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اردیبهشت و خرداد مراقب باشید7 پناهگاه سگ دراصفهان مجوز فعالیت نداردچرا «زیرخاکى» به ماه رمضان نرسید؟گرانى لوازم خانگى اجتناب ناپذیر است زنبورها در پى شکار آزمون سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با مصرف طالبى 
آب بدن خود را 

تأمین کنید

امروز؛ روز حساس سهام عدالت 
3

3

8

شناسایى کروناى هیبرید 
هندى - کالیفرنیایى

تولید 6  اثر موسیقى 
درصداوسیماى 
مرکز اصفهان

کنترل هوشمند ترافیک 
بزرگراه هاى شهر اصفهان

5

گام به گام در 
تعقیب کالهبردار 

میلیاردى

یک متخصص تغذیه درباره مصرف طالبى در ماه 
رمضان براى تأمین بدن آب روزه داران توضیحاتى داد.

نرگس جوزدانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى، درباره 
فواید طالبى در ماه رمضان اظهار کرد: 90 درصد طالبى 
همانند هندوانه آب است، به همین علت در تأمین آب...

رئیس پلیس فتــا فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از دســتگیرى فردى که با راه اندازى 
سایتى به نام یک شرکت سرمایه گذارى جعلى 
بالغ بر 22 میلیارد ریال از کاربران فضاى مجازى 

کالهبردارى کرده بود خبر داد.
سید مصطفى مرتضوى گفت: در پى شکایت یکى 
از شهروندان مبنى بر اینکه از طریق سایت یک 
شرکت سرمایه گذارى جعلى مبلغ شش میلیارد و 
169 میلیون ریال از وى کالهبردارى شده است 
موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس فتاى 

استان اصفهان...

4

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان تشریح کرد

بازیگر «بچه مهندس» از دردى که مى کشد، گفت

وحید نفر: دچار فقر 
تشخیص هنرمندان تواناییم

حدادى فر: آماده کسب بهترین 
نتیجه در برابر استقالل هستیم

کاپیتان تیم ذوب آهن در مورد شــرایط این تیم در آســتانه بازى با 
استقالل و وضعیت مصدومیت خودش صحبت کرد.

قاسم حدادى فر در خصوص آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: 
به لطف خدا شرایط خوب و روبه بهبودى دارم و درنهایت با سه 

الى چهار هفته بازتوانى به تمرینات تیم...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

عملیات پلیس از اصفهان تا جنوب کشور 

ادامه نمایشگاه  
قرآن اصفهان تا
 20 اردیبهشت ماه

تخلفات خوراکى فروشان از همه بیشتر بوده است
3

مدافع گرجستانى سپاهان:مدافع گرجستانى سپاهان:

نمى فهمم چرا لیگ ما نمى فهمم چرا لیگ ما 
پیچیده است

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبار ها 

آگهی مزایده عمومی
شماره 121/1400

1- نام مزایده گزار : شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده : 

3- زمان دریافت اسناد مزایده  : از  تاریخ شنبه مورخ 1400/02/18  لغایت چهارشنبه 1400/02/22 
4- مدت تحویل پیشنهادات : از روز پنج شنبه مورخ 1400/02/23  لغایت ساعت 10/00 صبح روز دو شنبه 

مورخ 1400/03/03 
 http://tender.tavanir.org.ir 5- آدرس محل دریافت اسناد مزایده: سایت معامالت توانیر با آدرس
دریافت اسناد صرفا از طریق سایت مذکور میباشد و هیچ گونه ارائه اسناد بصورت فیزیکى بخاطر شرایط 

موجود(کرونا) انجام نمى گردد.
 6-تحویل اسناد : اصفهان چهار باغ باال خیابان شــریعتی -شرکت توزیع برق استان اصفهان -دبیرخانه 

شرکت
7- محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 ٪ مبلغ پیشنهادي بصورت 
ضمانتنامه بانکی معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا 

فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007  
9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و عصر ایرانیان  بعهده برندگان 
مزایده میباشد.

11- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 واحد 
مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 12- اسناد و مدارك کامل  این مزایده درسایتهاي  اینترنتی ذیل نیزقابل دسترسی میباشد
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
WWW.epedc.ir 3 - سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

تاریخ برگزاري شماره مزایدهموضوع مزایدهردیف
مزایده

ساعت برگزاري 
مزایده

1
مزایده فروش انواع 
اجناس برقی و غیر 

برقی 
10/30 صبح1400/03/03     121/99

امیریان-مستشار قضائى ورئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

آگهى مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکستگان منصور ومحمدعلى ذوالفقارى در نظردارد 

پارکینگ هاى مجتمع تجارى ادارى اوسان را با شرایط زیر از طریق مزایده بفروش برساند:

قیمت پایه مزایده براى واحدهاى ادارى:
- قیمت پایه هر واحد پارکینگ در طبقه منهاى یک مبلغ 1/500/000/000 ریال 
- قیمت پایه هر واحد پارکینگ در طبقه منهاى دو مبلغ 1/400/000/000 ریال
- قیمت پایه هر واحد پارکینگ در طبقه منهاى سه  مبلغ 1/300/000/000 ریال

قیمت پایه مزایده براى واحدهاى تجارى :
- قیمت پایه هر واحد پارکینگ در طبقه منهاى یک مبلغ 2/250/000/000 ریال 

- قیمت پایه هر واحد پارکینگ در طبقه منهاى دو مبلغ 2/100/000/000 ریال 
- قیمت پایه هر واحد پارکینگ در طبقه منهاى سه مبلغ 1/950/000/000 ریال

تذکر:
1)فقط مالکین واحدهاى ادارى وتجارى حق شرکت درمزایده فوق الذکر رادارند.

2)با توجه به دستور شهردارى منطقه 6مبنى بر عدم عمومى بودن پارکینگ مالکین مجتمع ملزم به خرید پارکینگ هاى مذکوربوده و درصورت عدم خرید عواقب وجریمه 
توسط شهردارى درزمان تحویل سند بعهده مالکین مى باشد.

3)مزایده فوق تکرار پذیر نمى باشد.
زمان مزایده :روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 ساعت 10 

مکان مزایده :اصفهان -چهارباغ باال -ابتداى خیابان شهید نیکبخت -اداره تصفیه امور ورشکستگى 
شرایط مزایده :

1-فروش نقدى واقساطى و به مدت 10روز مى باشد که مبلغ نقد 5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز  مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت سه 
ماه مى باشد.

2-کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره IR110100004061012907670593 واریزو اصل فیش 
واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.در ضمن دوروز قبل از مزایده با اداره تصفیه هماهنگى هاى الزم صورت 

پذیرد.
3-پیشنهادات در ساعت 9صبح روز مقرر بررسى خواهد شد.حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4-اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
5-در صورتیکه برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید.مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد 

بود که بدواً از سپرده او استیفا وسپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6-هزینه هاى نشرآگهى مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر وهماهنگى جهت بازدید حداکثر تا یک هفته قبل ازمزایده به اداره  تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا درروز واحد 
مقدمات بازدید از محل فراهم گردد .

تلفن:031-36611086

احمدرضا پرى تبار - شهردار شاهین شهر 

چاپ اول آگهى مناقصه عمومى (نوبت سوم)

م.الف:1131941

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظردارد 
عملیات اجرایى   روکش آسفالت معابرسطح شــهر را با اعتبار اولیه 18/500/000/000ریال  به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید .
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذاوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه 

وپیشنهادهاى خودرا حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/03/08 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .            

شرح مورد مزایده

مشخصات
با توجه به نقشه هاى تفکیکى تعداد پارکینگ هاى موجود در طبقه منهاى یک تعداد50واحد (از شماره 1تا 50)،درب طبقه منهاى دو تعداد 106واحد (از شماره 

51تا 156)و در طبقه منهاى سه تعداد 53واحد (از شماره 157تا 209) جمعا 209واحد که از این تعداد 22 واحد در طبقه منهاى یک و 5 واحد در طبقه منهاى دو قبال 
فروخته شده است .
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ساماندهى تپه اشرف هنوز عملى نشده است!ساماندهى تپه اشرف هنوز عملى نشده است!
3مدیر کل میراث فرهنگى مى گوید تفاهمنامه شهردارى و این اداره کل به مرحله اجرا نرسیده استمدیر کل میراث فرهنگى مى گوید تفاهمنامه شهردارى و این اداره کل به مرحله اجرا نرسیده است
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ســخنگوى انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگى گفت: رشد 
دستمزد و نرخ مواد اولیه خود به خود منجر به افزایش قیمت 
لوازم خانگى مى شود و شرکت ها براى تغییر قیمت مدارك 

خود را به سازمان حمایت ارسال مى کنند.
حمیدرضا غزنوى در مورد افزایش قیمت لوازم خانگى اظهار 
کرد: با توجه به افزایش 39 درصدى دســتمزد کارگران و 
افزایش نرخ مواد اولیه به خصوص مس، فوالد و آلومینیوم، 
تولیدکننده لوازم خانگى چاره اى جــز افزایش قیمت ندارد 
چراکه قیمت هر کاالیى متأثر از نرخ مواد اولیه و هزینه هاست. 
سخنگوى انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگى در مورد افزایش 
25 درصدى نرخ کاالهاى شرکت پارس خزرگفت: بسیارى از 

شرکت ها افزایش قیمت نداده اند و بعضى نیز همچون همین 
شرکت افزایش قیمت داشته اســت. نکته اى که باید به آن 
توجه کرد این است که افزایش قیمت در شرایط فعلى اجتناب 
ناپذیر است. گفتنى است مدیرعامل شرکت پارس خزر در

 اطالعیه اى به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرده است 
که پس از موافقت انجمن صنفى کارفرمایى تولیدکنندگان 
لوازم خانگى کوچک و با هماهنگى سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، بهاى فروش بیشتر محصوالت این 
شرکت به جز ماشین لباسشویى به علت افزایش قیمت تمام 
شده عوامل تولید از روز 26 فروردین 1400 به طور میانگین 

25 درصد افزایش یافته است.

چندى پیش زمزمه هایى از خروج تاالب شادگان از فهرست 
تاالب هاى بین المللى (رامسر ســایت) به گوش رسید که 
علت آن را تخلیه زباله در نزدیک تاالب عنوان مى کردند 
اما معاون محیط زیست دریایى سازمان محیط زیست گفت: 

خطر خروج از فهرست، تاالب را تهدید نمى کند.
آنچه تاالب شادگان را در رده نخست تاالب هاى کشور قرار 
داده تنوع زیستى بى نظیر آن است، این تاالب یک سیستم 
زیست محیطى وسیع متشکل از تاالب هاى شیرین و شور، 
به عالوه خلیج جزرومدى خورموســى و جزایر آن است و 
نقش رابط بین رودخانه جراحى و خلیج فارس را ایفا مى کند 
ویکى از مهمترین توقفگاه هاى پرندگان مهاجر و زمستان 

گذر در دنیاست.
اما بخشــى از این تاالب بــه محل دفن زباله شــهرها و 
روستاهاى خوزستان تبدیل شده بود که همین مسئله زنگ 
خطر خروج تاالب را از کنوانسیون رامسر به صدا در آورده 
بود که احمد رضا الهیجان زاده معاون محیط زیست دریایى 
و تاالبى سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سال ها پیش 
شهر شادگان مکان دفن پســماندى داشت که در نزدیک 
تاالب شادگان بود که حیات تاالب را به خطر انداخته بود.در 
همان مکان جدیدى براى این کار به شهر شادگان داده شد 
که خارج و بسیار دورتر از تاالب است بنابراین دیگر در مکان 

قبلى پسماندى تخلیه نمى شود.

گرانى لوازم خانگى 
اجتناب ناپذیر است

شادگان از فهرست تاالب هاى 
بین المللى خارج نمى شود 

تصمیم گیرى درباره 
امتحانات؛ امروز

   ایسنا | سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا 
شــروط برگزارى حضورى امتحانات پایه نهم و 
دوازدهم آموزش و پــرورش را اعالم و تأکید کرد 
که نتیجه نهایى تصمیم گیرى درباره این موضوع، 
شنبه در ستاد ملى مقابله با کرونا مشخص خواهد 
شد. علیرضا رئیسى گفت: اولین نکته اى که باید 
خیلى روى آن تأکید کنیم و از نظر آموزش و پرورش 
هم قطعى است و همه هم آن را در کمیته پذیرفتند، 
بحث حضورى بودن است. اینکه امتحان پایه نهم 
و دوازدهم به دلیل اینکه سرنوشت ساز است براى 
دانش آموزان صرف نظر اینکه زمانش کى باشد، 
تصمیم گرفته شــد که حتمًا باید حضورى باشد. 
سایر پایه ها امتحاناتشان به صورت غیرحضورى 

برگزار مى شود.

قدیمى ترین زندانى تهران 
آزاد شد

   ایســنا | معاون دادســتان تهران در امور 
زندان ها از آزادى قدیمى ترین زندانى اســتان 
تهران خبرداد و گفت: به مناســبت ماه مبارك 
رمضان به بیش از 5000 مددجو مرخصى داده 
شد. حجت االســالم و المســلمین احمدعلى 
فیروزجایى افزود: براى یکى از مددجویان که به 
لحاظ عدم توانایى در رد مال به مبلغ حدود یک 
میلیارد و 500 میلیون تومان، ســالیان متمادى 
به عنوان قدیمــى ترین زندانى اســتان تهران 
در زنــدان بود، با پیگیرى هاى بــه عمل آمده و 
پرداخت 300 میلیون تومــان از محل اعتبارات 
خیرین به پنــج َتن از شــکات، مقدمات آزادى 
فراهم آمد و در ششم اردیبهشت 1400 مصادف 

با سیزدهم ماه مبارك رمضان از زندان آزاد شد.

ویالى 25 میلیاردى
 ویران شد

   ایســنا | یکى از ویالهاى مجلل که ارزش 
ریالى معامالتى آن 25 میلیارد تومان برآورد شده 
است در اقدامى قاطع از سوى مدیریت امور اراضى 
آذربایجان شــرقى و مدیریت جهاد کشــاورزى 
شهرستان تبریز و با همکارى دادستان عمومى و 
انقالب این اســتان و نیروى انتظامى با استفاده از 
تجهیزات ویژه قلع و قمع شد. این ویالى مجلل که 
به صورت غیرقانونى در منطقه باسمنج شهرستان 
تبریز و در اراضى حاصلخیز کشاورزى احداث شده 
و در حال تکمیل شدن بود، با اقدام قاطع قضایى 

ادارى قلع و قمع شد.

نیاز بیشتر 6 استان به 
اهداى خون 

   ایسنا |سخنگوى ســازمان انتقال خون 
ایران با اشــاره به رشــد یک درصدى اهداى 
خون در دهه اول ماه رمضان امســال نسبت 
به مدت مشابه در ســال قبل، گفت: در حال 
حاضــر نیاز به خــون و فرآورده هــاى آن در 
کالنشهرها بیشتر احساس مى شود. همچنین 
در استان هاى چهارمحال و بختیارى، تهران، 
خراسان رضوى، هرمزگان، اردبیل و سیستان و 
بلوچستان نیاز بیشترى به کمک اهداکنندگان 

خون داریم.

زنان مدعى همسرآزارى 
   ایســنا | مطابق با آمار مربوط به ســال 98 
مرکز آمار ایران، 81 هزار و 624 معاینه جسمانى 
نزاع بر روى زنان مدعى همسرآزارى انجام شده 
است که نسبت این معاینات به تعداد کل معاینات 
نزاع پزشکى قانونى با افزایش پنج واحدى نسبت 
به سال 97 به 14 درصد در سال 98 رسیده است. 
مطابق با آمار منتشــره مرکز آمار ایران، نســبت 
معاینات زنان در سال 98 به کل معاینات پزشکى 

قانونى 32/9 درصد بوده است.

هلیم تبلیغاتى!
   روزنامه خراســان | طبق جدول منتشر شده از 
سوى وزارت کشور درباره انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا، تبلیغات 20 خرداد امسال آغاز مى شود و 
تا 26 خرداد ادامه خواهد داشــت؛ با وجود این، بسیارى 
از کاندیداهــاى تأیید صالحیت شــده تبلیغات چراغ 
خاموش و البته محسوس خود را آغاز کرده اند. یکى از 
شهروندان شیروانى با ارســال تصویرى از نذرى توزیع 
شده در شب هاى گذشــته گفت: هلیم نذرى براى مان 
آوردند اما این هلیم بیشتر از اینکه نذرى باشد، تبلیغاتى 
بود زیرا درون بسته بندى هلیم کارت تبلیغاتى یکى از 

کاندیداها قرار داشت. 

دفاع جلیلى از کارنامه اش
   آفتاب نیوز | در هفته جارى تحرکات انتخاباتى 
سعید جلیلى کاندیداى احتمالى انتخابات 1400  افزایش 
یافته اســت. این چهره اصولگرا و مذاکره کننده پرونده 
هسته اى دوره احمدى نژاد در توییتى نوشت: «چه کسى 
گفته طوالنى شدن مذاکرات غلط است؟! در حال حاضر 
گفتگوهایى بین آمریکا و برخى کشورها وجود دارد که 
بیش از 20 سال به طول انجامیده است. مباحث فنى جلو 
مى رفت و وضعیت اقتصــادى در حال ثبات یافتن بود؛ 

مذاکرت براى ما فرسایش شده بود یا طرف مقابل؟!»

رئیسى، حتماً مى آید
   ایســنا | محمدجواد محمدى نورى، عضو هیئت 
اجرایى شــوراى وحدت با اشــاره به رایزنــى افراد و 
جریان هاى مختلف سیاسى براى دعوت از سیدابراهیم 
رئیســى به انتخابات، تصریح کرد: بر اســاس آخرین 
ارزیابى ها و قرائن موجود، گویا حضور آیت ا... رئیســى 
در انتخابات ریاست جمهورى 1400 قطعى است و این 
حضور مى تواند باعث شکل گیرى وحدت میان اضالع 

اصولگرایى در کشور شود.

ظریف به امارات مى رود
   انتخــاب | منابع آگاه ایرانى به «العربى الجدید» 
گفتند که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به 
زودى به امارات مى رود و احتماًال این دیدار در پایان 
هفته انجام خواهد شد. این منابع با اشاره به اینکه طى 
دوره اخیر تماس هایى بین تهران و ابوظبى برقرار شده 
و این دیدار در نتیجه این رایزنى ها صورت مى گیرد، 
اظهار کردند، هدف آن بازگرداندن روابط به وضعیت 
قبلى، تقویت روابط و کاهش تنش ها در منطقه است 
و به احتمال زیاد امارات متحده عربى سفیر خود را به 

تهران بازگرداند.
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وزیر بهداشت آخرین وضعیت شناســایى سویه هاى 
جهش یافته کرونا در کشور را گزارش داد.

