واکنش گرایانه دارند و تــالش مى کنند با پرس 
سنگین حریف در میانه میدان، اجازه خلق موقعیت خاصى را به تیم 
مقابل نداده و با حمالت سریع و برق آسا، از خألهاى خط دفاعى تیم 

مقابل سود ببرند.
سبزپوشان در خط حمله و میانى از بازیکنان باکیفیتى برخوردار بوده 
و در فاز تهاجمى، موقعیت هاى بسیارى به وجود مى آورند اما مشکل 
عمده این تیم، بى دقتــى مهاجمان در زدن ضربات نهایى اســت. 
سبزپوشان اصفهانى در فاز دفاعى عملکرد قابل قبولى از خود نشان 

داده  اند اما مدافعان این تیم هنوز به هماهنگى الزم دست پیدا نکرده 
و در طول بازى اشتباهات مرگبارى را مرتکب مى شوند و همین امر 
باعث شده تا با وجود بازى هاى خوبى که به نمایش مى گذارند، در 

نتیجه  گیرى ضعیف عمل کنند.
در آن سو آلومینیوم اراك جزو سه تیمى است که تا بدینجاى فصل 
هنوز شکستى نداشــته و در خانه به سختى امتیاز از دست مى دهد و 
در فاز دفاعى عملکرد خوبى دارد. شــاگردان خطیبى بازى تخریبى 
و بسته اى را به نمایش گذاشته و ســعى مى کنند با تجمع در میانه 

میدان و پرس شــدید تیم حریف، ضدحمالت برق آسا به گل برسند 
و همین امر مى تواند کار را براى ذوبى ها سخت کند. آلومینیومى ها 
در فاز هجومى نیز از خطرناك ترین تیم هاى لیگ به شــمار آمده و 

موقعیت هاى گلزنى متعددى را خلق مى کنند.
در واقع مى توان گفت بزرگ ترین معضل تارتار در بازى امروز مهار 
کردن خط حمله خالق و زهردار تیم آلومینیوم اراك است؛ با وجود 
این، نیاز هر دو تیم به 3 امتیاز بازى و انگیزه باالى بازیکنان مى تواند 

نویددهنده ارائه یک بازى جذاب و دیدنى باشد.

ذوب آهن- آلومینیوم، امروز در اراك

تالش گاندوها براى ارتقاى جایگاهشان در جدول

مدافع آلومینیوم معتقد اســت تیمش در مقایسه با 
هزینه کرد خیلى از باشگاه ها عملکرد خوبى تا هفته 

ششم داشته و مى تواند این روند را ادامه دهد.
میالد فخرالدینــى بعد از جدایــى از تراکتور و 

حضور در آلومینیوم خیلى زود به ترکیب اصلى 
اراکى ها برگشــت و طى هفته هاى اخیر 

عملکرد خوبى داشته است. بازى هفته 
هفتم آلومینیوم صحنه رویارویى این 
بازیکن با ذوب آهن، تیمى خواهد بود 

که سابقه بازى در آن را دارد.
فخرالدینــى در خصوص این تقابل 
گفت: از حضور در اصفهان و ذوب 
آهن خاطــرات خوبــى دارم. این 
تیم همواره جزو قابــل احترام ترین 

تیم هاى ایران بوده و خوشــحالم که 
فصل گذشــته با وجود مشــکالتى که 

داشت در لیگ ماندنى شد. آنها هفته قبل 
با یک گل مغلــوب فوالد شــدند و به نوعى 

زخم خورده هســتند ولى ما مى خواهیم به روند 
بردهایمان در خانه ادامه دهیم و این 

بازى را با هر 3 امتیاز پشت سر 
بگذاریــم. مطمئنــاً ذوب را 
دستکم نمى گیریم و به دنبال 

برد خانگى هستیم.

ـت تیمش در مقایسه با 
عملکرد خوبىتا هفته 

روند را ادامه دهد.
جدایــى از تراکتور و 

د به ترکیب اصلى
هفته هاى اخیر 

 بازى هفته 
رویى این 
خواهد بود 

ین تقابل 
 و ذوب 
این رم.

رام ترین 
ــحالم که 

ــکالتى که 
 آنها هفته قبل

شــدند و به نوعى 
به روند ا مى خواهیم

هیم و این 
 سر 

را 
ل 

ذوب آهن جزو قابل 
احترام ترین تیم هاست

مدافع آلومینیوم اراك :

محمد محبى براى سومین هفته متوالى در لیست سانتاکالرا قرار 
نگرفته و در بازى دیشب تیمش با استوریل در هفته دوازدهم لیگ 

برتر پرتغال هم غایب بود.
بعد از بــازى در برابر پورتــو در جام حذفى که بــا برترى 1-3 
سانتاکالرا همراه بود تصور مى شد محمد محبى شانس بیشترى 

براى بازى در ترکیب این تیم پیدا کند اما در سه هفته اخیر حتى 
فرصت حضور درلیســت تیم را پیدا نکرده است که این بخاطر 
مصدومیت او بوده است. سرمربى جدید سانتاکالرا براى جلوگیرى 
از تشدید مصدومیت محمد محبى از وى خواسته براى این بازى 
هم اســتراحت کند و از هفته ســیزدهم با تالش جدى ترى در 

تمرینات براى راهیابى به ترکیب ثابت حاضرشود.
محمد محبى در بازى ســانتاکالرا –پورتو در جام حذفى یکى از 
بازیکنان خوب تیمش بود و در گل هاى به ثمر رســیده تیمش 
نقش داشت اما بعد از این بازى در تمرینات تیم دچار مصدومیت 
جزیى شد و براى همین در ســه هفته اخیر در لیست تیمش قرار 

نگرفته است. 
ســانتاکالرا هم اکنون با 6 امتیاز از 11 بازى در قعر جدول 

رده بندى لیگ برتر پرتغال قرار دارد و کارش براى رهایى 
از قعر جدول و در نهایت ماندن در جمع تیم هاى لیگ 
برترى سخت است. هر چند این تیم 
به اندازه کافى براى تغییر فرصت 

دارد.

دبیر کل فدراســیون فوتبال دیروز در رادیــو گفت قرارداد 
اسکوچیچ تا پایان مســابقات مقدماتى جام جهانى 2022 
است و هنوز براى تیم ملى در صورت صعود به جام جهانى 

تصمیم گیرى نشده است.
علت طرح این صحبت در این برهه از زمان در حالى که تیم 
ملى دو بازى مهم با عراق و امارات پیش رو دارد مشخص 
نیست. دو مسابقه اى که مى تواند رأى به صعود زودهنگام 
تیم ملى پیش از پایان بازى هاى مقدماتى جام جهانى 2022 
دهد. هر چند قرار داد مربى کروات با فدراسیون فوتبال به 
این صورت است که در صورت هدایت تیم ملى فوتبال 
ایران به جام جهانى مى تواند در دوحه و البته جام ملتهاى 
آسیا روى نیمکت ایران بنشیند مگر اینکه این قرارداد از 
سوى فدراسیون فوتبال فســخ شود. در عین حال این 
مصاحبه رادیویى نشان مى دهد دبیرکل فدراسیون 
فوتبال از مفاد قرارداد ســرمربى تیم 

ملى مطلع نیست.
بعد از پایان بازى هاى تیم ملى در 
دور نخست مقدماتى جام جهانى 
در بیروت هم این موضوع از سوى 
رییس فدراســیون فوتبال مطرح 
شد. موضوعى که حواشى زیادى 
به دنبال داشت و نام هاى متعددى 
براى حضور در راس کادر فنى تیم 
ملى به میان آمد در حالى که جمع بندى 
رییس فدراســیون فوتبــال و هم چنین 
اعضاى هیات رییسه روى اسکوچیچ بود 
و این مربى کروات به کار خود ادامه داد و 
اکنون تیم ملى فوتبال ایران در بهترین 
شرایط خود براى صعود به جام جهانى 

بسر مى برد. 
این بار اما دبیر کل فدراســیون فوتبال 
با طرح این موضوع زمینه ساز اخبارى 
شد که مى تواند در صدر اخبار رسانه ها 
قرار بگیرد؛ بعد از صعود تیم ملى به جام 
جهانى اسکوچیچ مى ماند یا جاى خود 

را به مربى دیگرى مى دهد؟ 
اگر فدراســیون فوتبال ایران بعد از 
صعود تیم ملى فوتبال ایران به جام 
جهانى به دنبال تغییــر کادر فنى 
است مى تواند این کار را در زمانش 
انجام دهد و االن زمان طرح آن 
نیست که سرمربى تیم ملى براى 
تماشاى بازى لژیونرها و همچنین 
ســفر به قطر براى دیدن بازى 
تیمهاى عربى در موندیال عرب  

در خارج از کشور بسر مى برد.

