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چرا نباید فویل روى غذا کشید؟برداشت کتیراى ارزشمند وارزآور در شهرضاهمکارى 2 ستاره براى پنجمین بارپراید به 142 میلیون تومان رسید حدادى فر: مقصر ما بازیکن ها بودیم نه سرمربى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فایده بى نظیر 
سیب زمینى

شرایط تأمین آب شرب اصفهان پایدار شد
3

5

کشف دپوي 
خودروهاي 
احتکار شده 
دراصفهان 

گرچه براى داشتن یک رژیم غذایى داراى سطح پایین 
کربوهیدرات، کاهش مصرف سیب زمینى طبیعى است، 
اما حقیقت این است که این ماده غذایى آنگونه که شما 

تصور مى کنید براى سالمتى بدن مضر نیست. سیب 
زمینى داراى برخى مواد بسیار ضرورى براى بدن...

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از کشف دپوي 
59 خودروى احتکار شده به ارزش 150 میلیارد ریال در 
شهر اصفهان خبر داد.  سرهنگ حمیدرضا اکبري بیان 
داشت: در راستاي اجراى طرح مبارزه با قاچاق و احتکار 
کاال و وصول اخبارى مبنى بر احتکار و دپوي خودرو در 
یکی از پارکینگ هاي سطح شهراصفهان ، موضوع در 
دستور کار ماموران پایگاه اطالعاتى این فرماندهى قرار 
گرفت. وي ادامه داد: پس از اطمینان از صحت موضوع 
و هماهنگى هاى الزم گروهى از ماموران به پارکینگ 
مورد نظر اعزام و 59 دستگاه سوارى پژو پارس و پژو 

405 که بدون...

ششمین شوراى شهر اصفهان رسمًا آغاز به کار کردششمین شوراى شهر اصفهان رسمًا آغاز به کار کرد
همزمان با برگزارى مراسم تحلیف؛همزمان با برگزارى مراسم تحلیف؛
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به رغم باال رفتن مجدد دما و افت فشار در بعضى نقاط؛

ایمان سلیمى در دو راهى 
 پرسپولیس و سپاهان

بعد از اتمام لیگ بیســتم حاال تیم ها آماده حضــور در فصل نقل و 
انتقاالت مى شوند تا خودشان را براى فصل آینده تقویت کنند. مثل 
رقابت در لیگ بیستم 3 تیم پرسپولیس، استقالل و سپاهان در نقل و 
انتقاالت هم رقابت جذاب و البته سختى دارند. ایمان سلیمى مدافع 

سابق تراکتور که در نیم فصل دوم سال قبل...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پیش بینى برداشت 
8 تن سیب گالب از 

باغات سمیرم

متروى تهران روى ریل تولیدى ذوب آهن
8

انتقال بزرگانتقال بزرگ
 از استقالل به سپاهان؟

حاتمى کیا 
همچنان براى 

«موسى(ع)» 
بازیگر 

مى خواهد

بوژمهرانى 
سرپرست 
شهردارى 

اصفهان
 شد

رییس پلیس راهور 
اصفهان:

ورود خودروهاى 
غیربومى به 
اصفهان بسیار

 کم شده
 است

آگهى عجیبى 
که زندگى

ارشا اقدسى را 
عوض کرد

4

3

3

4

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 دوم

م.الف:1171084  

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 4000/6002 
(شماره  2000001188000006 در سامانه ستاد)

 شرکت ارزیابى کننده: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم  ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاري فراخــوان ارزیابی کیفی از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت(ســتاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:41934-021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري 

روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت استعالم  ارزیابی کیفی: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 تا ساعت 16:00 

روز پنجشنبه مورخ 1400/05/21
مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات استعالم  
ارزیابی کیفی بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/06/08 در «سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري گردد.
شرایط فراخوان ارزیابی: 

1- پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد 
شرایط براي دریافت اسناد و مدارك درخواست پیشنهاد(RFP) دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 1 سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراي پروژه هاي 
مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir        www.tavanir.org.ir           www.erec.co.ir           www.setadiran.ir
اصفهانـ  چهارباغ باالـ  صندوق پستی 948-81465  کدپستی 8173751387

دورنویس6244022ـ  تلفن6244002-9
Email: info@ erec.co.irwebsite: erec.co.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرایط و  الزامات ورود موضوع شماره 

4000/6002
ارزیابی کیفی توان تأمین، شناخت، 
تحلیل، طراحی و ساخت سیستم 
جامع بهره برداري شرکت برق 

منطقه اي اصفهان

دارا بودن حداقل رتبه 2 رشته تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهاي سفارش مشتري 

از شوراي عالی انفورماتیک کشور

نوبت دوم

 م.الف:1172008

 ،

بعد از
انتقاال
رقابت
انتقاال
سابق
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فرماندار اصفهان با حضور در بخش جرقویه سفلى، در آیین افتتاح چند طرح عمرانى در 
این بخش گفت: اداره کل امور مالیاتى اســتان اصفهان با همکارى برخى از دستگاهها 
براى وصول مالیات از طریق مبارزه با فرار مالیاتى و ایجاد شــفافیت اقتصادى گامهایى 
اساسى برداشته اند و براى تحقق و وصول مالیات پیش بینى شده بر تولیدکنندگان فشار 

وارد نمى شود. 
سیستانى تامین درآمدهاى استان از طریق وصول درآمدهاى مالیاتى را از دیگر خدمات 
خوب و ارزنده اداره کل امور مالیاتى استان در طول ســالهاى اخیر دانست و با اشاره به 
اهمیت جایگاه مالیات در توسعه اجتماعى و اقتصادى کشور اظهار داشت: امروزه جوامعى 
که درآمد آنها متکى بر مالیات است از نظر اقتصادى جوامع موفقى هستند و مقوله مالیات 

از نظر اجتماعى نیز تحوالت گسترده اى پیدا کرده است. 
وى ادامه داد: وابستگى اقتصادى کشور به نفت و تک محصولى بودن در شرایط کنونى به 
شکلى خود را نشان داد و خوشبختانه استفاده از ظرفیت هاى دیگر و بهره مندى از منابع 
مالیاتى این شرایط را تغییر میدهد و براى اینکه نتوانند با کاهش بهاى نفت یا تحریم آن ما 

را تهدید کنند، مردم بایستى با پرداخت مالیات براى اداره کشور کمک کنند. 
سیستانى افزود: مالیات بر ارزش افزوده یعنى مشارکت مردم در اداره کشور و مشارکت 
در پرداخت مالیات نیازمند بسترسازى، ترویج فرهنگ الزم و تبیین نحوه مصرف مالیات 
در جامعه مى باشد که افتتاح پروژه هاى عمرانى در سطح شهرستان اصفهان نماد عینى 

وروشنى ازارائه این خدمات است.

گام هاى اساسى براى مبارزه با فرار مالیاتى

بانک آینده به منظور حمایت از کسب و کارهاى آسیب دیده از ویروس کرونا تاکنون بیش از 
832 هزار و 376 میلیون ریال به صاحبان مشاغل آسیب دیده تسهیالت اعطا کرده است.

به گزارش روابط عمومى بانک آینده، این بانک، از ابتداى سال 1400 تا یازدهم مردادماه 
امسال، 195 فقره تســهیالت به مبلغ 33 هزار و 90 میلیون ریال به کسب وکارهایى که 
به دلیل شرایط ناشى از شــیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادى خود آسیب دیده اند، 

پرداخت کرد. این رونــد در حالى ادامه دارد که بانک آینده  بــا هدف کمک به صاحبان 
کسب وکارهاى آسیب دیده ناشــى از همه گیرى کرونا و به منظور حفظ رونق اشتغال و 
جبران بخشى از خسارات عملیاتى واحدهاى مختلف تولیدى، صنعتى، خدماتى و سایر 
بخش هاى اقتصادى کشور، از تیرماه پارسال تا یازدهم مردادماه سال جارى، 832 هزار و 

376 میلیون ریال تسهیالت به بیش از 3946 متقاضى پرداخت کرده است.

3900 کارفرما تسهیالت کرونایى گرفتند
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رئیس اتحادیه کشــورى گازهاى طبى و صنعتى با اشاره 
به ممنوعیت صادرات اکسیژن مایع از سال گذشته گفت: 
مصرف بیمارستان در پیک پنجم تقریبًا سه تا چهار برابر 
شده است و بیمارســتان هایى که در 24 ساعت یک بار، 
بار کپسول اکسیژن دریافت مى کردند، حاالحداقل سه بار 

همان میزان بار مى برند. 
پیکان کالنترى با بیان اینکه در حال حاضر کارخانجات با 
حداکثر ظرفیت تولید مى کنند، اظهار کرد: در حال حاضر در 
پیک مصرف قرار داریم و مصرف هم در حال افزایش است. 
در مورد واردات اکسیژن تاکنون صحبتى نشده، اما از سال 
گذشته سازمان ملى کرونا، صادرات اکسیژن مایع که بیشتر 

به عراق و افغانستان انجام مى شد را ممنوع کرد. البته اگر 
دچار مشکالت جدى شویم احتماًال موضوع واردات مطرح 
مى شود. رئیس اتحادیه کشورى گازهاى طبى و صنعتى 
همچنین گفت: نمى توان میزان دقیق کمبود اکسیژن را 
محاسبه کرد و مصرف اکسیژن را نیز نمى توان برآورد کرد 
و قابل پیش بینى هم نیست، چراکه به طور ناگهانى افزایش 
پیدا مى کند؛ اما مى توان گفت مصرف بیمارستان در پیک 
پنجم تقریباً سه تا چهار برابر شده است. به گفته وى مشکل 
قطعى برق نیز در بیشتر استان ها با هماهنگى با فرماندارى و 
ستاد کرونا برطرف شده و کسى در این مدت مشکل قطعى 

برق نداشته است. 

نوســانات نرخ ارز توقف فــروش فورى خودرو توســط 
خودروســازان به همراه قطعى برق کــه تولید قطعات را 
تاحدودى با مشــکالت روبه رو کرده است عاملى شده تا 
شرایط رکودى بازار خرید و فروش خودرو تشدید و حتى 
قیمت بســیارى از خودروهاى داخلى بــا افزایش قیمت 
روبرو شود. درحال حاضر اکثر فروشندگان خودرو معتقدند 
بازار راکد است اما افزایش نرخ ارز و ورود آن به کانال 25 
هزارتومانى عاملى شده تا هم خودروهاى کارکرده خارجى 

و هم خودروهاى داخلى رشد قیمت را تجربه کنند.
در بازار خــودروى پرایــد 111 از 142 میلیــون تومان 
گذشته است همچنین پراید 131 نیز 138 میلیون تومان 

قیمت گذارى شده است.
همچنین پژو 206 تیپ دو بــا قیمت 220 میلیون تومان، 
پژو 206 تیپ پنج 275 میلیون تومان، پژو پارس سال 254 
میلیون تومان، دنا معمولى 310 میلیون تومان، تیبا دو 150 
میلیون تومان، تیبا صندوقدار 138 میلیون تومان، کوئیک 

دنده اى 159 میلیون تومان به فروش مى رسد.
عالوه بر این راناپالس 255 میلیون تومان، پژو 2008 با 
قیمت 915 میلیون تومان، پژو 405 جى ال ایکس دوگانه 
سوز 225 میلیون تومان، سمند اى اف سون 245 میلیون 
تومان، ســمند ال ایکس 225 میلیون تومان، به فروش 

مى رسد.

مصرف اکسیژن در 
بیمارستان ها 4 برابر شد

پراید به
 142 میلیون تومان رسید

ایتالیایى نیست
یکــى از ترفندهاى    نود اقتصادى|
فروشنده هاى قطعات آسانسور، ادعاى ایتالیایى 
بودن برند قطعات است؛ این درحالى است که 
طبق آمارهاى گمرك ایران در بهار امســال 
12/5 میلیون دالر آسانسور و قطعات آن عمدتًا 
از کشــور چین، در رتبه دوم از ترکیه و در رتبه 
بعد هم از امارات وارد ایران شده است. طبق این 
آمارها، در ســال جارى تنها 5 درصد از قطعات 

آسانسور از کشور ایتالیا وارد شده است.

کشف
 فسیل هاى 9میلیون ساله 

رئیس اداره حافظت محیط زیست    بهار|
مراغه از کشــف فســیل هاى 9 میلیون ساله 
حیوانات مهره دار در این شهرســتان خبر داد. 
غالمرضا زارع اظهار کرد: فسیل هاى 9 میلیون 
ســال قبل حیوانات مهره دار در روستاى َقِره 
َکند مراغه کشف شده اســت. در فصل جدید 
کاوش هاى فسیلى اندام هاى فیل، زرافه، اسب، 
آهو، کرگدن و گراز کشــف شده است. منطقه 
فسیلى مراغه در دامنه هاى جنوبى سهند بخاطر 
تراکم باالى فسیل مهره داران به بهشت فسیل 

شناسان شهرت دارد.

کاهش مصرف برنج 
دبیر اتحادیــه بنکداران    آفتاب نیوز|
غذایى اظهار کرد: تقاضا براى برنج به شــدت 
کاهش داشــته و با توجه به شــرایط حاصل 
از شــیوع موج جدید کرونا بســیارى از مراکز 
عمده مصرف تعطیل هستند یا کاهش فعالیت 
داشته اند. قاسمعلى حسنى اظهار کرد: تا یک یا 
دو ماه قبل برنج خارجى را به صورت تحمیلى 
همراه با روغــن مى فروختند چراکــه تقاضا 
براى برنج بســیار کاهش یافته اســت. 10 تا 
15 روز دیگر هم فصل برداشــت جدید برنج 
شروع مى شود؛ بنابراین، کمبودى در بازار برنج 
نیست. االن در بازار دوران رکود و سکون است؛ 

انگیزه اى براى خرید وجود ندارد.

معروف متشکریم!
فدراســیون جهانــى والیبال به    ایمنا|
خداحافظى ســعید معروف کاپیتــان تیم ملى 
والیبال ایران واکنش نشان داد. معروف با انتشار 
پســتى در فضاى مجازى از تیم ملى والیبال 
خداحافظى کرد. فدراسیون جهانى والیبال پس 
از خداحافظى کاپیتان تیــم ملى والیبال ایران 
نوشت: ما تصور مى کردیم که سعید معروف تا 
سال 2022 در تیم ملى والیبال ایران مى ماند. 
با توجه به اینکه مسابقات قهرمانى جهان سال 
آینده برگزار مى شود، همه امیدوار بودیم معروف 
در تیم ملى بماند. پاسور تیم ملى والیبال ایران 
با حضــور در دو المپیک پــى در پى به کارش 
خاتمه داد. ســعید معروف یک بازیکن کلیدى 
و اصلى براى تبدیل تیــم ملى والیبال ایران به 
یک تیم درجه یک در والیبال به حساب مى آمد. 
معروف متشکریم! میراث شما الهام بخش بوده 
و براى افرادى که تــو را دنبال مى کنند باز هم 

الهام بخش خواهد بود! 

فروش ایران خودرو 
تا امروز

ایران خودرو در بیستمین    تجارت نیوز |
مرحله فروش فوق العاده، دو مدل از محصول 
پارس را با موعد تحویل حداکثر 90 روز از روز 
پنج شــنبه عرضه کرده که این طرح تا پایان 
امروز شنبه ادامه دارد. بر این اساس، پژو پارس 
بنزینى با مبلغ 140 میلیون و 273 هزار و 507 
تومان و پژو پارس TU5 با مبلغ 145 میلیون و 
795 هزار و 464 تومان به فروش خواهد رفت. 
افراد براى ثبت نام نهایى در مراسم قرعه کشى 
که یک شــنبه 17 مردادماه برگزار مى شــود، 

مشخص خواهند شد.

چمران دوباره رئیس شد
اعضاى شوراى اسالمى شهر تهران    ایسنا|
در دوره ششم، روز پنج شنبه پس از برگزارى مراسم 
تحلیف، وارد موضوع انتخاب هیئت رئیسه شوراى 
شهر تهران شدند که در برگزارى نخستین انتخابات 
براى ریاست شوراى شهر تهران، تنها مهدى چمران 
کاندیدا شــد که نهایتًا با 21 رأى اعضاى شــورا به 
عنوان ریاست شورا انتخاب شد. چمران در دوره دوم 
و سوم و سه سال از دوره چهارم شوراى اسالمى شهر 

تهران، ریاست شورا را عهده دار بود.

الریجانى حزبى مى شود؟
علــى محمد    باشگاه خبرنگاران جوان |
نمازى، عضو شــوراى مرکزى حزب کارگزاران با 
اشــاره به تشــکیل حزب اصالح طلب توسط على 
الریجانى گفت: بعید مى دانم الریجانى وارد عرصه 
تشکیالتى و حزبى شود، اما اگر هم وارد شود ارتباطى 
به اصالح طلبان ندارد، زیرا  اصالحات هم چهره هاى 

شاخص کم ندارد.

تمدید معافیت عراق 
یک مقام عراقى به خبرگزارى    عصر ایران|
فرانســه گفت که آمریکا به مدت چهــار ماه دیگر 
معافیت تحریم واردات گازى عراق از ایران را تمدید 
کرده است. واردات گاز عراق از ایران حدود یک سوم 
نیاز انرژى براى تولید برق این کشور را تأمین مى کند. 
عراق به دلیل مناقشه ها و جنگ داخلى و تأسیسات 
فرسوده، قادر به تأمین انرژى برق مورد نیاز جمعیت 

40 میلیونى خود نیست.

دختر سردار سلیمانى در 
هیئت رئیسه سنى

ششمین دوره شوراى اسالمى شهر    تسنیم|
تهران با قرار گرفتن هیئت رئیسه سنى در جایگاه کار 
خود شامل مهدى چمران، جعفر شربیانى و نرجس 
سلیمانى (دختر سردار سلیمانى) برگزار شد. پیش تر 
بسیارى از چهره هاى سیاســى از نرجس سلیمانى 

درخواست کرده بودند انصراف دهد.

تورم 44 درصد شد
در تیرماه سال جارى، یعنى آخرین ماه    ایرنا |
از کار دولت دوازدهم، تورم به 44/2 درصد رســیده  
اســت. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 92 و 
در آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ تورم 32/8 درصد 
بود، اما از آن پس تا سال 96 روند کاهشى داشت تا 
جایى که سال هاى 95 و 96براى دو سال پى در پى 
تورم تک رقمى شــد. اما در آخرین ماه کارى دولت 

دوازدهم تورم به 44/2 درصد رسیده است.

اقدام عجیب وزیر راه 
حســین معصوم، نماینده    نود اقتصادى |
ســابق وزیر راه و شهرســازى در شــوراى حفظ 
حقوق بیت المــال گفت: یک نماینــده 3000 متر 
زمین براى ســاخت حســینیه گرفت اما تبدیل به 
فضاى تجارى و مســکونى شد. ما رأى دیوان براى 
ابطال ســند گرفتیم اما آقاى اســالمى وزیر دولت 
آقاى روحانى تشــخیص داد که حق بــا خریداران

است.

