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عالئم درگیرى ریه در کرونا را بشناسیمفردا طوفان اصفهان را در مى نورددتلویزیون پشت رامبد جوان درآمدکاهش 20 درصدى قیمت موبایل باشگاه مس شایعه تبانى را رد کرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نمک 
سیستم ایمنى

 را ضعیف مى کند!

اینترنت 5G در آستانه ورود به اصفهان 
3

3
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حمله کرونا به ایران
این بار از راه دریا!

با تور مجازى از موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان 

بازدید کنید

اعالم زمان و محل اعزام 
مشموالن در اصفهان

5

جغرافیاى 
فرونشست زمین 

در اصفهان

رژیم  غذایى پرنمک رابطه  مستقیمى با بروز مشکالت مختلف 
مثل بیمارى هاى قلبى عروقى و اختالل در سیستم ایمنى دارد. 

مصرف بیش از اندازه  نمک مى تواند مقدار انرژى سلول هاى 
سیستم ایمنى را کاهش بدهد و مانع از عملکرد عادى آنها 

بشود. مصرف مقادیر زیاد سدیم در حالت کلى رابطه ...

مدیر کل زمین شناسى مرکز اصفهان گفت: گسترش 
روز افزون شهرنشینى و مهاجرت و از طرفى افزایش 
قیمت مسکن و زمین در کالنشهر اصفهان در سال هاى 
اخیر باعث شد تا جمعیت زیادى در شمال اصفهان مانند 
شهرستان برخوار ساکن شــوند و خانه سازى در آنجا 
رشد پیدا کند درحالى که فرونشست در این مناطق بیداد 
مى کند. او  به ساخت و ساز بى حد و حصر در برخى از 
محله هاى کالنشهر اصفهان نیز اشاره و اضافه کرد: به 
عنوان مثال فرونشست زمین در برخى از خیابان هاى 

«خانه اصفهان» در شمال کالنشهر...

4

فعاالن طال و فلزات گرانبهاى فعاالن طال و فلزات گرانبهاى 44  استان در راه اصفهان  استان در راه اصفهان
اولین نمایشگاه سال اولین نمایشگاه سال 14001400 پنجم خرداد افتتاح مى شود پنجم خرداد افتتاح مى شود

3

مدیر مخابرات منطقه اصفهان اعالم کرد

سپند امیرسلیمانى:

 بازیگران فقط در فحش 
خوردن اولویت دارند!

سروش دوباره آقاى پاس لیگ برتر
هافبک خالق و بازیساز طالیى پوشان اصفهانى به روند درخشان خود در گلزنى 

براى سپاهان ادامه داد.
روى فرم ترین ســروش رفیعى فصول گذشته این روزها در 
ترکیب سپاهان با هدایت محرم نویدکیا به چشم مى آید؛ سروش حاال با گلى که در بازى 
مقابل مس براى گئورگى ولسیانى ساخت، بهترین پاسور لیگ بیستم شد و از احمدرضا 

زنده روح و مهدى قائدى در جدول برترین گلسازان لیگ با 6 پاس گل پیشى گرفت...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خانه اصفهان، ورزشگاه نقش جهان، 
شهرك هاى صنعتى، فرودگاه و... در 

معرض خطر جدى است

با سگ هاى ولگرد 
در اصفهان چگونه 
برخورد مى شود؟

صرفه جویى در مصرف آب شرب ضرورى است
3

درخشش ادامه دار پدیده جوان سپاهاندرخشش ادامه دار پدیده جوان سپاهان

هر هر 5050 دقیقه از یاسین  دقیقه از یاسین 
گل یا پاس گل ببینید!

شهردارى سده لنجان باستناد مجوز شماره 892/ش/99   مورخ 1399/12/04  
شوراى محترم اسالمى  شــهر درنظردارد قطعه زمین واقع در اراضى تفکیکى 
جنوب به مســاحت 1200متر مربع با کاربرى  آموزشى را براساس قیمت گذارى 
کارشناس رسمى دادگسترى از قرار هر متر مربع 4/500/000ریال  از طریق مزایده 
به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.(زمین مورد نظر غیر قابل تفکیک و تغییر

کاربرى بوده وصرفا با کاربرى آموزشى قابل  واگذارى میباشد.)
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روزشنبه مورخ 1400/03/08 مهلت 
دارند جهت اخذ اسنادمزایده و کسب اطالعات بیشتر به ساختمان شهردارى 

مراجعه ویا با شماره تلفن 031-52432323
تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم  

حسین ناظم الرعایا  -شهردارسده لنجان                         

چاپ دوم

م.الف:1134022

 آگهى تجدید مزایده عمومى

ابوالفضل توکلى - شهردار زاینده رود

نوبت دوم

م.الف:1133975

شهردارى زاینده رود درنظردارد نسبت به تجدید مزایده عمومى طبق 
مشخصات زیر اقدام نماید.

1- موضوع مزایده :فروش تعداد 10 پالك مسکونى واقع در محله کله 
مسیح ویک پالك مسکونى 

واقع در محله بابا شیخعلى شهر زاینده رود 
2-واریز 5٪قیمت کارشناسى بابت سپرده شرکت در مزایده 

3-درصورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهردارى 
ضبط مى گردد.

4-زمان ومحل دریافت اسناد مزایده :از روز شنبه مورخ 1400/02/25 
از طریق سامانه ستاد

5- مهلت تحویل پیشنهادات :روز شنبه مورخ 1400/03/08
6- تاریخ گشایش پاکت ها :روز یکشنبه مورخ 1400/03/09

7-کلیه اطالعات مربوطه در اســناد مزایده و سامانه ستاد بارگذارى 
گردیده است .

آدرس اصفهان :شهرستان لنجان -شهردارى زاینده رود
نمابر:03342663858              تلفن:03342663855-7

آگهى مزایده عمومى

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان -کمیسیون معامالت

نوبت دوم

م.الف:1135801

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد درراستاى ماده 5قانون الحاقى برخى مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت و آیین نامه اجرایى آن امالك و مستغالت خودرابه شرح ذیل از طریق مزایده 
عمومى اجاره دهد .

داوطلبان شرکت در مزایده مى توانند از تاریخ نشر آگهى به مدت 3روز براى دریافت اسناد مزایده به نشانى:اصفهان خیابان هزار جریب سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اداره امور پیمانها و قرار دادها - مراجعه 
فرمایند.شماره تماس 37913251

شماره نام ملکردیف
عرصه (متر پالك ثبتى کاربرىمزایده

مربع )
اعیان مترمربع

توضیحاتنشانى میزان اجاره (ریال)
سایر ساختمان

1
ساختمان 

مرکز شهید 
باهنر فریدن

-11/19411951618و664انبار1400/03
سال اول ماهیانه 15/000/000 
سال دوم ماهیانه 17/000/000 
سال سوم ماهیانه 19/000/000

فریدن- خیابان 
مطهرى- جنب 

شهردارى 

فعالیت هاى مرتبط 
با فرآورى محصوالت 

کشاورزى
شرایط :پذیرش شرایط سازمان در خصوص اصالح وتعمیرات و بهینه سازى ساختمان 

شرکت عمران ومسکن اصفهان در نظردارد ازطریق برگزارى فراخوان عمومى نسبت به تکمیل 
لیست پیمانکاران /مشاوران خود اقدام نماید:

متقاضیان واجد شرایط مى توانند ازروز سه شــنبه مورخ 1400/02/28 لغایت روز شنبه مورخ  
 www.maskanesfahan.ir 1400/03/08 از طریق مراجعه به ســایت شــرکت بــه آدرس
بخش  مناقصات ومزایده ها نسبت به تهیه اســناد اقدام ومدارك خودرا حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز چهارشــنبه  مورخ 1400/03/12 به دبیرخانه شــرکت عمران ومســکن اصفهان به 
نشانى:اصفهان،میدان فیض  ،ابتداى خیابان آپادانا اول ،روبروى اداره پست ،بن بست قدر،طبقه 

همکف به کدپستى 8165875841  تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند .
تلفن :36622001-031  ( داخلى 115)

درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با داخلى 157  تماس حاصل فرمایید.

آگهى فراخوان عمومى
 شناسایى پیمانکاران /مشاوران

شرکت عمران ومسکن اصفهان

شرکت عمران ومسکن اصفهان در نظر دارد 
1-خردایش و بارگیرى سنگ الشه بوســیله بیل مکانیکى با پیکورفابریک و حداقل خط 

9وسال ساخت  2017
2-دپو کردن و بارگیرى خاك تونان بوسیله بیل مکانیکى با حداقل خط 9 و سال ساخت 2017

خودرا از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید:
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 لغایت روز سه شنبه 
مورخ 04 /1400/03با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران ومسکن اصفهان مراجعه 
و نسبت به خرید  اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خودراحداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1400/03/08 به  دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان به نشانى ،اصفهان ،میدان 
فیض ،ابتداى خیابان آپادانا اول،روبروى اداره پست ،بن بست قدر ،طبقه همکف به کدپستى 
8165875841 تحویل و یا از طریق پست  سفارشى ارسال نمایند .تلفن :031-36622001 

داخلى (115)

آگهى مناقصه عمومى

شرکت عمران ومسکن اصفهان
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به تازگى خبرهایى از عرضه گوشــت گوزن و الکچرى 
بازى ها در ایران که به مصرف گوشت این حیوان نیز کشیده 
شده است به گوش مى رسد. گفته مى شود تولیدکنندگان 
ســوادکوهى و کرجى قیمت فروش هر کیلوگرم گوشت 
گوزن را بین 150 تا 200 هزار تومــان برآورد کرده اند و با 
این قیمت ها عرضه مى کنند. البته قیمت باال و به اصطالح 
الکچرى بودن این نوع گوشت باعث شده تا این گوشت در 

داخل کشور بازار محدودى داشته باشد.
به گفته متخصصان پرورش دام در کشــور، پرورش این 
گوشت براى صادرات اصًال به صرفه نیست چرا که دام در 
ایران باید با خوراك وارداتى تأمین شود اما کشورهاى دیگر 

با داشتن جنگل ها و مراتع وسیع و خوراك طبیعى گوشت 
مورد نیاز خود را تولید مى کنند.

اما هم اکنون برخى از سایت هاى فروش گوشت در ایران، 
گوشت گوزن را به قیمت گزافى به فروش مى رسانند. البته 
طبق گفته رئیس ســابق اتحادیه دامداران نمى توانید در 
واحدهاى صنفى به خرید گوشــت گوزن بپردازید چرا که 
در این واحدها گوشــت این حیوان پیدا نمى شود. او ادامه 
مى دهد آنچه به صورت غیرقانونــى در مراکزى به غیر از 
واحدهاى صنفى عرضه مى شود گوشت گوزن هایى است 
که به صورت غیرقانونى شکار شده اند و با قیمت بسیار باال 

به فروش مى رسند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اظهار کرد: یک 
مشکل مهمى که در کشور وجود دارد رواج اسناد عادى 
است، اغلب معامالت با این اسناد صورت مى گیرد و زمینه 
جرایمى از جمله پولشویى، فرار مالیاتى، فروش مال غیر و 

تغییر کاربرى را فراهم مى کند.
ذبیح ا... خداییان  در مــورد خرید و فروش خودرو و ثبت 
رسمى آن یادآور شــد: نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر 

اسناد رسمى صورت گیرد.
وى ادامه داد: در این قانون مشخص شده که قبل از صدور 
سند رسمى باید از نیروى انتظامى براى تعویض پالك 
و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعالماتى انجام و بعد 

سند رسمى در دفاتر اسناد رسمى تنظیم شود ولى برخى 
گفتند که دیوان عدالت ادارى این قانون را نســخ کرده 
اســت، در حالى که دیوان عدالت ادارى صالحیت نسخ 

قانون را ندارد.
رئیس سازمان ثبت اســناد و امالك کشور با بیان اینکه 
برگ ســبزى که در نیروى انتظامى صادر مى شود سند 
عادى است نه رسمى، گفت: در سال گذشته، نزدیک به 
79 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمى خودرو تشکیل 
شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادى براى 
نقل و انتقال خودرو با مشکالتى مواجه و ناچار به طرح 

دعوى در محاکم شده بودند.

عرضه گوشت گوزن با 
قیمت هاى نجومى در ایران

برگ سبز خودرو 
سند رسمى نیست!

خطر درشرق
ئیــس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان |
مرکز مدیریت شــبکه وزارت بهداشت در مورد 
احتمال بروز پیک پنجم کرونا در کشور تصریح 
کرد: با توجه به کاهش بیمارى و ســیر نزولى 
بیمارى در کشــور اما یک خطر وجود دارد و آن 
این اســت که شهرهاى شــرقى ما در معرض 
درگیرى ویروس هندى هســتند. جعفر صادق 
تبریزى افزود: فعالیت هاى تجارى و رفت و آمد 
در مرزهاى شرقى همچنان ادامه دارد و این روند 

ممکن است موجب بروز موج پنجم کرونا شود.

ادعا هاى تازه 
درباره لیال حاتمى

 ... حمید نعمــت ا   روزنامه خراسان |
نویسنده و کارگردان تیزر تبلیغاتى پرحاشیه لیال 
حاتمى بوده که  با حاتمى در ســینما سه تجربه 
همکارى داشته است. همچنین پس از انتشار این 
تبلیغ حاال بحث درباره دستمزد این بازیگر سینما 
براى این ویدیو باالگرفته و عده اى دســتمزد 

حاتمى را 15 میلیارد عنوان نموده اند. 

سانسور 
بعد از 1000 بار پخش!

  برترین ها |ماه رمضان امسال، 16 سال 
پس از پخش سریال «متهم گریخت» ساخته 
رضا عطاران، شبکه تماشــا براى چندمین بار 
این سریال را بعد از افطار پخش کرد و یک شنبه 
شب قسمت آخر آن همراه با سانسور به نمایش 
درآمد. سکانس رقص دسته جمعى بازیگران که 
با افتادن کفش رضا عطــاران در جوى آب آغاز 
مى شود، از جمله بخش هاى شاد و خاطره انگیز 

این سریال بود که در این قسمت سانسور شد.

شگفتانه!
در قسمت اخیر برنامه «ترانه    ایران آرت |
باران» که از شبکه شما پخش مى شود، مجرى 
این برنامه در حالى پرویز مشــکاتیان را «استاد 
نازنینم» مى خواند که در ادامه به مناسبت سالروز 
تولدش براى این هنرمند فقید آرزوى سالمتى 
و نواختن ســنتور مى کند!   نکتــه اى که جاى 
تأسف دارد این اســت که«ترانه باران»  برنامه 
تخصصى موسیقى در صداوسیماست و انتظار 
مى رود مجرى چنین برنامــه اى حتمًا بداند که 
استاد سنتور ایران سال هاست که در قید حیات 
نیست. مشکاتیان شــهریور 1388 دار فانى را 

وداع گفته است.

دربى مرگبار شد
هــوادار   5   روزنامه خبرورزشى |
پرسپولیس که در شــادى هاى خیابانى پس از 
دربى حضور داشتند، بر اثر تصادف جان خود را 
از دســت دادند و خانواده هاى بسیارى را عزادار 
کردنــد. از اتفاق عجیبى که بــراى پنج هوادار 
پرسپولیس پس از دربى رخ داده خبر دقیق ترى در 
دست نیست اما باید پرسید واقعًا چرا یک شادى 
خیابانى بخاطر فوتبال باید چندین و چند خانواده 

را عزادار کند؟

احضار سخنگوى اورژانس 
براى مجتبى خالدى، ســخنگوى    رکنا |
اورژانس کشور که خبر فوت آزاده نامدارى و دبیر 
اول سفارت سوییس در ایران و چند پرونده دیگر 
را اطالع رسانى کرده و در خصوص علت مرگ 
این پرونده ها، نظریه خودکشى را مطرح کرده بود 
از سوى دادسراى امور جنایى اعالم جرم صادر 
شد. با توجه به اینکه اظهار نظر درخصوص علت 
مرگ توسط قاضى پرونده صادر مى شود و هیچ 
شــخص یا ارگان دیگرى نمى تواند به صورت 
ماهوى اظهار نظــر قضایى کنــد، اعالم نظر 
علت مرگ در صالحیــت مجتبى خالدى نبوده 

 است.

هشدار 8 روزنامه به روحانى 
«اطالعــات»،  روزنامه هــاى    برترین ها |
«همشهرى»، «جمهورى اسالمى»، «دنیاى اقتصاد»، 
«شرق»، «اعتماد»، «سازندگى» و «هفت صبح» در 
سرمقاله اى مشترك در شماره دیروز خود نوشتند: «ما به 
نمایندگى از مردمى که صدایشان در هیاهوى رویداد ها 
گم شده است، درباره مهمترین و حیاتى ترین موضوع 
زندگى این روز ها هشدار مى دهیم؛ تأمین و توزیع واکسن 
باید اولین مأموریت همه دستگاه هاى حاکمیتى باشد... 
ما از رئیس جمهور به عنوان مقام اول اجرایى کشــور 
درخواست داریم هرچه سریع تر کمیته اى ملى متشکل 
از دولت، بخش خصوصى و نهاد هاى مدنى را مسئول 
بررسى موضوع تأمین فورى واکسن و برنامه ریزى براى 

توزیع شفاف و تزریق پرشتاب آن کند...»

فکر نکنم پیشنهاد شود
رضــا پورحســین، مجرى    سینما روزان |
مناظرات انتخاباتى پرحاشیه سال 88  که مدیریت شبکه 
4 را هم برعهده داشته درباره احتمال اجراى مناظرات 
1400 توسط او به روزنامه «فرهیختگان» گفت:  فکر 
نمى کنم اجراى مناظرات 1400 پیشنهاد شود. البته در 
مناظره هاى 92 و 96 در اتاق فکر دخالت داشتم. چهره 
و حالم به اجراى این برنامه نمى خورد. آدم باطراوت و 

جوانى الزم است.

بلد نیستم...
این روزها که بــازار انتخابات ریاســت    صبا |
جمهورى داغ اســت کم کم این موضــوع هم مورد 
گمانه زنى قرار مــى گیرد که چه کســانى فیلم هاى 
تبلیغاتــى نامزدهاى مطــرح را مى ســازند. در اولین 
شنیده ها گفته مى شد که مسعود ده نمکى فیلم تبلیغاتى 
حجت االسالم ابراهیم رئیسى را مى سازد. اما وى تأکید 
کرد که پیشــنهادى از طرف ستاد رئیسى به وى نشده 
است. ده نمکى گفت: از طرف ستادهاى دیگر نامزدها 
پیشنهاد شده است ولى من اصوًال فیلمسازى انتخاباتى 
بلد نیستم اما مى دانم به مستندسازان دیگرى سفارش 

کار شده است.