روزنامه ابوال که یکى از سه روزنامه ورزشى مهم پرتغال است مطلب 
خود را با اشــاره به این موضوع آغاز کرده و آن را به مهدى طارمى 

متصل مى کند که در دیدار ویتوریا گیمارش هم گل نزد.
طارمى که یک چهره برجسته در خط حمله پورتو است، در روزهایى 
است که مرحله خیره کننده اى را پشت سر نگذاشته و بزرگ ترین 

خشکسالى گل را در این فصل تجربه مى کند. 
درباره طارمى مهمترین بحث موضوع میان او و  دراگان اسکوچیچ، 
سرمربى تیم ملى ایران و خط خوردنش از جمع ملى پوشان بود که 
بحث  هاى بسیارى ایجاد کرد. به جز این یک مسئله درون تیمى و 
البته بدشانسى و مسائل داورى از جمله چیزى که اتفاق افتاد. گلزنى 
او و آفسایدى که با VAR گرفته شد؛ 9 سانتیمتر تعیین کننده که به 

ادامه روند طارمى دامن زد.
او یکشنبه شب در دقیقه 67 یک تک به تک را در زاویه بسته از دست 
داد اما بالفاصله با یک پاس بیرون پاى استثنایى هنر خود را به رخ 
کشید که این بار هم تیمى او این فرصت را خراب کرد. در صحنه قبلى 

انتظار مى رفت طارمى پاس بدهد که این کار را انجام نداد.
واضح است که طارمى براى بازیابى اعتماد به نفس خود نیاز به گلزنى 
دارد، از این رو در بازى جام حذفى پرتغال مقابل فایرنسه زمانى که 
از اینکه سرخیو کونسیسائو مســئولیت گلزنى پنالتى را به پسرش 
فرانسیسکو کونسیسائو واگذار کرد، ناراحت شد. (چیزى که با توجه 

به شخصیت خاص او کمتر اتفاق مى افتد).
شماره 9 پورتو در مسابقه با لیورپول فرصت بسیار خوبى داشت تا پورتو 
را به برترى برساند، اما به جاى اینکه اول شوت بزند - او در موقعیت 
ممتازى براى انجام این کار قرار داشت - پاس رو به عقب را انتخاب 
کرد به گمان اینکه هم، هم تیمى اش را در موقعیت گل قرار مى دهد و 
هم آلیسون را فریب مى دهد اما با بازیابى توپ توسط  مدافع لیورپول 
سرخیو کونسیسائو بسیار عصبانى شد و حتى با تعویض طارمى او را 
تحت فشــار قرار داد. جالب اینکه در پرتغال هنوز در این باره حرف 

مى زنند.
یکشنبه شب سرمربى پورتو کونسیسائو در واکنش به انتقادهاى زیدو  
بازیکن نیجریه اى تیمش در صحنه اى که طارمى در نیمه دوم به او 

گفت: «طارمى به جاى شوت زدن پاس پاس نداد به شوخى 
بازى قبلى. یا به جاى اینکه پاس مى دهد، مثل 
مى کند. وقتى باید فداکار باشد، بدهد شوت 
مى کنــد و وقتى باید بیشــتر خودخواهى 
کند و خودخواه باشد، فداکار پیشــروى 

بخشى از شرایطى است که مى شود. این 
داریم!»

گاف عجیب دبیرکل درباره 
قرارداد اسکوچیچ

 طارمى و شوخى عجیب 
سرمربى پورتو!

دلیل قرار نگرفتن محبى در 
لیست سانتاکالرا

بازیکن نیجریه اى تیمش در صحنه اى که طارمى در نیمه دوم به او 
گفت: «طارمى به جاى شوت زدن پاس پاس نداد به شوخى 

بازى قبلى. یا به جاى اینکه پاس مى دهد، مثل 
مى کند. وقتى باید فداکار باشد، بدهد شوت 
بیشــتر خودخواهى مى کنــد و وقتى باید

کند و خودخواه باشد، فداکار پیشــروى 
بخشى از شرایطى است که مى شود. این 

داریم!»



0606 4192 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمسه شنبه  9 آذر  ماه   1400
از زمانى که سازمان بهداشــت جهانى(WHO) سویه 
اومیکرون را به  عنــوان یک ســویه نگران کننده کووید 
19 اعالم کرد، در سراسر جهان این دغدغه  شکل گرفته 
که کدام واکســن ها در برابر آن موثر عمــل مى کند. آیا 
واکسن هاى فایزر، مدرنا و آسترازنکا در برابر سویه جدید 

محافظت ایجاد مى کند؟
در حال حاضر پاســخ ساده این اســت که این واکسن ها 
به احتمال زیاد حفاظــت الزم را ایجــاد خواهند کرد اما 
هیچکس به طور قطع به این موضوع اطمینان ندارد. این 
سویه در افراد واکسینه  شده و واکسینه نشده آفریقاى جنوبى 
شناسایى و به گفته کارشناسان ابتال به آن باعث خستگى 

شدید اما بیمارى خفیف مى شود. به گفته تونى کانینگهام، 
ویروس شناس موسسه وست مید اســترالیا، دانشمندان 
در سراســر جهان دنبال این هستند که آیا آنتى بادى هاى 
محافظ در واکسن هاى مورد اســتفاده به اندازه کافى در 
برابر این سویه مقاوم است یا خیر. پروفسور کانینگهام ادامه 
داد: من شک دارم که واکسن هاى فایزر، مدرنا و آسترازنکا 
مورد استفاده در استرالیا بیمارى  شدید سویه اومیکرون را 
پوشش دهد چون به وضوح مشاهده شده این سویه کسانى 
که واکسینه شده اند را هم آلوده مى کند. البته نباید از یاد برد 
که ما فقط به مقدار کمى آنتى بادى براى محافظت در برابر 

این بیمارى شدید نیاز داریم.

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد، افرادى که براى 
دومین بار به کرونا مبتال مى شــوند، نســبت به بار اول 
ابتال به این بیمــارى 90 درصد کمتر احتمال دارد که در 
بیمارستان بسترى شوند یا بر اثر ابتال به این بیمارى جان 

خود را از دست بدهند.
محققان در این مطالعه امواج همه گیرى کرونا را که در 
بهار 2020 به قطر رسید و همچنین دو موج پشت سر هم 
در بهار و زمستان 2021 را بررسى کردند. آنها دریافتند 
بیمارانى که براى بار دوم به کووید مبتال شده اند، نسبت 
به عفونت هاى اولیه 90 درصد کمتــر در معرض خطر 
ابتال به بیمارى شدید کرونا یا مرگ ناشى از این بیمارى 

قرار دارند.
یافته هاى ایــن مطالعه شــواهدى را ارائه مى دهند که 
عفونت مجدد بــه کرونا نادر و حتى ابتــالى دوباره به 

وضعیت شدید این بیمارى نادرتر است.
محققان هزار و 300 نفر را شناســایى کردند که دوباره 
به کووید-19 آلوده شــده بودند. آنها وضعیت بیمارى 
این افراد را بــا عفونت اولیه مقایســه کردند. در نتیجه 
این بررسى دریافتند که تنها چهار نفر، یعنى 0/3 درصد 
افرادى که دوباره به کرونا مبتال شده بودند، به شدت بیمار 
شدند؛ این در حالى اســت که این رقم در عفونت اولیه 

2/5درصد بود.

