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تخم مرغ جلوى ریزش مو را مى گیرد دستگیرى آتش افروز کاخ هشت  بهشتچه خبر از «شوتبال» شبکه نسیم؟تیتراژ تلویزیون را به مزایده مى گذارند! نویدکیا و این همه ستاره براى یک هدف سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سفتى و 
خشکى گردن

از علت ها تا درمان 

شنبه، آغاز رسمى سال تحصیلى در اصفهان
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47 درصد جمعیت 
استان اصفهان 

واکسن 
دریافت کردند

آرتروز گردن و شانه سبب خشکى و سفتى عضو مى شود. در 
آرتروز گردن، شخص در چرخاندن سر و خم شدن مشکل 

پیدا مى کند یا حتى ممکن است در حرکات بازوها دچار 
محدودیت شود.اگر شخصى دچار آرتروز شانه 
باشد، ممکن است در فعالیت هاى روزانه خود ...

مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: حدود 47 درصد جمعیت 
استان تاکنون یک نوبت واکســن کرونا و حدود 23 

درصد 2 نوبت را دریافت کردند.
رضا فدایى با اشاره به واکسیناسیون همه افراد 18 سال 
به باال و دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم در استان، 
اظهار کرد: این افراد با مراجعه به سامانه سالمت براى 

درخواست نوبت واکسن اقدام کنند.
وى با بیان تسریع واکسیناســیون در استان و تزریق 
بیش از 80 هزار دوز در روز، افزود: تاکنون یک میلیون 

و 800 هزار نفر در استان یک نوبت...

ذخیره آب اصفهان تا آذر نصف مى شودذخیره آب اصفهان تا آذر نصف مى شود
مدیر روابط عمومى آبفاى استان: آب پشت سد زاینده رود به سرعت در حال ته نشین شدن استمدیر روابط عمومى آبفاى استان: آب پشت سد زاینده رود به سرعت در حال ته نشین شدن است
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کاپیتان ذوب آهن:

90 درصد تغییر کرده ایم،خوش بینم
باشگاه ذوب آهن در این فصل، سخت ترین ســال خود را سپرى کرد و تا 
آستانه سقوط هم رفت ولى در نهایت در لیگ ماندگار شد و پس از آن تیمش 
را به طور کل تغییر داده اســت.اما یکى از نفرات با سابقه اى که در این تیم 
ماندگار شــده کاپیتان قاسم حدادى فر اســت که با مصدومیت شدید و 

سختى رو به رو شد ولى تسلیم نشده و اعالم کرد نمى خواهد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

زحمت زیادى 
کشیده شد، ولى 
براى زاینده رود 

آب نشد

فوالدمبارکه، پشتیبان صنعت خودروسازى کشور
8

سجاد شهباززاده:سجاد شهباززاده:

از پرسپولیس و استقالل از پرسپولیس و استقالل 
پیشنهاد داشتم اما پیشنهاد داشتم اما 
انتخابم سپاهان بود

هیئت مدیره 

بدین وسیله  از کلیه صاحبان سهام ( یا نمایندگان قانونى آنها) شرکت خدمات 
بیمه اى نو اندیشان مهرگان سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1400/07/14 که در ساعت 
9 صبح در محل اصفهان محله باغ دریاچه خیابان وحید پالك 34 ساختمان 

صنیعیان طبقه اول واحد 1 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه :

انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت خدمات بیمه اى نواندیشان مهرگان (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 20977 و شناسه ملى 10260418367
) ش
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سخنگوى دانشگاه علوم سخنگوى دانشگاه علوم 
پزشکى تأکید کرد؛پزشکى تأکید کرد؛

محدودیت سنى محدودیت سنى 
واکسیناسیونواکسیناسیون

در اصفهان در اصفهان 
برداشته شدبرداشته شد

مدیرعامل سازمانمدیرعامل سازمان
پارك ها و فضاى سبز پارك ها و فضاى سبز 

خبر داد؛خبر داد؛

9090 هزار گل  هزار گل 
داوودى در داوودى در 

اصفهان اصفهان 
کاشته شدکاشته شد

پوالدکیمیایى:

 تنها کاِر خانه سینما،انجام امور 
کفن و دفن هنرمندان است!  

م. الف: 1196459روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی تمدید مناقصه عمومی
 یک مرحله اي شماره  4000/1002  

(شماره 2000001188000009 در سامانه ستاد) 
  شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبر یا فیــش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شــرکت برق منطقه اي 

اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، 
با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد 

بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1400/07/08

جلسه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شرکتها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید از پروژه که 
در روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 ساعت 10:00 صبح در محل پست 63/20 کیلوولت مشتاق(ابتداى مشتاق 
اول) برگزار میگردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. (حضور مناقصه گرانى 

که در جلسه توجیهى و بازدید از پروژه مورخ 1400/06/28 شرکت نموده اند، اختیارى میباشد.)
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی 
حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/07/19  در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)
بارگذاري و نسخه فیزیکی(شامل ضمانتنامه و یک حلقه  CD اسناد) نیز در موعد مذکور به  آدرس: اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 -  سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir            www.tavanir.org.ir       www.erec.co.ir       www.setadiran.ir

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه 

4000/1002
احداث خط کابلى 

63 کیلوولت 
مشتاق- مبارزان

3,365,000,000 ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکاري با حداقل
رتبه 5 نیرو از سازمان برنامه و 

بودجه کشور
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مســائل حوزه ICT و راهکارهاى هم افزایى بین شرکت 
گاز استان اصفهان و منطقه دو عملیات انتقال گاز با حضور 
مدیر مخابرات و تلمترى شرکت ملى گاز ایران مورد بررسى 

قرار گرفت.
نیک روش مدیر مخابــرات و تلمترى انتقــال گاز ایران 
در نشســتى که با حضورمدیران عامل شرکت گاز استان 
اصفهان و شرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو برگزار شد 
با اشاره به اهمیت طرح جامع مخابرات به عنوان سند چشم 
انداز مخابرات شرکت ملى گاز ایران گفت: این طرح تمامى 

نیازهاى ارتباطى شرکت هاى پاالیش گاز، شرکت هاى گاز 
استانى، مناطق عملیات انتقال گاز و واحدهاى ستادى و هم 
چنین سیاست گذارى در خصوص نحوه توسعه شبکه هاى 
فیبر نورى و استفاده از آخرین فن آورى مخابراتى روز دنیا 

را تعیین مى کند.
در این نشســت علوى، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان ، با بیان اینکه داشــتن سیســتم ارتباطى پایدار 
و امن در شــرایط کنونى وبــا توجه به پیشــرفت روزانه 
تکنولوژى بســیار الزم و ضرورى اســت، گفت: با داشتن 

این ویژگى امکان فراهم کردن خدمات مطلوب به ذینفعان
 فراهم مى شود.

گفتنى است، مقرر گردید کمیته اى با حضور نمایندگانى از 
واحدهاى مخابرات،IT و اندازه گیرى شرکت گاز، نماینده 
واحد مخابرات شرکت عملیات انتقال گاز منطقه دو براى 
برگزارى جلســاتى بصورت فصلى جهت تبادل اطالعات 
و بررسى زیرساخت ها و همچنین تسریع در اطالع رسانى 
 GIS حوادث و بحران و بررسى فنى اطالعات الیه هاى

بین دو شرکت تشکیل گردد.

بررسى طرح مخابرات شرکت ملى گاز در شرکت گاز اصفهان

مســابقه مجازى "یادواره دفاع مقــدس" در قالب ارائه 
ســواالت چهارگزینه اى با موضوع دفــاع مقدس برگزار 

مى شود.
رئیس اداره امور تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان با اعالم این خبر گفت: همزمان با هفته 
دفاع مقدس در نظــر گرفته ایم با برگــزارى برنامه هاى 
متنوع تفریحى ورزشى براى تمام سنین، این ایام باشکوه 

را گرامى داریم. 
نفیسه گلشیرازى اظهار داشت: بازى جنگ ویژه سالمندان 

در باغ تجربه برگزار مى شود که این برنامه به صورت اجراى 
مسابقه جدول با موضوع دفاع مقدس و ابرپازل برنامه ریزى 
شده است.  وى افزود: برنامه دیگرى با عنوان "آواى وطن" 
براى گروه سنى کودك در باغ بانوان طلوع برگزار مى شود 
که شامل اجراى سرودهاى ایرانى به همراه بازى خواهد بود.
وى تصریــح کرد: "الله هــاى جاودان" عنــوان برنامه 
خانوادگى بوده که در ورزشگاه سهراب و امیرالمومنین(ع) در 
قالب مسابقات به صورت بازى هاى فکرى رومیزى، جنگا 

و دومینو و ... اجرا مى شود.

رئیس اداره امور تفریحى سازمان فرهنگى ورزشى اجتماعى 
شهردارى اصفهان ادامه داد: برنامه "راز گنج" نیز با مخاطب 
نوجوانان و جوانان در باغ بانوان پردیس برگزار مى شــود 
که هر یک در قالب اجراى مســابقه جهت یابى به رقابت 

مى پردازند.
گلشــیرازى به برگزارى مســابقه مجازى "یادواره دفاع 
مقدس" براى همه سنین اشاره اى کرد و گفت: این برنامه به 
صورت مسابقه چهارگزینه اى در صفحه اینستاگرام تفریح 

شهر(@tafriheshahr) و کانال شاد برگزار مى شود.

اجراى برنامه هاى متنوع در هفته دفاع مقدس

 مىشود. در
ن مشکل
ها دچار
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مراسم آغاز سال تحصیلى با حضور استاندار از ساعت 7 و 30 دقیقه روز سوم مهر برگزار مى شود
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در نظرسنجى اخیر مرکز افکارسنجى دانشجویان ایران 
(ایسپا) در خصوص «بازگشایى مدارس در اول مهرماه به 
صورت حضورى با توجه به شرایط فعلى کرونا»، مشخص 
شــد که 62/5 درصد از کل جامعه آمارى با این موضوع 

مخالف هستند.
مرکز افکارسنجى دانشــجویان ایران (ایسپا) وابسته به 
جهاد دانشــگاهى در تاریخ 21 تا 25 شهریورماه 1400 
نظرسنجى را در خصوص بحث بازگشــایى مدارس به 

صورت حضورى در سطح ملى انجام داد.
براساس نتایج به دست آمده مشخص شد، 62/5 درصد 
از افراد کل نمونه با بازگشایى مدارس به صورت حضورى 

مخالف هســتند؛ 32/5 درصد با بازگشــایى به صورت 
حضورى موافق و 4/9درصد نیز به این ســئوال پاسخى 
ندادند. از افرادى که مخالف بازگشایى مدارس بودند سئوال 
شد که در چه صورت موافق بازگشایى مدارس به صورت 
حضورى هستید؟ براین اساس، 40/3 درصد از کسانى که 
مخالف بازگشــایى مدارس به صورت حضورى هستند، 
اعالم کردند که تا زمان ریشــه کن شدن کرونا، مدارس 
به صورت حضورى بازگشایى نشوند. همچنین 55 درصد 
پاسخگویان عنوان کردند که در صورت واکسیناسیون همه 
معلم ها و دانش آموزان، موافق بازگشایى مدارس به صورت 

حضورى هستند. 

«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا با 
رد سخنان «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه، گفت 
که وزراى خارجه کشورهاى 1+4 هیچ نشستى با ایران 

در حاشیه مجمع سالیانه سازمان ملل نخواهند داشت.
او گفت: مهم نیســت که این نشســت در سطح وزراى 
خارجه برگزار شود یا نه، بلکه موضوع حائز اهمیت، تمایل 

تمامى طرف ها براى آغاز مذاکرات وین است.
«ژان ایو لودریان»، وزیر خارجه فرانســه طى نشست 
خبرى در مقر سازمان ملل مدعى شد که احتمال برگزارى 
نشستى با ایران درباره توافق هسته اى، در حاشیه اجالس 

مجمع عمومى سازمان ملل در نیویورك وجود دارد.

وزیر خارجه فرانسه با اشاره به حضور ایران و فرانسه در 
اجالس بغداد و بیان اینکه این حضور نشانه مثبتى داشت، 
از دیدار خود با وزیر خارجه ایران در حاشیه مجمع سالیانه 
سازمان ملل خبر داد. پیش از او، «حسین امیرعبداللهیان» 
نیز گفته بود که دیدار با لودریان در حاشیه مجمع عمومى 

سازمان ملل، در برنامه کارى او قرار دارد.
سعید خطیب زاده، ســخنگوى وزارت خارجه ایران نیز 
در خصــوص احتمال برگزارى نشســت وزراى خارجه 
کشورهاى 1+4 با امیر عبداللهیان گفته بود: اگر ببینیم 
این مالقات مى تواند در مسیر آنچه گفتیم، یعنى مذاکره 

سودمند باشد، تصمیم آن را اتخاذ خواهیم کرد.

مخالفت شهروندان با 
بازگشایى مدارس

1+4 هیچ نشستى با ایران 
نخواهد داشت

کشف چند کتیبه  مهم 
 میراث آریا |مدیر پایگاه میــراث جهانى 
تخت جمشــید گفت: با تالش باستان شناسان 
کشــورمان چند کتیبه مهم در کوه رحمت تخت 
جمشید کشف شد. حمید فدایى اظهارکرد: نتایج 
خوانش یکى از این کتیبه ها نشان مى دهد که در 
سال چهارم شاهنشاهى یزدگرد این کتیبه باهدف 
معرفى و به افتخار یادبود شخص خاصى کنده شده 
و کتیبه یافت شده در زمره کتیبه هاى تدفینى است. 
فدایى بابیان اینکه کتیبه ها در ردیف معتبرترین 
اسناد تاریخى طبقه بندى مى شوند، افزود: مرکز 
پژوهش هاى کتیبه شناسى در تخت جمشید براى 

خوانش کتیبه ها فعال شده است.

سانسور 
موهاى مهتاب کرامتى

قســمت نخســت ســریال  ایران آرت |
«میدان سرخ» در حالى منتشــر شد که سانسور 
موهاى مهتاب کرامتى با واکنش هایى مواجه شده 
است. روزنامه «هفت صبح» با انتشار تصویرى از 
چهره سانسور شده مهتاب کرامتى نوشته است: 
امکان فتوشاپ کردن و تصحیح تصاویر فیلم ها 
نباید به یک ابزار آزاردهنده بدل شود. ترمیم پوشش 
خانم مهتاب کرامتى در ســریال «میدان سرخ» 

آزاردهنده و بیهوده است.

چاى نبات چند در مى آید؟!
بــا افزایــش   روزنامه همشهرى |
قیمت شکر، دیگر محصوالت تولیدى بر پایه شکر 
هم رشد قیمت داشته اند و بر همین اساس قیمت 
نبات هم تا نزدیک 80هزار تومان رشد کرده است. 
با توجه به قیمت 76 هــزار تومانى یک کیلوگرم 
نبات زعفرانى اگر وزن هر شــاخه نبات فله بدون 
چوب را 100گرم درنظر بگیریم قیمت هر شاخه 
نبات 7 600تومان در مى آید. با احتســاب قیمت 
120هزار تومانى هر بسته نیم کیلویى چاى، قیمت 
یک لیوان چاى نبات زعفرانى خانگى در حال گذر 

از 10هزار تومان است.

شناسایى
 20 هزار کارت قمار

  ایسنا| رئیس کمیتــه اقتصاد دیجیتال 
مجلس گفت که با پیگیرى این کمیسیون، بانک 
مرکزى حــدود 20 هــزار کارت بانکى فعال که 
از طریــق آن تراکنش هاى شــبکه قمار صورت 
مى گرفت را شناسایى کرده است. مجتبى توانگر، 
نماینده تهران در مطلبــى در صفحه توییتر خود 
نوشت: «در حال حاضر دست اندرکاران سایت هاى 
 قمار  و  شرط بندى به جاى پوز، عمدتاً تراکنش هاى 
مالى را به صورت کارت به کارت انجام مى دهند. 
با پیگیرى کمیته اقتصاد دیجیتال  مجلس ، بانک  
مرکزى حــدود 20 هزار کارت بانکــى فعال که 
تراکنش هاى شــبکه قمار به وسیله آنها صورت 

مى گیرد را شناسایى کرده است.»   

2 کولبر ایرانى کشته شدند
برخى رسانه ها از کشته   دیده بان ایران |
شدن دســتکم دو کولبر ُکرد ایرانى از روستا هاى 
ارومیه با شلیک نیرو هاى مرزبانى ترکیه خبر دادند. 
این گزارش هویت کشته شدگان را آلیشان حیدرى 
18 ساله و ســوزدار احمدى 21 ساله عنوان کرده 
که هر دو از اهالى روستاى کوران از توابع ارومیه 
بوده اند. از ابتداى ســال 2021 تاکنون دستکم 5 
کولبر با شــلیک مرزبانان ترکیه کشته و 6 کولبر 

دیگر نیز زخمى شده اند.

انتشار خاطرات یک سردبیر 
کتاب «از گذشــته اى نه چندان دور»    صبا|
شامل خاطرات سید حســین عدل، سردبیر سابق 
روزنامه «کیهان» به کوشش فرشید ابراهیمى به 
چاپ رسید. کتاب  در سه فصل با قیمت 140 هزار 
تومان در نوبت چاپ اول روانه بازار کتاب شده است.

روحانى واقعاً کجاست؟
یک ماه از خداحافظى حسن روحانى   برترین ها |
از نهاد ریاست جمهورى گذشته و بعد از حضور در مراسم 
تنفیذ و تحلیف دیگر از او خبرى نیســت. پرسشى که 
این روز ها مطرح است، این اســت که آیا او به دنیاى 
سیاست بازخواهد گشت؟ حســن روحانى در آخرین 
شب ریاست جمهورى خود در تلویزیون اعالم کرد که 
به کارهاى علمى و فرهنگى بازخواهد گشت. اما حاال 
هیچ خبرى از او نیست؛ حتى حکمى براى عضویتش 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر نشده است. 
هر چند این شــایعه وجود دارد که حسن روحانى یکى 
از گزینه هاى ریاســت بر مجمع تشخیص مصلحت 

نظام است.

مثل چینى ها شوید
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام   برنا |
توصیه کرد: مردم ایــران هم مثل چینى ها از دوچرخه  
استفاده کنند. آیت ا... محسن مجتهد شبسترى گفت: 
براى جمهورى اســالمى زننده اســت افرادى سوار 
ماشین هاى خارجى شوند و از ماشین هاى تولید داخلى 
استفاده نکنند، این دون شأن جمهورى اسالمى است. 
مردم حتى االمــکان از خودروهاى داخلى اســتفاده 
کنند. حتى در کشور چین اکثریت مردم سوار دوچرخه 
مى شــوند و این فرهنگ باید در کشور ایران هم رایج 

شود.

سهم واقعى هر ایرانى 
از یارانه

مسعود خوانســارى رئیس اتاق تهران   تابناك |
با اشاره به آمار رئیس ســازمان برنامه و بودجه مبنى 
بر اینکه ساالنه در ایران 63 میلیارد دالر یارانه انرژى 
پرداخت مى شود افزود: براساس آمار آژانس بین المللى 
انرژى از سال 2010 تا سال 2020، 986 میلیارد دالر 
یارانه انرژى در ایران پرداخت شده که معادل پرداخت 
98 میلیارد دالر یارانه انرژى در سال است، اما اگر همان 
رقم 63 میلیارد دالر سازمان برنامه و بودجه را در نظر 
بگیریم این یعنى به هر نفر ایرانى در سال 19 میلیون 
تومان یارانه تعلق مى گیرد که اگر به صورت هدفمند 
درصدى از آن را به بخش هاى آسیب پذیر بدهیم اقتصاد 
کشور به حرکت در مى آید و از آسیب بیشتر دهک هاى 
پایین جلوگیرى مى کند، زیرا اکنون بیشترین سود را از 

یارانه بنزین دهک هاى باال مى برند.

ظریف پاسخ 
کنایه رئیسى را داد

محمدجواد ظریــف، وزیر   دیده بان ایران |
سابق امور خارجه در حساب اینستاگرام خود، تلویحاً به 
سخنان ابراهیم رئیسى واکنش نشان داد. محمد جواد 
ظریف نوشت: این نیز بگذرد. رئیسى گفته بود متأسفانه 
شاهد بودیم که برخى واردات واکسن یا حتى پیوستن 
 FATF کشور به سازمان شانگهاى را متوقف بر پذیرش
کرده بودند.کشورهاى همسایه و دوست ما دیدند که 

دیگر توجه ما تنها به غرب نیست.