صندلى را پس نمى دهند 
محمدجــواد آذرى جهرمــى، وزیر    انتخاب|
ارتباطات در کانال خود در یادداشــتى نوشــت: نسل 
انقالبیون (بیش از 55سال سن) که حاال سهمشان به 
حدود 15 درصد از کل جمعیت ایران رسیده است؛ هنوز 
حدود 85 درصد پست هاى مدیریتى را در اختیار دارند و 
نسل هاى بعدى حتى نماینده اى براى کاندیدا شدن هم 
در اختیار ندارد. نسلى که احتماًال به غیر از قدرت در ثروت 
هم غلبه سهمشان چشمگیر است. نسلى که تاکنون نه 
حاضر بوده اند صندلى به دیگر نسل ها و فرزندان خود 
بدهند و نه ســهمى براى ارزش ها و نگرش هاى آنان 

قائل شوند.

فعًال  آسوده باشید!
حجت االسالم والمســلمین مسیح    انتخاب |
مهاجرى، مدیرمسئول روزنامه «جمهورى اسالمى» 
نوشــت:  از هفت نظامى که قرار بود داوطلب ریاست 
جمهورى شوند، یک نفر که درشت ترین دانه شان بود 
ثبت نام نکرد و شش نفر دیگر به صحنه آمده اند. با توجه 
به آنچه از سیره شــوراى نگهبان مى دانیم، تعدادى از 
این شش نظامى رد مى شــوند و باقیمانده نیز شانسى 
براى رأى آوردن نخواهند داشت. بنابراین از هم اکنون 
مى توان بابت تسلط مستقیم نظامیان بر قوه مجریه در 
چهار سال آینده آسوده خاطر بود. براى بعد از آن هم خدا 

بزرگ است.

تکذیب شد
دفتر آیت ا... نورى همدانى    خبرگزارى حوزه |
در اطالعیه اى، استفتا از این مرجع تقلید درباره فروش 
کلیه براى مخارج ازدواج را تکذیب کرد. روز یک شنبه 
شایعه اى مبنى بر اینکه آیت ا... نورى همدانى فروش 
کلیه یا اعضاى بدن در شــرایط مخارج ازدواج را جایز 

دانسته در فضاى مجازى منتشر شده بود.

خبرخوان

یک کشتى پانامایى از مبدأ آلمان به بندر امام خمینى (ره) به 
دلیل مثبت شدن تست کروناى چهار خدمه هندى آن اجازه 
پهلوگیرى در این بندر را دریافــت نکرده اما به دنبال این 
اتفاق شایعات زیادى مانند ورود کروناى هندى به بوشهر 
از طریق 25 دریانورد هندى در فضاى مجازى منتشر شد.

در پى وخیم شــدن وضعیت هندوســتان از نظر کرونا و 
گسترش شیوع کروناى هندى شــایعات بسیارى مانند 
ورود این نوع از کرونا از طرق مختلف دریایى و هوایى در 
بوشهر منتشر شد که البته بسیارى از آنها در همان ابتدا از 
سوى متولیان استانى و مسئوالن وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکى تکذیب شد.
البته ورود کروناى هندى به بوشــهر نهایتًا تأیید شد اما 
اینکه دریانوردان هندى با وجود داشــتن ویروس جهش 
یافته کشورشان به راحتى از کشتى پیاده شده و در بوشهر 
به گشت و گذار پرداخته اند و از این طریق کروناى هندى 
به این شهر جنوبى آمده است توســط مسئوالن وزارت 

بهداشت و سازمان بنادر و دریانوردى تکذیب شد.
حاال و بــا وجــود توقــف کشــتى پانامایــى در بندر 
امام خمینى (ره) به دلیل مثبت شــدن تســت کروناى 
چهار خدمه هندى خود، شــایعات دیگــرى در فضاى 
مجازى منتشــر شــده و آن اینکه کرونــاى این خدمه 
برزیلى بوده اســت و آنها نه تنها در بندر امام خمینى(ره) 
پهلوگرفته اند بلکه خدمه این کشــتى در بازار شهرهاى 
جنوبى در حال خرید هســتند و کنترل و نظارتى بر آنها 

نمى شود.
این مسائل و حواشــى در حالى مطرح شــده که چنگیز 
جوادپور، مسئول هماهنگى مقابله با کرونا در سازمان بنادر 
و دریانوردى ضمن تکذیب خبــر ورود کروناى برزیلى از 
طریق کشتى پانامایى در بندر امام خمینى(ره) در این باره 

اینگونه توضیح داد که یک فروند کشتى پانامایى از مبدأ 
آلمان با بار جو همراه با 25 خدمه هندى وارد لنگرگاه بندر 
امام خمینى(ره) شده  است؛ طبق روال معمول همکاران در 
وزارت بهداشت، قبل از ورود کشتى به بندر از خدمه این 
کشتى تست کرونا گرفته اند و تســت چهار خدمه مثبت 

شده  است.
وى افزود: در حال حاضر کشــتى یاد شده در لنگرگاه در 
خورموســى متوقف شــده و اجازه پهلوگیرى به آن داده 

نشده  است.
جوادپور با بیان اینکه نمونه تست این خدمه براى شناسایى 
نوع ویروس کرونا به مراکز مربوطه ارسال شده است، گفت: 
تا به این لحظه نوع برزیلى ویروس کروناى این چهار خدمه 
تأیید نشده اســت؛ احتماًال تا روز چهارشنبه نوع ویروس 
کروناى خدمه کشتى پاناما مشخص مى شود، از این رو تا 

اعالم نتیجه، کشتى اجازه پهلوگیرى ندارد.
حاال باید منتظر ماند و دید که نتیجه نهایى تست کروناى 

این خدمه و نوع ویروس آنها مشــخص مى شود؟ خدمه 
این کشتى به صورت کامل قرنطینه خواهند شد و تا روز 
پایانى بهبود حال این خدمه و آســودگى از انتقال نیافتن 
این ویروس به کشور آیا کشــتى پانامایى مذکور در این 
بندر متوقف مى ماند یا آنکه پروتکل هاى بهداشتى مانند 
ممنوعیت سفرهاى جاده اى در ایام کرونایى چندان جدى 
گرفته نشــده و اتفاقات دیگرى در انتظار بنــادر و نهایتًا 

کشور است؟

حمله کرونا به ایران، این بار از راه دریا!
  روح ا... رضایى مقدم / خبرگزارى ایسنا |

رئیس اتــاق بازرگانى ایران گفــت: میانگین نرخ تورم 
منطقه 6 تا 9 درصد است اما تورم ما جزو بدترین کشورها 
در دنیا بوده و اصًال قابل مقایســه بــا میانگین منطقه 

نیست.
مسعود خوانسارى اظهار کرد: متأسفانه سرمایه اجتماعى 
در تمامى بخش ها دچار ریزش شــده بــه طورى که 
میانگین 10 ساله رشد اقتصادى کشور تقریبًا صفر بوده 

در حالى که میانگین تورم 18 درصد است. مسائل تحریم 
نیز به اقتصاد کشور ضربه زده و هنوز هم پابرجاست.

رئیس اتاق بازرگانى تهران تصریح کرد:  ســردرگمى 
سیاســى یک عامل بازدارنده براى پیشرفت و توسعه 
کشور است. براى نمونه ما ساالنه بالغ بر صد میلیارد دالر 
یارانه انرژى مى پردازیم که هدفمند نبوده و هیچ نقشى 

در توسعه کشور ندارد.

مهدى محســنیان راد، اســتاد علوم ارتباطات با تأکید 
براینکه در کشــور ما «رســانه معتبر» مفهومى ندارد 
اشــاره کرد: یکى از مشــکالت ما در حوزه رسانه این 
است که مفهوم «رسانه معتبر» معنا ندارد و مردم نمى 
توانند انتخابى داشته باشــند که فالن رسانه را بخوانند 
چون نســبت به بقیه معتبرتر است. رســانه هاى ایران 
همگى یک چیز مى گویند و تولید مى کنند پس فرقى 
ندارد که کدامشــان را بخوانى و «رســانه معتبر» معنا 
ندارد. مثًال در مصر مردم «االهرام» مى خواندند چون 
مى دانستند چیزى که مى نویسد دروغ نیست و درست 
اســت یا مثًال در آمریکا مردم «نیویــورك تایمز» را از 
«واشنگتن پست» بیشتر مى خوانند چون به آن مطمئن 
تر هستند ولى در ایران چنین چیزى وجود ندارد. براساس 
آخرین تحقیقاتى که بنده و شاگردان دوره دکترایم انجام 

دادیم، در ایران نســبت افراد و روزنامه ها 12 به 1000 
است یعنى از هر 1000 نفر فقط 12 نفر روزنامه مى خواند 

ولى مثًال این رقم در ژاپن 500 است. 
وى گفت: به عقیده من خط مشى و سیاستگذارى هاى 
رســانه اى ایران احتیاج به یک جراحى کامل دارند. راه 
نجات رسانه هاى ایران، مستقل شدن از هر نوع حمایت 

دولتى است. 

محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما درباره  ممنوع کارى 
مهران مدیرى و چگونگى بازگشتش به سازمان، صحبت 
کرد. سرافراز که در گفتگویى کالب هاوسى حضور داشت 
گفت که هنگام مدیریت او، هم خود مدیرى در ســازمان 
ممنوع بوده و هــم برنامه هایش تا اینکه ســرافراز رفته، 
صحبت کرده و با مسئولیت خودش مدیرى را به تلویزیون 
برگردانده. او اضافه کرد که درخواســت یک فهرســت 

ممنوع کارى هم کرده که پس از چنــد روز، به دلیل آنکه 
به ادعاى او، خودشــان هم چنین فهرستى نداشته اند چند 
روز طول کشیده و پس از مدتى با یک فهرست چند هزار 
نفره روبه رو شده که از استاد دانشگاه تا بازیگر در آن حضور 
داشته اند. او ادامه داد که به نظر رسیده اینطور نمى شود کار 
کرد و مشــکل تعدادى از آنها را با مسئولیت خودش حل 

کرده است.

پدر بابک خرمدین کارگردان ســینماى ایران پس از قتل فجیع پسرش، در 
دادسراى امور جنایى تهران شکرگزارى کرد.

 صبح روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه امسال بود که ماموران در تماس کارگران 
شهردارى از پیدا شدن جسد مثله شــده یک مرد در یکى از سطل هاى زباله 
فاز 3 شهرك اکباتان در تهران مطلع شدند و مشاهده کردند؛ سرشانه، 2 کف 
دست، 2 بازو و 2 مچ پاى یک انسان داخل یک چمدان گذاشته شده و در سطل 

زباله رها شده بود. 
کارشناسان پزشکى قانونى با انگشت نگارى از دستان جسد مثله شده موفق 
به شناسایى هویت او شدند. جسد مثله شده متعلق به بابک خرمدین کارگردان 
سینما بود و همین کافى بود تا تیم جنایى با دستور بازپرس ویژه قتل به سراغ 

خانواده این کارگردان سرشناس در فاز یک شهرك اکباتان بروند.
صبح دیروز اکبر همراه همسرش در حالیکه دستبند و پابند به دست و پاهایش 
زده شده بود پاى در شعبه 5 دادسراى امور جنایى تهران گذاشتند. اکبر 81 ساله، 
مرد الغر اندام و قد بلند با چهره اى آرام و خونسرد در همان ابتداى اعترافاتش 

براى قتلى که انجام داده بود از خدا شکرگزارى کرد.
پدر بابک خرمدین در اعترافاتش گفت: پسرم از بچگى ما را اذیت مى کرد و با 

هر بدبختى که بود او را بزرگ کردم، همیشه از مدرسه اخراج مى شد و یک روز 
آرام نداشتیم اما با کار و تالش توانستم او را راهى دانشگاه کنم و پسرم فوق 
لیسانس گرفت و یکى از فیلم هایش نیز در جشنواره جایزه گرفت و پسرم در 

دانشگاه تدریس مى کرد.
وى افزود: بابک در دانشــگاه کرج استاد فیلم ســازى و کارگردانى بود اما از 
زمانى که کرونا آمد کالس هاى دانشــگاه به صورت آنالیــن بود و بابک 
هفته اى 3 روز به بهانه اینکه به شاگردانش درس خصوصى بدهد آنها را به خانه 
مى آورد و جالب این بود که بابک فقط دانشجویان دختر را به خانه مى آورد و 

نمى دانستیم که همه آنها دانشجوهایش بودند یا نه!
مرد 81 ساله گفت: از رفتارهاى پسرم خسته شده بودم و او بعضى اوقات ما را 
کتک مى زد و جانمان به لبمان رسیده بود. حتى از پسرم خواستم براى خودش 
خانه اى تهیه کند و حاضر شدم خودروام را بفروشم و حتى سهم ارث او را بدهم 
که براى خودش خانه بگیرد و با ما زندگى نکند اما بابک مى گفت جنازه من از 

این خانه بیرون مى رود و هیچ وقت نپذیرفت از خانه خارج شود.
وى افزود: به همسرم گفتم که بابک نمى پذیرد از خانه برود و همانجا تصمیم 

به قتل را گرفتیم تا از دست او راحت شویم .

وى گفت: همسرم داخل غذاى بابک قرص خواب زیادى ریخت و در حالیکه 
پسرم با خوردن آن نیمه بیهوش شده بود او را با ضربات چاقو به قتل رساندم 
و سپس به کمک همسرم جسد را به حمام برده و چون نمى توانستم جسد را از 
خانه خارج کنم با چاقو و ساطور جسد بابک خرمدین را تکه تکه کرده و پس از 

بسته بندى کردن تکه هاى جسد ، آنها را داخل 3 سطل زباله انداختیم.
پدر بابک خرمدین در پایان وقتى خواست از اتاق بازپرس خارج شود بار دیگر 
دستانش را رو به آسمان برد و خدا را شکر کرد که فرزندش را به قتل رسانده 
و مى گفت با قتل پســرم دیگر به آرامش رســیدم و دیگر هیچ ناراحتى در 

زندگى ام ندارم.

جزو بدترین کشورها در نرخ تورم هستیم 

رسانه هاى ایران احتیاج به جراحى کامل دارند

چند هزار ممنوع  کار داریم؟!

شکرگزارى پدر بابک خرمدین به خاطر قتل پسرش

نایب رئیس انجمــن واردکنندگان موبایــل و تبلت از 
کاهش 20 درصدى قیمت موبایل در بازار نســبت به 

شب عید خبر داد.
رضا دیهیمى دلیل کاهش قیمت موبایل را ریزش نرخ 
ارز عنوان و در پاسخ به این پرسش که آیا  امکان کاهش 
بیشتر قیمت موبایل با ریزش بیشتر نرخ ارز در صورت 
تحول در روابط خارجى در پى مذاکرات وجود دارد، گفت: 
نتیجه مذاکرات مشخص نیست و باید احتمال به افزایش 
نرخ دالر نیز داد، توصیه ما به مردم، خرید با توجه به ثبات 

چند وقت اخیر در قیمت هاست.
وى درباره تأمین و عرضه گوشــى در بازار نیز گفت: در 
حال حاضر دو میلیون گوشى تلفن همراه روشن نشده 
در بازار وجود دارد که تا دو ماه آینــده کفاف نیاز بازار را 

مى دهد.

کاهش 20 درصدى قیمت موبایل 
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اصفهان به چه 
گروه هاى خونى نیاز دارد؟

رئیس پخش خون و سـنجش بیمارسـتانى اداره کل 
انتقال خون استان اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت 
ذخیره خونى اسـتان اظهار داشـت: وضعیـت ذخیره 
خون در اسـتان فقط 6 روز اسـت و از آنجایى که نیاز 
خون به اسـتان دائمى اسـت اما در حال حاضر تعداد 
مراجعات مردم براى اهداى خـون به زیر 400 نفر در 
روز رسیده است. محمدرضا جابرى افزود: همیشه به 
همه گروه هاى خونى نیاز داریم ولى در حال حاضر به 
گروهاى RH منفى، A مثبت و O مثبت نیاز بیشترى 

داریم.

کشف 214 دستگاه بیت کوین
214 دسـتگاه اسـتخراج رمـز ارز در پنـج محـل در 
محدوده شـمال غرب شهرسـتان اصفهـان  در یک 
عملیـات فورى شناسـایى و جمـع آورى شـد. آریان 
پور، مدیر برق منطقه 2 شـرکت توزیع برق اصفهان 
گفت:430کیلـووات بـرق مصرفى حاصـل خروجى 
این رمز ارزها بود که مصرف 540 مشترك خانگى را 
در بر مى گرفت.  گفتنى است شناسایى این مراکز از 
طریق تحلیل دیتاهاى کنتور به صـورت نرم افزارى 

انجام مى گیرد.

کاهش  بسترى ها و فوتى ها 
سخنگوى سـتاد اسـتانى مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: نمودار کرونا در استان با شیب تند در حال نزولى 
شدن اسـت به طورى که تعداد بسـترى ها و فوتى ها 
نسـبت به گذشـته 33 درصد کاهش داشـته اسـت. 
حجت ا... غالمى اظهار کرد: هم اکنون 3 شهرسـتان 
خور و بیابانک، برخوار و بوئین میاندشـت در وضعیت 
زرد کرونایى قرار دارند و مابقى شهرستان هاى استان 
اصفهان در وضعیـت نارنجى قرار دارند کـه احتماًال 
تا پایان هفته تعداد بیشـترى از شـهرهاى استان زرد 

مى شوند.

راه اندازى دیزل ژنراتور 
دیزل ژنراتور ایسـتگاه پمپـاژ ریاخـون فالورجان با 
هدف تأمیـن بـرق در مواقـع اضطـراري راه اندازى 
شـد. به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب منطقه 
فالورجان، با هدف تأمین برق در مواقع اضطراري در 
مجموعه ایسـتگاه پمپاژ ریاخون، دیزل ژنراتور 140 
کیلووات مستقر در این مجموعه در مدار بهره بردارى 
قرار گرفت. گفتنى اسـت این اقدام با همت و تالش 

واحد بهره برداري آب منطقه فالورجان انجام شد.

توسعه شبکه توزیع آب
عملیات توسـعه شـبکه توزیع آب روسـتاى سرداب 
سفلى و روستاى سـیبک منطقه فریدونشهر به طول 
70 متر انجام شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفاى 
فریدونشهر، با توجه به درخواسـت ساکنین روستاى 
سرداب سفلى منطقه فریدوشـنهر مبنى بر واگذارى 
انشـعاب آب و عدم وجود شـبکه توزیع آب در محل، 
این امور اقدام به لوله گذارى و توسعه شبکه توزیع آب 
روستاى سـرداب سـفلى منطقه فریدونشهر به متراژ 

40 متر کرد. 

