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آیا افسردگى ژنتیکى است؟هشدار بحران کمبود و گرانى گوشت قرمز در آیندهفیلم کمدى مرحوم على انصاریان پروانه نمایش گرفتبلدرچین در بازار کمیاب شد سپاهان 3 دروازه بان فوق العاده دارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه افرادى 
نباید پیاز 
بخورند؟

بودجه عمرانى دانشگاه اصفهان صفر است
3

5

راه اندازى 
آمبوالنس بانوان 

در دستور کار 
اورژانس اصفهان

مصرف پیاز اهمیت و نقشى اساسى در کاهش خطر بیمارى هاى 
قلبى دارد، اما مصرف آن براى گروهى از افراد ممنوع است. ناتالیا 
نفدووا متخصص تغذیه مى گوید که پیاز حاوى ویتامین ها، مواد 
معدنى، فیبر و بسیارى از مواد مغذى گیاهى است. نفدووا افزود: 

پیاز به دلیل ترکیب منحصر به فرد، فرآیند هاى التهابى را در...

مدیــر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان 
اصفهــان گفت: قرار اســت در آینــده نزدیک 
آمبوالنس هاى ویژه بانوان در استان هاى اصلى 
و قطب کشور مجهز و با حضور تکنسین هاى زن 
راه اندازى شود. غفور راستین در جمع خبرنگاران 
افزود: یکــى از سیاســت هاى مدیریت حوادث 
و فوریت هاى پزشــکى کشــور جذب نیروهاى 
تکنســین از بانوان اســت تــا آمبوالنس هاى 
ویژه زنان در اســتان هاى اصلى و بزرگ کشور

 ایجاد شود...

چاه ها، بستر وقوع چاه ها، بستر وقوع 1313 حادثه در اصفهان حادثه در اصفهان
آمار آتش نشانى از ابتداى سال جارى تا بیستم شهریورنشان مى دهد؛آمار آتش نشانى از ابتداى سال جارى تا بیستم شهریورنشان مى دهد؛
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روندى که از 8 سال گذشته آغاز شده و  همچنان ادامه دارد؛

کشنده مثل جهانبخش، 
طارمى و آزمون

مرتضى کرمانى مقدم، مهاجم اسبق تیم ملى گفت: 
هیچ تیم آســیایى مثل ایران از خط حمله کشنده و 
آتشین برخوردار نیست. تیم ملى در فاز تهاجمى 
فراتر از فوتبال آســیا بازى مى کنــد. مرتضى 

کرمانى مقدم مهاجم تیم ملى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رفراندوم
 یارانه اى در 

چه مرحله اى است؟

نماینده نجف آباد از سرنوشت طرحش مى گوید

میزان آبدهى چشمه لنگان 98 درصد کاهش یافت
8

پنجره بسته نقل و انتقاالت تا اطالع ثانوىپنجره بسته نقل و انتقاالت تا اطالع ثانوى

کى روش استنلى، َپر!
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سخنگوى شوراى اسالمى سخنگوى شوراى اسالمى 
شهر خبر داد؛شهر خبر داد؛

شروع فعالیت شروع فعالیت 
رسمى شهردار رسمى شهردار 
اصفهان تا چند اصفهان تا چند 

روز آیندهروز آینده

رئیس هیئت پزشکى رئیس هیئت پزشکى 
ورزشى استان:ورزشى استان:

4646 باشگاه  باشگاه 
اصفهان در لیست اصفهان در لیست 
پلمب قراردارند پلمب قراردارند 

خاطره گویى بازیگر پیشکسوت از نقش هایى که
 بازى  کرده و نقش هایى که بازى نکرده

سعید راد: قرار بود 
من ناخدا خورشید شوم
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مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظرى وزارت آموزش و پرورش در نشست 
خبرى که در آستانه آغاز ســال تحصیلى 1401-1400 با حضور مدیرکل و 
معاونان آموزش و پرورش استان اصفهان و جمعى از اصحاب رسانه برگزار شد، 
با تأکید بر لزوم مجوز ستاد ملى مقابله با کرونا براى بازگشایى مدارس، گفت: این 
ستاد با ریاست رئیس جمهور، سیاست هاى کلى بازگشایى دانشگاه ها و مدارس 
را بررسى مى کنند که در جلسات اخیر این ستاد تکالیفى براى وزارتخانه هاى 
آموزش و پرورش و علوم، تصویب و به آنها ابالغ شد که طبق آن براى بازگشایى 
مدارس واکسیناسیون فرهنگیان به صورت کامل باید انجام شود تا به صورت 
تدریجى، آرام و مطمئن شاهد حضور دانش آموزان در مدارس باشیم؛ یعنى ما در 
شروع سال تحصیلى به غیر از مدارسى که در مناطق روستایى و عشایرى قرار 

دارند آموزش را به شیوه مجازى مثل سال گذشته شروع خواهیم کرد. 
 عباس سلطانیان اظهار کرد: به تدریج در ماه هاى آینده طبق برنامه ریزى هاى 
انجام شده و مورد تأیید ستاد مقابله با کرونا، با رعایت پروتکل «صفر شش» 
که ســتاد به آموزش و پرورش ابالغ کرده و در اختیار مدارس قرار گرفته و با 
انجام واکسیناسیون کامل فرهنگیان و واکسینه کردن دانش آموزان باالى 12 
سال با همکارى و برنامه ریزى وزارت بهداشت، شاهد حضور دانش آموزان در 

کالس هاى درس با شیب مالیم خواهیم بود.

کالسى خالى از معلم نمى ماند 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز در این نشست گفت: با همه 
کاستى هایى که درحوزه آموزش وپرورش وجود دارد، آموزش و پرورش استان 
اصفهان این آمادگى را دارد که سال تحصیلى را در مهر ماه باشکوه برگزار کند.

محمد اعتدادى با اشــاره به کمبود نیروى انسانى به عنوان مهمترین مشکل 
آموزش و پرورش استان عنوان کرد: با این حال، ما با استفاده از پتانسیل هاى 
قانونى که وزارت آموزش و پرورش به ما تکلیف کرده، کالسى را براى آغاز سال 
تحصیلى خالى از معلم نخواهیم گذاشت. وى افزود: طبق آنچه از طرف ستاد 
ملى مقابله با کرونا به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شده، برگزارى کالس ها در 
مهر ماه به صورت مجازى خواهد بود اما در مناطق عشایرى و با جمعیت دانش 
آموزى کم مثل دو سال گذشته کالس ها به صورت حضورى برگزار خواهد شد.

آمادگى هنرستان ها براى برگزارى حضورى کارگاه ها 
رئیس اداره فنى حرفه اى و کاردانش آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز 
در ادامه این نشست و در پاسخ به ســئوال «نصف جهان» در خصوص شیوه 
برگزارى کالس هاى کارگاهى هنرستان ها در سال تحصیلى جدید، گفت: 
ماهیت آموزش فنى و مهارتى، کارگاه است و دانش آموز الزم است که در فضاى 
کارگاهى مربوطه قرار بگیرد چرا که اگر کار عملى در برنامه هاى درسى حوزه 

فنى و مهارتى نباشد عمًال به اهداف مدنظر نخواهیم رسید. 
پیمان شاهپورى با اشاره به دستورالعمل «صفر شش» براى بازگشایى مدارس 
بیان کرد: در این دســتورالعمل، دو پارامتر براى بازگشایى مدارس به صورت 

حضورى در نظر گرفته شده؛ یکى تراکم هر کالس است که دروس کارگاهى  
همیشه با گروه هاى 15 نفره بسته مى شود و دیگرى به سرانه فضایى که به 
یک  دانش آموز تعلق مى گیرد مربوط مى شود که بر این اساس این فضا باید 
فضاى وسیعى باشد که فضاى کارگاه هاى هنرستان ها هم معموًال  از 45 متر تا 
90 متر است و این فضا براى 15 هنرجو، فضایى ایده آل و مطابق با دستور العمل 
«صفر شش» است. وى تأکید کرد: بنابر این ما این آمادگى را داریم که از اول 
مهر به صورت حضورى کارگاه هاى هنرستان ها را برگزار کنیم؛ اما تصمیم 
نهایى را در این مورد ستاد مقابله با کرونا و وزارت آموزش و پرورش مى گیرند. 

نیاز 27 درصد از مدارس استان به بازسازى
معاون پژوهش، برنامه ریزى و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان و سرپرست اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان هم در 
این نشست خبرى در خصوص فرایند نوسازى مدارس در اداره کل نوسازى 
مدارس گفت: براى شــروع ســال تحصیلى 65 پروژه با 281 باب کالس با 
زیربناى معادل 50591 متر مربع با تجهیزات تحویل اداره آموزش و پرورش 
شده و تعداد 55 پروژه با 288 باب کالس با زیربناى 48 هزار و 940 مترمربع 

زیربنا نیز براى نوسازى در دستور کار ما قرار گرفته است.
سید محمد میرپور با اشاره به اینکه از شروع طرح بازسازى و تحویل مدارس در 
مجموعه وزارت آموزش و پرورش براساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى 

تاکنون 2777 باب کالس از محل اعتبارات مربوطه به اداره آموزش و پرورش 
تحویل شده، گفت: از این تعداد، نوسازى 465 باب کالس در حال اجراست. وى 
در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به آیین نامه هاى مربوط به نوسازى مدارس، 
حدوداً 27 درصد مدارس استان به بازسازى نیاز دارند که با همکارى خیرین و 
اعتبارات دولتى؛ چه ملى و چه استانى، عملیات بازسازى آنها در حال انجام است.

91923 دانش آموز کالس اولى
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز با اشاره 
به اینکه در سال تحصیلى جارى شاهد حضور 91 هزار و 923 دانش آموز پایه 
اول دبستان خواهیم بود، اظهار کرد: برنامه ریزى هاى خاصى براى این دانش 
آموزان صورت گرفته و به دلیل اینکه یکى از شــاخص هاى اصلى ما میزان 
پوشش و ثبت نامى اســت که در کالس اول داریم، در نظر داریم که کودك 

بازمانده از تحصیل نداشته باشیم و رصد نفر به نفر آنها براى ما مهم است.
لیال سادات ابطحى با اشاره به اینکه سال گذشــته به دلیل شیوع کرونا براى 
کودکان پیش دبستانى طرح سنجش نداشــتیم، گفت: امسال سنجش این 
کودکان در استان با قدرت انجام شده تا بتوانیم با بررسى ظرفیت ها و اطلس 
دسترسى آنها، این کودکان را در فضاى مجازى آموزش دهیم. وى با بیان اینکه 
سال گذشته به پیش دبستانى ها آموزش رایگان مجازى ارائه مى کردیم، افزود: 
محتواهاى آموزشى بسیار ارزشمندى در استان تهیه شد که در بسته هایى به 

صورت مجازى ارائه مى شد، محتواهایى که کل کشور مى توانست از آموزه هاى 
آن بهره مند شوند. ابطحى خاطرنشان کرد: دوره پیش دبستانى اجبارى نیست 

اما در جلوگیرى از افت تحصیلى در سال هاى بعد اثرگذار است.

1621 دانش آموز بازمانده از تحصیل
رئیس اداره آمــوزش دوره دوم ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز در ادامه این نشست خبرى در خصوص آمار دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل در استان اصفهان، گفت: طبق آخرین آمارى که وزارت آموزش و 
پرورش در این مورد اعالم کرد، تعداد دانش آموزان بازمانده و تارك تحصیل 
در استان اصفهان5023  نفر بود که 3402  نفر از آنها در قسمت هاى مختلف 
عادى، استثنایى و بهزیستى شناسایى و جذب شدند و مورد آموزش قرار گرفتند و 
علیرغم تشکیل بسیج همگانى در استان و تالش بسیار، 1621 دانش آموز هنوز 
شناسایى نشدند. علیرضا سلطانى همچنین با اشاره به دانش آموزانى که از لحاظ 
آموزش در طول سال تحصیلى دچار آسیب شده بودند و در مقیاس نیاز به تالش 
بیشتر بودند، گفت: این دانش آموزان که عمدتاً ساکن مناطق محروم و خصوصًا 
حاشیه شهر و دانش آموزان اتباع بودند در دوره تابستان با طرح تثبیت یادگیرى 

که در تمام مناطق استان اجرا شد مورد آموزش هاى حمایتى قرار گرفتند.

 واکسینه شدن 80 درصد از فرهنگیان
آذرکیوان امیرپور، معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان نیز در خصوص واکسیناسیون فرهنگیان گفت: در هفته گذشته دوز 
دوم واکسیناسیون همه فرهنگیانى که دوز اول را تزریق کرده بودند، انجام شد 
و تا کنون 80 درصد از فرهنگیان واکسینه شده اند و مابقى آنها نیز که به علت 
بیمارى یا مواردى از این قبیل واکسیناسیون خود را انجام نداده اند مى توانند در 
فرصت باقیمانده با هماهنگى با وزارت درمان و آموزش پزشکى با مراجعه به 

مراکز تجمیعى واکسیناسیون، واکسن کرونا را تزریق کنند.

اصفهان، چهارمین استان کشور در میزان استفاده از شبکه 
شاد

رئیس اداره فناورى اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در مدارس اســتان گفت: طى 
تفاهمنامه ما با شرکت مخابرات و سازمان فناورى اطالعات، 3515 مدرسه در 
استان به مدت دو سال مجهز به اینترنت رایگان شدند و 78 مدرسه نیز به  دلیل 
صعب العبور بودن منطقه و عدم زیرساخت مخابرات موفق به دریافت این طرح 
نشدند؛ اما به کمک شرکت هاى ایرانسل و رایتل تعدادى از این مدارس را نیز 

تحت پوشش قرار دادیم. 
خردمند با اشاره به اینکه استان اصفهان چهارمین استان کشور از نظر میزان 
استفاده از شبکه شاد بود، گفت: میزان استفاده از شبکه شاد در استان اصفهان 98 
در صد بود و حدود 71 درصد از دانش آموزان و مدارس از شبکه شاد به صورت 

100 درصد استفاده مى کردند.

در نشست خبرى مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح شد

اصفهان، آماده آغاز با شکوه سال تحصیلى است
مرضیه غفاریان

کش

مرتضى
ت هیچ
آتش
فر
کر ؟
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به دنبال بازدید دادســتانى از گمرك، مقرر شــد وزارت 
بهداشــت ظرف یک هفته وضعیت ترخیــص یا عدم 
ترخیص 250 تن ســرم تاریخ گذشــته و 280 تن سرم 

مخصوص بیماران دیالیزى را مشخص کند.
حدود یک ماه پیش بود که مسئوالن گمرك ایران اعالم 
کردند حدود 500 تن ســرم داخل گمرك دپو شده که 
250 تن آن مربوط به حدود پنج سال پیش و عمدتاً تاریخ 
گذشته بوده و 280 تن دیگر نزدیک به یکسال گذشته 

وارد گمرك شده است.
این خبر در شرایطى که این روزها به دلیل کمبود سرم، 
واردات در دستور کار قرار گرفته، با واکنش هاى متعددى 

همراه بود و حتى موضوع در مجلس مــورد بحث قرار 
گرفت.اما گزارشى که به دنبال  بازدید از محل و مصوبات 
آن اعالم شده، از تعیین مهلت و دستور صریح براى تعیین 
تکلیف اقالم دارویى به ویژه سرم هاى دپو شده حکایت 
دارد.طبق این گزارش، مقرر شده که در خصوص 250 
تن سرم تاریخ گذشــته متعلق به شرکت سرم شیراز که 
تاریخ مصرف آن سپرى شده است و همچنین 280 تن 
ســرم مخصوص بیماران دیالیزى، وزارت بهداشت در 
فرصت یک هفته اى به صورت مکتوب نظر خود را اعالم 
و نسبت به ترخیص یا عدم ترخیص این اقالم تکلیف را 

مشخص کند.

در حالى حدود یک مــاه از انتخاب محمدعلى زلفى گل 
به عنوان سکاندار آموزش عالى مى گذرد که على رغم 
زمزمه هاى مطرح شده براى تغییر و تحوالت مدیریتى 
آموزش عالى، فقط دو حکم انتصاب در وزارت علوم صادر 
شده است و رؤساى دانشــگاه ها به ویژه متولیان مراکز 
آموزش عالى که زمان مأموریتشان به اتمام رسیده عمًال 

در بالتکلیفى قرار دارند.
با توجه به اینکه از نظر قانونى رؤساى دانشگاه ها باید 
به مدت چهار ســال در ســمت مدیریتى قرار بگیرند 
و هر رئیس دانشــگاه در نهایت هشت ســال یعنى در 
دو دوره چهار ســاله مى تواند در جایگاه ریاســت یک 

دانشگاه قرار بگیرد بنابراین تاریخ انتصاب احکام رؤساى 
دانشگاه ها بیانگر این اســت که حکم انتصاب برخى 
رؤساى دانشگاه ها به اتمام رسیده است و حکم برخى 

دیگر از رؤسا نیز تا پایان سال جارى به پایان مى رسد.
زمزمه برکنارى برخى از معاونین وزارت علوم و رؤساى 
دانشــگاه ها در حالى این روزها به گوش مى رســد که 
سال تحصیلى جدید بسیارى از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى در ایران از روز شنبه 27 شهریور ماه آغاز 
مى شود و هنوز هیچ تغییر و تحولى در این عرصه اتفاق 
نیافتاده و وضعیت مدیریت این مراکز در هاله اى از ابهام 

قرار دارد.

دستور فورى 
در مورد 500 ُتن سرم 

ابهام در وضعیت مدیریت 
دانشگاه هاى بزرگ 

بازیگران 
بیت کوین مى گیرند

کارگردان ســینما    روزنامه کیهان |
و تلویزیــون، در نشســت ســینماگران که با 
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس شــوراى 
اســالمى، برگزار شــد، ادعا کرد که برخى از 
بازیگــران براى فــرار از پرداخــت مالیات، با 
بیت کوین قرارداد مى بندند. او با اشاره به قانون 
اخذ مالیــات از بازیگران و هنرمندان ســینما 
و تلویزیون گفت که این قانون باعث شــد تا 
برخى بیت کوین را براى دریافت دستمزدشان 
ترجیح دهند. او در بخشى از صحبت هاى خود 
گفت: [بازیگران] با بیت کوین قرارداد مى بندند 
و بیت کوین به حسابشان در کشورهاى دیگر 
واریز مى شــود. اســعدیان همچنین گفت که 
این مســئله مخصوص بازیگران نام آشناست 
و آنهــا بــا ایــن کار، راهشــان را از مالیات 

جدا مى کنند.

سوسیس  گران تر شد!
  خبرآنالین| قیمت سوســیس و کالباس 
با افزایشــى عجیب، از گوشــت فراتر رفت به 
طورى که ژامبون به کیلویى 270هزار تومان 

رسیده است.

آمار عجیب واردات پشم
   نود اقتصادى| در پنج ماهه ابتدایى 
امسال هزار و 31 ُتن پشم از کشورهاى مختلف 
ازجمله فرانســه، امارات، اســترالیا، نیوزیلند، 
آلمان و ترکمنستان وارد ایران شده که ارزش 
آنها حدود پنج میلیــون و 703 هزار دالر بوده

 است. قابل ذکر است واردات 1000 تنى پشم 
از دورترین نقاط جهان درحالى است که اغلب 
دامداران سنتى در کشورمان به دلیل نبود تقاضا 
براى پشــم دام، پس از پشــم چینى، آنها را در 

طبیعت رها مى کنند.

شانس بزرگ 
روناك یونسى! 

شــبکه آى فیلم قرار اســت    برترین ها|
از امروز پنج شــنبه 25 شــهریورماه ســریال 
«گل هــاى گرمســیرى» به کارگردانــى 
محمدمهدى عســگرپور را پخش کند. نکته 
قابل تأمل این خبر، بازپخش ســریالى با بازى 
روناك یونسى است که سال ها پیش به خارج 
از کشور مهاجرت و کشف حجاب کرده است. 
پیش از این صداوســیما به ســریال هایى که 
بازیگران آن مهاجــرت کرده اند اجازه پخش 
نداده بود و آن سریال ها براى همیشه در آرشیو 

صداوسیما بایگانى شده اند.

عبور از قله 
خیز پنجم

تمامى اســتان هاى کشــور از قله    پانا |
خیز پنجم کرونا عبور کردند و روند بســترى 
در تمامى استان هاى کشــور روز 23 شهریور 
1400 کاهشى شد با وجود این، هنوز آمار ابتال 
و بسترى در بسیارى از شــهرها باالست. لذا 
ادامه مراقبت هاى بهداشتى، استفاده از ماسک 

و فاصله گذارى اجتماعى ضرورى است.

