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تأثیر کار در خانه بر سالمت مغز213 واحد صنفى در اصفهان پلمب شدژاله علو در 94 سالگى چه مى کند؟ده ها خودکشى در یک روز، در یک شهر شاید  سرنوشت قهرمانى به هفته آخر کشیده شود سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کدام دسته از 
بیماران قلبى

 نباید روزه بگیرند

اصفهان در تیررس ملخ هاى صحرایى
3

3

8

ارزش خانه هاى خالى 
1957 تریلیون تومان 

است!

جایزه جمالزاده 
«جایزه اصفهان» است

سمرقند، خواهرخوانده 
اصفهان مى شود

5

اصفهان در نوبت 
دریافت واکسن 

دانمارکى 

متخصص بیمارى هاى قلب و عروق 
گفت: در بیماران با نارسایى شدید قلبى 

و ضعف عضله قلب با توجه به نیاز به 
مصرف متعادل آب و تعدد داروهاى قلبى 

با فواصل کوتاه مصرف، توصیه به...

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت استان 
اصفهان از ورود 39 هزار ُدز واکسن «آسترازنکا» تولید 
شرکت دانمارکى به اصفهان براى واکسینه کردن کادر 

درمان خبر داد.
رضا فدایى با بیان اینکه تاکنون 29 هزار ُدز واکســن 
وارد اصفهان شــده و براى کادر درمانى و تعدادى نیز 
براى بیماران خاص و ســالمندان مورد استفاده قرار 
گرفته است، تصریح کرد: همچنین به زودى محموله 
39 هزار ُدزى واکســن «آســترازنکا» تولید شرکت 

دانمارکى به اصفهان وارد مى شود.
مدیر مرکــز بیمارى هــاى واگیر مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه این واکســن نیز براى 

واکسیناسیون...

4

تولید گل محمدى در اصفهان تولید گل محمدى در اصفهان 
به به 1111 هزار تُن مى رسد هزار تُن مى رسد

برند اول ایران و سومین سطح تولید در کشوربرند اول ایران و سومین سطح تولید در کشور

3

دومین هشدار سازمان حفظ نباتات کشور طى چند روز

نوید محمدزاده 
«آکتور» مى شود

حرکت رو به جلوى طارمى در سکوت
مهاجم ایرانى پورتو شدیداً مورد توجه رسانه هاى جهان قرار دارد.

روز شنبه ویدیویى در برنامه «سالم صبح بخیر» شبکه 3 منتشر شد که جالب 
بود. در این ویدیو علیرضا جهانبخش، ســعید عزت اللهى، علیرضا بیرانوند، 
حسین ماهینى، حسین طیبى، امید نمازى، حســن تفتیان و امید نمازى از 
چهره هاى ورزش کشــورمان پیام هاى جالبى براى مهدى طارمى بعد از 

گلزنى و درخشش داشتند. طارمى که این روزها به طور کامل سکوت ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وضعیت 
بیمارستان هاى 

اصفهان در شرایط 
ویژه است

350 میلیارد تومان براى آزادى 711 زندانى نیاز است
3

2

 براى قهرمانى براى قهرمانى
 در جام حذفى محکم  در جام حذفى محکم 

گام بر مى داریم

 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نــوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبر یــا فیش واریــز وجه نقد به شــماره شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي مطابق جدول فوق به نام شرکت برق منطقه اي اصفهان

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

در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/05 

جلسه توجیهى و بازدید بابت مناقصات فوق با حضور نمایندگان مجاز شرکتها به شرح ذیل الزامى بوده و عدم حضور 
به منزله انصراف از شرکت در مناقصه مى باشد. 

مهلت و محل تحویل پاکات:  نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات؛ بایستی حداکثـــر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی (شامل 
ضمانتنامه و یک حلقه CD) آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق 

منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز ســه شنبه مورخ 1400/02/21- سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهانروابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی تمدید مناقصه هاى  عمومی یک مرحله اىنوبت دوم
 990/1016 ،990/1015 

(شماره هاى  2099001188000066، 2099001188000065  در سامانه ستاد)

مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط ورودمناقصه (ریال)

اجراى عملیات ساختمانى و تأسیساتى احداث پست 63/20 990/1015
گواهى صالحیت پیمانکارى حداقل رتبه 5 ابنیه 2,200,000,000کیلوولت دانشگاه کاشان

از سازمان برنامه و بودجه

اجراى عملیات ساختمانى و تاسیساتى احداث پست 63/20 990/1016
گواهى صالحیت پیمانکارى حداقل رتبه 5 ابنیه 2,450,000,000کیلوولت رضوانشهر

از سازمان برنامه و بودجه

م.الف:1123007

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

توضیحاتساعتتاریخ محل برگزارى جلسه مناقصه

کاشان قطب راوندى شهرك 990/1015
10 صبح1400/02/07صنعتى کاشان

تلفن جهت هماهنگى: 09133158812، آقاى اسدالهیان
حضور مناقصه گرانى که در جلسه توجیهى و بازدید مناقصه مورخ 1399/12/23 

شرکت نموده اند، اختیارى مى باشد

نجف آباد شهرك صنعتى 990/1016
10 صبح1400/02/08رضوانشهر ابتداى ورودى اول

تلفن جهت هماهنگى: 09133158812، آقاى اسدالهیان
حضور مناقصه گرانى که در جلسه توجیهى و بازدید مناقصه  مورخ 1399/12/24 

شرکت نموده اند، اختیارى مى باشد

هیئت مدیره شرکت سیمان سپاهانهیئت مدیره شرکت سیمان سپاهان

بدین وسیله اطالعات مربوط به پرداخت سود سهام این شرکت به شرح ذیل جهت اطالع سهامداران 
محترم اعالم مى گردد:
  سهامداران حقیقى:

- سود سهام سهامداران حقیقى صرفاً مربوط به سال مالى منتهى به 1399/06/31 از طریق شرکت سپرده 
گذارى مرکزى اوراق بهادار (از طریق سامانه سجام) در ابتداى خرداد ماه سال 1400 واریز مى گردد، لذا 

سهامداران حقیقى فاقد کد سجام، جهت اخذ کد مربوط تسریع فرمایند.
- سهامداران حقیقى سود سهام مربوط به سال مالى منتهى به 1398/06/31 و ماقبل و سنواتى خود را 
مى توانند با مراجعه به شعبات بانک صادرات سراسر کشور با ارائه کارت ملى و کد بورسى دریافت نمایند. 

  سهامداران حقوقى 
- سود سهامداران حقوقى، با ارائه درخواست کتبى و اعالم شماره حساب و شماره شباى بانکى از طریق 

این شرکت قابل پرداخت مى باشد.

«اطالعیه پرداخت سود سهام»

م.الف:1121939حسن حجتى- شهردار دولت آبادحسن حجتى- شهردار دولت آباد

شــهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- خرید، حمل و تحویل لوله و اتصاالت کاروگیت مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومى
2- عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر و منطقه صنعتى دولت آباد مطابق 

مشخصات مندرج در اسناد مناقصه عمومى
3- عملیات اجرایى بهسازى تاالر شهردارى (تأسیسات برقى و نماسازى دکوراتیو بدنه و سقف تاالر) 

مطابق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز چهارشنبه مورخ 1400/02/08

گشایش پاکات: روز پنجشنبه مورخ 1400/02/09
 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اســناد: دولت آباد- بلوار طالقانى- پایگاه اینترنتــى

تلفن: 45822010- 031

آگهى مناقصه عمومى  نوبت دوم
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در شــرایطى که ارزش تقریبى 2/6  میلیون واحد خالى 
موجود در کشور به عدد افسانه اى 1957 تریلیون تومان 
رسیده، دولت و مجلس عزم خود را براى ورود خانه هاى 
خالى به بازار مصرف جزم کرده انــد؛ هرچند با توجه به 
معافیت اقامتگاه دوم از مالیــات، عمًال نمى توان امیدوار 
بود بخش قابل توجهى از واحدهاى خالى فروخته یا وارد 

بازار اجاره شود.
حدود 500 هزار واحد از 2/6 میلیون مسکن خالى کشور 
در تهران قرار دارد که یعنى هم اکنون با 1313 تریلیون و 
700 میلیارد تومان حبس سرمایه فقط در تهران مواجهیم. 
از طرف دیگر در تملک گرفتن امالك و زمین توســط 

بانک ها، دستگاه ها، ارگان ها و اشخاص حقوقى به یکى 
از معضالت اقتصاد ایران تبدیل شده است. مردادماه سال 
گذشته معاون وزیر راه و شهرسازى  گفت که 1000 واحد 
مسکونى در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم اعالم 
کرد یک فرد حقیقى 605 واحد و یک شخصیت حقوقى 
23 هزار و 800 واحد مسکونى در تملک دارد؛ با این حال، 
تعداد واحدهاى خالى در اختیار دســتگاه ها و ارگان هاى 
دولتى هنوز مشخص نشــده است. تخمین زده مى شود 
که در کشور حدود 28 میلیون واحد مسکونى وجود دارد 
که تا کنون 13/4 میلیون آن در سامانه امالك و اسکان 

شناسایى شده است. 

یک رسانه انگلیسى از ایفاى نقش نخست وزیر عراق براى 
آغاز مذاکرات مستقیم بین مقام هاى ارشد ایران و عربستان 

سعودى در بغداد خبر داد.
روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشى به نقل از «سه مقام» 
مدعى شد، مقام هاى ارشد عربســتان سعودى و ایران در 
تالش براى بهبود روابط بین این دو کشور رقیب در منطقه، 
بعد از گذشت پنج ســال از قطع روابط دیپلماتیک در حال 
انجام مذاکرات مســتقیم در بغداد بوده اند. منابع استنادى 
«فایننشــال تایمز» مدعى شــدند، اولین دور مذاکرات 
مستقیم عربستان ســعودى و ایران در تاریخ نهم آوریل 
(20 فروردین) انجام شــد و به گفته یکى از مقام ها، این 

گفتگوها، «مثبت» بودند. بنا بر این گزارش ادعایى، ریاست 
هیئت سعودى در مذاکرات بیستم فروردین ماه را «خالد بن 
على الحمیدان»، مدیرکل اداره اطالعات عمومى برعهده 
داشت و دور بعدى مذاکرات مستقیم بین ریاض و تهران 
هم براى هفته آینده برنامه ریزى شده است.  یک «مقام 
مطلع» که نام و هویتش فاش نشده، به این رسانه انگلیسى 
گفت: «مذاکرات بین عربستان سعودى و ایران با سرعت 
به جلو حرکت مى کند چرا که مذاکرات ایاالت متحده در 
رابطه با توافق هسته اى ایران با سرعت در حال حرکت به 
جلو است و همچنین به علت حمالت حوثى ها به مواضع 

عربستان سعودى.»

ارزش خانه هاى خالى
 1957 تریلیون تومان است!

ایران و عربستان مذاکرات 
مستقیم برگزار کردند؟

وقتى کرونا نبود
  ایسنا| وزارت میــراث فرهنگــى، 
گردشگرى و صنایع دستى اعالم کرد بیش از 9 
میلیون و 500 هزار نفر در سال 98 به خارج از ایران 
سفر کرده اند. سفرهاى خارجى ایرانى ها در سال 
96 به باالترین حجم خود رسیده بود و جمعیتى 
بالغ بر 10 میلیون و 542 هــزار و 952 نفر در آن 
سال به خارج از کشور سفر کردند و آمار سفرهاى 
خارجى ایرانى ها در ســال 98 تا پیش از شــیوع 
ویروس کرونا، دوباره روند افزایشــى را در پیش 
گرفته بود. بنابر اظهارنظر معاونت گردشــگرى 
وزارت میــراث فرهنگى، کشــورهاى زیارتى، 
ترانزیتى و ارزان، بیشترین مقصد سفر ایرانى ها 
بوده اند که مطابق داده هاى منتشرشده در سال 
97، بیشترین حجم سفر ایرانى ها به کشورهاى 
عراق، ترکیه، امارات، گرجســتان، آلمان، قطر و 

عربستان انجام مى شود.

باز هم مهاجرت پرستاران
  میزان | آرمین زارعیــان، رئیس هیئت 
مدیره نظام پرستارى تهران مى گوید: در صورتى 
که قرار باشد مجدداً با پرستاران قرارداد 89 روزه 
منعقد شــود، هیچ ضمانتى در خصوص ماندگار 
بودن آنها وجود ندارد و ممکن است این پرستاران 
باتوجه به نیاز جدى که شــیوع کرونا به ویژه در 
کشور هاى اروپایى به وجود آورده است، مهاجرت 
کنند. وى گفت: در حال حاضر کشور هایى نظیر 
آلمان و اتریش بســیار به پذیرش این پرستاران 

راغب هستند.

اوج هنر یک مسافر!
  فارس| اســتاندار هرمزگان، ترددهاى 
درون استانى را یکى از عوامل اصلى انتشار بیمارى 
کرونا دانست و بیان کرد: به عنوان نمونه در یکى 
از شهرستان هاى هرمزگان، یک فرد که از خارج 
کشور بازگشــته بود، در دیدار با خانواده و اقوام، 

موجب ابتالى 70 نفر به ویروس کرونا شد.

آمار عجیب قرنطینه 
  ایلنا| استانداراردبیل گفت: در پیک چهارم 
کرونا 580 نفر در بیمارستان ها بسترى شده اند و 
بیش از 17 هزار نفر تست مثبت در خانه هاى خود 
قرنطینه شده اند. اکبر بهنام جو با تأکید بر ضرورت 
حمایت از افراد قرنطینه شده، افزود: خانواده ها نیز 
باید مبتالیان را تحت نظر داشته باشند تا حداقل 
14 روز از خانه بیرون نیایند تا دوران نقاهتشــان 

طى شود.

ثبت نام «وام ضرورى» 
بازنشستگان 

مدیــرکل امــور فرهنگى و    تسنیم|
اجتماعى صندوق بازنشســتگى کشورى گفت: 
ثبت نــام اینترنتى مرحلــه دوم وام ضرورى 10 
میلیون تومانى بازنشســتگان و وظیفه بگیران 
کشورى از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه به 
مدت یک ماه از طریق درگاه خدمات الکترونیک 
صندوق بازنشســتگى کشــورى به نشــانى 

sabasrm.ir آغاز مى شود.

وفور انسولین 
در بازار سیاه 

چندین ماه است که بیماران دیابتى    ایلنا|
با کمبود انسولین مواجه هستند، تا جایى که این 
دارو سهمیه بندى شده و صرفًا در داروخانه هاى 
منتخب عرضه مى شــود. اما با چرخى ساده در 
بین دالالن خیابان ناصر خسرو متوجه مى شویم 
هر نوع انسولین اعم از ایرانى یا خارجى را در این 
خیابان مى توان با قیمت چنــد برابرى  پیدا کرد، 
همچون انســولین خارجى novorapid که در 
داروخانه  یک بسته  پنج تایى آن بدون بیمه حدود 
150 هزار تومان است، در بازار سیاه این مبلغ به 

500 هزار تومان مى رسد.

دلم مى خواست اما نشد!
حجت االسالم و المسلمین حسن   برترین ها|
روحانى در نشست با فعاالن امور زنان و خانواده گفت: 
ممکن است کسى بگوید اگر شــما این همه اهتمام 
براى دادن جایگاه به زنان داشــتید، چرا یک خانم را 
وزیر نکردید. در پاســخ به این سئوال باید بگویم من 
دلم خیلى مى خواست این اتفاق هم در دولت یازدهم 
و هم در دولت دوازدهم بیافتد ولــى توان ما محدود 
اســت. گاهى وقت ها آدم مى خواهد کارى را انجام 
دهد اما دســتش براى این کار باز نیست. من اراده ام 
این بود و حتى در دولت یازدهم، دو خانم را به عنوان 
دو وزیر انتخاب کرده بودم اما متأسفانه این خواسته 

تحقق نیافت.

کسى مهاجرت نکرده
 مشرق| طى روزهاى گذشته شــایعه اى با 
عنوان «مهاجرت عضو کلیدى تولید واکسن کوو ایران 
برکت» در فضاى مجازى منتشر شده است. در همین 
رابطه نیکى ملکى، رئیس مرکز اطالع رســانى ستاد 
اجرایى فرمان امام(ره) گفت: شــایعه مهاجرت  عضو 
کلیدى تولید واکسن کوو ایران برکت  از اساس کذب 
است و صحت ندارد. اوًال این پروژه یک عضو کلیدى 
ندارد و گروهى از دانشــمندان نخبه درآن مشغول به 
فعالیتند و ثانیاً هیچیک از عوامل پروژه واکسن برکت 

هم به خارج ازکشور مهاجرت نکرده اند.

رکوردشکنى شاخص فالکت
مرکز آمار ایران از شکسته شدن شاخص   بهار |
فالکت ایران به عنوان حاصل جمــع نرخ بیکارى و 
تورم در ســال 1398خبر داده و برآوردهاى روزنامه 
«همشهرى» هم نشــان مى دهد که رکورد شاخص 
فالکت در پایان ســال 99با احتساب نرخ تورم 36/4 
درصد و نرخ بیــکارى 9/7 درصد، بــه 46/1 درصد 
رسیده که باالترین نرخ شاخص فالکت در دهه 90به 

شمار مى رود.

این جنت مکانان
کرونــا،   روزنامه جمهورى اسالمى|
اکنون در جامعــه ما به پدیده اى کــه مى تواند معیار 
سنجش جوهر وجودى حکمرانان ما باشد تبدیل شده 
است. متأسفانه تقصیرها و قصورها را به گردن این و 
آن و مردم انداختن و خود را جنت مکان معرفى کردن 
یکى از شیوه هاى رایج میان مسئولین مربوطه است. 
به جاى این فرافکنى ها همه بایــد با اتحاد و همدلى 
درصدد مقابله جدى و علمى با پدیده شوم کرونا برآیند 

و به مردم امید بدهند. 
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براساس اطالعات دریافتى از سایت دیوار در برخى از مناطق 
و محله هاى تهران قیمت هر متر واحد مسکونى، سه برابر 
متوسط قیمتى است که اخیراً اعالم شده است. براى مثال 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونى دو تا پنج ساله در ولنجک 
95 میلیون تومان اســت. این یعنى متوســط قیمت یک 
آپارتمان 100 مترى در محله ولنجــک حدود 10 میلیارد 

تومان است. 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونى در اقدسیه 88/6  میلیون 

تومان و در نیاوران 87/5 میلیون تومان است. قیمت مسکن 
در ســعادت آباد، شــهرك غرب و قیطریه هم حداقل 70 
میلیون تومان است. از دیگر محله هاى گران تهران مى توان 
به پاسداران و گیشا و هروى اشاره کرد که متوسط هر متر 
مربع مســکن در این محله ها بین 68 تا 56 میلیون تومان 
است.گفتنى اســت که این قیمت ها میانگین قیمت یک 
متر مربع واحد مسکونى دو تا پنج ساله است و ممکن است 

قیمت ها به نسبت امکانات هر خانه کمتر یا بیشتر باشد.