علت حریق عمدى خودرو 
فرمانده انتظامى شهرسـتان نجف آباد از دسـتگیرى 
2 متهم، لحظاتى پس از حریق عمدى یک دسـتگاه 
سـوارى پراید در این شهرسـتان خبر داد. سـرهنگ 
"محمـد حسـین باباکالنـى"، اظهـار کرد: یکشـنبه 
شـب  مأموران کالنتـرى 11 نجف آباد حین گشـت 
زنى متوجه حریق عمدى یک دسـتگاه سوارى پراید 
شده که متهمان با رؤیت مأموران با موتورسیکلت از 
محل متوارى مى شـوند. وى با اشـاره به دستگیرى 
هر دو متهم در یک عملیـات ضربتى، افزود: متهمان 
که یک مـرد و یـک زن بودند بـه مقر پلیـس منتقل 
شـده و در بازجویى هـاى تخصصى مشـخص شـد 
علت حریق عمدى، داشـتن اختالف بـا راننده پراید

 بود.

خبر

مدیر شــرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: آمارها و 
شاخص هاى موجود در سال گذشته نشان مى دهد که 
مردم در حد امکان صرفه جویى را در مصرف آب انجام 
داده اند، اما با توجه به پیک مصرف آب در بیمارى کرونا، 
احتمال افزایش مصرف وجود دارد که امیدواریم از سوى 

مردم، توجه کافى به این موضوع شود.
هاشــم امینى اظهار کرد: این شــرایط ما را مجبور به 
مدیریت مصرف در آب شــرب مى کنــد؛ البته تأمین 
آب مورد نیاز کشــاورزى و صنایع نیز مطرح اســت اما 
آنچه بیش از هر مورد در وضعیت دشــوارى قرارگرفته 
آب شرب اســت که با صرفه جویى 20 تا 30 درصدى 

شاید بتوان بر مشکل کمبود آب در تابستان امسال غلبه
 کرد.

وى افزود: ســعى ما بر آن اســت که جیره بندى آب در 
دســتور کار قرار نگیرد و برنامه ریزى آن اســت که با 
مدیریت توزیع و مصرف این مشــکل حل شود؛ البته 
بارش هایى هم که اخیراً شاهد آن هستیم پراکنده و در 

حوزه زاینده رود بسیار اندك است.
امینى خاطرنشان کرد: بارش هاى امسال نسبت به 52 
سال گذشته در کشــور، کمترین میزان بوده است و به 
همین نسبت میزان آورد زاینده رود هم کمتر و ذخیره سد 

در شرایط مناسبى قرار ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از شناسایى 
حدود 90 کانون سالک در استان اصفهان خبر داد و گفت: 
دانشگاه علوم پزشکى و مرکز بهداشت اصفهان در طرحى 
که از 28 فروردین شروع شــده و تا پایان شهریور ادامه 
دارد، طى چهار مرحله عملیات جونده کشى، سم پاشى و 
آموزش جمعیت در معرض خطر سالک را اجرا مى کنند.

منصور شیشه فروش گفت: سالک به ویژه مناطق کویرى 
در شرق، نطنز، اردســتان، برخوار، شاهین شهر و میمه 

شیوع بیشترى دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان، به اجراى 
طرح پیشــگیرى، کنترل و مراقبت ســالک از سال 86 

تاکنون اشاره و تصریح کرد: این طرح به کاهش 50 درصد 
تعداد مبتالیان به سالک کمک کرده است.

وى بر هم زدن چرخه طبیعت و محیط زیســت را عامل 
اصلى شیوع و گســترش بیمارى ها دانست و افزود: به 
عنوان نمونه در مناطق خشــک و نیمه خشک درختان 
بلند قطع و زیست گاه هاى طبیعى از بین رفت که باعث 
شد جمعیت عقاب ها و راسو و روباه که مى توانند موش 
شکار کنند کاهش پیدا کند. با افزایش جمعیت موش هاى 
صحرایى، پشــه خاکى که از خون این موش ها تغذیه 
مى کند افزایش پیدا کرد که ناقل اصلى بیمارى سالک 

به انسان ها است.

شناسایى90 کانون سالک 
در استان اصفهان 

صرفه جویى در مصرف 
آب شرب ضرورى است

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى استان اصفهان گفت: 
چهاردهمین نمایشــگاه تخصصى طال، فلزات گرانبها، 
گوهرســنگ، ماشــین آالت و صنایع وابســته اصفهان 
5 تا 8 خرداد امسال به عنوان نخستین نمایشگاه سال 1400 

برپا خواهد شد.
على یارمحمدیان در نشست خبرى این نمایشگاه با بیان 
اینکه تشدید کرونا و گسترش این بیمارى موجب تعطیلى 
نمایشــگاه از اوایل اسفند سال گذشته شــد، اظهار کرد: 
خوشــبختانه با توجه به وضعیت نارنجــى و زرد قادر به 
برپایى نمایشگاه ها هستیم و این مجوز را داریم تا با حفظ 
پروتکل ها نمایشگاه ها را با رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
براى مشــارکت کنندگان، غرفه داران و بازدیدکنندگان 

برگزار کنیم.
وى با ابراز خوشــحالى نســبت به اینکه اولین نمایشگاه 
اصفهان در ســال 1400، پنجم تا هشتم خرداد ماه برگزار 
مى شــود، گفت: چهاردهمین نمایشگاه تخصصى طال، 
فلزات گرانبها، گوهرسنگ، ماشین آالت و صنایع وابسته 
در خرداد ماه برگزار مى شود و بازدیدکنندگان آن تخصصى 

خواهند بود.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى اســتان اصفهان 
گفت: مشــارکت کنندگان این نمایشــگاه تخصصى از 
استان هاى اصفهان، تهران، خراسان رضوى، یزد  و فارس 

حضور مى یابند.

یارمحمدیان افزود: بعد از طال، نمایشگاه تخصصى دام و 
طیور به عنوان دومین نمایشــگاه بزرگ امسال 18 تا 21 

خرداد ماه برگزار مى شود.
در ادامه حسین سیدمعلمى، مجرى برگزارى چهاردهمین 
نمایشــگاه طال، فلزات گرانبها، گوهرســنگ ها، ماشین 
آالت  و صنایع وابسته اصفهان در این نشست اظهار کرد: 
نمایشگاه طالى اصفهان، تنها نمایشگاه تخصصى طالى 
ایران اســت، چراکه 70 درصد ماشین سازان صنعت طال 
و همچنین  90 درصد تولیدات طالى کشــور در اصفهان 

تولید مى شود.
معلمى با اشــاره به ســه اتفاق خوب همزمــان با برپایى 
چهاردهمین نمایشگاه طال اصفهان، گفت: برپایى جلسه 
روساى اتحادیه هاى طال کشور، برپایى میز طالى صادرات 
و معرفى اولین شهرك طالى کشــور از اتفاقات مهم این 

دوره از نمایشگاه است.
مجرى برگزارى چهاردهمین نمایشگاه طال، فلزات گرانبها، 
گوهرسنگ ها، ماشین آالت  و صنایع وابسته اصفهان با بیان 
اینکه این نمایشگاه در قالب 60 غرفه و در مساحت 12 هزار 
مترمربع برگزار مى شــود، افزود: 70 درصد این نمایشگاه 
در قالب بخش هاى تخصصى و 30 درصد دیگر در قالب 

گالرى هاى صنعت طال و جواهر است.
وى ادامه داد: در صورت رفع مشکل روادید بازدیدکنندگان 
خارجى چهاردهمین نمایشگاه طال اصفهان از عراق، ترکیه، 

اربیل خواهند بود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان هم در این نشســت 
گفت: طى جلسات مختلف با مدیر کل دارایى مقرر شده در 
هر اشل کارى، کسانى که در نمایشگاه بین المللى شرکت 

مى کنند، معاف از مالیات باشند.
هوشنگ شیشه بران تأکید کرد: اگرچه تصمیم براى برپایى 
چهاردهمین نمایشگاه طال اصفهان دیر عملى شد، اما در 
مشارکت کنندگان و مجریان نمایشگاه طال نباید در محل 
جدید نمایشگاه اصفهان به لحاظ تراکم جمعیتى دلواپسى 
داشته باشند. وى همچنین تأکید کرد: در حاشیه برپایى این 
نمایشگاه بحث شهرك طال اصفهان کلید خواهد خورد و 
خوشبختانه امروز تمام مجوزها و مکان احداث این شهرك 
مهیا و آماده کلنگزنى است و اگر سفر آقاى جهانگیرى به 

اصفهان کنسل نشده بود، این شهرك کلنگزنى شده بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان هم در این نشست گفت: صادرات طال از اصفهان 
در سال هاى 90 و 91 معادل 750 میلیون دالر بوده که به 
دلیل مشکالت متعدد، میزان صادرات طال از استان بسیار 

اندك شده است. 
طالمینایى با اشــاره به دالیل کاهش صــادرات طال از 
اصفهان، گفت: به غیــر از تحریم ها، تضــاد قوانین بین 
ارگان هایى همچون بانک مرکزى، سازمان توسعه تجارت 

و گمرك موجب کاهش صادرات طال شده است.

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى اصفهان با بیان 
اینکه روز چهارشنبه باد شدید بسیارى از مناطق استان 
را در مى نــوردد، گفت: دماى هوا تا پایــان هفته جارى 
روند افزایشى دارد. آســیه آقایى اظهار کرد: نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر جوى به نسبت ناپایدار در سطح استان 
تا پایان هفته جارى است بر این اساس آسمان بسیارى از 

مناطق کمى ابرى، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، وزش 
باد به نسبت شدید تا شدید پیش بینى مى شود. 

وى با بیان اینکه رگبار پراکنده همراه با رعد و برق برخى 
مناطق شمالى استان را فرا مى گیرد، افزود: روز چهارشنبه 
وزش باد شدید اغلب مناطق استان را در مى نوردد که در 

شرق اصفهان با خیزش گرد و خاك محلى همراه است.

همزمان با سراسر کشور، دانش آموزان پایه هاى نهم و 
دوازدهم استان اصفهان روز گذشته به صورت حضورى 

در آزمون نهایى شرکت کردند.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان، رعایت شــیوه نامه هاى بهداشــتى را در تمام 
حوزه هاى امتحانى براى پیشــگیرى از کرونا ضرورى 
دانست و گفت: حدود 100 هزار دانش آموز پایه هاى نهم 

و دوازدهم امتحانات خود را حضورى برگزار مى کنند.

محمد ناظم زاده، پایان امتحانات این دو مقطع تحصیلى 
را 24 خرداد اعالم کرد و افزود: امسال حوزه هاى امتحانى 
در مقایســه با قبل از شــیوع کرونا با توجه به رعایت 
شــیوه نامه هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى 
به دو برابر شــامل 540 حوزه امتحانــى افزایش یافته 

است.
وى گفت: امتحانات دیگر مقاطع هم با بیش از 700 هزار 

نفر دانش آموزان غیر حضورى برگزار مى شود.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفــت: اینترنت 5G به 
زودى در این استان به بهره بردارى مى رسد که مجموعه 
فناورى کامــل متفاوت و جهش یافته در ســخت ترین 

شرایط تحریم عملیاتى شده است.
اســماعیل قربانى اظهار داشــت: یکــى از مهمترین 
مولفه هاى توسعه یافتگى، ســرعت اینترنت است که با 
بهره بردارى اینترنت 5G ،  یکصد ســایت جدید براى 

توسعه شبکه تلفن همراه در اصفهان جایابى شده است.
وى افزود: 70 درصد ظرفیت ICT کشور وابسته به شرکت 
مخابرات ایران است و به طور تقریبى تمامى شرکت هاى 
FCT فراهم کننده اینترنــت و اپراتورهاى تلفن همراه 

از زیر ساخت هاى شرکت مخابرات استفاده مى کنند و 

بروزرسانى این زیر ساخت وظیفه مهم شرکت مخابرات 
دارد که براى این منظور نیاز به بروز رسانى تعرفه ها داریم.

وى افزود: طى سال گذشته تقاضا ســرویس باند پهن 
(ADSL) در استان افزایش 85 درصدى داشت و  سرعت 
اینترنت با افزایش نزدیک به چهار برابرى از 35 گیگ بر 
ثانیه به 130 گیگ بر ثانیه افزایش یافته است که بزودى 

این ظرفیت به 200 گیگ بر ثانیه افزایش مى یابد.
وى ادامــه داد: توســعه زیرســاخت هاى مخابرات در 
شهرستان ها و مناطق مختلف کشور مستلزم همکارى 
همه اجزاى جامعه ارتباطى شامل شرکت مخابرات، مردم 
و نهادهاى حاکمیتى است و این همکارى چندجانبه به 
تقویت توســعه ارتباطات، افزایش بهره ورى و مدیریت 

کارآمد مى انجامد و رضایت مردم را بدنبال دارد.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به توسعه شبکه 
تلفن همراه در استان تصریح کرد: در 1700 روستا و آبادى 
استان باالى 98 درصد مردم داراى تلفن همراه و شخصى 
هستند و ضریب نفوذ موبایل در این مناطق بیش از 100 

درصد است.
قربانى اظهار داشت: 2 میلیون و 490 هزار مشترك تلفن 
ثابت، بیش از 600 هزار مشترك فعال سرویس باند پهن 
(ADSL) و نزدیک هفت میلیون مشترك تلفن همراه اول 
در اســتان وجود دارند که با توجه به جمعیت پنج میلیون 
300 هزار نفرى استان بطور متوسط 2 خدمت مخابراتى 

بر هر نفر در استان وجود دارد.

رییس اداره خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
شــهردارى  اصفهــان روش زنده گیرى، عقیم ســازى، 
نگهدارى، واکسینه کردن، رهاسازى یا نگهدارى و واگذارى 

سگ هاى ولگرد را در دستور کار خود قرار داده است.
غالمرضا ساکتى اظهار کرد: در شــهر اصفهان از  اوایل 
دهه 90 با ایجاد مرکز ساماندهى، زنده گیرى، عقیم سازى، 
واکسیناسیون و نگهدارى و رهاســازى نسبت به کنترل 

جمعیت سگ هاى ولگرد اقدام شده است.
ســاکتى افزود: آمارها نشــان مى دهد روش زنده گیرى، 
عقیم ســازى، نگهدارى، واکســینه کردن، رهاسازى یا 
نگهدارى و واگذارى ســگ هاى ولگرد کاربردى است و 
تعداد سگ هاى ولگرد شــهر اصفهان در سال هاى اخیر 

کاهش یافته است. 
وى افزود: مرکز ســاماندهى ســگ هاى ولگرد از سال 

1393 احداث شــد و طرح جمع آورى سگ هاى ولگرد و 
انتقال به این مکان از ســال 95 انجام گرفت و با ساخت 
مرکز، سگ هاى ولگرد زنده گیرى و به این مکان منتقل 
مى شــوند. روش هاى قدیمى شلیک به سگ هاى ولگرد 
و تزریق یا خوراندن سم در اصفهان به حاشیه رفته و جاى 
خود را به زنده گیرى و عقیم سازى و واگذارى حیوانات داده

 است.

مدیر کل زمین شناسى مرکز اصفهان گفت: گسترش 
روز افزون شهرنشینى و مهاجرت و از طرفى افزایش 
قیمت مســکن و زمیــن در کالنشــهر اصفهان در 
سال هاى اخیر باعث شــد تا جمعیت زیادى در شمال 
اصفهان مانند شهرســتان برخوار ساکن شوند و خانه 
سازى در آنجا رشد پیدا کند درحالى که فرونشست در 

این مناطق بیداد مى کند.
او  به ساخت و ساز بى حد و حصر در برخى از محله هاى 
کالنشــهر اصفهان نیز اشــاره و اضافه کرد: بعنوان 
مثال فرونشست زمین در برخى از خیابان هاى " خانه 
اصفهان " در شمال کالنشهر اصفهان، تهدیدى براى 

ساخت و ساز بشمار مى آید.
مدیر کل زمین شناســى مرکز اصفهــان، همچنین 
به وجود واحد هاى صنعتى و زیرســاخت هاى حیاتى 
در دشــت اصفهان - برخوار اشــاره و تصریح کرد: 
پاالیشگاه، نیروگاه برق شــهید منتظرى، ورزشگاه 
نقش جهان، فرودگاه بین المللى شــهید بهشــتى، 
ُپست هاى خطوط انتقال نیروى فشار قوى برق، کنار 
گذر شرق اصفهان، شهرك هاى صنعتى محمود آباد، 
دولت آباد، جى و امیرکبیر، خطوط انتقال ســوخت به 
فرودگاه، نایین و سگزى، خطوط قطار شهرى بویژه از 
اصفهان به شاهین شهر و ابنیه هاى تاریخى و میراثى 
مانند پل هاى روى رودخانه زاینده رود همگى در معرض 
تهدید هاى ناشى از فرونشست قرار دارد که الزم است 
با پایش دقیق این پدیده براى مقابله هرچه بهتر با آن و 

کاهش مخاطراتش، برنامه ریزى و اقدام کرد.
به گفته این کارشناس زمین شناسى، کیفیت بد زمین 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان به دلیل نوع چمن آن 
نیســت بلکه بخاطر فرونشســت زمین است، خاك 
موجود در محدوده کنار گذر شــرق اصفهان، مسئله 
دار اســت و بهمین دلیل در بارش ها و ســیالب هاى 
بهارى اردیبهشت امسال دچار ریزش و تخریب شد و 
مسکن مهر شهر هاى حبیب آباد و دولت آباد (از توابع 
شهرســتان برخوار) در محدوده فرونشست زمین و 

خاك هاى مسئله دار قرار دارد.
اسالمى به خطوط انتقال نیرو نیز اشاره و اضافه کرد: 
تاب آورى ایــن خطوط در برابر مخاطرات ناشــى از 
فرونشست زمین بسیار مهم اســت، زیرا در مواردى 
شــاهد نشــت کردن خطوط انتقال گاز در مناطقى 
از اســتان اصفهان بدلیل عدم تــاب آورى در برابر 

فرونشست بودیم.
او با بیــان اینکه میزان فرونشســت زمیــن از مرکز 
به سمت شــمال اســتان اصفهان افزایش مى یابد، 
خاطرنشان کرد: فرودگاه بین المللى شهید بهشتى در 
شمال شرقى کالنشهر اصفهان نیز با پدیده فرونشست 
مواجه اســت، اما تا کنــون عدد مشــخصى از نرخ 
فرونشست با استفاده از داده هاى تصاویر ماهواره اى 
و نقشــه بردارى بدســت نیامده و با توجه به اهمیت 
ویژه این مکان نیاز به تعیین دقیق این شاخص جهت

 ایمن سازى است.