جان باختن
 100 نیروى صداوسیما 

  صبا |وزیر بهداشت گفت: بخشى از تأمین 
امنیت روانى مردم بر عهده صداوسیماســت 
و این رسانه به خوبى توانســته است از عهده 
انجام ایــن مأموریت برآید و بر اســاس آنچه 
شــنیده ام حــدود یکصد نفــر از همــکاران 
صداوســیما بر اثر کرونا درگذشــته اند و این 
حکایت از در میدان و در کنار مردم بودن رسانه

 ملى دارد.

عراقچى رفت 
با حکم وزیر امور خارجه    همشهرى آنالین|
على باقرى کنــى به عنوان معاون سیاســى وزارت 
خارجه منصوب و جایگزین سید عباس عراقچى شد. 
الزم به ذکر است وزیر امورخارجه ضمن تقدیر و تشکر 
از خدمات سید عباس عراقچى، وى را به عنوان مشاور 

وزیر امورخارجه منصوب نمود.

درخواست خیلى خاص 
علیرضا پناهیان، واعظ مشهور که    برترین ها|
همیشه اظهارنظر هاى او خبرساز بوده این بار به الزام 
تزریق واکسن و رعایت پروتکل هاى خاص بهداشتى 
براى زائران ایرانى مراسم اربعین واکنش نشان داد. 
پناهیان با گالیه از برخى الزامات براى سفر اربعین در 
توییتر خود نوشت: بیش از 400 هزار ایرانى در شش 
ماه اخیر براى تفریح به ترکیه رفتند، واکســن الزم 
نبود، هیچ فاجعه ملى هم گزارش نشده. چرا 30 هزار 
نفر مى خواهند بروند کربالیى که رئیس بزرگ ترین 
بیمارستان آنجا مى گوید کرونا نزدیک به صفر است، 
واکسن الزم است؟! الاقل با کربال مثل همان سفر به 

آنتالیا رفتار شود!

تفکیک جنسیتى 
یکى از اعضاى    باشگاه خبرنگاران جوان|
ارشد طالبان خبر از جدا شــدن بیمارستان هاى زنان 
و مردان داد. وحید ا... هاشــمى گفت: در حال حاضر 
مشخص نیست دانشــگاه ها زنانه و مردانه مى شوند 
یا خیر، اما در حکومت زن و مرد نمى توانند با هم کار 
کنند. وى ادامه داد: بیمارستان زنان نیز جدا خواهد شد. 
هاشمى گفت: زنان حق ندارند خبرنگار یا گوینده خبر 

باشند، زیرا در دولت ما چنین چیزى جایز نیست.

رئیس زندان اوین برکنار شد
  دیده بان ایران|به دنبال انتشار فیلم هایى از 
برخورد مأموران زندان اوین با زندانیان، حمید محمدى 
از کار برکنار و على هاشمى، مدیرکل سابق زندان هاى 
استان خراســان جنوبى به عنوان رئیس جدید زندان 
اوین مشغول به کار شــد. محمدى یکم تیرماه سال 
گذشته به عنوان رئیس زندان اوین منصوب شده بود.

پوتین قرنطینه شد
کاخ کرملین اعالم کرد: «والدیمیر    تجارت نیوز|
پوتین»، رئیس جمهور روسیه در پى ابتالى شمارى از 
افراد نزدیک به او به کرونا در قرنطینه قرار گرفته به این 
ترتیب دیدار میان رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور 
ایران کــه قرار بود در حاشــیه نشســت ســازمان 
همکارى شــانگ هاى برگزار شــود به تعویق افتاده 

است.

یک زن ایرانی شهردار شد
نرگس اسکندري گرونبرگ، به عنوان    تابناك|
نخســتین شــهروند آلمانی ایرانی تبار در یک شهر 
بزرگ در آلمان، به عنوان شــهردار انتخاب شد. وى 
از حزب ســبزها از ســوي پارلمان منطقه اي شهر 
فرانکفورت به عنوان شــهردار فرانکفورت انتخاب 
شد. نرگس اسکندري گرونبرگ که 56 سال دارد، در 
سال 1985 میالدي از تهران به فرانکفورت مهاجرت 
کرد و در شــغل اصلی خود به عنوان روان شــناس،

 فعال است.

آماده لغو تحریم هستیم
معاون نماینده آمریکا در سازمان هاى    ایسنا|
بین المللى در وین در بیانیه اى  خواستار بازگشت ایران 
به مذاکرات احیاى توافق هســته اى شد. «لوییس 
بونو»  مطرح کــرد: به وضوح گفته ایــم در صورت 
از ســرگیرى پایبندى ایران به تمامى تعهداتش در 
توافق، آماده لغو تحریم هاى ناسازگار با برجام هستیم. 
اما تمامى طرف هــا باید واقع بین باشــند. فرصت 
بازگشت با پایبندى کامل دوجانبه به برجام تا همیشه

 وجود نخواهد داشت. 

خبرخوان

نماینده مردم نجف آباد در مجلس، در رابطه با «برگزارى 
طرح رفراندوم براى حذف یارانه هاى پنهان» که خودش 
مطرح کرده است، گفت: دو برابر بودجه کشور در سال 
یارانه آشــکار و پنهان به مردم مى دهیم و افراد مرفه 
حدود 25 برابر افراد مســتضعف از این یارانه اســتفاده 
مى کنند. در کنار این، متأســفانه شاهد قاچاق سوخت 
هستیم، حتى قاچاق یارانه اقالم مهمى مثل دارو و انواع 
و اقسام قاچاق ها از کشــور ما انجام مى شود. یارانه از 

جیب مردم مى رود که هم قاچاق مى شود و هم دالل ها 
مى خورند و هم مصرف بى رویه را شاهدیم، فرهنگى که 
متأسفانه مصرف گرا شده است و مهمتر آنکه مرفهین 

25 برابر مستضعفین از یارانه استفاده مى کنند.
ابوالفضل ابوترابى ادامه داد: به نظر من ادامه این مسیر 
امکانپذیر نیست. این موضوع مهم بدون نقش آفرینى 
مردم امکانپذیر نیســت. ما به مردم اعتمــاد داریم باید 
بنشینند وحرف موافق و مخالف را در این زمینه گوش 

کنند و خودشان تصمیم بگیرند که آیا این 40 سالى که 
در یارانه ها طى شــده را مى خواهند ادامه دهند یا مى 
خواهند یارانه به صورت مســتقیم به خودشان پرداخت 

شود و خودشان مدیریت کنند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: سه سال متوالى 
است که بیشــترین یارانه آشــکار و پنهان را به مردم 
مى دهیم ولى واقعیت این اســت که به مســتضعفین 
کمترین میزان پرداخت مى شود چون 25 برابر مرفهین 

بیشتر استفاده مى کنند. لذا در حال حاضر یارانه بیش از 
86 میلیارد دالر است. بعد از ایران کشور دوم با جمعیت 
حدود یک میلیارد و نیم، چین اســت کــه 30 میلیارد 
یارانه مى دهد، 86 میلیارد کجــا و 30 میلیارد کجا؟ به 
عالوه جمعیــت ایران را قیاس کنید بــا جمعیت چین، 
لذا ما االن در دنیا بیشــترین یارانه پنهان و آشــکار را 
مى دهیم اما ادامه مسیر امکانپذیر نیست. طبق اصل 59 
قانون اساسى تقاضاى رفراندوم کرده ایم بر اساس ماده 
36 قانون همه پرسى مصوب سال 1368، صد نماینده 
مجلس باید این موضوع را امضا کنند تا در صحن مطرح 
شود و دو ســوم اعضاى حاضرین مجلس هم باید رأى 
بدهند. این طرح دو سوم رأى نمایندگان را نیاز دارد که 

این تقاضا تبدیل به قانون شود. 
عضو کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها در مجلس 
در پاسخ به این سئوال که فکر مى کنید این طرح حدوداً 
چه پروسه زمانى را طى کند، گفت: بستگى  دارد که صد 
امضا چه زمانى اتفاق بیافتد. طرح اکنون 28 امضا دارد. 
این اولین بار اســت در ایران در مورد موضوعات مهم 
رفراندوم انجام مى شود. اعتقاد دارم در امور مهم مملکت 
یک فتح باب خوبــى با برگزارى ایــن رفراندوم انجام 
مى شود. پرداخت یارانه هاى مستقیم و یارانه هاى پنهان 
و آشکار به مردم اهمیتش بیش از دو برابر بودجه سالیانه 

است لذا مى تواند در زندگى مردم بسیار مؤثر باشد. 
ابوترابى در رابطه با شیوه هاى پرداخت مستقیم یارانه 
به مردم گفت: پرداخت مستقیم به مردم ممکن است با 
تدبیر کارت اعتبارى و یا پرداخت نقدى و یا بورس انرژى 
باشد. سهم هر کس را پرداخت مى کنیم یا مصرف و یا 
در بورس انرژى تهاتر مى کند ایــن کارها را باید انجام 
بدهیم و مستقیم به مردم پرداخت شود. البته مضراتى 
هم دارد ولى محاســنش بیشتراست به خصوص براى 

قشر مستضعف. 

نماینده نجف آباد از سرنوشت طرحش مى گوید

رفراندوم یارانه اى در چه مرحله اى است؟

بلدرچین گران تر از مرغ شد. تولیدکنندگان مى گویند 
مصرف دان بلدرچین باالســت. به همیــن دلیل به 
دلیل کمبود و گرانى دان، تولید بلدرچین دیگر صرفه 
اقتصادى ندارد. در فروشــگاه هاى آنالین هم فروش 
گوشــت بلدرچین یا موجود نیســت یا هر بسته 800 
گرمى بلدرچین بــا قیمت 110 تــا 130 هزار تومان 

فروخته مى شود.
اما چرا تولید بلدرچین کم شد؟ رئیس انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوشــتى مى گوید: هر بلدرچین براى 
اینکه یک کیلو گرم گوشت براى مصرف کننده داشته 
باشد باید حدود هشــت کیلو دان مصرف کند. در این 
شــرایط خوراك براى مرغ و بلدرچین کمیاب و گران 

شده است. بنابراین تولید بلدرچین به صرفه نیست.
محمد یوسفى گفت: از طرفى بلدرچین از سوى دولت 

مشــمول قیمت گذارى نمى شــود و به همین دلیل 
تولیدکنندگان گوشــت این جوجه هــا را با نرخ هاى 
متفاوتــى مى فروشــند. یعنى ممکن اســت در یک 
فروشگاه یک کیلو گوشت بلدرچین 130 هزار تومان 

و در برخى فروشگاه هاى دیگر نرخ آن ارزان  تر باشد.
رئیس انجمن پــرورش دهنــدگان مرغ گوشــتى 
درباره کشــتار بلدرچین هاى مولد توضیح داد: کشتار 
بلدرچین هاى مولد فاجعه اســت. زمانى که تولید این 
جوجه مقرون به صرفه نباشــد تولیدکنندگان مجبور 
مى شوند از تکثیر این جوجه ها صرف نظر کنند. بنابراین 
آنها را به کشتارگاه مى فرستند و گوشت آنها را راهى 

بازار مى کنند.
یوسفى همچنین گفت: وضعیت تولید مرغ هم مانند 
وضعیت دامدارى ها شده اســت. در ماه هاى گذشته 
کمبود نهاده باعث شد برخى دامدارها دام هاى آبستن 

و مولد خود را راهى کشتارگاه کنند.
این روزها وضعیت تولید دام و طیور خوشایند نیست. 
دامداران به دلیل شرایط خشکســالى و فقر مراتع، به 
سختى شکم دام خود را سیر نگه مى دارند. چندى پیش 
«ایسنا» نوشته بود: «گوسفندان و گاوهاى آبستن یا 
شیرده که آینده صنعت دامپرورى کشور هستند راهى 

کشتارگاه ها مى شوند.»

مى گویند آذربایجان غربى در حال حاضر از لحاظ مقدار 
کشت و تولید سیب، رتبه نخســت را در کشور به خود 
اختصاص داده است.  اما مشکل سیب درختى و صنعتى 
این اســتان تقریبًا به معضلى مزمن و به یک داســتان 

تکرارى تبدیل شده است. 
هرســاله پایین بودن قیمت فروش محصول نسبت به 
هزینه هاى تولید آن، نامشخص بودن وضعیت صادرات 
و پایین بودن توان مالى باغداران و همچنین ریزش هاى 
قبل از برداشت محصول از بزرگ ترین مشکالت تولید 

این محصول است. 

 ســیب از مهمترین محصــوالت باغــى آذربایجان 
غربى اســت اما باغداران ســال هاســت در سونامى 
مشــکالت تولید این محصــول صادراتى دســت و پا

 مى زنند. 
حاال هم یک بار دیگر  فصل برداشــت این میوه بهشتى 
که به گفته مســئوالن از مهمتریــن محصوالت باغى 
استان است آغاز شده است اما اینکه مشکالت صادرات 
این محصول مثل هرسال تکرار مى شود و عرق جبین 
باغدارانش بر پیشانى شان خشک مى شود یا نه را پایان 

کار مشخص مى کند.

روزنامه «آفتاب یزد» با وکیــل على اکبر خرمدین، پدر 
بابک خرمدین (کارگردان سینما و تئاتر) و متهم به قتل و 
مثله کردن سه نفر از اعضاى خانواده خود درباره وضعیت 

پرونده وى گفتگو کرده است.
حسن امیدوار، وکیل تسخیرى این پرونده گفته:

*با توجه به گذشــت اولیاى دم، قاضى پرونده در مورد 
جنبه هاى عمومى جرم، رأى به اشد مجازات یعنى «ده 

سال حبس» خواهد داد.
* پرونده على اکبر خرمدین همچنان در مراحل تحقیقات 
به سر مى برد و هنوز هیچ حکمى صادر نشده اما قطع به 

یقین قصاص شامل حال قاتل نخواهد شد.
* على اکبر خرمدین هرگز ابراز ندامت نکرده و همچنان 
بر همان عقیده است که کار بدى نکرده و تصمیم و عمل 

او حتماً بهترین تصمیم بوده است! 
* خرمدین ولــى دم دو فرزندش اســت و طبق قوانین 
اسالمى قصاص نخواهد شــد اما گزارش شده اولیاى 
دم مقتول ســوم که داماد او بوده هــم از حق قصاص 

گذشته اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه با انتقاد از عدم 
استقبال جوانان از واکســن کرونا، گفت: این موضوع 
مى تواند در موج هاى بعدى به شدت خطرآفرین باشد.

محمودرضا مرادى خاطرنشان کرد: تا همین چند هفته 

پیش که کمبود واکسن داشتیم بســیارى در فضاى 
مجازى و... سر و صدا به پا کردند که جان مردم در خطر 
است و چرا واکسن نیست و االن که با تالش مسئوالن 
کشورى واکســن در حجم زیادى وارد شده متأسفانه 
شایعات بسیارى در فضاى مجازى به راه انداخته اند تا 

مانع انجام روند واکسیناسیون شوند.
مرادى با ابراز نارضایتى از روند واکسیناسیون در میان 
جوانان، گفت: درصد واکسیناسیون در رده هاى سنى 
باالتر مطلوب است، اما در رده هاى سنى 30 تا 45 سال 
وضعیت اصًال خوب نیســت و در حال حاضر تنها 28 

درصد افراد 30 تا 35 سال واکسن زده اند.
وى افزود: این درصد پایین واکسیناســیون در میان 
جوانان در حالى است که این افراد بیشتر در جامعه تردد 

داشته و بیشتر از همه در معرض خطر هستند.

بلدرچین  در بازار کمیاب شد
مدیــر انجمن نجــوم آماتــورى با اشــاره بــه زمان 
اعتدال پاییزى امســال، توضیح داد: در ســاعت 22 و 
51 دقیقه شــبانگاه چهارشــنبه 31 شــهریورماه سال 
جارى خورشــید به نقطه اعتدال پاییزى مى رســد و در 
حالى که فصل خــزان پاییز در نیمکره شــمالى زمین 
آغاز مى شــود، در نیمکــره جنوبى، فصل بهــار آغاز 

مى  شود.
 مســعود عتیقى یادآور شــد: نکته حائز اهمیت در این 

زمینه آن است که ایرانیان باستان از گذشته هاى دور از 
تفاوت طول شب و روز در طول یکسال آگاه بوده و آمار 
با دقت تقریبًا خوبى به محاسبه درآورده و حتى تا پیش 
از عصر هخامنشیان با توجه به آنکه شغل اکثریت مردم 
کشاورزى بوده است، اول پاییز به عنوان آغاز سال نو در 
نظر گرفته مى شد؛ چرا که پایان فصل برداشت تابستان 
و آغاز فصل کشت پاییز، گردش کارى و اقتصادى جامعه 

را در آن زمان رقم مى زد.

ساعت دقیق آغاز فصل پاییز در ایران

سیبى که داستان شده است! 

پیش بینى حکم احتمالى «اکبر خرمدین» جوانان کرمانشاهى واکسن نمى زنند!
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حجم آب سد
کمتر از  17 درصد

حجم آب سد زاینده رود در استان اصفهان به کمتر از 17 
درصد رسید. مدیر روابط عمومى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: بر اسـاس آخرین گزارشات، حجم آب 
پشت سد اکنون 241 میلیون متر مکعب و برابر 16 و 
6 دهم درصد اسـت.. محمد شـفائى افزود: با توجه به 
خشکسالى سـال آبى جارى ، ورودى سـد زاینده رود 
اکنون 5 و 6 دهم متر مکعب بر ثانیه اسـت. وى پایان 
سال آبى جارى را 31 شهریورماه بیان کرد و گفت: در 
سال هاى گذشته بارش هاى متفاوتى را تجربه کرده ایم 
و امید است امسال میزان بارش متناسبى داشته باشیم.

نجات مرد جوان 
گرفتار روى دکل 

با تالش امداد گران آتش نشـانى مرد جوان 35 ساله 
گرفتار بر روى دکل مخابراتى در بلوار کشاورز اصفهان 
به اورژانس منتقل شد. سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: با اعالم این 
حادثه به سامانه 125، آتش نشانان از ایستگاه هاى 3 و 
12 براى نجات و انتقال مرد 35 ساله که در باالى دکل 
مخابرات دچار حادثه شـده بود، به محل حادثه اعزام 
شـدند. فرهاد کاوه آهنگران افزود: در این حادثه مرد 
جوان از ناحیه کتف دچار مشـکل شـده بود به همت 
امدادگران  سازمان آتش نشانى با احتیاط کامل به روى 
پشت بام مجتمع ادارى چهار طبقه منتقل و براى ادامه 

روند درمان تحویل عوامل اورژانس شد.

قدردانى از خّیر آرانى
خّیـر آران و بیدگلى هزینـه 340 میلیون ریالى شـام 
روضه خوانى خود را براى خرید اقالم درمانى به خیریه 
امیـر المومنیـن (ع) اهدا کـرد. مدیر موسسـه خیریه 
امیرالومنین(ع) آران و بیدگل گفت: این بانى عزادارى 
ماه صفر به دلیل همه گیر شدن بیمارى کرونا و کمبود 
وسـایل پزشـکى تصمیم گرفت هزینه نذرى خود را 
براى خرید وسایل پزشکى در اختیار خیریه توانبخشى 
امیرالمومنین (ع) اختصاص دهد که از وى که خواسته 

نامى از او برده نشود، قدردانى شد.

به روزرسانى 
شبکه مخابراتى

در راسـتاى ارتقا تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور 
برگرداندن تجهیزات انتقال در ایستگاه نیاسر صورت 
خواهد پذیرفت. به گزارش روابـط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان، در اثر این عملیات کلیه ترافیک هاى 
اینترنت، موبایل– دیتا و سـوئیچ  از سـاعت 9 الى 11 
و13 الى 16مورخ 30 /06 /1400 به مدت پنج ساعت 
با احتمال قطعى و اختـالل جهت تعویض و جابجایى 
تجهیزات ایسـتگاه هاى بـرزوك، آذران، ورکان، تپه 
ورکان برزوك ماکروویـو، مرق، ویدوج، قاهسـوره و 

سعدآباد مواجه خواهند شد.    

کشف انشعاب غیر مجاز 
یک مورد انشـعاب غیر مجـاز به قطر 32 سـانتى متر 
در بهارسـتان کشـف شـد. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى بهارستان، به دنبال بررسى هاى گروه مروجین 
مصرف بهینه آب، این انشـعاب غیرمجاز در محدوده 
کوى راه حق کشف و جمع آورى و اخطار هاى الزم به 

مشترك داده شد. 