اعتماد کانادایى ها 
به ایرانى ها

 برترین ها | نتایج اولیه انتخابــات زودهنگام 
پارلمانى کانادا، حاکى از آن اســت دو شهروند ایرانى 
تبار به مجلس این کشور راه یافتند. على احساسى، با 
کسب50 درصد آراء و مجید جوهرى با کسب 48 درصد 

آراء دوباره به نمایندگى منطقه شان انتخاب شدند.

سئوال احمدى نژاد از پوتین!
 برترین ها | محمــود احمدى نــژاد، رئیــس 
دولت هاى نهم و دهم در توییتى از رئیس جمهور روسیه 
درباره طالبان سئوال کرد. وى در این باره نوشت: آقاى 
پوتین! گزارش شده است که شما خواستار فرصت دادن 
به گروه تروریستى طالبان شده اید. اگر گروهى مشابه 
طالبان مشکل مشابهى را براى روسیه ایجاد کنند و یک 
مقام سیاسى جهانى خواستار دادن فرصتى به آنها شود، 

آیا این امر قابل قبول است؟

خبرخوان

ایمان حجت، خواننده، نوازنده، آهنگساز و مدیر استودیو 
یکى از فعاالن عرصه موســیقى است که سه دهه تجربه 
فعالیــت دارد. او در طول فعالیت خود بــا خوانندگان پاپ 
زیادى همکارى داشــته و تجربه همکارى با صدا و سیما 
را نیز در چند ســریال دارد. او درباره ســاخت تیتراژهاى 

تلویزیونى مى گوید:
من در سال 1377 تمامى موسیقى هایى که براى سریال ها 
و برنامه هاى تلویزیونى مى ساختم براى تک تک اعضا از 
جمله شــاعر، نوازنده و خواننده از تهیه کننده ها دستمزد 
دریافت مى کردم در صورتى که امروزه از دفترهاى داللى 
با ما تماس مى گیرند و مى گویند یک سریال داریم که فقط 
اسم دو بازیگر را مى گویند. تیتراژ را براى مزایده مى گذارند 
و به ما مى گویند خواننده دارید؟ در نهایت از خواننده 100 
میلیون تومان براى تیتراژ سریال مى گیرند. به جاى اینکه 
پول بدهند و اثــر فاخر تولید کنند از هر کســى به عنوان 
خواننده پول مى گیرند و اصــًال به فکر محتواى فرهنگى 
درست نیستند. متأسفانه پول مى گیرند و اجازه مى دهند هر 
کسى بخواند. محتواى برخى سریال ها هم صفر است زیرا 

از بازیگران هم پول مى گیرند.

روزنامه اینترنتى «فراز» در گزارشــى از گردش مالى 120 
میلیاردى گوشــت پرندگان مهاجر خبر داده است. در این 

گزارش آمده:
■ گوشت شکار یکى از مصادیق تجارت ســیاه در ایران 
اســت؛ تجارتى که یک سرش به رســتوران هاى خاص 
مى رسد و ســر دیگرش به مشــترى هاى خاص داخلى 
و خارجى! تجارتى کــه فقط بخشــى از آن، که مربوط به 
پرندگان مهاجر است، بیش از 120 میلیارد تومان در بازارهاى 
غیرقانونى گردش مالى دارد.  براى مثال فسنجان پرسى 250 

هزار تومان در برخى رستوران ها به فروش مى رسد! 
■ برخى افراد ناآگاه، بر پایه خرافات، اجزاى بدن خرس را 
داراى خواص درمانى مى پندارند و این موضوع باعث شده 
ســودجویان دســت به چنین اقداماتى بزنند و اجزاى بدن 
گونه هاى با ارزشى همچون خرس قهوه اى را با مبالغ گزاف 

به خرافاتى ها بفروشــند؛ این را مدیر کل حفاظت از محیط 
زیست چهارمحال و بختیارى مى گوید. اما کدام خرافات؟ 
براى مثال گفته شده بسیارى از زنان روستایى براى تأمین 
مواد اولیه طلسم و جادوى سحرنویسان، شوهرانشان را راهى 
شکار مى کنند. بماند که در این راه، مردان هنگام درگیرى 
و شکار حیوانات ممکن است زخمى شوند و حتى عضوى از 

بدنشان را از دست بدهند!
■ مافیاى شــکار بازار را داغ نگه داشته اند. مشتریان این 
بازارها، گوشــت را عالج دردها مى دانند؛ البته نه گوشت 
گاو و گوسفند را بلکه گوشــت گوزن زرد در حال انقراض 
جنگل هاى شمال یا گوشت خرس هایى که دارند به خاطره 

بدل مى شوند!
■ تخمین زده مى شود بین 500 هزار تا یک میلیون قطعه 
پرنده مهاجر در فریدونکنار و در فصل زمســتان گذرانى 

شکار شــوند. با یک حساب سرانگشــتى از فروش 500 
هزار تا یک میلیون قطعه پرنده با قیمت متوسط 150 هزار 
تومان، مى توان به گردش مالى 57 تا 120 میلیارد تومان 

در بازار غیرقانونى عرضه مستقیم پرندگان مهاجر رسید.
■ بیشــترین پرنده مهاجرى که در بازار عرضه مى شود 
اردك کله سبز است که سال گذشته جفتى250 هزار تومان 
به بازار عرضه مى شــد. هر عدد غاز نیز 200 تا 250 هزار 
تومان خریدار دارد. البته باید اضافه کنیم که این قیمت هاى 
دست اول پرندگان است و با چند دســت چرخیدن بین 
واســطه ها تا چندصد هزار تومان در رســتوران ها خرید 
و فروش مى شــوند. براســاس همین گزارش، گوشت 
برخى از انواع پرندگان مهاجر و وحشــى شــکار شــده 
سال گذشــته تا قیمت 600 هزار تومان نیز به مشتریان

 عرضه شده است!

روزنامه «همشــهرى» در گزارشــى به صــدور کارت 
واکسیناسیون با واکسن آسترازنکا با دستکارى اطالعات 
سامانه وزارت بهداشت پرداخته است. این روزنامه نوشته:

تقاضاى باال براى تزریق واکســن آســترازنکا، زمینه 
ســودجویى برخى ها را فراهم کرده است، به طورى که 
گروهى از افراد که به  سامانه هاى واکسیناسیون دسترسى 
دارند، با دریافت 2 تا 5 میلیــون تومان، براى افراد کارت 
واکسیناسیون آسترازنکا صادر مى کنند و در همان حال هم 
تمام اطالعات ثبت شده در سامانه سیب یا سیناى وزارت 
بهداشت مبنى بر تزریق واکسن هاى غیر از آسترازنکا را 

پاك مى کنند.
یکى از کسانى که به همین شیوه درخواست کارت واکسن 
کرده مى گوید: براى سفر به یکى از کشورهاى اروپایى باید 

کارت واکسن آسترازنکا مى گرفتم اما با توجه به تزریق 
2 دوز سینوفارم دیگر امکان تزریق واکسن جدید برایم 
وجود نداشت. هر چند با پزشــک مشورت کردم و گفت 
اگر واکسن باشد مشکلى در تزریق دوباره در فاصله زمانى 
یک ماه پس از دوز دوم ندارم اما ریسک نکردم. دو هفته 
قبل یکى از دوستانم شــخصى را به من معرفى کرد که 
مى توانست تغییراتى در اطالعات ثبت شده من در تزریق 
واکسن انجام دهد. او مبلغ اعالم شــده براى انجام این 
کار را  2 تا 5 میلیون عنوان مى کند و مى گوید: با تخفیف 
کار من را با 3 میلیون تومان انجام دادند و تمام اطالعات 
تزریق واکسنم در سامانه حذف شد. در حال حاضر کارت 
واکســن با تزریق دو دوز واکسن آســترازنکا را دریافت 
کرده ام و مشــکلى هم براى دریافت کارت بین المللى 

وجود ندارد.
اما خبر دیگر درباره کاسبى صدور کارت واکسن آسترازنکا 
مربوط به کسانى اســت که به گفته خودشان تمایلى به 
تزریق واکسن ندارند اما براى اینکه مشکلى در آینده براى 
آنها به وجود نیاید مى توانند با پرداخت یک میلیون تومان 
کارت واکسن آسترازنکا با ُمهر یکى از دانشگاه هاى علوم 

پزشکى را دریافت کنند. 
در این باره یکى از کســانى که این کارت را بدون تزریق 
واکسن دریافت کرده مى گوید: اعتقادى به تزریق واکسن 
ندارم اما از محل کارم اصرار دارند که حتماً واکسن تزریق 
کنیم. به همین دلیل در یکى از مراکز یکى از متصدیان 
آنجا برایم کارت واکسن صادر کرد و من هم همان کارت 

را به محل کارم ارائه کردم.

سرانه مصرف گوشــت، برنج و لبنیات ایرانیان کاهش 
داشته است. آخرین بررسى ها هم نشان مى دهد در سال 
97، شــرایط اقتصادى به گونه اى بوده که هفت دهک 
جامعه نتوانســته اند کالرى مورد نیاز خود را تأمین کنند. 
حاال سئوال اینجاست که آیا ایرانیان با سوءتغذیه مواجه 

هستند؟
نه جنگ است و نه بحران طبیعى وســیعى پیش آمده! 
صحبت از تورمى است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته 
است و هر بار تأثیرش را روى گوشه اى از زندگى جامعه 
نشان مى دهد. یکى خانه اش کوچک شــده و آن یکى 
مجبور شده شغل دوم یا سوم بگیرد تا از پس هزینه هاى 
جارى برآیــد. اضطراب و اســترس ناشــى از وضعیت 
اقتصادى هم برخى را روانه بیمارستان روانى کرده است. 
حاال هم روایت  ها و هم آمارهاى رسمى حکایت از کوچک 

شدن سفره مردم دارد.
اما جالب این است که فقط ســفره دهک هاى کم درآمد 
کوچک نشــده. تورم،  حتــى روى مصــرف باالترین 
دهک هاى جامعه هم اثر گذاشــته و میزان مصرف مواد 

غذایى آنها را هم کاهش داده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى گزارشى منتشر کرده 
که نشان مى دهد مصرف گوشت در کلیه دهک ها نصف 
شده و در سال 98 نسبت به سال 90 مردم کمتر برنج، مرغ 

و لبنیات مى خورند.
مردم کاالهاى اساسى را از ســفره خود حذف کرده اند. 
اما کدام ماده غذایى را جایگزین کرده اند؟ زهرا کاویانى، 
کارشناس اقتصادى به «تجارت نیوز» مى گوید: «مسئله 
این نیست که مردم مصرف کاالهاى اساسى را کاهش 
داده اند. اتفاق مهم این اســت که آنها جایگزینى براى 
این مواد غذایى نداشته اند. یعنى بخشى از مصرف مواد 
غذایى را حذف کرده اند. اما چیــزى جایگزین این مواد 

نشده است.»
کاویانى با اشــاره به گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس 
مى گوید «تا پیش از سال 97 سوءتغذیه براى کشور حاد 
و قابل بررسى نبود. حتى در سال 98 برخى از گروه هاى 
پایین جامعه، کمبود کالرى خود را با قند و شــکر جبران 
مى کردند. اما در سال 99 قیمت قند و شکر هم افزایش 
داشــته و برخى خانواده ها توان خریــد آن را هم ندارند. 
براى همین موضوع سوءتغذیه در ایران جدى است و این 

موضوع باید بررسى شود.»
میانگین حداقل کالرى موردنیاز روزانه بر مبناى گزارش 

وزارت بهداشــت 2367 کالرى در روز است اما براساس 
گزارشى که مرکز پژوهش هاى مجلس منتشر کرده در 
سال 97 فقط سه دهک باالیى جامعه توانسته اند کالرى 
موردنیاز روزانه خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هفت 
دهک جامعه، کمتر از استاندارد اعالمى وزارت بهداشت 
کالرى مصرف کرده اند. جز ایــن آمارهاى دیگرى هم 
وجود دارد که نشان مى دهد مصرف مواد غذایى در بین 
برخى از دهک ها با استانداردهاى مشخص شده فاصله 

معنادار دارد.
پیش تر احمدرضا درستى، استاد دانشگاه علوم پزشکى و 
متخصص تغذیه به «ایسنا» گفته بود هر فرد باید روزانه 
180 گرم گوشت و 500 گرم لبنیات مصرف کند. آن هم از 
دو نوع متفاوت. بر این اساس یک خانواده چهار نفره باید 
روزانه 700 گرم گوشــت و دو کیلو گرم از انواع لبنیات را 

مصرف کند. اما آمارها چه مى گوید؟

بر اساس گزارشــى که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
منتشر کرده یک خانوار دهک اول ماهانه 300 گرم گوشت 
قرمز و 3400 گرم گوشــت مرغ مصرف مى کند. مجموع 
مصرف گوشــت در این خانوارها در ماه زیر 4 کیلو گرم در 
ماه است. یعنى از گوشت مورد نیاز ماهانه یک فرد هم کمتر 
است! یا به عبارت دیگر میزان گوشــتى که این خانوارها 
مصرف مى کنند پاسخگوى نیاز پنج تا شش روز یک خانواده 

است و آنها 24 روز دیگر کالرى الزم را دریافت نمى کنند.
میزان مصرف ماهانه لبنیات در این خانوارها هم 8 کیلو 
است. اما هر فرد باید روزانه 500 گرم لبنیات مصرف کند 

که نمى کند. 
آمارهایى که تاکنون عنوان شد، آمار سرانه مصرف مردم در 
سال هاى 97 و 98 است. سال هایى که تورم آن بسیار کمتر 
از سال هاى 99 و 1400 بود. افزایش تورم کاالها در این 
دو سال قطعاً مصرف خانوارها را مجدداً کاهش داده است.

اما آمارها نکته دیگرى هم دارد. 60 درصد درآمد خانوار 
صرف هزینه هاى مسکن مى شــود و مردم با 40درصد 
باقیمانده باید هــم هزینه هاى خوراکــى را بدهند هم 
پوشاك، حمل و نقل، هزینه هاى آموزش و بهداشت و… 
را. به همین دلیل به نظر مى رســد داشتن سرپناه و دیگر 

هزینه ها بر تأمین کالرى مقدم است.
شــیوع کرونا در کنار دیگر عوامل بر اقتصــاد ایران اثر 
گذاشت. برخى بیکار شدند و برخى هم درآمدشان کم شد. 
کسانى که کار خود را از دست دادند، هزینه هاى زندگى 
خود را به اجبار کم کردند تــا چرخ زندگى خود را هر طور 
که شده بچرخانند. مؤسسه عالى پژوهش تأمین اجتماعى 
نیز پژوهشــى در دوران شــیوع کرونا (اواخر سال هاى 
98 و 99) انجام داده که بر اســاس آن بیش از 76 درصد 
بیکارشده ها مجبور به کاهش هزینه هاى مواد خوراکى 

خود و خانواده ها شده اند.

آمار تکان دهنده از سفره ایرانیان 

7 دهک جامعه در معرض سوءتغذیه هستند؟

تیتراژ تلویزیون را 
به مزایده مى گذارند!

نسل کشى در منوى رستوران ها

سودجویى آسترازنکایى! 
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فضاسازى مناسبتى شهر
مدیرعامل سـازمان زیباسـازى شـهردارى اصفهان 
از فضاسـازى شـهر اصفهان به مناسـبت فرارسیدن 
هفته دفاع مقدس و اربعین حسـینى خبرداد. حسـن 
مؤذنى دراین بـاره گفت: 135 المان ویـژه هفته دفاع 
مقـدس و اربعین در فضاى شـهرى نصب شـد. وى 
همچنین درباره دیوارنگارى تصاویر شهدا در چهارراه 
هشت بهشت اصفهان بیان کرد: در سال هاى گذشته 
تصاویر شـهدا روى بنـر چاپ و نصب شـده بـود که 
به دلیـل ناپایدارى و مشـکالت زیسـت محیطى، به 
شـیوه ماندگار احیا شد. مؤذنى خاطرنشـان کرد: این 
دیوارنگارى  تصاویرى از فرماندهان شهید لشکر فاتح 

امام حسین(ع) است

تسهیالت ویژه براي مشموالن 
معاون وظیفـه عمومـى فرماندهى انتظامى اسـتان 
گفت: تمامـى دانش آمـوزان، دانشـجویان و طالب 
حوزه علمیه که قبًال معافیت تحصیلـى اخذ کردند و 
مشـموالن داراى برگ اعزام که غیبت نداشته باشند 
مى توانند براى شـرکت در اربعین حسینى (ع) بدون 
سـپردن وثیقه، مجـوز خروج از کشـور را بـه صورت 
اینترنتى دریافت کنند.  سرهنگ مهرداد پناهپوریان با 
تاکید براینکه این تسهیالت فقط شامل مشموالن غیر 
غایب می شود،گفت: با تدابیر پیش بینی شده تمامى 
دانش آموزان، دانشـجویان و طالب حوزه علمیه که 
قبال معافیت تحصیلی اخذ کرده اند و مشموالن داراي 
برگ آماده اعزام که غیبت نداشـته باشـند می توانند 
براى شـرکت در همایش بزرگ اربعین حسـینى (ع) 
با ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی "پلیس 
من" به نشانى www.epolic.ir  براي دریافت مجوز 

خروج از کشور خود اقدام کنند.

کاهش دما از هفته آینده
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
با بیان اینکه تا پایان هفته جارى پدیده جوى خاصى 
نخواهیم داشت، گفت: دماى هواى اصفهان از هفته 
اول مهـر ماه کاهش خواهـد یافـت. ابراهیم هنرمند 
اظهار داشت: روزهاى شنبه و یکشنبه هفته پیش رو 
شمال غرب کشور بارندگى خواهد داشت اما در استان 

اصفهان افت دما پیش بینى مى شود.

ترمیم بعد از اصالح شبکه
بـا پایـان یافتـن عملیـات مهـار و اصـالح شـبکه 
فاضـالب بلـوار طالقانـی شـاهین شـهر، عملیـات 
ترمیم وآسـفالت محل هـاي مختلف بلـوار طالقانی 
شـاهین شـهر انجام شـد. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى شاهین شهر، در این عملیات عالوه بر زیر سازي 
وترمیم ترانشـه ها نسـبت به پاك سـازي وبرداشتن 

موانع مسیر تردد اقدامات الزم انجام شد.

مهار حادثه آبى
حادثه خط اصلى شـبکه توزیـع آب دهاقـان در بلوار 
انقالب رفع شد. این حادثه به دلیل تردد کامیون ایجاد 
و موجب شکسـته شدن خط اصلى شـبکه توزیع آب 
شده بود. شـایان ذکر اسـت با همت و تالش پرسنل 
حوادث و تعمیرات، این حادثه در مدت زمان کمتر از 3 
ساعت تعمیر و شبکه در مدار بهره بردارى قرار گرفت.

معارفه شهردار کوشک  
مراسـم معارفه شـهردار جدید شهر کوشـک برگزار 
شد. در ابتداى مراسم امام جمعه شهر کوشک حجت 
االسالم غالمى  ضمن تقدیر از فعالیت هاى شوراى 
شهر قبلى شهرکوشک و شهردار قبلى مجید قربانى 
شورا و شهردار جدید این شهر را جوان خواند و پویایى 
و مومن بودن وانقالبى بودن را از ویژگیهاى این شورا 
خواند واضافه کرد شـهردار و شـورا بایـد از تجربیات 
شـوراى شـهر و شـهردار قبلى بهـره ببـرد. در پایان 
مراسـم  حکم انتصاب شـهردار کوشـک  به حسین 
حفیظـى تقدیـم شـد و همچنیـن از زحمـات مجید 
قربانى رنانى شهردار سـابق با اهداى هدایایى تقدیر

 بعمل آمد.