فردا طوفان اصفهان را در مى نوردد

آغاز امتحانات حضورى نهمى ها و دوازدهمى ها 

اینترنت 5G در آستانه ورود به اصفهان 

با سگ هاى ولگرد  در اصفهان چگونه برخورد مى شود؟

جغرافیاى فرونشست زمین در اصفهان

معاون وظیفــه عمومى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان زمان و مکان اعزام مشــموالن پایه خدمتى 

1400 در این استان را اعالم کرد.
سرهنگ مهرداد پناهپوریان اظهار داشت: برابر اعالم 
ســازمان وظیفه عمومى نیروى انتظامى زمان اعزام 
مشموالن پایه خدمتى خرداد ماه 1400 روز شنبه یکم 

خرداد ماه است.
وى افزود: بر این اســاس تمامى مشموالن ساکن در 
استان اصفهان صرف نظر از اینکه داراى چه مدرکى 

باشــند در صورتى که برگ اعزام آنها براى این تاریخ 
است مى بایست رأس ســاعت 7 صبح روز شنبه اول 
خرداد ماه با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در محل 

شهرك آزمایش شهر اصفهان حاضر شوند.
معاون وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى استان با بیان 
اینکه تاریخ مذکور قابل تمدید نیست خاطرنشان کرد: 
از مشموالن مى خواهیم که در ساعت مقرر نسبت به 
معرفى خود اقدام کنند تا برایشان غیبت محسوب نشده 

و با مشکل مواجه نشوند. 

اعالم زمان و محل اعزام مشموالن در اصفهان

اولین نمایشگاه سال 1400پنجم خرداد افتتاح مى شود

فعاالن طال و فلزات گرانبهاى
 4  استان در راه اصفهان
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کارنامه بازیگرى محمد کاسبى در تلویزیون اگرچه 
محدود و سختگیرانه اســت اما پربار و قابل اعتنا به 
نظر مى رسد، به خصوص بازى در سریال هاى خاطره 
انگیزى چون «خوش رکاب»، «صاحبدالن»، «سه 
در چهار» و «ِســِر دلبران». یکــى از ماندگارترین 
نقش آفرینى هاى کاســبى به حضورش در سریال 
«صاحبدالن» برمى گردد، در قالب شخصیت جلیل 
جاویدیان. ســریال «صاحبدالن» به عنوان یکى از 
آثار شاخص مناســبتى تلویزیون این روزها از شبکه 

آى فیلم پخش مى شود. 
این روزها چه مى کنید و مشغول 

چه کارى هستید؟
فعال که در خانه هستم و کار نمى کنم. آخرین فعالیتم 
در بازیگرى همان سریال «دادستان» بود که اواخر 

سال گذشته از شبکه یک پخش شد.
چرا بعد از «دادســتان» در فیلم و 

سریال دیگرى بازى نکردید؟
به خاطــر کرونا ترجیــح مى دهم کمتــر کار کنم، 
به خصوص که یک مرتبه هــم به این بیمارى مبتال 

شدم و در نتیجه خیلى احتیاط مى کنم.
«جلیــل جاویدیــان» یکــى از 
ماندگارتریــن نقش آفرینى هاى 
شــما در تلویزیون بــود و مردم 
همچنان بــا این نقــش خاطره 
دارند. چرا نقشــتان در ســریال 
«صاحبدالن» تــا این حد ماندگار 

شد؟
شخصیت پردازى خیلى درســتى روى این کاراکتر 
انجام شــده بود. نه فقط جلیل جاویدیان که ســایر 
شــخصیت هاى ســریال «صاحبدالن» هم داراى 
عقبه و پیشینه اى هستند که در اختیار مخاطب قرار 
مى گیرد. مخاطب مى داند که ایــن کاراکتر از کجا 
آمده و چگونه به موقعیت کنونى اش رســیده است. 
جلیل یک کاســب جزء بوده که حاال تبدیل به یک 
برج ساز شده است و البته براى باال کشیدن خودش 
از حق خورى هم ترسى نداشــته و حرام و حالل هم 
کرده است. او در سریال «صاحبدالن» نماد فرعون 
است و دیگر خدا را بنده نیســت. به همین دلیل هم 
برادرش خلیل به سراغ او مى رود تا نسبت به عواقب 
کارها و رفتارش به او هشدار دهد. شخصیت پردازى 
درستى که براى کاراکتر جلیل انجام شده بود کمک 
مى کرد مخاطب با او رابطه برقرار کند. جلیل هم براى 
کارهایش دالیلى داشت که شاید از نظر خودش موجه 
و منطقى بود. به هر حال، شخصیت پردازى درست و 
طراحى دیالوگ هاى جذاب براى کاراکترها باعث شده 
بود که کاراکترهاى سریال «صاحبدالن» و از جمله 

همین جلیل در ذهن و خاطره مردم بمانند.
همانطور که خودتان هم اشــاره 
کردید جلیل نمادى از فرعون است 
که البته برخالف او و قبل از نزول 
بال، متنبه شده و به راه راست باز

مى  گردد.
بله، اما به قیمت از دســت دادن برادر کوچکش. این 

خودش دســت کمى از عذاب الهى ندارد. جلیل ذاتًا 
انسان بدى نیست اما به نظر مى رسد بیشتر با خودش 
و اطرافیانش لجبازى مى کند. خودم اعتقاد دارم که 
گذشته جلیل است که او را نجات مى دهد. او عقبه اى 

دارد که برایش یک پشتوانه است.
این نقش بــراى خودتــان چه 
جایگاهى دارد؟ به هر حال، شــما 
به عنوان یک بازیگر پیشکسوت 
داراى کارنامه پربار و قابل اعتنایى 

هستید.
 من نقشم را در سریال «صاحبدالن» بسیار دوست 
داشتم و برایش زحمت کشیدم. همیشه در پذیرش 
نقش ها معیارهایى براى خودم دارم. وقتى فیلمنامه 
را خواندم احســاس کردم نقش جلیل جاویدیان از 
آن نقش هایى است که خنثى نیســت و واقعا جاى 

کار دارد.
سال ها از پخش اولیه «صاحبدالن» 
مى گذرد و این ســریال نه تنها 
همچنان ارزش تماشا دارد که در 
قیاس با بسیارى از مجموعه هاى 
امروزى یک ســروگردن باالتر 
اســت. دلیل جذابیت و ماندگارى 

«صاحبدالن» را در چه مى بینید؟
هر ساله چند سریال به مناسبت ماه رمضان تولید و 
پخش مى شوند که خیلى از آن ها هیچ ارتباطى به این 
ماه ندارد. ماه رمضان مشخصات و مختصات خودش 
را دارد و سریالى که قرار است مختص این ماه ساخته 
شود، باید بخشى از این نشانه ها را در خود داشته باشد. 
به نظرم صاحبدالن از جمله معدود سریال هایى بود 
که مخصوص ماه رمضان ساخته شد و به همین دلیل 
هم مورد استقبال چند نسل از بینندگان تلویزیون قرار 
گرفت. سریال «صاحبدالن» به روش اصولى و نه به 
شکل شعارزده به قرآن و قصص آن پرداخت. جذابیت 
یک سریال تلویزیونى اول از همه به قصه اش وابسته 
است. قصه فیلم یا سریالى که قرار است به مناسبت 
ماه رمضان ساخته و پخش شود باید نشانه هاى قرآنى 
و متناســب با حال وهواى این ماه را در خود داشــته 
باشد، آن هم به شــکلى که براى مخاطب جذاب به 
نظر برسد. نکته دیگر که حتما باید مدنظر قرار گیرد 
شناخت درســت مخاطب و دغدغه هایش است. هر 
نسلى از مخاطب، نیازها و سالیق مخصوص به خود 
را دارد و نمى توانیم همان مدلى که براى بینندگان دو، 
سه دهه قبل سریال مى ساختیم براى نسل امروز هم 
بسازیم. بسیارى از سریال هایى که در سال هاى اخیر 
در ماه رمضان به نمایش درآمده  هیچ ارتباطى به این 

ماه نداشته اند.
در سال هاى اخیر چه در سینما و چه 
تلویزیون خیلى کم کار شــده اید. 

علت این کم کارى چیست؟
 خیلى از فیلمنامه هــا نمى توانند نظرم را جلب کنند. 
به نظرم قصه ها تکرارى و شــبیه به هم هســتند. 
نقش هایى که پیشنهاد مى شوند هم از جذابیت الزم 
برخوردار نیســتند و جاى کار چندانى ندارند. در این 

شرایط ترجیح مى دهم اصال کار نکنم.

محمد کاسبى: 

بسیارى از سریال هاى 
مناسبتى ربطى به 
ماه رمضان ندارند

برزو ارجمند با انتشار پستى در اینستاگرام پیشنهاد داد که 
قسمت آخر سریال «قهوه تلخ» مهران مدیرى بعد از 12 

سال ساخته شود.
قهوه تلــخ که در دوره خــودش جزو پــر فروش ترین 
سریال هاى شبکه نمایش خانگى بود و با فروش سى دى 
و دى وى دى توانست رکورد فروش را در آن دوره از آن 
خود کند به دالیلى از ساخت قسمت پایانى بازماند تا با 
پایانى باز به کار خود پایان دهد. حاال و بعد از گذشت 12 
سال برزو ارجمند یکى از بازیگران این سریال مخاطب 
در پستى در فضاى مجازى اشاره به ساخت قسمت پایانى 
این سریال کرده است. این بازیگر با انتشار تصاویرى از 

سریال «قهوه تلخ» نوشت:
«پرخاطره ترین کارم در این 27 ســال ، کنار یک گروه 
درجه یک، بازیگرهاى خالق و کاربلد، کارى پر از لذت 
که از خاطر هیچکدام از ما پاك نمى شود. خدا رحمت کند 
عارف، خشایار، آقاى جوانشیر که هرکدام سهم ویژه اى 
در این کار داشتند، هنوز هم معتقدم قسمت پایانى این 

کار باید ساخته شود حتى بعد از 12 سال.»
سریال «قهوه تلخ» عالوه بر قسمت پایانى که ساخته 
نشده، چند قسمت پخش نشده هم دارد. مهران مدیرى 
کارگردان قهوه تلخ هم پیش از این درباره قسمت پایانى و 
سرنوشت نامعلوم آن گفته بود: «همه سعیمان را کردیم، 
102 قسمت از «قهوه تلخ» ساخته شــد و پخش شد. 
فقط شش قسمت آخر ماند؛ یعنى دو مجموعه؛ مى توان 
گفت فقط فینال این کار ماند که به مشکل برخورد. 102 
قسمتش پخش شد. اما این کار باید تمام مى شد و باید به 

تعهدات خودش عمل مى کرد». 

مدیر روابط عمومى معاونت ســیما با یادآورى عملکرد 
رامبد جوان و شبکه نســیم در حمایت از کتاب و کتاب 

خوانى، بر رعایت انصاف در نقدها تاکید کرد.
حمید خواجه نژاد با انتشــار فیلمى از حضور رامبد جوان 
در برنامه «کتاب باز» شــبکه نسیم، عملکرد این شبکه 
و مجرى را در حمایت از کتاب و کتاب خوانى یادآور شد.

خواجه نژاد درباره حاشــیه اخیر برنامه «خندوانه» که از 
سوى برخى توهین به نویسندگان تعبیر شده بود، چنین 
نوشــت: «صحبت هاى آقاى فیروز کریمى و واکنش 
رامبد شــاید تحت تاثیر از فضاى غیرجدى برنامه اتفاق 
خوبى نبــود. اما یادمان نــرود همین رامبــد بود که در 
فصل هاى نخست خندوانه مبدع پویش بخون و ببر بود و 
باعث افزایش فروش در تابستانه کتاب شد. اهالى کتاب 
را به کتاب دعوت و آن ها را به مطالعه بیشتر تشویق کرد 

و بارها مخاطبان را با یارمهربان آشتى داد.»
مدیر روابط عمومى معاونت ســیما تاکید کرد: «نسیم 
فرح بخــش و دلپذیــر کتاب در شــبکه نســیم هم 
مدت هاى مدید است جریان دارد، برنامه خالقانه کتاب 
باز خاستگاهش این شبکه اســت. برنامه اى که صداى 

کتاب خوان هاست.»
پاســخ مهمانان «خندوانه» در مســابقه کلمــه از این 
برنامه که چهارشنبه هفته گذشته پخش شد، توهین به 
نویسندگان کشورمان تلقى شد که در ادامه رامبد جوان با 

نوشتن متنى، در این زمینه عذرخواهى کرد.

ویشکا آسایش در گفتگو با برنامه «کافه آپارات» در واکنش به انتقادات 
از حیوان آزارى در سریال «دراکوال» گفت:«این یک سریال کمدى 
است و ما داریم چیزهایى را مسخره مى کنیم. این خانواده با این همه 
ثروت حیواناتشان حیوانات معمولى نیستند. البته یک بخشى از حیوانات 
مثل زرافه ها و کروکدیل با تکنولوژى سى جى آى ساخته شده بودند 
و هیچکدام در آن عمارت حضور ندارند. اما ببر حضور دارد. ببر را هم با 
مربى از باغ وحش صفادشت با مراقبت درجه یک مى آوردند، صحنه ها 

را مى گرفتند و مى رفتند.»
■ «در حالى که ســریال هنوز منتشر نشــده بود و عکس من روى 
بیلبوردها آمده بود، جو شروع شد که دارد ترویج حیوان آزارى مى شود 
و به من این تهمت را زدند. مى توانم نگرانى دوستان را بفهمم. شاید 

در سریال دیده بشود که ببر بیاورید نگه دارید، اما این کمدى است.»
■  «در همه دنیا حیوانات را با مراقبتهاى ویژه براى فیلم ها مى آورند، ما 
هم این کار را کردیم. نمى دانم این جو چگونه به وجود آمد که ما حیوان 
آزار مى دهیم یا یاد مى دهیم که حیــوان آزار بدهند. من فکر مى کنم 
داریم عده ایى که با پول و ثروت فکر مى کنند ببر مثل گربه اســت را 

مسخره مى کنیم. ولى برداشت ها جور دیگرى شده.»
■«وقتى حمله مى کننــد و به من مى گویند حیــوان آزارى مى کنى 
ناراحت مى شوم. کاش فقط کمپین راه نیندازیم و فرهنگسازى کنیم و 

براى این مشکل چاره اى بیاندیشیم. من حیوانى را آزار ندادم و حتى در 
پستى که در صفحه ام گذاشتم نشان دادم که قبل از پالن دارم آن ببر 

را ناز مى کنم و خودم را کنترل مى کنم که به ببر استرس وارد نشود.»

صابر ابر به فیلم ســینمایى «بدون قرار قبلى» به کارگردانى بهروز 
شعیبى پیوست.

فیلمبردارى «بــدون قرار قبلى» بــه کارگردانى بهروز شــعیبى و 
تهیه کنندگى محمود بابایى در استان خراسان رضوى و استان البرز 
به اتمام رسید و گروه این روزها در تهران مشــغول ضبط ادامه کار 

هستند.
مصطفى زمانى به عنوان یکى از بازیگران اصلى «بدون قرار قبلى» 

نامش پیش از این رسانه اى شده و صابر ابر نیز یکى دیگر از بازیگرانى 
است که در این پروژه حضور دارد.

«بدون قرار قبلى» پنجمین فیلم ســینمایى بهروز شعیبى است که 
فیلمنامه آن توسط فرهاد توحیدى و مهدى تراب بیگى با نگاهى به 

یکى از داستان هاى مصطفى مستور نوشته شده است.
بزودى اخبار و تصاویر حضور بازیگران دیگر این فیلم اطالع رسانى 

خواهد شد.

آلبوم موسیقى «ماِه پشــت ابر» آخرین اثر گروه قمر با مقدمه  نوید 
دهقان و تنظیم علیرضا گرانفر و صداى ســاالر عقیلى و مصطفى 
جاللى پور، توسط شــرکت ترنم داوودى کهن منتشر و راهى بازار 

موسیقى کشور شد.
نوید دهقان سرپرست گروه موسیقى قمر درباره جزئیات «ماِه پشت 
ابر» گفت: پنج تصنیف از امیر جاهــد، عارف قزوینى و نصرا... زرین 
پنجه به نام هاى «جان من»، «نازنین» و «موسم گل» در مایه   دشتى 
«به گردش فروردین» و «مارش خون» در دستگاه ماهور به همراه دو 

ساز و آواز در دشتى و ماهور قطعات این آلبوم است.
وى افزود: روند ضبط و تولید آلبوم «ماِه پشــت ابر» طى سال هاى 
96 تا 98 بوده و به دلیل شــرایط همه گیرى کرونا انتشار این اثر به 
تعویق افتاده بود که در اردیبهشت ماه 1400 در دسترس مخاطبین 

قرار گرفت.
این آهنگساز و نوازنده موسیقى ایرانى افزود: دلیل انتخاب دو خواننده 
براى این آلبوم، استفاده از ظرفیت رنگ هاى صدایى متنوع و پرهیز 

از یکنواختى اثر به دلیل طوالنى بودن تصنیف هاى امیر جاهد بود. 
«هواى آفتاب»، «یار و دیار»، «وطن»، «از جان و از دل» با صداى 
ســاالر عقیلى و «امان ز هجر» با صداى مصطفــى جاللى پور از 
همکارى هاى این دو خواننده در سال هاى گذشته با گروه قمر بوده 

است.

پیشنهاد ساخت 
قسمت پایانى «قهوه تلخ» 

بعد از 12 سال!

تلویزیون پشت 
رامبد جوان درآمد 

ویشکا آسایش: 

ببر سریال «دراکوال» را ناز کردم تا به او استرس وارد نشود! 