دکتر ســعید نمکى درباره جهش ها و موتاسیون هاى 
ویروس اظهار کرد: متأسفانه در برخى استان ها به جز 
ویروس انگلیسى، موتاسیون هاى جدید دیگرى را پیدا 
کردیم. گفته بودم در استان هرمزگان سه نمونه محرز 
شــده ویروس آفریقاى جنوبى را پیدا کردیم، این سه 
نمونه از نظر ابتالى قطعى به پنج مورد و از نظر ابتالى 
مشکوك به 30 مورد جدید رسید که بین 35 تا 38 مورد 
جدید را در اســتان هرمزگان ویروس موتاسیون یافته 

آفریقاى جنوبى خواهیم داشت.
وزیر بهداشت درباره موتاسیون هندى کرونا نیز گفت: در 
استان قم سه مورد تأیید شده از بین هندى هاى استان 
شناسایى کردیم و داریم تمام تماس نزدیک آنها را رصد 

مى کنیم و تمام این مجموعه را قرنطینه کردیم و در حال 
پایش شرایط هستیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: متأسفانه در استان آذربایجان 
غربى در مجموعه اى که توســط کارگران هندى اداره 
مى شد حداقل ده مورد جدید پیدا کردیم که این ده مورد 
یک نوع ویروس هیبرید هندى- کالیفرنیایى است که 
یکى از بدترین انواع سوغاتى است که مى شد براى کشور 
آورد. این ویروس در ماه جدید شناسایى شد و به سرعت 
خود را به آذربایجان غربى رسانده است که متأسفانه در 
استان یزد هم در یک کارخانه فوالد که هم کارگر هندى 
و هم کارگر ایرانى داشت مشاهده کردیم که بالفاصله 
همکارانم را فرستادم و تمام این افراد در قرنطینه اند و 
تمام افراد در تماس با آنها با فرماندهى بنده هر روز رصد 

مى شوند و گزارشات لحظه اى دارم.

شناسایى کروناى هیبرید هندى - کالیفرنیایى 

داستان زنى که به دلیل نام اسبش، متهم به تأمین مالى 
گروه هاى تروریستى شــد، در فضاى مجازى خبرساز 

شده است.
یک زن انگلیسى به دلیل نامى که براى اسبش انتخاب 
کرده بود، متهم به تأمین مالى گروه هاى تروریستى شد. 
پلیس بین الملل اینترپل درباره این زن و شرکت انتقال 
پول براى ارســال پول به ســازمان تروریستى داعش 

تحقیق کرد.

این زن مبلغ 500 پوند براى دوست خود که مربى اسب 
 ISIS بود، ارسال کرده و در فرم پول نام اسب خود را که
نوشته بود. او نمى دانســت که این نام مخفف سازمان 
تروریستى داعش اســت. براى همین متهم به تأمین 
مالى گروه هاى تروریستى شــد. او بسیار تالش کرد تا 
به آنها توضیح دهد که اسب او به نام الهه مصر باستان 
است و هیچ ربطى به داعش ندارد. این موضوع در فضاى 

مجازى منتشر و باعث خنده بسیارى از کاربران شد.

ماجراى زنى که متهم به حمایت از داعش شد!

مســن ترین انســان زنده روى زمین از مراسم دست به 
دست کردن مشعل مسابقات المپیک 2020 توکیو کناره 
گیرى کرد، زیرا نمى خواهد این کار در آستانه موج چهارم 
کرونا در ژاپن باعث شیوع کرونا در خانه سالمندان محل 
زندگى اش شود. «کانه تاناکا» 118 ساله اهل ژاپن قرار بود 
در منطقه جنوبى فوکوکا در مراسم دست به دست کردن 

مشعل المپیک شرکت کند اما یکى از مقامات رسمى خانه 
سالمندانى که وى در آن زندگى مى کند، روز چهارشنبه 
اعالم کرد که این زن از این مراسم کناره گیرى کرده است.
کانه که به عنوان مسن ترین زن و مسن ترین انسان زنده 
روى زمین رکورد جهانى گینس را در اختیار دارد تصمیم 
گرفته در افتتاحیه المپیک توکیو شرکت نداشته باشد زیرا 
نمى خواهد باعث شــیوع کرونا در میان دوســتان و هم 
خانه اى هایش در خانه سالمندان شود.   این کناره گیرى 
آخرین بدبیارى و خبر بد سر راه مسابقات المپیک توکیو 

2020 است که یکسال به تعویق افتاده بود، پس از آنکه 
مراسم حمل مشعل آن نیز بعد از آغاز شدن و در 25 مارس 
به دلیل شیوع کرونا به تأخیر افتاد. شش نفرى که در مراسم 
حمل مشعل المپیک توکیو مشارکت کرده بودند به کرونا 
مبتال شده و جمع کل تعداد افراد مبتال شده به این ویروس 
در جریان این رویداد جهانى را به هشت نفر افزایش دادند.  
در این بحبوحه، برخى سلبریتى هایى که قرار بود در این 
مراسم شرکت کنند نیز به دلیل نگرانى از ابتال به کرونا از 

این مراسم کناره گیرى کرده اند. 

بحران در مراسم حمل 
مشعل المپیک 

   گلریز برهمند / روزیاتو |
گرچه اعضاى خاندان ســلطنتى بریتانیا هم مانند ما انسان 
هســتند، اما آنها ملزم به رعایت قوانینى در خصوص غذاى 
خود هستند که شاید براى بقیه مردم دنیا عجیب به نظر برسد. 
مثًال آنها اجازه ندارند مثل ما موز را پوست بکنند و براى آنها 
گرسنگى دلیل کافى اى براى شروع به غذا خوردن نیست، 

چون ترتیبى هست که باید رعایت شود.
   ملکه انگلیس برگر خود را بــا کارد و چنگال مى خورد و 
نانى هم در کار نیست. به گفته آشپز سابق ملکه، از دید ملکه 
تنها چیزى که باید با انگشــت گرفته و خورده شــود، چاى 

عصرگاهى است.
   ملکه «الیزابت» اصًال دل خوشى از سیر ندارد، که بیشتر 
به علت بوى آن است. به همین دلیل به دستور او مصرف سیر 
و استفاده از آن در پخت غذا در کاخ باکینگهام ممنوع شده 
است. این مســئله را نه تنها یکى از آشپزهاى سابق خاندان 
سلطنتى، بلکه «کامیال پارکر- بولز» همسر «پرنس چارلز»، 

پسر ملکه، هم تأیید کرده است.
   ملکه الیزابت وقت هایى که به تنهایى شام مى خورد قانون 
بسیار سفت و سختى دارد: او دوست ندارد در بشقابش سیب 
زمینى، پاستا یا برنج ببیند. به جاى این نشاسته ها، او ماهى یا 

مرغ با سبزیجات فصل را ترجیح مى دهد.
   هر کسى که با ملکه پشت یک میز براى خوردن غذا بنشیند 
باید حواسش باشد که ملکه چه زمانى شروع به غذا خوردن 
مى کند و چه زمانى دست از این کار مى کشد. ملکه باید اولین 
کسى باشد که خوردن غذا را شروع مى کند و هر زمان که دست 
از خوردن بکشد، بقیه کسانى که مشغول خوردن غذا هستند 
هم باید دست نگه دارند. مهم نیست غذایشان را تمام کرده 

باشند یا نه، در هر حال باید پیرو ملکه باشند.
   همه ما براى خوردن موز پوست آن را مى کنیم، اما ملکه 
ترجیح مى دهــد از روش دیگرى براى خــوردن این میوه 
استفاده کند. اول از همه با استفاده از کارد و چنگال، سر و ته 
پوست موز را مى بُرد. بعد از آن، پوســت را از سر تا ته برش 
مى زند و سپس قسمت گوشتى موز را بیرون مى آورد. در آخر 

هم گوشت موز را از پهنا به تکه هاى کوچک برش مى زند و 
با چنگال آن را مى خورد.

   به گفته آشپز سابق خاندان سلطنتى، ملکه عادت دارد هر 
روز یک تکه کیک بیسکوییتى شــکالتى بخورد به همین 
دلیل هر زمان که مجبور به ســفر باشــد، این شیرینى هم 

همراهش خواهد بود.

   همــه غذاها در ظروف طالیى یا الماس نشــان ســرو 
نمى شوند. به گفته آشپز شــخصى سابق ملکه، یک ظرف 

پالستیکى زرد رنگ هست که ملکه در آن میوه مى خورد.
   در کاخ باکینگهام هیچ غذایى هدر نمــى رود. ملکه به 
کارکنان خود دستور داده ته مانده غذاهاى دست نخورده را 

دور نریزند و دوباره از آنها استفاده کنند.

عادت هاى غذایى عجیب و غریب خانم ملکه!

دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگى تأکید کرد که اسحاق 
جهانگیرى هنوز به تصمیم قطعى براى حضور در انتخابات 

1400 نرسیده است.
غالمحســین درباره حضور محسن هاشــمى در انتخابات 
ریاست جمهورى گفت: با توجه به جلساتى که با آقاى هاشمى 

برگزار کردیم، ایشان آمادگى حضور در رقابت هاى انتخاباتى 
را دارد. البته آقاى هاشمى حضورشان را به این مسئله موکول 
کرده اند که جبهه اصالحات روى ایشان به تفاهم برسد، چون 

آقاى هاشمى نمى خواهد نامزد اختالفى باشد.
وى افزود: تا این لحظه برخى احزاب اصالح طلب به ایشان 
رأى داده اند و این زمینه فراهم شده است که ایشان جزو 14 
نفر پیشنهادى نهاد اجماع ساز باشند. ولى اینکه ایشان نهایتًا 
کاندیداى منفرد جبهه اصالحات باشــد، مشخص نیست، 

چون جبهه اصالحات بنا دارد کــه در این دوره بیش از یک 
نفر را معرفى نکند.

کرباسچى درباره حضور اســحاق جهانگیرى در انتخابات 
1400 نیز عنوان کرد: آقاى جهانگیرى هنوز براى حضور در 
انتخابات 1400 اعالم نظر نکرده اند و در حال بررسى شرایط 
هستند، اما به هر حال ایشان سابقه مدیریتى مناسبى دارند و 

با بسیارى از مسائل کشور آشنا هستند.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى ادامه داد: در مجموع اما 

انتخاب نامزد نهایى برعهده جبهه اصالحات است، برخى 
افراد این جبهه حضور آقاى جهانگیــرى در دولت فعلى را 
زمینه اى براى این مى دانند که ایشان بتوانند کارها را در دولت 
بعدى هم سامان بدهد، اما بعضى افراد به دلیل نارسایى هایى 
که در دوره خدمت هشت ساله آقاى جهانگیرى در دولت فعلى 
وجود داشته و نقدهایى که به ایشان وارد است، نظر متفاوتى 
دارند. وى در پایان تأکید کرد: در هر صورت، هنوز در جبهه 

اصالحات روى هیچ گزینه اى بحث نهایى نشده است.

محسن هاشمى آمادگى 
دارد، جهانگیرى هنوز نه

مجتبى رضا خواه، نماینده مجلس در یک وبینار شرکت 
کرد در حالى کــه صحبت هاى ایــن نماینده به زبان 
انگلیسى و واکنش طرف خارجى به انگلیسى صحبت 
کردن این نماینده مجلس سوژه شبکه هاى اجتماعى 

شده است.
 این سئوال مطرح شــده که  چرا رضا خواه على رغم 
ادعاى تحصیل در آمریکا قادر به تلفظ صحیح کلمات 
انگلیسى در یک وبینار نیســت.  این در حالى است که 
این نماینده مجلس کارشناسى ارشد، دکترا و فوق دکترا 
از دانشــگاه کلرادو گرفته (یعنى دستکم هشت سال 
آمریکا بوده)، وى دستیار پژوهشى در شرکت نیومانت، 
کلرادو و دستیار پژوهشى در دانشگاه ایبانز و سانتیاگو 

را در کارنامه  دارد.
رضا خواه، داماد حبیب ا... بوربور، رئیس سابق سازمان 
نوســازى مدارس و دبیرکل جمعیت وفاداران انقالب 
اسالمى و از چهره هاى سرشناس اصولگرایان سنتى 

است که در دوره  یازدهم وارد مجلس شده است.

دکتراى دانشگاه کلرادو انگلیسى بلد نیست!

مشخص شده است که «ملیندا گیتس» روز طالق از «بیل 
گیتس»، بنیانگذار مایکروسافت، 1/8 میلیارد دالر اوراق 

بهادار دریافت کرده است.
براساس گزارش هاى ارائه شــده به کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار ایاالت متحده، ملیندا گیتس 1/5 میلیارد دالر 
سهام شرکت راه آهن ملى کانادا و همچنین 300 میلیون 
دالر اوراق بهادار اتونیشن، بزرگ ترین فروشنده خودرو در 

ایاالت متحده را دریافت کرده است.
نشــریه فوربس در پنجم ماه ِمى ارزش دارایى هاى بیل 

گیتس را 124 میلیارد دالر تخمین زده بود. صندوق سرمایه 
گذارى اى که بیل گیتس از طریق آن ســهام تعدادى از 
شرکت هاى بزرگ را در اختیار دارد، فقط سهم اندکى از 

سهام را به ملیندا منتقل کرد.
این صندوق 50 میلیارد دالر اوراق بهادار شــرکت هایى 
که در زمینه بازیافت فعالیت مى کند، شرکت بزرگ ترین 
تولیدکننده ماشین آالت کشاورزى و شرکت تصفیه آب را 
براى خود حفظ کرده است. بیل گیتس و همسرش ملیندا 

طالق خود را در تاریخ 3 مى اعالم کردند.

سهم همسر «بیل گیتس» پس از طالق مشخص شد
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ارتقاى کیفیت پساب 
دسـتگاه همزن کلـر با پسـاب تصفیه خانـه کرچگان 
تعمیر و راه اندازى شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى 
لنجـان، با اجراى ایـن عملیات کیفیت پسـاب تصفیه 
خانـه فاضالب کرچگان با شـاخص BOD بـه میزان 
50 واحـد ارتقا یافت. شـایان ذکراسـت منطقه لنجان 
داراى 4 تصفیه خانه فاضالب بوده که ماهانه حجمى 
در حدود 400 لیتـر در ثانیـه فاضالب خـام ورودى را 

تصفیه مى کنند.

تعمیر هوادهى 
شناورتصفیه خانه 

امور بهـره بـردارى و توسـعه فاضالب آبفـاى منطقه 
لنجان اقدام به تعمیردسـتگاه هوادهى شـناور تصفیه 
خانه فاضالب کرچگان کرد. این عملیات با هزینه اى 
بالغ بر 200 میلیون ریال از محل اعتبارات جارى به اجرا 
درآمد. با نصب و تعمیراین دسـتگاه، میزان هوادهى به 
سطح مطلوبى ارتقاء یافته و باعث افزایش کیفیت پساب 

خروجى تصفیه خانه فاضالب شده است.

شهردار جدید فوالدشهر 
معرفى شد

رئیس شوراى اسالمى فوالدشـهر گفت: اعضاى این 
شورا حسین ایزدى را به عنوان شهردار جدید فوالدشهر 
انتخاب کردند. محمدرضا باقـرى در جمع خبرنگاران 
اظهار کـرد: پس از اسـتعفاى بابک محمدى شـهردار 
فوالدشهر و موافقت اعضاى شوراى اسالمى این شهر با 
استعفاى وى، پس از بررسى گزینه هاى مورد نظر جهت 
سرپرسـتى شـهردارى 31 فروردین ماه حسین ایزدى 
به عنوان سرپرست شـهردارى فوالدشهر فعالیت خود 
را آغاز کرد. وى افزود: با توجه به وضعیت خاص شـهر 
جدید فوالدشهر در جلسـه فوق العاده روز پنجشنبه 16 
اردیبهشت ماه با 7 رأى مثبت اعضاى شوراى اسالمى 
فوالدشهر، حسـین ایزدى به عنوان شهردار جدید این 
شهر انتخاب و جهت انجام مراحل ادارى و صدور حکم 
از سـوى وزارت کشـور به اسـتاندارى اصفهان معرفى 

شد.

نیاز به برنامه ریزى ویژه 
اسـتاندار اصفهان گفت: تجمیع فرهنگ و تفکر غربى 
یکى از مشکالت کنونى در بحث جوانان است که باید 
بـر روى آن برنامه ریزى خاص و با اسـتفاده از ظرفیت 
روحانیـون و قوا صـورت گیـرد. عباس رضایـى افزود: 
مسـأله جوانان و ازدواج یک نگرش اسـت کـه باید آن 
نگرش حل شود. وى اظهارداشـت: بحث و تبادل نظر 
بر روى این موضوع صورت گرفت اما باید نگرش حل 

مسأله داشته باشیم.

بیماران «ام اس» مراجعه کنند
مدیر انجمن بیمـارى "ام اس" اسـتان اصفهان با بیان 
اینکه حدود 12 هـزار بیمار مبتال به"ام اس" در اسـتان 
داریم، گفت: تاکنون حدود 1900 بیمار "ام اس" در مقابله 
با بیمارى کرونا واکسـینه شـده اند و نیاز است بیماران 
دیگر نیز براى دریافت واکسن اقدام کنند. فرشته اشترى  
افزود: تعدادى واکسن بیماران خاص نیز اختصاص داده 
شده که از هفته شروع به تزریق به بیماران خاص به ویژه 
بیماران "ام اس" کردیم. وى خاطرنشان کرد: از بیماران 
مى خواهیم به مراکز بیماران کاشانى و مرکز ام اس در 
خیابان باهنـر مراجعه کنند تابتوانیـم در عرض 10 روز 

آینده واکسینه را کامل کنیم.

کشف ماینر و متعلقاتش 
در اصفهان

مدیر بازرسى و نظارت اصناف اسـتان اصفهان گفت: 
در بازرسـى مشـترك بازرسـان این مدیریت و پلیس 
آگاهى از یک واحد تجارى در اصفهان، سـه دسـتگاه 
پردازش اینترنتـى ارز دیجیتال (ماینر) و 10 دسـتگاه 
کارت گرافیـک تولیـد ارز دیجیتـال کشـف و توقیف 
شد. جواد محمدى فشارکى، ارزش این کاال ها را 600 
میلیون ریال برآورد کرد و افزود: پرونده تحویل پلیس 

آگاهى شد.

خبر

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان از برگزارى 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده به روش الکترونیکى 
نوبت اول شرکت سرمایه گذارى اســتان اصفهان (نماد 

وسصفا) در روز شنبه (امروز)خبر داد. 
على صبوحى گفت: اکنون به حساس ترین مرحله آزادسازى 
ســهام عدالت یعنى انتقال مدیریت دارایى ســهامدارانى 
که روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند رسیده ایم. وى 
با بیان اینکه این مرحله با برگزارى مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده براى انتخــاب اعضاى هیات مدیره در 
دستور کار قرار گرفته است، افزود: مقرر است جلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده به روش الکترونیکى نوبت 

اول شرکت ســرمایه گذارى سهام عدالت استان اصفهان 
روز شنبه ساعت 13 برگزار شــود. مدیرکل امور اقتصادى 
و دارایى اســتان اصفهان اظهار کرد: بــه منظور افزایش 
مشارکت سهامداران شرکت سرمایه گذارى سهام عدالت 
اســتان در انتخاب هیات مدیره، ضرورت دارد آن دسته از 
سهامداران که با مراجعه به سامانه سجام هم اکنون داراى 
کد معامالتى فعال هستند، با حضور در جلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده بــه روش الکترونیکى نوبت اول 
شرکت سرمایه گذارى اســتان اصفهان از طریق مراجعه 
به درگاه یکپارچــه مجامع الکترونیکى (دیما به نشــانى

 https://dima.csdiran.ir) شرکت کنند.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزان اصفهان از احتمال 
جارى شدن آب در زاینده رود خبر داد و گفت: حجم 290 
میلیون مترمکعب آب براى کشت کشاورزان اصفهان در 
نظر گرفته شده و در صورتى که بتوان برداشت ها را کنترل 

کرد این حجم آب، به زودى جارى مى شود.
اســفندیار امینى اظهار کرد: در پى اعتراضات کشاورزان 
نســبت به اجراى قوانین و مصوبات مربوط به حقابه ها، 
دادستان اصفهان به این موضوع ورود کرده و وعده داد که 
در مدت یک ماه اجراى مصوبات بر زمین مانده را پیگیرى 
خواهد کرد و با این وعده اعتراضات کشاورزان آرام گرفت.

