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راه رفتن هم آداب داردجزئیات بیشتر از حکم هلیاسریال «87 متر» هفته آینده روى آنتن مى رودانتقاد نماینده ویژه رئیسى از سدسازى در خوزستان بازیکن اسبق سپاهان راهى ترکیه شد؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در طول روز 
چند تخم مرغ 
مى توان خورد؟

هشدار رؤساى بیمارستان هاى اصفهان
3
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اصفهان، امن ترین 
مرکز استان
 از لحاظ زلزله

اعتقاد بر این است که مصرف بیش از حد تخم مرغ 
در روز میزان کلسترول بد بدن را افزایش مى دهد. 
این به دلیل وجود مقدار زیادى کلسترول در زرده 

تخم مرغ است. یک عدد زرده تخم مرغ حاوى 
تقریباً 200 میلى گرم کلسترول است و ...

■ 83 درصد شــهرهاى ایران در پاى گسل هاى 
لرزه زا ســاخته شــده اند و در معرض خطر زلزله 
هستند اما در حال حاضر امن ترین جاى کشور به 

لحاظ مرکز استان، اصفهان است.
■  ایران به لحاظ علم زمین شناســى یک کشور 
تحت فشار اســت؛ یعنى در زاگرس فشار دریاى 
سرخ را داریم که به اصطالح به آن صفحه عربى 
مى گوییم که  زاگرس را به ســمت شــمال فشار 

مى دهد.
■ اکثر گسل ها در کشور ما، گسل معکوس هستند، 

این گسل ها از نظر ...

  6060 هزار هنرمند اصفهانى بیکار شدند هزار هنرمند اصفهانى بیکار شدند
نتیجه اجراى یک قانون که مانع صادرات شده است؛نتیجه اجراى یک قانون که مانع صادرات شده است؛
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با انتشار بیانیه اى درباره شرایط بحرانى موج پنجم کرونا صورت گرفت؛

آزمون به لورکوزن مى رود؟
آیا شانس بایرلورکوزن براى جذب مهاجم ایرانى زنیت بیشتر از رقیب 

ایتالیایى اش است؟
سردار آزمون دوباره تبدیل به سوژه اصلى رسانه هاى نزدیک به باشگاه 
رم شده و طبق ادعاى این رسانه ها، ژوزه مورینیو از زمانى که در تاتنهام 

حضور داشت، به دنبال جذب مهاجم ایرانى زنیت بود.
در شرایطى که صفحه انگلیسى...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

75 درصد گونه هاى 
گیاهان دارویى ایران 

در اصفهان 
کشت مى شود

نیمى از  شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
به ظرفیت نهایى رسید
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محبى لژیونر مى شود؟محبى لژیونر مى شود؟
وینگر جنگنده سپاهان در محاصره پیشنهادهاوینگر جنگنده سپاهان در محاصره پیشنهادها

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت مى گردد که در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت که رأس ساعت 9صبح روز شنبه 1400/05/16 در محل دفتر شرکت به نشانى اصفهان سه راه 

سیمین خیابان سهروردى کوچه شماره 8 پالك 4 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1ـ گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالى منتهى به 1399/12/30 
2ـ گزارش حسابرس و بازرس قانونى 

3ـ انتخاب اعضاى هیئت مدیره 
4ـ بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به 1399/12/30

5ـ انتخاب حسابرس قانونى شرکت 
6ـ انتخاب بازرسان قانونى شرکت 

7ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى ها 
8ـ سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد. 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت
 دقیق ریزان مصباح حدید (سهامى خاص) به شماره ثبت 26707

هیئت مدیره شرکت

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى -  شهردار خمینى شهر 

واگذارى به اجاره یکبــاب مغازه به مســاحت تقریبى 75متر از رقبات موقوفه مســجد 
ابوالفضل(ع) واقع در شاهین شهر خیابان شیخ بهائى جنب مسجد را به مدت یکسال با مبلغ 
پیشنهادى اجاره ماهیانه 6,000,000 ریال مهلت ثبت  نام تا پایان وقت ادارى پنج شنبه مورخ 

1400/05/21 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت اول به 
شماره 1400/369557 

مورخ 1400/05/03
م.الف:1168989مهدى قربانى - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یکباب مغازه تجارى به مساحت تقریبى 32/15 از رقبات موقوفه مسجدالکریم 
واقع در شاهین شهر بلوار نبوت خیابان همت جنب مسجد را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى 
اجاره ماهیانه 9,000,000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى پنج شنبه مورخ 1400/05/31 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند. 

آگهى مزایده نوبت دوم به 
شماره 1400/370255 

مورخ 1400/05/03
م.الف:1168990مهدى قربانى - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 

(فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا 
روز شنبه مورخ 1400/05/23 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود 
را به نشانى: اصفهان، ابتداى اتوبان چمران، ابتداى خیابان بعثت، امور برق منطقه هفت، دبیرخانه، تحویل نمایند. به 

پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122651 واحد مناقصات خانم سعادت پور و جهت آگاهى بیشتر در 
مورد الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122640 دفتر امور مهندسى تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934ـ021، دفتر ثبت نام: 88969737ـ021 و 85193768ـ021 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرســانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى 

امیرانى تماس حاصل فرمایید). 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. .
* شرکت کنندگان در مناقصات مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیراینصورت مسئولیت عدم رعایت 

این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همزمان با ارزیابى (فشرده)

شماره 
مناقصه 
شرکت

شرکت مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

موضوع
 مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

400140482000093851000003

اجراى عملیات 
انتقال نیرو و 
برق رسانى به 

شبکه هاى توزیع 
برق در محدوده 
امور برق منطقه 
7 (شمال شرق)

1400/05/061400/05/131400/05/231400/05/24722,573,550

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات 
زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

موضوع مناقصه: تهیه و اجراى گابارى بلوار شهید سردار سلیمانى 
ـ مبلغ اولیه اعتبار: 10,000,000,000 ریال 

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500,000,000 ریال 
ـ مهلت ارائه پیشنهادهاى ناقصه: پایان وقت ادارى شنبه مورخ 

 1400/05/23

ـ محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
ـ محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

ـ تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 
1400/05/24

ـ مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1400/06/03
ـ اصالح جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل 

تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

نوبت اول

م.الف:1169054

انتقاد روحانى از انتقاد روحانى از 
مجلس ومجلس و

مجمع تشخیص مجمع تشخیص 
مصلحت مصلحت 

سرمربىسرمربى
تیم ملى فوتبال تیم ملى فوتبال 

به ایران به ایران 
بازگشتبازگشت

اصفهاناصفهان
آخر هفته آخر هفته 

تعطیل است؟تعطیل است؟

حال حال 
جمشید هاشم پورجمشید هاشم پور

خوب استخوب است
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ستاد مقابله با کرونا 
پاسخ مى دهد

سالروز والدت با سعادت حضرت امام هادي (ع) مبارك باد
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معاون محیط زیست دریایى سازمان حفاظت محیط زیست 
اظهار کرد: هورالعظیم با مجوز یک شــوراى باال دستى 

امنیتى به نفع شرکت نفتى چینى خشک شد.
به نوشته «همشهرى»، احمدرضا الهیجان زاده ادامه داد: 
ژاپنى ها حاضر بودند براى اســتخراج نفت در حوزه هاى 
آزادگان و یادآوران با تکنولوژى سطح باال، همانند استخراج 
در دریا از این حوزه ها بهره برداى کنند. اما چینى ها حاضر 
به انجام این کار نشــدند و بخاطر ارزان تر شــدن پروژه، 
پیشنهاد خشک شدن هور را دادند که متأسفانه یک شوراى 

باالدستى امنیتى هم آن را مى پذیرد.
الهیجان زاده گفت: شرکت ژاپنى براى استخراج نفت از 

میادین حوزه هورالعظیم مطالعات گسترده اى را انجام داده 
بود و بر اساس این طرح قرار بود همه تأسیسات نفتى در آب 

نصب شود و در آب کار کنند.
او افزود: اما در دهه 80 شرایط تغییر کرد و طرح توسعه این 
میادین به شرکت   هاى چینى سپرده شد. در سال 89 اتفاق 
ناگوارى رخ داد و به این شــرکت ها اجازه داده شد که در 

محیط غیرآبى کار کنند.
معاون محیط زیســت دریایى ســازمان حفاظت محیط 
زیست تأکید کرد: مجوز این کار از یکى از شوراهاى امنیتى 
باالدستى گرفتند. هورالعظیم با مجوز یک شوراى باالدستى 

امنیتى به نفع شرکت نفتى چینى خشک شد.

واپسین گزارش پایش مطالعات طرح جامع فوالد حاکى 
از اکتشــاف بیش از 1/2 میلیارد تن ذخیره جدید سنگ 

آهن و زغال سنگ طى سال هاى 93 تا 99 است.
بنا به اعالم روابط عمومى ایمیدرو، براســاس آخرین 
گزارش پایش مطالعات طرح جامع فوالد، طى سال هاى 
93 تا 99، در بخش ســنگ آهن 977 میلیون تن و در 
بخش زغال ســنگ، 256 میلیون تــن ذخیره جدید 

اکتشاف شده است.
عملیات اکتشاف از ســال 92 با مســاحت 250 هزار 
کیلومتر مربع در 36 پهنه و 21 استان آغاز شد و از نیمه 
دوم سال 97 وسعت اکتشــافات با افزوده شدن حدود 

400 هزار کیلومتر مربع، به 663 هــزار کیلومتر مربع 
رســید. براســاس گزارش جدید پایش مطالعات طرح 
جامع فوالد، با استخراج ساالنه 166 میلیون تن سنگ 
آهن، ذخایر کشور تقریبًا تکافوى حدود 13 سال بعد از 

افق 1404 را دارد.
گزارش جدید پایش مطالعات طرح جامع فوالد در بخش 
موازنه زنجیره حاکى است که کشور در سال 92 با کمبود 
9 میلیون تن گندله، 3/1میلیون تن کنسانتره و 400 هزار 
تن آهن اسفنجى مواجه بود، اما در پایان سال 99، حدود 
400 هزار تن کنسانتره، 14/8 میلیون تن گندله و 6/9 

میلیون تن آهن اسفنجى مازاد وجود داشت.

هورالعظیم را بخاطر نفت 
خشک کردند

تغییر موازنه زنجیره فوالد 
از کمبود به مازاد

سالم پزشکان به پول!
یک کارشــناس سالمت    خبرفورى |
مى گوید که کمبود پزشک به این دلیل است که 
پزشکان از طبابت فاصله گرفته اند و به سمت کار 
با تکنولوژى هاى جدید مثل لیزر و ســونوگرافى 
و... رفته اند تا درآمد بیشترى کسب کنند. مهدى 
اسفندیار اظهار کرد: چرا وقتى پزشکى مى تواند 
از ســونوگرافى 300 میلیون درآمد داشته باشد، 
پزشک خانواده شــود و با 20 میلیون تومان سر 
کند؟ با این روند، کل ایران هم پزشک باشند کسى 

طبابت نمى کند.

مجرى صدا و سیما
قرنطینه شد

عبدا... روا،     باشگاه خبرنگاران جوان |
مجرى تلویزیون و گزارشگر ورزشى به محض ورود 
کارکنان صدا و سیما که براى پوشش اخبار مسابقات 
المپیک وارد توکیو شدند، تست کرونایش مثبت شد 
و در یک هتل مجزا قرنطینه شده است.  طبق اعالم 
مسئوالن دهکده المپیک افراد حاضر در مسابقات در 
صورتى که تست کرونایشان مثبت شود، باید 14 روز 

در قرنطینه بمانند.

آب خوزستان 
صادر نمى شود

معاون آبرسانى ســازمان آب و برق    ایلنا|
خوزســتان، خبر انتقال آب آشامیدنى از سدهاى 
خوزستان به عراق، کویت و یا هر کشور دیگرى را 
تکذیب کرد. صابر علیدادى گفت: تصاویر منتشر 
شده مربوط به خط شــماره یک و دو انتقال غدیر 
هستند که در سال 97 این خطوط براى آبرسانى 
به شهرســتان هاى آبادان، خرمشهر، شادگان و 
سوسنگرد ایجاد شــدند. علیدادى ضمن تکذیب 
دوباره انتقال آب شیرین به کویت و بصره افزود: 
متأسفانه عده اى به صورت هدفمند با انتشار این 

شایعه، سعى در رسیدن به منافع خود دارند.

زمان اعالم نتایج کنکور 
سخنگوى سازمان سنجش    آفتاب نیوز |
آموزش کشور با بیان اینکه نتایج اولیه کنکور این 
هفته اعالم نمى شــود، تصریح کرد: نتایج اولیه 
آزمون سراسرى به صورت کارنامه تنظیم شده و در 
دهه اول مرداد ماه بر روى سایت سازمان سنجش 
آموزش کشــور قرار مى گیرد. داوطلبان مجاز به 
انتخاب رشته از نیمه اول مرداد ماه مى توانند نسبت 

به انتخاب رشته در آزمون سراسرى اقدام کنند.

استقالل با راننده زن 
به شمال رفت

  آفتاب نیوز | بازیکنان اســتقالل با دو 
دستگاه اتوبوس راهى قائمشــهر شدند تا خود را 
براى بازى با نســاجى آماده کنند. این بازى شب 
گذشــته برگزار شــد. نکته جالب در حاشیه سفر
 آبى هاى پایتخت به خطه شمال، این بود که راننده 
یکى از این اتوبوس ها خانــم بیرقدار از هواداران 
استقالل بود که از تهران تا قائمشهر رانندگى کرد 
و بازیکنان را به مقصد رساند. این قضیه براى خود 
بازیکنان استقالل هم جالب بود و آنها از اینکه یک 
خانم به خوبى رانندگــى مى کند تعریف و تمجید 

مى کردند. 

این چه مدل گزارشى بود؟!
گزارش صداوسیما از مسابقه    خبرفورى |
دیروز ناهید کیانى و کیمیا علیزاده از رقابت هاى 
المپیک بســیار عجیب بود. در این گزارش حتى 
یکبار نام کیمیا علیزاده برده نشــد و خراســانى 
گزارشــگر این رقابت به نحوى گزارش کرد که 
داوران نتیجه این دیدار را به نفع علیزاده درآورده اند. 
حریفش، رقیبش، او، خودش و... عباراتى بود که 
بیژن خراســانى در گزارش خود به کار برد تا نام 

کیمیا علیزاده در صداوسیما گفته نشود.

«بایدن» بیمار است
  ایرنا| پزشک سابق کاخ سفید در دوره هاى 
ریاست جمهورى «باراك اوباما» و «دونالد ترامپ» 
پیش بینى کرد «جو بایدن»، رئیس جمهورى کنونى 
این کشور با یک بیمارى جدى مواجه است و مجبور 
خواهد شد پیش از پایان دوره  مسئولیتش استعفا کند. 
«رانى جاکســون» در یک برنامه تلویزیونى گفت: 
بایدن گیج اســت و گم شــده به نظر مى رسد. او به 
ندرت مى تواند یک جمله پیوســته و کامل بگوید. 
بایدن باید یک آزمایش جامــع انجام دهد و نتیجه 

آن را منتشر کند.

طالبان واکسن مى خواهد!
ســخنگوى دفتر سیاســى طالبان    ایسنا|
در دوحه گفــت: این جنبــش از جامعــه جهانى و 
ســازمان هاى غیردولتى مى خواهد تا در مبارزه با 
کرونا به آنها کمک کنند. «ســهیل شاهین» گفت: 
اکنون ما بر تمام مناطق روستایى افغانستان کنترل 
داریم، نیاز به کمک پزشکى داریم. ما از کشورهاى 
جهان و ســازمان هاى غیردولتى مــى خواهیم که 
براى مقابله با بیمارى همه گیــر کرونا به ما کمک 
کنند. این ســخنگو اضافه کرد: براســاس دستور 
کمیسیون بهداشت این جنبش، در حالى که نیاز مبرم 
به واکسن کووید 19 و دســتگاه اکسیژن ساز وجود 

دارد ، هیچکس به ما کمک نکرده است.

این 15 نفر
رئیس انجمن    خبرگزارى صدا و سیما |
صنفى کارفرمایان صنعت سیمان گفت: 70 درصد 
سیمان خریدارى شــده در یکسال گذشته در کشور 
در اختیــار 15 نفر بوده اســت. رضــا جمارانیان در 
مصاحبه با رســانه ملى افزود: اســامى این 15 نفر 
کامًال مشخص اســت و بنده از واحد هاى نظارتى 
نظیر سازمان بازرسى کل کشور و وزارت اطالعات 
درخواســت مى کنم به این موضــوع ورود کنند تا 
مشخص شــود در 15 سال گذشــته چه اتفاقى در 
صنعت ســیمان افتاده و چه کســانى از این صنعت 
بهره مند شــده اند. وى افزود: عده اى با اســتفاده از 
رانــت و ایجاد فســاد، ســیمان 16 هــزار تومانى 
را بــه مصرف کننــده به قیمــت 60 هــزار تومان

فروختند.

کالب هاوس 
هک شد!

در جریان یک اقــدام هکرى بى    تسنیم|
سابقه، پایگاه داده شــبکه اجتماعى کالب هاوس 
هک شده و اطالعات کاربران آن و فهرست تماس 
تلفن همراه آنها به دســت هکرها افتاده است؛ البته 
هیچ گزارش رسمى در این رابطه منتشر نشده است. 
طبق گفته برخى از محققــان امنیتى در توییتر، کل 
داده هاى کالب هاوس هک شــده و شماره تلفن 
کاربران نیز براى فروش در دارك نت منتشــر شده 
اســت. این لو رفتن اطالعات نه فقط شامل شماره 
موبایل کاربرهاى کالب هاوس، حتى شــماره هاى 
کانتکت لیست سینک شده کاربران مى شود؛  یعنى 
حتى شــماره افرادى که در کانتکت لیست کاربرها 
بودند اما اکانت کالب هاوس نداشــتند هم در این 

دیتابیس وجود دارد.

«مالنیا» رفت!
مؤلف کتابى در مورد «دونالد     اعتماد آنالین |
ترامپ» مى گوید مدت هاســت «مالنیــا» در کنار 
ترامپ زندگى نمى کند و کســى نمى داند او اکنون 
کجاســت. «مایکل والف» معتقد است، این آخرین 
راز مبهم ترامپ به شــمار مى رود، زیرا مدت هاست 
کســى از محل اقامت مالنیا ترامپ خبر ندارد. این 
نویسنده بازگو مى کند: «مالنیا در بسیارى از مواقع 
ترامپ را همراهى نمى کند، البته زمان حضور ترامپ 
در کاخ سفید هم این اتفاق پیش مى آمد، اما اکنون 
این مسئله پرسش  هایى براى اطرافیان دونالد ترامپ 
ایجاد کرده است، گرچه فعًال کسى نمى خواهد این 

موضوع را مطرح کند.»