 84 شهروند تهرانى ، بین ســاعت 7 و 30 دقیقه صبح پنج 
شنبه 26 فروردین ماه سال 1400 تا ساعت 7 و 30 دقیقه 
روز جمعه 27 فروردین ماه در ســطح شهر تهران اقدام به 
خودکشى کردند.گفتنى اســت از این تعداد 8 خودزنى،3 
دارزدگى، مسمومیت جنرال15 مورد، مسمومیت دارویى 11 
مورد وجود داشته است. 58 مورد از این اقدام به خودکشى ها 
براى نجات نیاز به انتقال به بیمارستان داشتند البته 14 مورد 
حاضر به رفتن به بیمارستان نشدند یک مورد نیز در محل 

اقدام به خودکشــى، فوت کرده بود. مابقى موارد نیازى به 
انتقال به بیمارستان نداشتند.

گفتنى اســت بعد از انتقــال خودکش هــاى تهرانى به 
بیمارستان ها حدود 10 تا 12 تهرانى فوت کردند که آمار 
قابل تأملى براى یک روز تهران به حساب مى آید و 74 مورد 
از خودکش ها از مرگ نجات یافتند. در یکسال گذشته نحوه 
خودکشى ها خشن تر شده است و مسمومیت دارویى کمتر 

و اقدام با سالح گرم و سقوط از ارتفاع بیشتر شده است.

چند شب اســت با صداى آژیر خطر اهالى محله اى در 
گلپایگان خواب ندارند! فردى با پخش صداهایى عجیب 
و نامتعارف با ایجاد رعب و وحشت باعث خوف اهالى این 

محله در گلپایگان شده است.
تحقیقات خبرنگار رکنا نشــان داد ظاهراً فردى از پشت 
بام و یا بالکن منزل خود از طریق بلندگو اعالم وضعیت 

آژیر قرمز و یا هشدار زلزله مى دهد.
همچنین در برخى موارد صداى ساختگى بیسیم و آژیر 

آتش نشانى از طریق بلندگو پخش شده است.
این موضوع موجب نارضایتى و وحشت برخى ساکنین 
این محله شد و تحقیقات پلیس براى دستگیرى عامل یا 

عاملین این کار در حال انجام است.

تحقیق و تفحص از هلدینگ خلیــج فارس در مجلس 
شوراى اسالمى کلید خورده اســت. سیدناصر موسوى 
الرگانى عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده فالورجان 
یکى از نمایندگانى است که این طرح را پیگیرى مى کند. او 
در یک رشته توییت، اتهامات تندى علیه مدیران هلدینگ 
خلیج فارس مطرح کرده است. «رویداد24» براى پیگیرى 

بیشتر موضوع با او گفتگو کرده است.
موسوى الرگانى در توضیح ادعاهاى خودش مى گوید: 
در هلدینگ خلیج فارس برخى بازنشســتگان یا افرادى 
که در جا هاى دیگر مشکل داشــته اند و اتفاقًا به واسطه 
همان مسائل برکنار شــدند را دور هم جمع کرده اند و به 

آنها مسئولیت دادند.
عضو کمیســیون اقتصادى مجلس تصریــح کرد: در 
حال حاضر 19 درصد هلدینگ خلیــج فارس متعلق به 
پتروشیمى است و بیش از 40 درصد آن به سهام عدالت 
مربوط مى شود. همین جاى سئوال وجود دارد که اگر سهام 
عدالت متعلق به مردم است چرا نماینده سهام عدالت در 

هیئت هاى مدیره را دولت منصوب مى کند؟ 
نماینده فالورجان اظهــار کرد: ما فردى را بررســى و 
شناسایى کردیم که در بحث سهام عدالت به 23 استان 
رفته و ســهام تهیه کرده که در هر استانى اگر نتوانست 
به عنوان نماینده ســهامداران ورود کند، در هیئت مدیره 
استان دیگرى بتواند به خواسته اش برسد. این گونه دخالت 
دولتى ها نشان مى دهد که آنها بنا دارند هرچه بازنشسته 
اســت را در این هیئت مدیره ها جا کنند که این افراد در 

دولت بعدى هم سمت داشته باشند. چرا باید در هلدینگ 
خلیج فارس ده ها بازنشسته مسئولیت بگیرند و حقوق هاى 

کالن دریافت کنند؟ 
عضو کمیســیون اقتصادى مجلس افزود: «آقاى الف» 
یکى از معاونان هلدینگ به دلیل نوع عملکرد توسط وزیر 
کار از شستا کنار گذاشته شده بود اما حال در مجموعه خلیج 

فارس داراى مسئولیت شده است.
این نماینده اصولگــراى مجلس گفت: یکــى دیگر از 
دغدغه هاى ما، درآمد کالن هلدینگ خلیج فارس است. 
هشت میلیادر دالر درآمد این مجموعه است و باید دید این 
درآمد باال کجا هزینه مى شــود؟ چرا  مواد اولیه در اختیار 
داخلى ها قرار نمى گیرد؟ متأسفانه این افراد شرکت هایى 
را در خارج از ایران تشکیل دادند و خودشان در آنها ذینفع 
هســتند و از این رو ترجیح مى دهند مواد خام را با قیمت 

پایین به آن شرکت ها بفروشند و دالر ها را به جیب بزنند.
وى در پاســخ به اینکه در این فساد ها پاى چه افرادى در 
میان است؟ گفت: کسانى هستند که حقوق هاى نجومى 
و ظالمانه مى گیرند. کســانى که از جا هاى دیگر برکنار 
شــدند و دوباره ســمت گرفتند. برخى از آنها هم حقوق 
بازنشستگى را مى گیرند و هم از هلدینگ حقوق کالن 

دریافت مى کنند.
عضو کمیســیون اقتصادى مجلس یادآور شــد: ما رقم 
دقیقى از پول هاى جابه جا شده توسط این افراد را نداریم، 
ولى م ى دانیم که این افراد خرید هاى بى کیفیت و گران از 

چین داشتند که به موقع اسناد را رو خواهیم کرد.

جزئیات یک قصر مخفى دیگر که ظاهراً براى «والدیمیر 
پوتین» ساخته شده افشا شده اســت. این عمارت بسیار 
بزرگ که در ســاحل یک دریاچه و در عمق جنگل هاى 
منطقه والداى هیلز واقع شــده، در نیمه راه بین مسکو و 
سن پترزبورگ در شرق روسیه قرار دارد. این قصر که به 
دلیل پوشش گیاهى انبوه از چشم بسیارى پنهان مانده، 
یک عمارت چهار طبقه است که در کنار یک اسپاى سه 
طبقه واقع شده و داراى سالن زیبایى شخصى براى رئیس 
جمهور روسیه است که به آن لقب «معبدى براى ریاضت 

کشى» والدیمیر پوتین داده شده است.
این عمارت بسیار وسیع که تصاویرى از آن با پهپاد گرفته 
شده، همچنین شامل یک اصطبل، یک زمین گلف، یک 
زمین مینى گلف، رستوران ویژه با سینما، بولینگ و اتاق 
بیلیارد بوده و لقب «سرى ترین ویالى رسمى» پوتین به 
آن داده شده است. این در حالى است که ثروت شخصى 
والدیمیر پوتین همچنان مورد بحث بوده و بسیارى ثروت 
او را بیش از 160 میلیارد دالر اعالم مى کنند. در صورتى 
که رقم ادعایى ثروت رئیس جمهور روسیه درست باشد، 
وى یکى از رقیبــان «جف بیــزوس»، «بیل گیتس» و 
«ایالن ماســک» براى کســب لقب ثروتمندترین مرد 

جهان خواهد بود.
قصر جدیدى که به عنــوان ویالى مخفى پوتین معرفى 
شده همراه با ساختمان هاى بزرگ مجاورش، متعلق به 
«یورى کووالچوك» 69 ساله، دوست نزدیک پوتین است 
که القابى مانند «کیف پول پوتین»، «پدرخوانده پوتین» 
و «اسپانسر قصرهاى پوتین» گرفته است. گفته مى شود 
دو طبقه از اسپاى مجزاى عمارت جدید در زیر زمین قرار 
دارد و داراى یک ســالن سرماست که براى سرمادرمانى 
ساخته شده است. همچنین یک اتاق حمام ِگل نیز در این 
عمارت 7000 متر مربعى وجود دارد. از دیگر امکانات این 

قصر به یک استخر شناور خاص اشاره شده که در آن آب 
بسیار شورى وجود دارد که باعث مى شود فرد روى سطح 

آب باقى بماند انگار که در فضا معلق شده است.
افشاگران این کاخ همچنین مدعى شده اند که این عمارت 
مرکز دندانپزشکى خاص خود، یک اتاق ماساژ و حتى یک 
کلینیک مراقبت پوســت و مو نیز دارد. این افشاگرى ها

 در حالى اســت که والدیمیر پوتین به ظاهر و وضعیت 
جسمانى خود اهمیت زیادى داده و شایعاتى نیز وجود دارد 
مبنى بر اینکه وى جراحى پالستیک انجام داده است. در 
عمارت اصلى با استانداردهاى پوتین بسیار معمولى است 
اما به دقت مخفى شده است. یک پاویلیون چینى در ساحل 
وجود دارد که براى مهمانان است و همچنین یک کلیسا 

در این عمارت لوکس که در منطقه نووگورود قرار دارد.
ظاهراً عمارت مخفى والدیمیر پوتین داراى یک پیست 
اسکى 2485 متر مربعى در یک فضاى بسته نیز هست. این 
تیم افشاگر در گذشته نیز مدعى شده بودند که والدیمیر 
پوتین مالک یک قصر بسیار بزرگ 1/4 میلیارد دالرى در 

سواحل دریاى سیاه در منطقه گلندژیک است.

رو نمایى از دومین قصر رؤیایى پوتین
  حسین على پناهى / روز یاتو |

نماینده فالورجان از پشت پرده هلدینگ خلیج فارس مى گوید

خودشان شرکت تأسیس مى کنند 
و مواد خام را مى خرند

یک متر خانه،  هم قیمت یک پراید!

ده ها خودکشى در یک روز،  در یک شهر

پخش آژیر خطر جعلى  در شب هاى گلپایگان!

عضو حزب کارگزاران عنوان کرد: مشــکل اصالحات 
این اســت که زمینه اى براى تأیید صالحیت نیروهاى 
اصلى  خود ندارد وگرنه نیروهایى چون عبدا... نورى وجود 
دارند که محبوبیت خاتمى و درایت هاشمى را به نمایش 
مى گذارند ولى ایــن نیروها تأیید نمى شــوند. علیزاده 
طباطبایى در رابطــه با کاندیدایى کــه بتواند جایگزین 
سید حسن خمینى باشد، گفت: در جریان اصالحات امروز 

بیشتر ظریف مطرح و جدى است.
محمود علیــزاده طباطبایى بــا بیان اینکه مرعشــى 
و کرباســچى هم مى توانند کاندیدا باشــند اما موضوع 

تأیید صالحیت آنها مشخص نیســت، افزود: مرعشى و 
کرباسچى از شایسته ترین مدیران کشور هستند که در 
سخت ترین شرایط بهترین تجربه مدیریتى را نشان دادند 

و هم شرط اصالح طلبى و هم شرط رأى آورى را دارند.
او تصریح کرد: مرعشى و کرباسچى باید مورد بررسى قرار 
بگیرند، خصوصاً اینکه امکان دارد شوراى نگهبان آنها را 
تأیید صالحیت نکند مگر اینکــه طى مذاکراتى به جمع 
بندى برسند و این کار صورت بگیرد. در نهایت امیدواریم 
ظریف بیاید؛ او سه شرط را دارد و هم با حضور او، امکان 

مشارکت حداکثرى بیشتر است.

شاید کرباسچى تأیید صالحیت شد 
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فوت 19 کرونایى در یک روز
در شـبانه روز منتهـى بـه روز یکشـنبه 19 مبتـالى 
کرونا در مراکز درمانى اسـتان اصفهان فوت شـدند. 
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 
در این مدت از 3875 نفر نمونه گیرى شده که تست 
کرونـاى 1632 نفر مثبـت و از این تعـداد 440 نفر با 
شدت بیشـتر بیمارى در مراکز درمانى این استان به 
جز کاشان وآران وبیدگل بسترى شدند. آرش نجیمى 
افزود: همچنین در این مدت، 30 فوتى مشـکوك به 
کرونا درمراکز درمانى این استان ثبت شد که 19 نفر 

فوتى مثبت قطعى کرونا بودند.

 
فرورفتن زمین در درچه 

فرونشست نبود
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به حادثه فرورفتـن زمین در درچه و گیـر افتادن یک 
دسـتگاه تریلـر در ایـن فرورفتگـى اظهار داشـت: با 
بررسى هاى صورت گرفته مشخص شـد این حادثه 
ناشـى از نشسـت آب جوى کشـاورزى بـوده که زیر 
خیابان وجود داشته است. منصور شیشه فروش با بیان 
اینکه شهردارى نسبت به بازسـازى این حادثه اقدام 
کرده اسـت، ابراز داشـت: راه اندازى کمربندى درچه 
براى عدم ورود خودروهاى سـنگین به شهر و ایجاد 
چنین حوادثى امرى ضرورى است و باید هر چه زودتر 

در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.

هیچ بندى امسال آبگیرى نشد
معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان درباره وضعیت بندهاى آبخیزدارى در 
سال زراعى کنونى ابراز داشـت: همه سدهاى خاکى 
خشـک بوده و امسـال هیچ کـدام از بندهـا آبگیرى 
نشده است، خشکسالى سراسر کشورى است و استان 
اصفهان نیز با توجه به کمبود بارشـى که دارد امسال 
روان آبى نداشته است. ابوطالب امینى افزود: روستاى 
رامشه (از توابع شهرستان جرقویه علیا) نیز آبان سال 
گذشته سـیالبى رخ داد که به جاده ها خساراتى وارد 
کرد اما دیگر سیالب و روان آبى از ابتداى سال زراعى 

تاکنون نبوده و همه بندها خشک است.

افزایش مجروحان حوادث 
رانندگى 

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان با بیان اینکه 
مجروح شدن در تصادفات کار نیروهاى کادر درمان 
را در این ایـام مضاعف تر مـى کند گفت: متاسـفانه 
طى یک ماهه گذشـته 63 درصد افزایش مجروحان 
حوادث رانندگى رانسـبت به مدت مشـابه سال قبل 
شـاهد بودیم.  سـرهنگ محمدرضا محمـدى بیان 
داشت: با توجه به وضعیت قرمز کرونایى که در استان 
اصفهان حاکم شـده ظرفیـت اکثر بیمارسـتان هاى 
استان به بیماران کرونایى اختصاص یافته و قطعًا در 
این شرایط رسـیدگى به مجروحان حوادث رانندگى 

کار نیروهاى کادر درمان مضاعف تر مى شود.

اصالح شکستگى 
خط انتقال آب

شکسـتگى خط انتقـال الى بیـد میمه اصالح شـد. 
به گزارش روابـط عمومى آبفا میمه، پـس از گزارش 
شکسـتگى در لوله 200 خط انتقال آب رسانى از چاه 
مادر به ایسـتگاه پمپاژ الیبید در اسرع وقت با حضور 
مدیریت منطقه و پرسـنل واحد حوادث، شکسـتگى 

اصالح و آماده بهره بردارى شد.

لوله گذارى شبکه فاضالب 
عملیات لوله گذارى 6 هزار و 600 متر شبکه فاضالب 
در منطقه 4 اصفهان طى دوازده ماهه سال 99 اجرائى 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه4، این اقدام 
با هدف توسـعه شـبکه فاضالب شـهرى و عمل به 
تعهدات شـرکت در دسـتورکار قرارگرفت. بـا انجام 
این طرح طول کل شـبکه فاضالب منطقـه به 850 

کیلومتر رسید.

خبر

مدیر امور باغبانى جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: 
سطح زیر کشت گل محمدى در استان اصفهان 3 هزار 
و 810 هکتار است که برآورد مى کنیم امسال بیش از 11 

هزار تن تولید گل تر داشته باشیم  
احمد رضا رئیس زاده اظهار کرد: ســطح زیر کشت گل 
محمدى در اســتان اصفهان 3810 هکتار اســت که 
برآورد مى کنیم امســال بیش از 11 هزار تن تولید گل 

تر داشته باشیم.
مدیر امور باغبانى جهادکشــاورزى اســتان اصفهان 
تصریح کرد: این مقدار نسبت به سال گذشته با افزایش 
5 درصدى رو به روست که 168 هکتار افزایش کشت و 

500 تن افزایش تولید را امسال داریم.
وى افزود: عمده شهرستان هاى زیر کشت گل محمدى 
در اســتان اصفهان  کاشــان با دو هزار و 530 هکتار، 
شهرستان شاهین شــهر، میمه و برخوار با 300 هکتار، 
گلپایگان 150 هکتار، آران و بیدگل 124 هکتار  است، 
البته در برخى شهرستان هاى دیگر کشت گل محمدى 

آغاز شده است.
رئیس زاده عنوان کرد:  اصفهان از نظر برند رتبه اول را 
دارد؛ اصفهان از نظر سطح بعد از کرمان و فارس قرار دارد 
اما عمدتا همین استان ها نیز گل هاى خود را به کاشان 

آورده و با برند قمصر  و نیاسر تبدیل به گالب مى کنند.