خبر

مراسم جشن شکوفه ها پنج شــنبه اول مهرماه، مراسم 
زنگ بازگشایى مدارس آموزش و پرورش استان اصفهان 
همزمان با شروع سال تحصیلى جدید و به همراه مراسم 
آئین آغازین اقامه نماز جماعت مدارس شنبه سوم مهر ماه 
برگزار مى شود. مراسم جشن شکوفه ها با حضور مدیر کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان و مسئولین استانى پنج 
شنبه اول مهرماه ســاعت 8 صبح در دبستان خوروش 4 
واقع در خیابان طالقانى کوچه شماره 18، کوچه زرگرباشى 

برگزار مى شود.
همچنین مراسم زنگ بازگشایى مدارس آموزش و پرورش 
استان اصفهان همزمان با شروع سال تحصیلى با حضور 

اســتاندار اصفهان و مدیرکل آموزش و پرورش استان و 
مسئوالن استانى شنبه 7 و 30 دقیقه صبح در دبیرستان 
دخترانه شاهد حکیمه (صارمیه شماره 16) واقع در میدان 
آزادى، نرسیده به ســه راه حکیم نظامى خیابان سلمان 
برگزار مى شود. مراســم آئین آغازین اقامه نماز جماعت 
مدارس آموزش و پرورش اســتان اصفهان همزمان با 
شروع سال تحصیلى با حضور مدیر کل آموزش و پرورش 
استان و مسئولین استانى شنبه سوم مهرماه ساعت 11 و 
30 دقیقه پیش از ظهر در مدرسه نمونه دولتى حاجیه خانم 
هاشم زاده واقع در خیابان جى انتهاى مسجد على، ابتداى 

خیابان مالعلى کردآبادى برگزار مى شود.

مســوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: حدود 47 درصد جمعیت 
استان تاکنون یک نوبت واکسن کرونا و حدود 23 درصد 

2 نوبت را دریافت کردند.
رضا فدایى با اشاره به واکسیناسیون همه افراد 18 سال 
به باال و دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم در استان، 
اظهار داشت: این افراد با مراجعه به سامانه سالمت براى 

درخواست نوبت واکسن اقدام کنند.
وى بابیان تسریع واکسیناسیون در استان و تزریق بیش 
از 80 هزار ُدز در روز، افزود: تاکنون 1 میلیون و 800 هزار 
نفر در اســتان یک نوبت و حدود 800 هزار نفر 2 نوبت 

واکسن کرونا را دریافت کردند.
فدایى با تاکید بر اینکه توانایــى تزریق یکصد هزار دز 
واکســن کرونا در روز در اســتان اصفهان وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: دو تا ســه هفته آینده با رشــد قابل 
توجهى در واکسیناســیون نوبــت دوم مواجه خواهیم 

شد.
فدایى افزود: بهتر است براى تزریق دز دوم واکسن به 
همان مرکزى که دز اول دریافت شده است مراجعه شود 
اما مردم در صورت تمایل مى توانند با مراجعه به سامانه 
سالمت براى تعیین مکان واکسیناسیون نوبت دوم نیز 

اقدام کنند.

47 درصد جمعیت استان 
اصفهان واکسن دریافت کردند

 شنبه، آغاز رسمى 
سال تحصیلى در اصفهان

نخستین  کتابخانه تخصصى ایثار و شهادت  به همت 
فرهنگسراى پایدارى وابســته به سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى  شــهردارى  با همکارى اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثار گران ، سوم مهر ماه  در محل 

فرهنگسراى پایدارى   گشایش مى یابد. 
رییس فرهنگسراى پایدارى در این خصوص گفت: 
اولین کتابخانه تخصصى ایثار و شــهادت با 43هزار 
عنوان کتاب در قلب معنوى شهر اصفهان یعنى تخت 

فوالد در جوار شهداى گلستان شهدا افتتاح مى شود. 
سعید صرامى تصریح کرد: در این کتابخانه  کلیه آثار 
منتشر شده  در حوزه ایثار و شهادت موجود است که  

در طرح  جامع  کتابخانه هاى شهردارى  قرار مى گیرد 
که  با  عضویت هر شخص  در  طرح  جامع در یکى از 
کتابخانه هاى شهردارى اصفهان مى توانید از خدمات 
همه کتابخانه هاى شهردارى اصفهان استفاده کنید. 
صرامى  افزود: این کتابخانه  مجهز به  سالن مطالعه  
ویژه اعضا مى باشد و عضویت براى عموم شهروندان 

آزاد است .
شایان ذکر است مراسم افتتاحیه سوم مهر ماه ساعت 
15 با حضور جمعى از خانواده معظم شهدا ، جانبازان و 
آزادگان ، مسئولین استانى شهردار اصفهان و اعضاى 

شوراى شهر برگزار مى گردد.

فرمانده یگان حفاظت میراث  فرهنگى استان اصفهان 
از دستگیرى شخصى که با پرتاب ترقه و آتش افروزى 
باعث ایجاد خسارت به بناى کاخ هشت بهشت شده 
بود، خبر داد. عبدالرضا بافرانى اظهار داشت: در شب 
چهارشنبه سورى سال گذشته، جوانى با پرتاب ترقه 
و آتش افروزى باعث شــده بود که به بدنه بناى کاخ 
هشت بهشت آسیب وارد شــود که بالفاصله پس از 
ایجاد خسارت، این یگان اقدام هاى قانونى و قضائى 

خود را آغاز کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث  فرهنگى استان اصفهان 
ادامه داد: با همکارى نیروى انتظامى و امنیتى، بعد از 
گذشت نزدیک به شش ماه از ارتکاب به جرم، موفق به 

شناسائى و دستگیرى این جوان شدیم. 
وى افزود: در حال حاضر این جوان به قید وثیقه آزاد 
بوده و به اشتباه خود پى برده و ابراز ندامت کرده است 
که این خود باعث مى شود تا قاضى پرونده، پشیمانى 
این جوان را در زمان صدور حکم در نظر بگیرد و امید 

مى رود تا دیگر شاهد چنین صحنه هایى نباشیم.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: از 
روز 29 شهریور ماه محدودیت سنى واکسیناسیون 
کرونا براى افراد باالى 18 ســال در استان اصفهان 
برداشته شد و افراد باالى 18 سال مى توانند به سایت 

سالمت مراجعه کنند و نوبت واکسن بگیرند.

آرش نجیمى با تأکید بر اینکه از مردم درخواســت 
داریم بر اســاس پیامک دریافتى به مراکز تجمیعى 
واکسیناســیون مراجعه کنند، افــزود: افرادى هم 
که روزهاى قبل بــراى تزریق واکســن به مراکز 
واکسیناسیون اســتان مراجعه مى کردند و در گروه 

سنى هم قرار نداشتند، تزریق انجام مى شد.
وى با بیان اینکه در حال حاضــر کمبودى از لحاظ 
واکسن براى تزریق نوبت اول نداریم البته مشکلى 
در بعضى از نوع هاى خاص واکسن داریم که در حال 
برطرف شدن اســت، گفت: در کل واکسن موجود 
اســت و در حال افزایش ظرفیت موجود هستیم و 

تزریق واکسن سرعت باالیى گرفته است.
نجیمى با اشاره به واکسیناسیون شــبانه روزى در 
اصفهان افزود: در حال حاضــر 3  مرکز مصال، پل 
شهرستان و گلستان شهدا در اصفهان تا ساعت 24 

تزریق واکسن را انجام مى دهند.

رئیس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شوراى شهر اصفهان با اشاره به این که براى برطرف 
کردن بحران آبى در اصفهان زحمات زیادى کشیده 
شده است، گفت: این زحمات تاکنون بى نتیجه بوده و 
خطر خشکسالى و فرونشست زمین و ویران شدن آثار 

باستانى هنوز اصفهان را تهدید مى کند.
مجید نادراالصلى در جلسه کمیســیون ویژه آب و 
مناطق کم برخوردار شوراى شــهر اصفهان گفت:  
کارشناسان آب منطقه اى و آبفا در اصفهان گزارشى 
ارائه مى کنند که نشــان از یک بحران در آینده اى 
نزدیک در اصفهان دارد و مسئوالن باید براى این امر 

چاره اى بیاندیشند.
عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان از مسئوالن و 

نمایندگان مجلس خواســت براى رفع این معضل 
اقدام موثرى صورت دهند، و اال به زودى شاهد از بین 
رفتن یک تمدن عظیم و بخشــى از تاریخ پر افتخار 

کشورمان خواهیم بود.
 نادراالصلى با تاکید بر این که تامین آب شرب و حق 
آبه هاى مردم اصفهان باید دغدغه هر مقام مسئولى 
باشد، افزود: اکنون از بودجه و منابع مالى اصفهان براى 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان هزینه مى کنند، در 
حالى که به گفته کارشناسان این اقدام نه نتیجه اى 
براى اصفهان دارد و نه سودى براى کشور به طورى 
که محققین و پژوهشگران ضرر آن را 10 برابر سودى 
که قرار است به کشور برساند مى دانند. این اقدام تنها 
مى تواند آب صنعت را تامین کند که آن هم به هیچ 
عنوان به صرفه نبوده و نمى تواند گره اى از گره هاى 

کور آب در ایران به ویژه در اصفهان را باز کند.
عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان بیان داشت: 
ما مى دانیم اقدامــات فراوانى از ناحیه بســیارى از 
دلســوزان در ادوار مختلف در ایــن زمینه صورت 
گرفته اســت و همه هم ستودنى اســت ، ولى اینها 
براى اصفهان آب نمى شــود و زاینده رود همچنان 
خشک مانده و ما با معضل جدیدى به نام فرو نشست 
زمین و به زودى فرو ریختــن  آثار تاریخى و تمدنى 
ایرانى – اســالمى که بخش زیــادى از آن ها ثبت 

بین المللى هم شده ، نیز مواجه خواهیم بود.

کتابخانه تخصصى ایثار و شهادت  
افتتاح مى شود

دستگیرى آتش افروز کاخ هشت  بهشت 

محدودیت سنى واکسیناسیون در اصفهان 
برداشته شد

زحمت زیادى کشیده شد
ولى براى زاینده رود آب نشد

مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى آبفاى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه آب پشت سد زاینده رود به سرعت 
در حال ته نشین شدن است، گفت: از میزان حجم یک 
میلیارد و 450 میلیون مترمکعبى سد زاینده رود اکنون 

240 میلیون مترمکعب آب دارد.
مهرداد خورسندى در نشســت خبرى با اصحاب رسانه 
شهرستان گلپایگان پیرامون کمبود منابع آب در استان 
اصفهان، اظهار کرد: امسال تصمیم گرفتیم در شهرهاى 
بزرگ اســتان به اتفاق مدیران آبفا با هدف پاســخ به 
سواالت رسانه ها نشســت مطبوعاتى برگزار کنیم تا از 

این طریق مطالبات مردم را جویا شوند.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى آبفاى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امسال در استان اصفهان کاهش 
بارندگى ها نســبت به سال زراعى گذشــته 38 درصد 
و نســبت به بلند مدت 35 درصد بوده است، افزود: در 
کشور این میزان کاهش بارندگى ها در 50 سال گذشته 
و در استان اصفهان در 19 ســال گذشته بى سابقه بوده 

است.
وى گفت: از 10 خرداد ماه امسال  در استان اصفهان در 
ســاعات پیک مصرف بین 3200 تا 4300 لیتر کمبود 

آب داشتیم که با استفاده از 5 هزار و 800 تانکر سیار 62 
میلیون لیتر آب تأمین شده اســت که این کار آبرسانى 

بى سابقه بوده است.
خورسندى خاطرنشان کرد: سال 98 استان اصفهان در 
سطح کشور با سرانه مصرف هر شهروند 157 لیتر در 24 
ساعت کمترین سرانه مصرف آب را داشت که با شیوع 

بیمارى کرونا 15 درصد افزایش پیدا کرد.
وى افزود: مصرف آب در بخش سامانه اصفهان بزرگ 
که شامل  380 روستا و 57 شهر استان 18 هزار و 200  
لیتر در ثانیه آب است اما امســال 13 هزار و 500 تا 13 
هزار و 800 لیتر  تولید آب داشتیم به مفهوم اینکه 4 هزار 
لیتر در ثانیه کمبود آب داشتیم و به همین دلیل کمبود 
آب، مجبور شدیم بسیارى از چاه ها را وارد مدار کنیم که 
به دنبال آن شاهد تماس هاى مردمى مبنى بر تغییر طعم 
و مزه آب بودیم البته مردم حق داشتند چرا که هر خانه اى 
که به چاه نزدیک تر بود طعم دار شــدن آب را بیشــتر 

احساس مى کرد.
خورســندى ادامه داد: زیر نظر مرکز بهداشــت استان 
هستیم و از آب ها نمونه گیرى انجام مى شود چون خط 
قرمز ما  سالمت آب شــرب و مردم است؛ خوشبختانه 

از نظر میکروبى و شیمیایى مشــکلى نداشتیم و تغییر 
طعمى که مردم در آب شرب احساس مى کردند به دلیل 
تغییر ذائقه مردم است، مردمى که سال ها به آب تصفیه 
خانه عادت کردند وقتى که از آب چاه استفاده مى کنند 

سنگینى آن را متوجه مى شوند.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى آبفاى اســتان 
اصفهان گفت: برخى از مردم  ســال ها از مخازن خود 
استفاده نکرده بودند و امســال هنگام استفاده اقدام به 
شست و شــو نکرده بودند زمانى که آب از مخزن وارد 
شبکه مى شــد طعم و مزه مى گرفت، امسال وضعیت 
ســختى داریم، و براســاس پیش بینى هواشناســى 
بارندگى هاى موثر از آذر ماه شروع مى شود و زمستان نیز 
بارش هایى که کمبود آب را جبران کند، نخواهیم داشت.

وى افزود: آب پشت ســد زاینده رود به سرعت در حال 
ته نشین شدن است اما ما به هیچ عنوان سالمت مردم 
را فداى اهداف دیگرى نخواهیم کرد. کل حجم ســد 
زاینده رود یک میلیارد و 450 میلیون مترمکعب اســت 
اما تاکنون تنهــا 240 میلیون مترمکعــب آب دارد که 
این میزان در  اواخر آذر مــاه به 125 میلیون مترمکعب 

خواهد رسید.

مدیر روابط عمومى آبفاى استان: آب پشت سد زاینده رود به سرعت 
در حال ته نشین شدن است

ذخیره آب اصفهان تا آذر 
نصف مى شود

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهــان گفت: نظــم دهــى پرچین هــا و گلکارى 
باغچه هاى شهر اصفهان با ابالغ دستورالعمل به همه 
مناطق 15 گانه در آستانه فصل پاییز در حال انجام است.

فروغ مرتضایى نژاد با اشــاره به اینکه اقدامات متعددى 
براى گلکارى پاییزه در شهر اصفهان انجام شده است، 
اظهار کرد: در همین راســتا به مناطق 15 گانه شــهر 

اصفهان ابالغ شده است که هرس پرچین ها انجام شود. 
البته اگر این اقدام زودتر انجام شود به علت گرماى هوا 

باعث برگ سوختگى درختان مى شود.
وى ادامه داد: از 20 شهریورماه این دستور براى مناطق 
ارسال شــده اســت تا پرچین ها منظم شود، همچنین 
گلکارى 15 منطقه شــهرى به خصوص در رفیوژها و 
لچکى هاى سطح شهر انجام شده به طورى که 90 هزار 

گل داوودى و 150 هزار کلم زینتى که مناسب فصل پاییز 
است در شهر کاشته شده است.

مدیرعامــل ســازمان پــارك هــا و فضــاى ســبز
 شهردارى اصفهان با اشاره به واکارى ها، کاشتن درختان 
و درختچه ها در مکان هایى که درختان دچار آســیب 
دیدگى شده اند، گفت: این اقدام هم در نزدیکى مهرماه 

انجام خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنف کتــاب و لوازم التحریر اصفهان با 
اشــاره به افزایش 40 درصدى قیمت انواع دفتر و لوازم 
التحریر در آستانه ســال تحصیلى جدید گفت: به دلیل 
سیاست اشتباه توزیع کتاب در آموزش و پرورش، صنف 
لوازم التحریر طى سه سال گذشــته به رکودى عمیق 
رفته اســت و تقاضا براى خرید از ایــن صنف کاهش 

زیادى یافته است.
اکبر چیت ســاز گفت: دلیل رکود این است که آموزش 
و پرورش با گرفتن توزیع کتب درســى از صنف لوازم 

التحریر، این کار را خود در دست گرفت.
 وى تاکید کرد: متاسفانه طى شهریور امسال به دلیل این 
مشکالت و رکود شدید حدود 25 پروانه کسب فروش 
کتاب و لوازم التحریر مجوز خــود را در اصفهان باطل 

کرده اند و به نوعى دچار ورشکستگى شده اند.
به گفته رئیــس اتحادیه صنف کتاب و لــوازم التحریر 
اصفهان، به دلیل این سیاست اشتباه آموزش و پرورش، 
کتاب فروشى با سابقه بیش از 40 سال در اصفهان مغازه 

خود را به موبایل فروشى اجاره داده است.

وى تصریح کرد: پیش از این اقــدام آموزش و پرورش 
در این برهه از سال، مغازه هاى لوازم التحریر در مرکز 
اصفهان واقــع در خیابان چهارباغ پایین و ســپه مملو 
از مشترى بود، اما متاســفانه امروز بازار لوازم التحریر 

مشترى ندارد.
رئیس اتحادیه صنف کتاب و لــوازم التحریر اصفهان 
همچنین تاکید کرد: قیمت لــوازم التحریر به خصوص 
دفتر بین 20 تا 40 درصد نســبت به سال گذشته گران 

شده است.

90 هزار گل داوودى  در اصفهان کاشته شد

انواع دفتر و لوازم التحریر 40 درصد گران شد



0404فرهنگفرهنگ 4137چهارشنبه  31 شهریور  ماه   1400 سال هجدهم

پس از کش و قوس هاى فراوان ســرانجام تولیــد فصل دوم 
مجموعه تلویزیونى «بانوى عمارت» آغاز شد.

در سال 97 ســریالى به نام «بانوى عمارت» از شبکه سه سیما 
بروى آنتن رفت و بعد از مدت ها توانســت توجه مخاطبان را به 
سریال هاى تاریخى جلب کند. بعد از تولید و پخش این سریال 
تلویزیونى بنا بود تا ادامه آن نیز در قالب فصل دو ساخته و پخش 
شود، اما این سریال با حواشى مواجه شــدو از تغییر نویسنده تا 
انصراف کارگردان و ... که با این شرایط و اما و اگرها تولید ادامه 

آن در هاله اى از ابهام قرار بگیرد.
این سریال روایتى عاشقانه را در بستر تاریخ سال هاى حکومت 
قاجار بر ایران نشــان مى داد. قصه اى خانوادگى، عاشــقانه در 
دل تاریخ قاجار. بانوى عمارت قصه نــوادگان خان قاجار بود و 
چگونگى زندگى، معیشت، آداب و رسوم و هر آنچه به آنها مرتبط 

بود را تصویر کرده بود.
نقش اصلى این سریال را «حسام منظور» ایفا کرد که تا قبل از 
این سریال تجربه شاخص تصویرى نداشت و بانوى عمارت اولین 
گام جدى او در عرصه تصویر به شــمار آمد. او با ایفاى نقش در 
قامت «ارسالن میرزا قوانلوى قاجار» یکى از نوادگان خان قاجار 
به خوبى ظاهر شد و بعد از بازى در این سریال رشد قابل قبولى 
در بازیگرى و انتخاب هایش داشت. همچنین در کنار او، مریم 
مومن نیز دیگر بازیگر اصلى سریال بود که با بازى در نقش فخر 

الزمان به شهرت رسید.
حمیدنژاد کارگردان این ســریال براى بار دوم سریالى را براى 
تلویزیون کارگردانى کرد. او ابتدا چند اپیزود از سریال چرخ فلک 

و سپس بانوى عمارت را ســاخت. همچنین حمیدنژاد در سینما 
فیلم هاى اشــک سرما، آناهیتا، شکوفه هاى ســنگى، قله دنیا، 

ستارگان خاك و ...
بالفاصله بعد از تولید فصل اول این سریال و بازخوردهاى خوبى 
که از ســمت مخاطبان تلویزیونى دیده شد، سازمان صداوسیما 

تقاضاى ساخت ادامه این سریال را به تولیدکنندگان آن داد.
در همین زمینه احســان جوانمرد نویســنده این سریال گفت: 
مدت ها بود با آقاى فتحى براى سریال جیران صحبت مى کردیم 
و همان زمان قرارداد این سریال را بستیم. در ادامه در جلسه اى 
گفتند بیا شروع کن و من گفتم شــرمنده ام و با سریال دیگرى 

قرارداد نوشــتم و عذرخواهى کردم و گفتم که سریالى که دارم 
مى نویسم طوالنى است. گفتم از دستم همین برمى آید که اجازه 

ادامه دادنش را به عنوان مالک معنوى اثر به شما بدهم.
اما مدتى بعد و با اینکــه جوانمرد از نگارش این ســریال کناره 
گیرى کــرد، همچنان ســازمان براى تولید فصــل دوم بانوى 
عمارت تمایل بســیارى داشــت و از طرفى نیز مجید موالیى 
تهیه کننده نیز در گفت و گوها اذعان داشــت که این سریال را 

مى سازد.
مدتى بعد نگارش به محسن قرایى و محمد داودى سپرده شد که 
آخرین کار مشترك این دو ســینمایى قصر شیرین بود. حاال و با 
گذشت دو سال و اندى باالخره چرخ تولید فصل دوم این سریال 
به راه افتاده و بناست که به زودى مراحل پیش تولید این سریال با 
حساسیت بسیار باالترى تهیه شود و کار تصویربردارى آغاز شود.
طبق توافقى کــه صورت گرفته، بناســت فصل دوم ســریال 
«بانوى عمــارت» با عنــوان «گندم» ســاخته شــود. اینکه 
شــخصیت ها در طول ســریال چه تغییرى کرده اند و آیا گندم 
هم نام یک شخصیت در این سریال خواهد بود یا خیر، مشخص

 نیست.
طبق توافقات اولیه مجید موالیى تهیه کننده سریال، کارگردانى 
این مجموعه را به «بهروز شــعیبى» سپرده اســت. او در کنار 
کارگردانى آثارى نظیر روز بلوا، دهلیز، دارکوب، ســیانور و ... در 
سینما، کارگردانى مجموعه «پرده نشــین» را هم در تلویزیون 
تجربه کرده است. این سریال که در سال 93 تولید شد، توانست 

مخاطبان بسیارى را به خود جذب کند.