خبرخوان

حســن روحانى، رئیس جمهور صبح دیروز در شصت و 
یکمین مجمع عمومى سالیانه بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران گفت: اگر دو کار در اواخر سال 99 انجام 
شده بود شرایط ما بهتر بود؛ یکى اینکه مى گذاشتند در 
مذاکرات تحریم کارمان را انجام دهیم و دست و پاى ما 
را نمى بستند و ما پایان 99 توافق کرده بودیم. سند آن 

موجود است و توافق اجمالى بین ما و 1+5 روشن است. 
به هر حال یک مصوبه اى مجلس گذراند و آن مصوبه 

دست و پاى مارا بست.
وى اضافه کرد: یکى هم در بحت FATF؛ من قبًال هم 
اعالم کردم در FATF دولت کار خــود را انجام داد و ما 
از لیست سیاه خارج شــدیم. مجلس و شوراى نگهبان 
به مــا کمک کرد و یک جــاى دیگر آمــد و آن را نگه 

داشت.
رئیس جمهور تأکید کرد: برخى از مشــکالت ربطى به 
دولت ندارد و پاى دولت نوشــته مى شود. اگر اختیارات 
الزم را که قانون اساســى به ما مى دهد داشتیم ما آغاز 
سال 1400 تحریمى نداشــتیم. FATF در اختیار دولت 
نیست و یک جاى دیگر گیر کرده است. جنگ اقتصادى 
به دولت مربوط نمى شــود. جنگ اقتصادى یک نفر در 
کاخ سفید تصمیم گرفته اســت. بعضى از امور هست 
که دولت به تنهایى قادر نیست. برخى از امورى که پاى 

دولت نوشته مى شود به دولت مربوط نمى شود.

چند روز پس از بــروز بحران بى آبى در خوزســتان و 
افزایش اعتراض هاى مردمى در ایــن رابطه مقامات 
کشور براى بررسى مســائل مختلف به این استان سفر 
کردند. در همین راســتا ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور 
منتخب نیز نماینــده اى براى بررســى وضعیت آبى 

خوزستان اعزام کرد.
محمدرضا فاتحى صبح دیروز به منظور بررسى وضعیت 
ســد کرخه و ارائه تکنیک هاى نوین رها ســازى آب از 

حوضه آبى کرخه بازدید کرد.
او در حاشــیه این ســفر و در بازدید از شهرستان ها و 
روستاهاى دچار تنش آبى اظهار کرد: در حوزه مدیریت 
آب به کار کارشناسى و پرهیز از اقدامات غیر اصولى نیاز 

داریم. سرمنشأ آنچه بر سر هور آورده اند توسعه نامتوازن 
است و همواره دستگاه هاى سدساز بى توجه به معیارهاى 
توسعه پایدار و مصالح ملى و منافع مردم، به ساخت وساز 

مغایر با توسعه پرداختند.
فاتحى با تأکید براینکــه مهمترین اولویت دولت جدید 
تأمین حقابه تاالب هورالعظیم است و براى احیاى این 
تاالب باید بتوانیم با مدیریت درســت آب را به تاالب 
برســانیم، گفت: وزارت نیرو به عنوان مسئول مطالعه و 
برنامه ریزى و کارفرماى اصلى احداث ســد در کشور، 
مقصر این اتفاقات است. وزارت نیرو باید درباره تبعات 
احداث سدهاى مختلف در کشــور از جمله سد کرخه و 

محاسبه سود و زیان آنها توضیح دهد.

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) 
نشان مى دهد که تا پایان اردیبهشت ماه امسال 88 هزار 
و 153 طرح در دست اجراست که بیش از 78 درصد آنها 
کمتر از 20 درصد پیشــرفت فیزیکى دارد و بیشــترین 
طرح ها در سه گروه کاالیى «سایر محصوالت کانى هاى 
غیرفلزى»، «محصــوالت غذایى و آشــامیدنى ها» و 
«ساخت مواد و محصوالت شیمیایى» در حال اجراست.

بر اســاس این آمار از بین 88 هزار و 153 طرح در دست 
اجرا تا پایان اردیبهشت امسال حدود 68 هزار و 822 طرح 
معادل 78 درصد کل طرح ها کمتر از 20 درصد پیشرفت 
فیزیکى، 15 هزار و 725 طــرح معادل 17/8درصد بین 
20 تا 80 درصد، 3606 واحد معادل 4 درصد کل طرح ها 

بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکى داشته اند.
اخیراً مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى ایران، مسائل مربوط به تحریم و تأمین نقدینگى 
را در باال بودن تعداد طرح هاى با پیشرفت فیزیکى کمتر 
از 20 درصد را مؤثر دانسته و گفته بود که برخى هم اهلیت 

نداشتند و فقط مى خواســتند زمین را نگه دارند تا گران 
شود که در این زمینه سختگیرى ها و مشوق هایى در نظر 

گرفته شده است.

پیــش بینــى مــى شــود المپیــک توکیو یکــى از 
کم مخاطب ترین رقابت هاى المپیک را به لحاظ تعداد 

بیننده تلویزیونى رقم بزند.
بازى هاى المپیک تابستانى توکیو پس از یکسال وقفه 
به دلیل همه گیرى ویروس کرونــا از چند روز پیش در 
پایتخت ژاپن آغاز به کار کــرده و طرفداران ورزش در 
سراســر جهان از طریق پلتفرم هاى مختلف و شبکه 

اجتماعى این رویداد بزرگ ورزشى را دنبال مى کنند. 
«پاتریک کراکس» مدیر اجرایى پیشین شبکه «فاکس 
اســپورت» که هم اکنون به عنوان مشــاور رسانه اى 
فعالیت مى کند معتقد اســت المپیــک توکیو یکى از 
پایین ترین نرخ هاى مخاطب ســنتى تلویزیونى را در 

مقایسه با دوره هاى قبل خواهد داشت.
افت مخاطبــان تلویزیونى چیز جدیدى نیســت و در 

المپیک تابســتانى 2016 که در ریو برزیل برگزار شد 
نســبت به المپیک 2012 لندن، 18 درصد کاهش را به 
ثبت رسانده بود. از سوى دیگر ظهور پلتفرم هاى دیگر 
در کنار تلویزیون از آن زمان تاکنون رشــد چشمگیرى 

داشته است.  
«جى روزنســتاین» نایب رئیس بخــش برنامه ریزى 
شبکه «سى بى اس اسپورت» ضمن پیش بینى کاهش 

مجدد شمار مخاطبان تلویزیونى المپیک توکیو، اظهار 
مى کند: «تلویزیون از پنج ســاله گذشــته تا به امروز 
تغییرات چشمگیرى داشته اســت و اکنون مخاطبان 
گزینــه هــاى زیــادى از شــبکه هــاى اجتماعى تا 
ســرویس هاى نمایش آنالین را در اختیار دارند. کافى 
است به تعداد ســرویس ها نمایش آنالینى که در چند 

سال اخیر ایجاد شده اند نگاه کنید.»

 معاون کل وزارت بهداشت، تعطیلى شش روزه استان هاى 
تهران و البرز را بى فایده و در عین حال مضر دانست. 

ایرج حریرچى گفت: متأسفانه در این تعطیالت شاهد کمتر 
شدن میزان رعایت پروتکل ها و دستورالعمل هاى بهداشتى 
بودیم. وى با عنوان این مطلب که تعطیلى هاى قبلى خیلى 
مؤثر بود، افــزود: این تعطیلى حداقل فایده نداشــته؛ اگر 

نگوییم اثر مضر داشته است.
حریرچى با اشاره به اینکه میزان رعایت پروتکل ها به طور 
میانگین در کشور 44 درصد اســت، گفت: میزان رعایت 
پروتکل ها در تهران، البرز و سه استان مجاور اصلى رفت 
و آمد یعنى قم، مازندران و گیالن، زیر 40 درصد و 29 الى 

39 درصد است.
معاون کل وزارت بهداشــت ادامه داد: اگر در سطح شهر 
تهران تردد داشته باشید، ظهر و شب رستوران هاى معروف 

را مى بینید که مملو از مشترى هستند.

خبرگــزارى «ایرنا» روز گذشــته اظهارات محســن 
پورکرمانى، مدیرگروه کارشناســى ارشد زمین شناسى 
دانشــگاه آزاد را درباره زلزله خیز بودن شهرهاى ایران 
منتشــر کرد که بخشــى از آن حاوى اطالعات جدید 
در این باره بــود. آنچه در ادامه مى آیــد همین بخش از 
سخنان پورکرمانى درباره آخرین نقشه نگارى زلزله در 

کشورمان است.

■ 83 درصد شــهرهاى ایران در پاى گســل هاى لرزه 
زا ساخته شــده اند و در معرض خطر زلزله هستند اما در 
حال حاضر امن ترین جاى کشــور به لحاظ مرکز استان، 

اصفهان است.
■  ایران به لحاظ علم زمین شناســى یک کشور تحت 
فشار است؛ یعنى در زاگرس فشار دریاى سرخ را داریم که 
به اصطالح به آن صفحه عربى مى گوییم که  زاگرس را به 

سمت شمال فشار مى دهد.
■ اکثر گسل ها در کشور ما، گسل معکوس هستند، این 
گسل ها از نظر زلزله بســیار خطرناك هستند؛ چون دوره 
بازگشت طوالنى دارند. یعنى باید مدت ها انرژى جمع شود 
تا یک گسل معکوس فعال شود. بنابراین اکثر گسل هاى 

ما در ایران معکوس و رانده و خطرناك اند.
■  در تهــران تعــداد زیادى گســل وجــود دارد اما بر 
اساس مطالعات جدیدى که انجام شــده، احتمال وقوع 
زمین لرزه 7 ریشترى که قبًال توسط برخى از کارشناسان 
این حوزه گفته شده بود، بعید است. اگر هم زلزله 7 ریشترى 
داشته باشیم در گسل مشا - فشم است که خطرناك ترین 

گسلى است که از شرق تهران عبور مى کند.
■ ساختمان هاى موجود در تهران از  جمله ساختمان هاى 

کمک رسان در وقوع زلزله از قبیل بیمارستان ها و آتش 
نشانى ها دربرابر زلزله مقاوم نیستند و اگر تهران با زلزله 
مواجه شود، ساختمان هاى مراکزى که باید کمک رسانى 

را انجام دهند خود تخریب شده و از بین مى روند.

■ متأسفانه در شــمال تهران شاهد هســتیم که روى 
گسل ها خانه سازى انجام شــده است، در منطقه شمال 
تهران، گسل شمال تهران رد شده که تا کرج  امتداد دارد و 

بیش از 70 کیلومتر بعد از کرج نیز ادامه دارد.

■ در منطقه شمال تهران عالوه بر منازل مسکونى شاهد 
ساخت مراکز آموزشى دولتى و خصوصى نیز هستیم. براى 
مثال واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمى روى گسل 

شمال تهران واقع شده است.

اصفهان، امن ترین مرکز استان از لحاظ زلزله
آرمان کیانى

انتقاد نماینده ویژه رئیسى از سدسازى در خوزستانانتقاد روحانى از مجلس و مجمع تشخیص مصلحت 

پیشرفت فیزیکى 80 درصد طرح ها
 کمتر از 20 درصد!

یک پیش بینى ناامیدانه براى المپیک توکیو

تعطیلى تهران فایده نداشت
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افزایش حوزه هاى آزمون 
کارشناسى ارشد 

رئیس سـتاد برگـزارى آزمون هـاى دانشـگاه اصفهان 
گفت: حوزه هـاى آزمون سراسـرى مقطع کارشناسـى 
ارشد در این استان به منظور رعایت هرچه بهتر و بیشتر 
شیوه نامه هاى بهداشتى 30 درصد افزایش یافت. محمد 
رضا ایروانى گفت: امسـال آزمون ورودى در 10 شهر و 
17 حوزه امتحانى برگزار مى شود. وى با اشاره به ثبت نام 
52 هزار و 400 داوطلب در آزمون سراسرى کارشناسى 
ارشد در استان اصفهان، اظهار داشت: 56/3  درصد آن ها 
زن و 43/7درصد مرد هستند و مجموع داوطلبان نسبت 

به سال گذشته 9 درصد کاهش دارد.

هواکمى خنک مى شود
کارشـناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
جـوى پایدار طـى دو روز آینـده در اصفهـان پیش بینى 
مى شود و آسمان در این مدت نیمه ابرى است و وزش باد 
نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاك محلى و کاهش 
کیفیت هوا اسـت. آسـیه آقایى اظهار کرد: دماى هوا در 

اکثر مناطق بین یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت.

دلجویى ازخانواده 
یکى ازفوت شدگان کرونا 

با حضور معـاون منابع انسـانى و تحقیقـات و جمعى از 
کارکنان آبفاى استان اصفهان از خانواده مرحوم محمد 
طاهرى، یکى از فوت شـدگان ویـروس کرونا دلجویى 
شـد. طاهرى از کارکنان دفتر مدیریت بحـران، پدافند 
غیرعامل و HSE آبفاى استان اصفهان بود. از آغاز همه 
گیرى کرونا تاکنون، در حدود 600 نفر از کارکنان آبفاى 
استان اصفهان با تشخیص قطعى به کرونا مبتال شده اند.

تعویض 187 کنتور فرسوده 
187 فقـره کنتور فرسـوده در خـرداد ماه توسـط آبفاى 
منطقه 5 اصفهان تعویض شد. به گزارش روابط عمومی 
آب و فاضـالب منطقـه 5، واحد مشـترکین این منطقه 
درخرداد ماه سـال جاري اقدام به قرائت بیش از 51هزار 
و74 فقره کنتورآب نموده است که 187 فقره از کنتورها 

به دلیل فرسودگى تعویض شده اند.

سقوط کودك از خودرو 
کودك 4ساله از خودروى درحال حرکت در اصفهان به 
بیرون سقوط کرد ولى جان سالم به در برد. عباس عابدى 
سخنگوى مرکز اورژانس اصفهان با بیان اینکه این حادثه 
ساعت 15و26 دقیقه روز شنبه به مرکز اورژانس اصفهان 
اعالم شد گفت: این کودك که دچار آسیب از ناحیه سر 

و صورت شده بود به بیمارستان فارابى انتقال داده شد.

ایجاد خطوط تندروى اتوبوس  
طرح ایجاد خطوط تند رو اتوبوس هـاى حمل و نقل 
عمومى در خیابان هاى ولیعصر(عج)و عبدالرزاق شهر 
اصفهان در حال اجراسـت. مدیرمنطقه 3 شهردارى 
اصفهـان گفـت: در این طرح فضـاى سـبز میانى به 
منظور تعریـض کردن گذر حذف شـده و بـا اصالح 
هندسـى مطلـوب توقـف اتوبـوس در ایسـتگاه ها، 
عرض کمترى از خیابان را اشـغال کـرده و در نتیجه 
باعث جلوگیرى از ترافیک دیگر خودرو هاى عبورى 

مى شود.

17 هزار بازرسى 
از واحد هاى صنفى 

در سـه ماهه نخسـت امسـال از 17 هزار و 196 واحد 
صنفى و غیرصنفى در اسـتان اصفهان بازرسـى شده 
است. 17سرپرست معاونت نظارت و بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اسـتان اصفهان گفت: در این 
بازرسـى ها 1794 فقـره پرونـده تخلف صنفـى براى 
واحد هاى صنفى اسـتان اصفهان تشکیل شده است. 
اکبر عادل مرام افـزود: براى متخلفان ایـن پرونده ها 
جریمه 484 میلیارد و 192 میلیـون و 572 هزار ریالى 

در نظر گرفته شده است.

خبر

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفــت: ازدواج جوانان در 
استان اصفهان سال گذشته 10درصد و طالق نیز کمتر 

از پنج درصد نسبت به سال 98 افزایش داشته است.
حسین غفرانى افزود: سال گذشته در استان اصفهان 28 
هزار و 100 واقعه ازدواج و 10 هزار و 277 واقعه طالق 
ثبت شده که در مقایسه با سال 98 روند افزایش در این دو 

واقعه حیاتى بوده است.
وى اضافه کرد: در 2 سال گذشته شاهد روند روبه رشد 
ازدواج در اســتان اصفهان بوده ایم و شــرایط کرونا و 
محدودیت ها بر این واقعه اثر نگذاشــته است. مدیرکل 
ثبت احــوال اصفهان یادآورشــد: آمار طــالق نیز در 

این ســال روند افزایشى شــتابان در اســتان نداشته و 
بســیارى از ایــن جدایى ها مربــوط بــه ازدواج هاى

 گذشته است.
وى به تعداد وقایع ازدواج و طالق در سال 1400 اشاره 
نکرد ولى گفت: آمار دقیقى از این 2 واقعه در سال جارى 
به دلیل بررسى و پردازش نهایى نداشته ایم اما پیش بینى 

روند روبه رشد ازدواج وجود دارد.
غفرانى از کاهش فرزندآورى در استان اصفهان خبرداد 
و گفت: در ســال گذشــته 56 هــزار و 394 نفر متولد 
شده اند در حالى که این آمار در سال 98 به 61 هزار و 21 

نفر رسیده  بود.

در شش ماهه اخیر از مجموع چهار میلیون و 570 هزار 
قبض آب بهاى صادر شــده، 370 هزار قبض مشمول 

معافیت پرداخت شدند.
مدیر دفتر خدمات مشــترکین شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان گفت: از ابتداى اجراى طرح آب امید 
در تاریخ اول دى ماه سال گذشته تاپایان خرداد جارى، 
مبلغ 13 میلیارد ریال در قالــب طرح ملى"آب امید" به 

مشترکین تخفیف داده شده است. 
میثم اعالیــی افــزود: در قالب این طرح، مشــترکین 
مســکونی با متوســط مصرف کمتر از 5 مترمکعب در 
ماه مشــمول معافیت از پرداخت صورتحساب آب بها 

می شوند. 
مدیر خدمات مشترکین آبفاى اســتان اصفهان با بیان 
این که در قالب این طرح، مشترکین مسکونی بر اساس 
متوسط مصرف ماهانه به  4 دسته تقسیم می شوند عنوان 
کرد: دسته اول مشترکین کم مصرف با متوسط مصرف 
ماهانه تا 5 متر مکعب، دســته دوم با عنوان مشترکین 
خوش مصرف با متوسط مصرف بین 5 تا 14 متر مکعب، 
دسته سوم مشترکین پر مصرف با متوسط مصرف بیش 
از الگو، ( 14 متر مکعب تا دو برابر الگو) و دســته چهارم 
مشــترکین بد مصرف با میزان مصرف باالتر از 2 برابر 

الگوي مصرف هستند.