پیشرفت ساخت 
ایستگاه پمپاژ فاضالب

به دنبال قـرارداد طرح فـوالد، ادامه عملیات سـاخت 
وتجهیز ایسـتگاه پمپاژ تصفیه خانـه فاضالب زرین 
شهر را با پیشرفت فیزیکى100 درصد به پایان رسید. 
به گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، این ایستگاه پمپاژ 
در مدار بهره بـردارى قرار گرفته و هزینـه اجراى این 
پروژه بالغ بر 46میلیارد ریال ازمحل فوالدتامین شده

 است.  

خبر

معاون دانشــگاه اصفهان گفت: بودجــه عمرانى و فنى 
دانشگاه اصفهان در هشت سال گذشته صفر بوده است.

ولى ا... میرخانى در نشست خبرى در خصوص اقدامات 
عمرانى دانشــگاه اصفهان در هشت سال گذشته اظهار 
داشــت: در این مدت زمان مجموعاً چهــار هزار و 700 
میلیارد ریال براى اقدامات فنى و عمرانى هزینه شده است.
وى افزود: از این میزان هزار و 700 میلیارد ریال پروژه هاى 
توســعه و اهداف، هزار و 500 میلیــارد ریال پروژه هاى 
نوسازى و بهسازى، 800 میلیارد ریال پروژه هاى فضاى 
سبز، 600 میلیارد ریال پروژه هاى زیرساخت و تأسیسات 

و 100 میلیارد پروژه هاى مدیریت سبز بوده است.

معاون امور مالى و ادارى دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: 
بودجه عمرانى دانشگاه اصفهان در هشت سال گذشته 
صفر بوده است و مبالغى که خرج شده است همه پیگیرى 

اساتید و پرداخت خیرین و درآمدها بوده است.
وى با بیان اینکه تا پایان سال 1399 ما به هیچ استادى یک 
ریال بدهکار نبودیم، تاکید کرد: کل بودجه دانشگاه مبلغ 
اندکى است و هیچ بخشــى از آن براى اقدامات عمرانى 
نیســت، حدود 800 میلیارد ریال بودجه سال گذشته بود 
که 150 میلیارد ریال آن براى حقوق معوقه اساتید و 15 
میلیارد ریال آن نیز به شــرکت هاى طرف قرارداد براى 

پرداخت معوقات پرداخت شد.

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان با تاکید بر 
اینکه از نظر فرایند قانونى هیچ مشکلى در مورد تایید و 
صدور حکم شهردار جدید اصفهان وجود ندارد، گفت: 
با ابالغ نهایى وزیر کشور تا چند روز آینده شاهد شروع 

فعالیت رسمى على قاسم زاده خواهیم بود.
على صالحى اظهار کرد: بر اساس آنچه شنیده ایم و با 
توجه به شلوغى این روزها در وزارت کشور در ارتباط با 
انتخاب اســتانداران و تایید و امضاى حکم شهرداران، 
طبق روندى که کالنشــهرهاى دیگر مثــل تهران و 
مشهد طى کرده اند و حکم شــهردار این شهرها امضا 
شده، قاعدتا تا چند روز آینده شاهد شروع فعالیت رسمى 

شهردار اصفهان خواهیم بود.
وى با بیان اینکه بر اســاس اطالعــات و جمع بندى 
که از وزارت کشــور داریم مشــکلى در مورد امضاى 
حکم شــهردار جدید اصفهان وجود ندارد، گفت: تقریبا 
همه کارها و مقدمات انجام شــده و در زمان کوتاهى 
این اتفاق مــى افتد و شــهردار اصفهــان به صورت 
رســمى کار خود را آغاز مى کند. على قاســم زاده نیز 
پیش بینى هاى الزم را انجــام داده تا به محض ایجاد 
شرایط براى فعالیت رسمى و قانونى، به سرعت فعالیت 
خود را آغاز کند و مشــکلى براى اداره شــهر نداشته

 باشیم.

شروع فعالیت رسمى شهردار 
اصفهان تا چند روز آینده

بودجه عمرانى 
دانشگاه اصفهان صفر است

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى تا بیستم 
شهریورماه چاه ها بستر وقوع 13 حادثه در اصفهان بوده 
که منجر به مصدومیت ســه نفر و مرگ شش نفر شده 

است.
آتشــپاد محســن گالبى ، اظهار کرد: همه ساله بر اثر 
حوادث چاه افرادى زیادى جان خود را از دست مى  دهند. 
اکثر این حوادث در نقاطى اتفاق مى افتد که داراى تراکم 

بیشترى است.
وى افزود: اکثر آسیب دیدگى افرادى که در چاه ها سقوط 
مى کنند، صرف نظر از مشــکالت مربوط به تنفس از 
ناحیه ســتون فقرات، مهره هاى گردن و قسمت هاى 
دیگر از قبیل اســتخوان هاى پا، کتف و قفسه سینه نیز 
دچار شکستگى مى شود، از این رو نجات آنها از عمق چاه 
بسیار طاقت فرسا است و نیاز به مهارت و دقت عمل دارد.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان ادامه داد: هیچ مصدومى حتى اگر زیر 

مقدار زیادى خاك مدفون شده، نباید مرده قلمداد شود.
وى با بیان اینکــه از ابتداى ســال جارى تا بیســتم 
شهریورماه 13 مورد حادثه سقوط در چاه براى اشخاص 
در شــهر اصفهان اتفاق افتاده که هشــت مورد داخل 
محدوده و پنــج مورد خارج از محدوده شــهر اصفهان 
بوده اســت، افزود: ســقوط در چاه در جایگاه بیست و 
سوم حوادثى است که آتش نشانى اصفهان امدادرسانى 

کرده است.
آتشپاد گالبى تصریح کرد: چاه ها به طور معمول به دو 
دسته چاه هاى فاضالب و چاه هاى آب تقسیم مى شود 
و مواردى که شهروندان باید رعایت کنند اینکه اگر در 
ملک خود چاه وجود دارد، مــکان و عمق آن را باید مد 
نظر داشته باشند همچنین تاریخ حفر چاه و زمان آخرین 
بازدید، وجود لوله هاى هواکش، محل چاه هاى قدیمى 
و متروکه و عبور لوله هاى آب گرم و سرد را بدانند و این 
اطالعات را به صورت مکتوب هنگام خرید و فروش به 

مالک بعدى ارائه کنند.

وى گفت: بیشتر افرادى که در فضاى شهرى اقدام به 
حفر چاه مى کنند، براى ستون گذارى و مواردى با هدف 
گنج یابى است که در بسیارى از موارد شاهد ریزش چاه 

هستیم. 
مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه چاه فاضالب محل 
تجمع انواع گازهاى ســمى و فاضالبى است که براى 
انسان خطرناك است و باعث مصمومیت مى شود، تاکید 
کرد: برخى از این گازهاى فاضالب عبارتند از هیدروژن 
ســولفوره، متان، گاز کربنیک و آمونیاك که همه این 

گازها براى انسان مضر و باعث خفگى مى شود.
وى ادامه داد: اولین و اصلى ترین گاز سمى موجود درون 
چاه فاضالب گاز هیدروژن سولفوره است که درون چاه 
انباشته از این گاز بوده که در اثر بى توجهى افراد تخلیه 
چاهى و کارگران آنها این حــوادث رخ مى دهد، البته با 
کمى دقت در هنگام تخلیه چاه مى توان از مرگ و میر 

گازهاى فاضالب کاست.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
قرار اســت در آینده نزدیک آمبوالنس هاى ویژه بانوان 
در استان هاى اصلى و قطب کشــور مجهز و با حضور 

تکنسین هاى زن راه اندازى شود.
غفــور راســتین در جمع خبرنــگاران افــزود: یکى از 
سیاســت هاى مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى 
کشــور جذب نیروهاى تکنســین از بانوان اســت تا 
آمبوالنس هاى ویژه زنان در استان هاى اصلى و بزرگ 

کشور ایجاد شود.
وى همچنین گفت: از 26 شهریورجارى هنگام تماس 
امدادخواهان با ســامانه 115 دیگر مشکل مکان یابى 
توسط نیروهاى اورژانس را نداریم و به صورت خودکار 
محل امدادخواه روى نقشه نمایش داده مى شود که این 

موضوع سرعت امدادرسانى را افزایش خواهد داد.
وى خاطرنشــان کرد: در ســال 99 حــدود 235 هزار 
ماموریت اورژانسى در استان انجام شد اما با وجود 150 
پایگاه موجود، این میزان ماموریت تنها 25 درصد از کل 

امدادخواهى هاى این مدیریت بوده است.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
با بیان اینکه اتاق فرمان اورژانــس 115 روزانه 4 هزار 
تماس را پاسخگو هستند اشاره کرد: از این تعداد تماس 
بین 700 تا 800 امدادخواهى اعزام به بیمارستان منجر 

مى شود.
وى 15 درصد کل ماموریت هــاى اورژانس را کرونایى 
دانست و افزود: از ابتداى شــیوع کرونا در استان تماس 
با سامانه 115 افزایش داشته است و تاکنون 27 هزار و 

500 بیمار کرونایى را به مراکز درمانى منتقل کرده ایم.
راســتین گفت: در پیک پنجم کرونا در اســتان، روزانه 
500 بیمار کرونایى توســط اورژانس پیش بیمارستانى 
به بیمارستان ها منتقل شدند که سهم هر پایگاه به طور 
متوسط 15 بیمار بوده اســت. وى تاکید کرد: این حجم 
باالى انتقال بیماران کرونایى موجب مبتال شدن 375 نفر 
از تکنسین هاى اورژانس از ابتداى شیوع کرونا تاکنون و 

شهادت یکى از آن ها شد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان 
درباره اورژانس هوایى نیز با اشاره به اینکه سهم استان 
اصفهان 3 بالگرد اورژانس است عنوان کرد: اکنون یک 
بالگرد اورژانس هوایى از هوانیروز در استان فعال است 
اما براى اورژانس باید از مدى کوپتر با قابلیت هاى خاص 

امدادرسانى و پرواز در شب استفاده کنیم.
راستین با بیان اینکه اصفهان از موتورالنس محروم است 
ادامه داد:  به صورت استاندارد باید 35 تا 50 موتورالنس 
(موتورآمبوالنس) در شهر اصفهان فعالیت داشته باشند.

وى با اشاره به اینکه کمتر استانى مانند اصفهان 2برابر 
آمار تعداد پایگاه هاى اورژانس خود آمبوالنس دارد بیان 
کرد: اکنون 300 دســتگاه آمبوالنس در استان فعالیت 
دارد و 50 آمبوالنس نیز در شهرستان ها در حال افزایش 

و 15 آمبوالنس در حال بازسازى است.
راستین افزود: 30 دستگاه آمبوالنس نیز اسقاطى شده 
است که پس از بازســازى مجدد مورد اســتفاده قرار 

خواهند گرفت.

راه اندازى آمبوالنس بانوان 
در دستور کار اورژانس اصفهان

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان خبر داد

چاه ها، بستر وقوع 13 حادثه در اصفهان

46 باشگاه اصفهان در لیست پلمب قراردارند 

رئیــس اتحادیه صنف فروشــندگان گوشــت 
قرمــز اصفهان دربــاره ذبح دام هــاى مولد در 
کشتارگاه هاى اســتان، گفت: دامداران به دلیل 
هزینه هاى سنگین تولید و نبود نهاده ها، گاوهاى 
مولد سنگین و بره هاى زیر 10 کیلوگرم را براى 

ذبح به کشتارگاه هاى استان مى برند.
اصغــر پورباطنى با اشــاره به اینکــه دامداران 
گالیه مند در تامین نهاده ها بــا نرخ آزاد و گران، 
هزینه هاى سنگینى را متحمل مى شوند، اظهار 
داشت: در سال هاى گذشته بسیارى از دامداران 
به دلیل خشکسالى، نبود آذوقه و علوفه گاو هاى 
شیرده خود را مى کشتند چرا که کشتار دام زنده از 

نگهدارى آن به صرفه تر بوده است.
وى افزود: امســال تولیدکننــدگان دام با عدم 
تامین نهاده ها و هزینه هاى سنگین تولید نه تنها 
گاوهاى مولد پیر و بدون کاربرى الزم که میزان 
شــیر آنها به میزان محسوســى کاهش یافته و 
نگهدارى از آنان صرفه اقتصادى نداشــته باشد 
را در سطح شهر با زدن تابلو به بهاى ارزان ترى 
مى فروشند، بلکه بره هاى ماده زیر 10 کیلوگرم 
را که باید پرورش آنها براى زمستان به میزان 16 
تا 17 کیلوگرم برسد نیز براى ذبح به کشتارگاه ها 

مى برند.
وى گفت: با نبود به موقع تامین نهاده ها و ادامه 
روند کشتار دام هاى مولد و عدم پرورش دام مورد 
نیاز پیش بینى مى شود که زمســتان مناسبى را 
پیش رو نداشته باشــیم و بازار اصفهان با بحران 

کمبود و گرانى گوشت قرمز هم مواجه شود.
پورباطنى اضافه کرد: امیدواریم با تدبیر به موقع 
مسئوالن و رســیدگى به مشکالت دامداران در 
تامین نهاده ها چنین پیش بینى هایى براى بازار 

گوشت قرمز در پاییز و زمستان اتفاق نیفتد.
وى با بیان اینکه متاسفانه دامداران به دلیل نبود 
علوفه و خشکسالى ناچار به کشتار دام هاى خود 
شده اند، اظهار داشت: مسئوالن باید در این زمینه 
چاره اندیشى کنند زیرا با وجود چنین معضالتى 
در آینده شاهد کاهش تولید محصوالت لبنى نیز 

خواهیم بود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز 
اصفهان پیرامون اینکه در حال حاضر به نسبت 
چند هفته گذشته شرایط بازار اندکى آرام گرفته 
و گوسفند کشتار مى شــود، افزود: اکنون قیمت 
گوشت بره درجه ممتاز در خرده فروشى ها بازار 
اصفهان 135 هزار تومان و گوساله مخلوط 155 

تومان قیمت گذارى شده است.
وى با بیان اینکه قیمت گوشــت قرمز از ابتداى 
سال جارى تاکنون در اصفهان نوساناتى را داشته 
است، ادامه اداد: در ابتداى سال قیمت هر کیلوگرم 
گوشت قرمز درجه یک 110 هزار تومان، پس از 
آن 118 هزار تومان و طى یک ماه گذشــته به 
علت نوسانات قیمت بین 130 تا 140 هزار تومان 

فروخته مى شد.
پورباطنى درباره اینکه توان خرید مردم در تامین 
گوشت قرمز بسیار کاهش داشــته است گفت: 
به دلیل تنزل قدرت خرید شــهروندان، بسیارى 
از قصابان هم در شــهر دیگر همانند ســال ها و 
ماه هاى گذشته براى عرضه گوشت گوسفندى 

در مغازه خریدارى ندارند.
 رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه 
این استان مانند دیگر شــهرها مراتع نداشته و 
ظرفیتى براى تامین دام ســبک به اندازه نیاز در 
آن وجود ندارد اما در تأمین دام ســنگین در خود 
اصفهان مشــکلى نداریم، افــزود: اگر قیمت از 
منطقه اى که گوســفند تهیه مى  شود مدیریت 
و کاهش پیدا کند، نرخ گوشــت هم سیر نزولى 

خواهد داشت.
وى درباره اینکه اصفهان در تأمین دام ســبک 
خودکفا نیست و به دلیل تامین کاالى مورد نیاز 
از استان هاى همجوار در تعیین نرخ دام هم خیلى 
دخالت ندارد، بیان کــرد: اصفهان 70 درصد دام 
سبک خود را از اســتان هاى همجوار همچون 
تبریز، خرم آباد، شــهرکرد، کرمانشاه، همدان، 
مالیر و ... تامین مى کند و تنها 20 درصد این دام 

در داخل پرورش داده مى شود.

تپه هاى ســَیلْک کاشــان یکى از محوطه هاى 
باستانى مهم فالت مرکزى و ویرانه کهن ترین 
زیگورات باســتانى ایران که نخســتین تمدن 
شهرنشــینى در آن شــکل گرفتــه ، بــه گفته 
کارشناســان میراث فرهنگى از معیارهاى ثبت 
در سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد 

(یونسکو) برخوردار است.
محوطه  باستانى ســیلک یکى از ارزشمندترین 
محوطه هاى باســتانى ایران و جهان است که 
نزدیک به هشــت هزار ســال پیش (از دوران 
روستانشــینى تا دوران ماد)، شــواهد و مدارك 
تحوالت زندگى بشر را در خود نگاه داشته است.

 مهمترین آثار تمدنى شــناخته شــده در سیلک 
شامل نخستین روستاها و خانه هاى ساخته شده 
به دست بشر، نخستین جانوران و گیاهان اهلى، 
نخســتین کوره هاى پخت ســفال و ذوب فلز و 

نخستین آثار خط و نوشتار است.
این اثر 24 شهریور 1310 خورشیدى به شماره  38 
در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسید و اکنون 
در فهرست اثرهاى نامزد ثبت در میراث جهانى 
قرار دارد. از شهرســتان کاشان مجموع باغ فین 
در فهرست میراث جهانى یونســکو قرار گرفته 

اســت؛ مجموعه اى که تا پیش از شــیوع کرونا 
پربازدیدترین اثر تاریخى کشور محسوب مى شد.

هفت اثر از آثار تاریخى اصفهان به نام هاى میدان 
نقش جهان، کاخ چهلســتون، باغ فین کاشان 
و مســجد جامع و ســه قنات به نام هاى وزوان، 
مزدآباد و مون به ثبت جهانى رســیده و کانون 

توجه گردشگران داخلى و خارجى است.
مدیر پایگاه میراث فرهنگى ســیلک با اشــاره 
به تالش متخصصــان ایرانــى در جمع آورى 
مستندات و تکمیل پرونده ســیلک با همکارى 
برخى نهادهاى مرتبط در زیرمجموعه یونسکو 
افزود: به  طورحتم ســیلک چهار تا پنج معیار از 
هشت معیار فرهنگى الزم براى ثبت جهان را دارد 
و بر  این پایه، تشکیل پرونده، تهیه و جمع آورى 
مستندات ثبت جهانى اثر تاریخى سیلک از سوى 
متخصصان داخلى و خارجى در حال انجام است.

جواد حسین زاده اظهار داشت: امسال با برداشتن 
گام هاى نخســت ثبت جهانى این اثر، تشکیل 
پرونده و پس از آن تعامل با شمارى از متخصصان 
داخلى و خارجى براى جمع آورى مســتندات و 
گردهم آوردن یک گروه متخصص براى تکمیل 

پرونده در دست اقدام است.

هشدار بحران کمبود و گرانى گوشت قرمز در آینده

سیلک کاشان در تدارك ثبت جهانى شدن

رئیس هیئت پزشکى ورزشى اســتان اصفهان اظهار 
کرد: همچــون گذشــته از طریق بازرســى هایى که 
توسط کمیته بازرسى انجام مى شــود، بر روند فعالیت 
باشــگاه ها نظارت داریم و اگر موردى باشد به صورت 
تذکر شفاهى، کتبى و در نهایت پلمب برخورد خواهیم 
کرد، هرچند در این مســیر با مقاومت هایى از ســوى 

باشگاه ها روبرو هســتیم، البته در مواردى حق با آنها 
است، چرا که باشگاه ها از نظر اقتصادى و باشگاه دارى 
با شیوع ویروس کرونا دچار مشــکل و متضرر شدند و 
در برابر تعطیلى باشــگاه ها مقاومــت کرده و معترض 

هستند.
احمد باقرى مقدم ى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى 

تاکنون یک هزار مورد بازرســى اولیه توسط بازرسان 
هیئت پزشــکى ورزشــى انجام شده اســت، افزود: با 
توجه به نواقــص، تذکرات شــفاهى و کتبى، 70 مورد 
بازرسى ثانویه داشــتیم و در همین مدت نیز درخواست 
پلمب 46 باشــگاه به مســئوالن اجرایى ارسال شده 

است.