پایان برجام؟
  روزنامه کیهان | اکنون، دوره روحانى به سر 
آمده... مى دانند که جمهورى اسالمى پس از شش 
سال تجربه تلخ، تعلق خاطرى به برجام ندارد و برجام 
در مقابل روند پیشــرفت ایران چقدر دست و پاگیر 
بوده است. یا باید تعامل برابر را بپذیرند و تحریم ها را 
به شکل جدى و تضمین شده و قابل راستى آزمایى 
لغو کنند، یا اینکــه مرتکب خصومت و شــیطنت 
شــوند. دیگر نمى توانند گزینه دوم را ابزار مذاکره و 

امتیازطلبى جدید قرار دهند.

خبرخوان

کشور هلند اقلیمى شبیه به سه استان شمالى ایران دارد 
با مساحت کمتر و میزان بارندگى کمتر اما حاال در شمال 
ایران رودخانه خروشان چالوس و تاالب انزلى خشکیده و 
بحران آب در گلستان گزارش شده است اما هلند دومین 
صادرکننده محصوالت کشاورزى جهان به شمار مى آید.

مساحت کشور هلند حدوداً 41 هزار کیلومتر مربع است 
و مساحت سه استان گیالن، گلستان و مازندران حدود 
46 هزار کیلومتر مربع است. در هلند ساالنه 600 میلیمتر 
مربع بارندگى رخ مى دهد و بارش ســاالنه ســه استان 

شمالى ایران 700 میلیمتر مربع است.
شــمال ایران فقط 7/5 میلیون نفر جمعیت دارد و هلند 
جمعیتــى نزدیک بــه 17 میلیون نفــر را در خود جاى 
داده اســت اما حاال هلند یکى از صادرکنندگان بزرگ 
موادغذایى در دنیاست و هر سه استان شمالى ایران در 

معرض خشکسالى قرار گرفته اند.
محمدرضا رضاپناه، رئیــس اتحادیه انجمن هاى علوم 
گیاه پزشــکى ایران در این زمینه توضیح مى دهد: هلند 
بعد از جنگ جهانى دوم، توانسته در زمین هاى ماندآبى، 
آبرفتى و باتالقى سرمایه گذارى کند و به کمک آمریکا از 
آن زمین ها بهره بردارى کند و آنها را تبدیل به زمین هاى 
حاصلخیز کشــاورزى نماید ولى ما نه قبل از انقالب و 
نه بعد از آن، چنین ســرمایه گذارى هاى مهمى در حوزه 

کشاورزى نداشته ایم.
او همچنین ادامه مى دهد: در دهــه 50 ایران دالرهاى 
نفتى بــراى توســعه کشــت و صنعت  خرج شــد و با 
سرمایه گذارى ســنگین، قرار شــد در ابتدا با زه کشى، 
آب شور را از زمین هاى خوزســتان خارج کنیم و کشت 
نیشکر در این زمین ها اینگونه میسر شد و البته در ادامه 
سیاستگذارى هاى نادرســت در زمینه آب و کشاورزى 
باعث شد این اتفاق به بحران آب در خوزستان دامن بزند.

برنامه ریزى دقیق براى مدیریت منابع آب و کشاورزى 
حاال موجب شــده که این کشــور کوچــک اروپایى 
سرنوشتى متفاوت از استان هاى شــمالى ایران داشته 
باشد. هلند هم اکنون نه تنها دومین صادرکننده بزرگ 
محصوالت کشاورزى در جهان به شمار مى آید که فقط 

از محل صادرات گل ساالنه 10 میلیارد یورو درآمد دارد 
که این رقم حدود 10 برابر درآمد نفتى ســال گذشــته 

ایران است.
او که معتقد است صنعت کشاورزى باعث به وجود آمدن 
مشکالت کم آبى نیست، ادامه مى دهد: نبود برنامه و نگاه 
توسعه محور مهمترین عامل بحران آب است و به عنوان 
مثال در ایران حدود 120 میلیون ُتن، محصول کشاورزى 
تولید مى شــود که حجم قابل توجهــى از آن به دلیل 
بى برنامگى و سرمایه گذارى ناکافى، تبدیل به ضایعات 

شده و آب مصرف شده براى آن هدر مى رود.

رضاپناه تأکید مى کند: واقعیت این اســت که کشاورز، 
مصرف کننده، مسئوالن و کمیسیون مجلس، هیچ کدام 
نتوانسته اند، مصرف آب در این حوزه را به خوبى مدیریت 
کنند. مدیریت نشدن مصرف آب در این بخش یک طرف 
و ماندن و خراب شدن میوه ها در بازار از یک طرف باعث 

هدررفت مقدار زیادى آب مى شود.
رضاپناه ادامه مى دهد: در کشورهاى اروپایى حتى نحوه 
بازیافت محصوالت کشاورزى مشخص است و از پسماند 
مراکز فروش میوه و تره بار نیز براى کمپوست و بازگشت 

آب و مواد آلى به طبیعت استفاده مى کنند.

رضاپناه در ادامه بــه تجهیزات پیشــرفته انباردارى و 
نگهدارى محصوالت کشــاورزى در هلند اشاره کرده و 
توضیح مى دهد: سیب و ســیب زمینى که مرداد ماه در 
اتریش و آلمان به دســت مصرف کننده مى رسد ممکن 
است محصول برداشت شده سال پیش باشد اما کیفیت 
آن بسیار باالســت و تقریبًا هیچیک از خواص را هم از 
دست نمى دهد اما در ایران بعد از چند روز ارزش غذایى 
محصول کشاورز کاهش مى یابد؛ از بین مى رود و گاهى 
دیگر نه طعم خوبــى دارد و نه خاصیــت قابل توجهى 

دارد.

سایت «بیگ سون تراول» فهرســت زیباترین 50 بناى 
جهان را منتشر کرد که در آن نام برج آزادى تهران در رده 
48 و باالتر از برج الخلیفه دوبى و مرکز آبدرمانى والس در 

سوییس به چشم مى خورد.
برج آزادى سال 1349 با طراحى و معمارى حسین امانت، 
معمار نامدار ایرانى ســاخته شــد و امروز مهمترین نماد 
پایتخت ایــران در دروازه ورودى غرب تهران اســت. در 
ساختمان این بناى 45 مترى بیش از 8000 قطعه سنگ 
مرمر سفیدرنگ از اصفهان به تهران منتقل و استفاده شده 
است. معمارى برج ترکیبى از معمارى هخامنشى، ساسانى 
و اسالمى است و اسفندماه 53 در فهرست آثار ملى ایران 
به ثبت رســیده اســت. برج آزادى در فهرست 50 بناى 
زیباى جهان در حالى در رده 48 از نگاه سایت گردشگرى 
«بیگ سون تراول» قرار گرفته که برج 828 مترى الخلیفه 

دو پله پایین تر از آن است.
در این فهرست بناى تاریخى تاج محل در آگراى هندوستان 
در رده اول زیباترین بناى جهان لقب گرفته و کاخ ورساى در 
پاریس، کلیساى جامع فلورانس در ایتالیا، کلیساى ساگرادا 
فامیلیا در بارسلوناى اسپانیا، قلعه اوزاکا در کیوباشى ژاپن، 
ساختمان پارلمان مجارستان در بوداپست، کلیساى جامع 
سن باسیل در مسکو روسیه، کلیساى جامع سن پائول در 
لندن انگلستان، مســجد قبه الصخره در قدس شریف و 
نیایشگاه پارتنون در آتن یونان به ترتیب در رده هاى دوم 

تا دهم ایستاده اند.
از دیگر مهمترین بناهایى که در این فهرست حضور دارند 
مى توان به شهر گمشده پترا در اردن، کاخ زمستانى در سن 
پترزبورگ روسیه، مسجد سلطان احمد در استانبول ترکیه، 
مسجد-کلیساى کوردوبا در اسپانیا، مسجد کبود در مزار 
شریف افغانســتان، موزه کاخ پکن در چین، بناى یادبود 
جفرسن در واشــنگتن آمریکا، خانه اپرا در وین اتریش، 
ساختمان کرایسلر در نیویورك آمریکا، النه ببر در بوتان، 

خانه اپرا در سیدنى استرالیا و... اشاره کرد.

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه به زودى 
عده اى از نمایندگان بر اســاس آیین نامه داخلى مجلس، 
تقاضاى مسکوت گذاشــتن طرح صیانت را تقدیم هیئت 
رئیســه خواهند کرد، گفت: اگر 25 نفــر نماینده مخالف 
تصمیم بگیرند که جلوى طرح را بگیرند، این طرح با رأى 

اکثریت مسکوت مى ماند.
سید غنى نظرى خانقاه با اشاره به بررسى «طرح صیانت از 
حقوق کاربران فضاى مجازى» در کمیسیون فرهنگى با 
استناد به اصل85 قانون اساسى گفت: اولویت امروز کشور 
وضعیت معیشتى است. لذا صرف وقت و زمان نمایندگان 
براى رسیدگى به طرح صیانت در شرایطى که اولویت هاى 

مهمترى داریم، قابل قبول نیست.
وى با بیان اینکه هیچ ضرورتى براى اینکه مجلس طرح 
صیانت را اصل هشــتادوپنجى کند، وجود نداشت، گفت: 
برخالف آیین نامه داخلى مجلس عمل کردند و اینقدر کار 
را معطل کردند که نمایندگان حاضر مجلس را ترك کنند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شــوراى اسالمى 

یادآورشــد: مجلس براى موضوعات مهمــى مانند آب 
خوزستان و پیامدها و مسائل ناشى از آن جلسه غیرعلنى 

تشکیل مى داد، نه اینستاگرام و تلگرام و...
وى اظهار کرد: از 290 نفر نماینده 121 نفر به این طرح رأى 
دادند. این نشان مى دهد 169 نماینده مجلس یا براى رأى 
دادن حضور نداشــتند یا مخالف آن بودند. به هر حال این 
موضوع طورى مدیریت شد تا نتیجه مورد نظر یک جمع 

مشخص تأمین شود.
نظرى خانقاه یادآور شــد: اگر در بستر و زمانى رأى گیرى 
انجام مى شد که همه نمایندگان مجلس در صحن حاضر 
بودند یا حتى در همین روز اگر ساعت 10 تا 11 صبح هم 

رأى گیرى مى شد، این طرح رأى الزم را کسب نمى کرد.
نظرى خانقاه اضافه کرد: به زودى عده اى از نمایندگان بر 
اساس آیین نامه داخلى مجلس، تقاضاى مسکوت گذاشتن 
طرح صیانــت را تقدیم هیئت رئیســه خواهند کرد.  وى 
خاطرنشان کرد: اگر 25 نماینده مخالف تقاضا کنند، با رأى 

اکثریت طرح مورد نظر مسکوت خواهد ماند.

در فاصله ســال هاى 1396 تاکنون، واردات خودرو هاى 
خارجى به کشور، طیفى از محدودیت تا ممنوعیت کامل را 
گذرانده و این موضوع، مشمول حال خودرو هایى هم شده 
که مى باید پالك «گذر موقت» بگیرند؛ به این ترتیب، بازار 
«گذرموقت ها» هم از سال 1396 به این سو، دستخوش 

تالطم شده است.
این، اما در حالى است که تردد خودرو هاى گذر موقت در 
جاده هاى کشور، به دنبال ممنوعیت واردات خودرو، شیوع 
ویروس کرونا و بسته شدن برخى از مرز هاى کشور تبدیل 
به چالشى در گمرك شده و دارندگان این خودرو ها را نیز به 

زحمت انداخته است. 
اما در شــرایطى که تعداد زیادى از این خودرو ها به دلیل 
شــرایط کرونایى در ایران «گیر افتاده اند»، زمزمه هایى 
از واگذارى این خودرو ها به غیر هم به گوش مى رســد؛ 

حال آنکه، بر اســاس قوانین موجود، ایــن خودرو ها نه 
تنها قابل فروش نیســتند، که رانندگى با آنها هم توسط 
شخصى به غیر از شخصى که مجوز دریافت کرده، ممنوع

است.
این در حالى اســت که یک اعالِن تبلیغاتــى در یکى از 
شبکه هاى اجتماعى در فضاى مجازى، مبنى بر واگذارى یا 
اجاره یک خودروى پالك موقت در تهران، نشان مى دهد 
که ظاهراً خرید و فروش این خودرو ها هم بازار خودش را 
دارد. گزارش برخى رسانه ها در این مورد هم نشان مى دهد 
که خرید، فروش یا اجاره این خودرو ها با وجود غیرقانونى 
بودن در جریان است و دستکم بخشــى از مشتریان هم 
کســانى هســتند که مى خواهند با خودرو عکس و فیلم 
یادگارى بگیرند، یا به عبارت کلى، خودرو را براى مصارف 

نمایشى مى خواهند!

رئیس مرکز توسعه سالمت و سخنگوى شوراى سالمت 
کیش گفت: پیرو افزایش شــیوع و میزان بسترى و مرگ 
ومیر ناشى از بیمارى کرونا، کمیته امنیتى انتظامى ستاد 
کرونا جزیره کیش تشکیل جلسه داد و مصوباتى را قابل 
اجرا براى مدت یک هفتــه و قابل تمدید تا مدت دو هفته 
مورد تأیید قرار داد که از یک شنبه 17 مرداد به مرحله اجرا 

گذاشته خواهد شد.
رضانیا افزود: در این جلسه پیشنهاد کاهش حداکثرى تعداد 

پروازهاى ورودى به جزیره کیش داده شد.

وى با بیان اینکه تعطیلى کلیه مشاغل گروه هاى 2، 3 و4 در 
جزیره کیش  در دستور کار است، تصریح کرد: مقرر شد کلیه 
ادارات و نهادها به استثناى دستگاه هاى ضرورى تعطیل 
شوند و فقط به صورت شیفت هاى ضرورى فعالیت خود 

را ادامه دهند.
رضانیا ادامه داد: تردد کلیه شناورهاى مسافربرى از مبادى 
ورودى به جزیره کیش باید ممنوع شود و فقط ارزاق عمومى 
و مواد مورد نیاز و ضرورى جزیره از طریق شــناور بتواند 

انتقال پیدا کند.

وقتى برنامه ریزى در آنجا جواب مى دهد اما در اینجا، نه 

چرا شمال ایران هلند نشد؟

برج آزادى تهران در آخر فهرست
 50 بناى بسیار زیباى جهان

بررسى طرح جنجالى مسکوت مى ماند؟

اجاره خودرو هاى «گذر موقت»
 براى عکس یادگارى! 

کیش یک هفته تعطیل شد
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افتتاح 3200 میلیارد تومان طرح  
شـهردار اصفهان گفت: در مجموع با احتسـاب سـالن 
اجالس سران، بالغ بر 3200 میلیارد تومان طرح عمرانى، 
خدماتى، ترافیکى، فرهنگى و ورزشـى به مردم شریف 
اصفهان تقدیم کردیم. قـدرت ا... نـوروزى، افزود: این 
اقدام بزرگ نخستین بار است که اتفاق افتاده و باید ادامه 
یابد. وى ادامه داد: همه سازمان ها و ادارات زیرمجموعه 
شـهردارى اصفهان در چهار سـال گذشـته دستخوش 
تحول هاى بزرگى شدند و اگر مدیریت شهرى بر اساس 
برنامه 1405 حرکـت کند گره هاى شـهر، یک به یک 

بدست مدیران باز خواهد شد.

تاکسیرانان به گل نرگس 
مراجعه کنند

مدیر بحـران و پدافند غیر عامل شـهردارى اصفهان از 
رانندگان حمل و نقل عمومى اعم از تاکسى هاى پالك 
ت، سرویس مدارس و آژانس و اینترنتى درخواست کرد 
با همراه داشـتن کارت شـهرى معتبر خود جهت انجام 
واکسیناسیون به مرکز تجمیعى واکسیناسیون ورزشگاه 
گل نرگس واقع در پـل تمدن مراجعه کنند. سـید رضا 
جعفریان فر ادامه داد: حدود 25 هـزار نفر راننده ناوگان 
حمل و نقل عمومى  اعم از تاکسى، اتوبوس و مترو داریم. 

گوِل پیامک ها را نخورید 
رییس پلیس فتاى اسـتان اصفهان با بیان اینکه جرایم 
سایبرى در چهار ماه گذشته، 112 درصد افزایش داشته و 
برداشت هاى غیرمجاز بانکى هم زیاد شده است، گفت: 
علت خاص این موضوع را مى توان در ارسال پیامک هاى 
مربـوط به قوه قضاییه و سـامانه سـنا یافت. سـرهنگ 
مرتضوى گفت: متخلفـان بعد از ارسـال پیامک و ثبت 
نام مردم در سـامانه، به اطالعات بانکى و گوشى آن ها 

دسترسى پیدا مى کنند. 

اجراى عملیات شستشو 
عملیات شستشو و گندزدایى حوضچه هاى ته نشینى، 
اختالط و مخزن ذخیره آب در تصفیه خانه آب گلپایگان 
انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى گلپایگان، پس 
از تخلیه کامل آب در حوضچه هاى ته نشینى؛ اختالط 
سریع و ُکند و مخزن ذخیره 10 هزار متر مکعب ، عملیات 

شستشو و گند زدایى آنها انجام شد.

آبرسانى سیار 
در پى افزایش دما و ادامه خشکسالى، توسط23 تانکر در 
روستاهاى بویین و میاندشت آبرسانى سیار انجام شد. به 
گزارش روابط عمومى آبفا بویین و میاندشت، این اقدام 
موجب بر طرف شدن مشکل آب تعدادى از روستا هاى 

قلعه اخالص، ماربر، قائم آباد وتیرکرت شد.

کشف 250 ماینر در نجف آباد
رئیس پلیـس امنیت اقتصادى اسـتان اصفهـان گفت: 
مأمـوران پلیـس آگاهـى شهرسـتان نجف آبـاد مطلع 
شـدند، فردى اقدام به نصـب و بهره بـردارى غیرمجاز 
از دسـتگاه هاى اسـتخراج ارز دیجیتـال در یکـى از 
کارخانه هاى شـهرك صنعتى علویجه کرده اسـت که 
بالفاصله وارد عمل شـدند. سـرهنگ کامـران ریاح در 
بازرسى به عمل آمده 250 دستگاه ماینر خارجى قاچاق 
کشف شد که کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف 
شـده را 70 میلیارد ریال برآورد کردند. یـک نفر در این 

رابطه دستگیر شده است.

غوغاى کرونا در کاشان
روزانه حـدود 500 بیمار کرونایى به کلینیک تخصصى 
دانشگاه علوم پزشکى کاشـان مراجعه مى کنند. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى کاشـان با اعالم وضعیت بحران 
درزمینه بیمارى کووید 19 با سـویش جدید در منطقه و 
تکمیل ظرفیت بیمارستان شهید بهشتى کاشان گفت: 
اگـر اقدام هـاى کنترل کننده نداشـته باشـیم، وضعیت 
بیمارى دشوار مى شود و ممکن است با مشکالتى براى 

بیماران کرونایى و غیر کرونایى مواجه شویم.

خبر

اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان علیرضا بوژمهرانى 
را به عنوان سرپرست شهردارى اصفهان انتخاب کردند.