وى با اشاره به جلسات کارگروه سازگارى با کم آبى بیان 

کرد: تاکنون دو جلســه کارگروه تخصصى ســازگارى با 
کم آبى با محوریت دادســتانى و استاندارى برگزار شده و 
تصمیماتى درباره تأمین و توزیع آب در فرصت باقیمانده از 

سال زراعى و مواردى دیگر گرفته شده است.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان اصفهان افزود: مقرر 
شــده که 290 میلیون متر مکعب آب براى کشــاورزان 
شــرق و غرب اصفهان در زاینده رود رهاســازى شــود 
که البته این موضوع نیازمند و مشــروط بر آن اســت که 
برداشــت ها و پمپاژهاى باالدســت را کنترل و نظارت 
کرد چرا که اگر این نظارت انجام نشــود توزیع به مشکل

 بر خواهد خورد.

زاینده رود دوباره 
جارى مى شود؟

امروز؛ روز حساس 
سهام عدالت 

رئیس پلیس فتــا فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
از دســتگیرى فردى که با راه اندازى سایتى به نام یک 
شرکت ســرمایه گذارى جعلى بالغ بر 22 میلیارد ریال از 

کاربران فضاى مجازى کالهبردارى کرده بود خبر داد.
سید مصطفى مرتضوى گفت: در پى شــکایت یکى از 
شــهروندان مبنى بر اینکه از طریق سایت یک شرکت 
سرمایه گذارى جعلى مبلغ 6 میلیارد و 169 میلیون ریال 
از وى کالهبردارى شــده اســت موضوع در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتاى استان اصفهان قرار گرفت.
رئیس پلیس فتــا فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
افزود: ماموران در حال بررســى روى این پرونده بودند 

که با مراجعه چند شــهروند دیگر که شکایت مشابهى 
ارائه کردند مواجه شدند که نهایتًا مبلغ کالهبردارى شده 
از طریق سایت مذکور به رقم 18 میلیارد و 709 میلیون 

ریال رسید.
وى تصریــح کرد: بــا پیگیرى هــاى کارشناســان و 
هماهنگى هاى به عمل آمده با مقام قضائى سایت مذکور 
براى جلوگیرى از کالهبردارى هاى دیگر مسدود شد و 
با جســت وجوهاى علمى و تخصصى در فضاى سایبر 
مخفیگاه دائر کننده ســایت که وجوه مالباختگان نیز به 
حساب وى واریز شــده بود در یکى از شهرهاى جنوب 

کشور شناسایى شد.

مرتضوى گفت: با شناسایى مخفیگاه متهم، تیم ویژه اى از 
کارشناسان پلیس فتا با هماهنگى مقام قضائى مخفیگاه 
فرد مذکور را تحت کنترل خود در آورده و در یک عملیات 

ویژه و ضربتى وى را دستگیر کردند.
رئیس پلیس فتا فرماندهى انتظامى استان اصفهان با بیان 
اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مجموعًا 
از طریق سایت راه اندازى شده توســط متهم بالغ بر 22 
میلیارد ریال کالهبردارى شده است، گفت: به شهروندان 
توصیه مى کنیم بدون تحقیق و بررسى وارد سایت هایى 
که کاربران را ترغیب به سرمایه گذارى مى کنند نشده و 

وجوه خود را در آنها سرمایه گذارى نکنند.

عملیات پلیس از اصفهان تا جنوب کشور 

گام به گام در تعقیب کالهبردار 
میلیاردى

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با تاکید براینکه برگزارى امتحانات 
حضورى در پایه نهم و دوازدهم تصمیم ملى است 
گفت: دانش آموزان مى گویند با برگزارى امتحانات 
مجازى سالمت مان در خطر اســت، درحالى که 
شــرکت در تجمع بدون ماســک و رعایت فاصله 
گذارى اجتماعى خطر بیشــترى براى ســالمت 

آنها دارد.
محمدرضا ناظم زاده با اشــاره به اینکه موظف به 
برگزارى حضورى امتحانات پایان سال تحصیلى 
در پایه نهم و دوازدهم هســتیم، اظهار کرد: ستاد 
ملى مقابله با کرونا نیز مجــوز برگزارى امتحانات 

حضورى در این دو پایه تحصیلى را داده است.

وى با بیان اینکه از تابســتان سال گذشته به همه 
دانش آموزان و خانواده هایشان اطالع رسانى شده 
بود که امتحانات پایه نهم و دوازدهم در هر شرایطى 
حضورى است، گفت: ملزم به برگزارى امتحانات 

حضورى هستیم.
ناظم زاده از خانواده ها ها خواست دانش آموزانشان 
را توجیه کنند در تجمعاتى که به سالمتشان لطمه 
مى زند شرکت نکنند و خاطرنشان کرد: برگزارى 
امتحانات حضورى در پایه نهم و دوازدهم تصمیم 
اســتانى نیســت و با این تجمعات نمى توانیم آن 
را تغییر دهیــم. این تصمیم ملى اســت و اگر قرار 
است تغییر کند باید در ســطح ملى تصمیم گیرى 

شود.

نخســتین نمایشــگاه مجازى قرآن کریــم که از 
11 اردیبهشــت آغاز شــده تا 20 اردیبهشت ادامه 

دارد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، 
شعار این نمایشگاه را «قرآن، کتاب رشد و رویش» 
عنوان کرد و با اشاره به اینکه نمایشگاه در دو بخش 
خدمات فروشگاهى و خدمات محتوایى در خدمت 
عالقه مندان اســت، گفت: بخش فروشــگاهى به 
فروش کتاب هاى چاپى در حوزه قرآن، دین و دفاع 
مقدس اختصاص دارد و امکان عرضه و فروِش تمام 
کتاب هاى مربوط به این حوزه ها که ناشران آن ها از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوز چاپ گرفته 

باشند، فراهم شده است.
حجت االســالم معتمدى به تسهیالت پیش بینى 
شده براى ناشران و مخاطبان اشــاره کرد و افزود: 
تخفیِف قطعِى 20 درصدى براى آثار عرضه شده در 
بخش فروشگاهى و تأمین هزینه ارسال بسته هاى 
خریداران به تمام نقاط کشور تا سقف 50 هزار تومان 
از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از جمله این 

تسهیالت است.
وى از اعطاى بُــن خرید از نمایشــگاه به 12 هزار 
فعال قرآنى و فرهنگى خبر داد و گفت: قرار اســت 
در این نمایشگاه، 30 وبینار تخصصى در حوزه هاى 
گوناگون فرهنگ قرآنى برگزار شــود که 10 وبینار 
در ســطح بین المللى و با حضور میهمانان برجسته 

فرهنِگ قرآنى و اسالمى از 10 کشور خواهد بود.
نخستین نمایشــگاه مجازى قرآن کریم به نشانى 
اینترنتــى https://www.iqfa.ir/ در دو بخــش 
فروشــگاهى و محتوایى، میزبان عالقه مندان به 

معارف قرآنى است.
بخش فروشگاهى فقط در ایام برگزارى نمایشگاه 
در دسترس بوده، اما بخش خدمات محتوایى پس 
از برگزارى نمایشگاه، همچنان براى خدمت دهى 

برپا خواهد بود.
از آنجا که خرید از نمایشــگاه امســال به صورت 
مجازى اســت، در هماهنگى با شــرکت پســت 
جمهورى اسالمى ایران، خرید هاى عالقه مندان، 

رایگان براى آن ها ارسال مى شود.

در موج چهارم کرونا، آبمیوه و بســتنى فروشــان، 
رســتوران ها و اغذیه فروشان بیشــترین تخلف را 

مرتکب شده اند.
 مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: در گروه شغلى یک، آبمیوه و بستنى 
فروشان، رســتوران ها و اغذیه فروشــان بیشترین 

تخلفات را مرتکب شده اند.
ســیدمهدى میرجهانیان با اشــاره به بیش از هفت 
هزار بازدیــد از واحد هاى صنفى در اســتان در اوج 

گیرى دوباره کرونا، افزود: از این تعداد، حدود دو هزار 
اخطاریه صادر و بیش از 250 واحد صنفى پلمب شده 
و گاهى، روزانه بیش از 700 واحد صنفِى متخلف به 

مراجع قضائى معرفى مى شوند.
وى به ادامــه رفت و آمد هــاى خانوادگى اشــاره 
کرد و گفــت: بر اســاس مصوبات ســتاد کروناى 
اســتان اصفهان، بیشــتر مغازه ها تعطیل است، اما 
رفت وآمد هاى خانوادگى هنوز ادامه دارد و بیشــتر 

موارِد ابتالء نیز خانوادگى است.

 تجمعات از امتحانات حضورى 
خطرناك تر است

ادامه نمایشگاه  قرآن اصفهان  
تا 20 اردیبهشت ماه

تخلفات خوراکى فروشان از همه بیشتر بوده است

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه بزرگراه هــا نقش کلیدى در جا 
به جایى شــهروندان دارند، کنترل هوشمند آن یکى از 
اهداف کالنشهرها بوده و اصفهان نیز از این قافله عقب 

نمانده است.
هادى کریمى مهمترین ابزار کنترل ترافیک بزرگراه ها 
را اســتفاده از ســامانه هاى نظارت تصویرى دانست و 
تصریح کرد: نیروهاى مستقر در مرکز مدیریت و کنترل 
ترافیک شهردارى اصفهان مى توانند جریان ترافیکى 
بزرگراه ها را رصــد کنند و در صورت نیــاز تصمیمات 
مربوطه را براى کاهش ترافیک یا رفع مشکالت ناشى 

از تصادفات بگیرند.
وى ادامــه داد: دومین موضوع مــوارد مرتبط با ایمنى 
بزرگراه ها اســت؛ با توجه بــه اینکه بیشــترین دلیل 
تصادفات، ناشــى از توجــه ناکافى راننده بــه جلو و 
سرعت غیرمجاز است، تجهیزاتى همچون سامانه هاى 
هوشــمند ثبت تخلف ســرعت بــراى محدودیت و 
کنترل ســرعت خودروها در بزرگراه ها اســتفاده شده 

است.
کریمى با بیان اینکه شرایط ترافیکى بزرگراه هاى شهر از 
طریق اپلیکیشن «اصفهان ترافیک» اطالع رسانى شده 
و مسیر و وضعیت ترافیک به صورت  زنده به شهروندان 

نشان داده مى شود، گفت: تابلوهاى متغیر خبرى نیز در 
سطح بزرگراه ها براى اعالم شرایط ترافیکى و پیشنهاد 
مسیرهاى جایگزین نصب شــده تا تقاضاى سفرهاى 

شهرى شهروندان مدیریت شود.
وى با اشاره به سنســورهاى برداشت اطالعات، اظهار 
کرد: ایــن سنســورها داده ها را جمــع آورى مى کند و 
بیشــتر داده ها در برنامه ریزى هــاى بلند مدت حمل و 
نقل استفاده مى شــود تا شــرایط ترافیکى بزرگراه ها 
سنجش و ارزیابى شده و با استفاده از داده  ها براى ایجاد 
شــرایط ایمن و روان ترافیکى تصمیمات الزم گرفته 

شود.

مدیر کل میراث فرهنگى اصفهان گفت: قبل از تعطیالت 
نوروز، تفاهم نامه اى با شهردارى داشتیم که قرار بر این 
شد، شــهردارى ابتدا براى ســاماندهى تپه  اشرف ورود 
پیدا کند و نورپردازى و زدن تابلو را انجام دهد و ما زمینه 
اجرایى و عملیاتى شدن طرح سایت موزه اى را فراهم کنیم 

ولى هنوز به مرحله عمل نرسیده است.
فریدون الهیارى، مدیر کل میــراث فرهنگى اصفهان 
در خصوص روند عملیات هاى تپه اشــرف اظهار کرد: 
کاوش ها دستاوردهاى مهمى در تپه اشرف داشتند، ولى 
ما باید به سمت اجراى پروژه اساسى در این مکان برویم 
و سایت موزه را احیا کنیم که با محدودیت هاى منابعى که 

داریم امکان پذیر نیست.
هم چنین ناصــر طاهرى، معــاون کل میراث فرهنگى 
اصفهان در این خصوص توضیح داد: تپه اشرف یک تپه 
ثبت شده در محدوده شهرى است و هنوز به جایى نرسیده 
و در مراحل قبلى خود باقى مانده است؛ بعد از این هر فصل 
کاوش انجام شده اما هنوز هم کاوش ها کامل نشده ولى 
چون یک محوطه شــهرى است، شــهردارى و میراث 

فرهنگى باید با کمک هم کار انجام دهند.

معاون کل میراث فرهنگى اصفهان افزود: تفاهم نامه اى 
نیز با شهردارى امضا کردیم، شهردار اصفهان و شهردار 
منطقه 4  نیز به دنبال این موضوع بودند که تپه  اشرف را با 
همکارى هم سامان دهیم، منظور از ساماندهى؛ کارهایى 
چون تکمیل حصارکشى برخى نواحى، نخاله بردارى، عدم 
اجازه ورود افراد به محوطه براى حفظ امینت جانى، انجام 

کاوش با مجوزهاى میراث فرهنگى، قرار دادن نگهبان 
براى تپه است.

وى در ادامه گفت: در تفاهم نامه، شهردارى براى ایجاد 
مداخالتى از ما اجازه هایى خواست و ما در قالب تفاهم نامه 
و در چهارچوب قانون، اجازه ها را دادیم و شهردارى باید 

کارش را شروع کند.

کنترل هوشمند ترافیک بزرگراه هاى شهر اصفهان 

ساماندهى تپه اشرف هنوز عملى نشده است! 

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با اشاره به وجود 
هفت پناهگاه سگ در اســتان اصفهان ابراز داشت: 
این پناهگاه ها در شهرستان هاى اصفهان، تیران و 
کرون، خوانسار، شاهین شهر، نجف آباد، گلپایگان و 

لنجان فعالیت دارند.
شــهرام موحدى با بیان اینکه اینکــه هیچیک از 
پناهگاه هاى سگ در استان اصفهان به جز پناهگاه 
نجف آباد کــه مجوز موقت دریافــت کرده، مجوز 
فعالیت از دامپزشکى دریافت نکرده اند، اضافه کرد: 
این در حالى اســت که همه این مراکز باید به تیم 

دامپزشکى مجهز باشند.

موحدى با بیان اینکه سگ ها باید پس از زنده گیرى 
تحت عمل جراحى خارج کردن رحم و تخمدان قرار 
گیرند، اضافه کرد: باید توجه داشت که سگ در هر 
زایمان تعــداد زیادى توله به دنیــا مى آورد که پس 
از عمل جراحى و عقیم ســازى دیگر امکان چنین 

اقدامى را نخواهد داشت.
وى ضمن انتقاد از رفتار برخى از دوستداران طبیعت 
در زمینه توزیع تغذیه بین سگ هاى ولگرد ادامه داد: 
این افراد مى توانند با کمک به توسعه پناهگاه هاى 
ســگ خدمت بهتــرى را به ایــن حیوانــات ارائه 

دهند.

7 پناهگاه سگ دراصفهان مجوز فعالیت ندارد
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وحیــد نفر، نویســنده، کارگــردان، بازیگــر، گوینده و 
صداپیشــه بارها و بارها روى صحنه تئاتر در قامت 
شــخصیت هاى گوناگون درخشــیده است. نفر 
براى بینندگان تلویزیون هم چهره اى آشناست و 
تاکنون با آثارى چون «نجوا»ى ابراهیم شیبانى، 
«نجال»ى خیــرا... تقیانى پور، «بیگانــه اى با من 
اســت» احمد امینى و آرش معیریان و این شــب ها با 
«بچه مهنــدس 4» احمد کاورى مهمان خانه هایشــان 
است. بازیگر فیلم هاى ســینمایى «اینجا بدون من» بهرام 
توکلى و «قندون جهیزیه» على مالقلى پور را اهالى سینما هم 
مى شناسند. آنچه در ادامه مى خوانید بخش هایى از گفتگو 

با وحید نفر است.

اگر موافقید بــا «بچه مهنــدس 4» و نقش 
«صولت» شروع کنیم. چطور به این سریال 

پیوستید؟
اواخــر 

ســریال «نَجال» بود و ما در دفتر آقاى سعید سعدى، 
تهیه کننده آن ســریال و همچنین تهیه کننده «بچه 
مهندس» بودیم. آن زمان مــا در حال تصویربردارى 
«نَجال» بودیم و «بچه مهندس 4» هم در مرحله 
پیش تولید و انتخاب بازیگر قرار داشت و دوستان 
دستیار کارگردان و برنامه ریز «نَجال» که با 
«بچه مهندس 4» مشــترك بودند هم 
حضور داشــتند. حدود دو ماه از پایان 
تصویربــردارى «نَجال» گذشــت و 
پیش تولید «بچه مهندس 4» در حال 
پیش  رفتن بود که براى بازى در نقشى 
منفى به آقاى احمد کاورى، کارگردان 

کار پیشنهاد شدم. آشــنایى من و آقاى کاورى به تئاتر برمى گشت و 
اگرچه پیش نیامده بود که در نمایشى هم بازى باشیم اما هم ایشان 
به من لطف داشــتند و نمایش هایم را دیده بودنــد و هم من افتخار 
داشتم که کارهاى ایشان را ببینم. آن زمان هنوز نقش صولت کامل 
نشده بود و آقاى کاورى چشم اندازى از نقش به من داد و وارد «بچه 

مهندس 4» شدم.   

در «نجال» که مهر 99 از شــبکه 3 پخش شد 
نقش «امجد» (قاچاقچــى- برادر منصور) و در 
«بیگانه اى با من اســت» که آذر 99 از شبکه 
2 روى آنتن رفت نقش «هاشــم» (آدمکش- 
شریک «سعید») را بر عهده داشتید و این بار 
در «بچه مهندس 4» نقــش «صولت» (عضو 
تیم جاسوسان- کارمند سایه) را بازى مى کنید. 
مى توان اینطور برداشــت کــرد که على رغم 
سابقه طوالنى تان در تئاتر و نقش هاى متعدد 
و متفاوتى که از شــما روى صحنــه دیده ایم، 

ظاهراً اهالى تلویزیون به تکرار نقشى که بازیگر 
یک بار در ایفایش موفق بوده اســت بسنده 
مى کنند و بى خبر از دیگر توانایى هاى او در خلق 
کاراکترى تازه، بارها و بارها همان همیشگى را 

از او مى خواهند؟
اول باید به این نکته اشاره کنم که «یک جور بازى کردن» با «یک 
نقش را بــازى کردن»، متفاوت اســت. بازیگــرى را مى بینیم که 
خودخواسته تنها یکى از جنبه هاى شخصیتش را به نمایش مى گذارد 
و تیپى را نشــان مى دهد که همواره براى دیدن همان به سراغش 
مى روند از سوى دیگر به واسطه شرایط حاکم بر فضاى دنیاى تصویر، 
مِن بازیگر را در هر کار تازه اى براى نشان دادن همان توانایى هایى 
مى خواهند که یک بار دیده اند و تصــورى در مورد توانایى هایى که 

ندیده اند، ندارند.  به شــخصه ضدقهرمان ها برایم بسیار جذابند. این 
ضدقهرمان مى تواند منفى باشــد یا جنبه هایــى مثبت براى جذب 
تماشاگر به خود داشــته باشــد. نقش امجد در «نَجال» قاچاقچى  
ساکن جنوب کشــور بود و از طبقه اى مى آمد که شکل و شمایل او 
را مى ســاخت. خالفکاِر «بیگانه اى با من است» نیز داراى طبقه اى 
خاص خود بود، اندیشه هایش با اندیشــه هاى امجد فرق مى کرد و 
جور دیگرى پا در عرصه خالف و سرپیچى از قوانین اجتماع گذاشته 
بود و اکنون صولِت «بچه مهندس 4» جاسوســى اســت که طبقه 
اجتماعى اش با امجد و هاشــم فرق مى کند. معتقدم به عنوان یک 
بازیگر، اگر براى بازى در هر نقش، فارغ از اینکه مثبت است یا منفى، 
پرونده اى در ذهن خود داشته باشم، مى توانم با هدایت کارگردان به 

گونه اى ایفایش کنم که باورپذیر و درست از کار دربیاید.