0404فرهنگفرهنگ 4132پنج شنبه  25 شهریور  ماه   1400 سال هجدهم

به مناسبت روز ملى سینما و در ادامه سلســله نشست هاى تاریخ شفاهى، موزه سینماى 
ایران طى یک هفته هر روز گفتگوى تفصیلى با یکى از عوامل تاثیرگذار سینماى ایران را  
منتشر مى کند. این بار ناگفته هاى «سعید راد » از پیشکسوتان عرصه بازیگرى سینماى 

ایران را مى خوانید.
سعید راد درباره حضورش در فیلم «صادق کرده» ســاخته ناصر تقوایى بیان کرد: تهیه 
کننده این فیلم موافق حضور من در صادق کرده نبود. حتى یکى از بازیگران براى تهیه 
کننده نوشته بود اگر سعید راد نقش صادق کرده را بازى کند، دیگر در آن دفتر فیلم بازى 
نمى کند و این حرف باعث رنجش من شده بود. به ناصر تقوایى گفتم دیگر نمى آیم و او در 
پاسخ به من گفت «یا صادق کرده را تو بازى مى کنى یا من در آن دفتر فیلم نمى سازم» 

و در نهایت من نقش فیلم را بازى کردم.
وى درباره علت مخالفت تهیه کننده «صادق کــرده» گفت: به دلیل اینکه بهروز وثوقى 
در آن دفتر فیلم هاى زیادى از جمله گوزن ها و خاك را کار کرده بود و این نقش را براى 
او درنظر گرفته بود. نقش تنگســیر را قرار بود من بازى کنم که به بهروز وثوقى داده شد 
و انتخاب درستى بود، شاید من نمى توانستم به آن شکلى که امیر نادرى مى خواست آن 

نقش را درآورم.
سعید راد با بیان اینکه قرار بود در فیلم «ناخدا خورشید» ساخته 

ناصر تقوایى بازى کند، گفت: داریوش ارجمند آن نقش را 
بسیار خوب بازى کرد اما اگر من حضور داشتم به شکل 
دیگرى مى شد زیرا من اسحله وینچستر گرفته بودم و 

در خانه تمرین مى کردم که نشد بازى کنم.
این بازیگر با بیان اینکه « ســفر سنگ» براى او 
یک شناســنامه بود ، گفت: از مســعود کیمیایى 
در بازیگرى درس هاى زیادى گرفتم. در شــروع 

فیلمبردارى تیپ ُکردى درنمى آمد و مســعود 
کیمیایــى مى گفت یک 

جــاى کار ایراد 
دارد، مــن هم 

خیلــى 

ناراحت شــده بودم یک دفعه آقاى کیمیایى با بلندگویى که در دستش بود با صداى بلند 
گفت سعید مشــکل را پیدا کردم، گام هایت را بلندتر بردار و درست همان چیزى شد که 

مى خواست. این جزئى نگرى یعنى کارگردان به خوبى صحنه را مى شناسد.
سعید راد خاطرنشان کرد: در فیلم «خط قرمز» که یکى از کارهاى خوب من است مسعود 
کیمیایى طورى حرکت ها را نقاشى مى کرد که من به راحتى متوجه مى شدم باید چه کارى 
انجام بدهم یعنى من را از یک فضاى معمولــى درمى آورد و به یک آدم عصبى که خون 
باال مى آورد و در حین حال امنیتى بود، تبدیل کرد. در آن زمان کارگردان هاى خوب زیاد 

نبودند و وجود کارگردان هایى مانند مسعود کیمیایى نعمت بود. 
وى درباره دستمزد بازیگرها نیز توضیح داد: دستمزد محمدعلى فردین از همه ما بیشتر 
بود و بعد از او بهروز وثوقى و بعد من. البته دستمزدها متغیر بود. به عنوان مثال، دستمزدى 
که من براى فیلم «هدف» به خاطر پورسانت گرفتم از فردین بیشتر بود. زمانى که فردین 
دســتمزدش 300 هزار تومان و بهروز وثوقى 200 هزار تومان مى گرفت دستمزد من

 150 هزار تومان بود .
وى با بیان اینکه قصه «عقاب ها» جدید بود گفت: در این فیلم سکانسى که من با اسلحه 
عراقى ها را مى زدم و جمشید هاشم پور از هلى کوپتر مى پرید، خیلى واقعى و طبیعى بود. 
یادم مى آید وقتى براى اولین بار در سینما این فیلم را مى دیدیم زمانى که هاشم پوراز هلى 
کوپتر مى پرید مردم دســت  زدند. مردم در فیلم ها قهرمان را دوست داشتند و در مقابل 
بازى ها در فیلم واکنش نشان مى دادند. متاسفانه در حال حاضر سینماى ما قهرمان ندارد.

وى درباره همکارى خود با احمدرضا درویــش در فیلم «دوئل» نیز توضیح داد: آقاى 
درویش من را خیلى دوست داشت و انصافا در فیلم دوئل پاى من ایستاد. در آن زمان که 
از من دعوت کرد تا در این فیلم حضور داشته باشم فیلم «متولد ماه مهر» او هم اکران 
بود که به من گفت «متولد ماه مهر» در ســینما آفریقا درحال اکران است، دوست دارم 
شما این فیلم را ببینید و با کار من آشنا شوید. من بعد از دیدن فیلم به دفتر او رفتم و درباره 
فیلم باهم صحبت کردیم درویش در فیلم «دوئل» بــراى من فرش قرمز پهن کرد. در 
دوئل یک نقش منفى خولى منش چندوجهى که آن را بسیار دوست داشتم توسط آقاى 

درویش به من داده شد.
ســعید راد با بیان اینکــه یکــى از بهترین نقش هایش «دوئل» اســت، 
خاطرنشان کرد: یادم مى آید در اولین نمایش جشنواره در سینما سپیده، 
زمانیکه اسم من در اول فیلم آمد مردم از خوشحالى دست مى زدند و 
من از خوشحالى اشک مى ریختم. بعد از سال ها دوباره با مردم فیلم 

مى دیدم. 
وى با بیان اینکه بازى هاى هدیه تهرانى را دوســت دارد، بیان 
داشت: هدیه تهرانى در جایى با او مصاحبه شده بود و پرسیده 
بودند که چرا در فیلم دوئل نقش بســیار کم بود را پذیرفته 
است؟ او در پاســخ گفته بود، حضورم در این فیلم براى 
خوشامدگویى به سعید راد است. چنین رفتارى فقط از 
یک بازیگر حرفه اى برمى آید؛ هر وقت از من درباره 
بهترین بازیگر زن سوال مى کنند من نام او را مى گویم. 
ســعید راد درباره بهترین بازیگران سینماى ایران بیان 
داشت: پیمان معادى بسیار بازیگر فیزیکالى است و حامد 
بهداد خوب بازى مى کنــد. امیر جدیدى متیــن و فوق العاده 
ورزشکار خوبى است ؛ چند نقش بسیار خوب از او دیده ام. شهاب حسینى 
آنقدر خوب بــازى مى کند که جایزه بین المللى گرفته اســت و هدیه 
تهرانى بازى هاى درخشانى دارد و همه فیلم هاى او حتى فیلم هاى 

تجارى اش را هم دیده ام.

خاطره گویى بازیگر پیشکسوت از نقش هایى که بازى  کرده و نقش هایى که بازى نکرده 

سعید راد: قرار بود 
من ناخدا خورشید شوم

 ساخت «جیران» 
در قزوین از سرگرفته شد

«میدان سرخ»  
جانشین «زخم کارى»  شد

سعید راد با بیان اینکه قرار بود در فیلم «ناخدا خورشید» ساخته 
ناصر تقوایى بازى کند، گفت: داریوش ارجمند آن نقش را 

بسیار خوب بازى کرد اما اگر من حضور داشتم به شکل 
دیگرى مى شد زیرا من اسحله وینچستر گرفته بودم و 

در خانه تمرین مى کردم که نشد بازى کنم.
این بازیگر با بیان اینکه « ســفر سنگ» براى او 
مســعود کیمیایى یک شناســنامه بود ، گفت: از
در بازیگرى درس هاى زیادى گرفتم. در شــروع

فیلمبردارى تیپ ُکردى درنمى آمد و مســعود 
کیمیایــى مى گفت یک 

جــاى کار ایراد
دارد، مــن هم 

خیلــى 

یادم مى آید وقتى براى اولین بار در سینما این
کوپتر مى پرید مردم دســت  زدند. مردم در
بازى ها در فیلم واکنش نشان مى دادند. متاس
وى درباره همکارى خود با احمدرضا درو
درویش من را خیلى دوست داشت و انصاف
من دعوت کرد تا در این فیلم حضور داش از
بود که به من گفت «متولد ماه مهر» در ســ
شما این فیلم را ببینید و با کار منآشنا شوید
فیلم باهم صحبت کردیم درویش در فیلم «
دوئل یک نقش منفى خولى منش چندوجه

درویش به منداده شد.
ســعید راد با بیان اینکــه یکـ
خاطرنشان کرد: یادم مى آی
ف زمانیکه اسم من در اول
من از خوشحالى اشک

مى دیدم.
وى با بیان اینکه بازى
داشت: هدیه تهرا
بودند که چرا د
است؟ او در
خوشامدگ
یک بازیگ
بهترین باز
ســعید راد
داشت: پیمان
م بهداد خوب بازى
ورزشکار خوبى است ؛ چند نق
آنقدر خوب بــازى مى کن
تهرانى بازى هاى درخ
تجارى اش را هم

برنامه «فیتیله» با حضور على فروتن، محمد مسلمى و 
حمید گلى حدود 15 سال مهمان خانه ها بود و چند نسل 
از بچه ها پاى این برنامه نشستند. برنامه اى که مجید 
قناد آن را اجرا مى کرد و حضور ســه بازیگر با عنوان 
«عموهاى فیتیله اى» و شــوخى ها و طنازى هایشان 
باعث شد حســابى دیده شــوند. على فروتن، یکى از 
عموهاى فیتیله اى در گفتگو با روزنامه خراسان درباره 
این که چرا این برنامه پرمخاطب ادامه پیدا نکرد چنین 

گفته است:
ما ابتدا قــرار بود یک آیتم ده بیســت دقیقه اى 
البه الى برنامه کودك با اجراى آقاى قناد بازى کنیم 
و برویم. اما این حضور، آرام آرام رشد کرد و طورى شد 

که برنامه آقاى قناد در دل گروه فیتیله جا گرفت. 
خوبى برنامه فیتیله این بود که پخش زنده بود و ما 
همیشه در طول هفته، برنامه مان را با اتفاقات و اخبار آن 
هفته به روز مى کردیم، اما وقتى به خاطر یک شوخى که 

منجر به ممنوع التصویرى ما هم شد و اختالف 
ســلیقه، مدیران تلویزیون برنامه را از پخش 

زنده درآوردند ضعف ها بیشتر نمایان شد.
من 14 سال از عمرم، همه جمعه هاى 

زندگــى ام را وقــف کار کــردم. 
مى توانستم به گردش و تفریح 
بروم یــا در اعیاد همــراه با 
خانواده ام به ســفر بروم، اما 
ایســتادم و فیتیلــه را اجرا 
کردم، چون آن را دوســت 
داشتم. شاید مردم بگویند 
براى پولش ایستادى و آن 
را اجرا کردى، ولى من در 

آخرین قــراردادم براى هر جمعه، کمتــر از 200 هزار 
تومان مى گرفتم. همان سال این مبلغ را مى توانستم در 

دو اجرا در بیاورم و زندگى ام را بگذرانم.
وقتى با سختگیرى ها برنامه را از اجراى زنده خارج 
کردند و لذت را از من گرفتند، این عشق، کم کم سرد 
شد. متاســفانه زحمت چندین ســاله ما براى بعضى 
مدیران مهم نبود. وگرنه کجــاى دنیا براى برنامه اى 
مثل فیتیله با آن میزان مخاطب، محدودیت ایجاد مى 

کنند؟ 
کارگردان «فیتیله»، محمد مسلمى و تهیه کننده 
آن مجید قناد بود. در آن مقطع آقاى مسلمى و مجید 
قناد یک ســرى اختالف نظرهایى پیدا کردند. من و 

حمید گلى تالش کردیم فضا را آرام کنیم تا بنشــینیم 
صحبت کنیم و کار را جلو ببریم. این روند ادامه داشت 
و به مرور هزینه هــاى اجراى برنامــه باالتر رفت و 

سازمان هم خیلى حمایت مان نکرد.
وقتى برنامــه درگیر مســائل مالى شــد، بین 
تهیه کننده که مسئول مالى است و بقیه عوامل هنرى 
برنامه چالش به وجود آمد و ما ترجیح دادیم همان جا 
کنار بکشیم و این برنامه ادامه پیدا نکند. سوءتفاهم بود 
و برنامه فیتیله حیف شد. وقتى بین خود عوامل همدلى 
کمتر شد، هرکسى از هرطرفى یک سنگى به طرف مان 
پرت مى کرد. یکى دو ســال بعد هم مجید قناد برنامه 
فیتیله دیگرى راه انداخت، اما از طرف سازمان اعالم 
کردند که این موازى کارى است و گروه فیتیله آدم هاى 
مشخصى دارد. من و حمید گلى و محمد مسلمى هم 
یکى دو سال بعد برنامه اى به نام فیتیله 2 راه انداختیم 

که همین قضیه باعث دلگیرى هاى بیشتر شد.
اگــر پیشــنهاد بدهند کــه همکاران 
فیتیله اى دوباره دور هم جمع بشوند، قبول 
نمى کنم چون این برنامــه دیگر جذاب 
نخواهد شد. چون دیگر آن دل ودماغ و حال 
خوب وجود ندارد. وگرنه من خسته 
نیستم، دل شکسته  ام. به خاطر 
مدیریت غلــط و حمایت 
نشــدن مان دلم شکسته 
است. توقع داشتم بعد از 
چندین سال کار و تالش 
حمایتم کنند، اما خیلى 
شــیک و مجلسى ما را 

کنار گذاشتند.

محمود جعفرى، پیشکســوت عرصه بازیگرى درباره دالیل فراموش و به حاشــیه رانده شدن برخى 
از بازیگران مى گوید: یکى از علت هاى فراموش شــدن بازیگرها مى تواند کهولت سن باشد و اینکه 
بازیگر دیگر قادر نیست دیالوگ حفظ کند و آن حرکت هاى الزم را انجام دهد. بخش دیگر هم به دلیل 
این است که نقش مناســبى گیرش نمى آید؛ مثال نقش اصلى مى خواهد بازى کند ولى در آن فیلم یا 
سریال چون االن جوان گرایى است، نقش اصلى به او نمى رسد، در نتیجه بازى نمى کند و مدتى بیکار 
مى ماند. دلیل دیگر هم این است که ســوژه هایى نداریم که آنقدر خوب باشد که آدمى که سنش باال 

است بازى کند.
او در عین حال روابط فیلم ســازان با برخى از افراد را دلیل دیگرى براى بیکارى و کم کارى برخى از 
بازیگران مى داند و اضافه مى کند: علت دیگِر این موضوع روابط تهیه کننده و کارگردان با یکسرى از 
افراد است که باعث مى شود، عده اى دیگر بیکار باشــند؛ چون این رابطه ها را با این افراد ندارند. البته 

گاهى هم بازیگران به لحاظ اخالقى و مالى با تهیه کننده و کارگردان به توافق نمى رسند. 

سازندگان فیلم کمدى فانتزى "گل سرخ" که جزو آخرین یادگارى هاى على انصاریان به شمار مى رود، 
با دریافت پروانه نمایش قصد اکران آن را دارند.

فیلم ســینمایى "گل ســرخ" به کارگردانى مرتضى آتش زمزم که پیش از این بــا نام هاى "هولیا“ و 
”جگرزلیخا“ شناخته مى شد، با مالحظاتى و اعمال تغییراتى در نسخه نهایى، موفق به دریافت پروانه 
نمایش شد. کمدى فانتزى "گل سرخ" طبق برنامه ریزى ها قرار اســت اواسط پاییز امسال به اکران 

عمومى در سینماها برسد. سازندگان به همین مناسبت از نخستین پوستر فیلم نیز رونمایى کرده اند.
زنده یاد على انصاریان در این فیلم در نقش یک خواننده غیر مجاز را بازى کرده که به زبان انگلیسى 
تسلط ندارد، اما اصرار  به خواندن  ترانه هاى انگلیسى دارد. او در پایان فیلم ترانه اى با نام "گل سرخ" از 

سروده هاى فریدون مشیرى فقید را خوانده که وجه تسمیه نام جدید فیلم نیز قرار گرفته است.  
پوریا پورسرخ، محمدرضا هدایتى، على انصاریان، مریم امیر جاللى، بهراد خرازى و (با حضور) محمد 
فیلى و افشین سنگ چاپ، مجید شهریارى،  شراره رخام ، شیوا خسرو مهر، شیوا طاهرى، مهدى امینى، 
على کوچولو، مهدى حسینى، مریم نقیب، شیما جوهرى، هدى استوارى و مسعود حقى بازیگران اصلى 
فیلم بوده اند. ویلما الس بازیگر آلمانى االصل معروف سینما و تلویزیون ترکیه و هولیا دیکن دیگر بازیگر 

شناخته شده ترکیه اى در این فیلم بازى داشته اند.
سازندگان به جاى خالصه داستان، این متن را ارائه داده اند: «در ایران پدر و مادرها به بچه هاشون اجازه 

هر کارى را نمى دهند، اما همیشه نوه داستانش فرق داره!» .

تام هنکس در اسپانیا مشغول فیلمبردارى جدیدترین فیلم وس اندرسون است.
تام هنکس در جنوب اسپانیا مشغول فیلمبردارى در جدیدترین فیلم وس اندرسون است. این بازیگر 65 

ساله بیرون از هتل خود شکار پاپارتزى ها شد. 
او منتظر راننده براى رفتن به لوکیشن فیلم جدیدش بود که تصاویرش را عکاس ها گرفته و به نشریات 
دادند.تام هنکس اولین ستاره سینمایى بود که به کووید-19 همراه با همسرش ریتا ویلسون در سفر به 
استرالیا مبتال شد. اطالعات تازه اى درباره فیلم وس اندرسون منتشر نشده است اما این فیلم پرستاره 

قرار است در اسپانیا فیلمبردارى شود.
قرار است فیلمبردارى سکانس هاى اصلى تا آخر سپتامبر در اســپانیا تمام شود. بازیگران همیشگى 

فیلم هاى وس اندرسون در این پروژه هم مقابل دوربین خواهند رفت.

تصویربــردارى ســریال تاریخى «جیــران» به 
کارگردانى حسن فتحى پس از واکسیناسیون تیم 
توسط دانشکده علوم پزشکى قزوین، این روزها در 

این شهر ادامه دارد.
پس از آنکــه تمامى عوامل گروه واکســن کرونا 
دریافت کردند ادامه تصویربردارى سریال تاریخى 

«جیران» در شهر قزوین ادامه پیدا کرده است.  
تصویربردارى بخش هایى از این ســریال پیش از 
این در شهرهاى خوانســار و گلپایگان انجام شد 
و گروه پس از بازگشــت به تهران بــه دلیل عدم 
واکسیناسیون ادامه تصویربردارى را متوقف کرد. 
سرانجام پس از واکسیناسیون تیم توسط دانشکده 
علوم پزشــکى قزوین تصویربرداى در این شهر 

تاریخى ادامه پیدا کرد.
ســریال «جیران» به کارگردانى حســن فتحى 
و نویســندگى احســان جوانمرد و حسن فتحى و 
تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه قرار است سال 1400 

به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش شود.  
بهرام رادان، پرى ناز ایزدیار، امیرحســین فتحى، 
امیرجعفرى، رویا تیموریــان، مهدى پاکدل، رعنا 
آزادى ور، کتانه افشارى نژاد، ستاره پسیانى، غزل 
شــاکرى، مرتضى اسماعیل کاشــى، هومن برق 
نورد، مهدى کوشکى، غالمرضا نیکخواه، سیاوش 
چراغى پور، محمد شیرى و با حضور مریال زارعى در 
نقش مهدعلیا بازیگران این سریال تاریخى هستند.

از پوســتر اولین قسمت ســریال میدان سرخ به 
کارگردانى ابراهیم ابراهیمیان و با حضور بازیگران 

مشهور کشورمان رونمایى شد.
ســریال میدان ســرخ به کارگردانــى ابراهیم 
ابراهیمیان و تهیه کنندگى جواد نوروز بیگى یکى 
از مجموعه هاى جدید شبکه نمایش خانگى است 
که جایگزین سریال زخم کارى در روزهاى جمعه 

ساعت 8 صبح شد.
میدان ســرخ اولین تجربه ابراهیم ابراهیمیان در 
ساخت سریال است که بازیگران مطرح سینما و 

تلویزیون در آن مقابل دوربین رفته اند.
این سریال به نویسندگى سارا ســلطانى و على 
مسعودى نیا داســتان زنى تنها به نام شیدا است 
که ناخواسته وارد بازى دهشتناکى مى شود و این 
بازى توسط همســر او و یک تروریست خارجى 
شکل گرفته اســت. او براى نجات جان دخترش 
در معرض انتخاب میان عشق، انتقام و قدرت قرار 
مى گیرد و با سه قاچاقچى مطرح و قدرتمند به نام 
هاى پاپ، مبینى و مکین مدتى همراه مى شود، 
غافل از آنکه پایان این بازى، خون بار خواهد بود.

