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با فواید بى شمار سیب زمینى آب پز  آشنا شویدخمینى شهر در مرز بحران کرونایىدراکوال از خط پایان گذشتچرا ایتالیایی ها در ایران طرفدار دارند؟ واکنش سپاهان به شایعه جدایى چند ستاره سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف چاى
به اندازه کافى

استمرار خشکسالى در اصفهان تا نیمه اول پاییز 
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آنچه 2 دهه بر سر دریاچه 
ارومیه آمد

دلتا، سوش غالب ابتال به 
کرونا در اصفهان

درگیرى مسلحانه
 پلیس اصفهان با 
سوداگران مرگ
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59 درصد از مردم 
استان اصفهان
 کم تحرکند

مصرف هر گونه مواد خوراکى اگر به اندازه کافى و معقول 
باشد نه تنها خطرى براى بدن ندارد بلکه مفید نیز است، 

اما چنانچه همین ماده خوراکى بیشتر از حد معمول و 
نادرست مصرف شود، مضرات بسیارى براى بدن در پى 

دارد. چاى سیاه نیز از این قاعده مستثنى نیست و ...

استاد فیزیولوژى ورزش دانشکده علوم ورزشى 
دانشــگاه اصفهان گفــت: 53 تــا 59 درصد از 
مردم این اســتان دچار کم تحرکى هستند که 
بزرگ ترین تبعــات حاصل این کــم تحرکى 
افزایش بیمارى هــاى مختلــف از جمله قلبى 

عروقى، دیابت، امراض ریوى و سکته است.
محمد فرامرزى افزود: در صــورت افزایش 20 
درصدى فعالیت هاى بدنى در مجموع مى توان 
ســاالنه از مرگ 10 هزار و 717 نفــر در ایران 
جلوگیرى کرد که ایــن تعداد در مورد اســتان 
اصفهان 678 مرگ در سال اســت. فرامرزى با 

ارائه راهکارى...
4

مشکل مرغ در اصفهان تا مشکل مرغ در اصفهان تا 22 هفته دیگر حل مى شود هفته دیگر حل مى شود
معاون استاندار: به دنبال آن هستیم بخش خصوصى به تولید و توزیع ورود کند، معاون استاندار: به دنبال آن هستیم بخش خصوصى به تولید و توزیع ورود کند، 

که در این صورت هر کیلو مرغ که در این صورت هر کیلو مرغ 3737 هزار تومان خواهد شد هزار تومان خواهد شد
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در کنار دماى فراتر از نرمال و افزایش روزهاى غبارآلود در تابستان امسال؛ 

کیهان کلهر کنسرت آنالین 
برگزار مى کند

اولین واکنش فغانى به قضاوتش در 
دربى حساس

داور برجسته و بین المللى فوتبال ایران درمورد قضاوت در بازى حساس 
استقالل و پرسپولیس توضیح داد. علیرضا فغانى درباره بازگشت به لیگ 
برتر ایران پس از مدت طوالنى اظهار کرد: یک فرصتى فراهم شد و پس 
از آنکه لیگ استرالیا تمام شده بود با هماهنگى هایى که صورت گرفت 

اکنون فرصتى وجود دارد که چند بازى در خدمت لیگ ایران باشیم...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

آتش به جان 115 هکتار 
از مراتع استان اصفهان 

در سال جارى

تجربه هاى یک مادر از رویارویى فرزند خردسالش با کرونا
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خلعتبرى: با سپاهان براى  خلعتبرى: با سپاهان براى  
ماندن مذاکره کرده امماندن مذاکره کرده ام
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در صفحه 5 بخوانید
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نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم با اشاره به حضور 
وزیر بهداشت در استان سیستان و بلوچستان مدعى شد: 
بســیارى از بیماران پیش از حضور وزیر بهداشت به انحاء 

مختلف از بیمارستان ها ترخیص شدند.
معین الدین ســعیدى اظهار کرد: پیــرو پیگیرى مجمع 
نمایندگان استان سیستان و بلوچســتان، وزیر بهداشت 
به استان ســفر کرد و شــرایط بیمارى کرونا را از نزدیک 
بررسى کردند. ایشان متوجه شــدند که بسیارى از آمار و 
ارقامى که به وزارتخانه بهداشــت ارسال مى شود، مبتنى 

بر واقعیات نیست.
نماینده مردم چابهار در مجلس با بیان اینکه بخشــى از 

مدیران ســعى در پاك کردن صورت سئوال دارند، گفت: 
برخى از مدیران در بدو ورود وزیر، شرایط بیمارستان هاى 
استان را بهتر جلوه دادند و متأسفانه بسیارى از بیماران پیش 

از حضور وزیر بهداشت به انحاء مختلف ترخیص شدند.
این عضو کمیسیون کشاورزى مجلس ادامه داد: بسیارى از 
شهروندان در روستاها بر اثر کرونا فوت مى شوند و به علت 
نبود کیت تشخیص، نام آنها جزو فوتى هاى کرونایى ثبت 
نمى شود. از طرف دیگر در این خطه افراد بدون شناسنامه 
حضور دارند که فوت آنها ثبت و ضبط نمى شود. همه این 
موضوعات باعث شد که وزیر بهداشت مصوبات مهمى در 

مورد استان سیستان داشته باشند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در نشســت هیئت دولت برجام را مصــداق بارز تعامل 
سازنده و مذاکره بین المللى عنوان کرد و گفت: فرصت 
دستیابى به توافق را از دولت دوازدهم گرفتند، در اینکه 
4، 5، 6 ماه فرصت از دســت رفت بســیار متأسفیم اما 
امیدواریم دولت ســیزدهم بتواند ایــن کار را تکمیل 

کند.
روحانى گفت: آنچه خواســت انسان است در مذاکرات 
همیشــه به 100 درصد نمى رســد. رئیس جمهورى 
ادامه داد: اگر در یک بازى فوتبال شــما 3 به یک گل 
زدید، بگوییــد کم بود و اى کاش 3- صفر مى شــدیم 

و طرف مقابــل هم گلى نمى زد. حــاال یک گل هم او 
زده اســت و ســه گل هم ما زدیم ما پیروز هســتیم و 
پیروزى قطعى داریم. اگر شــما 3 گل بــه طرف زدید 
و یک گل خوردیــد پیروزى باالیى داریــد نه پیروزى 
معمولــى. زمانى پیــروزى در لحظه آخــر و در پنالتى 
است و یک وقتى شــما در نیمه اول و نیمه دوم سه تا 
گل مى زنید و پیروزى بزرگى اســت که شما به دست 

آورده اید.
وى ادامه داد: چرا وقتى تیــم ملى ما در مذاکرات پیروز 
مى شود و سه گل مى زند، سختمان است که کف بزنیم 

و آفرین بگوییم؟ 

پاك کردن صورت مسئله 
در سیستان و بلوچستان

مثال فوتبالى روحانى 
از مذاکرات برجامى

چراغ «خندوانه» 
خاموش شد! 

  باشگاه خبرنگاران جوان | 
رامبدجوان المپ هاى اضافى لوکیشــن برنامه 
«خندوانه» را خاموش کرد. سه شنبه شب رامبد 
جوان در برنامه «خنداونه» گفت: با توجه به اینکه 
توزیع برق در کشور به مشــکل بر خورده،  ما هم 
سعى مى کنیم در مصرف آن صرفه جویى کنیم. 
به همین دلیل یکســرى از المپ هاى اضافه در 
لوکیشــن «خندوانه» خاموش شــد تا به تنظیم 
مصرف برق در شبکه سراسرى کشور کمک شود.

جواد در راه توکیو 
شبکه 3 ســیما با توجه به اهمیت    ایرنا |
مسابقات المپیک و حضور ورزشــکاران ایرانى 
در این رقابت ها برنامه ویــژه اى را تحت عنوان  
«المپیک 2020» براى مخاطبانش تدارك دیده، 
جواد خیابانى از جمله گزارشــگرانى است که از 
طرف شبکه 3 به توکیو اعزام مى شود. این برنامه به 
تهیه کنندگى بهزاد کاویانى در طول زمان برگزارى 
این رویداد روى آنتن شبکه 3 خواهد رفت. ضمن 
اینکه گزارش مسابقات کشــتى آزاد و فرنگى را 
هادى عامل مستقیمًا از ســالن محل برگزارى 

مسابقه در توکیو انجام خواهد داد.

عروسى، عزا شد
  برنا | رسم کهنه و غلط تیراندازى در مراسم 
عروسى باعث اصابت تیر و کشته شدن دختر بچه 
3 ساله شد. در بررسى و تحقیقات میدانى مشخص 
شد، در یکى از روســتاهاى شهرستان بویراحمد، 
جوانى 19 ساله در مراسم عروســى که در حال 
برگزارى بوده با اسلحه ســاچمه زنى به صورت 
هوایى شلیک مى کند که بر اثر سهل انگارى تیر 
به سر،سینه و پهلوى دختربچه 3 ساله اصابت کرده 
است. مصدوم بالفاصله براى مداوا به بیمارستان 
منتقل شد اما به علت شدت جراحات وارده جان 
خود را از دســت داد. ضارب با همکارى اعضاى 

خانواده، خود را به پلیس معرفى  کرد.

تقاضاى کپى ممنوع است
سیف ا...    خبرگزارى صدا و سیما |
ابوترابى، سخنگوى سازمان ثبت احوال مى گوید: 
به همه استاندار ها و دستگاه ها ابالغ شده است که 
حق ندارند کپى شناسنامه و کارت ملى هوشمند 
را تقاضا کنند بلکه باید به صــورت برخط کار ها 

را انجام دهند. 

پاسخ به یک ادعا
محمدحســن متولى زاده،     خبر آنالین |
مدیرعامل توانیر درباره کشف یک مرکز غیرمجاز 
رمز ارز که گفته مى شــود به اندازه مصرف چند 
استان برق مصرف مى کرد، گفت: واقعیت آن است 
که توان مصرفى این مرکــز معادل مصرف برق 
حدود 80 هزار  خانوار با مصرف متعارف است. اول 
تیرماه امسال فرمانده انتظامى تهران بزرگ اعالم 
کرد: بزرگ ترین مزرعه رمز ارز کشور بالغ بر هفت 

هزار ماینر در غرب تهران کشف شد.

دنبال بازگشایى
 مدارس و دانشگاه ها

  ایسنا| رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: 
مى خواهیم در واکسیناســیون قدمى فراتر برویم 
و به دنبال بازگشایى مدارس و دانشگاه ها هستیم. 
محمود واعظى ادامه داد:  طبق برنامه ریزى قبلى 
به ســرعت واکســن هایى که خریدیم مى آیند. 
پنج شنبه محموله دیگرى مى رسد. نزدیک سه 
میلیون آســتارازنکا  از ژاپن مى آید. هفته اى 1/5 
میلیون دوز از کشور دیگرى مى آید. واکسن هاى 
داخلیمان خیلى خوب کارشــان پیش مى رود. با 
این چارچوب اگر اتفاقى مثل سه هفته قبل نیافتد 
مى توانیم با همان برنامه ریــزى کارمان را ادامه 

دهیم.

وزراى فعلى نمى آیند
عباس سلیمى نمین، چهره اصولگرا با اشاره    برنا|
به احتمال حضور زنان در کابینه رئیســى اظهار کرد: 
قطعًا امکان حضور یک زن در کابینه وجود دارد خانم 
دستجردى به عنوان وزیر، کارکرد شایسته اى داشت و 
مطرح شده بودند ولى ظاهراً آقاى رئیسى تأکید دارند، 
کسانى که قبًال وزیر بودند مجدداً در مقام وزارت قرار 
نگیرند اما در غیر این صورت حتى مى توان استفاده از 

برخى وزراى دولت آقاى روحانى را محتمل دانست.

جنتى دبیر ماند 
کدخدایى رفت

  مهر | انتخــاب هیئــت رئیســه شــوراى 
نگهبان صبح روز چهارشــنبه برگزار شــد. در جلسه 
شوراى نگهبان آیت ا... جنتى به عنوان دبیر، سیامک 
ره پیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادى طحان نظیف 
به عنوان سخنگو انتخاب شدند. دبیر شوراى نگهبان 
گفت: بنده به آقاى کدخدایــى خیلى اصرار کردم که 
شما همچنان سخنگو باقى بمانید اما ایشان نپذیرفت. 

کنایه ابطحى به قالیباف
این هفته از پلتفرم همسریابى     خبر آنالین |
رونمایى شد. «همدم» پلتفرم همسان گزینى مؤسسه 
تبیان است که با هدف تسهیل ازدواج پایدار و آگاهانه 
جوانان راه اندازى شده و امکان جستجو و انتخاب زوج 
را فراهم مى کند. محمدعلــى ابطحى، عضو مجمع 
روحانیون مبارز در حساب کاربرى خود در توییترش 
نوشــت: « براى ازدواج جوانان ســایت همسریابى 
آنالین الزم نیست. مشکل ازدواج بحران اقتصادى و 

اجتماعى است. یافتن همسر مشکل نیست.»

بحرین: ایران جوابمان را نداد
وزیر خارجه بحرین مدعى شــد که    ایسنا|
شــوراى همکارى خلیج فارس پیام هایى به تهران 
ارســال کرده اما پاســخى دریافت نکرده اســت.

عبداللطیف الزیانى، وزیر خارجه بحرین در گفتگو با 
روزنامه «البالد» گفت: ایران کشورى همسایه است و 
براى ما به ویژه در سطح روابط میان ملت ها مهم است. 
الزیانى در ادامه تأکید کرد: اگر ایران اقدامى در راستاى 
اعتمادسازى اتخاذ کند ، بى شک به آغاز نوعى گفتگو 
کمک مى کند. وى  همچنین گفت که روسیه و چین در 

این راستا ابتکارعمل هایى مطرح کرده اند.

تکلیف رسوبى ها 
روشن مى شود

طبق اعالم مسئوالن سازمان اموال    ایسنا|
تملیکى در صــورت موافقت نهایــى هیئت دولت، 
تعیین تکلیف خودروهاى وارداتى رسوبى در گمرك 
در دستور کار قرار مى گیرد که در اهم آن زیر 2500 
سى ســى به شــرط فروش در داخل و باالى 2500 
سى سى به شرط تردد در مناطق آزاد به مزایده گذاشته 
خواهد شــد. میرمعینى، معاون بهــره ورى و فروش 
ســازمان اموال تملیکى در مورد خودروهاى ممنوع 
الورود نیز یادآور شــد که در مورد خودروهاى لوکس 
و باالى 2500 سى سى شرط تردد و ورود به مناطق 
آزاد و همچنین در مورد خودروهاى آمریکایى و فاقد 

نمایندگى نیز امحاى فنى در نظر گرفته شده است.

لغو بخشى از تحریم ها
  باشگاه خبرنگاران جوان | وزارت امور 
خارجه آمریکا در ابالغیــه اى به کنگره اطالع داد که 
از بخشــى از تحریم هاى نفتى ایران براى دسترسى 
به اموال بلوکه شده اش در سئول و توکیو چشم پوشى 
مى کند. این معافیت که توسط  «آنتونى بلینکن»، وزیر 
خارجه آمریکا، امضا شده است، انتقال وجوه ایران در 
حســاب هاى محدودى به صادر کنندگان در ژاپن و 
کره را مجاز مى داند و تنها مى تواند در اختیار آن دسته 
از شــرکت هاى کره اى و ژاپنى قرار گیرد که پیش از 
تحریم هاى آمریکا اقدام به صادرات کاال ها و خدمات 

غیرتحریمى به ایران مى کردند.

خبرخوان

مدیر آبنگارى و امور جزر و مدى ســازمان نقشه بردارى 
کشور با تأکید بر اینکه تراز آب دریاچه ارومیه در سه ماهه 
اول سال 1400 نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان 
30 سانتیمتر کاهش نشان مى دهد، گفت: به دلیل کاهش 
بارندگى در دو سال اخیر، این حوضه آبریز کاهش تراز آب 

را مجدداً تجربه مى کند.
على سلطانپور خاطر نشان کرد: بررسى تراز دریاچه ارومیه 
در طى سه دهه پیش و با استفاده از داده هاى ماهواره اى 
«جیسون 3» نشان مى دهد که تراز این دریاچه در ابتداى 
دهه 70 شمسى به طور قابل مالحظه اى افزایش یافت، 
به گونه اى که در سال 1374 تراز دریاچه ارومیه به مقدار 
1278/5 متر رسید و بسیارى از زیرساخت هاى شهرى و 

ساحلى مورد تهدید قرار گرفت.
وى با اشاره به ســابقه کاهش و افزایش تراز آب دریاچه 
ارومیه توضیح داد: بعد از این زمان، تراز آب دریاچه ارومیه 
به دلیل کاهش بارش و آب هاى ورودى به این دریاچه به 
تدریج کاهش یافت، به  طورى  که طى سه سال حدود یک 

متر تراز این دریاچه کاهش نشان مى دهد.
به گفته وى از سال 1377 روند کاهش آب این دریاچه با 
سرعت بیشترى ادامه یافت و در مدت چهار سال متوالى 
3/5 متر دیگر از تراز این حوضه آبریز کاســته شد و تراز 
دریاچه در تابستان سال 1381 به مقدار 1274 متر رسید.

