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با نصف کردن قرص منتظر اتفاقات بدى باشید!شیوع 25 درصدى فشار خون در استان اصفهان«سلمان فارسى» به خرابه هاى شام رسیدجنگل هاى کدام استان ها مستعد حریق است؟ تالش گاندوها براى بقا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مؤثرترین میوه 
براى پاکسازى 

بدن 

سابقه 42 هزار ساله تمدن در مسیر زاینده رود
3
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فوالدگر: انتخابات، 
سه قطبى 2 مرحله اى است

موزه موسیقى اصفهان
 در آستانه تعطیلى است

460 نفر 
در آتش نشانى اصفهان 
استخدام مى شوند چندین بار 5

از زنده برگشتن 
ناامید شدم

اگر عملکرد کبد به دلیل مصرف غذاهاى چرب 
کاهش یافته  باشد، مصرف لیمو تازه در بهبود آن 

مؤثر است. لیمو تولید صفرا را تحریک و با تسهیل 
تجزیه چربى ها به دفع آنها کمک مى کند. البته 

مصرف لیمو فرایند هضم را نیز ...

هیمالیانورد اصفهانى روایت عجیبى از صعود به 
اورست در شرایط ویژه کرونایى بیان مى کند.

امین دهقان که به عنــوان تنها نماینده ایران در 
اکسپدیشــن 2021 اورســت در هیمالیاى نپال 
حضور داشت، هفته گذشته موفق شد قله اورست 

را فتح کند.
دهقان گفت: امسال شــرایط صعود به اورست 
ویژه بود چرا که دولت نپــال رکورد مجوزهاى 
صادر شــده براى صعود را شکست و مجوزهاى 

زیادى را براى ...
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چشم ها را باید شست...چشم ها را باید شست...
به هزار و یک دلیل سپاهان و مس تبانى نکرده اندبه هزار و یک دلیل سپاهان و مس تبانى نکرده اند
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نتیجه تحقیقات 3 دهه اخیر از چلگرد تا ورزنه نشان مى دهد

ابوالفضل پورعرب: 
اولویت هایم براى پذیرش 

نقش تغییر کرده است

حسینى و شادى خاص
محمدرضا حسینى خوشــحالى گل خود را به نوعى حرکتى مشابه با 

دخترش انجام داد و گلش را تقدیم دخترش کرد.
وینگر نور آبادى ســپاهان که فصل خوبى را با ســپاهان پشت سر 
مى گذارد  روز یک شنبه موفق شد گل دوم تیمش و پنجمین گل فصل 

خود  را به ثمر برساند.
حسینى 31 ساله که دومین سال حضور خود در سپاهان را...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

روایت عجیب صعود به اورست از زبان 
کوهنورد اصفهانى که هفته پیش بر بام دنیا ایستاد

امسال تحت 
هیچ شرایطى 

جیره بندى آب 
نداریم

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان:

براى واکسن صف نبندید، منتظر پیامک بمانید
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دوباره گل از دوباره گل از 
ولسیانى ولسیانى 
و دوباره به مس!و دوباره به مس!

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده و مجمع عمومى 
فوق العاده شرکت آبتین پژوهان آریا سهامى خاص
به شماره ثبت 48030 و شناسه ملى 10260661600

مقام دعوت کننده : دارندگان یک پنجم سهام شرکت حاضر در جلسه

با توجه به اظهارنامه تقدیمى به هیئت مدیره مورخ 05 / 09 / 1399 با شماره پیگیرى 1399220492371035 
و رعایت تشریفات مقرره و عدم اجابت هیئت مدیره مبنى بر تشکیل جلسه و با توجه به اظهارنامه تقدیمى 
به بازرس شرکت آقاى امیر رضا ترابى پوده مورخ 13 / 02 / 1400 با شماره پیگیرى 1400220960346055 
و رعایت تشریفات مقرره و عدم اجابت بازرس شرکت مبنى بر تشکیل جلسه بدینوسیله از کلیه صاحبان 
سهام شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 9 صبح مورخ 
10 / 03 / 1400 و مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11 صبح مورخ 10 / 03 / 1400 که  در محل : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک ، کوچه درخش ، کوچه شیخ علیخان ، پالك 

153 ، طبقه همکف تشکیل میگردد حضور به هم رسانید .
دستورجلسه: مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 9 صبح