معافیت8 درصد قبوض آب بها 
از پرداخت هزینه

ازدواج و طالق در 
استان اصفهان افزایش یافت

رؤساى بیمارستان هاى استان اصفهان با انتشار بیانیه اى 
درباره شــرایط بحرانى موج پنجم کرونا، هشدار دادند که 
در صورت تــداوم بى تفاوتى و ســهل انگارى عمومى به 
زودى تعداد بیماران بدحال منتظر تخت در پشــت درب 

بیمارستان ها افزایش مى یابد.
رییسان بیمارستان ها و اعضاى ستاد واکنش سریع مقابله با 
کرونا دانشگاه علوم پزشکى اصفهان روز یکشنبه با صدور 
بیانیه اى که در پایگاه اطالع رسانى این دانشگاه قرار گرفت، 
اعالم کردند: متاسفانه خیز جدید بیمارى کووید 19 با گونه 
دلتا در اســتان به اِشــغال ظرفیت تخت هاى بیمارستانى 
موجود در همه شهرستان ها منجر شده است و ارائه خدمت 

به بیماران با ایثار کادر سالمت و به دشوارى انجام مى شود.
در ادامه این بیانیه آمده اســت: در این شــرایط خطرناك، 
بى توجهى به دستورالعمل هاى بهداشتى و ادامه برگزارى 
تجمع هــاى خانوادگى و اجتماعى و رفــت و آمدها باعث 
افزایش تصاعدى تعــداد بیماران و افزایــش مرگ و میر 

مى شود.
رییسان بیمارســتان هاى اصفهان با اشــاره به اینکه اگر 
تخت جدید از طریق بیمارستان هاى صحرایى اضافه شود، 
پرســنل مجرب براى ارائه خدمت در اختیار نخواهد بود و 
توان کارکنان موجود نیز به علت خســتگى شدید جسمى 
و فکرى روز به روز کمتر مى شود، اظهار داشتند: ما درك 

مى کنیم که اســتمرار محدودیت ها بــراى مردم باعث 
خستگى شده است اما استمرار کار شبانه روزى، مشاهده 
بیمارى و درگیرى خانواده هــا و مرگ هموطنان، مدافعان 

سالمت را نیز به شدت فرسوده کرده است.
در این بیانیه تاکید شده اســت: ما از شما هموطنان فهیم 
انتظار داریم با عدم برگزارى و حضور در تجمع هاى مختلف و 
رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى پاى این دشمن منحوس 
را به حضور و آدمکشــى در خانواده خود باز نکنید، اگر شما 
سنگر مقابله با ویروس را ترك کنید، مدافعان سالمت به 
تنهایى قــادر به محافظت از جان خیل آســیب دیدگان از 

حمالت ویروس نخواهند بود.

دبیر  اجرایى بنیاد بین المللى غدیر اســتان اصفهان 
گفت: در جلســه اى کــه نمایندگان بنیــاد غدیر با 
رئیس جمهور منتخب داشــته اند قرار بر این شد که 
در تقویم از عید قربان تا غدیــر دهه والیت و امامت 

نام گذارى شود.
حجت االســالم اســماعیل دســت افکن  دربــاره 
فعالیت هاى بنیاد بین المللى غدیر اســتان اصفهان 
گفت: بنیاد بین المللى غدیر بنیادى اســت که تحت 
نظارت مقام معظم رهبرى و ثبت اسناد کشور است و 
مسؤول آن آیت ا... صدیقى است و ائمه جمعه هر شهر 

ریاست بنیاد غدیر هر شهر را به عهده دارند.
وى خاطرنشان کرد: مردم اصفهان والیى و مذهبى اند 
و در هر زمانى از جمله دفاع مقدس حرف اول را زده اند؛ 
اصفهان در عزادارى ها و جشن ها نمونه بوده و هست و 
چه خوب است اگر برنامه هاى دهه والیت هم در این 

شهر مثل محرم گسترش پیدا کند.
دبیر  اجرایى بنیاد بین المللى غدیر اســتان اصفهان 
تأکید کرد: در عید غدیر بر بحث اطعام تأکید زیادى 

شده است و از سمت تهران اعالم شده که حتى اطعام 
خانه به خانه باشــد و چه خوب است که مردم غذاى 

امیرالمؤمنین را به چشم تبرك ببینند.
وى توضیح داد: از برنامه هاى اجرا شــده در این ر وز 
تهیه و توزیع غذا به صورت مردمى است و آمارى که  
به چشــم دیدم حدود 400 هزار پرس غذا در مناطق 
مختلف در حال آماده ســازى اســت و بیش از 600 
هزار پرس غذا در شهر اصفهان پخش خواهد شد و 
دستگاه هاى مختلف و از جمله مردم مشارکت هاى 

خوبى را اعالم کرده اند.
دبیر  اجرایى بنیاد بین المللى غدیر اســتان اصفهان 
گفت: قرار بر این است که بسته هاى نان و بسته هاى 
فرهنگى و اطعام عالوه بر سطح شهر بین کمیته امداد، 
زندان و بهزیستى پخش شــود. دست افکن مطرح 
کرد: برنامه دیگر 10 شب برنامه تلویزیونى است که 
از شب عید قربان شــروع خواهد شد و سخنرانان آن 
سخنرانان معروف استان از جمله آیت ا... طباطبائى نژاد 

و مهدوى هستند.

600 هزار پرس غذا در شهر اصفهان پخش خواهد شد

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان در 
خصوص اعمال محدودیت هــاى کرونایى در هفته 
جارى اظهار کرد: اصفهــان در روزهاى پایان هفته 
تعطیل نیســت و اگر قرار بر تعطیلى باشد، دستور آن 
از طرف ستاد کشورى ابالغ و تنها ستاد استانى کرونا 

مجاز به اعالم تعطیلى هاى کرونا است.
حجت ا... غالمى با اشــاره به رنگ بندى شهرهاى 
استان اصفهان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها 
یک شهرستان اســتان اصفهان (خوروبیابانک ) در 
وضعیت زرد و 15 شهرستان در وضعیت قرمز است و 

هشت شهرستان در وضعیت نارنجى قرار دارد.

وى با تاکید بر اینکه وضعیت اصفهان بسیار بد است، 
اظهار کرد: میزان رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 
مقابله با کرونا کمتر از 50 درصد رعایت مى شــود و 
تعداد بیماران بسترى دو برابر تعداد بیمارانى است که 
ترخیص مى شوند، هر روز تعداد بیشترى از تخت هاى 

بیمارستان ها اشغال مى شود.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: بیمارستان الزهرا براى خدمت رسانى به بیماران 
کرونا تخلیه شده و برنامه ریزى براى اینکه بیماران 
کرونا در صف انتظار براى بســترى نمانند، توســط 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان انجام مى شود.

اصفهان آخر هفته تعطیل است؟

هشدار رؤساى بیمارستان هاى اصفهان

رییس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان از خروج 60 هزار 
هنرمند استان از عرصه تولیدات صنایع دستى طى 2 سال 

اخیر در پى اجراى قانون "پیمان ارزى" خبر داد.
قانون پیمان ارزى به تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کاال 
به کشور گفته مى شــود که این تعهد طبق سندى رسمى 
موســوم به «پیمان نامه ارزى» عرضه شــده و طبق آن 
صادرکننده کاال مى پذیرد که ارز بدســت آمده از فروش 
کاال در خارج را در مدت معینى به کشور انتقال دهد و آن 
را بر اساس مقررات ارزى و نرخ تعیین شده از سوى بانک 
مرکزى به یکى از بانک هاى مجاز بفروشــد و واریزنامه 

پیمان ارزى دریافت کند.
عباس شیردل افزود: با قفل شدن صادرات صنایع دستى در 
پى اجراى قانون "پیمان ارزى"، جمع زیادى از هنرمندان 
این دیار یا به شغل دیگرى روى آورده اند یا از کشور خارج 

شده اند.
وى تاکید کرد: تولیدکننده صنایع دستى وقتى نتواند هنر 
خود را صادر کند و درآمدزایى داشــته باشد، در نهایت به 
دعوت کشورهاى خارجى لبیک مى گوید بطورى که درچند 
ســال اخیر تعداد زیادى از هنرمندان از ایران خارج شدند. 
زیرا نه تنها از هنرمند بلکه از هنر آنها نیز استقبال مى کنند.

رییس اتحادیه صنایع دستى اصفهان از منسوخ شدن هنر 
این دیار خبر داد و گفت: اجراى قانون "پیمان ارزى" از 2 
سال گذشته تاکنون، صادرات صنایع دستى را در اصفهان 

به صفر رسانده است.
 "B2B" وى تصریح کرد: با اجــراى این قانون، تجارت
صنایع دستى بطور کامال قطع شده و این در حالیست که در 
گذشته محموله هاى زیادى از صنایع دستى از اصفهان به 

کشورهاى اروپایى و حتى آمریکا صادر مى شد.
در تجارت "B2B"  که به آن "مدل تجارت به تجارت" 
گفته مى شــود، تمرکز بر فروش محصوالت و خدمات به 

شرکت هاى دیگر است.
وى خاطرنشــان کرد: قانون "پیمان ارزى" مشــمول 
کاالهایى مى شود که ارزبرى داشته باشد به این معنا که 

براى تهیه مواد اولیه و تولید آن، دولت ارز اختصاص دهد.
رییس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان اضافه کرد: با این 
وجود، دولت در هیچ دوره اى براى صنایع دستى نه ارزى 
اختصاص داده و نه در آموزش آن نقش داشته است و از این 
حیث، اجراى قانون "پیمان ارزى" براى صنایع دستى هیچ 

دلیل و توجیه منطقى ندارد.
وى بیان داشــت: صنایع دســتى جزو اقالمى است که 

مشــمول تحریم نمى شــود اما با اجراى قانون "پیمان 
ارزى"، بسیارى از هنرهاى امروز در سطح استان اصفهان 

منسوخ شده است.
شیردل با اعالم اینکه یک قانون اشــتباه عامل انباشت 
صنایع دستى در گمرك شده و تولید را با مشکل مواجه کرده 
است، افزود: یک هنرمند براى صدور کاالى هنرى خود 
باید به سمت شــبکه ارز نیمایى برود که در زمان تحریم، 

امکان برگرداندن ارز مگر در شرایط سخت وجود ندارد.
وى با اشــاره به اینکه ترکیه از جمله کشورهایى است که  
از هنر و هنرمندان صنایع دستى اصفهان بشرطى میزبانى  
مى کند که هنرشان را به هنرجویان ترکیه آموزش دهند، 
تصریح کرد: در ازاى آموزش هنر صنایع دستى، ترکیه به 
آنها اقامت رایگان به همراه خانه و امکانات رفاهى مى دهد.
رییس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان خاطرنشان کرد: 
بسیارى از هنرمندان بخاطر ســوء مدیریت ها و افزایش 
قیمت 20 تا 30 درصدى مواد اولیه تغییر شغل دادند اما به 

شغل هاى پایدار نرفتند.
شیردل افزود: قوانین صادراتى صنایع دستى عمر 40 ساله 
دارد و همین قوانین پوسیده، ضربه سختى به این صنعت 

وارد کرده است.

نتیجه اجراى یک قانون که مانع صادرات شده است؛

 60 هزار هنرمند اصفهانى 
بیکار شدند

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: درپرونده هایى 
مانند پرونده هلیا نباید تنها به یک برخورد قضایى بسنده 

شود چون باعث مى شود نوجوانان از جامعه طرد شوند.
على اصفهانى گفت: کمتر کسى ماجراى دختر نوجوان 
که با سالح ســرد در فضاى مجازى خبر ساز شده بود را 

نشنیده است.
او افزود: هلیا و دوستش که با یکدیگر دعوا مى کردند به 
همراه خانواده هایشان  فراخوانده شدند و شخصا با آن ها 
صحبت کردم و باتوجه به ســن و سال آن ها تشخیص و 

حکم داده شد تا  به مدت دو ماه، هر هفته سه جلسه براى 
آن هاکالس برگزار شود و بعد از آن دو ماه نتیجه کالس ها 

به من اعالم شود.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان عنوان کرد: کسانى 
که مرتکب جرائم خشن با سالح هاى سرد مى شوند، حتمًا 
دستگاه هاى قضایى با آن ها برخورد  قاطع مى کند، بحثى 
که در رابطه با ماجراى این دختر نوجوان پیش آمد اگر در 
کلیپ دقت کنید، اصًال قصد استفاده از آن سالح سرد را 

نداشته است.

او مطرح کــرد: من مقصر اصلى را این افــراد نمى دانم، 
مقصر اصلــى خانواده، مدرســه و نهاد هــاى عمومى 
هستند، همچنین کوتاهى هایى که توسط ما مسئوالن 
انجام شده اســت که امروز در جامعه با این جرایم مواجه 
مى شویم، باید با دید رأفت اسالمى به این موارد نگاه کنیم 
و تا جایى که در توان ما باشد، تالش کنیم این افراد را به 
جامعه بازگردانیم، نباید تنها یک برخورد قضایى شود که 
خدایى نکرده این برخورد باعث شود این نوجوانان کال از 

جامعه طرد شوند.

جزئیات بیشتر از حکم هلیا

کارشناس گیاهان دارویى سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: بیش از 60 گونه از 80 گونه 
گیاهان دارویى در کشور معادل 75 درصد در استان 

اصفهان کشت مى شود.
آیت پارساییان افزود: سطح زیر کشت گیاهان دارویى 
در استان اصفهان 3200 هکتار است که با تولید 48 
هزار تن  جایگاه پنجم کشــور را به خود اختصاص 

داده است.
وى افزود: سطح زیر کشت گل محمدى استان 3650 
هکتار است که با تولید 11 هزار تن رتبه سوم کشور و 
سطح زیر کشت زعفران در استان، 1614 هکتار است 

که با 9 تن تولید رتبه چهارم کشور را دارد.
پارساییان اضافه کرد: سطح زیرکشت گیاهان دارویى 
زعفــران و گل محمدى در اســتان اصفهان 8290 
هکتار در سال 98 بوده که در سال 99 به 9056 هکتار 

رسیده است.
به گفته وى میزان تولید گیاهان دارویى در سال 98 
معادل 6 هزار تن بوده و در ســال 99به 65 هزار تن 

رسیده است.
وى همچنین گل محمدى، زعفران، موســیر، زیره 
سبز، سیاه دانه، بابونه شــیرازى، باریجه ، آنغوزه را از 
گیاهان دارویى شاخص در استان اصفهان برشمرد و 
افزود: بیش از 12 هکتار گیــاه آلوئه ورا نیز به صورت 

گلخانه اى در اصفهان کشت مى شود.
کارشناس گیاهان دارویى سازمان جهاد کشاورزى 

استان اصفهان افزود: در سال 99، حدود 42 هزار تن 
انواع گیاهان دارویى، اسانس گالب و عرقیات گیاهى 

به ارزش بیش از 13 میلیون دالر صادر شده است.
وى گفت: به تازگى نیــز کارخانه فراورى آلوئه ورا در 
مبارکه با ظرفیــت بیش از 20 هزارتن در ســال راه 
اندازى شــده و با تولید کنندگان بصورت قراردادى 

همکارى مى کند.
پارساییان با بیان اینکه افزون بر 10 هزار بهره بردار در 
بخش گیاهان دارویى گل محمدى و زعفران استان 
مشغول به کار هســتند، افزود: پیش بینى مى شود در 
سال جارى بیش از 30 هزارتن گیاه دارویى به ارزش 

30 میلیون ریال صادر شود.
وى اضافه کرد: شیرین بیان، گالب و عرقیات، موسیر، 
زعفران، سیر، صمغ، باریجه و آنغوزه به وزن 24 هزار 
تن و ارزش 13 میلیون دالر در سال 99 به کشورهاى 
هدف از جمله آلمان، پاکســتان، کویــت، امارات، 
افغانستان، چین، سوئد، عراق، قطر،عمان و بحرین 

صادر شده است.
کارشناس گیاهان دارویى سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان افزود: همچنین ســاالنه به طور 
معمول برخى اقالم گیاهان دارویى مانند آویشــن، 
کتیرا، موسیر، زعفران، غنچه گل محمدى، اسانس 
وعرقیات، گالب،باریجه، پنیرك، زرشک و ترخون 
به کشورهایى مانند کویت، اسپانیا، چین، هند، آلمان، 

انگلستان، کانادا و ژاپن صادر مى شود.

75 درصد گونه هاى گیاهان دارویى ایران در 
اصفهان کشت مى شود

با بیش از 202 میلیارد تومان 45 دســتگاه اتوبوس 
خریدارى و به ناوگان اتوبوســرانى شــهر اصفهان 

اضافه مى شود.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
با بیان اینکه این اتوبوس ها تا چند روز آینده به ناوگان 
اتوبوســرانى افزوده مى شــود گفت: از مجموع 45 
دستگاه اتوبوس، 20 دستگاه از شرکت عقاب افشان با 
نام پارسین و 25 دستگاه از شرکت ایران خودرو دیزل 
با نام آتروس هر کدام با چهار میلیارد و 500 میلیون 

تومان هزینه خریدارى شده است.
سید عباس روحانى افزود: این اتوبوس ها با موتور بنز 

 ،(DPF) یورو4 مجهز به فیلتر جاذب ذرات و دوده
داراى امکانات رفاهــى براى افــراد توانخواه نظیر 
رمپ ویلچر و کالسکه کودك و امکان کاهش ارتفاع 
اتوبوس از یک طرف براى راحتى سوار شدن این افراد 
و کلید درخواست توقف در ایستگاه براى جلوگیرى 
از راه افتادن اتوبوس در هنگام پیاده و ســوار شدن 

مسافر است.
وى گفت: حرکت نکردن اتوبوس در زمان باز بودن 
درها، صندلى هاى راحت مسافرى با تفکیک بخش 
معلوالن و دارا بودن سامانه سرمایشى تقویت شده از 

دیگر ویژگى هاى اتوبوس هاى خریدارى شده است.

خرید 45 دستگاه اتوبوس جدید براى شهر اصفهان
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در این دوره از جشــنواره کن چندین بازیگر و کارگــردان ایرانى حضور 
داشتند. یکى از این سینماگران گوهر خیراندیش بود که با فیلم «فصل 
قاصدك» در بخش بازار جشــنواره کن حضور داشت. با او درباره 
جشنواره کن،  و فیلم «قهرمان» اصغر فرهادى گفتگویى انجام 

شده که بخش هایى از آن را مى خوانید.