چه اتفاقى مى افتد که اهالــى دنیاى تصویر از 
توانایى ها و قابلیت هــاى اهالى تئاتر بى خبرند 
و خواسته و ناخواســته آنها را در چرخه تکرار 
مى اندازند بى آنکه بدانند این هنرمندان توانایى 

ساخت چه شخصیت هاى پرقدرت دیگرى را 
هم دارند؟

به نظر من، ما از این لحاظ دچار فقریم. توضیح مى دهم که منظورم 
چیســت. اگر به تیتراژ ســریال هاى خارجى دقت کنیــد، بعد از نام 
بازیگران، عنوان «انتخاب بازیگر» را مى بینید. شخصى که تحقیق 
و آثار متفاوت را رصد مى کند تا به پاســخ این ســوال برسد که چه 
کسى با چه توانایى هایى براى چه نقشــى از کجا انتخاب شود؟ آن 
که انتخاب مى شــود ممکن اســت تا به حال جلوى دوربین نرفته 
باشد و تنها روى صحنه تئاتر درخشــیده باشد اما حائز نزدیک ترین 
ویژگى ها به شخصیتى اســت که انتخاب کننده بازیگر مى خواهد. 
متاسفانه این وظیفه مهم در تلویزیون و سینما و شبکه نمایش خانگى 
ما در دست دوستانى است که خود را تنها به کسانى محدود مى کنند 

که از قبل مى شناسند، کسانى که امتحانشان را پس داده اند. در نتیجه 
عزیزى که مسئولیت انتخاب بازیگر را بر عهده دارد با خود مى گوید 
این بازیگر و این بازیگر به نقشــى که مى خواهیــم نزدیکند و این 
نزدیکى و دورى را تنها براساس آنچه پیش تر از هر کدام از آنها صرفا 
در دنیاى تصویر دیده است مى سنجد. تئاتر از این دست بازیگران توانا 
بسیار داریم و این جاست که درد مى کشم که اگر دانشگاه، تحصیالت 
آکادمیک و خاك صحنه خوردن نمى تواند زمینه درخشــیدن یک 
بازیگر توانمند را فراهم کند و راه هاى ساده ترى هم هست، پس اساسا 
چرا باید این رنج را بر خود هموار کرد؟! و از دیدن آنها که از راه هاى 
نامعتبر، معتبر شده اند، دلسرد نشــد؟! آیا کسى که در حال تحصیل 
آکادمیک، آموزش دیدن و رشــد کردن طبق اصول است با دیدن 
چنین کسانى، که البته اســتثنائاتى هم در میانشان پیدا مى شود که 
چون دیگران نباشند، ناامید نمى شود و میوه َرنَجش آن هنگام که باید 
چیده شود، بیهوده بر شاخه نمى ماند تا از دست برود؟ پس در مجموع 
این گونه است که اگر کارگردان یا دســتیار کارگردانى به تماشاى 
نمایشى بنشیند، بازیگرانى که روى صحنه مى درخشند از این شانس 
برخوردار مى شــوند که به پروژه هاى تصویرى معرفى شوند و آینده 

کاریشــان در قالبى حرفه اى در دنیاى تصویر شــکل بگیرد وگرنه 
در همان فضاى تئاتر باقى مى مانند. البته که اگر فضاى تئاتر بتواند 
اهالى اش را براى گذران زندگى تامین کند، بســیارى از بازیگرانش 
ترجیح مى دهند در همان فضا زندگى و تنفس کنند. چرا که من نیز 
چون آنان معتقدم که بازیگرى تئاتر معنا و تعریفى متفاوت با بازیگرى 
تصویر دارد و بسیار جذاب تر اســت. این حرف را طبق یک تحقیق 
میدانى شخصى مى زنم. هنرمندان بزرگ معموال بیش از سه شاهکار 
در کارنامه ندارند و دیگر آثارشــان تحت شعاع آن سه شاهکار خلق 
مى شود. هرگاه فیلمنامه ضعیفى مى بینم از خود مى پرسم آیا نویسنده 
آن، هنرمندى است که دو، سه فیلمنامه خوب نوشته و باقى آثارش 
تحت شعاع آن چند کار خوبش اســت؟ آیا آجرى بر آجر قبلى اضافه 
کرده یا همان شیوه نگارش را که در آن تواناست تکرار کرده است؟

بازیگر «بچه مهندس» از دردى که مى کشد، گفت

وحید نفر: دچار فقر تشخیص هنرمندان تواناییم

نخســتین تصویر از امیر جعفرى بازیگر نقش میرزاآقاخان نورى، در ســریال 
«جیران» به کارگردانى حسن فتحى رونمایى شد. 

امیر جعفرى بعد از چند تجربه با حســن فتحى در ســریال  «میوه ممنوعه» و 
فیلم هاى «پستچى ســه بار در نمى زند» و «کیفر» این بار در سریال تاریخى 

«جیران»، ایفاگر نقش متفاوتى است.
جعفرى با بازى در نقش میرزاآقاخان نورى روایتگر فعالیت هاى صدراعظم شاه 

ناصرى است.
او پیشتر نیز در نمایش خانگى و در ســریال «ممنوعه» حضور داشت و حاال با 

«جیران» تجربه دیگرى را به کارنامه بازیگرى اش اضافه مى کند.
بهرام رادان، پرى ناز ایزدیار، امیرحســین فتحى، امیرجعفرى، رویا تیموریان، 
مهدى پاکدل، رعنا آزادى ور و با حضور مریال زارعى در نقش مهدعلیا بازیگران 

این سریال تاریخى هستند.
در خالصه داستان این قصه عاشقانه-تاریخى به قلم احسان جوانمرد و حسن 
فتحى آمده اســت: «زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم 
آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر 
کریم خان که تاج شاهى پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که 
انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. 
هر نامى آبستن ننگ است و هر صلحى آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که 
باشد پناه مى خواهد. قلعه اى مى خواهد که جان پناهش باشد. براى اوالد آدم هیچ 
قلعه اى محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در 

حوالى تجریش پادشاه شما عاشق شد...»
سریال «جیران» به کارگردانى حســن فتحى و نویسندگى احسان جوانمرد و 
حسن فتحى و تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه قرار است سال 1400 به صورت 

اختصاصى از فیلیمو پخش شود.

رضا فیاضــى، بازیگر تلویزیــون  پیرامــون آخرین 
فعالیت هــاى بازیگرى خــود در دوران کرونا گفت: ما 
ناچار به فعالیت هستیم، نمى توانیم گوشه اى بنشینیم 
و بگذاریم جهان بگــذرد، ما باید بــه فعالیت هایمان 
ادامه دهیم امــا در کنار آن موارد بهداشــتى و تمامى 
پروتکل ها را رعایت کنیم، جهــان درگیر این بیمارى 

اســت، اقتصاد در اکثریت کشورها 
با مشکل روبرو شــده و به نظر 

من تعطیلى تولیدات و یا همــه مراکز نمى تواند کمک 
شایانى به ما بکند.

فیاضى در همین رابطه اظهار کرد: جامعه و در صدر آن 
شخص بنده باید یاد بگیریم که کرونا به راحتى از جهان 
نمى رود، پس باید خودمان را تطبیق دهیم، باید با حفظ 
اصول بهداشتى هم کارمان را انجام دهیم و هم اینکه 
از جان عزیزانمان پاســدارى کنیم. بدون شک جامعه 
مى تواند با رعایت بهتر و بیشتر به ریشه کن شدن این 

بیمارى کمک شایانى کند.
وى با اشــاره به تاثیرات مخــرب بیمــارى کرونا بر 
مشــاغل اضافه کرد: پیشــتر در شــهر کیش زندگى 
مى کردم و ســالها در آنجا مشــغول به فعالیت بودم، 
در جزیــره کیش یک کتابفروشــى داشــتم و در کنار 
آن یک تماشــاخانه احداث کرده بودم اما متاســفانه 
کرونا همه چیز مــرا نابود کرد و پــس از آن به تهران 

بازگشتم.

وحیــد نفر، نویســنده، کارگــردان، بازیگــر، گوینده و 
صداپیشــه بارها و بارها روى صحنه تئاتر در قامت 
شــخصیت هاى گوناگون درخشــیده است. نفر 
براى بینندگان تلویزیون هم چهره اى آشناست و 
تاکنون با آثارى چون «نجوا»ى ابراهیم شیبانى، 
«نجال»ى خیــرا... تقیانى پور، «بیگانــه اى با من 
اســت» احمد امینى و آرش معیریان و این شــب ها با 
4«بچه مهنــدس 4» احمد کاورى مهمان خانه هایشــان 
است. بازیگر فیلم هاى ســینمایى «اینجا بدون من» بهرام 
توکلى و «قندون جهیزیه» على مالقلى پور را اهالى سینما هم 
مى شناسند. آنچه در ادامه مى خوانید بخش هایى از گفتگو 

با وحید نفر است.

4اگر موافقید بــا «بچه مهنــدس 4» و نقش 
«صولت» شروع کنیم. چطور به این سریال 

پیوستید؟
اواخــر 

ســریال «نَجال» بود و ما در دفتر آقاى سعید سعدى، 
تهیه کننده آن ســریال و همچنین تهیه کننده «بچه 
مهندس» بودیم. آن زمان مــا در حال تصویربردارى 
4» هم در مرحله  4«نَجال» بودیم و «بچه مهندس
پیش تولید و انتخاب بازیگر قرار داشت و دوستان 
برنامه ریز «نَجال» که با  دستیار کارگردان و
4«بچه مهندس 4» مشــترك بودند هم 
حضور داشــتند. حدود دو ماه از پایان 
تصویربــردارى «نَجال» گذشــت و 
4پیش تولید «بچه مهندس 4» در حال 
پیش  رفتن بود که براى بازى در نقشى 
منفى به آقاى احمد کاورى، کارگردان

کار پیشنه
اگرچه پیش
بهمن لطف
داشتم که
و نشده بود
4مهندس 4

باید به اول
نقشرا بــ
خودخواست
ن و تیپى را
مى روند از
مِن بازیگر
مى خواهند

وحید نفر

پروانه معصومى بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره حضور خود در سریال ماندگار «امام على (ع)» گفت: 
بازى در مجموعه تلویزیونى «امام على (ع)» برایم اصال سخت که نبود هیچ، بلکه لذت بخش هم بود، 
یک روز داوود میرباقرى براى حضور دراین مجموعه از من دعوت کرد و زمانى من در این مجموعه ایفاى 
نقشم آغاز شد که همه سکانس هاى این مجموعه ضبط شده بود و در ادامه صحنه هاى مربوط به من 

فیلمبردارى شد که ضبط کلیه این سکانس ها ده روز طول کشید.
وى در ادامه افزود: کار با داوود میر باقرى و دیگر عوامل مجموعه تلویزیونى «امام على (ع)» برایم فوق 

العاده لذت بخش بود و همه چیز در آن برهه خوب پیش رفت.
این بازیگر سینما در خصوص اینکه آیا براى ایفاى نقش در قالب شخصیت «هاجر همسر مالک اشتر» 
مطالعه زیادى کرده است، اظهار کرد: خیلى براى ایفاى نقش «هاجر» مطالعه نکردم شاید بهتر است 
بگویم 80 درصد ماجراى داستان زندگى «هاجر» را داوود میر باقرى برایم گفت و بسیار براى ایفاى این 

نقش به من کمک کرد.
معصومى درباره ویژگى هاى کار با «داریوش ارجمند» تصریح کرد: زمانى که با «داریوش ارجمند» در 
سریال «امام على (ع)» همبازى شدم اولین تجربه همکارى امان نبود چرا که ما در گذشته در فیلم سینمایى 
«ناخدا خورشید» تجربه همکارى با هم را داشتیم به همین خاطر به خوبى توانستیم از پس نقش «هاجر 

و مالک اشتر» بر بیاییم.
بازیگر ســریال «امام على (ع)» ادامه داد: نیروى مثبتى که ما عوامل ســریال «امام على (ع)» در این 
مجموعه داشتیم را مى توان از کیفیت بازى بازی گران و به طور کل خروجى این مجموعه احساس کرد. چرا 
که نه تنها بازیگران این مجموعه بلکه همه عواملى که در ساخت سریال «امام على (ع)» دست داشتند 
با عشق به این حضرت کار کرده و با عشق به ایشان تالش کردند و بهتر است بگویم همه با نیت قلبى و 

اعتقاد به «امام على (ع)» براى این مجموعه آمده بودند.
بازیگر سینما و تلویزیون بیان کرد: هنوز اتفاقاتى مى افتد که من را به یاد سریال «امام على (ع)» مى اندازد، 
همین امروز بود که در تلویزیون نماز مسجد کوفه را دیدم و این صحنه ها یادآور آن روز ها شد که در بخشى 
از سریال که ما باید نماز را در ایوان کوفه مى خواندیم من کمى از تعدد ضبط سکانس ها خسته شده بودم 
و جمال شورجه به من مى گفت: فقط دو رکعت دیگر باقى مانده لطفا تحمل بیاورید، شنیده ام که جمال 

شورجه این روز ها در بستر بیمارى است، براى سالمتى اش دعا مى کنم.

سازندگان مجموعه «زیرخاکى» درباره علت پخش نشدن این مجموعه در ایام 
رمضان توضیحاتى را مطرح کردند.

تصویربردارى فصل دوم مجموعه تلویزیونى «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل 
سامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا این روزها در شهر الهیجان به پایان رسید. 
ســازندگان «زیرخاکى» درباره  علت پخش نشــدن این مجموعه در رمضان 

توضیح داده اند.
ســاخت فصل دوم «زیرخاکى» از دى ماه سال 1399 آغاز شــد و در حالى که 
خبرهاى اولیه حاکى از این بود که این مجموعه به جدول پخش شبکه یک براى 
ماه رمضان سال 1400 مى رسد، به خاطر حساسیت هاى کرونایى و تالش براى 
رعایت حداکثرى پروتکل ها و همچنین حجم باالى لوکیشن ها و طوالنى شدن 

تصویربردارى به زمان دیگرى موکول شد.
گروه سازنده «زیرخاکى» پیش از رسیدن به شمال کشور، در شهرك سینمایى 
دفاع مقدس و لوکیشــن هایى واقع در تهران و کرج نیز مشغول تصویربردارى 

بودند.  
فصل اول زیرخاکى با فضایى شاد و در بســتر وقایع ماه هاى منتهى به انقالب 
اسالمى در ماه رمضان سال 99 روى آنتن شبکه یک رفت و توانست پربیننده ترین 
سریال  مناسبتى در آن مقطع لقب بگیرد. این فصل با تالش ناکام فریبرز باغ بیشه 
براى خروج از کشور، همزمان با آغاز جنگ تحمیلى به پایان رسید. حاال مخاطبان 
این سریال باید براى تماشــاى فرجام ماجراجویى فریبرز و خوش شانسى ها و 

ناکامى هایش، منتظر پایان مراحل فنى و پخش آن از تلویزیون باشند. 
بازیگران «زیرخاکى» تولید مرکز ســیمافیلم عبارتند از: پژمان جمشیدى، ژاله 
صامتى، نادر فالح، گیتى قاسمى، فروغ قجابگلى، مریم سرمدى، خسرو احمدى، 
اکبر رحمتى، مهرى آل آقا، امید روحانى، اصغر نقى زاده، رایان ســرلک و ستاره 

پسیانى، با حضور هومن برق نورد و هنرمندى نسرین نصرتى.

چرا «زیرخاکى» به ماه رمضان نرسید؟

روایت پروانه معصومى 
از حضور متفاوتش 

در سریال «امام على(ع)»

پروتکل ها را رعایت کنیم، جهــان درگیر این بیمارى 
اســت، اقتصاد در اکثریت کشورها 

با مشکل روبرو شــده و به نظر

اصول بهداشتى هم کارمان را ا
جان عزیزانمان پاســدارى ک از
مى تواند با رعایت بهتر و بیشتر

علیرضا قربانى با خواننده هندى هم آواز شد
جدیدترین قطعه از پروژه بین المللى علیرضا قربانى 
و احسان مطورى با همکارى بومباى جیشرى منتشر 

شد.
این قطعه با نام هندى «جته ناهى دیبو» (به فارسى 
: نمى گذارم بروى) از تاریخ 15 اردیبهشــت در 
تمام پلتفرم هاى قانونى و بین المللى در دسترس 

عالقه مندان است.
«جته ناهى دیبو» جدیدتریــن قطعه از پروژه 
صداها و پل ها به آهنگسازى احسان مطورى 

و خوانندگى علیرضا قربانى است که حدود دو سالى 
است آغاز شده و قرار اســت به زودى آلبوم آن هم 
منتشر شود. در این پروژه این دو هنرمند تالش دارند 
تا موسیقى و آواز ایرانى را با موسیقى ها و زبان هاى 
دیگر دنیا تلفیق کنند. در این پروژه ده ها خواننده و 
نوازنده بین المللى حضور دارند همچنین از اشــعار 
شعراى سرشناسى از تمامى دنیا استفاده شده است. 

در قطعه «جته ناهى دیبو» خواننده سرشناس هندى 
و نامزد جایزه گرمى «بومباى جیشــرى» علیرضا 

قربانى را همراهى مى کند. در این قطعه رامان کاالن، 
مایک بالك، ادوارد پرز و نیتان اســچارم دارندگان 
جایزه گرمى با همراهى على منتظرى، گرگ الیس 
و تعدادى چند از موسیقى دانان ایرانى و غیر ایرانى 

حضور داشته اند.
پروژه پل ها و صداها تاکنون در دو جشنواره بین المللى 
موفق به کسب جایزه شده و چند جشنواره بین المللى 
دیگــر در ســال 2021 و 2022 حضــور خواهد 

داشت.