انتخاب مدیران ، بازرسان ، روزنامه
دستورجلسه: مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11 صبح

تغییر آدرس

آگهى مزایده

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)زیربناى موجودمتراژ زمینشماره زمین ردیف

133-33960/8016081/557/520/000

234-331119/9016092/794/000/000

327-33902/9016078/147/800/000

435-33697/7016062/411/400/000

نوبت اول

آگهى دعوت مجمع عمومى
مؤسس انجمن صنفى کارفرمایى نمایندگان بیمه دى استان اصفهان در شرف تأسیس

نماینده هیئت مؤسس

از کلیه اعضا دعوت مى گردد در اولین مجمع عمومى مؤسس انجمن که از ساعت 9 صبح لغایت 12 ظهر 
روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20 از طریق سامانه برگزارى انتخابات که به شماره همراه اعالم شده پیامک 

خواهد گردید به صورت غیر حضورى با دستور کار ذیل برگزار میگردد حضور بهم رسانند. 
1-طرح و تصویب اساسنامه       

  2 -انتخاب هیأت مدیره بازرسى

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به 
فروش 4 پالك ویالیى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید از پالك هاى مزایده به 

واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى شهر چادگان مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر 

گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده عبارت است از فروش 4 پالك  ویالیى طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى ســازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ1400/03/18 است.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اســناد، نقشه و مشــخصات مبلغ 1/000/000 ریال به     حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه 

و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشــنهاددهندگان باید پیشــنهادهاى خود را تا پایان ســاعت اداري روز سه  شنبه مورخ 
1400/03/18به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان 

تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10  صبح روز شنبه مورخ 1400/03/22جهت گشایش 

پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
 6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9-  فروش پالکهاى موضوع مزایده به صورت 50 درصد نقدى و مابقى در قالب چک مى باشد.
10- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.

11- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 
12-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

آدرس سایت سازمان:  www.sozi.ir         ایمیل سازمان: info@sozi.ir      تلفن سازمان:32673080 -031و031-32673010
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براى هشتمین سال متوالى روابط عمومى جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان در شانزدهمین جشــنواره روابط 
عمومى هاى استان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر و 

دریافت تندیس و لوح تقدیر شد.
روابط عمومى جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در 
شــانزدهمین جشــنواره روابط عمومى هاى استان در 

محورهاى تحقیق و پژوهش و ارتباطات رســانه اى از 
سوى هیات داوران جشنواره به عنوان روابط عمومى برتر 

برگزیده و انتخاب شد.
در این جشنواره طى مراسمى با حضور استاندار و رییس 
شوراى اطالع رسانى استان اصفهان و با حضور مدیران 
روابط عمومى دستگاه هاى اجرایى و سایر دستگاه هاى 

استانى ، تندیس و لوح سپاس به جهت خدمات جمعیت 
هالل احمر استان در این زمینه اهدا گردید . 

گفتنى اســت روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان سال گذشته نیز رتبه برتر در بخش هاى تحقیق و 
پژوهش ، ارتباطات رسانه اى، محتوا سازى، رویدادپردازى 
و مسئولیت هاى اجتماعیاین جشنواره را کسب کرده بود.

کسب رتبه برتر توسط روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان
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جانشــین معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزدارى کشور ضمن اشاره به انتشار نقشه پیش بینى 
حریق در جنگل ها و مراتع گفت: پنج استان به  لحاظ ریسک 

باالى وقوع آتش در شرایط بحرانى هستند.
رضا بیانى افزود: نقشه پیش بینى حریق در جنگل ها و مراتع 
کشور با جزئیات منتشر شده و در اختیار استان ها قرار گرفته 
است. براى مثال در این نقشه ها مشخص کرده ایم که در 
کدام استان ها و شهرســتان ها احتمال وقوع آتش سوزى 
وجود دارد همچنین بازه زمانى افزایش ریسک وقوع حریق 
مشخص شده است. به عنوان نمونه پیش بینى کرده ایم که 
در بخش هایى از استان کردستان از اواخر خرداد تا اواسط 

تیر ماه آتش سوزى داشته باشیم.
بیانى ادامه داد: درحال  حاضر برخى از نقاط منطقه زاگرس 
در شــرایط بحرانى به لحاظ ریســک باالى وقوع آتش 
هستند. ازجمله این مناطق مى توان به بخشى از استان هاى 
کهگیلویه و بویراحمد، فارس به ویژه قسمت هاى جنوبى آن، 
کردستان، لرستان، ایالم به ویژه مناطق شمالى آن و منطقه 
کبیر کوه - که اولین موج گرمایى کشور عراق از این منطقه 

وارد استان ایالم مى شود - اشاره کرد.
وى گفت: بیشترین آتش سوزى ها در مناطقى رخ مى دهد 
که رطوبت به زیر 30 درصد و دماى هوا به بیش از 30 درجه 

سانتیگراد برسد.

