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اگر مى خواهید پوکى استخوان نگیرید...تشکیل 4 شهرستان جدید«مترى شیش و نیم» فرانسوى ها را سر ذوق آورداجاره سرویس طال به نو عروسان!  خداحافظى با  آقاى گل هاى سابق لیگ برتر! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عجیب ترین
عوارض زیاده روى 

در مصرف خیار

محیط  زیست اصفهان از صنعت عقب مانده است
3

5

پلیس در برخورد 
با تخلفات صنفى با 
مردم ُمدارا کند

خیار یکى از میوه هاى پرطرفدار در فصل تابستان 
است. بسیارى از مردم عالقه مند هستند از خیار 

به دلیل خاصیت خنک کنندگى آن در هواى گرم 
استفاده کنند. 96 درصد خیار را آب تشکیل داده و 

از این رو، یکى از بهترین آبرسان ها به بدن...

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: پلیس عالوه بر داشتن اقتدار باید عطوفت، 
مهربانى و ُمدارا کردن با مردم را سرلوحه کار خود 

قرار دهد.
آیــت ا... سیدیوســف طباطبایى نــژاد در دیدار 
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان و جمعى 
از معاونانش با وى افزود: بکوشید روش دینى را 
به کار بندید و در برخورد با تخلفات صنفى بهتر 
است بیش از پیش با مردم ُمدارا کنید تا فرصت 
جبران، اصالح و دریافــت مجوز الزم براى آنان 

فراهم شود...

اصفهان براى مقابله با موج کرونا با کمبود پرستار مواجه شداصفهان براى مقابله با موج کرونا با کمبود پرستار مواجه شد

3

مدیرکل حفاظت محیط زیست: بدون اختصاص کمک هاى اعتباراتى، رسیدن به شاخص هاى مطلوب محیط  زیستى بسیار سخت است

لک از بیرانوند عبور نکرد
دروازه بان پرسپولیس نتوانست از رکورد علیرضا بیرانوند در این تیم 
عبور کند. حامد لک در بازى مقابل ماشین سازى با ثبت شانزدهمین 
کلین شیت، دســتکش طالیى خود را در اولین ســال حضورش در 
پرســپولیس قطعى کرد و امیدوار بود با بســته نگه داشــتن دروازه 
پرسپولیس در دو بازى آخر تیمش در لیگ از رکورد علیرضا بیرانوند 

هم عبور کند منتهى گل پیمان بابایى باعث شد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امام جمعه اصفهان:

خرید و فروش 
اینترنتى در اصفهان 

200 درصد 
افزایش یافت

بارش شهابى را  از جرقویه رصد کنید
3

مذاکرات جدى براى معاوضه محبىمذاکرات جدى براى معاوضه محبى
 با مهاجم سانتاکالرا با مهاجم سانتاکالرا

سپاهان به دنبال سپاهان به دنبال 
معامله با  باشگاه پرتغالى

مدیرکل بهزیستى اعالم کرد

ارسال60 مخزن 
آب از اصفهان

به سیستان

وزیر بهداشت:

در سرباالیى 
پیک پنجم 
کرونا قرار 

داریم

مدیرعامل سازمان پارك ها 
و فضاى سبز خبر داد

بلیت باغ گل ها 
شنبه ها نیم بها شد

مسعود کرامتى:

فقط استخوان هاى 
سینماى کودك 

مانده است

3
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آگهی تجدید مزایده (نوبت دوم)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 51/17672/ص مورخ 1400/04/07 کمیسیون 
معامالت دانشگاه آزاد اسالمی، بیمارستان اصفهان با کلیه تجهیزات پزشکی و اداري و مجوز معتبر واقع در اصفهان- 
خیابان شیخ بهائی- نبش چهارراه اردیبهشت را از طریق برگزاري مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان 
محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده، حداکثر ظرف مدت ده روز کاري پس از تاریخ انتشار این آگهی 
به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس www.iaun.ac.ir (قسمت مزایده/ مناقصه) مراجعه 

و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد.

* هزینه کارشناسی از ملک و همچنین هزینه هاي چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است.

* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/ 2/000 ریال می باشد.
* مبلغ ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه (مشخص شده در اسناد مزایده) می باشد.
* شرکت در مزایده به منزله اطالع کامل از تمامی شرایط مزایده می باشد و هیچگونه اعتراضی از سوي پیشنهاد دهنده 

مبنی بر عدم آگاهی از موضوع مورد مزایده پذیرفتنی نیست.
آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، ساختمان کتابخانه 

مرکزي 
تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 - 031 و شماره همراه 09132890268 

Email:monaghese@iaun.ac.ir
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صا ایران 

شــرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظــر دارد خدمات عمومى و 
نگهدارى فضاى سبز خود را براى مدت یک سال از طریق مناقصه عمومى 
دو مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم 
درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1400/05/15 از ساعت 8 الى 16 به نشانى اصفهان خیابان کاوه 

جنب خیابان استاد فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه نمایند.
 تلفن تماس 031-34921066

آگهى شرکت در 
مناقصه عمومى دومرحله اى 

نوبت دوم

تاریخ چاپ:
1400/05/09 

سالروز والدت حضرت امام موسى کاظم (ع) مبارك باد

   آگهى مزایده عمومى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از طریق 

مزایده عمومى به فروش برساند. 
ـ 10 پالك تجارى در شهر بیده شهرستان سمیرم
ـ 2 پالك مسکونى در شهرك آبشار شهر سمیرم 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از روز شنبه مورخ 1400/5/9 
به آدرس اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند. 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

آگهى مناقصهنوبت اول
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد " جابجایى و نصب دو عدد سوله" 
را از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
دعــوت مى شود جهت خرید و دریافت اسناد به حراست واحد مراجعه و حداکثر ظرف 
مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى نسبت به تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه 

اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.
2 - دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر
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رئیس دانشگاه علوم پزشکى: بخش درمان اصفهان به دلیل خستگى مفرط کادر درمان نیازمند رئیس دانشگاه علوم پزشکى: بخش درمان اصفهان به دلیل خستگى مفرط کادر درمان نیازمند 300300 پرستار در  پرستار در 33 شیفت است شیفت است
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بعد از قسطى شدن خرید طالى عروس و با کاهش قدرت 
خرید مردم،  کار به اجاره سرویس هاى طال رسیده است و 
اخیراً برخى طالفروشــان به تازه عروس ها سرویس طال 
اجاره مى دهند.  فعاالن بازار طال مى گویند معموًال طال به 
افرادى اجاره داده مى شود که ضامن یا معرف آشنا و معتبر 

داشته باشند. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران بــا تأیید اجاره طال در 
برخى از شهرستان ها توضیح داد: اخیراً بعضى تازه عروس ها 
به دلیل گرانى  ســرویس طال اجاره مى کنند و اجاره طال 
در شــرایطى به طور محدود در برخى شهرستان ها اتفاق 
مى افتد اما این شیوه داد و ســتد هنوز در بازار تهران عرف 

نیست. ابراهیم محمدولى گفت: در سال هاى گذشته برخى 
مردم براى تازه عروس ها از طالفروشــان طالى قسطى 

مى  خریدند اما حاال اجاره سرویس طال هم باب شده است.
فعاالن بازار طال مى گویند که براى اجاره یک شب سرویس 
طال به اندازه ارزش واقعى آن ســفته داده اند. البته در شهر 
تهران کمتر طالفروشى پیدا مى شود که سرویس طال را 
به شکل اجاره اى در اختیار تازه عروس ها بگذارد. محمدولى 
درباره نحوه اجاره سرویس طال توضیح داد: معموًال اجاره 
ســرویس طال بین افراد توافقى صورت مى گیرد. ممکن 
است برخى فروشندگان بابت این کار پولى دریافت نکنند 

اما عده اى هم هستند که ممکن است وجه نقدى بگیرند.

رئیس مرکز شماره گذارى و تعویض پالك پلیس راهور 
ناجا از بازگشایى مراکز تعویض پالك از امروز شنبه خبر داد.

سرهنگ على محمدى گفت: در جلســاتى که پیرامون 
موضوع فعالیت بازگشایى مراکز تعویض پالك با وزارت 
کشور و ستاد ملى مقابله با کرونا برگزار شد تصمیم بر این 
شد تا مراکز تعویض پالك در شــرایط مختلف کرونایى 
تعطیل نشده و این مراکز با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و 
فاصله گذارى فیزیکى امکان فعالیت حتى در شرایط قرمز 

را نیز داشته باشند.
وى ادامه داد: در همین راستا نیز از روز شنبه (امروز) تمامى 
مراکز تعویض پالك در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز 

خواهند کرد. تنها مراکز تعویض پالك واقع در شهرهاى 
داراى وضعیت قرمز فعالیتشــان بــا 50 درصد ظرفیت 

خواهد بود.
وى با بیان اینکه شرط استفاده از خدمات مراکز تعویض 
پالك دریافت نوبت اینترنتى اســت، گفت: شــهروندان 
مى توانند نسبت به دریافت نوبت مراجعه به مراکز تعویض 
پالك اقدام کنند. الزم است شهروندان توجه داشته باشند 
که حتماً رأس همان ساعت مقرر در این مراکز حاضر شوند. 
محمدى ساعات کار مراکز شماره گذارى و تعویض پالك 
را نیز از هفت صبح تا 15 اعالم کرد و گفت: ســاعات کار 

مراکز تعویض پالك افزایش داشته است.

اجاره سرویس طال به 
نو عروسان!

بازگشایى مراکز تعویض 
پالك کشور از امروز

نوزاد 3 ماهه  اردکانى کرونا گرفتسوت به جاى بوق! 

ما از خودمان بسیار متشکریم! 

قاچاق انبوه شیرخشک 
رئیس    باشگاه خبرنگاران جوان | 
انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد از حجم 
باالى قاچاق شیرخشک به کشورهاى افغانستان 
و عراق خبر داد. هانى تحویل زاده نسبت به کمبود 
شیرخشک در آینده هشدار داد و گفت: با توجه به 
آنکه تولید شیرخشک نوزاد سر از بازار محصوالت 
لبنى در مى آورد یا به دیگر کشورها قاچاق مى شود، 
همواره این نگرانى وجود دارد که اگر مشــکالت 
قیمت گذارى یا ترخیص مواد اولیه از گمرك حل 
نشود، با کمبود عرضه شیرخشــک نوزاد در بازار 

مواجه خواهیم شد.

چرا تلویزیون روس زبان 
الزم داریم؟

صداوســیما که پیش تر    سینماروزان |
شبکه هاى عربى، انگلیسى،  فرانسوى، اسپانیایى، 
آفریقایــى و... را راه انــدازى کرده بــود به دنبال 
راه اندازى شبکه تلویزیونى روس  زبان است. این، 
خبرى است که على دارابى، مدیر دفتر صداوسیما 
در روســیه داده و ذیل توضیح دربــاره فواید این 
شبکه، یکى از فواید را جهش در روابط اقتصادى 
دانسته است! دارابى در روزنامه «جام  جم» نوشت: 
با ایجاد شبکه تلویزیونى روس زبان به عنوان یک 
کانال ارتباطى مناسب و پویا مى توان به شناخت 
عمیق و دقیق طرفین، تجــار و بازرگانان عمده 
روســى از ظرفیت ها و توانمندى هاى اقتصادى 
کشــور کمک کرد و زمینه رشــد خارق العاده در 

مبادالت اقتصادى را فراهم کرد.

وسط روز آفتاب رفت!
مدیرکل هواشناســى    گروه جامعه |
سیستان و بلوچســتان گفت: روز سه شنبه هفته 
پیش به سبب طوفان شن و کاهش شدید دید افقى 
میزان ساعت آفتابى زابل به صفر رسید. محسن 
حیدرى اظهارکرد: این براى نخستین بار از ابتداى 
سال تا کنون بود که طوفان مانع تابش خورشید در 
این شهر شده به طورى که حتى یک دقیقه ساعت 

آفتابى نیز ثبت نشده است.

زمان اعالم نتایج 
کنکور ارشد

رئیس سازمان سنجش گفت: نتایج    بهار |
اولیه آزمون کارشناسى ارشد تا دهم شهریور ماه 
اعالم خواهد شد و پیش بینى مى کنیم نتایج نهایى 

تا پایان مهر و نهایتاً اوایل آبان ماه اعالم شود .

500 هزار تهرانى 
سفر رفتند!

سخنگوى ســتاد ملى مبارزه با    تابناك |
کرونا گفت: ما شاهد این موضوع بودیم که با وجود 
تعطیالت چندروزه کرونایى در تهران و البرز، باز هم 
مردم به سفرهاى خود ادامه دادند و توجهى به این 
اقدامات (علت تعطیالت) و شیوه نامه ها نداشتند. 
علیرضا رئیسى گفت: آمارها در تهران و البرز که 
بیشترین جمعیت را دارند، نشان مى دهد که حدود 
170 هزار خودرو در تعطیالت از شهر خارج شدند 
و با احتساب سه سرنشین براى هر خودرو، حدود 

500 هزار نفر به سفر رفتند.

اولین ازدواج «همدم» 
ثبت شد

مدیر پلتفــرم «همدم» که    خبرفورى |
چندى پیش توسط محمدباقر قالیباف رونمایى شد 
گفت:  در روزهاى اخیر 150 هزار کاربر وارد پلتفرم 
«همدم» شدند و از آنها، کسانى که مراحل تأیید 
مدارك و آزمون هاى روانشناسى را طى کردند وارد 
فرایند انتخاب شدند. همدم خدمتى در حوزه ازدواج 
دوم ندارد به همین دلیل مدارك به دقت بررسى 
مى شود. خبر خوب اینکه از میان آنها یک زوج دهه 

هفتادى به مرحله عقد رسیدند.

نمى دانم چند نفر کشته شدند
قاســم ســاعدى، نماینده مردم دشت    ایلنا|
آزادگان و هویزه در مجلس شوراى اسالمى درباره 
کشته شدن و زخمى شدن افرادى که در اعتراضات 
اخیر خوزستان حضور داشته اند گفت: شوراى تأمین 
استان خوزســتان و شــوراى امنیت ملى کشور در 
جهت جبران حوادث و مشــکالتى که براى بعضى 
خانواده ها صورت گرفته برنامه دارد و جبران خواهند 
کرد؛ چراکه آنها نیز از کشته شدن افراد متأثر هستند. 
جوانانى که کشته شدند، افرادى هستند که با نظام 
بوده و در گردونه نظام تعریف مى شــدند، ســوابق 
خانوادگى آنها نیز همین را نشان مى دهد؛ آنها براى 
مطالبه مسالمت آمیز خود بیرون آمدند اما از جاهاى 
ناشناسى به سمتشان تیراندازى شده و آنها را کشتند. 
همه مسئوالن متأثر، ناراحت و نگران هستند و یقینًا 
براى جبران این امر برنامه هاى خوبى خواهند داشت. 
اما از میزان دقیق آمار کشته شدگان اطالعى ندارم.

دستگیرى 
دومین عضو شورا

دادســتان بوشهر از دســتگیرى و    ایسنا|
بازداشــت دومین عضو شوراى شــهر کنگان خبر 
داد. على حسن پور اظهار کرد: در راستاى رسیدگى 
به پرونده تخلفات مالى در شــوراى شهر کنگان که 
پیش تر نیز منجر به دستگیرى یکى از اعضاى این 
شورا، دو کارمند و تعدادى از مرتبطین آنها شده بود، 
5 مرداد نیز یکى دیگر از اعضاى این شــورا حسب 
دستور قضایى از ســوى اداره کل اطالعات استان 

بوشهر دستگیر و بازداشت شد.

تحلیف؛ ساعت 
17 چهاردهم مرداد

  خبرگزارى صدا و سیما | عضو هیئت 
رئیسه مجلس گفت: مراسم تحلیف ریاست جمهورى 
سیزدهم ســاعت 17 روز 14 مرداد با حضور مقامات 
عالى رتبه داخلــى و همچنین میهمانــان خارجى 
در مجلس برگزار مى شــود. دهنــوى تصریح کرد: 
به دلیل رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در شــرایط 
کرونایى کشــور تنها مقامات عالى رتبه سطح یک 
کشورى جزو مدعوین هستند. به عالوه اینکه میزبان 
مهمانانى در سطوح مختلف از کشور هاى خارجى نیز 
خواهیم بود. وى افزود: در صورت تقدیم لیست وزراى 
پیشنهادى کابینه ســیزدهم از سوى آقاى رئیسى، از 
شنبه یعنى 16 مرداد بررسى برنامه وزراى پیشنهادى 
در کمیسیون هاى مجلس آغاز مى شود. وى ادامه داد: 
از هفته پس از آن نیز بالفاصله روند بررسى رأى اعتماد 

به وزرا در مجلس آغاز خواهد شد.

یک اتفاق عبرت آموز!
خواهرزاده هــاى رئیس جمهور    برترین ها |
تاجیکستان به دلیل فوت مادرشان وزیر بهداشت این 
کشور را کتک زدند! خانم «قربان بى رحمانوا» چند روز 
پیش بر اثر ابتال به کرونا فوت کرد. منابع مطلع گفتند 
ســه تن از فرزندان وى، «جمال الدین عبدا... زاده»، 
وزیر بهداشت و چند تن دیگر از مقامات بهداشتى را به 

باد کتک گرفتند.

اختالس، سگ گردانى، 
بدحجابى و...

  ایسنا| آیت ا... لطــف ا... دژکام، امام جمعه 
شیراز گفت: مســلمًا گناه حرام خوردن و اختالس و 
دزدى سنگین تر از ســگ گردانى است؛ ولى آنکه 
دزدى و اختالس کرده، مخفى این کار را کرده ولى 
کســى که ســگ مى گرداند را همه مى بینند. وى 
ادامه داد:  بد حجابى و بى حجابى که متأســفانه در 
برخى مناطق شهرهاى ما جلوه مى کند، ولو اینکه 
بدتر از این گناه هم گناهان بســیارى داریم اما این 
منکر امروز در چشــم مردم و ناراحت کننده است و 
مى خواهیم جلوى این منکر را همانند بقیه منکرات 
با ظرافت و رعایت مســائل فرهنگــى و اجتماعى 

بگیریم.