ســلطانپور اضافه کرد: تصاویر ماهواره اى اخذ شــده از 
این دریاچه مربوط به سال هاى 1394 تا 1398 نشان از 
خشک شــدن بخش هاى زیادى از این دریاچه دارد و در 
طى سال هاى 1396 و 1397 تراز دریاچه حتى به کمتر از 

1271 متر نیز کاهش یافت.
این مقام مسئول با اشاره به بارش هاى اسفندماه 1397 و 
بهار 1398 و در پى آن افزایش بارندگى و آب ورودى به 
این حوضه آبریز، ادامه داد: بر اثر این بارندگى ها چندین 
ماه تراز آب دریاچه ارومیه بیش از یک متر افزایش یافته و 

در خرداد 1398 از تراز 1272 متر عبور کرد.
مدیر آبنگارى و امور جزر و مدى ســازمان نقشه بردارى 
کشور به وضعیت تراز آب دریاچه ارومیه در سال هاى 98 
و 99 اشاره کرد و افزود: در بهار سال 1399 تراز این حوضه 
1271/90 مترى را تجربه کرد که نسبت به سال گذشته 
10 سانتیمتر کاهش نشان داد و در انتهاى تابستان تراز به 

1271/5 متر رسید. 
وى تأکید کرد: بر اساس آخرین داده هاى دریافت شده از 
«ماهواره جیسون 3» تراز آب دریاچه ارومیه در سه ماهه 
اول سال 1400 نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان 
30 سانتیمتر کاهش نشــان مى دهد که این امر به دلیل 
کاهش بارندگى و افزایش تبخیر نسبت به سال گذشته 

بوده است.

آنچه 2 دهه بر سر دریاچه ارومیه آمد

محمدجواد ظریف آخرین گزارش برجامى را به مجلس 
ارائه داد تا اعالم کند که بعد از این مســئولیت با دولت 

بعد است. 
غالمعلى رجایى، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسى درباره 
این موضوع گفت: به جرأت مى گویــم آقاى ظریف در 

تاریخ انقالب اســالمى مجرب ترین وزیر امور خارجه 
ایران بوده است و ســختى هایى را متحمل شد که واقعًا 
وصف ناشدنى است. شــخصیت او طورى نیست که از 
خودش تعریف کند و البته حوزه سیاســت خارجى هم 
مى طلبد که همه چیز گفته نشود اما اگر قرار به گفتن بود، 
معلوم مى شد که آقاى ظریف چه کارهایى براى کشورش 
انجام داد و منشأ چه خدماتى شــد و شاید اگر خاطرات 
هشت ســاله وزارتش را بنویسد، بســیارى از ناگفته ها 
بیان شود که البته در فایل صوتى به بخشى از آنها اشاره 

کرد.
این فعال سیاســى بیان کرد: من اگر جاى آقاى رئیسى 
بودم ظریف را در مقامش ابقا مى کــردم زیرا او نیرویى 
اســت که عالوه بر متخصص بودن، هرچه در توان دارد 
براى کشــورش مى گذارد یا اگر امکان وزیرى خارجه 
آقاى ظریف در دولت آینده وجود ندارد، امیدواریم آقاى 
رئیسى، آقاى ظریف را به عنوان دستیار ارشد خود در حوزه 

سیاست خارجى منصوب کند.

ویدیوى درگیرى بین نوجوانان و قمه کشى دخترى به نام 
«هلیا» در اصفهان عالوه بر فعال ســازى هشتگ براى 
هلیا، کاربران و ف عاالن اجتماعــى را به بحث درباره آن وا 

داشته است.
قمه کشــى آن هم توســط نوجوانى که درك درستى از 
خشونت ندارد، باعث شده تا کاربران با فعال سازى هشتگ 
هلیا (نام دختر قمه کش) در توییتر، نظرات خود را در این 

باره مطرح کنند.
وحید یامین پور، مجرى صداوسیما در توییتى با اشاره به 
این ماجرا نوشته : «نقل است که نادر ابراهیمى "هلیا" را از 
به هم ریختن حروف کلمه "الهى" ساخته. از دیدن کلیپ 

هنوز وحشت زده ام.»
در این میان برخــى از کاربران تربیــت والدین را مقصر 

دانســته اند. یک کاربر نوشــته: «واقعًا تربیت و خانواده 
مهمترین بخش زندگیه. هلیا رو خودمون قمه دادیم دستش 
وقتى به جاى تحصیل، عشق سالم و ازدواج، گفتیم هرجا 
دوست دارى برو هرکارى دلت مى خواد بکن جوونى کن 
آزاد باش.» عده اى از فعاالن اجتماعى هم خواســتار پاك 
کردن ویدیوى وایرال شده از هلیا هستند. این دسته کاربران 
معتقدند که هلیا در سنى با روحیه اى شکننده قرار دارد که با 
دست به دست شدن دعوایش ممکن است به آینده و افکار 

او لطمه وارد شود.
تعدادى از کاربران هم گفته اند با انتشار این نوع کلیپ ها، 
براى نوجوانان دیگر هم الگوســازى مى شود و این افراد 
کم سن وسال هم پا در مسیر هلیا گذاشته و هزاران هلیاى 

قمه کش ساخته خواهد شد.

محققان در تالش براى بازسازى شجره نامه خانوادگى 
خالق تابلوهاى «مونالیزا» و «شام آخر»، دریافتند این 
هنرمند معروف ایتالیایى 14 نواده مستقیم و زنده داردکه 

جوان ترین آنها یکساله است.
این یافته هاى غافلگیرکننده حاصل پروژه اى است که 
از دهه 1970 میالدى با هدایــت دو تاریخدان هنر به 
نام هاى «الساندرو وزوسى» و «اگنس ساباتو» با هدف 
بازســازى شــجره نامه «داوینچى» و درك بهتر نبوغ 
این هنرمند استثنایى کلید خورد، هنرمندى که اگرچه 
هیچگاه ازدواج نکرد و بچه دار نشد اما دستکم 22 برادر 

ناتنى داشت. 
 محققان در این پروژه کرومــوزوم ایگرگ که از پدر به 
پسر مى رسد را در خاندان داوینچى دنبال مى کردند که 
به گفته وزوسى به مدت 25 نسل در این خانواده تقریبًا 

بدون تغییر باقى مانده بود.
محققان در ســال 2016 هم 35 قــوم و خویش زنده 
داوینچى شامل چند نفر از نسب مادرى او را شناسایى 
کردند کــه البته عمدتــًا از نوادگان غیرمســتقیم وى 
بودند. آن زمان ادعا شــد یکى از معروف ترین نوادگان 
غیرمســتقیم داوینچى «فرانکو زفیرلى»، فیلمســاز 

برجسته ایتالیایى است که در سال 2019 درگذشت.
این محقــق درباره نوادگان مســتقیم و زنده داوینچى 

که به تازگى کشف شــده اند، مى گوید: آنها بین یک تا 
85 سال ســن دارند. در وینچى زندگى نمى کنند اما در 
شهرهاى اطراف ساکن هستند که دورترینشان ورسیلیا 
در ساحل توسکانى است. آنها مشاغل معمولى دارند و 
کارمند، نقشه بردار و صنعتگر هستند.DNA این 14 نفر 
در ماه هاى آتى از طریق مقایســه با کروموزوم ایگرگ 

اجدادشان، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد.
بازیابى و تأیید کروموزوم ایگــرگ داوینچى مى تواند 
اطالعات جدیدى درباره خاستگاه جفرافیایى و سالمت 
ژنتیکى خاندان وى آشکار کند. از لحاظ نظرى، داده هاى 
زیستى جدید درباره داوینچى همچنین مى تواند به تأیید 

اصالت آثار وى نیز کمک کند.

«# هلیا» فعالً داغ است اگر جاى رئیسى بودم ظریف را ابقا مى کردم

14 نواده «داوینچى» زنده هستند!

چرا ایتالیایی ها در ایران طرفدار دارند؟

اسلحه قالبى در فوتبال ایران سوژه شد

امیر حاج رضایی، کارشــناس شناخته شــده فوتبال در 
پاسخ به این سئوال خبرنگار روزنامه «اعتماد» که چرا 
تیم ایتالیا، قهرمان یورو2020 در ایران طرفداران زیادي 

دارد به خوش تیپی آنها اشاره کرد و گفت: 
 بخشی به خود فوتبال ربط دارد و بخشی به فوتبال ربطی 
ندارد. آنها خوش قیافه و خوش لباس هستند و این تأثیر 
می گذارد. آدم زیبایی را دوست دارد. من در دوران جوانی 
یک کالس مربیگري رفتم در جنوب فرانسه و در همان 

حین فرصت شــد یک تور یک روزه برویم ایتالیا. واقعًا 
وقتی نگاهشان می کردیم، احساس می کردیم یک جور 
خاصی  هستند. مردم منطقه اي که ما رفتیم به نحوي زیبا 
بودند که روي آدم تأثیر می گذاشت. در مورد فوتبالشان 
هم که بایــد گفت آنها بــه همراه آلمــان دومین تیم 
پرافتخار دنیا از نظر کســب جام هستند. به همین دلیل 
ظرافت هاي فوتبال و زیبایی هاي فوتبالشان تأثیرگذار

 بود.

در یکى از رقابت هاى دوشــنبه شــب لیگ دسته اول 
بازیکنان تیــم مقابل وقتــى متوجه اســلحه یکى از 
همراهان تیم حریف شــدند، قضیه را بــه ناظر بازى 
گزارش دادند و پس از بررســى ماجرا مشخص شد که 

اسلحه قالبى است. 
حاال اینکه چرا این فرد مسئول در یکى از تیم هاى لیگ 

برترى از اسلحه قالبى اســتفاده کرده بود را نمى دانیم 
اّما همین مسئله باعث ایجاد حاشیه شد و براى دقایقى 

بازى را تحت الشعاع قرار داد.  
 از این دست اتفاقات معموًال خیلى کم در لیگ دسته اول 
رخ مى دهد اما به قول ظریفى فوتبال ما فقط اســلحه 

کمرى را کم داشت که آن هم پیدا شد!

شاید براى خیلى ها باورش سخت باشد، شهیدمرتضى 
آوینى که در سال هاى بعد از شهادتش مدام در رسانه ملى 
تحسین شده، زمانى نه چندان دور و در دوران حیاتش، 

دچار ممنوعیت صدا و تصویر در این رسانه بود.
مستند «خنجر و شقایق» در اوایل شروع جنگ بوسنى 
به کوشش تیمى از  حوزه هنرى همچون نادر طالب زاده، 
حسین بهزاد و رضا برجى و با نریشن هاى مرتضى آوینى 

تولید شد ولى در ابتدا از رسانه ملى پخش نشد.

رضا برجى در چرایى توقیف مستند «خنجر و شقایق» به 
روزنامه «فرهیختگان» گفت: مستند «خنجر و شقایق» 
به این دلیل پخش نمى شد که صدا و تصویر آقاى آوینى 
در صداوسیما ممنوع بود، بخاطر همین قسمت هایى از 
فیلم را که نریشن نداشت به عنوان گزارش خبرنگاران 

اعزامى صداوسیما به بوسنى پخش کردند!
برجى ادامه داد: این دعواى میان مدیران وقت سازمان و 
آوینى از قبل بود. ما براى تولید مستند «خنجر و شقایق» 

خیلى سختى کشــیدیم ولى صداوسیما چهار قسمت از 
ده قســمتى را که به آنها داده شــد، کات زدند و به اسم 
خودشان منتشر کردند که این منجر به عصبانیت ما شده 
بود و بعد مسائل و مشــکالتى که در زمان جنگ گاهى 
عامدانه از طرف ســازمان براى بچه ها پیش آمده بود، 
تلنبار شده بود و این اتفاقى که براى این مستند رقم خورد 
مثل یک جرقه اى بود که باعث ترکیدن آن عصبانیت ها 

و ناراحتى هاى تلنبارشده، شد.

روایتى  از ممنوعیت صدا و تصویر شهیدآوینى در صداوسیما
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نماز جمعه برگزار نمى شود
سـتاد برگزارى نماز جمعـه اصفهـان در اطالعیه اى 
اعالم کرد: به علت قرار گرفتـن اصفهان در وضعیت 
قرمز کرونایى و بر اسـاس مصوبه سـتاد ملـى مبارزه 
با کرونا، نماز جمعه شـهر اصفهـان روز جمعه 25 تیر 

برگزار نمى شود.

رابطه معنادار
فرماندار شهرستان آران و بیدگل در نشست ساماندهى 
امـور جوانان ایـن شهرسـتان گفت: ترویـج فرهنگ 
ازدواج آگاهانه، عاقالنه، آسان و پایدار در بین جوانان 
ایران زمین ضرورت دارد. اسماعیل بایبوردى با تأکید 
بر ترویج «سواد ازدواج» و «سواد مهارت هاى زندگى» 
براى جوانان شهرسـتان آران و بیـدگل گفت: به نظر 
مى رسد بین عوامل اقتصادى و ازدواج زودهنگام و به 
موقع جوانان رابطه معنادارى وجود دارد. وى تعداد ثبت 
ازدواج در سه ماهه نخست سـال جارى در شهرستان 
آران و بیدگل را 105 مورد اعالم کرد و افزود: در سال 
1399، تعداد 559 ازدواج در دفترخانه هاى شهرستان 
آران و بیدگل ثبت شـده کـه 111 مورد ثبـت ازدواج 

مربوط به سه ماه نخست سال 1399 بوده است.

توزیع  ده ها هزار لیتر آب
به گفته مدیر سـامانه ارتباط با مشـتریان شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان، روز سه شـنبه 22 تیر ماه 
جارى، 197 هزار لیتر آب از طریق 24 تانکر سـیار در 
سطح شهر اصفهان توزیع شـد. عباس عباسى خاك 
گفت: بیمارستان صدوقى و خیابان هاى مهر، مهران، 
22 بهمن، درخشان، رهنان، غرضى، خردمند، گلستان، 
مولوى، رباط و باهنر روز سه شـنبه توسط تانکرهاى 
سیار آبرسانى شدند. وى افزود: آبرسانى سیار به نقاط 
مختلف سطح شهر اصفهان تا رفع مشکل کم آبى ادامه 
دارد و روز چهارشنبه نیز آبرسانى سیار به خیابان هاى 
رباط، درخشان، مقداد، کاشانى، آل محمد، ملک، کوى 
امام، خسـروپور و محله هاى یزدآباد، ابریشم، انصار و 

مسکن مهر افجد در شهر فالورجان انجام شد.

پشت خط اشغال 122 نمانید 
درپى افزایش بى سابقه تماس هاى مردمى با سامانه 
ارتباط بـا مشـتریان آبفاى اسـتان اصفهـان، لینک 
ارتباط با سامانه 122 در پرتال این شرکت راه اندازى 
شد.  برهمین اساس از این پس شهروندان مى توانند 
به نشـانى www.abfaesfahan.ir مراجعه و 
محل حوادث یا قطع احتمالى آب و خدمات فاضالب 

را ثبت و پیگیرى کنند.

خرید 13 هزار ُتن گندم 
تاکنون حـدود 13 هزار ُتـن محصول از گنـدم کاران 
اسـتان اصفهان خریدارى شده اسـت. مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: از ابتداى فصل 
خرید تضمینى گندم از خـرداد تاکنون این مقدار گندم 
به ارزش 650 میلیارد ریال از 1600 گندمکار استان در 
قالب 3120 محموله خریدارى و مطالبات به حسـاب 
کشاورزان واریز شده است. محسن ضیائى افزود: عمده 
گندم هاى خریدارى شده از شهرستان هاى اردستان، 

کاشان و آران و بیدگل به سیلو ها تحویل شده است.

اتوبوس هاى جدید
 به خط مى شوند

از هفته آینده، 45 دسـتگاه اتوبوس جدید به ناوگان 
حمل و نقل عمومِى اصفهان اضافه مى شود. رئیس 
سازمان اتوبوسرانى شهردارى اصفهان از مشکالتى 
چون فرسودگى شدید ناوگان اتوبوسرانى اصفهان و 
اتمام قرارداد و تعهد بخش خصوصى خبر داد و گفت: 
نیمى از اتوبوس هاى ناوگان عمومى هم حذف شده 
است. عباسـعلى روحانى البته از انعقاد قرارداد جدید 
اتوبوسـرانى با بخـش خصوصـى بـراى جایگزین 
سـازى اتوبوس هاى جدید با اتوبوس هاى فرسـوده 
سـخن گفت و افـزود: 45 دسـتگاه اتوبـوس جدید 
خریدارى شـده اسـت که از هفته آینـده وارد چرخه  

خدمت مى شود.

خبر

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: تاکنون در استان اصفهان حدود 340 هزار نفر یک 
دوز واکسن کرونا و حدود 122 هزار نفر دو نوبت واکسن 
دریافت کردند، به این ترتیب در مجموع حدود 462 هزار 

نفر در استان اصفهان واکسن کووید 19 دریافت کردند.
رضا فدایى با بیــان اینکه تاکنون حــدود 9/1 درصد از 
جمعیت اســتان اصفهان در مقابل بیمــارى کووید 19 
واکسینه شــدند، ادامه داد: حدود 6/7 درصد از جمعیت 
مردم اســتان اصفهان یک نوبت و حدود 2/4 درصد از 

مردم استان اصفهان دو نوبت واکسن دریافت کردند.
فدایى با اشاره به اینکه روز شنبه محموله جدید واکسن 

را دریافت کردیم، اضافه کرد: در حال حاضر واکســن 
ســینوفارم چین براى انجام واکسیناســیون اســتفاده 

مى شود.
وى با اشاره به سوش غالب کرونا در اصفهان، تأکید کرد: 
از نظر عالئم بالینى در حال حاضر بســیارى از مراجعان 
مبتال به کرونا در اصفهان به کرونا دلتا مبتال هستند و دلتا 

کرونا سوش غالب ابتال در کشور است.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: افراد باید در صورت مشاهده عالئم ابتال به کرونا 
سریع به پزشک مراجعه کنند و در خانه قرنطینه شوند تا 

بیمارى کنترل شود.