انتخابات ریاســت جمهورى بعد از ثبت نــام نامزدها 
شفاف تر شــده است. بســیارى معتقدند این انتخابات 
همچــون ســال 84 دو مرحلــه اى مــى شــود اما 
حمیدرضا فوالدگر،نماینده ســابق اصفهان در مجلس 
مى گوید شــاید کار رقابت در همان مرحله نخست هم 

تمام شود.
فوالدگر دربــاره آرایــش صحنه انتخابات ریاســت 
جمهورى گفت: مى توان حــدس زد که رقابت ها بین 
«جریان اصولگرایى و انقالبى با حضور آقاى رئیســى 
و چند نامــزد دیگر»، «جریان اعتدال بــا حضور آقاى 
الریجانــى» و «جریــان اصالحات با حضــور آقایان 

جهانگیــرى و پزشــکیان» حالت ســه قطبــى پیدا 
مى کند و در مناظره ها نیز این وضعیت را شاهد خواهیم 

بود.
وى افزود: در وضعیت سه قطبى با تعداد نامزدهاى زیاد 
براى آنکه انتخابات یک مرحله اى شود نامزد پیروز باید 
نصف به عالوه یک رأى را بیاورد اما اگر این حالت رخ 
ندهد رقابت ها به مرحله دوم مــى رود و معتقدم نامزد 
مطلوب دو قطب از این ســه قطب به آن مرحله راه پیدا 
مى کند که به احتمال زیاد آقاى رئیســى یکى از آن دو 
نامزد خواهد بود اما پیش بینى نامزد دوم خیلى ســخت

 است.

جنگل هاى کدام استان ها 
مستعد حریق است؟ 

فوالدگر: انتخابات، سه قطبى
 2 مرحله اى است

امتحانات را 
غیرحضورى کنید

  فارس| نماینده مردم اصفهان در مجلس 
طى نامه هــاى جداگانه اى به وزراى بهداشــت، 
کشــور و نایب رئیس مجلس، خواســتار تعویق 
امتحانات نهایى دانش آموزان به دنبال عدم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى شــد. عباس مقتدایى در 
بخشى از این نامه آورده است: گزارش هاى واصله 
از شهرهاى مختلف کشــور بیانگر این واقعیت 
است که حداقل در بخش هایى از مناطق کشور 
پروتکل ها و شــیوه نامه ها نادیده گرفته شده و 
این امر اعتراضات دانش آموزان و اولیاى آنان را به 
همراه داشته است...تصاویر و فیلم هاى مربوطه که 
بخشى از آن در فضاى مجازى منتشر شده است و 
بیانگر بى توجهى به رعایت شیوه نامه هاست، در 

اختیار نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است...

خشکسالى بى سابقه 
  ایسنا| رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور با اشــاره به کاهش بارندگى چشمگیر در 
سال زراعى جارى، اظهار کرد: بارندگى هاى کشور 
در سال زراعى جارى با کاهش 52 درصدى نسبت 
به سال گذشته مواجه شده که این امر در 40 سال 

گذشته بى سابقه بوده است.

هشدار به مراکز دولتى 
  میزان | مدیرعامل شرکت توانیر گفت: 
امسال به تمام دستگاه هاى دولتى تأکید شده که 
میزان مصرف خود را 50 درصد کاهش دهند و این 
کاهش مصرف از طریق اینترنت اشیا رصد خواهد 
شد، در صورت عدم توجه به الگوى مصرف برق 
این مراکز قطع خواهد شد. محمدحسن متولى زاده 
افزود: استفاده از کولرگازى در تمام دستگاه هاى 
ادارى و ســازمان هاى زیرمجموعه وزارت نیرو 
ممنوع شده و در مناطق خشک نیز دما باید بر روى 

26 درجه تنظیم شود.