نخستین جلسه علنى شوراى ششم شهر اصفهان  صبح 
پنج شنبه با دستور انتخاب سرپرست شهردارى برگزار شد 
و اعضاى منتخب شورا در این جلسه با 11 رأى از 12 رأى 
علیرضا بوژمهرانى را به عنوان سرپرست شهردارى تا زمان 

تأیید نهایى شهردار آینده اصفهان انتخاب کردند.
بوژمهرانى چند ســال پیش نیز پس از استیضاح مرتضى 
سقائیان نژاد تا زمان انتخاب شهردار، سرپرست شهردارى 
شــده بود. او اکنون مدیــر کل حسابرســى و مدیر واحد 
خزانه دارى شهردارى اصفهان بوده و پیشتر نیز مدیر امور 

مالى شهردارى بوده است. سرپرست شهردارى اصفهان 
پس از انتخاب توسط اعضاى شوراى ششم گفت: از سال 
1371 در شهردارى اصفهان حضور دارم و پیش از آن در 
سپاه پاسداران و وزارت کشور اقدامات مالى انجام مى دادم.

وى ادامه داد: سرپرست شهردارى تا زمان انتخاب و تأیید 
نهایى شــهردار آینده، اداره امور جارى شهردارى و تهیه 
اطالعات اولیه براى شــروع کار شهردار جدید را بر عهده 

خواهد داشت.
بوژمهرانى گفــت: در اولین اقدام به عنوان سرپرســت 
شهردارى، باید شهر را براى استقبال باشکوه از ایام محرم 

آماده کنیم.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به اینکه درحال حاضر شرایط تامین آب شرب اصفهان به 
حالت پایدار درآمده است گفت: پیش بینى مى شود حدود 
10 روز آینده با افزایش دماى هــوا، دوباره در تامین آب 
شرب اندکى دچار مشکل شویم، البته به شرایط بحرانى 

هفته هاى گذشته نخواهیم رسید.
مهرداد خورسندى اظهار کرد: با کاهش جزئى دماى هوا 
شرایط تامین آب شرب اصفهان اندکى نسبت به هفته 
گذشته و بعد از حادثه شکسته شدن خط لوله اصلى انتقال 
آب در محدوده فالورجان به صورت پایدار در آمده است.

وى افزود: با پایدارى شرایط، تعداد تانکرهاى آبرسانى 

سیار به مناطق مختلف بسیار اندك و به تعداد انگشتان 
دست شده است.

خورسندى گفت: باید توجه داشت که کسرى 3200 تا 
4300 لیتر برثانیه کمبود آب در اصفهان همچنان به قوت 
خود باقى است و هنوز در بیشتر مناطق اصفهان با افت 

فشار آب مواجه هستیم.
وى گفت: در حال حاضر در بیشتر مناطق شهر اصفهان 
فشار آب در طبقات همکف برقرار اســت، با این وجود 
تماس هایى مبنى بر افت فشار آب داشــتیم، اما تا این 
لحظه تماسى مبنى بر قطعى آب نداشته ایم مگر به علت 

حادثه اى در شبکه.

شرایط تأمین آب شرب 
اصفهان پایدار شد 

بوژمهرانى سرپرست 
شهردارى اصفهان شد

آئین تحلیف اعضاى ششــمین دوره شــوراى اسالمى 
شهر اصفهان با حضور 12 عضو شوراى شهر اصفهان در 
فرماندارى این شهرستان برگزار شد و در آن همه اعضاى 
شــوراى منتخب قســم یاد کردند که با حفظ انصاف و 

مهارت خود در خدمت به مردم کوشا باشند.
در این مراســم، اعضاى منتخب ششمین دوره شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان در برابر قرآن کریم سوگند یاد 
نمودند و تعهد دادند که با تکیه بر شرف انسانى خویش 
در حفظ مهارت، انجام هرچه بهتر وظایفشان و خدمت 
به مردم کوشا باشند. همچنین همیشه انصاف را درنظر 
گرفته و مادامى که در شــوراى شــهر عضو هستند در 

پیشرفت امور شهر و شهردارى اهتمام بورزند.
حسین سیستانى، فرماندار اصفهان در این جلسه ضمن 
تبریک به اعضاى منتخب شوراى ششم اظهار داشت: 

افراد حاضر در شوراى ششم با سابقه درخشان انقالبى 
و اجرایــى در جایگاه هاى مختلــف از تجربیات خوبى 
برخوردار بوده اند که به لطف خدا مى توانند در اداره شهر 
از روش هاى نوین بهره مند شوند. این اطمینان را دارم که 
بعد از 4سال اعضاى شوراى ششم با کارنامه اى درخشان 

مردم را خرسند خواهند کرد.
در ادامه فرایند مراســم انتخابات هیئت رئیسه ششمین 
دوره از شوراى اسالمى شهر اصفهان انجام گرفت و افراد 
منتخب با 12راى موافق به مســئولیت هاى مختلف در 
شورا منصوب شدند. برهمین اساس محمد نورصالحى، 
ابوالفضل قربانى، سید امیر ســامع به ترتیب به عنوان 
رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شــورا منصوب شــدند. 
همچنین فرزانه کالهدوزان و على صالحى نیز عهده دار 

مسئولیت منشى اول و دوم و سخنگوى شورا شدند.

در ادامه مراســم محمد نورصالحى بــه عنوان رئیس 
شوراى شهر اصفهان اظهار داشت: در دوره هاى مختلف 
افراد متدین و باسابقه اى امانت دار این مسئولیت بودند 
و خدمات خوبى انجام دادند و ایــن دوره نیز در خدمت 
افرادى اســت که هرکدام شایســته مســئولیت هاى 

بزرگ ترى هستند.
رئیس شوراى شــهر اصفهان گفت: در برابر قرآن قسم 
یاد کردیم که در برابر امانتى  که به عهده ما هست کوشا 
باشیم و در همه زمینه ها عدالت و انصاف را رعایت کنیم. 
امیدوارم از پس همه وظایف ســنگینى که با اخذ راى از 
مردم بر عهده ما افتاد بتوانیم به خوبى بربیاییم همچنین 
امیدوارم این همدلى و اتحاد، برادرى دوســتى اعضا تا 
پایان این دوره چهارساله در تمام شورا حاکم باشد و خدا و 

مصلحت مردم را در نظر بگیریم.

همزمان با برگزارى مراسم تحلیف؛

ششمین شوراى شهر اصفهان 
رسمًا آغاز به کار کرد

ســخنگوى آتش نشــانى اصفهان در خصوص 
حادثه اى نادر که ممکن بود خطر جانى براى فرد 

حادثه دیده داشته باشد، اظهار کرد: مردى میانسال 
در مخزن بنزین اتوبوس حبس شد.

فرهــاد کاوه آهنگــران ادامــه داد: در ســاعت 
22 چهارشنبه شــب گذشــته در تماس تلفنى با 
سامانه 125 آتش نشــانى اصفهان، حادثه حبس 
شدن مردى 40 ســاله در باك سوخت اتوبوس به 
آتش نشانى اصفهان اطالع داده شد که بالفاصله 
اکیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره 10 به همراه 
خودروى نجات و به محــل حادثه واقع در خیابان 

امیرکبیر اعزام شدند.
سخنگوى آتش نشانى اصفهان خاطرنشان کرد: 
فرد حادثه دیده از یک ورودى بسیار باریک براى 
تعمیر مخزن سوخت یک دستگاه اتوبوس وارد باك 
شده بود و امکان بازگشت نداشت و با توجه به بوى 
شدید گازوئیل، مشکالت تنفسى نیز براى مصدوم 

به وجود آمده بود.
 کاوه آهنگــران اضافه کــرد: با تــالش فراوان 
آتش نشانان فرد گرفتار در مخزن سوخت اتوبوس 

نجات یافت.

گرفتار شدن مرد اصفهانى در باك سوخت اتوبوس! 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف دپوي 
59 خودروى احتکار شــده به ارزش 150 میلیارد 

ریال در شهر اصفهان خبر داد. 
سرهنگ حمیدرضا اکبري بیان داشت: در راستاي 
اجراى طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کاال و وصول 
اخبارى مبنى بر احتکار و دپوي خودرو در یکی از 
پارکینگ هاي سطح شــهراصفهان ، موضوع در 
دستور کار ماموران پایگاه اطالعاتى این فرماندهى 

قرار گرفت.
وي ادامه داد: پــس از اطمینان از صحت موضوع 
و هماهنگى هــاى الزم گروهــى از ماموران به 

پارکینگ مورد نظر اعزام و 59 دستگاه سوارى پژو 
پارس و پژو 405 که بدون مدارك قانونى احتکار 

شده بودند را کشف کردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه پارکینگ مورد نظر با دســتور قضائى پلمب 
شد اظهار داشــت: ارزش خودروهاى کشف شده 
توسط کارشناسان مربوطه 150 میلیارد ریال اعالم 

شده است.
سرهنگ حمیدرضا اکبرى گفت: یک نفر در ارتباط 
با این پرونده شناسایى شــده که در محل حضور 

نداشته و بزودى دستگیر مى شود.

امســال حدود 10 تن کتیرا از مراتع شهرســتان 
شهرضا برداشت مى شود. رئیس اداره منابع طبیعى 
شهرستان شهرضا گفت: این میزان کتیرا از مراتع 
تنگ گله و سلطان خلیل شهرضا برداشت مى شود.
محمدرضا آذر کیــان افــزود: 95 درصد کتیراى 
تولیدى به کشــور هاى صنعتى اروپایى و آمریکا 
صادر و تنها 5 درصد براى تولیــد ژل مو و صنایع 

آرایشى و بهداشتى در کشور استفاده مى شود.
وى گفت: 800 گونه گون کتیرا در کشور وجود دارد 

که از 12 گونه آن کتیرا خرمنى و مفتولى برداشت 
مى شود.

 رئیس اداره منابع طبیعى شهرستان شهرضا افزود: 
قیمت هر کیلوگرم کتیرا از 300 هزار تا یک میلیون 
تومان متغیر و قیمت کتیراى مفتولى تقریبا سه برابر 

کتیراى خرمنى است.
آذرکیان گفت: صــادرات کتیرا ســاالنه حدود 4 
میلیون دالر ارزآورى دارد که در صورت فرآورى، 

این مبلغ تا ده برابر افزایش مى یابد.
الستیک هاى قاچاق به مقصد نرسید.

 فرمانده انتظامى سمیرم گفت: با تالش ماموران مبارزه 
با کاالى قاچــاق کامیون حامل 590 حلقه الســتیک 

خارجى قاچاق در ایست و بازرسى شهید رئیسیان سمیرم 
توقیف شد. سرهنگ سهراب قرقانى افزود: ارزش این 
محموله سه میلیارد ریال مى باشد که فاقد هر گونه مجوز 

گمرکى مى باشد.
وى گفت: در این رابطــه یک نفر دســتگیر که بعد از 

تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایى خواهد شد.

دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان از افزایش ظرفیت مراکــز نگهدارى معتادان 

ُمتجاهر در اصفهان به حدود 200 نفر خبر داد.
معتادان متجاهر افــراد ُپرخطرى هســتند که با ظاهر 
نامناسب و به شــکل علنى به مصرف مواد مخدر اقدام 
مى کنند، تمایلى به حضور در گرمخانه ندارند و از حضور 

در فضاى بسته اکراه دارند.
محسن یارمحمدیان در حاشیه جلسه شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر اصفهان افــزود: موضوع معتادان 

ُمتجاهر از جمله مــردان و بانوان که گاهى در ســطح 
خیابان ها و مناطق خاص شهر حضور دارند ولى ظرفیت 
براى نگهدارى آنها کمتر از نیاز اســت بطور ویژه مورد 

رسیدگى قرار گرفت.
وى با بیان اینکه در بحث جمع آورى و نگهدارى معتادان 
متجاهر، عرضه و تقاضا با هم همخوان نیست، گفت: در 
این راستا تصمیمات جهادى و کلیدى خیلى مهمى گرفته 
و مقرر شد که در 10 تا 15 روز آینده ظرفیت زیادى به این 

کار اختصاص داده شود.

یارمحمدیان افزود: در این راســتا پس از اعالم ظرفیت  
دستگاه هاى حاضر، در این جلسه مقرر شد که مسوولیت 
نگهدارى بین 100 تا 200 نفر از معتادان ُمتجاهر مرد و 

زن را بصورت 24 ساعته عهده دار شوند.
وى با اشــاره به چالش هاى مواد مخدر در استان گفت: 
در بحث کشــت گیاهان مرتبط با مواد مخدر در مناطق 
کوهستانى نیز در این جلسه از مسووالن منابع طبیعى، 
جهاد کشاورزى و صنعت، معدن و تجارت دعوت شد تا 

در این زمینه تصمیم گیرى شود.

کارشناس مسوول باغبانى جهاد کشاورزى سمیرم گفت: 
امسال پیش بینى مى شود بیش از 8 تن سیب گالب از 

باغات سمیرم برداشت شود.
کیارش سامى با بیان اینکه حدود 2 هزار هکتار از مجموع 
باغ هاى سمیرم به ســیب گالب اختصاص دارد، بیان 
کرد:پیش بینى مى شود امســال حدود هشت هزار تن 
سیب مرغوب تا اواسط مردادماه در سمیرم  برداشت شود.
به گفته وى، سال گذشته 6 هزار تن سیب گالب بهاره در 
شهرستان سمیرم تولید و برداشت شد که امسال 2 هزار 

ُتن بیشتر از سال قبل خواهد بود.
کارشناس مسوول باغبانى جهاد کشاورزى سمیرم افزود: 

بیشترین حجم تولید و برداشــت سیب گالب از بخش 
مرکزى با بیش از 2 هزار ُتن سیب پیش بینى شده و بعد از 
آن باغ هاى گالب بخش هاى پادناى بزرگ و وردشت، 

بیشترین میزان تولید را دارند.
این مقام مســئول، ســرمازدگى فصل بهــار و تداوم 
خشکسالى را 2 عامل مهم در کاهش تولید سیب گالب 
عنوان کرد و گفــت: تا قبل از بروز خشکســالى ها و در 
سال هاى عادى حدود 30 هزار ُتن سیب گالب بهاره و 

پاییزه در این شهرستان تولید و برداشت مى شد.

رییس پلیــس راهور اصفهــان گفت: بــا اعمال 
محدودیت هاى مرتبط با ستاد کرونا و افزایش شمار 
جریمه ها، ورود خودروهاى غیربومى به این استان 

بسیار کم شده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: بیشترین 
دارندگان خودرو بــا پالك هــاى غیربومى نیز از 
ساکنان خود اصفهان هستند که تردد آنها بالمانع 

است.
وى با تاکید بر لزوم توجه بــه ممنوعیت هاى تردد 
تصریح کرد: محدودیت تردد در ساعات 22 تا 3 بامداد 
همچنان برقرار است و جریمه ها از طریق دوربین و 

ماموران این نهاد براى متخلفان منظور مى شود.
محمدى با اشاره به اینکه پلیس راهور اصفهان در 
برخورد با تخلفات جدى اســت، خاطرنشان کرد: 
کاهش عبور و مرور و رعایت موازین بهداشتى و در 
نهایت جلوگیرى از شیوع بیشــتر ویروس کرونا به 

مشارکت بیشتر شهروندان نیاز دارد.
رییس پلیس راهور اصفهان با بیان اینکه توقف در 
حاشیه پارك ها و بوســتان ها نیز مشمول اعمال 
جریمه مى شود، اظهارداشت: در این زمینه نیز سامانه 
مکانیزه ثبت تخلف راهور و مامــوران جریمه ها را 

ثبت مى کنند.

کشف  دپوي خودروهاي احتکار شده دراصفهان 

برداشت کتیراى ارزشمند وارزآور در شهرضا

ورود خودروهاى غیربومى به اصفهان 
بسیار کم شده است

کشف کاالى قاچاق در سمیرم

افزایش ظرفیت مراکز نگهدارى معتادان متجاهر 

پیش بینى برداشت 8 تن سیب گالب از باغات سمیرم



0404فرهنگفرهنگ 4102شنبه  16 مرداد  ماه   1400 سال هجدهم

شاید بازى روزگار بود که ارشا اقدسى با دیدن 
آگهى دوره آموزشــى بدلکارى با پیمان 
ابدى، بورسیه تحصیل در رشته تربیت 
بدنى در ایتالیا را کنار گذاشت و در ایران 

ماندگار شد.
حاال 16 سال از آن زمان مى گذرد که 
جوان ورزشکار قصد رفتن به ایتالیا 
را داشت. ارشا اقدسى در ایران ماند 
تا یکــى از موفق ترین بدلکاران 
ایرانى شود اما دست سرنوشت 
باز هــم او را به ســمت پیمان 
ابدى سوق داد. او نیز سرنوشتى 
همچون استاد خود پیدا کرد 
تا یک مرگ غم انگیز 
دیگر رقم بخورد.  

بدلکار  نمى شود 
باشى و به مرگ 
نیندیشــى. ارشــا 
اقدسى نیز به مرگ فکر 
مى کرد و شاید همین بود که 
با وجود جوانــى اش، به خانواده اش 
سپرده بود اگر اتفاقى برایش رخ داد، اعضاى 
بدنش را اهدا کنند. از سرعت، تاریکى و ارتفاع 
مى ترسید اما با همه این ترس ها ارتباط برقرار کرد 
ولى مرگ را ترســناك نمى دانست و باور داشت 
مى تواند تجربه اى پرلذت باشد. مى دانست که 

مرگ دست خداست ولى خوش نداشت روى تخت بیمارستان بمیرد.
او که تجربه هایى هراسناك را پشت ســر گذاشته بود، دوست  داشت که 

مرگش هم همچون زیستنش باشد.
ارشا اقدسى که 14 اردیبهشــت ســال 1361 در تهران زاده شد، شاید 
مى دانست زندگى فرصت چندانى به او نمى دهد و این چنین بود که شتاب 

داشت براى کارها و تاثیرگذارى هاى هرچه بیشتر.
او که دل بسته ورزش بود و به درجه مربى گرى رسیده بود، در بدلکارى هم 
کم نگذاشت؛ تا جایى که سرمربى کالس هاى بدلکارى پیمان ابدى شد و 
سال 85 نیز خود گروهى با نام بدلکاران 13 را پایه گذارى کرد. کمتر کسى 
چون او و در اوج جوانى مجال همکارى با جمعى از بهترین هنرمندان این 

کشور را یافته است.
در سن 39 سالگى کارنامه اى پر و پیمان براى خود دست و پا کرده بود. در 
سینما با کارگردانانى از نسل هاى گوناگون همکارى کرد. دامنه تجربیاتش 
را در خارج از کشور هم گسترد و در رویدادهایى مانند فستیوال شوالیه هاى 

صربستان به عنوان نماینده اى از ایران حضورى قابل توجه پیدا کرد.
در عرصه سینما «زندگى با چشمان بسته» به کارگردانى رسول صدرعاملى، 
«شبى که ماه کامل شــد» کار نرگس آبیار، «کیفر» به کارگردانى حسن 
فتحى، «جرم» و «متروپل» آثار مسعود کیمیایى، «راه آبى ابریشم» کار 
محمد بزرگ نیا، «پله آخر» به کارگردانى على مصفا، «خواب زده ها» کار 
فریدون جیرانى، «حوض نقاشى» ساخته مازیار میرى، «به خاطر پونه» به 
کارگردانى هاتف علمیردانى، «سیزده» ساخته هومن سیدى، «رخ دیوانه» 
کار ابوالحسن داودى، «عصر یخبندان» و «بارکد» ساخته هاى مصطفى 
کیایى، و «رگ خواب» و «آرایش غلیظ» آثار حمید نعمت ا... بخشــى از 

کارنامه هنرى ارشا اقدسى است.
در مقام کارگردان نیز اولین فیلمش را با نام «جمشید آریا» ساخت که اداى 

دینى به جمشید هاشم پور بود.