مدیر آبفاى منطقه 4 اصفهان گفت: در تابستان امسال به 
دلیل کاهش فشار آب در شبکه توزیع، برخى از ساکنان 
شــرق خیابان مولوى با قطعى و کاهش شدید فشار آب 

مواجه شدند.
محمد جمشیدیان با بیان اینکه خیابان مولوى مرتفع تر از 
بقیه نقاط در منطقه 4 است، تصریح کرد: در چند سال اخیر 
به دلیل موقعیت توپوگرافى خیابان مولوى، ساکنان این 
منطقه در زمان اوج مصرف، مشکل کمبود آب را تجربه 
مى کردند، به همین دلیل اصالح شبکه آبرسانى بخشى 

از خیابان مولوى در دستور کار قرار گرفت.
وى اظهار داشت: با اجراى عملیات اتصال خطوط فرعى 

به خطوط اصلى، مشکل قطعى آب در ساعات غیر اوج 
مصرف در شرق خیابان مولوى رفع شد.

وى افزود: عملیات اتصال خط آبرسانى خیابان مولوى 
با قطر 200 میلیمتر به شبکه توزیع آب کوچه 35 ویس 
با قطر 100 میلیمتر از ساعت 30 دقیقه بامداد سه شنبه 
22 خرداد ماه سال جارى، توســط امورآبفاى منطقه 4 

اصفهان انجام شد.
گفتنى است هاشم امینى ، مدیرعامل شرکت آبفا استان 
اصفهان طى بازدید میدانى از روند آبرســانى با تانکر و 
اجراى عملیات اصالح شبکه خیابان مولوى، از کارکنان 

آبفاى منطقه 4 تقدیر و تشکر کرد.

رفع مشکل قطعى آب در 
خیابان مولوى 

دلتا، سوش غالب ابتال به 
کرونا در اصفهان

فرمانده انتظامى استان از کشف 886 کیلو و 370 گرم انواع مواد مخدر در عملیات 
مسلحانه مأموران پلیس مبارزه بامواد مخدر این فرماندهى خبر داد. 

ســردار محمدرضا میرحیدرى بیان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان 
جنوبى با اشراف باالى اطالعاتى از تردد سوداگران مرگ در یکى از محورهاى فرعى 
شهرستان نایین مطلع و بالفاصله موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان 

اطالع دادند.
وى افزود: بالفاصله گروهى ازمأموران مجرب پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان 
نیز وارد عمل شدند و یک وانت مزدا متعلق به سوداگران مرگ را که در محور فرعى 

نایین-انارك تردد مى کرد شناسایى کردند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه داد: مأموران براى توقف خودرو و دستگیرى 
قاچاقچیان وارد عمل شدند که ســوداگران مرگ در تاریکى شب به سمت پلیس 
تیراندازى کردند و درگیر شدند. سرانجام پس از درگیرى متقابل و تیراندازى پلیس 
به سوى سوداگران مرگ ، قاچاقچیان که عرصه را برخود تنگ دیدند خودروى حامل 

مواد را رها کردند و در تاریکى شب متوارى شدند.
سردار میرحیدرى گفت: در بازرسى از وانت مزدا 860 کیلو و 400 گرم تریاك، 13 

کیلو و 740 گرم مرفین و 12 کیلو و 230 گرم هروئین کشف شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: این سوداگران مرگ شناسایى شده اند و به 

زودى دستگیر مى شوند.

درگیرى مسلحانه پلیس اصفهان با 
سوداگران مرگ 

معاون اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اکنون به 
دلیل سرکوب قیمت مرغ توسط دولت، مرغداران 
تولید را کاهش داده اند، گفت: مشــکل مرغ در 

اصفهان تا دو هفته آینده حل مى شود.
حسن قاضى عســگر در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: هوشمندســازى در حوزه مرغ کار بســیار 
پیچیده اى بود که بیش از یکســال طول کشید، 
اکنون یک هفته است که سیستم رهتاب براى 
مرغ کامًال راه اندازى شده و خروجى آن نیز بسته 
شده است، به طورى که مصرف کنندگان فقط 
با اصفهان کارت و یا کارت رهتاب مرغ دریافت 
کرده و سیستم کامًال نشان مى دهد چه کسى و 

چه مقدار مرغ خریدارى کرده است.
معاون اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مشکل 
کنونى حوزه مرغ کشورى بوده و صرفاً به مدیریت 
استان مربوط نیست، افزود: براى مدیریت مرغ 
در کشور با توجه به تصمیمى که مبنى بر ارزان 
کردن مرغ گرفته شــده، قیمت مرغ را سرکوب 

کرده اند، اکنون بر اساس ادعاى مرغداران و تأیید 
کارشناسان الزم اســت قیمت مرغ زنده حداقل 
هزار تومان افزایش یابد تا تولید کننده براى تولید 

مرغ انگیزه کافى داشته باشد.
قاضى عسگر ادامه داد: از طرف دیگر در شرایط 
کنونى، تولیــد کنندگان، تولید مــرغ را کاهش 
داده اند، به عنوان نمونه در ســه روز گذشته باید 
حداقل 1700 تن مرغ در اصفهان تولید و عرضه 
مى شد که متأسفانه فقط در حدود 1200 تن مرغ در 
استان توزیع شده است. در سیستم هوشمند میزان 
تولید مرغ، تحویل آن به پایانه مرغ زنده و از آنجا 
به کشتارگاه و تحویل به حدود 1400 مرغ فروش 
اصفهان کامًال قابل مشــاهده است. این سامانه 

بسیار مدرن بوده و در خاورمیانه بى نظیر است.
وى گفت: مشــکل کنونى این اســت که با این 
میزان تولید، هر فروشــنده به طور متوسط 150 
تا 200 کیلوگرم مرغ دریافت مى کند، این میزان 
نمى تواند هزینه هاى فروشــنده مــرغ را تأمین 

کند، بنابراین مســائل حوزه تولید، باید ارزیابى 
شــده و حتى پیشنهاد شده گوشــت شتر مرغ و 
بوقلمون نیز در سامانه رهتاب عرضه شده تا مرغ 
فروشان با فروش این محصوالت بتوانند بخشى 

از هزینه هایشان را تأمین کنند.
معاون اســتاندار اصفهان تأکید کــرد: پیش از 
این برخى افراد با عنــوان «کارمزدى ُکش» که 
همان دالالن حوزه مرغ بودند، مرغ را از مرغدار 
خریدارى مى کردند و با قیمــت چند برابرى در 
اختیار کشتارگاه قرار مى دادند که منجر به افزایش 
چند برابرى قیمت مرغ مى شد، اما اکنون مرغ از 
مرغدارى مستقیمًا به تعاونى مرغداران و از آنجا 

به پایانه مرغ زنده ارائه مى شود.
قاضى عسگر ادامه داد: پیش از این سه ماه طول 
مى کشید پول مرغداران پرداخت شود و در این 
بین مصرف کننده ضرر مى کرد، اکنون در کمتر 
از ســه روز پول مرغدار نقد شده و مى تواند براى 
تولید اقدام کند. این سیســتم نیز همچون همه 

سیستم هاى جدید ایراداتى دارد که در پى رفع آن 
هستیم، اما باید سیاست هایى نیز براى افزایش 

تولید به کار گرفته شود.
وى گفت: از یک طرف دولــت در تأمین نهاده 
با مشــکل رو به رو بوده و همزمــان مى خواهد 
مرغ ارزان به دست مردم برساند و از طرف دیگر 
اجازه ورود بخش خصوصى بــه این حوزه را نیز 
نمى دهد، به دنبال آن هســتیم که در اصفهان 
بخش خصوصى نیز به تولیــد و توزیع مرغ ورود 
کند، اگر این مهم انجام شود قیمت مرغ آزاد هر 
کیلو 37 هزار تومان خواهد شد که برخى از افراد 
جامعه توان خریــد آن را دارند، مرغ یارانه اى نیز 
به افراد دهک هاى پایین تر ارائه مى شــود، حتى 
مى توان یارانه مرغ را به صورت نقدى به دست 

مردم رساند.
معاون اســتاندار اصفهان تأکید کرد: امید است 
مشکل مرغ در استان اصفهان تا دو هفته آینده 

بر طرف شود.

مشکل مرغ در اصفهان تا 2 هفته دیگر 
حل مى شود

معاون استاندار: به دنبال آن هستیم بخش خصوصى به تولید و توزیع ورود کند، 
که در این صورت هر کیلو مرغ 37 هزار تومان خواهد شد

استاد فیزیولوژى ورزش دانشکده علوم ورزشى دانشگاه اصفهان گفت: 53 تا 59 درصد از مردم این 
استان دچار کم تحرکى هستند که بزرگ ترین تبعات حاصل این کم تحرکى افزایش بیمارى هاى 

مختلف از جمله قلبى عروقى، دیابت، امراض ریوى و سکته است.
محمد فرامرزى افزود: در صــورت افزایش 20 درصدى فعالیت هاى بدنــى در مجموع مى توان 
ساالنه از مرگ 10 هزار و 717 نفر در ایران جلوگیرى کرد که این تعداد در مورد استان اصفهان 678 
مرگ در سال اســت. فرامرزى با ارائه راهکارى در این ارتباط خاطرنشان کرد: داشتن یک برنامه 
ملى متناظر با آن برنامه استانى مؤثر که باعث معکوس شدن روندهاى نامطلوب فعلى و کاهش 
ناهمگون در کم فعالیتى فیزیکى شــود نیاز داریم. فرامرزى افزود: بیمارى هاى مزمن هم اکنون 
تهدیدى براى سالمت و طول عمر مردم کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران است که به دنبال 
آن در کشورهاى واقع در حوزه مدیترانه شــرقى از جمله ایران بیمارى هاى قلبى عروقى، امراض 

مزمن ریوى، سکته و دیابت نوع 2 علل اصلى مرگ و میر را تشکیل مى دهد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: به نظر مى رسد استفاده از الگوى جهانى و برنامه راهبردى سازمان 
جهانى بهداشــت براى توســعه فعالیت هاى بدنى در ارتقاى سالمت و توســعه پایدار جوامع و 
بومى سازى الگو (مدل) بتواند در ایجاد آینده اى سالم تر و جامعه اى فعال تر در همه جاى کشور از 

جمله استان اصفهان راهگشا باشد.

باتوجه به پرتراکم بودن جمعیت شهرستان خمینى شهر در استان اصفهان از زمان 
شیوع کرونا تاکنون ، این بیمارى اکنون در وضعیت نزدیک به بحران است.

رئیس بیمارستان 9 دى خمینى شهر گفت: این شهرستان با جمعیت 380 هزار نفر 
پرتراکم ترین شهرستان استان و دومین شهرستان پرتراکم کشور است و پتانسیل 

بروز و شیوع کرونا را دارد.
دکتر جنگجو، مشارکت تمام دستگاه ها، ارگان ها و مردم را در مدیریت و کنترل این 
بیمارى تا موج چهارم مؤثر دانســت و افزود: هم اکنون تست کروناى 41 درصد از 
موارد مشکوك مثبت اعالم مى شود و در مجموع 66 بیمار هم در بیمارستان منظریه 

خمینى شهر بسترى هستند.

خمینى شهر در مرز بحران کرونایى

59 درصد از مردم استان اصفهان کم تحرکند

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 115 هکتار از مراتع این استان از ابتداى سال 
تاکنون و بیشتر در مناطق جنوبى و غربى طعمه حریق شده است.

منصور شیشه فروش افزود: در سال جارى 30 فقره آتش سوزى در مراتع استان اصفهان رخ داد و با 
توجه به افزایش دما، بروز دوباره چنین حوادثى در روزهاى پیش رو دور از ذهن نیست.

وى با بیان اینکه وزش بادهاى گرم در بیشــتر مناطق استان گستره آتش سوزى در منابع طبیعى 
و به ویژه مراتع را بیشتر کرده اســت اظهار کرد: کاهش رطوبت خاك از دیگر علل بروز حریق در 

مراتع به شمار مى رود.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه میزان خشکسالى سال جارى در نیم قرن 
اخیر بى سابقه بوده است اضافه کرد: خشک شدن گیاهان و علوفه در سطح مراتع از دیگر عوامل 

مؤثر در افزایش آتش سوزى ها محسوب مى شود.
شیشه فروش با تأکید بر توجه هرچه بیشتر به موضوع حریق در عرصه هاى طبیعى از سوى نهادهاى 
محلى و منطقه اى در شهرستان ها گفت: ارتقاى تجهیزات مرتبط با اطفاى حریق و امدادرسانى از 
جمله ضروریات در شهرها و روستاهاست که باید با محوریت و هماهنگى فرماندارى ها انجام شود.

آتش به جان 115 هکتار از 
مراتع استان اصفهان در سال جارى

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان با بیان اینکه بارش هاى 
پاییز امسال دیرهنگام خواهد بود، اظهار داشــت: این وضعیت سبب استمرار دوره 
خشکسالى و کم آبى اى خواهد شد که از ابتداى سال زراعى کنونى (مهر 1399- 
شهریور 1400) استان را در بر گرفته است و این وضعیت در پاییز پیش رو نیز ادامه 

دار و طوالنى خواهد بود.
نوید حاجى بابایى در گفتگو با «مهر» با بیان اینکه خشــکى، کم آبى و تنش آبى 
استان دستکم تا نیمه اول پاییز 1400 ادامه خواهد داشت، افزود: این شرایط، تشدید 
خشکسالى از نوع هواشناسى را به دنبال دارد اما هنوز درباره شدت آن نمى توان اظهار 
نظرى داشت، آنچه از هم اکنون قابل پیش بینى است این است که بارش هاى پاییزى 

دیرهنگام خواهد بود و از نیمه دوم پاییز بارندگى هاى مؤثر رخ خواهد داد.
و  توســعه  معــاون 
پیــش بینــى اداره کل 
اســتان  هواشناســى 
اصفهان با اشاره به اینکه 
ســال جــارى تاکنون 
تابســتان گرمى را پشت 
سر گذاشــتیم، ابراز کرد: 
این روند تا پایان تابستان 
نیز ادامه دار خواهد بود و 
مناطق غربى استان از جمله شهرستان هاى خوانسار، گلپایگان، داران و فریدونشهر 
و نیمه شمالى به ویژه اردستان، نطنز و کاشان و نواحى مرکزى اصفهان بیشترین 

افزایش دما را نسبت به میانگین دمایى نرمال خواهند داشت.
حاجى بابایى خاطرنشان کرد: دماى مناطق نامبرده تا پایان مردادماه بین 2 تا 3 درجه 
سانتیگراد فراتر از نرمال خواهد بود؛ براى مثال دماى کالنشهر اصفهان در این فصل 
از سال به 39 درجه سانتیگراد مى رسید اما امسال در این روزها دماى 41 و 42 درجه 

سانتیگراد را تجربه مى کند.
وى با بیان اینکه وضعیت دمایى مناطق شرقى در این مدت نرمال پیش بینى مى شود، 
اظهار کرد: در مجموع تابستانى گرم تر از معمول خواهیم داشت که سبب افزایش 

میزان تبخیر و مصرف آب و برق بیشتر از حد معمول خواهد شد.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان همچنین به وضعیت 
گرد و غبار روزهاى اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: پدیده باد و گرد و خاك را همه ساله 
در تابستان به ویژه در ماه هاى خرداد، تیر و مرداد شــاهد هستیم که به طور عمده 
نواحى شرق، شمال استان را در برمى گیرد اما امسال سالى کم بارش و کم آب بوده 
و متأسفانه شدت خشکسالى در سطح استان به ویژه در مناطق شرقى استان افزایش 
یافته است و همین امر سبب افزایش روزهاى غبارآلود در اصفهان در تابستان امسال 

شده است.
حاجى بابایى با بیان اینکه پدیده گرد و خاك در اصفهان تا پایان مردادماه ادامه دارد و 
تعداد روزهاى غبارآلود افزایش خواهد یافت، گفت: خوشبختانه امسال شدت وزش 
باد کمتر بوده که از این رو شرایط خیزش گرد و خاك بحرانى را تاکنون نداشتیم اما 

تعداد روزهاى غبار آلود این خطه از حد معمول بیشتر شده است.

استمرار خشکسالى در اصفهان
 تا نیمه اول پاییز 

تحویل کارخانه پلى اکریل اصفهان به هیئت مدیره، در جلســه اى با 
حضور نمایندگان شــرکت پلى اکریل، نمایندگان هیئت حمایت از 
صنایع و نمایندگان نیروى انتظامى و دادستانى اصفهان صورت گرفت.
در جلسه اى که با حضور اعضاى هیئت حمایت از صنایع، نمایندگان 
شرکت پلى اکریل و نماینده دادستان اصفهان در دفتر حمایت از صنایع 

برگزار شد، مقرر شد شرکت پلى اکریل به هیئت مدیره و مدیران این 
شرکت تحویل داده شود.

در این جلسه مقرر شد هیئت مدیره شرکت، در مجموع مبلغ 61 میلیارد 
تومان بدهى خود به بانک ها و هیئت حمایت از صنایع را طى سه فقره 
چک پرداخت کند. همچنین مقرر شــد در زمان تحویل شرکت به 
اعضاى هیئت مدیره، نمایندگان دادســتانى و نیروى انتظامى نیز 
حضور پیدا کنند. همچنین مدیران شرکت و نماینده دادستان اعالم 
کردند شکایت هاى مطرح شده علیه هیئت حمایت از صنایع که توسط 

مدیران پلى اکریل مطرح شده بود، مسترد شود.