جزئیات فصل دوم «بانوى عمارت» با نویسنده و کارگردان جدید

این بار، «گندم» 

برنامه «شوتبال» عید نوروز آنتن را بعد از ویژه برنامه اى ترك کرد. فصلى که 
به نسبت فصل هاى گذشته فرق هاى اساســى داشت و آن فضاى رقابتى بود 
که خیلى جّدى تر و متفاوت  تر از گذشته روى آنتن اتفاق افتاد. 14 قسمتى که 
هنرمندان هم وارد رقابت شــدند؛ اگر نادر ســلیمانى یا نصرا... رادش آمدند، 

پسرهایشان هم همراهى شان کردند.
بعد از این رقابت ها، "شوتبال" تا به امروز آنتن را ترك کرد هم به جهت شروع 
ایام محرم و صفر و هم به تعبیِر مقداد مؤمن نژاد تهیه کننده "شــوتبال"، براى 
تغییر بازى ها، فکر جدید و شرکت کننده  ها و طراحى متنوع، باید آنتن را براى 

مدتى ترك مى کردیم. 
او درباره شروِع فصل جدید "شوتبال" گفت: اگر ویژه برنامه "شوتبال" در عید 
نوروز را یک فصل به حساب آوریم، فصل پنجم در راه خواهد بود. اگر شرایط 
فراهم شود و تماشاگران را کنارمان داشته باشیم بنابر صحبت با شبکه نسیم، 
زمستان وارد تولید خواهیم شــد. ناگفته نماند که تجربه بدون تماشاچى هم 
بازخوردهاى خوبى براى ما داشت اما خودمان ســاخِت برنامه با تماشاچى را 

بیشتر دوست داریم.
مؤمن نژاد درباره انتخاب مجرى تأکید کرد: هنوز مشــخص نیســت حتماً  در 
خدمت همین مجریان خواهیم بود اما اگر مشکلى نباشد و دوستان هم مشغول 
کار دیگرى نباشند حتمًا دوباره در خدمت حامد آهنگى و مبینا نصیرى خواهیم 
بود. در هر صورت بازى ها و فضاى دکور و نرم افزار مسابقه تغییر مى کند. اگر 
تولیدمان دى ماه شروع شود احتماًال بتوانیم بهمن ماه، "شوتبال" را روى آنتن 

داشته باشیم.
 

پوالد کیمیایى بازیگر و کارگردان سینما در خصوص ویژگى هاى رئیس سازمان 
سینمایى گفت: یکى از کارهاى مهمى که رئیس جدید سازمان سینمایى باید 
انجام دهد روشن شــدن وضعیت صنوف سینمایى اســت چرا که متأسفانه 
مدت ها است تنها کار خانه ســینما انجام امور کفن و دفن هنرمندان است و 
رئیس سازمان سینمایى باید این نهاد را پویا و سازنده کند، نهاد صنفى تعریف 
واضح و روشــنى دارد که متأسفانه نهاد صنفى ســینماگران هیچ یک از این 

تعاریف را در خصوص اعضاى خود انجام نمى دهد.
بازیگر فیلم هاى سینمایى «خفه گى» و «شمعى در باد» افزود: طى سال هاى 
اخیر ما شاهد حضور مدیرانى در سینما بودیم که به دلیل غیرمتخصص بودن 
شان نه اثر و دستاوردى در سینما داشتند و نه هیچ دلسوزى براى سینما انجام 
دادند و نتوانستند هیچ تغییر خوب و مثبتى در سینماى کشور به وجود بیاورند 
از این رو نیاز اصلى امروز سینماى ایران حضور مدیرى متخصص و متعهد در 

سینما است.
وى ادامه داد: امروزه سینما بسیار کوچک و منزوى شده و باید وضعیتش بهبود 
یابد. یکى از کارهاى مهمى که سیاست گذارى مناسب مدیر جدید سینمایى 
مى تواند انجام دهد این است که سینما بتواند نسل جدیدى را تربیت کند که 

بتوانند جایگزین نسل قدیم باشند.
کیمیایى با بیان اینکه روند سالن ســازى در تمامى شهرستان ها به ویژه نقاط 
محروم و دورافتاده کشــور باید ادامه پیدا کند اظهار داشت: متأسفانه مدت ها 
است این روند دچار توقف شده و خواسته ما از مدیر جدید سینماى کشور این 
است که براى گسترش عدالت و رفع تبعیض دست به سالن سازى گسترده در 

سراسر گستره جغرافیایى کشور بزند.
این سینماگر همچنین خواهان حفظ روابط بین المللى سینما شد و تأکید کرد: 
سینماى ایران در تمامى طول سال هاى حیاتش توانسته دستاوردهاى مناسبى 
در سراسر جهان داشــته باشد به نحوى که بسیارى از ســینماگران جهانى با 
نگاهى توأم با احترام ویژه به ســینماى ایران نگاه کرده و مى کنند از این رو 
مدیر جدید سینماى کشور باید در پى تعامل سازنده با سایر کشورهاى جهان و 

همینطور جشنواره هاى جهانى باشد.
کارگردان فیلم ســینمایى «معکوس» خاطرنشان کرد: یکى دیگر از کارهاى 
مهم سینما اصالح روابط با تلویزیون است. متأســفانه سال ها است سینما و 
تلویزیون فاصله زیادى از یکدیگر گرفته اند و تعامل میان آن ها بسیار کمرنگ 
شده است. ارتباط میان این دو رسانه سابقًا بسیار قوى بود که اآلن قطع شده و 
بى تردید این اتفاق به ضرر هر دوى این رسانه ها است و ما امیدواریم بار دیگر 
با حضور یک مدیر کاربلد در سینما بتوانیم شاهد تعامالت سازنده میان سینما 

و تلویزیون باشیم.

نگار عابدى بازیگر ســینما و تلویزیون درباره 
نقش ریحانه در ســریال «در کنــار پروانه ها» 
گفت: همیشــه ترجیح مى دهم همه نوع نقشى 
را بازى کنم؛ چه نقش جــدى و چه نقش طنز. 
بعد از بازى در سریال دودکش، «ریحانه» برایم 

نقش جذابى بود.
وى درباره اینکــه کمتر نقش هــاى تکرارى 
در کارنامه خــود دارد؛ اظهار کرد: همیشــه در 
انتخاب هایم دقت کــرده ام. بنابراین مى توان 
گفت نقش تکرارى زیاد، چــه در ژانر کار و چه 

در ویژگى هاى شخصیت مورد نظر بازى نکرده ام. بازیگر ســریال «دودکش» درباره همکارى با عوامل سریال «در کنار 
پروانه ها» بیان کرد: این کار سوم من با آقاى مفید و گروه محترمشان است. کار کردن با ایشان را دوست دارم و به نظرم یکى 
از بهترین تهیه کننده هاى تلویزیون هستند. با آقاى داریوش یارى اما اولین کارم بود و خوشحالم از بودن در کنار ایشان. کار 

در این سریال،  براى من پر از تجربه هاى سودمند بود.
عابدى با اشاره به چالش هاى نقش «ریحانه» در ســریال در کنار پروانه ها عنوان کرد: دستگیر شدن و به زندان افتادن این 
شخصیت برایم بسیار چالش برانگیز بود. دوست داشتم لحظات ســخت و تلخ ریحانه در زندان را درك کنم تا از پس بازى 

کردنش بر بیایم و بتوانم آن را به خوبى بازى کنم.
بازیگر «صفر بیست و یک» درباره نزدیک شدن به نقش خود ادامه داد: نزدیک شدن به این شخصیت سخت بود و باید درکش 
مى کردم. با خودم مى گفتم انگار کسى دارد خاطرات تلخ خودش را برایم تعریف مى کند و من پا به پاى آن دلم مى گیرد و با 

او همزاد پندارى مى کنم و اینطورى کم کم به شخصیت نزدیک شدم.
عابدى در پاسخ به این سوال که آیا براى نقش نظرات شــخصى خود را به کارگردان بیان مى کرد، توضیح داد: خوشبختانه 
آقاى یارى از آن دسته کارگردان هایى هستند که با بازیگر ارتباط خوبى برقرار مى کنند و حرف هاى بازیگر را مى شنوند و اگر 
پیشنهاد خوبى داده شود مى پذیرند. در مورد نقش من هم کمک بسیار زیادى کردند. چند مورد از پیشنهاداتم (در حد دیالوگ 

و ارائه حس) را پذیرفتند و بعضى ها را هم نپذیرفتند.
 

سریال آهوى من مارال به کارگردانى مهرداد 
غفارزاده و تهیه کنندگى ســعید خندق آبادى 
همچنــان در مرحله فیلمبردارى قــرار دارد و 
بازیگران آن در لوکیشــن هاى مختلف مقابل 

دوربین مى روند.
گروه ســازنده ســریال آهوى من مــارال به 
مدت چهار ماه در پارك ملى خجیر مشــغول 
فیلمبــردارى بوده و در منطقــه مرتضى گرد، 
لوکیشــن و دکور جدیدى براى ادامه کار این 

مجموعه ساخته شده است.
مهرداد غفارزاده در صفحه رسمى خود در اینستاگرام اعالم کرده است:

«آهوى من مارال» یک درام عاشــقانه اســت که درنهایت به یک تراژدى تبدیل مى شــود. در حال حاضــر با توجه به 
شرایط کرونایى کشــور و با رعایت دقیق پروتکل هاى بهداشــتى ، روند تولید سریال بســیار روان و منظم پیش مى رود 
و تا کنون بیشــتر بازیگران اصلى ســریال جلوى دوربین رفتند. در ســریال آهوى من مارال از بازیگران ترك اســتفاده 
خواهد شــد. بخشــى از داســتان در ترکیه و در اســتانبول قدیم فیلمبردارى مى شــود و در حال حاضر با کمپانى ترك 
در خصوص تولید مشــترك به توافق هایى رســیدیم و امیدواریم با بوجود آمدن شــرایط مناســب بتوانیــم این کار را

 انجام دهیم. 
فصل اول این مجموعه تاریخى که داستان آن درباره بخشى از زندگى ناصرالدین شاه قاجار  است 24 قسمت بوده و بیشتر 
بازیگران اصلى آن مقابل دوربین رفته اند. پس از پایان فصل اول، مراحل پیش تولید فصل دوم آغاز شــده و ادامه داستان 
روایت خواهد شد.در این سریال هنرمندانى همچون حســن معجونى ، گوهر خیراندیش ، ترالن پروانه ، الله اسکندرى ، 
علیرضا کمالى ، روزبه حصارى ، فریبا کوثرى ،  بهناز جعفرى ، نــادر فالح  ، اتابک نادرى ،  لیال بلوکات ، علیرضا آرا ، متین 

ستوده ، امیررضا دالورى و ...نقش آفرینى مى کنند. 
ســریال آهوى من مارال همزمان با فیلمبردارى مراحل فنى را نیز پشت سر گذاشــته و به زودى در شبکه نمایش خانگى 

منتشر مى شود.

درخواست بازیگر سریال «افرا» از مردم

 صبورى کنید و تا قسمت چهلم سریال را ببینید

چه خبر ازچالش نگار عابدى با «در کنار پروانه ها» ترکیه، مقصد بعدى سریال «آهوى من مارال»
 «شوتبال» شبکه نسیم؟ 

پوالدکیمیایى:
 تنها کارِ خانه سینما، انجام 

امور کفن و دفن هنرمندان است!  

سارا باقرى بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون است 
که پس از فارغ التحصیلى در رشــته کارگردانى از 
دانشــگاه ســوره، در مجموعه هایى، چون «نیمه  
پنهان ماه»، »عطر ترنج»، «آپارتمان نشــین ها»، 
«ماجرا هاى فامیلى»، «گل دره»، «ماه نشــین»، 
«فرزندان آقا»، «طالیه داران»، «نه چندان دور»، 
«خانه ى پدرى 1و 2»، «جشــن مهرگان»، «فردا 
روشن است»، «ملکاوان»، «هیوال» به نقش آفرینى 
پرداخته است و بازى در فیلم هایى چون «خون بها»، 
«سوگند و مارال» از دیگر فعالیت هاى او در عرصه 

 سینما است.
وى که حدود 12 ســال به عنوان بازیگر و گوینده 
رادیو گیالن، توانسته جایزه اول گویندگى کشورى، 
جایزه اول بازیگــرى رادیو تئاتر جشــنواره مراکز 
استان ها را از آن خود کند این شب ها با یک مجموعه 
تلویزیونى پرمخاطب به تلویزیون آمده اســت و با 
استقبال خوبى از سوى مخاطبان مواجه شده است.

سارا باقرى پیرامون ایفاى نقش در سریال تلویزیونى 
«افرا» گفت: با نقش مائده ارتباط تنگاتنگ و خوبى 
برقرار کردم و این شــخصیت را عاشــقانه دوست 
دارم چرا که مائده کاراکتر و نقــش پیش برنده اى 
اســت که در یک سرى از قســمت ها پر رنگ و یا 
کمرنگ مى شــود، اما بودن و نبودنش در داستان 

بى دلیل نیست.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «افرا» در همین راســتا 
ابراز کرد: مائده در این سریال دو شخصیت متفاوت 
است چرا که از قسمت 1 تا 10 مخاطب را با دخترى 
شاد و سرزنده روبرو مى کند، اما از قسمت 10 به بعد با 
چالش هایى که براى این شخصیت به وجود مى آید، 
شخصیت مائده به بلوغ نزدیک مى شود به طورى 
که چیزى برایش مفرح نیست و حتى درس خواندن 
و مطالعه کردن درنظــرش آن چنان جذاب به نظر 
نمى آید، اما در عین حال سعى مى کند به دانشگاه و 

خلوت خود پناه ببرد.

این بازیگــر ســینما و تلویزیون پیرامــون تجربه 
همکارى با عوامــل مجموعــه تلویزیونى «افرا» 
بیان کرد: کار در کنار اســاتید بزرگى، چون مهدى 
ســلطانى برایم تجربه اى بى نظیر بود چرا که او به 
بازیگران جوان به نوعى اعتماد به نفس ارائه مى کند 
و به معناى واقعى انسان شریف و متواضعى است و 
در طول این سریال سعى کردم در کنار تکنیک هاى 
بازیگرى تواضع و درس انســانیت را نیــز از او فرا 
بگیرم که حتى شــاید مهم تر از تکنیک بازیگرى

 باشد.
باقرى پیرامون ایفاى نقش حرفه اى فریبا متخصص 
در ســریال «افرا» ابــراز کرد: فریبــا متخصص 
هنرمندى بى نظیر و در عین حال مهربان اســت، 
وى همانند یک مادر در کنارم بود و همچنین افتخار 
بازى در کنار نسرین بابایى را از قبل داشتم او اصالتا 
گیالنى است و سال هاســت که در تهران فعالیت 
مى کند و شــاید به واسطه آن شــناختى که از قبل 
نسبت به وى داشتم، ارتباط گیرى بهترى به عنوان 
پارتنر با او برقرار کردم، همچنین کار در کنار روزبه 
حصارى، محمد صادقى، مینــا وحید و همه عوامل 
این مجموعه نه تنها برایم دلنشین بود بلکه خاطرات 

بسیار خوبى برایم به یادگار گذاشت.
بازیگر نمایش قهرو آشــتى و دل سگ بیان کرد: 
اینکه از ســوى مخاطب به من گوشزد مى شود که 
علیه برادرت شهادت نده نشان از ارتباط گیرى خوب 
نقش مائده با مخاطب اســت و در این جا نیاز است 
بگویم مخاطبان صبورى داشته باشند و تا قسمت 
40 افرا را همراهى کنند چرا که در نهایت با اتفاقات 

جدیدى روبرو خواهند شد. 

لطفــى،  محمدرضــا 
کارگردان و منتقد سینما، 
منتقــد جدى اســتفاده 
ســریال هاى نمایــش 
خانگــى از چهره هــاى 

بازیگرى است. 
او در این بــاره مى گوید: 
با گســترش سریال هاى 
شبکه نمایش خانگى یک 
اتفاق منفى در حال رخ دادن است، آن هم این است که در همه جاى دنیا، وظیفه شبکه نمایش 
خانگى کشف و معرفى بازیگران جدید است، چون سینما نهایت بُعد حرفه اى صنعت تصویر 
به حساب مى آید؛ ولى چیزى که ما در شبکه نمایش خانگى و پلتفرم هاى خودمان مى بینیم 
این است که یک بخشــى از هنرمندان را از چهره هاى تلویزیونى و بخشى دیگر را از سینما 

انتخاب کرده اند.
او ادامه مى دهد: شــبکه نمایش خانگى به جاى این که تعدادى چهــره جدید معرفى کند، 
ستاره ها و چهره هاى شناخته شده سینما را وارد شبکه نمایش خانگى کرده است تا مخاطب 
خود را افزایش دهد. یک چهارچوب حرفه اى وجود دارد کــه هیچ وقت تام کروز یا لئوناردو 

دى کاپریو در سریال بازى نمى کنند.
به نقل از خبرآنالین، این کارگردان تاکید مى کند: این حرکت شــبکه نمایش خانگى باعث 
مى شود تعریف سوپر استار در شبکه نمایش خانگى و در سینما به هم بخورد. سوپر استار نباید 
زیاد در دسترس باشد، باید کسى باشد که مخاطب یک روز براى دیدن او وقت بگذارد، بلیت 
تهیه کند و به سینما برود. در واقع مخاطب باید براى دیدن سوپر استار وقت بگذارد نه این که 

سوپر استار به راحتى به خانه مخاطب بیاید.
او در پایان مى گوید: نتیجه در دسترس بودن هنرمند این است که مخاطب عادت کرده آن 
چهره شناخته شده را در شــبکه نمایش خانگى و در خانه ببیند و زمانى که اوضاع سینماها 
بهبود پیدا کند، حاضر نیست براى دیدن آن هنرمند به ســینما برود و این یک آسیب جدى 

براى سینما به حساب مى آید.