انتشار آلبوم «ماهِ پشت ابر» 
با صداى ساالر عقیلى 

صابر ابر همبازى مصطفى زمانى شد

سپند امیرسلیمانى بازیگر مجموعه «کلبه عمو پورنگ» درباره رعایت پروتکل هاى بهداشتى در پشت 
صحنه «این برنامه ابراز کرد: من همیشه یک مسئله اى را گفته ام و آن این است که اصال سر کارهاى 
ما صحبت از پروتکل هاى بهداشتى کردن شوخى است، اینکه صبح به صبح از شما درجه تب و یا سطح 
اکسیژن بگیرند که نمى توان گفت پروتکل بهداشتى انجام شــده  چراکه در مورد ویروس کرونا 
ممکن است در خیلى از موارد عالئم افراد در لحظه بروز داده نشود اما فرد ناقل بیمارى 
کرونا باشد و دو ساعت دیگر عالئم وى ناخودآگاه بروز داده شود، بنابراین این 
به نظرم شوخى بدى است و به نظر مى آید نوعى توهین به شعور ما است که 

بگوییم پروتکل ها سر صحنه رعایت مى شود.
بازیگر ســریال تلویزیونى «بوتیمار» ابراز کرد: همــه مى دانند که ما 
بازیگران باید بدون ماسک جلوى دوربین باشیم و هیچ کار دیگرى به 
قول معروف از ما برنمى آید فاصله گذارى اجتماعى هم نمى توانیم داشته 
باشیم، مثال در همین مجموعه «کلبه عموپورنگ» یا هر کار دیگرى 
وقتى گریم روى صورتمان انجام مى شود دیگر حتى در پشت صحنه 

هم نمى توانیم ماسک بزنیم، چون گریم خراب مى شود.
وى در همین راستا ابراز کرد: من همیشه مى گویم مسئولین که 
خداروشکر همیشه به ما لطف داشتند و این دفعه خیلى بیشتر به 
ما لطف داشتند، چون اولویت سنى و اولویت شغلى واکسن را اعالم 
کردند و ما بازیگران در هیچ کجاى آن لیست نیستیم؛ من منظورم 
این نیست که من انتظار دارم که همین االن به من واکسن بزنند، 
من منظورم این است که شما وقتى همه شغل هاى ایران را در یک 
لیست قرار مى دهید و رده بندى شغلى براى واکسیناسیون را اعالم 
مى کنید حداقل ما را بگذارید اولویت صد و بیست و پنجم اما مشکل 

اینجاست که اصال ما را به رسمیت نمى شناسید. 
امیرسلیمانى در همین راستا ابراز کرد: من چند روز پیش نیز در صفحه 
شخصى خودم هم مطلبى را به اشتراك گذاشــتم و گفتم ما بازیگران 
فقط در اولویت قضاوت و فحش خوردن هستیم در غیر این صورت در 

هیچ جاى دیگر در اولویت نیستیم.
این بازیگر تلویزیون پیرامون استقبال ویژه از مجموعه «کلبه عمو پورنگ» 
ابراز کرد: من بازخوردهاى عجیب و غریبى از مجموعه «کلبه عمو پورنگ» 
مى بینم، در حالى که این کار براى کودك اســت اما خانمى براى من دایرکت 
گذاشته بود که من و دختر و نوه ام مى شــینیم و با هم «کلبه عمو پورنگ» را 

مى بینیم.

هستند.
مصطفى زمانى به عنوان یکى از بازیگران اصلى «بدون قرار قبلى» 

بزودى اخبار و تصاویر
خواهد شد.

سپند امیرسلیمانى بازیگر مجموعه«کلبه عمو پورنگ
صحنه «این برنامه ابراز کرد: من همیشه یک مسئله اى
ما صحبت از پروتکل هاى بهداشتى کردن شوخى است،
اکسیژن بگیرند که نمى توان گفت پروتکل بهداشت
موارد عالئم اف ممکن است در خیلى از
کرونا باشد و دو ساعت دیگر ع
به نظرم شوخى بدى استو
بگوییم پروتکل ها سر صح
بازیگر ســریال تلویزیون
بازیگران باید بدون ماس
قول معروف از ما برنمى آ
باشیم، مثال در همین م
وقتى گریم روى صور

هم نمى توانیم ماسک
وى در همین راست
خداروشکر همیش
ما لطف داشتند، چو
کردند و ما بازیگران
این نیست که من انت
من منظورم این است
لیست قرار مى دهید و
مى کنید حداقل ما را بگ
اینجاست که اصال ما را
امیرسلیمانى در همین ر
شخصى خودم هم مطلب
فقط در اولویت قضاوت
هیچ جاى دیگر در اولویت نیس
ا این بازیگر تلویزیون پیرامون
ابراز کرد: من بازخوردهاى عج
مى بینم، در حالىکه این کار برا
گذاشته بود که من و دختر و نوه

مى بینیم.

سپند امیرسلیمانى:
 بازیگران فقط در فحش خوردن اولویت دارند!

  زهرا صلواتى / خبرآنالین|
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پدیده 20 ساله و جوان ســپاهان بار دیگر در قامت بازیکن 
تعویضى براى تیمش وارد زمین شد و درخشید.

بدون شک اگر سازمان لیگ قصد داشته باشد تا پدیده لیگ 
بیستم را معرفى کند، یکى از سه کاندیداى اصلى تصاحب این 
عنوان هافبک جوان و 20 ساله سپاهان است؛ یاسین سلمانى 
که در این فصل در نقش بازیکن تعویضى توانســته نمایش 
درخشانى در ترکیب طالیى پوشان اصفهانى داشته باشد و 

ستاره تیمش بوده است.
سلمانى جوان براى ســومین بار در این فصل روز یک شنبه 
در قامت بازیکن تعویضى وارد زمین شد و توانست سومین 
گل خود را در لیگ بیستم به ثمر برساند تا یک آمار رؤیایى 
را از خود به جاى گذاشته باشد؛ آمار دقایق بازى او در ترکیب 
سپاهان در لیگ امسال روز گذشته به 250 دقیقه رسید که 
در این مدت توانسته کارنامه موفق و درخشانى را از خود به 

جاى بگذارد.
هافبک تیم ملى جوانــان در 250 دقیقه حضورش در ترکیب 
سپاهان، سه بار موفق به گلزنى شــده و دو بار هم در جدال با 
آلومینیوم اراك توانست براى تیمش در نقش گلساز حاضر شود 
تا به صورت میانگین در هر 50 دقیقه یک گل یا پاس گل داده 
باشد و اینچنین در انجام وظیفه خود در ترکیب سپاهان درخشان 
بوده باشد؛ بازیکنى که محرم نویدکیا نیز به او اعتقاد ویژه اى 
دارد و سلمانى نیز توانسته به خوبى پاسخ اعتماد نویدکیا را بدهد.

حاال مى شود از یاسین سلمانى، بازیکن تیم ملى جوانان به 
عنوان یکى از ذخیره هاى طالیى لیگ برتر یاد کرد. محرم 
نویدکیا هر گاه به او دستور آماده باش مى دهد و وارد زمین 
شود کارى صورت مى دهد. حاال گل باشد یا پاس گل با اینکه 
در یکى از دو پست 6 یا 8 (هافبک دفاعى) به میدان مى رود. 
یاسین ســلمانى در تیم ملى جوانان هم بود اینچنین بود. به 
عنوان هافبک دفاعى پیشروى مى کرد و با شوت از راه دور 

دروازه حریفان را نشانه مى گرفت.
یاسین با روندى که در پیش گرفته طولى نخواهد کشید به 
یکى از مهره هاى اصلى ســپاهان تبدیل خواهد شد. البته 
او االن هم یکى از مهره هاى تأثیرگذار ســپاهان به شمار

 مى رود. نکته جالب اینکه یاســین پیــش از حضور محرم 
نویدکیا در رأس کادر فنى ســپاهان پیراهن این تیم را برتن 
کرده بود اما کمتر به بازى گرفته مى شد اما سرمربى جدید 
سپاهان هر گاه فرصت مهیا شود این مهاجم جوان را به میدان 
مى فرستد تا از او یک بازیکن خوب براى آینده بسازد. محرم 
نویدکیا براى ســاختن یک بازیکن جدید راه حرفه اى را در 
پیش گرفته. او نه یاسین را به نیمکت دوخته و نه به یکباره به 
او میدان داده. سلمانى آهسته آهسته در حال تبدیل شدن به 
یکى از بازیکنان خوب لیگ برتر و سپاهان است و مى توانیم 
از او در آینده اى نزدیک در تیم ملى امید هم شاهد بازى هاى 

خوبى باشیم و در ادامه تیم ملى.
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حاال مى شود از یاسین سلمانى، بازیکن تیم ملى جوانان بهه 
عنوان یکى از ذخیره هاى طالیى لیگ برتر یاد کرد. محرمم 
نویدکیا هر گاه به او دستور آماده باش مى دهد و وارد زمینن 
شود کارى صورت مى دهد. حاال گل باشد یا پاس گل با اینکهه 
8 (هافبک دفاعى) به میدانمى رود. 8 یا 6در یکى از دو پست 6

یاسین ســلمانى در تیم ملى جوانان هم بود اینچنین بود. بهه 
دورر  راه و با شوت از عنوان هافبکدفاعى پیشروى مى کرد

حریفان را نشانه مى گرفت. دروازه
یاسین با روندى که در پیش گرفته طولى نخواهد کشید بهه 
یکى از مهره هاى اصلى ســپاهان تبدیل خواهد شد. البتهه 
او االن هم یکى از مهره هاى تأثیرگذار ســپاهان به شمارر
 مى رود. نکته جالب اینکه یاســین پیــش از حضور محرمم 
را برتنن نویدکیا در رأس کادر فنىســپاهان پیراهناینتیم

کرده بود اما کمتر به بازى گرفته مى شد اما سرمربى جدیدد 
سپاهانهر گاه فرصت مهیا شود این مهاجم جوانرا به میدانن

مى فرستد تا از او یک بازیکن خوب براى آینده بسازد. محرمم 
نویدکیا براى ســاختن یک بازیکن جدید راه حرفه اى را درر 
پیش گرفته. او نه یاسین را به نیمکت دوخته و نه به یکباره بهه 
او میدان داده. سلمانى آهسته آهسته در حال تبدیل شدن بهه 
یکى از بازیکنان خوب لیگ برتر و سپاهان است و مى توانیمم 
از او در آینده اى نزدیک در تیم ملى امید هم شاهد بازى هاىى 

خوبى باشیم و در ادامه تیم ملى.

درخشش ادامه دار پدیده جوان سپاهان

هر 50 دقیقه از یاسین 
گل یا پاس گل ببینید!

پرسپولیس براى بازگشــت به صدر جدول، نیازمند پیروزى چهار گله مقابل ذوب آهن خواهد بود و همین امر باعث شد تا شایعاتى درباره تبانى 
سپاهان و مس در فضاى مجازى پخش شود. در واکنش به پخش شدن ادعاى تبانى، معاون باشگاه مس در مصاحبه اى با آوردن یک مثال این 

ادعا را رد کرد و گفت: اگر از پرسپولیس 5 گل مى خوردیم، باز هم به ما اتهام مى زدند؟
وى افزود: موضوع تبانى و شرط بندى را قبول ندارم؛ به خصوص براى تیمى چون مس رفسنجان که سال اول حضور در لیگ برتر را سپرى مى کند. 
حاال که پرسپولیس و سپاهان در کورس قهرمانى هستند و ما شکست سنگینى مقابل سپاهان خوردیم، پس شرط بندى کرده ایم؟آیا اگر پنج گل 
از پرسپولیس هم مى خوردیم، چنین حرف هایى مى زدند؟ چرا در زمان پیروزى هاى ما حرفى از شرط بندى در میان نبود؟ متأسفانه پیام هایى ُپر از 

فحش و افترا به من ارسال کردند که برایم تعجب آور و ناراحت کننده است.
گفتنى است اکنون پرسپولیس با 29 گل زده در مقام دومى جدول است در حالى که سپاهان با 42 گل زده در رتبه اولى جدول قرار دارد.

باشگاه مس شایعه تبانى را رد کرد

امید نورافکن مقابل تیم فوتبال مس رفسنجان اولین گل خود را در 
لیگ بیستم به ثمر رساند تا حاال عالوه بر ارسال دو پاس گل، موفق 

به گلزنى در لیگ بیستم هم شده باشد.
پیش از این تمام مدافعین تیم فوتبال ســپاهان، عزت 

ا... پورقاز، ولسیانى، نژادمهدى، مهدى زاده و دانیال 
اسماعیلى فر گلزنى کرده بودند و فقط امید مانده بود 
که پس از ارسال دو پاس گل، پایش به گلزنى هم باز 
شود.  این اتفاق در نهایت در دیدار هفته بیست و سوم 
رخ داد و نورافکن باالخره گلزنى کرد؛ آن هم با یک 

ضربه پاى چپ به زیر طاق دروازه.
ایــن گل البته در شــرایطى بــه ثمر رســید که اگر 
مسى ها توجه بیشــترى به جریان بازى داشتند، شاید 
رقم نمى خورد؛ شوت محبى از سمت راست خط دفاعى 
مس رفسنجان زده شد و آرام آرام عرض زمین را طى 
کرد و در حال خروج از زمین بود؛ اما در حالى که مسى ها 
جریان بازى را رها کرده بودند و در حال تماشاى یکدیگر 
در محوطه جریمه بودند، دانیال اسماعیلى فر چسبیده به 
خط کرنر به توپ رسید و آن را به محوطه جریمه بازگشت 
داد و پس از اینکه سجاد نتوانست توپ را به طور کامل 
به دروازه بزند، امید نورافکن از فرصت نهایت استفاده را 
برد و این توپ سرگردان را چسبیده به خط شش قدم با 
پاى راست به گل تبدیل کرد؛ جالب اینکه شروع این حمله 
با نورافکن بود و او بود که توپ را در ابتدا با ضربه ســر به 

محبى رسانده بود.
نورافکن با آمار یک گل، دو شوت، یک پاس کلیدى، دو 
تکل موفق و پنج قطع تــوپ برترین بازیکن زمین لقب 
گرفت و بى شک حاال با روحیه باالیى به اردوى تیم ملى 
اضافه خواهد شــد. البته نورافکن در دقیقه 80 به دلیل 

مصدومیت جاى خود را به استنلى کى روش داد ولى محرم نویدکیا در 
نشست خبرى در این مورد صحبت کرد و گفت که به نظر نمى رسد 

مدافع چپ تیمش مشکل جدى داشته باشد.

هافبک خالق و بازیساز طالیى پوشان اصفهانى به روند درخشان 
خود در گلزنى براى سپاهان ادامه داد.

روى فرم ترین سروش رفیعى فصول گذشته این روزها در ترکیب 
سپاهان با هدایت محرم نویدکیا به چشم مى آید؛ سروش حاال 
با گلى که در بازى مقابل مس براى گئورگى ولســیانى ساخت، 
بهترین پاسور لیگ بیستم شد و از احمدرضا زنده روح و مهدى 
قائدى در جدول برترین گلســازان لیگ با 6 پاس گل پیشــى 

گرفت.
هافبک بازیســاز ســپاهان در شش هفته گذشــته و در جدال 

با تراکتور تبریز، نســاجى مازندران و حاال دیــروز مقابل مس 
رفسنجان توانسته سه بار براى همبازیان خود گلسازى کند؛ البته 
رفیعى روز گذشته فرصتى براى گلزنى هم داشت که با حرکتى 
هوشمندانه توپ را رها کرد تا سجاد شــهباززاده چهارمین گل 

تیمش را در جدال با مس به ثمر برساند.
براساس آمار سایت «یازده»، سروش رفیعى در شش هفته اخیر، 
از بهترین هافبک هاى لیگ برتر بوده است و توانسته در هر شش 
مسابقه نمره اى باالتر از 7 را دریافت کند و متوسط نمره «یازده» 

به او در شش بازى اخیر سپاهان در لیگ برتر، 7/67 بوده است.

پاى آخرین مدافع گل نزن هم به گل باز شد

در شبى که ســپاهان در برابر مس رفسنجان به برترى 5 بر سروش دوباره آقاى پاس لیگ برتر
1 رسید احسان حاج صفى هم مى توانست دستکم یکى از 

زننده هاى گل تیمش باشد.
کاپیتان سپاهان اما هر چه زد به در بســته خورد. او دوبار با 
ضربات از راه دور و یک بار در محوطه جریمه دروازه تیم مس 
را نشانه گرفت اما توپ هایش راهى به دروازه پیدا نکرد. البته 
یکى از ضرباتش در چهارچوب بود که داوود نوشى صوفیانى، 

دروازه بان مس توپ را از آن خود کرد.
احسان حاج صفى که مهیا مى شود بازوبند کاپیتانى تیم ملى 
را در بازى هاى مقدماتى جــام جهانى در بحرین هم بر بازو 
ببندد در این بازى آمادگى خود را به رخ کشید. او اگر چه گل 
نزد اما براى رســیدن به گل پرعطش بود و در همه حمالت 

تیمش حضور داشــت. احســان با این آمادگى بدون شک 
مى تواند در تیم اسکوچیچ هم نقش محورى ایفا کند. در تیمى 
که دیگر مسعود شجاعى، اشکان دژاگه و خیلى از قدیمى ها 
از جمله رامین رضاییان و... نخواهند بود و احسان مى تواند 
به عنوان یکى از بزرگ ترهاى تیم روحیه پیروزى را به تیم 

تزریق کند.
جدایى از تراکتور و حضور در تیم سپاهان بهترین تصمیمى 
بود که احسان در تعطیالت زمستانى براى خود گرفت. او در 
آستانه قهرمانى در لیگ برتر اســت و صعود به جام جهانى 
2022 به همراه تیم ملى. اینها اتفاقاتى هســتند که اگر رخ 
دهند احسان به عنوان کاپیتان هر دو تیم فصل رؤیایى را در 

کارنامه بازیگرى خود به ثبت خواهد رساند.

کاپیتان سپاهان هر چه زد گل نشد!

مهاجم طالیى پوشان اصفهانى در جشنواره گل تیمش شریک 
بود و گل چهارم را به آسانى وارد دروازه حریف کرد.

هر چند در تقابل جام حذفى سپاهان و خوشه طالیى ساوه، سجاد 
شهباززاده توانست حکم صعود تیمش به جمع هشت تیم برتر را 
دو هفته قبل امضا کند، اما مهاجم گلزن سپاهان در لیگ برتر که 
توانسته عنوان آقاى گلى را در اختیار خود داشته باشد، در سال 
جدید شمسى در لیگ و در چهار فرصت بازى در ترکیب تیمش 

ناکام در گلزنى بود تا آخرین گل او در لیگ برتر به جدال 
با تراکتور تبریزى بازگردد.

اما در مصاف سپاهان و مس رفسنجان 
در نقش جهان، شــهباززاده توانست به 
طلســم چهار هفته گل نــزدن در لیگ 
برتر پایان دهد و اولین گل خود در سال 

1400 در لیگ برتر را به ثمر برساند؛ 
گلى که روى توپ ارسالى 

از ســوى دانیــال 
و  اسماعیلى فر 

اشــتباه خط دفاعى مس و البته رها کردن توپ توسط سروش 
رفیعى، مقابل دروازه خالى به سجاد شهباززاده رسید و او توپ را 

به تور دروازه مس چسباند.
سجاد شهباززاده با گل خود مقابل مس رفسنجان توانست تعداد 
گل هاى این فصل در لیگ برتر را به عدد 17 برساند و یک گام 
دیگر در مسیر آقاى گلى لیگ بیستم بردارد؛ نزدیک ترین رقیب 
شــهباززاده در کورس آقاى گلى، گادوین منشا مهاجم گل گهر 
ســیرجان اســت که 10 گل در لیگ امســال به ثمر رسانده و 

هفته هاست در گلزنى براى تیمش ناکام بوده است.
تمام دقایق بازى در اختیار ما بود

مهاجم تیم فوتبال سپاهان مى گوید در تمام دقایق بازى مقابل 
مس رفسنجان تیمش، تیم برتر میدان بوده است.

سجاد شهباززاده، پس از پایان دیدار برابر مس رفسنجان گفت: 
بازى را خیلى خوب شروع کردیم ولى برخالف روند بازى روى 
یک ضدحمله گل خوردیم. خدا را شــکر اما خیلى زود به بازى 
برگشــتیم و برد مقتدرانه اى به دســت آوردیم. در تمام دقایق 
بازى هم بازى در اختیار ما بود و هر طور ما خواستیم پیش رفت.