با توجه به اینکه به دلیل کرونا از جشــنواره کمتر 
اســتقبال شــده تجربه حضور در کن براى شما 

چطور بود؟ 
فکر مى کنم تجربه حضور در کن براى همه جذاب و دیدنى باشد. 
من استقبال مردم را بى نظیر دیدم، البته شنیده ام که سال هاى 
پیش از کرونا اینجا بسیار شــلوغ تر بوده است، اما سالن 
اصلى که ما شب ها در آن فیلم مى دیدیم تقریبا 
مى توانم بگویم جاى ســوزن انداختن نبود و 
صف هاى طویلى وجود داشت براى اینکه 
برخى افراد بتوانند بلیت آن سالن را تهیه 
کنند. هیچ وقت نشــد که من سالن را 
خالى ببینم. حتى هتل ما در جایى بود 
که سالن سینماى هفته منتقدین 
کن وجود دارد. هر روز از ساعت 
8 صبح صف وجود داشت و از 
آن خیابانى کــه از کنار دریا 
عبور مى کند تا به ساختمان 
جشنواره مى رسد، اجازه 
تردد بــا ماشــین داده 
نمى شــد و همــه باید 
پیــاده به آنجــا بروند. 
تقریبا شــلوغ بود اما به 
من گفتند که ســال هاى 
پیش شلوغ تر بوده است. من 
از دیدن این جمعیت در ســالن 
کن شگفت زده شــدم و فکر 
مى کنم این استقبال از برخورد 
مســئولین  سیســتماتیک 
برگزارکننده جشنواره نشات 
مى گیرد، چرا که همه باید هر 

روز تست کرونا مى دادند و حتما با ماسک در سینما حضور داشته باشند. این باعث مى شود که همه 
آدم ها احساس امنیت کنند. من در تمام مدت کرونا چنین جمعیتى ندیده بودم که همه بتوانند در کنار 
هم بنشینند و فیلم ببیند و هیچ وقت هم مشاهده نشد که کسى مریض شده باشد. در یک بخشى 
اتاقک هایى درست شده که همه آنالین ثبت نام مى  کردند و هر روز تست کرونا مى دادند و همه 
باید نتیجه تست روزشان را با بلیتشان نشان مى دادند تا بتوانند وارد فضاهایى که جشنواره برگزار 
مى شود بشوند، زدن ماسک و نشان دادن تست کرونا روزانه براى ورود به تمامى بخش هاى مربوط 
به جشنواره الزامى بود، حتى کسانى که قبال واکسن زده اند تا نتیجه تست کرونا را نشان ندهند اجازه 

ورود به سالن ها و ساختمان هاى مربوط به جشنواره را ندشتند. 

از فیلم آقاى فرهادى بگویید. نظرتان درباره فیلم «قهرمان» چیست؟
خوشبختانه به دعوت آقاى فرهادى به دیدن فیلم «قهرمان» در سینما رفتیم که واقعا مورد استقبال 
بسیار فراوان و تشویق هاى تماشاچیان در سالن قرار گرفت. فیلم بسیار خوش ساخت و خوش ریتم 
و از یک قصه بسیار جذابى برخوردار بود که مى شد خیلى راحت با آن ارتباط برقرار کرد و براى من 
از همه جالب تر بازى بازیگرانش بود که همه درجه یک بودند. البته مى دانم که تحت رهبرى آقاى 
فرهادى هیچ چیز از منظر دید او جا نیفتاده بود و قصه ریز به ریز جلو رفته بود. آقاى فرهادى از امیر 
جدیدى خواســته بود که از جهت فیزیک و بیان از فیلم ها و نقش هاى دیگرش کامال جدا شود و 
طراحى نقشى که کرده بود و با لهجه شیرازى که معموال هم کمى از یک ریتم کند ترى برخوردار 
است، توانسته بود بسیار خوب از پس این نقش بر بیاید.  در هیچ کدام از لحظات فیلم فیزیک بدن 
و لحن امیر جدیدى از یکدستى خارج نشــده و کامال تداوم این حس ادامه داشت؛ به خصوص در 
لحظاتى که از مسئله اى ناامید مى شد، درخشان بود، انگار بدنش کوچک مى شد، خرد مى شد و از 
آن بدن و ریتم بیان خود امیر جدیدى جدا مى شــد. به نظرم براى این نقش بسیار طراحى خوبى 
انجام داده بود و حتما همکارى و کمک هاى آقاى فرهادى هم موثر بوده است.  بازیگران دیگر هم 
همه روان و راحت بودند. آقاى تنابنده مثل همیشــه خوب بودند و ساریناى عزیز همینطور، خانم 
فرشته صدرعرفایى هیچوقت بازى ضعیف نداشتند و همه درخشان بودند. یک قصه روان که البته 
پیچیدگى هاى خودش را داشت و روان به این معنا که در هیچ جایى این قصه داراى مشکل نمى شد، 
بلکه به راحتى مى شــد تا آخر فیلم با آن ارتباط برقرار کرد. از اواسط فیلم بسیار با یک تب و تاب و 
ریتم درونى پیش رفت و طاقت اینکه صبر کنیم تا ببینیم پایان قصه چه خواهد شد، داشت از ما سلب 
مى شد. مى توانم بگویم اصغر فرهادى واقعا کارگردان فرهیخته و کاربلدى است که مى داند چگونه 
این التهاب و کشمکش را در فیلم نشان دهد که تماشاچى را تا پایان فیلم روى صندلى بنشاند؛ این 
به نوعى خاصیت فیلم هاى آقاى فرهادى اســت.  در ضمن بچه هاى شیراز در فیلم بسیار خوب و 
درخشان بودند و همه بچه هایى که از تهران در فیلم بازى کرده بودند به خوبى از پس لهجه برآمده 
بودند، اما براى من سوال بود که آقاى فرهادى غیر از اینکه اول فیلم مرمت آثار باستانى شیراز را 
نشان دادند، اگر این فیلم در جغرافیاى دیگرى اتفاق مى افتاد و بچه ها هم مجبور به استفاده از لهجه 
شیرازى نبودند، آیا لطمه اى به قصه مى خورد؟ من چنین فکرى نمى کنم و فکر مى کنم این قصه در 
هرجایى از ایران مى توانست اتفاق بیفتد. شاید بعدا اگر آقاى فرهادى توضیحاتى در مورد اینکه چرا 

شیراز را انتخاب کردند بدهند، براى من هم روشن شود.

گوهرخیراندیش:

فرهادى مى داند چگونه تماشاچى 
را تا پایان فیلم نگه دارد

در این دوره از جشــنواره کن چندین بازیگر و کارگــردان ایرانى ح
داشتند. یکى از این سینماگران گوهر خیراندیش بود که با فیلم «ف
قاصدك» در بخش بازار جشــنواره کنحضور داشت. با او د
جشنواره کن،  و فیلم «قهرمان» اصغر فرهادى گفتگویى ا

شده که بخش هایى از آن را مى خوانید.

با توجه به اینکه به دلیل کرونا از جشــنواره ک
اســتقبال شــده تجربه حضور در کن براىش

چطور بود؟ 
ب فکر مى کنم تجربه حضور در کن براى همه جذاب و دیدنى
شنیده ام که سال دیدم، البته بى نظیر مناستقبالمردم را
س پیش از کرونا اینجا بسیار شــلوغ تر بوده است، اما
اصلى که ما شب ها در آن فیلم مى دیدیم تق
مى توانم بگویم جاى ســوزن انداختن نب
صف هاى طویلى وجود داشت براى ا
برخى افراد بتوانند بلیت آن سالن را
کنند. هیچ وقت نشــد که من سال
خالى ببینم. حتى هتل ما در جایى
که سالن سینماى هفته منتق
کن وجود دارد. هر روز از س
8 صبح صف وجود داشت
آن خیابانى کــه از کنار
عبور مى کند تا به ساخت
جشنواره مى رسد، ا
تردد بــا ماشــین
نمى شــد و همــه
پیــاده به آنجــا بر
ا تقریبا شــلوغ بود
من گفتند که ســال
پیش شلوغ تر بوده است
از دیدن این جمعیت در سـ
شــدم و کن شگفت زده
مى کنم این استقبال از برخ
مســئو سیســتماتیک 
برگزارکننده جشنواره نش
مى گیرد، چرا که همه بای

ن ی پ ر
ســریال «87 متر» به کارگردانى و تهیه کنندگى کیانوش عیارى روى 

آنتن شبکه یک سیما مى رود.
ســریال تلویزیونى «87 متر» یک درام اجتماعى اســت که داستان 
آن درباره دو خانواده به نام پوردورانى و خلیلى اســت.این ســریال  به 
کارگردانى و تهیه کنندگى کیانوش عیارى هفته آینده روى آنتن شبکه 

یک سیما مى رود.
علیرضا پوردورانى به همراه همسر، دو دختر و پسرش خانه اى را از یک 
فروشــنده به نام فرج ناصرى خریدارى مى کنند؛ اما روز اسباب کشى 
متوجه مى شــوند که خانه به فرد دیگرى به نام رجــب خلیلى فروخته 
شده اســت. رجب به همراه پسر، همســر و دو دخترش صبح زودتر از 
پوردورانى ها به خانه رسیده اند و وسایلشــان را در خانه گذاشته اند، اما 

با رسیدن خانواده پوردورانى، ماجراى کالهبردارى مشخص مى شود. 
قصه 87 متر از کشــش فوق العاده اى برخوردار اســت که بیش از 30 

لوکیشن در تهران دارد.
على دهکردى، مهران رجبى، فریبا کامران، شهین تسلیمى، حسین 
سلیمانى، دیبا زاهدى، على سلیمانى، زنده یاد حسین محب اهرى، 
شبنم عرفى نژاد، سونیا سنجرى، الهه خادمى، ملیکا نصیرى، غزل 
شجاعى، مهدى دانایى مقدم، سلیمه رنگزن، عادله دائم پناه، حسام 
قاسمى، هانا وارسته، با معرفى: عرفان آصفى، مانى صدیقى، نیما 

نورى زاده و با حضور داریوش کاردان، فریده سپاه منصور، سعید 
پیردوست، مریم ســلطانى، محمد بحرانى و زنده یاد 

على انصاریان بازیگران این سریال هستند.

سریا ل «87 متر» 
هفته آینده 

روى آنتن مى رود

مدیر عامل ســابق موسسه هنرمندان پیشکســوت به تشریح 
وضعیت جسمى جمشید هاشم پور پس از ابتال به کرونا خبر داد.

جمشید هاشم پور، بازیگر پیشکسوت سینما در روزهاى 
اخیر به ویروس کرونا مبتال شــده است. در پى این 

اتفاق، سید محمد طباطبایى مدیر عامل سابق 
موسسه هنرمندان پیشکسوت در اینستاگرام 
خود نوشــت: حال عمومى جمشــید خان 
هاشم پور خوِب خوب است، تست کروناى 
او اگرچه بعــد از تزریق دو دوز واکســن 
مثبت شد و همچنان بعد از 10 روز مثبت 
اســت اما حال او خوب اســت، این ها را 
پشــت تلفن مى گوید در حالى که بلند 
بلند مى خندد؛ مى گوید انگار همه مثبت 
شده ایم. مى گویم خدا را شکر که حال 
شما خوب اســت، خبر که رسید کرونا 
گرفته اید نگران شدیم. مى گوید همه 
باید مثبت شویم، انگار راه فرارى نیست 
و لبخند مى زند، لبخندى که از پشت 

تلفن پیداست.

حال جمشید هاشم پور
 خوب است

بخش هایى از پشت صحنه فیلم «دوئل» به کارگردانى احمدرضا درویش همزمان با سالروز تولد این فیلمساز 
منتشر شد.

دوم مردادماه ســالروز تولد احمدرضا درویش یکى  از کارگردان هاى سینماى ایران است که ساخت  فیلم هاى 
«سرزمین خورشید»، «کیمیا»، «دوئل»، «رستاخیز»، «متولد ماه مهر»، «ابلیس»، «آذرخش» و «آخرین پرواز» 

را در کارنامه خود دارد.
درویش فارغ التخصیل رشته گرافیک و معمارى اســت و فعالیت در عرصه سینما را پس از انقالب و در دهه 60 
آغاز کرد. او در کنار فعالیت هاى هنرى، سوابق مدیریتى هم داشته و از آن جمله به دبیرى اولین جشن خانه سینما، 
مدیرعاملى خانه سینما، عضویت در شوراى مرکزى کانون کارگردانان و شوراى عالى سیاست گذارى خانه سینما 

مى توان اشاره کرد.
درویش که بیشتر به عنوان فیلمسازى در حوزه جنگ و مضامین آن شناخته مى شود، در آخرین ساخته اش با نام 
«رستاخیز» سراغ یک فیلم دینى با موضوع قیام عاشورا رفت؛ فیلمى که ساخت آن حدود 10 سال طول کشید و 
اگرچه جایزه هاى متعددى در جشنواره فیلم فجر گرفت، اما پس از یک روز اکران بخاطر به تصویر کشیدن چهره 
حضرت ابوالفضل (ع) به محاق توقیف رفت و نمایش آن به صدور مجوزى باالتر از وزارت ارشاد و دولت منوط شد.

درویش که روز شنبه 60 ساله شد، براى فیلم «دوئل» هم سیمرغ بلورین بهترین کارگردانى و براى «سرزمین 
خورشید» و «کیمیا» جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره فیلم فجر را گرفته است.

«دوئل» که در سال 1382 ساخته شده، یکى از فیلم هاى پرخرج سینماى ایران بوده که در این باره درویش در 
نشست خبرى فیلم در جشنواره فجر سال 1382 گفته بود: هزینه واقعى تولید این فیلم باالى پنج میلیارد تومان 
است ولى این موضوع را فراموش نکنید که این فیلم متعلق به بخش خصوصى است و به عنوان تجربه اى موفق 

در سینماى ایران محسوب مى شود.
«دوئل» در بیست و دومین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت 11 جایزه و برنده هفت سیمرغ بلورین شد.

یادى از «دوئل» در 60 سالگى احمدرضا درویش

سیامک اطلســى پیرامون آخرین فعالیت خود در 
عرصه بازیگرى گفت: اخیرا در ســریال «طالق» 
به کارگردانى ابوالقاســم طالبى بازى داشــتم که 
تصویربردارى آن ادامه دارد، امــا بازى من در این 
مجموعه به پایان رسیده است. مجموع حضور من 
در این ســریال یک ماه بود که تجربه بسیار خوبى 

براى من بود.
وى در همین راســتا افزود: مجموعــه تلویزیونى 
«طالق» داستانى به روز و اجتماعى دارد که جذاب 
نوشته شده و در ساخت هم این جذابیت حفظ شده 
است. این ســریال نگاهى به مفاســد اقتصادى و 
پرونده هاى پیرامون آن دارد و تاکنون بیشتر از نیمى 
از آن فیلمبردارى شده است. امیدوارى زیادى دارم که 
در زمان پخش این مجموعه مورد استقبال گسترده 

مردم قرار بگیرد.

این بازیگر و دوبلور پیشکسوت پیرامون ماندگارى 
حضور خود در ســریال خاطره انگیز «پدرساالر» 
بیان کرد: مردم هنوز من را با سریال «پدرساالر» به 
خاطر دارند و این نشان محبت و توجه مردم عزیزمان 
است. «پدرساالر» سریال مردمى و براى مردم بود 
و به همین خاطر هنوز از اذهان مردم پاك نشده و در 
بازپخش هاى مکرر باز هم پاى مجموعه مى نشینند 
و آن را تماشا مى کنند. ســیامک اطلسى با اشاره به 
پیشــنهادات جدید خود خاطرنشان کرد: در عرصه 
دوبله هم گاهى فعالیت دارم، اما به نسبت قبل خیلى 
کمتر شده است. یکى دو پیشنهاد سریال مطرح شده 
و قرار اســت فیلمنامه هاى آن ها آماده شود و هنوز 
معلوم نیست در کدامیک از آن ها بازى داشته باشم. 
ضمن اینکه منتظر هســتیم وضعیت کرونا هم به 
ثباتى برسد تا بتوانیم راحت تر مشغول فعالیت شویم.

اشتباه هاى چاپى کم نیستند؛ اشتباه هایى که حتى از برخى 
از ماندگارترین آثار ادبــى و حتى معتبرتریــن لغت نامه ها 
ســر درمى آورند. گاهى اوقات این اشــتباه هاى چاپى مورد 
توجه مجموعه داران قرار مى گیــرد و در نتیجه برخى از این 
کتاب هایى که در آنها اشــتباه هایى به چشــم مى خورد به 
قیمت هاى قابل توجه به فروش مى رسند. در ادامه با تعدادى 

از مشهورترین اشتباه هاى چاپى جهان آشنا مى شوید:
لغت نامه جهانى جدید «وبستر» (1934)

در چاپ 1934 ایــن لغت نامه، «dord» بــه عنوان یک 
کلمه به چاپ رسید (این درحالى است که در زبان انگلیسى 

چنین کلمه اى وجود ندارد) 
و از آن به عنــوان مترادفى 
بــراى کلمــه «تراکم» در 
مبحث شیمى و فیزیک در 
لغت نامه اســتفاده شد. این 
اشتباه زمانى صورت گرفت 
که عبارت D or d در یکى 
از یادداشت هاى ویراستاران 
این لغت نامه به اشــتباه به 

عنوان یک کلمه واحد درنظر گرفته شد. این اشتباه در سال 
1939 زمانى تصحیح شد که یکى از ویراستاران متوجه فقدان 

ریشه معنایى در این کلمه شد.
«هرى پاتر و سنگ جادو» نوشته«جى. کى. 

رولینگ» (1997)
چاپ نخست رمان «هرى پاتر و سنگ جادو» در سال 1997 
که فقط شامل چندصد نسخه مى شد در صفحه 53 با ایرادى 
همراه بود. در این اشــتباه عبارت «چوب دســتى» دوبار در 
فهرست اقالم مورد نیاز هرى پاتر چاپ شده بود. همچنین 

در نمونه تصحیح نشــده و اولیه این رمان (که معموال براى 
بازنگرى به چند نفر ارسال مى شود) نام نویسنده این رمان به 
اشتباه «جى. اى. رولینگ» نوشته شده بود. اما حتى این دو 
نسخه ایراددار نیز مورد عالقه طرفداران قرار دارد. نسخه اى 
که در آن نام «رولینگ» به اشتباه نوشــته شده بود در سال 

2017 به قیمت 10000 پوند فروخته شد.
«ماجراهاى هاکلبرى فین» نوشــته «مارك 

تواین» (1856)
چاپ اول کتاب «مارك تواین» اشــتباه هاى چاپى زیادى 
داشت. اشــتباه حروف چینى در صفحه 57 که در آن کلمه 
 «saw» (بود) به «was»
نوشته شده بود یکى از آنها 
به شمار مى رود. این نسخه 
از این کتاب اکنون بســیار 
ارزشمند است و تا 18هزار 

دالر به فروش مى رسد.
یــک تــراژدى 
آمریکایى نوشته «تئودور 

درایزر» (1925)
به نظر شما ســیب زمینى مى تواند ریتم داشته باشد؟ این 
اشتباهى است که در چاپ نخست کتاب «درایزر» صورت 
گرفته است. در بخشــى از این کتاب که در آن موقعیت 
شادى براى دو شــخصیت داستان شــرح داده مى شود 
نوشته شده است: «این دو که به طور هماهنگ همچون 
دو تکه سیب زمینى کوچک که روى دریایى خروشان اما 
مهربان متالطم بودند خودشــان را تسلیم ریتم موسیقى 
کرده بودند.» قطعًا کلمه ســیب زمینى با کشتى جابه جا 

شده است.