در این ســریال حمید فرخ نژاد ، مهتاب کرامتى ، 
امیرحسین آرمان ، بهرام افشــارى ، على مصفا ، 
کاظم سیاحى، مسعود کرامتى، سحر نظام دوست، 
رضا یزدانى ، ستاره اســکندرى، سعید داخ ، لیندا 
کیانى ، بهدخت ولیان ، آرمیــن رحیمیان و امید 

روحانى نقش آفرینى مى کنند.
در این ســریال بازیگرانى همچون بهرام افشار، 
امیرحسین آرمان، مهتاب کرامتى و کاظم سیاح 
تجربه بازى در سریال هاى دیگر نمایش خانگى 

را داشته اند.

براى قدیمى هاى بازیگرى
 سوژه خوب نداریم

فیلم کمدى مرحوم على انصاریان
 پروانه نمایش گرفت

تصویرى از گریم جدید «تام هنکس»

 على فروتن از پشت پرده پایان برنامه پر مخاطب «فیتیله اى ها» مى گوید؛

شیک و مجلسى ما را کنار گذاشتند!

 در دل گروه فیتیله جا گرفت. 
یتیله این بود که پخش زنده بود و ما 
ه، برنامه مان را با اتفاقات و اخبار آن

م، اما وقتى به خاطر یک شوخى که 
صویرى ما هم شد و اختالف 

ویزیون برنامه را از پخش 
ف ها بیشتر نمایان شد.

ز عمرم، همه جمعه هاى 
ف کار کــردم. 

شو تفریح
همــراه با
 بروم، اما 
اجرا ه را
وســت 
بگویند 
ى و آن 
من در 

کردند که این موازى کارى است و گر
مشخصى دارد. من و حمید گلى و م
بعد برنامه اى به نام فیت سال یکى دو
که همین قضیه باعث دلگیرى هاى
اگــر پیشــنهاد بده
فیتیله اى دوباره دور هم
نمى کنم چون این برنا
نخواهد شد. چون دیگر آ
خوب وجود ندارد
نیستم، دل ش
مدیریت
نشــدن
است. ت
چندین
حمایت

شــیک
کنار گذ
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گزینه اصلى خط حمله یحیى گل محمدى دیگر 
از دست پرســپولیس پریده و این تیم نمى تواند 

مهاجم برزیلى فصل گذشته سپاهان را بخرد.
ســرمربى پرســپولیس هنوز هم معتقد است 
تیمش نیاز بــه خرید یک مهاجم ســرزن و قد 
بلند دارد. شاید اگر شهریار مغانلو از پرسپولیس 
جدا نمى شد، یحیى گل محمدى به فکر جذب 
کى روش اســتنلى نمى افتاد امــا او نیاز به یک 
مهاجم ســر زن با تجربه دارد و بدش نمى آمد 

کى روش را پرسپولیسى کند.
با این حال باشگاه پرســپولیس بخاطر ماجراى 
پرونده کالــدرون براى خریــد بازیکن خارجى 
مشکالت زیادى داشت و کى روش استنلى هم 
پول کمى نمى خواست! از طرفى عده اى معتقد 
بودند اگــر این بازیکن واقعا خــوب و آماده بود 

سپاهان او را از دســت نمى داد. کى روش فصل 
گذشته فقط یک گل براى سپاهان زد و آمارى 
تقریبًا مشابه دیاباته در استقالل داشت اما یحیى 

گل محمدى او را مى خواست.
به نظر مى رسد حاال پرســپولیس باید قید خرید 
کى روش استنلى را بزند چرا که قادر به استفاده 
از این مهاجم برزیلى در لیگ قهرمانان آســیا 
نیست. مهلت ارسال اسامى بازیکنان جدید براى 
کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت شرکت در لیگ 
قهرمانان به پایان رسیده و پرسپولیس یا هر تیم 
دیگرى قادر نیستند اسامى جدید اعالم کنند. از 
طرفى دیگر مهم ترین مشــکل پرسپولیس در 
حال حاضر براى خرید بازیکن جدید بسته شدن 

پنجره نقل و انتقاالتى این باشگاه است.
پس از به پایان رسیدن مهلت 30 روزه 

کمیته انضباطى فیفا به پرســپولیس و پرداخت 
نشــدن مطالبات گابریل کالدرون و دستیارش، 
فیفا رسما با ارسال نامه اى به پرسپولیس اعالم 
کرد، پنجره  نقل وانتقاالتى این باشگاه بسته شده 
است. باشگاه پرســپولیس در پرونده کالدرون و 
دســتیارش خواکین جمعا به پرداخت 675 هزار 
دالر به عالوه 5 درصد ســود ســاالنه محکوم 
شده است. در شــرایط کنونى بعید است باشگاه 
پرســپولیس چنین پولى براى پرداخت داشــته 
باشــد و این پنجره تا اطالع ثانوى بسته خواهد 

ماند! 
بنابراین چنانچه باشگاه پرسپولیس بتواند پول 
طلب گابریل کالدرون و دســتیارانش را در هر 
زمانى پرداخت کنــد بالفاصله پنجــره نقل و 

انتقاالتى این باشگاه باز خواهد شد.

پنجره بسته نقل و انتقاالت تا اطالع ثانوى

کى روش استنلى، َپر!
گزینه اصلى خط
از دست پرســپو
مهاجم برزیلى فص
ســرمربى پرسـ
خ تیمش نیاز بــه
بلند دارد. شاید اگ
جدا نمى شد، یح
کى روش اســتن
مهاجم ســر زن

کى روش را پرسپک
با اینا

پروند
مشکال
پول ک
بودند

مسابقه ســوپرجام بین دو تیم پرســپولیس و فوالد خوزستان به احتمال 
فراوان بازهم پیش از شروع لیگ برتر برگزار نخواهد شد. 

سهیل مهدى مدیر مسابقات سازمان لیگ وعده داده بود مسابقه سوپرجام 
بین دو تیم پرسپولیس و فوالد خوزستان قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام 
حذفى پیش از شروع مسابقات لیگ برتر برگزار شود اما با توجه به صعود 
پرســپولیس به مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا و همزمانى 
این مسابقات با شروع لیگ برتر بعید است که این مسابقه پیش از شروع 
لیگ برتر انجام شود. فصل گذشته سوپرجام  1399-1398 در سال 1400  
و در اواخر مســابقات لیگ برتر بین دو تیم پرســپولیس و تراکتور تبریز 
برگزار شد و شاید در فصل آتى نیز همین شــرایط براى سوپرجام ایجاد 

شود.

تیــم فوتبال ســپاهان همچنــان با کســب 131 
امتیاز بهترین باشــگاه ایرانى از این حیث به شــمار 

مى رود.
ســپاهان اگرچه پس از قهرمانى در لیگ چهاردهم 
از شرایط آرمانى خود فاصله گرفت و طى چند سال 
اخیر به استثناى سال گذشــته در رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا حضور نداشت، اما چندین دوره حضور 
موفق که کســب نایب قهرمانى آسیا در سال 2007 
بهترین عنوان این تیم محسوب مى شود، سبب شده 
تا همچنان طالیى پوشان فوتبال ایران با کسب 131 
امتیاز در میان 10 تیم امتیازآور لیگ قهرمانان آسیا 

حضور داشته باشند.

الهالل عربســتان، جونبوك موتورز کــره جنوبى و 
العین امارات به ترتیب با کسب رتبه هاى 238، 214 
و 171 امتیاز رتبــه هاى اول تا ســوم پرامتیازترین 
تیم هــاى آســیایى را بــه خودشــان اختصاص 

داده اند. 
گفتنى است از نظر تعداد دفعات حضور در مسابقات 
نیز تیم فوتبال الهالل که ســه عنــوان قهرمانى در 
مسابقات دارد، با 17 حضور صدرنشین تیم هاى قاره 
اســت و پس از این تیم تیم هــاى پاختاکور و العین 
به ترتیب با 16 و 15 حضور قرار دارند. ســپاهان 12 
مرتبه در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا حاضر بوده

 است.

نساجى و سپاهان در یک مصاف دوستانه در تهران با هم رویارو خواهند شد که 
قرار است این دیدار جمعه هفته جارى برگزار شود.

محرم نوید کیا ســرمربى ســپاهان به دلیل حضور در کالس مربیگرى در 
تهران تیمش را هــم به تهران برده تــا همزمان هــم در کالس مربیگرى 
شرکت کند و هم از نزدیک تمرینات آماده ســازى تیمش را زیر نظر بگیرد. 
از سویى نساجى هم بعد از پشت سر گذاشــتن اردوى آماده سازى در اردبیل 
این روزها تمرینات آماده سازى خود را در تهران دنبال مى کند و بعد از انجام 
دو بازى دوســتانه با تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن راهى کیش خواهد شد. 
نساجى در کیش هم دیدار دوســتانه با فجر سپاســى را برنامه ریزى کرده 

است.
دو باشگاه نساجى و سپاهان در فصل نقل و انتقاالت نیما میرزازاد و مرتضى 

منصورى را با هم معاوضه کردند.

احتمال 
تعویق 
سوپرجام

سپاهان
همچنان 
امتیازآورترین 
ایرانى در آسیا

مصاف 
دوستانه 
نساجى و 
سپاهان، فردا

رحمان احمدى، مربى دروازه بانان تیم فوتبال ســپاهان درباره شرایط این تیم پس از 
جدایى پیام نیازمند توضیحاتى را بیان کرد.

دروازه بان اسبق تیم ملى فوتبال کشورمان درباره شرایط این تیم در فصل آینده و این که 
زردپوشان مى توانند این فصل هم مدعى قهرمانى باشند، گفت: از حاال نمى توان درباره 
مدعیان قهرمانى صحبت کرد. ما از 2 هفته پیش تمریناتمان را آغاز کردیم و بازیکنان 
مشغول بدنسازى هستند. طى روز هاى آینده کار هاى تاکتیکى را انجام مى دهیم و پس 

از آن بازى دوستانه با دیگر تیم ها برگزار مى کنیم.
او درباره جدایى نیازمند از سپاهان گفت: او 3 سال در ســپاهان بود و براى تیم زحمت 
کشید. با حضور نیازمند درون دروازه مشکلى نداشتیم. براى فصل پیش رو 2 دروازه بان 
جدید جذب کردیم. مشغول کار هستیم تا بازیکنان را به مرز آمادگى برسانیم و از ابتداى 

لیگ نتایج خوبى بگیریم.
احمدى در ادامه گفت: ما در حال حاضر 3 دروازه بان داریم که هر 3 فوق العاده هستند. 
ســرمربى تیم تصمیم مى گیرد که کدام دروازه بان بازى کند و من فقط وظیفه دارم که 
دروازه بانان را به بهترین شکل ممکن آماده کنم تا در شــرایط خوبى قرار بگیرند و در 

بازى ها وظایفشان را به خوبى انجام دهند. 
احمدى درباره سابقه دروازه بان اتریشــى تیمش گفت: کریستوفر کنت سابقه بازى در 
تیم هاى هافنهایم و پانتولیکوس را دارد. فصل گذشته او در لیگ یونان 29 بازى انجام 

داد و از دید هواداران پانتولیکوس به عنوان بهترین بازیکن تیمش انتخاب شد.

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال راى کمیته وضعیت در خصوص پرونده طلب علیرضا 
بیرانوند از باشگاه پرسپولیس را تایید کرد.

پس از اینکه کمیته وضعیت بازیکنان باشگاه پرسپولیس را به پرداخت مبلغ 24میلیارد و 
201 میلیون ریال محکوم کرد، باشگاه پرسپولیس اعتراض خودش را نسبت به این راى 
اعالم کرد و پرونده به کمیته استیناف رفت اما راى در کمیته استیناف نیز تایید و به سود 

دروازه بان سابق سرخپوشان صادر شد.
مصطفى سلیمانى وکیل علیرضا بیرانوند ضمن تایید این خبر، گفت: علیرغم اینکه در 
جلسه اى با مجید صدرى و واحد حقوقى باشگاه پرسپولیس به توافق رسیدیم که بیرانوند 
دردریافت این مبلغ تخفیف بدهد و باشگاه پرسپولیس هم اعتراضى نداشته باشد اما پس 
از این جلسه باشگاه پرسپولیس اعتراض خودش را درکمیته استیناف مطرح کرد و ما نیز 

ضمن دفاع اعتراض خودمان را عنوان کردیم. 
سلیمانى در مورد اینکه آیا با وجود تایید راى بیرانوند حاضر است تخفیف بدهد، گفت: 
بیرانوند در آن زمان گفت به خاطر پرســپولیس ســکوت مى کنــم و حاضرم تخفیف 
بدهم. حاال در شرایط فعلى این مبلغ تایید شــده و باشگاه پرسپولیس شانس بزرگى را 
از دســت داد. االن به هیچ عنوان جاى تخفیف وجود ندارد چون به ما احترام نگذاشتند 
و بر خالف توافق انجام شــده عمل کردند. میزان مطالبــات بیرانوند حدود 2میلیارد و 
420میلیون تومان اســت که حدود 150میلیون تومان هم هزینه دادرسى به آن اضافه 

مى شود.

سپاهان 3 دروازه بان 
فوق العاده دارد

محکومیت پرسپولیس 
در پرونده بیرانوند تأیید شد

رحمان احمدى:

مرتضى کرمانى مقدم، مهاجم اسبق تیم ملى گفت: هیچ تیم 
آسیایى مثل ایران از خط حمله کشــنده و آتشین برخوردار 
نیســت. تیم ملى در فاز تهاجمى فراتر از فوتبال آسیا بازى 

مى کند.
مرتضى کرمانى مقدم مهاجم تیم ملــى در دهه 60 درباره 
رقابت هاى مقدماتى جــام جهانى گفت: تیــم ملى در فاز 
تهاجمى بازیکنانى نظیر ســردار آزمــون، مهدى طارمى، 
علیرضا جهانبخــش را در اختیــار دارد و روى نیمکت نیز 
مهاجمان گلزنى چون کریم انصارى فرد را دارد و من معتقدم 
تنها تیمى در فوتبال آســیا هســتیم که از چنین مهره هاى 

توانمندى برخورداریم.

وى افزود: البته ما در خط میانى و دفاعى هم بازیکنان بسیار 
خوبى داریم اما انصافاً سردار آزمون و مهدى طارمى به قدرى 
خطرناك هســتند که اگر هر مدافعى یک لحظه غفلت کند 
آنها دروازه حریف را بــاز مى کنند و این را در تمام بازى هاى 

تیم ملى شاهد بوده ایم. 
کرمانى مقــدم در پایان گفــت: به اعتقاد 
من هیــچ تیمــى در گروه ایــران توان 
مقابله با ملى پوشــان ما را ندارد و ما اگر 

کره جنوبى را شکســت دهیــم دیگر بعید 
مى دانم تیمــى بتواند مانع صعــود ایران به جــام جهانى

 شود.

محمدحسین کنعانى زادگان مدافع ایرانى االهلى در 
نخستین حضور خود با پیراهن این تیم، با سباستین 

سوریا مهاجم قطر اس سى درگیر شد.
هفته نخست رقابت هاى لیگ ستارگان قطر، از روز 
شنبه آغاز شــد و در یکى از این دیدارها، االهلى در 
استادیوم سحیم بن حمد میهمان قطر اس سى بود 
و تالش دو تیم با تســاوى بدون گل به پایان رسید. 
محمدحســین کنعانى زادگان مدافع ایرانى االهلى 
که پس از جدایى از پرسپولیس راهى لیگ قطر شد، 
نخستین بازى رسمى خود را براى تیم جدیدش انجام 

داد که البته با حواشى نیز همراه بود.
االهلى که در 9 بازى گذشته خود از جمله دیدارهاى 
هفته پایانى لیگ ستارگان در فصل گذشته و همچنین 
جام ستارگان هرگز موفق به ثبت کلین شیت نشده بود 
و در این بازى ها 20 مرتبه دروازه خود را باز شده دیده 
بود، در نخستین حضور محمدحسین کنعانى زادگان در 
خط دفاعى، مقابل قطر اس سى دروازه اش را بسته نگه 

داشت و به تساوى بدون گل رسید.
کنعانى زادگان در این بــازى 90 دقیقه براى تیمش 
به میدان رفت و اجازه خودنمایى به ستاره هاى خط 
حمله قطر اس سى از جمله آیزاك آم بنزا و سباستین 
ســوریا نداد و االهلى در گام نخست یک امتیاز مهم 
را برابر تیم خوب قطر اس سى کسب کرد که خاوى 
مارتینز بازیکن ســابق بایرن مونیخ را نیز در ترکیب 

خود داشت.
اما در دقایق پایانى ایــن دیدار، مدافع ایرانى االهلى 
با سباستین ســوریا مهاجم اروگوئه اى االصل قطر 
اس سى وارد یک درگیرى فیزیکى شد که در نهایت 
کنعانى یک کارت زرد نیز از داور مســابقه دریافت 
کرد. در این صحنــه، یک پاس توســط بازیکنان 
قطر اس سى براى سوریا ارسال شد که او به همراه 
کنعانى در تالش براى رسیدن به توپ بودن که در 
کنار خط عرضى و پس از تنــه محکمى که مدافع 
سابق پرســپولیس به ســوریا زد، این مهاجم نقش 

بر زمین شد.

سباستین ســوریا که سابقه ســالها بازى مقابل تیم 
ملى ایران را نیز در کارنامــه دارد، در این صحنه به 
تصمیم داور معتــرض بود و اعتقاد داشــت روى او 
خطایى صورت گرفته است. در ادامه نیز او با کنعانى 
زادگان وارد مجادله لفظى شد. در حالیکه در تصاویر 
تلویزیونى مشخص است که ســوریا در حال به کار 
بردن کلماتى بر زبان اســت، کنعانى با نشان دادن 

عالمت هیس، او را دعوت به سکوت کرد.
اما شیطنت هاى سوریا تمامى نداشت تا اینکه کنعانى 
زادگان از کوره در رفت و دســت راســتش را روى 
صورت سوریا گذاشت که این مسئله با بزرگ نمایى 
مهاجم قطر اس ســى نیز همراه شــد. جایى که او 
صورت خود را بین هر دو دســتش گرفت و اینگونه 
نشــان داد که ضربه محکمى به صورت او برخورد 
کرده در حالیکــه داور روى این صحنــه دید خوبى 
داشت و بخاطر دست آرامى که کنعانى روى صورت 

سوریا گذاشت، به او یک کارت زرد نشان داد. 
تمارض عجیب سوریا و روى زمین افتادن او، باعث 
واکنش هایــى در فضاى مجازى نیز همراه شــد و 
یک صفحه اینستاگرامى قطرى، حرکت سوریا را با 
تمارض هاى عجیب و غریــب نیمار بازیکن برزیلى 
پاریس ســن ژرمن مقایســه کرد. به هر شکل این 
دیدار در پایان بدون گل و با تقسیم امتیازات دو تیم 

به پایان رسید.

کشنده مثل جهانبخش، طارمى و آزمون

کنعانى به سوریا هیس داد و جنجال شد!

ى ی پو
گاه پرســپولیس بخاطر ماجراى 
ن براى خریــد بازیکن خارجى 
ىداشت و کى روش استنلى هم 
خواست! از طرفى عده اى معتقد 
 بازیکن واقعا خــوب و آماده بود 

یم ر یسی پو پر و ی ر ن ی پ ب ن هر
دیگرى قادر نیستند اسامى جدید اعالم کنند. از 
طرفى دیگر مهم ترین مشــکل پرسپولیس در 
حالحاضر براى خرید بازیکن جدید بسته شدن 

انتقاالتى این باشگاه است. پنجره نقل و
0پس از به پایان رسیدن مهلت 30 روزه 

وا وىب ع ا جر اینپ و ب
ماند! 

بنابراین چنانچه باشگاه پرسپولیس بتواند پول 
طلب گابریل کالدرون و دســتیارانش را در هر 
زمانى پرداخت کنــد بالفاصله پنجــره نقل و

انتقاالتى این باشگاه باز خواهد شد.