عالوه بر این، هیئت حمایت از صنایع نمایندگانى را جهت تحویل و 
تحول کارخانه معرفى کرد و مقرر شد این نمایندگان تا تحویل کامل 
کارخانه پلى اکریل و واحد الیاف مصنوعى، در محل کارخانه حضور 
داشته باند و بعد از اتمام فرایند تحویل و تحول، نمایندگان هیئت باید 
کلیه اموال و اسناد و نیروى انسانى را به هیئت مدیره تحویل دهند و 

محل کارخانه را ترك کنند.
گفتنى اســت، شــرکت پلى اکریل طى نامه اى، تصمیمات جلسه 
تنظیمى ما بین اعضاى هیئت حمایت وزارت صمت و هیئت مدیره 

شرکت را به سازمان بورس اعالم کرد.

توافق مجدد هیئت حمایت با 
هیئت مدیره پلى اکریل
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کیهان کلهر نوازنده شناخته شده موسیقى ایرانى 
با انتشار مطلبى از برگزارى تازه ترین کنسرت خود 
در روز ششم مرداد ماه سال جارى در قالب یک 

اجراى آنالین خبر داد.
تازه ترین کنسرت آنالین کیهان کلهر با همراهى 
اردال ارزنجان نوازنده ترکیه اى ساز باغالما پیش 

روى مخاطبان قرار داده خواهد شد.
صفحه رســمى کیهان کلهر با اعــالم این خبر 
نوشت: «به اطالع شــما عزیزان مى رسانیم که 
پس از سه کنسرت آنالین کیهان کلهر در موزه 
آبگینه و کاخ چهلســتون و خانه اتحادیه این بار 
به همراهى اردال ارزنجان به تاریخ ششم مرداد 
ماه، رأس ساعت 21 و 30 دقیقه در خدمت شما 

مخاطبان گرانقدر هستیم.» 
کیهان کلهر و اردال ارزنجان طى سال هاى اخیر 
کنســرت هاى متعددى را در ایران و کشورهاى 
مختلف برگزار کرده بودند که اغلب این برنامه ها 

با استقبال خوب مخاطبان نیز مواجه شده بود.

باالخره از «قهرمان» اصغر فرهادى رسماً در جشنواره کن 
رونمایى شد تا این فیلمساز زاده خمینى شهر، یک اثر قابل 
تأمل دیگر را به کارنامه پربارش اضافه کند. «قهرمان» 
حاال به پشــتوانه چندین و چند نقد مثبت از رسانه هاى 
معتبر بین المللى چشم به نخل طالى یکى از مهمترین 

فستیوال هاى فیلم دنیا دارد.
مراســم فرش قرمز فیلم ســینمایى «قهرمان» پیش از 
نخستین نمایش آن در بخش مسابقه هفتاد و چهارمین 
جشنواره فیلم کن عصر روز سه شــنبه به وقت تهران با 

حضور اصغر فرهادى برگزار شد.
فرش قرمز و رونمایى از «قهرمان» در فســتیوال فیلم 
کن در حالى برگزار شــد که غیبت تعــدادى از عوامل و 
بازیگران فیلم به خصوص محسن تنابنده در این مراسم 
سئوال برانگیز شد. طبق شنیده ها علت این غیبت تأخیر 
در صدور ویزا از سوى ســفارت فرانسه و طوالنى شدن 
مراحل ادارى صدور ویزا بوده، تا از بازیگران «قهرمان» 
تنها سارینا فرهادى و امیر جدیدى در این مراسم حضور 

داشته باشند.
پیش از آنکه امیر جدیدى، سارینا فرهادى و دیگر عوامل 
تولید «قهرمان» به شکل رسمى روى فرش قرمز بروند، 
فرهادى جلوى دوربین جشنواره رفت و در یک گفتگوى 
کوتاه دو دقیقه اى از حس و حال بازگشــتن به کن گفت. 
او گفت: باورم نمى شد بتوانند این فستیوال را با این تعداد 
تماشاگر برگزار کنند. با این تعداد حاضران و این بیمارى 

همه چیز خوب کنترل شده است.
وى افزود: با هر فیلمى که مى سازم تجربه ام باال مى رود. 
گرچه این فیلم ها در مسیر مشابه هستند ولى با هر فیلم 
دنیاى جدیدى را کشف مى کنم و همان مسیر را مى روم 
ولى ادعا این است که آدم باید بتواند فیلم به فیلم عمیق تر 

شود و جزییات بیشترى را کشف کند.
خبرنگار از فرهادى پرسید فیلم شما هم ایرانى هم جهانى 
است، فرهادى توضیح داد: هدف اصلى من براى نوشتن 
داستان این نبود ولى به طور ناخودآگاه در داستان است. 
بین خوبى و بدى یک خط مشخص وجود ندارد بلکه یک 
طیف است و حتى جاهایى تشخیص آنها سخت مى شود.

وى تأکید کرد: نیت من همیشــه این است که قصه اى 
که در ذهنم اســت بــه خوبى روایت کنــم که مخاطب 

خسته نشود.
جدیدى هم که همزمان با حضور فرهادى جلوى دوربین 
سرگرم گرفتن عکس و سلفى با تماشاگران و افراد حاضر 
کنار فرش قرمز بود، در گفتگو با دوربین جشنواره کن گفت: 
«کار کردن با آقاى فرهادى که قطعًا فوق العاده است. هم 
آدم از او هنر یاد مى گیرد و بیشتر و مهمتر از آن اخالق است 
که من از ایشان اخالق هم آموختم. بسیار براى لذتبخش 
و باعث افتخار است که در جشــنواره کن حضور دارم، به 

ویژه با فیلم آقاى فرهادى.»
همزمان با برگزارى فرش قرمز نمایش فیلم «قهرمان» 
ساخته جدید اصغر فرهادى در جشــنواره فیلم کن، آواز 
معروف «مرغ سحر» از محمدرضا شجریان طنین انداز 

شد.
 ترانه هاى روى فرش قرمز به انتخاب سازندگان فیلم ها 
پخش مى شود و اصغر فرهادى به یاد محمدرضا شجریان 
این ترانه را براى رونمایى از فیلمش انتخاب کرد. فرهادى 
پیش از این در دوره گذشــته نیز براى مراسم فرش قرمز 
فیلم «فروشنده» نیز موسیقى فیلم «دلشدگان» با صداى 

شجریان را براى مراسم خود انتخاب کرده بود.
در ادامه، گروه «قهرمان» روى فرش قرمز براى دوربین 
عکاسان ایســتادند و ســپس از پله هاى کاخ جشنواره و 
ورودى ســالن بزرگ لومیر باال رفتند؛ جایى که تیه رى 
فرمو، دبیر هنرى جشــنواره کن آنجا منتظر ایستاده بود. 
فرمو بسیار گرم از کارگردان محبوب کن استقبال کرد و 

بعد همگى با هم وارد سالن پر از تماشاگر شدند.
تماشاگران با دیدن فرهادى و گروه «قهرمان» به احترام 
آنها ایستادند و دقایقى براى همه دست زدند. کارگردان 
برنده اسکار براى همه دســت تکان داد و در حالى که به 
نظر مى رسید منقلب شده است، روى صندلى خود نشست. 
حوالى ساعت 18 روز سه شــنبه به وقت تهران نخستین 

نمایش «قهرمان» در کن 2021 آغاز شد.
در پایان اولین نمایش فیلم قهرمــان اصغر فرهادى در 
جشنواره کن، تماشاگران حاضر در سالن بیش از 5 دقیقه 

آن را تشویق کردند.

واکنــش منتقــدان در توییتر بــه فیلم 
«قهرمان»

فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادى پس از رونمایى در 
جشنواره کن با بازخورد مثبت منتقدان رو به رو شد و برخى 
آن را بهترین فیلم این کارگردان از زمان ساخت «جدایى» 
توصیف کردند. «دوید ارلیش» از مجله «ایندى وایر» در 
بخشى از نقدش درباره فیلم «قهرمان» نوشته: «این فیلم 
به اندازه «جدایى» غیرقابل پیش بینى و غم انگیز است. 
«قهرمان» الماس  تراش  نخورده فرهادى است، فیلمى 
فوق العاده که با هنرنمایى خیره کننده  امیر جدیدى همراه 

شده است.
«لى مارشال» منتقد نشریه اســکرین نیز در یادداشتى 
درباره نماینده سینماى ایران در بخش رقابتى کن آورده 
است: «"قهرمان" درامى به واقع قدرتمند است که با بازى 
چشــمگیر و مرکزى امیر جدیدى در نقش اصلى (رحیم) 
همراه شده است. "قهرمان" بار دیگر ثابت کرد که گرچه 
فرهادى یک نویسنده و کارگردانى مستعد براى ملودرام 
هاى پیچیده درباره مســائل اخالقى و احساســى است، 

آثارى که او در ایران مى سازد همیشه غنى تر هستند.»
«شارلوت پاوارد» هم در وبســایت رسمى جشنواره کن 
نوشت: خالق شاهکارى به نام «جدایى نادر از سیمین»، 
همانطور که درام اجتماعى مورد نظر خود را رشته به رشته 
مى بافد، اشاره اى جدى به سیستم مدیریتى پیچیده مى کند 
که با تقاضاى بیش از اندازه  مدارك مى تواند براى انسان 
عذاب آور و شکنجه کننده باشد. در چنین جامعه  خشک و 
کنترل شده اى، یک قهرمان مى تواند به راحتى تبدیل به 
یک انسان منفور شــود و بالعکس. اصغر فرهادى مانند 

همه  فیلم هایش، شــخصیت هاى داستانش را تا لب مرز 
سقوط مى برد.

«ددالین»، وبسایت معروف آمریکایى هم ضمن تحسین 
نقش آفرینى جذاب امیر جدیدى در نقــش «رحیم»، از 
«قهرمان» فرهادى به عنوان فیلمــى تأمل برانگیز یاد 
کرد که از زمان «جدایى نادر از سیمین»، ماهرانه ترین و 

صمیمانه ترین اثر این کارگردان است.
«هالیوود ریپورتر» هم نوشت: اصغر فرهادى کارگردان و 
فیلمنامه نویس، به لطف تجربه اى که در حوزه تئاتر دارد، 
مى تواند از جایى که فکرش را هم نمى کنید، درام بیافریند. 
پس از فیلم همه مى دانند که بــا بازى «پنه لوپه کروز» و 
«خاویر باردم» در اسپانیا ساخته شــد و چند فیلم کوتاه، 
فرهادى با فیلم «قهرمان» که فیلمى اعال درباره صداقت، 

آبرو و بهاى آزادى است، به وطنش برمى گردد.
همزمان با انتشــار واکنش هاى مختلف بــه فیلم اصغر 
فرهادى منتقد روزنامه «گاردین» یکى از افرادى است که 
فیلم را چندان نپسندیده و درباره آن نوشته: فیلم فرهادى 
یک داستان رئال اســت که کمى زیادى شلوغ و ناراضى 
کننده است. سوراخ هاى داستان در درام جدید کارگردان 
ایرانى که تالش مى کند از زندان و زیر بدهى بیرون بیاد، 
روى هم قرار مى گیرند. «قهرمان» فیلمى درگیر کننده و 
حتى کنجکاوى برانگیز است، اما سئوال من این است که 
آیا این شکل واقع گرایى در اصل براى پوشش داستانى نه 

چندان متمرکز است؟
«خاویر باردم»، بازیگر سرشناس اسپانیایى نیز در حاشیه 
فســتیوال کن امســال درباره تجربه خود از همکارى با 
فرهادى و شانس قهرمان براى بردن نخل طال گفت: او 
پادشاه است. فرهادى یک سینماگر شناخته شده است و 

شاید «قهرمان» نخل طال را از آن او کند.

رقباى «قهرمان» را بشناسید
در همین حال حامد سلیمان زاده نویسنده، منتقد و مدرس 
بین المللى سینما که با دعوت رسمى از سوى دبیر فدراسیون 
بین المللى منتقدان فیلم جهان (فیپرشى) داورى بخش هاى 
«دو هفته کارگردانان» و «هفته منتقدان» هفتاد و چهارمین 
دوره جشــنواره بین المللى فیلم کن را برعهده دارد و درام 
جدید فرهادى را دیده است مى گوید: فیلم فرهادى به نظر 
من فیلم موفقى  است.  او تأکید کرد: «قهرمان» تا این لحظه 
جزو پنج فیلم اول منتقدان اســت، فکر مى کنم از شانس 

خوبى هم براى دریافت جایزه نخل طال برخوردار باشد. 
این داور دربــاره جو ســالن لومیر هنــگام نمایش فیلم 
«قهرمان» عنوان کرد: جو سالن خیلى خوب بود، خیلى ها 
تحت تأثیر قرار گرفتند و فرهادى هم تشویق خوبى شد. 
اکثر مخاطبان فیلم فرهادى را موفق دانســتند و واکنش 

خوبى نشان دادند مخصوصاً منتقدان. 
سلیمان زاده درباره فیلم هایى که به نظر او رقیب «قهرمان» 
فرهادى هستند، خاطرنشان کرد: فیلم فرانسوى «آنِت» به 
کارگردانى «لئوس کاراکس» و فیلم «گزارش فرانسوى» 
ساخته «وس اندرسون» به نظر من رقیب هاى جدى براى 

«قهرمان» هستند.

سریال «دراکوال» جدیدترین ساخته مهران مدیرى در شبکه نمایش خانگى با حضور 
بازیگران سرشناس دنیاى هنر بعد از پخش 15 قسمت به ایستگاه پایانى رسید.

قسمت شانزدهم و پایانى سریال «دراکوال» سه شنبه 22 تیرماه در شبکه نمایش خانگى 
منتشر و پرونده این سریال بسته شد.

مهران مدیرى در قسمت هاى پایانى به ســریال بازگشته و دچار فراموشى شدید شده 
است. با زنده ماندن و بازگشــت کامران کامروا تکلیف ثروت از دست رفته همسران او 

نیز مشخص خواهد شد.
سریال «دراکوال» در سال 1399 ساخته شده و اولین قسمت آن در روز سوم فروردین 

1400 منتتشر شد. 
این سریال که در ژانر کمدى و خانوادگى مى باشــد با حضور بازیگران مطرح سینما و 
تلویزیون همچون مهران مدیرى، ویشکا آسایش، سیما تیرانداز، محمد بحرانى، اندیشه 

بهنام تشکر، نیما شعبان نژاد، گالره عباسى، احسان فوالدوند، 
امانى، گالره دربندى، مرتضى زارع، شکیال 
ســماواتى، مرجان مؤمنى، فرنوش نیک 
اندیش و حامد وکیلــى مقابل دوربین 

رفت.

مجموعه تلویزیونى «اپیدمى» به تهیه کنندگى ســعید کمانى که به 
روایت بحــران کرونا و تالش شــبانه روزى کادردرمــان و نیرو هاى 
جهادى براى مقابله با آن مى پردازد، در مراحل پایانى پیش تولید قرار 

دارد.
این مجموعه تلویزیونى که به صورت اپیزودیک خواهد بود، در ســه 
فصل تولید مى شــود که کارگردان فصل اول آن سید سجاد حسینى، 
کارگردان فصــل دوم محمد علیزاده و کارگردان فصل ســوم محمد 

صادق بکتاشیان هستند.
«اپیدمى» جدیدترین اثر در حال تولید خانه تولیدات جوان با محوریت 

کرونا و دالورى ها و جانفشانى هاى رزمندگان حوزه سالمت است 
که در مراحل پایانى بازنویسى نهایى فیلمنامه است و بازیگران آن 

به زودى مقابل دوربین خواهند رفت.
تاکنون حضور مهدى فخیم زاده به عنوان نقش اول این پروژه 

قطعى شده است.

اصغر فرهادى ایران را به نخل طالى کن مى رساند؟

«قهرمان» را پسندیدند... 

آرمان کیانى

بهنام تشکر، نیما شعبان نژاد، گالره عباسى، احسانفوالدوند، 
امانى، گالره دربندى، مرتضى زارع، شکیال
ســماواتى، مرجان مؤمنى، فرنوش نیک
اندیش و حامد وکیلــى مقابل دوربین

رفت.

 سالمت است 
 بازیگران آن 

 این پروژه 

کیهان کلهر
 کنسرت آنالین 
برگزار مى کند

«دراکوال» از خط پایان گذشت مهدى فخیم زاده 
به «اپیدمى» پیوست

شبنم مقدمى در گفتگو با فریدون جیرانى در برنامه کافه آپارات 
درباره موضوعات مختلف صحبت کرد. بخشى از صحبت هاى 

او را بخوانید:
■حســرت بازى کردن در کنار خسرو شــکیبایى که من را به 
بازیگرى عالقه مند کرد به دلم مانده. همچنین حسرت همکارى 
با داریوش مهرجویى، ناصر تقوایى و بهرام بیضایى را همیشه دارم. 
من وقتى به سینما رسیدم که خیلى دیر بود و این غم انگیزترین 

موضوع در زندگى من است که با این آدم ها کار نکردم.
■ دوست داشتم در «نرگس» خانم بنى اعتماد چه نقش «نرگس» 
چه نقش «آفاق» را بازى مى کردم و چه کسى غیر فریماه فرجامى 
مى توانست آن نقش را بازى کند؟ همچنین دوست داشتم «پرده 

آخر» را بازى کنم که مقطع تاریخى مورد عالقه ام است.
■ در بیــن نقش هاى کمدى ام نقش «صنــم» فیلم «خجالت 
نکش» و در نقش هاى جدى نقشم در «شبى که ماه کامل شد» 

را بیشتر دوست دارم.
■ هیچ وقت به خورده شدن حقم در جشنواره فجر فکر نمى کنم. 
اما اگر نقش خوبى بازى و اجرا کردم مى بایســت بررسى و دیده 
شود. مثًال نقشى که در «شبى که ماه کامل شد» بازى کردم نقش 
سختى بود و اجرا کردنش 100 در صِد احساس و تکنیک شما را 

در یک سکانس هایى الزم دارد.
■ اصًال متوقع نبودم براى این نقش جایزه بگیرم اما متوقع بودم 

نامزد شوم و این نامزد شدن یعنى ما تو را دیدیم. آن سال 
دو تا دختر و پسر کوچولو نامزد بودند اما آنها جشنواره 

کودك دارند مثل این است که به یک بزرگسال در 
جشنواره کودك جایزه بدهند!