خبرخوان

مراسم سالگرد عروسى معموًال یکى از روزهاى خوش 
زندگى است اما «اسرا سبالنى» عروس معروف لبنان که 
سال گذشته فیلم هاى عروسى اش پس از انفجار بیروت 
در فضاى مجازى وایرال شــد از فرا رســیدن سالگرد 

ازدواجش خوشحال نیست.
این زن لبنانى حتى تمایلى به نمایش تصاویر مراســم 
عروســى خود ندارد و آن را یادآور دردهاى روز انفجار 
بیروت مى داند.  او در 4 آگوســت ســال گذشــته (14 
مرداد 1399) با «احمد الصبیــح» ازدواج کرد. وى در 
روز حادثه بیروت با لباس عروس و تور ســر سفیدش 
در یکــى از خیابان هاى بیروت در حال ژســت گرفتن 
براى عکس هاى عروســى بود که انفجــار کر کننده 
و موج ناشــى از آن همه جــا را لرزانــد و او را به زمین

 انداخت.
اسرا سبالنى، پزشک لبنانى که تا آن زمان ساکن آمریکا 
بود براى جشن ازدواجش به لبنان سرزمین مادرى خود 

بازگشته بود.
مقامات لبنــان عامل انفجــار را  2750 تــن نیترات 
آمونیومى خواندند که از شــش ســال پیش از انفجار و 
بدون رعایت مالحظات در نزدیکى محوطه بندر بیروت 

انبار شد.
تصاویر انفجار ثبت شده  فیلم عروسى اسرا سبالنى به 
عنوان لحظه اى دلخراش از روز انفجار مهیب و لرزش 
پایتخت لبنان ثبت شــد. در این حادثه بیش از 200 نفر 
کشته و هزاران نفر زخمى شدند. بخش بزرگى از شهر 
ویران شد و این ویرانى ها هنوز هم قابل مشاهده است.

سبالنى 30 ساله در محل عکاســى روز عروسى اش 
گفت: «هیچ عکسى از روز عروسى در خانه ندارم.»  وى 
افزود: «عروس و داماد دیگرى که در آن روز مراسم خود 
را جشــن مى گرفتند نیز همین کار را کرده و عکسى از 

عروسى خود در خانه ندارند.»
وى افزود: «این حادثه براى مردم لبنان یک فاجعه بود. 

من نمى توانم والدینى را که فرزندان خود را از دســت 
داده اند، فرزندانى که والدین خود را از دســت داده اند و 
این همه ویرانى را ببینم و خوشحال باشم. ما عزاداریم. 

نمى توانم به خودم دروغ بگویم.»
این زوج قصد دارند در اولین سالگرد ازدواج، خود را با کار 
سرگرم کنند. اسرا در بیمارستان دانشگاه رفیق حریرى 

و احمد الصبیح در محل کارش.
الصبیح همسر اسرا مى گوید: «ما نمى توانیم براى این 

روز برنامه خاصــى بچینیم. این روز (4 آگوســت) روز 
ناراحتى و عزاى ماست. یک روز ســیاه. روز عزادارى 

لبنان.» 
سبالنى که پیش از ازدواجش در آمریکا زندگى مى کرد 
در ماه سپتامبر گذشته (شهریور) به آمریکا بازگشت اما 
محدودیت هاى کرونایى مانع پیوســتن همسرش به او 
شــد. بنابراین او براى زندگى با احمد الصبیح به لبنان 
برگشت. او و همسرش تا زمانى که بتوانند جاى جدیدى 

را به دور از بحران اقتصادى کشورشان  انتخاب کنند در 
لبنان مى مانند. شاید او به دنبال زندگى در جایى باشد 

که مردم بخاطر دالیل دیگرى او را بشناسند.
وى در این باره گفت: «از اینکه مردم در هر جایى من را 
مى شناسند خوشحالم و مطمئنم همگان معروف شدن 
را دوست دارند اما من ترجیح مى دهم به روش دیگرى 
معروف شــوم زیرا وقتى مرا عروس بیروت یا عروس 
معروف مى نامند من بدترین لحظات را به یاد مى آورم.»

عروس معروف لبنان در سالگرد انفجار بزرگ بیروت: 

عکس از روز عروسى ام ندارم

روزنامه «هفــت صبح» در مطلبى پــرده از جدیدترین 
شیوه سانسور در شــبکه نمایش خانگى برداشته است. 

این روزنامه نوشته: 
نوروز سال 94 فیلم «استراحت مطلق» عبدالرضا کاهانى 
اکران شد. این فیلم به تازگى در پلتفرم نماوا منتشر شده 
اما دو ممیزى عجیب دارد. محور داســتان «استراحت 
مطلق» زنى به نام «ســمیرا» (ترانه علیدوستى) است 
که قصد جدایى از همسر دارد و در تهران پیش دوستان 
خانوادگى خود روزگار مى گذراند. در یکى از سکانس ها 
که سمیرا به همراه «داود» و «رضوان» (رضا عطاران و 
فریده فرامرزى) پیتزا مى خورنــد، مخاطب به یک باره 

صداى سوت مى شنود. ماجرا از این قرار است که رضوان 
به همســرش اعتراض مى کند و مى گوید: «دست توى 

ریشت نکن اینقدر حالم به هم خورد.»
 این دیالوگ را مى شنویم اما پاسخ هایى که داود مى دهد 
را نه. به شــیوه لب خوانى و نیز بده  بستان شخصیت ها 
به راحتى مى توان پى بــرد داود از ریش بلند خود تعریف 
مى کند. در پایان ســکانس هم مى گوید قصد دارد آن را 
همینطور حفظ کند. در این سکانس پنج بار صداى سوت 
شنیده مى شود. قبًال روى دیالوگ هاى منشورى صداى 
بوق گذاشته مى شــد اما حاال همزمان با دیالوگ هاى 

منشورى صداى سوت قرار داده شده است.

رئیس بیمارستان ضیایى اردکان از ابتالى کودکى سه 
ماهه در اردکان به بیمارى کرونا خبر داد.

محمدحسن صدرالدینى اظهار کرد: پس از بررسى هاى 
بالینى و انجام تست پى.ســى.آر، ابتالى این نوزاد به 

بیمارى کووید 19 تأیید شد.
وى افزود: خانواده این نوزاد با توجه به عالئم بالینى نوزاد 
نظیر سرفه، تب و بى اشتهایى و همچنین ابتالى پدر و 
یکى دیگر از فرزندان خانواده به کلینیک مراجعه کرده 
بودند که پس از بررسى و آزمایشات مشخص شد که این 

نوزاد نیز مبتال به بیمارى کووید 19 است.
صدرالدینى با اشــاره به اینکه الگوى درگیرى در موج 
پنجم کرونا به صورت خانوادگى بوده و اغلب فرزندان 
را نیز درگیــر مى کنــد، از خانواده ها خواســت که در 
صورت مشاهده هرگونه عالئم شــبیه سرماخوردگى، 
نســبت به قرنطینه بیمار  و مراجعه به پزشــک اقدام 

کنند. 
در حال حاضر وضعیت عمومى نوزاد مزبور تقریباً مساعد 

است و طول درمان را سپرى مى کند.

بانک صادرات در نشســت مجمع عمومى سالیانه خود 
براى هیئت مدیره این بانک 500 میلیون تومان پاداش 
تصویب کرد. پیش از آن هم مجمع بانک تجارت برگزار 
شــده بود و آنجا هم اعضاى هیئت مدیره 500 میلیون 

تومان پاداش براى خودشان تصویب کرده بودند.
پایگاه اطالع رسانى «رویداد 24» فیلمى منتشر کرده که 
بخشى از جلسه اعضاى هیئت مدیره بانک صادرات را 
نشان مى دهد که در حال تعیین میزان پاداش براى خود 
هستند. در این جلســه پس از بحث و تبادل نظر، مبلغ 
500 میلون پاداش براى هریک از اعضاى هیئت مدیره 
به دست اعضاى هیئت مدیره تصویب مى شود و پس از 

آن با ذکر یک صلوات جلسه به پایان مى رسد!
یکى از عجایــب پرداخت این ســودها همچون بانک 

تجارت این بود که یکى مى گفت 400 میلیون و دیگرى 
مى گفت نه 450 میلیون و باالخره بر ســر 500 میلیون 
توافق شد و اصًال معلوم نشد این اعداد از کجا آمده و با 
چه منطقى به این عدد رسیده اند که به راحتى ارقام چند 

صد میلیونى همچون پول خرد جابه جا مى شود!
فیلم تصویب صورتجلســه ســود چند صد میلیونى با 
واکنش بسیارى در فضاى اجتماعى همراه شد و مدیران 
این بانک را به پاسخگویى واداشت. حجت ا... صیدى 
مدیرعامل این بانک درباره پرداخــت این رقم پاداش 
توضیح داده که بانک صادرات چند ســال بود به دلیل 
زیان انباشته سود تقسیم نکرده و پاداشى نیز نپرداخته 
بود اما در سال 99 به دلیل «عملکرد عالى»(!) این بانک 

به سود رسیده و توانست وضعیت خود را بهبود ببخشد.

تیرباران هنرمند و کمدین افغانستانى به دست طالبان، 
واکنش خشم آلود مردم این کشور را به دنبال آورده است. 
طالبان مدعى شده این هنرمند به جرم همکارى با دولت 

اعدام شده است.
«نظر محمد» به گفتن جوك ها، لطیفه ها و متن هاى طنز 
معروف بود و ویدیوهایــش در فضاى مجازى هواداران 
زیادى داشــت. بنابه گفته منابع افغان صحنه اعدام او با 

شکنجه همراه بوده است.
هفته پیش افغان ها در حال دست به دست کردن ویدیویى 
در شــبکه هاى اجتماعى بودند که صحنه بازداشت این 

کمدین سرشناس اهل قندهار به دست طالبان را نشان 
مى داد. در این رویداد که 31 تیر رخ داده، نیروهاى وابسته 
به طالبان، نظرمحمد مشهور به «خاشه زوان» را در یکى 
از روستاهاى قندهار دســتگیر کرده و پس از توهین و 

سیلى زدن به او، تیربارانش مى کنند.  
این کمدین قندهارى، بخاطر گفتن جوك ها، لطیفه ها و 
متن هاى طنز که ویدیوهایش در فضاى مجازى هواداران 
زیادى داشت، مشهور بود. در چند سال گذشته، نظرمحمد 
که طبعى گرم و سرخوشانه و زبان و بازى طنازى داشت، 
به چهره دوست داشتنى شبکه هاى اجتماعى تبدیل شده 

بود. او همچنین از چندى پیش، به عنوان سرباز با پلیس 
محلى همکارى داشــت و براى همین، به هدفى براى 

طالبان تبدیل شده بود.
پیکر نظرمحمد در حالى که دستانش از پشت بسته بود و 
طالبان به سر او شلیک کرده بودند، در منطقه دند قندهار 

پیدا شد.
شمار زیادى از کاربران شبکه هاى اجتماعى در افغانستان، 
با ابراز ناراحتى و خشم، نسبت به قتل این کمدین واکنش 
نشان داده اند. کاربرى تأکید کرده: «این هم سندى که 

نشان از آن دارد که طالب ها عوض نشده اند.» 

جزئیات تیرباران کمدین افغانستان توسط طالبان
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تشکیل 4 شهرستان جدید
شـهرهاى جرقویه، ورزنـه، هرند و کوهپایه در شـرق 
اسـتان اصفهـان بـه شهرسـتان ارتقـا یافتنـد. ایـن 
تقسـیم بندى جدید بر اسـاس مصوبه هیـات وزیران 
در مـرداد 1400 بـه اسـتاندارى اصفهان ابالغ شـده 
است و با تشـکیل آنها اکنون 28 شهرستان در استان 
وجـود دارد. در همین ارتباط عضو شـوراى اسـالمى 
شهرستان اصفهان اظهارداشـت: پیش بینى مى شود 
تا پیـش از پایان فعالیت دولت فعلـى، فرماندارى   هاى 
شهرستان هاى جدید فعال شود. ناصر قطبى افزود: این 
مناطق به عالوه شـهر اصفهان در مجموع با جمعیتى 
افزون بر 2 میلیون نفر پیش تر زیر مجموعه شهرستان 

اصفهان بودند.

اجراى 90 پروژه داوطلبى
معـاون امـور داوطلبـان جمعیت هـالل احمراسـتان 
اصفهـان از اجـراى90 پـروژه داوطلبـى درسـه ماهه 
اول سـال جارى به همت داوطلبان نیکـوکار خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر اسـتان 
اصفهـان، محمد نویـد متقى با بیـان این خبـر اظهار 
داشـت:خانه هاى  هالل اسـتان اصفهان با مشارکت 
خیرین و داوطلبان  و در راسـتاى خدمت به نیازمندان 

جامعه 90 پروژه داوطلبى اجرا کردند.

نشست با روحانیون
 در آبفاى جلگه

نشست هم اندیشى با روحانیون محل و ائمه جماعات 
شهرهاى هرند و اژیه با موضوع ترویج فرهنگ مدیریت 
مصرف آب برگزار شـد. در این جلسـه عباسـى، مدیر 
منطقه، با بررسى مسائل و مشکالت پیش رو در مبحث 
بحران کم آبى و کاهش ذخایر آبى در استان پرداخت و 
تاکید کرد: مدیریت مصرف آب توسط مردم و نهادها و 

ترویج این فرهنگ در جامعه ضرورى است.

اصالح خط انتقال شبکه آب 
عملیـات لوله گذارى واصـالح خط انتقال شـبکه آب 
روسـتاى بلطاق در شهرسـتان بویین و میاندشـت به 
اتمام رسـید. به گـزارش روابط عمومى آبفـاى بویین 
و میاندشـت، این عملیات بـا هدف آبرسـانى از چاه به 
مخزن این روسـتا انجام شـد که به علت فرسـودگى 
زیاد و قدمت لوله حوادث زیادى در پى داشـت. شایان 
ذکر است طول این شبکه 320 متر و از لوله پلى اتیلن 

110میلیمتراستفاده شده است.

چراغ بوستان ها 
روشن مى شود 

معاون توسـعه و منابـع انسـانى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: بر اسـاس ُمصوبه سـتاد مقابله با کرونا اسـتان 
مقرر شد چراغ بوستان ها روشن و محدودیت استفاده 
از فضاى باز این مکان ها به شرط رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى(اسـتفاده از ماسـک و فاصلـه اجتماعـى) 
برداشته شـود. ایوب درویشـى تصریح کرد: مقرر شد 
مراسم سـوگوارى متوفیان در فضاى باز آرامستان باغ 
رضوان هم با رعایت ضوابط کرونایى از ابتداى هفته تا 
چهارشنبه با نظارت و کنترل شهردارى، برقرار و فقط 

روزهاى پنج شنبه و جمعه، محدودیت ها اعمال شود.

14 رأس گوسفند 
تلف شدند

14 رأس گوسفند، عصر روز سه شنبه در تصادف با یک 
دستگاه کامیون در شهرستان سمیرم تلف شدند. رئیس 
جمعیت هالل احمر سمیرم اظهار داشت: این حادثه در 
تقاطع کمربندى جنوب سمیرم ُرخ داد و در جریان آن 
9 رأس بره و میش دیگر نیز مصدوم شـدند.. موسوى 
یادآور شد: 90 راس گوسفند نیز اردیبهشت سال 94 بر 
اثر برخورد اتوبوس با گله گوسفندان در جاده سمیرم به 
شهرضا، تلف شده بودند. وى خاطرنشان کرد: یکسال 
قبل از آن در همان ایام کوچ بهاره نیز 84 راس گوسفند 
در جاده سمیرم- یاسـوج از یک خانوار عشایرى بر اثر 

برخورد با تریلى تلف شدند.

خبر

ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت:طبق 
پیش بینى دماى هوا درروزهاى پیش رو روند کاهشــى 
دارد واز این رو هفته جارى خاموشى نخواهیم داشت یا 
دستکم قطعى برق بدون برنامه ریزى اتفاق نخواهد افتاد.

محمدرضا نوحى اظهار داشت: پیش بینى شده که دماى 
هوا هفته جارى حدود 4 درجه سانتیگراد خنک تر مى شود 
که با توجه به ایــن امر، میزان مصرف برق و وســایل 
سرمایشى در بسیارى از استان ها مانند آذربایجان، ارومیه، 
کردستان و چهارمحال و بختیارى کاهش مى یابد و از این 
رو خاموشى نخواهیم داشــت یا دستکم خاموشى هاى 

بدون برنامه ریزى اتفاق نخواهد افتاد.

ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان درباره علت 
خاموشــى هاى اخیر که بدون اطالع قبلى اتفاق افتاد، 
ابراز داشت: هفته گذشــته ، از ابتدا هفته بسیار سختى 
به لحاظ گرما بود و مصرف بار شــبکه در حالى افزایش 
یافته است که چند واحد نیروگاه برقابى و حرارتى به علت 
مشکالت فنى از مدار خارج شدند و با کمبود تولید برق 

رو به رو شدیم.
وى با اشاره به اینکه مردم نیز در مصرف برق صرفه جویى 
مى کنند، ادامه داد: دو نــوع قطعى برق با برنامه ریزى و 
بدون برنامه ریزى در این مدت داشتیم که قطعى هاى با 

برنامه ریزى از طریق پیامک اطالع رسانى مى شد.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
اظهار کرد: الیحه پیشنهادى سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى مبنى بر نیم بها شدن بلیت باغ گل ها در روزهاى 

شنبه تصویب شده است.
فروغ مرتضایى نژاد افزود: در حال حاضر بلیت این مجموعه 
آموزشى و تفریحى 10 هزار تومان است که با توجه به این 
الیحه پیشنهادى به شوراى شــهر روزهاى شنبه به مبلغ 

5هزار تومان کاهش پیدا مى کند.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: سعى شــده اتفاقات خوشایند دیگرى را براى 
روزهاى شنبه شاهد باشیم؛ بر این اساس برنامه ریزى شده 

کالس هاى آموزشى براى مقابله با خشکى گونه هاى گیاهى 
مقاوم روزهاى شنبه با رعایت پروتکل هاى بهداشتى برگزار 
شــود. مرتضایى نژاد با بیان اینکه در باغ گل ها تنوع باالى 
یک هزار گونه گیاهى در مساحتى نزدیک به 70 هزار متر 
مربع وجود دارد، ادامه داد: باغ گل ها یک باغ گیاه شناســى 
محسوب شده و مجموعه اى آموزشــى و تحقیقاتى نیز به 
شمار مى رود. وى اظهار کرد: مجموعه آموزشى، تفریحى 
باغ گل ها در سال 75 در زمینى به مساحت 55 هزار مترمربع 
از سوى شــهردارى اصفهان احداث شده که این مجموعه 
منحصر به فرد در کشور با در نظر گرفتن اقلیم نیمه بیابانى 

اصفهان کم نظیر است.