پ پر وشرا
 حال باشگا
ه کالــدرو
الت زیادى
نمى خ کمى
ر اگــر اینب
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عى هم بازیکنان بسیار
 مهدى طارمى به قدرى 
ى یک لحظه غفلت کند 
ین را در تمام بازى هاى 

 اعتقاد 
 توان
ا اگر

گر بعید 
د ایران به جــام جهانى

ون

مربى سپاهان درباره نائب قهرمانى سپاهان در لیگ بیستم و فصل پیش 
روى این تیم اظهار کرد: ما تیمى را تحویل گرفته بودیم که آماده بود و 
نفرات خوبى داشت و به نظر من آقاى قلعه نویى تیم خوبى بسته بود و بعد 
از آن محرم این تیم را تحویل گرفت. مــا فقط یک مقدار روش بازى را 

عوض کردیم و بچه ها خوب کار کردند.
محمود کریمى  ادامه داد: شرایط ما در لیگ بیستم خیلى خوب شروع و 
خیلى خوب تمام شد. یک رقابت جانانه با پرسپولیس داشتیم که در تاریخ 
لیگ برتر کم نظیر بود که یک تیمى با این امتیاز نتواند قهرمان شــود. 
ما قبال با 67 امتیاز قهرمان شــده بودیم اما این اتفاق در لیگ 18 تیمى 
رخ داد اما این که پرســپولیس با 67 امتیاز در لیگ 16 تیمى قهرمان شد 
واقعا بى سابقه بود. این یک رقابت جالب بود و خداراشکر که این رقابت 
جوانمردانه تمام شد. با وجود همه حرف و حدیث ها رقابت ما و پرسپولیس 

جوانمردانه تمام شد.
مربى ســپاهان با بیان این که لیگ پیش رو باز هــم با همین مدعیان و 
اضافه شدن یکى دو مدعى جدید دنبال خواهد شد، گفت: ما سعى کردیم 
که کمترین تغییرات را داشته باشیم و در فصل نقل و انتقاالت سه چهار 
بازیکن ما رفتند اما بهترین کارى که مى توانستیم انجام دهیم این بود که 
با کمترین تغییرات ادامه دهیم. از عملکرد تیم در فصل نقل و انتقاالت 
راضى هستیم و باید از باشگاه هم تشکر کرد که بازیکنان مدنظر را جذب 

کرد، کامال رضایت داریم و بازیکنان خوبى جایگزین کردیم.

رقابت پرسپولیس و سپاهان 
جوانمردانه تمام شد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026006112 مورخ 1400/05/02 هیات دو آقاى مصطفى 
ایازى اصفهانى به شناسنامه شماره 1186 کدملى 1286834449 صادره اصفهان فرزند 

حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102,33 مترمربع از پالك شماره 
2 فرعى از 15140 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 

که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابــان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/10 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/06/25 - م الف: 1182835 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال

 اصفهان - موسوى /6/182

رییس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیروهاى مسلح 
از واکسیناسیون تمامى سربازان کشور تا پایان شهریورماه 

خبر داد.
امیر غالمرضا رحیمى پور درباره اجراى طرح واکسیناسیون 
سربازان نیروهاى مسلح اظهار کرد: با پیگیرى هاى انجام 
شده واکسیناســیون ســربازان حاضر در مراکز حساس و 
داراى ریســک باالى ابتال به کرونا از مدت ها قبل انجام 
شده و 40  هزار نفر از ســربازان دوز اول و دوم واکسن خود 

را دریافت کردند.
وى ادامه داد: در هفته جارى نیز 250 هزار دوز واکسن کرونا 
براى سربازان تامین شد که روند تزریق آن تا همین هفته 

انجام خواهد شد. رییس اداره ســرمایه انسانى سرباز ستاد 
کل نیروهاى مسلح درباره واکسیناسیون تمامى سربازان 
نیز به ایسنا گفت: برابر برنامه ریزى ها و واکسن تامین شده، 
تمامى سربازان نیروهاى مسلح در تمامى یگان ها و رده ها 
نیز تا پایان شهریورماه واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد.

رحیمى پور گفت: نیازى به مراجعه سربازان نیست و با توجه 
به اینکه اطالعات تمامى سربازان در نیروهاى مسلح موجود 
است، یگان هاى مربوطه زمان و محل مراجعه سربازان براى 

تزریق واکسن را به آنان اعالم خواهند کرد.
به گفته وى، زمانبندى تزریق دوز دوم واکســن کرونا نیز 

مطابق جدول زمان به سربازان اعالم خواهد شد.

معاون آموزشى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در خصوص 
تکلیف دانشجویان نوورود به دانشگاه ها گفت: به طور حتم 
شــروع کالس هاى این دسته از دانشــجویان به صورت 
مجازى خواهد بود و اگر در خصوص پیک هاى بعدى کرونا 
مشــکلى نباشــد، کالس ها در ترم هاى بعدى به صورت 

حضورى برگزار خواهد شد.
على خاکى صدیق در ادامه همچنین اظهار داشت: اگر دو 
دز واکسن دانشجویان دانشگاهى تزریق شده باشد و عمده 
دانشجویان بومى باشند و نیازى به خوابگاه نداشته باشند و 
مشکلى نباشــد احتماال اواخر ترم جدید این دانشگاه ها در 
مناطق مختلف کشــور مى توانند با مجوزهاى اخذ شده از 

ستاد کرونا منطقه خود، برخى از کالس ها یا کارگاه هایشان 
را به صورت حضورى برگزار کنند. براى امتحانات پایان ترم 
نیز اگر واکسیناسیون دانشــجویان انجام شود دانشگاه ها 
مى تواننــد برنامه ریزى الزم را براى برگزارى بخشــى از 

امتحانات به صورت حضورى داشته باشند.
خاکى صدیق اظهار امیدوارى کرد که بــراى ترم دوم اگر 
شرایط تغییر پیدا نکند و اگر کشورمان درگیر پیک دیگرى 
از کرونا نشود، به صورت حضورى شاهد حضور دانشجویان 
در دانشگاه ها باشیم. وى بیان کرد: اما طبق اعالم وزارت 
بهداشــت تا آبان ماه و حداکثر آذرماه ســال جارى همه 

دانشجویان واکسینه مى شوند.

واکسیناسیون تمامى سربازان 
کشور تا پایان شهریور

پایان واکسیناسیون 
دانشجویان تا آذرماه

پیش  فروش واکسن  نداریم
  ایسنا| رییس سازمان غذا و دارو با تکذیب خبرهاى 
بى اسـاس مبنى بـر پیش فـروش واکسـن هاى داخلى 
و تغییر سیاسـت هاى وزارت بهداشـت گفت: خبرهاى 
منتشر شده در مورد پیش خرید واکسـن از شرکت هاى 
داخلى تولیدکننده واکسـن به هیچ عنوان صحت ندارد، 
پیش خرید حتى به شکل ریالى انجام نشده و این اخبار 

کذب، مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.

سینوفارم خوب است!
  ایسـنا| علیرضا رییسـى، معاون بهداشت وزارت 
بهداشـت گفت: در حـال حاضـر نزدیک بـه 70 درصد 
واکسن هاى ما، واکسـن سینوفارم اسـت. یادمان باشد 
که خود کشور چین بیش از یک میلیارد دز از این واکسن 
استفاده کرده است. یکى از واکسن هاى مورد تاییدى هم 
که در دنیا وجود دارد، واکسـن سـینوفارم است و نتیجه 

خوبى هم از آن دیده ایم.

آخرین آمار جهانى 
  خبرآنالیـن| شـمار مبتالیـان بـه بیمـارى 
«کووید-19» در جهان تاکنون به حـدود 227 میلیون 
نفر رسیده و مرگ بیش از 4/5 میلیون نفر بر اثر ابتال به 
این بیمارى نیز تأیید شده است.  براساس آمارها بیش از 
203 میلیون نفـر از مبتالیان به کوویـد - 19 در جهان 

تاکنون بهبود یافته اند.

آگهى تغییرات
شرکت صنایع حرارتى و برودتى آرنیکا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
5653 و شناسه ملى 10260267896 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/01/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ســعید اثنا عشرى اصفهانى 
بــه کدملــى 1285606256 بعنوان 
رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر عامل 
شرکت و ژاله دلیلى شــعاعى به کدملى 
1286781213 بعنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیره و صبا اثنا عشرى اصفهانى 
بــه کدملــى 1272238261 بعنوان 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضــاء مدیر عامل و با 
مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1191672)

آگهى اعالم ختم تصفیه
شــرکت به فن پاالیش امیرکبیر سهامى 
خاص به شماره ثبت 37159 و شناسه ملى 
10260547201 به اســتناد درخواست 
مدیر تصفیه مورخ 1400/03/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده 225 الیحه 
اصالحــى قانون تجــارت و بــا توجه به 
درخواست مدیرتصفیه، ختم تصفیه شرکت 
مذکور اعالم مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1191657)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع حرارتى و برودتى آرنیکا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
5653 و شناسه ملى 10260267896 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/01/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســعید اثنا عشــرى 
اصفهانى به کدملــى 1285606256 
و ژالــه دلیلــى شــعاعى بــه کدملى 
1286781213 و صبــا اثنا عشــرى 
اصفهانى به کدملــى 1272238261 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دوســال انتخــاب گردیدند. على 
شــیرانى به کدملى 1284589978 و 
رسول شیرانى به کدملى 1284602443 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1191675)

آگهى تغییرات
شــرکت مهد فام ســپاهان ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 21569 و 
شناســه ملــى 10260424197 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
داودى  ســیدکریم   1400/05/21
به کدملــى 1286539821 بســمت 
مدیرعامــل ، ســیدمهدى داودى بــه 
کدملى 1270094671 بسمت رئیس 
هیات مدیره ، احمد مهــورى به کدملى 
1286701910 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره ، محســن معلمى به کدملى 
1289366004 ، اکــرم دادا به کدملى 
1281740179 ، محمدحسین بکرانى به 
کدملى 1111674566 و سیدمحمدجواد 
داودى به کدملى 1272099059 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل 
مجــرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1191679)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع نساجى زرتاب زاینده رود سهامى خاص به شماره ثبت 15718 و شناسه ملى 10260366834 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نیما توکل به شماره ملى 0071085963 به سمت بازرس اصلى و محمد حسین مطلب زاده آذرخوارانى به شماره ملى 5649645892 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند.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 (1191696)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود راشا تجارت سپندار درتاریخ 1400/06/15 به شماره ثبت 68646 به شناسه ملى 14010250399 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهاى تجارى وخدمات بازرگانى در زمینه خرید وفروش ، 
صادرات و واردات انواع ماشین آالت صنعتى وانواع وسایل نقلیه سبک وسنگین ، ماشین آالت راهسازى وقطعات یدکى مربوطه به آنها ، موتور سیکلتهاى مجاز 
به تردد در کشور وقطعات یدکى وجانبى ، صادرات و واردات کلیه لوازم مخابراتى، انواع لوازم صوتى وتصویرى و سیستم هاى دیجیتال وهوشمند وگوشى هاى 
همراه وثابت ولوازم جانبى موبایل ، لپ تاپ و تبلت ونیز کلیه لوازم الکترونیکى بصورت عمده فروشى وتکفروشى و ریجسترى انواع تلفن همراه و موبایل ، تعمیر 
ونگهدارى ، تولید، مونتاژ،بسته بندى ، توزیع ، خرید وفروش لوازم الکترونیکى ومخابراتى ، لوازم ادارى ومهندسى از قبیل تامین لوازم ماشینهاى ادارى شامل 
انواع پرینترها ، اسکنرها ، لوازم وقطعات مربوطه شامل : تونر، پودر ،جوهر ، انواع کاغذ چاپ، کاتریج، انواع دستگاه هاى بارکد خوان ومهندسى، لوازم جانبى و 
گارانتى موارد فوق الذکر، ترخیص کاال وصادارات و واردات وخرید وفروش وعمده فروشى وتکفروشى لوازم خانگى وآشپزخانه، سیستم سرمایشى و گرمایشى 
، ظروف آشپزخانه، ساختمان سازى وعایقهاى ساختمانى و رنگ و رزین، لوازم آرایشى و بهداشتى، پوشاك و کیف و کفش، لوازم ومکمل هاى غذایى و ورزشى، 
لوازم وتجهیزات مربوطه به نفت وگاز وپتروشیمى، مواد غذایى، میوه وصیفى جات وکلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى وحقوقى، اخذ واعطاى شعب ونمایندگى از بانک ها وشرکتها ى معتبر داخلى و 
خارجى، اخذ وام وگشایش اعتبار مالى ارزى وریالى از بانک ها وموسسات مالى در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقضات و مزایدات دولتى و خصوصى 
وپیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دستگرده ، خیابان شهید باهنر ، کوچه شقایق ، پالك 3 ، طبقه همکف کدپستى 
8138738451 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ماریا روشن قیاس به شماره 
ملى 0061274127 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه آقاى مهرداد جعفر زاده به شماره ملى 1754861881 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره خانم ماریا روشن قیاس به شماره ملى 0061274127 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقاى مهرداد جعفر زاده به شماره ملى 1754861881 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا و همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1191685)

آگهى تغییرات
شرکت آرمان سازه آساك سهامى خاص به شــماره ثبت 68489 و شناسه ملى 
10320242972 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/04 مجید 
زمانى بشماره ملى1171353340 بســمت رئیس هیأت مدیره - باران زمانى 
بشماره ملى1171155107 بســمت نائب رئیس هیأت مدیره - پرویز زمانى 
بشماره ملى1171119208 بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند 
. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اســناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر 
است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1191686)

آگهى تغییرات
شرکت صداقت کار بارده ســهامى خاص به شماره 
ثبت 23988 و شناســه ملــى 10260447870 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سرمایه شــرکت از مبلغ 5000000000ریال به 
50000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده و 
صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشــرح زیراصالح شــد : ماده 5 اصالحى : سرمایه 
شــرکت مبلغ 50000000000ریال نقدى است 
که به 50000000ســهم با نام عادى 1000 ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1191664)

آگهى تغییرات
شرکت مهد فام ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 21569 و شناســه ملى 
10260424197 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مورخ 
1400/05/22 اساســنامه جدید شرکت 
مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب 
مجمع و جایگزین اساسنامه قبلى گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1191681)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
اصل مدرك تحصیلى (دانشنامه) اینجانب پرنیان 
اســماعیلى فرزند محمد بشناســنامه شماره 
9513 متولــد 1365/11/20 داراى کــد ملى 
1292623764 در مقطع کارشناســى رشــته 
ارتباط تصویرى صادره از موسسه آموزش عالى 
غیر انتفاعــى غیر دولتى نبى اکــرم (ص) تبریز 
بشماره صادره 3/3906 مورخ 1391/6/12 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. از یابنده تقاضا 
مى شود اصل مدرك را به نشــانى تبریز خیابان 
راه آهن شماره 1283 مرکز آموزش عالى غیر دولتى 

غیر انتفاعى نبى اکرم (ص) ارسال نمایند.

آگهى تغییرات
شرکت آرمان سازه آساك سهامى خاص به شماره ثبت 68489 و شناسه ملى 10320242972 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/06/04 مجید زمانى بشماره ملى 1171353340 و باران زمانى بشماره ملى 1171155107 
و پرویز زمانى بشماره ملى 1171119208 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . سهیل بهرامى 
بشماره ملى 1160270457 و حسین رحمانیان بشماره ملى 1289191956 بترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1191684)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى خدماتى سپاهان شایان سهامى خاص به شماره ثبت 10972 و شناسه ملى 10260320349 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/21 مهرداد مرادى خرمنانى کدملى 5490069090 به سمت رئیس هیات مدیره 
، محمد طبرسیان کدملى 1291979905 به سمت مدیرعامل ، محسن وزیرى زاده الوانى کدملى 1284780260 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره به سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1191665)

آگهى تغییرات
شرکت مهد فام سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 21569 و شناسه ملى 10260424197 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/05/21 تعداد اعضاى اصلى هیات مدیره مندرج در 
ماده 23 اساسنامه به 3 الى 10 نفر تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1191683)

روى موج کووید-19

زمزمه بازگشت محدودیت هاى کرونایى در 
انگلیس دوباره باال گرفته است و دولت لندن 
در یک عقب نشینى آشکار هشدار داده که 
در صورت شیوع موج جدید کرونا و افزایش 
فشارها بر مراکز بهداشتى این کشور، برخى 
از محدودیت هایى را کــه دو ماه پیش رفع 

کرد دوباره اعمال مى کند.
ســاجد جاوید وزیر بهداشــت انگلیس در 
مجلس عوام انگلیس حاضر شــد تا طرح 
جدید برنامه دولت را درباره مقابله با کرونا 
در فصل پائیز و زمستان که احتمال مى رود 
آمار مبتالیان به این ویروس افزایش پیدا 

کند، ارائه دهد.
او توضیح داد که دولت به عنوان بخشــى 
از «طرح B» ممکن اســت اســتفاده از 
ماسک صورت، دورکارى و گواهى واکسن 
را اجبــارى کند. وزیر بهداشــت انگلیس 
اشاره اى به قرنطینه در طرح 30 صفحه اى 
دولت نکرد و افــزود: در صورتى که اوضاع 
کرونا در کشور وخیم نشود نیازى به تشدید 
 «A محدودیت ها نخواهد بــود و «طرح
که بر تداوم واکسیناســیون و مهار شیوع 
ویروس نظارت دارد پیگیرى مى شود. جاوید 
با این حال تصریح کرد که باید نســبت به 

نوسانات و تغییر اوضاع «هشیار» بود و هر 
دولت مسئول وظیفه دارد تا خود را براى هر 

احتمالى آماده کند.
بر اساس طرح A  دولت انگلیس، عملیات 
واکسیناسیون کرونا براى نوجوانان 12 تا 15 
سال و افراد باالى 50 سال از هفته آینده آغاز 
خواهد شد، به شهروندان توصیه مى شود که 

بیرون از مکان هاى سرپوشیده مالقات کنند 
یا پنجره ها را بــاز بگذارند و در مکان هاى 
شلوغ از ماسک صورت و از نرم افزار سازمان 

بهداشت براى ردیابى کرونا استفاده شود.
وزیر بهداشت انگلیس مى گوید که بر اساس 
این طرح مردم مى توانند به زندگى عادى 
خود در کنار کرونا ادامه داده و نیازى براى 

به کارگیرى محدودیت هاى سخت اجتماعى 
و اقتصادى نخواهد بود. او با این حال به این 
نکته اشاره کرد که ویروس کرونا در گذشته 
نشان داده که به سرعت تغییر تاکتیک داده 
 B و به همین خاطر اســت که دولت طرح
را براى مواجهه با شــرایط ناپایدار در نظر 

گرفته است.

زمزمه بازگشت محدودیت هاى 
کرونایى در انگلیس 

یک نوع از آزمایش هاى رایج چشم مى تواند قطرات اشک 
آلوده به ویروس سارس-کوو-2 عامل بیمارى کووید-19 

را تا یک متر به اطراف پرتاب کند.
دانشمندان موسسه علوم هند و بنیاد نارایانا نتراالیا توضیح 
مى دهند که چگونه اشک ها طى یک آزمایش گلوکوم (آب 
سیاه) انتقال دهنده ویروس هایى مانند سارس-کوو-2 

مى شوند.
سپترشى باسو، محقق این تحقیق گفت: قرنیه مانند یک 
سطح االستیک اســت بنابراین، با تغییر شکل و بازیابى 
شکل، ضربه اى اضافى به چشــم وارد مى کند. این موج 
مویرگى با انحراف قرنیه ادغــام و باعث ایجاد یک موج 
تلفیقى شده درنتیجه باعث مى شود مایع اشک گسترش 

یافته و خارج شود.
امواج در حال حرکت در داخل چشــم موجب ناپایدارى 

مایع چشمى مى شوند و اشک ها به صورت قطرات تجزیه 
مى شوند. این گروه سرعت خروج قطرات را هنگام خروج 
از چشم ردیابى و پیش بینى کرد که مى توانند تا یک متر 

دورتر از بیمار حرکت کنند.
شایان ذکر است، فاصله پرتاب بستگى به جریان هوا در 
اتاق دارد. چشم هایى که اشک بیشــترى دارند قطرات 
بیشترى نسبت به چشــمان خشــک ایجاد مى کنند. 
دانشــمندان توصیه مى کنند: قبــل از آزمایش گلوکوم 
از قطره هاى چشمى اســتفاده نکنید مگر اینکه از نظر 
پزشکى ضرورى باشد. باسو افزود: این مورد فقط محدود 
به سارس-کوو-2 نیست و مى توان آن را به انواع دیگر 
عوامل بیمارى زا نیز تعمیم داد. اگر شما فکر مى کنید که 
این آزمایش، یک روش بسیار بى خطر و بدون تماس است 

اما باید کمى مراقب باشید.

انتشار ویروس کرونا با نوعى آزمایش چشم

بنیاد خیریه گیتس در آســتانه گشایش مجمع عمومى 
ســازمان ملل متحد در روز سه شنبه، هشــدار داده که 
بدون سرمایه گذارى هاى گسترده تر در ساخت و توزیع 
واکسن هاى کووید 19 در کشورهاى نابرخوردار، شاید 
این همه گیرى پیشــرفت هاى جهانــى در حوزه هاى 
آموزش، بهداشت همگانى و برابرى را به عقب بازگرداند.