 چرا «دى  کاپریو» و «تام کروز»
 سریال بازى نمى کنند؟
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سجاد شهباززاده در پنجره نقل و انتقاالت تابستانى به دلیل اینکه 
قراردادش با سپاهان تمام شده و از استقالل و پرسپولیس پیشنهاد 
دریافت کرده بود، یکى از مورد توجه ترین بازیکنان فوتبال ایران 
بود و ســرانجام پس از مدت ها گمانه زنى و اخبار و شایعاتى که 
پیرامون آقاى گل لیگ بیستم وجود داشــت، این بازیکن پس 
از بازگشت از مســافرت، قراردادش را به مدت یکسال دیگر با 
ســپاهانى ها تمدید کرد تا یکى از مهم ترین مهره هاى طالیى 
پوشان در لیگ بیستم براى لیگ بیســت و یکم هم حفظ شده 
باشد. سجاد شهباززاده براى پاسخ به سواالتى که پیرامون او وجود 
داشت و همینطور حرف هاى مدیرعامل استقالل که او را چند روز 
پیش در برنامه ورزشــگاه به بازار گرمى متهم کرده بود، مهمان 
برنامه فوتبال برتر بود و به سواالت محمدحسین میثاقى در مورد 

موضوعات مختلف پاسخ داد.

از شــرایط خودت در ســپاهان بگو. یک 
دوره اى بدشانسى و بعد دوباره برگشتى و 

یک فصل درخشان با سپاهان داشتى.
خب در این دوره بدشانسى که شما مى گوئید، خودم هم بى نقش 
نبودم. انتخاب هاى جسورانه اى کردم. یک چیزهایى را امتحان 
کردم. یک جاهایى بدشانســى آوردم و یک جاهایى هم تقصیر 
خودم بود، اما از روزى که به سپاهان آمدم فکر مى کنم شرایط 
خوبى داشتیم. چون فکر مى کنم در دو سال اول هم براى سپاهان 
خوب بودم و به نظرم با توجه به پستى که در آن بازى مى  کردم، 
روندم مثبت بود. شاید آمارى که پارسال به جا ماند، خیلى متفاوت 
بود ولى نقشم هم متفاوت بود. بله ولى پارسال خیلى برایم خوب 
بود و توانستم خودم را طورى که مى خواهم، نشان دهم. در این 
موضوع هم عوامل مختلفى دخیل بودند. عواملى مثل مجموعه 
باشگاه، مربى، کادر فنى، ساختار باشگاه سپاهان و هم تیمى هاى 
فوق العاده اى که داشــتم و به نظرم تمام این ها سبب شد که نه 

من که خیلى از بچه ها بهترین سال فوتبالى شان را تجربه کنند.
شاید همان تغییر پســت هم برایت خوب 
شــد. چون در فصول قبل وینگر هم بازى 
مى  کردى ولى در ســالى که گذشت بیشتر 

نوك حمله سپاهان بودى.
بله بیشــتر بازى ها نوك حمله بودم و بازى هایى هم که امسال 
وینگر بازى کردم، وظایف هجومى زیادى داشتم و باید خودم را 
به نزدیک دروازه مى رساندم. از آنطرف هم باید در دفاع شرکت 

مى کردم، که همین اتفاق به نظرم روندم را در طول فصل دچار 
یک نوسان کوچک کرد.

از پرسپولیس و استقالل و پیشنهاداتى که 
داشتى بگو.

خب راستش اینکه یکســرى شــایعات پیش مى آید که از آنها 
نمى توان فرار کرد و کارى هم نمى توان کرد. اینکه مثًال تند تند 
مصاحبه کنى و واقعیت ها را بگویى. خیلى تاثیرى ندارد. بله من 
پیشنهاد داشتم و با هر دو باشــگاه مذاکره کردم. االن البته یک 
چیزى یادم افتاد که مى خواهم بگویم. خیلى دوســت ندارم در 
مورد باشــگاه هاى دیگر صحبت کنم. ولى خب شرایط فوتبال 
ما طورى است که حس مى کنم نیاز اســت اشاره هایى بشود تا 
متوجه بشوند. مثال چند روز پیش مدیرعامل استقالل اشاره کرد 
که بازارگرمى کرده ام. به هر حال ممکن است من و شما به عنوان 
دو دوست بنشینیم و در خلوت خودمان صحبت کنیم ولى وقتى 
به عنوان مدیرعامل استقالل وقتى مى آیید جلوى دوربین و نظر 
خودتان را در مورد من مى گویید، نه از نظر مدیریتى درست است 
و نه اخالقى. مذاکره من با اســتقالل را مگر کسى فهمید؟ فکر 
نمى کنم. پس این چطور بازارگرمى اى است که ایشان مى گوید. 
این کارهایى است که درست نیست و فکر مى  کنم به جاى اینکه 
تقصیر را به گردن اینطور اتفاقــات بیندازیم، فکر مى کنم غافل 
نشویم از اینکه وقتى به یک بازیکن پیشــنهاد مى شود، او غیر 
از مسائل مالى مسائل دیگر را هم در نظر مى گیرد مثل مدیریت 
باشگاه. اینکه آیا مى تواند به آن باشگاه کمک کند یا خیر. بله من 
مذاکره کردم و صحبت کردم و همه چیز اندازه خودش پیش رفت. 
از یک جایى هم من انتخاب خودم را کرده بودم و جواب رد به آن 

دو باشگاه داده بودم و باشگاه سپاهان این را مى دانست.
یعنى در هر دو لیست استقالل و پرسپولیس 

بودى؟
بله با آنها صحبت کردم و در کمال احترام بود. طبیعى هم هست 
و وقتى پیشنهاد مى آید، سعى مى کنید بهترین تصمیم را بگیرید. 
فقط هم مالى تاثیرگذار نبــود براى من. نمى دانــم چقدر باور 

مى کنید، اما پیشنهاد سپاهان کمترین بود بین این سه باشگاه.
این نکتــه جالب بود. شــاید خیلى ها فکر 
مى کنند که پیشــنهاد ســپاهان باالتر از 

استقالل و پرسپولیس بوده است.
نه، به نظرم خیلى باورپذیرتر و صادقانه است. هر کسى هم جاى 
من باشد، فقط مالى را در نظر نمى  گیرد. خیلى چیزها مهم است 

که تو بتوانى بهترین خودت باشى. فقط امسال که نیست. مثال 
امسال من یک تومن دو تومن باالتر بگیرم. نه من و نه خیلى از 

بازیکنان اینطورى فکر نمى کنیم.
آیا در مذاکره با اســتقاللى ها به عدد و رقم 

رسیدید؟
چون از طرف دوستان من در استقالل چیزى رسانه اى نشد، من 
هم نمى خواستم این اتفاق بیفتد و االن هم نمى خواهم جزئیات 
را بشکافم، ولى صحبت کردیم و در کمال احترام تصمیم گرفتم 

که در سپاهان بمانم.
اینطور بود که بگویى اســتقاللى ام؟ چون 

پیشنهاد پرسپولیس هم داشتى.
سعى کردم فارغ از همه این ها باشد، ولى نمى توانید از همه این ها 
فرار کنید. در این فوتبال و در این جامعه زندگى مى کنم و در این 
فوتبال مى خواهم ادامه دهم. شاید خیلى چیزها تاثیرگذار بود. اما 
خیلى از شایعات هم تاثیرگذار بود. اینکه قرار گذاشته با باشگاه 
پرسپولیس. البته از طرف باشــگاه پرسپولیس هم نبود و خدایى 
ناکرده این حرف را نمى زنم، اما خب چیزهاى رسانه اى بود که در 

مى  آمدو هیچ کدامشان درست نبود.
اهل شلوغ بازى و این داستان ها در فضاى 
مجازى نیســتى، اما قلب هــاى زرد را از 

اینستاگرامت پاك کرده بودى.
نه این موضوع هم که یک داستان شد. ابراهیم شکورى دوست 
و همبازى من در سایپا بوده است. من فکر مى کنم اولین نفرى 
که در اینستاگرام فالو کردم، ابراهیم شکورى بود. نه قلب زردى 
هم اصال وجود نداشــت که من پاك کرده باشم. نه اصال چنین 
چیزى وجود نداشت. یک روز از خواب بیدار مى شدم و مى دیدم 

چنین چیزى زده اند.
برخى ها که گل مى زنند شــادى ویژه اى 
دارند. تو 20 گل زدى. حداقل مى  توانستى 
از چهارمین یا پنجمین گل یک شادى براى 

خودت درست کنى.
ربطى به تعداد ندارد به نظرم. چرا یک حرکتى بعد از بازى تراکتور 
و استقالل داشتم. یک تصویرى داشتم. گل چهارم به مس هم 
خیلى خوشحالى نکردم. یک همچنین اخالق هایى هم دارم. البته 

اصال اینطورى نیست که برایم مهم نباشد.
یک موضوع دیگر هم براى تو عملکرد بسیار 

خوب دیگر بازیکنان بود و به خصوص خط 

هافبک.
صد در صد همینطور است. مهاجم بازیکنى است که براى عملکرد 
خوب به بقیه بازیکنان احتیاج دارد. فکر مى کنم که این موفقیت 
فردى من، مدیون تک تک بازیکنان است. همه بازیکنان بهترین 
عملکرد چند سال اخیر خودشان را داشتند و این باعث شد عملکرد 
فردى خوبى به جا گذاشتیم. به نظرم موفقیت اتفاقى نیست و نباید 
این فکر را بکنیم. موفقیت مجموعه اى از عوامل است. شناختن 
این عوامل باعث مى شود که این چیزها بیشتر بشود در فوتبال 
ما. فکر نکنیم اتفاقى و شانسى بوده است. از این حرف ها زیاد زده 

مى شود متاسفانه.

سجاد شهباززاده:

از پرسپولیس و استقالل پیشنهاد داشتم
 اما انتخابم سپاهان بود

مدافع جدید آلومینیوم نخســتین بازى خود براى اراکى ها را مقابل تیم سابق 
خود انجام داد.

وحید محمدزاده پس از پنج سال حضور در ذوب آهن تصمیم به جدایى از جمع 
سبزپوشان اصفهانى گرفت و با نظر رســول خطیبى به آلومینیوم پیوست و با 
حضور در تمرینات این تیم، در نخستین مسابقه دوستانه مقابل تیم سابق خود 

نیز به میدان رفت.
این مدافع میانى بلندقامت که در غیاب قاســم حدادى فــر بازوبند کاپیتانى 
ذوب آهن را هم بر بازو مى بست، یکى از نفراتى است که رسول خطیبى روى 
تجربه او در خط دفاعى اراکى ها حساب ویژه اى کرده تا بتوانند مثل دور رفت 
فصل قبل یکى از تیم هایى باشــند که از حیث گل خورده آمار خوبى بر جاى 

بگذارند.
محمدزاده عالوه بر اینکه مى تواند در فاز دفاعى کمک حال آلومینیوم باشد، در 
زمان ضربات ایستگاهى نیز حضور موثرى در حمالت داشته که فصل گذشته 
نیز توانست پنج گل براى ذوب آهن به ثمر رساند و بهترین گلزن این تیم باشد، 
اما بخاطر شرایطى که در ذوب به وجود آمد، تصمیم به حضور در جمع اراکى ها 

گرفت. 
این مدافع میانى پس از یک هفته تمرین سنگین با آلومینیوم و فشار سنگینى که 
در دوران آماده سازى تیمش تجربه کرد، نخستین بازى خود براى این باشگاه 
را در دیدار تدارکاتى مقابل ذوب آهن انجام داد که بخاطر دوران بدنســازى، 
نتوانست همه توان خود را به نمایش بگذارد، اما پیش بینى مى شود تا شروع 

لیگ برتر محمدزاده نیز به شرایط بهترى برسد.

مدافع سابق سپاهان بار دیگر شاگرد امیر قلعه نویى شد.
شایان مصلح مدافع سابق سپاهان که در لیگ نوزدهم به جمع طالیى پوشان 
اصفهان پیوسته بود بعد از دو فصل حضور در سپاهان از این تیم جدا شد و با عقد 

قراردادى به صورت رسمى به گل گهر سیرجان پیوست.
مصلح تا پیش از این نیز در لیگ نوزدهم شــاگرد امیر قلعه نویى در ســپاهان 
اصفهان بود و حاال بار دیگر با حضور در گل گهر دوباره شاگرد این سرمربى در 

این تیم شد. 
این بازیکن نیز در لیگ بیستم در بیشتر بازى هاى سپاهان روى نیمکت حضور 
داشت و کمتر به او فرصت بازى رســید و به نظر مى رسد همین موضوع علت 

جدایى وى از سپاهان باشد.

تیم فوتبال سپاهان با یک تیم کامل در حال آماده شدن براى حضور در مسابقات 
لیگ برتر است.

بى شک یکى از دغدغه هاى محرم نویدکیا در سپاهان انتخاب 11 بازیکن اصلى 
از میان چندین بازیکن آماده  اى است که در پست هاى مختلف در اختیار دارد. 
البته که باید پست دروازه را از سایر مناطق زمین جدا کنیم و به بررسى مهره هاى 
این تیم بپردازیم و احتماال خود نویدکیا هم مى داند که یکى از مهم ترین مسائل 
براى رسیدن به قهرمانى لیگ، آمادگى گلرهاى تیمش خواهد بود که این روزها 
براى رسیدن به شماره یک تیم کریستوفر، نیما میرزازاد و مهدى کى خسروى 

با هم در حال رقابتند. 
در سایر نقاط زمین اما نویدکیا هیچ دغدغه اى ندارد؛ او در پست دفاع میانى 5 
بازیکن، در دو پست دفاع راست و چپ حداقل 4 بازیکن، در خط میانى و هجومى 
هم هفت هشت بازیکن خوب در اختیار دارد که مى توانند تضمین کننده ششمین 
قهرمانى سپاهان در لیگ برتر باشند. تصاویرى که از تمرین روز گذشته طالیى 
پوشان منتشر شده، به خوبى رقابتى که در اردوى سپاهان وجود دارد را به تصویر 

کشیده است.
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پیکان در دیدارى دوستانه از سد ذوب آهن گذشت.
تیم ذوب آهن اصفهان در ادامه اردوى آماده ســازى پیش فصل 
خود در کردان کرج یک دیدار دوستانه برگزار کرد. حریف ذوب 
آهن در این دیدار دوستانه پیکان بود؛ تیمى که پیش از این هدایت 
آن را مهدى تارتار، سرمربى فعلى ذوبى آهن بر عهده داشت و با 
توجه به حضور مجتبى حسینى مربى سابق سبزپوشان اصفهان 
در راس کادر فنى پیکان، بازى دوستانه تجدید دیدار این دو مربى 

با تیم هاى سابقشان بود.
این بــازى اگرچه یک مســابقه دوســتانه بود اما به واســطه 
جابه جایى هاى نقــل و انتقاالت دوتیم حساســیت زیادى هم 
داشــت. اصلى ترین نقل و انتقال میان پیکان و ذوب آهن روى
 نیمکت هاى دو تیم بود و از این رو چند بازیکن هم میان دو تیم رد 

و بدل شدند و همه این مسائل حساسیت بازى را کمى بیشتر از یک 
مسابقه دوستانه کرده بود. با این حال اعضاى دو تیم سعى کردند 
در نهایت احترام با هم برخورد کردند. عالوه بر برخورد صمیمانه 
مجتبى حسینى و مهدى تارتار شــاگردان سابق این دو مربى در 

ذوب آهن و پیکان هم با آنها دیدار کردند.
پیش از شروع بازى مهدى تارتار به ســمت نیمکت تیم پیکان 
رفته و با اعضاى تیم ســابقش خوش و بش کرد. سرمربى ذوب 
آهن دقایقى هم با مجتبى حسینى، سرمربى تیم پیکان به گفتگو 

پرداخت و سپس دیدار دوستانه دو تیم آغاز شد.
ذوب آهن بازى را بهتر شــروع کرد و خیلى زود هم به گل رسید. 
میالد جهانى، ستاره فصل گذشــته ذوبى ها که با وجود داشتن 
پیشنهادات خوب تصمیم به ماندن در این تیم گرفت از روى ضربه 

ایستگاهى در دقیقه 4، گل اول شاگردان تارتار در این دیدار را وارد 
دروازه پیکان کرد.

شاگردان مجتبى حســینى در تیم پیکان موفق شــدند در ادامه 
بازى ضمن جبران گل خورده، گل برترى را هم وارد دروازه ذوب 

آهن کنند.
علیرضا کوشکى (پنالتى) و امین درویشى گل هاى پیکان را مقابل 
ذوب آهن به ثمر رساندند تا این دیدار با برترى 2-1 خودروسازان 

به پایان برسد.
قبل و بعد از بــازى اعضاى دو تیــم که رفقاى زیــادى در تیم 
مقابل داشــتند با هم به گفت و گو پرداختند و به نوعى خاطرات 
گذشــته خود را در منطقه خوش آب و هواى کــردان کرج زنده

 کردند. 

دیدار دوستانه اى که خیلى حساس بود!

محمدزاده این بار مقابل ذوب

شایان بار دیگر شاگرد ژنرال شد

نویدکیا و این همه 
ستاره براى یک هدف

باشــگاه ذوب آهــن در ایــن فصل 
سخت ترین ســال خود را سپرى کرد و 
تا آستانه سقوط هم رفت ولى در نهایت 
در لیگ ماندگار شد و پس از آن تیمش 
را به طور کل تغییر داده است.اما یکى از 
نفرات با سابقه اى که در این تیم ماندگار 
شده کاپیتان قاسم حدادى فر است که با 

مصدومیت شدید و سختى رو به رو شد 
ولى تسلیم نشده و اعالم کرد نمى خواهد 
با مصدومیت به فوتبالش پایان دهد. او 
این روزها با ذوب آهن مشغول تمرین 
است و براى رســیدن به شرایط بازى 
امیدوار اســت.او مى گوید:بــا توجه به 
این دو ســالى که تیم نتیجه نگرفت و 

کار براى ذوب آهــن خوب پیش نرفت 
بیش ترین تغییــرات را از لحاظ بازیکن 
داشتیم و همینطور باشگاه در کوتاه ترین 
زمان ممکن سرمربى تیم را انتخاب کرد 
و بنا به صالحدید سرمربى نفرات زیادى 
جدا شــدند و نفرات جدیدى جایگزین 
شــدند. 90 درصد تیم تغییر کرده و تیم 
ترکیبى از جوانان و با تجربه هاســت و 
انگیزه خوبى در تیم اســت و ان شاءا... 
بتوانیم فصل خوبى داشــته باشــیم و 
اتفاقات گذشته تکرار نشــود و بتوانیم 
ذوب آهن را بــه جایــگاه اصلى خود 
برسانیم.حدادفر تصریح کرد: ما دو سال 
فاجعه بار داشتیم ولى امسال با توجه به 
اتفاقاتى که افتاده خیلى امیدواریم. البته 
با حرف نمى شــود ثابت کرد و باید کار 
کنیم و باید همه هیئت مدیره، کارخانه و 
تیم در یک جهت حرکت کنیم تا دوباره 
یک ذوب آهن خوب را در لیگ ببینیم. 
این اتفاق زمان بر اســت ولى اگر همه 

براى یک هدف کار کنیم مى توانیم. 

کادر پزشــکى تیم ملــى مصدومیت 
ســردار آزمون مهاجم زنیت را بررسى 
کردند و در ایــن باره به اســکوچیچ 

گزارش دادند.
ســردار آزمون به دلیــل مصدومیت 
نتوانســت زنیت را در مصــاف روبین 
کازان در هفته هشتم لیگ برتر روسیه 
همراهى کند. در مسابقه اى که زنیت 
3-1 برنده شد و به صدرنشینى خود در 

لیگ برتر روسیه ادامه داد.
دلیل غیبت سردار آزمون در این بازى 

به دلیل دردهاى عضالنى بود و با کمى 
استراحت دوباره به شرایط ایده آل خود 
بر مى گردد و براى بــازى در ترکیب 
زنیت آماده خواهد شــد. بر این اساس 
باید گفت او مشکلى براى همراهى تیم 
ملى در بازى با امارات و ایران نخواهد 

داشت.
فدراســیون فوتبال بــراى در اختیار 
داشــتن ســردار آزمون براى دیدار با 
امارات و کره جنوبــى در روزهاى 15 
و 20 مهر با باشگاه زنیت نامه نگارى 

کرده است و سردار آزمون 72 ساعت 
پیش از بازى با امــارات به اردوى تیم 
ملى در تهران ملحق خواهد شد. کادر 
پزشکى تیم ملى همان طور که اشاره 
شــد براى در جریــان گرفتن آخرین 
وضعیت سردار آزمون در باشگاه زنیت 
مصدومیت او را مورد بررسى قرار دادند 
و در نهایت مشخص شد این بازیکن 
براى دو بازى یاد شــده در اردوى تیم 

ملى حاضر خواهد شد. 
سردار آزمون مهاجم تاثیر گذار تیم ملى 
در سال هاى اخیر آخرین فصل حضور 
در تیم زنیت را سپرى مى کند و ژانویه 
به عنوان بازیکنى که قراردادش رو به 
پایان است این اجازه را پیدا مى کند که 
با تیم هاى خواهــان خود وارد مذاکره 
شود. از آنجایى که باشگاه جدید نباید 
براى خرید او پولــى به زنیت پرداخت 
کند خواهان زیادى پیدا کرده که یکى 
از آنها میالن اســت. باید منتظر ماند 
و دید که ســردار آزمون درتعطیالت 
زمستانى چه تصمیمى براى آینده اش 

خواهد گرفت.