■ من خیلى نقش هاى سخت و سنگین و تلخ بازى 
کردم. اما ثابت کردم مى توانم کار کمدى 

هم بکنم و مهران مدیرى کسى بود 
که بعد از «شبى که ماه کامل شد» 

به من اعتمــاد کرد و یک نقش 
100 در صد متفاوت و کمیک 

را به من سپرد.
■ اولین جلسه که با مهران 
مدیرى داشتیم گفت من 
«شبى که ماه کامل شد» 
را از تو دیدم و فکر کردم 
چطور ممکن  است شما 

«شبى که ماه کامل شد» را 
ببینید و پیشنهاد نقش «شهره» در 
«هیوال» را بدهید. به نظرم مهران 
مدیرى هوش خاصى در شناخت 

و دریافت استعداد آدم ها دارد.

فصل چهارم سریال «از سرنوشت» به کارگردانى سید محمدرضا خردمندان 
و تهیه کنندگى  اکبــر تحویلیان، به قلم محمد محمود ســلطانى و روح ا...

صدیقى این روزها در محله مرزداران در حال تصویربردارى است.
عالوه بر بازیگران فصل هاى قبل، تعداد زیادى از هنرمندان کشور در فصل 
جدید «از سرنوشت» به ایفاى نقش پرداخته اند. به تازگى رابعه مدنى جلوى 

دوربین این سریال رفته است.
بازیگران این سریال عبارتند از: 

مجید واشقانى، لیال بلوکات، پوریا پورسرخ، حسین پاکدل، مائده طهماسبى، 
سید مهرداد ضیایى، نگین صدق گویا، ســولماز غنى، ساناز سعیدى، یغما 
یارعلى، سارا والیانى، مســعود انتظارى، دارا حیایى، کیسان دیباج، فاطیما 

بهارمست، مونا کرمى، مهدیس توکلى و ...

حسرت شبنم مقدمى در سینما 
شوم و این نامزد شدن یعنى ما تو را دیدیم. آن سال
ختر و پسر کوچولو نامزد بودند اما آنها جشنواره
 دارند مثل این است که به یک بزرگسال در 

ره کودك جایزه بدهند!
خیلى نقش هاى سخت و سنگین و تلخ بازى 

ما ثابت کردم مى توانم کار کمدى 
نم و مهران مدیرى کسى بود 

از «شبىکه ماه کامل شد» 
عتمــاد کرد و یک نقش 

ر صد متفاوت و کمیک 
ن سپرد.

ن جلسه که با مهران
ى داشتیم گفت من
که ماه کامل شد» 
دیدم و فکر کردم 
است شما  ممکن

 که ماه کامل شد» را 
و پیشنهاد نقش «شهره» در 
ال» را بدهید. به نظرم مهران 
 هوش خاصى در شناخت 

ت استعداد آدم ها دارد.

ى در سینما 

رابعه مدنى جلوى دوربین «از سرنوشت 4» رفت 
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان به اظهارات عجیب سرمربى 
تیم نفت مسجدسلیمان واکنش نشان داد.

مجتبى فریدونى در واکنــش به ادعاى محمــود فکرى مبنى بر 
مشکوك بودن عملکرد بازیکنان تیمش و شائبه تبانى خاطرنشان 
کرد: این روزها هر کســى که مى بازد چیــزى مى گوید و بهانه اى 
مى آورد. به هر حال او نیز تحت فشار اســت. نفت نیمه دوم خوبى 
داشت و اگر بحث کم کارى بود، این تیم باید در نیمه دوم هم بد بازى 
مى کرد و دیگر دو گل براى شان به ثمر نمى رسید. به هر حال ایشان 
مربى آن تیم است و نمى دانم بین خودشان چه اتفاقاتى رخ داده است.

فریدونى با اشاره به حساسیت هفته هاى پایانى لیگ برتر، یادآور شد: 
فضا به گونه اى اســت که در هفته هاى آخر همه به دنبال مقصرى 
به جز خودشان مى گردند و حرف از زمین و زمان و رمال و جادوگر 

مى زنند. هر کســى مى تواند چیزى بگوید، ولى اظهارات بقیه به ما 
ربطى ندارد.

وى درباره اینکه ذوب آهن در لیگ برتر ماندنى خواهد بود، تصریح 
کرد: قطعًا همین طور است و فقط در همین جهت تالش مى کنیم. 
هفته بعد با نساجى بازى داریم که این بازى هم براى ما یک بازى 
فوق العاده حساس و سرنوشت ساز خواهد بود. ان شاءا... در این بازى 

نیز پیروز شویم تا در جدول به شرایط خوبى برسیم.

تهمت تبانى غیرمنصفانه است
رسول کربکندى، عضو هیئت مدیره ذوب آهن گفت: صحبت هاى 
فکرى توجیه نتیجه نگرفتن اســت، چون نه مجتبى حسینى و نه 

باشگاه ما اهل چنین کارهایى نیست.

وى اظهار کرد: این صحبت ها کذب است و صد درصد با شناختى 
که از تیم و مربى خودمان دارم مى گویم چنین اتفاقى از سوى تیم 
ما امکان ندارد. صحبت هاى فکرى توجیه نتیجه نگرفتن اســت 
و بازیکنان ما بعد از چند وقت دو شــوت زدند و وارد دروازه شــده و 

نمى دانم کجاى این شوت ها تبانى است.
او ادامه داد: یکى از گل ها پنالتى بود که صد درصد بازیکن ما را زدند. 
گل دوم ما شوت بود که به سه کنج رفت و گل سوم هم شوتى بوده 
که به تیر دروازه خورد و وارد دروازه حریف شد. این تهمت ها بعد از 
27 بازى که بارها تاوان اشتباهات داورى را دادیم، غیرمنصفانه است. 
کسانى که چنین حرف هایى مى زنند، باید به بازیکنان خودشان شک 
داشته باشند. از سمت ما، مطمئنم این حرف ها کذب محض است، 

چون نه مجتبى حسینى و نه باشگاه ما اهل چنین کارهایى نیست.

واکنش 2 مدیر ذوب آهن به اتهام تبانى در دیدار با نفت مسجد سلیمان

به دنبال مقصرى جز خودشان مى گردند

وینگر تیم فوتبال سپاهان اعالم کرد، 
براى تمدید قراردادش با مسئوالن 
این باشگاه اصفهانى مذاکره کرده 

است.
ضــا  ر خلعتبرى راجع به اینکه آیا محمد

آینده هم در ســپاهان قرار اســت فصل 
مــن صحبت هایى با بماند یا خیر، اظهار کرد: 

قرارداد انجام داده ام باشگاه سپاهان براى تمدید 
فصل آینده هم در و این احتمال وجــود دارد که 
حاضر تمام تمرکز خدمت سپاهان باشم. در حال 
بتوانیــم حداقل ما این اســت که تا پایان فصل 

یک جام به هواداران هدیه بدهیم.
خلعتبرى در مورد رقابت ســپاهان با پرسپولیس براى کسب 
عنوان قهرمانى در لیگ برتر گفت: در حال حاضر دو امتیاز کمتر 
از پرسپولیس داریم و سه هفته تا پایان لیگ باقى مانده است. ما 
باید تالش کنیم که در سه بازى آینده امتیازات کامل را بگیریم. 
در حال حاضر موقعیت سپاهان طورى است که براى قهرمان 
شدن باید منتظر باشیم تا پرســپولیس امتیاز از دست بدهد. 
طبیعتًا در فوتبال چیزى قابل پیش بینى نیست و ما امیدواریم 

که پرسپولیس امتیاز از دست بدهد.

مدافع ذوب آهن براى دومین بازى پیاپى گلزنى کرد و منجر به کسب امتیاز براى تیمش شد.
ذوب آهن در شرایطى پس از 6 مسابقه پیاپى به برترى دست یافت که مثل دیدار اخیرش وحید 
محمدزاده، کاپیتان و مدافع میانى این تیم در نقش زننده گل ظاهر شد تا عالوه بر بازى خوب 

در خط دفاعى، در راه بقاى تیمش نیز  تأثیرگذار باشد.
این مدافع که پنجمین فصل حضورش در ذوب آهن را پشــت سر مى گذارد، هفته گذشته در 
حالى که تیمش تا لحظات پایانى در جدال حساس با سایپا عقب افتاده بود، با یک ضربه سر کار 
را به تساوى کشید و ذوب را صاحب یک امتیاز کرد و دیشب هم پایه گذار برد اصفهانى ها در 

مسجدسلیمان بود و پس از گلزنى در آغوش سید مجتبى حسینى قرار گرفت.
محمدزاده در دقیقه 25 مسابقه ضربه پنالتى اعالم شده به سود ذوب آهن را تبدیل به گل کرد و 
در ادامه نیز با دفع توپ، برترى در نبردهاى هوایى و شکل دادن به بازى تیمش از عقب زمین، 

سعى داشت برترى اصفهانى ها را حفظ کند که در انجام این کار موفق بود. 
گلزنى مقابل نفت مسجدسلیمان تعداد گل هاى وحید محمدزاده در فصل جارى را به عدد 5 
رساند تا همراه با دارکو بیدوف، مهاجم ذوب آهن بهترین گلزنان تیمش در لیگ بیستم باشند.

شغل جدید محمدزاده در ذوب: گلزنى

دینامو زاگرب در نخستین بازى رسمى فصل جدید به برترى مقابل والور 
ایسلند رسید.

در یکى از دیدارهاى مرحله نخست فصل 22-2021 پلى آف لیگ قهرمانان 
اروپا، تیم فوتبال دینامو زاگرب در حالى که صادق محرمى را بخاطر آسیب 
دیدگى در فهرست نفراتش نداشت،  مقابل تیم والور، قهرمان فصل اخیر 

ایسلند قرار گرفت.
دینامو زاگرب که توانست در فصل گذشته به دو قهرمانى در لیگ یک و جام 

حذفى کرواسى دست پیدا کند، در دیدار خارج از خانه پلى آف لیگ قهرمانان 
مقابل والور ایسلند توانست به برترى برسد تا راهى مرحله دوم شود.

صادق محرمى، مدافع ایرانى دینامو زاگرب که پس از حضور در چهار مسابقه 
نخست انتخابى جام جهانى در تمرینات دور برگشت مرحله 

تیم باشگاهى اش مصدوم شده بود، 
بخاطر آســیب دیدگى در فهرست 

دیدار با والور ایسلند حضور 
نداشت. 

یاران محرمى روز 
جمعه هفتــه جارى 
در نخســتین بازى 

فصل جدید لیگ یک کرواسى 
به مصاف اِسالون بلوپو 
مى روند و روز سه شنبه 
هفته آینده نیز در مرحله 
دوم پلــى آف لیــگ 
قهرمانان اروپا مقابل 
اومونیا قبــرس قرار 

مى گیرند.

غیبت محرمى در برد اروپایى 
دینامو زاگرب

باشگاه سپاهان نسبت به جدایى چند بازیکن از این تیم واکنش نشان داد.
طى روزهاى اخیر شایعاتى مبنى بر جدایى چند بازیکن از سپاهان مطرح شد که این شایعات 

با عقد قرارداد بین پیام نیازمند و باشگاه پورتیموننزه پرتغال بیشتر شد.
على ناظرى مدیر روابط عمومى باشگاه سپاهان در این خصوص گفت: تمامى 

بازیکنان تا پایان رقابت هاى لیگ برتر و جام حذفى فوتبال با باشگاه سپاهان 
قرارداد دارند. ضمن اینکــه از ماه ها قبل براى تمدید قــرارداد بازیکنان، 
مذاکرات با آن ها آغاز شده و هیچ بازیکنى تا قبل از اتمام رقابت هاى لیگ 

برتر و جام حذفى جدا نخواهد شد. 
ناظرى تصریح کرد: باشگاه سپاهان خواسته هاى خود براى بودجه امسال را 

چهار ماه پیش به مبادى ذیربط و مجمع باشگاه تحویل داده و در مسیر تمدید 
قرارداد با بازیکنان اســت. البته در مواردى که بازیکنان پیشنهاد از لیگ هاى 

خارجى دارند موضوع متفاوت بوده و بازیکنانى که قرارداد آنها در حال اتمام است 
باید در خصوص انتقالشان به لیگ هاى خارجى تصمیم گیرى کنند.

داور برجسته و بین المللى فوتبال ایران درمورد قضاوت در بازى حساس استقالل و پرسپولیس توضیح 
داد.

علیرضا فغانى درباره بازگشت به لیگ برتر ایران پس از مدت طوالنى اظهار کرد: یک 
فرصتى فراهم شد و پس از آنکه لیگ استرالیا تمام شده بود با هماهنگى هایى 

که صورت گرفت اکنون فرصتى وجود دارد که چنــد بازى در خدمت لیگ 
ایران باشیم.

فغانى درمورد قضاوت در بازى حســاس استقالل و پرسپولیس گفت: این 
بازى همیشه حساس بوده، بازى تمام تیم ها حساس است و تالش مى کنیم 
آن انرژى که براى همــه بازى ها به کار مى گیریم را در این مســابقه هم 

داشته باشیم. 
فغانى در مــورد احتمال انتخــاب کامرانى فر به عنوان دبیرکل فدراســیون 

فوتبال گفت: خیلى خوشحالیم که یک داور به این عنوان دست پیدا کرده است، 
معموًال داوران قبــًال در کمیته یا دپارتمان داورى پســت مى گرفتند و اکنون خیلى 

خوشحالیم که چنین پستى مهمى را به ایشــان دادند؛ با توجه به اینکه ایشان در سطح آسیا 
و فیفا شناخته شدند و تسلط کامل روى زبان انگلیسى مى توانند ارتباط خیلى خوب و بدون واسطه اى را با مسئوالن 

عالى رتبه داشته باشند. این انتخاب را به فال نیک مى گیریم و خوشحالیم که این انتخاب خوب از سوى مسئوالن فدراسیون فوتبال
 صورت گرفت.

واکنش سپاهان به شایعه جدایى چند ستاره

اولین واکنش فغانى به قضاوتش در دربى حساس

وینگر تیم فوتبال سپاهان اعال
براى تمدید قراردادش با مس
این باشگاه اصفهانى مذاک

است.
ضــا  ر امحمد خلعتبرى راجع به

آینده هم در سـقرار اســت فصل 
مــن صحبتبماند یا خیر، اظهار کرد:

قرارداد انجاباشگاه سپاهان براى تمدید 
فصلآیندو این احتمال وجــود دارد که 
حاضر تماخدمت سپاهان باشم. در حال

بتوانیــمما این اســت که تا پایان فصل 
یک جام به هواداران هدیه بدهیم.

رقابت ســپاهان با پرسپولیس براى خلعتبرىدر مورد
عنوان قهرمانى در لیگ برتر گفت: در حال حاضر دو امت
از پرسپولیسداریم وسه هفته تا پایان لیگ باقى مانده
باید تالش کنیم که در سه بازى آینده امتیازات کامل را
در حال حاضر موقعیت سپاهان طورى است که براى

باشیم تا پرســپولیسامتیاز از دست شدن باید منتظر
طبیعتًا در فوتبال چیزى قابل پیش بینى نیست و ما ام

که پرسپولیس امتیاز از دست بدهد.

لیگبیستم باشند. انتیمش در

ه برترى مقابل والور 

لى آف لیگ قهرمانان 
رمى را بخاطر آسیب
قهرمان فصل اخیر 

ى در لیگ یک و جام 
لى آف لیگ قهرمانان 

حله دومشود.
ضور درچهار مسابقه
 جهانى در تمرینات 
ش مصدوم شده بود، 

ب دیدگى در فهرست 
یسلند حضور 

 روز 
رى 
زى

د لیگ یک کرواسى 
صاف اِسالون بلوپو 
 روند و روز سه شنبه 
فته آینده نیز در مرحله 
وم پلــى آف لیــگ 
هرمانان اروپا مقابل 
مونیا قبــرس قرار 

ى گیرند.

خلعتبرى: با سپاهان وپایى
براى  ماندن 
مذاکره کرده ام

 تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مرحله یک چهارم نهایى رقابت هاى 
جام حذفى به مصاف تیم فوالد خوزستان خواهد رفت.