مقصر کیست؟
  ایسنا| اکنــون میلیون ها تــن کاالى 
اساسى در گمرك و بنادر مانده و با وجود نیاز بازار، 
مشخص نیســت چرا باز هم ترخیص به مشکل 
خورده است؟! آیا بانک مرکزى تخصیص ارز را 
به تأخیر انداخته؟ وزارت صمت در صدور مجوز 
ترخیص 90 درصدى و ابالغ به گمرك کوتاهى 
کرده؟ وزارت جهاد، ســازمان استاندارد و وزارت 
بهداشــت همکارى نکرده اند؟ و یــا تمامى این 
مجوزها آمده اما گمرك در ترخیص تعلل داشته 

است؟!   

قتل مادر زن با سنگ!
فرمانده انتظامى شهرســتان مانه و    رکنا |
سملقان در استان خراسان شــمالى از قتل یک 
زن توسط دامادش در این شهرســتان خبر داد. 
ســرهنگ مهدى مهران فر گفــت: در پى یک 
دعواى خانوادگى در یکى از روســتا هاى بخش 
مانه مرد 26 ساله با استفاده از سنگ مادرزن خود 
را به شدت مجروح کرده، افزود: این زن 50 ساله 
بالفاصله توســط عوامل امدادى به بیمارستان 
منتقل که به علت شــدت جراحات وارده فوت 

مى کند.

ویفر معجزه مى کند!
محمدحســین درخشانى     خبر آنالین |
بازیکن ملى پوش تیم فوتســال مس سونگون 
که موفق شد به مقام قهرمانى لیگ برتر فوتسال 
دست پیدا کند درباره وجود خرافات در این لیگ 
مى گوید: در فوتســال آدم هاى خرافاتى داریم 
که مثًال از اولین بازى تــا آخرین بازى فقط یک 
جوراب پایشــان مى کنند. او ایــن را هم تأیید 
مى کند که یکى از بازیکنان تیم ملى فوتســال 
معتقد اســت اگر ویفر و تخمه همراهش داشته 

باشد برنده بازى مى شوند.

خودت را تطبیق بده!
  ایسنا| عزت ا... ضرغامى از فعاالن سیاسى 
اصولگرا در گفتگویى کوتاه در پاسخ به این سئوال که 
آیا به نفع ابراهیم رئیســى؛ دیگر داوطلب اصولگراى 
انتخابات ریاست جمهورى از صحنه رقابت ها کناره 
گیرى خواهد کرد؟ اظهار کرد: ضرغامى آمده است تا 

بماند و دیگران خود را با ضرغامى باید تطبیق دهند.

مرخصى مى خواهد
  خبرگزارى دانشجو| پــس از ثبــت نام 
در انتخابات ریاســت جمهورى، اسحاق جهانگیرى 
براى تمرکز بر انتخابات 1400 و اســتفاده نکردن از 
امکانات و فضاى کار دولت درخواست مرخصى اش تا 
روز انتخابات را به روحانى داده است و در انتظار پاسخ 

روحانى به این مرخصى است.

بازگشت «ترامپ» به بازى؟
«دونالد ترامپ» بــراى فعالیت    آفتاب  نیوز|
بیشتر آماده مى شــود. متحدان انتظار دارند ترامپ با 
نزدیک شدن انتخابات میان دوره اى 2022، به مبارزات 
انتخاباتى برگردد و به تبلیغ نامزدهاى مورد تأیید خود 
بپردازد. ترامپ همچنین به طور فزاینده براى نامزدى 

مجدد کاخ سفید در سال 2024 خیز برداشته است.

تهدید دوباره احمدى نژاد
محمود احمــدى نــژاد در    دیده بان ایران|
تازه ترین اظهاراتش دربــاره احتمال ردصالحیتش در 
انتخابات ریاست جمهورى سیزدهم گفت: دو بار در سال 
هاى 92 و 96 مرا رد کردید و ما به احترام مردم، انقالب 
و نظام چیزى نگفتیم. اگر این بار بخواهید همان کار را 
تکرار کنید من شرکت نمى کنم و انتخابات را هم تأیید 
نخواهم کرد. برخى از این جمله من ، بدشان آمد.آنها به 
گونه اى حرف مى زنند که گویى مردم مکلف هستند به 

هر کسى اینها مى گویند، رأى بدهند!