سیامک اطلسى:

هنوز من را با سریال «پدرساالر» به خاطر دارند
اشتباه هاى چاپى که مشهور شدند

شان پن، بازیگر مشهور ســریال Gaslit، موضع محکمى را 
در قبال مسئله  واکسیناسیون تیم تولید این تریلر سیاسى اتخاذ 

کرده است.
نماینده   شان پن گفت که این ستاره   سینما به سر صحنه  سریال 
Gaslit برنخواهد گشــت مگر همه  بازیگران و عوامل پشت 

صحنه ى این درام سیاسى واکسن کووید 19 دریافت کنند.
پن در ایــن درام سیاســى که برداشــت مدرنى از رســوایى 
واترگیت در دهه  هفتاد میالدى اســت و به داستان هاى ناگفته 
و شخصیت هاى به دســت فراموشى سپرده شــده  آن ماجرا 
مى پردازد، نقش دادســتان کل «جان میچل» را بازى مى کند. 
جولیا رابرتز نقش مارتا، همســر جان را در این سریال که اواخر 
سال میالدى کنونى از شبکه ى Starz روى آنتن خواهد رفت، 

بازى مى کند.
اولتیماتوم این ستاره  60 ساله به این خاطر است که وى از شرایط 
واکسیناسیونى که توسط استودیوى تهیه کننده  پروژه  پیشین و 

کنونى وى، در کار قبل اعمال شده بود، رضایت نداشته است.
این هفته، این کمپانى ســاخت فیلم و ســریال اعالم کرد که 
واکسیناسیون اجبارى را براى «ناحیه A»، به معنى آن دسته 
از بازیگرانى که ســر صحنه به هم نزدیک مى شــوند، اعمال 
 A  کرده است. پن این خواســته را دارد که افراد خارج از ناحیه
هم مشمول این خط مشى شــده، واکسینه شوند. بدین ترتیب 
وى شیوه نامه هاى ایمنى را به چالش کشیده و به تهیه کنندگان 
گفته که تا تک تک اعضاى تیم تولید واکسینه نشده اند، به سر 

کار باز نخواهد گشت.

جنجالى که 
«شان پن» ایجاد 
کرده است

جنجالى که 
«شان پن» ایجاد 
کرده است

ن پیشکســوت به تشریح 
س از ابتال به کرونا خبر داد.
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 محمد محبى وینگر جنگنده ســپاهانى ها لژیونر جدید فوتبال 
ایران خواهد بود؟

این جوان بوشــهرى سپاهان که فصل گذشــته در اولین 
ســال حضورش در لیگ برتر با عملکرد فوق العاده خود 
به پیراهن تیم ملى هم رســید در این فصل هم عملکرد 
بســیار خوبى در لیگ بیســتم ارائه کرد تا بــه یکى از 
ستاره هاى تیم محرم نوید کیا تبدیل شده و مورد توجه 
تیم هاى خارجى قرار گیرد. البته او در مقطعى هم دچار 
افت شده بود و انتقادهایى هم از عملکرد او مطرح شد. 
در هر حال او با سپاهان فصل سینوسى داشت اما در 
هر حال محبى یک بازیکن با کیفیت در فوتبال ایران 

محسوب مى شود.
گفته مى شــود چند تیم خواهان جذب این بازیکن 
سپاهان است و آخرین اخبار حاکى از آن است که جدى ترین 
پیشنهادهاى محبى از لیگ پرتغال، بلژیک و لیگ دسته دوم 
اسپانیا است. در لیگ پرتغال تیم هاى بواویشتا، سانتاکالرا، در بلژیک شارلوا و 
یک تیم از دسته دوم اســپانیا خواهان جذب این وینگر گلزن و جنگنده سپاهان 

هستند.
این بازیکن در بین پیشــنهادهایى که به او رسیده است عالقه مند است با توجه به 
جایگاه جدولى ســانتاکالرا در لیگ پرتغال به این تیم بپیوندد و در صورتى که این 

توافق حاصل نشود انتخاب دوم او لیگ دسته دوم اسپانیا است.
در چند سال گذشته شاهد حضور بازیکنان زیادى از لیگ برتر فوتبال ایران در پرتغال 
بوده ایم، در فصل آینده با حضور علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، على علیپور و مهدى 
طارمى و حضور احتمالى محمد محبى در لیگ این کشور شاهد تقابل هاى جذابى 
در لیگ این کشور خواهیم بود. در صورت پیوستن محبى به لیگ دسته دوم اسپانیا 
با توجه به حضور امیر عابدزاده در اســپانیا جمع بازیکنان ایرانى در اسپانیا به دو نفر 
خواهد رسید و مى تواند باز هم به کانون توجه رسانه هاى ایرانى تبدیل شود. باید 
منتظر ماند و دید باالخره این بازیکن جوان و مستعد بوشهرى در فصل آینده 

فوتبالى خود چه تصمیمى خواهد گرفت.

وینگر جنگنده سپاهان در محاصره پیشنهادها
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سپاهان
پیشنهاده
اسپانیا است. در لیگ پرتغ
یکتیم از دسته دوم اســپ

هستند.
این بازیکن در بین پیشــنهاد
جایگاه جدولى ســانتاکالرا د
توافق حاصل نشود انتخاب دو
در چند سال گذشته شاهد حض
بوده ایم، در فصل آینده با حض
طارمى و حضور احتمالى محم
در لیگ این کشور خواهیم بود
با توجه به حضور امیر عابدزاده
تواند باز ه خواهد رسید و مى
منتظر ماند و دید باالخر
فوتبالى خود چه تصمی

وینگر جنگنده سپاه

محبى 
لژیونر مى شود؟

سید مهدى ســید صالحى پیشکسوت تیم هاى 
ســپاهان، پرسپولیس و اســتقالل  در خصوص 
وضعیت سپاهان در سال هاى گذشته و هفته هاى 
پایانى لیگ برتر امسال  اظهار داشت: دلیل اصلى 
قدرت سپاهان در دهه هشــتاد و اوایل دهه نود 
حفظ شــاکله اصلى این تیم بود که به قهرمانى 
سال 92 فرکى نیز منجر شد. وى افزود: عدم تغییر 
ساختار سپاهان باعث شد این تیم به قهرمانى هاى 
متوالى لیگ برتر و فینال آسیا برسد و این برآمده از 
عدم تغییرات جدى در سپاهان بود و تعداد اندکى 

بازیکن از تیم کم مى شد و تعداد کمى نیز به تیم 
اضافه مى شد و شاید ستاره آن چنانى نداشتیم ولى 

به معناى واقعى یک تیم بودیم.
پیشکســوت تیم هاى سپاهان، پرســپولیس و 
استقالل ادامه داد: بعد از آخرین قهرمانى سپاهان 
و دهه 90 شاکله تیم را کسانى که خود را سپاهانى 
مى دانستند نابود کردند و این تیم نابود شد و پانزده 
شــانزده بازیکن از تیم جدا شــد و بازیکنانى که 
سال ها کنار یکدیگر بازى مى کردند به یکباره از 

تیم جدا شدند.

وى اضافه کرد: در دهه 90 بازیکنانى به سپاهان 
آمدند که در حد و اندازه این تیم نبودند زیرا این تیم 
دیگر قطب فوتبال ایران نبود و وقتى شاکله تیم به 
هم ریخت بازیکنان با برنامه بلندمدت خریدارى 
نشدند و سالیانى طول کشید تا با حضور آقاى قلعه 

نویى یک تیم خوب کنار هم قرار گرفت.
سید صالحى تصریح کرد: در فصل جارى لیگ برتر 
با آمدن ساکت و نویدکیا که از بدنه سپاهان بودند 
تیم قدرت دوباره گرفت، تفکرات محرم به ساختار 
بازیکنان موجود در سپاهان نزدیک تر بود زیرا آنها 

بازیکنان تکنیکى ســرعتى بودند که نیاز داشتند 
روى زمین بازى کنند و تفکر محرم نیز بازى سازى 

از عقب زمین بود.
وى با تمجید از سبک بازى پرسپولیس و سپاهان 
گفت: دو تیم در لیگ برتر امســال فوتبال ایران 
بازى چشــم نوازى را انجام دادند یکى سپاهان 
و دیگرى پرســپولیس که بازیکنانــى با توانایى 
اجرا کردن تاکتیک هاى مختلــف را دارند و این 
بازیکنان توانایى بازى مالکانه و اســتفاده از تمام 

زمین را داشتند.

سید صالحى:

قدرت سپاهان در حفظ شاکله اصلى این تیم بود

شارلروا با نمایش مؤثر ســتاره ایرانى خود موفق شد به برترى 
مقابل اوستنده برسد.

در یکى از مســابقات هفته اول فصــل 22-2021 ژوپیر لیگ 
بلژیک، تیم فوتبال شــارلروا در حالى که على قلى زاده را برخالف انتظار 
در ترکیب نمى دید و جزو نفرات ذخیره داشت، در ورزشگاه دیاز آرنا مقابل 

اوستنده قرار گرفت.
شارلروا که سال گذشته با قرار گرفتن در جایگاه سیزدهم جدول ژوپیر 
لیگ بلژیک نمایش ناامید کننده اى داشت و نتوانست سهمیه اروپایى 
بگیرد، در شروع فصل جدید به دنبال یک عملکرد خوب بود که توانست 

به این مهم برسد.
در حالى که شارلروا توانست تا دقیقه 51 دو گل وارد دروازه اوستنده کند، 
تغییرات در ترکیب این تیم به مرور زمان به وجود آمد و على قلى زاده هم از 

دقیقه 73 جانشین آناس زارورى، زننده گل دوم تیمش شد.
ملى پوش ایرانى شارلروا که انگیزه زیادى براى درخشش در نخستین 

مسابقه فصل داشت، در دقیقه 85 یک حرکت چشم نواز انجام داد 
و دو مدافع اوستنده را دریبل زد و یوریس کایمبه را در موقعیت 

گلزنى قرار داد تا این بازیکن براى سومین بار دروازه تیم 
میزبان را باز کند.

در ادامه یاران قلى زاده گلــى دریافت نکردند تا 
فصل جدید ژوپیر لیگ بلژیک را با کســب 
پیروزى 3 بر صفر خارج از خانه مقابل اوستنده 

شروع کنند و صاحب 3 امتیاز شوند. 
على قلى زاده که چهارمین سال حضورش در شارلروا بلژیک را آغاز کرده، در 
فصل گذشته 8 گل در ژوپیر لیگ به ثمر رساند و 6 پاس گل داده بود و بهترین 

پاسور تیمش محسوب مى شد.

بر اســاس ادعاى یک صفحه توییترى ترکیه اى، قرارداد على 
کریمى، بازیکن اسبق تیم هاى سپاهان و استقالل با تیم 

کایسرى اسپور ترکیه امضا شده است.
چند روز قبل بود که اعالم شد تیم کایسرى اسپور 
که در نقل و انتقاالت تابســتانى با مجید حسینى 
به توافق رســیده، مقصد هافبک سابق الدحیل 
خواهد بود و على کریمى – که فصل گذشته هم با 
تیمهایى در ترکیه مذاکره کرده بود – فصل جدید 

در سوپرلیگ این کشور بازى خواهد کرد.
در چنین شــرایطى، صفحه توییترى کــه اخبار مربوط 
به نقل و انتقاالت فوتبال ترکیه را پوشــش مى دهد، با انتشار 
عکسى از على کریمى مدعى شده که کایسرى اســپور با هافبک تیم ملى ایران به توافق رسیده و با این 

بازیکن قرارداد بسته است.
این خبر در حالى منتشر شده که در صفحه توییتر باشگاه ترکیه اى هیچ خبرى درباره توافق با على کریمى 

دیده نمى شود.
البته باشگاه کایسرى اسپور با گذشت چند روز از حضور مجید حسینى در تمرینات این تیم، نه تنها خبرى 
از توافق با او کار نکرده بلکه هیچ عکسى از مدافع فصل گذشته ترابزون در صفحه توییتر این باشگاه دیده 
نمى شود و گویا در صورت صحت داشتن خبر  نباید انتظار داشته باشیم که خبرى رسمى در این زمینه از 

طرف کایسرى اسپور منتشر شود.

روز شنبه در چارچوب هفته هشتم مرحله نخست سوپرلیگ 
چین در گروه A تیم شــنزن برابر هنان سونگشان به 

تساوى بدون گل بسنده کرد. 
 مرتضى پورعلى گنجى، مدافــع ایرانى این تیم 
پس از 2 بــازى غیبت در این بــازى در ترکیب 
اصلى تیم شــنزن بازى کرد. در جدول رده بندى 
8 تیمى گروه A سوپرلیگ چین تیم شنزن با 15 
امتیاز پس از شــاندونگ 18 امتیازى امتیازى دوم 

است.

کمال کامیابى نیا هافبک مصدوم پرسپولیس حاضر است قراردادش با 
پرسپولیس را تمدید کند اما نه براى یک فصل!

قرارداد چند بازیکن پرســپولیس در پایان فصل جارى 
به اتمام مى رسد و باشــگاه در تالش است قرارداد 
آنهــا را تمدید کند. یکــى از ایــن بازیکنان کمال 
کامیابى نیا هافبک مصدوم سرخپوشــان تهرانى

 است.
قرارداد کمال کامیابى نیا در پایان این فصل به اتمام 
مى رســد و این بازیکن براى ادامــه فعالیت در جمع 
سرخپوشــان نیاز به تمدید قرارداد دارد با این حال او نیز 
مانند چند بازیکن دیگر که قراردادشــان در این فصل به اتمام 
مى رســد تا هفته قبل پالس مثبتى براى تمدید قرارداد به باشگاه نداده 

بود ولى حاال شنیده مى شود این هافبک با تجربه در حال حاضر پیشنهاد خیلى وسوسه انگیزى ندارد.
در این میان حرف و حدیث هاى زیادى به گوش مى رســد مبنى بر اینکه کمال با یک پیشنهاد خوب از 
تیمى شهرستانى مواجه شده و اگر مدیران پرسپولیس دیر اقدام کنند  امکان دارد کمال را از دست بدهند 
اما اینطور نیست. البته شاید دلیل اصلى این موضوع مصدومیت کهنه ُمچ پاى کمال کامیابى نیاست. او 
مدت هاســت یا به عبارت دقیق تر از بازى هاى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا در گواى هند با این 

آسیب دیدگى مواجه و این مصدومیت در اردوى تیم ملى تشدید شد.
حاال اخبار تکمیلى حکایت از ادامه مذاکرات باشگاه پرسپولیس با کمال کامیابى نیا دارد که این بازیکن 
خواستار تمدید دو ساله قراردادش است. بعید هم است  باشگاه پرسپولیس به رغم چانه زنى اولیه با تمدید 

دو ساله قرارداد هافبک با تجربه خودش مخالفت کند.

با برترى ملوان در آخرین مسابقه دور یک چهارم نهایى جام حذفى تکلیف 
چهار تیم نهایى رقابت هاى امسال هم مشخص شد و تیم هاى 
استقالل، فوالد، گل گهر و ملوان باید پس از قرعه کشى به 

مصاف هم بروند تا فینالیست ها مشخص شود. 
 در رقابت هــاى یک چهارم نهایــى تیم هاى فوالد، 
ملوان و گل گهر میزبان بودند و اگرچه اســتقالل با 
پیروزى در ورزشگاه آزادى مقابل پرسپولیس صعود 
کرد ولى در این بازى پرسپولیس میزبان بود و در نیمه 
نهایى جام حذفى استقالل  با هر قرعه اى که رو به رو 

شود میزبان است.

بازیکن اسبق سپاهان راهى ترکیه شد؟

توقف شنزن در روز بازگشت پورعلى گنجى

شرط تمدید قرارداد هافبک پرسپولیس

استقالل در نیمه نهایى میزبان شد

برترى پر گل شارلروا با 
پاس گل لژیونر ایرانى

آیا شانس بایرلورکوزن براى جذب مهاجم ایرانى زنیت بیشتر 
از رقیب ایتالیایى اش است؟

سردار آزمون دوباره تبدیل به سوژه اصلى رسانه هاى نزدیک 
به باشگاه رم شده و طبق ادعاى این رسانه ها، ژوزه مورینیو 
از زمانى که در تاتنهام حضور داشت، به دنبال جذب مهاجم 

ایرانى زنیت بود.
در شرایطى که صفحه انگلیسى باشگاه زنیت در توئیتر، بعد از 
گلزنى سردار مقابل خیمکى به سرمربى رم توصیه کرده که 
بى خیال مهاجم زنیت شود، برخى اخبار غیررسمى حاکى از 
آن است که بایرلورکوزن شانس بیشترى به نسبت رم براى 

استخدام آزمون دارد.
بر اســاس این اخبار، منابع نزدیک به باشگاه زنیت مدعى 
شده اند که احتمال حضور سردار در بوندس لیگا وجود دارد( 
هنوز موضع رسمى باشگاه زنیت درباره پیشنهادهاى رسیده 
براى مهاجم ایرانى اش مشخص نیست) و با توجه به اینکه 
لورکوزن رابطه خوبى با باشگاههاى روسى دارد، سردار در 

صورت جدایى از زنیت، راهى این تیم آلمانى خواهد شد.
حتى جانشین آزمون در زنیت هم مشخص شده و از کلودینیو 
مهاجم 24 ساله برزیلى - که همراه تیم فوتبال کشورش در 
المپیک توکیو حضور دارد - در کنــار ژتان البورده مهاجم 
مون پلیه به عنوان گزینه هاى باشگاه روسى نام برده شده 

است. 
فعال که سردار روزهاى بسیار پرخبرى را پشت سر مى گذراند 

و باید دید تکلیف او نهایتا چه خواهد شد.

قرارداد علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم فوتبال بوآویشتا با 
این تیم پرتغالى هنوز ثبت نشده است و وى ننتوانست در 

بازى دیروز با ماریتیمو به میدان برود.
تیم فوتبال بوآویشتا در نخستین بازى رسمى این فصل 
خود دیروز یک شنبه در چارچوب مسابقات «لیگ کاپ» 

پرتغال به مصاف ماریتیمو رفت.
بوآویشتا براى این مسابقه مشــکالت زیادى داشت و با 
تنها 16 بازیکن راهى جزیره مادیرا شــد. مصدومیت ها، 
محرومیت ها و عدم ثبت قرارداد بازیکنان جدید بواویشتا 
باعث شده اســت تا ســرمربى این تیم عمدتًا از نفرات 

جوان تر استفاده کند.
علیرضا بیرانوند دروازه بــان ایرانى که به صورت قرضى 
راهى بواویشتا شده است، یکى از سه بازیکن جدید این 
تیم است که هنوز قراردادش ثبت نشده است. طبق اعالم 
رسانه هاى پرتغال، بدهى هاى معوقه بواویشتا باعث شده 
است تا این تیم امکان ثبت قراردادهاى جدید را نداشته 
باشد و به این ترتیب بیرانوند نخستین بازى رسمى خود را 

در این تیم از دست داد. 
در تیم ماریتیمو، على علیپــور مهاجم ایرانى حضور دارد 
و به این ترتیب تقابل این دو بازیکن ایرانى در این فصل 

صورت نخواهد گرفت.

آزمون به لورکوزن مى رود؟

غیبت بیرانوند 
در نخستین بازى 

بوآویشتا

با اعــالم فدراســیون فوتبــال دراگان 
اســکوچیچ ســرمربى تیم ملى فوتبال 
کشورمان پس از پایان مرخصى، بامداد 
دیروز (یک شــنبه 3 مرداد ماه) وارد 

تهران شد. 
تیم ملى فوتبال ایران از شهریور 
ماه باید در مرحله سوم انتخابى 
جــام جهانــى 2022 قطر با 
حریفانش روبه رو شود. ایران 
در گروه نخست این رقابت ها 
با کره جنوبى، عراق، امارات، 
ســوریه و لبنان همگروه 

است.