او در تلویزیون و شبکه نمایش خانگى هم تجربه هایى گران سنگ اندوخت 
و  فرصت همکارى با کارگردان هایى مانند زنده یاد یدا... صمدى، حسن 
فتحى، مرضیه برومند، سعید آقاخانى، محمدمهدى عسگرپور، رامبد جوان، 
علیرضا امینى، محمدحسین لطیفى و ... را برایش فراهم کرد. ضمن این که 
اجراى  برنامه «آب و آتش» را در شبکه نسیم بر عهده گرفت همچنان که 

در تئاتر نیز همکارى کرد.
ارشا اقدسى براى زیستن انگیزه هاى بسیار داشت و هر روز عالقه بیشترى 
به زندگى و آدم ها پیدا مى کرد. اما این دوست داشتن با وابستگى همراه نبود؛ 
آن چنان که گفته بود: «خیلى وابستگى ندارم. متاسفانه آدم ها خیلى راحت 
مى توانند بمیرند. خیلى مهم است قدر لحظه ها را و با هم بودن را بدانیم و 

این انرژى را که رد و بدل  مى شود، فتوسنتز کنیم.»
شامگاه سیزدهمین روز مردادماه دوستان و همکاران ارشا اقدسى در گوشه 

گوشه ذهن شان به لحظه هاِى بودِن با او مى اندیشیدند.
درست یک هفته پیش بود که باخبر شدند براى دوست شان حادثه اى ناگوار 
در بیروت رخ داده است. ارشا اقدسى که در پروژه هاى بین المللى هم صاحب 
چند تجربه بود، مشغول همکارى با یک پروژه سینمایى در بیروت بود که 
با حادثه اى سهمگین روبه رو شد. شدت جراحات به حدى بود که پزشکان 
لبنانى همان اول کار آب پاکى را روى دست خانواده این بدلکار ریختند ولى 
تیم ایرانى امید کمرنگى به زنده ماندن هموطن جوان خود داشتند. با همین 
یک درصد امید بود که خانواده و دوستان او به انتظار معجزه نشستند ولى 
شاید این جوان که یک هفته را میان زندگى و مرگ در تقال بود، دومى را 

خوش تر یافت.
پیکر او در کنار استادش پیمان ابدى به خاك ســپرده مى شود. اما ارشا 
اقدسى که اعضاى بدنش را اهدا کرده است، حتما در زندگى کسانى دیگر 
ادامه خواهد یافت و داستان زندگى جوانى که از ورزش به بدلکارى و سینما 

و تلویزیون رسید، در جان هاى دیگرى تداوم خواهد داشت.

شاید بازى روزگار بود که ارشا
آگهى دوره آموزشــى بد
ابدى، بورسیه تحصیل
بدنى در ایتالیا را کنار گذ

ماندگار شد.
6حاال 16 سال از آن زم
جوان ورزشکار قص
را داشت. ارشا اقدس
تا یکــى از موفق
ایرانى شود اما د
باز هــم او را به
ا ابدى سوق داد.
همچون است
تا یک
دیگ
نمى
باش
نیندی
اقدسىن
مى کرد و شاید
با وجود جوانــى اش
سپرده بود اگر اتفاقى برایش
ت بدنش را اهدا کنند. از سرعت،
مى ترسید اما با همه این ترس ها ار
ولى مرگ را ترســناك نمى دانس
مى تواند تجربه اى پرلذت باشد.

زندگى بدلکار جوان در یک نگاه

آگهى عجیبى که زندگى
ارشا اقدسى را عوض کرد

مریم شیرازى یکى از بازیگران سریال «مردم معمولى» با انتشار 
تصویرى در صفحه مجازى اش از حضور رامبد جوان در ضبط این 

مجموعه خبر داده است.
رامبد جــوان از 30 تیرماه درگیر بیمارى کرونا شــد و به همین 
خاطر بعد از چند قسمت "خندوانه" و بازپخش، گروه این برنامه 
تلویزیونى نتوانســتند بدون او ادامه بدهند و این برنامه زودتر از 
موعد به نقطه پایانى در فصل هفتم رسید.  البته در این میان 17 

نفر از عوامل مجموعه ”خندوانه“ هم درگیر کرونا شدند. 
رامبد جوان در این مدت که راهى بیمارســتان هم شد کمتر در 
فضاى مجازى فعال بود و خودش هم به این نکته اشــاره کرد؛ 
و آخرین خبرى که قبل از ترخیص او، رسانه اى شد همان نکته 
درگیر نشدن ریه هاى این هنرمند با کرونا بود. او در آخرین پیام 

خود نوشت:  
«کرونا تمام توانش را براى از بین بردن من خرج نکرد! خدا را شکر 
ریه هام اصًال درگیر نشد، اما درمان غیربیمارستانى، کفایت نکرد. 
مقاومت بدنم رو به پایان بود و به تشخیص پزشک در روز هفتم 

ابتال، به بیمارستان آمدم.»
نهایتاً در پیام مجازى مریم شــیرازى یکــى از بازیگران "مردم 
معمولى" تصویرى از رامبد جوان منتشر شد که پیگیرى ها نشان 
مى دهد سکانس هاى قسمت آخر این سریال فیلمبردارى مى شود 

و او هم در این صحنه ها حضور دارد.
البته سیدعلى احمدى تهیه کننده "خندوانه" هم خبر داده که رامبد 

جوان از بیمارستان مرخص شده است.
 

آنا نعمتى، بازیگر سینماى ایران با انتشار متنى، به سوءاستفاده 
برخى از پزشکان، مزون ها و فروشندگان لوازم آرایشى و بهداشتى 
از تصاویر او براى تبلیغات، اعتراض کرد و نوشــت این موضوع 

مصداق بارز کالهبردارى است.
آنا نعمتى در صفحه اینستاگرامش نوشت: به تازگى متوجه شدم 
افرادى سودجو اعم از پزشــک و مزون ها و فروشندگان لوازم 
آرایشى و بهداشتى و…با استفاده از شهرت و عکس هاى مبنى بر 
آنکه عمل هاى زیبایى و ترمیمى و هر آنچه که نظر مخاطب خود 
را جلب کنند، براى بنده انجام داده و یا از آنها صرفا خرید پوشاك 
و لوازم آرایشى مى نمایم که به نوعى بنده را مدل تبلیغاتى خود 
معرفى و متاسفانه مبالغ گزاف از مراجعین خود دریافت نموده اند 
و اغلب آســیب هاى جبران ناپذیرى ایجاد شده  که این عمل از 
مصادیق بارز کالهبردارى و تحصیل مال نامشروع میباشد که 
بنده از طریق مراجع قضایى پیگیر این موضوع بوده و از شــما 
عزیزان تقاضا دارم که فریب این افــراد را نخورده و در صورت 

مشاهده چنین تبلیغاتى بنده را  از این موضوع مطلع نمایید.

الهام پاوه نژاد که علیرغم استقبال تماشاگران  تصمیم به تعطیلى 
موقت اجراى نمایشش گرفته است، مى گوید: چگونه مردم را وسط 
بحران آتش به تماشاى تئاتر دعوت کنم؟! این کارگردان و بازیگر 
تئاتر مشغول اجراى نمایش «الموزیکا» بود ولى با وجود استقبال 
تماشاگران، تصمیم گرفت فعال اجراى این نمایش را متوقف کند. 
او توضیح مى دهد: کار ما این اســت، به جز شور و شوق، حرفه و 
زندگى و محل درآمد ماست ولى چاره چیست و غم انگیزتر ای نکه 
متولیان هم هیچ گامى براى بهبود این اوضاع و احوال برنمى دارند.
پاوه نژاد در ادامه با انتقاد از حاشیه ســازى بعضى رسانه هاى زرد 
اضافه مى کند: آنقدر بخل و حســد هست که به جاى حمایت از 
اتفاقات تازه، شروع به تخریب شــان مى کنیم.عده اى ناآگاه به 
جاى حمایت از حرکت هاى نو و حمایت از هر ســالن تازه اى که 
چراغى را براى تئاتر و فرهنگ کشورمان روشن مى کند، مدام به 
حاشیه سازى مى پردازند و متاسفانه جریان هاى زرد به دلیل زرد 
بودن شان گاهى هم جلو مى افتند و در این میان کسانى هم بدون 

تحقیق ، دست به قضاوت مى زنند.
او با اشاره به درج مطالبى درباره قیمت بلیت نمایشش مى افزاید: 
گروه ما همگى صاحب تجربه هستند و دست کم در حوزه کارى 
خودشان ده سال ســابقه کار دارند و جزو برجسته ترین اعضاى 
خانواده تئاتر هســتند اما عده اى چگونه به خود اجازه مى دهند 
بگویند ما دنبال پول در آوردن هســتیم و نمایشى الکچرى کار 
مى کنیم. گیرم که دنبال درآمد باشیم، 2 سال است بیکاریم. چه 

کسى پاسخگوى ماست؟ 

بازگشت رامبد جوان به
 «مردم معمولى»

اعتراض آنا نعمتى به 
سوءاستفاده از تصاویرش

الهام پاوه نژاد : وسط آتش 
چگونه کار کنیم؟!

تعداد فصل و قسمتهاى سریال آهوى من مارال به کارگردانى 
مهرداد غفارزاده که در مرحله فیلمبردارى قرار دارد مشخص 

شد.
ســریال آهوى من مارال به کارگردانى مهرداد غفارزاده و 
تهیه کنندگى ســعید خندق آبادى که براى پخش از شبکه 
نمایش خانگى آماده مى شود همچنان در مرحله فیلمبردارى 

قرار دارد.
این مجموعه با پروداکشن ســنگین و روند تولید طوالنى 
تاکنون 90 جلسه فیلمبردارى شده و 50 درصد آن در منطقه 
ُخجیر به اتمام رسیده اســت اما تصویربردارى آن تا پایان 

شهریور ماه ادامه خواهد داشت. ســریال آهوى من مارال 
در 3 فصل ساخته مى شود که هر فصل آن شامل 20 تا 22 

قسمت است.
این مجموعه به نویسندگى پریسا شمس و معصومه یزدانى  
روایتگر داســتانى از دوره قاجار و ناصرالدین شاه است که با 

حضور چهره هاى سرشناس دنیاى هنر ساخته شده است.
در خالصه داستان سریال آهوى من مارال آمده است:

ناصرالدین شاه، دست به ماشــه برده تا آهویى صید کند که 
آهو چشمى ، چون باد از راه رسیده و چون برق مى گذرد و به 
دنبالش حال سلطان ، صاحبقران مى شود حال اسیرى که 

در دام مانده باشد ، صیاد رفته باشد . شاه به حکم قدر قدرتى 
امر مى کند که صیاد را به شکارگاه بازگردانند ، غافل از اینکه 
آن آهو چشم گریزپا ، خود صید و صیاد عاشقى جوان است از 
دیار آذربایجان ، دیارى که گل هاى دشتش همه ساراى نام 

دارند و سروهاى سر به فلک کشیده اش همه خان چوپان...
بازیگران سریال آهوى من مارال عبارتند از:   حسن معجونى، 
شــبنم مقدمى، ترالن پروانه، علیرضا کمالى، لیال بلوکات، 
الهام کردا، فریبا کوثرى، علیرضــا آرا، جواد یحیوى، متین 
ســتوده، آتش تقى پور، روزبه حصارى در این سریال نقش 

آفرینى مى کنند.

یوسف حاتمى کیا فراخوان جدیدى از انتخاب بازیگران سریال «موسى (ع)»به 
کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا را منتشر کرده که طى آن از بازیگران استان فارس 

دعوت به همکارى شده است.
سریال «موســى(ع)» یکى از دو پروژه مهم و الف ویژه سازمان صداوسیماست 

که هنوز در مرحله قبل از پیش تولید است و اتفاقات مختلفى را به لحاظ 
انتخاب لوکیشــن، انتخاب هنرور و همچنین کار روى داســتان 

و فیلمنامه مى گذراند. این پروژه پس از فراز و نشــیب هاى 
مختلف به ابراهیم حاتمى کیا رسید تا کارگردانى آن را بر 

عهده داشته باشد و سومین سریال او خواهد بود.
مدتى است که به طور رســمى خبرى از تجربه جدید 
حاتمى کیا وجود نــدارد با این حــال در همین ایام 
فراخوان هاى مختلفى در شهرهاى کشور براى جذب 

بازیگر انجام شده است.
به تازگى نیز یوســف حاتمى کیا فرزنــد ابراهیم 
حاتمى کیا یکى از فراخوان هاى مربوط به انتخاب 
بازیگر مربوط به استان فارس را در صفحه خود در 
اینستاگرام قرار داده است. در این فراخوان که با 

عنوان «انتخاب بازیگر سریال موسى(ع)» منتشر 
شــده درباره مالقات با هنرمندان استان فارس طى 

روزهاى 14 تا 17 مرداد در شهر شیراز اطالع رسانى شده 
است.  در این فراخوان به جزییات مختلفى هم اشاره شده که از 

جمله آن مى توان به این نکته اشــاره کرد که تاکید شده است 
متقاضى به هیچ عنوان هیچ نوع عمل زیبایى (صورت، بینى، 

لب، گونه، تتو و…) نباید داشته باشد.

در مورد فیلم "شوالیه تاریکى" کریســتفر نوالن که در سال 2008 
اکران شد بى شــمار حقایق جذاب ذکر کرده اند. یکى از این موارد 
بداهه پــردازى "هیث لجــر" در نقش "جوکــر" در صحنه انفجار 
بیمارستان است. در این صحنه "جوکر" از اینکه بیمارستان به موقع 
روى هوا نمى رود مستأصل مى شود. اما "متافلیکس" مى نویسد لجر 
در این صحنه بداهه پردازى نکرده و این ادعا افســانه اى است که 

هواداران بازیگر ساخته اند.

وقتى که میان انفجارها چند لحظه وقفه ایجاد مى شود، لجر نگاهى 
به اطرافش مى اندازد، دستانش را به هوا مى برد و چند بار براى منفجر 
کردن بیمارستان دکمه را فشار مى دهد تا اینکه ناگهان انفجارها ادامه 
پیدا مى کنند و ساختمان به کلى فرومى ریزد. استیصال و بى قرارى 
لجر در این صحنه به گمان هواداران نتیجه ماندن او در شخصیت 

و بداهه پردازى است.
با این حال "متافلیکس" مى نویسد چندین تن از عوامل فیلم از جمله 
خود نوالن ادعا کرده اند که این سکانس نه تنها تمرین شده بوده، 
بلکه همه چیز طبق برنامه پیش رفته اســت. نوالن در مصاحبه اى 

تأیید مى کند که آن وقفه را خودش ایجاد کرده است.
این کارگردان مى گوید: ”[کریس کوربولد سرپرست جلوه هاى ویژه] 
ســنارویى را اجرا کرد که در آن هیث واقعاً مى توانست از ساختمان 
بیمارستان خارج شود. چون کارى که کریس عملى کرد این بود که 
ما وقفه اى کوتاه ایجاد مى کنیــم، جایى که اولین انفجارها متوقف 
مى شوند گویى مشــکلى پیش آمده باشد، و جوکر لحظه اى درنگ 
مى کند تا مثل مخاطبین با غافلگیرى نگاهى به اطرافش بیندازد، 
ســپس انهدام بزرگ از راه مى رســد و او یک راست سوار اتوبوس 
مدرسه مى شود. به این شکل او موفق شد ســناریویى عملى اجرا 
کند که ما بتوانیم از یک بازیگر مقابل دوربین استفاده کنیم، او را از 
ساختمانى که در آستانه نابودى است بیرون آوریم، و به معناى واقعى 

کلمه ساختمان را با خاك یکسان کنیم.“ 
انفجار ســاختمان در این صحنــه کامًال واقعى اســت و نوالن و 
همکارانــش دفتر کمپانى بــراچ در نزدیکى شــیکاگو را تخریب 
کردند. با توجه به اینکه آن ها تنها یک بار مى توانستند این صحنه 
را فیلمبردارى کنند فشــار زیادى را متحمل شــدند، اما به لطف 
برنامه ریزى دقیق و تمرین هاى قبلى صحنــه را با موفقیت ضبط 

کردند.

حاتمى کیا همچنان براى «موسى(ع)» 
بازیگر مى خواهد

ادعاى افسانه اى درباره بازى «هیث لجر» در نقش «جوکر»

حامد بهداد و لیالحاتمى در فیلم سینمایى "پیر پسر" به کارگردانى و 
نویسندگى اکتاى براهنى بار دیگر همبازى مى شوند.

این پنجمین همکارى مشترك لیال حاتمى و حامد بهداد است که 
در فیلم هایى چون "هر شب تنهایى"، "نارنجى پوش"، "سعادت آباد" 
و "پله  آخر" حضور داشتند و حاال بعد از ده سال در فیلم تازه اکتاى 

براهنى همبازى شده اند. 

پیش تولید این فیلم که اولین تجربه   بابک حمیدیان در مقام تهیه 
کنندگى محسوب مى شود، آغاز شده است و  سرمایه گذارى آن را 

ارسالن براهنى بر عهده دارد. 
"پیر پسر" فیلمى اجتماعى و واقع گراست. در خالصه داستان این 
فیلم آمده است: "به قول اون خدابیامرز: مردى که قانون نداشته 

باشه همیشه پسره؛ اگه پیر هم بشه؛ پیرپسره.. "

همکارى 2 ستاره 
 براى پنجمین بار 

سریال «آهوى من مارال» چند فصل هست؟
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رونمایى از گلر ایرانى پورتیموننزه
 پس از قرنطینه 

یىرونمایى رو

بعد از اتمام لیگ بیستم حاال تیم ها آماده حضور در فصل نقل و انتقاالت مى شوند تا خودشان را براى فصل 
آینده تقویت کنند. مثل رقابت در لیگ بیستم 3 تیم پرسپولیس، استقالل و سپاهان در نقل و انتقاالت هم 

رقابت جذاب و البته سختى دارند.
ایمان سلیمى مدافع ســابق تراکتور که در نیم فصل دوم سال قبل راهى لیگ اســلواکى شده بود یکى از 

بازیکنانى است که احتماال براى فصل آینده دوباره به لیگ برتر بازخواهد گشت.
سلیمى که در نیم فصل پارسال در آستانه پرسپولیسى شدن قرار داشت به دلیل مخالفت باشگاه تراکتور و 
وجود بندى در قراردادش نتوانست به سرخ هاى پایتخت بپیوندد و مجبور شد فوتبالش را در خارج از ایران 

دنبال کند.
براى فصل آینده قصد جذب این بازیکن را آنطور که شنیدیم دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان 

یحیى و محرم است.دارند و ایمان یکى از نفرات مشترك لیست 
در لیگ برتر ایران بازى خواهد سلیمى به احتمال فراوان فصل آینده را 
سپاهان خواهد رفت.کرد و به یکى از دو تیم پرســپولیس و 
فصل بعد مى گویــد: فعال که خود ســلیمى درباره برنامه اش براى 
را نگــه دارم. چنــد پیشــنهاد فقط تمرین مى کنم تا فــرم بدنى ام 
اینکه پیشنهاد همان تیم یونانى از تیم هاى لیگ برتــرى دارم ضمن 

فصل بعد نگرفتم. مى خواهم یک هم هســت. واقعا هنوز تصمیمى براى 
فوتبالم کمک کند. فکر مى کنم انتخاب خوب داشته باشم تا به پیشرفت 

بعدم را انتخاب خواهم یکى دو هفته آینده تیم فصل 
کرد.