مرحله یک  چهارم نهایى رقابت هاى جام حذفى فوتبال ایران امشب 
با برگزارى سه دیدار آغاز مى شود و ســپاهان اصفهان در ورزشگاه 

فوالدآرنا باید به مصاف فوالد خوزستان برود.
سپاهان در یکى حساس ترین بازى هاى مرحله یک چهارم نهایى جام 
حذفى باید آماده مصاف با فوالد خوزستان شود. زردپوشان اصفهانى 
که به همراه پرسپولیس اصلى ترین مدعى قهرمانى لیگ بیستم به 
شمار مى آیند، براى کســب حداقل یک جام از فصل جارى، باید در 

مرحله  یک چهارم نهایى جام حذفى از سد فوالد بگذرند.
شاگردان نویدکیا در حالى آماده پیکار با فوالد مى شوند که در مرحله 
یک  هشتم نهایى مقابل تیم خوشه طالیى ساوه با نتیجه 2 بر صفر 
به پیروزى رسیده و راهى مرحله یک  چهارم نهایى شدند. در آن سو 
فوالدى ها نیز در مرحله قبلى مقابل تیم قشقایى شیراز به میدان رفته 
و با نتیجه 2 بر یک از سد این تیم گذشــتند و طبق قرعه در مرحله 

یک  چهارم نهایى حریف سپاهان شدند.
تقابل سپاهان و فوالد در فوتبال ایران یکى از حساس ترین بازى ها به 
شمار مى رود و زمانى که پاى سرنوشت یک جام در میان باشد، تبدیل 
به یک جنگ تمام عیار خواهد شــد و هر دو تیم با تمام قوا به میدان 
خواهند آمد و دیدار امشب نیز از این قاعده مستثنى نبوده و سپاهان 
و فوالد براى یک دوئل تمام عیار آماده خواهند شــد و همین نکته 
بازى امشب بین ســپاهان و فوالد را تبدیل به یکى از حساس ترین 

رقابت هاى مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى کرده است.
سپاهان روزهاى حساسى را پشت سر مى گذارد؛ زردپوشان اصفهانى 
در لیگ برتر از مدعیان جدى قهرمانى به شمار مى آیند و با 2 امتیاز 
اختالف نسبت به صدر جدول، رقابت تنگاتنگى با پرسپولیس دارند. 
شاگردان نویدکیا در جام حذفى نیز امید زیادى دارند که با عبور از سد 
فوالد براى دبل قهرمانى آماده شــوند، اتفاقى که در صورت وقوع 

عملکرد درخشانى براى نویدکیا و تیمش به شمار خواهد آمد.
سپاهان که پس از آغاز مجدد لیگ با افت نســبى مواجه شده بود، 
هفته گذشته مقابل صنعت نفت آبادان دوباره اوج گرفت و به روزهاى 
خوبش بازگشت. نگاهى به بازى هاى اخیر سپاهان نشان مى دهد 
که تیم نویدکیا بازى باکیفیتى را به نمایش مى گذارد و موقعیت هاى 

گلزنى خوبى خلق مى کند اما ضریب دقت و نرخ بهره ورى مهاجمان 
این تیم به شدت کاهش یافته و در زدن ضربات نهایى دقت الزم را 
ندارند و در گلزنى با مشکل جدى روبه رو هستند. هرچند خط حمله 
سپاهان مقابل صنعت نفت عملکرد خوبى از خود بر جاى گذاشت و 
نگرانى هاى نویدکیا را کاهش داده است. شهباززاده امید اصلى گلزنى 
سپاهان است؛ مهاجم نخست سپاهان در چند هفته گذشته با افت 
مواجه شده بود اما از بازى مقابل صنعت نفت دوباره اوج گرفت و خیال 

نویدکیا را تا حدودى راحت کرد.
سپاهان در خط میانى نیز با حضور رفیعى، حاج صفى، سلمانى، جالل  
على محمدى و کریمى شرایط خوبى دارد و دست نویدکیا براى چیدن 
ترکیب دلخواهش باز است. زردپوشان اصفهانى در فاز دفاعى با افت 
روبه رو شده و مدافعان این تیم اشتباهات عجیب و مرگبارى را مرتکب 
مى شوند و همین امر شرایط سپاهان را تا حدودى سخت  کرده است.

تجربــه دو تقابل قبلى زردپوشــان اصفهانى مقابل فوالد نشــان 
داده است که کار سختى را مقابل شــاگردان نکونام در پیش دارند، 
شاگردان نویدکیا باید مقابل تیمى به میدان بروند که در چند هفته 
اخیر بازى هاى خوبى را به نمایش گذاشته و به مرور آمادگى مطلوب 
خود را باز یافته است. فوالد در فاز هجومى شرایط خوبى دارد و حضور 
ستاره هایى مانند پتوسى و لوسیانو پریرا توان هجومى قرمزپوشان 
اهواز را افزایش داده اســت. فوالدى ها در خط میانى نیز از شرایط 
مطلوبى بهره مى برند و حضــور بازیکنان باکیفتــى مانند میرى، 
آبیشک و قاسمى نژاد دست نکونام را براى چیدن ترکیب دلخواهش 
باز گذاشته اســت. فوالدى ها در فاز دفاعى نیز خوب ظاهر شده و 
خط دفاعى این تیم با 17 گل خــورده در 27 بازى جزو بهترین خط 

دفاعى هاى لیگ به شمار مى آید.
چالش اصلى نویدکیا براى بازى حســاس امشب، مقابله با گرماى 
بیش از حد اهواز و بازسازى تیمش از نظر روحى و روانى است؛ تقابل 
سپاهان و فوالد، بازى بهره گیرى از لحظه هاست و بنا بر طبیعت این 
دوئل هاى بزرگ، احتمال گره خوردن کار بسیار باال بوده و در این گونه 
مواقع از تمرکز بیشترى برخوردار باشد. از طرف دیگر سپاهان مقابل 
تیمى به میدان مى رود که بیش از یکسال است در خانه شکستى را 
پذیرا نشده و همین نکته به خوبى نشان مى دهد که نویدکیا و سپاهان 

شب سختى را در پیش دارند.

تقابل سپاهان و یاران نکونام، امشب در جام حذفى

شاگردان محرم در اندیشه عبور از سد فوالد

یرى یم رجى ى ی نب وص ر ی ب

نخست انتخابى جادوربرگشت مرحله 
تتیم باشگاهى اش
ببخبخاطر آســیب
دددیدار با والور

نندداشت.
ییایاران محرمى
ججمعه هفتــه ج
ددر نخســتین

فصل جدی
ببه م
ممى
هه
دد
قق
ااو
ممى
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پلیس فدرال برزیل به درخواســت دیوان عالى این کشور 
به صورت رسمى پرونده اى را علیه بولسونارو در ارتباط با 
بى نظمى هاى احتمالى در روند خرید واکسن هندى کرونا 

آغاز کرده و احتماًال از وى بازجویى مى کند.
«ژایر بولسونارو»، رئیس جمهورى برزیل به بى نظمى در 
روند خرید 20 میلیون دوز واکســن کرونا ساخت شرکت 
هندى «بهارات بیوتک» به ارزش 1/6میلیارد رئاس (316 
میلیون دالر) در قرارداد امضا شده فوریه 2021 متهم شده 

است.
یک کمیســیون در ســناى برزیل در حال بررسى نحوه 
رسیدگى دولت به پاندمى کرونا درباره سوءظن هاى مربوط 

به قیمت بیش از حد و فساد در ارتباط با این قرارداد است. 
برخى از سناتورهاى برزیلى گفته اند که بولسونارو بالفاصله 
وقتى به وى در این باره هشدار داده شد ادعاهاى مربوط به 

تخلف را بررسى نکرده است.
پس از آنکه گزارش ها درباره بــى نظمى هاى روند خرید 
واکسن و نحوه رسیدگى به کرونا علنى شد، دولت برزیل 
قرارداد مذکور با این شرکت هندى را به حالت تعلیق درآورد.

رســوایى مذکور باعث کاهش محبوبیت بولسونارو شده 
است. بسیارى بابت نحوه رسیدگى وى به پاندمى، اتهامات 
مربوط به نحوه خرید واکســن و افزایش قیمت سوخت، 

حامل هاى انرژى و مواد غذایى ناراضى هستند.

نتایج یک مطالعه بالینى نشان مى دهد هیچ یک از داروهاى 
«هیدروکسى کلروکین» و «رمدســیور» باعث بهبودى 
بیمارانى که به دلیل ابتال به کووید-19 در بیمارستان بسترى 

هستند، نمى شود.
این مطالعه که توسط محققان «سازمان جهانى بهداشت» 
انجام شده است، نشــان مى دهد تقریباً 8 درصد از بیماران 
تحت درمان با هیدروکســى کلروکیــن و کمى بیش از 7 
درصد بیمارانى که رمدسیویر دریافت کردند، در بیمارستان 

فوت کردند.
این محققان نوشتند باوجود انتشار زودهنگام گزارش هایى 
مبنى بر اینکه داروهاى رمدسیویر و هیدروکسى کلروکین به 

طور مؤثرى فعالیت هاى ضد ویروسى شدیدى علیه ویروس 
کرونا انجام مى دهند، نتایج مطالعه ما هیچ اثر ضد ویروسى 
این داروها را در بیماران بســترى در بیمارستان نشان نمى 
دهد. ســازمان نظارت بر دارو و غذاى آمریکا در ماه اکتبر 
داروى «رمدسیویر» را که در اصل یک داروى ضد ویروسى 
اســت و براى درمان ویروس ابوال ساخته شده است، براى 
اســتفاده در مورد بیماران مبتال به موارد شدید کووید-19 
که در بیمارستان بسترى هســتند، تأیید کرد. از آن زمان، 
این دارو در آزمایش هاى بالینى نتایــج متفاوتى ارائه داد و 
سازمان جهانى بهداشت در ماه نوامبر توصیه کرد که از این 

دارو استفاده نشود.

پلیس برزیل از رئیس جمهور 
تحقیق مى کند

2 داروى مشهور 
تأثیرى بر کرونا ندارد

مورد عجیب خوزستان
   ایسـنا | معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشکى 
جندى شـاپور اهواز گفت: از ابتداى بـروز کرونا تاکنون 
حدود 500 روز گذشـته اسـت و 75 درصد این روزها در 
اسـتان خوزسـتان در موج کرونا بوده ایم و هیچ اسـتان 
دیگرى این گونه نبوده اسـت. دکتر سـید محمد علوى 
ادامـه داد: مشـکالت اقتصـادى وجـود دارد و کسـى 
تاب آورى ندارد و در این شـرایط، مـردم به توصیه هاى 
بهداشـتى هم عمل نمى کنند. دیگـر تعطیلى ها جواب 
نمى دهد و بایـد آموزش، صنعـت، فعالیت بـازار و کار با 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى انجام شود. 

نقش کرونا در افزایش ازدواج
   روزنامه ایران | محمد میرزایى، جامعه شـناس 
و اسـتاد دانشـگاه بـا بیـان اینکـه کرونا یـک پدیده 
پارادوکسـیکال اسـت، مى گویـد: بـا توجه بـه اینکه 
کرونا آثار منفى زیادى داشـت ولـى در زمینه ازدواج، 
سـبب رشـد نرخ آن شـد. فارغ از این مقوله، افزایش 
میزان ازدواج منجر به این مى شـود که رشـد جمعیت 
هم افزایش پیدا کند. ساختار سـنى ما از نقطه ازدواج 
که سنین 25 تا 35 سال بود، کم کم خارج شده است. 
یکى از دالیل مهم افزایش تصاعـدى نرخ ازدواج در 
آخرین آمارگیـرى، مى توانـد انباشـتگى ازدواج هاى 
به تعویق افتاده هم باشـد. خیلى ها منتظر تمام شـدن 
کرونا بودند اما کرونا تمام نشـد و این انباشـتگى ها به 

ازدواج و شروع زندگى مشترك رسید.

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027001805 مورخ 1400/02/15 حسین دزك فرزند مرتضى 
بشماره شناسنامه 492 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291442138 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 12580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مســاحت 118/04 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حسن 
فروغى ابرى فرزند کاظم. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/24 - م الف: 1156740 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /4/192

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 140060302026002207 مورخ 1400/02/20 هیات یک آقاى محمد 
صادق قنبریان به شناسنامه شماره 144 کدملى 1091842061 صادره نجف آباد فرزند على 
به صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103,34 مترمربع از پالك شماره 396 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 انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1156773 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/194

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

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

خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003605 مورخ 1400/03/17 سید شهاب الدین امامى 
فرزند سید على اکبر بشماره شناسنامه 21 صادره از سمیرم بشماره ملى 1209596024 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1156841 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/196

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

برابر راى شــماره 139960302026025141 مورخ 1399/12/26 هیــات دو آقاى اکبر 
صادقى به شناســنامه شــماره 36829 کدملى 1282295691 صادره اصفهان فرزند على 
بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 296,20 مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 
452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت ابوالفضل قدوسى دهنوى. 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 باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 

1156906 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/201

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

برابر راى شــماره 139960302026024523 مورخ 1399/12/05 هیات سه خانم بدرى 
بدخشیان به شناسنامه شــماره 1213 کدملى 1286398258 صادره اصفهان فرزند جواد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 48 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد 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 این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/24 - م الف: 1156898 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/203

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027001380 مورخ 1400/02/05 صفر على یاورى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2744 صادره از گلپایگان بشماره ملى 1218825588 در دو دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى 

شهردارى اصفهان. 
2ـ راى شماره 140060302027001377 مورخ 1400/02/05 سیف اهللا یاورى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 3041 صادره از گلپایگان بشماره ملى 1218828692 در دو دانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 170 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى شهردارى اصفهان.
3ـ راى شماره 140060302027001379 مورخ 1400/02/05 محمد حسن یاورى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3291 صادره از گلپایگان بشماره ملى 1218831261 در دو دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى 
شــهردارى اصفهان. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/04/24 - م الف: 1156861 - مهدى شــبان - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك 

شرق اصفهان /4/205

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 140060302026002762 مورخ 1400/03/01 هیات چهار خانم فاطمه 
سرتاج به شناسنامه شــماره 34548 کدملى 1282272896 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 51,26 مترمربع پالك شماره 15180 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مصطفى محســنى هماگرانى. 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1156972 - اداره 
ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/207

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 139960302027006428 مورخ 1399/04/15 زهره آقابابائى فرزند سیف  
اله بشماره شناسنامه 1161 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283987211 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 15202 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 121 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى 
سیف اله آقابابائى فرزند اسماعیل. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1157006 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/209

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027002267 مــورخ 1400/02/25 محمد رضا امینى نژاد 
فرزند شاهرضا بشــماره شناســنامه 1 صادره از شهرضا بشــماره ملى 1199781991 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 135 فرعى از اصلى 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/03 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى یداله. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1156880 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/199

آگهى تغییرات
شرکت تجلى وحدت سهامى خاص به شماره ثبت 11462 و شناســه ملى 10260325134 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/26 رضا اصفهانى بشماره ملى1280822392 بسمت رئیس هیات مدیره - عبدالرضا محمدى بشماره ملى1129576493 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره - محمد افراز اسفندارانى بشماره ملى5649842531 بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضاى اعضاى هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . کلیه اوراق و اسناد ادارى 
با امضاى مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد .مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163493)

آگهى تغییرات
شرکت سازه آزما نقش جهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 54040 و شناسه ملى 14004884633 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صدیقه سراجى کفرانى به کدملى 5650042233 با دریافت مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه خود 
از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 1520000 ریال به مبلغ 1020000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح 
اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. - شرکاء 
فعلى و میزان سهم الشرکه هر یک عبارت است از: مجتبى درى کفرانى به کدملى 5659898904 داراى 500000 ریال، سجاد درى کفرانى به کدملى 
1270660063 داراى 500000 ریال، بابک مهدى راکى به کدملى 1971544248 داراى 10000 ریال، میثم تجدد به کدملى 1292477881 داراى 

10000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163495)

تک سرفه هاى خفیف یکى دو روزى مى شد که گلوى امیر 
حسین را درگیر کرده بود اما به دلیل روشن بودن همیشگى 
کولر، آن را زیاد جدى نگرفتیم و احتمال دادیم که بخاطر 

باد سرد کولر سرماخوردگى خفیفى گرفته باشد.
سرفه هایش کمى بیشتر شد، اشتها براى خوردن نداشت و 
هنگام ناهار بعد از خوردن چند قاشق غذا چهار دست و پا به 
سراغ اسباب بازى هایش رفت، مشغول بازى بود که ناگهان 

هرچیزى که از صبح خورده بود را باال آورد.
با پدرش به شدت ترســیده بودیم و سریع خودمان را به او 
رســاندیم وقتى بغلش کردم تا آرامش کنم متوجه داغى 
سرش روى لب هایم شدم و براى اینکه ببینم بقیه بدنش 
هم تب دارد مشغول چک کردن دیگر اعضاى بدنش بودم 
که متوجه شدم کف دســت هایش نیز مانند سرش از تب 

دارد مى سوزد.
بدون فوت وقت به صــورت اینترنتى از متخصص اطفال 
برایش وقت ویزیت گرفتیم و ســاعت 6 عصر با ورود به 
مطب شلوغ دکتر متوجه شدیم که کودکان دیگرى نیز با 
عالئم مشابه در انتظار ویزیت هستند که این مسئله نگرانى 
ما را بیشتر کرد چرا که یکى از والدین به دیگرى مشغول 
توضیح دادن در خصوص سویه جدیدى از ویروس کرونا 
به اســم دلتا بود که ظاهراً کودکان و نوجوانان را بیشــتر 

درگیر مى کند.
با هر جمله اى که آن مرد مى گفت تمــام تن و بدنم مى 
لرزید و در دلم براى تمام بچه هاى جهان به درگاه خداوند 
دعا مى کردم که خدایا لباس سالمتى و عافیت به تن بچه 

ها بپوشان و آنها را از بالى کرونا در امان بدار.