سرمربى تیم ملى فوتبال 
به ایران بازگشت

ىترى فق شد به بر

2021 ژوپیر لیگ 
ى قلى زاده را برخالف انتظار 
، در ورزشگاه دیاز آرنا مقابل

گاه سیزدهم جدول ژوپیر 
 نتوانست سهمیه اروپایى 
کرد خوب بود که توانست 

ل وارد دروازه اوستنده کند، 
ود آمد و على قلى زاده هم از 

م تیمش شد.
ى درخشش در نخستین 

 چشم نواز انجام داد 
به را در موقعیت 

 دروازه تیم 

ند تا 

شارلروا بلژیک را آغاز کرده، در 
6 و6 پاس گل داده بود و بهترین

لروا با 
یرانى

با اعــالم فدراســیونف
اســکوچیچ ســرمربى
کشورمان پس از پایان

3دیروز (یک شــنبه 3
تهران شد. 

تیم ملى فوتبال
ماه باید در مرح
جهانــ جــام
حریفانش روب
در گروه نخس
با کره جنوبى
ســوریه و

است.

سرمربى تیم ملى
به ایران بازگ



0606 4093 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمدوشنبه  4  مرداد  ماه   1400

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004959 مورخ 1400/04/20 طاهره رمضانى شمس 
 آبادى فرزند على بشماره شناســنامه 818 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291056025 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 101/39 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى رضا کشاورز هفدانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/19 - م الف: 1168532 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان /5/108
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 

تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004303 مورخ 1400/04/01 احمد دلخواه فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1370 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287651356 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 49 فرعى از اصلى 15316 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 366/20 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/19 - م الف: 1168516 - 

مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/110
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026005209 مورخ 1400/04/09 هیات چهار خانم مهرى گل 
چین به شناسنامه شماره 537 کدملى 1286599679 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 44 مترمربع پالك شماره 79 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى از 

مالکیت مالک رسمى اسماعیل دهقانى قهجاورستانى
راى شماره 140060302026005210 مورخ 1400/04/09 هیات چهار خانم زهرا گلچین 
به شناسنامه شماره 1639 کدملى 1286635675 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 44 مترمربع پالك شماره 79 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى از 

مالکیت مالک رسمى اسماعیل دهقانى قهجاورستانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 

است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/19 

- م الف: 1168540 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/114
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026004365 مورخ 1400/03/25 هیات چهار خانم کبرى طالبى 
به شناسنامه شماره 14635 کدملى 0073153672 صادره تهران فرزند آیت  اله  نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,15 مترمربع پالك شماره 33 فرعى از 15179 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى حسین هادى عابدینى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/19 - م الف: 1168566 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /5/116
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 

تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004898 مورخ 1400/04/18 مسلم محمدى عسگرانى 
فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 125 صادره از تیران و کرون بشماره ملى 5499834164 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 221/51 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/19 - م الف: 1168597 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان /5/118
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026004382 مورخ 1400/03/25 هیات سه آقاى سیروس قائدى 
به شناسنامه شماره 796 کدملى 1129074951 صادره فریدونشهر فرزند حیات اله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 405 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/19 - م الف: 1168558 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /5/112

یک فــوق تخصص عفونــى اطفــال و رئیس بخش 
عفونى بیمارســتان کودکان مفید با اشاره به وضعیت 
ابتالى کودکان به گونه هندى کرونا یا همان کروناى 
دلتا که این روزها در کشــور شــیوع پیدا کرده است، 
گفت: کودکان بیشــتر ممکن است به ویروس کروناى 
دلتا مبتال شــوند و به تبع آن در زنجیره انتقال هم قرار 
گرفته و به راحتى مى توانند بیمــارى را به دیگران نیز 

منتقل کنند.
دکتر عبدا... کریمى افزود: در عین حال باید توجه کرد 
که در واریانت انگلیســى کرونا یا ویروس آلفا، یک نفر 
مى توانســت بین دو تا چهار نفر را مبتال کنــد، اما در 

ویروس دلتا یک نفر مبتال مى تواند هشــت نفر دیگر را 
هم مبتال کند.

وى با بیان اینکه در ویروس دلتا دو یا بیشتر جهش اتفاق 
افتاده است، درباره عالئم کروناى دلتا در کودکان اظهار 
کرد: به طور کلى عالئم ویروس کرونا شبیه به هم است، 
اما عالئمى مانند حالت سرماخوردگى، گلودرد، اسهال، 
استفراغ، بدن درد و سردرد ممکن است در کودکان مبتال 
به کروناى دلتا دیده شــود. البته سرفه کمتر دیده شده 
است؛ با این حال، اگر عالئم شــدت پیدا کند، مى تواند 
ارگان هاى دیگر را هم درگیر کند و حتى مسائل ریوى 

ایجاد کند و عوارض التهابى را بروز دهد.

یک فوق تخصص ریه درباره تفاوت در تظاهرات و عالئم 
ویروس کروناى دلتا، گفت: گویــا گونه دلتاى ویروس 
کرونا به مجارى باالى تنفســى تمایل بیشترى دارد و 
عالئمى مانند آبریزش بینى، عطسه، سردرد، کرختى و 
مانند یک آلرژى ساده است. عالئم اولیه در کروناى دلتا 
بیشتر به سمت مجارى باالى تنفسى رفته است که حتى 

مى تواند با یک آلرژى یا سینوزیت ساده هم شبیه باشد.
دکتر مجید مختارى درباره زمان مراجعه مردم به مراکز 
درمانى در صورت ابتال به کرونا، گفت: اگر بیمارى با یک 
تب خفیف، گلودرد یا ســرفه خفیف مواجه شد و عالئم 
دیگرى مانند تنگى نفس شــدید، تعــداد تنفس باالى 

22 تا در دقیقه، اکســیژن پایین زیر 93 درصد اشباع و 
زجر تنفسى نداشت و همچنین اسهال و استفراغ شدید 
نداشته باشد، تب زیر 37/5 درجه داشته و کاهش سطح 
هوشیارى نداشته باشد، قابل درمان و مدیریت در منزل 

است.
وى گفت: اگر عالئــم خطر مانند تــب ادامه دار باالى 
37/5 درجه، تعداد تنفس باالى 22 تا، اکسیژن خون زیر 
93 درصد، اسهال و استفراغ شدید، کاهش فشار خون، 
کاهش سطح هوشــیارى و کاهش برون دهى ادرار که 
بسیار عالئم مهمى است، بروز پیدا کرد، اصال نباید درنگ 

کرد و باید به مراکز درمانى مراجعه کرد.

این بار کودکان 
هدف جدى هستند

زمان مراجعه مبتالیان به 
ویروس هندى به پزشک

تهران هنوز به قله نرسیده 
   ایرنـا | فرمانده عملیات مدیریت بیمـارى کرونا در 
کالنشـهر تهران با بیان اینکـه هنوز به قلـه خیز پنجم 
کرونا نرسیده ایم، پیش بینى کرد تعداد بیماران بسترى 
در بیمارسـتان هاى تهـران در روزهاى آتى بـه 9 هزار 
نفر نیز برسـد. علیرضا زالى ادامه داد: تعطیلى تهران در 
حالى سپرى شـد که بسیارى از پاسـاژها، مراکز خرید و 

رستوران ها فعال بودند.

نهمین محموله وارد شد
   ایسنا | رئیس جمعیت هالل احمر از ورود نهمین 
محموله واکسن کرونا در روز یکشنبه توسط هالل احمر 
به کشور خبر داد. همتى گفت: در این مرحله یک میلیون 
و 95 هزار و 200 ُدز واکسن به کشور وارد شد؛ با ورود این 
محموله تاکنون 10 میلیون و 400 هزار ُدز واکسن وارد 

کشور شده است.

حمله کرونا به امارات
   ایسـنا | وزارت بهداشت امارات در گزارشى اعالم 
کرد که شمار مبتالیان به کرونا ویروس از مرز 668 هزار 
و 601 نفر گذشـت. طى هفته گذشـته روزانـه آزمایش 
بیش از 1500 نفر مثبت شـده و شمار مبتالیان به کرونا 
ویروس به شـدت رو به افزایش مى باشد. تاکنون بیش 
از هزار و 913 نفر بر اثر ابتال به کرونا در امارات جان خود 

را از دست داده اند.

آگهى تغییرات
شــرکت مهیا شیشــه شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 5520 و شناســه ملى 
10260266629 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1400/04/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ملیحه نیک کار به کد 
ملى 0032883099 و رضا رجالى به کد ملى 
1282403036 و حســین رجالى به کد ملى 
1271702606 به عنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1167827)

آگهى تغییرات
شرکت شهباز فیدار آیریا سهامى خاص به شماره 
ثبت 67691 و شناســه ملى 14009993816 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/04/13 مرکز اصلى شــرکت به 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، کوچه 
على قلى بیک[4] ، خیابان آیت اله زاهد ، پالك 52 
، ساختمان تجارى ادارى مستاجران ، طبقه دوم ، 
واحد 6 - کدپستى 8136895581 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1167847)

آگهى تغییرات
شرکت آذر صنعت خضرا سهامى خاص به شماره 
ثبت 24623 و شناسه ملى 10260454074 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1398/12/02 بهنام هوایى 
به کدملى 1286903432 و الهام گوشــکى به 
کدملى 3031427785 و نگین هوایى به کدملى 
1273681649 بعنوان اعضــاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت 
انتخاب گردیــد اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1168404)

آگهى تغییرات
شرکت صبا تجارت زاینده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 66372 و شناسه ملى 14009642978 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر مورد به ماده 2 اساسنامه الحاق گردید . الحاق ماده 2 اساسنامه: 
ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تولید انواع لوله هاى آب اعم از فلزى و غیر فلزى و لوله هاى آب پنج 
الیه و تک الیه از جنس پلى اتیلن و پلى پروپیلن – خدماتى اعم از ارائه کلیه خدمات تعمیر و نگهدارى و کشــاورزى اعم از تولید و خدمات 
انواع ادوات کشاورزى .پس از کسب مجوز از مراجه ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1168398)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى معین ســام آرا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 61855 و شناســه ملى 
14008114375 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ســرمایه شرکت از طریق مطالبات 
حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ1000000 
ریال به5000000000 ریال افزایش یافت و ماده5 
اساسنامه بشــرح زیر اصالح شد: ماده 5اصالحى: 
سرمایه شــرکت مبلغ5000000000 ریال نقدى 
است که به 500000 ســهم 10000 ریالى بانام 
عادى منقســم گردیده وتماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1168418)

آگهى تغییرات
شرکت صبا لوله سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 36284 و شناســه ملى 10860166573 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/30 
آقاى علیرضا ایزدى به شماره ملى 5409722361 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره ، خانم معصومه 
بروجردى به شــماره ملى 0054627060 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، آقاى محسن افیونیان 
به شماره ملى 1286777291 بسمت رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و 
نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1168421)

آگهى تغییرات
شرکت تحقیق و توسعه مانا پرشیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 34883 و شناسه ملى 10840108782 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شــده سهامداران و 
صدور سهام جدید از مبلغ 10000000000 ریال 
به مبلغ 14800000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 14800000000 ریال نقدى است منقسم به 
740 سهم 20000000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1168428)

آگهى تغییرات
شرکت صبا لوله سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 36284 و شناســه ملى 10860166573 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى علیرضا ایزدى به شماره ملى 5409722361 ، خانم معصومه بروجردى به 
شماره ملى 0054627060 و آقاى محسن افیونیان به شماره ملى 1286777291 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - آقاى مهدى فوالدى نژاد به شماره ملى 1289582221 بســمت بازرس اصلى و آقاى سیدجعفر تقوى به شماره ملى 
4579805895 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکســال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 

هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1168423)

روى موج کووید-19

میزان رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در کشــور به 
زیر 44/49 درصد رسیده اســت و در عین حال میزان 
مرگ هاى ناشى از کرونا هم روزبروز افزایش مى یابد؛ 
آن هم در شرایطى که ویروس دلتا غالب شده و در کل 

کشور شیوع پیدا کرده است.
این در حالى اســت که باید توجه کرد کاهش رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى مى تواند بــه عنوان بازوى 
پیش رونده ویروس دلتا یا همان گونه هندى کووید 19 
عمل کرده و کشور را در طوفان بیمارى و مرگ و میر 
ناشى از پیک پنجم کووید19 گرفتار کند. از طرفى بعد 
از تعطیلى هاى اخیر و مسافرت هاى گسترده بخشى 
از مردم به استان هاى مختلف و خصوصا استان هاى 
شمالى، همچنین عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در سطح شهرها و کالنشهرها، سرعت روند افزایشى 
کروناى دلتا را بیشتر کرده است؛ ویروسى که مى تواند 

در آنى خودش را بر سر خانواده هایمان خراب کند.
باید بدانیم که عــدم رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 
قطعا بر میزان ابتــال خواهد افزود و منجــر به افزایش 
گسترده موارد مثبت بســترى در کشور بیش از ظرفیت 
تخت هاى بیمارستان ها شده و هیوالى دلتا بسیارى از 
هموطنان مان را به کام  مرگ مى فرستد. اتفاقى که هم 

اکنون هم در برخى بیمارستان ها شاهدش هستیم.
در عین حال بر اساس اعالم معاونت بهداشت وزارت 
بهداشــت، میانگین رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 

در  اماکن عمومى استان هاى کشــور از 23 تا 30 تیر 
ماه 1400 بالغ بر 44/49درصد بوده اســت. همچنین 

میانگین رعایت بهداشــت فردى مناســب در اماکن 
عمومى استان هاى کشور، در این تاریخ 48/32 درصد 

بوده است. در عین حال میانگین رعایت تهویه مناسب 
در اماکن عمومى اســتان هاى کشــور در این تاریخ 
48/29 درصد بوده است. میانگین درصد موارد استفاده 
از ماسک در اماکن عمومى استان هاى کشور از 23 تا 
30 تیر ماه 44/49 درصد بوده است. همچنین میانگین 
درصد رعایت پروتکل فاصله گذارى در اماکن عمومى 

کشور در این تاریخ 45/25 درصد بوده است.
در عین حال طبــق اعالم معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشت، بر اساس اقدامات ناشى از تشدید بازرسى ها 
از تاریخ 23 تا 30  تیر ماه 1400، به ترتیب سوپرمارکت 
و خواروبار فروشى، نانوایى ها و رستوران ها رتبه هاى 
اول تا سوم دریافت اخطار و معرفى به مراجع قضایى 
را در میان اماکن عمومى را به خود اختصاص داده اند 
و بعد از آن فروشگاه هاى زنجیره اى، بانک ها، ادارات 
و ســازمان ها، مطب ها، مراکز ورزشــى، پیشخوان و 
پلیس+10، تاالرهاى پذیرایى، آرامستان ها، پاساژها، 
اماکن متبرکه  و مساجد، پایانه هاى مسافربرى درون 

شهرى و داروخانه ها قرار دارند.
در حوزه صنایع نیز به ترتیب کارگاه ها و صنایع کوچک، 
کشاورزى، دامپرورى و معادن، صنایع تولیدى، نفت، 
گاز و انرژى و ســایر، صنایع ساخت و ســاز و مراکز 
شــماره گذارى و معاینه فنى بیشترین اخطار و معرفى 
به مراجع قضایى را طى مدت 23 تا 30  تیر ماه 1400 

دریافت کرده اند.

پیش روى «دلتا» و فاجعه کاهش رعایت 
عضو کمیته علمى کووید19 گفت: تعداد بیماران در پیک پروتکل هاى ضدکرونا

پنجم نسبت به پیک هاى قبلى، افزایش قابل توجهى یافته 
که پیش بینى هم مى شد.

سید علیرضا ناجى با بیان این مطلب، اظهار داشت: افزایش 
قابل توجه بیماران و شناسایى 28 هزار بیمار در یک روز، 
دور از ذهن نبود چون واریانت دلتا کــه در دنیا و ایران در 
حال چرخش است، بسیار مسرى است و بیشترین قدرت 

سرایت را در بین جهش ها دارد. 
وى افزود: وقتى واریانت دلتا وارد یک جمعیت مى شود، 
در افرادى که واکسینه نشده اند، مى تواند چرخش زیادى 
داشته باشد و مشــاهده مى شــود که اکثر بسترى ها در 
بیمارستانها، به صورت خانوادگى است. نکته نگران کننده 
این اســت که میزان شکســت ایمنى بدن این جهش 
در افرادى که واکســینه شــده و ایمنى دارند، بیشــتر از 
واریانت هاى دیگر ویروس است. بگونه اى که شکست 
ایمنى بدن در جهش هاى قبلى حدود 5/9 درصد اما در این 

واریانت حدود 19 درصد است. 
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى خاطرنشــان کرد: جوامعى که 
واکسیناســیون باالیى دارند، واریانت دلتا در فرم شدید 
بیمارى کووید19 و مرگ و میر ناشى از آن، تاثیر چندانى 
نداشــته اما با توجه به روندى که تغییر ویروس ها دارند، 
نگران هستیم. چون باید جلوى گردش ویروس در جوامع 
گرفته شود. در مبارزه با کرونا، باید قانون ویروس را در نظر 
بگیریم اما سیاست هاى خیلى از کشورها، نادیده گرفتن 
قانون ویروس در مبارزه با آن است و واریانت ها به همین 

دلیل، ایجاد مى شود.

کروناى دلتا بیشترین قدرت 
سرایت را دارد
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ایرج بیگلرى، مدیر تربیت بدنى دانشگاه علوم پزشکى خراسان شمالى 
با اشاره به این که تردمیل براى تمرینات قهرمانى باشگاهى، حرفه اى و 
خانگى استفاده مى شود، گفت: براى استفاده از این وسیله ورزشى باید به 

نکات الزم مربوط به درست دویدن و پیاده روى توجه کرد.
بیگلرى عنوان کرد: اگر از روش درســت و اصولى از این وسیله استفاده 

نکنید ممکن است در درازمدت موجب آسیب به بدن شود.
او با بیان این که قبل از تردمیل حتما ورزش هاى کششــى انجام شود، 
افزود: گرم و سرد کردن بدن خیلى مهم است چون گرم نکردن صحیح 
بدن باعث آسیب دیدگى زانو مى شود بنابراین 5 دقیقه قبل و بعد از کار بر 

روى تردمیل آرام بدوید.
نگاه کردن به پــاى خود، بیگلرى خاطرنشــان کرد: 
دســتگیره ها، پوشــیدن قوز کردن بــه جلو، گرفتن 
گام هــاى بلنــد از جمله کفش نامناسب، برداشتن 
تردمیل است.اشــتباهات اســتفاده از 

چندان غیرمعمول نیســت که یادمان برود وضعیت بدنى خود را 
درست نگه داریم و این تأثیر زیادى بر سالمتى ما مى گذارد. 
راه رفتن در حالى که به جلو یا به عقب خم شده اید، به لگن 
فشار وارد مى کند و مى تواند مشکالتى در بلندمدت ایجاد 

نماید، مثًال لگن درد و کمردرد.
توصیه مى کنیم صاف راه بروید و چانه تان موازى با زمین 
باشد، شانه ها را آزاد نگه دارید و کمى به سمت عقب بکشید 
این کار به تراز بدنتان کمک مى کند و باعث مى شــود وزن 

اضافى روى لگن و پایین کمرتان نیفتد.
اگر دست کودکتان را مى گیرید و با هم راه مى روید در صورتى 
که او جلوتر از شما برود ممکن است آسیب هایى ببینید. چون 
دستتان کشیده مى شود و این مى تواند تعادل را از شما گرفته و 
به آرنج و مچ و شانه هایتان فشار وارد نماید. حتى ممکن است 
دست یا مچتان رگ به رگ شود و رباط آرنجتان آسیب ببیند.