واکسن ها در برابر سویه 
اومیکرون مؤثر است؟

خطر بسترى شدن در ابتالى 
دوم به کرونا کمتر است

تأکید بر رصد دقیق 
پایانه هاى مرزى کشور

   ایسنا |معاون بهداشت وزارت بهداشت اقدامات 
ایران بـراى جلوگیرى از ورود سـویه جدیـد کرونا به 
کشـور را تشـریح کرد. کمال حیدرى دربـاره آمادگى 
سیستم بهداشتى و درمانى ایران براى مقابله با جهش 
جدید کرونا تحت عنـوان «اُمیکرون»، گفت: معموال 
این سـویه ها از بیرون از کشور شناسایى شـده و وارد 
مى شـوند و اکنون هم این ویروس جدیـد از آفریقاى 
جنوبى آغاز شـده و در هنگ کنـگ،  اروپـا و ... رد آن 
پیدا شده اسـت. وى تاکید کرد: اولین اقدام آنى ما که 
به وزارت امور خارجه  ابالغ شده است، منع صدور ویزا 
براى کسـانى اسـت که مى خواهند از این کشورهاى 
آفریقایى به کشور ما سـفر کنند. از طرفى پروازها هم 
لغو شده است و کسـانى هم که به شکل غیرمستقیم 
مى آیند توسط همکاران ما در پایانه هاى مرزى رصد 
مى شوند که باید تست PCR داده و در صورت ابتال، 
قرنطینه شـوند. او درباره سـکانس ژنى جهش جدید 
ویروس کرونا، ادامه داد: مانند موارد دیگر جهش هاى 
کرونا تست هاى الزم در اختیار آزمایشگاه هاى مرجع 
قرار گرفته است و با دسـتورالعمل و به صورت رندوم، 
مواردى را رصد مى  کنند که ببینیم این جهش در کشور 
ما شناسایى مى شود یا خیر. اقدامات به شکل ویژه در 
حال انجام است و شـخص وزیر بهداشت هم از پایانه 
مرزى فرودگاه امام خمینى (ره) شخصا بازدید داشتند 

تا موارد نظارتى به درستى انجام شود.

تکلیف قرص هاى ضد کرونا
   پانا | رئیس سازمان غذا و دارو کشور گفت کمیته 
علمى کرونـا دربـاره هـر داروى جدیـد و از جمله دو 
قرص ضد کروناى جدید تصمیـم نهایى را مى گیرد. 
بهرام دارایى درباره ارتباط با قرص هاى جدید درمان 
کووید19 افزود: درباره دو قـرص جدید ضد کرونا در 

روزهاى آینده تصمیم گیرى و اعالم مى شود.

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مسافرت هوایى و گردشگرى 
مهرورزان چهلستون سهامى خاص به شماره 
ثبت 17472 و شناسه ملى 10260383938 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/08/04 و نامــه شــماره35418 
مورخ1400/08/22ســازمان هواپیمایــى 
کشورى و نامه شــماره14002/123/6297 
مــورخ1400/08/08 اداره کل میــراث 
فرهنگى و گردشگرى اســتان اصفهان و نامه 
شماره1400/13/2096 مورخ1400/08/19 
مدیریت حج و زیارت استان اصفهان : منصوره 
مومنى بشــماره ملى1286886090 بسمت 
رئیس هیات مدیره - زهرا معتمدى بشــماره 
ملــى1292084251 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیــره - احمدرضا معتمدى بشــماره 
ملى1286637589 بسمت مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى 
شرکت با امضاى مدیر عامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1230649)

آگهى تغییرات
شرکت طرح آذین فوالد سهامى خاص به شماره 
ثبت 53507 و شناسه ملى 14004684460 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/19 ماده 31 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید : هیأت مدیره شرکت مرکب 
از 3 الى 5 نفر مى باشــدکه از بین سهامداران 
انتخاب مى شوند و هر کدام به تنهایى یا تماما 
توسط مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق 
العاده قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1230658)

آگهى تغییرات
شرکت اصفهان صنعت ابریشم شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 1436 و شناسه ملى 10980058147 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
از طریق مطالبات حال شــده و صدور سهام جدید از 
مبلغ5000000000 ریال بــه 1250000000000 
ریال افزایــش یافت و ماده 5 اساســنامه بشــرح 
زیراصالح شد :. ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 
125000000000 ریال نقدى است که به 2500سهم 
با نام عادى 50000000ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1230657)

آگهى تغییرات
شرکت طرح آذین فوالد سهامى خاص به شماره 
ثبت 53507 و شناسه ملى 14004684460 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/07/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - محمدرضا دادجو به کدملى 
1280412194 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره ، مجتبى داعى حســن صبــاغ به کدملى 
1287175899 بســمت رئیس هیئت مدیره 
، ســمیرا پاك منش به کدملى 1292610646 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و راحله هادى به 
کدملى 1289134278 بسمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 
متفقاً و با مهر شــرکت معتبر اســت. - موسسه 
حسابرسى معین مشــاور مجرب (حسابداران 
رسمى) به شــماره ثبت 26517 و شناسه ملى 
10320404190 و حمید یزد خواستى به کدملى 
1290630720 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1230650)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مســافرت هوایى و گردشگرى 
مهرورزان چهلستون ســهامى خاص به شماره 
ثبت 17472 و شناسه ملى 10260383938 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/08/04 و نامه شماره34241 
مــورخ1400/08/15 ســازمان هواپیمایــى 
کشــورى و نامه شــماره14002/123/6297 
میــراث  کل  اداره  مــورخ1400/08/08 
فرهنگى و گردشــگرى اســتان اصفهان و نامه 
شماره1400/13/2096 مورخ1400/08/19 
مدیریت حــج و زیارت اســتان اصفهان : احمد 
رضا معتمدى بشــماره ملى 1286637589 و 
منصوره مومنى بشــماره ملى1286886090 و 
زهرا معتمدى بشماره ملى 1292084251 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . بهناز شیرانى بید آبادى بشماره 
ملى 1270218123 بســمت بازرس اصلى و 
سیدمجید پرور بشــماره ملى 1272014126 
بســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهى هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1230669)

آگهى تغییرات
شرکت پایدار کومه ســاز پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 55293 
و شناســه ملــى 14005464332 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/16 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : مرتضى شمســى جاوى به کدملى 
1209452014 بعنــوان رئیــس هیئت 
مدیره و محمد عباســى ولدانى به کدملى 
1293220401 بعنــوان مدیــر عامل 
شرکت و نائب رئیس هیئت مدیره و سپیده 
ســالدورگر به کدملى 1092224998 
بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1231235)

آگهى تغییرات
شرکت حامیان هوشمند آرامش شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 65722 و شناسه ملى 14009469835 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مریم داورى دولت آبادى 
به شــماره ملى 1285903633 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و مهرى کثیرى دولت آبادى به شــماره 
ملى 6609529485 به ســمت نائــب رئیس هیات 
مدیره و فاطمــه داورى دولت آبادى به شــماره ملى 
1287083676 به ســمت مدیر عامل وعضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر میباشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1231228)

آگهى تغییرات
شرکت تمام بناء سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 16956 و شناســه ملى 10260378830 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/08/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موسسه حسابرســى معین مشاور 
مجرب (حســابداران رســمى )با شناسه ملى 
10320404190و ابراهیم کیخســروکیانى به 
کدملى1288954751 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند./ اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1230659)

آگهى تغییرات
شرکت سیلیس بلور نگین اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 56343 و شناسه ملى 14005907437 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدمحمد پور تویسرکانى به کدملى 1282227548 به نمایندگى از شرکت بلور وشیشه اصفهان 
به شناسه ملى 10260245517 و آقاى مهرداد رجبعلى جاوردى به کدملى 0450082849 و آقاى غالمحسین زرین کیا به کدملى 0042072808 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. علیرضا آقا رضائى به کدملى1282639196 و بهزاد تاج امیرى به کدملى 1816981672 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1231241)

آگهى تغییرات
شرکت زیپ سازى کسرى کاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1204 و شناسه ملى 10260173263 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شکراله ریاضى با پرداخت مبلغ 000 000 480 1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000 000 490 1 ریال 
افزایش داد لطف اله ریاضى با پرداخت مبلغ 000000 108 3ریال به صندوق شرکت ســهم الشرکه خود را به مبلغ 000000 129 3 ریال افزایش داد فهیمه امینى با 
پرداخت مبلغ1154400000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 1162200000ریال افزایش داد فریده امینى با پرداخت مبلغ 000000 296 ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه مبلغ 298000000 ریال افزایش داد فاطمه امینى با پرداخت مبلغ 118400000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 000 200 119ریال افزایش داد سارا امینى با پرداخت مبلغ 000 400 118 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 119200000ریال افزایش 
داد ملیحه ریاضى با پرداخت مبلغ 000000 480 1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000000 490 1ریال افزایش داد8 منصوره ریاضى با پرداخت 
مبلغ 000 600 065 1 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000 800 072 1ریال افزایش داد فاطمه ریاضى با پرداخت مبلغ 000 600 065 1 ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000 800 072 1ریال افزایش داد نفیسه ریاضى با پرداخت مبلغ 1065600000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 1072800000 ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000000 80ریال به مبلغ 11032000000ریال افزایش یافت وماده 4اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح شد.ماده4اصالحى:سرمایه شرکت مبلغ 11032000000 ریال نقدى است که تماماً به صورت نقد پرداخت گردیده است . اسامى شرکا ومیزان سهم 
الشرکه هریک به شرح ذیل مى باشد شکراله ریاضى به کدملى 1229206671 دارنده 1490000000ریال سهم الشرکه و لطف اله ریاضى به کدملى 1229547711 
دارنده 3129000000 ریال سهم الشرکه و فهیمه امینى به کدملى 0043966802 دارنده 1162200000ریال سهم الشرکه ووفریده امینى به کدملى 4910956239 
دارنده 000000 298 ریال سهم الشرکه و فاطمه امینى به کدملى 0066196558 دارنده 119200000ریال سهم الشرکه وسارا امینى به کدملى 0078283051 دارنده 
119200000ریال سهم الشرکه وملیحه ریاضى به کدملى 0054185475 دارنده 000000 490 1ریال سهم الشرکه و منصوره ریاضى به کدملى 0054185483 
دارنده 1072800000ریال سهم الشرکه و فاطمه ریاضى به کدملى 1290801541 دارنده 1072800000ریال سهم الشرکه ونفیسه ریاضى به کدملى 1282883526 
دارنده 000 800 072 1ریال سهم الشرکه وحسین فاخرى دارنده 000000 6ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1230680)