استاندار اصفهان گفت: امروز عالوه بر جنگ اقتصادى با 
بحران کرونا مواجه هستیم و وضعیت بیمارستان هاى این 

استان در شرایط ویژه و حاد قرار دارد.
عباس رضایى در جلسه شوراى ادارى استان که به صورت 
ویدئو کنفرانس در سالن جلســات استاندارى برگزار شد، 
افزود: وظیفه داریم از جان انسان ها به هر طریق و با تمام 

توان و تالش حراست کنیم.
استاندار اصفهان اظهار داشت: در استان اصفهان وضعیت 
شیوع کرونا مانند دیگر اســتان ها مناسب نیست البته به 
واسطه تالش بهداشــت و درمان در دانشگاه هاى علوم 
پزشکى کاشان و اصفهان تعداد مرگ و میر نسبت به دیگر 

استان ها کمتر است.
رضایى با اشاره به اینکه براساس مصوبه ستاد ملى موظف 
به اجراى تمام شرایط و ضوابط هستیم، بیان کرد: برخى 
نهادها و ادارات شــرایط قرمز بودن را رعایت نکردند و به 
دستورالعمل هایى که براى شهرهاى قرمز در نظر گرفته 
شد عمل نکردند. وى خاطرنشان کرد: متاسفانه برخى از 
ادارات استان دســتورالعمل حضور یک سوم کارکنان را و 

برخى دیگر پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نکردند.
وى از مدیران استان خواســت رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشــتى را در راس امور قرار دهند زیرا در برابر جامعه و 

مردم مسئولیت داریم.

وضعیت بیمارستان هاى 
اصفهان در شرایط ویژه است

تولید گل محمدى در اصفهان 
به 11 هزار ُتن مى رسد

معاون ســتاد دیه اصفهان گفت: بــراى آزادى 711 
زندانى غیرعمد در این استان 350 میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است که با حمایت خیران زمینه رهایى آنان فراهم 

مى شود.
بهنام رحیمى اظهار داشــت: چهار نفر از این زندانیان 
جرایم غیرعمد در شب اول ماه مبارك رمضان با اهداى  
180 میلیون تومان کمک مردمى آزاد شدند.    وى گفت: 
سال گذشته با کمک فوالد مبارکه 103 میلیارد ریال 

براى آزادى زندانیان غیر عمد جمع آورى شد.
وى اضافه کرد: بطور متوسط براى آزادى هر زندانى 
400 تــا 500 میلیون ریال نیاز اســت و برخى از این 
زندانیان بدهى کمتــر از 100 میلیون ریالى و تعدادى 

از آنها هم بیش از یک میلیــارد و 500 میلیون ریال 
بدهى دارند.

رحیمى با بیان اینکه بیشــتر زندانیان جرایم غیرعمد 
استان محکوم مالى و دســت کم 80 نفر آنها محکوم 
به پرداخت مهریه هســتند، تصریح کرد: 711 نفر در 
اصفهان به دلیل جرایم غیر عمد و مالى زندانى هستند 
که با احتساب آمار کاشان و آران  و بیدگل در مجموع 

960 زندانى در این استان وجود دارد.
وى با اشاره به وجود 26 زن زندانى غیرعمد در استان 
تصریح کرد: جرم این زندانیان زن ســنگین است و یا 
جرم دیگرى هم مرتکب شــده اند که مشمول ستاد 

دیه نمى شود.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان درباره 
افزایش قیمت خرما در ماه رمضان، گفت: پیش بینى 
مى شود تا اواخر هفته جارى و اوایل هفته آینده قیمت 

خرما شکسته شود.
ناصر اطرج اظهار کرد: در حال حاضر خرما به فراوانى 

در سردخانه هاى جیرفت و بوشهر موجود است، اما جو 
روانى ماه رمضان به گونه اى است که موجب گرانى 
خرما مى شود. رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان تأکید کرد: در حال حاضر قیمت خرما نسبت 
به پیش از ماه رمضان حدود 15 درصد افزایش یافته 
است، اما با گذشت هفته نخست ماه رمضان، قیمت 

این محصول دوباره کمتر خواهد شد.
وى با بیان اینکه کیفیت بار خرما موجود در بازار حدود 
20 درصد نســبت به پیش از ماه رمضان بهتر شده 
است، تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها کمبود خرما 
نداریم، بلکه این محصول بــه فراوانى در بازار یافت 
مى شود، همچنین امسال به دلیل کرونا، خرما صادر 
نشد و به طور قطع از دهم ماه رمضان، این محصول 

افت قیمت خواهد داشت.

دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان بــا انتقاد از 
قاچاق جوجه یک روزه از ایران، گفت: اگر نهادهاى 
تنظیم بازار که همواره براى قیمت مرغ زنده تصمیم 
گیرى مــى کنند، جلــو قاچاق جوجه یــک روزه را 
نگیرند، شــاهد افزایش قیمت این محصول در بازار 

داخل خواهیم بود.

بهرام پاکزاد درباره برخى زمزمه ها نسبت به افزایش 
دوباره قیمت مرغ، اظهار کرد: پیش از عید مرغداران 
قیمت تمام شــده مرغ زنده را 17 هزار و 500 تومان 
اعالم کردند که با مخالفت ســازمان صمت مواجه 
شدیم، اما بعد از عید قیمت مرغ زنده 17 هزار و 100 

تومان افزایش و مصوب شد.
وى با بیان اینکه در حال حاضــر قیمت جوجه یک 
روزه از 4200 به 7000 تومان افزایش یافته اســت، 
گفت: به طور قطع افزایش قیمت جوجه یک روزه، بر 
قیمت تمام شده مرغ زنده بین 1200 تا 1500 تومان 

اضافه مى کند.
وى با بیان اینکه متاسفانه جوجه یک روزه با قیمت 
11 هزار تومان به باال به عراق و افغانســتان قاچاق 
مى شــود، افزود: این قاچاق با توجه به جذابیت نرخ 

دالر، انجام مى شود.

تعدادى از دام هاى دامداران شرق اصفهان به دلیل 
مصرف خوراك دام نامناسب مســموم و در نهایت 

تلف شدند.
 چالش کمبود نهاده هاى دامى و افزایش قیمت آن طى 
شش ماه گذشته معضالت بزرگى را براى دامداران 
سبک و سنگین در استان اصفهان و به ویژه منطقه 

شرق اصفهان به وجود آورده است.

کمبود بارش از یک ســو و نبود علوفه کافى از سوى 
دیگر باعث شد تا دامداران عشایر و غیر عشایر منطقه 
شــرق اصفهان از خوراك دام تولیدى کارخانه هاى 
تأمین خوراك دام براى تغذیه گاو و گوسفندان خود 
استفاده کنند و این در حالى است که در چندین مورد 
مصرف این خوراك منجر به تلف شــدن تعدادى از 

دام ها در این منطقه شده است.

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان از ورود 39 هزار ُدز واکســن «آسترازنکا» 
تولید شــرکت دانمارکى به اصفهان براى واکسینه 

کردن کادر درمان خبر داد.
رضا فدایى.با بیان اینکه تاکنون 29 هزار ُدز واکسن 
وارد اصفهان شده و براى کادر درمانى و تعدادى نیز 
براى بیماران خاص و ســالمندان مورد استفاده قرار 
گرفته است، تصریح کرد: همچنین به زودى محموله 

39 هزار ُدزى واکسن «آســترازنکا» تولید شرکت 
دانمارکى به اصفهان وارد مى شود.

مدیر مرکــز بیمارى هــاى واگیر مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه این واکسن نیز براى 
واکسیناسیون کادر درمان مورد استفاده قرار خواهد 
گرفــت، افزود: باید توجه داشــت کــه بخش هاى 
مختلف درمانى همچنان واکسینه نشده اند و واکسن 

تخصیص یافته به استان کم است.

350 میلیارد تومان براى آزادى 711 زندانى 
نیاز است

دومین هشدار سازمان حفظ نباتات کشور طى چند روز

اصفهان 
در تیررس ملخ هاى صحرایى

قیمت خرما تا اواخر هفته مى شکند

مرغ حتماً گران مى شود

تلف شدن دام ها به دنبال 
مصرف خوراك نامناسب

اصفهان در نوبت دریافت واکسن  دانمارکى 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
213 واحد صنفى در اصفهان طى دو هفته اخیر به دلیل 

عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى پلمب شده است.
سید مهدى میرجهانیان اظهار داشت: در این بازه زمانى 
5280 مورد بازدید از اصناف و مراکز شهرستان اصفهان 
انجام شده است که از این تعداد بازدید به 123 مرکز اخطار 

شــفاهى و 370 مورد اخطار کتبى ارائه شده، 150 مرکز 
پلمب شده و 81 مرکز نیز به دستگاه قضائى معرفى شدند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان 
اینکه در سطح شهرستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان نیز در مجموع 14 هزار و 10 مورد بازدید 
انجام شده است، ادامه داد: از این موارد 620 مورد اخطار 

شفاهى، 231 مورد اخطار کتبى، 213 مورد پلمب و 134 
مورد نیز به دستگاه قضائى معرفى شدند. 

وى با بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به گروه هاى 
2 و 3 بوده است، ادامه داد: بیشترین مشکل ما در استان 
اصفهان حضور شهروندان در مکان هاى عمومى بدون 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى است.

213 واحد صنفى در اصفهان پلمب شد

در یکصد و شــصت و هفتمین جلســه علنى شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان پیشــنهاد انعقاد قــرارداد 
خواهرخواندگى این شهر با ســمرقند ازبکستان مطرح 

و تصویب شد.
سمرقند دومین شــهر بزرگ ازبکستان است که بیشتر 
ساکنان آن به فارسى تاجیکى سخن مى گویند. بخش 
تاریخى این شــهر در ســال 2001 به عنــوان میراث 

فرهنگى جهانى در یونسکو ثبت شد.
نزدیکى و قرابت فرهنگى اصفهان و سمرقند دلیل این 
خواهرخواندگى عنوان شده است؛ سمرقند از مراکز عمده 

شیعیان در آســیاى مرکزى بوده و اکنون اکثر شیعیان 
ساکن آن در محله «ایرانى ها» زندگى مى کنند که اجداد 
اهالى این محل در اعصار گذشته اغلب از ایران آمده و 

در آن جا ساکن شده اند.
ایمان حجتى، مدیــرکل ارتباطات و امــور بین الملل 
شهردارى اصفهان درخصوص این الیحه اظهار کرد: 
 الیحه خواهر خواندگى با حیدرآباد را ســال گذشــته 
تقدیم شورا کردیم که توســط اعضا به تصویب رسید و 
اکنون نیز پیشنهاد خواهرخواندگى با سمرقند ارائه شده 
است. سمرقند ازبکستان زبان فارسى را از گذشته هاى 

دور، درون خود حفظ کرده و یک شــهر اسالمى است؛ 
به همین دلیل با شــهر اصفهان شــباهت هاى زیادى

 دارد.
حجتى با بیان اینکه پیشتر نیز شهر یزد در ایران با شهر 
«خیوه» در ازبکســتان قــرارداد خواهرخواندگى امضا 
کرده بود، افزود: هماهنگى هاى الزم با سفارت ایران در 
تاشکند براى انعقاد قرارداد با سمرقند انجام شده و قرار 
است شــهردار اصفهان هفته جارى با شهردار سمرقند 
نشست داشته باشد که تمامى این مراحل با تأیید وزارت 

کشور پیش خواهد رفت.

سمرقند، خواهرخوانده اصفهان مى شود

سه شــنبه هفته گذشــته بود که مدیرکل دفترمبارزه 
باآفات عمومى ســازمان حفظ نباتات کشور هشدار داد 
ازاواخرفروردین واوایل اردیبهشــت  انتظارمى رودکه 
بخشى ازملخ هاى صحرایى که درحال حاضر در شمال و 
شمال غرب عربستان مستقر هستندو حجم آنها باالست 
واردایران شوند. سعید معین گفت که اگر شدت این حمله 
باال باشد چه بسا عالوه بر اســتان هاى جنوبى کشور، 
استان هاى لرستان و اصفهان هم تحت تأثیر قرار بگیرند.
حاال هنوز سه چهار روز از این هشدار نگذشته که پایگاه 
اطالع رسانى وزارت جهاد کشاورزى یک بار دیگر از قول 
مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومى سازمان حفظ نباتات 
کشور به  احتمال ورود ملخ هاى مهاجم به اصفهان اشاره 

کرده است.
اینکه معین به فاصله فقط چند روز به احتمال رســیدن 
ملخ ها به مرکز کشــور پرداخته، حکایت از جدى بودن 
موضوع دارد. یک مقام ســازمان حفظ نباتات کشور در 
تازه ترین اظهاراتش گفته است: احتماًال ملخ هاى مهاجم 
باعبور از ارتفاعات زاگرس به منطقه لرستان و اصفهان 

وارد مى شوند.
معین اظهار کــرد: اواخر فروردین و اوایل اردیبهشــت 
منتظر هجوم اصلى ملخ صحرایى از ســمت شــمال و 
شمال غرب عربستان به مناطقى از جنوب کشور هستیم. 
در مرحله نخست، استان هاى خوزستان، ایالم، بخشى از 

بوشهر و قسمتى از فارس و احتماًال کهگیلویه و بویراحمد 
مورد حمله ملخ صحرایى قرار خواهد گرفت.

وى با اشــاره به اینکه در هفته هاى گذشته، بخشى از 
ملخ هاى صحرایى از سمت کویت وارد عراق شده است، 
اظهار کرد: اگر فشار جمعیت ملخ صحرایى زیاد باشد و 
باد قابل توجهى بوزد، آنگاه این آفات ممکن است بتوانند 
از ارتفاعات زاگرس عبور کنند و خود را به اســتان هاى 

لرستان و اصفهان برسانند.
معین گفت: فرق مبارزه با ملخ صحرایى در سال جارى 
نسبت به سال هاى قبل این است که در سال هاى قبل 
مراتع در جنوب کشور سرسبز بودند، اما امسال این مراتع 
خشک شده اند. وى ادامه داد: امســال در جنوب کشور 
فقط باغات و مزارع کشت شده داریم و احتماًال ملخ هاى 

صحرایى هم به این مناطق هجوم مى آورند.
وى در عین حال گفت: مردم هیچ نگرانى از بابت هجوم 
ملخ هاى صحرایى نداشته باشند، زیرا ما به لحاظ امکانات، 
ســم و نیروهاى آموزش دیده آماده ایم، ضمن آنکه از 
حمایت هاى دولت و مجلس در زمینه تأمین منابع مالى 

و امکانات برخوردار هستیم.

در اصفهان هم نگران نباشید!
ابراز اطمینان از اینکه آمادگى براى مبارزه با ملخ وجود 
دارد توسط مقامات مسئول در اصفهان هم هر سال تکرار 
مى شود. آخرین روزهاى بهمن سال گذشته بود که باز هم 

صحبت از حمله ملخ هاى صحرایى به اصفهان به میان 
آمد اما  منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان آن زمان اطمینان داد که این گونه 
از ملخ ها در اســتان اصفهان مشاهده نشده اما اقدامات 
مقابله اى در 10 هزار هکتار از اراضى کشــاورزى براى 
جلوگیرى از ورود ملخ هاى صحرایى صورت گرفته است.
البته ســال گذشــته ملخ هاى بومى و ایتالیایى اراضى 
طبیعى و کشــاورزى شهرســتان هاى تیران و کرون، 
ســمیرم، مبارکه، آران و بیدگل را تهدید کردند اما بنا به 
گفته مسئوالن استان،  با کنترل و مهار این گونه ملخ ها 

اجازه طغیان داده نشد.

چرا ملخ هاى صحرایى خطرناکند؟
سرعت باال، پیمایش مسیرهاى طوالنى و هجوم میلیونى 
ملخ ها باعث شده خسارت هاى سنگینى را به بار بیاورند. 
دستجات این حشره در مسیر خود علوفه، غالت، صیفى 
جات، انواع درختان و گیاهان را از بیــن برده و حتى به 
علف هاى هرز و گیاهان خشــکیده نیز رحم نمى کنند. 
حمله این آفت، عالوه بر خسارت مستقیم، روى دامدارى 
تأثیرگذار بوده و میزان گوشت و شیر دام ها بر اثر کاهش 
تغذیه تقلیل پیدا مى کند. هر 1100 ملخ بزرگسال در روز 
غذاى یک انســان را مى خورند در نتیجه لشکر میلیونى 
آنها طى چند ماه مى تواند خسارت هنگفتى را به کشور 

تحمیل کند.

آرمان کیانى
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سریال هاى نوروزى چه خوب یا چه بد روى آنتن رفتند؛ 
هرکدام مثل همیشــه نقاط ضعف و قوت داشتند که 
ســِر جاى خودش مورد نقد قرار گرفتند. شاید در میان 
برِگ برنده ها و ضعف ها و انتقادهــا، حمیدرضا حافظ 
شجرى بازیگر سریال "نوروز رنگى" جزو همان برگ 
برنده هایى باشد که تلویزیون از دریچه شبکه پنج سیما، 
رقم زد. بازیگرى که بــا فیزیک خاص و چهره نمکیِن 
خودش با بازى حرفه اى اش در نقش جعفر گوى سبقت 

را از همه هنرپیشه هاى مجموعه هاى نوروزى ربود.  