کاپیتان ذوب آهن:

کادر پزشکى تیم ملى، پیگیر وضعیت آزمون90 درصد تغییر کرده ایم، خوش بینم
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فقدان سند مالکیت
اقاى حسین عباسیان آرانى و رضوان شاهزاده ارانى به پیوست 4 برگ  استشهادیه محلى 
که امضاى شهود رسما گواهى گردیده که مدعى اســت سند مالکیت ششدانگ خانه 
بالمناصفه بمساحت 240 مترمربع بشماره پالك 3361 فرعى از 2637 اصلى واقع در 
بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام هاى حسین عباسیان ارانى و رضوان شاهزاده 
ارانى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس برابر اسناد شماره هاى 58710 
مورخ 1398/11/15 و 58711 مورخ 98/11/15 دفتر 175 آران و بیدگل تمامى و مازاد 
پالك در رهن بانک کشاورزى میباشد که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1195112 - رییس ثبت اسناد و 

امالك آران و بیدگل- حامد فکریان /6/337

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2530 مورخه 1400/5/21 آقاى قربانعلى اســماعیل زاده سودجانى 
فرزند جمعه نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 185/37مترمربع مجزى 
شده از پالك شماره 743 اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31 - 1185832 / م الف - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /6/199

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2700 مورخه 1400/06/06خانم صدیقه بدیهیان نجف آبادى فرزند 

یداله نسبت به ششدانگ قسمتى از  یکبابخانه  به مساحت 123/60مترمربع مجزى 
شده از پالك شــماره 3568  فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9  حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى مورد تقاضا را به موجب قولنامه عادى از مالک رسمى غالمحسین 
جمشیدیان به صورت مع الواسطه خریدارى نموده اســت. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31 - 1185848 / م الف - حجت 

اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /6/201

رئیس کل سازمان نظام پرســتارى، اعالم کرد، بعد از 
واکسیناســیون کرونا براى پرستاران تاکنون حتى یک 
مورد فوت ناشــى از کرونا در پرســتارانى که هر 2 دز 
واکسن را زده اند، نداشته ایم و مرگ و میر پرستاران بر 

اثر این بیمارى در کشور به صفر رسیده است.
محمد میرزابیگى، گفت: یکى از اقدامات مهمى که بعد 
از شیوع کرونا با پیگیرى سازمان نظام پرستارى انجام 
شد، واکسیناسیون پرســتاران بود. پرستاران و مدافعان 
ســالمت اولین گروهى بودند که واکسن کرونا تزریق 

کردند.
میرزابیگى افزود: مواردى از ابتال به کرونا بعد از دز دوم بوده 

اما خفیف و در حد سرماخوردگى بوده است. موارد انگشت 
شمارى از مرگ پرستاران نیز داشته ایم. حدود سه مورد، 
که هیچ کدام واکسن نزده بودند، یک مورد خانمى بود که 
تصمیم به باردارى داشت و متاسفانه واکسن نزده و مرگ 
غم انگیزى بود. دو مورد هم زنان باردارى بودند که واکسن 
نزده بودند البته این پرستاران در بخش کرونا نبودند و در 

بخش هاى دیگرى فعالیت داشتند.
رئیس کل سازمان نظام پرستارى، تاکید کرد: در مجموع 
متاسفانه در ماه هاى اخیر سه مورد فوت پرستار داشتیم 
که هیچ کدام واکسن نزده بودند و شهید شدند. واکسن 

قطعا در پیشگیرى از مرگ کرونا موثر است. 

هر دارو و فرآورده بیولوژیکى مانند واکسن، ممکن است 
عوارضى در بر داشته باشد؛ این روزها با افزایش پوشش 
واکسیناسیون در کشور، ممکن است این سؤال در ذهن 
دریافت کنندگان واکسن ایجاد شــود که آیا عدم بروز 
عوارض جانبى، به معناى بى اثر بودن واکسن کروناست؟
سازمان جهانى بهداشت اعالم کرده است که عوارض 
گزارش  شده از واکسن هاى کووید19، عمدتًا خفیف تا 
متوسط و کوتاه مدت بوده و شامل تب، احساس خستگى، 
درد عضالنى، سردرد، لرز، اســهال و درد محل تزریق 

است.
واکسن، سیستم ایمنى بدن شما را تحریک مى کند تا از 

شما در برابر ویروس کرونا محافظت کند؛ این روند گاهى 
اوقات مى تواند عوارض جانبى ایجاد کند اما الزامًا همه 

افراد این عوارض را تجربه نمى کنند.
سازمان جهانى بهداشت همچنین مى گوید بروز عوارض 
جانبى واکســن کرونا، نمى تواند منعکس کننده میزان 
پاسخ ایمنى بدن شما به واکسن باشد؛ بنابراین اگر واکسن 
زده اید و عوارض جانبى نداشته اید، بدین معنا نیست که 
واکسن ایمنى زایى نداشته است، چرا که ایمن شدن در 
مقابل بیمــارى کرونا با تزریق واکســن، منوط به بروز 
عوارض جانبى واکسن کرونا نیست و در بسیارى از افراد 

ممکن است این عوارض بروز پیدا نکند.

مرگ و میر پرستاران به علت 
کرونا به صفر رسید

عالئم نداشتیم 
یعنى واکسن بى اثر بوده؟

مراقب 
هوا هم باشید

   فـارس | نتایج یک بررسى که به تازگى صورت 
گرفته نشان مى دهد، افرادى که به کروناى انگلیسى 
مبتال شـده اند، ویروس را 100 برابر بیشتر از ویروس 
اصلى که در ووهان ظاهر شد، در هوا پخش مى کنند. 
کارشناسان در این مطالعه هشدار دادند، گونه هندى 
کرونا که به دلتا معروف است حتى از آلفا بیشتر در هوا 
پخش مى شود و به همین دلیل قدرت سرایت بیشترى 
دارد. دان میلتون، نویسـنده ارشد این پژوهش گفت، 
یافته ها نشان مى دهد هوا یکى از مهم ترین عوامل در 
پخش انواع جهش هاى کروناست و انتقال، بیشتر از 

طریق هوا در جریان است.

چقدر واکسن
 باید تزریق کرد؟

   ایسـنا | دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست 
با بیان اینکه براى کنترل کرونا با واریانت هاى جدید 
حدود 85 تا 90 درصد مصونیت در جامعه نیاز اسـت، 
گفت: آنچه که مى توان به طور دقیق اعالم کرد این 
اسـت که احتمال بروز پیک مجدد بیمـارى تا زمانى 
که واکسیناسـیون قابل مالحظه اى نداشـته باشیم، 

وجود دارد.

بازگشایى
 مرزهاى آمریکا 

   ایرنـا | جـف زینتـس، هماهنـگ کننـده مقابله 
بـا کرونـا در کاخ سـفید اظهار داشـت کـه مرزهاى 
آمریکا پس از یکسال به روى مسافران هوایى از 33  
کشـور جهان از جمله چین، هند، انگلیس و بسیارى 
از کشـورهاى اروپایـى دیگـر کـه واکسـن کرونا را 
دریافت کرده اند، بازگشـایى مى شود. زینتس افزود: 
کاخ سـفید قصـد دارد بـه شـهروندان غیرآمریکایى 
از کشـورهایى کـه از اوایل سـال 2020 بـراى ورود 
به آمریکا منع شـده بودند، اجازه سـفر دهـد. به گفته 
این مقام کاخ سـفید، از مـاه نوامبر مسـافرانى که به 
طور کامل واکسـن زده اند مجاز به سـفر بـه آمریکا

 هستند.

تاسیس
موسسه غیر تجارى تیز هوشان سعدى درتاریخ 1400/06/16 به شماره ثبت 6555 به شناسه ملى 14010254958 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : تیز هوشان سعدى موسسه غیر تجارى موضوع 
فعالیت :مؤسسه با هدف کمک به تأمین و رفع تنگناها و کمبود فضاهاى آموزشى ، گسترش فعالیت هاى آموزشى و پرورشى دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیرى از امکانات با لقوه ى مردم از طریق جلب مشارکت هاى مردمى بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز 
آموزشى و پرورشى غیردولتى مصوب 14/9/1395 مجلس شوراى اسالمى و با رعایت آیین نامه هاى اجرایى قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل هاى مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شوراى عا لى آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت هاى آن به قرار زیر 
خواهد بود: الف - تأسیس و راه اندازى و اداره ى مدارس غیردولتى در مقاطع مختلف تحصیلى اعم از دوره ى پیش دبستانى، آمادگى و دبستان ، متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم ، هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشى کشور. ب - دایر نمودن کالس هاى تقویتى و آمادگى 
کنکور و ایجاد آموزشگا ه هاى علمى و آزاد و تأ سیس آموزشگاه هاى آموزش زبان هاى خارجى. ج- ارایه ى خدمات فرهنگى، آموزشى و پرورشى و ایجاد مراکز و اماکن ورزشى ،تفریحى و هنرى و تشکیل و برگزارى نمایشگاه در زمینه فعالیت هاى فوق برنامه در واحد هاى آموزشى 
مربوط . د- عضویت و مشارکت در تعاونى هاى آموزشى و فرهنگى غیردولتى . ه- اجاره و خرید و ساخت و ساز فضا هاى مناسب جهت انجام فعالیت هاى آموزشى وپرورشى با رعایت استاندارد هاى متداول و پس از تأیید نوسازى و تو سعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارك 
امکانات و تجهیزات ضرورى و مورد نیاز واحدهاى آموزشى و پرورشى از قبیل وسایل کمک آموزشى و تکنولوژى آموزشى و وسایل آزمایشگاهى و غیره . و- انجام کلیه فعالیت ها و ارایه خدمات در زمینه اعتال و تامین آموزش و پرورش کشور با تصویب و تأیید وزارت آموزش و 
پرورش و پس از طى تشریفات و مراحل قانونى و با رعایت جنبه هاى غیردولتى در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه . تبصره 1 - کلیه فعالیت هاى مؤ سسه در مسایل آموزشى و پرورشى مصرحه در این اساسنا مه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى 
غیردولتى و آیین نا مه هاى اجرایى آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستورالعمل هاى عمومى وزارت آموزش و پرورش و شوراى عالى وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شوراى نظارت معاونت مشارکت هاى مردمى و امور 
مدارس غیردولتى قابلیت اجرایى دارد . تبصره 2 - دارا بودن موافقت اصولى تأ سیس مدرسه غیردولتى از وزارت آموزش و پرورش براى نماینده ى مؤسسه الزامى است . تبصره 3 - مؤسسه مى تواند براى پیشبرد اهداف خود با رعایت مقررات و در حدود صالحیت هاى مؤسسه 
از طریق سرمایه گذارى در بخش هاى دولتى ،عمومى ،تعاونى یا اشخاص حقیقى و حقوقى ذیصالح و یا از هدایاى نقدى و جنسى افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکى نماید .. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله میرعماد ، کوچه (بوستان بهشت) ، خیابان جابر بن عبداله انصارى ، پالك 52 ، طبقه همکف کدپستى 8138983797 سرمایه شخصیت حقوقى 10,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم شیما جعفرى جبلى به شماره ملى 1271173379 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم هلیا جعفرى جبلى به شماره ملى 1273598301 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدامین جعفرى جبلى به شماره 
ملى 1275367186 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم شهناز جعفرى جبلى به شماره ملى 1291390091 دارنده 5100000 ریال سهم الشرکه آقاى على اکبر جعفرى جبلى به شماره ملى 5659574173 دارنده 1900000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم شیما 
جعفرى جبلى به شماره ملى 1271173379 و به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهرزاد جعفرى جبلى به شماره ملى 1284953351 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم شهناز جعفرى جبلى به 
شماره ملى 1291390091 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على اکبر جعفرى جبلى به شماره ملى 5659574173 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : صدور هر گونه اسناد و اوراق تعهدآور همواره با امضاء متفق رییس 
هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود . بازرسان خانم هلیا جعفرى جبلى به شماره ملى 1273598301 به سمت بازرس اصلى به مدت 2 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 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 (1194283)

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى پراید تیپ جى تى ایکس آى مدل 
1383 بنزینى به شماره موتور 01057157 و شماره شاسى 
S1412283433518  به شــماره پالك 13 - 156 ج 12 
متعلق به امیر مبلغ به شماره ملى 0031818439 فرزند احمد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت کشــت و صنعت على مردان زاینده رود ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 68068 و شناســه ملى 14004289298 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/06/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - احمدرضا صادقیان خشوى به شماره ملى 
6209938574 بسمت رئیس هیئت مدیره ، ریحان محمدى خشوئى 
به شماره ملى 6209890512 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ، مهسا 
صادقیان خشوئى به شماره ملى 1273261739 بسمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق عادى 
و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمى منفردا با امضاء ریس هیات مدیره (احمدرضا صادقیان 
خشوى) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. - سیدمحمدرضا نکته 
دان به شــماره ملى 1284954110 بســمت بازرس اصلى و زهرا 
انصارپور به شــماره ملى 1270492772 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1194282)

روى موج کووید-19

با تاکید مقامات سازمان جهانى بهداشت و صندوق 
کودکان ملل متحد بر آغاز فعالیت حضورى مدارس 
در شمارى از کشورها، معلمان و کارکنان مدارس در 
اولویت تزریق واکســن قرار گرفتند تا زمینه براى 

حضور در کالس هاى درس فراهم شود.
در ســطح جهان، حدود 131 میلیون دانش آموز در 
11 کشور، ســه چهارم از فرصت آموزش حضورى 
خود را در فاصله مارس 2020 تا ســپتامبر 2021 از 
دست داده اند. در میان آنها، 59 درصد- یا نزدیک به 
77 میلیون نفر- تقریبا تمام زمان آموزش حضورى 

را از دست داده اند.
در ایتالیا حدود چهار میلیون دانش آموز با پایان یافتن 
تعطیالت تابستانى به کالســهاى درس بازگشته و 
معلمان ملزم شده اند تا "برگ عبور سبز" ارائه دهند. 
دولت ایتالیا مصمم است تا از هر گونه تکرار آموزش از 
راه دور جلوگیرى کند. مدارس 10 منطقه از 20 منطقه 
این کشور از روز دوشنبه (ســیزدهم سپتامبر) سال 

تحصیلى جدید را آغاز کردند.
در پاکستان نیز فعالیت مدارس، کالج ها و دانشگاه ها 
از روز پنج شنبه (شانزدهم سپتامبر) از سر گرفته شد. 

در ایالتهاى پنجــاب و خیبر پختونخوا، کالس هاى 
آموزشى با حضور 50 درصد از دانش آموزان تشکیل 
شده است. ، به گفته مرکز فرماندهى و عملیات ملى 
پاکستان تمامى دانش آموزان، کارکنان آموزشى و 
غیر آموزشــى ملزم بوده اند تا 15 سپتامبر اولین ُدز 
واکسن کرونا را تزریق کنند. پس از 15 اکتبر نیز تنها 
دانش آموزان واکسینه شده مجاز به ورود به کالسهاى 

درس خواهند بود.
مــدارس ابتدایى در ایالــت اوتاراکنــد هند پس از

 ماه ها تعطیلى به دلیل همه گیرى کروناویروس در 
21 سپتامبر سال جارى (2021) بازگشایى مى شوند. 
طبق دستورالعملى که روز شنبه (هجدهم ستامبر) 
اداره آموزش مدارس این ایالت صادر کرد، کالسهاى 
مقاطع اول تا پنجم تنها سه ســاعت در روز برگزار 
مى شوند و دانش آموزان اجازه بردن غذا و خوراکى 

به مدرسه ندارند.
طبق این دستور، امکان آموزش آنالین نیز در اختیار 
دانش آموزان این کالس ها قرار مى گیرد. همچنین 
مدیران مدارس باید از بهداشت کامل نقاط مختلف 
مدرسه از جمله کالس درس، ادارات، کتابخانه ها و 

سرویس هاى بهداشتى اطمینان حاصل کنند. دانش 
آموزان و کارکنان مدرسه نیز همگى باید از ماسک 

استفاده کرده و فاصله اجتماعى را رعایت کنند.
در حالى که دانش آموزان و دانشــجویان در سراسر 
بریتانیا پــس از دو ماه تعطیالت تابســتانى، خود را 
براى سال تحصیلى جدید آماده کردند اما کارشناسان 
هشدار داده اند که با تجمع کودکان و بزرگساالن در 
کالس هاى درس، احتمال دارد موارد ابتال به ویروس 
کرونا افزایش یابد. از روز 9 اوت که محدودیت هاى 
کووید تا حدى برداشته شد، موارد ابتال به بیمارى در 
اسکاتلند همه هفته دو برابر شده است و این موضوع 
مطرح است که بازگشایى آموزشگاه هاى اسکاتلند از 
نیمه ماه اوت، افزایش مــوارد ابتال به کووید-19 را 
سبب شده اســت. با توجه به اینکه بیشتر شاگردان 
مدارس در انگلیس (بخشى از بریتانیا)، ولز و ایرلند 
شمالى از روز دوشنبه (ششم ســپتامبر) به مدارس 
باز گشته اند، والدین نگران  هســتند که در صورت 
ابتالى فرزندانشان به ویروس کرونا در حین تحصیل 
چه باید بکننــد.در انگلیس، آموزشــگاه ها از این به 
بعد ملزم نیســتند براى کاهش تماس شــاگردان، 

آن ها را بــه اصطالح در «حباب»هــاى محدود به 
کالس درس نگه دارند. اصطالح حباب هاى دانش 
آموزى در انگلیس به سال گذشته و اوج همه گیرى 
کرونا در این کشــور باز مى گردد کــه در آن زمان 
به مدارس گفته شــد، محصــالن را در گروه هاى 
مجزا از هم دســته بندى کنند به طوریکه هر دانش 
آموز فقط با هم گروهى هاى خودش مى توانســت 
تعامل داشته باشــد و ادغام و ارتباط گرفتن اعضاى 
گروه هاى مختلف با هم به منظور جلوگیرى از ابتالى 
خوشه اى به کرونا، ممنوع بود. همچنین در بازگشایى 
فعلى، اجبار استفاده از ماسک و قرنطینه هم لغو شده 
است اما از کلیه شاگردان دبیرستانى دعوت شده که 
به طور منظم هر سه تا پنج روز آزمایش سریع ویروس 
کرونا را انجام دهند. هم زمان با ماه سپتامبر و آغاز سال 
تحصیلى جدید در ترکیه از روز دوشنبه (15 شهریور) 
دانش آموزان ترکیه اى پس از حدود یک سال و نیم 
دورى از کالس هاى درس، سال تحصیلى جدید را با 
حضور در مدارس آغاز کردند. 18 میلیون دانش آموز 
ترکیه اى در حالى به استقبال از سال تحصیلى جدید 
رفتند که از ماه  پیش واکسیناسیون کودکان باالى 12 
سال نیز در این کشور در دستور کار قرار گرفته است. 
با این حال، آموزش و پرورش ترکیه یک کتابچه 24 
صفحه اى آماده کرده و در اختیــار مدارس قرار داده 
است که راهنماى پیشگیرى از اوج گیرى کووید-19 
پس از بازگشــایى مدارس اســت. وزارت آموزش 
و پــرورش ترکیه همچنین اعالم کــرد که با وجود 
بازگشایى مدارس، معلمان و دانش آموزان نمى توانند 

در کالس ها و حیاط مدرسه تجمع کنند.
در این میان وزارت آموزش ســنگاپور روز شــنبه 
(هجدهم سپتامبر) با توجه به افزایش موارد ابتال به 
بیمارى کووید-19 از مجازى شدن فعالیت مدارس 
مقطع ابتدایى خبر داد. قرار است دانش آموزان این 
مقطع تحصیلى از 27 سپتامبر تا ششم ماه اکتبر به 

صورت آنالین آموزش ببینند.
افزایش مجدد موارد ابتال به کروناویروس در سنگاپور 
موجب شــده تا زمان بازگشــایى مدارس و حضور 
فیزیکى دانش آموزان در کالسهاى درس به تاخیر 

افتد.