آگهى تغییرات
شرکت پایدار کومه ساز پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 55293 و شناسه ملى 14005464332 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد عباسى ولدانى به کدملى 1293220401و مرتضى شمسى جاوى به 
کدملى 1209452014و سپیده سالدورگر به کدملى 1092224998 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
مهناز سالدورگر به کدملى 1091353115 و حسین بهمنى به کدملى 1271728958 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1231242)

ســویه جدید کرونا ویروس، این بار از قاره 
آفریقا آمده و دوباره دنیا را نگران شدت گرفتن 
بیمارى نموده اســت، مخصوصــا که گفته 
مى شــود از قدرت و بیمارى زایى بیشــترى 

نسبت به ویروس دلتا برخوردار است.
ســر و صداى ســویه جدید کرونا ویروس 
حکایــت از به صــدا در آمــدن زنگ خطر 
بیمارى در دنیا دارد. شــاید اگر این جهش از 
راه نمى رسید، مى شد روزهاى آرام کرونایى 
را تصور کرد. اما حاال با آمــدن این مهمان 
ناخوانده، دوباره باید حالت آماده باش گرفت 
و مراقبت ها را شدت بخشید. زیرا آن طور که 
گفته مى شود، این سویه جدید از جهش هاى 
قبلى هم خطرناك تر است و چه بسا به افراد 

واکسن زده هم رحم نکند.
حمیدرضــا جماعتى دبیر کمیته کشــورى 
کووید 19 در واکنش به نگرانى هایى که بابت 
سویه آفریقایى ایجاد شده است، گفت: شروع 
این جهش ویروس از کشــورهاى آفریقاى 
جنوبى بود و اکنون متأســفانه در کشورهاى 
اروپایى و آســیایى هم گزارش شــده است. 
بنابراین نگرانى آن است که امکان دارد نوع 
جدید و جهش یافته ویروس باعث به وجود 
آمدن پیک هایى در کشــورهاى مختلف و از 

جمله کشور ما شود.
وى افزود: البته در کشورهاى آفریقاى جنوبى 
که شروع ســویه جدید از آنجا بوده، میزان 
واکسیناسیون علیه کرونا زیر 40 درصد بوده 
است. بنابراین با توجه به نگرانى از ویروس 
جدید براى کشــورهاى مختلــف و از جمله 
کشور ما، در جلســه کمیته علمى توصیه بر 
این شد که افراد واکســن نزده، براى انجام 

واکسیناسیون تشویق شوند.
محمدمهــدى گویا رئیس مرکــز مدیریت 
بیمارى هاى واگیــر وزارت بهداشــت، در 
واکنش به قدرت سرایت و بیمارى زایى سویه 

جدید گفت: موضوعى کــه االن خیلى جاى 
نگرانى دارد این است که این سویه جدید با 
جهش هاى زیاد همراه است اما باید صبر کنیم 
و ببینیم وضعیت بیمارانى که به این ســویه 
جدید مبتال شده اند، چگونه رقم خواهد خورد 
و چه تعداد از این بیماران بسترى مى شوند و 

به مراقبت هاى ویژه نیاز پیدا مى کنند.
وى افزود: اما، شواهد امر نشان مى دهد قدرت و 
شدت بیمارى زایى این سویه جدید از سویه هاى 

قبلى حتى ویروس دلتا، بیشتر باشد.
در همین حــال علیرضا ناجى اســتاد تمام 
ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشــتى  هم با بیان این موضوع که مقایسه 
قطعى و قدرت ســرایت پذیرى اومیکرون با 
دلتا زمان بر خواهد بــود، تاکید کرد: به نظر 
مى رسد با توجه به چرخش سریع این وارینت 

در مدت زمان کوتاه، از قدرت سرایت پذیرى 
باالیى برخوردار باشد.

ناجى با اشــاره به اینکه محققان هنوز هیچ 
مدرکى مبنــى بر ایجاد بیمارى شــدید این 
نوع(Omicron) پیدا نکرده اند ادامه داد: 
هنوز خیلى زود اســت که بگوییم نوع جدید 

کووید -19 چگونه رفتار خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با اشــاره به اینکه سویه 
جدید هدف شرکت هاى داروساز براى واکسن 
مؤثر است، خاطرنشــان کرد: تولید واکسنى 
با ترکیب جدید به شــکلى که واریانت هاى 
omicron را تحت پوشــش قــرار دهد 

ضرورى است.
رئیس مرکــز تحقیقات ویروس شناســى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با تاکید 
بر اینکه آمار و میزان شیوع گونه هاى جدید 

کرونا تمامًا وابســته به سیستم هاى ردیابى، 
نظارتى و پایش ژنتیکى کشورهاست توصیه 
کرد: براى کاهش خطر ابتالء به جهش هاى 
جدى کرونا بهتر است تا کاهش قطع زنجیره 
کووید -19 پروتکل هاى بهداشتى و از همه 
مهم تر واکسیناســیون به باالترین حد خود 

نزدیک شود.
ناجى با بیان اینکه ســویه جدید یک تهدید 
جدى است، پوشش حداکثرى واکسیناسیون 
علیه کرونا را ضرورى دانســت و خاطرنشان 
کرد: به نظر مى رســد گســتردگى این نوع 
جهش یافته کرونا نشان مى دهد که ظرفیت 
بیشــترى براى فرار از مصونیت واکسن ها 
دارد بنابرایــن کنترل کرونا در گرو ســطح 
پوشــش بــاالى واکسیناســیون علیه این 

بیمارى است.

رئیس انجمن پزشــکى آفریقاى جنوبى که سویه آفریقایى، قوى تر از ویروس دلتا
از نزدیک در جریان شناسایى «اومیکرون» 
بوده و در حال بررســى و شناســایى عالئم 
ابتال بــه آن در میان بیماران اســت، اعالم 
کرد که ابتال به سویه جدید، بیمارى خفیف 
کووید-19 را در پى داشته و تاکنون موجب 
بروز عوارض حادى در میان بیماران نشــده 

است.
کوتزى توضیح داد که نخســتین بار عالئم 
ابتال به این ســویه جدید را در بیمار مردى 
که حدود 30 سال سن داشت مشاهده کرد؛ 
عالئمى همچون «احساس خستگى زیاد»، 
«بدن درد و ســر درد خفیف» و «گرفتگى 
صدا» که بر خالف بیماران گذشته دچار گلو 
درد، مشکل ریوى منجر به سرفه هاى حاد و از 

میان رفتن حس بویایى و چشایى نشده بود.
البته رئیس انجمن پزشکى آفریقاى جنوبى 
تصریح کرد که عالئم یاد شــده تا کنون در 
گروه کوچکى از مبتالیان به سویه اومیکرون 

تکرار و مشاهده شده و هنوز براى اظهارنظر 
دقیق در مورد تبعات و عوارض عمومى ابتال 

به نوع جهش یافته ویروس کرونا زود است.
کوتزى توضیح داد که مــرد جوانى که به او 
مراجعه کرده بود با وجود این که از دچار شدن 
به عالئمى سخن مى گفت که با عالئم سویه 
دلتا متفاوت بود ولى با نتیجه آزمایش مثبت 
کرونا مواجه شد. او ادامه داد که سپس اعضاى 
خانواده آن جوان را مورد آزمایش قرار داده و 
متوجه شده که همگى آنها به ویروس کرونا 
مبتال هستند ولى در عین حال «عالئم بسیار 
بسیار خفیفى» دارند. رئیس انجمن پزشکى 
آفریقاى جنوبى سپس تاکید کرد که تا کنون 
هیچ یک از مبتالیان به سویه اومیکرون در 
بیمارستان بسترى نشده اند ولى این عوارض و 
تبعاتى است که ما در آفریقاى جنوبى مشاهده 
مى کنیم و بنابراین این احتمال وجود دارد که 
این تصویر اولیه طى هفته هاى آینده در سایر 

نقاط جهان تغییر کند.