ایمان سلیمى 
در دو راهى 

 پرسپولیس و سپاهان

کاپیتان ذوب آهن در مورد جدایى مجتبى حسینى از این تیم گفت: 
خیلى از این موضوع ناراحت شدم. فکر مى کنم کمترین مقصر او 

بود و مقصر اصلى ما بازیکنان هستیم.
قاسم حدادى فر که در این فصل از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد 
و تا آخر فصل نتوانست ذوب آهن را همراهى کند درباره حسینى 
گفت: ایشان شجاعت به خرج داد و تیم ما را در وضعیتى بسیار بد 
تحویل گرفت. فکر مى کنم مقصر اصلى ما بازیکنان هســتیم و 
مسائل دیگر است که چنین شرایطى رقم خورد وگرنه آقاى حسینى 
خیلى زحمت کشید. در نهایت این جامعه فوتبال است و مسئولین 
تصمیم گرفتند که با آقاى حسینى قطع همکارى کنند. ما مى دانیم 
که او چه مربى بزرگى است و سابقه خوبى  در ذوب آهن دارد و همه 

مى دانند مربیگرى چه کار سختى است. 
کاپیتان سبزپوشان که در تمام این ســال ها به ذوب آهن وفادار 
بوده و با وجود پیشــنهادهاى بهتر از این تیم جدا نشــده در این 
خصوص عنوان کرد: قضیــه من خیلى خیلى فــرق مى کند. از 
بچگى من به این تیم عالقه مند بودم و حضور داشــتم و همیشه 
مى گویم براى رفتن آدم بهانه ندارد ولى براى ماندن همیشه یک
 بهانه اى هست. من همیشــه دلیلى براى ماندن پیدا کردم ولى 
االن با شرایط اقتصادى که مى بینیم روز به روز و ساعت به ساعت 
همه چیز تغییر و تورم بیداد مى کند. فکر مى کنم که جامعه ورزش 
حق دارد که تصمیماتى بگیرند که به نفعشان است و فوتبال االن 
حرفه اى شــده و باشــگاه ها در خصوص جذب بازیکن خوب با 
یکدیگر رقابت مى کنند. امیدوارم بودجه خوبى به ما اختصاص داده 
شود که ما هم بتوانیم بازیکنان خوبى داشته باشیم. مى توانیم خوب 
رقابت کنیم چون ابزار یک مربى بازیکنانى است که در اختیار دارد 
چون اگر غیر از این باشــد اتفاقات بدى براى ما مى افتد و دوباره 

دچار مشکل مى شویم.

حدادى فر: مقصر ما 
بازیکن ها بودیم نه سرمربى

در دقایق پایانى نیمه اول جدال استقالل و گل 
گهر شایعه عجیبى داخل ورزشگاه آزادى پیچید.
براســاس ایــن شــایعه، احتمال پیوســتن 
محمدرشــید مظاهرى به ســپاهان در فصل 
آینده و جدایى او از اســتقالل بیشــتر شده و 
سنگربان آبى پوشان پایتخت بالفاصله پس از 
پایان کار این تیم در رقابت هاى جام حذفى به 
جمع طالیى پوشان اصفهانى خواهد پیوست.

این شــایعه به گوش برخى از عوامل باشگاه 
استقالل که در داخل ورزشگاه حضور داشتند 
نیز رســید و البته آنها قاطعانــه آن را تکذیب 
مى کردند و مدعى بودنــد مظاهرى یک فصل 
دیگر با اســتقالل قرارداد دارد و رضایتش براى 

ماندن جلب خواهد شد.
از ماه گذشته چند مرتبه بحث جدایى محمدرشید 
مظاهرى و پیوســتن این ســنگربان به سپاهان 

اصفهان به گوش مى رسد. 
اصفهانى ها پس از جدایى پیــام نیازمند به دنبال 

یک سنگربان مطمئن مى گردند.

باشگاه سپاهان در حالى مدعى حرفه اى گرى و رفتار مدرن در فوتبال 
ایران است که هنوز از عدم رعایت برخى مسائل پیش پا افتاده ضربه 

مى خورد.
سپاهان اکنون به عنوان نمادى براى باشگاه دارى در ایران محسوب 
مى شود که در ســطح مدیریتى، با نظم و رفتار ســازمان یافته پیش 
مى رود. این باشگاه داعیه رفتارى حرفه اى و اصالح شده براى ارتقاى 
شخصیت باشــگاهى دارد و البته از مجموعه اى که تحت مدیریت 
محمدرضا ساکت قرار دارد، انتظارى کمتر از این نیست؛ با وجود این، 
اشکاالتى ساده و پیش پا افتاده وجود دارد که ممکن است اثرات آن 

در آینده، لطمه و ضربه سنگینى را به آنها وارد کند.
به عنوان مثال، باشگاهى با این همه هزینه و داعیه حرفه اى گرى که 
با چندین باشــگاه خارجى نیز تفاهمنامه هایى جهت گسترش روابط 
بین المللى ایجاد کرده، هنوز براى تیم فوتبالش مدیر رسانه اى تعیین 
نکرده تا ارتباط خوب و مفیدى بین باشگاه با رسانه ها و افکار عمومى 

ایجاد شود.
به همین علت هواداران سپاهان مرجعى رسمى و واحد براى پیگیرى 
اخبار ندارند. چرا که از سایت باشگاه تنها اخبار امضاى تفاهمنامه ها را 
مى خوانند و بخاطر رفتار سلیقه اى مسئوالن سپاهان در انتشار اخبار 
مربوط به تیم که شیوه اى منسوخ است، از اوضاع و احوال تیم اطالع 
دقیقى وجود ندارد. به عنوان مثال، در طول مسابقات فصل اخبار دقیق 
و درستى از مصدومان، مبتالیان به کرونا و حتى کارت زرد بازیکنان در 
دسترس نبود. به نظر مى رسد همین رویه ادامه دارد که قطعًا در فصل 

جدید لیگ برتر مشکالت بیشترى را به وجود خواهد آورد. 
رفتار ســلیقه اى در قبال انتشــار اخبار در نبود یک مدیر رسانه اى، 
باعث شده شــایعات زیادى پیرامون تیم به وجود بیاید که فشارهاى 
حاشیه اى علیه زردپوشان را بیشــتر مى کند. از مدیریتى که مدعى 
باشگاهدارى نوین و حرفه اى در فوتبال ایران است، انتظار مى رود به 
بخش رسانه اى تیم که قطعًا مهمترین بخش مدیریتى و پل ارتباطى 
با هواداران و اهالى فوتبال اســت، توجه بهتر و دقیق ترى داشــته 

باشد.

فدراسیون فوتبال در اتفاقى تاریخى، امیر قلعه نویى را در کمترین زمان 
ممکن پس از دیدار تیم هاى اســتقالل و گل گهر به کمیته انضباطى 

احضار کرد.
فدراســیون فوتبال براى احضار امیر قلعه نویى، شتاب زده عمل نکرد 
بلکه مانند یک قطار سریع السیر ظاهر شــد و تنها یک ساعت و اندى 
پس از مصاحبه زنده قلعه نویى با شبکه 3، این مربى به کمیته انضباطى 

دعوت شد.
اینکه بابت انتقاد از وضعیت داورى ها و شرایط فوتبال ایران، فدراسیون 
از خود خساست به خرج نمى دهد و قلعه نویى را در کمترین زمان ممکن 
به کمیته انضباطى احضار مى کند نشانه سرعت عمل امور در این ارگان 

اجرایى است اما آیا فدراسیون در همه موارد این گونه عمل مى کند؟
اگر چنین اســت پس چرا پرونده بازى جنجالى سایپا و پیکان مدت ها 
خاك خورد و با وجود اعالم راى کمیته انضباطى، کمیته استیناف براى 
صدور نهایى این قدر زمان را تلف کرد؟ چرا در سایر پرونده ها شاهد این 

واکنش هاى سریع و آنى نیستیم؟
در این که انتقادهــا به مربیان تیــم هاى لیگ برترى بابت شــدت 
اعتراض ها به داوران وارد است تردیدى نیست اما اهالى فوتبال ایران 
متفقا اعتقاد دارند در داورى ها دچار ضعف شده ایم و به همین دلیل پس 

از مهاجرت علیرضا فغانى به استرالیا، فدراسیون براى دربى حذفى تهران 
به داورانى که اینجا سوت مى زنند اعتماد نکرد و دست به دامن فغانى 
شد.  آیا فدراسیون فوتبال براى بهبود وضعیت داورى، همانند احضار قلعه 
نویى به کمیته انضباطى، قطار سریع السیر خود را به حرکت در خواهد 
آورد؟ آیا در پرونده هاى دیگر شاهد و ناظر همین عملکرد سریع و بدون 

فوت وقت فدراسیون  در آینده نیز خواهیم بود؟

هافبک رم به احتمال زیاد همبازى شجاع خلیل زاده در الریان خواهد شد.
استیون انزونزى که جایى در تفکرات ژوزه مورینیو ندارد و با باشگاه رم به 

مشکل خورده است در آستانه توافق با تیم الریان قطر است.
استاد الدوحه قطر با انتشار این خبر به این نکته اشاره کرده که لوران 

بالن ســرمربى الریان به دنبال جذب این بازیکن است و 

انزونزى مذاکراتى با نمایندگان باشگاه قطرى داشته تا فوتبالش را در 
کشور عربى حوزه خلیج فارس ادامه دهد. 

انزونزى فصل گذشته به صورت قرضى براى رم توپ مى زد 
و در مقطعى شایعه شــد که رم قصد دارد در ازاى جذب 

سردار آزمون، این بازیکن فرانسوى را به زنیت بدهد.

دارکو بیدوف:

دوست دارم به بازى در ایران 
ادامه دهم

درست بالفاصله بعد از پایان فصل ناکامى ها در اردوگاه سبزپوشان 
اصفهانى، شــایعات زیادى در خصوص جدایى برخــى نفرات از 

ذوب آهن در رســانه ها منتشــر شــد. دارکو بیدوف، مهاجم 
صربســتانى هم یکى از این بازیکن ها بود که قراردادش در 
پایان فصل به اتمام خواهد رســید و برخى شنیده ها حاکى 

است که مدیران ذوب آهن قصد تمدید با دارکو را ندارند. البته 
این احتمال هم وجود دار که ذوبى هــا ورود به نقل و انتقاالت 
را منوط به تفکرات سرمربى جدید پایه ریزى کنند. این مهاجم 
صربستانى، زمستان فصل قبل براى کمک به خط آتش گاندوها 
به کمک رادولوویچ آمد ولى برخالف او یک ســال دیگر هم 
ماندگار شد. بیدوف فصل را استثنایى آغاز کرد و مقابل فوالد 
در همان دیدار ابتدایى لیگ بیســتم، دبل کرد؛ با وجود این، 
رفتن رحمان رضایى و آمدن حسینى، دارکو را نیمکت نشین 
کرد اما این مهاجم فرصت طلب با به ثمر رســاندن پنج گل 
به همراه وحید محمدزاده، در صدر جــدول گلزنان این فصل 

ذوبى ها قرار گرفت.
 

شایعاتى درباره جدایى تو از ذوب آهن 
شنیده مى شود، وضعیت همکارى ات 
با باشگاه چگونه اســت و آیا تمایل 
دارى همچنان در لیگ ایران بمانى؟
زمان قرارداد من تمام شــده است. فکر مى کنم لیگ 
ایران در این بخش از آســیا بهترین باشد. فوتبال در 

لیگ ایران خیلى خوب، محکم و سرعتى بازى مى شود 
و دوست دارم به بازى در ایران ادامه دهم.

آیا باشگاه براى تمدید قرارداد با تو صحبتى 
کرده؟

هیچ شخصى از باشــگاه ذوب آهن براى تمدید قرارداد براى فصل 
آینده با من صحبت نکرده است.

در فصلى که گذشت کدام تیمى که مقابلش 
بازى کردى، کیفیت باالترى داشت؟

به نظرم در این فصل ســپاهان در میان تیم هــا، بهترین فوتبال را 
ارائه مى داد.

زندگى کردن در ایــران و اصفهان در این دو 
سال برایت چگونه بوده؟

ایران کشورى با تاریخ و فرهنگى غنى است و اصفهان جایى است که 
در آن احساس خوبى دارم؛ شهرى زیبا با مردمى خوب و نجیب که از 
همان روز نخستى که به اصفهان رسیدم، خیلى خوب توسط تمامى 

مردم پذیرفته شدم.

مدعى قهرمانى، بدون یک مدیر رسانه اى!

سریع ترین احضار تاریخ در فوتبال ایران!

هافبک رم همبازى خلیل زاده مى شود

انتقال بزرگ از 
استقالل 
به سپاهان؟

رونمایى دروازه بان جدیــد پورتیموننزه پس از قرنطینه دو هفته اى 
انجام مى شود.

پیام نیازمند دروازه بان سابق سپاهان که با پورتیموننزه قرارداد 
امضا کرده است، در پرتغال حضور دارد و به دلیل قوانین این 

کشور باید به مدت دو هفته در قرنطینه باشد.
مســئوالن باشــگاه پورتیموننزه تصمیم گرفته اند پس 
از پایــان قرنطینــه از دروازه بان ایرانى خــود رونمایى 
خواهند کرد و براى او مراســم معارفه برگــزار خواهد 

شد. 
قرارداد پیــام نیازمند با پورتیموننزه تا ســال 2024 اعتبار 
دارد و 10 میلیون یورو حق فســخ قرارداد ایــن گلر ایرانى

است. 

باشگاه پرسپولیس در مذاکره با چند مهره اصلى و تأثیرگذار خود شرایط آنها براى تمدید قرارداد را پذیرفت، اما درباره یک بازیکن که رقم 
باالیى را نیز پیشنهاد داده است، مذاکرات ادامه خواهد داشت.

باشگاه پرسپولیس پس از کسب پنجمین قهرمانى متوالى خود در رقابت هاى لیگ برتر با چالش اتمام قرارداد 
شش بازیکن خود روبه رو شد. محمدحسین کنعانى زادگان، وحید امیرى، احمد نوراللهى، مهدى شیرى، کمال 
کامیابى نیا و امید عالیشاه با پایان بازى هاى فصل گذشته جزء بازیکنان آزاد این تیم محسوب شدند که در بین 
آنها کنعانى زادگان تصمیم به ترك پرسپولیس و ترانسفر به االهلى قطر گرفت. سایر بازیکنان نیز پاى میز 

نشستند تا شروط خود را در اختیار مسئوالن تیم قرار دهند.مذاکره با باشگاه 
ســمیعى،  مدیرعامل باشگاه نیز که به  طور مستقیم بحث نقل وانتقاالت تیم را زیر نظر دارد با شروط تمام بازیکنان جعفــر 

خیال یحیى گل محمدى را تا حدودى راحت کند. بازیکنان پرسپولیس مبالغ مالى مدنظر خود را افزایش جز نوراللهى موافقت کرد تا 
این ارقام نداشت و آنها را پذیرفت تا این بازیکنان در فصل آینده نیز پیراهن سرخ پوشان را بر تن کنند.دادند، اما ســمیعى مشکلى با 

شیرى، عالیشاه، امیرى و کامیابى نیا هفته آینده قراردادهاى خود را به  طور رسمى تمدید مى کنند تا چشم هواداران منتظر تمدید قرارداد نوراللهى بماند. 
هافبک ملى پوش پرسپولیس که پیشنهاد 15 میلیارد تومانى ارائه داده بود، در جلسه یکشنبه گذشته خود با سمیعى تخفیفى را هم به این باشگاه داده 

است، اما پرسپولیس همچنان مى خواهد نوراللهى را با رقم پایین ترى در پرسپولیس نگه دارد.  

4 ستاره پرسپولیس ماندنى شدند

و ور ر ل ر ر ن ى پو پر ر ل ر لپ م ر ى
وجود بندى در قراردادش نتوانست به سرخ هاى پایتخت بپیوندد و مجبور شد فوتبالش را در خارج از ایران 

دنبال کند.
براى فصل آینده قصد جذب این بازیکن را آنطور که شنیدیم دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان 

یحیى و محرم است.دارند و ایمانیکىاز نفرات مشترك لیست 
در لیگ برتر ایران بازى خواهد سلیمى به احتمال فراوان فصل آینده را 
سپاهان خواهد رفت.کرد و به یکى از دو تیم پرســپولیس و 
فصل بعد مى گویــد: فعال که خود ســلیمى درباره برنامه اش براى 
بدنى ام چنــد پیشــنهادفقط تمرینمى کنم تا فــرم نگــه دارم. را
ضمن همان تیم یونانىاز تیم هاى لیگ برتــرى دارم اینکه پیشنهاد

فصل بعد نگرفتم. مى خواهم یک هم هســت. واقعا هنوز تصمیمى براى 
فوتبالم کمک کند. فکر مىکنم انتخاب خوبداشته باشم تا به پیشرفت 

بعدم را انتخاب خواهمیکى دو هفته آینده تیم فصل 
کرد.
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در دقایق پایانى نیمه اول جدال استقالل و گل 
گهر شایعه عجیبى داخلورزشگاه آزادى پیچید.
براســاس ایــن شــایعه، احتمال پیوســتن

محمدرشــید مظاهرى به ســپاهان در فصل 
آینده و جدایى او از اســتقالل بیشــتر شده و 
سنگربان آبى پوشان پایتخت بالفاصله پس از 
پایان کار این تیم در رقابت هاى جام حذفى به 
جمع طالیى پوشان اصفهانى خواهد پیوست.

این شــایعه به گوش برخى از عوامل باشگاه 
استقالل که در داخل ورزشگاه حضور داشتند 
نیز رســید و البته آنها قاطعانــه آن را تکذیب 
مى کردند و مدعى بودنــد مظاهرى یک فصل

رضایتش براى  دیگر با اســتقالل قرارداد دارد و
ماندن جلب خواهد شد.

از ماه گذشته چند مرتبه بحث جدایى محمدرشید 
مظاهرى و پیوســتن این ســنگربان به سپاهان 

اصفهان به گوش مى رسد.
اصفهانى ها پس از جدایى پیــام نیازمند به دنبال 

یک سنگربان مطمئن مى گردند.

ق با تیم الریان قطر است.
به این نکته اشاره کرده که لوران 

جذباین بازیکن اس وت و

انزونزى فصل گذشته به صورت قرضى براى رم توپ مى زد 
و در مقطعى شایعه شــد که رم قصد دارد در ازاى جذب
سردار آزمون، این بازیکن فرانسوى را به زنیت بدهد.