وقتى قدم برمى دارید باید کف پایتان پیش از اینکه دوباره 
بلندش کنید، از پاشنه به سمت انگشتان پایین بیاید. اما 
اگر عادت دارید کف پایتان را بدون انعطاف 
صاف برداریــد و بگذارید یا عادت 
دارید روى پنجه راه بروید، دچار 
عوارض ناخوشــایندى خواهید 
شد. این دو شیوه راه رفتن مى توانند 
در لگن و زانوها و قوزك پا درد ایجاد کنند زیرا ضربه و وزن 
زیادى به آن ها وارد مى شــود. همچنیــن راه رفتن روى 
انگشتان مى تواند مشکالتى در رباط ها ایجاد کند (پاشنه 
آشیل) و ضمناً ســاق پایتان نیز تحت فشارهاى مداوم 

درد بگیرد.
مهم است که هنگام راه رفتن به عضالت خود توجه 
کنید تا مطمئن شــوید آن ها را به درســتى درگیر 
مى کنید. این درست نیست که به پاى جلویى تان 
فشار وارد کنید و به ســمت جلو بروید زیرا با هر 
بار قدم برداشتن فشــار زیادى به لگن و پایین 
کمرتان وارد مى شود. این عادت به مرور زمان 
سبب آسیب و درد خواهد شد. در عوض باید به 
باسن و پاى عقبى تان فشار وارد نمایید. این 
روش به طور طبیعى شــما را به جلو مى راند 
بدون اینکه فشــارى به پاها یا کمرتان 

وارد شود.
این هم چیزى است 

که موقع راه رفتن فراموش مى کنیم اما نسبتاً مهم است که وزنتان 
را به خوبى حمایت کرده و تعــادل را حفظ کنید. با منقبض کردن 
عضالت شــکم هنگام راه رفتن، آن ها را قوى نگه مى دارید و در 
نتیجه جلوى کمــردرد را مى گیرید و وضعیــت بدنى تان را بهتر 
مى کنید. فرامــوش کردن این کار یعنى اینکــه از تمام عضالت 
خود به طور مؤثر اســتفاده نمى کنید و این بــر وضعیت بدنى تان 

اثر مى گذارد.
باال گرفتن شانه ها هنگام راه رفتن مى تواند درد زیادى ایجاد کند 
و بهتر است این مدل را عوض کنید. راه رفتن با شانه هاى منقبض 
شده و باال نگه داشته شــده موجب گردن درد و شانه درد مى شود 

چون عضالت قفل مى شوند.
در عوض ســعى کنید شــانه هایتان را ریلکس کرده و آن ها را به 
سمت عقب بیندازید تا انحناى طبیعى شان حفظ شود. حواستان 
باشد که شانه ها را منقبض نگه ندارید و یا ســینه و باسن خود را 
به سمت بیرون نکشــید، چون این مدل راه رفتن هم باعث درد 

عضالنى مى شود.
شما باید هنگام راه رفتن از دست هایتان استفاده کنید تا تعادلتان 
حفظ شود. اگر دست ها را بدون اینکه اجازه بدهید تاب بخورند در 
طرفین خود نگه دارید ممکن است دچار مشکالتى در گردش خون 
شوید و این وضعیت بر سالمت بافت ها اثر گذاشته و دست هایتان 

قرمز و متورم مى شوند، خصوصاً در هواى گرم.
بهتر اســت اجازه دهید حین راه رفتن دست هایتان در دو طرفتان 

به طور ریتمیک متناسب با قدم هایى که برمى دارید تاب بخورند.
کفش هایى که خیلى تنگ و سفت اند یا خیلى سنگین اند مناسب 
نیستند و طى یک سال مى توانند بر ســالمتتان اثر بگذارند. زیرا 
کفش هاى شما حکم ضربه گیر را دارند و ضربه هایى را که با هر بار 
گام برداشتن وارد مى شود جذب مى کنند. اگر کفش هایتان خیلى 
مستعمل باشند، نمى توانند آن اندازه که باید این ضربه ها را بگیرند 

چون کفشان تحلیل رفته است.
اگر کفش ها خیلى تنگ یا سنگین باشند مى توانند به عضالت فشار 
وارد کرده و باعث درد شــوند؛ زیرا پاها نمى توانند انعطاف طبیعى 
پاشنه تا انگشتان را با هر بار قدم برداشتن داشته باشند. این عدم 
حمایت و نبودن انعطاف مى تواند عوارضى براى زانوها ایجاد کرده 

و سبب درد کف پایتان شود.
اگر قدم هاى بزرگ بردارید که از بدنتان خیلى فاصله دارند، وزن 
اضافى به قلم پایتان وارد مى شود زیرا این قسمت از پا، بدنتان را 
حمل مى کند و ضربه هاى قدم ها را دریافت مى کند. در نتیجه شین 

اسپلینت (درد ساق پا) ایجاد شده و زانو آسیب مى بیند.

راه رفتن هم آداب دارد
درست نگه داریم و این تأثیر زیادى
رفتن در حالى که به جلو یا به ع راه
فشار وارد مى کند و مى تواند مشک

نماید، مثًال لگن درد و کمردرد.
و توصیه مى کنیم صاف راه بروید
باشد، شانه ها را آزاد نگه دارید و کم
این کار به تراز بدنتان کمک مى کن
اضافى روى لگن و پایین کمرتان نیفتد
اگر دست کودکتان را مى گیرید و با ه
که او جلوتر از شما برود ممکن است
دستتان کشیده مى شود و این مى توا
به آرنج و مچ و شانه هایتان فشار وارد
ر دست یا مچتان رگبه رگ شود و
وقتى قدم برمى دارید باید کف پای

بلندش کنید، از پاشنه به سمت
اگر عادت دارید کف
صاف برد
دارید رو
عوارض
شد. این دو
در لگن و زانوها و قوزك پا درد ایج
زیادى به آن ها وارد مى شــود. ه
انگشتان مى تواند مشکالتى در
آشیل) و ضمناً ســاق پایتانن

درد بگیرد.
مهم است که هنگام راه رف

کنید تا مطمئن شــوید آن
مى کنید. این درست نیس
فشار وارد کنید و به ســ
بار قدم برداشتن فشــ
کمرتان وارد مى شود
سبب آسیب و درد خو
باسن و پاى عقبى ت
روش به طور طبیعى
بدون اینکه فش

یک روان شــناس گفت: لکنت زبان مى تواند ناشى از آسیب 
ســلول هاى مربوط به گفتار در فرد یا بر اثر ترس و اضطراب 

باشد.
دکتر محمد تبریزى، با اشاره به وجود دو نوع لکنت زبان، اظهار 
کرد: نوع اول لکنت زبان به «ارگانیک» معروف بوده و در واقع 
مشکل دریافت و ارائه زبانى در مغز است. در این نوع از لکنت 
زبان سلول هاى مربوط به گفتار آسیب مى بینند و درمان آن با 

کمک داروها و جبران کمبود ویتامین ممکن است.
این روان شــناس با بیان اینکه نوع دوم این بیمارى 

مربوط به تــرس و اضطراب اســت، گفت: این 
نوع لکنت زبان بیشــترین آمار ابتال را به خود 

اختصاص داده اســت؛ در درمــان نوع دوم 
باید مورد اضطراب و ترس رفع شــود و 

در صورت ادامه یافتن لکنت از گفتار 
درمانى توســط متخصصان استفاده 

 شود.
وى خاطرنشان کرد: البته شکل هاى 

مختلف لکنت زبان اهمیت فراوانى دارد، 
توجه به این مســاله که لکنت در اوایل 
جمله، اواسط جمله یا به طور مرتب تکرار 

مى شود، بسیار مهم است.
این روان شناس با اشاره به تشخیص 
نوع لکنت زبان، تصریح کرد: با گرفتن 
نوار مغزى مشخص مى شود که این 

مســاله مربوط به مغز بوده یا دلیل لکنت 
مربوط به اضطراب و ترس است.

تبریزى به شیوع این لکنت زبان در بزرگسالى اشاره 
کرد و افزود: آزمون نوع لکنت زبان در بزرگساالن باید 

زمانى که تنها هستند، انجام شود، فردى که دچار 
لکنت زبان است اگر در تنهایى خود به طور مثال 

در حمام آواز بخواند و مشکلى نداشته باشد، 
این لکنت ریشه در وجود استرس دارد. 

ایــن روان شــناس تصریــح کــرد: به 
وســیله گفتار درمانى و با کمک یک 
روان درمان گر  خــوب، درمان انجام 

مى شود اما اگر مربوط به مغز باشد، 
باید درمان هاى خاصى دنبال شود.

دلیل لکنت زبان چیست؟

ح م ى م
5بدن باعث آسیب دیدگى زانومى شود بنابراین5 دقیقهقبل و بعد از کار بر

روى تردمیل آرام بدوید.
نگاه کردن به پــاى خود،بیگلرىخاطرنشــان کرد:

دســتگیره ها، پوشــیدن قوز کردن بــه جلو، گرفتن 
برداشتن گام هــاى بلنــد از جمله کفش نامناسب،
تردمیل است.اشــتباهات اســتفاده از 

اعتقاد بر این است که مصرف بیش از حد تخم مرغ 
در روز میزان کلسترول بد بدن را افزایش مى دهد. 
این به دلیل وجود مقدار زیادى کلســترول در زرده 
تخم مرغ اســت. یک عدد زرده تخــم مرغ حاوى 
تقریبا 200 میلى گرم کلســترول اســت و میزان 
توصیه شده روزانه آن بیش از 300 میلى گرم در روز 
نیست، اما مطالعات اخیر نشان مى دهند کلسترول 
در رژیم غذایى تاثیر کمى بر ســطح کلسترول کل 
و بد بدن دارد. در حقیقت، چربى هاى اشــباع شده 
در رژیم غذایى سطح کلســترول LDL را افزایش 

مى دهند.
هنگام صحبت درباره مصرف تعداد تخم مرغ در یک 
روز با خیال راحت پاسخ قطعى براى آن نمى توان 
یافت زیرا میزان آن از فردى بــه فرد دیگر با توجه 
به سالمت فرد متفاوت است. بر اساس نتایج یک 
مطالعه اخیر، یک فرد سالم به طور متوسط مى تواند 
با اطمینان حداکثر 7 عدد تخم مرغ در هفته مصرف 
کند. اگر از هیچ مشکلى در سالمتى رنج نمى برید 

یا هیچ نوع عارضه جانبى را مشاهده نکرده اید 
مى توانید به راحتى حداکثر 3 عدد تخم مرغ 

در روز بخورید.
تخــم مرغ ســالم و 

مغذى اســت، اما به این معنى نیست که مى توانید 
در خوردن آن زیاده روى کنید. براى داشــتن یک 
زندگى طوالنى و سالم مهم است هر نوع ماده اى 
را در رژیم غذایى خود بگنجانید. مصرف بیش از حد 
هر ماده غذایى مى تواند براى سالمتى مضر باشد 
تخم مرغ نیز از این امر مستثنى نیست. مصرف بیش 
از حد تخم مرغ در روز به ویژه در فصل تابســتان 
باعث تجمع گرما در بدن مى شود که مى تواند منجر 
به بروز مشکالتى در حرکات روده شود. عالوه بر 
این، حتى مى توانــد منجر به اســهال به ویژه در 
بچه هاى کوچک شود، بنابراین مهم است میزان 

مصرف خود را کنترل کنید.
 تاکنون هیچ مطالعه یا تحقیقى جواب قاطعى براى 
اینکه حداکثر چه تعدادى تخم مرغ مى توان در روز 
خورد پیدا نکرده اند. براى رســیدن به نتیجه الزم 
تحقیقات بیشترى در این زمینه نیاز است. همیشه 
توصیه مى شــود هر غذایى را به میزان متوســط 
مصرف کنیــد زیرا خوردن 
بیش از حد مواد غذایى 
ســالم نیز مى تواند 
براى سالمتى مضر 

باشد. 

کیف پول شما مى تواند منبع تغییر شکل اصلى بدن و 
شکل بد چمباتمه زدن، اجراى آهسته فعالیت، سفت 
شدن پشت ، سفت شدن همسترینگ و ضعف پشت 

زانوى شما شود.
بیایید زنجیره  را زمانى که شما روى کیف پول خود 
نشسته اســت باز کنیم. برآمدگى باعث مى شود تا 
یک طرف بدن شــما باالتر باشد به طورى که لگن 
شما به آن سمت و ستون فقرات کمرى و پایین خم 
خواهد شد.  ستون فقرات شما و یا وسط پشت شما 
به ســمت دیگر انحنا پیدا مى کند زیرا چشم هاى 
شــما مى خواهند تصاویر را به صورت افقى ببینند. 
این طرف روى کمر خم مى شــود اگر چه حداقل و 
تمام عضالت در سمت دیگر خود را مورب و شکم 
عرضى قرار مى دهند و براى کوتاه تر شدن تالش 
مى کنند تا تعادل را برقرار کنند، اما تالش تمام این 
عضالت براى برقرارى تعادل کافى نیست. در واقع، 
این تغییر کوچک توانایى عضالت را براى کاهش و 
افزایش فشار در مفصل ساکروایلیاك شما کاهش 
مى دهد و عضالت نمى توانند این فشــار را همان 

جا متوقف کنند.
در سمت چپ لگن، به طور عمده در بخش بال شکل 

به نام ایلیوم، در تضاد کامل اســت. عضالت مشابه 
براى ایجاد تعادل بیشتر کشــیده مى شوند و یک 
اثر مشابه در اواسط پشت شــما وجود دارد. منحنى 
نشستن فرد، کوتاه و بلند شــدن عضالت منجر به 
استفاده بیش از حد از آن ها شــده و درد را به همراه 
خواهد داشت. تثبیت کننده هاى نخاعى سمت راست 
بیش از حد کشیده خواهند شد و سریع در وسط کمر 
خستگى به وجود مى آید. این استقامت کمر شما را 
کاهش داده و منجر به درد در هنگام نشستن در پشت 

میز کار خواهد شد.
نه تنها لگن شما به خارج از جایگاه خود رانده میشود 
و منجر به عدم تعادل عضالنى و فشــار مشــترك 
مى شود بلکه کیف پول شــما احتماال به ماهیچه 
گالبى شکل و یا عصب سیاتیک فشار وارد مى کند. 
این موقعیت تیره و تار در نهایت ممکن است باعث 
تحریک عصب و درد از عصب شــود و این درد به 

سمت پایین ساق پا سفر کند.
به عبارت دیگر، کیف پول شما مى تواند منبع تغییر 
شکل اصلى بدن و شــکل بد چمباتمه زدن، اجراى 
آهســته فعالیت، سفت شدن پشــت ، سفت شدن 

همسترینگ و ضعف پشت زانوى شما شود.

روزانه 8 لیوان آب در شرایط معمولى باید مصرف شود و اگر فعالیت 
و تحرك فرد زیاد باشد تا 12 لیوان سفارش شده است.

دکتر زهرا اباصلتى اظهار کرد: با توجه به گرماى شدید هوا در فصل 
تابستان امسال نیاز است که مایعات بدن براى تمامى سنین به ویژه 
4 گروه سنى کودکان، جوانان، میانســاالن و سالمندان به میزان 

کافى تأمین شود.
وى با اشاره به اینکه مصرف کافى مایعات در تمامى سنین به ویژه 
افراد باالى 30 سال همواره مورد تأکید است، افزود: روزانه 8 لیوان 

آب در شرایط معمولى باید مصرف شود و اگر فعالیت و تحرك فرد 
زیاد باشد تا 12 لیوان سفارش شده است.

رییس گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکى مشهد خاطرنشان 
کرد: براى اینکه بتوانیم 2 لیتر مایعــات مؤثر را مصرف کنیم بهتر 
اســت که به همان آب مصرفى، کمى آب لیمو ترش و یا عرقیات 
گیاهى مانند بیدمشک و نسترن اضافه شــود که این اقدام بهتر از 
شکر است واز شربت و نوشیدنى هاى غلیظ و با شیرینى زیاد پرهیز 

شود.

دکتر اباصلتى با ذکر این نکته کــه دوغ کم نمک براى رفع کمبود 
امالح هم توصیه مى شــود، تأکید کرد: خســتگى زیاد، گرفتگى 
عضالنى و ضعف بدن ناشــى از کمبود امالح است که این کمبود 
باید با مصرف نوشیدنى هاى مفیدى که در این خصوص سفارش 

شده پر شود.
وى با اشاره به اینکه نوشــیدنى هاى گازدار مانند نوشابه، دلستر و 
برخى آبمیوه ها توصیه نمى شود، تصریح کرد: همچنین خوردن چاى 
پررنگ و شیرین مضر است و از جمله مواردى که مى توان به عنوان 

تغذیه سالم معرفى کرد میوه هاى آب 
دار و انواع سبزیجات بوده است.

رییس گروه بهبود تغذیه دانشــگاه 
علوم پزشکى مشــهد بیان کرد: در 
روزهاى گرم سال بر خوردن غذاهاى 

مى کنیــم، آب پز و ســبک و با ادویه کــم هم تأکید 
ضمن اینکه باید از خوردن سرخ کردنى ها، فست فودها و غذاهاى 

چرب تا حد امکان اجتناب شود.

در طول روز چند تخم مرغ 
مى توان خورد؟

هرگز کیف پول خود را در جیب عقب نگذارید

در روزهاى گرم تابستان چند لیوان آب باید خورد؟

م ن
 کرده 

وزن  ،
تان را 
شین

7با اطمینان حداکثر 7 عدد تخم مرغ در هفته مصرف
کند. اگر از هیچ مشکلى در سالمتى رنج نمى برید 

یا هیچ نوع عارضه جانبى را مشاهده نکرده اید 
تخم مرغ  3مى توانید به راحتى حداکثر 3 عدد

در روز بخورید.
تخــم مرغ ســالم و 

توصیه مى شــود هر غذایى را به میزان متوســط
مصرف کنیــد زیرا خوردن
بیش از حد مواد غذایى
ســالم نیز مى تواند
براى سالمتى مضر

باشد. 

میوه هاى آب  کرد سالم معرفى
اع سبزیجات بوده است.