او در واکنش به این ســوال که آیا به هواداران ســپاهان قول 
قهرمانى مى دهد، بیان کرد: بحث قول نیســت. بازى به بازى 
پیش مى رویم. خدا را شکر تمرکزمان را حفظ کرده ایم و براى 
هر بازى تمام انرژى اى که داریم را مى گذاریم. االن هم یک 
تعطیالت طوالنى داریم. استراحت مى کنیم. برمى گردیم و 

تمام تمرکزمان بازى بعدى با فوالد خوزستان است.
شــهباززاده در مورد اردوى تیم ملى و اینکــه آقاى گل 
مسابقات اســت، عنوان کرد: شخصى صحبت نمى کنم. 
براى تیم ملى در این بازى هاى حســاس آرزوى موفقیت 
دارم. امیدوارم از گروه باال بیاینــد و به مرحله بعدى 

برسند.

سجاد شهباززاده فاصله اش را با گادوین منشا بیشتر کرد

موتور آقاى گل لیگ در سال جدید روشن شد

هافبک خالق و بازیساز طالیى پوشان اصفهانى به روند درخشان 
خود در گلزنى براى سپاهان ادامه داد.

روى فرم ترین سروش رفیعى فصول گذشته این روزها در ترکیب 
سپاهان با هدایت محرم نویدکیا به چشم مى آید؛ سروش حاال 
با گلىکه در بازى مقابل مس براى گئورگىولســیانى ساخت، 
شد و از احمدرضا زنده روح و مهدى پاسور لیگ بیستم بهترین

6قائدى در جدول برترین گلســازان لیگ با 6 پاس گل پیشــى 
گرفت.

هافبک بازیســاز ســپاهان در شش هفته گذشــته و در جدال 

سروش دوباره آقا

با تراکتور تبریزى بازگردد.
اما در مصاف سپاهان و مس رفسنجان
نقش جهان، شــهباززاده توانست به در
طلســم چهار هفته گل نــزدن در لیگ
برتر پایان دهد و اولین گل خود در سال

1400 در لیگ برتر را به ثمر برساند؛ 
گلى که روى توپ ارسالى 

از ســوى دانیــال 
و  اسماعیلى فر 

و م ن م و ى ش پ
هر بازى تمام انرژى اى که داریم را مى گذاریم. االن هم یک 
تعطیالت طوالنى داریم. استراحت مى کنیم. برمى گردیم و 

تمام تمرکزمان بازى بعدى با فوالدخوزستاناست.
شــهباززاده در مورد اردوى تیم ملى و اینکــه آقاى گل 
مسابقات اســت، عنوان کرد: شخصى صحبت نمى کنم.

براىتیمملىدر این بازىهاىحســاس آرزوى موفقیت 
دارم. امیدوارم از گروه باال بیاینــد و به مرحله بعدى 

برسند.

در روزى که سردار آزمون و سایر خارجى هاى زنیت در ترکیب این تیم حضور 
نداشتند، این تیم موفق به  شکست 5 بر یک حریفش شد.

پیش از این قهرمانى آبى هاى شهر سن پترزبورگ قطعى شده بود و روز یک 
شنبه پیروزى 5 بر 1 مقابل تامبوف آنها را 65 امتیازى کرد و زنیتى ها با اختالف 
8 امتیازى نسبت به اسپارتاك مســکو رتبه اول را به نام خود زدند. رتبه هاى 
سوم و چهارم را هم با 56 و 53 امتیاز به لوکوموتیو مسکو و روبین کازان رسید.

نکته عجیب این مسابقه نمایش آرتم زیوبا در روز غیبت سردار بود؛ این مهاجم 
بلند قامت تیم ملى روسیه از این فرصت نهایت استفاده را برد و توانست با زدن 
چهار گل در دقایق 11، 55، 72 و 74 آقاى گلى را از سردار آزمون برباید. پیش 
از این زیوبا 16 گله بود و آزمون با 19 گل شانس اول کسب عنوان آقاى گلى 

مسابقات بود.
البته فقط آزمون در این دیدار غایب نبود و زنیت روز یک شنبه با ترکیبى کامًال 
روسى و در روز غیبت تمام بازیکنان خارجى تیم مقابل تامبوف بازى کرد و به 
یک پیروزى شیرین دست یافت. ســردار هم از این فرصت استفاده کرده و با 
بازگشت به ایران در حال استراحتى چند روزه و ریکاورى پیش از آغاز اردوى 

تیم ملى است؛ اردویى که از هفته آینده در کیش آغاز مى شود.
این ستاره ایرانى که فصل گذشته عنوان بهترین گلزن لیگ روسیه را به دست 
آورد، پس از این مسابقه در مصاحبه خود تأکید کرد که عنوان آقاى گلى براى 
او اهمیتى ندارد و این قهرمانى تیم فوتبال زنیت است که براى او مهم به شمار 

مى رود.
شوخى آقاى گل روسیه با سردار

اما آرتم زیوبا، مهاجم ملى پوش تیم زنیت سن پترزبورگ  که با سردار آزمون 
رابطه بسیار دوستانه اى دارد و سال گذشته مشترکاً آقاى گل لیگ برتر روسیه 
شده بودند بعد از کسب عنوان آقاى گلى و کنار زدن همبازى و دوستش گفت: 
«واقعاً احساس شادى مى کنم. در این بازى فرزند سومم به دنیا آمد. دویستمین 
گلم را به ثمر رساندم و در نهایت جایزه آقاى گلى را از آزمون گرفتم. به نظرم 

وقتى سردار شنید من چهار گل زدم از اسبش سقوط کرده باشد(باخنده).»

آقاى گلى سردار آزمون را دزدیدند!
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در حالى که کشور چین در چند ماه گذشته از ویروس 
کرونا پاك شده بود و جز موارد وارداتى هیچ گزارشى 
در ارتباط با شــیوع موارد محلى ثبت نشده بود اما در 
چند روز گذشته تعدادى مبتالى محلى در این کشور 

گزارش شده است.
کمیسیون ملى بهداشــت چین روز دوشنبه اعالم کرد 
در 24 ســاعت منتهى به این روز دســتکم پنج مورد 
ابتالى محلى به کرونا در داخل این کشــور ثبت شده 

است که در چند ماه گذشته بى سابقه بوده است.
داده هاى کمیسیون ملى بهداشت چین نشان مى دهد 
از این تعداد سه مورد ابتال به کرونا در استان لیائونینگ 

و دو مورد هم در استان آنهویى گزارش شده است.
بر اســاس این آمار در این مدت همچنین 20 مبتالى 
وارداتى نیز در چین شناســایى شــده است که شامل 
مسافران خارجى و همچنین چینى هایى بودند که به 
وطن خود برگشته اند با این حال هیچ موردى از مرگ 
به دلیل ابتال به کرونا در این کشور در شبانه روز منتهى 

به دوشنبه ثبت نشده است.
تعداد کل موارد تایید شــده کرونا در ســرزمین اصلى 
چین 90 هزار و 872 تــن اعالم شــده و تعداد جان 
باختگان این بیمــارى هم به چهار هــزار و 636 تن 

رسیده است.

معــاون فرهنگــى دانشــجویى وزارت بهداشــت از 
واکسیناسیون تمامى دانشجویان دو حوزه وزارت بهداشت 
و علوم تا اواخر شهریور ماه خبر داد و گفت: آموزش مجازى 
به دانشجویان ضربه وارد کرده و ما باید هر چه زودتر به 
وضعیت عادى آموزش که همان حضور دانشجویان در 

دانشگاه ها است، برگردیم.
ســیما ســادات الرى تصریح کرد: برنامه ریزى وزارت 
بهداشت این است که قبل از پایان شهریور ماه دانشگاهیان 
اعم از اساتید و دانشجویان واکسیناسیون شوند تا بدون 

مشکل در دانشگاه ها حضور داشته باشند.
سخنگوى وزارت بهداشــت در خصوص واکسیناسیون 

دانشجویان علوم پزشــکى تا پایان خرداد ماه نیز خاطر 
نشــان کرد: در حال حاضر حدود 80درصد دانشجویان 
علوم پزشکى که بر بالین بیمار حاضر مى شوند، واکسینه 
شده اند مگر اینکه خود این دانشجویان مایل به تزریق 

واکسن نبوده باشند.
دکتر الرى با بیان اینکه گزارشى از مرگ و میر ناشى از 
کرونا در بین دانشجویان علوم پزشکى نداشتیم، گفت: اگر 
چه بسیارى از دانشجویان ما به کرونا مبتال شدند اما فقط 
یک مورد از دانشجویان رشته پزشکى که بیمارى سرطان 
داشت بر اثر کرونا فوت شد و یکى از دانشجویان دستیار ما 

نیز بر اثر کرونا یکى از چشمان خود را از دست داد.

بازگشت آرام
 ویروس کرونا به چین

واکسیناسیون تمامى 
دانشجویان تا اواخر شهریور

پیرترین مرد کشور واکسن زد
  ایسنا|معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تبریز 
گفت: روز شنبه واکسن کرونا به مردى که بر اساس 
شناسنامه و کارت ملى 134 سال سن داشته و پیرترین 
فرد ایران و بنابر بررسى ها احتماًال پیرترین فرد جهان 
است، تزریق شد. عباسعلى درستى اظهار کرد: واکسن 
کرونا در خانه بهداشت عمارت در شهرستان خداآفرین به 
این مرد که از 20 سالگى در روستاى شاه حیدر سکونت 
داشته و داراى سه فرزند پسرو چهار فرزند دختر است، 
انجام شد. وى گفت: این مرد 134 ساله با وجود سن باال 
قادر به حرکت و گشت و گذر بوده و از نظر عقالنیت 
لغزشى نداشته و مشکل خاصى ندارد، حتى حاضر به 

انجام کارهاى دامدارى و کشاورزى است.

تأیید یک واکسن چینى دیگر 
  ایرنا|چین یک واکسن غیرفعال شده دیگر کووید 19 
را براى اسـتفاده اضطرارى تأیید کرد. بر اساس گزارش 
تولیدکنندگان این واکسن،  فاز سوم آزمایش هاى بالینى 
این واکسن در حال انجام است. از این واکسن در مرحله 
اول آزمایش هاى بالینى هیچ گونه عارضه جانبى با درجه 3 
به باال گزارش نشده است. عوارض جانبى درجه 3 به باال 
به عوارضى اطالق مى شود که از نظر پزشکى قابل توجه 
هستند؛ اما مستقیماً تهدید کننده حیات به شمار نمى آیند. 

دریافت دومین محموله 
  ایسنا| ایران به عنوان یکى از کشورهاى مشارکت 
کننده در سازوکار کوواکس، دومین محموله از واکسن 
کووید-19 آسترازنکا را به تعداد یک میلیون و 452 هزار 
دوز دریافت کرد. محموله واکسن  آسترازنکاى ارسالى به 
ایران که در ایتالیا ساخته شده  است، شامگاه روز یکشنبه 
در فرودگاه امام (ره) و در حضور تیم هاى فنى یونیسف و 

سازمان جهانى بهداشت، تحویل شد.

آگهى تغییرات 
شــرکت مهیاران سالمت پایا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 1772 و شناســه ملى 14006384267 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/29 آقاى فرهاد 
طالبیان کدملى 1190074524 بسمت رئیس هیات مدیره ، 
 آقاى علیرضا طالبیان کدملى 1818193574 بســمت 
مدیرعامل و شرکت پایا رزین شناسه ملى 10260067952 
به نمایندگى ابراهیم طالبیان کدملى 1817809741 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1135519)    

آگهى تغییرات
 شــرکت فرآورده هاى ماندگار سالمت صفه شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 67547 و شناسه 
ملى 14009961202 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى عــادى مــورخ 1400/02/05 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : حمیدرضــا طالبیان 
به کدملــى 1817187678و منصــوره طالبیان به 
کدملــى1290694311و احمدرضــا طالبیان به 
کدملى 1291981438 و علیرضا طالبیان به کدملى 
1818193574بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1135513)   

آگهى تغییرات 
شــرکت خدمات فوالد بــرش حدید 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1342 
و شناســه ملى 14004750775 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/02/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شرکت از 
مبلغ 1000000000ریــال به مبلغ 
100000000000ریــال از محــل 
مطالبات حال شــده و ارزیابى دارایى 
ثابت و صدور ســهام جدید افزایش 
یافت کــه مبلــغ 86000000000 
ریال آن از طریق مطالبات حل شــده 
و ومبلــغ 13000000000ریال آن 
از طریــق ارزیابى دارایــى ثابت مى 
باشــد . و ماده 5مربوطه در اساسنامه 
بشرح زیراصالح شد :سرمایه شرکت 
مبلغ100000000000ریــال نقدى 
اســت که به 10000ســهم بــا نام 
عادى10000000ریالــى منقســم 
گردیده و تماما پرداخت شده است اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 
غیرتجارى خمینى شهر (1135552)    

آگهى تغییرات
 شرکت اســتاره سقف کسرا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 53819 
و شناســه ملى 14004788227 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/10/04 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : ایمــان رحیمى 
پردنجانى به کدملى 4670147994 
و میالد رحیمــى پردنجانى به کدملى 
4670100556 و محمد على بهرامى 
زنجانى بــه کدملى 1286994586 
بعنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
صادق هونجانى هونجانى به کدملى 
1190024349 و غالمعلــى چنارى 
به کدملــى 1819362809 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1135517)    

آگهى تغییرات 
شــرکت فــرآورده هــاى ماندگار 
سالمت صفه شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 67547 و شناســه 
ملى 14009961202 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/02/05 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : علیرضا طالبیان به کدملى 
1818193574بعنــوان رئیــس 
هیات مدیــره و احمدرضا طالبیان به 
کدملى 1291981438 به ســمت 
نایب رئیس هیــات مدیره و منصوره 
طالبیان بــه کدملى 1290694311 
بســمت مدیرعامل و عضــو هیات 
مدیره و حمیدرضا طالبیان به کدملى 
1817187678 بسمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شــدندکلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1135518)   

آگهى تغییرات
 شرکت استاره سقف کسرا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 53819 
و شناســه ملى 14004788227 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/10/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ایمان رحیمى پردنجانى 
به شــماره ملــى 4670147994 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد 
على بهرامــى زنجانى به شــماره 
ملــى1286994586 بعنوان مدیر 
عامل و میالد رحیمــى پردنجانى به 
شماره ملى 4670100556 بعنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً 
و با مهر شــرکت معتبر است. مدیر 
عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت  ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1135525)    

آگهى تغییرات 
شرکت نو اندیش سیستم گستر اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 24576 
و شناســه ملــى 10260453605 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/02/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - خدامراد ظاهرى به 
شــماره ملى 1970642513 ، علیرضا 
صفــرى اســفنجانى به شــماره ملى 
1754235352 و راحله کافیه به شماره 
ملى 1376738104 بســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - پریســا میکالنى به 
شــماره ملى 1286080290 بسمت 
بازرس اصلى و مینا معصومى به شماره 
ملى 1272103560 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال مالى انتخاب 
شــدند.ـ  روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت نشــر آگهى هاى شرکت 
انتخاب شــد.ـ  ترازنامه و حساب سود 
و زیان شــرکت منتهى به سال 1399 
مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1135541)   

تاسیس
شرکت سهامى خاص پاسارگاد صنعت پردیس اسپادانا درتاریخ 1400/02/21 به شماره ثبت 2491 به شناسه ملى 14010014106 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید جک سقفى و قالب فلزى بتن و لوازمات 
داربست فلزى، خرید و فروش جک سقفى و قالب بتن و تجهیزات بتن و قالب بندى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شــرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش 
اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف 
شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر 
تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر درچه پیاز، محله الغدیر ، کوچه ((کرایه چرثقیل احمد نصر)) ، بلوار الغدیر ، پالك 0 ، طبقه 
همکف کدپستى 8431674388 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91231 -101 مورخ 1400/02/13 نزد بانک ملت شعبه 
امیرکبیر خمینى شهر با کد 91231 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمد على رئیسى به شماره ملى 1273244915 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول رئیسى به شماره ملى 4640036515 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم کبرى رئیسى فرادنبه به شماره ملى 4650614007 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عسکر على کرمى ازونبالغى به شماره ملى 1129009602 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حسین صفرى دهنوى به شماره ملى 4650209803 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1135521)  

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى حیات افروز سپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1287 و شناسه ملى 10260178122 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمعلى امینى بنگر به کدملى 2063646376 به سمت 
رئیس هیات مدیره و علیرضا تمدن به کدملى 1091515883 به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) و روح اله جمشیدى به کدملى 
1111197210 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مرضیه ستارى نجف آبادى به کدملى 1091542937 بسمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1134170)   

آگهى تغییرات
 شرکت نیلو عمران زاینده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 14168 و شناسه ملى 10260351698 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/02/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا طوقانى به کدملى 1287415776 بعنوان رئیس هیات مدیره و نیلوفر 
طوقانى به کدملى 1287066372 به ســمت نایب رئیس هیات مدیره و یاسر طوقانى به کدملى 1290556431 بسمت مدیرعامل و 
حسین طوقانى به کدملى 1282241011 بسمت عضو هیات مدیره براى بقیه مدت دو سال تا تاریخ 1402/01/15 انتخاب شدندکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 

مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1135554)    

چالش هاى کرونا 
در ارتباط والدین و فرزندان

یک کارشناس ارشد روانشناسى گفت: اضطراب ناشى از 
بیمارى کرونا در مادران مى تواند با تأثیر بر افکار و رفتار 
آنها بر کیفیت تعامالت والد و کودك مؤثر بوده و به بروز 
انواع اختالالت رفتارى و مقابله اى در فرزندان منجر شود. 
از این رو با توجه به تداوم طول دوره بیمارى کرونا تا زمان 
کشف درمان قطعى آن، ضرورى است موضوع روش هاى 

فرزندپرورى در دوران کرونا مورد توجه قرار گیرد.
مرضیه عفتى با اشاره به نارضایتى والدین از پرخاشگرى 

فرزندان اظهار کرد: پرخاشگرى در کودکان پدیده شایعى 
است که به صورت هاى مختلف جسمانى و عاطفى دیده 
مى شــود اما در ایام قرنطینه نیز به دلیل بروز خســتگى 
و فقدان مهارت والدین جهت پر کــردن اوقات فراغت 
کودکان و محدود شدن فعالیت کودك در منزل، عالئم 

پرخاشگرى بسیار تشدید شده  است.
این روانشناس با بیان اینکه کودکان نیز از شرایط کنونى 
ناراضى هستند و تالش هاى والدین براى سرگرم کردن 

آنها کافى یا موثر نبوده اســت، تصریح کرد: مادرانى که 
نسبت به ویروس کرونا و خطرات آن احساس اضطراب 
شــدید و مداوم دارند همه جا و همه چیــز را خطرناك 
مى پندارند، بنابراین همواره در نوعى احساس تنش، فشار 
عصبى، احساس عدم کنترل بر محیط و انتظار دائمى خطر 
ابتال به ویروس به سر مى برند. از این رو مادران همواره 
نوعى دل مشغولى و درگیرى درونى براى بستن راه هاى 
انتقال ویروس دارند و به همین دلیل اغلب بخش عمده اى 
از زمان خود را در حال شست وشو و ضدعفونى وسایل و 
اطرافیان خود سپرى مى کنند که در نتیجه آن، حساسیت 
مادر به دنیاى بیرونى از جمله فرزنــدان و نیازهاى آنان 
کاهش مى یابد و این امر به احساس ناامنى، بى توجهى و 
طردشدگى در کودکان منجر شده، بر ادراك آنان از خود 
و دیگران تأثیر گذاشته و مانع برقرارى یک رابطه مؤثر با 

دیگران مى شود.
وى ادامه داد: اضطراب ناشى از بیمارى کرونا در مادران 
مى تواند با تأثیر بر افکار و رفتار آنها بر کیفیت تعامالت والد 
و کودك موثر بوده و به بروز انــواع اختالالت رفتارى و 

مقابله اى در فرزندان منجر شود. 
از این رو با توجه به تداوم طول دوره بیمارى کرونا تا زمان 
کشف درمان قطعى آن، ضرورى است موضوع روش هاى 
فرزندپرورى در دوران کرونا مورد توجه قرار گیرد زیرا در 
غیر این صورت مى تواند آثار منفى فراوانى بر ســالمت 

روان شناختى افراد و خانواده ها داشته باشد.