بنیاد گیتس در تحلیل ساالنه در باره پیشرفت به سوى 
اهداف توسعه اى سازمان ملل متحد مانند کاهش فقر، 
دسترســى به آب بهداشتى، برابرى جنســیتى و دیگر 
نشانه هاى رفاه، اعالن کرد که گسترش همه گیرى به 
میزان قابل توجهى، آثار پیشرفت هاى چند ساله گذشته 

را نابود کرده است.
این تحلیل مى افزاید: علت عمده این است که این بیمارى 
به میزان نامتناسبى به کشورهاى نابرخوردار آسیب رسانده 
که به واکسن هاى کووید دسترسى نداشته اند. بیش از 
80 درصد واکسن هاى کووید به شهروندان کشورهاى 

برخوردار تزریق شده است.
با اینکه شمار جمعیت سراسر قاره آفریقا نزدیک به 30 برابر 
شهروندان کالیفرنیاست، اما شمار واکسینه شده در نیمه 
نخست سال جارى در این دو مکان، به نسبت معکوس 
بوده و بحران بهداشتى بر بسیارى از اقدامات رفاهى سایه 

افکنده است.

پیامدهاى همه گیرى بر کشورهاى کم برخوردار
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مصرف پیاز اهمیت و نقشى اساسى در کاهش خطر بیمارى هاى قلبى 
دارد، اما مصرف آن براى گروهى از افراد ممنوع اســت. ناتالیا نفدووا 
متخصص تغذیه مى گوید که پیاز حاوى ویتامین ها، مواد معدنى، فیبر 

و بسیارى از مواد مغذى گیاهى است.
نفدووا افزود: پیاز به دلیل ترکیب منحصر به فرد، فرآیند هاى التهابى را 

در بدن سرکوب مى کند و سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند.
وى افزود: پیاز عالوه بر داشتن ویتامین ها و مواد معدنى مانند ویتامین 
C و ویتامین B، فیبر ها و بسیارى از مواد گیاهى از جمله فالونوئید ها 
که به عنوان آنتى اکسیدان عمل مى کنند همچنین باعث کاهش و 

سرکوب فرآیند هاى التهابى در بدن مى شود.
این پزشک متخصص ادامه داد: پیاز عالوه بر تقویت سیستم ایمنى بدن 
و کاهش خطرات بیمارى هاى قلبى عروقى، دیابت و تومورها، طعم آن 

به کاهش مصرف نمک نیز کمک مى کند.
وى در عین حال، هشدار مى دهد که پیاز به عنوان دارویى که فقط قابل 
مصرف است در نظر گرفته نمى شود و تاکید مى کند که سبزیجات باید 
به طور منظم مصرف شوند. تنها نکته منفى بوى پیاز است که فقط از 

دهان خارج نمى شود، بلکه از منافذ پوست نیز خارج مى شود.
در عین حال به افرادى که از مشــکالت سالمتى مانند سندرم روده 
تحریک پذیر، ورم معده یا سوزش سر دل رنج مى برند بهتر است که از 

مصرف آن خوددارى کنند.

دانشمندان دانشگاه هاروارد آمریکا تحقیقات گسترده اى درباره تاثیر 
مصرف برنج در بروز بیمارى ها انجام دادند.

دیابت نوع 2 بیمارى مزمن اســت که فرد با ســطح باالى گلوکز و 
مقاومت به انسولین مواجه است. سازمان جهانى بهداشت پیش بینى 
مى کند تا ســال 2050 دیابت نوع 2 به هفتمین عامل مرگ و میر در 

جهان تبدیل شود.
هم اینک تنها در انگلیس 3 میلیــون و 400 هزار نفر به دیابت مبتال 
هستند و ساالنه 200 هزار نفر به این جمعیت اضافه مى شود. میزان 
شناسایى افراد مبتال به دیابت طى 20 ســال اخیر شتاب گرفته و دو 

برابر شده است.
در دیابت نوع 2 سلول هاى بدن پاسخ کمترى به انسولین داده (مقاومت 
به انسولین) و در نتیجه ســطح قند خون افزایش مى یابد. از این رو، 
متخصصان تاکید دارند افراد باید از مصرف برخى مواد غذایى به ویژه 

آن هایى که داراى سطح قند باالیى هستند اجتناب کنند.
برنج قوت غالب بیش از نیمى از جمعیت جهان را تشکیل مى دهد. با 
این حال، دانشمندان دانشگاه هاروارد آمریکا مى گویند این غذا مى تواند 
خطر ابتال به دیابت نوع 2 را افزایــش دهد. محققان در این پژوهش 
رژیم غذایى 325 هزار نفر در ژاپن، چین، آمریکا و استرالیا را در یک بازه 

22 ساله مورد بررسى قرار دادند.
یافته هاى دانشمندان نشان داد مصرف 160 گرم برنج پخته شده در 
روز خطر ابتال به دیابت نوع 2 را تا 11 درصد افزایش مى دهد. پیش تر 
دانشمندان انگلیسى نیز در تحقیقى مشــابه از تاثیر مصرف برنج بر 

افزایش خطر ابتال به دیابت نوع 2 خبر داده بودند.
در حقیقت شاخص گلیسیمیک (شــاخص قند خون) برنج باالست 
و همین موضوع خطــر ابتال به دیابت را افزایش مى دهد. شــاخص 
گلیسیمیک براى سنجش قند خون موجود در مواد غذایى بکار مى رود. 
شاخص گلیسیمیک یک ماده غذایى نشان مى دهد که با مصرف آن به 

چه میزان قند خون باال خواهد رفت.
اگر چه برنج سفید براى افراد مبتال به دیابت مناسب نیست، اما برنج 
قهوه اى به دلیل دارا بودن ســطح باالیى از فیبر مى تواند براى این 
افراد مفید باشــد. مواد غذایى داراى فیبر دیگــر مانند غالت کامل، 
میوه ها و ســبزیجات، و نیز آجیــل و دانه ها نیز براى افــراد دیابتى 

مناسب است.
در حقیقت فیبر این مواد غذایى فرآیند آزادسازى قند موجود در آن ها 
را به تاخیر انداخته و همین امر مانع از افزایــش ناگهانى قند خون و 
ناتوانى انسولین بدن مى شود. از همین رو، مصرف مواد غذایى حاوى 
فیبر یکى از توصیه هاى اصلى به مبتالیان به دیابت اســت. ورزش 
کردن و اجتناب از پرخورى از دیگر راهکار هاى موثر براى این افراد

 محسوب مى شود.

چه افرادى نباید پیاز بخورند؟آیا  افسردگى ژنتیکى است؟

بیمارى مخوفى که مصرف برنج 
آن را تشدید مى کند

شاید مادر یا دایى یا خواهر شما از افسردگى رنج مى برد. دیدن 
اعضاى خانواده که افسردگى را تجربه مى کنند مى تواند دشوار 
باشد. اما آیا این بدان معناست که شما نیز به این بیمارى مبتال 

خواهید شد؟

افســردگى بالینى که به عنوان اختالل افسردگى اساسى نیز 
شناخته مى شود، رایج ترین شکل افســردگى است. این نوع 
افســردگى به احتمال زیاد در میان خواهر و بــرادر و کودکان 
نیز مشترك است. فردى که یکى از وابستگانش به افسردگى 
مبتال است تقریباً پنج برابر بیشتر از فرد مستعد ابتال به افسردگى 

مى باشد.

تحقیقات، ارتباط بالقوه اى بین ژن ها و افسردگى یافت کرده 
است. آیا افسردگى ارثى اســت، یا عوامل دیگرى در این امر 

دخیل هستند؟

ژن افسردگى
یک تیم تحقیقاتــى بریتانیایى ژنى را جدا کــرده که به نظر 
مى رســد در چندین خانواده مبتال به افسردگى مشترك باشد. 
کرومــوزوم 3p25-26 در بیــش از 800 خانــواده مبتال به 
افسردگى یافت شد. دانشــمندان بر این باورند که حدود 40 
درصد از مبتالیان به افســردگى مى توانند آن را از یک پیوند 
ژنتیکى ردیابى کنند. عوامل محیطى و ســایر عوامل ممکن 

است 60 درصد دیگر را تشکیل دهند.

عوامل دیگر
شخصى که با فرد مبتال به افسردگى بزرگ مى شود ممکن است 
مستعد ابتال به این بیمارى باشد. کودکى که والدین یا خواهر و 
برادر افسرده خود را مشاهده مى کند ممکن است یاد بگیرد که 
رفتار او را تحت شرایط خاص تقلید کند. به عنوان مثال، کودکى 
که مى بیند پدر یا مادرش روز ها را در رختخواب سپرى مى کند، 
این امر را غیرعادى تلقى نمى کند. جنســیت نیز ممکن است 
یک عامل تعیین کننده باشد. یک مطالعه نشان داده که زنان 42 
درصد احتمال افسردگى ارثى دارند، درحالى که مردان فقط 29 

درصد احتمال ابتال به افسردگى ارثى دارند.

ارتباط افسردگى با سروتونین
سطح سروتونین و افسردگى نیز به هم مرتبط هستند. سروتونین 
ماده شیمیایى "نشاط آور" است که امکان برقرارى ارتباط بین 
ســلول هاى عصبى مغز را فراهم مى کند. ممکن اســت عدم 
تعادل در سروتونین منجر به اختالالت خلقى و سایر موارد مانند 
اختالل وسواس فکرى - عملى و حمالت وحشت زدگى شود. 
نظریه هاى زیادى در مورد ارتباط بین سروتونین و افسردگى 
وجود دارد. محققان به مطالعه سروتونین به عنوان کلید ارتباط 

ژنتیکى ادامه مى دهند.

آیا افسردگى قابل درمان است؟
اگر شما یا یکى از عزیزانتان افسردگى دارید، ممکن است از خود 
بپرسید که آیا این بیمارى قابل درمان است یا خیر. اما در اینجا 
هیچ پاسخ صریحى وجود ندارد. همان طور که افسردگى خود 

پیچیده است، جدول زمانى آن نیز پیچیده مى باشد. 

ممکن است در اعضاى خانواده خود که دچار افسردگى هستند، 
تفاوت هایى مشاهده کنید. برخى ممکن است افسردگى بالینى 

موقتى را تجربه کرده و تا 12 ماه دارو مصرف کنند.
براى برخى دیگر، افســردگى یک تجربه مادام العمر است که 
در آن عالئم گاه بــه گاه به اوج خود مى رســند. در این موارد، 
رفتاردرمانى شــناختى یک گزینه مناســب و طوالنى مدت 
مى باشد که مى تواند به شما در مدیریت عالئم و بهبود کیفیت 

زندگى کمک کند.
سایر اشکال درمانى مانند روان درمانى پویشى و درمان مبتنى 
بر پذیرش و تعهد نیز مى تواند براى کمک به درمان افسردگى 
استفاده شود. افسردگى قابل درمان است. نکته اصلى این است 
که اگر فکر مى کنید برنامه درمانى فعلى شما تأثیرى ندارد، از 
عالئم خودآگاه باشید و به پزشک خود اطالع دهید. همچنین 
مهم است که پس از تجربه هر نوع بهبودى، از بازگشت عالئم 

آگاه باشید.
بسیارى از محققان معتقدند هیچ ژنى وجود ندارد که کسى را در 
معرض خطر افسردگى قرار دهد. به احتمال زیاد ترکیبى از ژن ها 
است که منجر به این اختالل مى شود. علل اختالل دوقطبى و 
اختالالت اضطرابى را نیز مى توان در ترکیبى از عوامل ژنتیکى 

جستجو کرد.
 این سؤال باقى مى ماند: آیا کسى که والدین یا خواهر و برادرش 

افسردگى را تجربه کرده اند باید نگران باشد؟ پاسخ: لزوماً نه.
افســردگى وضعیتى اغلب موقتى اســت و در اثر وقایع مهم 
زندگى ایجاد مى شود. انواع دیگر افسردگى مى تواند مادام العمر 
باشد. درهرصورت، درمان هاى زیادى وجود دارد که مى تواند 
به شــما در مدیریت زندگى روزمره کمک کند. براى بررسى 
گزینه هاى درمانى با پزشــک یا ســایر متخصصان بهداشت 

صحبت کنید.

 (MPB) از تجزیه پروتئین عضله (MPS) عضله سازى زمانى رخ مى دهد که سنتز پروتئین عضله
پیشى بگیرد. افراد به دالیل مختلفى از جمله کاهش استرس، تقویت سالمت و شرایط جسمانى و رقابت 
در مسابقات مى دوند. اما اگر در تالش براى عضله سازى باشید، شاید این پرسش براى شما مطرح شود 

که آیا دویدن به این کار کمک مى کند یا مانع از آن مى شود.
دویدن مى تواند به عضله سازى در قسمت پایین بدن کمک کند اما این تا حد زیادى به شدت و مدت 
زمان دویدن شما بستگى دارد. به همین ترتیب، تمرینات ورزشى مانند دوهاى سرعتى ممکن است 

براى عضله سازى مفید باشند.
تصور مى شود تمرینات ایروبیک یا هوازى مانند دویدن از طریق مهار پروتئین هایى که در رشد عضله 
تداخل ایجاد مى کنند و همچنین کاهش تجزیه پروتئین عضله (MPB) به عضله ســازى کمک 

مى کنند.
از سوى دیگر، دویدن مسافت طوالنى مى تواند به طور قابل توجهى تجزیه پروتئین عضله را افزایش 

دهد، از این رو، موجب توقف رشد عضالت شود.
پروتئین یکى از مولفه هاى مهم عضله محسوب مى شود که ممکن است بر اساس عواملى مانند رژیم 

غذایى و ورزش بر میزان آن افزوده شده یا کاهش یابد.
اگر پروتئین را به عنوان آجر در نظر بگیرید، سنتز پروتئین عضله فرآیند افزودن آجرها به یک دیوار است، 
در شرایطى که تجزیه پروتئین عضله فرآیند برداشتن آجرها از دیوار است. اگر آجرهاى بیشترى نسبت 
به آجرهایى که بر مى دارید، اضافه کنید، دیوار بلندتر مى شــود، اما اگر آجر بیشترى بردارید، دیوار نیز 

کوتاه تر خواهد شد.
به بیان دیگر، براى عضله سازى، بدن شما باید پروتئین بیشترى نسبت به آنچه از دست مى دهد، تولید 
کند.  ورزش – در درجه نخست کار با وزنه – یک محرك قوى براى سنتز پروتئین عضله است. اگرچه 
ورزش موجب تجزیه پروتئین عضله نیز مى شود، افزایش در سنتز پروتئین عضله است که به عضله 

سازى منجر مى شود.

سطح طبیعى اکسیژن خون بین 75 تا 100 میلى متر جیوه متغیر است. سطح اکسیژن خون زیر 60 
میلى متر جیوه کم در نظر گرفته مى شود و بسته به تصمیم پزشک و موارد خاص ممکن است به مکمل 
اکسیژن نیاز داشته باشد.وقتى سطح اکسیژن خون در مقایسه با سطح متوسط یک فرد سالم خیلى کم 
است مى تواند نشانه اى از بیمارى باشد که به عنوان هایپوکسمى شناخته مى شود. این بدان معناست 

که بدن در انتقال اکسیژن به تمام سلول ها، بافت ها و اندام هاى خود مشکل دارد.
سطح طبیعى  اکسیژن خون بین 75 تا 100 میلى متر جیوه متغیر است.سطح اکسیژن خون زیر 60 
میلى متر جیوه کم در نظر گرفته مى شود و بسته به تصمیم پزشک و موارد خاص ممکن است به مکمل 
اکسیژن نیاز داشته باشد.وقتى سطح اکسیژن خون در مقایسه با سطح متوسط یک فرد سالم خیلى کم 
است  مى تواند نشانه اى از بیمارى باشد که به عنوان هایپوکسمى شناخته مى شود. این بدان معناست 

که بدن در انتقال اکسیژن به تمام سلول ها، بافت ها و اندام هاى خود مشکل دارد.
 تنگى نفس و ضربان قلب سریع عالیم بالقوه پایین بودن سطح اکسیژن خون  است.سطح پایین اکسیژن خون مى تواند منجر به گردش غیر طبیعى شود و عالیم زیر را ایجاد کند:

  تنگى نفس،  سردرد،  بى قرارى، ســرگیجه، تنفس سریع و پى در پى، درد قفسه ســینه، گیجى،  فشــار خون باال، اختالالت بینایى، ضربان قلب سریع، اقدامات مراقبتى  
براى کاهش عالیم تنگى نفس، ترك ســیگار، اجتناب از رفتن به مکان هایى که دیگران ســیگار مى کشند، داشتن یک رژیم غذایى ســالم همراه با میوه ها و سبزیجات

 فراوان و ورزش منظم.

در یخچال را باز مى کنید و با بوى نامطبوع بسیار آزاردهنده مواجه مى شوید! چندان هم عجیب نیست که در یخچال شما بو ایجاد شده است! به هر حال، یک تن از محصوالت 
غذایى مختلف را در خود جاى داده است که هر کدام بوى خاص خود را دارند! یخچال بد بو لزوما کثیف نیست، شاید شما فقط مقدارى غذاى باقى مانده دارید که بوى سیر یا 

پیاز مى دهد!
مى توانید همه چیز را از یخچال خارج کرده و کل آن را تمیز کنید، اما ممکن است همیشه وقت این کار را نداشته باشید یا تمایلى به انجام آن نداشته باشید.

یک محفظه هواى بســته منتقل کرده ایــد. حاال یک قبل از اســتفاده از این ترفند، مطمئن شــوید که عامل بوى نامطبــوع را از یخچال خود خارج کــرده یا آن را به 
کیسه چاى استفاده شده را بردارید و بگذارید تا کامال خشک شود. آن را روى نعلبکى بگذارید و سپس 

این نعلبکى را در نقطه مرکزى یخچال خود قرار دهید. اگر یخچال بسیار بزرگى دارید، مى توانید از 
چند چاى کیسه اى استفاده کنید. متوجه خواهید شد که بوى موجود به سرعت توسط کیسه چاى 
جذب مى شود. چاى کیسه اى ندارید؟ پس مى توانید به جاى آن از یک کاسه کوچک پودر قهوه 

یا جوش شیرین استفاده کنید.
در حال حاضر ما مى دانیم که کیسه هاى چاى، این قابلیت را دارند که بو هاى بد را به خود جذب 
کنند، پس چرا آن را در مناطق مختلف خانه خود نیز امتحان نکنید؟ مى توانید یک کیسه چاى 
استفاده شده را در جعبه زباله گربه خود یا در انتهاى سطل زباله قرار دهید و مشاهد کنید که در 

آنجا نیز معجزه مى کند.

فوق تخصص ریه گفت: آمبولى به دلیل لخته خونى اتفاق مى افتد که معموال از پاها 
حرکت کرده و به سمت عروق ریوى حرکت مى کند.

عاطفه فخاریان فوق تخصص ریه درباره آمبولى ریه و عالئم آن گفت: لخته خونى 
که معموال از پاها حرکت کرده و در مســیر جریان خون قرار مى گیرد وارد عروق 
ریوى مى شود و در جایى قرار مى گیرد که باعث اختالل در تبادل اکسیژن و دى 

اکسید کربن شده و آمبولى ایجاد مى کند.
عالئم آمبولى ریوى به اندازه رگ دارد. اگر رگ بزرگ ریه درگیر شود عالئم آن به 
طور تنگى نفس شدید، احساس  سنگینى و درد شدید در قفسه سینه و افت فشار 
خون نمایان شود. اما اگر این لخته در رگ هاى انتهایى ریه قرار داشته و ریز باشد مى 
تواند موجب درد تیزى در کناره هاى قفسه سینه شده و لخته خونى در خلط ایجاد 
کند اما نفس تنگى خیلى شدید ندارد. پس لخته هایى که مى توانند باعث عواقب 
ناگوار براى فرد شوند لخته هایى هستند که در رگ هاى بزرگ ریوى قرار مى گیرند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشــتى عواملى همچون سیگار کشیدن، 

بیمارى هاى قلبى و کلیوى و دیابت، دراز کشیدن براى مدت هاى طوالى در بستر 
در ابتال به آمبولى بسیار تاثر گذار دانست و افزود: بیمارى هاى مزمن بدخیم هم 
شانس لختگى خون را باال مى برند. در حال حاضر افرادى که مبتال به کووید 19 
خیلى شدید مى شوند و در بیمارستان بسترى هستند هم مى توانند دچار لختگى 

خون و آمبولى ریه شوند.
فخاریان فوق تخصص ریه کشورمان در راستاى پیشگیرى از آمبولى ریه گفت: 
افرادى مثل رانندگان که مجبورند ســاعت هاى طوالنى پاى خود را آویزان نگه 
دارند باید جوراب هاى ضد انعقاد خون بپوشند و یا در مواردى باید از داروهاى ضد 
انعقاد خون استفاده کرد. اگر چه کنترل بیمارى زمینه اى مى تواند احتمال آمبولى 

را کاهش دهد.
وى خاطرنشــان کرد: خلط خونى مى تواند به دلیل مشــکل در مجارى تنفسى 
باالیى(بینى، حلق و حنجره) یا ریه باشد و یا حتى مربوط به مجارى گوارشى باشد 

که معاینه پزشک را مى طلبد.