با این همه نمک و تســلط در ایفاى 
نقش مخصوصاً که علیرضا مسعودى 
کارگردان ســریال مى گفت با یک 
برداشت و حتى بدون برداشت کار 
پیش مى رفت؛ چرا آنقدر دیر معرفى 

شدید؟ 
من از سال 1388 در مشــهد، تئاتر کار مى کردم. 
سال 1393 به جشــنواره تئاتر فجر و همچنین 
جشــنواره کودك و نوجوان همدان رفتم. سه 
سال با آقاى مســعودى تماس مى گرفتم 
شماره شان را داشتم و پیگیر بودم. عکس 
مى فرستادم و مى گفتم از من تست بگیرید! 
لطف داشــتند جواب مى دادند اما هیچ موقع 
همدیگر را ندیدیم. خبر سریال "نوروز رنگى" 
را در اینســتاگرام خواندم؛ با محمد اسالمى 
چند ســال پیش کار کرده بودم و مى دانستم 
مى خواهد کار کند. از او خواســتم مرا به مدیر 
تولید معرفى کند. یک ماه پشت سر هم 
تماس مى گرفتم     

و پیگیر بودم. قرار مى گذاشتیم و یکى پس از دیگرى 
کنسل مى شد. تا خودشان یک ماه بعد به مشهد آمدند؛ 
در نگارخانه کوه ســنگى از بازیگران مختلفى تست 
مى گرفتند تا براى هنرور و نقش هاى فرعى اســتفاده 
کنند. آقاى مســعودى را آنجا دیدم؛ فکر مى کنم فیلم 
تئاترهاى مرا دیده بودند چون تست نگرفتند و به من 
گفتند یا پسر آقاى مهدوى باشد یا جعفر؛ که باألخره به 

من اعتماد کردند و نقش جعفر را سپردند.  
در  و  بــود  چطــور  بازتاب هــا 
فضاى مجازى دربــاره نقش جعفر 

چه مى گفتند؟
چون کروناست، بیمارم و کورتون مصرف مى کنم، از 
اول عید خیابان نرفتم تا اینکه تهران آمدم. خدا را شکر 
مى کنم مردم بسیار این نقش را دوست داشتند و به من 
لطف داشتند. در دایرکت اینستاگرام و کامنت هایى که 

خواندم، نقش جعفر را پسندیدند. 
عموماً مردم چه ســؤاالتى از شما 
مى پرسند و کنجکاوند چه چیزهایى 

بدانند؟ 
مردم خیلى کنجکاوند که من چند ســالم است و این 
سؤال را بارها مى پرسند و من هم مى گویم من 18 سال 
دارم. مى خواهند بدانند چطورى یک باره وارد بازیگرى 
شدم؟ از ســال 1388 کار تئاتر کردم و جشنواره هاى 
مختلفى را هم تجربه کردم. از ســال 1386 بیمارى  
رماتیســم مفصلى گرفتم. یک ســال دکتر در مشهد 
پیدا نمى شد و بعد از یک ســال دکترى پیدا کردیم به 
نام خانم دکتر ژاله شریعت که دکتر بزرگسال بود. در 
مشهد دکتر اطفال نبود و در تهران هم همین طور؛ در 
سال 1394 دکتر اطفال به مشهد آمد و از همان سال 
زیرنظر دکتر عبدالرضا ملک، تحــت درمانم؛ تا اینکه 

بهتر شدم و دوز کورتونم پایین آمده است.
اینکه قد شما بلندتر نشده، به همین 

خاطر است؟
به خاطر مصرف کورتون اســت. از سال 1397 کار 
تئاتر نکردم، چون به خاطــر کورتون زیادى که 
مصرف کردم، پوکى استخوان داشتم، به این 
خاطر کار تئاتر نکــردم که اگر زمین بخورم، 

احتمال شکسته شدن همه جاى من بود.
االن حال شما چطور است؟

االن بهتــرم. موقــع ضبط ســریال از 
کورتون هاى دوز 50 اســتفاده مى کردم 
و همین طور دوز این داروها کمتر شــد 
و حتى به دوز 5 هم رســید و االن یک 
هفته است به دوز 10 رسیده و خدا را 
شکر ضبط سریال حالم را بهتر کرد. 
پزشکان درباره بیمارى شما 

چه مى گویند رو به بهبود است؛ باید 
چه کار کرد؟

باید تا آخر عمر قرص استفاده کنم. برخى فکر مى کنند 
لُپ دارم غذا زیاد مى خورم یا وزنم زیاد اســت. غذا هم 

زیاد نمى خورم، ذاتًا این شکلى ام.
کدام کارگردان ها را دوست دارید که 

با آن ها کار کنید؟ 
بحث علیرضا مسعودى جدا اســت اما رضا عطاران را 

دوست دارم. 
از آقاى عطاران خواستید که با ایشان 

همکارى داشته باشید؟
خوشبختانه ایشان را در مشهد دیدم و به آقاى عطاران 
گفتم اگر دوست دارند در سریالى که مى خواهند براى 
نمایش خانگى بسازند از من استفاده کنند. چون وقتى 
درباره نقش جعفر و سریال پرسیدم گفتند عالى بودى و 

این شخصیت را خوب بازى کردى!
سریال ها و فیلم هایى که بازى کردى 
از کدام نقش هــا و بازیگرها الهام 
گرفتید و یا اصوالً از چه کسانى الگو 

مى گیرید؟
رضا عطاران و مهران غفوریان.

در میان کارهایى که از عطاران و یا 
غفوریان دیده ایــد خودتان را جاى 
کدام از کاراکترهاى کارهایشــان 

گذاشته اید؟
من همه ســریال هاى آقاى عطاران را همیشه دوست 
داشتم و حتى تکرارى هایش را هم بارها دیده ام. خودم 

را همیشه جاى على صادقى مى گذارم.
چقدر این شهرت به شما کمک کرده 

است؟
فعًال هیچ.

مــردم در فضاى مجازى از شــما 
چه توقعى دارنــد و یا چه چیزهایى 

درخواست مى کنند؟
در فضاى مجازى ارتباط خوب و گســترده اى با مردم 
دارم. به من مى گویند ما را به آقاى مســعودى معرفى 
کن یا در کارهایش بازى کنیم یا آهنگســازى و حتى 
نویسندگى و خیلى از موارد دیگر را درخواست مى کنند. 
یا جالب اســت که شــماره آقاى مســعودى را از من 

مى خواهند.
قبل از پخش سریال "نوروز رنگى" 

استرس داشتید؟
یک هفته مانده به پخش سریال از استرسى که داشتم 
مریض شــدم. گفتم نکند خوب نبودم و یا خوب بازى 
نکردم. خدا را شکر که آقاى مسعودى هرجایى رفتند از 

من تعریف کردند اما خودم مى ترسیدم. 

بازیگر نقش «جعفر» در «نوروز رنگى»: 

از رضا عطاران 
خواسته ام 

نقشى
 به من
 بدهد

خودش با بازى حرفه اى اش در نقش جعفر گوى سبقت 
را از همه هنرپیشه هاى مجموعه هاى نوروزى ربود.  

با این همه نمک و تســلط در ایفاى 
نقش مخصوصاً که علیرضا مسعودى 
ى ر و ن ب

کارگردان ســریال مى گفت با یک 
برداشت و حتى بدون برداشت کار 
پیش مى رفت؛ چرا آنقدر دیر معرفى 

شدید؟ 
8من از سال 1388 در مشــهد، تئاتر کار مى کردم. 
3سال 1393 به جشــنواره تئاتر فجر و همچنین 
جشــنواره کودك و نوجوان همدان رفتم. سه 
سال با آقاى مســعودى تماس مى گرفتم 
شماره شان را داشتم و پیگیر بودم. عکس 
مى فرستادم و مى گفتم از من تست بگیرید! 
لطف داشــتند جواب مى دادند اما هیچ موقع 
"همدیگر را ندیدیم. خبر سریال "نوروز رنگى"
را در اینســتاگرام خواندم؛ با محمد اسالمى

چند ســال پیش کار کرده بودم و مى دانستم 
مى خواهد کار کند. از او خواســتم مرا به مدیر 
تولید معرفى کند. یک ماه پشت سر هم 
تماس مى گرفتم     

اعتماد کردند و نقش جع من
چ بازتاب هــا 
فضاى مجازى
چه مى گفتند؟
چون کروناست، بیمارم و ک
اول عید خیابان نرفتم تا اینک
مى کنم مردم بسیار این نقش
لطف داشتند. در دایرکت این
خواندم، نقش جعفر را پسند
عموماً مردم چ

پ ر ش

مى پرسند و کن
بدانند؟ 

مردم خیلى کنجکاوند که م
سؤال را بارها مى پرسند و من
دارم. مى خواهند بدانند چطو
8شدم؟ از ســال 1388 کار
مختلفى را هم تجربه کردم
رماتیســم مفصلى گرفتم.
پیدا نمى شد و بعد از یک سـ
نام خانم دکتر ژاله شریعت
مشهد دکتر اطفال نبود و د
4سال 1394 دکتر اطفال به
زیرنظر دکتر عبدالرضا ملک
بهتر شدم و دوز کورتونم پای
ب اینکه قد شما
خاطر است؟

به خاطر مصرف کورتون
تئاتر نکردم، چون به

پوکى کردم، مصرف
خاطر کار تئاتر نکـ
احتمال شکسته
االن حال شم
االن بهتــرم.
کورتون هاى
و همین طور
و حتى به دو
هفته است
شکر ضب
پزشک

خواسته ام 
نقشى
 به من
 بدهد

سریال Lord of the Rings ساخته شبکه آمازون به طور رسمى هزینه اى بیشتر از 
فیلم هاى ارباب حلقه ها داشته است. رمان هاى Lord of the Rings به قلم جى آر آر 
تولکین یکى از پرفروش ترین و بهترین رمان هاى تمام دوران است که چندین اقتباس 
سینمایى حماسى از روى آن به کارگردانى پیتر جکسون ساخته شد. در سال 2018 بود 
 Lord of the  که شبکه آمازون دنیاى فانتزى را تکان داد وقتى دستور ساخت سریال

Rings در چندین فصل را صادر کرد.

داستان این سریال که بســیار پیش تر از اتفاقات فیلم رخ مى دهد، حاوى چهره ها و 
داستان هاى متعدد جدیدى است. بر اساس گزارش رویترز، آمازون تاکنون بیش از 
465 میلیون دالر براى ساخت فصل اول سریال هزینه کرده است که بیش از بودجه 
مجموعه سه گانه فیلم هاى ارباب حلقه ها است. استوارت نش، وزیر توسعه اقتصادى 

و توریسم نیوزیلند اعالم کرده است این پروژه باعث ایجاد موج جدیدى از برندسازى 
و ترویج توریسم در مقیاس بین المللى براى این کشور خواهد شد.

آمازون براى ساخت 5 قسمت از سریال Lord of the Rings نزدیک به 1 میلیارد دالر 
بودجه در نظر گرفته که یکى از پرهزینه ترین ســریال هاى تمام دوران خواهد بود. 
تاکنون جزییات این سریال کامًال مخفى نگه داشته شده و تاریخ انتشار آن نیز اعالم 
نشده است. با توجه به محبوبیت داستان ارباب حلقه ها، کامًال منطقى است آمازون 
براى ساخت نسخه ســریالى تا به این اندازه ولخرجى کند. براى مطابقت با کیفیت

 فیلم هاى جکســون، آمــازون بایــد هزینه هاى بســیارى در زمینــه جلوه هاى 
ویژه و همچنین بیــش از 700 نفــر بازیگر و تیم تولیــد آن انجام دهد. ســریال

 Lord of the Rings به نظر مى رسد به گرانقیمت ترین، پرزحمت ترین و بزرگ ترین 
سریال تاریخ تبدیل خواهد شد.

گرانقیمت ترین،
 پرزحمت ترین 
و بزرگ ترین 
سریال تاریخ 

  حسین على پناهى / روزیاتو|

ژاله علو بازیگر پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر که 
تابستان امسال 94 ساله مى شود، پیرامون مجموعه 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در شرایط 
فعلى کرونا به صالح نیســت که در پروژه اى حاضر 

شوم. 
بازیگر ســریال "روزى روزگارى" در همین رابطه 
ادامه داد: البته گه گاه در رادیو فعالیت دارم و همچنان 
کارهایم را ادامه مى دهم اما به طور کلى کرونا شرایط 
کار را براى بسیارى از همکارانم سخت کرده است، 
این شــرایط به هیچ وجه اجازه فعالیت مستمر را به 
ما نمى دهد، از ســویى تعطیالت مداوم و از سویى 
خطرات ناشى از کرونا همه ما را از زندگى عادى دور 

کرده است.
این بازیگر پیشکســوت بیان کرد: یکسال گذشته 
براى بسیارى از دوستان و همکاران قدیمى من بسیار 
سخت گذشته است، این شــرایط و کم شدن کارها 
باعث شده تا اکثریت با مشــکالت معیشتى مواجه 
شوند، از سویى شاهد آن بودیم که برخى از هنرمندان 
عزیز هم بــه دلیل بیمــارى از میان مــا رفتند که 

ناراحت کننده و غم انگیز است. 

ژاله علو 
در 94 سالگى 
چه مى کند؟

ســعید آقاخانى، بازیگر نقش نورالدین خانــزاده در «نون. 
خ»، با یک تصویر، بین این مجموعه تلویزیونى و ســریال 
«وایکینگ ها» پل زد. وى با یکى از تیکه کالم هاى شخصیت 

نورالدین خانزاده، شوخى کرد.
او در این پست اینستاگرامى، تصویرى از نورالدین خانزاده را 
در لباس و گریم کاراکترهاى سریال «وایکینگ ها» منتشر 

کرد و در توضیحش نوشت:
«تصور من از نورى؛

وقتى نــورى مى گفت: شــما هنــوز نورالدیــن قاتل رو 
نشناختین...»

«نورالدین خانزاده» 
در سریال «وایکینگ ها»! 

نوید محمدزاده به عنوان اولین بازیگر سریال «آکتور» شناخته شد. سریالى که در آینده از نماوا پخش خواهد شد. 
پیش تولید این سریال به نویســندگى و کارگردانى نیما جاویدى و تهیه کنندگى مجید مطلبى به زودى و پس از 

دریافت مجوزهاى قانونى آغاز مى شود.
داستان «آکتور» درباره زندگى پر فراز و نشیب چند بازیگر مستعد تئاتر است که بعد از پیشنهادى که به آن ها مى شود 

زندگى شان دستخوش ماجراهایى پیچیده مى شود.
نگارش فیلمنامه که از 9 ماه پیش توسط نیما جاویدى آغاز شــده کماکان ادامه دارد. «آکتور» جدیدترین سریال 

نماواست که تاریخ پخش آن متعاقبا اعالم مى شود.

نوید محمدزاده «آکتور» مى شود

«ن
در

ز پیش تولید این سریال به نویســندگى و کارگردانى نیما جاویدى و تهیه کنندگى مجید مطلبى به زودى و پس از
دریافت مجوزهاى قانونى آغاز مى شود.

دداستان «آکتور» درباره زندگى پر فراز و نشیب چند بازیگر مستعد تئاتر است که بعد از پیشنهادى که به آن ها مى شود
زندگى شان دستخوش ماجراهایى پیچیده مى شود.

ل  ماه پیش توسط نیما جاویدى آغاز شــده کماکان ادامه دارد. «آکتور» جدیدترین سریال 9نگارش فیلمنامه که از 9
نماواست که تاریخ پخش آن متعاقبا اعالم مى شود.

سینماى ایران از اسفند ماه سال 98 با بحرانى با نام کرونا روبرو شــده است، بحرانى که نه تنها عرصه هنر کشور بلکه سراسر جهان را با 
مشکالت فراوانى روبرو کرده است.

پس از برگزارى جشنواره فیلم فجر و در آستانه اکران نوروز سال 1400 سینما ها بار دیگر تعطیل شدند، البته این تعطیلى طوالنى مدت نبود 

ه دوم بازگشایى سریعى رخ داد، بازگشایى که با آغاز موج چهارم کرونا به سرعت به تعطیلى دوباره 
و با تغییر گروه شغلى سینما ها به گرو

کشیده شد تا سینما علنا بهار 1400 را هم از دست داده باشد. حال اکران سینماها بعد از ماه مبارك رمضان مى تواند چالشى تازه براى اهالى 

سینما باشد، در این میان گزینه هایى براى اکران در سینماها وجود دارد که فیلم سینمایى کمدى «دینامیت» یکى از این گزینه هاست.

رگردانى مسعود اطیابى و تهیه کنندگى ابراهیم عامریان به عنوان یکى از گزینه هاى اکران تابستانى سال 1400 معرفى 
فیلم دینامیت به کا

شده است، فیلمى که با محوریت کمدى خود مى تواند سینماى ورشکسته را از وضعیت فعلى خارج کند.

احمد مهران فر و پژمان جمشیدى در این فیلم نقش هاى اصلى را ایفا مى کنند، عالوه بر این دو بازیگر نازنین بیاتى، زیبا کرمعلى، محسن 

کیایى و نادر سلیمانى بازیگرانى هستند که در فیلم سینمایى دینامیت به ایفاى نقش پرداخته اند.

از جمله عواملى که مى تواند فیلم سینمایى دینامیت را به عنوان یکى از شانس هاى اکران معرفى کند، ترکیب بازیگران و نوع گریم متفاوت 

آن ها در اثرى کمدى است، اثرى که شاید بتواند به سرعت سینما را به وضعیت قبلى فروش باز گرداند، اما نکته آنجاست که این اثر تا چه 
حد به کیفیت سینما اضافه خواهد کرد.

زوج پژمان جمشیدى و احمد مهرانفر امید تابستان سینماى 1400
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مهاجم ایرانى پورتو شدیداً مورد توجه رسانه هاى 
جهان قرار دارد.

روز شنبه ویدیویى در برنامه «سالم صبح بخیر» 
شبکه 3 منتشر شد که جالب بود. در این ویدیو 
علیرضا جهانبخش، سعید عزت اللهى، علیرضا 
بیرانوند، حسین ماهینى، حســین طیبى، امید 
نمازى، حسن تفتیان و امید نمازى از چهره هاى 
ورزش کشورمان پیام هاى جالبى براى مهدى 
طارمى بعد از گلزنى و درخشش داشتند. طارمى 
که این روزها به طور کامل سکوت کرده از همه 
آنها تشکر کرد و گفت: «خوشحالم براى ایران 
و براى مردم کشــورم افتخار کوچکى کســب 
کردم و کمى باعث خوشــحالى شان شدم.» او 
همچنین گفت که مردم ایران در این چند روز با 

حمایت هاى خود او را شرمنده کردند.
چند رســانه اروپایى در روزهاى اخیر خواهان 
گفتگو با این بازیکن بوده اند ولى مهدى اعالم 
کرده قصد مصاحبه ندارد. او با رسانه هاى داخلى 
هم گفتگویى نداشته است. از جمله ویژگى هاى 
مهدى طارمى این است که گاهى در مهمترین 
لحظات کامًال بى تفاوت است. مثًال او در لحظه 
گلزنى به چلســى هم اصًال شادى گل خاصى 
نکرد و انگار حسى نداشت. طارمى قصد دارد در 
آرامش و به دور از جوى که به راه افتاده، 

در سکوت کارش را جلو ببرد.

بهترین لژیونر 
هفته آسیا 

سایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نتیجه نظرســنجى انتخاب بهترین لژیونر 
هفته آسیا را اعالم کرد. مهدى طارمى، مهاجم 
ملى پوش کشــورمان و عضو باشگاه پورتو با 
درخشش مقابل چلسى در لیگ قهرمانان 
اروپا و به ثمر رساندن گل زیبا به آبى هاى 
لندن در این نظرسنجى با قاطعیت با کسب 
82 درصد آراء بهترین لژیونــر هفته قاره 
کهن شناخته شد. سردار آزمون دیگر ستاره 
ایرانى و عضو تیم زنیت با کسب 11 درصد آراء 
در رده دوم و امیر عابــدزاده و على على پور نیز 
هر کدام به ترتیــب در  رده هاى چهارم و پنجم 
بهترین لژیونرهاى هفته گذشــته آســیا قرار 

گرفتند.

حرکت رو به جلوى 
طارمى در سکوت

مهاجم ایرانى پورتو شدیداً مور
جهان قرار دارد.