عالئم اومیکرون چیست؟

محققان آمریکایى مى گویند که آدامسى را 
آزمایش کرده اند که مى تواند به عنوان یک 
شــبکه براى به دام انداختن ذرات ویروس 

کرونا عمل کند.
این مطالعه که توســط تیمى از دانشــگاه 
پنســیلوانیا انجام شد، نشــان داد که این 
آدامس که طعمى شــبیه به آدامس سنتى 
دارد، مى تواند میزان ویــروس را در بزاق 
کاهش دهد و در هنــگام صحبت، نفس 
کشیدن یا سرفه افراد آلوده به توقف انتقال 

کمک کند.
آدامس جدید حاوى کپى هایى از پروتئین 
موجود در سطوح سلولى است که ویروس 

از آن به عنوان راهى براى ورود به سلول ها 
و سپس آلوده کردن آن ها استفاده مى کند.

با این حــال، در آزمایش ها، ذرات ویروس 
خــود را به پروتئیــن موجــود در آدامس 
چسباندند و بار ویروســى را در نمونه ها تا 

بیش از 95 درصد کاهش دادند.
آنها پیشنهاد مى کنند که استفاده از آدامس 
براى کاهش بارهاى ویروسى در بزاق باعث 
افزایش سودمندى واکسن ها مى شود و به 
ویژه در کشورهایى که واکسن در دسترس 

نیستند مفید خواهد بود.
شایان ذکر است که این آدامس هنوز براى 

استفاده عمومى در دسترس نیست.

آدامسى که 95 درصد ویروس کرونا را 
جذب مى کند

روى موج کووید-19
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6 خوردنى که هرگز 
قبل از خواب 
نباید بخورید!

گرسنگى قبل از خواب، احساسى است که برخى 
از افراد تجربه مى کنند اما باید بدانید که رفع این 
نیاز با هر غذایى ممکن است سالمت شما را به 

خطر بیندازد.
اگر معده شــما قبل از خواب به دلیل گرسنگى 
ســروصدا مى کند، چیــزى را براى تســکین 
عطش هاى گرســنگى از خود دریغ نکنید! فقط 
در انتخاب میان وعده خود عاقل باشــید، زیرا 
انتخاب غذا هاى اشــتباه مى تواند سالمت شما 
را به خطر بیندازد. بنابراین براى حفظ ســالمت 
خود بهتر است از صرف این 6 غذا قبل از خواب 

خوددارى کنید:

1. مرکبات
نصف یک گریپ فروت یا چند تکه پرتقال به نظر میان 
وعده هاى مناسبى به نظر مى رسند اما باید بدانید که 
اینطور نیست، در واقع اسید هاى موجود در این میوه ها 
مى توانند در هضم شبانه اختالل ایجاد کنند، به ویژه 
هنگامى که به صورت افقى دراز کشیده اید؛ مرکبات 
همچنین به عنوان یک ادرار آور عمل مى کنند، به این 
معنى که شما مجبورید در شب چندین بار از سرویس 
بهداشتى اســتفاده کنید که این امر استراحت شما را 

مختل مى کند.

3. بستنى
گرچه ممکن است چند قاشق بســتنى قبل از خواب 
طعم خوشبختى داشته باشد، اما این غذاى لذیذ، معده 
شما را مجبور مى کند که براى هضم فراوانى چربى ها 
و کربوهیدرات ها در حالى که شــما غیر فعال هستید، 
تالش کند. بستنى شبانه سطح قند خون شما را دچار 
نوســان مى کند. این بى ثباتى خواب شــما را مختل 
مى کند. بدن شما به جاى اســتفاده از بستنى، انرژى 

آن را ذخیره مى کند.

5. ماکارونى
پاستا ممکن است یک غذاى عالى قبل از تمرین در یک روز پرتنش 
باشد، اما با میل مصرف این غذا قبل از خواب مبارزه کنید! ماکارونى 
حاوى کربوهیدرات است که بدن شما آن را به عنوان انرژى تفسیر 
کرده و در نتیجه حرکت فیزیکى را پیــش بینى مى کند. وقتى به 
خــواب آرام مى روید، انرژى زیادى به خــرج نمى دهید! بار دیگر 
سیستم شما کربوهیدرات ها را ذخیره کرده و در نهایت آن ها را به 

چربى تبدیل مى کند.

2. گوشت قرمز
گوشــت به ویژه برش هاى چرب گوشت قرمز، مدت 
زیادى طول مى کشــد تا در بدن شما هضم شود. این 
بدان معناســت که هنگامى که آماده نشستن و چرت 
زدن هستید، معده شــما در حال چرخش است. براى 
رفع گرســنگى از مواد غذایــى داراى پروتئین کمتر 
مانند یک ماست یونانى ساده یا بوقلمون برش خورده 

استفاده کنید.

4. غالت قندى
غالت قندى معموال در صبحانه ها بســیار اســتفاده 
مى شود، اگرچه یک کاسه سریع از آن غالت سرسبز 
و خوش رنگ مى تواند اشتهاى شما را در کوتاه مدت 
آرام کند، اما این غالت صبحانه مملو از شــکر است 
گاهى حتى بیشــتر از یک آب نبات! آن ها همچنین 
داراى قند خون باالیى هستند، به این معنى که انرژى 
فورى را براى بدن شما فراهم مى کنند که در صورت 
عدم فعالیت بعد از غذا به عنوان چربى ذخیره مى شود.

6. غذاى تند
اگر امشب به دنبال استراحت باکیفیت هستید، صرف مواد غذایى 
تند قبل از خــواب راهى مطمئن براى تضعیف هدف شماســت. 
غذا هاى تند به سرعت در سیستم گوارش حرکت مى کنند و منجر 
به ایجاد گاز معده و نفخ مى شوند. طعم دهنده همچنین مى تواند 
باعث سوزش سر دل و رفالکس اسید شود، خواب شما را مختل 
کرده و شما را در طول شب تحریک کند. در عوض یک املت براى 
خود درست کنید تا گرسنگى تان رفع شود. براى طعم دادن، کمى 
نمک و فلفل بپاشــید. پروتئین موجود در این غذاى سبک بدون 

ایجاد اختالل در خواب شما را سیر مى کند.

آگهى تغییرات
شرکت حامیان هوشمند آرامش شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 65722 و 
شناسه ملى 14009469835 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مریم داورى دولت 
آبادى به شماره ملى 1285903633 و فاطمه داورى دولت آبادى به شماره ملى 
1287083676 و مهرى کثیرى دولت آبادى به شماره ملى 6609529485 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1231244)

به 8 دلیل زیاد مرغ نخورید!
مراقب باشید 

دندانتان دیابت نگیرد!
دیابت ازجمله بیمارى هایى است که مى تواند بر سالمت دهان و دندان اثر بگذارد. افراد 
مبتال به دیابت باید بیشتر از دیگران مراقب دندان ها و لثه هاى خود باشند چون بیشتر به 

عفونت هاى لثه و استخوان نگه دارنده دندان مبتال مى شوند.
خشکى دهان یکى از شایع ترین شکایت بیماران مبتال به دیابت است و پوسیدگى دندان 

در این بیماران ناشى از همین خشکى دهان و کاهش قدرت دفاعى دهان است.
بیماران دیابتى به دلیل کاهش مقاومت بدن خیلى به عفونت حساس هستند به همین 
علت در اعمال جراحى و کشــیدن دندان ها باید شرایط اســتریل کامال رعایت شود و 
در عفونت هاى دهانى باید با دادن آنتى بیوتیک مناســب و کافى به سرعت با عفونت 

مقابله کرده و از پیشرفت آن جلوگیرى کرد.
متعاقب عفونت هاى شدید و جراحى هاى طوالنى حتى ممکن است تعدیل مقدار انسولین 

بیمار از سوى پزشک معالج الزم باشد.
بهترین موقع معالجات دندانپزشکى هنگامى است که منحنى قندخون سیر نزولى دارد 
و توصیه مى شود اعمال دندانپزشکى این بیماران صبح ها 1/5 تا 3  ساعت بعد از صرف 

صبحانه و مصرف انسولین روزانه انجام شود.
در بیماران با دیابت کنترل نشده انجام اعمال جراحى دهان باید با مشورت پزشک معالج 
و در آرامش کامل و دور از هرگونه اضطراب و اســترس انجام شود چون استرس سبب 

ترشح آدرنالین و در نتیجه باال رفتن قندخون در بیماران مى شود.
اگر مبتال به دیابت هستید، این اقدامات را انجام دهید:

قندخون تان را کنترل کنید و به خاطر داشــته باشــید کنترل قندخون به پیشگیرى از 
مشکالت دهان کمک مى کند.