انتقال بزرگ از 
استقالل 
به سپاهان؟
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ر بازیکنان نیز پاى میز 

با شروط تمام بازیکنان 
ىمدنظر خود را افزایش 

شان را بر تن کنند.
دیدقرارداد نوراللهى بماند. 
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باشگاه پرسپولیس در مذاکره با چند مهر
باالیى را نیز پیشنهاد داده است، مذاکرات
باشگ
شش
کام
آن

مذاکره با باشگاه 
ســمیعى،  جعفــر 

جز نوراللهى موافقت کرد تا 
ادادند، اما ســمیعى مشکلى با

شیرى، عالیشاه، امیرى و کامیابى نیا هفت
هافبکملىپوش پرسپولیس که پیشنه
است، اما پرسپولیس همچنان مى خواهد

4س
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026004227 مورخ 1400/03/22 هیات چهار آقاى محمد 
ظهیرى به شناسنامه شماره 1824 کدملى 1286033969 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97,92 مترمربع پالك شماره 13900 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 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 شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/31 - م الف: 1173454 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/5/278 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026002998 مورخ 1400/03/04 هیات چهار خانم ناهید پروانه 
به شناسنامه شماره 235 کدملى 6609255199 صادره برخوار فرزند منوچهر نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84,29 مترمربع پالك شماره 44 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شــماره 140060302026003000 مورخ 1400/03/04 هیات چهار آقاى اسداله 
امیرى باغبادرانى به شناسنامه شماره 221 کدملى 1286798221 صادره اصفهان فرزند 
براتعلى نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84,29 مترمربع پالك 
شماره 44 فرعى از 15177 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 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 شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/31 - م الف: 1168505 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/5/280 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008001500- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/11 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 4/896 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 225 
فرعى از 100- اصلى که در دفتر 511 صفحه 42 بنام محمود خدابخشى ثبت و سند صادر 

گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008006449 
- 1400/4/29 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
24582- 1400/4/29 به گواهى دفترخانه شــماره 5 شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1173803- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى /5/284
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008001551- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/13 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ اعیانى یکواحد آپارتمان شماره 7350 
فرعى از یک اصلى که در دفتر 404 صفحه 175 بنام ابوالقاســم مصدقیان ثبت و سند 
صادر گردیده سپس بموجب سند شماره 8295- 92/8/11 دفتر 303 شهرضا چهاردانگ 
مالکیت خود را به فرزانه مهریار انتقال که بموجب ســند شماره 8296- 92/8/11 دفتر 
303 شهرضا در رهن بانک مسکن شــعبه مرکزى شهرضا میباشد اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008006998 - 1400/5/10 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 7392- 1400/4/28 به گواهى 
دفترخانه شماره 347 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1174204- مرتضى قدیرى 
- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /5/285

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008001556- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/13 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت نوزده و دوـ  دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 
94 فرعى از 76- اصلى که در دفتر 80 صفحه 125 بنام حسین حیدرى ثبت و سند صادر 
گردیده سپس بموجب صورت مجلس تفکیکى 8831- 52/6/4 پالك فوق تفکیک و 
پالك 447 از آن مجزى گردیده و بموجب سند 23926-52/7/21 دفتر 26- اصفهان 
تمامت نوزده و یک- پنجم حبه مشاع از پالك 447 از طرف حسین حیدرى بغیر انتقال 
م بموجب سند 23928- 52/7/21 دفتر 26- اصفهان مقدار 5/2 حبه مشاع از پالك 94 
فرعى باقیمانده از طرف حسین حیدرى بغیر انتقال و بموجب اسناد شماره 28508 و 28510 

- 10/5/2535 دفتر 26- اصفهان مقدار دو و دو - دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك 94 فرعى باقیمانده را بغیر انتقال و بموجب سند شماره 55956- 1358/5/19 دفتر 
سه شهرضا تمامت پنج - چهاردهم حبه مشاع از پالك 94 باقیمانده را بغیر انتقال نموده 
اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008007259- 
1400/5/13 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
16646- 1399/12/12 به گواهى دفترخانه شماره 4 شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1174225- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /5/286
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008001553- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/13 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیانى یکواحد آپارتمان 7350 فرعى از 
یک اصلى که در دفتر 404 صفحه 178 بنام فرنگ همت پور ثبت و سند صادر گردیده 
سپس بموجب سند شماره 90888- 92/8/11 دفتر 303 شهرضا دو دانگ مالکیت خود 
را به ابوالقاسم مصدقیان انتقال و نامبرده بموحب سند شماره 8295- 92/8/11 دفتر 303 
شهرضا به فرزانه مهریار انتقال که بموجب سند شماره 8296-92/8/11 دفتر 303 شهرضا 
در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى شهرضا میباشد اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 140021702008007187-1400/5/12 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 20617- 1400/5/12 به گواهى دفترخانه شماره 
292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1174216- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /5/287
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008001550- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/13 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت پنجـ  چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 94 
فرعى از 76- اصلى که در دفتر 172 صفحه 118 بنام نصرت آزادانى نژاد ثبت و سند صادر 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008007246 

- 1400/5/13 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
96315- 1400/3/22 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1174226- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى /5/288
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302016000515- 1400/04/19 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم کیوان نصیرى مطلق 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 1322 صادره از تهران نســبت به 25 حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک قطعه باغ شماره 62 فرعى از 8 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان به 
مساحت 10507,60 مترمربع خریدارى از مالک رسمى مهین دخت صانعى خوانسارى و 
خاور سلطان زاینده رود محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31- م الف: 1174232- 

سید محمدحسن مصطفوى - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران /5/289
فقدان سند مالکیت

نیما رحیم دشتى با تسلیم دوبرگ استشهاد شــهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به 
شماره چاپى 427051ج98 به میزان ششدانگ پالك 76654 / 301 واقع در بخش 16 
ثبتى اصفهان در دفتر امالك الکترونیک 13992030205006867 نامش صادر و تسلیم 
گردیده داراى رهن شماره 40513 - 02 / 05 / 99 دفتر 429 شاهین شهر و بازداشت از 
طرف اجراى اسناد رسمى شاهین شهر و نحوه ى گم شدن جابجایى اعالم شده ، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد . 1173572/م الف - عباسعلى عمرانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر /5/291

نتایج تحقیقات جدید بریتانیا نشــان مى دهد عالئم اولیه 
نشــان دهنده عفونت به کووید-19 بین گروه هاى سنى و 

همچنین بین مردان و زنان متفاوت است.
این تحقیق توسط محققان کالج کینگ در لندن انجام شده 
است. آنان 19 عالمت از جمله شایع ترین عالئم مانند سرفه 
مداوم و از دست دادن حس بویایى و همچنین درد شکم و 

تاول روى پا را مورد بررسى قرار دادند.
محققان اظهار کردند: برآورد ما براســاس احتمال ابتالى 
فردى به کووید 19 بر اســاس عالئم اولیــه خوداظهارى 
گزارش شده تا افراد بتوانند به موقع خود را منزوى و آزمایش 
فورى انجام دهند. بر اساس یافته ها در افراد باالى 60 سال، 

از دست دادن بویایى قابل توجه نبود و در افراد باالى 80 سال 
اصال مرتبط نبود اما در این گروه هاى ســنى باالتر اسهال 

احتمال بیشترى داشت.
براى افراد 40 تا 59 ساله، ســرفه مداوم ارتباط بیشترى با 
تشخیص کووید 19 و تب ولرز در مقایسه با افراد 80 سال یا 
باالتر ارتباط کمترى داشت. درد قفسه سینه، درد غیرعادى 
ماهیچه ها، تنگى نفس و از دست دادن بویایى مربوط به افراد 

60 تا 70 ساله بود.
از نظر جنسیت مردان بیشتر تنگى نفس، خستگى و تب ولرز 
و زنان از دست دادن بویایى، درد قفسه سینه و سرفه مداوم 

را گزارش کردند.

بر اســاس نتایج یک پژوهش، کشــور آلمان در مقایسه با 
کشورهاى همجوار خود شــاهد مرگ ومیر کمترى در اثر 

کرونا بوده است.
یک گروه مطالعاتى داده هاى 100 کشور در مورد مرگ ومیر 
در دوران کرونا را به طور تطبیقى بررســى کرده است. بر 
اساس این مطالعه، آلمان با 50 مورد مرگ بیش از حد نصاب 
معمول در 100هزار نفر جمعیت، رقمى بســیار پایین تر از 
کشورهاى همسایه داشته است. تنها دانمارك یک استثنا 
بوده که میزان مرگ ومیر این کشــور بیش از حد معمول 

نبوده است.
همچنین این مطالعه مى گوید: در حالى که شمار مرگ ومیر 

در دوران پاندمى در برخى کشــورهاى آمریکاى التین تا 
بیش از 50 درصد افزایش یافته است، در استرالیا و نیوزیلند 
حتى انسان هاى کمترى نسبت به دوران پیش از کرونا جان 
سپرده اند. کارشناسان معتقدند که این امر ناشى از رعایت 
فاصله گذارى و مقررات بهداشتى بوده، به طورى که حتى تا 

حدى مانع از سرایت دیگر بیمارى ها شده است.
این پژوهشگران در مورد آلمان به این نتیجه رسیده اند که 
در ماه هاى زمستانى، به دلیل اســتفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گیرى اجتماعى و رعایت جدى تر بهداشــت بدن و 
محیط، افــراد کمترى به دلیل بیمارى هاى رایج تنفســى 

فوت کرده اند.

عالئم نشان دهنده کرونا در 
سنین مختلف

عامل تلفات کمتر ناشى از 
کرونا در آلمان

تحویل یازدهمین محموله
   ایرنا | رییس جمعیت هالل احمر گفت: یازدهمین 
محموله واکسن کرونا، تهیه شـده از سوى این جمعیت 
شـامل یـک میلیـون و 110 هـزار ُدز روز پنج شـنبه در 
فرودگاه امـام خمینـى (ره) به وزارت بهداشـت تحویل 
داده شـد. کریم همتى یادآور شـد: تاکنـون 12 میلیون 
و 630 هزار ُدز واکسـن کرونا توسـط 13 پرواز به کشور 

منتقل شده است.

بحران بسیار شدید در کشور
   مهـر | معاون  وزیر بهداشت با بیان این که در حال 
حاضر کشورمان در شـرایط سـختى از نظر همه گیرى 
ویروس دلتا کرونا قرار دارد گفت: متاسـفانه کشور وارد 
بحران بسیار شدیدى شده و بسیارى از استان هاى بزرگ 
کشـور در شـرایط ناپایدار قرار دارند. قاسـم جان بابایى 
تصریح کرد: مى تـوان از ظرفیـت کلینیک هاى بخش 

خصوصى براى ارائه خدمات سرپایى استفاده کرد.

واگیرى دلتا، شبیه آبله مرغان
   ایسنا | رییس دانشگاه علوم پزشکى کرمان درباره 
ویژگى بارز کرونـاى دلتا گفـت: واگیرى ایـن ویروس 
چندین برابر ویروس قبلى کروناسـت و گفته مى شـود 
شـبیه آنفلوانزاى معمولى و برخى مى گویند شـبیه آبله 
مرغان(از نظر واگیرى) اسـت که عالئم شـبیه آنفلوانزا 

شروع مى شود.

آگهى تغییرات
شرکت لبخند طالیى سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 58856 و شناسه ملى 14006928827 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/01/29 سینا نیک آئین بشماره ملى 1292827459 - سیده فریبا معمارزاده دهکردى بشماره ملى 4623360891 - صمد عالئى 
به شماره ملى 1292000791 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . امین مشکالنى بشماره ملى 1289241198 
و محمدرضا نادرى کوپائى بشماره ملى 5659646921 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1172914)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع و تجارت رها صدر آسیا سهامى خاص به شماره ثبت 58617 و شناســه ملى 14006834948 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/22 صبا صباغ بشماره ملى 1270581376 - رحیم اسفندیارى بشماره ملى 1289167885 - 
محمدحسین عطا بخش بشماره ملى 1287261752 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . امیر شاه 
پسند بشماره ملى 1289120668 و مسعود اسفندیارى بشماره ملى 1270126369 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1172924)

روى موج کووید-19

ویروس کروناى نوع دلتا از هند سرچشــمه گرفت و از 
اواسط ماه ژوئن امسال به سرعت گسترش یافت و خبرساز 
شد. مرکز بهداشت دیویس در آمریکا، بر مبناى مشاهدات 
خود طى چند ماه اخیر، هشت نکته مهم درباره نوع دلتا 

مطرح کرده که همه باید بدانند.
1- نوع دلتا بسیار مسرى است. بیش از 80 درصد افرادى 
که از 22 ژوئیه در آمریکا به ویروس کرونا مبتال شده اند، 
آلوده به نوع دلتا بوده اند. به گفته کارشناســان بهداشت 
ایاالت متحده، نوع جدید هر ویروسى معموال مسرى تر 
است، زیرا اغلب بسیار کارآمدتر است و به راحتى منتقل 

مى شود.
2- به نظر مى رسد که عالئم نوع دلتا با نوع اصلى کرونا 
یکسان باشــد. با این حال، به گفته پزشــکان و ناظران 
بهداشت، مبتالیان به نوع دلتا، به ویژه افراد جوان، سریع 
تر بیمار مى شوند. تحقیقات اخیر نشان داده که نوع دلتا با 
سرعت و شدت بیشترى در دستگاه تنفسى رشد مى کند.

3- نوع دلتا افراد واکسینه نشده را بیشتر مبتال مى کند. 97 
درصد از بیمارانى که در آمریکا تا تاریخ 22 ژوئیه بسترى 
شده اند، واکسن نزده اند. واکسن هاى مختلف در بازار در 
جلوگیرى از ابتال به کرونا بســیار موثر و در مبارزه با نوع 

دلتا موثر هستند.
4- ابتالى مجدد در افراد واکسینه شــده نادر است، اما 
اتفاق مى افتد. تا 22 ژوئیه، 65000 مورد ابتالى مجدد 
در بین 160 میلیــون نفر آمریکایى که بــه طور کامل 
واکسینه شده بودند مشاهده شده است. با نظر به اینکه 
واکسن هاى کووید موجود به طور متوسط 90 درصد موثر 
هستند، کارشناسان بهداشت پیش بینى مى کنند که حدود 

10 درصد افراد واکسینه شده ممکن است مجددا، از جمله 
به نوع دلتا، مبتال شوند.

5- نــوع دلتا مــى توانــد در جوامعى با میــزان پایین 
واکسیناســیون، به ویژه مناطق روســتایى با دسترسى 
محدود به مراقبت هاى پزشکى، فاجعه به بار آورد. این 
مشکل در حال حاضر در سراســر جهان در کشور هاى 
فقیرتر که واکسن در دســترس مردم نیست، مشاهده 

مى شود.

6- بسیارى از افرادى که واکسن نزده اند، پس از ابتال به 
ویروس، بابت عدم دریافت واکسن اظهار ندامت مى کنند. 
به گفته ناظران بهداشت، بیماران جوان تر، پس از بسترى 
شــدن بابت بیمارى حاد با منشــاء نوع معمولى یا دلتا، 

مى گویند که حسرت مى خورند که چرا واکسن نزده اند.
7- برخى متخصصان توصیه مى کنند که حتى در صورت 
واکسینه شدن کامل، خوب اســت که مردم کماکان از 
ماسک استفاده کنند. کارشناســان بهداشت همچنین 

به افراد واکسینه شــده توصیه مى کنند که از حضور در 
گردهمایى هاى بزرگ خوددارى کنند و در مکان هاى 
سرپوشیده که وضعیت واکسیناســیون دیگران معلوم 

نیست، ماسک بزنند.
8- احتماًال گونه هاى متنوع ترى از ویروس کرونا ظهور 
کنند. در حال حاضر نوع دلتا که از هند آمده برجسته ترین 
گونه ویروس کروناست، اما نوع «المبدا» نیز از آمریکاى 

جنوبى در حال ظهور است.

8 نکته که باید درباره گونه دلتا کرونا بدانید
یک اپیدمیولوژیســت گفت: هر چه انتقال بیمارى بیشتر 
اتفاق بیفتد و در واکسن زدن تعلل بیشترى کنیم، احتمال 
جهش بیشتر مى شود و طبیعتا احتمال مقاومت به واکسن 

بیشتر است.
مسعود یونسیان در خصوص اینکه تا چه حد جمعیت کشور 
ما به ایمنى جمعى نزدیک شده است گفت: براى نزدیک 
شدن به ایمنى جمعى دو عامل مطرح مى شود یکى نسبت 
افرادى که واکســن زده اند و دیگرى نسبت افرادى که از 
طریق ابتال مصون شده اند. در خصوص عامل اول تقریبا 
اتفاق خاصى در جهت نیل به ایمنى جمعى رخ نداده چون 
هنوز کمتر از 10 درصد جامعه واکسن دریافت کرده اند که 
این درصد هم کامال مصون نشده اند چون از طریق دوز اول 
حداقل سه هفته زمان باید بگذرد تا در بدن مصونیت ایجاد 
شود و در نهایت دوز دوم  ایمنى حاصل از واکسیناسیون را 

تکمیل مى کند.
عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران در رابطه با 
اینکه چند درصد افراد جامعه ما به کرونا مبتال شده اند، گفت: 
مطالعات زیادى انجام شده اما یک مطالعه سیستماتیک را 
همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکى شاهرود انجام داده 
و نتیجه گرفته اند که حدودا 25 تا 40 درصد جمعیت ایران 
به کرونا مبتال شده اند. وى اضافه کرد: البته آن تعدادى که 
اوایل شیوع ویروس مبتال شده اند نسبت به کسانى که اخیرا 
مبتال شده اند مصونیتشان کاهش پیدا کرده است، بنابراین 
درصد مصونیت افراد جامعه ما در حال حاضر از درصد ذکر 
شده هم کمتر است و باید منتظر واکسیناسیون حداقل 60 
میلیون نفر از جمعیت کشور باشیم تا هم ایمنى جمعى ایجاد 

شود و هم اینکه تک تک افراد جامعه مصون شوند.

چند درصد مردم ایران به 
کرونا مبتال شدند؟
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آگهى تغییرات
شرکت رنگین الوان زره سپاهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 40506 و شناســه ملى 10260581827 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/04/08 رضا چهرازى با پرداخت مبلغ 000000 300 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را افزایش 
داد مدیرعامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود. سرمایه شــرکت ازمبلغ 900000000 ریال به 1200000000 ریال افزایش یافت 
و درنتیجه ماده اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 1200000000 ریال است که تماما نقدى پرداخت شده است و در اختیار 
مدیرعامل شرکت قرار گرفته شده است. - اسامى شرکاء و میزان سهم الشرکه فعلى هر یک بدین شرح مى باشد : رضا چهرازى داراى 000000 600 
ریال سهم الشرکه ، منیره محمد صالحى داراى 000000 600 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1172931)

آگهى تغییرات
شرکت راى نو کار نو گستر پویا سهامى خاص به شماره ثبت 31292 و شناسه ملى 10260518568 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/04/28 آقاى خلیل جعفر پیشه به کدملى 1280916354 بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، خانم عصمت ریزانه به 
کدملى 1284353923 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم الهه ده بزرگى به کدملى 2431958531 بسمت عضو اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1172942)

گرچه براى داشتن یک رژیم غذایى داراى سطح پایین کربوهیدرات، 
کاهش مصرف سیب زمینى طبیعى است، اما حقیقت این است که این 
ماده غذایى آنگونه که شما تصور مى کنید براى سالمتى بدن مضر 

نیست. سیب زمینى داراى برخى مواد بسیار ضرورى 
براى بدن مانند پتاسیم است. مصرف میزان 

کافى پتاســیم براى تنظیم فشار خون 
بسیار ضرورى اســت و خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى -عروقى را کاهش 

مى دهد.
یکى از فواید مهم پتاسیم، کاهش 

دهنده نقش مخرب سدیم 
در بدن اســت. یک 
مطالعــه گســترده 
نشان داده است هر 

چه میزان سطح سدیم 
بدن نسبت به پتاسیم بیشتر 

باشــد، خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
افزایش مى یابد. در حقیقت این موضوع 

به دلیل آن است که پتاسیم نقش سدیم در 
افزایش فشار خون را کنترل مى کند.

مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى آمریکا تاکید دارد افراد با 
مصرف میزان کافى پتاسیم با کاهش سطح فشار خون خود خطر بروز 
بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهند. متاسفانه درصد قابل توجهى از 

مردم میزان کافى پتاسیم در طول روز مصرف نمى کنند.

اما کمبود پتاسیم تنها باعث بروز مشکالت قلبى نمى شود. دریافت 
میزان کافى پتاســیم باعث بهبود عملکرد سیستم عصبى، انقباض 
عضالت، و جلوگیرى از بروز سنگ کلیه مى شود. حال بیایید نگاهى 

به میزان سطح پتاسیم موجود در سیب زمینى بیاندازیم.
براساس اعالم سازمان غذا و داروى آمریکا یک سیب زمینى متوسط 
پخته شده داراى 952 میلى گرم پتاسیم است. این بدان معناست که 
مصرف این ســیب زمینى مى تواند 20 درصد از نیاز 
روزانه بدن به این عنصر حیاتى را تامین کند. در 
حقیقت سیب زمینى یکى از غنى ترین منابع 

پتاسیم محسوب مى شود.
گرچه مــواد غذایى دیگر 
مانند مــوز نیز داراى 
ســطح باالیى از 
پتاســیم است، 
اما سیب زمینى 
ارزان قیمت تــر 
بوده و به سهولت 
مى تــوان بــه آن 
در تمامى نقــاط جهان 
دسترسى داشت. پیشــنهاد مى شود در 
رژیم غذایى روزانه خود ســیب زمینى را 

فــه  ضا کنید. با این حال، بهتر است از سیب زمینى سرخ شده ا
که داراى کالرى و چربى باال است اجتناب کرده و از انواع سالم تر آن 

شامل سیب زمینى آب پز و تنورى استفاده کنید.

اگر غذاهاى باقیمانده و قابل مصرف از هر وعده غذایى 
را به درستى بســته بندى و نگهدارى کنیم، این غذاها 
معموال تا 4 روز مى توانند در یخچال باقى بمانند و دچار 
مشکل نشوند. اما وقتى از بسته بندى و نگهدارى صحیح 

صحبت مى کنیم، منظورمان چیست؟
بعضى افراد ترجیح مى دهند که دورتادور بشقاب غذا را 
همان طور که هست، با ورقه هاى آلومینیومى پوشش 
دهند و خیلى سریع و راحت آن را داخل یخچال بگذارند. 
این کار خیلى راحت، کاربردى و سریع به نظر مى رسد 
اما واقعیت این است که استفاده از ورقه هاى آلومینیومى 
به راحتى سالمت غذاهاى شما را به خطر مى اندازند و در 

نهایت، سالمت تان را تهدید مى کنند. 
همان طور که ما براى نفس کشیدن به هوا نیاز داریم، 
باکترى ها نیز براى زنده ماندن و تکثیر شدن به هوا نیاز 
دارند. بعضى از باکترى ها مانند باسیلوس سرئوس که 
باعث مسمومیت هاى غذایى مى شوند، سم هایى تولید 

مى کنند که نمى توان آنها را با کمــک حرارت باال در 
روند پخت وپز نابود کرد. وقتى که مقدارى از یک وعده 
غذایى تازه و داغ بیشتر از 2 ساعت در فضاى آزاد باقى 
مى ماند، باکترى ها در آن سریعا رشد مى کنند و تکثیر 

مى شوند. 
حاال به ایــن نکته توجه کنیــد که اســتفاده از فویل 
آلومینیومــى براى نگهــدارى از غذاهــا دقیقا همین 
خطر را به وجود مــى آورد، چراکه نمى تواند ورود هوا به 
ســطح مواد غذایى را به طور کامل مسدود کند. وقتى 
که هوا در محفظــه نگهدارى از غذاها وجود داشــته 
باشد، باکترى ها سریع تر رشد مى کنند. بنابراین، تهیه 
ظرف هاى نگهدارنده مناســب و بســته بندى صحیح 
مواد غذایى براى نگهدارى از آنها ضرورت دارد. اگر این 
نکات را جدى نگیرید، باقى مانده غذاى شما به هیچ وجه 

نمى تواند ماندگارى باالیى داشته باشد.
اگر مى خواهید مواد غذایى باقى مانده و قابل مصرف از 

وعده هاى غذایى را بسته بندى و نگهدارى کنید باید به 
نکات زیر توجه داشته باشید: 

همیشه مواد غذایى باقى مانده را در ظروف کم عمق و 
مناسبى قرار دهید که ورود هوا به درون ظرف را کامال 
مســدود مى کنند. این کار هم فرآیند خنک سازى مواد 
غذایى را سریع تر مى کند و هم مانع از رشد باکترى ها 

در غذا مى شود. 
همیشه غذاى باقى مانده را کمتر از 2 ساعت پس از سرو 
شدن حتما درون یخچال قرار دهید. اگر غذا بیشتر از این 
مدت در دماى محیط باقى بماند، روند رشد باکترى ها در 
غذا شروع مى شود. محصوالت لبنى و انواع گوشت ها 
بیش از دیگر مواد غذایى مستعد رشد باکترى ها هستند. 
به همین دلیل هم استفاده از ظرف هاى کامال بدون درز 

براى نگهدارى از گوشت ها توصیه مى شود. 
اگر غذاى باقى مانده بیش از 2 ساعت در دماى محیط 

رها شده بود، حتما آن را دور بریزید. 

چرا نباید فویل روى غذا کشید؟

شاید شنیدن این جمله که کودك تان خودش را خاکى 
کرده است یا با بچه ها خاك بازى مى کند براى شما آزار 
دهنده باشد اما بد نیســت بدانید که بازى با گل و خاك 
شاید میکروبیوم یا سیستم گوارشــى کودکان را تحت 
تأثیر قرار دهد. اما اگر دنبال راهى براى تقویت سیســتم 
ایمنى بدن کودکان قبل از فصل سرماخوردگى و آنفلوآنزا 
هستید، راهکار بسیار آسان است. بگذارید کودکان خاك 

بازى کنند. 
نتایج تحقیقات نشــان داده کودکانى کــه در طبیعت 
بازى کــرده اند میــزان باالیى از پروتئیــن هاى پیش 
التهــاب را تجربه مــى کنند. عــالوه بــر آن، میزان 
میکروارگانیسم هاى دیده شده در پوست کودکان بیشتر 
بوده اســت. این بررسى ها نشــان مى دهد که بازى در 
طبیعت و خاك بازى، به برقرارى تعادل سیســتم ایمنى 
کودك کمک و در نهایت در برابر آلرژى ها و بیمارى هاى 

التهابى از او محافظت مى کند.
زندگــى هاى امــروزى با فنــاورى هاى پیشــرفته و 
استفاده از داروهایى مانند آنتى بیوتیک ها ممکن است 
میکروب هــاى مفیــد بــدن را از بیــن ببرد.کاهش 
باکترى هاى مفید در بدن مى تواند منجر به بروز برخى 

بیمارى ها شــود. اما با این حال این دســته از محققان 
مى گویند واقعا باید این مسئله که میکروب هاى موجود 
در طبیعت، مى تواند براى سیستم ایمنى بدن مفید باشد یا 
نه، کامال بررسى شود. چون بیشتر میکروب هایى که به 

بدن انسان وارد مى شود، دوام چندانى ندارد.
خاك بازى یک بازى کامال رایگان و سرگرم کننده براى 
کودکان اســت. همچنین مى تواند به تسکین استرس 
و اضطراب کودکان کمک کند. تحقیقات قبلى نشــان 
مى دهد که بازى در بیرون از خانه و طبیعت مى تواند براى 
سالمتى کودکان مفید و موثر باشد حتى ممکن است از 
چاق شدن کودك جلوگیرى کند و خطر برخى از مشکالت 
بینایى را کاهش دهد. به عالوه، خاك بازى کودکان فقط 

یک سرگرمى ساده است.
کاوش در خارج از خانه به کودکان این آزادى را مى دهد 
که کنجکاوى کنند و مهارت هاى حل مسئله را یاد بگیرند. 
انجام فعالیت هاى عملى مانند باغبانى به ذهن کودکان 
این فرصت را مى دهد تا مفاهیمى درباره علم، مسئولیت، 
حفاظت و تغذیه را کشــف کنند. بــازى در گل و الى 
مى تواند به نفع رشد حسى، پیشــرفت خالقیت و حتى 

سیستم ایمنى بدن کودکان شود.

فواید خاك بازى براى کودکان

فایده بى نظیر سیب زمینى

مردان پس از ورود به سن 40 ســالگى باید مراقبت تغذیه اى بیشترى داشته 
باشند.

پزشکان همیشه به مردان در سن 40 ســالگى توصیه مى کنند که در خوردن 
غذا ها و نوشیدنى هایى که براى رژیم غذایى خود انتخاب مى کنند دقت کنند تا 
آنچه از غذا و نوشیدنى مصرف مى کنند بر عملکرد اندام هاى مختلف بدن آن ها 

تأثیر منفى نگذارد.
در این راستا، یک متخصص بهداشت و تغذیه در مورد محصوالت غذایى که 
مردان باید بعد از 40 سالگى بخورند، صحبت کرده است؛ غذا هایى که مزایاى 

زیادى براى سالمتى آن ها دارد.
این متخصص بهداشت و تغذیه گفت: الزم است سبزیجات و میوه ها پس از 40 
سالگى عمدتًا در رژیم غذایى روزانه مردان وجود داشته باشند؛ گروه بزرگى از 

مردان در این سن از خوردن سبزیجات یا میوه ها غافل مى شوند.
او افزود: یک مرد 40 ساله که رژیم غذایى روزانه وى شامل پنج وعده سبزیجات 

و میوه است، کمتر در معرض ابتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى قرار دارد.
این کارشناس بهداشت و تغذیه افزود: خوراکى هایى مانند انواع توت ها و گندم 
سیاه به طور کلى براى انسان و به ویژه براى مردان بعد از 40 سالگى بسیار مفید 
هستند. همچنین یک متخصص تغذیه روس به مردان توصیه کرده است تا از 
مصرف برخى از انواع غذا ها پس از رسیدن به 40 سالگى، خوددارى کرده یا آن 
را کاهش دهند، زیرا این موادغذایى سالمت آن ها را تهدید کرده و ممکن است 

باعث مرگشان شوند.
به گفته این کارشناس، الزم اســت افرادى که 40 سالشان تمام شده است از 
خوردن غذا هاى غنى از کربوهیدرات ســاده، نمک و همچنین مواد مصنوعى 

خوددارى کنند.
او افزود: همچنین پس از 40 سالگى مردان باید از مصرف موادغذایى مانند: شکر، 
مربا، عسل، نوشیدنى هاى شیرین، نان سفى، شیرینى، ماکارونى، شکالت شیرى 

و بستنى خوددارى کنند.
این متخصص تغذیه توضیح داد: بسیارى از بیمارى هاى جدى مانند: دیابت، 
تصلب شرایین، بیمارى عروق کرونر قلب، ســکته مغزى و بیمارى آلزایمر با 

مصرف مقدار زیاد کربوهیدرات ساده ارتباط دارد.
او همچنین توصیه کرد: مردان بعد از رسیدن به سن 40 سالگى، خوردن فست 
فود، چیپس ســیب زمینى، نان تست، نوشابه، قهوه ســه در یک، ماکارونى و 

سوپ هاى فورى را متوقف کنند.
این کارشناس درباره خطرات این غذا ها هشــدار داد و گفت: این غذا ها عالوه 
بر کالرى باالیى که دارند، حاوى مواد افزودنى مصنوعى، طعم دهنده ها و مواد 
نگهدارنده هستند. او همچنین خوردن غذا هاى بیش از حد حاوى نمک را مضر 
دانســت و گفت: خوردن این غذا ها مى تواند منجر به فشار خون باال و افزایش 
خطر سکته هاى قلبى و مغزى شود. این متخصص تغذیه همچنین خواستار کنار 
گذاشتن مصرف گوشت فرآورى شده به شکل سوسیس، بیکن و کالباس شد و 
توضیح داد: این غذا ها حاوى مقادیر خطرناك و باالیى از نیترات، چربى ترانس 
و مواد نگهدارنده و برخى از افزودنى هاى دیگر هستند که براى سالمت انسان 

بسیار نامطلوب هستند.

بخور نخور هاى مردان
 پس از 40 سالگى

توضیح داد: این غذا ها حاوى مقادیر خطرناك و باالیى از نیترات، چربى ترانس 
و مواد نگهدارنده و برخى از افزودنى هاى دیگر هستند که براى سالمت انسان

بسیار نامطلوب هستند.

 که شما تصور مى کنید براى سالمتى بدن مضر 
ى داراى برخى مواد بسیار ضرورى 

سیم است. مصرف میزان
ى تنظیم فشار خون

ـت و خطر ابتال به 
-عروقى را کاهش 

ششششششاهش  پتاسیم، ک
ممممدیم ب س

ک 
ده 
هر 

دیم 
سیم بیشتر 

 به بیمارى هاى قلبى 
حقیقت این موضوع ر

ه پتاسیم نقش سدیم در 
را کنترل مى کند.

ــگیرى از بیمارى هاى آمریکا تاکید دارد افراد با 

عضالت، و جلوگیرى از بروز سنگ کلیه مى شود. حال
به میزانسطحپتاسیم موجود در سیب زمینى بیاندازیم
براساس اعالم سازمان غذا و داروى آمریکا یک سیبز
2پخته شده داراى 952 میلى گرم پتاسیم است. این بدان
0مصرف این ســیب زمینى مى تواند 0
روزانه بدن به این عنصر حیاتى ر
حقیقت سیب زمینى یکى از غن
پتاسیم محسوب
گرچه مــوا
مانند مـ
ســط
پتاس
اما
ارز
بود
مى تـ
ن در تمامى
دسترسى داشت. پیشــنه
رژیم غذایى روزانه خود سـ

تغییرات درمانى، دارو ها و شــیوه زندگــى که مى تواند 
به درمان افســردگى کمــک کند. زمانى که افســرده 
هستید حس مى کنید زیر ســایه اى تیره وتار قرار دارید. 

اما شدیدترین افســردگى ها نیز قابل درمان اند. پس 
اگر افسردگى شــما را از زندگى و فعالیت انداخته، 

تردید نکنید و کمک بگیرید. یادگیرى درباره 
روش هــاى درمان افســردگى به شــما در 

تصمیم گیرى و انتخاب رویکرد مناســب 
کمک مى کند.

ازآنجاکه افســردگى بر افراد 
تأثیر یکسانى ندارد، روشى 

"مناســب براى همه" 
در درمان افســردگى 
وجود ندارد. روشى که 
براى یک نفر کارساز 
اســت ممکن است 
براى دیگرى مؤثر 
نباشــد. بهترین راه 

براى درمان افسردگى داشــتن اطالعات کافى درباره 
شیوه هاى درمان است که بتوانید آن ها را بسته به نیاز خود 

به کار ببرید.
تا جایى کــه مى توانید درباره 
افسردگى خود اطالعات 
کنیــد.  جمــع آورى 
باید مشــخص شــود 
که افســردگى شما به 
دلیل بیمارى یــا مصرف داروى 
خاصى نباشــد. اگر این گونه باشد، 
ابتدا آن بیمارى باید درمان شود. 
شدت افسردگى شــما نیز یک 
عامل اســت. هرچه افسردگى 
شما شدیدتر باشــد، به درمان 
فشرده تر و قوى ترى نیز نیاز 

خواهید داشت.

روش هاى درمان افسردگى
زندگــىکه مى تواند  ت درمانى، دارو ها و شــیوه
مان افســردگى کمــک کند. زمانى که افســرده 
د حس مى کنید زیر ســایه اى تیره وتار قرار دارید. 
افســردگى ها نیز قابل درماناند. پس دیدترین
سردگى شــما را از زندگى و فعالیت انداخته، 

 نکنید و کمک بگیرید. یادگیرى درباره 
هــاى درمان افســردگى به شــما در 

م گیرى و انتخاب رویکرد مناســب 
 مى کند.

که افســردگى بر افراد 
یکسانى ندارد، روشى 

ســب براى همه"
مان افســردگى 
روشى که   ندارد.
 یک نفر کارساز 
ت ممکن است 
 دیگرى مؤثر 
ـد. بهترین راه

براى درمان افسردگى داشــتن اطالعات کافى دربا
شیوه هاى درمان است که بتوانید آن ها را بسته به نیاز خ

به کار ببرید.
تا جایى کــه مى توانید دربا
افسردگى خود اطالعا
کنیــ جمــع آورى 
باید مشــخص شــ
که افســردگى شما
دلیل بیمارى یــا مصرف دارو
خاصى نباشــد. اگر این گونه باش
ابتدا آن بیمارى باید درمان شو

شدت افسردگى شــما نیز یک
عامل اســت. هرچه افسردگ
شما شدیدتر باشــد، به درما
فشرده تر و قوى ترى نیز نی

خواهید داشت.

هیچ حسى بهتر از این نیست که در یک جاده خلوت شروع به رانندگى 
کنید و تا دل تان مى خواهد سرعت داشته باشید اما کم کم که سن تان 

باال مى رود، در انجام این کار محتاط تر مى شوید.
مطالعات نشان مى دهد که خطر مرگ و میر بر اثر تصادف بین سنین 
69 تا 85 ســال افزایش پیدا مى کند معموال علت آن هم یک نوع 
ناتعادلى ذهنى خفیف است که ممکن است باعث سردرگمى، پاسخ 
کند به محرك ها و تصمیم گیرى ضعیف حین رانندگى شود که همه 

این ها مى تواند از عالئم اولیه آلزایمر باشد.

مطالعه جدیدى در این باره انجام شده که در مورد الگو هاى خطرناك 
رانندگى تحقیق کرده اند و قبل از این که دیر شــود، مشکالت را در 
این باره مورد بررسى قرار مى دهند و حتما تاکید مى کنند که در سنین 
باال مراقب هرگونه عالئم آلزایمر و فراموشى باشید و براى جلوگیرى 
از خطر حواس تان را بیشتر به خودتان جمع کنید. برخى از عالئمى 
که باید جدى گرفته شوند را در ادامه این بخش از بهداشت و سالمت 

آورده ایم.
مطالعات و شواهد علمى موجود در مورد رانندگى ناتعادلى هاى خفیف 
ذهنى را نشان مى دهد که مى تواند در حین رانندگى بروز پیدا کند. 