امیر حسین بى حال بود و ساکت ســرش را روى شانه ام 
گذاشته بود هر ثانیه این وضعیت همانند ریختن بنزین بر 
جگر در حال سوختنم بود به طورى که آن نیم ساعت انتظار 

براى رفتن پیش دکتر مانند یکسال بر من گذشت.
یادم نمى آید پس از رفتن به اتاق پزشــک سالم کردم یا 
نه فقط مى دانــم با خواهش و التماس از دکتر خواســتم 
هرکارى که الزم است براى ســالمتى امیر حسین انجام 

دهد، با صداى دلنشــین و لبخند پر از مهــرش من را به 
آرامش دعوت کرد و توضیح داد حتــى اگر خداى نکرده 
به کرونا هم مبتال شــده باشــد جاى نگرانى نیســت و

 خوب مى شود.
بعد از کمى آرامش گرفتن از حرف هاى پزشک توضیح دادم 
که امیر حسین از سه روز قبل تک سرفه هایى داشته و امروز 
همراه با بیشتر شدن سرفه ها و کم شدن اشتهایش بعد از 

نهار شــروع به باال آوردن کرده و تا االن سه بار هرآنچه 
خورده باال آورده است.

دکتر نسخه را نوشت و گفت اگر تا 24 ساعت بعد از مصرف 
این داروها حالش بهتر نشــود باید در بخــش اورژانس 
سرمتراپى شود و در صورتى که با گرفتن یک نوبت سرم 

هم حالش خوب نشود باید در بیمارستان بسترى شود.
مریضى، خواب، خوراك، ســرحالى و شــورو نشاط را از 

پاره تنم گرفتــه بود، حالم بد بود و دنیا دور ســرم در حال 
چرخش، 24 ســاعت هم گذشت و اســتفراغش بهتر که 
نشده هیچ بدترهم شد به طورى که مجبور شدیم دست به 
دامان سرم تراپى شویم، با آن حال بى رمق و رنگ سفید 
مثل گچش موقع وصل کردن سرم سیل اشک و جیغ در 
بخش اورژانس بیمارستان به راه انداخته بود تا حال بد من 

و همسرم بدتر شود.
12 ساعت بعد از وصل کردن سرم دوباره حالت تهوع و حال 
بدش شروع شد و مجبور شدیم بخاطر کم شدن آب بدنش 
با توصیه پزشک در بیمارستان بستریش کنیم برخالف جیغ 
و دادى که اولین بار براى وصل کردن سرم در بیمارستان 
راه انداخته بود ایــن بار اینقدر بى حال بــود که ناله هاى 

آرامش قلب و روحم را چنگ مى زد.
چقدر مادر بودن سخت است وقتى جواب مثبت کروناى 
بچه ات را از پرستار مى شونى و آن لحظه تمام دنیا روى 
سرت آوار مى شود اما بخاطر دلبندت مجبورى پر انرژى 

باشى و سرپا بمانى.
کرونا در قالب تب و حالت تهوع سه روز و در جلد سرفه و 
آب ریزش بینى دو هفته مهمان جان و تن پسرم بود و در 
تمام این مدت انگار من با یک دشمن خیالى در ذهنم در 

جنگ بودم.
اینها گفته هاى مادر امیر حسین یکساله مقیم جزیره کیش 
است. او مى گوید: دوره قرنطینه ما به اتمام رسیده و تست 
من و همســر و فرزندم منفى بوده اما بعید مى دانم هرگز 
روزهاى سخت بسترى شــدن فرزندم در بیمارستان را 

فراموش بکنم.

تجربه هاى یک مادر از رویارویى فرزند خردسالش با کرونا

روزهاى سختى که امیرحسین گذراند
روى موج کووید-19
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آگهى تغییرات
شــرکت توان افزون آیریک سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 41494 و شناســه ملى 
10260592160 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده 
مــورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: منصور ایزد خواستى به شــماره ملى 
1287596339 به سمت بازرس اصلى و طیبه 
دانشور نائینى به شماره ملى 1249426588 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1163497)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا مبتکران اندیشه پارس سهامى 
خاص به شــماره ثبت 64037 و شناسه ملى 
14008961230 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/11 
ماده 32 اساســنامه چنین اصــالح گردید : 
شرکت بوســیله هیئت مدیره اى مرکب از 3 
الى 5 نفر اعضاى اصلى کــه از بین صاحبان 
سهام انتخاب میشــوند اداره مى گردد، ضمنا 
شــرکت مى تواند یک یا دو نفــر عضوعلى 
البدل نیز انتخاب نماید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1163535)

آگهى تغییرات
شرکت همیاران چرمشهر اصفهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1010 و 
شناســه ملى 10980069292 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1400/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ســعید اعالئى به کدملى 1141064308 
و محمــد غــالم زاده نطنزى بــه کدملى 
1239464770 و اســماعیل آقا محمدى 
ورنوسفادرانى به کدملى 1140973071و 
محمد على اعالئى به کدملى 1140919318 
و حســین بهرمنــد جــزى بــه کدملــى 
5110413134 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیات مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. حفیظ اله حبشــى ورنوسفادرانى 
به کدملى1141041774ومســعود زهتاب 
به کدملى1141615738 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالى 98 به تصویب رسید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1163505)

آگهى تغییرات
شــرکت ســازه آزما نقش جهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 54040 و شناسه ملى 
14004884633 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سجاد درى کفرانى 
به کدملى 1270660063 با پرداخت 500000 
ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکا درآمد. 
سرمایه شــرکت از مبلغ 1020000 ریال (یک 
میلیون و بیست هزار ریال) به مبلغ 1520000 
ریال (یک میلیون و پانصد و بیســت هزار ریال) 
افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه بدین شرح 
اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 1520000 
ریال نقدى اســت که تماما پرداخت و در اختیار 
مدیرعامل شــرکت قرار گرفته شــده است. - 
اسامى شــرکا بعد از افزایش ســرمایه بدین 
شرح مى باشــد: مجتبى درى کفرانى به کدملى 
5659898904 داراى 500000 ریال، صدیقه 
سراجى کفرانى به کدملى 5650042233 داراى 
500000 ریال، بابک مهــدى راکى به کدملى 
1971544248 داراى 10000 ریال، میثم تجدد 
به کدملى 1292477881 داراى 10000 ریال 
و سجاد درى کفرانى به کدملى 1270660063 
داراى 500000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163517)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آسمان نیلگون اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 47232 
و شناســه ملــى 10260653232 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/04/02 جهانمرد ولیخانى 
قصرچمى بشماره ملى 1817842579 
و مهیــن حضوربخــش بشــماره ملى 
1283777231 و ملیحــه ولیخانــى 
بشــماره ملى 1288331363 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . فرزانه فرزام 
منش بشــماره ملى 1290649103 و 
لیال خلیلى بشماره ملى 1288916205 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1163519)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص زرین نگین اصفهان زیبا درتاریخ 1400/04/01 به شماره ثبت 68137 به 
شناسه ملى 14010114248 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد : تولید، توزیع و فروش مواد غذایى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید 
و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه 
فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى 
وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا 
درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شــعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان کرارج 
، روستا قلعه شــور، محله ندارد ، جاده اصلى اصفهان -بهارستان ، پالك 333 ، طبقه همکف کدپستى 
8143383397 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 1400/2431/101 مورخ 1400/03/13 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه 
سپاهان شهر با کد 2431 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم صدیقه براتیان ریزى به شماره ملى 1170468624 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم مریم عباسى فر به شماره ملى 1170654861 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى شکراله عباسى فر به شماره ملى 1170874797 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى احمد رضا کفاش به شماره ملى 1199153303 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
خانم لیال داورى به شماره ملى 6609639231 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163518)

آگهى تغییرات
شرکت آژیراك آروند درنیکا سهامى خاص به شماره ثبت 63182 و شناسه ملى 14008648321 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/19 هاجر رفیعى دولت آبادى به کدملى 6609904243 بسمت رئیس هیات مدیره ، مریم رفیعى به کدملى 6609913072 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، مژگان داورى دولت آبادى به کدملى 6600089660 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هریک به تنهایى و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1163523)

آگهى تغییرات
شرکت همیاران چرمشهر اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1010 و شناسه ملى 10980069292 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد على اعالئى به کدملى 1140919318 بعنوان رئیس هیات مدیره و محمد غالم زاده نطنزى به 
کدملى 1239464770 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سعید اعالئى به کدملى 1141064308 بسمت مدیرعامل و حسین بهرمند جزى به کدملى 
5110413134 بسمت عضو ( خزانه دار ) و اسماعیل آقا محمدى ورنوسفادرانى به کدملى 1140973071 بسمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و عضو (خزانه دار ) با مهر شرکت 
معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1163520)

سیب زمینى نوعى خوراکى است که سال هاست مردم دنیا به دلیل فراوانى و ارزان 
بودن از آن استفاده مى کنند که داراى خواص زیادى است.

سیب زمینى خوراکى تقریباً ارزانى اســت، سیب زمینى آب پز غنى که از ویتامین 
ها و مواد معدنى از جمله پتاسیم، فسفر، ویتامین هاى گروه B و ویتامین C و آنتى 

اکسیدان ها، فیبر و کربوهیدرات مى باشد. طبع سیب زمینى آب پز معتدل است.
تنظیم سوخت و ساز

سیب زمینى منبع غنى ویتامین B6 است. ویتامین B6 نقش مهمى در سوخت 
و ساز بدن دارد. بیشتر نیاز ما به انرژى از گلوکز تأمین مى شود و کربوهیدرات ها و 
پروتئین ها مولکول هاى ذخیره کننده  انرژى در بدن هستند که در مواقع نیاز باید 
تبدیل به گلوکز شوند تا بدن بتواند انرژى مورد نیاز در فعالیت هاى روزانه  خود را 
تأمین کند. ویتامین B6 موجود در سیب زمینى تسهیل کننده  روند شکسته  شدن 

مولکول هاى کربوهیدرات و پروتئین و تبدیل آن به گلوکز هستند. 
حفظ سالمت استخوان ها

وجود آهن، فسفر، کلسیم، منیزیم و روى در سیب زمینى در حفظ و تقویت ساختار 
استخوان بسیار مؤثر اســت. آهن و روى نقش مهمى در تولید و بازسازى کالژن 
پوست دارند. فسفر و کلسیم نیز هر دو در حفظ ساختار استخوان بسیار مؤثرند، اما 
حفظ تعادل بین این مواد معدنى در تراکم و بافت اســتخوانى بسیار مهم و حیاتى 
است. نباید فراموش کرد که باالبودن میزان فســفر و پایین بودن کلسیم موجب 

کاهش تراکم بافت استخوان و در نهایت منجر به پوکى استخوان مى شود.
تنظیم فشار خون

به همان میــزان که کاهش مصرف ســدیم 
در تنظیم فشــار خون بســیار حیاتى 

است، افزایش مصرف پتاسیم 
دریافتــى در رژیــم  

غذایى روزانه 

نیز اهمیت زیادى دارد. پتاســیم باعث گشادشدن عروق خونى مى شود. براساس 
تحقیقات و آزمایش هاى مرکز ملى سالمت و تغذیه (NHANES)، کمتر از 2 
درصد از بزرگساالن آمریکایى، روزانه 4700 میلى گرم پتاسیم دریافت مى کنند. 
پتاسیم، کلسیم و منیزیم موجود در سیب زمینى به طور طبیعى در کاهش فشارخون 

تأثیر مى گذارد.
الغرى و کاهش وزن

سیب زمینى آب پز ساده و بدون افزودنى کالرى پایینى دارد و به دلیل مقادیر باالى 
فیبر باعث کاهش اشتها شده و از پرخورى جلوگیرى مى کند در نتیجه باعث الغرى 

و کاهش وزن افراد مى شود.
چاقى صورت و افزایش وزن

تحقیقات نشان داده که اگر ســیب زمینى آب پز را با کره و نمک و یا انواع روغن 
ترکیب کنید و بخورید مى تواند باعث چاقى، چاقى صورت و افزایش وزن شود.

نوزادان و کودکان
سیب زمینى آب پز حاوى ویتامین ها و مواد معدنى مفید براى نوزادان و کودکان 
مى باشد و از رشد باکترى هاى روده در نوزادان و کودکان پیشگیرى مى کند. سیب 

زمینى آب پز کبد نوزادان و کودکان را از آسیب هاى شیمیایى محافظت مى کند.
سیب زمینى آب پز مقادیر باالیى آنتوســیانین دارد که از رشد ویروس ها به ویژه 

ویروس آنفلوآنزا در نوزادان و کودکان پیشگیرى مى کند.
جنین و زنان باردار

ســیب زمینى آب پز حاوى مقادیر باالیى فوالت است که 
براى سالمتى زنان باردار مفید بوده و از بروز نقایص 

عصبى در جنین جلوگیرى مى کند.

با فواید بى شمار سیب زمینى آب پز  
آشنا شوید

عرق کردن چیز خوشایندى نیست و سختى هایى دارد؛ اما عرق نکردن هم معایبى دارد.
1- روى پوست تان اثر مى گذارد

عرق کردن باعث مرطوب شدن پوست مى شــود، پس اگر عرق نمى کردیم پوست مان خشک مى شد و 
به رسیدگى بیشترى براى حفظ رطوبتش نیاز داشت. دانشمندان مى گویند تعریق طبیعى اثر ضد باکترى 
دارد، چون به باز شدن و تخلیه  منافذ پوســت از هر آنچه در آنها باقى مانده کمک مى کند. پس اگر دیگر 
عرق نکنیم، باکترى هاى روى پوست همانجا باقى مى مانند، چون عرق به از بین رفتن باکترى هاى مضر 

کمک مى کند.
2- ریسک ابتال به سنگ کلیه باالتر مى رود

بعضى تحقیقات نشان داده تعریق ناشى از ورزش منظم باعث دفع سدیم مى شود که در غیر این صورت 
وارد کلیه ها و ادرار و در آنجا باعث تشکیل سنگ کلیه مى شود؛ بنابراین، این امر به افزایش حجم خون و در 
نتیجه کاهش ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى کمک مى کند. پس اگر دیگر عرق نکنیم ریسک 
ابتالیمان هم به سنگ کلیه و هم به بیمارى هاى قلبى عروقى بیشــتر مى شود. دفع سموم مانند فلزات 

سنگین هم براى بدنتان دشوارتر مى شود.
3- در هواى بسیار گرم سخت تر خنک مى شوید

کاربرد اصلى عرق خنک کردن بدن اســت، پس اگر عرق نکنید، این امر مى تواند منجر به ســرگیجه، 
انقباضات عضالنى، حالت تهوع و گرمازدگى شود. عالئم انقباضات عضالنى ناشى از گرمازدگى عبارت 
است از دردها و گرفتگى هاى عضالنى. ممکن است دچار گرمازدگى هم شوید، مشکلى که جانتان را به 
خطر مى اندازد و زمانى رخ مى دهد که دماى بدن به 39 درجه سانتیگراد مى رسد. این مشکل در صورت 

عدم رسیدگى مى تواند منجر به بیهوشى فرد شود.
4- بدنتان نمى تواند به شما و دیگران بفهماند که چه حالى دارد

اگر احساس اضطراب یا ترس کنید، بدن با عرق کردن شــما را براى واکنش جنگ یا گریز آماده مى کند 
(واکنش جنگ یا گریز به عکس العمل اولیه و غریزى بدن در برابر یک تهدید یا حمله براى نجات جان ما 

اطالق مى شود)، اگر هم غذاى داغ یا تندى خورده باشید، خنکتان مى کند.
 عرق کردن یکى از راه هایى است که بدن از آن براى فهماندن آنچه در درون تان مى گذرد به شما استفاده 
مى کند. البته با ساطع کردن بو دیگران را هم از احساسات شما باخبر مى کند. تحقیقى نشان داده زنانى که در 
معرض تعریق ناشى از ترس مردان قرار گرفته بودند، حاالت صورت 
آنها هم وحشت زده بود، اما آنهایى که در معرض تعریق ناشى 
از حس اشمئزاز قرار گرفته بود، حاالت چهره هاى آنها هم 

بیانگر اشمئزاز بود.
6- احتمــاالً وقــت کمتــرى صرف 

تصمیم گیرى مى کنید
تحقیقات نشــان داده آدم ها وقتى در معرض 
تعریق ناشــى از اضطراب قرار مى گیرند، زمان 
بیشترى صرف تصمیم گیرى مى کنند و در نهایت 
تصمیمات ریســک دار ترى مى گیرند. 
این بدان معنى است که اگر دیگر 
عرق نکنید، حتــى درصورتى 
که اضطراب داشته باشید هم 
احتمال اینکــه وقت کمترى 
صــرف تصمیم گیــرى و 
انتخاب هاى ریسک دارترى 
کنید را بیشــتر مى کند. به 
عبارتى دیگــر، اگر عرق 
نکنیــد ممکن اســت 
تصمیمات بى خطرترى 

بگیرید.

مصرف هر گونه مواد خوراکى اگر به اندازه کافى و معقول باشــد 
نه تنها خطرى براى بدن ندارد بلکه مفید نیز اســت، اما چنانچه 
همین ماده خوراکى بیشتر از حد معمول و نادرست مصرف شود، 
مضرات بســیارى براى بدن در پى دارد. چاى سیاه نیز از این 
قاعده مستثنى نیست و مصرف بیش از حد آن آسیب هاى 

فراوانى به بدن وارد مى کند.
اولین نقطه در بدن که مورد آسیب مصرف بیش از حد چاى 

قرار مى گیرد، میناى دندان است که به عنوان یکى از عوامل مهم 
در تیره شدن و پوسیدگى دندان به شمار مى رود.