روز شنبه ویدیویى در برنامه «س
3 منتشر شد که جالب 3شبکه
علیرضا جهانبخش، سعید عز
بیرانوند، حسین ماهینى، حس
نمازى، حسن تفتیان و امید نم
ورزش کشورمان پیام هاى ج

طارمى بعد از گلزنى و درخشش
که این روزها به طور کامل سک
تشکر کرد و گفت: «خوش آنها
و براى مردم کشــورم افتخار
کردم و کمى باعث خوشــحا
همچنین گفت که مردم ایران
حمایت هاى خود او را شرمنده
چند رســانه اروپایى در روزه
گفتگو با این بازیکن بوده اند
کردهقصد مصاحبه ندارد. او با
هم گفتگویى نداشته است. از
مهدى طارمى این است که گ
لحظات کامًال بى تفاوت است
ش گلزنى به چلســى هم اصًال
نکرد و انگار حسى نداشت. طا
آرامش و به دور از جوى
در سکوت کارش را ج

ب
هفتهآ
سایت کن
آسیا نتیجه نظرســنجى انتخ

هفته آسیا را اعالم کرد. مهدى
ملى پوش کشــورمان و عض
د درخشش مقابل چلسى
اروپا و به ثمر رساندن گل
لندن در این نظرسنجىب
82 درصد آراء بهترین لژ
کهن شناخته شد. سردار آز
ایرانى و عضو تیم زنیت با کس
و رده دوم و امیر عابــدزاده در
هر کدام به ترتیــب در  رده ها

حرکت رو به جلوى 
طارمى در سکوت

بازیکن ذوب آهن گفــت: ما باید براى رســیدن به 
قهرمانى جام حذفى گام ها را محکم برداریم زیرا یکى 

از راه هاى رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا است.
محمد ســلطانى مهر در مــورد اینکه ایــن تیم مى 
تواند براى جلوگیرى از ســقوط بجنگد یا خیر گفت: 
توانایى هاى ذوب آهن بسیار باالست و موقتاً در لیگ 
خواهیم ماند. هر حریفى که از ابتداى فصل مقابل ما 
بازى کرده در این خصوص صحبت کرد که ما اذیتشان 
کرده ایم و این نشان دهنده کیفیت باالى تیم ما است. 
باید هر طور شده در بازى هاى باقیمانده امتیاز بگیریم 
تا بتوانیم در لیگ پایدار باشیم. ذوب آهن تیمى با سابقه 
بسیار باال و درخشان اســت و واقعاً حیف است چنین 
تیمى بخواهد به لیگ یک برود ولى من به هواداران 

قول مى دهم که هرگز چنین اتفاقى رخ نخواهد داد و 
قطعاً ما با اقتدار مى جنگیــم که بهترین نتایج را رقم 

بزنیم. سلطانى مهر در پایان در مورد دیدار بعدى 
افزود: ما دو بازى پشت ســر هم با استقالل 
داریم که به دلیل برنامه لیگ قهرمانان آســیا 

بازى ما در جام حذفى با اســتقالل مشــخص 
نیســت ولى در لیگ هم با این تیم بــازى داریم و 

در مورد هر دویش باید بگویم که در هر حال ما براى 
رسیدن به قهرمانى جام حذفى باید گام ها را محکم 
برداریم زیرا یکى از راه هاى رسیدن به لیگ قهرمانان 
آسیا است و در مورد لیگ هم باید بگویم که ما تمام 
تالشمان را مى کنیم که از این بازى سخت دست پر 

برگردیم چون واقعاً به امتیازش نیاز داریم.

 وینگر تیم فوتبال سپاهان معتقد است 
که سرنوشــت قهرمانى رقابت هاى 
لیگ برتر در فصل جارى شاید به هفته 

آخر کشیده شود.
محمدرضا خلعتبرى در خصوص رقابت 
نزدیک سپاهان با پرسپولیس براى به 
دســت آوردن قهرمانى گفت: به هر 
حال این دو تیم جزو تیم هاى باکیفیت 
لیگ برتر هستند و استقالل هم شانس 
خودش را امتحان مى کند. چیزى هم 
قابل پیش بینى نیست و باید دید کدام 
تیم مى تواند در بازى هاى باقى مانده 
کمترین اشتباه را داشته باشد. ما هم 
تالش مى کنیم تا ایــن روند خوب را 
ادامــه داده و در نهایت قهرمان لیگ 
برتر شویم. مســئله مهم این است 
که باید کمترین اشــتباه را داشــته 

باشیم.
وینگر سپاهان در پاسخ به این 

پرســش که «چند درصد 
براى قهرمان شدن تیمش 
شــانس قائل اســت؟» 

خاطرنشان کرد: بدون شک ما یکى 
از مدعیان جدى هستیم ولى در فوتبال 
نمى توان چیزى را پیش بینى کرد. چند 
تیم دیگر هم دنبال قهرمانى هستند و 
فاصله امتیازها هم خیلى نزدیک است، 

شاید سرنوشــت قهرمانى به 
هفته آخر کشــیده شود ولى 
امیدوارم این سپاهان باشد 

که جام را باالى سر مى برد.

فاصلهامتیازها هم خیلى نزدیک است، 
شاید سرنوشــت قهرمانى به 

هفته آخرکشــیده شود ولى 
امیدوارم این سپاهان باشد 

که جام را باالى سر مى برد.

شاید 
سرنوشت قهرمانى 

به هفته آخر 
کشیده شود

 براى قهرمانى در جام حذفى محکم گام بر مى داریم

آغاز تمرینات ذوب آهن براى دیدار با پرسپولیس

تذکر اشتباه مترجم توسط سرمربى تراکتور در حین نشست 
خبرى، یک اتفاق عجیب را بعد از بــازى این تیم مقابل 

شارجه به وجود آورد.
تراکتور در دومین هفته از مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا با نتیجه تساوى بدون گل مقابل شارجه میزبان به کار 
خود پایان داد؛ در پایان این دیدار، رسول خطیبى در نشست 
خبرى حضور یافــت و در مورد عملکرد تیمش صحبت 
کــرد؛ در بخشــى از صحبت هاى 
ســرمربى تراکتور در مورد عملکرد 
تیمش، اما یک اشــتباه و حرکت 
عجیب از سوى مترجم او صورت 

گرفت.
داســتان ســرمربیان خارجى و مترجمان ایرانى شان در 
فوتبال ایران طى دو دهه اخیر، جزو داستان هاى پرحاشیه 
و پر سوژه براى رســانه ها و هواداران بوده است. از انواع 
ترجمه هاى اشتباه تا ترجمه هاى سلیقه اى و بعضاً معکوس! 
این بار اما در نشست خبرى پس از بازى تراکتور و شارجه، 

داستان در مورد سرمربى ایرانى و مترجم ایرانى اش بود.
خطیبى در بخش آغازیــن صحبت هاى خــود به ارائه 
آمارهایى از بازى پرداختــه و اعالم کرد که تیمش در چه 
بخش هایى از حریف برتر بوده است؛ این جمله اى بود که 
سرمربى تیم تراکتور به زبان فارسى آن را گفت: «بر اساس 
آمارى که از بازى به دست آوردیم، از لحاظ مالکیت توپ 
و آمار پاس بهتر از تیم شارجه بودیم، ما 6 کرنر داشتیم و 

شارجه فقط یک کرنر زد.»
مترجم باشــگاه تراکتور اما در ترجمه این جمله به زبان 
انگلیسى براى خبرنگاران رســانه هاى خارجى، برترى 
تراکتور را در تعداد ضربات آزاد و کرنر اعالم کرد. ترجمه اى 
که رسول خطیبى با توجه به مسلط بودن به زبان انگلیسى، 
خیلى زود به اشــتباه بودن آن پى برد و در حین برگزارى 
نشست، این اشــتباه را به زبان ترکى به مترجم باشگاه 

گوشزد کرد.
خطیبى که از این ترجمه شاکى شده بود، در جریان نشست 
و در حالى که یکى از خبرنگاران حاضر در حال پرســش 
سئوال خود بود، به آرامى در گوش مترجم خود گفت: «از 
 Free .این به بعد با خودت کاغذ بیاور و همه چیز را بنویس
kick (ضربه آزاد) که گفتى را من اصًال در صحبت هایم 

نگفتم! اگر آمار درست نباشد، برایمان بد مى شود.» 
این مکالمه کوتاه را در سومین دقیقه از فایل صوتى نشست 
خبرى که رسانه رسمى باشگاه تراکتور آن را منتشر کرده 
مى توان شنید؛ البته با توجه به اینکه سرمربى تراکتور به 
آرامى این جمالت را به زبان ترکى به مترجم خود مى گوید، 

شاید تشخیص آن کمى دشوار باشد.

شــته آســیا قرار 
.
بهترین لژیونرهاى هفته گذش
رگگرفتند.

دبه هفته

ص رقابت
هسبراى به ا

ت: به هر 
ىباکیفیت

هم شانس 
چیزى هم 
 دید کدام 
قى مانده 
شد. ما هم 
د خوب را
رمانلیگ
یناست

داشــته 

ین

یکى  ما
درفوتبال

تذکر اشتباه مترجمتوس
خبرى، یک اتفاق عجی

شارجه به وجود آورد.
تراکتور در دومین هفته
آسیا با نتیجه تساوى بد
خود پایان داد؛ در پایانا
خبرى حضور یافــت
کـ
سـ

گرفت.

در هفته بیست و ششم لیگ برتر روســیه سردار آزمون شانزدهمین گل 
خود را در این فصل به ثمر رساند و به حضور خود در صدر جدول گلزنان 

لیگ برتر روسیه ادامه داد.
ســردار آزمون در دقیقه 76 بازى زننده یکى از دو گل تیمش در مصاف 
با کراسنودار بود، مسابقه اى که در نهایت با نتیجه مساوى 2 بر 2 پایان 
یافت. البته این نتیجه خیلى سماك سرمربى تیم زنیت را ناراحت نکرد به 
این دلیل که تیمش با 55 امتیاز و 6 امتیاز اختالف نسبت به تیم دوم یعنى 
لوکوموتیو مسکو صدرنشین است و 4 هفته به پایان بازى ها باقى مانده و 

از سویى این بازى در خانه حریف برگزار مى شد.
آرتم زیوبا جدى ترین تعقیب کننده سردار آزمون در کسب عنوان آقاى 
گلى لیگ برتر روسیه است که دراین بازى موفق به گلزنى نشد. او به همین 
بهانه یکى از تعویضى هاى زنیت در جریان بازى بود اما سردار آزمون تا 
لحظه آخر در زمین ماند و همانطور که اشاره شد یکى از گلزنان زنیت در 

این بازى بود. 
سردار آزمون 3 گل از همبازى خود پیش است. آرتم تا اکنون 13 بار موفق 
به گلزنى شده با این توضیح که آرتم 24 بازى براى تیم زنیت انجام داده و 
سردار 22 بازى و اگر این دو همانند فصل گذشته در تعداد گل ها مساوى 
شوند عنوان آقاى گلى به سردار خواهد رسید که کمتر بازى کرده است. 
سردار آزمون در صورتى که با زنیت قهرمان لیگ برتر روسیه شود براى 
سومین بار قهرمانى در لیگ برتر روسیه را تجربه خواهد کرد. او پیش از 
این بازى در مصاحبه اى گفته بود قهرمانى با زنیت در لیگ برتر روسیه 
برایم مهمتر از کسب عنوان آقاى گلى بازى ها است. او یک فصل دیگر با 
تیم زنیت قرارداد دارد و بر اساس پیش بینى سایت هاى خبرى در روسیه 
در پایان فصل باشگاه زنیت او را به یک باشگاه اروپایى خواهد فروخت. 
در حال حاضر باشگاه سویا با پیشنهاد 15 میلیون یورویى که ارائه داده به 

طور جدى خواهان به خدمت گیرى مهاجم تیم ملى فوتبال ایران است.

4 هفته تا آقاى گلى سردار 
و هت تریک در قهرمانى

برخى از رسانه هاى هلندى از عالقه جهانبخش به 
بازگشت به لیگ هلند خبر دادند.

بعد از درخشــش علیرضا جهانبخش در فصل 
2018-2017  و در جایى که وى موفق شد با 21 
گل زده با لباس آزد آلکمار صاحب کفش طالیى 
لیگ هلند در آن فصل شود، این ستاره ایرانى 

مورد توجــه بســیارى از تیم هاى مطرح 
اروپایى قرار گرفت و سرانجام با قراردادى 
بــه ارزش 19 میلیون یــورو راهى لیگ 

جزیره شــد و به برایتون انگلیس پیوست 
و به عنوان گران ترین خرید این تیم لقب گرفت.

جهانبخش اگرچه در نخستین فصل حضور خود در 
لیگ جزیره در بیشتر بازى هاى برایتون به میدان 
رفت اما با توجه به اینکه از او در فاز تدافعى استفاده 
مى شد این بازیکن نتوانست عملکرد خوب خود 
در هلند را تکرار کند. در ادامه نیز با حضور گراهام 
پاتر این ســتاره ایرانى به نیمکت برایتون تبعید 
شــد تا کم کم خبرهایى مبنى بر جدایى وى به 

گوش برسد.
 حاال خبر رســیده مدیران آژاکس به فکر تقویت 
خط حمله خود در فصل بعد براى حضور در لیگ 
قهرمانان اروپا هستند و از همین رو پروژه جذب 
جهانبخش از برایتون را استارت زده اند و علیرضا 
جهانبخش مــى تواند بــه دوران حضور خود در 
برایتون پایان دهد. همچنین برخى از رسانه هاى 
هلندى مدعى شــدند مهاجم ایرانى آرزو کرده 
اســت که فصل آینده به بازیکن جدید آژاکس 
تبدیل شود و دوباره روزهاى شیرینى را در لیگ 

هلند تجربه کند.

چراغ سبز جهانبخش 
به هلندى ها

شــاگردان مجتبى حســینى از امروز دوشــنبه 30 
فروردیــن تمرینات خود را براى رویارویى با ســرخ 

پوشان تهرانى آغاز مى کنند.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که پــس از دیدار با 
شهرخودرو، با تصمیم کادر فنى در استراحت به سر 
مى برد؛ از امروز عصر (دوشنبه 30 فروردین) تمرینات 
خود را از ســر خواهد گرفت تا با روحیه اى مضاعف 

و آمادگى کامل در بیست و یکمین هفته رقابت هاى 
لیگ برتر باشگاه هاى کشور به مصاف پرسپولیس 

تهران برود. 
زمان بازى تیم ذوب آهن در مقابل 
قرمزپوشان پایتخت هنوز اعالم 

نشده است.

نبخش به 

در فصل 
1شد با 21
طالیى
یرانى

رح 
ى

گ 
ت 

ب گرفت.
ور خود در 
 به میدان 
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ور گراهام 
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جذب وژه
 و علیرضا

ور خود در 
سانه هاى

رزو کرده 
د آژاکس 
ا در لیگ 

خش 

ى با ســرخ 

ساز دیدار با 
راحت به سر

ن) تمرینات 
ى مضاعف 

ف پرسپولیسلیگ برتر باشگاه هاى کشور به مصاف
تهران برود. 

زمان بازى تیم ذوب آهن در مقابل
قرمزپوشان پایتخت هنوز اعالم

است. نشده

اتفاق عجیب 
در کنفرانس رسول پاشا 

با ترجمه اشتباه!
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دکتر مریم دلشاد طهرانى که بر روى نقش سیستم ایمنى 
بدن براى در امان ماندن از کرونــا تحقیق کرده گفت: 
پرهیز از رفت و آمد ضرورى و عدم ارتباط با سفر رفتگان 
به دلیل اینکه درصد ناقل بودن آنها بســیار باالست از 
مهمترین عوامل پیشگیرى از ابتال در پیک چهارم است.

وى گفت: قرار گرفتن در اماکن پر ازدحام همچون مراکز 
خرید بدون استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله ایمن 
از جمله خطرناك ترین لحظات بــراى ابتالى به کرونا 

محسوب مى شود.
وى افــزود: اگــر در بیــن اطرافیان خود کســى ادعا 
مى کند که سرماخورده اســت، ادعاى او را باور نکنید. 

از او فاصله بگیریــد و دور بمانید و فرض کنید که مبتال 
به کروناویروس اســت، هرچند این فرضیه تا 90 درصد 

واقعیت داشته باشد.
دکتر دلشــادطهرانى از مردم خواست به هیچ عنوان به 
مالقات بیماران، شب نشــینى، دورهمى ها و تجمعات 
نروند. چرا که ایــن موارد خطرآفرین اســت و هرگونه 
تجمعى باید کنسل شود. با هر فردى که در ارتباط هستیم 
باید تصور کنیم که ناقل کروناست حتى اگر هیچ عالمتى 
نداشته باشد. افراد شــاغل هم در محیط کار حتما از دو 
ماسک استفاده کرده و فضاى کارى شان داراى تهویه و 

چرخش مناسب هوا باشد.

على رضا رئیسى سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا 
آمار قربانیان هفته گذشته در کشور را 1800 تن و شمار 
بسترى شــدگان را 20 هزار نفر اعالم کرد و گفت : هم 
اکنون نیز 43 هزار تن در بیمارستان هاى سراسر کشور 
بسترى هستند که پیش بینى مى شود این رقم به 60 هزار 

نفر افزایش یابد.
سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در گفت و گو با برنامه 
شبکه خبر گفت: افزایش بى ســابقه اى بیماران در موج 
چهارم وجود دارد که قابل قیاس با موج هاى قبلى نیست 
به طورى که 258 شــهر ما در وضعیــت خیلى پرخطر 

هستند و فقط 11 شهر آبى داریم.

وى افزود : موج چهارم از نظر سرعت انفجارى سرایت 
و افزایش ورودى بیمارستان ها و بیماران مثبت سرپایى 
با موج هاى قبلى خیلى متفاوت است و پیش بینى ما این 
است که این هفته و هفته آینده با همین سرعت شتابان، 
این موج ادامه دارد و ممکن است دو هفته آینده به پایان 

پیک برسیم.
رئیســى تصریح کرد: متاســفانه روند ابتالى بیماران 
و مراجعان دو تا ســه برابر شــده اســت. این ویروس 
جهــش یافته، ویــروس غالب کشــور اســت و اکثر 
مبتالیان ما به ویروس جهش یافته مبتال هســتند نه 

ویروس ووهان.