مقررات کشورهاى مختلف 
براى بازگشایى مدارس در سایه کرونا

کارشناســان فناورى مى گویند: بحران کووید-19 نه تنها سازمان ها را به 
تسریع تحوالت دیجیتالى خود مجبور مى سازد، بلکه نحوه کار کارمندان را 

نیز براى همیشه تغییر مى دهد.
«یگل تامپسون»، معاون بازاریابى محصول شرکت «بلک برى» مى گوید: 

این موقعیت ها در زمان هاى غیرعادى ایجاد مى شوند.
وى افزود: اکثر سازمان ها در صورت شکست یک مرکز داده یا منطقه، داراى 
برنامه هاى تداوم کســب و کار هستند، اما موضوع بى ســابقه زمانى پیش 
مى آید که همه چیز از دسترس خارج مى شود. در دوران همه گیرى کووید-19، 
سازمان ها مجبور شدند براى جمعیت عظیمى از کارمندانى که هرگز براى کار 

در خانه آموزش ندیده اند، راه حلى بیابند.
تامپسون گفت: این یک استراتژى دفاعى اســت، اما مردم در حال حاضر 
دورکارى را براى بلند مدت در نظر گرفته اند. به تصور من همه چیز به دلیل 

این رویداد تغییر کرده است.
«برایان روبیسون»، مدیر ارشد بازاریابى محصول در بلک برى هم اظهار 
داشت: یکى از چالش هاى پیش رو این است که بسیارى از سازمان ها لپ 

تاپ کافى براى توانمندسازى همه کارمندان خود براى دورکارى ندارند.
روبیسون مى گوید: بنابراین سازمان ها باید به دستگاه هایى تکیه کنند که 
متعلق به آنها نیست و سازمان نمى تواند آنها را مدیریت یا به آنها اعتماد کند. 
همچنین سازمان ها از وقایعى که در شبکه خانگى مى گذرد، اطالعى ندارند.
روبیســون گفت: براى بهره ور بودن در خانه اولین چیزى که مردم به آن 
احتیاج دارند، دسترسى ایمن به محیط شرکت است؛ به گونه اى که گویى 

در دفتر کار هستند.
وى خاطرنشان کرد: مدیران متوجه مى شوند که افرادى که در خانه کار مى 
کنند مى توانند به همان اندازه اى که در اداره کار مى کنند، مثمر ثمر باشند.

روبینسون افزود: به تصور من مسئله این نیست که کجا باید کار کنیم. بلکه 
فکر مى کنم باید به واقعیتى برسیم که استعدادهاى مناسب را بدون توجه به 

مکانى که هستند استخدام کنیم.
وى ادامه داد: شرکت ها هم متوجه شده اند که دیگر مجبور نیستند هزینه اى 
براى تهیه فضاهاى ادارى گران قیمت بپردازند. این موضوع شبیه تحولى 

است که تلفن همراه ایجاد کرد.

کرونا نحوه کار سازمان ها را 
براى همیشه تغییر مى دهد
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دانشــمندان مى گویند عوامل مختلفى بر فصلى شدن یک بیمارى 
تاثیر گذار هستند.

در طول دهه 1940 و 1950 میالدى همزمان با شدت گرفتن همه 
گیرى فلج اطفال در آمریکا بسیارى از والدین کودکان خود را از رفتن 
به استخر هاى عمومى باز مى داشــتند، زیرا تصور مى کردند، چون 
همه گیرى این بیمارى در طول تابستان شدت مى یابد، آب یکى از 

موارد انتقال این بیمارى است.
در ســال 2001 یک دانشــمند آمریکایى اعالم کرد احتمال زیاد 
بسیارى از بیمارى هاى عفونى با تغییرات فصول خطر ابتال به آن ها 
افزایش مى یابد. براى مثال، همزمان با تغییر الگوى تابش خورشید، 
این موضوع بر تغییرات هورمونى تاثیر گذاشــته و باعث کاهش یا 

افزایش آسیب پذیرى فرد در مقابل بیمارى مى شود.
یافته هاى محققان امروزه نشان داده است بیمارى هاى حاد عفونى 
که به صورت سریع و کوتاه مدت منتشــر مى شوند، مانند: آنفلوانزا 
تابع فصول اســت و بیمارى هاى عفونى مزمــن مانند اچ آى وى 
(HIV) که به صورت طوالنى مدت فرد را درگیر مى کند وابستگى 

به فصل ندارد.
به طور سنتى تصور مى شود بیمارى هاى فصلى با شرایط محیطى 
نیز ارتباط دارد. براى مثــال، اوج همه گیرى ســرخک مربوط به 
ماه هاى بازگشایى مدارس است که دانش آموزان به صورت متراکم 
در کالس هاى درس حضور بهم مى رسانند و ویروس توان انتقال 
باالیى دارد. با این حال، درباره بیمارى مانند فلج اطفال نمى توان آن 

را به فصل مخصوصى مرتبط دانست.
همچنین در ابتدا تصور مى شد کووید 19 همانند ویروس آنفلوانزا در 
فصل پاییز و زمستان شدت یابد، در حالى که گذر زمان و جهش هاى 
ژنتیکى رخ داده در این ویروس (مانند دلتا) نشان داد که در فصول 

گرم سال نیز ویروس کرونا توانایى انتقال باالیى دارد.
چهار عامل در فصلى شدن یک همه گیرى دخیل است که شامل: 

1- عوامل محیطى مانند دما و رطوبت هوا که مى تواند باعث بروز 
بیمارى هایى مانند آنفلوانزا شود.

2- رفتار میزبان مانند: تراکم دانش آموزان در کالس هاى درس که 
باعث گسترش سرخک مى شود.

3- شرایط زیست محیطى که باعث رشد بهتر عوامل بیمارى زاى 
مرتبط با بیمارى وبا مى شود.

4- ریتم هاى بیولوژیکى فصلى که باعث آســیب پذیرى بیشتر یا 
کمتر افراد در برابر عوامل بیمارى زا مى شود.

زوال عقلى یا دمانس واژه اى است که به طیف گسترده اى از عالئم که 
شامل اختالل مزمن مرتبط با آسیب به مغز است، اشاره دارد. آلزایمر 
رایج ترین دلیل بروز زوال عقل است به طوریکه در آن فرد از مشکالت 
حافظه و دیگر توانایى هاى شــناختى رنج مى برد و باعث اختالل در 

زندگى روزمره اش مى شود.
گرچه هیچ راهکار درمانــى قطعى براى آلزایمر وجود نــدارد، اما با 
تشخیص به موقع بیمارى مى توان از پیشــرفت آن جلوگیرى کرد. 
بیشتر مردم عالئم آلزایمر را با از دست دادن حافظه مى شناسند. با این 
حال، تحقیقات نشان داده است از دست دادن حافظه نخستین عالمت 

ابتال به این بیمارى نیست.
از دســت دادن حافظه در آلزایمر دیررس نخســتین عالمت غالب 
محسوب مى شود. محققان مى گویند این پژوهش نشان داد مشکالت 
نورولوژیک و افسردگى نخستین عالئمى است که در بیماران آلزایمرى 
بروز مى کند. با این حال، متاسفانه تشخیص افسردگى در بیماران مبتال 
به آلزایمر دشوار اســت، زیرا زوال عقلى مى تواند با عالئم افسردگى 
همپوشانى داشته باشد. از عالئم مشترك افســردگى و زوال عقلى 

مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 بى تفاوتى، از دســت دادن عالقه براى انجام فعالیت و ســرگرمى، 
کناره گیرى اجتماعى، انزوا و گوشه گیرى، مشکل در تمرکز کردن و 

اختالل در تفکر.
زمانى شرایط بیمار پیچیده مى شــود که بدانیم اختالالت شناختى 
بیماران مبتال بــه آلزایمر براى آن ها تشــخیص ناراحتى، ناامیدى، 
احساس گناه و دیگر احساسات مرتبط با افسردگى را دشوار مى کند. 
در حقیقت افسردگى در بیماران مبتال به آلزایمر متفاوت از افراد سالم 

است.
در بیماران آلزایمرى افسردگى ممکن است کمتر شدید باشد و عالئم 
به صورت طوالنى بروز نکند. همچنین این افراد کمتر از دیگر بیماران 

مبتال به افسردگى اقدام به صحبت درباره خودکشى مى کنند.
از آنجا که هنوز دلیل اصلى بروز آلزایمر ناشــناخته اســت، راهکار 
مشــخصى براى جلوگیرى از ابتال به آن وجود نــدارد. با این حال، 
متخصصان مى گویند داشتن یک سبک زندگى سالم مى تواند خطر 

ابتال به این بیمارى را کاهش دهد. 

 A،B،O محققان دانشگاه هاروارد به بررسى رابطه گروه هاى خونى
با مشکالت قلبى عروقى ناشى از کووید 19 پرداختند. در این مطالعه، 

409 فرد مورد مطالعه واقع شدند
 O در مقایسه با گروه خونى AB و A بررسى ها نشان داد گروه خونى
با افزایش 2/5 برابرى احتمال بروز مشــکالت قلبى عروقى ناشى از 

کووید 19 روبرو است.
همچنین این نتیجه حاصل شد که درحالیکه گروه خونى A با افزایش 
احتمال بروز مشکالت قلبى عروقى روبرو اســت، گروه خونى O با 
کاهش احتمال مشکالت قلبى عروقى ناشى از کووید 19 مرتبط است. 

در مطالعه اخیر هم مشخص شده بود که گروه خونى A در مقایسه با 
گروه خونى O با ریسک باالتر نارسایى تنفسى روبروست.

بال هایى که نخوردن
 آب کافى بر سرتان مى آورد

چرا برخى بیمارى  ها
 فصلى هستند؟

همپوشانى افسردگى و  آلزایمر

2 گروه خونى 
مشکالت قلبى بیشترى دارند

عالقه نداشتن به نوشیدن آب به مقدار مورد نیاز بدن، یک 
بحران محسوب مى شود که آسیب هاى جبران ناپذیرى 
به دنبال دارد. در این گزارش برخى از این آسیب ها اشاره 

مى کند.
اضافه وزن

ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد، اما نادیده گرفتن آب 
مى تواند باعث احتباس موقت و افزایش وزن شود. وقتى 
آب کافى نمى نوشید، بدن شما هر قطره را نگه مى دارد تا از 

کم آبى شدید جلوگیرى کند.
انرژى کم

عدم نوشیدن آب باعث بى حالى و خواب آلودگى مى شود. 
شما باید طى روز با مصرف مقدار زیادى، هیدراته بمانید. اگر 
این اتفاق نیفتد، به کم آبى مبتال مى شوید و سطح انرژى 

شما کاهش خواهد یافت.
از دست دادن تمرکز

تمرکز یکى از اجزاى ضرورى زندگى است، زیرا توانایى ها 
و عملکرد هاى مغز تا حد زیادى به 80 درصد آب بستگى 
دارد، حتى کم آبى بدن توانایى هاى آن را مختل مى کند، 
یک مطالعه در مجله تغذیه نشــان داد که نوشــیدن آب 
مى تواند به از دست دادن تمرکز و افزایش توجه جلوگیرى 

کند.
افزایش خطر سکته مغزى

کم آبى بدن نه تنها مى تواند باعث سکته مغزى شود، بلکه 
بر اساس یک مطالعه بر اختالالت قلبى عروقى نیز تأثیر 

مى گذارد.
تغییر خلق و خو

دو مطالعه از دانشگاه کنتیکت بر روى مردان و زنان نشان 
مى دهد که هنگام ترك مصرف آب احساس ترس مى کنید. 
کسانى که دچار کم آبى هستند، تحت تأثیر تغییرات خلقى 

و خستگى قرار مى گیرند.

احساس گرسنگى
بسیار متداول است که گرسنگى را با کم آبى بدن مرتبط 
کنید. بهترین کار نوشیدن مقدارى آب است. آب بنوشید 
و 20 دقیقه منتظر بمانید تا میان وعده اى را که منتظر آن 

بودید، میل کنید.
سردرد

عدم نوشیدن مقدار الزم آب روزانه باعث سردرد مى شود.
وضعیت بد پوست

آب به پوست شــما کمک مى کند و هنگامى که به اندازه 
کافى آب مصرف نمى کنید، کالژن شروع به ترك خوردن 
و اتصال به یکدیگر مى کند و خطوط و چین و چروك هاى 

ظریف را بیشتر نمایان مى کند.
ما به آب متکى هستیم تا ما را به اندازه کافى هیدراته نگه 
دارد، بنابراین هنگامى کــه آن را نادیده مى گیرید، انتظار 
داشته باشید دهان، پوست و هر چیز دیگرى خشک تر از 

حالت عادى باشد.
سختى در هنگام ورزش

بدن شــما نمى تواند بدون آب کافى کربوهیدرات ها را به 
انرژى تبدیل کند و طبق گفته انجمــن فیزیولوژى، کم 
آبى بدن مى تواند شما را در حین ورزش دچار مشکل کند 

و مایعات ناکافى در بدن نیز مانع تجزیه چربى ها مى شود.
دشوارى در قضاى حاجت

اگر آب به مقدار کافى مصرف نکنید، ممکن اســت براى 
رفتن به دستشویى دچار مشکل شوید، زیرا در این حالت 
روده بزرگ شــما تا پنج لیتــر آب را در روز جذب و رفتن 
به دستشــویى را آســان تر مى کند و در غیر این صورت 

مشکالتى به وجود مى آید.
ضعف در عملکرد کلیه ها

بدون مصرف آب کافى دچار کم آبى شدید مى شوید و این 
مى تواند باعث  نارسایى کلیه یا سنگ کلیه شود.

لخته شدن خون و فشار خون ارتباط مستقیمى با یکدیگر دارند، زیرا فشار خون باال مى تواند 
در برخى موارد نشانه اى از تشکیل لخته باشد. عوامل زیادى مى تواند باعث افزایش خطر 

لخته شدن خون شود.
آمبولى ریوى، نارسایى کلیوى و سکته مغزى از جمله عوارض لخته شدن خون است. یکى 

از بدترین عوامل دخیل در این موضوع بى تردید استعمال دخانیات است.
دانشمندان به تازگى اقدام به انجام تحقیقات گســترده در این زمینه کردند. در بسیارى از 

کشورها مردم براى ترك استعمال دخانیات، سیگارهاى الکترونیکى مصرف مى کنند.
مطالعات دانشــمندان آمریکایى بر روى افراد بسترى شــده در بیمارستان نشان مى دهد 
ســیگارهاى الکترونیکى لزومــًا جایگزینى بهتر براى اســتعمال دخانیات نیســت. در 
همین رابطــه، محققان ســوئدى در تحقیقات خود پــى بردند ارتباط مســتقیمى میان 
لخته شــدن خــون و افزایش فشــار خــون بــا مصــرف ســیگارهاى الکترونیکى

 وجود دارد.

شواهد نشان داد استفاده از سیگار الکترونیکى حاوى نیکوتین باعث ایجاد تغییرات کوتاه 
مدت آنى در این افراد مى شــود. به طور میانگین میزان لخته شدن خون در این افراد پس 

از 15 دقیقه به میزان 23 درصد افزایش یافت و پس از 60 دقیقه به سطح عادى بازگشت.
همچنین رگ هاى خونى این افراد پس از اســتفاده از ســیگار الکترونیکى به طور موقت 
تنگ تر شــد. ضربان قلب این افراد نیز از 66 ضربه در دقیقه به 73 ضربه افزایش یافت. 
محققان دریافتند که میزان فشــار خون این افراد از 108 میلى متر جیوه به 117 میلى متر 

افزایش یافت.
دانشمندان مى گویند استفاده از ســیگار الکترونیکى به تازگى در جهان رایج شده و هنوز 
تحقیقات درباره مضرات آن به طور کامل انجام نشده است. ما در پژوهش خود شاهد آن 
بودیم که سیگارهاى الکترونیکى حاوى نیکوتین خطر لخته شدن خون را افزایش داده و 

باعث تنگ شدن رگ ها مى شود.
متاسفانه امروزه بسیارى از مردم از سیگارهاى الکترونیکى به عنوان راهکارى بى خطر براى 
ترك استعمال دخانیات استفاده مى کنند. این در حالى است که این سیگارها بى خطر نبوده و 

مى تواند سالمت بدن را مخاطره بیندازد. 

مصرف سیگار الکترونیکى باعث سکته قلبى مى شود

تخم مرغ یکى از خوراکى هایى است که به دلیل وجود 
مواد مغذى، کمیــاب و نادر به عنوان یک ســوپرغذا 
 D شناخته شده اســت. تخم مرغ ها سرشار ازویتامین
هستند. این نوع ویتامین باعث جذب بهتر کلسیم دربدن 
مى شود و همچنین به هضم بهتر غذا هم کمک مى کند.

ویتامین E موجود در تخم مرغ ها یکــى از انواع آنتى 
اکسیدان ها است. به همین علت مصرف تخم مرغ ها  
باعث ازبین رفتن رادیکال هاى آزاد بدن (عامل اصلى 

ابتال به انواع سرطان) مى شود. 
یکى دیگر از ویتامین هاى مهم در تخم مرغ ویتامین 
A است که برخى از افراد به نام رتینول هم مى شناسند.  
ویتامین A در تخم مرغ و مواد غذایى مانع از آســیب 

رسیدن به شبکیه چشم مى شود.
ویتامین ب12 موجود در تخــم مرغ براى گلبول هاى 
قرمز خون بسیار ضرورى اســت. کمبود این ویتامین 
باعث اختالل در انتقال اکسیژن، مواد غذایى و همچنین 
کم خونى در فرد مى شــود. متخصصان تغذیه توصیه 
مى کنند افراد مى توانند تخم مرغ را جایگزین داروهاى 

شیمیایى (قرص و آمپول) ب 12 کنند.
مطالعات بر روى تخم مرغ نشــان مى دهد مصرف 

 HDL این خوراکى باعث افزایش 10 درصدى
(کلسترول خوب بدن) شده و همچنین موجب 
کاهش ابتال بــه بیمارى هاى قلبى_عروقى 

مى شود.

یکى  از مواد مغذى در تخم مرغ ها آمینه اسیدها هستند. 
مطالعات و آزمایش ها نشــان مى دهد آمینه اسیدهاى 
موجود در تخم مرغ موجب کاهش استرس و اضطراب 

مى شود.
تخم مرغ آبپز به دلیل وجود مواد پروتئینى وآمینه اسیدها 
موجب تقویت ماهیچه ها مى شود به همین علت شما 
مى توانید براى تقویت ماهیچه هاى خود از تخم مرغ آبپز 

در صبحانه یا بعد از ورزش هاى تقویتى استفاده کنید.
روى موجود در تخم مرغ باعث جلوگیرى از اسهال حاد 
در کودکان مى شــود  همچنین در بهبود زخم حیاتى 

کمک مى کند.
تخم مرغ حاوى زینک است که این ماده مفید براى رشد 

مو وهمچنین جلوگیرى از ریزش مو بسیار موثر است.
 

در طول روز خیلى گرسنه مى شوید؟تخم مرغ جلوى ریزش مو را مى گیرد 
 اگر بیشــتر اوقات به دلیل گرســنگى ناگهانى، در حال خوردن 
میان وعده هستید، زمان آن فرا رسیده است که در برنامه غذایى 
خود تجدیدنظر کنید و غذاهاى سیرکننده را به رژیم خود بیافزایید 

تا احساس گرسنگى کمتر به سراغتان بیاید.
منظور از غذاهاى سیرکننده، غذاهاى کامل و فرآورى نشده اند که 
حاوى مواد مغذى مانند فیبر، پروتئین و چربى هاى سالم هستند. در 
این مطلب، چهار ماده غذایى سالم و در عین حال سیرکننده به شما 
معرفى مى شود که با مصرف آنها مى توانید تا حد زیادى گرسنگى 

خود را کنترل کنید.
1.آجیل

آجیل  در دسته   مواد غذایى سیرکننده به شمار مى آید و مى توان آن 
را بدون نگرانى در یک رژیم غذایى سالم گنجاند. آجیل سرشار از 
اسیدهاى چرب امگا 3 و 6 است، سرشار از مواد مغذى تقویت کننده 
مانند کلسیم و حاوى هر سه درشت مغذِى پروتئین، کربوهیدرات و 
چربى است. سعى کنید مخلوطى از مغزهاى مختلف مانند گردو، 
بادام و فندق را مصرف کنید. مصرف این نوع از آجیل، طیف وسیعى 

از مواد مغذ ى را در اختیار شما قرار مى دهد.
2.ماهى

میزان باالى پروتئین و امگا 3 موجود در ماهى هاى چرب (مانند 
ماهى تن یا ماهى آزاد) یک گزینه عالى براى جلوگیرى از گرسنگى 
است. اسیدهاى چرب موجود در غذاهاى دریایى، سالمت قلب را 
ارتقا مى دهند و از سالمت مغز نیز پشتیبانى مى کنند. جالب است 
بدانید ماهى عالوه بر خاصیت سیرکنندگى، در تقویت و بهبود خلق 

و خو نیز مؤثر است!