بلیت باغ گل ها 
شنبه ها نیم بها شد

این هفته اصفهان 
خاموش نمى شود

رییس جمعیت هالل احمر اردســتان گفت: دو کارمند 
اداره صنعت، معدت و تجارت کاشــان که در کویر دق 
سرخ اردستان گم شده بودند با تالش مجموعه هالل 

احمر نجات یافتند. 
منصور خانى افزود: در پى تماس اداره صنعت، معدن و 
تجارت کاشان با سامانه 112 جمعیت هالل احمر مبنى 
بر گمشــدن دو نفر از کارکنان این اداره عملیات نجات 

آغاز شد. وى ادامه داد: در این زمینه دو تیم عملیاتى از 
کارکنان، نجاتگران و افراد محلى عملیات جست وجو و 
نجات را از سه شنبه شب هفته گذشته در مناطق شهراب 
و دق ســرخ آغاز کردند و پس از 12 ســاعت عملیات 
جستجوى پیوسته افراد یادشده را در منطقه کویرى دق 
سرخ پیدا کردند. حال عمومى این افراد مساعد است و 

دچار حادثه و صدمه اى نشده اند.

2 کارمند گمشده پیدا شدند

پژوهشگر خانه نجوم ادیب اصفهان گفت: امسال اوج 
بارش شهابى بَرساُوشى در کشورمان شامگاه 21 مرداد 
است و عالقه مندان مى توانند بدون نیاز به تجهیزات 
خاصى، این پدیده نجومى زیبا را بــه دور از آلودگى 

نورى شهرها رصد کنند.
على عسگرى افزود: بارش شــهابى برساوشى هر 
ســاله از اواخر تیر آغاز مى شــود و تا اوائل شهریور 
ادامه دارد که در اواســط مــرداد افزایش مى یابد و 
از غروب 21 مرداد تا بامداد 22 مــرداد به اوج خود 

مى رسد.
وى با بیان اینکه این فاصلــه زمانى بهترین فرصت 
براى رصد و مشاهده پدیده جذاب بارش شهابى است، 
اظهار کرد: عالقه مندان به تماشــاى بارش شهابى 
برساوشى باید از فضاى شهرها و آلودگى نورى دور 
شوند و در فضایى باز و آسمانى صاف در جهت شمال 

و ستاره قطبى، 45 درجه به سمت راست و سپس 45 
درجه به ســمت باال مى توانند این پدیده را به خوبى 

مشاهده کنند.
این کارشناس نجوم ادامه داد: به عنوان مثال ساکنان 
اصفهان باید حدود 70 کیلومتر از این شهر دور شوند و 
در مناطقى مانند جرقویه یا در آسمان کویرى به رصد 

و تماشاى این پدیده بنشینند.
وى با تأکید بر اینکه رصــد این پدیده نجومى نیاز به 
صبر و حوصله دارد، تصریح کرد: برخى از شــهاب ها 
بسیار کوچک هســتند و به دلیل ســرعت باال، نور 
کمترى دارند اما در مجموع در شــامگاه 21 مرداد در 
صورت اســتقرار در مکان مناسب مى توان حدود 70 
درصد شهاب ها را مشاهده کرد. عسگرى اضافه کرد: 
آهنگ بارش شهابى برساوشى بین 50 تا 100 شهاب 

در ساعت است.

بارش شهابى را از جرقویه رصد کنید

مدیرکل بهزیســتى اصفهان از ارســال 60 دستگاه 
مخزن آب بــراى مددجویان اســتان سیســتان و 

بلوچستان در راستاى پویش نذر آب خبر داد.
ولى اله نصر با اشــاره به اینکه براى تهیه این مخازن 
500 لیترى آب، خیران اســتان که بازوهاى توانمند 
بهزیستى محســوب مى شوند بســیار همت کردند 
گفت: استان اصفهان همچون گذشته در کنار مردم 
خوب استان هاى دیگر است و امیدوار هستیم ارسال 

این محموله و محموله هاى دیگر بتواند بخشــى از 
مشکالت مددجویان سیستان و بلوچستان را مرتفع 

کند.
مدیرکل بهزیستى اصفهان افزود: در این پویش خیران 
و اقشار مختلف مردم، کمک هاى نقدى و غیرنقدى 
خود را براى تهیه اقالم ضرورى و مورد نیاز بمنظور 
تامین آب آشامیدنى روستاییان سیستان و بلوچستان 

هدیه کردند.

ارسال60 مخزن آب از اصفهان به سیستان 

8 کیلومتر از آزاد راه شــرق اصفهان آماده بهره بردارى 
شــده اســت. مجرى طرح هاى زیربنایى وزارت راه و 
شهرسازى در اســتان با اشــاره به بهره بردارى از 54 
کیلومتر از این آزاد راه در آبان سال گذشته با دستور رئیس 
جمهور گفت: تجهیزات و امکانات از جمله زیرســازى 
و آسفالت مناســب و اصولى و گاردریل در این آزاد راه 

پیاده سازى شده اســت. علیرضاصلواتى با بیان اینکه 
آزاد راه شرق اصفهان (آزاد راه سردار شهید حجازى) از 
اصولى و کاربردى ترین آزاد راه هاى کشور است افزود: با 
بهره بردارى از این آزاد راه مسیر شمال به جنوب کشور 
در این محدوده 35 کیلومترکوتاهتر شده و زمان عبور 

80دقیقه کاهش مى یابد.

8 کیلومتر از آزاد راه شرق اصفهان، آماده بهره بردارى

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بخش درمان 
این خطه همزمان با اوجگیرى مــوج پنجم کرونا براى 
افزایش تخت هاى بیمارســتانى به دلیل خستگى مفرط 
کادر درمان نیازمند 300 پرستار براى ارائه خدمت در سه 

شیفت کارى است.
طاهره چنگیز اظهار داشــت: هم اینک نسبت آزمایش 
مثبت در حال افزایش اســت به نحوى کــه 45 درصد 
آزمایش ها مثبت اعالم مى شود که این به معناى چرخش 
ویروس بین مردم و حاصل تجمع و اســتفاده نکردن از 

ماسک است.
وى  افزود: ماه گذشــته پذیرش روزانه بیماران کرونایى 
دراستان اصفهان بین 150 تا 200 نفر و ترخیص 150 نفر 
بود که در بازه زمانى یک ماهه این رقم  با باالى 450 نفر 

پذیرش  و ترخیص 250 نفر رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح کرد: 
از نظر پوشــش جمعیتى، در یــک نوبت 10/2درصد 
جمعیت زیر نظر دانشگاه علوم پزشکى واکسن دریافت 

کرده اند و واکسیناسیون، رانندگان حمل و نقل عمومى 
شــهرى، ریلى، جاده اى، دریایــى و هوایى،زندانیان 
سراسر کشور، معلمان،خبرنگاران و بیماران دیابتى و 
باقیمانده بیماران صعب  العالج و بیماران خاص و نادر 

ابالغ شده است.
وى اضافه کرد: اغلب افراد بسترى در بخش هاى ویژه 
دیگر بیماران مسن باالى 80 سال نیستند بلکه  افراد 30 

تا 50 سال در آى سى یوها بسترى هستند.
چنگیز از افتتاح مرکز تجمیع واکسیناســیون در مناطق 
رهنان و ملک شــهر خبر داد و افزود: ما با مشکل کمبود 
پرسنل پزشکى و خستگى کادر درمان مواجه هستیم و 
پزشکان و پرستاران ما بیش از ظرفیت و توان خود خدمت 

مى کنند.
وى ادامه داد: ما با افزایش تخت بیمارســتانى مشکلى 
نداریم اما کادر درمان دچار خستگى هستند و  هم اینک 
300 پرســتار براى اضافه کردن ظرفیت تخت ها در سه 

شیفت کم داریم تا سیکل کرونا شکسته  شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: کادر درمان 
همه ظرفیت خود را براى کرونا گذاشته است اما یک عده 
از صنوف بدون توجه به مصوبات ســتاد کرونا همچنان 
مشغول به کار هســتند. وى بیان داشت: در حالى تراکم 
بیماران روزانه در بیمارستان ها و بسترى در حال افزایش 
است که کلینیک هاى ســرپایى نیز افزایش یافته است 
و برخى بیماران فقط دارو دریافــت مى کنند و به منزل 

مى روند.
چنگیز ادامه داد: افزایش تعــداد بیماران کرونایى ظرف 
مدت یک ماه از زیــر 200 بــه 450 نفــر  و آمار کلى 
بســترى ها در  اول تیر  928 نفر و در ابتــداى پنج  روز 
نخست مرداد ماه به 2250 نفر بیمار بسترى رسیده است 

که بیشتر آنها متعلق به شهر اصفهان هستند.
وى با بیان اینکه ما با یک بى توجهى عمومى از ســوى 
مردم در مواجهه با کرونا روبه رو هستیم،گفت:  وضعیت 
بیمارستان ها به نحوى است که دیگر تخت خالى نخواهیم 

داشت.

اصفهان براى مقابله با موج کرونا 
با کمبود پرستار مواجه شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بابیان اینکه 
محیط زیست در استان اصفهان از صنعت عقب مانده است، 
گفت: با اعتبارات و منابع انسانى موجود و بدون بهره مندى 
از منابع مالى مناســب، رســیدن به یک فضاى مطلوب 

زیست محیطى در استان دشوار است.
ایرج حشمتى در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به تصویب 
و ابالغ برنامه آمایش سرزمین اســتان اصفهان در سال 
گذشته، اظهار کرد: بر اســاس این برنامه در هر نقطه اى 
نمى توان صنعت ایجاد کرد و اجراى پروژه هاى مشمول 

ذوب و ریخته گرى در استان ممنوع شده است. این مصوبه 
مى تواند بخشى از مشکالت در سال هاى آتى را حل کند 
و حداقل شاخصى است که در هر نقطه اى نتوان صنعتى 

راه اندازى کرد.
وى افزود: نکته قابل تأمل این اســت که ظرفیت هواى 
اصفهان پرشده است و دیگر نمى توان آن را کنترل کرد، 
حتى اگر قانون هواى پاك صد در صد اجرا شــود چندین 
اقدام دیگر در حوزه هاى مختلف باید انجام شود تا وضعیت 

هواى اصفهان بهبود یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با بیان 
اینکه محیط زیست در اســتان اصفهان  همپاى صنعت 
توســعه  نیافته و کارهایى که باید خیلى پیش ازاین انجام 
مى شد، انجام  نشده، تصریح کرد: به همین دلیل رسیدن 
به یک فضاى مطلوب زیست محیطى دشوار است و بدون 
اختصاص کمک هــاى اعتباراتى (کــه به نوعى از محل 
درآمدهاى استان اســت) به محیط زیست و دستگاه هاى 
متولى قانون هواى پاك، رسیدن به شاخص هاى مطلوب 

محیط زیستى بسیار سخت خواهد بود.

محیط  زیست اصفهان از صنعت عقب مانده است

دادســتان عمومى و انقالب اصفهان گفت: دریافت حق 
ویزیت براى مالحظه نتایج آزمایش و گرافى تخلف و قابل 

پیگیرى است.
على اصفهانى طى دســتورى خطاب به رؤساى دانشگاه 
علوم پزشکى و سازمان نظام پزشــکى استان بر ضرورت 

نظارت جدى راجع به عدم تحمیل هزینه هاى غیرقانونى بر 
بیماران و خانواده آنها تأکید کرد.

 در این دســتور بــه موضــوع دریافت ویزیت توســط 
برخى پزشــکان و مراکــز درمانى صرفًا بــراى مالحظه 
نتایج آزمایشــات و گرافى ها اشــاره کرد و گفت: مطابق 

دســتورالعمل هاى معاونــت درمــان وزارت بهداشــت 
درمــان و آمــوزش پزشــکى چنانچه این عمــل بدون 
اقدامات درمانــى و یا معاینــه جدید باشــد از مصادیق 
تخلــف انتظامى بــوده و از نظر کیفــرى و حقوقى قابل

 پیگیرى است.

دریافت ویزیت براى مالحظه نتایج آزمایش تخلف است

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
پلیس عالوه بر داشتن اقتدار باید عطوفت، مهربانى 

و ُمدارا کردن با مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد در دیدار فرمانده 
نیروى انتظامى استان اصفهان و جمعى از معاونانش، 
با وى افزود: بکوشــید روش دینى را بکار بندید و در 

برخورد با تخلفات صنفى بهتر است بیش از پیش با 
مردم ُمدارا کنید تا فرصت جبران، اصالح و دریافت 

مجوز الزم براى آنان فراهم شود.
وى با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت نظارت 
مردم براى کنترل جرائم و افزایش امنیت در 
جامعه ادامه داد: بهره گیرى از ظرفیت نظارت 
مردمى مى تواند کمک شایانى به نیروهاى 
پلیس باشــد چرا که نظارت مستمر، دقیق 
و گســترده با اســتفاده از نیروهاى نظامى 

امکانپذیر نیست.
امام جمعه اصفهــان توصیه کرد که پلیس 
و سایر نیروهاى امنیتى و انتظامى بهتر است بیش از 
پیش از ظرفیت نظارتى مردم استفاده کنند تا امکان 
پایش مســتمر و دقیق براى کنترل جرائم و افزایش 

امنیت در جامعه فراهم شود.

پلیس در برخورد با تخلفات صنفى با مردم ُمدارا کند

معاون فنى اداره کل پست اســتان اصفهان گفت: حجم 
ترافیک مرسوالت خرید و فروش اینترنتى در استان پس 

از شیوع کرونا  200 درصد افزایش پیدا کرده است.
حمیدرضا رضایت با بیان اینکه خرید اینترنتى در شرایط 
کنونى بیش از پیش انجام مى شــود، افزود: این خریدها 
بخش قابل توجهى از حجم ترافیک پستى استان را تشکیل 
مى دهد و مردم با شــیوع کرونا عمده خریدهاى خود را از 

طریق درگاه هاى خرید و فروش اینترنتى انجام مى دهند.
وى با اشاره به ترافیک مرســوالت وارده و صادره استان 

گفت: روزانه حدود 30 هزار مرسوله وارد و 20 هزار مرسوله 
از استان خارج مى شود. رضایت اضافه کرد: در زمان حاضر 
حدود 40 تا 50 درصد از بخش قبول مرســوالت توسط 

دفاتر بخش خصوصى انجام مى شود.  
رضایت اظهار داشت: افزایش هزینه ها چالش جدیست 
که شرکت پست اســتان با آن مواجه است. معاون فنى 
اداره کل پست اصفهان افزود: ارسال برخى مرسوالت از 
طریق سرویس هوایى صورت مى گیرد و با توجه به اینکه 
از این سرویس براى ارسال برخى مرسوله هاى خارجى هم 

استفاده و هزینه آن توسط شرکت هاى هواپیمایى به دالر 
محاسبه مى شود، ما با چالش جدى مواجهیم.

وى با اشــاره به اینکه افزایش هزینه  پســتى در زمینه 
لجستیک و حمل و نقل با ضریب بیشترى افزایش یافته 
است، اضافه کرد: تکلیفى دیگرى که بعنوان یک دستگاه 
حاکمیتى و دولتى به پست واگذار شــده، ارائه خدمت در 
دورافتاده ترین نقاط کشور است اما اپراتورهاى خصوصى 
که بصورت موازى با پست همکارى مى کنند تکلیفى در 

ارائه خدمات در روستاها و نقاط دورافتاده ندارند.

خرید و فروش اینترنتى در اصفهان 200 درصد افزایش یافت
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آگهى 

اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه 

بدینوسیله از خانم پروانه شــایق بروجنى فرزند اسماعیل مستخدم رسمى آموزش و پرورش به 
شماره 61033901 به شماره پرسنلى 27072957 درخواست مى گردد، حداکثر ظرف مدت 30 روز 
جهت دریافت نسخه راى قابل پژوهش هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى به شماره راى 6571 

مورخ 1400/03/12 به امور ادارى آموزش و پرورش منطقه جلگه مراجعه نمایند. 

آلبوم ایرانــى «صداها و پل ها» با صــداى علیرضا قربانى و 
آهنگسازى احسان مطورى، به فهرست پرفروش هاى سایت 

موسیقى بیلبورد راه یافت.
پس از گذشت یک هفته از انتشار آلبوم «صداها و پل ها» با 
آهنگسازى احسان مطورى، نشــریه تخصصى بیلبورد، در 
بین 15 اثر پرفروش در ژانر «موســیقى کالسیکال کراس 

اور» (Classical cross over albume)، این آلبوم ایرانى را 
در جایگاه سیزدهم معرفى کرده است؛ ضمن اینکه احتمال 
مى رود این اثر طى هفته هاى آتــى به جایگاه هاى باالترى 
در این چارت دســت پیدا کنــد و یا در همیــن بخش باقى

 بماند.
بیلبورد یک مجله هفتگى در حوزه موسیقى است که چندین 

جدول معتبر رده بندى را براى رســانه هــا و عالقمندان به 
موسیقى پشــتیبانى مى کند. معیار ارزیابى این جدول براى 
رتبه بندى آهنگ ها بر پایه میزان فــروش فیزیکى، فروش 

دیجیتالى و پخش رادیویى است.
آلبوم موســیقى «صداها و پل ها» به آهنگســازى احسان 
مطورى با همراهى حدود 100 موسیقیدان از سراسر جهان 

ساخته شده  است و در 25 تیرماه 1400 (16 جوالى 2021) 
منتشر شده است.

این پروژه با حضور علیرضا قربانى به عنوان خواننده اصلى و 
با همکارى حدود 100 موزیسین و 9 خواننده، در 20 استودیو 
از سراســر دنیا با ساخت 9 قطعه موســیقى به انجام رسیده

 است.