رضا فیاضى: 

 از روى ناچارى مقابل دوربین مى رویم

امیر جعفرى را 
در «جیران» ببینید
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مدافع سپاهان در مورد تقابل با پرسپولیس و حواشى همیشگى این بازى صحبت کرد. سپاهان با نتایج خوبى که کسب کرده توانسته هم خودش را با 
یک بازى بیشتر نسبت به پرسپولیس به صدر جدول برساند و هم در جام حذفى به مرحله یک هشتم نهایى صعود کند. گئورگى ولسیانى، 
مدافع گرجستانى سپاهان که حاال دو رقیب سرسخت براى حضور در پست مدافع میانى دارد در مورد دیدارهاى گذشته و همچنین 

بازى پیش رو با پرسپولیس صحبت کرده است.
از پیروزى مقابل نساجى و سپس خوشــه طالیى صحبت کن. دو بازى مهم را با پیروزى پشت سر 

گذاشتید.
خوشحالم که توانستیم در دو بازى گذشته پیروز شویم، هر دو بازى سخت بودند.  بازى در چمن مصنوعى برابر نساجى با 
10 بازیکن بسیار سخت و همچنین بازى جام حذفى هم سخت بود. تیم ما اعتماد به نفس خوبى دارد و باید آن را تا پایان 

فصل حفظ کنیم.
رقابت در خط دفاعى براى حضور در ترکیب اصلى خیلى ســنگین است و کار تو براى حضور در 

ترکیب اصلى سخت شده است.
در خط دفاعى بازیکنان فوق العاده اى داریم، رقابت بسیار باالیى وجود دارد و این رقابت نیز بسیار سالم است، بنابراین ما را 
تشویق مى کند تا هرچه بیشتر تالش کنیم. یک اشتباه ممکن است براى هرکسى ممکن است باعث شود موقعیت خود را از 

دست بدهد و پس از آن بسیار سخت است که آن را پس بگیرد.
در مورد بازى با پرسپولیس بگو. زمان این بازى هم به تعویق افتاد.

این بسیار رقت انگیز است، گاهى اوقات نمى فهمم چرا لیگ ما خیلى پیچیده است، برنامه ریزى فصل در اینجا بسیار دشوار است.
با رسیدن این بازى خیلى ها یاد اتفاقات فصل قبل مى افتند که شما به موقع نرسیدید و  نتیجه به سود 

حریف اعالم شد. 
 این مربوط به گذشته است و من نمى خواهم درباره گذشته صحبت کنم.  این یک اشتباه بود که هزینه زیادى براى ما در 

پى داشت.  امیدوارم دیگر هرگز تکرار نشود.
این هفته مقابل پرسپولیس آماده این روزها بازى دارید. به نظر مى رسد سخت ترین و مهمترین 

بازى فصل شما باشد.
براى ما همه تیم ها یکسان هســتند، در لیگ ایران همه تیم ها ســطح خوبى دارند و هیچ یک از

 بازى ها آسان نیستند ، ما در حال آماده سازى همه بازى ها هستیم.
سال قهرمانى سپاهان از راه رسیده است؟

امیدوارم چنین باشد. 

مدافع سپاهان در مورد تقابل با پرسپولیس و حواشى همیش
یک بازى بیشتر نسبت به پرسپولیس به صدر ج
مدافع گرجستانى سپاهان که حاال دو رق
بازى پیش رو با پرسپولیس صحبت
از پیروزى مقابل نساجى و

گذاشتید.
خوشحالم که توانستیم در دو باز
10 بازیکن بسیار سخت و همچ

فصل حفظ کنیم.
رقابت در خط دفاعى براى
ترکیب اصلى سخت شده
در خط دفاعى بازیکنان فوق العاد
تشویقمى کند تا هرچه بیشتر تال
دست بدهد و پس از آنبسیار سخت
در مورد بازى با پرسپولیس بگ
این بسیار رقت انگیز است، گاهى اوق
با رسیدن این بازى خیلى ها

حریف اعالم شد.
 این مربوط به گذشته است و م
پى داشت.  امیدوارم دیگر هر
این هفته مقابل پرسپو
بازى فصل شما باشد
براى ما ه
آ  بازى ها
سال قهر
امیدوارم

مدافع گرجستانى سپاهان:

نمى فهمم چرا لیگ ما 
پیچیده است

شایعه اى مبنى بر پاداش 80 میلیونى به بازیکنان سپاهان در صورت برترى در دیدار الکالسیکوى ایران ایجاد شده که صحت ندارد.
تیم فوتبال سپاهان باید در هفته بیســت و دوم رقابت هاى لیگ برتر روز یک شنبه به مصاف پرسپولیس برود و این حساس ترین دیدار 

طالیى پوشان تا پایان فصل مى تواند باشد که به عقیده خیلى ها تعیین کننده تکلیف قهرمانى این فصل خواهد بود.
هفته پیش اخبارى مبنى بر پاداش نجومى 80 میلیون تومانى به بازیکنان این تیم براى پیروزى در این دیدار مطرح شد که پیگیرى هاى 

انجام شده نشان مى دهد این خبر صحت ندارد.
باشگاه سپاهان در قرارداد بازیکنان خود پاداشى براى پیروزى در دیدارهاى لیگ برتر در نظر گرفته که مطابق عرف پرداخت مى شود ولى 

مطرح شدن رقم هاى اینچنینى که مى تواند منجر به برهم خوردن تمرکز بازیکنان تیم باشد صحت ندارد.

پاداش
 80 میلیونى 
درکار نیست

استقالل و ذوب آهن در حالى در مسابقات لیگ بیستم یک شــنبه برابر هم قرار مى گیرند که 
بالفاصله با اعالم زمان مسابقه 2 تیم در جام حذفى بار دیگر این 2 تیم به مصاف هم خواهند رفت.

تیم هاى استقالل و ذوب آهن در مسابقات جام حذفى رقیب یکدیگر هستند در حالى که این دو 
تیم باید در جریان مسابقات لیگ روز یک شنبه به مصاف هم بروند.

با توجه به برگزارى چهار دیدار از مسابقات جام حذفى در مرحله یک هشتم نهایى، چهار دیدار 
دیگر از جمله بازى بین دو تیم استقالل و ذوب آهن باید به زودى برگزار شود و نکته قابل توجه 
اینکه هر دو بازى بین دو تیم استقالل و ذوب آهن در مسابقات لیگ و جام حذفى باید در تهران 
برگزار شود که شرایط خوبى براى استقالل است تا با برد در لیگ به سپاهان و پرسپولیس نزدیک 
شود و با برد در جام حذفى به جمع هشت تیم برتر مسابقات فوتبال جام حذفى صعود کند. در واقع 
ذوب آهن شانس تیم استقالل براى باال رفتن درصد موفقیتش در مسابقات مختلف لیگ و جام 

حذفى محسوب مى شود.
اســتقالل و ذوب آهن تا به حال در 59 بازى رســمى به مصاف هم رفته اند (بدون احتســاب
 بازى هاى دوستانه و تورنمنت هاى تشریفاتى و تدارکاتى) و دیدار بعدى آنها که یک شنبه در 

تهران برگزار خواهد شد، دیدار شصتم دو تیم است.
زمان برگزارى بازى حذفى دو تیم هنوز به طور دقیق اعالم نشده است.

 جالب اینجاست که استقالل در مرحله قبلى جام حذفى هم وقتى با پیکان روبه رو 
شد که چند روز بعدش در لیگ برتر با این تیم بازى داشت و حاال استقالل در حالى در 
لیگ بیستم با ذوب آهن بازى مى کند که چند روز بعد باید در جام حذفى به مصاف 

این تیم برود.

5 بازیکن حال حاضر سپاهان ســابقه گلزنى برابر پرسپولیس در تقابل هاى 
قبلى این دو تیم را در کارنامه خود دارند.

از جمع  بازیکنان حال حاضر سپاهان چهره هایى مثل محمدرضا 
خلعتبرى، احسان حاج صفى، عزت ا... پورقاز، کى روش استنلى 
و محمد محبى نفراتى هستند که در بازى هاى گذشته سپاهان 

در برابر پرسپولیس موفق به گلزنى شده اند. این در حالى 
اســت که از این جمع، احســان حاج صفى با به ثمر 

رساندن سه گل بیشترین گل را از نفرات این تیم در 
رسانده تا برابر قرمزهاى تهرانى به ثمر 

از این حیث رکورددار باشد.

ال ک 5 بازیکن حالا
قبلىا
از

ب
از ای

ال ک ا 5

سابقه گلزنى 
5 سپاهانى در 
الکالسیکو

استقالل - ذوب آهن؛ 2 بازى در تهران 
ظرف کمتر از یک ماه

فرشاد محمدى مهر بازیکن ذوب آهن به علت سه اخطاره بودن از بازى 
گل هاى حساسى به ثمر رسانده است. آمار نشان مى دهد بازیکن ذوب آهن در مهم نیم فصل دوم لیگ بیســتم از روى ضربات ایســتگاهى براى تیمش هدایت حسینى عملکرد خوبى از خود ثبت کرده اند. محمدى در سه بازى دچار تحول شد. بعضى بازیکنان این تیم مانند فرشاد محمدى مهر تحت حضور مجتبى حسینى در کادر فنى سبزپوشان، نماینده اصفهان کمى هر چند ذوب  آهن در نیم فصل اول روند موفقیت آمیزى نداشــت اما با مقابل تیم سابقش استقالل محروم است.
هفته 19: ذوب آهن یک - صفر صنعت نفت آبادانگلزنى فرشاد محمدى مهر (دقیقه 71) - پاس گل اول تیم (دقیقه یک)هفته 17: ذوب آهن 2- صفر ماشین سازىکسب 7 امتیاز تیمش تأثیر مستقیم دارد:
گلزنى فرشاد محمدى مهر (دقیقه 38)
هفته 20: پدیده یک- یک ذو ب آهن

کارت زرد دریافت کرده است را در زیر مى خوانید:نمى تواند مقابل تیم سابقش به میدان برود. لیست بازى ها و دقایقى که این بازیکن اما به علت دریافت کارت زرد در سه بازى نساجى، ماشین سازى و پدیده کارت زرد با این تفسیر مدافع سابق استقالل انگیزه هاى زیادى براى بروز توانایى هایش داشت گلزنى فرشاد محمدى مهر (دقیقه 4)
هفته 17: ذوب آهن - صفر ماشین سازى (دقیقه 89)هفته 13: نساجى - ذوب آهن (دقیقه 64)
هفته 20: پدیده- ذو ب آهن (دقیقه 82)

ه اند (بدون احتســاب
 آنها که یک شنبه در 

کان روبه رو 
 در حالى در 
ىبه مصاف 

زى 

 ما با 
کمى 

ر تحت 
سه بازى 

ى تیمش 
وب آهن در 

 یک)

وانایى هایش داشت 
 و پدیده کارت زرد 
یقى که این بازیکن 

بازیکن خطرناك ذوب آهن مقابل 
استقالل محروم است

تعدادى از بازیکنان پرسپولیس انگیزه هاى متفاوتى براى 
رویارویى با سپاهان خواهند داشت.

پرســپولیس در حالى روز یک شــنبه به مصاف سپاهان 
مى رود که جدال پرسپولیســى هایى که سابقه پوشیدن 
پیراهن ســپاهان را دارند، مقابل تیم نویدکیا تماشــایى 

خواهد بود. سیدجالل حسینى، سعید آقایى و میالد سرلک 
سه بازیکنى هستند که سابقه بازى در سپاهان را داشته و 
بى شــک از انگیزه هاى فوق العاده اى براى رویارویى با 
تیم سابق خود برخوردارند. از این رو باید دید کدامیک از 
این بازیکنان این فرصت را از سوى گل محمدى پیدا مى 

کنند تا در ترکیب ثابت پرسپولیس مقابل سپاهان به میدان 
بروند. در این میان جدال بازیکنان دفاعى پرسپولیس یعنى 
سیدجالل، آقایى و سرلک با چهره هایى چون شهباززاده، 
محبى و محمدرضا حسینى به عنوان بازیکنان هجومى 

سپاهان بى شک صحنه هاى جذابى را رقم خواهد زد.

سپاهانى هاى سابق در لباس پرسپولیس

کاپیتان تیم ذوب آهن در مورد شرایط این تیم در آستانه بازى با استقالل و وضعیت مصدومیت خودش صحبت کرد.
قاسم حدادى فر در خصوص آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: به لطف خدا شرایط خوب و روبه بهبودى دارم و درنهایت با سه الى چهار هفته بازتوانى به تمرینات تیم باز خواهم گشت.

وى در مورد دیدار با استقالل گفت: بازى در مقابل استقالل هرگز بازى آسانى نبوده و شرایط خاص خوش را دارد، تیم ما هم در این مسابقه دست و پا بسته نیست و از هر لحاظ آماده این دیدار مهم است، 
تمرینات خوبى داشتیم و چند اردوى بسیار خوب برگزار کردیم و با اطمینان این را مى گویم که ذوب آهن آماده کسب بهترین نتیجه است.

کاپیتان ذوب آهن با اشاره به تعویق دو روزه بازى مقابل استقالل گفت: این را مى دانم و قبول دارم که بخاطر کرونا و فشردگى برنامه بازى ها و تیم ملى و لیگ قهرمانان آسیا و مسائل دیگر کار سازمان 
لیگ سخت است ولى این درست نیست وقتى برنامه اى چیده شده و آن را اعالم کردند بیایند دوباره تغییرش دهند. ما روى آن تاریخ بازى برنامه ریزى کردیم و هزینه هاى زیادى متحمل 

شدیم و این تغییر زمان به ضرر تیم ما شد. ضمن اینکه همینجورى 22 روز بدون بازى رسمى پشت سر گذاشتیم که با این دو روز تغییر زمان به 24 روز رسید و این خودش یک زیان براى 
تیم ماست و از مسئوالن سازمان لیگ انتظار دارم شرایط همه تیم ها در نظر گرفته شود.

گشت.
ه این دیدار مهماست، 

سائل دیگر کار سازمان 
دى متحمل 

ن براى 

حدادى فر: آماده کسب بهترین نتیجه در برابر استقالل هستیم

تمایل باشگاه دورتموند براى به خدمت گیرى سردار آزمون دیگر تنها 
توییت یک خبرنگار ایتالیایى نیست. خبرگزارى ریانووستى روسیه هم 

در این باره نوشت.
این خبرگزارى که اخبار رسمى را منتشر مى کند نوشت که باشگاه 
دورتموند آلمان براى به خدمت گیرى سردار آزمون مهاجم 26 ساله 
تیم ملى فوتبال ایران با باشگاه زنیت وارد مذاکره شده است. در این 
خبر به میزان درخواست باشگاه روسى از باشگاه آلمانى 
اشاره نشــده و تنها به این موضوع پرداخته 
شده که باشــگاه آلمانى مایل است در 
تعطیالت تابســتانى رضایتنامه 
آقاى گل لیگ برتر روسیه را از 
باشگاه زنیت دریافت کند.

ســردار آزمــون یک 
فصل دیگر با باشگاه 
زنیت قــرارداد دارد و 
از آنجایــى که هیچ 
مذاکــره اى بــراى 
تمدید این قرارداد نشده 
است به نظر مى رسد در 
تابستان پیش رو شاهد 
فروش ســردار آزمون 
از ســوى باشگاه روسى 
باشیم به این دلیل که این 
آخرین فرصت براى زنیت 
به منظور فــروش مهاجم 
ایرانى است و اگر باشگاه 

زنیت تصمیم بگیرد فصل آینده هم بــه بهانه حضور در لیگ قهرمانان 
اروپا از وجود سردار سود ببرد آن وقت این بازیکن ایرانى آزاد مى شود و 
حضورش در یک تیم جدید آورده اى براى زنیت نخواهد داشت که بروز 
این اتفاق دور از ذهن است به این دلیل که باشگاه زنیت براى خرید سردار 
آزمون 12 میلیون یورو هزینه کرده است و از سویى بابت هر قهرمانى در 
لیگ برتر روسیه یک میلیون یورو به روبین داده است و در آینده هم روبین 

سهم اندکى از جابه جایى سردار آزمون خواهد برد.
تا به امروز باشگاه زنیت به میزان پولى که براى صدور رضایتنامه سردار 
آزمون تعیین کرده است اشاره اى نداشــته؛ حتى رئیس باشگاه هم در 
مصاحبه اى که بعد از قهرمانى تیم زنیت در لیگ برتر روسیه انجام داد 
این مبلغ را تعیین نکرد. پیش تر سایت هاى روسى بدان اشاره کردند که 
باشگاه سویا براى خرید سردار آزمون 15 میلیون یورو به باشگاه زنیت 
پیشنهاد داده است اما سایت تراســنفر مارکت در حال حاضر قیمت این 

بازیکن را 23 میلیون یورو تخمین زده است.
به نظر مى رســد ســردار آزمون بعد از همراهى تیم ملى در بازى هاى 
مقدماتى جام جهانى 2022 تکلیفش را براى فصل آینده مشخص کند. او 
بعد از ترك تهران در سال 2012 عضو باشگاه روبین کازان شد ودر همه 
سال هاى اخیر در تیم هاى روسى بازى کرده است. او عالوه بر روبین و 

زنیت در تیم روستوف هم توپ زده است.

زنبورها در پى شکار آزمون
3 بازیکن از تیم هاى ایرانى، رکوردهــاى قابل توجهى را در دور 

گروهى لیگ قهرمانان آسیا ثبت کردند.
عملکرد خوب نمایندگان ایران در این دوره از رقابت ها باعث شد تا 
بازیکنان این تیم ها نیز بیش از همیشه دیده شوند. درخشش چند 
چهره در بین بازیکنان تیم هاى ایرانى بیش از بقیه چشمگیر بود، 
بازیکنانى که توانستند با عملکردهاى خوب خود، نقشى پر رنگ 

در موفقیت تیم هایشان داشته باشند.
مهدى ترابى، هافبک تیم پرسپولیس یکى از این بازیکنان بود که 
در نقش یک بازیساز، کم نقص و قابل تحسین کار کرد. او در طول 
بازى هاى دور گروهى 5 پاس گل داد تا رتبه اول را در بین تمامى 
بازیکنان حاضر کسب کند. هافبک پرسپولیس در طول بازى هاى 
دور گروهى 20 موقعیت گل براى هم تیمى هایش خلق کرد که از 
این نظر هم رتبه نخست را در دور گروهى ACL مال خود کرد.

دیگر بازیکنى که نمایش خیره کننده و بسیار موثر در صعود تیمش 
داشت، محمدرضا اخبارى بود. دروازه بان تراکتور که دومین حضور 
آسیایى اش با تراکتور را تجربه مى کرد، با بسته نگاه داشتن دروازه 
خود در 5 بازى، نقشى پررنگ و انکارناپذیر در صعود تیمش به دور 
حذفى ایفا کرد. او با 5 کلین شیت در 6 بازى، بهترین دروازه بان 

دور گروهى لیگ قهرمانان در منطقه غرب لقب کرد.
شیخ دیاباته، ضلع سوم بازیکنان برتر تیم هاى ایرانى از نظر آمارى 
بود. او در طول بازى هاى دور گروهى لیگ قهرمانان آسیا موفق 
به زدن 5 گل شد؛ تعداد گل هایى که بعد از اولونگا، شیخ را در رتبه 
دوم جدول گلزنان مرحله گروهى ACL قرار داد؛ با توجه به حذف 
الدحیل (تیم اولونگا) مهاجم استقالل این شانس را دارد که با ادامه 
روند گلزنى هایش در مرحله حذفى، عنوان آقاى گلى مسابقات 

را مال خود کند.