مطالعات اپیدمیولوژیکى و آزمایشات حیوانى نشان مى دهد که رژیم هاى غذایى 
غنى از فالونوئیدها مى تواند تاثیر مثبتى بر مغز و کاهش شیوع اختالالت تخریب 

نورونى نظیر آلزایمر و پارکینسون داشته باشد.
با توجه به عملکرد مثبت عصاره زالزالک در کاهش عوامل اکســیداتیو و دیگر 
ویژگى هاى مفید این گیاه تاثیر عصاره زالزالک بر یادگیرى است. یافته هاى این 
مطالعه نشان مى دهد که تیمار با عصاره زالزالک که غنى از ترکیبات فالونوئیدى 

است، باعث بهبود یادگیرى و حافظه مى شود.
گیاه زالزالک که حاوى ترکیبات فالونوئیدى همانند کاتچین، اپیکاتچین، روتین، 
کورستین، ویتکسینرامنوزاید، پروآنتوسیانیدها و آنتوسیانیدها و کلروژنیک اسید 

و نیز ویتامین c است.
عصاره زالزالک که غنى از ترکیبات فالونوئیدى اســت، باعث بهبود یادگیرى و 
حافظه شــده و در مجموع به عنوان عاملى جهت جلوگیرى از تخریب نورونى 
عمل مى کند. توان یادگیرى و قدرت حافظه از ویژگى هاى بارز انســان اســت 
و براى ادامه حیات و گذران زندگى عادى و پیشــرفت هــاى علمى او ضرورتى 
اجتناب ناپذیر است.در یک سنى سلول ها شــروع به تخریب شدن مى کنند که 
این با افزایش سن رابطه مستقیم دارد. در این صورت توانایى یادگیرى و قدرت 

حافظه کاهش مى یابد.
دیده شده که در افراد مسن تحلیل عملکردى مغز جلویى و هیپوکامپ وجود دارد 

و حتى ممکن است این امر باعث کاهش مهارت هاى حرکتى و شناختى شود.
به نظر مى رسد که استرس اکسیداتیو سهم مهمى در ایجاد بیمارى هاى عمومى 
و تخریب نورونى داشته باشــد. مغز به خاطر مطالبه زیاد اکسیژن حساس ترین 
ارگان به آسیب اکسیداتیو است. اگرچه مغز کمتر از 2 درصد وزن بدن را تشکیل 

مى دهد اما 20 درصد اکسیژن دریافتى را به مصرف مى رساند.
مصرف باالى اکسیژن باعث کمبود الکترون در زنجیره تنفسى و منجر به تشکیل 
رادیکال مى تواند منتهى به استرس اکسیداتیو آزاد شده شود. از دیر باز گیاهان 
دارویى به علت سهولت دسترســى و در برخى موارد عوارض جانبى کمتر که در 
صورت استفاده در محدوده اطمینان و رعایت ضوابط موجود در پزشکى از جایگاه 

ویژه اى براى درمان بیمارى هاى رایج بشرى برخوردار بوده اند.
از طرفــى افزایش شــمار مبتالیان به اختــالل یادگیرى و حافظــه در دوران 

سالخوردگى، انگیزه را در عرصه پژوهش در طب سالمندان براى تحقیق 
و ردیابى داروها و ترکیبات طبیعى جدید و موثر بر تقویت یادگیرى و 

حافظه به وجود آورده است. از اینرو سال هاى اخیر 
استفاده از طب گیاهى و داروهاى طبیعى براى 
درمان فراموشــى و تقویت حافظه، موضوع 
بسیارى از پژوهش هاى علوم پایه و پزشکى 

بوده است.

مصرف آن خوددارى کنند.

چرا باید چاى کیسه اى را در یخچال قرار دهیم؟میزان سطح طبیعى اکسیژن خون

آمبولى ریوى چیست؟

یک محفظه هواى بســته منتقل کرده ایــد. حاال یکارج کــرده یا آن را به 
د وسپس 
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عضله سازى
 با دویدن ارتباط دارد؟

با  زالزالک حافظه خودتان را تقویت کنید
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وهش در طب سالمندان براى تحقیق 
دید و موثر بر تقویت یادگیرى و
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میزان آبدهى چشمه لنگان با 98 درصد کاهش 
نسبت به اردیبهشت ماه امسال از 5000 به 80 

لیتر در ثانیه رسیده است.
مدیر آبفاى فریدونشهر با بیان این که در شرایط 
عادى، میزان آبدهى چشــمه لنــگان به بیش 
از 7000 لیتــر در ثانیه مى رســد گفت: وقوع 
خشکسالى هاى مســتمر در دهه اخیر موجب 
کاهش شدید ســطح ســفره هاى زیرزمینى و 

خشک شــدن  بســیارى از منابع آب محلى در 
فریدونشهر و روستاهاى این منطقه شده است.

محمدرضــا یبلویى افزود: چشــمه لنگان تنها 
منبع تامین کننده آب شــرب در فریدونشهر و 
روستاهاى این منطقه به شــمار    مى رود که با 
کاهش آبدهى آن، تامین آب پایدار روستاهاى 
بادجان، سیبک، سدآب، میدانک اول و دوم، دره 
سیب و مجتمع روســتایى قلعه سرخ با چالش 

مواجه مى شود.
وى افزود: در ســه ســال  اخیر تعــداد 5 حلقه 
چاه نیز در فریدونشــهر حفر شــد که به دلیل 
فقر شــدید ســفره هاى زیرزمینى، این چاه ها 
آبدهــى الزم را نداشــت و همگــى خشــک 

شدند. 
مدیر آبفاى فریدونشــهر با بیان این که تاکنون 
بیش از 6 هزار انشعاب آب به مشترکین شهرى 

و 2 هزار انشــعاب  بــه روســتائیان در منطقه 
فریدونشهر واگذار شده است تصریح کرد: مردم 
این شهرســتان مى توانند با مصرف بهینه آب، 
نقش مهمى در مدیریــت منابع آبى و تامین آب 

شرب پایدار ایفا کنند.
گفتنى است چشــمه لنگان در روستاى سیبک 
واقع در 17 کیلومترى جنوب غربى فریدونشهر 

قرار دارد.

تنها منبع تأمین کننده آب شرب فریدونشهر در آستانه خشک شدن کامل

میزان آبدهى چشمه لنگان 98 درصد 
کاهش یافت

بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللى صنعت ساختمان با حضور 
رستم  قاسمى وزیر راه و شهرسازى و مشارکت ذوب آهن اصفهان 
و شرکت هاى داخلى و خارجى، 22 شهریورماه در محل نمایشگاه 

بین المللى تهران گشایش یافت.
رستم  قاسمى وزیر راه و شهرسازى از غرفه ذوب آهن اصفهان در 
این نمایشگاه بازدید نمود و با توضیحات کارشناسان و مسئوالن 
غرفه در جریان آخرین تحوالت و دستاوردهاى تولیدى ذوب آهن 

اصفهان از جمله ریل راه آهن قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازى، ذوب آهن اصفهان و محصوالت آن را یارى 
رسان دولت در تامین مســکن براى هموطنان برشمرد و ضمن 
آگاهى از انواع تولیدات و مشــکالت و محدودیت هاى تولیدى 
ذوب آهن اصفهان بر رفع مشکالت تامین مواد اولیه این شرکت 

تاکید کرد.
محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر 
ســازى نیز ضمن بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان با قدردانى از 
زحمات کارکنان ذوب آهن اصفهان در تولید و تامین نیازهاى اولیه 
مسکن در کشور به پروژه ساخت هر سال یک میلیون مسکن در 
کشور اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازى آمادگى دارد که 

با پیش خرید تولیدات، در تامین مالى این شرکت همکارى نماید.
وى گفت: وزارت راه و شهر سازى در صدد است که با هماهنگى 
دیگر سازمان هاى مرتبط به کاهش قیمت تمام شده تولیدات ذوب 
آهن اصفهان کمــک کند تا از این طریق هم این شــرکت و هم 

مصرف کنندگان منتفع شوند.

ذوب آهن اصفهان یارى رسان 
دولت در تأمین مسکن است

شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/07/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/07/11

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه سه اصفهان (با 400-3-138
13,815,950,348544,500,000جارىارزیابى کیفى)

عملیات لوله گذارى و اصالح خط لوله فاضالب خیابان شهید 400-3-139
23,816,855,378844,500,000جارىمدرس منطقه شاهین شهر (با ارزیابى کیفى)

432,000,000  10،063،446،794جارىتهیه مصالح و تکمیل ساختمان و سوله شیرآالت ایمان شهر400-3-140

اجراى خط انتقال فاضالب محله لنج و باقیمانده شبکه جمع 101-2-400/4
29،588،035،7351,020,000,000جارىآورى فاضالب زیباشهر(با ارزیابى کیفى)
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با حضور اعضــاى هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفت 
 D.M اصفهان و پیمانکاران پروژه، واحــد تصفیه آب
شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد افزایش ظرفیت و 
بهبود کیفیت بخار تولید و در راستاى کاهش آالینده هاى 

محیطى به صورت رسمى به بهره بردارى رسید.

مدیر بهره بردارى شــرکت پاالیش نفــت اصفهان با 
اشــاره به اینکه واحد تصفیه آب D.M با ظرفیت 700 
مترمکعب در ساعت جایگزین برج هاى واکنشى با قدمت 
باال شده است اظهار داشت. برج هاى واکنشى با ظرفیت 
500 مترمکعب در ساعت، مشــکالتى همچون نمک 

خروجى باال، مصرف زیاد مواد شیمیایى حدود 1/5 تن در 
روز، آلودگى محیط زیست ناشى از امحاء مواد شیمیایى 
(آهک) به همراه داشت که خوشــبختانه واحد جدید در 
کنار رفع مشکالت ذکر شده، مزایاى ارزشمندى نیز دارد.

اصغر صابرى به صفر رسیدن ســختى ها آب تولیدى، 
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بخار مصرفى در توربین 
ها، کاهش و حذف بولودان آب دیگ هاى بخار از حدود 
13 درصد به صفر، حذف و کاهش مواد شیمیایى مصرفى، 
کاهش آالینده هاى زیست محیطى، بهبود سالمت افراد 
و کاهش کارهاى سخت عملیاتى را از مزایاى این واحد 

برشمرد.
قاســم غفارى رئیس آب و برق وبخارشــرکت پاالیش 
نفت اصفهان نیز ضمــن تأکید بر ســهولت عملیات و 
بهره بردارى و کاهش ریســک هاى عملیاتى و ایمنى 
افزود: با راه اندازى این واحــد نرخ خوردگى در لوله هاى 
دیگ هاى بخار کاهش خواهد یافت و شــاهد افزایش 
طول عمر کارکرد دیگ هاى بخار و توربین هاى بخارى و 

کاهش هزینه هاى تعمیر و نگهدارى خواهیم بود.

راه اندازى واحد تصفیه آب D (مقطر) شرکت پاالیش نفت 

درسومین جلسه کمیسیون ســرمایه گذارى و توسعه زیرساخت اتاق 
بازرگانى اصفهان بر ضرورت فراهم کردن الزامات توسعه کارگوترمینال 
فرودگاه شهید بهشتى اصفهان، اقدام هرچه سریعتر درخصوص ایجاد 

ایرالین بیس اصفهان و پایانه گل و گیاه استان تاکید شد.
به گزارش روابــط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان در این جلســه 
احمدخوروش، رئیس کمیسیون سرمایه گذارى و توسعه زیرساخت، 
یکى از مهم ترین دغدغه هاى فعاالن اقتصادى را جذب و حفظ سرمایه 
گذاران به منظور پیشبرد مسایل توسعه اى استان دانست و افزود: امید 
اســت در دولت جدید پروژه هاى تاثیرگذار در توسعه ملى و استانى از 
جمله دهکده لجستیک و قطارپرسرعت با مســاعدت وزراى جدید 

هرچه سریعتر عملیاتى شود. 
بهرام سبحانى، عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى اصفهان نیز ایجاد 
ســاز و کار الزم براى بهره بردارى کامل از پتانســیل هاى موجود در 
کارگو ترمینال اصفهان را مقدم بر توســعه این پروژه دانست و گفت: 
الزم است ازسوى مسئولین کارگو، طرح تجارى براى توسعه کارگو و 
ملزومات آن طراحى شود. درادامه این جلسه وحیداسدى، مدیرعامل 
شرکت پرشین کارگو اصفهان به تشریح وضعیت جارى کارگو ترمینال 
پرداخت و گفت: در16ماه گذشــته درحدود 249پرواز بارى چارترى 
انجام شــده که مجموعا 4200 تن کاال به ارزش گمرکى 17 میلیون 
دالر از محل کارگو حمل شده است.  وى نوسانات قیمت کرایه حمل 
کاال در یکسال گذشته، کمبود هواپیما به دلیل ازسرگیرى پروازها به 
کشــورهاى اروپایى و مقرون به صرفه نبودن استفاده از هواپیماهاى 
خارجى را از جمله دالیل کاهش صادرات از این طریق دانست . اسدى 
با اشاره به این نکته که وجود هواپیماهاى کارگو در کشورمان نسبت 
به هواپیماهاى مسافربرى درآمد باالترى دارد برضرورت راه اندازى 
ایرالین بیس اصفهان تاکید کرد.   حسن امجدى، مدیرکل فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان نیز دراین جلسه الزمه توسعه کارگو ترمینال 
اصفهان را در استفاده از حداکثر ظرفیت فعلى خروج هواپیما عنوان نمود 
و جبران هزینه ها را،  از این طریق امکانپذیر دانست. وى با بیان اینکه 
نبود پرواز بارى یکى از نقصان هاى موجود است، افزود: راه اندازى پرواز 

بارى در افزایش آمار صادرات استان موثراست. 

بررسى چگونگى 
راه اندازى هرچه سریع تر 

ایرالین بیس اصفهان

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
بیان داشت: در مراکز اورژانس اجتماعى افراد به صورت 
خود معرف، ارجــاع از طریق مقام قضایــى و مداخالت 

موردى تحت حمایت قرار مى گیرند.
عبدالرضا اســماعیلى گفت: اغلب زنان و دختران آسیب 
دیده و در معرض آسیب هاى اجتماعى، کودکان خیابانى، 
کودکان مورد آزار قرار گرفته جســمى، جنسى، روحى و 
اغفال شده، زنان خشونت دیده و موارد مربوط به خودکشى 

هستند که به مراکز اورژانس اجتماعى پناه مى آورند.
وى اظهار کرد: در شهر اصفهان دو مرکز اورژانس اجتماعى 

و در شهر هاى بهارستان، آران و بیدگل، کاشان، شاهین 
شهر، فریدونشــهر، تیران و کرون، شــهرضا، مبارکه، 
نجف اباد، برخوار، اردستان، نایین، خمینى شهر، سمیرم، 
فوالدشهر، زرین شهر، گلپایگان و فالورجان یک مرکز 
اورژانس اجتماعى درحال فعالیت هستند، در حال حاضر 
در 19 شــهر اســتان اصفهان مراکز اورژانس اجتماعى 
با حضور تیم هــاى تخصصى روانشناســى و مددکارى 
فعالیت مى کنند و ماهانــه بین 30 تا 80 نفــر به مراکز 
اورژانس اجتماعى معرفى مى شوند و افراد تحت پوشش 

حمایت هاى تخصصى قرار مى گیرند.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
ابــراز داشــت: در این مراکز افــراد خدماتى بــه عنوان 
حمایت هاى روانى اجتماعــى دریافت مى کنند، خدمات 
دیگر اورژانس اجتماعى شــامل جلوگیرى از مداخالت 
قضایى و انتظامى، خدمات حقوقــى با توجه به آیین نامه 
حمایت از اطفال و نوجوانان، خدمات تخصصى به موقع 
و در دسترس روانشناس و مددکار در کلیه ساعات شبانه 
روزى، کمک هزینه هاى معیشــتى، درمانى و تحصیلى 
به جامعه هدف، ارائه خدمات در راســتاى توانمندسازى 

دختران و زنان آسیب دیده اجتماعى است.

اورژانس اجتماعى، سرپناهى براى آسیب دیدگان

نســخه موبایلى اپلیکیشــن کمک هاى اولیه، توسط 
فدراسیون بین المللى صلیب سرخ و هالل احمر و ترجمه 
و مدیریت جمعیت هالل احمر ایران تهیه و تنظیم و در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
به گــزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمراســتان 
اصفهان؛ با نصب اپلیکیشــن کمک هاى اولیه، ساده و 
رایگان مى توانید یک زندگى را نجات دهید. برنامه رسمى 
کمک هاى اولیه فدراســیون بین المللى جمعیت هاى 
صلیب سرخ و هالل احمر به شما امکان دسترسى فورى 
به اطالعاتى را که باید براى رسیدگى به رایج ترین موارد 

اضطرارى بدانید، مى دهد.
این اپلیکیشــن داراى ویژگى هایى همچون: استاندارد 
علمى و به روز شــده، مورد تایید علمى فدراسیون بین 
المللى صلیب ســرخ و هالل احمر، حــاوى به روزترین 
و آسان ترین اقدامات براى ســوانح روزمره است. سایر 
مشــخصات این اپلیکیشــن عبارتند از آموزش گام به 
گام ساده به زبان فارســى همراه با فیلم، عکس و سایر 
اطالعات الزم براى پاســخگویى به موارد اضطرارى و 
اتفاقاتى که ممکن است در طول روز در حین حوادث و 

سوانح براى شما اتفاق بیفتد.

اپلیکیشن کمک هاى اولیه یک مربى همراه شما خواهد 
بود و شــما مى توانید با نصب این اپ روى گوشى خود، 

قهرمان خود باشید.
الزم به ذکر اســت این نرم افزار توســط فدراســیون 
بین المللى صلیب سرخ و هالل احمر و ترجمه و مدیریت 
جمعیت هالل احمر ایران تهیه و تنظیم شده و مى توانید 
آخرین نسخه این اپلیکیشن را از منابع رسمى مانند گوگل 

پلى دانلود کنید.
لینــک  در  اپلیکیشــن  ایــن  فارســى  نســخه 

http://khadem.ir/ قرار دارد.

نسخه موبایلى کمک هاى اولیه در دسترس قرار گرفت 

شهردارى خور به استناد مصوبه 398 مورخ 1400/3/12 شوراى اسالمى شهر خور و کمیسیون مورخ 1400/6/24 عالى معامالت 
در نظر دارد نسبت به فروش 1 پالك زمین با کاربرى فرهنگى واقع در بلوار شهداى شهر خور از طریق آگهى تجدید مزایده 
و دریافت بهاى آن به صورت نقد اقدام نماید. (پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهى به عهده خریدار مى باشــد) 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت سایر مدارك و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 

14:30 روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7 به شهردارى خور مراجعه نمایند. 
نشانى: خور و بیابانک، میدان دفاع مقدس. تلفن: 46322127، 46322220-031 فاکس: 46323399، 031-46323200 

www.khoor.ir :وب سایت

آگهى تجدید مزایده (مرحله دوم)

مهدى حلوانى - شهردار خور 

نوبت اول 

شهردارى خور در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 12 مورخ 1400/05/19 شوراى محترم اسالمى شهر خور نسبت به اجراى نظافت 
و روفت و روب بخشى از معابر شهر خور شامل مجموعه هاى مسکونى امام على (ع) و امام رضا(ع) ولیعصر(عج) فاطمیه، مهدیه، 
رزمندگان و امام حسین(ع) از طریق آگهى تجدید مناقصه عمومى و به صورت حجمى براى مدت 12 ماه از 1400/7/1 لغایت 1401/6/31 
و با اعتبارى معادل 5,000,000,000 ریال (قیمت پایه) اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد 

مناقصه و شرکت در مناقصه تا پایان وقت ادارى ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1400/7/7 به شهردارى خور مراجعه نمایند.  
نشانى: خور و بیابانک، میدان دفاع مقدس. تلفن: 46322127، 46322220-031 فاکس: 46323399، 031-46323200

www.khoor.ir :وب سایت 

آگهى تجدید مناقصه (مرحله اول)

مهدى حلوانى - شهردار خور 

نوبت اول 
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