آن ها به این نتیجه رسیدند که رانندگان بین سنین 65 تا 79 سال که 
به طور منظم ترمز سخت و شــدید دارند، معموال بیشتر در معرض 
فراموشى هستند. به همین دلیل چند بار ترمز کردن حین رانندگى، 
آن هم ترمز سخت و شدید مى تواند چیزى نامتعادل را در ذهن افراد 

نشان دهد.
البته احتمال این که این ناتعادلى ذهنى توسط خود فرد تشخیص داده 
شود، کم است اما به هرحال با بررسى فنى ماشین مى توان شتاب یا 
ترمز هاى شدید را بررسى کرد و متوجه تغییرات در روند رانندگى شد.
بعضى از متخصصان هشــدار مى دهند که 
اشتباه گرفتن پدال ترمز و گاز مى تواند یکى 
دیگر از عالمت هاى کاهش عملکرد ذهنى 
فرد باشد. معموال این مشکل در بین بیماران 
آلزایمرى بیشتر است، و آن ها اغلب این دو 
مورد را با هم اشتباه مى گیرند. البته مصرف 
دارو و مشــکالت فیزیکى در سنین باال هم 

مى تواند عامل ایجاد این مشکل باشد.
اگر احســاس کردید که مهــارت رانندگى در 
شما افت کرده، این هم مى تواند از نشانه هاى 
فراموشى باشد. در واقع ناتوانى در تصمیم گیرى 
حین رانندگى نشــان دهنده افت نورولوژیکى 

سیگنال هاى مغزى است.
معموال سرعت خیلى باال و خارج از کنترل، اشتباه دنده عوض کردن 
یا حتى گذشتن تاریخ بیمه همگى مى تواند از عالمت هاى فراموشى 

باشد.
گم شدن در حین رانندگى در یک محل شناخته شده یا ناشناس، هر 
دو یکى دیگر از مشــکالت نورولوژیکى در فرد است. البته در موارد 
شدید تر راننده هوشیار نیست که تشخیص دهد دقیقا چه اتفاقى افتاده 
است و شاید طول بکشد تا متوجه شود. این که طول مى کشد تا شما 
بفهمید چه شده یا توضیح دادنش براى تان سخت باشد زیرا خودتان 

هم دلیلش را نمى دانید، مى تواند از عالئم فراموشى باشد.

وقتى رانندگى خبر از زوال عقل مى دهد
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براى اولین بار در کشور تالشگران ذوب آهن اصفهان در 
کارگاه نورد 650 یا همان کارگاه تولید ریل ملى موفق به 
تولید ریل 54E1  مطابق با استانداردEN 13674- براى 

بهره بردارى در متروى کالنشهر تهران شدند.
مهرداد توالئیان معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان 
در این خصوص گفت : پیرو تولیدات ریلى ذوب آهن، از 
جمله ریل هاى  60E1 و U33 بــراى خطوط راه آهن 
، ریل  S49 براى متروى بهارســتان ، ریل R18 براى 
معادن و ریل زبانه سوزن ، 12 مردادماه ریل  54E1نیز 
براى مترو کالن شهر تهران تولید شد تا کشور از واردات 

این نوع ریل بى نیاز شود .
وى با اشاره به کیفیت مطلوب ریل ذوب آهن اصفهان که 
در خطوط ریلى کشور به کارگرفته شده است، افزود: ریلى 
که امروز تولید شــد ، پس از کنترل ، بازرسى و بارگیرى 
براى مترو تهران که حجم باالیى از مســافر را دارد و از 

حساسیت ویژه اى برخوردار است ، ارسال مى شود.
على عبدا... پور مدیرعامل شــرکت بهره بردارى راه آهن 
شــهرى تهران و حومه نیز در این خصــوص گفت: در 
گذشــته از ریــل 60E1 ذوب آهن اصفهان اســتفاده 
کرده ایم که از کیفیت باالیى برخوردار است و قطعاً با توجه 
به اینکه تولید ریل54E1 نیز بر اســاس استانداردهاى 

بین المللى است ، کیفیت بسیار مطلوبى دارد .
وى افزود : در متــروى تهران تنها جهــت تعمیرات و 
نگهدارى ساالنه به 500 شــاخه ریل 54E1 نیاز داریم 
که قطعًا شرکت ســاخت نیز جهت توسعه خطوط ریلى 

متقاضى این محصول است .
مدیرعامل شرکت بهره بردارى راه آهن شهرى تهران و 
حومه ، این مترو را اولین متقاضى ریل 54E1 از ذوب آهن 
اصفهان معرفى کرد وافزود : سایر متروهاى کشور از جمله 
قطار شهرى مشهد ، متروى اسالمشهر و سایر شهرها نیز 

به زودى متقاضى این ریل خواهند بود .
عبدا... پور ، تولید ریل در ذوب آهن اصفهان در شــرایط 

تحریم را یک اقدام بســیار ضرورى و استراتژیک براى 
توسعه حمل و نقل ریلى دانست و گفت : قبًال ریل مترو از 
کشور اطریش وارد مى شد که با شدت گرفتن تحریم ها 
، به ناچار از کشورهاى روسیه و ترکیه ریل وارد کردیم که 
از آن کیفیت برتر برخوردار نبود هزینه تعمیر و نگهدارى 

را نیز افزایش داد.
وى افزود: در شرایط تحریم که مشکالت مالى نیز وجود 
دارد ، دغدغه تامین ریل یکى از مهمترین مسائل ما است 
و به تدریج تامین آن حتى از کشــورهاى روسیه و ترکیه 

هم سخت شد.
مدیرعامل شــرکت بهره بردارى راه آهن شهرى تهران 
و حومه افزود: تولید ریــل در ذوب آهن اصفهان نه تنها 
صرفه جویى اقتصادى دارد و مانع خروج ارز از کشــور 

مى شود ، بلکه دغدغه ما براى تامین ریل را از بین برد و 
مهمتر از همه اینکه ، وابستگى ما در حمل و نقل ریلى را 

به سایر کشورها کاهش داد.  
محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسى نورد ذوب آهن نیز 
گفت : در ادامه برنامه تولید ریــل در نورد 650 و تکمیل 
سبد ریل کشور ،هدف ما در این ماه تولید ریل 54E1بود 
که امروز 12 مردادماه تســت شــد و مطابق استاندارد 

EN13674 به هدف رسیدیم.
وى با اشاره به سابقه ذوب آهن در تولید ریل S49 براى 
متروى بهارستان اصفهان ، اظهار داشت : از خصوصیات 
این ریل که مخصوص مترو هست و در مترو تهران به کار 
مى رود ، استحکام و مقاومت بیشتر است که میزان تحمل 

بار مسافرى باالیى را دارد.  

وى افزود: سفارشــى که در حال حاضــر داریم کمتر از 
هزار تن اســت . تولید انبوه این ریل کلید خورد و با توجه 
به استفاده از این ریل در مترو تهران ، قطعًا سفارش هاى 

بعدى را هم خواهیم داشت.
علیرضا مهرابى سرپرست کارگاه 650 نیز اظهار داشت : 
نسبت به 60E1 ابعاد کوچک ترى دارد ، به همین دلیل 

تولید آن سخت تر است.
وى با اشــاره به اینکه ریــل تولیــدى ذوب آهن همه 
مشخصات یک پروفیل قابل ارسال براى مصرف را دارد ، 
افزود:  در نورد رسیدن به ابعاد پروفیل E1 54سخت تر از 
سایر ریل ها است به همین دلیل پروسه طراحى این ریل 
زمان بسیارى برده و سپس تراش غلتک صورت گرفت تا 

در نهایت به جمع بندى نهایى براى تولید رسیدیم.

در مراسمى مدیر جدید آبفاى منطقه میمه آغاز به کار کرد.متروى تهران روى ریل تولیدى ذوب آهن
در این مراسم که با حضور جمعى از مقامات محلى برگزار 
شــد، محمد رضا کریم زاده به عنوان مدیر جدید امور آب 
و فاضالب منطقه میمه معرفى و از تالش هاى حســین 

محمدیان در مدت تصدى این مســئولیت 
قدردانى به عمل آمد. 

بخشدار میمه در این مراسم گفت: سقایت 
در فرهنگ ایرانیان بســیار با ارزش است و 
وجود قنات هاى کهن تاریخى در میمه که 
در میراث جهانى نیز به ثبت رسیده، بیانگر 
اهمیت و لزوم تامین آب براى مردم در این 

منطقه است. 
لطفى به تشکیل امور آبفاى میمه و استقالل 
آن از شاهین شهر در کمتر از دو سال گذشته 

اشاره کرد و افزود: خوشــبختانه در همین مدت محدود با 
تالش کارکنان شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
خدمات ارزشمندى در جهت اصالح و توسعه شبکه تامین 

آب شرب پایدار مردم منطقه انجام شده است. 
معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان نیز 
گفت: در حال حاضر شــهرهاى میمه، وزوان و الیبید و 6 

روستاى دیگر تحت پوشــش خدمات آبفاى منطقه میمه 
قرار دارند. 

ناصر اکبرى افزود: به سه روستاى این منطقه به وسیله تانکر 
آبرسانى مى شود که با اجراى خطوط انتقال و شبکه توزیع 

آب در آینده اى نزدیک، آبرسانى ساکنان این روستاها نیز 
پایدار خواهد شد. 

وى در عین حال موضوع کمبود آب در کل استان اصفهان 
را گوشزد کرد و از مسئوالن محلى خواست تا مردم منطقه را 
با لزوم استفاده از منبع ذخیره و پمپ آب و همچنین استفاده 

از آب خاکسترى آشنا کنند. 

3 شهر و 6 روستا از خدمات آبفاى میمه استفاده مى کنند

مدیر عامل مجمع خیرین بیمارستان ساعى از نیاز به رقمى 
بالغ بر 60میلیارد تومان جهت تکمیل این پروژه خبرداد. 

رضا جورکش اظهار داشت: جلسات متعددى با مدیران 
دولتى در ارتباط با این بیمارستان داشتیم و تنها قولهاى آنها 
را دریافت کردیم و این در حالى است که در طول سال هاى 
گذشــته هیچ بودجه اى براى تکمیل این بیمارســتان 

تخصیص داده نشده است.
وى افزود: سالهاســت بار نیازهاى ضرورى خمینى شهر 
به مدرسه، بیمارســتان و غیره تنها بر دوش خیران است 
و دولت هاى مختلف عمال فعالیت چندانى در این زمینه 

نداشتند.
مدیرعامل مجمع خیران بیمارستان ســاعى با اشاره به 

اینکه 49 میلیارد و 600 میلیون تومان براى بیمارستان 
ساعى تاکنون هزینه شده است، تاکید کرد: حدود 6 هزار 

خیر براى این بیمارستان به ما کمک کردند.
وى تصریح کرد: مسئوالن علوم پزشکى اصفهان حتى 
حاضر به افتتاح بخش هاى تکمیل شده نیستند؛ به طور 
مثال فضاى اورژانس مجموعه در طبقه همکف به مساحت 
یک هزار مربع تکمیل شده و آماده واگذارى به دانشگاه 

علوم پزشکى است
جورکش با بیان اینکه این بیمارستان به صورت فازبندى 
افتتاح خواهد شد، گفت: این پروژه تاکنون 70 تا 75 درصد 
پیشرفت داشته است و در طول دو تا سه سال آینده  تکمیل 

خواهد شد.

دولت در ساخت بیمارستان ساعى کمک نکرد 

معاون آموزش و تحصیــالت تکمیلى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد اظهار کــرد: 3500 داوطلب 
آزمون گروه هاى آزمایشــى علوم ریاضى، علوم انسانى 
و هنر طى سه روز در 17 حوزه امتحانى این دانشگاه به 

رقابت پرداختند.
حسین ســلیمانى مطرح کرد: در راســتاى جلوگیرى از 
شــیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
با در نظر گرفتن فضاى فیزیکى مناسب و رعایت کامل 
دستورالعمل بهداشتى، شرایط مناسبى براى رقابت بین 

داوطلبان فراهم شد.
معاون آموزش و تحصیــالت تکمیلى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آبــاد تاکیــد کرد: مســن ترین 
شرکت کننده در این آزمون بازنشســته شرکت نفت با 
61 سال سن بود که در رشته مکانیک به رقابت با دیگر 

داوطلبان پرداخت.

رقابت 3500 داوطلب کنکور ارشد در دانشگاه نجف آباد

به گزارش دفتــر روابط عمومــى و امور بیــن الملل 
دیوان محاســبات کشــور، علــى کامیار دادســتان 
دیوان محاســبات کشــور گفــت: یک وجــه «مردم 
پایه» بودن دیوان محاســبات ارائه گــزارش عملکرد 
بودجه به مردم و وجه دیگر آن کمــک آحاد جامعه به 
دیوان محاســبات براى بهتر دیده شــدن مشــکالت 

و انحرافات اســت که در این راســتا ســامانه 198 با 
هدف اخذ گــزارش تخلفات و انحرافــات و همچنین 
دریافت دیدگاه هاى توســعه اى افراد جامعه راه اندازى

 شده است.
وى افزود: قانون، ایجاد تعداد 23 سامانه الکترونیکى را 
براى دســتگاه هاى اجرایى ذیربط تکلیف نموده است، 

اما رسیدگى هاى دیوان محاسبات حاکیست که برخى 
از آنها به نتیجه نرســیده، برخى به نتیجه رسیده اما به 
صورت کامل استفاده نمى شود و برخى هم که در رشد 
کشور مؤثرتر هستند مانند سامانه درآمد مالیاتى علیرغم 
اینکه باید در سال 1400 اجرایى مى شد، تاکنون تنها 24 

درصد رشد داشته است.

نظارت بر دستگاه هاى اجرایى با سامانه 198

طرح توسعه مقطعى شبکه کابل مسى  در شهرك امام رضاى مرکز شهداى خور اجرا شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، این طرح در راســتاى توسعه تلفن 
ساختمانهاى جدید االحداث در این شهرك و تامین نیاز  درخواست تلفن ثابت و سرویس 

اینترنت پر سرعت متقاضیان در این منطقه اجرایى شده است.
گفتنى است این طرح با مشارك مردم، مخابرات و با همکارى شهردارى خور با عملیات 

حفارى به طول 309 متر عملیاتى گردیده است.
الزم به ذکر است با اجراى این طرح حدود 50 مشترك، به مشترکین مخابرات شهرستان 

خور و بیابانک افزوده خواهند شد.

توسعه شبکه تلفن ثابت در شهرستان خور

به همت انجمن حمایت زندانیان استان از 9 نفر از دانش 
آموزان برتــر خانواده هاى زندانیــان غیرعمد اصفهان 

تجلیل شد.
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان آیین تجیل از این 
دانش آموزان در قالب نذر هشتم، 1200  خانواده زندانى را 
زیر پوشش انجمن حمایت زندانیان شهر اصفهان دانست 
و گفت: یکى از اهداف انجمن حمایت زندانیان اصفهان 
تحت پوشش قرار دادن و حمایت ویژه از دانش آموزان و 

دانشجویان زندانیان براى ادامه تحصیل است.
على اصفهانــى افزود: خانواده هاى تحت پوشــش این 
انجمن از امکانات فرهنگى، آموزشــى و علمى انجمن 

بهره مند مى شوند.

تجلیل از 9 دانش آموز برتر خانواده هاى زندانیان غیرعمد اصفهان

در آیین نکوداشت اعضاى هیئت علمى نمونه کشورى 
از بین 17 اســتاد نمونه کشور در ســال تحصیلى سال 
تحصیلى 1399-1400 دکتر صبیحه ســلیمانیان زاد، 
استاد دانشکده مهندسى کشــاورزى دانشگاه صنعتى 

اصفهان به عنوان استاد نمونه کشورى معرفى شد.

این استاد نمونه دانشگاه صنعتى اصفهان، دانش آموخته 
دانشگاه ناتینگاهم انگلســتان در رشته بیوتکنولوژى و 

استاد پایه 33 دانشکده مهندسى کشاورزى است.
انتشــار بیش از 120 مقاله در نشــریات علمى داخلى و 
خارجى، انتشار 7 عنوان کتاب، انتشار 15 طرح پژوهشى 

خاتمه یافته و هدایت 120 پایان نامه و رساله کارشناسى 
ارشد و دکترى، از جمله ســوابق این عضو هیئت علمى 

دانشگاه صنعتى اصفهان است.
سلیمانیان زاد هم اینک رئیس پژوهشکده زیست فناورى 

و مهندسى زیستى دانشگاه صنعتى اصفهان است.

معرفى عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى به عنوان استاد نمونه

مدرسه دخترانه خیر ساز حاج عباس امینى شهر تیران با 
حضور مسئولین استانى و شهرستانى افتتاح شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون ضمن 
تقدیر از زحمات حاج عباس امینى در ســاخت مدرسه، 
اظهار کرد: این مدرسه در سال 98 کلنگ زنى شد و طى 
دو سال با همکارى و پیگیرى اداره کل نو سازى مراحل 

ساخت و تجهیز به اتمام رسید.
عباس سلطانى حاج عباس امینى را پرچمدار نسل جدید 
خیران شهرستان دانست و گفت: پس از 8 سال افتتاح 
مدرسه خیر ســاز را داریم و 7 مدرسه دیگر در آینده اى 

نزدیک افتتاح خواهد شد.
وى خاطر نشان کرد: این مدرسه به همت خیر ارجمند 

با اعتبار 30 میلیارد ریال به مساحت 1800 متر، با 700 
متر زیر بنا بــا 6 کالس درس، 2 کالس کار و فناورى 
و آزمایشگاه، سالن جلســات و نمازخانه، دفتر مدیریت 
و دفتر همکاران، کتابخانه با تجهیزات به روز ســاخته 

شده است.
مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان هم با 
بیان اینکه حــاج عباس امینى از ســرمایه زندگى خود 
براى ســاخت این مدرســه هزینه کرده است، گفت: 
انجام کار خیر باالتریــن افتخار و صدقه جاریه و ذخیره 
آخرت است و تا اخر عمر دعاى خیر دانش آموزان را به

 همراه دارد.
محمد اعتدادى ضمن ابراز امیــدوارى از روند فعالیت 
خیران در سطح شهرستان، تصریح کرد: ساخت مدرسه 
زمینه پرورش دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور 
را فراهم نموده و ذوق و اشتیاق بیشترى را براى کسب 

علم در بچه ها ایجاد مى شود.
وى با بیان اینکه شهرستان تیران و کرون خیران بزرگى 
دارد، گفت: این شهرســتان مدارس قدیمى و فرسوده 
زیادى دارد که از خیران دعوت مى شود با ورود به عرصه 
نوسازى و به سازى مدارس قدم هاى ارزنده اى را براى 

ارتقاى سطح علمى دانش آموزان بردارند.

مدرسه دخترانه خّیرساز تیران افتتاح شد

معاون آموزشــى و تحصیالت تکمیلى دانشــگاه آزاد 
اصفهان از حضور 12 هزار و 371 داوطلب شــرکت در 
آزمون ورود به حرفه مهندسان سال 1400در این واحد 

دانشگاهى خبر داد.
محمــد لطیفى گفــت: دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 

اصفهان(خوراسگان) طى روزهاى چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه 13 تا 16 مرداد ماه سال 1400 میزبان بیش از 12 

هزار داوطلب آزمون ورود به حرفه مهندسان بود.
وى با اشــاره بــه اینکه این آزمــون با اعمــال دقیق 
پروتکل هاى بهداشــتى و با اولویت سالمتى داوطلبان 

برگزار شد، افزود: از مجموع شــرکت کنندگان در این 
آزمون، تعداد 3019 داوطلب زن و تعداد 9352 داوطلب 
مرد حضور داشته که در رشــته هاى مختلف مربوط به 
حرفه مهندسان در سازمان نظام مهندسى و در 11 حوزه 

امتحانى به رقابت پرداختند.

رقابت 12 هزار داوطلب آزمون ورود به حرفه مهندسان 