این شب ها ســریال کمدى دودکش2 ســاخته برزو 
نیک نژاد از شــبکه یک در حال پخش است که الهام 
اخوان در آن نقش گندم را بازى مى کند. او بازیگر 33 
ساله اى است که ســال ها به عنوان منشى صحنه در 
آثارى چون ساخت ایران 2، پنچرى، شیرین قنارى و 
سریال همسایه ها حضور داشته اســت. اخوان داراى 
مدرك کارشناسى تئاتر و کارشناسى ارشد کارگردانى 
اســت و تجربه بازى در فیلم دوزیســت و ســریال 

«باخانمان» را در کارنامه دارد.

ظاهرا االن مشغول تصویربردارى 
هستید. کدام قســمت ها را ضبط 

مى کنید؟
از قســمت 24 مى گیریم تا انتها. سریال شبانه تدوین 

نهایى مى شود و براى پخش مى رود.
چطور با وجود این که زود شــروع 
کردید باز هم به تدوین همزمان با 

پخش رسیدید؟
تعداد روزهایى که براى کرونا تعطیل کردیم، زیاد بود. 
تقریبا 30 روز تعطیل شدیم. آقاى (امیرحسین) رستمى 
و (برزو) نیک نژاد و محمدرضا شیرخانلو کرونا گرفتند. 
هر زمانى که وضعیت قرمز مى شــد، پروژه دو ســه 
روزى به بچه ها استراحت مى داد. از حدود 5 ماه پیش 
فیلمبردارى را شروع کردیم. ولى مجموعا به اندازه چهار 
ماه کار کردیم. چند روز بــه خاطر عید نوروز و رفتن به 

گرگان فیلمبردارى نکردیم.
شــیوع کرونا چقدر روى بازى شما 

تاثیر گذاشت؟
من همزمان با بازى در سریال باخانمان کرونا گرفتم. سر 
آن سریال خیلى اذیت شدم. ولى سر سریال دودکش2 
چون یک بار گرفته بودم، باور این بیمارى را داشــتم. 
همبازى من، امیرحســین رستمى به شــدت به کرونا 
حساس بود. زمانى که کروناى امیرحسین رستمى تمام 
شــد، خیال من تا حدودى راحت شد. چون مى دانستم 
بدنش آنتى بادى دارد، ســکانس ها را راحت تر برگزار 
مى کردم. ولى جو عمومى گروه ما پراسترس بود. همه 
ترس داشتند. دستیار گریم ما موقع کار کردن از ترس 

مى لرزید. آخر سر هم کروناى سختى گرفت.
البته تضمینى نیست که فرد مبتال به 

کرونا دوباره کرونایى نشود.
درست است. ولى بعد از یک بار ابتال نگرانى من خیلى 
کم شــد. من با کرونا خیلى راحت کنار آمدم. مراقبت 
مى کردم. ولى هیچ وقت زندگى را بر خودم تلخ نکردم. 

استرس کرونا نداشتم.
چرا با وجود این که داستان سریال 
همزمان با کروناست، جلوى دوربین 

کسى ماسک نمى زند؟
آقاى نیک نژاد تصمیــم گرفتند داســتان را در زمان 
کرونا روایت کنند. خانواده ها در جمع خودشان ماسک 
نمى زنند. ولــى در مکان هــاى عمومــى و جاهاى 
سرپوشیده ماسک دارند. این تصمیم کارگردان و گروه 
طراحى لباس بوده. من خودم مى گفتم اگر کرونا هست، 
باید ماســک بزنیم. اگر کرونا نیست هم نباید ماسک 
بزنیم. در داستان ذکر مى شد ما شخصیت ها همه قبال 

از گرگان مبتال به کرونا شــده ایم و آنتى بادى داریم. 
بهانه اى درست مى کردند که ماســک نزنند. ولى در 

سکانس هاى کالنترى و بانک ماسک داریم.
فیلمنامه کامل نوشته شده است؟  

فیلمنامه تمام شده است و همه مى دانیم چه اتفاقاتى 
مى افتد. بیشترین ســوالى که از من مى شود این است 
که آیا گندم و بهروز ازدواج مى کنند یا نه. من جوابش را 

مى دانم؛ اما نمى گویم. 
خودتان چه برداشتى از شخصیت 

گندم و ویژگى هاى او داشتید؟
شــخصیت هاى کمــدى به شــدت جذاب تــر از 
شــخصیت هاى عادى هســتند. ولــى در تلویزیون
 نمى شود به شــخصیت خیلى بال و پر داد و گفت من 
این ویژگى ها را دارم و آنها را بازى کردم. گندم یک آدم 

خیلى عادى بود که برخى تکیه کالم هاى شــیرین به 
او اضافه شــد. او یک زندگى هنرى ساده با معضالت 
شخصى درون خانوادگى دارد. اگر بگویم این شخصیت 
یک ویژگى هایى دارد و من آن را اجــرا کردم در واقع 
پررویى کردم. بضاعت من براى درآوردن شــخصیت 

همین قدر بوده است.
مى توانیم بگوییم گندم نســبت به 
بقیه آدم ها عاقل تر است؟ در واقع 
بالهتى کــه دیگران دارنــد در او 

نیست.
ویژگى خانواده ها در دودکش ســاده بودن شان است. 
بحث عاقل بودن و عاقل نبودن نیست. این خانواده به 
همه اعتماد مى کنند و به دیگران پول قرض مى دهند. 
گندم نسبت به بقیه اجتماعى تر است. او دانشگاه رفته 

و قاطى معامالت پدرش بوده. نمى شود گفت عاقل تر 
است. حواسش یک مقدار جمع تر است.

یکــى از انتقاداتــى که بــه دودکش 
مى شــود این اســت که ضرباهنگش 
کنــد اســت.  بهــروز دنبــال نیمه 
گمشــده اش مى گــردد و اتفاق مهم 
دیگرى نمى افتد. این انتقاد را قبول دارید؟

من شخصا با این صحبت موافقم. ولى ما در تلویزیون دو 
سبک کمدى داریم. کمدى قصه مثل سریال باخانمان 
و کمدى موقعیت مثل ســریال دودکش2. در سریال 
دودکش2 بیننده دوســت ندارد از آن قالیشویى بیرون 
بیاید و روابط فیروز و بهروز را از دســت بدهد. تکاپوى 
بهروز با وجود ندارى اش براى پیدا کردن نیمه گمشده  
جالب اســت. من آقاى نیک نژاد را در عرصه کمدى 
موقعیت قبول دارم، دودکش2 را هم از باخانمان بیشتر 
دوست دارم. موافقم یک سکانس هایى بیش از حد طول 
کشیده است. ولى همان سکانس ها هم طرفدار دارد. 
االن یک چیزهایى از حوصله مردم خارج شــده است. 
من به مردم حق مى دهم. دوست دارند تندتر به نتیجه 
برسند. آقاى نیک نژاد خودش دودکش 1 را نوشته و به 

شدت این سبک را مى شناسد.
چرا رابطه عاشــقانه بهروز و گندم 

یک طرفه است؟
کامال یک طرفه است. (مى خندد) بهروز دنیاى خودش 
را دارد و گندم هم از سادگى بهروز خوشش مى آید. ولى 
بهروز مرد رویاهایش نیست. االن ما اگر یک راننده یا 
کارمند ساده ببینیم، مى گوییم چقدر آدم خوبى بود. االن 

سادگى نشانه انسانیت است.
ترجیح شما بازى در سینماست یا 
شبکه نمایش خانگى یا تلویزیون؟

االن نظرى ندارم. بعد از این سریال باید به خودشناسى 
برســم. ولى دیگر کمدى بازى نخواهم کرد. ترجیح 
مى دهم فعال وارد فضاى کمدى نشوم. کار بعدى من  
قطعا درام است. من دو سریال کمدى را تجربه کرده ام. 

دوست دارم قصه هاى ملودرام را تجربه کنم.
فیلمبردارى ســریال تــا کى طول 

مى کشد؟
اگر اتفاق خاصى نیفتد، 12 مــرداد فیلمبردارى تمام 

مى شود.

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: اولین چیزى 
که در کلبه عموپورنگ برایم مهم است این 
است که پســرم کلبه عموپورنگ را با همه 

بازپخش هایش مى بیند.
ســپیده خداوردى درباره ایفاى نقشش در 
«کلبــه عموپورنگ» بیان کــرد: کارهاى 
دراماتیکم را فرزندم سانیار مى دید اما دوست 
نداشت و من دوست داشتم ثمره نبودن هایم 
را ببیند؛ وقتى این کار به من پیشــنهاد شد 
من دوست داشتم در شخصیتى که به من 
داده مى شود همه خود سانسورى ها را کنار 
بگذارم و همه آن کودك درونى باشــم که 
خودم دوســت دارم، وقتى دیدم شخصیتم 
در کلبه عموپورنگ به همین صورت خواهد 
بود آن را پذیرفتم و حاال شخصیتم و همه 
حرکت هــا و نقل قول هایش را دوســت 
دارم. اولین چیــزى که در کلبه عموپورنگ 
برایم مهم است این اســت که پسرم کلبه 
عموپورنــگ را با همــه بازپخش هایش 
مى بینــد و از فضــاى مجازى دور شــده 
و تلویزیــون ایران را دوســت دارد و اینکه 
خودم مى توانم تمام ابعاد پنهان وجودم را در 

فضایى جدید ابراز کنم.
بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون افزود: 
خودم را همیشه آماده کرده بودم براى اینکه 
هرگونه واکنشى را از ســمت مردم ببینم 
چون آن ها همیشه مرا در یک ژانر خاص 
دیده بودند و حاال در شــرایطى جدید مرا 
مى دیدند. منتظر قضاوت ها و قیاس ها بودم 
ولى بعد از اولین سکانس کلبه عموپورنگ 
همه انعکاس هایى که به سمت من مى آمد 
واکنش هایى با انــرژى مثبت بود و باعث 

شد از خوشــحالى نفس در سینه من 
حبس شود.

افتخارى که براى موسیقى ملى رقم خورد

پسرم
«کلبه عموپورنگ» را 

با همه بازپخش هایش 
مى بیند!

بازیگر نقش «گندم» در «دودکش2»:

دیگر در 
سریال هاى کمدى 
بازى نمى کنم

«مســعود کرامتى» بازیگر، نویســنده و کارگردان 
نام آشــنایى اســت که آثار ســینمایى و تلویزیونى 
پرمخاطب و اثرگذارى در حوزه کودك و نوجوان داشته 
است. از سریال «خانه ما» و «چراغ جادو» و خیلى از 
آثار ماندگار دیگر مى توان وى را شناخت. کرامتى با 
عروسک گردانى «مدرسه موش ها» ساخته مرضیه 
برومند وارد دنیاى سینما شد و در مجموعه «گلنار» 
صداپیشگى کرده است.  کرامتى سال 1371 مؤسسه 
سینمایى «کارنامک» را تأسیس کرد. اولین یا شاید به 
یادماندنى ترین اثرش فیلم «پاتال و آرزوهاى کوچک» 
اســت. او که عضو سابق شــوراى سیاست گذارى و 
راهبرى ســینماى کودك و نوجوان است درباره این 

سینما نظرات قابل تاملى دارد.

چرا فیلمســازها کمتر به ســراغ 
ساخت فیلم در ژانر کودك مى روند؟
متاسفانه ســینماى کودك بعد از یک مقطعى از بین 
رفت و اصال جدى گرفته نشد. سینماى کودك جدى 
گرفته نمى شود زیرا بخش دولتى که قرار است حامى 
چنین جریاناتى باشد، حضور ندارد. بخش خصوصى 
هم که تکلیفش روشن است ومشخص است که دنبال 
چه سوژه ها و فیلم هایى است، پس طبیعى است که 
چنین اتفاق هایى بیافتد. یکــى از مهمترین عوامل، 
همین آموزش و پرورش است که هیچگاه به معناى 

واقعى کمکى به سینماى کودك نکرد. تناقض ها 
باعث مى شود همه چیز از داخل بپوسد و اکنون 

ما داریم راجع به مرده اى صحبت مى کنیم 
که فقط استخوان هایش مانده است. چیزى از 

سینماى کودك نمانده است. گاهى براى خالى 
نبودن عریضه فالن ارگان یا شورا بودجه مى دهد و 
فیلم کودکى ساخته مى شود و با آن پز مى دهند ولى 

این نامش حمایت نیست  
برخى از فیلمسازها معتقدند کار در 
سینماى کودك بازگشت سرمایه 
ندارد. به نظر شــما چنین نگاهى 

درست است؟
این طبیعى اســت و بخاطر همین من مى گویم باید 
دولت حمایت کند. ســینماى کودك در یک زمان و 
مقطعى به اوج خودش رســید و دوران خوبى داشت. 
در آن دوران تقریبا فیلم سازى خیلى سخت شده بود. 
براى سوژه حوزه بزرگسال و سینماى بدنه و آنچه اکنون 
مرسوم است، ســخت گیرى هاى بسیار زیادى وجود 

داشــت، ارگان هاى دولتى به 
هیچ عنوان از آن حمایت

 نمى کردنــد و البته 
حمایت هاى دولتى 
کــه از ســینماى 

کودك وجود داشت، 
اثرگذارى زیادى داشت. 
در آن زمان حمایت هاى 

بنیــاد ســینمایى فارابى 
اثرگــذار بــود. بعدها که 

نهادهــاى دولتى این 
حمایت را رها کردند، 

بخش خصوصى 
تکلیفــش 

روشــن 

شـــد و ســینماى بدنه جا افتاد. وزارت ارشاد عنوان 
کرد که سینما صنعت است و باید سرمایه اش برگردد. 
درنهایت ســوار بر این تئورى به ســمت جلو حرکت 
کردند. اینکه سینما صنعت اســت و سرمایه اش باید 
برگردد، درست است و در همه جاى دنیا تقریبا چنین 
تعریفى را قبول دارند اما همه جاى دنیا شــرایط فیلم 
سازى شان مثل شرایط ما نیست که همه چیز را دولت 
تعیین کند و از تایید سناریو گرفته تا دادن پروانه نمایش 
دست دولت باشد و بعد بگویند حاال بروید خودتان فیلم 
بسازید. این سیاست یک بام و دو هواست و به نوعى در 

آن تناقض وجود دارد. 
خانواده هــاى ایرانى عموما براى 
فرزندانشان خوب خرج مى کنند 
و براساس این فرض قاعدتا نباید 
فیلم سازى در حوزه کودك با عدم 

بازگشت سرمایه روبرو باشد؟
این تئورى مى تواند درســت باشــد و من قبول 
دارم که ایــن عصــر، دوره بچه هاســت. تمایل 
خانواده ها براى اینکه محرومیت هاى خودشان 
را فرزندان شــان تجربه نکنند، قابل قبول 
است اما مســئله اینجاست که 
اکثریت مــردم دغدغه 
معیشت دارند. موضوع 
این است که بتوانند 
فرزندشــان را سیر 
کننــد. قاعدتــا 
فرهنـــــگ در 
اینگونــه جوامع 
اولویت نیســت. 
در جامعــه ما هم 

چنین است.

مسعود کرامتى

فقط استخوان هاى سینماى کودك مانده است
«مترى شیش و نیم» فرانسوى ها را سر ذوق آورد

 کودك و نوجوان است درباره این 
املى دارد.

مســازها کمتر به ســراغ 
 فیلم در ژانر کودك مى روند؟
ىکودك بعد از یک مقطعى از بین

گرفته نشد. سینماى کودك جدى 
 بخش دولتى که قرار است حامى 
د، حضور ندارد. بخش خصوصى 
شن است ومشخص است که دنبال 
 هایى است، پس طبیعى است که 
افتد. یکــى از مهمترین عوامل، 
ورش است که هیچگاه به معناى 

نماى کودك نکرد. تناقض ها 
 چیز از داخل بپوسدو اکنون
اى صحبت مى کنیم  ده
یش مانده است. چیزى از 

ندهاست. گاهى براى خالى 
ن ارگان یا شورا بودجه مى دهد و 
 مى شود و با آن پزمى دهند ولى

داشــت، ارگان هاى دولتى به
هیچ عنوان ازآن حمایت

کردنــد و البته   نمى
حمایت هاى دولتى 
کــه از ســینماى

کودك وجود داشت، 
اثرگذارى زیادى داشت. 
در آن زمان حمایت هاى 

بنیــاد ســینمایى فارابى 
اثرگــذار بــود. بعدها که 

نهادهــاى دولتى این 
حمایت را رها کردند، 

بخش خصوصى 
تکلیفــش 

روشــن 

خانواده هــاى ایرانى عمو
م فرزندانشان خوب خرج
براساس این فرض قاعد و
کودك فیلم سازى در حوزه
بازگشت سرمایه روبرو باش
این تئورى مى تواند درســت باشــد و
دارم که ایــن عصــر، دوره بچه هاســ
خانواده ها براى اینکه محرومیت هاى
را فرزندان شــان تجربه نکنند،

است اما مســئله اینج
اکثریت مــرد
معیشت دارن
این است
فرزندشــ
کننــد.
فرهنــ
اینگونـ
اولویت
در جامع
چنیناس

بازیگر «کلبه عموپورنگ»:

فیلم «مترى شیش و نیم» ساخته سعید روستایى اکران 
خود را در فرانســه آغاز کرده.روزنامه لوموند در شماره 
تازه اش به این فیلم پرداخته و نوشته که روستایى دومین 
فیلمش یک تریلر خارق العاده اجتماعى ساخته؛ فیلمى 
کامال متفاوت از آنچه ســینماى غرب از سینماى ایران 
انتظار دارد. لومنــد ادامه داده:«هــر روز نمى بینیم که 
فیلمساز جوانى از زیر سایه بزرگانى مثل عباس کیارستمى 
فقید، بیرون بیاید، اما سعید روســتایى این کار را انجام 
داده. با ساختن یک فیلم اجتماعى که در پس آن شاهد 
جامعه اى هستیم که با مصرف شدید مواد مخدر به مرز 
فروپاشى رفته، فیلمى که آینه  ایى روبروى حقیقت تلخ و 

بى رحمانه ایران امروز گرفته.»
سایت ســورتى پاریس هم به مخاطبان خود تماشاى 
این فیلم را پیشــنهاد کرده و گفته:« در این فیلم سعید 
روستایى سویه فقیرى از پایتخت ایران را نشان مى دهد، 
با زاغه هاى اطرافش که ماده مخدر کراك آن را به تسخیر 
خود درآورده و یادآور مناطقى از پاریس است. فیلمى که 
ممکن است در انتها طوالنى به نظر بیاید، با این حال با 

قدرت کامل به پایان مى رسد.»
ژرارد دلمور هم در نقدى با دادن امتیاز 4 از 5 به این فیلم 

این اثر را یادآور آثارى مثل «ارتباط فرانسوى» دانسته 
است. کارولین وى منتقد ســایت 20 دقیقه هم درباره 
این فیلم نوشــته:«یکى از بهترین تریلرهاى امسال از 

ایران آمده.» 
آئورین آلین منتقد سایت «سینما تیزر» هم با دادن امتیاز 
4 از 5 در نقد خود نوشته: «سعید روستایى از همان لحظه 
اول با روایت به شدت پرانرژى اش، و تصاویرى وحشى 
از خرابه هاى پر از معتادین کراك، و بازجویى هاى نفس 

گیر، مخاطب را درگیر فیلمش مى کند.»