 گروه بهبود تغذیه دانشــگاه 
زشکى مشــهد بیان کرد: در

ىگرم سال بر خوردن غذاهاى 
مى کنیــم، و ســبک و با ادویه کــم هم تأکید 

ینکه باید از خوردن سرخ کردنى ها، فست فودها و غذاهاى 
حد امکان اجتناب شود.

نکاتى که باید هنگام کار با   
تردمیل رعایت کنید

براى داشتن دندان هایى که چون مروارید 
بدرخشــند، در خانه مــان انواع و اقســام 
محصوالت بهداشتى دهان و دندان، مانند 
خمیردندان، نخ دندان و دهان شویه داریم. 
اما وقتى صحبت از سالمت دهان و دندان 
مى شود، دندانپزشکان برخى از روش هاى 

مراقبتى ما را مضر مى دانند.
خمیر سایشــى دندان، مانند بــى کربنات 
یــا خمیردندان هــاى ســفیدکننده براى 
دندان ها مضر هستند. این مواد ساینده باعث 
ساییده شدن میناى دندان تان مى شوند و 
در درازمدت دندان هایتان تیره و حســاس 

مى شوند. 
وقتى میناى دندان از بین بــرود، عاج دندان 
که زیر آن قرار دارد و به رنگ کهربایى است، 
پدیدار مى شود. بنابراین از این سفیدکننده ها به 
مدت خیلى کوتاه استفاده کنید تا دندان هایتان 

را در معرض آسیب قرار ندهید.

از شســتن صورت زیر دوش تا اســتفاده کردن از لیف ممکن است 
مشکالتى را به همراه داشته باشد که مى تواند سالمتى هر فردى را با 

مشکل مواجه کند.
1.شستن صورت در حمام: شایع ترین اشتباهى که در هنگام حمام 
کردن مرتکب آن مى شویم شستن صورت در حمام است که به مرور 
زمان صورت را دچار چین و چروك هاى شــدید مى کند. به گفته یک 
متخصص پوست، شستن صورت با آب داغ و فشار زیاد یکى از عمده 
اشتباهات افراد در حمام است. آب داغ باعث شکنندگى مویرگ هاى 
گونه شده و کم کم پوست به سمت ویرانى کشیده مى شود عالوه بر آن 
روغن هاى طبیعى که در پوست وجود دارد خشک شده و چین و چروك 
زودتر از زمان مقرر پدید مى آید. بهترین گزینه براى شستشوى پوست 

صورت آب ولرم است.
2.اســتفاده از لیف: اشــتباه رایج دیگر در هنگام شست و شوى 
بدن استفاده از لیف است. کشــیدن لیف به سطح پوست باعث انتشار 
سلول هاى مرده در سطح پوست مى شود که حال زمینه مناسبى براى 
پیدایش و تکثیر باکترى ها فراهم مى گردد که خطرات بهداشتى نگران 

کننده اى را به دنبال دارد.
3.استحمام با آب سخت: شستن بدن حین اســتحمام با آب 

سخت سبب مى شــود قشــرى از نمک هاى نامحلول روى پوست و 
موهاى بدن رسوب کند که همین امر سبب مسدود شدن 
روزنه ها و خارش و سوزش پوست مى شود. همچنین موها 
را رنگ پریده کرده و شانه کردن و برس کشیدن موها دشوار 

مى شود. این رسوبات رشد باکترى ها را نیز تسهیل مى کند. براى 
کاهش ســختى آب مى توانید از فیلترهاى تصفیه کننده آب خانگى 
استفاده کنید که داراى سختى گیر باشند. ســختى گیرها با تبادل 
یون هاى کلسیم و منیزیم با یونهاى سدیم و پتاسیم غلظت امالح 

سخت را کاهش مى دهند.
4.ایستادن در کف آب و صابون: شاید فکر کنید اگر روى 

حجمى از کف آب و صابون بایستید پاهایتان تمیز مى شود 
اما تاثیر آن تقریبا برعکس است. استفاده مشترك از دوش 
(یا حمام مشــترك) مى تواند به ایجاد قارچ منتهى شود. 
قارچ هایى که به طور نامحسوس در حمام رشد مى کنند 
کرم ها را دوست دارند. بنابراین ایستادن در حجم آب و 
کف با توجه به اینکه قارچ ها در رطوبت رشد مى کنند 
کار عاقالنه اى نیست. حتما پس از خروج از حمام به دقت 

الى انگشتان پاى تان را تمیز و خشک کنید. 

اباصلتىاظهار کرد: با توجه به گرماىشدید هوا در فصل دکتر زهرا
تابستان امسال نیاز است که مایعات بدن براى تمامى سنین به ویژه 
4 گروه سنى کودکان، جوانان، میانســاالن و سالمندان به میزان 

کافى تأمین شود.
وى با اشاره به اینکه مصرف کافى مایعات در تمامى سنینبه ویژه
8 سال همواره مورد تأکید است، افزود: روزانه 8 لیوان 0افراد باالى 30

پزشکى مشهد خاطرنشان رییس گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم
2کرد: براى اینکه بتوانیم 2 لیتر مایعــات مؤثر را مصرف کنیم بهتر 
اســت که به همان آب مصرفى، کمى آب لیمو ترش و یا عرقیات 
گیاهى مانند بیدمشک و نسترن اضافه شــود که این اقدام بهتر از 
نوشیدنىهاى غلیظ و با شیرینى زیاد پرهیز شکر است واز شربت و

شود.

چرا نباید از خمیر دندان هاى سفید کننده استفاده کرد؟

4 اشتباه رایج در حمام کردن
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روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان با بیان اینکه امــکان واگذارى زمین در 
50 درصد شــهرك هاى صنعتى اســتان وجود 
ندارد افزود: بیــش از 50 درصــد واگذارى ها در  
شهرك هاى صنعتى  استان به بهره بردارى رسیده 

است.
محمدجواد بگى ادامه داد: زمین در اختیار شرکت 
شهرك هاى صنعتى براى واگذارى به متقاضیان 
با احتساب شهرك هاى خصوصى و شهرك هاى 
جدید حدود 17 هزار هکتار است که زمینه را براى 

جذب سرمایه گذارى در استان فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
اظهار داشت: این استان در 2 ســال گذشته رتبه 
اول کشور را در جذب سرمایه گذار در شهرك ها و 

نواحى صنعتى کسب کرد.
وى اضافه کرد: ســال گذشــته یک هزار و 269 
قرارداد با مســاحتى حدود 760 هکتار امضا شــد 
که رکورد کشور در 35 ســال گذشته شکسته شد 
و شــرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان براى 
اولین بار از نظر تحصیل منابع و شــهرك سازى 
رتبه اول را کسب کرد و استان تهران را که همواره 
در سال هاى گذشــته رتبه اول را در اختیار داشت 

با حدود 300 میلیارد اختالف پشت سر گذاشت.
بگى خاطرنشان کرد: استان اصفهان سال گذشته 
حدود یک هزار و 100 میلیارد ریال تحصیل منابع 
داشت و تهران با حدود 700 میلیارد ریال تحصیل 

منابع استان دوم کشور در این زمینه شد.
به گفته وى، 76 شــهرك صنعتى مصوب در این 
اســتان وجود دارد که از این تعداد 70 شــهرك 

عملیاتى شده و در حال واگذارى است.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان اظهار داشت: همچنین 6 شهرك صنعتى  
شامل ناحیه صنعتى پادناى سمیرم، ناحیه صنعتى 
جندق، شهرك صنعتى کاشان سه، ناحیه صنعتى 
ماهیان زینتى، ناحیه صنعتى گلســتان و شهرك 
صنعتى تبدیــالت گازى در حال ســاخت در این 

اســتان وجود دارد که مصوبات قانونى آنها گرفته 
شده و عملیات تامین زیرساخت هاى آنها در دست 

اقدام است.
وى اضافه کرد: هشــت شهرك صنعتى در استان 
شامل ناحیه صنعتى زنده رود لنجان، ناحیه صنعتى 
ابوزید آباد و یزد دل آران و بیدگل، شهرك صنعتى 
فوالد در لنجان در جوار ذوب آهن، ناحیه صنعتى 

چرمهین در شهرســتان لنجــان، ناحیه صنعتى 
خلج در شهرســتان فریدن با گرایــش غذایى و 
ناحیه تخصصى رمز ارز  در حال پیگیرى است که 
کارهاى قانونى آنها در حال انجام است و عملیات 

اجرایى آنها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
بگى خاطرنشان کرد: اکنون هشت شهرك و ناحیه 
صنعتى خصوصى فعال شــامل شهرك صنعتى 

خصوصى محمود آباد، شهرك صنعتى خصوصى 
کرون در تیــران و کرون، ناحیــه صنعتى رحمت 
آباد خوانسار، شهرك صنعتى خصوصى فوالد در 
لنجان، شهرك صنعتى خصوصى نقش جهان در 
لنجان، شهرك صنعتى خصوصى نیوان ابتکار سایپا 
و شــهرك صنعتى خصوصى فتح المبین کاشان 
(پارس زاگرس)  در اصفهان وجود دارد و این استان 

داراى بیشترین شهرك خصوصى در کشور است.
وى بیان کرد: هشت شهرك خصوصى نیز شامل 
شــهرك تخصصى فلزات گران بها و سنگ هاى 
قیمتى، شــهرك صنعتى خصوصى پیشرو دیزل، 
شــهرك صنعتى خصوصى فجر تیــران، ناحیه 
تخصصى نساجى تک نصرآباد اصفهان، شهرك 
خصوصى مهرتاك، شــهرك خصوصى کاویان 
دهاقان، شــهرك خصوصى طالخونچه مبارکه و 
ناحیه صنعتى خم پیچ خوانســار در این استان در 

دست اجراست.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: در مجموع حــدود یکصد ناحیه و 
شهرك صنعتى دولتى و خصوصى در استان وجود 
دارد که در زمان حاضر از این تعداد 90 شــهرك و 
ناحیه صنعتى ایجاد شده و یا در حال ایجاد است که 
مطالعات فنى، اقتصادى و زیست محیطى آنها به 
اتمام رسیده و منتظر دریافت مصوبات کمیسیون 

زیربنایى و شوراى برنامه ریزى استان است.
وى تصریح کرد: این استان از نظر تعداد شهرك ها 
ونواحى صنعتى رتبه اول کشور را دارد و استان دوم 
حدود 30 شــهرك و ناحیه صنعتى کمتر از استان 

اصفهان دارد.

نیمى از  شهرك هاى صنعتى استان اصفهان
 به ظرفیت نهایى رسید 

تعمیرات اساسى واحدهاى تقطیر،کاهش گرانروى و گاز مایع شماره یک شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از 3 مرداد ماه سال جارى آغاز شد.

مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: با توجه به راه اندازى واحد 
تقطیر3 این واحد در کنار واحد تقطیر شــماره 2 براى تأمین خوراك و تولید محصوالت 

فعال خواهند بود.
علیرضا قزوینى زاده پیش بینى اتمام کار را با در نظر گرفتن شرایط کارى براى هر کدام از 
واحدها از زمان شروع بستن واحد تا اتمام مراحل راه اندازى، 2 شهریور اعالم کرد و گفت: 
این تعمیرات که در فصل گرما، وجود بیمارى کرونا و همچنین شرایط بحرانى آب صورت 
مى گیرد، با همکارى کارکنان شرکت و رعایت پروتکل هاى بهداشتى و به همراه 1300 

نفر نیروى پیمانکارى (جذب موقت) بدون وقفه و تعطیلى ادامه خواهد داشت.
وى اظهار داشت: کار تعمیرات اساسى 24 ساعته و با کلیه نفرات و تجهیزات اداره تعمیرات 
انجام شده و تمام تالش ما بر این است که با به کارگیرى نیروهاى متخصص، مجرب و 
کارآزموده از تمام بخشهاى اداره تعمیرات و استفاده حداکثرى از زمان و امکانات شرکت 
علیرغم حجم زیاد و ســنگین کارهاى تعمیراتى با رعایت کلیه اصول ایمنى و زیست 

محیطى، زمان انجام را به حداقل برسانیم.
قزوینى زاده واحدهاى مورد تعمیرات را بسیار با اهمیت خواند و اظهار داشت: خوراك واحد 
تقطیر شماره یک این شرکت، به طور متوســط روزانه 90 هزار بشکه است که تولیدات 
آن گاز مایع، بنزین ســبک، بنزین خام، گازوئیل سبک و ســنگین و خوراك واحدهاى 
آیزوماکس، شرکت نفت سپاهان و شرکت نفت جى است و واحد گاز مایع شماره یک نیز 
با دریافت خوراك حدود 8 هزار بشکه در روز، گاز مایع تولید مى نماید. همچنین خوراك 
واحد کاهش گرانروى شماره یک، حدود 21 هزاربشــکه در روز و تولیدات آن گاز مایع، 

هات اویل، بنزین و تار است.

نیروگاه حرارتى اصفهان تا پایان تیرماه ســال جارى بیش از  766 میلیون کیلووات ساعت، انرژى 
الکتریکی تولید و به شبکه سراسرى برق کشور انتقال داد.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با بیان این مطلب ، افزود:  این مقدار تولید برق با لحاظ 
متوسط مصرف ماهیانه 200 کیلووات براى هر خانوار، معادل مصرف ماهیانه بیش از سه میلیون و 
348 هزار خانوار است. عباس کریمى ادامه داد: نیروگاه اصفهان داراى پنج واحد بخارى مولد برق با 
ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان اسمى تولید 835 مگاوات است که در صورت تامین آب و سوخت 
مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در اکثر فصول سال خواهدبود.

آغاز تعمیرات اساسى 3 واحدعملیاتى 
مهم شرکت پاالیش نفت  

تولید 766 میلیون کیلووات ساعت انرژى در 
نیروگاه اصفهان

احیاى فرهنگ غدیر وظیفه ذاتى همه مسلمانان به ویژه 
شیعیان است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلسه شوراى فرهنگى 
این مجموعه با اعالم این مطلــب گفت: طبق فرموده 
پیامبر مکرم اســالم حضرت محمــد مصطفى (ص)  
وظیفه ابالغ پیام غدیر به نسل هاى آینده، به عهده تک 
تک مسلمانانى است که قلبشان براى احیاى اسالم ناب 
محمدى مى تپد و در این باب باید هر کسى به نوبه خود 

انجام وظیفه کند.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
اسماعیل قربانى در این جلسه، با اشاره به هدف اصلى 
واقعه غدیر، اظهار کرد: قطعا هدف از واقعه غدیر در نگاه 
خداوند، چیزى فراتر از سفارش به محبت حضرت امیر 
بوده و آن هدف واال مســئله اى به غیر از بیان مســئله 
والیت و خالفت امیرالمومنین على (علیه الســالم) و 
اوالد معصومین ایشان پس از پیامبر و تشکیل حکومت 

عدل الهى نیست.
قربانــى دورى از فرهنــگ والیت را  یکــى از عوامل 
انحطاط جوامع اســالمى دانســت و بیان کرد: در هر 
زمان ، به هر انــدازه اى که  از والیــت و تعلیمات آن 
فاصله گرفته ایم؛ زمینه را بــراى ترویج افراط و تفریط 
فراهم آورده ایم که نمود این مســئله را در فرق دست 
ساخته صهیونیست ها و اســتکبار جهانى نظیر داعش

 مى توان دید.

دورى از فرهنگ والیت، عامل انحطاط جوامع اسالمى 

کارگاه  آموزشــى تحلیل وضعیت و نیازسنجى محلى، در 
راستاى پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى به منظور انجام 

پروژه هاى مبتنى بر نیاز، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل بهزیستى استان اصفهان، 
کارشناس مسئول دفتر پیشگیرى از آسیب هاى بهزیستى 
اســتان اصفهان گفت: در راستاى پیشگیرى از آسیب هاى 

اجتماعى و آشنایى با نیازســنجى و تحلیل وضعیت محلى 
و به منظور انجام پروژه هاى مبتنى بر نیاز محلى  سه دوره 
و  کارگاه  آموزشــى تحلیل وضعیت و نیازســنجى محلى 

برگزار شد.
 دکتر محمدعلى سلطان الکتابى افزود: هدف از برگزارى این 
دوره آموزشــى توانمندى افراد دوره دیده به منظور ورود در 

محالت و  انجام نیازسنجى و ارائه پروژه هاى مبتنى بر نیاز  
مردم محلى مى باشد.

وى خاطرنشــان کرد: این کارگاه ویژه 80 نفر از داوطلبین 
همیار سالمت روان توسط 5 نفر از اساتید و تسهیلگران دوره 
دیده محلى به مدت 32 ساعت به صورت مجازى و در فضاى 

اسکاى روم تا هفته اول مرداد ماه در حال برگزارى است.

برگزارى کارگاه  آموزشى تحلیل وضعیت و نیازسنجى محلى

مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان گفت: طبق ماده 
148 قانون کار گفته شده، کارفرمایان مکلف هستند کارکنان 
خود را بیمه کنند و اصل بیمه از این قانون است، ارتباط کارگر 
با سازمان تامین اجتماعى و برخوردارى از حقوق اساسى  و 
16 خدمتى که در قانون تامین اجتماعى براى هر کارگر وجود 

دارد به کارفرما مرتبط است.  
محسن ریاضى با اشاره به اینکه بیمه یک حق اساسى کارگر 
است، اظهار کرد: ارتباط کارى کارگر با سازمان بیمه  باید از 
سوى لیستى که هر ماهه از سوى کارفرما براى بیمه تامین 

اجتماعى ارسال مى شود، برقرار باشد.
مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان افزود: اگر اسامى 
کارگران از طریق لیست از طرف کارفرما به سازمان تامین 

اجتماعى ارسال شود، این یعنى بیمه شده تامین اجتماعى 
است،  وقتى شخصى بیمه  شــد مى تواند از خدمات که در 
قانون تامین اجتماعى عنوان شده است و  شامل بازنشستگى، 
از کار افتادگى، بازماندگى، ایام بیمارى، ایام باردارى و درمان 
و... اســتفاده کند و تنها از طریق ارســال نامش در لیست 

کارفرما میتواند این اتفاق انجام پذیرد.
وى ابراز داشت:  براى بیمه شدن کارگران هیچ موانعى بر سر 
راه نیست، تنها وقتى مانعى وجود دارد که کارفرما علیرغم 
ملزم بودن قانون 148 اســم کارگران را اعالم نکند،  بیمه 
کردن کارگران توســط کارفرمایان وظیفه است و از لحاظ 
حقوقى جزوه حقوق آمره است و حتمًا باید انجام گیرد، اگر 
فردى خودش هم تشــخیص ندهد که باید از حقوق تامین 
اجتماعى بهره مند شود باید به دفتر اسناد رسمى مراجعه کند 
و امضا دهد که عالقه اى به بیمه شدن ندارد و این از لحاظ 
حقوقى هیچ ارزشــى ندارد، یعنى چون که کارگر و کارفرما 
هیچ توافقى براى بیمه نکردن ندارد از لحاظ حقوقى قابل 

قبول نیست.

کارفرمایان مکلف هستند کارکنان خود را بیمه کنند