هیچ تجمعى
 ایمن نیست

کرونا جان 1800 هموطن را 
در یک هفته گرفت

تولید اسپوتنیک در ایران
   بهداشت نیوز | رئیس «صندوق سرمایه گذارى 
مستقیم روسـیه» اعالم کرد : تولید واکسن ضد کرونا 
«اسپوتنیک وى» روسى به زودى در ایران و صربستان 
آغاز مى شـود. کریـل دیمیتروف اظهـار کـرد :  تولید 
این واکسـن در «آینـده اى بسـیار نزدیـک» در ایران 
و صربسـتان و چند مـاه بعد نیـز در ایتالیا آغـاز خواهد 
شد.  بر اساس گزارش کانال خبرى سـفارت ایران در 
مسکو،  روسیه همچنین با اسپانیا، فرانسه و آلمان براى 
تولید واکسن اسـپوتنیک در این کشورها نیز به توافق 

رسیده است.

نانوایى ها در صدر اخطار
   ایسـنا | طبق اعـالم معاونت بهداشـت وزارت 
بهداشت بر اساس اقدامات ناشى از تشدید بازرسى ها 
از تاریـخ  18 تـا 25 فروردین مـاه 1400، بـه ترتیب 
نانوایى ها، رستوران ها و پاساژها رتبه هاى اول تا سوم 
دریافت اخطار و معرفى به مراجـع قضایى را در میان 

اماکن عمومى به خود اختصاص داده اند.

در آستانه تست انسانى 
   باشگاه خبرنگاران جوان | مطالعه فاز سوم 
واکسن کروناى سوبرانا (مشـترك بین کوبا و پاستور 
ایران) در آسـتانه تسـت انسـانى کد اخالق در ایران 
گرفـت. مطالعه روى جمعیـت 18 تا 80 سـال انجام 
مى شود. بیشـتر از یک ماه اسـت که مطالعه فاز سوم 

این کاندید واکسن در کوبا شروع شده است.

آگهى تغییرات
شــرکت پوالد نادین پارتاك ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 64457 و شناســه ملى 
14009098150 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/12/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موسســه حسابرســى و خدمــات مدیریت 
آوند (حســابداران رســمى) به شناســه ملى 
10100588054 به ســمت بازرس اصلى و 
مهدى عبداللهى به شماره ملى 1270417241 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1123497)

آگهى تغییرات
 شرکت شــایان زمان درنا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 66961 
و شناســه ملى 14009790371 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : هادى حیدرى شلمزارى به کدملى 
6339916538 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مهدى حیدرى شلمزارى به کد 
ملى 6339260314 به ســمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیــره به عنوان 
اعضاء اصلى هیــات مدیره براى مدت 
نامحدود انتخاب شــدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهداور شرکت از 
قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

 (1123467)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود تمیز کده اهورا پارتاك درتاریخ 1400/01/23 به شماره ثبت 2348 به شناسه ملى 14009942563 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تامین نیروى انسانى به طور موقت جهت نظافت و تمیز کارى منازل مسکونى، راه پله و مشاعات 
مسکونى، ساختمانهاى صفر و منازل مبله، پاك کردن پسماند مصالح ساختمانى از روى سطح سنگ و سرامیک - دیوار شوئى و شستشوى فرش، موکت و پتو ، شستشوى پرده و مبل شویى - رویه کوبى مبل - بسته بندى وسایل منزل - پذیرایى از مجالس و مهمانى ها- طراحى کارت ویزیت - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر ابریشم، محله شهرك 
قدس ، کوچه شهید بیگى ، کوچه مومنى ، پالك - 113.1 ، طبقه همکف کدپستى 8178911111 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مژگان نودین یزدى به شماره ملى 0016707346 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى شهرام کریمى سودر جانى به 
شماره ملى 1100077634 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مژگان نودین یزدى به شماره ملى 0016707346 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى شهرام کریمى سودر جانى به شماره ملى 1100077634 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود 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 منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1124219)  

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود صنعت الســتیک آرامش پارتاك درتاریخ 1400/01/19 به شماره 
ثبت 67414 به شناسه ملى 14009932121 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید قطعات الستیکى صنعتى و 
خودرو ، قطعات خودرویى ، الستیکهاى صنعتى کامپاند الستیکى ، لرزه گیر ، درز انبساط ، ارتعاش 
گیر ، نئوپرن ، گردگیر ، اورینگ ، پکینگ ، انواع ســیل مخازن ، خرید و فروش واردات و صادرات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، سرمایه گذارى داخلى و خارجى ، اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى 
و خارجى ، اعطاى نمایندگى به سایر اشخاص حقیقى و حقوقى ، تشکیل دفاتر نمایندگى در داخل 
و خارج از کشور به منظور اهداف شرکت ، شرکت و مشارکت در سایر شرکتهاى داخلى و خارجى 
با خرید سهام انعقاد قرارداد ، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى ، اخذ وام و اعتبار 
تسهیالت صرفاً در جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله وحید ، کوچه شهید یارمحمدیان[8] ، بن بست 
شــهیدان خیرالهى - بن (اول) ، پالك - 73 ، طبقه همکف کدپســتى 8176966971 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم فرح ناز دودانگه به شماره ملى 1284852210 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه 
آقاى علیرضا صولت شهرستانى به شــماره ملى 1285776917 دارنده 980000 ریال سهم 
الشرکه آقاى احمدرضا اسدى به شماره ملى 1286904080 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم فرح ناز دودانگه به شماره ملى 1284852210 و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود آقاى احمدرضا اسدى به شماره ملى 1286904080 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود 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 با امضاء سهامدار 
آقاى علیرضا صولت شهرستانى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشــار 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 (1123493) 

تاسیس
شرکت سهامى خاص ماهور زرین کیمیا آب درتاریخ 1400/01/24 به شماره ثبت 67475 به شناسه ملى 
14009946381 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 نمیباشد: اجراى 
شبکه آب و فاضالب - اجراى خط انتقال آب و فاضالب و ایستگاه پمپاژ - اجراى تصفیه خانه آب و فاضالب و 
ساختمانها و سازه هاى مربوطه - اجراى شبکه هاى زهکشى و کانال آب - اجراى ابنیه - اجرا و نگهدارى از 
فضاى سبز و محوطه سازى - تعمیر و نگهدارى خطوط انتقال لوله هاى جى آر پى و پلى اتیلن -ساخت اتصاالت 
جى آرپى و نمایندگى فروش آنها - انجام کارهاى پایپینگ و ساخت ساپورت - نقشه بردارى و اجراى جى آى 
اس - انتقال پساب فاضالب انسانى و صنعتى - اجراى شبکه فاضالب و تصفیه خانه فاضالب صنعتى 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 ، شهر اصفهان، محله سلطان آباد ، خیابان جى غربى 
، بن بست شــجاعت[91]-بن((دهقانى)) ، پالك - 150 ، طبقه همکف کدپستى 8156166194 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 175/01 مورخ 
1399/12/20 نزد بانک صادرات شعبه خوراسگان با کد 175 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سیدمسعود صالحى به شــماره ملى 1755173245 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدحسن صالحى به 
شماره ملى 5759476521 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى یحیى صالحى به شماره ملى 
5759975439 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 نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حجت اهللا یزدانى سودجانى به شماره ملى 4610543532 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حجت اهللا حیدرى سودجانى به شماره ملى 4622236206 به 
سمت بازرس اصلى 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 (1124218)

آگهى تغییرات
 شرکت فنى مهندســى فن آفرینى آلتون شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1290 و شناسه 
ملى 10260697350 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1399/12/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شرکت از 
طریق مطالبات حال شــده و صدور سهام جدید از 
مبلغ 1000000000ریال بــه5000000000 
ریال افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بشــرح 
زیراصالح شــد : ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ5000000000 ریال نقدى است که به 500 
سهم با نام عادى10000000 ریالى منقسم گردیده 
و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1123474) 

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آرام گستران فرداى اسپادانا درتاریخ 1400/01/25 به شماره ثبت 67476 به شناسه ملى 14009946873 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 نمیباشد : حق العمل کارى در کلیه امور بازرگانى مجاز 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 ، شهر اصفهان، محله لنبان ، خیابان مسجد لنبان ، کوچه شاداب [مادى- 31-2] 
، پالك - 246 ، مجتمع خیام ، طبقه همکف کدپســتى 8184663131 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ناهید زارع خوریزى به شــماره ملى 0037130986 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه آقاى ناصر زارع به شماره 
ملى 0068808003 دارنده 90000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ناهید زارع خوریزى به شماره ملى 0037130986 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى ناصر زارع به شماره ملى 0068808003 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت نامحدود 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه 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 (1124230)

آگهى تغییرات
شرکت آروین صنعت جى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2282 و شناسه ملى 14008442323 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رمضان کرمى اشترجانى به شماره ملى 1111401799 و رسول کرمى اشترجانى به شماره 
ملى 1100184015 و امیررضا طبیبى جبلى به شماره ملى 1273289331 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
حسن حسینى جبلى به شماره ملى 1292451270 به سمت بازرس اصلى و مهسا قربانى به شماره ملى 1100417966 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1124227) 

آگهى تغییرات
شرکت ستاره پخش سپاهان نوین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 56468 و شناسه ملى 14005968211 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به ماده 40 اساسنامه موارد ذیل اضافه گردید . قبول ضمانت اشخاص ثالث اعم ازحقیقى یا حقوقى براى ایجاد هرگونه تعهدات 

واخذ تسهیالت وخدمات بانکى اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1124225) 
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وقتى زندگى با یک بحران دچار اختالل مى شود برخى افراد در 
همان وضعیت فرصت ها براى تغییــر، اقدام یا تامل را غنیمت 

مى شمارند.
انعطاف پذیرى در شــرایط بحرانى زندگى مى تواند تجربیات 
آموزنده و راهگشایى را براى هر کســى ایجاد کند. حدود یک 
ســال پیش و دقیقا زمانى که بیمارى همه گیر کرونا به تازگى 
وارد نیویورك شده بود، سه شریک قصد افتتاح یک فروشگاه 
بزرگ مشترك را داشتند. آنها با همکارى یکدیگر یک رستوران 
با قدمت 140 ساله را بازسازى و به مدت یک سال و نیم براى 
بازســازى آن کارو وقت صرف کردند. عدم افتتاح آن تصمیم 
دشوارى براى آنها بود. آنها به ناچار تن به چنین تصمیمى داده 

و خانه نشین شدند.
فریزل یکى از این ســه شــریک در این باره مى گوید: 

در آن ایام تنها صدایى که در خیابان ها شــنیده 
میشــد، آژیر آمبوالنس ها بود. یکى از روزها 
در حالى که با اضطراب براى تهیه مایحتاج 
خود به ســوپرمارکت محله رفتــه بودم، به 

سراغ فروشــنده رفتم تا از تحویل اقالم سفارشى 
خود مطلع شوم. فروشــنده منتظر بود تا اقالم سفارشى 

خریداران بیشتر شــود که ارزش بیرون رفتن و تحویل آنها را 
داشته باشد. فریزل با مشاهده این موقعیت، دست به کارى زد 
که تاکنون انجام نداده بود؛ اقالم را از فروشنده گرفت و مسئول 
تحویل آنها به  همسایگانى شد که سفارش داده بودند. به گفته 
وى، این کار در تمامى خریدهاى مجازى مرسوم بوده و این فکر 
را به ذهنش رسانده که مى توان براى فروشگاه افتتاح نشده خود 

چنین کارى انجام داد. وى با وانتى که از قبل داشــت، شروع به 
این کار کرد. او مى گوید: همسایگانى که اقالم خوراکى خود را 
تحویل مى گرفتند سفارشات دیگرى مانند شیر، تخم مرغ یا پنیر 
و گوشت نیز داشتند. بســیارى از مردم درباره محل فروشگاه 
پرس وجو مى کردند. به تدریج فــروش رونق گرفت و با نصب 
تابلوهاى تبلیغاتى، رستوران قدیمى را براى همیشه تبدیل به 

فروشگاهى بزرگ کردیم.
تجربه این شهروند حاکى از آن است که هر زمان فرد 

از انزوا خارج شده و به اجتماع متصل شود، درهاى 
پیشرفت را به روى خود گشوده است. فریزل معتقد 

است: شناسایى و تامین نیاز 
مردم احساس خوبى براى انســان به همراه دارد. این یک 

احساس هدفمند است.
هنگامى که در زندگى بحران هایــى مانند آنچه 
از سال گذشــته در جهان روى داده بوجود مى آید 

برخى از افراد به جاى تــن  دادن به این بحران، فرصت را 
براى تغییر، اقدام و تامل بیشــتر غنیمت مى شمارند. پرواضح 

است که همه گیرى، شیوه زندگى همه ما را زیر سوال برده است. 
متخصصان بر این عقیده هســتند که یک بحران اغلب به ما 
کمک مى کند تا دیدگاه وسیع ترى در زندگى خود ایجاد کنیم و 
این امکان فراهم مى گردد که آنچه را مى بینیم از نو تنظیم کنیم.
البته این را نیز باید گفت که براى بســیارى از افرادى که براى 
تأمین هزینه هاى زندگى خود تالش 
بى وقفــه مى کنند یا فاقــد پس انداز 
هســتند، ایجاد یک تغییــر بزرگ در 
زندگى -یا حتى فقط تغییر دیدگاه 
و چشم انداز خود - ممکن نیست. اما 
براى کسانى که آنقدر خوش شانس 
هستند که از فضاى روانى و امنیت 
اقتصادى برخوردار باشند، این نوع 
تحوالت (ماننــد همه گیرى کرونا) 
مى توانــد امکانات واقعــى را براى 
تغییر درونى ایجاد کند. اکثــر ما غالبًا 
فرصت ها را چیزهایى مى دانیم که در خارج از 
خودمان وجود دارد، مثل یک شغل جدید یا نقل 
مکان به شــهرى دیگر، اما فرصت هاى رشد و 
تغییر در درون ما نیز هســت. همه گیرى کرونا 
بســیارى از مردم را وادار کرده تا سبک زندگى 
خود را تغییر دهند، اما تنها کســانى مى توانند 
در ایــن وضعیــت موفق شــوند که 
ســخت گیرى هاى ذهنــى خود را 
کنار گذاشته و براى بهره گیرى از هر 

شرایطى، انعطاف پذیر باشند.

فرصت هایى که باید در بحران کرونا 
غنیمت شمرد

گى مى تواند تجربیات 
 ایجاد کند. حدود یک 
مه گیر کرونا به تازگى 
د افتتاح یک فروشگاه 
 یکدیگر یک رستوران 
ت یک سال و نیم براى 
افتتاح آن تصمیم  عدم
ه چنین تصمیمى داده 

ن باره مى گوید: 
شــنیده 

وزها 
تاج

، به 
 سفارشى 

اقالم سفارشى 
 رفتن و تحویل آنها را 
یت، دست به کارى زد 
شنده گرفت و مسئول 
شداده بودند. به گفته 
 مرسوم بوده و اینفکر

پرس وجو مى کردند. به تدریج فــروش رونق گرفت و با نصب 
تابلوهاى تبلیغاتى، رستوران قدیمى را براى همیشه تبدیل به 

فروشگاهى بزرگ کردیم.
تجربه این شهروند حاکى از آن است که هر زمان فرد 

از انزوا خارج شده و به اجتماع متصل شود، درهاى 
پیشرفت را به روى خود گشوده است. فریزل معتقد 

است: شناسایى و تامین نیاز 
مردم احساس خوبى براى انســان به همراه دارد. این یک 

احساس هدفمند است.
هنگامى که در زندگى بحران هایــى مانند آنچه 
از سال گذشــته در جهان روى داده بوجود مى آید 

فرصت را به جاى تــن  دادن به این بحران، برخىاز افراد

البته این را نیز باید گفت که براى
تأمین ه
بى وقفــ
هســتند
زندگى
و چشم
براىک
هستند
اقتصاد
تحوالت
مىتوانـ
تغییر درون
فرصت ها را چیزه
خودمان وجود دارد
مکان به شــهرى
تغییر در درون ما ن
بســیارى از مردم
خود را تغییر دهند
در ایــن
ســخت
کنار گذ

این روز ها موضوع تزریق واکســن کرونا یکى از 
مهمترین موضوعات بهداشت در سطح بین الملل 
محسوب مى شود، اکنون در یک ماجراى عجیب، 
یک مرد اهل نیوهمپشایر انگلستان به نام کریگ 
ریچاردز، دو نوع واکســن مدرن و فایزر را دریافت 
کرد. على رغم این که این مرد اولین دوز واکســن 
خود را از نوع مدرن زده بود، به طور تصادفى در دوز 

دوم فایزر زد.
با وجود این اتفاق ناخوشایند، مقامات مى گویند که 
حال او خوب خواهد بــود و اکنون نیازى به نگرانى 
بیشتر نیست. کریگ ریچاردز، ساکن نیوهمپشایر 
از تجربه عجیب خود درباره  دوز دوم واکسن خود 
گفت: " زمانى که براى تزریق واکسن دوم به مرکز 

تزریق واکسن مراجعه کردم، مسئول تزریق واکسن 
گفت که آیا آماده اى، و من گفتم بله قطعا و تازه پس 
از تزریق واکسن، کارت تزریق اولیه را بررسى کرد و 
متوجه اشتباه خود شد و سپس به من گفت من تصور 
کردم شما باید فایزر تزریق کنید. من به شما واکسن 

اشتباه زدم. متاسفم."
طبیعتا آقاى ریچاردز از این موضوع وحشت زده شد، 
اما مسئوالن بهداشت مرکز تزریق واکسن، به وى 
اطمینان دادند که خطرى وى را تهدید نمى کند.  در 
حالى که هیچ مطالعه بالینى در مــورد موثر بودن 
مخلوط واکسن ها انجام نشــده است، با این وجود 
بعید است که این تزریق ها خطرات بیش از حدى 

داشته باشند.