مثلث مخوف ایران 
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مفاد آرا -آگهى ابالغ مفاد آرا ء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 140060302177000053 مورخه 1400/01/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فریدون 
احمدى دهقى  فرزند مسیب بشماره شناسنامه 14  نجف آباد و شماره ملى 1091968365  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 1870  فرعى واقع دردهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 293 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث حسینعلى 

احمدى  محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 140060302177000018 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا مومنى 
دهقى   فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 249  نجف آباد و شماره ملى 1092336257  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 2060  فرعى واقع در4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 235/20 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا 

مومنى دهقى محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره 140060302177000017 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى 
مومنى دهقى فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 11  نجف آباد و شماره ملى 1091867615  در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى  از پالك 2060  فرعى واقع در4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 235/20 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا 

مومنى دهقى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره 140060302177000051 مورخه 1400/01/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابوالفضل 
امینى دهقى  فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 397  نجف آباد و شماره ملى 1092337733  
در ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك 2063 فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 103/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین راعى دهقى محرز 

گردیده است.
5- برابر راى شــماره 140060302177000056 مورخه 1400/01/30 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا آقابابائى 
دهقى   فرزند فتح اله  بشماره شناســنامه 191  نجف آباد و شماره ملى 1091952590  در25 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه بر روى  قسمتى از پالك 831  فرعى واقع در دهق 4  
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 340/22 مترمربع انتقالى از مالک رسمى قدرت اله 

آقابابایى محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 140060302177000055 مورخه 1400/01/30 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرزانه آقابابائى 
دهقى  فرزند على بشماره شناسنامه 39018  تهران  و شماره ملى 0077853512  در 22 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه بر روى  قســمتى از پالك 831  فرعى واقع دردهق 4 

اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 340/22 مترمربع انتقالى از مالک رسمى زهرا آقابابایى 
و عبداله آقابابایى محرز گردیده است.

7- برابر راى شــماره 140060302177000057 مورخه 1400/01/30 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عبداهللا 
آقابابائى دهقى فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 86  نجف آباد و شماره ملى 1091883300 
در 25 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 831  فرعى واقع 
دردهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 340/22 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خدیجه آقابابایى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 140060302177000008 مورخه 1400/01/15 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مهدى امینى دهقى   
فرزند سیف اله  بشماره شناسنامه 225  نجف آباد و شماره ملى 1092058826 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب بر روى قسمتى از پالك 4901  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 127/61 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم سمیرا اللى محرز گردیده است.

9- برابر راى شــماره 140060302177000009 مورخه 1400/01/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین امینى 
دهقى  فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 25  نجف آباد و شــماره ملى 1092026916 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى  بر روى قسمتى از پالك 4901  فرعى واقع دردهق4  
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 127/61 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم مهناز 

محمد صادقى محرز گردیده است.
10- برابر راى شماره 140060302177000049 مورخه 1400/01/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سمیرا اللى 
دهقى  فرزند محمد  بشــماره شناسنامه و شــماره ملى 1080264493  در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قسمتى از پالك هاى 4901 فرعى و 4674  فرعى واقع 
در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 281/64 مترمربع انتقالى از مالک رسمى مهدى 

امینى و حسین امینى  محرز گردیده است.
11- برابر راى شماره 140060302177000048 مورخه 1400/01/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مهناز صادقى 
دهقى  فرزند رضا  بشماره شناسنامه 145  نجف آباد و شماره ملى 1092080856  در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از پالك هاى 4901 فرعى و 4674  
فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 281/64 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى مهدى امینى و حسین امینى محرز گردیده است.
12- برابر راى شماره 140060302177000047 مورخه 1400/01/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض فرخ لقا میرزا رضى 
دهقى  فرزند قنبر على بشماره شناسنامه 4729  نجف آباد و شماره ملى 1090564449  در دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 4901 فرعى و 4674  
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 281/64 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى مهدى امینى و حسین امینى محرز گردیده است.

13- برابر راى شماره 140060302177000050 مورخه 1400/01/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسداهللا 
طاهرى دهقى   فرزند على  بشماره شناسنامه 132  نجف آباد و شماره ملى 1092018646  در 
ششدانگ یک درب باغ بر روى ششدانگ پالك 1138  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 30  /2391 متر مربع انتقالى از مالک رسمى  فرج اله کالنترى دهقى 

محرز گردیده است.
14- برابر راى شماره 140060302177000054 مورخه 1400/01/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حبیب اله 
راعى دهقى  فرزند قدرت بشماره شناسنامه 774  نجف آباد و شماره ملى 1092341439  در 
ششدانگ یکدرب باغ بر روى ششدانگ پالك 1263 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 849/80 متر مربع انتقالى  مترمربع انتقالى از مالک رسمى فرج اله 

احمدى محرز گردیده است.
15- برابر راى شماره 140060302177000013 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جعفر سلیمانى   
فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 127  نجف آباد و شماره ملى 1091981205  در ششدانگ 
یکبابخانه بر روى  قسمتى از پالك 2286  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 160/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حاجى آقا مومنى محرز گردیده است.
16- برابر راى شماره 140060302177000016 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم قمر سلطان 
میرزایى   فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 29  نجف آباد و شماره ملى 1091920109  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 323  فرعى واقع در دهق 4  اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 139 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین حاجى رضایى 

و مریم مومنى محرز گردیده است.
17- برابر راى شماره 140060302177000015 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رجبعلى 
رضایى دهقى   فرزند حسین بشماره شناسنامه 152  نجف آباد و شماره ملى 1091906084 در 
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 323  فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 139 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین حاجى 

رضایى و خانم مریم مومنى محرز گردیده است.
18- برابر راى شماره 140060302177000012 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بهرام 
علیخانى  فرزند اسداهللا بشــماره شناسنامه 96  نجف آباد و شــماره ملى 1091969183  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك هاى 552 فرعى و 553 فرعى   واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 235 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسداهللا علیخانى 

محرز گردیده است.
19- برابر راى شماره 140060302177000007 مورخه 1400/01/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض  خانم محترم محمد 

حسین میرزایى فرزند محمد به شماره شناسنامه   4306  نجف آباد و شماره ملى 1090560214  
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 553  فرعى واقع دردهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 232/17 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث حسن 

علیخانى محرز گردیده است.
20- برابر راى شماره 140060302177000006 مورخه 1400/01/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسداله 
علیخانى   فرزند میرزا حسن  بشماره شناســنامه 2  نجف آباد و شماره ملى 1091826773 در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 553  فرعى واقع در دهق 4  
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 232/17 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث حسن 

علیخانى محرز گردیده است.
21- برابر راى شماره 140060302177000010 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ناهید 
کالنترى دهقى   فرزند اسداهللا  بشماره شناسنامه 161  نجف آباد و شماره ملى 1092011358  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 553  فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 290/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسداله 

علیخانى محرز گردیده است.
22- برابر راى شــماره 140060302177000011 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فرهاد علیخانى  
فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 231  نجف آباد و شماره ملى 1091945748  در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 553  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 290/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسداله علیخانى محرز گردیده است.

23- برابر راى شماره 140060302177000014 مورخه 1400/01/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم صبا حسین 
هاشمى   فرزند منصور بشماره شناسنامه و شماره ملى 1081026499  در ششدانگ یکباب خانه 
بر روى قسمتى از پالك 1875  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

309/75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى قاسم زمانى گنهرانى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و 
برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى 
منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: شــنبه 1400/02/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 
1400/03/03 - 1131040/م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد 

على ناظمى /2/125

ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا درباره نحوه 
اطالع رســانى موعد تزریق واکســن به افراد باالى 
80 ســال، تاکید کرد: با افراد 80 ســال بــه باالیى 
که در ســامانه ما ثبــت بودند، تماس گرفته شــد و 
واکسیناسیون شــان در حال انجام است، اما عده اى 
در ســامانه ما ثبت نیســتند، این افراد مــى توانند از 
شنبه(امروز) با ورود به ســامانه وزارت بهداشت ثبت 
نام کرده و بعد ما با آنها تماس گرفته یا به آنها پیامک 

مى فرستادیم.
علیرضا رییسى افزود: مشکل ما این است که عده اى 
در سامانه ما ثبت نیستند که از قبل اعالم کرده بودیم، 

این افراد مى توانند از شنبه در سامانه وزارت بهداشت 
ثبت نام کنند، ســپس برایشــان پیامک زده مى شود 
و مى توانند براى دریافت واکســن حضور پیدا کنند. 
نکته اساسى این است که افراد باالى 80 سال اصال 
نگران این نباشــند که نوبت شان مى سوزد و اگر مثال 
75 ساله ها را اعالم کردیم، به این معنى است که دیگر 
80 ساله ها را نمى زنیم، خیر، اصال به این معنى نیست. 
بنابراین وقتى 75 ساله ها را اعالم مى کنیم، یعنى 75 
سال به باال و اگر فردى 80 یا 90 سال داشت و واکسن 
را دریافت نکرده بود، مى تواند براى واکسیناســیون 

اقدام کنند. اینطور نیست که نوبت شان تمام شود. 

کمیته برگزارى بازى هاى المپیک، گرفتن تست کروناى 
متوالى از تمام شرکت کنندگان را در دستور کار خود قرار 

داده است.
در فاصله 83 روز تا افتتاحیــه بازى هاى المپیک توکیو و 
115 روز تا افتتاحیه بازى هاى پارالمپیک، کمیته بین المللى 
المپیک، کمیته بین المللى پارالمپیــک، کمیته برگزارى 
بازى هاى المپیک و پارالمپیک توکیو و دولت ژاپن جلسه اى 
را برگزار کردند و در مورد اقدامات جدید براى جلوگیرى از 

شیوع ویروس کرونا در طول بازى ها به توافق رسیدند.
بر این اســاس همه شــرکت کنندگان الزم است قبل از 
پرواز به ژاپن دو مرتبه تست ویروس کرونا را انجام دهند. 

ورزشکاران و همه کســانى که در نزدیکى با ورزشکاران 
هستند، باید روزانه آزمایش شوند. از سایر شرکت کنندگان 
نیز به مدت سه روز پس از ورود آن ها به ژاپن و هم چنین 

در طول مدت اقامت شان روزانه آزمایش گرفته مى شود. 
همه شرکت کنندگان باید تماس خود با افرادى که بیش تر 
از 14 روز در ژاپن بوده اند و هم چنین ســاکنان ژاپن را به 
حداقل برسانند. همه شرکت کنندگان در بازى ها باید فقط 
از وســایل نقلیه اختصاصى بازى ها استفاده کنند و اجازه 
استفاده از وسایل نقلیه عمومى را ندارند. آنها فقط باید در 
مکان هاى محدودى که اقدامات متقابل با شیوع ویروس 

کرونا در آن ها انجام مى شود، غذا بخورند.

امروز؛ آغاز ثبت نام 
جا مانده ها

دستورالعمل جدید ژاپنى ها 
براى المپیک

ابتالى 8 قالده شیر 
به کرونا 

   ایسـنا | هشـت قـالده شـیر آسـیایى در یکى از 
باغ وحش هـاى هند بـه کرونا ویـروس آلوده شـده اند. 
مسـئوالن این باغ وحش که در جنوب ایالـت حیدرآباد 
واقع است نمونه هاى گرفته شده از این حیوانات را براى 
بررسى هاى بیشتر به آزمایشگاه ارسـال کردند چرا که 
عالئمى از مشـکالت تنفسى در آنها مشـاهده شده بود 
اما شواهدى مبنى بر احتمال انتقال بیمارى از حیوان به 

انسان وجود ندارد.

تولید یک میلیون دوز
 واکسن در ماه

   ایرنـا | مدیر پروژه واکسـن فخرا با بیـان اینکه تا 
اواسط تابسـتان قادر به تولید یک میلیون دوز واکسن 
کرونـا در مـاه هسـتیم، گفـت: امیدواریـم در اواسـط 
تابسـتان به فاز 3 برسـیم و اوایل پاییز واکسیناسیون 
عمومـى را شـروع کنیم. احمـد کریمـى با اسـتقبال 
از فعالیـت شـرکت هـاى مختلـف ایرانـى بـر روى 
پلتفرم هاى مختلف تولید واکسـن کرونـا گفت: االن 
حدود 19 شرکت دانش بنیان در حوزه تولید واکسن کار 
مى کنند و همه پلتفرم هاى تولید آن را در کشور داریم.  
وى در خصـوص میزان تأثیرگذارى واکسـن فخرا در 
مقابله با انواع ویروس هاى جهش یافته نیز گفت: این 
واکسن شاید در مقابله با انواع جهش یافته یک مقدار 

بازدهى آن پایین بیاید.

آگهى تغییرات
 شــرکت راشــا تجارت برین ســهامى خاص به شــماره ثبت 62352 و شناسه ملى 
14008319051 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سیدمصطفى حسینى شلمزارى به شماره ملى 6339534562 
، سیده مریم حسینى شلمزارى به شماره ملى 4610176221 و مدینه حکمى به شماره ملى 
6339540538 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- فاطمه محمدیان دستنائى به شماره ملى 6339761569 بسمت بازرس اصلى و پیمان 
خوش کام طالخونچه به شماره ملى 4640125895 بسمت بازرس على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1131859) 

آگهى تغییرات
شــرکت زاگرس شیمى اسپادان ســهامى خاص به شــماره ثبت 1931 و شناسه ملى 
14004851111 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/01/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - عباسعلى بیگى به کدملى 1198477385 ، 
امین اله بیگى به کدملى 1199162973 ، محمد مهدى بیگى به کدملى 1190042851 و 
عبدالمجید بیگى به کدملى 1198493372 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - سیدمحمدرضا طباطبائیان به کدملى 1198882972 و محمد 
مهدى حاجى هاشمى به کدملى 1199898325 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1131865)

آگهى تغییرات
شرکت کشــت و صنعت دنا کشت سمیرم شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
10541 و شناســه ملى 10260316164 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1400/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بدریه نصیرى به کدملى 
1209264544و نعمت اله نصیرى به کدملى 1209263602و ســارا فرهمند به 
کدملى 1209350491بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. ابوطالب کیانى فر به کدملى 1209264560وســهیال صابرى به کدملى 
1209267519بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1131868)

روى موج کووید-19

ســازمان کنترل و پیشــگیرى از بیمارى آمریــکا دو نمودار 
ساده اى منتشر کرده است که نشان مى دهد افرادى که در برابر 
کووید-19 کامال واکسینه شده اند و افرادى که واکسن نزده اند 
در چه موقعیت هایى مى توانند از ماسک صورت استفاده نکنند.

«روشل والنسکى» مدیر این سازمان با اعالم این رهنمودهاى 
جدید، گفت: اگر کامال واکسینه شده اید و مى خواهید در یک 
دورهمى کوچک در فضاى باز با افرادى که واکســینه شده و 
واکسینه نشده اند شرکت کنید یا در یک رستوران در فضاى 
باز با دوســتان خود از چند خانواده غذا بخوریــد، مى توانید با 
خیال راحت بدون اینکه ماســک بزنید در ایــن دورهمى ها 

شرکت کنید.
بر اساس نمودار سازمان کنترل و پیشگیرى از بیمارى آمریکا، 
افرادى که کامًال واکسینه شده اند مى توانند تقریباً هر کارى را 
در خارج از منزل بدون ماسک انجام دهند، به استثناى شرکت 
در یک مراسم پر ازدحام مانند شرکت در یک مسابقه یا کنسرت 

که در چنین موقعیت هایى باید حتما از ماسک استفاده کنند.
این سازمان محدودیت هاى ماسک زدن را براى افرادى که 
هنوز واکسینه نشده اند نیز اندکى تسهیل و اعالم کرد، افرادى 
که واکسینه نشده اند مى توانند براى ورزش کردن (مانند پیاده 
روى، دوچرخه سوارى و یا دویدن) به همراه اعضاى خانواده 

خود در خارج از منزل از ماسک استفاده نکنند.
همچنین این افراد مى توانند بدون ماســک در دورهمى هاى 
کوچک در خارج از منزل با دوستانى که کامال واکسینه شده اند، 
شرکت کنند. در بقیه موارد سازمان کنترل و پیشگیرى از بیمارى 

آمریکا همچنان بر زدن ماسک به صورت به ویژه زمانى که افراد 
در محل هاى سربسته حضور دارند، تاکید مى کند. 

والنسکى بار دیگر تأکید کرد که اکنون دانش روشن کرده است 
که خطر ابتال به ویروس کرونا در خارج از منزل که تهویه هواى 
نامحدودى دارد، بســیار کمتر از داخل منزل است. وى افزود: 
خطر انتقال ویروس کرونا در فضاى سربسته تقریبا 20 برابر 

بیشتر است.

طبق اعالم ســازمان کنترل و پیشگیرى از بیمارى آمریکا در 
فضاهاى سربسته و در اماکن عمومى افراد هنوز باید ماسک 
بزنند. بر اساس اعالم این ســازمان ورزش و غذا خوردن در 
فضاى سربسته و بطور کلى همه فعالیت هایى که در آن افراد 
ممکن است ذرات ویروســى عفونى بیشترى را در هوا منتشر 
کنند، براى افراد واکسینه شــده ایمن تر از افرادى که واکسن 

نزده اند، نیست.

در چه موقعیت هایى مى توان از 
ماسک استفاده نکرد

سازمان صلیب ســرخ جهانى با هشدار نسبت به 
وقوع فاجعه انسانى در جنوب آسیا خواستار اقدامات 
فورى براى جلوگیرى از افزایــش موارد ابتال به 

ویروس کرونا در این منطقه شد.
در حالى که آمار کلــى مبتالیان ویروس کرونا از 
مرز 20 میلیون نفر در هند عبور کرده است، سازمان 
جهانى صلیب سرخ بر تسریع کمکهاى بین المللى 
براى جلوگیرى از بروز فاجعه انسانى در جنوب آسیا 

تاکید کرده است.
به گزارش این ســازمان، ظرفیت 
بســیارى از بیمارستان هاى نپال 
براى بیماران کرونا تکمیل شــده 
است. شــهرهاى جنوبى نزدیک 
مرز هند نیز دیگر قادر به رسیدگى 
به  تعداد رو بــه افزایش بیماران 
نیستند . شمار مبتالیان به ویروس 
کرونا در نپال 57 برابر در مقایسه 

با ماه گذشته گزارش شده است. 
کشورهاى جنوب آســیا مانند  نپال، بنگالدش و 
پاکستان باالترین رکورد مرگ و میر بر اثر ویروس 
کرونا را ثبت کردند.  ظرفیت بیمارستان ها و مراکز 
درمانى  در بسیارى مناطِق بنگالدش و پاکستان 

کامل شده است. 
نترا پراساد تیمسینا رئیس صلیب سرخ نپال اعالم 
کرد: « در صورتى که نتوانیم موج ابتال به کرونا را 
کنترل کنیم ،آینده اى ماننــد هند در انتظار نپال 
است. تیم هاى داوطلب صلیب سرخ نپال در حال 

کمک رسانى به مبتالیان کرونا هستند.
واکسیناسیون کرونا براى افراد پر خطر در بسیارى 
از کشورهاى جنوب آسیا شروع شده است ولى در 

نپال تنها یک درصد از جمعیت دو دوز واکســن 
دریافت کرده اند.

هند با ثبت حدود 4000 مورد مرگ در 24 ساعت 
به باالترین رکــورد خود از ابتــداى همه گیرى 
ویروس کرونا رسیده اســت. این در حالى است 
که شمار مبتالیان جدید به این ویروس نزدیک

 400 هزار نفر گزارش شده است. 
به این ترتیب بیش از 20 میلیون نفر در کشور یک 
میلیارد و 400 میلیون نفرى هند به این ویروس 

همه گیر مبتال شده اند. در سه ماه گذشته آمار ابتال 
به این ویروس در هند سه برابر شده است درحالى 

که قربانیان آن نیز به 220 هزار نفر رسیده است. 
صندوق کــودکان ملل متحد «یونیســف » در 
گزارش روز سه شنبه اعالم کرد: « موج تازه همه 
گیرى ویروس کرونا در جنوب آسیا  تاثیر نامطلوبى 
بر کودکان خواهد گذاشــت و این مساله باید در 
جهان کنترل شــود. دولت ها باید از قدرت شان 
براى متوقف کردن این فاجعه انسانى استفاده کنند 
و نهادهاى بین المللى نیــز باید بدون فوت وفت 
دست به کار شــوند. موج جدید افزایش کرونا در 

جنوب آسیا جهان  را تهدید مى کند.»