تداوم عوارض واکسن 
بعد از یک هفته را اطالع دهید

متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى با بیان اینکه 
تهوع، استفراغ، غش کردن، برخى از واکنش هاى آلرژیک 
مانند خارش، اختالالت تنفسى و کوتاهى تنفس از جمله 
عوارض تزریق واکسن است گفت: تداوم عوارض تزریق 

واکسن بعد از یک هفته باید به پزشک اطالع داده شود.
عاصفه عباس زاده افزود: با توجه به اینکه تهوع، استفراغ، 
غش کردن، خارش، اختالالت تنفسى و کوتاهى تنفس 
از جمله عوارض تزریق واکســن اســت بنابراین پس از 
تزریق واکسن کرونا توصیه مى شود که اشخاص به مدت 
نیم ساعت در یک مرکز بهداشت و درمان تحت نظر قرار 
گیرند، زیرا عوارض اصلى واکسیناسیون در این بازه زمانى 

اتفاق مى افتد.
عباس زاده ادامه داد: زمان و مکان تزریق دوز دوم واکسن نیز 
باید به هنگام تزریق دوز اول از تزریق کننده واکسن سوال 
شــود. این متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى 

در ادامه درد، تورم، قرمزى و ســفت شــدن محل تزریق 
واکسن و تب را از دیگر عوارض واکسن کرونا عنوان کرد 
و گفت: این عوارض عمدتا تا 2 روز ادامه مى یابد و مصرف 
مایعات مى تواند این عالئم را کاهش و ســریع تر برطرف 
کند. عباس زاده خاطرنشان کرد: مصرف استامینوفن نیز 
در صورت وجود تب پس از واکسیناســیون هر 8 ساعت 
توصیه شده و با گذشــت بیش از یک هفته باید به پزشک 

اطالع داده شود.
وى یادآور شد: اما در صورت بروز این عالئم (در تزریق دوز 
اول واکسن) نیز جز با دستور قطعى پزشک نباید از زدن دوز 

دوم اجتناب شود.
این پزشــک همچنین تاکید کرد: بدن قبل از 2 تا 4 هفته 
بعد از تزریق دوز دوم واکسن ایمن نشده و بنابراین رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى پس از واکسیناسیون نیز ضرورى 

است.

واکسن کووایران بر 
روى سویه هاى مختلف 

کرونا اثر دارد؟

مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کووایران برکت درباره 
میزان اثربخشى واکسن بر روى انواع ویروس هاى موجود 

کرونا توضیحاتى داد.
حســن جلیلى اظهار کرد: از نظر آزمایشــگاهى ما سرم 
خون افرادى که واکسن برکت دریافت کردند را گرفتیم و 

آزمایش شد که این واکسن بر روى سویه انگلیسى واکسن 
کرونا موثر است.

او با بیان اینکه در مورد سایر سویه ها مانند آفریقایى، هندى، 
برزیلى و... تاکنون آزمایشى انجام نشده است، گفت: دلیل 
اینکه آزمایشى در این ســویه ها انجام نشده این است که 

تاکنون این سویه ها به دست ما نرسیده و طبعیتا به محض 
اینکه به دست ما برسد آزمایش آن را انجام خواهیم داد.

مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کووایران برکت بیان 
کرد: با توجه به اینکه واکسن ســینوفارم چینى پلتفرمى 
شبیه به پلتفرم واکسن کووایران برکت دارد سازندگان آن 

در مقاالت و ژورنال هاى معتبر اعالم کردند که این واکسن 
بر روى سویه هاى جدید موثر است و آن ها را خنثى کرده 
است. ما هم امیدواریم با توجه به اینکه پلتفرمى یکسان 
با واکسن ســینوفارم داریم این نگرانى را نداشته باشیم و 

واکسن ما علیه انواع ویروس موثر باشد.

روى موج کووید-19
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خستگى ذهنى نیز همانند خستگى 
جســمى مى توانند فرد را از امور 
روزمــره عاجز کند. تفــاوت آنها 
نیز است که است که در خستگى 
روانى، بجاى عضالت بدن ذهن 

درگیر است.
وقتى مدتى روى یک کار سخت ذهنى 
تمرکز مى کنید، این حالت در شما بروز مى کند. 
اگر همیشــه در حالت آماده باش بوده یا استرس 
داشته باشید ممکن است این نوع فرار مغزى را در 
خود احساس کنید. شغل شما، مراقبت از کودکان یا 
والدین پیر و موارد دیگر مى تواند منجر به فرسودگى 

ذهنى شوید.
  عصبانى و بى تاب هستید

خستگى ذهنى مى تواند حال شــما را بد کند. ممکن است 
مزاج تان تغییر یا تحریک شده باشد و بیشتر اوقات با مردم 
تنش داشته و درگیر مى شوید. در این شرایط کنترل عواطف 

در ذهن شما دشوارتر است.
   نمى توانید به کار خود برسید

پرواضح اســت که بهره ورى کارى همه افراد گاهــى  باال و گاهى 
پایین مى آید. اما خســتگى ذهنى مى تواند تمرکز را واقعًا ســخت 

کند. همچنین انگیزه شــما براى ادامه کار کم مى شود. ممکن است 
حواس شما خیلى راحت پرت شود و یا مهلت قانونى براى انجام امور 
را فراموش کنید. حتى کارهاى کوچک ممکن اســت برایتان طاقت 

فرسا به نظر برسند.
  تمرکز ندارید

عدم تمرکز مى تواند مانند پرســه زدن ذهن یا خواب آلودگى به نظر 
برســد. در این حالت، توجه دقیق به کارى که انجام مى دهید دشوار 
است و ممکن است واکنش سریع به مسائل نشان ندهید. این مى تواند 
در شــرایط خاص مانند رانندگى خطرناك باشــد. خستگى ذهنى با 

الشه شدن ماشین ارتباط دارد!
  نمى توانید خوب بخوابید 

ممکن است فکر کنید وقتى مغزتان خسته است چرت زدن راحت تر 
باشد. اما همیشه اینطور نیست. تحقیقات نشان مى دهد افرادى که 
داراى مشــاغل با "بار کارى ذهنى و روانى" باال هســتند عالئم 
بى خوابى بیشترى نسبت به افرادى که کار طاقت فرساى ذهنى ندارند 
گزارش مى کنند. کمبود بسته بودن چشمان مى تواند خستگى روحى را 
تشدید کند. اگر نمى توانید در طول روز بخوابید یا واقعاً خسته شدید، به 

پزشک خود بگویید. درمان مى تواند کمک کننده باشد.
  گرایش به رفتارهاى ناسالم

ممکن اســت بیش از حد معمول اقدام به اســتفاده از داروها کنید. 
خستگى ذهنى مى تواند آسیب هاى سخت ترى را نیز براى کسانى که 

قبًال اختالل در مصرف مواد داشتند، وارد کند.
  دائماً نگران هستید

خســتگى ذهنى سیســتم عصبى مســئول دلســوزى را در شما 
تحریک مى کند. این حالت "جنگ یا پرواز" شماســت. اضطراب 
هشداردهنده اى است که به شما مى گوید مشکلى پیش آمده است. 
اگر همیشه از نظر ذهنى خسته هستید، ممکن است همیشه احساس 
وحشــت کرده یا نگران باشــید. این وضعیت غالبا همراه با عالئم 

افسردگى اتفاق مى افتد.
  احساس درد بیشتر

افراد با یکدیگر متفاوت هســتند بنابراین این مسئله دشوار است که 
بگوییم خستگى روحى چگونه بر بدن تأثیر مى گذارد. اما ممکن است 

دچار سردرد، درد در عضالت، کمردرد یا مشکالت معده شوید.
  راه چاره

 تا مى توانید فعال و پرتکاپو باشــید. شــواهدى وجود دارد که نشان 
مى دهد اگر در طول تعطیالت ورزش کنید، احساس انرژى و سرحالى 
بیشترى خواهید داشت. انواع پرش و کشش را امتحان کنید یا یک 

پیاده روى سریع 10-15 دقیقه اى انجام دهید.
راه هاى کســب آرامش را امتحــان کنید: از یوگا و ماســاژ گرفته تا 
حتى دیــدن فیلم هاى خنده دار. براى کســب اطالعات بیشــتر در 
این زمینه مى توانید از اعضاى خانواده یا پزشــکان و روان پزشکان

 کمک بگیرید.

نشانه هایى که مى گوید 
 روان شما خسته است

چرا چشم انسان نمى تواند سیاه باشد؟
رنگ چشــمان ما تا حدود 3 سالگى در تغییر است و 
تقریبًا در همان زمان تثبیت مى شــود. با این حال، 
ممکن نیست که چشمان انسانى واقعًا به رنگ سیاه 
باشد. چشمان ما تنها به خاطر نور، بازتاب لباسى که 
به تن داریم یا استفاده از لنزهاى رنگى، سیاه به نظر 

مى رسد.
16 ژن مختلف هست که مسئولیت رنگ چشمان ما 
را برعهده دارند. دو تاى آن ها که تأثیرگذارتر از بقیه 
هستند رنگ چشمان ما را از طریق مالنین موجود در 
عنبیه آن ها تنظیم مى کننــد. رنگ نهایى مالنین 
درون چشــم ها مى تواند از طیف گســترده اى از 
رنگ ها، مانند آبى و خاکسترى باشد، اما تیره ترین 

رنگ ممکن، قهوه اى بسیار تیره است، نه سیاه.
اگر چشم هایمان به رنگ سیاه بود بیرون رفتن در نور 

شدید روز هم برایمان ســخت مى شد. نور خورشید 
حاوى پرتوهاى فرابنفش است و اجسام سیاه رنگ 
معموًال پرتوهاى فرابنفش بیشترى را به خود جذب 
مى کنند تا رنگ هاى دیگر. قرارگیرى طوالنى مدت 
در معــرض پرتوهاى فرابنفش مى تواند ســالمت 
چشم هایمان را از بین ببرد و منجر به بروز مشکالتى 
مانند آب مروارید یا ســرطان پوست شود. گرچه به 
لطف آرایــش ژنتیکى مان، مالنینــى که به عنبیه 
چشــم ها رنگ مى دهند از ما در برابــر پرتوهاى 
فرابنفش محافظت مى کند. تحقیقات نشان مى دهد 
مالنین مى تواند 9/99 درصد پرتوهاى فرابنفشى که 
جذب مى کند را خنثى کند و به این ترتیب چشم هاى 
ما را از آسیب ناشى از قرارگیرى در معرض خورشید 

حفظ کند.

یک فوق تخصص ریه، سیاه شدن لب ها و ناخن هاى دست به دنبال فعالیت 
در بیماران را از نشانه هاى افت اکسیژن و درگیرى ریه دانست.

عاطفه عابدینى، با بیان اینکه 80 درصد افراد بیمارى کرونا را به صورت خفیف 
تجربه مى کنند و درگیرى ریوى ندارند، ادامه داد: در سایر افراد جامعه به علت 
دارا بودن ریسک فاکتورهایى نظیر دیابت، فشارخون، ضعف سیستم ایمنى 

ممکن است شاهد درگیرى ریوى، نارسایى تنفسى و حتى مرگ باشیم.
وى افزود: معموًال درگیرى ریه بنا به نوع موتاسیون ویروس متفاوت است و 

ممکن است روز سوم و یا هفته دوم بیمارى مشخص مى شود.

این فوق تخصص ریه خاطرنشان کرد: در نوع کالسیک «ووهان» درگیرى 
و التهاب ریه هفته دوم مشاهده مى شد اما در جهش هاى جدید این فاز التهابى 

زودتر شروع مى شود و حتى روز چهارم نیز دیده مى شود.
وى، شروع عالئم تنفسى نظیر سرفه هاى خلط دار، بى اشتهایى، تب مداوم 
بیش از چهار روز یا تب مجدد پس از چند روز بهبودى و افت اکســیژن را از 
نشانه هاى درگیرى ریه ذکر کرد و گفت: بر اساس مطالعات بین المللى، در 
ویروس انگلیسى درگیرى ریوى شدیدتر است و مردم به صورت خانوادگى 

و خوشه اى مبتال مى شوند.

یکى از گالیه هایى که اغلب خانم ها در فرایند کاهش وزن نسبت 
به آقایان دارند، این است که مى گویند « ما هیچى نمى خوریم 
اما نسبت به همسر یا برادرمان وزن کم نمى کنیم.» اگر شما هم 
این مشکل را دارید باید روى متابولیسم یا سوخت و ساز بدن خود 
دقت و ســعى کنید آن را باال ببرید. عادات نادرست تغذیه اى، 
استرس مداوم، خواب کم و ناکافى و گرسنگى زیاد متابولیسم 
بدن شما را پایین مى آورد. در ادامه به بررسى چند روش براى باال 

بردن سوخت و ساز بدن خواهیم پرداخت.
  ورزش قدرتى

به زبان ساده ، هرچه ماهیچه بیشــترى داشته باشید کالرى 
بیشترى مى سوزانید و متابولیســم بدن تان باالتر مى رود.

ماهیچه با انجام ورزش هاى قدرتى و خــوردن پروتئین در 
بدن ایجاد مى شود.از این به بعد سعى کنید به غیر از پیاده روى 
روزانه از وزنه ها و دمبل ها هم بــراى انجام حرکات قدرتى 

پروتئین را به برنامه غذایى اســتفاده و 
نــه  ا ز و خود اضافه کنید.ر

  غذاهاى کامل بخورید 
 از خوردن میان وعده ها و غذاهاى آماده و نیمه آماده بپرهیزید 
این خوراکى ها متابولیسم بدن شما را پایین مى آورد. شما باید 
غذاهاى ســالم و کامل مثل گوشــت قرمز،تخم مرغ،ماهى،

میوه هاى تازه،سبزیجات سبز برگ دار، روغن هاى سالم،غالت 
کامل و آجیل ها و مغزها را در برنامه غذایى خود بگنجانید.

  به اندازه کافى بخوابید
خوابیدن انرژى الزم و کافى براى فعالیت روزانه را به شــما 
خواهد داد. داشــتن خواب کافى (7-9ساعت) سوخت و ساز 
بدن را باال مى برد ،سطح قند خون را تنظیم مى کند و باعث 

مى شود در طول شبانه روز کمتر احساس گرسنگى کنید.
  چاى سبز و قهوه بنوشید

ثابت شده است که چاى ســبز و قهوه باعث 
افزایش 

متابولیسم بدن مى شــود به این دلیل که پر از آنتى اکسیدان 
است و درصد چربى سوزى شما را افزایش مى دهد.پس سعى 
کنید نوشیدن یک فنجان چاى سبز یا قهوه را براى باال بردن 

سوخت و ساز بدن در روز فراموش نکنید.   
  آب خنک بنوشید

همه ما مى دانیم که براى سالم ماندن 
باید آب زیادى بنوشــیم اما 

است  جالب 

بدانید نوشــیدن آب خنک مى تواند 
سرعت متابولیسم را افزایش دهد.
بنابراین بهتر است که در فصل 
گرم بهار و تابستان از این روش 

استفاده کنیم و متابولیسم بدن مان 
را باال ببریم.

عالئم درگیرى ریه
 در کرونا را بشناسیم

اگر پایتان کرخت مى شود بخوانید
آیا وقتــى روى تردمیــل 45 دقیقــه راه مى روید، 
انگشتان پاهایتان کرخت و بى حس مى شوند؟ پس 
چرا وقتى 45 دقیقه براى خرید کردن مى روید این 
اتفاق نمى افتد؟ مشکل چیست؟ کرختى انگشتان پا 

مى تواند دلیل ساده یا جدى داشته باشد.
وقتى گردش خون کاهش پیدا کند یا آسیب عصبى 
رخ دهد، انگشتان پا کرخت مى شوند. اگر انگشتان 
پاى شــما فقط هنگام پیاده روى مــداوم بى حس 
مى شــوند، اصلى ترین دلیل را بررسى کنید، یعنى 
کفش هاى تان! اگر کفش هاى تــان خیلى تنگ 
باشند، گردش خون محدود شــده و باعث کرختى 

انگشتان مى شود.
حتى اگر فکر مى کنید کفش هاى تان اندازه مناسبى 
دارند، ممکن اســت باز هم دلیل کرختى انگشتان 
پاى تان کفش هاى تان باشد! چگونه؟ شاید پاهاى 
تان در کفش به سمت جلو مى لغزد و با هر قدمى که 

بر مى دارید، این ُسر خوردن روى مى دهد.
اگر بى حســى انگشــتان بعد از ایجاد تغییرات در 
کفش و بند کردن و ... ادامه پیدا کرد، باید وضعیت 

سالمت تان توسط پزشک مورد بررسى قرار بگیرد.
پاهاى شما هنگام پیاده روى ورم مى کنند و ممکن 
است تمام فضاى کفش را ُپر کنند. کفش هاى پیاده 
روى شما باید یک سایز بزرگ تر از کفش هاى دیگر 

شما باشند.
همچنین باید فضایى از کفش که انگشــتان در آن 
قرار مى گیرند پهن باشــد تا بعد از تورم تحت فشار 
نباشند. اگر طول و عرض کفش تان خیلى کم باشد، 
مانع جریان خون در انگشتان شده و عصب ها آسیب 

مى بینند.
با درست بند کردن کفش به انگشتان پاى تان فضاى 
کافى بدهید تا بند در ناحیه انگشتان آزادتر باشد. از 
تکنیک هاى گوناگون بند کردن کفش استفاده کنید 
تا بتوانید در ناحیه مچ جورى بند را محکم کنید که در 

ناحیه انگشتان فشارى نداشته باشید.
شما باید بند را در قسمت مچ محکم کنید تا پاى شما 
در قسمت پاشنه کفش بماند و با هر قدم به جلو نلغزد، 
چون اگر این چنین باشد، گردش خون در انگشتان 
کم شده و انگشت ها زخمى مى شــوند. مى توانید 
براى هر لنگه کفش از دو ِست بند استفاده کنید، یکى 

براى قسمت انگشتان و دیگرى براى مچ ها.
خیلى از افراد هنگام پیاده روى، انگشتان شان را خم 
مى کنند که نه تنها موجب زخمى شدن شان مى شود 
بلکه به پاها اجازه نمى دهد با هر قدمى که برداشته 
مى شود به خوبى مسطح شوند. بعضى ها هم موقع 
راه رفتن، انگشتان شان را در وضعیت باال آمده قرار 

مى دهند، یعنى از پنجه باالتر.
کرختى انگشــتان پا مى تواند عالمت مهمى باشد، 
مخصوصا اگر با برطرف کردن ایرادهاى گفته شده 
همچنان ادامه پیدا کند. بهتر است به پزشک مراجعه 

کنید و این عالمت را جدى بگیرید.
اگر بى حســى انگشــتان بعد از ایجاد تغییــرات در 
کفش و بند کــردن و ... ادامه پیدا کــرد، باید وضعیت 
سالمت تان توسط پزشک مورد بررسى قرار بگیرد. بى 
حسى انگشتان پا مى تواند اولین عالمت دیابت باشد و 
هر چه زودتر این مشکل تشخیص داده شود و قندخون 

تحت کنترل قرار گیرد، شرایط بهترى خواهید داشت.