ماجراى عجیب مردى که 2 نوع واکسن کرونا زد

به گزارش ایســنا، پس از آن که سازمان سینمایى 
در روز 21 فروردین مــاه همزمان با اعالم تعطیلى 
سراسرى مشاغل - بجز گروه یک -به مدت 10 روز، 
تهیه کنندگان پروژه هاى سینمایى و نمایش خانگى 
را در شهرهاى قرمز ملزم به توقف فیلمبردارى کرد، 
خبر رســیده که تعدادى از ایــن گروه ها همچنان 
مشغول کار هستند در حالى که اعضاى گروه از این 

وضعیت گله مند و شاکى اند.
در روزهاى گذشته با وجود تاکید بر توقف پروژه ها، 
فیلم هاى سینمایى و سریال ها شبکه نمایش خانگى 
مختلفى در حال فیلمبردارى بوده اند که البته خبر 
توقف کار بعضى از آن ها در یکى دو روز گذشــته 
منتشر شد، اما نکته قابل تامل اینجاست که بسیارى 
از سریال هایى که مجوز ســاخت خود را از سازمان 
ســینمایى گرفته اند به اطالعیه این سازمان براى 
تعطیلى کار بهایى نمى دهند چرا که هیچ نظارتى 

براى توقف کار وجود ندارد. همچنین خانه سینما هم 
فقط از اعضاى صنوف خود درخواست کرد که براى 
پیشگیرى از گســترش کرونا با دیگر اقشار جامعه 
همراهى کنند. این ها در شــرایطى است که برخى 
عوامل تولید این مجموعه ها خبر  مى دهند مجبور 
به حضور در صحنه فیلمبردارى شده اند و حتى براى 

حضور در صحنه تهدید شدند!
 در حال حاضر بجز ســریال هاى جدیدى که براى 
شبکه نمایش خانگى در حال ساخت هستند، برخى 
آثار در حال پخش هم هنوز در حال فیلمبردارى اند 
که همین سبب اعتراض و انتقاد بعضى عوامل این 
گروه ها شده اســت، این در حالى است که نسبت 
به کیفیت تعــدادى از این آثار جدیــد؛ انتقادهاى 
زیادى در فضاى مجازى و نیز به طور مشخص از 
سوى منتقدان سینمایى در روزهاى گذشته بازتاب 

یافته است.

اعتراض پنهان گروه هاى فیلمبردارى 

   مترجم: لیال فرجى / بهداشت نیوز |
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خوابیدن با تلفن همراه
تلفــن همــراه در اصــل یــک فرســتنده و گیرنده 

الکترومغناطیسى اســت؛ یعنى امواج رادیویى ساطع 
مى کند. اگرچه هنوز اثبات نشــده است، اما تحقیقات 

نشان مى دهند که چگونه قرار داشتن طوالنى مدت در 
معرض امواج ممکن است روى مغز شما تأثیر بگذارد. 

اگر نمى توانید آن را خاموش کنید یا در اتاق دیگرى قرار 
دهید، سعى کنید آن را در حالت هواپیما بگذارید.

ا پوست
 زیاد ب

تماس

مراه و 
لفن ه

ط بین ت
بر ارتبا

رد که 
جود دا

طالعه و
دین م

چن

 حدود 
نها که

نتقال آ
گنال ا

یژه سی
د، به و

کز دار
ن تمر

سرطا

د. هر 
مى شو

 تلفن 
م شدن

عث گر
ت و با

رتز اس
9 مگاه

00

ره ذره 
وست ذ

دارید، پ
ن نگه 

 بدن تا
 را نزدیک به

ت تلفن
وق

رى از 
ده دیگ

بات ش
چ اثر اث

رچه هی
کند. اگ

ب مى 
رما جذ

گ

رد، اما 
جود ندا

ــان و
دن انس

 روى ب
دیویى

ش فرکانس را
تاب

 کنید، 
ن حفظ

لفن تا
را بــا ت

ه خود 
ى فاصل

 که وقت
ى دانیم

م

 کنید 
. سعى

ى شود
ى کم م

شمگیر
 طرز چ

ذب به
رصد ج

د

تفاده 
دگو اس

ت یا بلن
ک هدس

فن از ی
گو با تل

گفت و
ر حین 

د

 نباشد.
ک تان

ى نزدی
، تا خیل

کنید
استفاده از آن با سیگنال کم

دیگر اســتفاده غلط تلفن همــراه مربوط به ســیگنا ل آن 
است. هنگامى که سیگنال ضعیفى را در تلفن خود مشاهده 
مى کنید، در واقع به این معناســت که تلفن شــما سیگنال 
قوى ترى را به عنوان فرستنده ارسال مى کند و انرژى بیشتر 
تلفن همراه به معناى آسیب بیشــتر به سالمتى شماست. 
توصیه مى شــود که در این شــرایط و در صورت امکان از 
تلفن ثابت استفاده کنید یا تلفن را تا حد امکان از خودتان دور 
نگه دارید. سیگنال کم همچنین باعث گرم شدن تلفن شما 

مى شود که خطر دیگرى است.

نگاه کردن به صفحه با وضعیت نامناسب 
بدن

این واضح ترین اســتفاده غلط تلفن همراه است. یک 

واقعیت شناخته شده این است که استفاده از تلفن همراه 

باعث آسیب دیدگى انگشت شست مى شود اما مشکل 

دیگر آسیبى است که به گردن وارد مى شود. وقتى گردن 

خود را به جلو خم مى کنید تا به صفحه تلفن نگاه کنید، 

فشار روى مهره هاى گردنى به تدریج افزایش مى یابد.

با گذشــت زمان، وزنى که گردن شما احساس مى کند 

ممکن است 5 برابر بیشتر از وزن واقعى سرتان باشد. این 

امر باعث گردن درد و مشکالت دیگر مى شود.

ار گرفتن در معرض نور آبى 
قر

 مى کند، هورمونى 
ما مالتونین را سرکوب

نور صفحه ش

ول تنظیم چرخه خواب است و این دلیل دیگرى 
که مسئ

ت که در هنگام خواب نباید به آن نزدیک باشید. نور 
اس

ســردرد و مشــکالت چشم و 
آبى در عین حال باعث 

بینایى مى شود.

ممکن است گوشى را به خاطر زنگ هشدار کنارتان بگذارید از تلفن همراه 5 استفاده نادرست 
اما حتى این کار هم به سالمتى آسیب مى زند! البته این مورد 
تنها استفاده غلط تلفن همراه نیست و عادات دیگرى هم وجود 
دارند که به سالمتى ما ذره ذره آسیب مى زنند. اگر تلفن تان مثل 
بسیارى از مردم این دوره و زمانه به جان تان وصل است، بد 
نیست این مقاله کوتاه را بخوانید!

محققان تورنتو کانادا دریافتند، ســالمندانى که کارهاى منزل را 
انجام مى دهند مغز بزرگ ترى دارند و این مورد، معیار اصلى براى 

سالمت شناختى خوب است.
نوآ کوبلینسکى، فیزیولوژیست ورزشى و محقق ارشد این تحقیق 
از موسســه تحقیقات روتمن (RRI) اظهار کرد: دانشــمندان 
مى دانند که ورزش تاثیر مثبتى بر روى مغز دارد  اما این تحقیق، 

اولین مطالعه اى است که نشان مى دهد این نتایج براى کار منزل 
نیز صادق است.

وى ادامه داد: درك چگونگى تاثیر انــواع فعالیت هاى بدنى بر 
سالمت مغز براى ایجاد راهبردهایى براى کم کردن خطر کاهش 

شناختى و زوال عقل در بزرگساالن بسیار مهم است.
نتایج نشان داد ســالمندانى که زمان بیشترى را صرف کارهاى 

روزمره مى کنند، بدون توجه به میزان ورزش، حجم مغز بیشترى 
دارند. این کارها شــامل نظافت، پخت وپز، بیرون رفتن و کار در 

حیاط منزل بود.
اگرچه احتماال اکثر افراد عالقه اى به انجام این کارها ندارند اما 
این گروه دریافت که به احتمال زیــاد کار منزل از چند طریق به 
مغز کمک مى کند. آنان معتقدند که کار منزل تاثیر مشابه ورزش 

هوازى با شدت کم دارد که براى قلب و عروق مفید است.
همچنین کارهــاى روزمره ذهــن را به ســمت برنامه ریزى و 
سازماندهى سوق مى دهد و باعث شکل گیرى اتصاالت عصبى 

جدید با گذشت زمان مى شود.
محققان اظهار کردند: کار منزل به ســالمندان کمک مى کند تا 
تحرك داشته باشــند. نتایج مطالعات قبلى نشان داده است که 
چگونه نشســتن و کم تحرکى مى تواند منجر به ضعف سالمتى 

و کاهش شناختى شود.
دانشمند ارشد این موسسه نیکول اندرسون مى گوید: این یافته ها 
عالوه بر کمک به راهنمایى براى ارائــه توصیه هاى مربوط به 
فعالیت بدنى، مى توانند انگیزه فعالیت بیشتر سالمندان را فراهم 
کنند زیرا کار منزل جنبه طبیعى و اغلب ضرورى از زندگى روزمره 
بسیارى از افراد است، بنابراین دستیابى به این مورد امکان پذیر 

است.
منبع: ایسنا

پاشنه اســتخوانى است که تحمل کننده وزن اســت. استرس مداوم، 
پیاده روى با پاى برهنه در خانه، ایستادن پشت میز و یا دویدن به عنوان 
یک سرگرمى جدید، چند دلیل است که احساس درد پاشنه پا را افزایش 

مى دهد.
هنگامى که در رختخواب استراحت مى کنید، ناحیه کف پا- بافت همبند 
الیافى که از پاشنه پا تا پایین پا ادامه دارد- منقبض مى شود. در اولین قدم 
فاسیا کش مى آید، در جایى که بافت باعث درد مى شود. در این صورت، 
وقتى در طول روز مدام حرکت مى کنید، پاشنه به سختى فرصت بهبودى 

پیدا مى کند.
دالیل زیادى براى درد پاشــنه وجود دارد. در اینجا برخى از احتماالت 

عمومى براى دالیل آسیب رساندن قدم هاى صبح وجود دارد:
1- دچار ورم کف پا (فاسییت) هســتید و در این صورت ممکن است 
داراى رشد اســتخوانى به نام خار پاشنه نیز باشید. احتماًال خار در اینجا 

منشا درد نیست. 
2. به التهاب مفصل آشیل مبتال هستید و درد در پشت پاشنه صبحگاه 

معموًال به دلیل گرفتگى و پارگى تاندون آشیل است.
3. اختالالت عصبى یکى دیگر از دالیل ناراحتى است. ممکن است در 
ستون فقرات یک عصب فشرده یا دیسک نیز وجود داشته باشد. با وجود 
نوریت باکستر، درد معموًال پس از فعالیت و با فرسودگى روز بدتر مى شود.

4. این درد مى تواند یکى از ســه نــوع اختالل آرتروز باشــد: آرتریت 
روماتوئید (نوعى اختالل التهابى که مفاصل را تحت تاثیر قرار مى دهد)، 
اسپوندیلیت آنکیلوزان (نوعى آرتروز که ستون فقرات را تحت تاثیر قرار 
مى دهد) یا نقرس (آرتروز التهابى که مفاصل را تحت تاثیر قرار مى دهد، 

از جمله انگشت شست پا). 

ى دهید، سعى کننید آن را در حالتاگر نمى توانیدآ آن را خاموش کنمعرض امواج مممکن است روىنشان

متخصص بیمارى هاى قلب و عروق گفت: در بیماران با نارسایى 
شدید قلبى و ضعف عضله قلب با توجه به نیاز به مصرف متعادل 
آب و تعــدد داروهاى قلبى با فواصل کوتــاه مصرف، توصیه به 

روزه دارى نمى شود.
دکتر «لطف ا... فیضى برناجى» افزود: بیمارانى که در سال هاى 
قبل عمل جراحى باز عروق کرونر انجام داده و یا اســتنت (فنر 
عروقى) تعبیه کرده اند، در صورتى که نارسایى شدید قلبى نداشته 

باشند، منعى در جهت گرفتن روزه ندارند.
وى اضافه کرد: بدیهى اســت که این افراد هــم باید از خوردن 
غذاهاى حاوى کلسترول باال و پرحجم و نیز نمک زیاد و استفاده 

از دخانیات پرهیز کنند.
متخصص بیمارى هاى قلب و عروق گفت: در بیماران مبتال به 
فشار خون، در صورت مصرف منظم داروها هنگام سحر و افطار 
و کنترل فشار خون، ضمن توصیه به لزوم کاهش وزن و ورزش 
منظم مانند پیاده روى روزانه به مدت روزانه 30 دقیقه و حداقل 
پنج روز در هفته و پرهیز از دخانیات و استرس، روزه دارى مى تواند 

اثرات مفید فراوانى داشته باشد.
وى افزود: به این افراد توصیه مى شود که حتى المقدور با مشورت 

با پزشک خود داروهاى طوالنى اثر مصرف کنند.
فیضى برناجى همچنین گفــت: در بیماران با ســابقه آریتمى 
(نامنظمى ضربان) کم خطر در صورت کنترل ضربان و مصرف 

داروهاى طوالنى اثر، روزه دارى منعى ندارد.
وى اظهار داشت: در بیماران دریچه اى خفیف و با اهمیت کمتر 
مانند پروالبس دریچه میترال و یا نارسایى خفیف دریچه ها ضمن 
توصیه به نوشــیدن حجم کافى مایعات و آب در فاصله افطار تا 

سحر، روزه دارى بالمانع است.
متخصص بیمارى هاى قلب و عروق گفت: در بیماران با نارسایى 
و تنگى شدید دریچه اى و یا وجود ســوراخ با جریان خون قابل 
توجه بین 2 بطــن (VSD) و بین 2 دهلیــز (ASD) و تنگى و 
نارسایى شدید دریچه ریوى و یا فشار باالى عروق ریوى، روزه 

دارى توصیه نمى شود.

کدام دسته از 
بیماران قلبى نباید 

روزه بگیرند

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد استفاده از ماسک پزشکى 
در زیر یک ماسک پارچه اى جریان قطرات تنفسى از بینى و دهان 
را به اندازه قابل توجهى کاهش مى دهــد و به این ترتیب خطر 

گسترش کرونا محدود مى شود.
داده ها نشان مى دهد که به اصطالح استفاده از «دو ماسک» بر 
روى بینى و دهان کارایى فیلتراسیون یا جلوگیرى از انتشار ذرات 

تنفسى را تا 81 درصد بهبود مى بخشد.
محققان گفتند: این تجزیــه و تحلیل بر اســتفاده هم زمان از 
ماسک هاى پارچه اى موجود در بازار که معموال در درجه پزشکى 
نیستند، با ماسک هاى یک بار مصرف که در محیط هاى بهداشتى 

استفاده مى شود، متمرکز بود.
این محققان افزودند: این ترکیب به طــور کلى ناحیه اى میان 
بینى تا زیر دهان را تقریبا بطور کامل مســدود مى کند و انتشار 
قطرات تنفسى را که موجب گســترش ویروس کرونا مى شود، 

محدود مى سازد.
«امیلى سیکبرت-بنت» استادیار بیمارى هاى عفونى در دانشگاه 
«کارولیناى شــمالى-چپل هیل» که در نوشــتن این مطالعه 
همکارى داشــت، گفت: این مطالعه به ما نشان داد که استفاده 
از دو ماسک به دلیل تقویت عملکرد فیلتراسیون در جلوگیرى از 

انتشار قطرات تنفسى، بسیار موثر است.

استفاده از 2 ماسک مؤثر است

4 دلیلى که صبح 
درد پاشنه پا 
ایجاد مى کند!

تأثیر کار در خانه بر سالمت مغز

با شکم ُپر بعد از خوردن سحرى نخوابید

کا ثی

بهداشت چشم چیست؟ هرچند این اسم کمى گیج کننده 
است اما به تمیز کردن چشــم مربوط نمى شود و یک 
مفهوم پزشکى اســت که معنى فراترى دارد. بهداشت 
چشم شامل مجموعه اى از اصول ساده اى مى شود که 

کمک مى کنند جلوى آسیب به بینایى گرفته شود. 
بهداشت چشم شــامل قوانین ســاده اى مى شوند که 
مى توانند کمکتــان کنند جلوى مشــکالت بینایى را 

بگیرید.
امروزه بیشــتر کارها ایجاب مى کنند کــه فرد مقابل 
کامپیوتر بنشیند. بچه ها نیز از سنین پایین ساعت هاى 

طوالنى به کتاب یا وایت 
بورد نگاه مى کنند. یعنى 
طى تمام این ســاعت ها 
ما مــدام به چشــم هاى 
خود فشار وارد مى کنیم. 
ضمناً اغلــب به وضعیت 
بدن خود توجهى نداریم و 
اجازه نمى دهیم چشم ها 

استراحت کنند.
بهداشت چشم در زمان 

مطالعه یا نوشتن، شــامل چند اصل ساده مى شود که با 
رعایت آن ها به مرور زمان متوجه مى شوید در پایان روز 
دیگر چشم هایتان خسته و ناراحت نیستند. حتى شاید 

ببینید بینایى تان بهتر هم شده!
به وضعیــت بدنى تان توجه کنید: این مســئله اهمیت 
ویژه اى براى بچه هــا دارد زیرا عادت به بد نشســتن 
مى تواند در آینده اثر بدى بگذارد. شما باید صاف روى 
صندلى بنشــینید. کف پاهایتان باید روى زمین باشد و 

نباید به جلو قوز کنید.
حفظ وضعیت درســت بدن نیازمند این است که میز و 
صندلى کارتان نیز راحت و مناســب باشد. کارشناسان 
توصیه مى کنند از صندلى اســتفاده کنید که ارتفاع آن 
قابل تنظیم بوده و میزتان نیز متناسب با کارى که روى 

آن انجام مى دهید باشد.

یکى دیگر از اصول بهداشــت چشم، نور مناسب است. 
اگر نور محیطتان کم باشد مجبور مى شوید اخم کنید و 
اگر نور بسیار شدید باشد هم چشم هایتان اذیت خواهند 
شد. شــما باید از نورى اســتفاده کنید که مستقیمًا به 
چشــم هایتان نخورد و روى کاغذ یا اسکرین مقابلتان 

بازتاب نداشته باشد.
یکى از مهم ترین راه هاى مراقبت از سالمت چشم ها، 
اســتراحت دادن به آن هاست. اســتراحت کردن حین 
مطالعه یا کار قطعًا الزم اســت چون به ذهنتان اجازه 
مى دهد عملکرد خود را بهتر کند و در مورد چشم ها نیز 

همین طور است.
وقتى مدتى به یک شىء 
نزدیک نــگاه مى کنیم، 
چشــم هایمان خســته 
مى شوند. بنابراین توصیه 
مى شود هر نیم ساعت به 
چشم ها استراحت بدهیم، 
حتى به مدت یک دقیقه. 
قانونى هــم در این باره 
وجود دارد به عنوان قانون 
20 - 20 - 20. بدین معنى که هر 20 دقیقه یک بار به 
مدت 20 ثانیه به جایى که 20 فوت (6 متر) از شما دورتر 

است، نگاه کنید.
 فاکتور مهم دیگر در بهداشت چشم، فاصله اى است که 
از چیزى که به آن نگاه مى کنیم داریم. در مورد کتاب یا 
اسکرین، فاصله تان باید دستکم به اندازه ى طول ساعد 

دستتان باشد.
اما بهداشــت چشــم فقط مربوط به محل کار نیست. 
فعالیت هاى عادى روزمره مانند تماشاى تلویزیون نیز 
نیازمند رعایت بهداشت چشم هســتند. فاصله  شما تا 

صفحه  تلویزیون باید هفت برابر سایز تلویزیون باشد.
از مالیدن چشــم ها خوددارى کنید: مالیدن چشم ها با 
دست هاى آلوده امکان ورود میکروب ها و ویروس هاى 

مختلف به بدن را افزایش مى دهد.