در چاى ســیاه ماده اى به نام تئین وجود دارد که موجب افزایش 
ضربان قلب مى شــود و مصرف بیش از حد آن براى افرادى که 
ضربان قلب آنها بیشتر از 80 است، توصیه نمى شود. به دلیل وجود 
همین ماده در چاى و درصورت مصرف بیش از حد موجب تهییج 
اعصاب و بروز عصبانیت شــده و در برخــى خانم ها موجب بروز 

اضطراب مى شود.
از آنجا که چاى سیاه حاوى مقادیر زیادى کافئین و تئین مى باشد 
به افراد مبتال به زخم معده توصیه مى شود که مصرف آن را کاهش 

دهند و یا حداقل سه ساعت بعد از غذا چاى بنوشند.
این مسئله مهم است که چاى در چه ساعتى از روز مصرف شود و 
توصیه این است که به علت خالى بودن معده افراد یک ساعت قبل 

از غذا از نوشیدن چاى پرهیز کنند.

بالفاصله بعد از غذا نباید چاى مصرف شود، مصرف چاى بالفاصله 
پس از غذا به کاهش جذب اســید فولیک، آهن و کلسیم در بدن 
منجر شده و به مرور مشکالتى همچون پوکى استخوان در افراد 

را به دنبال خواهد داشت.
البته مصرف کم چاى ســیاه در طول روز به عملکرد بهتر کلیه و 
آرامش اعصاب کمک مى کند و ما باید یاد بگیریم که هر ماده اى را 

به مقدار کم و به میزان تعیین شده مصرف کنیم.

مصرف چاى 
به اندازه کافى

آیا مى دانستید عرق کردن هم مزایایى دارد؟

معرض تعریق ناشى از ترس مردان قرار گرف
آنها هم وحشت زده بود، اما آنهایى که
از حس اشمئزاز قرار گرفته بود، حا

بیانگر اشمئزاز بود.
6- احتمــاالً وقــت
تصمیم گیرى مى کنی
تحقیقات نشــان داده
تعریق ناشــى از اضطر
بیشترى صرف تصمیم گی
تصمیمات ریســ
این بدان م
عرق نک
که اض

احتمال
صــر
انتخ
کنی
عب
نک
تص
ب

محققان با انجام یک مطالعه تأکید کردند که 
تنها 17 دقیقه استفاده روزانه از تلفن همراه 
طى 10 سال خطر بروز تومورهاى سرطانى 

را تا 60 درصد افزایش مى دهد.
آنها مى گویند که تابش از سیگنال هاى تلفن 
همراه موجب «دخالت در مکانیســم هاى 
سلولى» مى شود و مى تواند منجر به ایجاد 
پروتئین هاى استرس شود که باعث آسیب 
DNA، تومورها و حتى مرگ ســلولى در 
موارد شدید مى شود. آسیب به ماده ژنتیکى 
مى تواند موجب بروز سرطان  هاى گوناگون 

در بافت  هاى بدن شود.
جوئل مسکوویتز نویسنده مطالعه اظهار کرد: 
افراد باید زمان استفاده از تلفن هاى همراه 
را به حداقل برسانند و باید آنها را از بدن خود 
دور نگه دارند و در صــورت امکان از تلفن 

ثابت براى تماس استفاده کنند.
البته نتایج به دســت آمده بسیار جنجالى 
هستند و ممکن است به دلیل حساسیت  هاى 
بسیار زیاد پیرامون استفاده از تلفن همراه، 

مورد انتقاد قرار گیرند.
به احتمال زیاد بررسى هاى بیشتر براى تأیید 
نتایج مورد نیاز است زیرا برخى از آنها روى 
افراد مبتال به ســرطان یا حیوانات صورت 
گرفته  اند و ارزیابى اثرات بلند مدت استفاده 

از موبایل به خوبى رخ نداده است.

استفاده روزانه از 
تلفن همراه خطر بروز 
تومورهاى سرطانى را 

یافزایش مى دهد

مصرف هر
نه تنها خطر
همین ماده
مضرات
قاع
فراو
اولین

ى
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مدیرکل پست اصفهان گفت:750 هزار پالك جدید و کد 
پستى هوشمند شهرى در 15 منطقه شهردارى اصفهان 

مورد نیاز است.
حمید باقرى اظهار کرد: ســاماندهى پالك  کد هوشمند 
شهرى در سال جارى در راستاى زیبایى شهر و همسان 
شدن پالك ها در مناطق 6، 7، 8، 10، 12و  14 شهردارى 
اصفهان انجام خواهد شد.وى ادامه داد: امسال حدود 350 

هزار پالك جدید و بقیه در سال آینده نصب خواهد شد.
مدیرکل پســت اصفهان اظهــار داشــت: در حال حاضر  

قرارداد نصب حــدود هفت هزار پالك بــه عنوان پایلوت 
در منطقه هشت شهردارى منعقد شــده است و پالك ها 
در دیگر مناطق با انتخاب پیمانکار توســط شــهردارى، 
نصب خواهد شــد. وى افزودد: یک میلیون و 450 هزار 
مکان شناسنامه دار کالنشهر اصفهان شامل واحدهاى 
مسکونى، تجارى و ادارى در راستاى اجراى پروژه ملى 
«جى نــف»(GNAF) داراى کد پســتى 10 رقمى 

هستند.
طرح «جى نف» در راســتاى تحقق اقتصاد مقاومتى، 

زمینه سازى براى برقرارى دولت الکترونیک و یکسان 
سازى نشانى منزل مسکونى شهروندان در حال اجراست 
و  انجام آن سبب مى شود که نوشتن آدرس بر اساس ُکد 
پستى 10 رقمى صورت بگیرد و شهروندان از کد پستى 
10 رقمى که تنها مشــخص کننده محل سکونت فرد 

است، بهره مند شوند.
باقرى با بیان اینکه کلیه اماکن شهرى و روستایى  استان 
داراى کدپستى هستند، ادامه داد: 44 درصد از این اماکن، 
پالك کد پســتى قدیمى دارند که در این مرحله، پالك 

هوشمند کد پستى بر روى  کلیه این اماکن نصب خواهد 
شد. وى گفت: کاهش هزینه  اجرا، برخط (آنالین) بودن 
و قابلیت به روزرســانى اطالعات پالك، قابلیت خوانش 
QR روى پالك از فاصله 1/5مترى، استفاده در خدمات 
اورژانســى و حوادث و قابلیت نمایــش موقعیت مکانى 
ملک روى نقشه از مزایاى استفاده از پالك هوشمند کد 

پستى(QR)، به شمار مى آید.
مدیرکل پســت اصفهــان تصریح کرد: شــهردارى ها 
و دهیارى هــا مکلفند نســبت به ســاماندهى و تعیین 
اســامى معابر بدون نام و همچنین ســاماندهى پالك 
آبى ساختمان هاى شهرها و روســتاها با رعایت ضوابط 
و چارچوب هاى تعیین شده در دستورالعمل هاى اجرایى 
اقدام کنند. وى خاطرنشان کرد: آدرس استاندارد به عنوان 
پایه و اساس طرح «جى نف» محسوب مى شود که نصب 
پالك آن به عنوان یکى از وظایف شهردارى باید درب 

منازل شهروندان نصب شود.
باقرى بیان کرد: امروز ادعاى شهر الکترونیک و هوشمند 
داریم اما اراده اى براى اجراى این برنامه  به عنوان یکى از 

نیازهاى شهر، در اصفهان وجود ندارد.          
وى با اشاره به وجود این مشکل در کل شهر اصفهان به 
ویژه در حاشیه هاى آن که نوسازى بیشترى انجام شده 
است، گفت: ابتدایى ترین نیاز شهر هوشمند و الکترونیک 
برخوردارى از آدرس استاندارد است اما اراده الزم براى 

انجام این کار در زمان مشخص وجود ندارد.
مدیرکل پست اصفهان تصریح کرد: کلیه اماکن کالنشهر 
اصفهان داراى شماره کد پستى هستند اما کد پستى بر 

روى پالك چاپ و نصب نشده است.
باقرى افزود: نصب کد پستى 10 رقمى در اصفهان نسبت 

به کالنشهرهاى دیگر کشور، خیلى کمتر است.

نیاز شهر اصفهان به 750 هزار پالك جدید و 
کد پستى هوشمند

معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره 
به پایان تعمیرات اساســى واحد هاى آیزوماکس، 
هیدروژن و آمین کنتکتور شــماره 2 شرکت گفت: 
این دوره ازتعمیرات با فعالیت مستمر شبانه روزى 2 

هزار نفر نیروى انسانى و به مدت 25 روز انجام شد.
علیرضا جعفرپور افزود: در این تعمیرات با اجراى 3 
طرح بهینه سازى مشعل هاى پاالیشگاه، استحصال 

انرژى حرارتــى از محصول 
گازوئیل واحد آیزوماکس و 
باز سازى عایق هاى حرارتى 
کوره هیدروژن موفق شدیم 
حدود 2 درصــد در مصرف 
سوخت پاالیشــگاه صرفه 

جویى کنیم.
مدیر نگهــدارى وتعمیرات 
شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نیز با بیان اینکه براى بهبود 

کیفیت عملکرد و پیشگیرى تبعات ناشى از فعالیت بى 
وقفه دستگاه هاى پاالیشى، واحد هاى عملیاتى باید 
در 3 یا 4 سال تعمیرات اساسى شوند، اظهار داشت: در 
این دوره از تعمیرات که با در نظر گرفتن کامل نکات 
ایمنى و رعایت تمام پروتکل هاى بهداشتى انجام 

شد، با انجام پروژه تغییر سیستم آب بندى کمپرسور 
602 واحد آیزوماکس از نوع روغنى به نوع خشک، 
عالوه بر کاهش 10 درصدى اتالف کارى ناشى از 
توقف هاى دســتگاه ها، 10 درصد در راندمان این 

تجهیز افزایش داشتیم.
علیرضا قزوینى زاده خوراك واحد آیزوماکس شماره 
2 شرکت را به طور متوســط روزانه 22 هزار و 500 

بشــکه در روز و واحد هیدروژن را 7000 کیلوگرم 
در ساعت اعالم کرد و گفت: بنزین، گاز مایع، نفت 
سفید، ســوخت هوائى و نفت گاز از تولیدات واحد 
آیزوماکس اســت و واحد آمین کنتکتور نیز حذف 

گوگرد از محصوالت را بر عهده دارد.

10 درصد افزایش عملکرد تجهیزات پاالیشگاه اصفهان

محمد اسالمى، وزیر راه و شهر سازى با اهداى لوح 
به منصور یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، 
از تالش هاى بــى دریغ مدیریــت و کارکنان این 

مجموعه تقدیر کرد.
در متن این لوح تقدیر آمده اســت؛ بى شک توسعه 
زیربناهاى حمل و نقل، عمران و آبادانى و شکوفایى 
اقتصادى را براى میهن اسالمى مان به ارمغان مى 
آورد و این مهم بدون اتکال به الطاف الهى و اعتماد 

به همت مهندســان و متخصصان دلسوز این مرز و 
بوم تحقق نخواهد یافت.

تولید ریل ملى، خودکفایى و عدم وابستگى به واردات 
ریل یکى از آرزوهاى دیرینه صنعت راه سازى کشور 
و برگ زرینى اســت از همت واال و اراده ســترگ 
تالشــگران این مرز و بوم در راه اعتال و سربلندى 
ایران اسالمى که موجب تســریع در توسعه شبکه 

ریلى کشور خواهد شد.

تقدیر وزیر راه و شهرسازى
 از مدیریت و کارکنان ذوب آهن

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان درجلســه صبحانه کارى با بانــوان عضوپارلمان بخش 
خصوصى اصفهان، از صادرات بیش از 400 میلیون دالرى بانوان عضو اتاق بازرگانى 

اصفهان طى ده ماه گذشته خبرداد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مسعودگلشــیرازى درششمین جلسه 
صبحانه کارى اتاق بازرگانى اصفهان که با بانوان فعال اقتصادى عضو پارلمان بخش 
خصوصى اصفهان برگزارشد، با  اشاره به توانمندى باالى بانوان اصفهانى از صادرات 
بیش از 400 میلیون دالرى بانوان عضو اتاق بازرگانى در ده ماه گذشته خبر داد و تصریح 
کرد: این عدد نشان دهنده این است که اصفهان صنعتى در حال گذار به  دوران فراصنعتى 

بر پایه توسعه صادرات و تجارت مى باشد.
وى افزود: هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصى اصفهان به همراه 
کادراجرایى با برگزارى جلســات صبحانه کارى مى توانند عــالوه برآگاهى از چالش 
ها، خواســته ها و نقطه نظرات  فعاالن عضو اتاق وگنجاندن این موارد در برنامه ها و 

رویکردهاى خود، اعضا را از مزایاى خوشه سازى و شبکه سازى منتفع نمایند.

 وى اعضا را پشــتوانه اصلى اتاق بازرگانى دانســت و تصریح کرد: انسجام و قدرتمند 
بودن اعضا در قدرت چانه زنى پارلمان بخش خصوصى اصفهان با دستگاه هاى اجرایى 
وحاکمیتى به منظور توجه هر چه بیشتر به رفع مشکالت زیرساختى فعاالن اقتصادى 

استان حائز اهمیت است.

صادرات 400 میلیون دالرى بانوان عضو اتاق بازرگانى 

اجراى طرح «نذرهشتم» به نیت حضرت امام رضا (ع) 
هشتم هر ماه، مبلغ هشت هزار تومان را صدقه ماهیانه 

قرار دهیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى اداره کل زندان هاى استان 
اصفهان، علیرضا بابایى مدیرکل زندان هاى اســتان در 
دیدار اعضا هیئت مدیــره مجتمع فرهنگى و مطبوعاتى 
استان از اصحاب قلم- نویسندگان و ناشران وخبرنگاران 
خواســت تا زمینه فرهنگ کمک و نوع دوستى در سطح 

استان جهت زندانیان و خانواده هاى آنان  را افزایش دهند.
وى ضمن قدردانى از حضور مسئولین و صاحبان قلم و 
مطبوعات از اجراى طرح نذر هشتم حضرت امام رضا(ع) 
ســخن گفت و افزود: اجراى این طرح یکى از ایده هاى 
ریاست محترم سازمان زندان هاى کشور بوده و تقاضا 
داریم با فرهنگسازى وآگاه ســازى مردم جامعه به نیت 
امام مهربانى ها هشتم هر ماه مبلغ هشت هزاز تومان را به 

عنوان صدقه ماهیانه به این امر اختصاص دهند.

بابایى مشــکالت معیشــتى - درمانى-بهداشــتى- 
آموزشــى و اشــتغال خانواده هاى زندانیان را از جمله 
موارد ضرورى و مهم برشمرد و تصریح کرد: مبلغ هشت 
هزار تومان ماهیانه در سبد معیشــتى  براى یک خانوار 
در جامعه به عنوان صدقه جاریه  بسیارى اندك و ناچیز 
اســت اما قطره قطره جمع گردد وانگهى دریا شــود ،
کمک هاى استانى مردم قطعًا به مبلغ بزرگ و قابل ارائه 

به خانواده ها خواهد بود.

نذرهشتم، هشتم هرماه، هشت هزار تومان 

روغن نورد با فناورى پیشرفته و روز دنیا در ناحیه نورد سرد 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان بومى سازى شد.

مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد مبارکه گفت: 
ایــن روغن یکــى از راهبــردى ترین مــواد مصرفى 
ناحیه نورد ســرد اســت که انحصــار تولیــد آن تنها 

در اختیــار چند شــرکت اروپایى و آمریکایــى بود و با 
همت و تالش متخصصان در شــرکت فــوالد مبارکه 

بومى سازى شد.
محسن استکى افزود: این روغن داراى خواص فیزیکى 
و شیمیایى ویژه اى اســت و روان کارى و خنک کارى و 

کاهش توان مصرفى (برق مصرفى) را به منظور کاهش 
ضخامت هاى باال فراهم مى آورد.

وى گفت : با توجه به اهمیت این روغن در فرایند نورد و 
تأثیِر مستقیم آن بر بحث تولید، به منظور افزایش تعداد 
تأمین کنندگان داخلى و ایجاد رقابت بین تأمین کنندگان 
و ارتقاى کیفیــت و فناورى تولید روغن نورد، ســاخت 
و اســتفاده از این روغن نورد در دســتور کار قرار گرفت 
که خوشــبختانه به نتیجه رســید و مزیت هاى فنى و 
اقتصادى زیادى نســبت به روغن هاى نورد قدیمى تر از 

نوع امولسیون دارد.
مدیــر محصــوالت ســرد شــرکت فــوالد مبارکه، 
انعطاف پذیرى بیشتر ناحیه نورد سرد را در انتخاب نوع 
روغن نورد، یکى دیگر از نتایج این موفقیت برشــمرد 
و گفت: خطوط نورد ســرد فوالد مبارکه بــا وجود دو 
تأمین کننده و دو نوع روغِن متفاوت و با ایجاد رقابت بین 
تأمین کنندگان و گریز از انحصار، حتى در تولید داخلى 
روغن نورد، به شرایط پایدارترى از نظر تأمین روغن و 

ارتقاى فنى آن دست پیدا کرده است.

بومى سازى روغن نورد در فوالد مبارکه