شانسى ندارد
   خبر آنالین | غالمعلى رجایى، مشاور مرحوم 
اکبر هاشمى رفسنجانى با بیان اینکه آرائى به نام آراء 
خاکسترى در کشور ما وجود دارد، گفت: احمدى نژاد 
آن آدمى نیســت که بتواند آراء خاکســترى را بیرون 
بکشــد و شانســى در این انتخابات و هیچ انتخابات 
دیگرى نــدارد، اظهار کرد: از نظر من عمر سیاســى 
احمدى نــژاد تمام شــده اســت و فقط بــه دلیل 
حرف هــا و مواضــع متفاوتــى کــه مى گیــرد 
جایگاهــى دارد کــه آن هــم اگــر درســت 
افشــاگرى شــود، على القاعده این پایــگاه را هم

 از دست خواهد داد.

شیطنت است
یک فعال سیاســى نزدیــک به على    ایسنا|
الریجانى در ارتباط با لیســت منتشــره از کابینه اى 
منتســب به على الریجانى، اظهار کرد: ایشــان روز 
چهارشــنبه تصمیم گرفت که بــراى انتخابات ثبت 
نام کند؛ چطور مى تواند با این ســرعت کابینه اش را 
معرفى کند؟ منصور حقیقت پورادامه داد: هنوز مسئول 
ستاد مشخص نشده اســت؛ پس هیچ لیستى هم به 
عنوان کابینه بیرون نداده اســت. این نماینده سابق 
مجلس گفت: اینکــه مى گویند کابینه ســوم آقاى 
روحانى را آقاى الریجانى ارائه مى کند، شیطنت است.

پیک چهارم زیباتر اداره شد!
وزیر بهداشــت گفت: در پیک    عصر ایران|
چهارم همه دنیا منتظر بودند که بیماران ما در پشــت 
در بیمارستان ها بمانند اما دیدند که جمهورى اسالمى 
ایران پیک چهــارم را زیباتر از پیک ســوم اداره کرد. 
سعید نمکى ادامه داد: در عین حال مرگ هاى ما نسبت 
به جمعیت بسترى نصف پیک سوم شد. یعنى ویروسى 
که قدرت سرایت به شــدت باالتر و قدرت کشندگى 
هم به مراتب باالتر بود، نصف پیــک قبلى برایمان 

مرگ آفرینى کرد.

خبرخوان

هیمالیانورد اصفهانى روایت عجیبى از صعود به اورست 
در شرایط ویژه کرونایى بیان مى کند.

امیــن دهقان که بــه عنوان تنهــا نماینــده ایران در 
اکسپدیشــن 2021 اورســت در هیمالیاى نپال حضور 

داشت، هفته گذشته موفق شد قله اورست را فتح کند.
دهقان گفت: امسال شرایط صعود به اورست ویژه بود چرا 
که دولت نپال رکورد مجوزهاى صادر شده براى صعود 
را شکست و مجوزهاى زیادى را براى کوهنوردان صادر 
کرد. از طرفى با شــیوع کرونا در کمپ اصلى اورست، 
دولت نپال بازهم مجوزهاى صعــود را صادر مى کرد و 

این کار متوقف نشده بود!
او ادامه داد: دولت نپال حتى به چند پزشک که در کمپ 
اصلى اورست حضور داشتند اجازه نداد که از کوهنوردان 
تســت کرونا بگیرند و به آنها ابالغ شــد که اگر کسى 
مشکوك به کروناست به کاتماندو منتقل شود! این کار 
به دلیل اینکه آمارهاى کروناى کوهنوردان منتشر نشود 

انجام مى شد.  
این کوهنورد ایرانى ادامه داد: بایــد بگویم که در خود 
شرکت ما (سون سامیت) 30 کوهنورد بودیم که چهار 
نفر کرونا گرفتند! ما خودمان متوجه مى شدیم که کرونا 
در بین کوهنوردان وجود دارد چــرا که صبحانه و ناهار 
همگى با هم بودیم. بعد از آن این کوهنوردان به کاتماندو 
منتقل شدند و تست همگى آنان مثبت بود. زمانى که در 
یک شرکت 30 نفره حدود چهار نفر تست مثبت کرونا 
وجود دارد شما محاسبه کنید که بقیه شرکت ها و انبوه 