اتین سورین منتقد روزنامه فیگارو هم در ستایش فیلم 
نوشته: افتتاحیه پرتنش این فیلم به بیماران قلبى توصیه 
نمى شود. اثرى که توسط سعید روستایى در ایران ساخته 
شده کمى یادآور ارتباط فرانسوى  است. از همان جنس 
ترکیب واقع گرایى و آدرنالین. و حتى بدبینى. استعاره اى 
کامل از جامعه اى که زنده زنده در حال دفن شدن است. 
یادآور فیلــم L627 برنارد تاورنیه اســت که در آن هم 
مامورانى با دســتان خالى علیه قاچاق مــواد در پاریس 

مى جنگیدند.»
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لک از بیرانوند 
عبور نکرد

آیا بازیکن سابق پرسپولیس فوتبالش را در ایتالیا ادامه خواهد داد؟
بشار رسن که از پرسپولیس راهى لیگ ستارگان قطر شد تا در قطر اس سى به 
بازى کند، حاال و طبق ادعاى برخى رسانه هاى عربى مورد توجه باشگاه اینتر 

ایتالیا قرار دارد.
پیگیرى ها از منابع عراقى نشــان مى دهد که هافبک تیم ملى عراق از ایتالیا 
پیشنهاد دارد اما قهرمان فصل گذشته سرى A مشترى این بازیکن نیست و گویا 

تیم هایى مثل پارما و ونتزیا و برشا به دنبال این بازیکن عراقى هستند. اینکه چرا 
نام اینتر به عنوان مشترى بازیکن سابق پرسپولیس منتشر شده، احتماال به خاطر 

اشتباه رســانه هاى عربى بوده چرا که برادران اینزاگى هدایت اینتر و برشا را به عهده 
دارند. سیمونه اینزاگى سرمربى اینتر اســت و هیچ برنامه اى براى جذب رسن ندارد و  
فیلیپو اینزاگى که هدایت برشا در سرى B را به عهده دارد، طرفدار سبک بازى هافبک 

تیم ملى عراق است. 
درباره بشار رسن بد نیست به این نکته اشاره کنیم که با توجه به حضور خاوى مارتینز در 
قطر اس سى احتمال جدایى او از تیم قطرى وجود دارد. رسن پیش از این در مصاحبه اى 
مدعى شده بود که بعد از جام جهانى زیر 17 سال در سال 2013، پارما به دنبال او بود اما 
این بازیکن پیشنهاد باشگاه ایتالیایى را رد کرد و حاال باید دید بازیکن سابق پرسپولیس 

نهایتا چه تصمیمى براى آینده اش خواهد گرفت.

مهاجم قرضى تیم فوتبال پرسپولیس که در پایان لیگ 
بیستم قراردادش با این تیم تمام شده  مورد توجه رقیب 
اصلى سرخ ها براى قهرمانى قرار گرفته و مذاکرات آنها 

کامًال جدى شده است.
شــهریار مغانلو مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس پس از 
دیدار با پیکان تهران به پرتغال مــى رود. او که در نقل 
و انتقاالت زمستانى با قراردادى قرضى براى نیم فصل 
از سانتاکالرا پرتغال به پرســپولیس آمده بود دو فصل 
دیگر با باشــگاه پرتغالى قــرارداد دارد و باید براى این 

تیم بازى کند.
همین امر باعث شــد تا تیم هاى خواهــان مغانلو وارد 
مذاکره با سانتاکالرا شــوند تا او را جذب کنند. باشگاه 
پرسپولیس نیز با درخواست یحیى گل محمدى اقدام به 
نامه نگارى با طرف پرتغالى خود کرد که طى آن متوجه 

پیشنهاد یک باشگاه ایرانى دیگر به مغانلو شد.
سانتاکالرا در نامه رســمى خود به باشگاه پرسپولیس 
ضمن اعــالم اینکه اولویــت خود و مغانلــو ماندن در 
پرســپولیس اســت خبر از آمادگى یک باشگاه ایرانى 
براى پرداخت مبلغ رضایت 500 هزار دالر و باشگاهى 
قطرى با 600 هزار دالر داده اســت. با این حال باشگاه 

پرسپولیس بدون توجه به این نامه اقدام 

جدید براى حفظ 
دائم مهاجم مورد 

عالقه یحیى نکرد تا سپاهان پیگیرى 
خود را براى جذب مغانلو ادامه دهد.

از قرار معلوم مذاکرات ســانتاکالرا 
با سپاهان وارد مراحل جدى شده 
اســت و این باشــگاه نیز در حال 
بررسى پیشنهاد محمدرضا ساکت 
مدیرعامل زردپوشــان مبنى بر 
جذب مغانلو و فــروش یکى از 
بازیکنان تأثیرگــذار خود نظیر 

محمد محبى است.
محرم نویدکیا ســرمربى سپاهان 

که اعتقادى به کى روش اســتنلى 
ندارد مى خواهد مغانلــو را جایگزین این 

بازیکن برزیلى کند. ســانتاکالرا براى پاسخ نهایى به 
ســپاهان قصد دارد با مغانلو نیز وارد مذاکره شود تا نظر 
او را درباره انتقــال از پایتخت ایران بــه اصفهان جویا 

شود.
حاال که لیگ تمام شده مغانلو به پرتغال مى رود تا تکلیف 

فصل آینده فوتبالى خود را روشن کند.

مذاکرات جدى براى معاوضه محبى با مهاجم سانتاکالرا

سپاهان به دنبال 
معامله با 

باشگاه پرتغالى

2 مهاجم خارجى با کیفیت لیگ برتر در آستانه 
جدایى از تیم هاى خود قرار دارند.

خبر ها حاکى از این است که کى روش استنلى 
مهاجم برزیلى ســپاهان و شیخ دیاباته مهاجم 
اهل مالى استقالل در آستانه جدایى از تیم هاى 
خود قرار دارند. این دو بازیکن که جزو خارجى هاى 
با کیفیت تاریخ لیگ ایران هستند سابقه آقاى گلى در لیگ برتر خلیج 

فارس را در کارنامه دارند.
کى روش استنلى مهاجم 32 ساله برزیلى که سال ها در تیم هاى متوسط 
برزیل توپ زده بود، در فصل 97-96 لیگ برتر به ذوب آهن پیوست و با 
عملکرد خوبش فصل بعد راهى تیم سپاهان شد. کى روش در لیگ هجدهم 
با 16 گلى که به ثمر رساند به همراه هموطن خود لوسیانو پریرا آقاى گل لیگ 
برتر شد. وى در لیگ بیستم نتوانست عملکرد خوبى داشته باشد و در 17 بازى 
تنها یک گل به ثمر رساند و با درخشش خیره کننده سجاد شهباززاده عمًال به 
نیمکت نشین تیم اصفهانى تبدیل شد. سپاهان که از حاال در حال بستن تیمى 
براى فصل بعد است، قصد تمدید قرارداد استنلى را ندارد و او پس از 4چهار فصل 

توپ زدن در فوتبال اصفهان باید به فکر تیمى جدید باشد.
شیخ دیاباته مهاجم 33 ساله اهل مالى که ســابقه بازى در تیم هاى بوردو، متز 
و بنونتو در سطح اول فوتبال اروپا را داشــت، با نظر آندره آ استراماچونى به تیم 
استقالل پیوست و در اولین فصل از حضور خود در فوتبال ایران، با 15 گل در لیگ 
نوزدهم به عنوان آقاى گلى رقابت ها رسید و بین هواداران آبى بسیار محبوب شد.
شیخ در لیگ بیستم حواشى زیادى به همراه داشت و در مقطعى با محمود فکرى 
به مشــکل خورد و در ادامه فصل به دلیل عدم دریافت مطالباتش از اســتقالل 
شکایت کرد. در زمان مربیگرى فرهاد مجیدى او با 5 گلى که در لیگ قهرمانان 
آسیا با به ثمر رساند امید هواداران را زنده نگه داشت، اما در ادامه لیگ هر بازى 
یا غایب بود و یا ناآماده. چند روز پیش احمد مددى رسما در تلویزیون 

اعالم کرد دیاباته براى فصل بعد در تیم ما حضور ندارد.
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اعالم کرد دیاباته براى

خداحافظى با
 آقاى گل هاى سابق 

لیگ برتر!

احســان حاج صفى کاپیتان تیم ملى ایران و سپاهان امروز شــنبه و یک روز پس از اتمام 
مسابقات لیگ از ایران مى رود.

در نیم فصل لیگ بیستم احســان حاج صفى کاپیتان تیم ملى و بازیکن چند پسته فوتبال 
ایران از تراکتور به تیم سابق خود یعنى سپاهان بازگشت و بازوبند را نیز دوباره به بازو بست. 
اما اینطور که معلوم است مدت زمان حضور دوباره حاج صفى در اصفهان طوالنى نخواهد 

شد و او دوباره به سوپر لیگ یونان برمى گردد.
چند روز پیش نیز سایت «گازتا یونان» خبر داده بود که احسان حاج صفى کاپیتان تیم ملى 
فوتبال ایران در آستانه بازگشت به سوپر لیگ یونان قرار دارد. حاج صفى رابطه نزدیکى با 
کریم انصارى فرد بازیکن ایرانى آ.ا.ك دارد بــه همین علت این بازیکن با این تیم قرارداد 

مى بندد.
حاج صفى سابقه بازى براى تیم هاى پانیونیوس و المپیاکوس را در سوپر لیگ یونان دارد 
و پوشــیدن پیراهن آ .اك تجربه جدیدى براى او خواهد بود. هافبک دفاعى و مدافع چپ 

ایران ام روز شنبه و یک روز پس از مشخص شدن قهرمان لیگ برتر از ایران خواهد رفت.

بلیت حاج صفى براى امروز صادر شد

بشار در رادار اینتر؟ !

اعالم زمان دقیق نیمه نهایى جام حذفى

مجتبى فریدونى مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن با انتشــار پستى از 
سروش رفیعى و محرم نویدکیا تشکر کرد.

دربى اصفهان در شــرایطى در هفته ماقبل پایانى رقابت هاى لیگ 
بیستم برگزار شــد که حساسیت بســیار باالیى داشت؛ از یک سو 
سپاهان براى رسیدن به پرسپولیس در صدر جدول تالش مى کرد 
و در سوى دیگر سبزپوشــان اصفهانى براى فرار از منطقه سقوط 

مى جنگیدند.
این نبرد در پایان با پیروزى 2 بر صفر طالیى پوشــان خاتمه یافت، 
ولى پیروزى این برد بسیار پراهمیت براى سپاهان سبب نشد تا برخى 
از بازیکنان این تیم و همینطور سرمربى آنها رقیب را فراموش کنند 
و پس از پایان بازى به بازیکنان ذوب آهن که با توجه به برد ســایپا 
شــرایط بســیار خطرناك ترى در هفته پایانى پیدا کردند، دلدارى 

دادند.
محرم نویدکیا هم در پایان بازى به سمت بازیکنان تیم همشهرى 
رفت و با آنها همدردى داشــت و هم در کنفرانس خبرى به نمایش 

خوب ذوب آهن اشاره داشت. سروش رفیعى و برخى بازیکنان دیگر 
سپاهان نیز همین کار را انجام دادند تا مجتبى فریدونى مدیرعامل 
ذوب آهن با انتشار پستى به تمجید از سروش رفیعى و محرم نویدکیا 

بپردازد.
فریدونــى نوشــت: «در روزگارى کــه تهمــت، افتــرا، بدگویى 
و فرافکنى بــه روش هایى معمول و دم دســتى بــراى بى ارزش 
کــردن کار حریفان و به زیر کشــیدن رقیب تبدیل شــده اســت 
دیدن صحنه هایى کــه محرم نویدکیا و ســروش رفیعى در پایان 
بازى خلق کردند بى شــک نــه تنها دل همه اهالــى فوتبال بلکه 
هر بیننده اى را شــاد کرده و امیــد به زنده ماندن ســیره پوریاى 
ولى را زنــده کرد. برد و باخــت جزیى از ورزش و فوتبال اســت و 
تکرار شــدنى و تغییر پذیر . آنچه به یاد مى ماند رســم جوانمردى

 است.»

به نظر مى رسد بازى سوپرجام فوتبال ایران قبل از 
شروع لیگ بیســت و یکم بین قهرمان لیگ برتر و 

قهرمان جام حذفى برگزار شود.
البته در همه جا رقابتهاى ســوپرجام پیش از شروع 
فصل جدید برگزارمى شود تا تیم ها تا با همان تقریبا 
ترکیب فصل پیش به میدان بروند اما در فوتبال ایران 
این ماجرا فــرق دارد و روال خاصى براى این بازى 
وجود ندارد و مى بینید که چند سالى سوپرجام حتى 
برگزار نشد. برخى شنیده ها حاکى از آن است که  این 
بار سازمان لیگ در صدد است تکلیف سوپر جام را 
پیش از شروع لیگ بیست و یکم تعیین کند و بابت 

انجام این بازى حساس دچار بحران نشود.
پیش از این برگزارى ایــن تک بازى باعث به وجود 
آمدن حواشى بسیارى براى سازمان لیگ و هواداران 
فوتبال شد تا جایى که حتى اختالف در زمان برگزارى 
سوپرجام لیگ هفدهم بین استقالل و پرسپولیس به 
دادگاه cas کشیده شــد و راى صادره از این دادگاه 

منجر به بروز اختالف شــدید بین اســتقاللى ها و 
پرسپولیسى ها شــد که هنوز هم اتفاقات آن روزها 

محل بحث و جدل بین هواداران سرخابى است.
اما این بار اوضاع کمى عجیب تر و پیچیده تر است. 
هنوز تکلیــف میزبانى مرحله نهایــى رقابت هاى 
صعود به جام جهانى تعیین نشده و پاندمى کرونا و 
پیک هاى چندگانه شیوع این بیمارى مهلک ذهن 
تمامى عوامل اجرایى فوتبال در آسیا را مشوش کرده 
و حتى برنامه ریزى براى انجام بسیارى از رویداد ها را 
تحت تاثیر خود قرار داده است و از سوى دیگر حضور 
نماینده هاى ایران در مرحله حذفى لیگ قهرمانان 
آسیا دشوارى برنامه ریزى را به اوج خود رسانده است. 
حاال مدیران سازمان لیگ در نظر دارند با اعالم یک 
تاریخ قطعى و قبل از شروع لیگ بیست و یکم بازى 
سوپر جام را برگزار کنند تا حداقل در ادامه برگزارى 
بازى هاى لیگ بیست و یکم دغدغه کمترى داشته 

باشند.

دادگاه حکمیت ورزش (CAS) اول شــهریور ماه 
آینده را زمان رسیدگى و تصمیم گیرى در مورد پرونده 
شکایت باشگاه النصر عربستان علیه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و باشگاه پرســپولیس ایران در رابطه با 
استفاده از بازیکن غیرمجاز در دیدار نیمه نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا 2020 تعیین کرد.
شــبکه العربیه با اعالم این خبر از 23 ماه آینده به 
عنوان زمان تعیین شده دادگاه حکمیت ورزش براى 

رسیدگى به شکایت النصر یاد کرد.
النصر اکتبر سال گذشته (12 مهر 1399) بعد از اینکه 
به تساوى یک بر یک مقابل پرسپولیس دست یافت، 
در ضربات پنالتى با حســاب 5-3 مغلوب این تیم 
شده و از رســیدن به دیدار پایانى باز ماند. بعد از این 

دیدار بود که باشگاه سعودى اعتراض خود را نسبت 
به صالحیت برخى از بازیکنان تیــم ایرانى در این 

مسابقه اعالم کرد.
کمیته انضباطى کنفدراسیون فوتبال آسیا در کمتر از 
یک هفته پس از این مسابقه، اعتراض باشگاه النصر 
را رد کرد. باشگاه عربستانى در واکنش به این تصمیم، 
درخواست تجدیدنظر در این تصمیم را کرد اما این 
درخواست رد شــد. از این رو مدیریت باشگاه النصر 
براى پیگیرى شکایت خود به دادگاه عالى حکمیت 

ورزش متوسل شد. 
جالــب اینکــه در زمان یاد شــده دو تیــم ایرانى 
و عربســتانى خود را آماده مســابقات خود در لیگ 

قهرمانان آسیاى فصل بعد مى کنند!

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ 
فوتبال ایران بازدیدى از ورزشگاه باهنر 

کرمان داشت.
ورزشــگاه باهنر کرمان یکى از 
کاندیداهاى میزبان از مسابقه 
فینــال جام حذفى اســت که 
طبق برنامه ریزى انجام شده 
قرار است 18 مردادماه برگزار 
شود؛ البته در شــرایطى کرمان 
مى تواند میزبان مسابقه فینال را به دست 
آورد، که تیم فوتبال گل گهر سیرجان به فینال 
نرسد و در غیر این صورت، با توجه به قوانین 
برگــزارى رقابت هاى فینال جــام حذفى، 
امــکان میزبانى در ورزشــگاه کرمان وجود 

ندارد.
به رغم این مسائل، ســهیل مهدى سرپرست 
کمیته مسابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران در 
سفرى به استان کرمان، بازدیدى از ورزشگاه باهنر 

کرمان داشت، که جزو ورزشــگاه قدیمى فوتبال 
ایران به حساب مى آید.