هشدار نسبت به بروز فاجعه انسانى  در جنوب آسیا
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بببا فواید و مضرات مصرف زنجبیل آشنا شوید
زنجبیل با تمام خواصى که دارد مى تواند براى 
افرادى که از بیمارى هاى خاصى رنج مى برند 

مضر نیز باشد. 
اگر همیشه نفخ مى کنید توصیه مى کنیم به چاى خود 
کمى زنجبیل اضافه کنید و یــا اینکه یک تکه  کوچک 
زنجبیل تازه و پوســت کنده بجوید. شما 
همچنیــن مى توانید براى 
جلوگیــرى از نفخ حاصل از 
خوردن حبوبات یک تا دو ورقه  
نازك زنجبیل تــازه را به غذاى 
حاوى این مواد اضافــه کنید. خواهید دید 
که حالت نفختان به میــزان قابل توجهى کاهش پیدا 

خواهد کرد.
نتایج پژوهش هاى متعدد نشان مى دهد که افرادى 
که با شــروع اولین عالئم میگرن یا سردرد زنجبیل 
مصرف مى کنند درد کمترى احساس مى کنند. به خاطر 
اینکه ترکیبات موجود در زنجبیل باعث مســدود شدن 
ترشح هورمون هاى التهاب زا مى شود. نتایج بررسى هاى دیگر 
نیز نشــان مى دهد زنجبیل مى تواند به بهبود و تسکین آرتریت 

کمک کند.
اگر به دلیل ورود یک ویروس به بدنتان و یا حالت تهوع ناشى از 
ماشین گرفتگى و غیره دچار حالت تهوع مى شوید زنجبیل مى تواند 

به دادتان برسد.
به عقیده  محققان افرادى که از آرتروز یا پولى آرتریت روماتوئید 
رنج مى برند و روزانه پودر زنجبیل میل مى کنند درد و تورم کمترى 
در مفاصل خود احساس مى کنند. توصیه مى کنیم مقدارى پودر 
زنجبیل به شیر یا چاى خود اضافه کنید. مى توانید از زنجبیل تازه 

براى تهیه ى غذاهایتان نیز استفاده کنید.
اگر در گذشــته مردم از قحطى، وبا و یا طاعون و غیره مى مردند 
امروزه سرطان بالى جان انسان شــده است. به نظر مى رسد که 
چاره اى جز تالش براى پیشگیرى از ابتال به این بیمارى مهلک نیز 
وجود ندارد. نتایج پژوهش هاى متعدد نشان مى دهد که زنجبیل 
حاوى ترکیباتى است که خواص ضدســرطانى دارند. محققان 
مشــاهده کرده اند که زنجبیل با سلول هاى ســرطانى تخمدان 

مقابله مى کنند.
نتایج بررسى هاى دیگر نیز نشان مى دهد که مصرف زنجبیل تازه 

باعث کاهش التهاب هاى کولون (روده) مى شود.
در خصوص مصرف زنجبیل در دوره  بــاردارى اتفاق نظرى بین 

محققان وجود ندارد. نتایج پژوهش هاى مختلف نتایج مختلفى را 
نیز نشان داده است. برخى از مطالعات نشان مى دهند که رابطه اى 
بین مصرف زنجبیل و سقط جنین وجود دارد. نتایج بررسى هاى 
دیگر حاکى از این است که مصرف این ادویه باعث بروز مشکالت 
و عوارضى در این دوره مى شود. درحالى که بررسى هاى متعدد دیگر 
نشان مى دهد که مصرف زنجبیل در دوره  باردارى نه تنها مشکلى 

به بار نمى آورد بلکه باعث تسکین حالت تهوع نیز مى شود.
به همین دلیل توصیه مى کنیم که شــما قبل از مصرف مکمل یا 
خود زنجبیل با پزشکتان مشورت کنید. چون بسیارى از خانم ها 
براى مقابله با حالت تهوع هاى صبحگاهى از این ادویه اســتفاده 

مى کنند.
در طب ســنتى این اعتقاد وجود دارد که زنجبیل گرمى اســت و 
باعث گرم شدن بدن مى شــود؛ یعنى اینکه باعث مى شود بدن 
گرماى بیشترى تولید کند. امکان دارد این مسئله نیز باعث بروز 
التهاب در دهان و مخاط شده و ایجاد سوزش یا خارش کند. اگر 
شما با مصرف زنجبیل احساس التهاب و سوزش در دهان داشتید 

از مصرف آن بپرهیزید.
نتایج پژوهش ها نشــان مى دهد که زنجبیل به انــدازه  داروى 
اسکوپوالمین یا همان هیوسین موثر عمل مى کند. این دارو که 

بدون نسخه تجویز مى شود و براى پیشگیرى از ماشین گرفتگى، 
دل درد و غیره مصرف مى شود.

نتایج یک پژوهش جدید نشــان مى دهد که پــودر زنجبیل در 
افرادى که از دیابت نوع 2 رنج مى برنــد باعث کاهش قند خون 
مى شود. اگر شما نیز از این بیمارى رنج مى برید و نگران میزان قند 
خونتان هستید با پزشک معالجه  خود در خصوص مصرف زنجبیل 
مشورت کنید. اگر پزشکتان تشخیص بدهد که مصرف این ادویه 
با داروهایتان تداخل ایجاد نکند مى توانید از آن براى کنترل هر چه 

بیشتر قند خونتان استفاده کنید.
توجه داشــته باشــید کــه در برخى مــوارد مصــرف زنجبیل 
مى تواند تأثیر خطرناکى روى میزان انســولین بدنتان داشــته 

باشد.
نتایج یک پژوهش استرالیایى نشــان مى دهد که زنجبیل یک 
ضدانعقاد قوى است که تا حدودى قوى تر از آسپرین نیز محسوب 
مى شــود. در نتیجه مصرف آن بــراى بیمارانى کــه داروهاى 
رقیق کننده  خون مصــرف مى کنند توصیه نمى شــود. به خاطر 
اینکه خطر خونریزى یا کبودى را در آن ها باال مى برد. اگر مشکل 
خونریزى دارید و یا از داروهاى رقیق کننده  خون استفاده مى کنید 

بهتر است از مصرف زنجبیل بپرهیزید.

اسهال یکى از مشکالت دستگاه گوارش است 
که اصوال مواقعى که درگیر اســترس هستید 
دچار ایــن بیمارى مى شــوید و بــه دنبال در 

دسترس ترین راه درمان آن هستید.
بسیارى از افراد به ویژه کسانى که اسهال دارند از 
این موضوع تعجب مى کنند که ماست مى تواند 
دراین شرایط براى آن ها مفید واقع شود. اسهال 
معموال نشانه تغییر درمیکروبیوتاى روده است در 
عین حال مى تواند با استرس یا عفونت خاصى 
نیز همراه باشد. در هر صورت رژیم غذایى نقش 
مهمى در رفع این مشکل دارد که حتى از افزایش 
عارضه هاى جانبى نیز پیشگیرى مى کند اگر چه 

گاهى اوقات مصرف دارو الزامى است.
ماســت با محتواى پروبیوتیکــى، ویتامین و 
مواد معدنى شناخته مى شــود. علیرغم این که 
محصولى لبنى اســت اما براى اسهال مفید به 
نظر مى رسد. چندین شواهد نشان مى دهد که 
در صورتى که اسهال دارید، ماست مى تواند یک 
ماده غذایى مفید باشد به شــرط آن که حاوى 
قند هاى اضافى نباشد. ماســت غذایى مغذى 
و پروبیوتیک اســت که به تعادل باکترى ها در 

دستگاه گوارش کمک مى کند.
یکى از ویژگى هاى اصلى ماست این است که 
داراى محتواى باکتریایى مهمى است (خاصیت 
الکتوباسیلوس). این میکروارگانیسم ها قادر به 
استقرار در دستگاه گوارش هستند که به کاهش 
خطر ابتال بــه بیمارى هــاى متابولیک کمک 
مــى کنند. طبــق تحقیقات منتشــر شــده 
درمجله تغذیه ، مصرف منظم باکترى هاى 
پروبیوتیک به کاهش بــروز دیابت نوع 2 و 
همچنین برخى از انــواع بیمارى هاى قلبى 

عروقى کمک مى کند.
مطالعه منتشر شده بر روى کودکان نشان داد که 
مصرف پروبیوتیک قادر به پیشگیرى و درمان 

اســهال ناشــى از مصرف آنتى بیوتیک است. 
این تحقیق براى بدســت آوردن نتایج بهتر، از 
مکمل ها اســتفاده کــرد. با این حــال براى 
پیشگیرى از بروز آسیب هاى روده اى مى توان 

به طور منظم از ماست مصرف کرد.
استرس ممکن اســت باعث اســهال یا سایر 
اختالالت روده اى شود. مقاله اى که در مجله 
پزشکى منتشر شده است چگونگى رابطه نزدیک 
بین سیستم عصبى مرکزى و دستگاه گوارش را 
توضیح مى دهد. بنابراین تغییر در هریک از این 
دو سیستم مى تواند مستقیما روى سیستم دیگر 
تاثیر بگذارد. به این ترتیب هر فرایند استرس یا 
اختالل عاطفى قادر است خطر ابتال به اسهال 

را بیشتر کند.

عالوه براین ، توصیه مى شود براى کاهش ظهور 
اختالالت عاطفى از فلور روده مراقبت و سبک 
زندگى خود را بهبود ببخشــید. مصرف ماست 
غنى شده با پروبیوتیک مى تواند در برابر تغییرات 

خلقى نقش محافظتى داشته باشد.
ماســت تقریبــا در هربرنامه غذایــى توصیه 
مى شود دلیل این امر نیز تامین پروبیوتیک ها، 
چربى هاى سالم و پروتئین است . عالوه بر این 
ماست کلسیم و ســایر مواد معدنى ضرورى را 
فراهم مى کند که باعث بهبودى شرایط خواهد 

شد.

یک متخصص تغذیه درباره مصرف طالبى در ماه رمضان براى تامین بدن آب 
روزه داران توضیحاتى داد.

نرگس جوزدانى متخصــص تغذیه و رژیم درمانى، دربــاره فواید طالبى در ماه 
رمضان اظهار کرد: 90 درصد طالبى همانند هندوانه آب است، به همین علت در 

تامین آب بدن روزه داران نقش موثرى دارد.
او افزود: ترکیبات یا غذا هایى مانند طالبى، هندوانه و سوپ که حاوى آب هستند 
بعد از اینکه مصرف شــوند در نگهدارى آب بدن نســبت به نوشیدن آب خالى 

ماندگارى بیشترى خواهند داشت.
جوزدانى تصریح کرد: مصرف طالبى در داشــتن استخوان هایى محکم و قوى 
نقش دارد چرا که حاوى فوالت باالیى اســت و باعث مى شــود تا استخوان ها 

تقویت شوند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با بیان اینکه طالبى حاوى ویتامین k است، 
تاکید کرد: ویتامین هاى k و منیزیم و پروتئین موجود در طالبى باعث استخوان 
سازى در بدن افراد مى شود، همچنین فیبر موجود در طالبى به هضم و جذب مواد 

غذایى کمک خواهد کرد.
جوزدانى درباره نقش ویتامین C در طالبى گفــت: ویتامین C موجود در طالبى 

باعث ساخت کالژن شده و سیستم ایمنى را تقویت خواهد کرد. در ضمن افراد 
مبتال به دیابت باید در مصرف طالبى حد تعادل را رعایت کنند.

او با بیان اینکه طالبى میوه اى کم انرژى است، تاکید کرد: همه افراد مى توانند 
حدود یک لیوان از آب طالبى را در وعده هاى غذایى خود بدون اینکه مشکلى براى 
شان به وجود آید قرار داده و آن را مصرف کنند، همچنین میزان محتوى پتاسیم 

موجود در طالبى باعث کاهش فشار خون هم مى شود.
گفتنى اســت که طالبى حاوى مقدار زیادى از مواد مغذى است که مصرف آن 

براى سالمتى بدن مهم است. این میوه سرشار از کربوهیدرات ها (قند)، پروتئین 
 ،B بتاکاروتن، ویتامین هاى ،A و آب بوده و ویتامین ها در طالبى شامل ویتامین
ویتامین C و ویتامین K است. ارزش معدنى این میوه شامل پتاسیم، کلسیم، آهن، 

منیزیم، فسفر و روى است.
در ضمن صد گرم از طالبى صرفا شامل 34 کالرى بوده و عالوه بر  آن، این میوه 

براى رژیم غذایى کاهش وزن مناسب است.

یک روانشــناس بالینى گفت: هرقدر به لحاظ روحى 
تحت تاثیر کرونا قــرار گرفته و دچار افســردگى و 
اضطراب شــویم، این موضوع روى سیســتم ایمنى 
افراد اثر مى گذارد و باعث تضعیف سیستم ایمنى بدن 

مى شود.
حسین بهلولى  با بیان اینکه یک سال و سه ماه از شیوع 
کرونا در کشور مى گذرد، افزود: امروز نسبت به گذشته 
ترس و نگرانى درخصوص این بیمارى و آسیب هایش 
تا حدى کاهش پیدا کرده و همین باعث مى شود با بى 
احتیاطى برخى افراد در انجام پروتکل هاى بهداشتى، 

شاهد موج چهارم و پنجم این بیمارى باشیم.
وى تصریح کرد: حال در شــرایطى هستیم که کرونا 
جهش پیــدا کرده اســت. در این میــان افرادى که 
پروتکل ها را رعایت مى کنند با خبرهاى پى در پى در 

خصوص موج هاى کرونا، دچار شــوك شده و ترس 
وجودشان را فرا گرفته اســت. همین باعث مى شود 

پروتکل ها را با وسواس بیشترى رعایت کنند.
بهلولى با بیان اینکه نمى شــود تاثیر اخبار را در بروز 
اضطراب افراد نادیده گرفت، تاکیــد کرد: این باال و 
پایین شدن ها و خبرهاى بد، به لحاظ روانشناسى براى 
مردم آسیب زا و باعث به وجود آمدن اختالل اضطرابى 

شان شده است.
این روانشناس خاطرنشان کرد: از طرفى عده اى به 
خاطر از دســت دادن عزیزانشان دچار اختالل سوگ 
مى شــوند و همین مى تواند تاثیرات منفى در روحیه 
شــان بگذارد و نتیجه اضطراب باالى افراد در نتیجه 
خبرهاى بد درخصوص این بیمارى یا از دســت دادن 
عزیزانشان یا ترس از ابتال به این بیمارى و...منجر به 

پیک افسردگى در جامعه مى شود.
وى در بخش دیگرى از صحبت هایش با اشاره به نتایج 
قرنطینه بر روى روح و روان افراد ادامه داد: بدون شک 
این موضوع ازنظر خلقى بر روى افراد تاثیر مى گذارد 
و ممکن است دچار افســردگى هاى کوتاه و بلندمدت 
شوند. براى همین باید با آنها کار شود. براى مثال بهتر 
است سازوکارى فراهم شود تا افراد مبتال به کرونا، پس 
از بهبودى تحت نظر روانشناس مهارت هاى شادمانى 

را یاد بگیرد.
وى اضافه کرد: باید این افراد تخلیه هیجانى شــوند، 
چراکه خیلى از آنها دچار ترس از کرونا شده و بایستى 
تکنیک هاى ریلکسى را یاد بگیرند. حتى صحبت کردن 
فرد بهبود یافته با اطرافیــان در جهت تخلیه هیجانى 

مى تواند از میزان اضطراب و استرس وى کم کند.

ثمره  نگران کننده اضطراب و افسردگى ناشى از کرونا

افراد مبتال به زوال عقل نسبت به ترك عادت هاى قدیمى و سازگار 
شدن با روال جدید مشکالت بیشترى دارند.

زوال عقل یک سفر کامًال فردى است که مى تواند منجر به انبوهى 
از اثرات شناختى شده و به همین ترتیب، تجربیات بین افراد متفاوت 
خواهد بود. زوال عقل یک نگرانى جهانى است، اما اغلب در کشور هاى 

ثروتمندتر با امید به زندگى بیشتر دیده مى شود.
هدر پالمر متخصص علوم مغز و اعصاب و مشاور رفاه شناختى در سبک 
زندگى ارشد آمریکا مى گوید: براى ما دشوار است که تصور کنیم جهان 
چگونه ممکن است براى افراد مبتال به زوال عقل تغییر کند. با مشاهده 
تغییر رفتار در هنگام ورود به اتاق تا بى توجهى به گیاهان، زوال عقل 
مى تواند تاثیراتى با اشکال مختلف در زندگى فرد داشته باشد. با این 
حال، با اســتفاده از ابزار ها و روش هاى متفاوت، افراد مبتال به زوال 
عقل هنوز هم مى توانند عملکرد خوبى داشته باشند یا حتى بهتر شوند.
اغلب افراد مبتال به بیمارى آلزایمر یا ســایر بیمارى هاى زوال عقل 
وسایل را در جایى غیر محل اصلى آن قرار مى دهند؛ اگرچه این معضل 
ممکن است در موارد خفیف گیج کننده باشد، اما در موارد حاد مى تواند 
خطرناك باشد. این موارد به طور ذاتى براى برخى از افراد مبتال به زوال 
عقل که هنگام پیاده روى به محیط اطراف خود توجه کمترى دارند، 
مى تواند خطرناك تر باشد که این امر خطر لغزش، زمین خوردن و یا 

صدمه زدن به خود با اشیاى تیز را افزایش مى دهد.
بیمارى نورودژنراتیو نیز مى تواند باعث قاطى شدن روز و شب در نظر 
فرد مبتال شود؛ به گونه اى که آن ها روز روشــن را نیمه شب تصور 
مى کنند و این مى تواند یک چالش خطرناك باشــد. بسیارى از افراد 
مبتال به زوال عقل از رسیدگى به خانه، گیاهان، حیوانات خانگى و حتى 

خود غافل مى شوند.
عکس هاى قبل و بعد ابتال نشــان مى دهد کــه چگونه یک فضاى 
طبیعى زندگى مى تواند براى افراد مبتال به زوال عقل به طرز ترسناکى 
تغییر شکل داده شود. اختالالت شناختى همچنین مى تواند منجر به 
افزایش حساسیت به نور و سایر مشکالت بینایى، از جمله مشکالت 

درك فاصله و عمق شود.
 افراد مبتال به زوال عقل همچنین نسبت به ترك عادت هاى قدیمى 
و سازگار شدن با روال هاى جدید مشکالت بیشترى دارند. براى مثال 

این امر با دادن غذا به حیوانى خانگى که وجود ندارند بروز مى یابد.

دنیا براى فرد مبتال به زوال عقل 
چگونه به نظر مى رسد؟

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى دامى دامپزشکى خراسان رضوى 
گفت: اردیبهشت و خرداد پرخطرترین ماه ها براى رشد و تکثیر کنه عامل انتقال 

بیمارى تب کریمه کنگو، مشترك بین انسان و دام است.
دکتر محمدرضا بهروزیان افزود: انگل هاى خارجى بدن دام عالوه بر خسارت 
اقتصادى که به صنعت دامپرورى وارد مى کنند، مى توانند زمینه ســاز برخى 

بیمارى هاى واگیر دامى مانند تب هموراژیک کریمه کنگو باشند.
وى ادامه داد: تب کنگو یک بیمارى مشترك بین انسان و دام است که در دام ها 

هیچ عالمتى ندارد و از طریق کنه یا گوشت آلوده به انسان منتقل شده و خطر 
مرگ و میر به همراه دارد.

رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــارى هــاى دامــى دامپزشــکى 
خراســان رضوى، عمده تریــن راه هــاى انتقال بیمــارى تــب کریمه به 
انســان را شــامل تماس بــا دام هاى آلــوده، تمــاس با خون و ترشــحات 
الشــه دام آلــوده در زمــان ذبــح، گزش کنــه یا دســتکارى و لــه کردن 
آن، تماس بــا خــون، ترشــحات و نمونه هــاى بافتــى بیمار آلــوده ذکر 

کرد.
وى اقدامات پیشگیرانه در دامدارى ها و سم پاشى دام ها را از جمله راهکارهاى 
موثر در پیشگیرى از بروز بیمارى تب خونریزى دهنده کریمه کنگو دانست و به 
دامداران توصیه کرد با رعایت موازین بهداشــتى از بروز این بیمارى جلوگیرى 

کنند.
 بیمارى تب خونریزى دهنــده کریمه کنگو با گزش کنه اى بــه نام هیالوما به 
عنوان میزبان واســط از دام به دام دیگر انتقال مى یابد یا انسان بطور مستقیم 
توسط گزش کنه آلوده به ویروس، به بیمارى مبتال مى شود که سمپاشى اماکن 
دامى و بدن دام زنده موجب از بین رفتن انگل هــاى خارجى بدن دام از جمله 

کنه مى گردد.

اردیبهشت و خرداد مراقب باشید

ى آب هستند 
ن آب خالى 

حکم و قوى
 استخوان ها 

kمین k است،

ث استخوان 
 و جذب مواد 

ود در طالبى 
ضمن افراد 

 مى توانند 
شکلى براى 
توى پتاسیم 

ه مصرف آن 

4در ضمن صد گرم از طالبى صرفا شامل 34 کالرى بوده و عالوه بر  آن، این میوه
براى رژیم غذایى کاهش وزن مناسب است.

با مصرف طالبى آب بدن خود را تأمین کنیدماست براى اسهال خوب  است  یا بد ؟

یک متخصص ریه گفت: استرس و وسواس یکى از مهمترین دالیلى است که سیستم ایمنى بدن 
را تضعیف مى کند و بدن براى ابتال به کرونا مستعد مى شود.

حمیدرضا انارکى با تاکید بر اینکه در شرایط شیوع بیمارى کرونا افراد سالم باید سیستم ایمنى بدن 
خود تقویت کنند افزود: تغذیه مناسب و استفاده از میوه در وعده هاى روزانه و همچنین خواب کافى 

از جمله مواردى است که نقش مهمى در تقویت سیستم ایمنى بدن دارد.
 این متخصص ریه با تاکید بر اینکه افراد ســعى کنند در مواجهه با ویروس کرونا دچار استرس و 
وسواس نشوند افزود: با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى و استفاده از سبزى جات و میوه ها در 

وعده هاى غذایى سیستم ایمنى بدن خود را تقویت کنند.

راه ورود ویروس کرونا به بدن

کاهش 
کمک 
شــده 
هاى 
22 و
لبى

 داد که 
 درمان 

شد.

بدن به ویروسکرونا

آگهى تغییرات
شرکت راشــا تجارت برین سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 62352 و 
شناســه ملى 14008319051 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1400/01/28 سیدمصطفى 
حسینى شــلمزارى به شــماره ملى 
6339534562 بسمت رئیس هیات 
مدیره ، سیده مریم حسینى شلمزارى 
به شــماره ملــى 4610176221 
بســمت مدیرعامل و عضــو هیات 
مدیره ، مدینه حکمى به شــماره ملى 
6339540538 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب و کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامل 
به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر 
اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1131860)



مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه شــوراى تأمین شهرستان مبارکه با 
اشاره به اقدامات پیشگیرانه این شرکت در راستاى مقابله با شیوع ویروس کرونا 
خاطرنشان کرد: بر خالف افزایش تولید، آمار ابتال به ویروس کرونا در شرکت 

فوالد مبارکه بسیار پایین است.
حمیدرضا عظیمیان گفت: سال 99 براى فوالد مبارکه سال رکوردها شد چراکه 
حدود 74 رکورد در همه بخش ها صورت گرفت؛ رکورد تولید فوالد خام در فوالد 
مبارکه هیچ گاه از 6 میلیون و 450 هزار تن سال 96 عبور نکرده بود اما ساعت 11 
صبح 30 اسفند سال گذشته با همت و همراهى کارکنان شرکت، موفق به عبور 

از رکورد تولید 7 میلیون تن فوالد خام شدیم.
به گفته وى، در زمستان سال گذشــته با توجه به افزایش مصرف برق و گاز در 
کشور، با قطعى 25 روزه برق و گاز در این شرکت، تولید روزانه 23 هزار تن را از 
دست دادیم که اگر این 25 روز هم در حال تولید فوالد بودیم وآن اتفاق نیفتاده 
بود، از رکورد 7/5 میلیون تن تولید فوالد خام هم عبور کرده بودیم که این رقم 

بیش از ظرفیت اسمى تولید 7,2 تن فوالد خام در شرکت فوالد مبارکه است.
وى خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه براى اولین بار توانست در فروردین ماه سال 
جارى به تولید 700 هزار تن تختال برسد، این در حالى است که رکوردهاى قبل 

بین 630 تا 640 هزار تن تولید بوده است.
حمیدرضا عظیمیان میزان فروش محصوالت فوالد مبارکه در سال گذشته را 
قابل قبول ارزیابى کرد و ادامه داد: در سال گذشته براى نخستین بار، 7 میلیون 
و 670 هزار تن بار ورق هاى فوالدى تحویل مشتریان دادیم که این امر موجب 
به وجود آمدن آرامش در بازار شد و خیال تولیدکنندگان را از بابت موجودى مواد 

مورد نیاز تولید راحت کرد.
عظیمیان با بیان این که کار هیچ گاه در فوالد مبارکه تعطیل نمى شود، تأکید کرد: 
سیستم بارگیرى و تحویل بار فوالد مبارکه در تمامى نواحى این شرکت برقرار 
است و خوشبختانه به مسائل معیشتى، رفاهى و ایمنى کارگران توجه ویژه اى 

گردیده است.
وى با اشاره به نظارت و کنترل دستورالعمل هاى بهداشتى على رغم تردد روزانه 

حدود 20 هزار نفر نیروى انسانى در فوالد مبارکه اذعان داشت: با کنترل هاى 
صورت گرفته در راستاى پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا، با اینکه تولید در بیشتر 
نواحى شرکت با افزایش همراه هست، آمار ابتال در این شرکت بسیار پایین است.
وى متذکر شد: هزینه هایى در دوران دفاع مقدس براى ساخت و تأسیس شرکت 
فوالد مبارکه خرج شده حاال باید در راستاى انجام مسئولیت هاى اجتماعى مثل 
کمک به زلزله زدگان، ســیل زدگان و در حال حاضر کمک به نابودى ویروس 

کرونا به مردم بازگردد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مشکالت کمبود آب اصفهان و کاهش 
میزان آب موجود در سد زاینده رود، اضافه کرد: فوالد مبارکه در راستاى کمک به 
اجراى مصوبه تأمین خسارت کم آبى کشاورزان و حمایت از کشاورزان اصفهانى، 
100 میلیارد تومان به ستاد مربوط در استاندارى اصفهان کمک کرد تا بخشى از 

مشکالت این عزیزان برطرف گردد.

مدیرعامل فوالد مبارکه :

آمار تولید در فوالد مبارکه باال و
 آمار ابتال به کرونا پایین است

شش اثر موســیقى به نام هاى«نقاش دنیا» ، 
«نواى بهاران» ، «بیشه عشــق» ، «با تو آروم 
ترم» ، «تــو هوادارمى» و «اشــک و لبخند» 
در واحد شعر و موســیقى مرکز اصفهان تولید 

شده است.
 قطعه موســیقى «نقاش دنیا» به آهنگســازى 
امیر رجبــى ، تنظیــم اســفندیار جهانگیرى، 
شــعر جواد الماســى و خوانندگى اکبر اخترى 
در ســاختار محلــى درى ، قطعــه موســیقى 
«نــواى بهــاران» بــه آهنگســازى و تنظیم 
محمود ســیدهندى ، شعر محســن جعفرى و 
خوانندگى مســعود رزاز زاده در ســاختار سنتى 
و قطعه موسیقى«بیشــه عشــق» با شعرى از 
ادیب نیشابورى، آهنگســازى و تنظیم رحمت 

ا... وطندوســت و خوانندگى محمد اســالمى 
در ســاختار ارکســترال تولید و تصویب شده

 است.
همچنین قطعه موســیقى«با تو آروم ترم » به 
آهنگســازى مهدى گمار ، خوانندگى مهرداد 
میر سعیدى ، تنظیم مهدى نادى صفایى و شعر 
محمد کاظمى ، قطعه موسیقى «تو هوادارمى» 
به آهنگسازى مهدى گمار ، تنظیم مهدى نادى 
صفایى ، خوانندگى مهرداد میر ســعیدى و شعر 
احسان رعیت و قطعه موسیقى «اشک و لبخند» 
با شــعرى از ایرج قنبرى ، آهنگسازى و تنظیم 
محمدرضا چراغعلى و خوانندگى محمد صابرى 
در ساختار پاپ تولید و تصویب شد و آماده پخش 

از شبکه هاى استانى و سراسرى مى باشد.

سراى نوآورى اتاق بازرگانى اصفهان و دانشگاه به 
منظور برقرارى تعامل هر چه بیشتر میان صنعت 
و دانشگاه اقدام به تشــکیل جلسه اى با حضور 
مشاورعالى رئیس اتاق بازرگانى اصفهان، رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان، مدیرعامل 
شهرك صنعتى جى، معاون صنایع کوچک شرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان و اعضاى 

شوراى راهبردى سراى نوآورى نمود.
در این جلســه على کرباســى زاده، مشاورعالى 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با بیان اینکه با وجود 
توسعه در حوزه هاى مختلف کشور، متاسفانه این 
توسعه ها بعضا ناپایدار بوده است، افزود: در حوزه 
علمى نیز ایران 11 برابر میانگین جهانى رشــد 
داشته است اما این رشــد علمى بر مبناى تعداد 
دانشــگاهها، هیأت هاى علمى، دانشــجویان، 

مقاالت و پایان نامه هاى ارائه شده بوده است .
عضو شوراى مرکزى سراى نوآورى اتاق بازرگانى 
اصفهان و دانشــگاه هدف از شکل گیرى سراى 
نوآورى را ایجاد ســاختارى بــراى بکارگیرى 
سرمایه هاى علمى و امکانات و تجهیزات دانشگاه 
در راستاى تربیت نیروى انسانى کارآمد با هدف 

حل مساله از صنایع، بازار و بخش خصوصى بیان 
و تصریح کرد: دانشگاه رکن توسعه هر کشور است 

ولى خروجى آن باید در راستاى نیاز بازار باشد. 
در ادامه پیام نجفى، رئیس دانشگاه آزاداسالمى 
استان اصفهان  تاکید کرد ســراى نوآورى اتاق 
بازرگانى و دانشگاه در پى آن است که با نظارت 
دقیق معضل دیرینه ارتباط صنعت و دانشگاه تا 

حد زیادى حل شود. 
حسن کلباسى، مدیرعامل شهرك صنعتى جى 
نیز از اعالم آمادگى این شهرك براى همکارى با 
دانشگاه ها به منظور اجراى طرح هایى در راستاى 

پیشرفت صنایع مستقر در این شهرك خبر داد. 
بهنازیزدى،معــاون صنایــع کوچک شــرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان نیز از اعالم 
آمادگى این مجموعه براى حمایت از طرح هاى 
پژوهشى دانشگاه ها و حمایت از پایان نامه هاى 
کاربردى درمقطع کارشناسى ارشد و دکتراخبر داد. 
وى تاکید کرد: شرکت شــهرك هاى صنعتى از 
خدماتى که منجر به انعقاد قرارداد در راستاى رفع 
مشکل از صنعت در دو حوزه عارضه یابى و بهبود 

شود حمایت خواهد کرد.   

مدیر خانه نوجوان با بیان اینکه طرح ”به وقت نوجوانى“ 
به مدت دو ســال اســت که در حال اجراست، گفت: در 
سال 99 با وجود شیوع بیمارى کرونا، این طرح توانست 
با تالش هاى شبانه روزى دست اندرکاران و نیز حمایت 
مسئوالن و حضور گرم و پرشور نوجوانان و خانواده هاى 
آنان به کار خــود ادامه دهد و آمار بســیار خوبى را به جا 

بگذارد.
صفیه سادات موسویان افزود: این طرح در تمام مناطق 
شــهر اصفهان در دو بخش اجراى کانون هاى آموزشى 
و پاتوق هاى فرهنگى فعالیت مــى کند که کانون هاى 
آموزشى طرح در قالب نقاشــى، آواها و نواها، تئاتر، کافه 
کتــاب، گل و گیاه، فن بیان، شــعر و ادبیــات، عصرانه 

خوشمزه، فیلمسازى و بازى و سرگرمى فعال هستند.
وى تصریح کرد: نوجوانان در کانون هاى آموزشى پس 
از استعدادیابى، آموزش داده شده و به کارآفرینى نزدیک 
مى شوند که خروجى بسیار خوبى هم داشته که مى توان به 
طور مثال به خروجى کانون فن بیان مجرى هاى صدا و 
سیما، مجرى هاى برنامه هاى اصلى و رسمى سازمانى و 
برون سازمانى و همچنین آماده کردن نزدیک به 50 تئاتر 
توسط کانون تئاتر  و ارائه در مسابقات و برنامه هاى برون 

مرکزى اشاره کرد.
مدیر خانه نوجوان گفت: کانون فیلم ســازى نیز یکى از 
کانون هاى بسیار پرکار است که تمامى تدوین ها، فیلم 
بردارى ها و ســاخت فیلم هاى کوتاه از صفر تا صد را بر 

عهده دارد.
 وى تصریح کرد: اختتامیه این طرح با عنوان ”المپیاد به 
وقت نوجوانى“ با حضور فریده روشن رئیس کمیسیون 
فرهنگى و ورزشى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان، 
محمد عیدى رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان و مســئولین فرهنگى و هنرى این 
سازمان به صورت پخش زنده از باغ گلها براى نوجوانان و 
خانواده هایشــان در داخل منزل برگزار شــد که تمامى
 رشته هاى آموزشى کانون ها به انضمام تمامى نوجوانان 
سطح شهر مرتبط با کانون خود مسابقه دادند و در پایان 
داورى توسط مربیان و داوران متبحر انجام و جوایز نفیسى 

به برگزیدگان اهدا شد.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد 
امام خمینى(ره) اســتان اصفهان از افزایش 15 
درصدى مشاوره و آموزش به مددجویان کمیته 

امداد در اصفهان خبر داد.
هادى بنایى اظهار داشت: با توجه به شیوه هاى 
زندگى نوین، افراد با اســترس ها و فشــارهاى 
زیادى مواجه هستند و مشاوره خانواده فرآیندى 
اســت که راه کارهاى مناســب براى سازگارى 
افراد با این شــرایط و مدیریت استرس را فراهم 

مى سازد.
وى گفت: از آنجا که گاهى اوقات مشــاوره اثر 

دیر بازده دارد و آســیب هــاى اجتماعى روز به 
روز در اشکال مختلف زندگى افراد را تحت تاثیر 
قرار مــى دهد، کمیتــه امداد در ســال جارى؛ 
مشــاوره و آمــوزش هــاى خــود را بــراى 
مددجویــان و خانــواده هاى تحــت حمایت 
به صــورت جامع تــر برنامــه ریــزى نموده 

است.
بنایى اظهار داشت: در ســال قبل، 16741 نفر 
مشاوره و 17355 نفر از آموزش بهره مند شدند 
که نسبت به سال 98 رشــد 15درصدى داشته 

است.

تولید 6 اثر موسیقى درصداوسیماى 
مرکز اصفهان

سراى نوآورى اتاق بازرگانى اصفهان و 
دانشگاه، بسترى براى حل مسئله صنایع 

برگزیدگان المپیاد 
«به وقت نوجوانى» 

معرفى شدند

افزایش 15 درصدى مشاوره و آموزش 
به مددجویان کمیته امداد 

به همت کارکنان مخابــرات منطقه اصفهان، 
ظرفیت واگــذارى اینترنت ثابــت مخابرات در 
شهرك گلســتان شهرستان خوانســار توسعه 

یافت.
در راستاى توسعه ارتباطات روستایى و افزایش 
رضایتمندى مشــترکین با نصب و راه اندازى 
تجهیزات اینترنت پر سرعت ADSL، در شهرك 

گلستان شهرستان خوانسار ، ظرفیت واگذارى 
اینترنت پر سرعت ثابت در این منطقه افزایش 

یافت.
گفتنى است متقاضیان اینترنت در منطقه مذکور 
از این پس مى توانند با مراجعه به اداره مخابرات 
و یا دفاتر فروش نســبت به ثبت نام ســرویس 

اینترنت پرسرعت ADSL اقدام نمایند.

توسعه اینترنت ثابت مخابرات در خوانسار

بپرهیــزاز آنکــه مرگ تــو فــرا رســد در حالى کــه از 
پروردگارت گریزان و در دنیاپرســتى غرق باشــى. از 
همنشــینى با فاســقان بپرهیز که شر به شــر مى پیوندد، 
خدا را گرامى دار و دوستان خدا را دوست شمار و از خشم 

موال على (ع)بپرهیز که لشکر بزرگ شیطان است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اْجَعْلنى فیِه محبًّا ألْولیائَِک وُمعادیًا ألْعدائَِک ُمْسَتنًّا بُِسنِّه خاتَِم 

اْنبیائَِک یا عاِصَم ُقلوِب النّبییّن.
خدایا! قرار بده در این روز مرا دوست دوســتانت و دشمن دشمنانت و 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىپیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت، اى بازدارنده دل هاى پیامبران.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

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

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

واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/03/08 در سامانه فوق بارگذارى نمایندو همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف-ضمانت نامه )
خودرا به نشانى: اصفهان - خیابان جى شرقى - امور برق منطقه ده -دبیرخانه ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت 

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

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122852- 031واحد  مناقصات آقاى سیدین و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122840 دفتر امورمهندسى تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکز تماس 41934-021،دفتر ثبت نام :88969737-021و 85193768-021 تماس 
حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* مناقصه گران جهت به روز رسانى مدارك و فعالیت هاى خود،در سامانه برون سپارى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى: https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند . (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن32241153 آقاى امیرانى  تماس 

حاصل فرمایید)
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر واصالح در اسناد مناقصه را تا 72ساعت قبل از بازگشایى پاکتها براى خود محفوظ 

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

عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

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

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

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

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد) 
تاریخ توزیع موضوع مناقصه 

دفترچه 
مهلت تهیه 

دفترچه 
آخرین مهلت 
تحویل پاکات 

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه 

مبلغ تضمین 

400140132000093884000002

عملیات نیرورسانى 
،توسعه و نوسازى 

،بهینه سازى و 
روشنایى معابر در 
محدوده امور برق 

منطقه 10

1400/02/191400/02/261400/03/081400/03/09365/000/000