3.تخم مرغ
تخم مرغ منبع عالى پروتئین با کیفیت باال است. یک مطالعه در 
سال 2011 میزان سیرى افرادى را که براى وعده ناهار تخم مرغ، 
گوشت مرغ و سیب زمینى مى خوردند را مورد آزمایش قرار داد؛ در 
این بررسى مشخص شــد که تخم مرغ به طور قابل توجهى اثر 
سیرى بیشترى نسبت به سیب زمینى دارد! براى بهره مندى کامل از 
ارزش غذایى تخم مرغ، مى بایست هم زرده و هم سفیده تخم مرغ 

را مصرف کنید تا امگا 3 و حداکثر پروتئین آن را دریافت کنید.
4.سبزیجات 

بررسى ها نشان مى دهد ســبزیجات در عین اینکه غنى از فیبر 
هســتند، مى توانند به راحتى حجم غذا را نیز افزایش دهند. سعى 
کنید نیمى از بشــقاب غذایى خود را با ســبزیجات پــر کنید (با 
سبزیجات برگ دار شروع کنید، سپس سایر سبزیجات با رنگ هاى 

مصرف ســبزیجات مختلف را امتحان کنید). 
احســاس به شما کمک مى کند  تــا 
داشــته باشید ســیرى بیشــترى 
درشت مغذى ها و در مصرف ســایر 
تعادل را حفظ کنید.

ن ویتامین
 همچنین
یه توصیه
داروهاى

 مصرف
HD

ب 

ین، کربوهیدرات و 
ختلف مانند گردو، 
جیل، طیف وسیعى 

ى هاى چرب (مانند 
وگیرى از گرسنگى

ى، سالمت قلب را 
ى کنند. جالب است 
قویت و بهبود خلق 

مصرف ســبزیجات مختلف را امتحان کنید).
احســاس به شما کمک مى کند تــا 
داشــته باشید ســیرى بیشــترى
درشت مغذى ها و در مصرف ســایر
تعادلرا حفظ کنید.

آرتروز گردن و شانه سبب خشکى و ســفتى عضو مى شود. در 
آرتروز گردن، شــخص در چرخاندن سر و خم شدن مشکل پیدا 
مى کند یا حتى ممکن اســت در حرکات بازوها دچار محدودیت 
شود.اگر شــخصى دچار آرتروز شــانه باشــد، ممکن است در 
فعالیت هاى روزانه خود مثل پوشیدن لباس، شانه کردن مو یا حمام 
کردن دچار مشکل شود.اگر این شخص تحت درمان آرتروز گردن 
قرار نگیرد، این خشکى و سفتى بدتر مى شود و محدوده حرکت او 

به مرور زمان کاهش مى یابد.
آرتروز گردن و شانه مى تواند منجر به ضعف یا بى حسى یا احساس 
گزگز در بازوها ، دست ها و انگشــتان شود. به دلیل تغییراتى که 
آرتروز ایجاد مى کند، ممکن است اعصاب گردن تحت فشار باشد. 
اگر اعصاب تحت فشار باشد، پیام هاى عصبى به بازوها و دست ها 

نمى رسد، در نتیجه ماهیچه ها به طور مناسب منقبض نمى شود 
و فرد مبتال، توانایى گرفتن اشیا را نخواهد داشت. در موارد شدید، 
ضعف عضالت و احساس گزگز تا پاها هم پیش مى رود و فرد در 
راه رفتن و حفظ تعادل بدن و کنترل ادرار خود مشکل پیدا مى کند 

و دچار تکرر ادرار مى شود.
در آرتروز گردن بســته به شــدت آسیب مفاصل، اســتفاده از 
گرما، یخ، اســتراحت و فیزیوتراپى ، ازن تراپــى و... مى تواند به 
کاهش عالیم کمک زیادى کند. انجام حرکات کششــى آرام، 
کمک زیــادى به بازگردانــدن قدرت عضــالت و از بین رفتن 
خشــکى عضالت مى کند. تجویز برخى داروها توسط پزشک 
براى انجام فعالیــت هاى روزمــره و خواب مناســب صورت

 مى گیرد.
اگر دردهاى شدیدى وجود داشته باشد یا اعصاب تحت فشار باشد، 

جراحى آرتروز گردن براى بهبود آن توصیه مى شود.
از مهم ترین اقدامات براى درمان آرتروز گردن که شاید بتوان گفت 

مهم ترین قسمت درمان دردهاى ناحیه گردن است مى توان به 
انجام نرمش هاى طبى خاصى به منظور تقویت عضالت گردن 
و افزایش قابلیت انعطاف لیگامان ها و عضالت گردن اشاره کرد.

مهم ترین علت آرتروز گردن، ضعف عضالت گردن و کم شدن 
قابلیت انعطاف عضالت گردن است. زندگى شهرى جدید موجب 
دورتر شدن انسان ها از فعالیت هاى بدنى شده است و شغل هاى 
پشت میز نشینى نه تنها موجب ضعیف شدن عضالت مختلف 
انسان مى شود بلکه به علت وضعیت بد نشستن پشت میز فشار 

زیادى به مفاصل وارد مى شود.
این عوامل در دراز مــدت موجب بروز گــردن درد و کمر درد و 
زانو درد مى شــود. نرمش هاى گردن با تقویت عضالت گردنى 
و افزایش قابلیت انعطاف لیگامان هــا و عضالت گردن موجب 
کاهش فشــار روى مهره و دیســک گردن مى شــود و تاثیر 
قابل توجهى در کاهــش و حتى حذف کامــل دردهاى گردنى

 دارد.

سفتى و خشکى گردن، از علت ها تا درمان 
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مدیرروابط عمومى شرکت فوالد مبارکه گفت: تحریم 
صنایع اصلى کشور همچون صنعت خودرو در چهار سال 
اخیر شــرایط تولیدکنندگان خودرو را دچار چالش هاى 
متعددى همچــون تأمین قطعــات و در نتیجه کاهش 
آمار تولید خودرو کرد و این فشارها منجر به عدم انجام 
تعهدات شــرکت هاى خودروســازى، نارضایتى مردم 
و در نهایت افزایــش قیمت خودرو گردیــد و این روند 

ادامه یافت.
هادى نباتى نژاد افزود: تحریم صنایع اصلى کشور همچون 
صنعت خودرو در چهار سال اخیر شرایط تولیدکنندگان 
خودرو را دچار چالش هاى متعددى همچون تأمین قطعات 
و در نتیجه کاهش آمار تولید خودرو کرد و این فشــارها 
منجر به عدم انجام تعهدات شرکت هاى خودروسازى، 
نارضایتى مردم و در نهایت افزایش قیمت خودرو گردید و 

این روند ادامه یافت.
وى تصریح کــرد: در چنین شــرایطى، تأمین نیازهاى 
شــرکت هاى خودروســاز و نیــز کارخانه هــاى تولید 
لوازم خانگى بر عهــده صنایع مــادرى همچون فوالد 
مبارکه قرار گرفت تا با تأمین ورق موردنیاز کارخانه ها که 
ازجمله نیازهاى اصلى این صنایع به شمار مى رفت، وقفه 

تولید را متوقف و نیاز بازار داخلى را تأمین کنند.
وى با بیان این که تحریم هاى ظالمانه، شــرایط کار و 
خدمت در تمام عرصه ها را دچار مخاطره کرده ادامه داد: 
با این وجود ما توانستیم با برنامه ریزى، تالش مضاعف و 
شبانه روزى بر بخش زیادى از مشکالت ناشى از تحریم 
فائق آییم و با تمرکز بر تأمین نیاز شرکت هاى داخلى و 
صنایع پایین دســت و تولید بیش از 5 هزار نوع محصول 
در شــرکت فوالد مبارکه، بخش زیادى از مشــکالت 
شرکت هاى داخلى و به ویژه شــرکت هاى خودروساز را 

تأمین کنیم.
نباتى نژاد گفت: محصوالت تولیدشده در شرکت فوالد 
مبارکه در قالب 14 محصول اساسى شامل اسلب فوالدى، 
کالف گرم و سرد و سخت و آجدار و گالوانیزه، ورق گرم 

و سرد، گالوانیزه، اسیدشویى شده، ورق قلع اندود و رنگى، 
کاربردهاى متنوع و متعددى در صنایع خودروســازى، 
لوازم خانگى، بسته بندى و ســایر صنایع دارد و توفیقات 
اخیر فوالد مبارکه در طراحى و تولید اسلب هاى موردنیاز 
در صنایع بزرگــى همچون نفــت و گاز، گام بزرگى در 

خودکفایى کشور است.
مدیرروابط عمومى شــرکت فوالد مبارکــه تاکید کرد: 
در حال حاضر شــرکت هاى فعــال در صنایع مختلف 
کشور، در زمینه موجود بودن و تأمین مواد اولیه فوالدى، 
اسلب، ورق و کناف مشکل چندانى ندارند و این مسئله 
در شــرایط تحریم مایه افتخار اســت که با وجود همه 

سنگ اندازى هاى بین المللى، چرخه صنعت در کشور در 
حوزه فوالد، خودرو و لوازم خانگى و سایر صنایع همچنان 

در حال چرخش است.
وى افزود: صنایع خودروسازى براى ساخت بدنه و رویه 
خودرو، شاسى و رینگ به محصوالت فوالدى متعددى 
نیاز دارند و در سال هاى اخیر با پیشرفت در تکنولوژى و 
فناورى، ضرورت بهره مندى از ورق هاى گالوانیزه قوت 
گرفته است؛ از همین رو، شرکت فوالد مبارکه از طریق 
خریدارى شــرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیارى، 
بخش اعظمى از نیاز خودروسازان به ورق هاى گالوانیزه 
را تأمین کرده و هم اکنون به عنــوان یکى از مهم ترین 

تولیدکنندگان و تأمین کنندگان اصلى قطعات فوالدى 
موردنیاز کارخانه هاى خودروســازى داخلــى، بیش از 
14 درصد از تولیدات محصوالت خــود را به این صنایع 

اختصاص داده است.
به گفته نباتى نژاد، شــرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم 
آمادگى خود براى تأمین ورق موردنیاز این شــرکت ها، 
تالش خود را در راستاى بهبود کیفیت و تأمین نیازهاى 
به روز خودروسازان اعالم مى دارد و امیدوار است با اراده 
دولت مبنى بر تحول در تولید خودرو و افزایش ایمنى و 
کیفیت، رضایت مردم از شرکت هاى خودروساز داخلى 

افزایش یابد.

فوالدمبارکه، پشتیبان صنعت خودروسازى کشور
کنسول اپراتورى برد اتاق کنترل آتش نشانى شرکت 
پاالیش نفت اصفهــان بعد از 50 ســال به طور کامل 

تعویض و به روز رسانى شد.
رئیس آتش نشانى شــرکت پاالیش نفت اصفهان با 
اعالم این خبر گفــت: با همــکارى اداره نگهدارى و 
تعمیرات برق- مخابرات شرکت و بهره مندى و حمایت 
از متخصصان داخلى کشــور، موفق شــدیم کنسول 
اپراتورى اتاق کنترل آتش نشــانى را (به صورت کامال 
علمى که با نمونه آمریکایى آن برابرى مى کند)، تعویض 

و به روز رسانى کنیم.
غالمرضا وکیلى بر اهمیت به روز رسانى برد اتاق کنترل 
تأکید و تصریح کرد: بدون تردید اتاق کنترل، قلب اداره 
آتش نشانى محسوب مى شود، زیرا راهنمایى و راهبرى 

نفرات و پرسنل شرکت از این طریق انجام مى شود.
وى افزود: با تعبیه سیســتم جدید، مى توان نقشه راه 
تعریف کرد و امکاناتى همچون طرح پیش بینى حادثه 
واحد ها و برنامه ریزى صحیــح در زمان وقوع حادثه را 
اجرایى کرد؛ به طورى که براى هر کدام از حوادث پیش 
بینى شده و برنامه هاى پیشنهادى، گزارش هاى مرتبط 

تهیه شــود وپس از آن، به صورت OTJ (آموزش در 
واحدهاى عملیاتى )به همکاران آموزش هاى الزم ارائه 
گردد. به عبارت دیگر با این سیستم، مى توان نقشه راه و 
راه کارهاى الزم در زمان وقوع حوادث پیش بینى شده 
را آماده کرد تا در مواقع ضرورى توسط برد من، اطالع 
رسانى هاى الزم انجام پذیرد. وکیلى شغل راهبرى برد 
اتاق کنترل آتش نشانى را بســیار مهم خواند و اظهار 
داشت: به منظور افزایش کیفیت عملکرد افرادى که در 
این جایگاه کار مى کنند، دستورالعمل هاى تخصصى 
به صورت تئورى و عملى تهیه شده تا به بهترین وجه و 

تخصصى ترین روش ها، به فعالیت بپردازند.

تعویض برد اتاق کنترل آتش نشانى 
شرکت پاالیش نفت 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از برگزارى 
مراسم اربعین امامزادگان در فضاى باز امامزادگان استان 

اصفهان و با رعایت پروتکل هاى بهداشتى خبر داد.
حجت االسالم محمدحسین بلک با اشاره به فرار رسیدن 
ایام اربعین حسینى (ع) و تسلیت این ایام اظهار داشت: با 
توجه به شیوع کرونا محیط نورانى تمامى امامزادگان و 
بقاع  متبرکه استان اصفهان آماده پذیرایى از خیل زائران 

اربعین حسینى در فضاهاى باز این اماکن است.
وى ابراز داشت: محیط نورانى تمامى امامزادگان و بقاع  
متبرکه اســتان اصفهان آماده پذیرایى از خیل زائران 

اربعین حسینى در فضاهاى باز این اماکن است و فرزندان 
و نوادگان اهل بیت (ع) آغوش خود را براى پذیرائى از 

زائران امام حسین (ع) به مهربانى گشوده اند.
وى با تاکید بر اینکه وضعیت ویژه بیمارى کرونا و لزوم 
رعایت همه پروتکل هاى بهداشتى را نباید از نظر دور 
داشت، گفت: بر این اســاس عالوه بر تشکر از حضور 
مومنانه و همراه با رعایت اصول بهداشتى که در طول 
ماه محرم و صفر زبانزد بوده و هســت تقاضا داریم تا 
هموطنان و عزاداران حسینى (ع) با مراعات کامل این 

اصول بهداشتى در مراسمات حضور یابند.

برگزارى مراسم اربعین در فضاى باز امامزادگان اصفهان 

پرداخت به روز مطالبات به شــرط ارسال الکترونیک نسخ 
موسسات انجام مى شود. 

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان با بیان این خبر گفت: 
از ابتداى امسال تا کنون 639 میلیارد ریال از مطالبات نسخ 
الکترونیک پزشکان و موسســات طرف قرارداد پرداخت 
شده است. حسین بانک افزود: تاکنون کلیه مطالبات سال 
99 موسسات بخش دولتى دانشگاهى و خصوصى استان و 
مطالبات تا پایان خرداد ماه سالجارى این مراکز پرداخت شده 
است ، همچنین مطالبات داروخانه ها تا تیرماه 1400 تسویه 
شده است. وى با اشاره به اســتقرار نسخه نویسى و نسخه 

پیچى الکترونیک در استان اصفهان گفت: درحال حاضر به 
طور میانگین 96 درصد از مراکز پاراکلینیک و 85 درصد از 
مطب ها  در طرح نسخه الکترونیک مشارکت داشته و اسناد 

خود را به صورت الکترونیک ارسال نموده اند. 
بانک تصریح کرد: در ماه هاى اخیــر پرداخت مطالبات در 
بازه زمانى 7 روزه براى موسساتى که نسخ خود را به شکل 
الکترونیک ارسال نموده اند انجام شده است. سازمان بیمه 
سالمت تالش نموده با هدف افزایش رضایتمندى ، استمرار 
در پرداخت مطالبات و ایجاد مشــوق هاى طرح نســخه 
الکترونیک، نسخ مراکزى که به صورت الکترونیک پذیرش 

شده است را به روز پرداخت کند. 
وى اضافه کرد: امســال بابت هزینه درمان بیمه شدگانى 
که به مراکز غیر طرف قرارداد مراجعــه نموده اند در قالب 
اسناد خسارت متفرقه مبلغ 56 میلیارد ریال هزینه پرداخت 
شده است. این دسته از بیمه شــدگان با ارائه اسناد مثبته از 
جمله صورتحساب بیمارستانى ، اصل ریز اقالم و تجهیزات 
مصرفى و اصل فاکتور پروتزهاى خریدارى شده و ثبت در 
سامانه مکانیزه رسیدگى به اسناد خسارت متفرقه مى توانند 
پس از رسیدگى کارشناسى سند و صدور حواله مالى هزینه 

خود را دریافت نمایند.

پرداخت به روز مطالبات توسط بیمه سالمت

واگذارى  به اجاره یک باب دفترکار به متراژ تقریبى 37/66 از رقبات موقوفه اهل البیت (علیهم السالم) 
واقع در شاهین شهر خیابان فردوسى بین فرعى 3 و 4 شرقى را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره 
ماهیانه 8/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول 
به شماره 1400/551032 مورخ 1400/06/29

م.الف :1196365
مهدى قربانى- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان 

شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد   مرمت ، الیروبى و تعمیرات طرح هاى تغذیه مصنوعى بیاضه و مهرجان را از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله اى با ارزیابى کیفى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند 

دعوت  می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (WWW.SETADIRAN.IR) اقدام نمایند.
مبلغ پایه (برآورد اولیه عملیات اجرائی موضوع مناقصه) معادل 29,571,662,218 ریال به عدد (بیست و نه میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون و ششصد و 

شصت ودو هزار و دویست و هجده ریال به حروف)
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى معتبر حداقل پایه 5 در رشته آب از سازمان برنامه وبودجه باشد و عالوه بر آن داراى 
ظرفیت آزاد (مبلغ و تعداد کار همزمان مجاز) براى انعقاد قرارداد و اجراى کار باشند . همچنین مناقصه گر باید داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد. 
محل اجراء: خور و بیابانک روستاهاى  بیاضه ومهرجان

مدت اجراء: 8 ماه شمسى
نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف)مجري طرح: شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- معاونت حفاظت و بهره بردارى
ب)دستگاه نظارت:  مهندسین مشاور زاینداب 

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت و ارسال (تحویل) اسناد استعالم ارزیابى کیفى:
کلیه مراحل مناقصه و ارزیابى کیفى (دریافت اسناد، بارگذارى و ارسال اسناد، مدارك و مستندات الزم از طریق مناقصه گزار به مناقصه گر و گشایش پیشنهادات) 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. مناقصه گران باید جهت تهیه 
و دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى به سامانه مذکور مراجعه نمایند و مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در سامانه مذکور مهلت خواهند داشت نسبت 
به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى، تکمیل، بارگذارى و ارسال اسناد، مدارك و مستندات الزم، از طریق همین سامانه اقدام نمایند. پس از تعیین فهرست 

کوتاه مناقصه گران ، اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار آنها قرار خواهدگرفت.
روش ارزیابى کیفى مناقصه گران، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها و سایر اطالعات الزم در 

اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران مشخص شده است. 
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت  آب منطقه اي اصفهان -کدپستى 816467647 - صندوق پستى391

36615360 داخلى  2529 و2528  - فاکس: 36611073  تلفن تماس: 5ـ 

آگهی تجدید فراخوان ارزیابى کیفی مناقصه گران
(شماره فراخوان در سامانه ستاد 2000001205000025)
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