در انگلیس مطالعه سراسرى جدیدى به سرپرستى متخصصان "امپریال 
کالج لندن" آغاز شــده اســت که به بررســى اثرات منفى و بلندمدت 

کووید-19 بر ریه ها مى پردازد.
این مطالعه بر عارضه التهاب و لطمه بــه بافت ریه و یافتن راه درمان و 
جلوگیرى از ناتوانى در مبتالیان به کووید-19 طوالنى، تمرکز مى کند.

بیماران مبتال به کووید-19 طوالنى از عوارض ناشى از لطمه به بافت ریه 
از جمله تنگى نفس، سرفه، خستگى شدید و محدودیت توانایى ورزش 
حتى ماه ها پس از پشت سر گذاشتن عفونت، شکایت دارند. داده هایى 
که اداره آمار ملى انگلیس هفته گذشته منتشر کرد، نشان داد که بیش از 

یک میلیون نفر در این کشور با عوارض کووید طوالنى درگیر هستند.
به گفته نهاد «پژوهش و ابتکار بریتانیا»، حامى مالى این مطالعات، نوع 
حاد کووید-19 مى تواند به بافت ریه صدمه بزند و آســیب این عضو 
حیاتى و در نتیجه، مشکالت تنفسى را سبب شــود. این به معناى آن 
است که بیمار در بلندمدت به تنگى نفس و دشوارى در انجام امور روزمره 
زندگى دچار مى شــود. در اصطالح پزشکى به التهاب و لطمه به بافت 
ریه، «فیبروز ریه» گفته مى شود. شواهد اولیه حاکى از آن است که ریه 
20 درصد بیماران ترخیص شده از بیمارستان، لطمه مى بیند اما جزئیات 
بیشتر از تاثیر آن در افرادى که دچار کووید طوالنى مى شوند، نامعلوم 
است. پرفسور «ژیزلى جنکینز» که سرپرستى این مطالعه را برعهده دارد 
مى گوید: این مطالعات به ما کمک مى کند که عوارض شــایع کووید 
طوالنى و اثرات آن بر دستگاه تنفسى را دریابیم و براى بیمارانى که در 
نتیجه ابتال به کووید-19 به التهاب مزمن ریوى دچارشده اند، راه درمانى 
پیدا کنیم. تنگى نفس براى بسیارى از بیماران مبتال به کووید طوالنى به 
ویژه هنگام فعالیت، یک مشکل بزرگ است. در افرادى که بافت ریوى 
آنان بیشتر صدمه دیده است، این یک بیمارى مخرب است اما ما هنوز 
از تعدد موارد و طول عواقب این عارضه بى اطالعیم. حتى اگر عواقب 
بلندمدت آن از لطمات ریوى مشابه با آنفلوآنزا وخیم تر نباشد اما تعداد 

کسانى که به کووید-19 مبتال شده اند بسیار زیاد است.

تأثیر بلندمدت 
ویروس کرونا بر ریه 

بهداشت چشم را چگونه رعایت کنیم؟
رامى صالح ، مشاور تغذیه نســبت به خوردن برخى از غذاها در وعده سحرى و 
سپس خوابیدن بالفاصله پس از آن هشدار داد و تأکید کرد که این امر باعث هضم 

نامناسب و مشکل در دستگاه گوارش مى شود.
این مشــاور تغذیه تصریح کرد: خوردن لوبیا یا تخم مرغ در وعده غذایى سحر و 
ســپس خوابیدن بالفاصله بعد از آن باعث هضم نامناسب و مشکل در دستگاه 

گوارش مى شود.
رامى صالح افزود: روزه داران دو دسته هستند؛ دسته اول کسانى هستند که وعده 
سحرى را میل مى کنند و بعد از آن مى خوابند؛ این افراد باید غذاى سحرى آن ها 
حتما حاوى ماســت و میوه و ترجیحا هندوانه و طالبى باشد، زیرا این خوارکى ها 

مایعات مناسبى را تامین مى کنند.
این مشاور تغذیه توضیح داد: خوردن ماست در وعده سحرى به روزه دار کمک 
مى کند تا ظهر احساس تشنگى نکند و از بروز مشکالت در دستگاه گوارش خود 

جلوگیرى کند.
او اضافه کرد: دسته دیگرى از روزه داران غذاى سحر را مى خورند و سپس به محل 
کار خود مى روند. این افراد باید مقدارى پروتئین مانند لوبیا یا تخم مرغ بخورند، 
البته به شرطى که با هم ترکیب نشوند. این کار کمک مى کند تا روزه دار در طول 
روز دچار مشکل هضم غذا نشود. همچنین این افراد مى توانند در وعده سحرى، 

پنیر سرخ شده با لوبیا یا تخم مرغ بخورند.
رامى صالح با تأکید بر اینکه وعده غذایى سحرى از وعده افطارى در ماه رمضان 
اهمیت کمترى ندارد، روزه داران را به نوشیدن مقادیر زیادى آب بین وعده هاى 

غذایى افطار و سحر تشویق کرد.



کسى که میان خود و خدا را اصالح کند، خداوند میان او 
و مردم را اصالح خواهد کرد و کسى که امور آخرت 
را اصالح کند، خــدا امور دنیــاى او را اصالح خواهد 
کرد و کسى که از درون جان واعظى دارد، خدا را بر 

موال على (ع)او حافظى است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

رئیس اداره هنرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان معتقد اســت جایزه جمالزاده متعلق به 
شهرى است که نویسندگان بزرگى مانند خود جمالزاده داشته 

و انتساب آن به اصفهان اتفاق مبارکى است.
على عطریان با اشاره به برگزارى سومین دوره جایزه ادبى 
جمالزاده از ســوى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان اظهار داشت: جایزه ادبى جمالزاده ویژه 
داســتان کوتاه و اداى دین به این نویســنده فقید بوده که 
محورهاى مرتبط با شهر اصفهان، بهانه شکل گیرى دوره 

دوم و سوم این جایزه ادبى شد.
وى افزود: با محور قرار دادن ادبیات داســتان کوتاه در این 
جایزه ادبى در نظر داشــتیم به اصفهان خدمت کنیم تا این 
شهر را هم در حوزه داستان با موضوع آزاد و هم داستان هاى 

موضوع محور مانند شهر اصفهان غنا بخشیم.
وى با بیان اینکه خوشــبختانه در دوره گذشته 1500 اثر به 
دبیرخانه جایزه ادبى جمالزاده رسید، تصریح کرد: استان هاى 
اصفهان و تهران به ترتیب بیشترین آثار ارسالى به این دوره 
را داشتند و تعدادى اثر نیز از نویسندگان فارسى زبان خارج از 

کشور به دست ما رسید که جاى خوشحالى دارد.
عضو شوراى سیاســت گذارى جایزه ادبى جمالزاده ادامه 
داد: رویکرد جایزه جمالزاده در دوره سوم تثبیت اتفاقات دو 
دوره گذشــته و ایجاد فضایى نوین در حوزه داستان نویسى 
اصفهان، کشــور و حتى در ســطح بین المللــى و در میان 

فارسى زبانان خارج از ایران است.
به گفته عطریان، دبیر علمى سومین دوره این جایزه پس از 
فرآیند رأى گیرى در شوراى سیاست گذارى انتخاب شده و 
آثار ارسالى در دو مرحله داورى مى شود؛ مرحله نخست به 

انتخاب آثار اختصاص دارد و در مرحله دوم نیز آثار برگزیده 
در تمام محورها انتخاب مى شود که در این فرآیند، تیمى 50 
نفره از متخصصان، مراحل مختلف سیاست گذارى، داورى 

و امور اجرایى را بر عهده دارند. 
وى با اشــاره به انتشــار فراخــوان ســومین دوره جایزه 
ملى جمالــزاده در اســفندماه 99 گفــت: عالقه مندان تا 
25 اردیبهشت ماه 1400 براى ارسال آثار خود فرصت دارند. 
رئیس اداره هنرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان درباره میزان استقبال شرکت کنندگان 
از سومین دوره جایزه ملى جمالزاده تا به امروز تصریح کرد: 
تجربه دو دوره گذشته نشان مى دهد که حدود 85 درصد آثار 
در هفته پایانى مهلت تعیین شده به دبیرخانه ارسال مى شود 
ولى تا این لحظه تعداد آثار ارســالى در محورهاى مختلف 

خوب و قابل قبول بوده است.
عطریان درباره محورهاى سومین دوره جایزه ملى جمالزاده 
بیان کرد: در بخش داستان کوتاه دو موضوع آزاد و اصفهان 
را داریم که مهم ترین بخــش این محور مربوط به اصفهان 
است و بخش آزاد نیز بسیار طرفدار دارد و بیشتر نویسندگان 
آثارى با موضوع آزاد دارند که تمایل دارند در جشنواره هاى 
گوناگون شرکت دهند. رویکرد ما این است که داستان هایى 
با محوریت اصفهان نوشته شود و اصفهان به عنوان کاراکتر و 
پیرنگى در زمینه داستان کوتاه قرار گیرد و نویسندگان معاصر 

با این موضوع قلم فرسایى کنند. 
وى ادامــه داد: مــدارس و کرونا نیــز محورهاى بخش 
زندگى نگاره اســت که در دوره دوم جایزه جمالزاده به دلیل 
شیوع بیمارى کرونا این دو محور به بخش ویژه اضافه شد به 
این دلیل که در شرایط تاریخى قرار داریم که کرونا در دوره ما 

اتفاق افتاده و با نگرش بلندمدت، آیندگان ما نیاز به مدارکى 
دارند که ببینند اندیشه ما نسبت به اتفاقى مانند کرونا چگونه 
بوده است لذا باید این فرصت استثنایى را براى آیندگان خود 
به خصوص در آینده دور در حوزه داستان تعریف مى کردیم تا 
آن را به عنوان گنجینه اى ارزشمند براى آیندگان ثبت کنیم.

وى اظهار داشت: در شــهر اصفهان و تمام شهرهاى ایران 
مدارس پرســابقه اى وجود دارد و همه ما دوره اى از زندگى 
خود را در مدارس ســپرى کرده ایم؛ چه مدارس امروزى، 
چه مدارس گذشــته مانند حوزه هاى علمیه و چه مدارس 
قدیمى تر مانند مکتب خانه ها. درصد زیادى از شــهروندان 
 به عنوان دانش آموز، مربى یا والدین با مدرســه ســروکار 
داشته اند و مدرسه براى ما ته نشــین ذهنى ایجاد مى کند 
که مى تواند منجر به شخصى نویســى در این حوزه شود. 
همچنین مدارس شهر اصفهان تنوع بسیارى دارد و این شهر 
مدارس امروزى، مــدارس اقلیت هاى مذهبى و حوزه هاى 
علمیه تاریخى و شــاخصى دارد و خاطره بازى با مدرســه 
دستاوردى دلچسب اســت. موضوع این محور در هر دوره 
جایزه جمالزاده تغییر مى کند تا بتوانیم به الیه هاى زیستى 
مردم در شهر دسترسى پیدا کرده و زندگى نگاره هاى آنها را 

در ژانر داستانى ثبت کنیم.
رئیس اداره هنرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان در پاســخ به اینکه جایزه ملى جمالزاده 
چقدر در میان جوایز ادبى ایران جا باز کرده، گفت: در کشور 
و همچنین اســتان اصفهان جوایز ادبــى گوناگونى مانند 
جایزه جالل آل احمد برگزار مى شــود. نمى توانم ادعا کنم 
جایزه ملى جمالزاده جایزه اول یا دوم ایران اســت اما یکى 
از معتبرترین جوایز ادبى است چون فرآیندى که طى کرده، 

دستاوردهاى دو دوره گذشته آن، محورها، داوران و جوایزى 
که به برگزیدگان آن اختصاص مى یابد، باعث شده در سطح 
مطلوبى قرار گیرد و امیدوارم هــر اهل قلمى مخصوصًا در 
حوزه زبان فارسى چه با ملیت ایرانى و چه غیرایرانى در جایزه 

ملى جمالزاده شرکت کند. 
عطریان گفت: مزیت این جایزه براى شــهر اصفهان غنى 
شــدن آورده هاى ادبى داستانى این شــهر و ایجاد زمینه 
ایده پردازى نویســندگان و به نوعى عشــق بازى با شــهر 
اصفهان را فراهم مى کند که به معنا، اسطوره اى و در ظاهر، 

تاریخى است.
وى جایزه جمالزاده را «جایزه اصفهان» نامید و افزود: این 
جایزه متعلق به شهرى است که نویسندگان بزرگى مانند 
خود جمالزاده داشــته و بســترى براى تولید اندیشه زبان 
داستانى دارد و شاید این شــرایط در شهرهاى دیگر وجود 
نداشته باشد و این شهرها ظرفیت هاى دیگرى داشته باشند 
و به همین دلیل، انتساب جایزه جمالزاده به اصفهان اتفاق 

مبارکى است.
وى خاطرنشــان کرد: از عموم مــردم و همچنین از اهالى 
ادب و نویســندگان فارغ از اینکه از اثر آنها تقدیر شود یا نه 
دعوت مى کنیم در جایزه ادبى جمالزاده شرکت کرده تا به 
شکل گیرى گنجینه ادبى شهر اصفهان کمک کنند و اگر با 
این نیت ورود کنند خدمتى به شهر اصفهان انجام داده اند که 

براى آیندگان باقى مى ماند.
عالقه  مندان براى کسب اطالعات بیشــتر و دریافت فرم 
ثبت نام شرکت در سومین دوره جایزه ملى جمالزاده مى توانند 
به وب سایت jamalzadehaward.ir مراجعه کرده و یا با 

شماره 32602014 تماس حاصل نمایند.

رئیس اداره هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان ضمن اعالم جزئیات سومین دوره جایزه  داستان کوتاه:

جایزه جمالزاده «جایزه اصفهان» است

رئیس اداره مخابرات شهرســتان دهاقان با اعالم این 
خبر گفت: در شهرســتان دهاقان 12 روستا با جمعیت 
باالى 20 خانــوار وجود دارد که به همت تالشــگران 
عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه اصفهان، درتمام 

این روستاها امکانات تلفن سیمى فراهم گردیده است.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
حبیب ا... دهقان زاد در برنامــه رادیویى چتر ارتباط با 
اشاره به ضریب نفوذ تلفن ثابت در این شهرستان، اظهار 
کرد: در حال حاضر تعداد منصوبه تلفــن ثابت در این 

شهرستان 16هزار و 594 شماره و تعداد تلفن مشغول 
به کار 14 هزار و 911 شماره مى باشد و ضریب نفوذ به 
ازاى خانوار 118/6 درصد و ضریب بهره بردارى 90/2 

درصد مى باشد.
وى ارائه خدمات مخابراتى در این شهرســتان را بروز 
دانســت و بیان کرد : امــروز مفتخریم کــه به همت 
کارکنان خدوم مخابرات در بخش هاى ادارى و فنى و 
در راستاى رضایتمندى مشترکین، ارائه کلیه خدمات و 
سرویس هاى مخابراتى در سطح شهرستان در سریع 

ترین زمان ممکن انجام مى شــود و به عنوان مثال از 
زمان واریز فیش توسط متقاضى تلفن ثابت، در کمتراز 
دو روز اقدامات الزم در جهت ارائه این سرویس صورت 

مى گیرد.
دهقان زاد افزود: تلفن هاى ثابــت درصورت پرداخت 
نشدن قبوض قبل از شــانزدهم هر ماه به علت بدهى 
یک طرفه خواهد شــد؛ لذا خواهشــمندیم  مشترکین 
عزیز جهت پرداخت قبوض قبل از شــانزدهم هرماه 

اقدام فرمایند.

همه روستاهاى باالى 20 خانوار دهاقان تلفن ثابت دارند

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهاناداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاى بالاستفاده خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به شرح ذیل واگذار نماید.

نوبت اول آگهى مزایده اجاره

تاریخ دریافت تاریخ انتشارنام مزایده
اسناد

بازدید از سامانه 
از تاریخ

پایان زمان ارسال 
پیشنهاد قیمت

تاریخ 
بازگشائى

شماره مزایده در 
سامانه

واگذارى اجاره 4 کارگاه آموزشى 
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001صنایع دستى در مرکز زینبیه

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى زبان 
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001تخصصى در مرکز شهید رجایى

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى طراحى 
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001دوخت در مرکز تیران و کرون

واگذارى اجاره فضاى بالاستفاده در 
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001اداره کل نبش خیابان کارگر

واگذارى اجاره کارگاه آموزشى 
مدیریت صنایع در مرکز شماره 4 

اصفهان
1400/01/301400/01/301400/01/301400/02/091400/02/115000003343000001

در صورتى که شرکت کنندگان داراى صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند و یا مدارك خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد 
در صورت برنده شدن حذف خواهند شد.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین 

شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده بررسى و انتخاب مى باشد.

3- کلیه مزایده گران قبل از شرکت در مزایده نسبت به انجام تأیید صالحیت آموزشى و دریافت فرم شماره 3 از اداره آموزش اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان 
اصفهان اقدام نمایند، در زمان انعقاد قرارداد در صورت عدم ارائه تأیید صالحیت آموزشى سپرده شرکت در مزایده واریزى به حساب سپرده اداره کل آموزش فنى 

و حرفه اى استان اصفهان به نفع دولت ضبط خواهد گردید و قابل استرداد نمى باشد. 
4- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است. 

م.الف: 1124857

دعاىروز ششم ماه مبارك رمضان:
ِض َمْعِصَیتَِک َوالتَْضِرْبنى بِِسیاِط نَقَِمتَِک َوَزْحِزْحنى  اَللّـُهمَّ ال تَْخُذلْنى فیِه لَِتَعرُّ

فیِه ِمْن ُموِجباِت َسَخِطَک، بَِمنَِّک َواَیادیَک، یا ُمْنَتهى َرْغَبِه الّراِغبیَن.
خدایا! در ایــن روز بــه علــت روى  آوردن  بــه نافرمانیت خوارم مســاز و 
تازیانه هاى عذابت را بر من مزن و از آنچه موجب خشــم و ســخط تو اســت 

دورم کن، به حق احسان و نعمت هایت، اى آخرین حد اشتیاق مشتاقان!