این ورزشگاه در رقابت هاى لیگ یک از مسابقات 
تیم فوتبال مــس کرمان میزبانــى مى کند اما با 
این حال شرایط مناســب براى میزبانى از مسابقه 
حساســى چون فینال جام حذفى را ندارد؛ چرا که 
مشکل نور و چمن این ورزشگاه ها ماه هاست که در 
رقابت هاى لیگ دسته اول هم مورد انتقاد تیم هاى 

دیگر قرار مى گیرد.
به جز این دو مسئله، موضوع سکوهاى ورزشگاه 
شهید باهنر کرمان هم یکى از حواشى جالب توجه 
است؛ قریب به 7 سال از مسابقه پلى آف برگزار شده 
در این ورزشــگاه که با درگیرى هواداران دو تیم 
همراه بود و بخشى از سکوها از جاى درآورده شدند 
مى گذرد اما با این حال هنــوز اقدامات الزم براى 
بازسازى سکوها انجام نشــده و این مسئله نشان 
مى دهد که ورزشگاه باهنر کرمان شرایط میزبانى 

از مسابقه فینال جام حذفى را ندارد.

روابط عمومى سازمان لیگ زمانبندى دقیق 2 دیدار نیمه نهایى جام حذفى را اعالم کرد.
بر این اساس استقالل تهران و گل گهر ســیرجان روز چهارشنبه 13 مردادماه از ساعت 
19 و 30 دقیقه  در ورزشــگاه آزادى به مصاف هم مى روند و در مسابقه دیگر شاگردان 
جواد نکونام از ساعت 21 در ورزشگاه  فوالد آره نا از ملوان بندرانزلى میزبانى خواهند کرد.

گفتنى است مسابقه فینال این رقابت ها روز 17 مردادماه برنامه ریزى شده است و هنوز به 
طور قطعى محل برگزارى آن مشخص نیست. در واقع اگر گل گهر مقابل استقالل نتیجه 

نگیرد، کرمان محل  برگزارى این مسابقه خواهد بود و در صورتى که این اتفاق رخ ندهد و 
شاگردان امیرقلعه نویى موفق به حذف استقالل شوند، میزبانى سه شهر دیگر در دستور 

کار سازمان لیگ قرار خواهد گرفت.

تمجید مدیرعامل ذوب آهن از سروش و محرم
سوپرجام پیش از شروع فصل جدید 

برگزار مى شود

پرسپولیس - النصر؛ قرار دادگاه، اول شهریور

ورزشگاه کرمان مناسب  
فینال جام حذفى نیست

ر بور
دروازه بان پرسپولیس نتوانســت از رکورد علیرضا 

بیرانوند در این تیم عبور کند.
حامد لــک در بازى مقابل ماشــین ســازى با ثبت 
شانزدهمین کلین شیت، دستکش طالیى خود را در 

اولین ســال حضورش در پرسپولیس قطعى کرد و 
امیدوار بود با بسته نگه داشتن دروازه پرسپولیس در 
دو بازى آخر تیمش در لیگ از رکورد علیرضا بیرانوند 
هم عبور کند منتهى گل پیمان بابایى باعث شد او در 

شکستن این رکورد ناکام بماند.
لک بعد از گلى که مقابل گل گهر سیرجان در هفته 

بیســت و پنجم دریافت کرد در بازى مقابل 
فوالد، آلومینیوم اراك و ماشــین سازى 

دروازه تیمش را بســته نگه داشته 
بود. در صورتى که لک جلوى 

تراکتور کلین شــیت 
 ، د مى کر

این فرصت را داشــت تا با بسته نگه 
داشــتن دروازه تیمش در بازى هفته آخر مقابل 
پیکان، به رکورد 18 کلین شیت برسد و از رکورد 
17 کلین شیت علیرضا بیرانوند عبور کند منتهى 
گل مهاجم تراکتور مانع رسیدن لک به هدفش شد.

نکته قابل توجه آنجاست که تنها تیمى که توانست 
در هر دو بازى رفت و برگشــت به لــک گل بزند، 

ذوب آهن بود.

سپاهان پیگیرى 
نلو ادامه دهد.
تســانتاکالرا
جدى شده  ل
اه نیز در حال 
درضا ساکت 
مبنى بر  ـان
ش یکى از 
ر خود نظیر 

مربى سپاهان 
روش اســتنلى 

این جایگزین لــو را
 ســانتاکالرا براى پاسخ نهایى به 
مغانلو نیز وارد مذاکره شود تا نظر  با
خت ایران بــه اصفهان جویا 

نلو به پرتغالمى رود تا تکلیف 
 روشن کند.

 سانتاکالرا

 

با مغانل
ز پایتخ

ده مغان
ر را خود

فوتبال شد تا جا
سوپرجام لیگ
sدادگاه cas کش

سرپر
فوت
ک

مى تو
آورد، که تی
نرسد و د
برگــزار
امــکان

ندارد.
به رغم این

کمیته مسابقات
سفرى به استان

دروازه بان پرس
بیرانوند دراین
حامد لــک در
کل شانزدهمین کلا

اولین ســال حض
امیدوار بود با بس

دو بازى آخر تیمش
هم عبور کند من
شکستن این رک
لک بعد از گلى

بیســت و پنجم
فوالد، آلومینیوم
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعى پالك شــماره 5089 فرعى از یک 
اصلى واقع در دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى حسین مالئى اردستانى فرزند مرتضى وغیره در جریان ثبت مى باشد وتحدید 
حدود آن به علت اشــتباه در آگهى بایســتى مجددا آگهى گردد اینک بنا به درخواست 

متقاضى ودستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید
حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 1400/06/03 راس ساعت 9 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین مجاور اخطار مى گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاى معترضین ثبت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایســتى با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار: شــنبه مورخه 1400/05/09 از اداره ثبت اسناد و امالك اردستان. م الف: 
1169498 - ذبیح اهللا فدائى اردســتانى - رییس اداره ثبت اســناد و امالك اردستان 

5/140/
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 اشــخاصى 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 140060302027002098 مورخ 1400/02/19 مهناز جبل عاملى 
فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه 482 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288705840 
در ســه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 3596 فرعى از 
اصلى 15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/74 مترمربع. خریدارى مع 

الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى بنیاد مسکن انقالب اسالمى.
2ـ راى شــماره 140060302027002093 مــورخ 1400/02/19 غالمحســین 
امیریوســفى فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 1897 صــادره از آبادان بشــماره ملى 
1819361039 در سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
3596 فرعى از اصلــى 15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143/74 
مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رســمى بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 
1169964 - مهدى صادقى- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/5/162 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026000278 مورخ 1400/01/11 هیات یک آقاى داود 
محمدى بلمیرى به شناسنامه شماره 1327 کدملى 1159347085 صادره فریدن فرزند 
على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,53 مترمربع از 
پالك 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت غالمعلى پهلوانى
راى شماره 140060302026000272 مورخ 1400/01/11 هیات یک آقاى یعقوب 

محمدى بلمیرى به شناسنامه شماره 11 کدملى 1159871183 صادره فریدن فرزند 
على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,53 مترمربع از 
پالك 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت غالمعلى پهلوانى
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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 1169812 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/164 
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 اشــخاصى 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 140060302027004372 مورخ 1400/04/05 محســن نورشرق 
دهاقانى فرزند على محمد بشــماره شناســنامه 132 صادره از شــهرضا بشماره ملى 
5129649011 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
11548 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 251/33 مترمربع. خریدارى مع 

الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى غالمعلى ربانى خوراسگانى فرزند على محمد.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - 
م الف: 1169822 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 

اصفهان/5/166 
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 اشــخاصى 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 139960302027017955 مورخ 1399/10/29 فاطمه آزادى حسین 
آبادى فرزند محمدعلى بشــماره شناســنامه 21942 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1282688952 در سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
6112 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
2ـ راى شــماره 139960302027017956 مورخ 1399/10/29 ســعید دانشــمند 
خوراســگانى فرزند اســداله بشــماره شناســنامه 62 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291353429 در سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
6112 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 
1170182 - مهدى صادقى- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/5/197 
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 اشــخاصى 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 140060302027002270 مورخ 1400/02/25 على اصغر نودوشنى 
فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 921 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283557738 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 362/44 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 

مالک رسمى محمدزارعى فرزند رضا.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - 
م الف: 1170315 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 

اصفهان/5/201 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 139860302026021054 مورخ 1398/11/30 هیات سه آقاى محمد 
مهدى مظاهرى به شناسنامه شــماره 4774 کدملى 1287274358 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40 مترمربع پالك شماره 
336 فرعى از 13992 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  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 1170840 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/203 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026002392 مورخ 1400/02/26 هیات سه خانم ایران 
آقاعلیان به شناسنامه شماره 336 کدملى 1290966737 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 158,88 مترمربع پالك شماره 12 

فرعى از 15183 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى سکینه لنجانیان

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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 1170837 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/205 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026002060 مورخ 1400/02/16 هیات یک خانم زهرا قربى 
کهرابى به شناسنامه و کدملى 1270740334 صادره اصفهان فرزند على نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106,32 مترمربع از پالك شماره 56 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شــماره 140060302026002061 مورخ 1400/02/16 هیات یک آقاى على 
مطلبى فشارکى به شناسنامه و کدملى 1271092360 صادره اصفهان فرزند رمضان 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106,32 مترمربع از 
پالك شماره 56 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 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  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 1171000 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/207
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026005202 مورخ 1400/04/09 هیات چهار خانم نسرین 
عمادى به شناسنامه شــماره 1270584707 کدملى 1270584707 صادره اصفهان 
فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 132 مترمربع پالك 
شــماره 67 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى 

حاج شیخ زین الدین نجفى 
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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 1171103 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/209 

رئیس مرکــز تحقیقــات ویــروس شناســى گفت: 
ژن ها نمى توانند تاثیرى در منفى کردن تســت هاى 
کرونا داشته باشــند یعنى درواقع مشــکالت تکنیکى 

وجود ندارد.
علیرضا ناجى اظهار کرد: حساسیت تست هاى PCR به 
چند عامل بستگى دارد. یکى از این عوامل نوع نمونه اى 
است که حساسیت را باال مى برد، براى مثال تست هایى 
که از بینى گرفته مى شوند، بهتر از تست هایى است که از 

دستگاه هاى تنفسى فوقانى گرفته مى شوند.
او گفت: البته که حساسیت تست هایى مانند سوآب بینى 
(بینى حلقوى) و یا قرقره گلو، عمومى ترین نمونه هایى 

هســتند که ما در مورد بیمارى کووید 19 از آنها استفاده 
مى کنیم. نمونه هاى دیگرى که از سیستم دستگاه هاى 
تنفسى تحتانى گرفته مى شوند هم بیشتر براى افرادى 
که در بیمارستان ها با شــرایط حادى بسترى هستند، 

صورت مى گیرد.
ناجى تصریح کرد: یکسرى از سندروم هایى مانند گوارش 
وجود دارد که ممکن است با توجه به عالئم مشترکى که 
با کووید 19 دارند تست گرفته شود، ولى پاسخ عکسى 
دهند. این مشــکل نقطه ضعف PCR نیست بلکه به 
دلیل سیستم بدنى افراد و عالئم دیگرى مانند مشکالت 

گوارشى اتفاق مى افتد.

فوق تخصص بیمارى هاى عفونى با اشاره به اینکه این 
پیک جدید سخت تر از پیک هاى قبلى بوده، اظهار کرد: 
متأســفانه فاجعه رخ داده و آمار بسترى ها و مراجعین و 
فوتى ها باالتر رفته است، در حوزه پیشگیرى یک بخش 
اساسى به دولت برمى گردد که دولت باید قرنطینه اعالم 
کند، نه تعطیالت چون تعطیــالت نتیجه عکس داده و 
حجم سفرها را بیشتر مى کند و تنها موج بیمارى از شهرى 
به شهر دیگر منتقل مى شود، تازه همین تعطیالت هم 
دیر اعالم شــد و باید دو هفته قبل انجام مى شد یعنى 
قبل از اینکه وارد پیک شــویم تمهیدات باید انجام شود 

نه بعد از آن.

على اســداللهى امین ادامه داد: ما در پیک کرونا چیزى 
به اســم تعطیالت بلکه تنها قرنطینه داریم، بخش دوم 
وظائف دولت هم سرعت دهى به واکسیناسیون عمومى 
است که متأسفانه در هیچ کدام از این بخش ها به خوبى 
عمل نکرده اســت. اما وظیفه مردم هم رعایت اصول 
ایمنى و پرهیز از سفر و حضور در تجمعات عمومى است.

این پزشک متخصص همچنین تصریح کرد: دوره کمون 
ویروس حداکثر هفت روز اســت و الاقل ما براى قطع 
مقطعى زنجیره ویروس باید هفــت روز قرنطینه اعالم 
مى کردیم، ولى ما بعد از دو سال همچنان آزمون و خطا 

مى کنیم و این مشکل ساز خواهد شد.

ژن تأثیرى در منفى کردن 
تست کرونا ندارد

دولت باید قرنطینه اعالم کند 
نه تعطیالت

حال وخیم تهران
   ایرنـا | فرمانده عملیات مدیریت بیمـارى کرونا در 
کالنشهر تهران گفت: در روزهاى اخیر شاهد سیر بسیار 
شتابان تعداد بسترى بیماران کرونایى در تهران هستیم. 
دکتر علیرضا زالى افزود: میزان مراجعان سرپایى تهران 
همچنان بین 19 تا 20 هزار نفر در روز به بخش بهداشت 

و درمان است که رقم باالیى است.

ورود واکسن فخرا به فاز سوم 
   ایرنـا | وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح گفت: 
واکسن فخرا روزهاى آخر فاز دوم بالینى را مى گذراند و 
همین ایام در حال تقدیم گزارش فاز دوم بالینى به وزارت 
بهداشـت هسـتیم. سـرتیپ امیر حاتمى اظهار کرد: به 
محض اینکه این گزارش تجزیه و تحلیل و نهایى شود، 
ظرف 15 روز آینده وارد فاز سوم مى شویم که فاز تزریق 

نسبت عمومى خواهد بود. 

خوزستان در معرض قرمزى 
   ایسـنا | معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشکى 
جندى شـاپور اهواز از سـیر صعـودى ابتال بـه کرونا در 
استان خوزستان خبر داد. سید محمد علوى اظهار کرد: 
در روزهاى اخیر موارد ابتال خوزسـتان را در معرض خیز 
جدید بیمارى و پیـک بعدى قرار داده اسـت. وى افزود: 
موارد سرپایى حدود 50 درصد و موارد بسترى حدود 65 

درصد افزایش یافته اند .

روى موج کووید-19

استاد دانشگاه علوم پزشــکى و خدمات بهداشتى 
درمانى شهید بهشتى و عضو شوراى مشورتى علمى 
و رئیس کمیته کشــورى اپیدمیولوژى کووید 19 با 
تایید این موضوع که هرگونه سرماخورگى، آبریزش 
بینى، گلودرد و تب، کرونا است گفت: همانگونه که 
انسان براى بقاى خود در تالش است تا این بیمارى را 
از بین ببرد ویروس کووید هم سعى مى کند با تغییر 
در ســاختار ژنتیکى خود از اضمحاللش جلوگیرى 
کرده و بقاى خود را تضمین کند. برخى واریانت ها 
یا جهش هاى مختلف این ویروس از جمله انواع آلفا، 
بتا، دلتا و المبدا یا دلتا پالس اهمیت ویژه اى دارند 
که مى توانند سالمت انسان را تحت تاثیر قرار دهند.

حمید سورى افزود: خوشبختانه این جهش ها تاثیرى 
در روند پیشگیرى انسان در کنترل اپیدمى نداشته و 
تمامى پروتکل هاى بهداشتى مثل استفاده از ماسک، 
فاصله گذارى اجتماعى و جلوگیرى از تجمعات در 
مورد همه انواع تاثیرگذار است. انواع جدید ویروس 
منجر به افزایش انتشار آن شــده و باید ما اقدامات 
پیشگیرانه را تشدید کنیم. ویروس المبدا بیشتر بر 
روى عالمت هاى بالینى مثل سرفه و تب تمرکز دارد 

اما مطالعات ما هنوز کافى نیست.
ســورى تاکید کرد: از نشــانه هاى مثبت دیگر این 
است که واکسن هاى موجود هنوز تاثیرى مثبت بر 
روى این انواع جهش یافته دارند. اگرچه کارایى این 
واکسن ها کمتر شده اما آنها مى توانند در خصوص 
مرگ و میر و بسترى و شــدت بیمارى تاثیر مثبتى 
داشته باشند. افراد مى توانند حتى با تزریق واکسن 

به بیمارى کرونا مبتال شوند اما این بیمارى با شدت 
کمتر و آمــار مرگ و میر و بســترى کمترى ظهور 
مى یابد.  انواع جهش یافتــه از جمله ویروس المبدا 
رفتارهاى خاصى دارند اما هنوز تغییرات اساسى در 
الگوى اپیدمیولوژیک این بیمارى در دنیا ایجاد نشده 
است. گزارشات پراکنده اى از موارد نادر وجود دارد که 

قابل تعمیم به دیگر جمعیت ها نیست.
 عضو شوراى مشورتى علمى و رئیس کمیته کشورى 
اپیدمیولوژى کووید 19 با اشاره به ویروس گاما که در 
روسیه دیده شده گفت: همه این ویروس ها، حاصل 
جهش ویروس کووید 19 هســتند. اما انواعى که 
ایجاد مى شود شکل هاى مختلفى دارد. برخى اوقات 

جهش در ویروس به صورت روزانه و هفتگى صورت 
مى گیرد و پدیده جدیدى نیست و تاثیر زیادى روى 
وضعیت بیمارى زایى عامل بیماریزا نداشته و جاى 
نگرانى نــدارد. همه ما باید خودمان را متناســب با 

شرایط این ویروس آماده نگه داریم.
وى در پاسخ به این پرسش که آنتى بادى تاچه مدت 
در بدن باقى مــى ماند؟ گفت: این امر بســتگى به 
شدت بیمارى و واکنش فرد نسبت به عامل بیماریزا 
دارد. حتى دوقلوهاى یکسان هم واکنش مشابهى 
ندارند. میزان آنتى بادى در بدن به سطح ایمنى بدن 
و مواجهه با انواع جدید ویروس بستگى دارد و از 1 تا 

6 ماه متغیر است.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکى و خدمات بهداشتى 
درمانى شهید بهشــتى تاکید کرد: احتمال ابتالء و 
آلودگى در افراد واکسینه شده وجود دارد. احتمال مرگ 
و شدت بیمارى با تزریق واکسن کاهش مى یابد اما 
هرگز اینگونه نیســت که فرد مبتال نشود چون ما با 
انواع جدید ویروس کووید 19 مواجه هستیم و با تزریق 
دو دوز واکسن نمى توانیم به زندگى عادى بازگردیم. 