نمک، سیستم ایمنى را 
ضعیف مى کند!

رژیم  غذایى پرنمک رابطه  مستقیمى با بروز مشکالت مختلف مثل بیمارى هاى 
قلبى عروقى و اختالل در سیستم ایمنى دارد.

مصرف بیش از اندازه  نمک مى تواند مقدار انرژى سلول هاى سیستم ایمنى را 
کاهش بدهد و مانع از عملکرد عادى آن ها بشود. مصرف مقادیر زیاد سدیم در 
حالت کلى رابطه  مستقیمى با بروز مشکالت مختلف در بدن دارد که مى توان 
به باال رفتن فشار خون یا افزایش خطر سکته ، نارسایى قلبى، پوکى استخوان، 
سرطان شکم یا بیمارى هاى کلیوى اشاره کرد. به گفته   مارکوس کلینویتفلد، 

استادیار دانشگاه هسلت بلژیک:
البته اولین چیزى که در مصرف نمک باید به آن توجه کرد، خطر قلبى عروقى 
است؛ اما بر اساس پژوهش هاى مختلف، نمک مى تواند به شیوه هاى مختلف بر 

سلول هاى ایمنى هم تأثیر بگذارد.
اگر نمک براى مدتــى طوالنى باعث ایجاد اختالل در عملکرد ایمنى شــود، 
مى تواند عامل بیمارى هاى خودایمنى و التهابى هم باشد. چند سال قبل، گروهى 
از پژوهشگران آلمانى متوجه شدند تراکم باالى نمک در خون تأثیر مستقیمى 
بر عملکرد گروهى از سیستم هاى ایمنى موسوم به مونوسیت ها دارد که در واقع 
پیش ماده ى سلول هایى به نام فاگوسیت  هستند. وظیفه   فاگوسیت ها شناسایى 

و بلعیدن پاتوژن ها یا سلول هاى عفونى و مرده در بدن است.

چگونه به طور طبیعى متابولیسم خود را باال ببریم؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بــه نیکــى هــا امــر کــن و خــود نیکــوکار بــاش و بــا دســت و زبان 
بدى ها را زشت بشمار و بکوش تا از بدکاران دور باشى و در راه خدا 
آنگونه که شایسته است تالش کن و هرگز سرزنش مالمتگران تو را 
از تالش در راه خدا باز ندارد. براى حق در مشکالت و سختى ها شنا 
کن، شناخت خود را در دین به کمال رسان، خود را براى استقامت برابر 

مشکالت عادت ده، که شکیبایى در راه حق عادتى پسندیده است.
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موزه هنرهاى معاصر اصفهان با آغاز شیوع ویروس کرونا 
در جهان و ایران، حضور در فضاى مجازى را در دســتور 
کار خود قرار داده اســت که در همین راســتا همزمان با 
28 اردیبهشت 1400 و به مناسبت روز جهانى موزه (18 
مى) تور مجازى موزه هنرهاى معاصر اصفهان رونمایى 

مى شود.
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان گفــت: در این تور 
مجازى، غیر از تماشاى ساختمان موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان که یکى از عمارت هاى قرار گرفته در دولتخانه 
صفوى است، تماشاى منتخب آثار گنجینه این موزه نیز به 

دو زبان فارسى و انگلیسى مهیا شده است.
مهــدى تمیــزى اظهار داشــت: تــور مجــازى موزه 
هنرهــاى معاصــر اصفهان و تماشــاى منتخــب آثار 
گنجینه موزه، به مناســبت روز جهانى مــوزه، به آدرس
نــگاه  پذیــراى   www.imcart.ir/tour  

عالقه مندان است.
وى درباره تاریخچه بناى مــوزه افزود: عمارت ٌجبه خانه 
که امروزه موزه هنرهاي معاصر اصفهان اســت، بخشى 
از دولتخانه صفوى بوده کــه در کنار دیگر آثار برجامانده 
از دوران ها، به یادگار، به دست ما رسیده است و معمارى 

امروز این بنا، قاجارى و دلیل آن، تخریب و بازسازى این 
عمارت صفوى در دوره قاجار است.

وى ادامه داد: رکیب خانه و تاالر اشرف (در ضلع جنوبى)، 
تاالر تیمورى (در ضلع شمالى)، کاخ چهلستون (در ضلع 
شمال غربى) و مجموعه میدان نقش جهان و عمارت هاى 
اطراف آن (در ضلع شــرقى) از جمله همسایه هاى این 
عمارت هستند.  وى با اشاره به مساحت 3000 متر مربعى 
موزه و 1800 متر مربعى زیربناى آن که در دو طبقه است، 
از گالرى هاى یک و دو در ضلع شمالى و گالرى هاى سه 
و چهار و گالرى تک اثر، در ضلــع غربى خبر داد و اظهار 
داشت: موزه هنرهاى معاصر اصفهان در اسفند سال 1373 
به همت شــهردارى اصفهان آغاز به کار کرد، برگزارى 
نمایشگاه هایى از آثار ارزشمند هنر معاصر ایران و جهان به 
صورت دوره اى و همچنین برپایى رویدادهاى هنرهاى 
تجسمى و نگاهبانى از آثارى که در گنجینه گردآورى شده 

از جمله وظایف این مرکز هنرى است. 
تمیزى خاطرنشان کرد: گنجینه موزه از نظر حقوقى متعلق 
به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 

و از نظر معنوى متعلق به شهروندان این جهانشهر است.
گفتنى اســت؛ با توجه به اینکه ایده وقف آثار هنرى، از 
برنامه هاى مهدى تمیــزى در دوره مدیریت او بر موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان است، برنامه ریزى و تبلیغات 
براى اهــداى آثار هنرى به گنجینه این موزه، از ســال 
1397 آغاز شد. اهداى بیش از 37 قطعه اثر از هنرمندان 
ایرانى و 4 قطعه اثر از هنرمندان خارجى و ثبت و پالك 
بیش از 60 قطعه اثــر هنرى ثبت نشــده و موجود در 
انبارهاى موزه، بخشى از این برنامه است. گنجینه موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان هم اکنون داراى 965 قطعه اثر 

با 556 شماره اموال است.

با تور مجازى از موزه هنرهاى 
معاصر اصفهان بازدید کنید

با امضاى تفاهمنامه همکارى ادارات کل پست و امور مالیاتى استان اصفهان خدمات 
مربوط به امورمالیاتى دردفاتر منتخب پست دولتى ارائه مى شود.

حمید باقرى مدیرکل پست استان اصفهان گفت: تاکنون مودیان مالیاتى براى دریافت 
خدمات جامع امور مالیاتى به واحد هاى پستى سراســر استان مراجعه مى کردند و ارائه 

خدمات جامع امور مالیاتى در واحد هاى پستى نهادینه شده است.
بهروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهان نیز گفت: این اداره کل مى تواند با 
استفاده از ظرفیت هاى موجود شبکه پســتى با کیفیت مطلوب ترى به مودیان مالیاتى 

خدمات رسانى کند.
در این نشست تفاهمنامه همکارى 1400 به منظورخدمات رسانى بیشتر در ارائه خدمات 

جامع امور مالیاتى همانند سنوات گذشته مبادله شد.

ارائه خدمات امور مالیاتى در دفاتر پستى

در مراســمى یکهزار بســته معیشــتى به خانواده هاى 
زندانیان اســتان اصفهان در ماه مبارك رمضان تهیه و 

 توزیع شد.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان در این مراسم با اشاره 
به توزیع بسته هاى معیشتى حمایت از خانواده زندانیان 
اظهار داشت: انجمن حمایت از خانواده زندانیان درطول 

سال به مناســبت هاى مختلف کمک هایى را نسبت به 
خانواده زندانیان انجام مى دهد و امروز هم به مناسبت ماه 
مبارك رمضان 1000سبد کاال تهیه شده و دراختیار این 

خانواده ها قرار داده مى شود.
على اصفهانى ادامه داد: ایــن حمایت ها باهمت خیرین 
شــهر و اســتان اصفهان مى تواند مســتمر بوده و این 

کمک ها نشــانگر آن اســت که مردم و خیران استان 
به معنــاى واقعى وضعیــت خانواده زندانیــان را درك 

کرده اند.
وى خاطرنشــان کرد: درك این عزیــزان مى تواند در 
کمک رســانى مســتمر ما نســبت به خانواده زندانیان 

یارى گر باشد.

رزمایش همدلى به زندان هاى استان اصفهان رسید 

در شانزدهمین جشــنواره فرهنگى روابط عمومى هاى اســتان اصفهان، شرکت آب 
وفاضالب در میان 31 دستگاه، رتبه هاى خالق، عالى و برتر را به خود اختصاص داد.

براساس ارزیابى و راى هیات داوران شانزدهمین جشنواره روابط عمومى در سال 1400، 
آبفاى استان اصفهان  دربخش هاى اطالع یابى و افکار سنجى، روابط عمومى دیجیتال، 

ارتباطات رسانه اى و رویداد پردازى رتبه خالق را کسب کرد.
همچنین این شرکت در بخش هاى مسئولیت اجتماعى، محتوا سازى، برنامه ریزى و 
ارزیابى اثربخشى حائزرتبه عالى، و در بخش هاى نوآورى، فعالیت هاى پیشرو و تحقیق 

و پژوهش رتبه برتر را به خود اختصاص داد.
شایان ذکر است در این مراسم که با حضور استاندار اصفهان برگزار شد، چهار تندیس 
رتبه خالق، 12 تندیس رتبه عالى، 21 تندیس رتبه برتر و 6 دیپلم افتخار جشــنواره با 

عنوان رتبه پویا به روابط عمومى هاى استان اصفهان تعلق گرفت. 

آبفا در جشنواره روابط عمومى ها درخشید

رئیس بومى سازى مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد 
مبارکه گفت: با توجه به حمایت هاى مدیریت فوالد مبارکه 
از تسهیل فرایند بومى ســازى، خرید قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز این مجموعه، با سرعتى بیش از پیش به سمت 
داخل کشور سوق داده شد که نتیجه آن تأمین اقتصادى و 
با کیفیت قابل رقابت با نمونه هاى خارجى مایحتاج فوالد از 

داخل کشور شده است.
مهدى شهیدى اظهار کرد: ســابقه بومى سازى در فوالد 
مبارکه منحصر به دوران تحریم نیست، بلکه با راه اندازى 
نواحى مختلف تولیدى، تدبیــر مجموعه مدیریت فوالد 
مبارکه بر این امر قرار گرفت که ساخت قطعات مورد نیاز 
شــرکت، به منظور برآورده کردن نیازهاى خطوط، انتقال 

تکنولوژى و پرورش سازندگان توانمند بومى سازى شود.
وى افزود: در این راســتا قطعات با نقشــه هاى موجود به 
شرکت هاى سازنده ارجاع شد و پس از ساخت در خطوط 

تولیدى مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس بومى ســازى مواد، قطعات و تجهیزات شــرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: با نتایج مطلوب و صرفه جویى 
اقتصادى حاصل از فرایند ســاخت داخل، در سال 1380 
شرکت فوالد مبارکه اقدام به ایجاد ساختار ساخت داخل 
قطعات و تجهیزات موردنیــاز در مجموعه مدیریت دفتر 

فنى تعمیرات کرد.
وى اضافه کرد: هدف از ایجاد این ساختار تهیه مدارك فنى 
ساخت و اطالعات مورد نیاز جهت ساخت داخل قطعات و 

تجهیزات بوده که این حرکت باعث تســریع روند ساخت 
داخل قطعات شــد. با توجه به رویکرد مثبت سازندگان و 
تأمین کنندگان به اســتفاده از این مدارك، شــرکت هاى 
ســازنده به ایجاد و یا تقویت ســاختار دفتر فنى در داخل 
مجموعه خود احســاس نیاز کردند و در نتیجه دو بازوى 
تجربه و دانش، در داخل مجموعه هاى سازنده تقویت شد.

رئیس بومى سازى مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد 
مبارکه افزود: در سال گذشته تعداد 1589 قطعه و تجهیز 
براى نخستین بار در شرکت فوالد مبارکه بومى سازى شد 
و صرفه جویى دو هزار و 616 میلیارد تومانى را در برداشت. 
مجموعه فوالد مبارکه در تالش براى بهبود مستمر و توسعه 

کمى و کیفى فرایند بومى سازى در مجموعه خود است.

قطعات بومى سازى شده فوالدمبارکه قابل رقابت با نمونه هاى خارجى است

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 1400/143797مورخ 1400/02/27

م.الف:1136854مهدى قربانى - رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه

واگذارى به اجاره یکباب مغازه به مساحت تقریبى 20متر از موقوفه مسجد قائمیه واقع در شهر گرگاب 
خیابان شهید مطهرى جنب مسجد را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال 

مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند .

آگهى مزایده نوبت دوم به شماره 1400/144459مورخ 1400/02/27

م.الف:1136856مهدى قربانى-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه 

واگذارى به اجاره یکباب مغازه به مساحت تقریبى 20متر از موقوفه مسجد قائمیه واقع در شهر گرگاب 
خیابان شهید مطهرى جنب مسجد را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 6/000/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند.

سازمان مدیریت حمل ونقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شهر  شماره 
2644ش مورخ 1399/11/23 درنظردارد اموال فرسوده واسقاطى ازجمله الستیک ،قطعات ولوازم یدکى مستعمل 
وغیره با قیمت گذارى کارشناس رسمى دادگسترى وازطریق تجدید مزایده عمومى مستند به ماده 13آیین نامه 
مالى شهردارى ها وطبق اسناد مندرج درآگهى به اشخاص حقیقى وحقوقى  واجد شرایط به فروش برساند.بنابراین 
متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط وشرکت درمزایده هاى ذیل به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر 
،بلوار جمهورى اسالمى ،مجموعه ادارى انقالب مراجعه ونسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 1400/03/17 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند .پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز دوشنبه 

مورخ 1400/03/17 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز وقرائت خواهد شد.
سایر شرایط :

1-سپرده شــرکت در مزایده مبلغ 5٪ قیمت پایه که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب  شماره 
0105052929007 نزد بانک ملى به نام شهردارى شاهین شهر مى باشد .

2-چنانچه برندگان اول تا دوم وسوم حاضر به خرید نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد .
3-شرکت در مزایده وارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان دررد 

یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .
4-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است .

آگهى تجدید مزایده عمومى -نوبت سوم 

سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل شهردارى شاهین شهر

چاپ اول

م.الف:1136860

سرپرست جدید معاونت صنایع دستى و هنرهاى سنتى استان اصفهان منصوب شد.
مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اســتان با قدردانى از خدمات  5 ساله 
جعفر جعفر صالحى در سمت معاونت پیشین صنایع دســتى و هنر هاى سنتى استان گفت: 
نوراله عبداللهى به عنوان سرپرست جدید معاونت صنایع دستى و هنرهاى سنتى استان معرفى 

مى شود.
فریدون اله یارى افزود: نوراله عبداللهــى داراى مدرك دکترى تاریخ اســت و رئیس اداره 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى شهرستان چادگان را نیز در کارنامه کارى خود دارد.

انتصاب سرپرست جدید معاونت صنایع دستى استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، فاز اول طرح جهادى بهسازى 
شبکه هاى فرسوده روستایى شهرستان فریدن کلید خورد.

روز شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه در فرماندارى شهرستان فریدن جلسه اى در رابطه 
طرح جهادى بهسازى روستایى با حضور قائم مقام شــرکت توزیع برق استان اصفهان، 
فرماندار، نماینده مجلس شوراى اسالمى، بخشدار ،مدیر برق شهرستان و رئیس گروه توسعه 
مدیریت و روابط عمومی تشکیل گردید. در این جلسه در رابطه مسائل و مشکالت موجود 

برق شهرستان و روستاها گفتگو و بررسى به عمل آمد.
پس از آن حضار از فرماندارى به سمت روستاى خلج شهرستان فریدن حرکت نموده و از 
شبکه هاى فرسوده روستاى خلج بازدید شد و در انتها از سوى محمدصالح، نماینده مجلس 
شوراى اسالمى با اهداى  لوح تقدیرى به پاس اجراى پروژه هاى برق رسانى و بهینه سازى 

شبکه برق در منطقه باالخص سطح روستا تقدیر و تشکر به عمل آمد.

آگهى مناقصه عمومىآغاز طرح جهادى بهسازى روستایى در شهرستان فریدن

م.الف:1136930حسن حجتى - شهردار دولت آباد  

 شهردارى دولت آباد برخواردرنظردارد عملیات اجرایى به شرح زیر ازطریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
1-نگهدارى فضاى سبز به صورت شیلنگى وآبیارى درخت ودرختچه وگلهاى فصلى ودائمى داخل محوطه فضاى سبز مطابق مشخصات 

مندرج دراسنادمناقصه 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى ،روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12
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