هر روز مسواك بزنید و از نخ  دندان استفاده کنید.
مدام نزد دندانپزشک تان بروید و حتما به او اطالع دهید مبتال به دیابت هستید.

اگر دندان مصنوعى  تان درست در جاى خود قرار نمى گیرد یا لثه تان دچار دردشده  هرچه 
زودتر این موضوع را با دندانپزشک خود در میان بگذارید.

گوشــت مرغ از غذاهاى محبوب و البته لذیذ مى باشــد که با دستورالعمل هاى 
مختلف، ما از این گوشت تغذیه مى کنیم. اما مصرف زیاد گوشت مرغ عوارضى را 

به همراه دارد؟

1. کاهش وزن ناخواسته
پروتئین ها معموال دیرتر از کربوهیدرات ها هضم مى شوند بنابراین خوردن مرغ، آن هم 
هر روز، باعث مى شود که شما تمایلى به غذا هاى دیگر نداشته باشید و به دلیل پروتئین 
موجود در آن احساس سیرى کنید. همین باعث مى شود که ناخواسته الغر شوید که احتماال 
خوشــایند خیلى ها نخواهد بود. از طرفى بدن با کربوهیدرات کافى و غذا هاى انرژى دار 

مواجه نمى شود و دچار کمبود فیبر خواهد شد.

2. وارد شدن چربى زیاد در بدن
احتماال افرادى که در خوردن مرغ زیاده روى مى کنند، اجازه مصرف غذا هاى دیگر را به 
خود نمى دهند و کمتر گوشت قرمز مصرف مى کنند. اما جالب است بدانید که مرغ هم به 
اندازه خودش چربى دارد و با مصرف زیاد آن، چربى زیادى وارد بدن مى شود. پس همه چیز 

تا زمانى خوب است که در مصرفش زیاده روى نشود.

3. وارد شدن مقدار زیادى سدیم به بدن
اگر هر روز مــرغ مى خورید، یعنى مقدار زیادى هم ســدیم وارد بدن خــود مى کنید که 
خطرناك است. مصرف مرغ کامل به عنوان وعده ناهار 1759 میلى گرم سدیم را وارد بدن 

مى کنند که مصرف روزانه سدیم باید 1500 میلى گرم باشد.

4. بیمارى قلبى عروقى
غذا هاى فراورى شده مثل هات داگ یا دیگر فســت فودها یا گوشت قرمز زیاد مى تواند 
عاملى براى گرفتگى رگ ها و مشــکالت قلبى عروقى باشــد اما افراد زیادى به اشتباه 

تصور مى کنند که مرغ این چنین نیست اما اشــتباه نکنید. مرغ هم در صورتى که بیش از 
حد مصرف شــود، مى تواند عاملى براى گرفتگى قلب و عروق باشــد و خطر ابتال به این 

بیمارى ها را در افراد باال ببرد. پس مراقب باشید که بیش از حد مرغ مصرف نکنید.

5. مسمومیت غذایى
اگر خیلى زیاد مرغ بخورید، احتمال مسموم شدن وجود خواهد داشت. مرغى که به اندازه 
کافى پخته نشده باشد، مى تواند عاملى براى مسمومیت غذایى باشد. از طرفى مرغ ها را 
هنگامى که خام هستند، نباید شستشو دهید زیرا ســم تولید مى کنند. پس زیاده روى در 

مصرف مرغ احتمال مسمومیت را هم باال مى برد.

6. یبوست
اشتباه نکنید. یک عدد ساندویچ مرغ باعث یبوست نمى شود اما مرغى که هر روز در وعده 
غذایى تان به هر نحوى جاى بگیرد، مى تواند عاملى براى یبوست باشد زیرا مصرف مرغ 
به دلیل پروتئین باال باعث مى شود که شما تمایل کم ترى به مصرف فیبر و کربوهیدرات 

سالم داشته باشید و در نتیجه احتمال یبوست وجود خواهد داشت.

7. خطر ابتال به سرطان
خوردن مرغ به دفعات باال مى تواند خطر ابتال به سرطان را در افراد افزایش دهد. سرطان 

پوست، مالنوما، پروستات، از عوارض زیاده روى در خوردن مرغ است.

8. مرغ سرخ شده و کوتاه شدن عمر
مطالعه اى در این مورد نشان داده است که 44 درصد از افرادى که هر روز مرغ سرخ شده 
مى خورند، بیشتر از بقیه در معرض خطر چاقى، مشکالت عروقى و کمبود ورزش و تحرك 
هســتند که همه این ها جزء یک سبک زندگى غلط اســت و در کنار هم و به مرور زمان 

مى تواند طول عمر افراد را بکاهد.

رییس اداره مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت گفت: 
از عالئم اولیه تب کریمه کنگو مى توان به تب و سردرد اشاره کرد.

بهزاد امیرى با اشــاره به بیمارى تب خونریزى دهنده کریمه کنگو اظهار کرد: بیمارى 
تب خونریزى دهنده کریمه کنگو ویروسى است که مشترك بین دام و انسان است و در 
کشورهاى آسیا، آفریقا و اروپا به صورت بومى وجود دارد. او ادامه داد: از جمله راه هاى 
انتقال بیمارى تب کریمه کنگو مى توان به تماس با دام آلوده، تماس با خون و ترشحات 
دام آلوده و گزش کنه اشاره کرد. قصابان و کارگران کشتارگاه ها، افراد در تماس با دام 
و کنه ناقل بیمارى و کادر سالمت که با فرد بیمار سرو کار داشته باشند، گروه هاى در 
معرض خطر این بیمارى هستند. رییس اداره مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشت با اشاره به عالئم بیمارى تب کریمه کنگو در انسان بیان کرد: 
عالئم بیمارى تب کریمه کنگو در انسان به صورت تب، سردرد، درد عضالت و اسهال 
و استفراغ است. امیرى گفت: باید از ذبح غیر بهداشتى دام به صورت جدى جلوگیرى 
کرد و گوشت تازه را به مدت یک روز در یخچال نگهدارى کرد و در هنگام ذبح از وسائل 
حفاظت فردى مانند ماسک و دستکش استفاده کرد.  رییس اداره مدیریت بیمارى هاى 
قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت گفت: بیمار مبتال به تب خونریزى دهنده 

کریمه کنگو باید در شرایط ایزوله در بیمارستان بسترى شود و تحت مداوا قرار بگیرد.

یک متخصص تغذیه روس از فواید و مضرات مصرف لیمو مى گوید.
الکساندرا الپینا، متخصص تغذیه روسى اعالم کرد که لیمو هضم غذا را بهبود مى بخشد، 

اشتها را تحریک مى کند و کلسترول را کاهش مى دهد.
این متخصص تغذیه  مى گوید لیمو فواید زیادى براى ســالمتى دارد اما در عین حال 

ویژگى هاى خاصى در بدن وجود دارد که از مصرف آن جلوگیرى مى کند.
او مى افزاید: لیمو هضم غذا را بهبود مى بخشد، اشتها را تحریک مى کند، کلسترول را 

کاهش مى دهد، اسپاسم را از بین مى برد و از تومور هاى بدخیم جلوگیرى مى کند.
به گفته او همه نمى توانند لیمو بخورند، زیرا باعث واکنش  آلرژیک در این افراد مى شود. 
همچنین مصرف لیمو براى کسانى که از مشکالت کلیوى، معده و روده رنج مى برند 

توصیه نمى شود زیرا مى تواند منجر به عارضه هاى ناخواسته اى در این افراد شود.