سورى با اشاره به قرصى که توسط ژاپنى ها ساخته 
شده و مى تواند در طول 5 روز ویروس را به طور کامل 
از بین ببرد؛ تاکید کرد: براى اینکــه دارویى بتواند 
خاصیت اختصاصى ضد ویروســى داشته باشد باید 
مراحل کارآزمایى متفاوتى را طى کند.برخى از نتایج 
این مطالعات در خارج از بدن موجود زنده و در محیط 
آزمایشگاهى و یا در تعداد نمونه کم انجام شده است. 

بنابراین فعال براى قضاوت در این مورد زود است.

هرگونه نشانه سرماخوردگى یعنى کرونا
مجوز واکسیناسیون کارکنان نظام بانکى کشــور توسط وزیر بهداشت صادر 
شــد.  شــوراى هماهنگى بانک ها پیش از این در نامه اى به معاون اقتصادى 
رئیس جمهور اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کارکنان بانکى را توسط وزیر 

بهداشت را خواستار شده بود. 
اما درحالیکه مسئوالن بانک هاى دولتى و خصوصى از بى پاسخ ماندن نامه هاى 
ارسالى براى در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کارکنان بانکى گله داشتند، 
شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى و نیمه دولتى اعالم کرد: وزیر بهداشت در 
نامه اى به معاون خود مجوز واکسیناسیون کارکنان نظام بانکى کشور از هفته 
جارى را ارسال کرده است. گفتنى اســت از ابتداى همه گیرى ویروس کرونا 
تاکنون 35 هزار نفر از کارکنان شبکه بانکى به این ویروس مبتال شدند و  260 

نفر از این افراد طى مدت یاد شده به دلیل ابتال به این ویروس در گذشتند.

آغاز واکسیناسیون کارکنان بانک ها از 
هفته جارى

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: در حال حاضر در سرباالیى پیک 
پنجم قرار داریم و متاسفانه عدم رعایت پروتکل ها و مسافرت هاى متعدد راه را 

براى کنترل پیک پنجم دشوار مى سازد.
سعید نمکى اظهار داشت: ویروس دلتا، بسیار سرکش است و اگر شیوه رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى اینگونه باشد، امیدوارى چندانى به خارج شدن از وضعیت 
قرمز در اکثر شهرهاى کشور نداریم اما اگر مردم رعایت کنند و ارگانهاى مختلف 
بر روى رعایت پروتکل هاى بهداشتى، پافشارى کنند مى توانیم امیدوار باشیم 
که در چند روز آینده، وضعیت آرام ترى داشته باشیم.  وزیر بهداشت یادآور شد: 
در استانهایى مانند سیستان و بلوچستان و برخى استانهاى جنوبى، روند بیمارى 
تقریبا در حال مهار شدن است اما در اکثر استانها، روند بیمارى، افزایشى است و 

امیدواریم که در یکى دو هفته آینده به آرامشى نسبى برسیم.  

در سرباالیى پیک پنجم کرونا 
قرار داریم
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استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
در قالب اجراى یک طرح پژوهشى در این دانشگاه، اثر 

زردچوبه در پیشگیرى از کرونا اثبات شد.
پروانه صانعى افزود: زردچوبــه از جمله گیاهان دارویى 
است که اثر آن بر تقویت سیستم ایمنى بدن و پیشگیرى 
از کرونــا و بهبود بیمــارى کووید در قالــب یک طرح 

پژوهشى در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تایید شد.
وى با بیان اینکه مصرف غذاهاى َسُبک، بخارپز و آبدار 
پس از واکسیناسیون کرونا توصیه مى شود و از هرگونه 
مصرف غذاهاى سرخ کردنى و سنگین باید پرهیز شود، 
اضافه کرد: افرادى که در مقابل کرونا واکسینه شده اند 
باید از مصرف چاى، قهوه و مــواد کافئین دار خوددارى 

کنند و به مصرف میوه ها و سبزیجات آبدار روى آورند.
صانعى براى پیشگیرى از کرونا، مصرف گیاهان دارویى 
مثل زردچوبه، زنجبیــل، چایى بِــه، دارچین، مصرف 
یک قاشــق چایخورى سیاه دانه و عســل و استفاده از 

گیاه اکیناســه را توصیه کرد و افزود: 
در ایام کرونا، بدن نیاز زیادى 

به مصــرف انواع 
ویتامیــن ، مواد 
معدنــى و رژیم 

غذایــى متنوع 

و متعادل دارد.
 وى با بیان اینکه مشکالت گوارشــى در "کرونا دلتا" 
شــدیدتر از انواع دیگر ایــن ویروس اســت، ادامه داد: 
مصرف خاکشیر و اســفرزه با آب جوش قبل از صبحانه 
در پاکسازى بدن و رفع یبوست که از عالئم کروناست، 

تاثیر دارد.
وى مصرف 50 هزار واحد قرص ویتامین D را براى افراد 
بالغ و کمتر از آن را براى نوجوانان در پیشگیرى از کرونا 
یک اصل اثبات شده خواند و اعالم کرد: شهروندان بجاى 
مصرف انواع قرص ویتامین هاى C ،E و روى و زینگ، 
باید به استفاده از مواد غذایى ُمستغنى از انواع ویتامین ها 

روى آورند.
استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، تنوع 
و تعادل غذایى در ایام کرونا را یک توصیه و اصل غذایى 
اعالم کرد و گفت: مصرف ُخرفه و گردو که سرشــار از 
"اُمگا 3" است و ســوپ جو، قارچ، زیتون، کلم بروکلى، 
ســیر و پیاز و میوه هاى آبدار از غذاهاى 
سفارش شــده در مدت ابتال به 

کروناست.

 

اثر مصرف زردچوبه در پیشگیرى از کرونا اثبات شد

خیار یکى از میوه هاى پرطرفدار در فصل تابستان است. 
بسیارى از مردم عالقمند هستند از خیار به دلیل خاصیت 
خنک کنندگى آن در هواى گرم استفاده کنند. 96 درصد 
خیار را آب تشــکیل داده و از این رو، یکــى از بهترین 

آب رسان ها به بدن محسوب مى شود.
با این حال، همیشه باید به یاد داشته باشید که 

زیاده روى در مصرف هر ماده غذایى عوارض 
جانبى خاص خود را دارد. در این مطلب به 

رایج ترین عوارض جانبى زیاده روى در 
مصرف خیار مى پردازیم:

1- افزایش 
ادرار: خیــار 
یک ادرار آور 
است.  طبیعى 

از ایــن رو، در 
صورتى که از آن به 

میزان متعادل استفاده 
شود، مى تواند با احتباس 

آب در بدن مقابلــه کند. در 
مقابل، زیاده روى در مصرف خیار 

در برخى افراد باعث از دست دادن آب و 
کم آبى بدن مى شود.

2- وجود ترکیبات سمى: شاید شما هم مزه تلخ خیار 

را تجربه کرده باشید. این تلخى ناشى از ترکیبات سمى 
به نام کوکوربیتاسین هاست. ســطح باالى این ترکیب 
شیمیایى مى تواند براى بدن سمى و مضر باشد. اگر شاهد 
تلخى خیار بودید باید از مصرف آن اجتناب کنید. این تلخى 

بیشتر در بخش پایانى خیار و پوست آن وجود دارد.
3- نفخ و سوء هاضمه: در بخش قبلى درباره ترکیب 
سمى کوکوربیتاسین ها توضیحاتى ارائه شد. همین ترکیب 
در بدن مى تواند باعث نفخ و سوء هاضمه شود. همچنین 
خیار به دلیل دارا بودن فیبر مى تواند باعث تشدید 

اسهال در فرد شود.
4- بروز آلرژى: اگر از جمله 
افرادى هستید که به 
گرده گل میخک 
دارید،  حساسیت 
بایــد از مصرف 
اجتناب  خیــار 
کنید، زیــرا این 
موضــوع مى تواند 
باعث بروز آلرژى در شما شود. در حقیقت 
پروتئین موجود در برخى از سبزیجات و میوه ها 
شبیه گرده اســت و این موضوع باعث تحریک سیستم 
ایمنى بدن مى شود. آلرژى ناشى از مصرف خیار به صورت 

خارش و تورم در دهان، لب، گلو و زبان بروز مى کند.

عجیب ترین عوارض زیاده روى در مصرف خیار

خنک کردن تدریجى نان پس از خروج از فر موجب مى شود 
که ازتعریق نان در بسته بندى جلوگیرى شود و بدین ترتیب 
کیفیت و قابلیت ماندگارى آن حفظ گردد. عمل تخمیر باعث 
مى شود کیفیت و میزان اکثر ریزمغذى هاى موجود در آرد 
مصرفى حفظ و یا حتى گاهــى افزایش یابد، مانند افزایش 

مقدار اسید فولیک حاصل از عمل تخمیر.
همچنین به دلیل حذف مواد زیان آور حاصل از سوختهاى 
فسیلى به دلیل غیرمســتقیم بودن حرارت، نان سالم تر و 
بدون تغییر در بو و طعم طبیعى به دست مى آید و از آنجایى 
که تمامى قسمت هاى نان به طور یکنواخت پخت میگردد، 

ضایعات آن نیز به طور چشمگیرى کاهش مییابد.
نان خشک رطوبت بسیار کمى دارد که این رطوبت پایین 
عامل بازدارنده بسیار خوبى براى جلوگیرى از کپک  زدگى 
است. کپک زدگى مهمترین عامل فساد نان است، لذا رطوبت 
پایین در نانهاى خشک موجب عدم تولید سموم مضر حاصل 
از رشد کپک ها (مایکوتوکســینها) و نیز جلوگیرى از دور 
ریختن نانهاى کپک زده و آلوده گردیده و از این جنبه نیز به 

طور قابل توجهى از ضایعات نان کاسته میشود.

 تخمین زده میشود که ضایعات تولید نان از مرحله برداشت 
گندم تا تولید و توزیع 30 درصد باشــد. نان کپک زده مورد 
اســتفاده در خوراك دام و طیور یکى از عوامل آلوده کننده 
شیر و گوشــت آنها بوده و میتواند در صورت تجمع در بدن 
بیماریهایى از قبیل سرطان و... را در مصرف کنندگان ایجاد 
کند. پیش بینى میشــود که با جلوگیرى یک درصدى از 
ضایعات آرد و نان، حدود 10 میلیارد تومان صرفه جویى شود.

همانطور که گفته شد نانهاى خشک به دلیل ماهیت فرآیند 
و تولید از کمترین ضایعات برخوردارند و به دلیل ماندگارى 
نسبتا طوالنى حتى از خرده نان هایى که در اثر حمل و نقل 
و صدمات فیزیکى حاصل میشود، میتوان در تهیه بعضى 
غذاها مثل کتلت و حتى کوکو استفاده نمود که مزه و طعم 

خوبى نیز به غذا میدهند.
روش مصرف  نان هاى خشک

با افزودن آب به صورت اسپرى روى نان و قرار دادن آن در 
سفره پارچه اى، ظرف مدت 10 دقیقه نان نرم و آماده مصرف 
میشود. البته ذائقه ها متفاوت است و بنا به ذائقه این نان به 

صورت خشک نیز قابل مصرف است.

خوردن نان خشک چه مزایایى دارد؟ 

محققان هشدار مى دهند خوردن گوشت قرمز و گوشت هاى فرآورى شده، قلب را دچار مشکل مى کند.
«آنیکا نوپل»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آکسفورد انگلیس، در این باره مى گوید: به نظر مى رسد گوشت فرآورى شده موجب تشدید بیمارى عروق 

کرونر قلب مى شود. خبر خوب این مطالعه این است که به نظر نمى رسد گوشت طیور مانند مرغ و بوقلمون خطر بیمارى قلبى را افزایش دهد.
انواع گوشت مرغ حاوى مقادیر چربى اشباع موجود در گوشت قرمز نیستند و همچنین مقادیر زیادى سدیم که در گوشت هاى فرآورى شده وجود دارد، را 
ندارند. چربى اشباع به ایجاد پالك در دیواره شریان خونى کمک مى کند که مى تواند موجب بروز انسداد عروق شود. همچنین سدیم فشار خون را افزایش 

مى دهد و جریان خون به قلب را محدود مى کند.

با حذف سن، جنس، ژنتیک، مصرف داروها و برخى بیمارى ها مى توان به تغذیه و فعالیت بدنى تاکید کرد. فعالیت بدنى و تغذیه هاى سرشار از 
کلسیم و ویتامین دى به ویژه تا 30 سالگى به ما کمک مى کند تا سیر پوکى استخوان را کند کنیم.

بابک پورقلیچ پزشک متخصص درباره دالیل ایجاد پوکى استخوان گفت: پوکى استخوان یا استئوپروز ناشى از کمبود تراکم کلسیم در بافت 
استخوان است. استخوان بافتى زنده است و کلسیم به طور مرتب به آن اضافه یا برداشت مى شود. با افزایش سن، برداشت 

کلسیم نسبت به جایگزینى افزایش مى یابد بنابراین در سنین باال با کاهش تراکم کلسیم در بدن مواجه مى شویم.
وى افزود: این برنامه سیرى پیش رونده است. در بین سنین 20 تا 30 سال بیشترین تراکم کلسیم در بدن وجود 

دارد بنابراین با حفظ این تراکم مى توانیم دیرتر به پوکى اســتخوان دچار شویم. پوکى استخوان در 
خانم ها شایع تر است. هورمون استروژن در دوره بارورى خانمها مانع از سیر سریع آن است اما پس از 

یائسگى این روند تسریع مى شود و خانم ها شیب شدیدى از پوکى استخوان را شاهد هستند.
پورقلیچ براى پیشگیرى توصیه کرد: با حذف سن، جنس، ژنتیک، مصرف داروها و برخى بیمارى ها 
مى توان به تغذیه و فعالیت بدنى تاکید کرد. فعالیت بدنى و تغذیه هاى سرشار از کلسیم و ویتامین دى 
به ویژه تا 30 سالگى به ما کمک مى کند تا سیر پوکى استخوان را کند کنیم. فعالیت بدنى و بارگذارى 
روى استخوان ها تا 30 سالگى موجب افزایش تراکم آنها و ایجاد رسوب کلسیم مى شود. پس از این 

سن هم ورزش هایى مثل پیاده روى توصیه مى شود.
وى تاکید کرد: از رژیم هاى غذایى ناصحیح که باعث کاهش جذب کلســیم مى شود باید خوددارى 
کرد. نوشابه هاى گازدار مانع جذب کلسیم مى شود و استعمال دخانیات و نوشیدن الکل هم سیر پوکى 

استخوان را تسریع مى کند.
پورقلیچ در توضیح راه هاى تشخیص پوکى استخوان اظهار داشت: این بیمارى خاموش است و عالئم 
چندانى ندارد با افزایش سن این عوارض بیشتر نمایان مى شــوند. درد ناگهانى در ستون فقرات که 
مى تواند با یک عطسه و خم و راست شــدن طبیعى همراه باشــد از عالئم پوکى استخوان است. 
شکســتگى لگن و گردن استخوان ران عالمت هاى شــدیدترى دارد که از عالئم پوکى استخوان 
است. براى تشخیص با باالرفتن سن، سنجش تراکم استخوان به افراد توسط پزشک توصیه مى شود.

وى تاکید کرد: تا 30 سالگى کلسیم در استخوان ها ذخیره مى شــود و پس از این سن هم اگر تغذیه 
درستى داشته باشیم برداشت کلسیم کمترشده و سیر پوکى استخوان را کند مى کند. استفاده از مکمل هاى 

ویتامین دى براى جذب کلسیم با توجه به مقدار کمبود آن در بدن توصیه مى شود.

اگر مى خواهید پوکى استخوان نگیرید...

کید کرد. فعالیت بدنى و تغذیه هاى سرشار از
.

ستئوپروز ناشى از کمبود تراکم کلسیم در بافت 
ا افزایش سن، برداشت 

مواجه مى شویم.
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تمرهندى یکى از قدیمى ترین میوه هاى شناخته شده است که فواید 
زیادى براى بدن دارد.

تمرهندى به دلیل داشتن ویتامین B، کاروتن، ویتامین C، پتاسیم و 
منیزیم و همچنین فواید غذایى براى بدن در بسیارى از موارد به عنوان 
ادویه در غذا استفاده مى شود، اما بسیارى از افراد از فواید شگفت انگیز 

آن براى بدن انسان اطالع ندارند.
 تمرهندى به دلیل دارا بودن فیبر غذایى نسبتاً زیاد یکى از ملین هاى 
طبیعى است و به دلیل چسبناك بودن، به حرکت مدفوع گیر کرده در 

سیستم گوارش کمک زیادى مى کند.
 قطره هاى چشمى که براى درمان ورم ملتحمه مورد استفاده قرار 
مى گیرند، به روش سنتى و با اســتفاده از دانه هاى تمرهندى براى 

درمان سندرم خشکى چشم تهیه مى شوند.
 از آنجا که تمرهندى حاوى درصد باالیى از آنتى اکســیدان ها، به 
ویژه ویتامین C است این یک دســتورالعمل عالى براى حمایت و 

تقویت سیستم ایمنى بدن و محافظت از شــما در برابر عفونت ها و 
قارچ ها است.