کوهنوردان دیگر چه وضعیتى داشته اند.
دهقان با بیــان اینکه اصًال در اورســت پروتکل هاى 
بهداشتى رعایت نمى شــد، گفت: در کمپ اصلى اصًال 
چیزى به نام قرنطینه نداشــتیم! پروتکل بهداشتى در 
اورســت بى معنى بود و دولت نپال هــم عالقه اى به 
رسانه اى کردن این موضوع نداشت اما خبرنگاران نپالى 
در کمپ اصلى حضور داشتند و بعد از ابتالى آنان به کرونا 
کمى این خبر در نپال پیچید که دولت نپال درحال کتمان 

کرونا در بین کوهنوردان است.
او ادامه داد: جداى از عوامل کرونا و مشکالت ناشى از آن، 
شلوغى مسیر اورست کار را بسیار سخت کرد.  به عنوان 

مثال هنگامى که باال مى رفتیم یک عده مى خواستند 
پایین بیایند و مجبور بودیم طناب هاى حمایتى خود را در 
آن ارتفاع باال باز کنیم. در ارتفاعى که پرتگاه، یخچال، 
برف و... وجود دارد باید طناب خود را باز مى کردیم تا نفر 
باالیى رد شود! ترافیک مسیر بسیار  آزاردهنده بود و بسیار 
اذیت شدیم. همچنین برخى از کوهنوردان انرژى الزم را 

نداشتند و سر همین موضوع دو کوهنورد فوت کردند. این 
کوهنوردان همگى دوستان ما بودند و یکى از کوهنوردان 
که به دلیل خستگى فوت کرد پنج بچه داشت. یکى دیگر 
از کوهنوردان هــم بعد از انصراف از صعــود و در حال 
برگشت فوت مى کند و یکى دیگر هم پس از فتح قله در 

راه برگشت جان مى بازد.

دهقان درباره مشکالت صعود به اورست گفت: در همین 
شــرکت کوچک ما چندین نفر هنگام صعود سرمازده 
شدند و صورت آنها به قدرى سیاه شــد که با بالگرد به 

پایین انتقال یافتند.
این کوهنــورد باتجربه ایرانى گفت: با اینکه 42 ســال 
سن دارم در این صعود هم تجربیاتى کسب کردم. بارها 
خواستم که صعود به اورســت را ترك کنم و از رسیدن 
به قله منصرف شده بودم و دو بار به قطعیت رسیدم که 
برگردم و قید یک میلیارد و صد میلیون تومان پول سفر 
را هم زدم! به دو بچه خود فکر کردم که جان خود را در 
این کوه حفظ کنم و برگردم. این به دلیل شرایط سخت 
بود و حتى چندین بار کامًال از زندگى و زنده برگشــتن 

ناامید شدم.  
او ادامه داد: شرایط در اورست بسیار سخت است و واقعًا 
اسم آن آسان است. من با اینکه قله مانسالو را فتح کرده و 
تجربیات خوبى داشتم باز هم در اورست تجربیات جدیدى 
را به دســت آوردم. بازهم مى گویم شرایط اورست ویژه 
است چرا که بعد از هر مسیر ســخت به مسیر سخت تر 
خواهى رسید! فکر کنید باید قسمتى سنگنوردى کنید، 
قسمتى یخ نوردى و... ؛ اینها همه لباس هاى مخصوص 
خود را دارد اما در اورست نمى توانید لباس عوض کنید و 
باید با همان تجهیزات اولیه به کار ادامه دهید. شرایط فوق 

العاده سخت بود و به لطف خدا توانستم صعود کنم.
دهقان گفت: من اولین نفرى بودم که به قله رســیدم. 
7 و 30 دقیقه شــب از کمپ چهارم  (ارتفاع 8000 متر) 
شــروع به صعود کــرده و 7 و 30 دقیقه صبــح به قله 
رسیدیم. یادم است که در بیسیم اعالم کردند یک ایرانى 
باوجود سرماخوردگى شدید و خلط خونى به قله رسیده 

است! 
این کوهنورد اصفهانى درباره آینــده و برنامه هاى خود 
گفت:  بنده رکورددار هستم چرا که به بام آفریقا، بام اروپا، 
بام آمریکاى جنوبى و  اورست در آسیا صعود کردم و تنها 
سه قاره دیگر مانده تا به رکورد قلل هفت گانه برسم. قاره 
اقیانوسیه، قطب جنوب  و قطب  شمال کوه هایى دارد که 
اگر حامى مالى پیدا شود براى اولین بار صعود مى کنم. اگر 
این اتفاق رخ دهد اولین ایرانى خواهم بود که قلل هفت 

گانه و هفت قاره جهان را صعود کرده است.  