عالیم اولیه
 تب کریمه کنگو چیست؟

مضرات لیموترش که از آن بى خبرید

یک روانشناس با بیان اینکه زنان تقریبا دو برابر بیشتر از مردان درگیر 
افسردگى مى شوند، به افسردگى پنهان در زنان اشاره کرد و در این باره 
گفت: این زنان مى کوشــند که عالئم افسردگى خود را پنهان کرده و 
واقعیت هاى زندگى خود را نپذیرند و چون اصطالحا همواره نقابى از 
شادى و خوشحالى بر چهره دارند تشخیص افسردگى آنها نیز به راحتى 

ممکن نیست.
گوهر یسنا انزانى به بیان تفاوت هاى افسردگى با افسردگى پنهان در 
زنان پرداخت و اظهار کرد: افسردگى مثل یک سرماخوردگى روانى است 
اما در عین حال مدت آن همانند سرماخوردگى کوتاه نیست و متوسط 
طول درگیرى افراد با افسردگى مى تواند 9 ماه باشد. در واقع افسردگى 
شایع ترین بیمارى روحى است که ممکن است افراد به دالیل مختلف 
فرهنگى و یا ترس از دســت دادن موقعیت شغلى و ... از بیان و درمان 

آن خوددارى کنند.
این روانشناس معتقد است که افسردگى درد روانى، جسمى و احساسى 
است که حس غمگینى، خشم، ترس و تنفر را در افراد افزایش مى دهد 
و نشانه هاى متفاوتى از جمله بد اشتهایى، کم اشتهایى، کندى روانى و 
حرکتى، بدبینى به آینده، افزایش و کاهش وزن، پرخوابى و کم خوابى، 
از دست دادن عالقه به فعالیت ها، دلسردى و بدبینى به آینده و نا امیدى 
و... دارد که اگر این عالئم بیش از دو هفته ادامه یابند نشان از افسرده 

شدن افراد مى دهند.
وى ادامه داد: اصوال در فصول پاییز و زمستان و به ویژه  ماه هاى دى و 
بهمن افسردگى شدت بیشترى دارد و از سوى دیگر به طور کلى به نظر 
مى رسد افسردگى در مراحل گذار زندگى مثل سالمندى، فرزندآورى، 
بلوغ و یا تغییر در منزل، ماشین، شغل و غیره مى تواند در زنان افزایش 
یابد. همچنین زنان متاهل و زنانى که فرزندان کوچک دارند و یا مطابق 
با زنانگى خود زندگى نکرده با آن کنار نمى آیند افسردگى بیشترى را 

تجربه مى کنند.
این روانشناس در ادامه ســخنان خود درباره افسردگى پنهان در زنان 
تصریح کرد: این زنان مى کوشــند که عالئم افسردگى خود را پنهان 
کنند. نقابى از شادى و خوشحالى بر چهره دارند و مشکالت و واقعیت 
زندگى خود را نمى پذیرند. همچنین ســعى مى کنند تمام ارتباطات، 
تماس ها و حتى مهمانى هاى خود را بدون دلیل خاصى بر هم زنند و در 
آنها شرکت نکنند. این افراد طبق منطق بیش از اندازه اى رفتار مى کنند 
و سعى مى کنند در ظاهر نشــان دهند که به آینده و زندگى خوشبین 
هســتند در حالى که در اکثر موارد اینگونه نیستند. در عین حال هیچ 
کمکى از مشاور و یا همسر و خوانده خود نمى گیرند و خشم، رنج و درد 
باالیى را تحمل مى کنند. این افراد یاد گرفته اند که احساسات خود را 

ماهرانه پنهان کنند و از این رو به راحتى قابل تشخیص نیستند.
انزانى صمیمیت در ارتباطات فردى و خانوادگى را براى زنان بسیار مهم 
دانست و با بیان اینکه اگر زنان از سوى همسر خود حس بى ارزش بودن 
دریافت کنند به احتمال زیاد درگیر افسردگى پنهان مى شوند، افزود: 
روابط توام با بى مهرى و عدم حمایت از سوى همسر افسردگى پنهان 
را در زنان فزایش مى دهد. زنانى که هم در خارج از منزل و هم در داخل 
منزل کار مى کنند، مسئولیت بیش از اندازه اى بر دوش آنها است و در 
عین حال از سوى همسرشان مورد تحقیر، سرزنش و انتقاد بیش از حد 

قرار مى گیرند مستعد درگیرى با افسردگى پنهان هستند.  

عالئمى که نشان مى دهد 
افسردگى پنهان دارید

گفته مى شــود که صبحانه مهم ترین 
وعده غذایى در روز اســت، اما محققان 
اکنون بر این باورند که خوردن این وعده 
در صبح زود مى تواند به داشــتن عمر 

طوالنى تر کمک کند.
خوردن صبحانه قبل از ساعت 7 صبح 
مى تواند طول عمــر را افزایش دهد اما 
تحقیقات نشــان مى دهد که صبحانه 
خوردن ساعت 10 صبح به بعد مى تواند 

موجب مرگ زودهنگام شود.

تحقیقات قبلى نشان داده است که غذا 
خوردن در اواخر شب ساعت داخلى بدن 
را مختل مى کند و خطر ابتالء به دیابت 
نوع 2 و بیمارى قلبى را افزایش مى دهد. 
اما مطالعــات کمى به ایــن موضوع 
پرداخته اند که آیا زمان خوردن صبحانه 

تأثیر مشابهى دارد یا خیر.
نتایج تحقیقات نشان داد کسانى که بین 
ساعت 6 تا 7 صبح صبحانه مى خورند، 
شش درصد کمتر از افرادى که به طور 

منظم ساعت 8 صبح صبحانه مى خورند، 
در معرض خطر مرگ زودرس ناشــى 
از بیمارى هاى مهمــى مانند بیمارى 
قلبى یا سرطان هستند. همچنین خطر 
مرگ زودهنگام در این افراد در مقایسه 
با کسانى که اولین وعده غذایى شأن را 
ساعت 10 صبح مى خورند، 12 درصد 

کمتر است.
محققان معتقدند نخــوردن صبحانه یا 
دیرهنگام خوردن آن، «ســاعت غذا» 

بدن- برنامه ریزى داخلى بدن که ترشح 
هورمون هــاى مرتبط بــا تغذیه مانند 
انســولین را کنترل مى کند- را مختل 
مى کند. این هورمون به سوزاندن گلوکز 
در جریان خون کمک مى کند و سطح 

آن در اوایل صبح به اوج خود مى رسد.
دیر غذا خوردن ممکن است به این معنى 
باشد که بدن به تدریج میزان انسولین و 
گلوکز خون را کاهش مى دهد که منجر 
به دیابت، چاقى و بیمارى قلبى مى شود.

چه ساعتى صبحانه بخوریم تا عمرمان زیاد شود؟
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بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فرآورده هاى لبنى ماهک اسپادانا 
ســهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده که 
در تاریخ 1400/09/21 که در ساعت 9 صبح در محل استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، محله شاهد، کوچه شهید محمدى، کوچه 

هوشیار[1]، پالك -2، طبقه اول برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه:

 افزایش سرمایه به یکى از طرق مندرج در قانون تجارت 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت 
فرآورده هاى لبنى ماهک اسپادانا (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 28387 و شناسه ملى 10260490843

هیئت مدیره 

فروش ویال در شهرستان نطنز

09121948658قیمت توافقى

سه هزار متر زمین،550مترساخت (بسیارمدرن)، 
5اتاق خواب،استخر، آالچیق، سوئیت سرایدار، 
دوشومینه هیزمى، دو انشعاب آب و برق جداگانه، 

چشم انداز کوه کرکس، با آب و هواى مطبوع 

معاون امور ثبتــى و حقوقــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اصفهان گفت: در زمان حاضر 550 فقره پرونده 
قضایى براى موقوفات در محاکم قضایى استان وجود 

دارد که بررسى این پرونده ها زمان بَر است.
حجت االسالم والمســلمین اصغــر توســلى افزود: 
عمده موضوع ایــن پرونده هاى قضایــى نپرداختن 
اجاره و حق وحقوق موقوفات اســت که بخشــى از 
آن ها بــا توجه به تفاهم هــاى انجام شــده در حال

 مختومه شدن است.
وى با اشــاره به اینکه اکنون بیش از 700 مدرســه 

موقوفه در اســتان اصفهان وجود دارد اظهار داشت: 
بیشترین پرونده هاى موقوفات که در حال حل وفصل و 
مختومه شدن است مربوط به آموزش وپرورش است.

معاون امور ثبتــى و حقوقــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اصفهان افزود: پرونده هاى قضایى موقوفات 
حوزه دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان نیز بر اساس 

تفاهم ها مختومه شد.
وى بابیان اینکه تعداد موقوفات در حوزه بهداشــت و 
درمان در قالب خانه هاى بهداشــت و درمانگاه زیاد 
است گفت: درمجموع سه بیمارستان مهم در استان 

موقوفه است.
حجت االسالم توســلى افزود: به تمامى دستگاه هاى 
دولتى اعالم مى شود که باب تعامل در اوقاف باز است 
و آن ها مى توانند مشکالت موقوفه هاى خود را از این 

طریق حل وفصل کنند.
وى همچنین از صدور یک هزار و 800 ســند براى 
رقبات استان از ابتداى سال جارى تاکنون خبر داد و 
گفت: این در حالى است که سهمیه در نظر گرفته شده 
براى دریافت سند مالکیت در استان براى سال جارى 

2 هزار فقره بوده است.