 تمرهندى بیمارى هــاى التهابى روده مانند کولیت اولســراتیو و 
بیمارى کرون را درمان مى کند. همچنین تفاله آن در درمان زخم و 

اسیدهاى معده موثر است.
 تمرهندى به تولید آنزیم خاصى در بدن 

کمک مى کند که به کاهش یا متوقف 
کردن جذب کربوهیدرات ها و در نتیجه 
کاهش وزن کمک مى کند. همچنین 
به جلوگیرى از افزایش قند خون کمک 
مى کند که معمــوًال به دنبــال جذب 
کربوهیدرات از وعده هاى غذایى غنى 

است. محتواى باالى منیزیم در تمرهندى 
به محافظت در برابــر دیابت و کاهش عالئم 

آن کمک مى کند.
 آب میوه تمرهندى توانایى جلوگیرى از اکسیداسیون کلسترول را 
دارد که مى تواند از چسبیدن آن به دیواره رگ ها و انسداد آن جلوگیرى 
کرده و در نتیجه منجر به کاهش خطــر بیمارى عروق کرونر قلب و 

سطح باالى کلسترول در خون شود.
 تمرهندى حاوى درصد باالیى از تیامین است که 
یکى از مهمترین اعضاى خانواده ویتامین هاى 
گروه B محسوب مى شود؛ تیامین به 
بهبود عملکردهاى 
عصبى در بدن و 
همچنیــن بهبود 
ســالمت و عملکرد 
کمک  عضالت 

مى کند.
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د- نفخ و سوء هاضمه: در بخش قبلى دربا 3
سمى کوکوربیتاسین ها توضیحاتى ارائه شد. همی
در بدن مى تواند باعث نفخ و سوء هاضمه شود
خیار به دلیل دارا بودن فیبرمى تواند باع

اسهال در فرد شود.
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مصرف گوشت قرمز منجر به بیمارى قلبى مى شود؟

ز لو و ی ورى ی قچ
کیناســه را توصیه کرد و افزود: 

م کرونا، بدن نیاز زیادى
صــرف انواع
میــن ، مواد
ــى و رژیم 

ــى متنوع 

ى مبرو ون زی رچ وپجو و
ســیر و پیاز و میوه هاى آبدار از غذاهاى 
مدت ابتال به سفارش شــده در

کروناست.

ابالغ نظریه کارشناسى موضوع تبصره 1 ماده 105 آئین نامه 
اصالحى قانون ثبت اسناد و امالك کشور

شــماره: 1400/09/387251 - 1400/04/05 نظر به اینکه برحسب درخواست وارده 
به شــماره 139921702008021541 مورخ 1399/12/18 خانم ها آســیه طاهرى 
فرزند محمد به شناســنامه شــماره 654 و کدملى 119251615 و آرزو طاهرى فرزند 
محمد به شناسنامه شــماره 1242 و کدملى 1199221120 بالسویه مالک تمامت دو 
حبه و دو - سیزدهم حبه مشــاع و خانم ندا خوش نظر فرزند مختار به شناسنامه شماره 
21269 و کدملى 1198492562 همگى صادره از حوزه شهرضا مالک تمامت یک حبه 
و نه - بیست و ششم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى 67- اصلى واقع در 
مزرعه رحمت آباد خواستار پرداخت بهاء یک - هشــتم اعیانى مقادیر فوق را نموده اند 
که طبق سوابق بهاء یک - هشــتم اعیانى فوق الذکر متعلق است به خانم آغا نجومى 
فرزند مشدى حسین که در اجراى تبصره یک ذیل ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون 
ثبت اسناد و امالك کشور موضوع جهت ارزیابى بهاء یک - هشتم اعیانى میزان مذکور 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى طى نامه شماره هاى 140085602008000506 

و 140085602008000507 هر دو مورخ 1400/02/20 به کانون کارشناسان رسمى 
دادگسترى استان اصفهان ارسال که کانون مذکور طى نامه شماره 1/6008/01 مورخ 
1400/03/30 بــه وارده 140021702008004976 مورخ 1400/04/01 با ارســال 
گزارش ارزیابى، کارشناس مربوطه ملک مذکور را یک قطعه زمین مزروعى بایر اعالم 
نموده است. لذا کارشناس رسمى دادگسترى میزان بهاء یک - هشتم اعیانى تمامت یک 
حبه و نه - بیست و ششم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 67- اصلى را به 
مبلغ پانزده ملیون و پانصد هزار ریال برآورد و اعالم نموده که متقاضیان مبلغ فوق الذکر 
را طى فیش شــماره 0022127589739085 مورخ 1400/04/20 به حساب سپرده 
این اداره واریز نموده و میزان بهاء یک - هشــتم اعیانى تمامت دو حبه و دو - سیزدهم 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك 67- اصلى را به مبلغ سى و سه میلیون و پانصد 
هزار ریال بــرآورد و اعالم نموده کــه متقاضیان مبلغ فوق الذکر را طى فیش شــماره 
0022127087808966 مورخ 1400/04/20 به حساب سپرده این اداره واریز نموده اند. 
چون خانم ها آســیه و آرزو هر دو طاهرى فرزندان محمد و ندا خوش نظر فرزند مختار 
اعالم نموده اند که هیچ گونه آدرس و اطالعى از مالک بهاء ندارد و ذینفع فاقد نشــانى 

و مجهول المکان است، لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آیین نامه فوق الذکر مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى مى شود تا چنانچه از ذینفع (مالک بهاء خانم آغا 
نجومى فرزند مشدى حســین یا نماینده قانونى وى) تضییع حقى شده باشد مى تواند از 
تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به دادگسترى شهرستان شهرضا مراجعه و گواهى 
طرح دعوى را از دادگسترى شهرضا اخذ و به این اداره ارائه نماید، بدیهى است در صورت 
عدم مراجعه ذینفع یا نماینده قانونى وى به مراجع قضائى در مدت تعیین شــده و عدم 
ارائه گواهى طرح دعوى، سند مالکیت متقاضى بدون استثناء بهاء یک - هشتم اعیانى 
صادر و تسلیم خواهد شد و در صورت رســیدن اعتراض، ادامه عملیات ثبتى موکول به 
حکم نهایى دادگاه مى باشد. تاریخ انتشار: روز شنبه 1400/05/09 - م الف: 1170147

مرتضى قدیرى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/5/194

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026004757 مورخ 1400/04/01 هیات سه آقاى علیرضا 

امینى رورانى به شناسنامه شــماره 518 کدملى 1288405790 صادره اصفهان فرزند 
احمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78,36 مترمربع پالك شماره 
174 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى احمد 

یخچالى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســلیم 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 شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 1170201 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى/5/195 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 دل هاى پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشان در امان، تن هایشان الغر 
و درخواست هایشان اندك و نفسشان عفیف و دامنشان پاك است. در روزگار 
کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند: تجارتى 
پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده، دنیا مى خواست آنها را بفریبد اما 
عزم دنیا نکردند، مى خواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان، 
خود را آزاد ساختند. پرهیزکاران در شب برپا ایستاده مشغول نمازند، قرآن 

موال على (ع)را جزء جزء و با تفکر و اندیشه مى خوانند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
شرکت بین المللى پترو تراز پرشین

به شماره ثبت 31770 و شناسه ملى 10260523228
بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت فوق دعوت مى گردد مورخه 
1400/05/25 جهت مجمع عمومى فوق العاده که ساعت 8:00 صبح دوشنبه 
واقــع در آدرس اصفهان چهارراه دهش ابتداى خیابــان مصلى کوچه واله 
اصفهانى مجتمع کوثر طبقه اول واحد یک کدپستى 8164956365 برگزار 

خواهد شد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: انحالل شرکت 

مدیرعاملـ  منصور رفیعى 

همزمان با دهه امامت و والیت و گرامیداشت اعیاد فرخنده قربان و 
غدیر، آیین تجلیل از 52 نفــر از کارگران نمونه ذوب آهن اصفهان، 

برگزار شد. در آغاز این مراسم که چند تن از معاون ها و 
مدیرهاى شرکت حضور داشتند، آیت ا... رهبر مسئول 
نمایندگى تبلیغات اسالمى ذوب آهن به تشریح رویداد 
بزرگ تاریخى غدیــر خم و معرفى مــوالى متقیان 
حضرت امام على (ع) به عنوان جانشین پیامبر بزرگ 

اسالم(ص) پرداخت.
در ادامه مهرداد توالییان معاون بهره بردارى شرکت با 
اشاره به آخرین شرایط تولیدى ذوب آهن اصفهان گفت: 
با همت کارکنان عزیز، محصوالت جدید و از جمله ریل 
و میلگرد 50 در شرکت تولید شده و این نگرش و رویه 

همچنان دنبال خواهد شد.
وى افزود: این کارگران هســتند که همه ساله شعارهاى اقتصادى 
ســال که توســط مقام معظم رهبرى اعالم مى شــود را محقق 
مى ســازند. ما نیز با کمک هلدینگ صدرتامین در جهت تشــویق 

همکاران خود همه ساله تعدادى از عزیزان را به عنوان کارگر نمونه 
معرفى نموده و مورد تقدیر قــرار مى دهیم . با این حال هرچند تمام 

کارکنان نمونه هستند ولى با توجه به محدودیت هاى موجود در سال 
99 نیز 52 نفر از همکاران با معرفى مدیران قسمت ها به عنوان کارگر 

نمونه معرفى شدند.

تجلیل از کارگران نمونه ذوب آهن 

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: چشم انداز 
شــرکت فوالد مبارکه در حوزه تحــول دیجیتال، 
«فوالد هوشمند در کالس جهانى» تعریف شده و 
5 مرداد ماه در تقویم فــوالد مبارکه به عنوان «روز 

هوشمندسازى» نامگذارى گردید.
حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: امروزه محیط کسب 
و کار به دالیل تغییرات شدید عوامل مختلف نظیر 
روندهاى بین المللى در صنعت به خصوص صنعت 
فوالد، تحوالت فناورى به ویژه فناورى هاى نوظهور 
داراى چالش هاى بزرگى اســت، از این رو شرکت 
فوالد مبارکه براى حفظ جایگاه رقابتى خود در بازار 
داخلى و خارجى و همچنین تولید محصوالت پیچیده 
و با ارزش افزوده، استفاده از ظرفیت شرکت هاى نوپا 
در ارائه محصوالت نوآور، استفاده از فناورى نوظهور 
و نیز اقتضائات خدمات و پیچیدگى فرایندها نمى تواند 
نسبت به این مهم بى تفاوت باشد و روش هاى سنتى 

در این خصوص اکثراً محدود هستند.
وى با بیان این که انقــالب چهارم صنعتى و تحول 
دیجیتــال یک روندجهانى اســت، افــزود: عمده 
شرکت هاى برتر فوالدســازى دنیا، استراتژى هاى 
مشخصى مبتنى برآن تدوین و سرمایه گذارى هاى 
کالنى در این خصوص انجام داده اند، بنابراین شرکت 
فوالد مبارکه نیز راهى جز پیمودن این مسیر براى 

خود متصور نیست.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفــت: امروزه  
اکوسیستم هاى جدید محیط کسب و کار در 4 حوزه 
فرایند، محصول، اقتصاد چرخشى و تحول دیجیتال 

تعریف شــده اند که فوالد مبارکه براى هر 4 عنوان 
برنامه اجرایى تدوین کرده است.

وى خاطرنشــان کرد: چشم انداز شــرکت در حوزه 
تحول دیجیتال ،«فوالد هوشمند در کالس جهانى» 
تعریف شده است؛ معیارها و شاخص هاى هوشمند 
بودن در کالس جهانى براساس الگویى انتخاب شده 
که در سال هاى اخیر توسط مجمع جهانى اقتصاد و 
شرکت مشاوره مکنزى با عنوان شبکه جهانى فانوس 
دریایى شناخته مى شود و معرفى شرکت هاى پیشرو 

در حرکت به سمت انقالب چهارم صنعتى با تأیید این 
نهادها انجام مى پذیرد .

عظیمیان اذعان داشــت: جهت دســتیابى به یک 
کارخانه هوشمند در کالس جهانى براساس انقالب 
صنعتى چهارم، شرکت فوالد مبارکه تهیه و تدوین 
سند ره نگاشت تحول دیجیتال را در دستور کار قرار 
داد که در تاریخ 5 مرداد ماه ســال گذشته رونمایى 
گردید و شعار «فوالد فردا، هوشمند از سنگ تا رنگ» 
براى آن تعیین شد؛ این روز در تقویم فوالد مبارکه 

به عنوان «روز هوشمندسازى» نام گذارى گردید.
وى تصریح کرد: این حرکت نمادین نشان از تعهد 
و توجه ویژه فوالد مبارکه به مسیر انتخاب شده که 
انتظار مى رود خانواده بزرگ فــوالد مبارکه و همه 
ذى نفعان درون ســازمانى و برون سازمانى به ویژه 
کارکنان پرتالش با جدیت دوچندان، فوالد مبارکه 
را براى موفقیت در این طرح بزرگ همراهى کرده و 
موجبات اجراى سریع تر طرح فوالد +22 به عنوان 

نخستین گام اجرایى در سال جارى فراهم کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه تشریح کرد

«فوالد هوشمند در کالس جهانى» 
چشم انداز فوالد مبارکه

رییس کمیته امداد امام خمینى(ره) کاشان گفت: 800 میلیون تومان 
صدقه از ابتداى امسال تاکنون در شهرستان کاشان جمع آورى و در 

زمینه هاى درمان، مســکن، 
خودکفایــى،  فرهنگــى، 
جهیزیه و لوازم ضرورى منزل 

مددجویان هزینه شده است.
امیرحسین شــیخ استرکى 
رییــس کمیته امــداد امام 
خمینى (ره) کاشــان گفت: 
500 میلیون تومان تسهیالت 
اشتغالزایى از تیر ماه امسال با 
شروع تخصیص این اعتبارات 

به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد کاشان پرداخت شده است. 
او ادامه داد: با پرداخت تسهیالت، زمینه اشتغال 12 نفر از مددجویان 

کمیته امداد کاشان در تیرماه فراهم شد.
به گفته اســترکى، هفت نفر از مددجویان کمیته امداد کاشان نیز از 
طریق کاریابى مشــغول به 

کار شدند.
رییــس کمیته امــداد امام 
خمینى (ره) کاشــان با اشاره 
به پرداخت ماهیانه 2 میلیارد 
و 300 میلیون تومان مجموع 
مســتمرى پرداختــى براى 
حــدود 6 هزار خانــوار مورد 
حمایت در شهرستان کاشان 
ادامه داد: این نهاد در کاشان 
ســه هزار و 800 خانوار و در راوند 2 هــزار و 300 خانوار را حمایت 

مى کند.

جمع آورى 800 میلیون تومان صدقه در کاشان

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)
شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 2532/ش مورخ 1398/10/22 شوراى 
محترم اسالمى شــهر درنظر دارد تعداد 10 قطعه زمین مسکونى واقع در بلوار طالقانى 
ورودى شهرك پردیسـ  طرح تفکیکى نیایش را با قیمت کارشناسى از طریق مزایده 

عمومى به صورت نقد به اشخاص حقیقى یا حقوقى به فروش رساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 1400/05/30 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
احمد رضاپرى تبار -  شهردار شاهین شهر 

چاپ اول

م.الف:1171084  

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت   دوم
تاریخ انتشار:  1400/05/09
مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونى مصرف کارکنان صنایع کاشى اصفهان 
با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى در  ساعت  14 روز  شــنبه   مورخه   1400/05/30   در 
محل شرکت تعاونى  به آدرس : جاده اصفهان نجف آباد - ابتداى شهر گلدشت - جنب بانک 
تجارت - شرکت تعاونى مصرف کارکنان صنایع کاشــى اصفهان  برگزار مى شود.ازکلیه 
اعضاءدعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور به هم رسانند.
* ضمناًبه اطالع مى رساند تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر3رأى و هرشخص غیرعضوتنها 
یک رأى خواهد داشت و اعضاي متقاضی اعطاي نمایندگی،می بایست به همراه نماینده خود 
حداکثر تا تاریخ  1400/05/30  در محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، 

برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

- طرح و تصویب استعفاء اعضاى هیأت مدیره
بازرس /بازرسان تعاونى  مصرف

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطورفوق العاده نوبت اول

بازرس /بازرسان تعاونى  مصرف

تاریخ انتشار :  1400/05/09 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مصرف 
کارکنان صنایع کاشى اصفهان با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى 
در  ساعت  15 روز  شنبه   مورخه   1400/05/30   در محل شرکت تعاونى  
به آدرس : جاده اصفهان نجف آباد - ابتداى شهر گلدشت - جنب بانک 
تجارت - شرکت تعاونى مصرف کارکنان صنایع کاشى اصفهان  برگزار 
مى شود.ازکلیه اعضاءدعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
باتوجه به شیوع بیمارى کرونا همراه داشتن ماسک ورعایت اصول 

بهداشتى الزامى است.
* ضمنًابه اطالع مى رساند تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر3رأى 
و هرشخص غیرعضوتنها یک رأى خواهد داشت و اعضاي متقاضی 
اعطاي نمایندگی،می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  
1400/05/30  در محل تعاونى حاضــر تا پس از احراز هویت و تأیید 

وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.   
دستور جلسه:

-گزارش هیات مدیره ،بازرسان و حسابرس 
-ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر مالى

- طــرح و تصویب صورتهــاي مالی ســال1398و1399 و نحوه 
تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیأت مدیره، 

مدیرعامل، بازرسان و کارکنان وبودجه سال جاري شرکت.
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی .

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان.
- تصویب اخراج عضو/ اعضاء

-تغییر و تصویب بندهایى از آیین نامه معامالت
-طرح و تصویب آیین نامه تبصــره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونى 

(مصوب 1379/06/13)
-طرح وتصویب آیین نامه ادارى و استخدامى شرکت تعاونى
-طرح وتصویب آیین نامه نحوه ارزیابى سهام شرکت تعاونى

-طرح و تصویب آیین نامه وظایف ، اختیــارات و حقوق و مزایاى 
مدیر عامل

-تصمیم گیرى در رابطه با ارزیابى زمین و لیفتراك و ســایر اموال 
تعاونى و نحوه تقسیم آن بین اعضاء

-تعیین روزنامه کثیراالنتشاراصلى و على البدل
-طرح و بررسى عضوگیرى جدید

داوطلبان تصدي سمتهاي هیأت مدیره و بازرسی به موجب ماده (2) 
دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت 
فرم داوطلبی را تکمیل، همراه با کپى شناسنامه و کارت ملى تحویل 

دفتر تعاونی نمایند.