معاون امور ثبتى و حقوقى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اصفهان یادآور شد: بر این اساس حدود 80 درصد از 
برنامه صدور سند براى موقوفات در استان اصفهان 

محقق شده است.
وى با تأکید بر اینکه در پنج مورد اسناد مهمى را براى 
موقوفات اســتان اصفهان دریافت کرده ایم، افزود: 
مهم ترین آن ها سند قلعه زینبیه است که این موقوفه 
داراى بیش از 556 هکتار مســاحت اســت که نیت 
آن نیز کمک به آســتان مقدس حضرت زینب (س) 

اصفهان به ثبت رسیده است.
حجت االسالم توسلى ادامه داد: کاربرى فعلى موقوفه 

قلعه زینبیه کشاورزى، باغى و مسکونى است.
وى با اشــاره بــه اینکــه در 20 روز آینــده تمامى 
موقوفات استان ســنددار خواهند شــد گفت: براى 
این منظــور نهادهــاى مختلف و به ویژه ســازمان 
ثبت اســناد در این زمینه همراهى خوبــى با اوقاف

 داشته است.
معاون امور ثبتــى و حقوقــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اصفهان بابیان اینکــه 76 درصد از موقوفات 
سنددار شــده در ســال جارى منفعتى و 24 درصد 
انتفاعى بوده اســت، ابراز داشــت: با برنامه ریزى و 
سرمایه گذارى درست مى توان بهره بردارى مناسبى 

از موقوفات داشت.
وى در خصوص آخرین وضعیت صدور ســند براى 
مسجد جامع اصفهان گفت: همه مراحل صدور سند 
براى مسجد جامع و 59 رقبه آن انجام شده است و در 

سه روز آینده نیز این امر محقق خواهد شد.
حجت االسالم توســلى در خصوص آخرین وضعیت 
تبدیل به احســن موقوفــه َحِصه نیز گفــت: در این 
زمینه پیشــنهادهاى اوقاف به تمامى دستگاه ها ارائه 
و جلســه اى با فرماندار اصفهان برگزار شد و انتظار 
مى رود که دستگاه هاى اجرایى هر چه زودتر اقدامات 

الزم را در این راستا انجام دهند.

تشکیل 550 پرونده براى موقوفات اصفهان 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: اقدامات این بانک 
در سال هاى اخیر در زمینه ترویج اقامه نماز بسیار گسترده 
و قابل توجه بوده است و در حال حاضر به عنوان یکى از 

دستگاه هاى برتر کشور در این بخش شناخته مى شود.
به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، اسماعیل 
هللا گانى با بیان این مطلب در ششــمین جلســه شوراى 
سیاستگذارى و برنامه ریزى تحول ادارى وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى کــه با موضوع "ارائــه راهکارهاى 
خالقانه و مبتکرانه در زمینــه ترویج اقامه نماز" با حضور 
حجت االسالم والمسلمین قرائتى رئیس ستاد اقامه نماز 
کشور، دکتر عبدالملکى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، 
معاونین و مشاورین ایشان و روساى دستگاه هاى اجرایى 
تابعه وزارتخانه در محل شــیرخوارگاه و خانه نوباوگان 
شبیر برگزار شد، افزود: اقدامات سال هاى اخیر  بانک رفاه 

کارگران در زمینه ترویج اقامه نماز، باعث شده است تا این 
بانک در ســه دوره به عنوان بانک و دستگاه اجرایى برتر 

استان تهران در این بخش شناخته و معرفى شود.
وى به اقدامات بانک رفاه کارگران در زمینه ترویج اقامه 
نماز پرداخت و گفت: از جمله ایــن اقدامات مى توان به 
تشکیل کارگروه مجازى، برگزارى جلسات هم اندیشى، 
تولیــد پادکســت هاى تبلیغى، برگزارى مســابقه هاى 
کتاب خوانى و نقاشى، برگزارى جلسات تخصصى، تشکیل 

شوراى رسانه اى و.... با موضوع اقامه نماز، اشاره کرد.
هللا گانــى در پایــان از "راه اندازى تلویزیــون اینترنتى" 
تحت عنوان راهکارى موثر در زمینــه ترویج اقامه نماز 
نام برد و گفت: با راه انــدازى این تلویزیــون، مى  توان 
برنامه هــاى ترویجى در زمینــه اقامه نماز را بر بســتر

 اینترنت پیش برد.

اقدامات گسترده بانک رفاه کارگران
 در زمینه ترویج اقامه نماز 

شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در راســتاى اجراى 
فرمایشــات رهبــر فرزانــه انقــالب و در جهت رفع 
محدودیت ها و وابستگى ها، قطعه Accu-cell مربوط به 
دستگاه اندازه گیرى گوگرد (XOS) را طراحى و تولید کرد.
این سل ها براى اندازه گیرى گوگرد در نمونه هاى گازوئیل 
یورو 4 و 5، دیزل و نفت ســفید واحدهاى آیزوماکس و 
بســیارى از محصوالت دیگر کاربرد دارند و در آینده با 
راه اندازى واحدهاى پاالیشــگاه جنوبى پرکاربردتر نیز 

خواهند شد.
این قطعه تاکنــون از طریق منابع خارجى و با مشــقت 
زیاد تأمین مى شد که خوشــبختانه با تالش همکاران 
محترم آزمایشــگاه از واردات آن جلوگیرى گردید. این 
ســل ها برخالف نوع وارداتى آن، قابلیت شستشــو و 
اســتفاده مجدد به تعداد دفعات نامحدود را دارند و طبق 
برآوردهاى انجام شــده، صرفه اقتصادى ســاخت آن، 

ســالیانه 1٫446٫000٫000 ریال اســت و پیش بینى 
مى شود با توجه به احداث واحدهاى جدید شرکت، این 

مبلغ چندین برابر شود.
الزم به ذکر است که دستگاه XOS یک دستگاه پرکاربرد 
در صنایع نفت و گاز و پتروشــیمى و سایر صنایع مرتبط 
است و پاالیشگاه اصفهان آمادگى خود را مبنى بر ارائه 

خدمات در این زمینه به سایر صنایع اعالم مى نماید.

یک قطعه در پاالیشگاه اصفهان بومى سازى شد

شهردارى بهاران در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 9 مورخ 1400/06/13 شوراى اسالمى شهر بهاران عملیات اجرایى 
پروژه تکمیل ساختمان شهردارى را با اعتبارى معادل 16,300,000,000 ریال از محل اعتبارات سال جارى از طریق آگهى مناقصه و 
براساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهاى ابنیه سال 1400 سازمان برنامه و بودجه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
پیمانکاران و شرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى از سازمان برنامه و بودجه مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و 
دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهى (سه شنبه 1400/09/09) تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/09/27 به 

واحد مالى شهردارى مراجعه نمایند. 
زمان تحویل پیشنهادات: دوشنبه مورخ 1400/09/29

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: سه شنبه مورخ 1400/09/30 
تلفن تماس: 03137254005

 آگهى مناقصه (نوبت دوم)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه 
مجمع عمومى  فوق العاده    در ساعت9    مورخ  1400/09/20  در محل  اصفهان 
بهارستان -  میدان ولیعصر به سمت قلعه شور ولیعصر جنوبى مجتمع باران 

طبقه سوم واحد 59   تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه  

 اصالح بند 9 ماده 40 اساسنامه در خصوص اختیارات هیأت مدیره 

آگهى دعوت  مجمع عمومى   فوق العاده 
شرکت   ساختمانی شمسا بتون نقش جهان سهامى خاص

  به شماره ثبت 39198و شناسه ملى 10260568463                                     

هیئت مدیره 

م.الف:1233195جواد نصرى - شهردار بهاران

چاپ اولچاپ اول

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به خرید 12000 تن آسفالت گرم با دانه بندى 0 تا 19 میلیمتر جهت آسفالت معابر 
سطح شهر از کارخانه داران واجد شرایط از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24 

گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 1400/9/25
محل دریافت اسناد: دولت آبادـ  بلوار طالقانى 
 www.dolatabadcity.ir پایگاه اینترنتى 

تلفن: 031-45822010 
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:1233180محمدحسن یارى- شهردار دولت آباد 

نوبت اولنوبت اول