روایت عجیب صعود به اورست از زبان کوهنورد اصفهانى که هفته پیش بر بام دنیا ایستاد

چندین بار از زنده برگشتن ناامید شدم

خبر انتشار ماهنامه «فیلم امروز» با حضور دو مدیر جدا 
شده از ماهنامه «فیلم» یعنى هوشنگ گلمکانى و عباس 
یارى اتفاقى مبارك در این ایام و روزهاى ُپر از خبرهاى 
بد است اما احتماًال به زودى شاهد کشمکشى حقوقى 
میان این دو روزنامه نگار و ورثه مسعود مهرابى، یکى از 

بنیانگذاران مجله «فیلم» خواهیم بود.
مجله «فیلم» سال هاســت با یک لوگوى آشنا منتشر 
مى شود و حاال مجله «فیلم امروز» با لوگویى منتشر شده 
که به شدت شباهت به لوگو مجله «فیلم» دارد با اندکى 
تغییر در نقطه ها اما کلیت و نحوه نگارش عبارت فیلم در 

هر دو لوگو شبیه است.
این امر مى تواند ســرآغاز اختالف هــاى قانونى میان 
گردانندگان این دو مجله باشد زیرا برند مجله «فیلم»به 

لوگوى آن شــناخته مى شــود و این لوگو نیز احتماًال 
مانند دیگر متعلقــات مجله به فرزنــد مرحوم مهرابى 
به ارث رســیده و او قانونًا مالک این لوگو است. تجربه 
نشــان داده برندهاى بزرگ به مواردى از این دســت 
بسیار حســاس هســتند و البته در فضاى کسب و کار 
نیز بســیار پیش آمده که یک برند با استفاده از برندى 
شبیه برندهاى موفق اقدام به ورود به این عرصه کرده 

است.
نکته قابل تأمل دیگر شــباهت لــى آوت مجله «فیلم 
امروز» به «مجله 24» اســت که پیش تر به سردبیرى 
حسین معززى نیا منتشر مى شــد و از حیث تمام رنگى 
بودن مجله مذکور شــاید این فضاى گرافیکى به ذائقه 

همیشگى مخاطبان مجله «فیلم» خوش نیاید.

رئیس انجمن مــددکاران اجتماعى با اشــاره به میزان 
افزایش خشــونت هاى خانگى و قتل هــاى خانوادگى 
گفت: خشــونت یکى از جرائم داراى اولویت در کشور 
است و اگر نگاهى به پرونده هاى قضایى بیاندازیم و آنها 
را رصد کنیم، دقیقًا شاهد این وضعیت در کشور هستند 
ضمن اینکه آمار پزشکى قانونى نیز بر این موضوع صحه 

مى گذارد.
سیدحسن موسوى چلک، خشــونت در کشور را در مرز 
هشدار دانســت و عنوان کرد: خشــونت موضوع جدى 
کشور ماست به گونه اى که در معرض هشدار قرار دارد 
براى مثال ضرب و جرح بعد از ســرقت دومین پرونده 
قضایى ایران را تشکیل مى دهد و هر سال بیش از 600 

هزار پرونده در پزشــکى قانونى با موضوع ضرب و جرح 
تشکیل مى شود هرچند که من معتقدم همه آمار این است 
و بسیارى از افراد درصورت ضرب و جرح به مراکز قضایى 
و انتظامى مراجعه نمى کنند درهرصورت این عوامل نشان 
مى دهد خشونت در کشور موضوع جدى است که راه حل 

آن به سیاستگذارى هاى کالن برمى گردد.

جزئیات شناسایى مبتالیان به کار مجله فیلمى ها به دادگاه و پاسگاه مى کشد؟!
کروناى هندى و آفریقایى 

سوییس،  مکان احتمالى 
نشست «پوتین»-«بایدن»

تشکیل ساالنه
 600 هزار پرونده 
با موضوع ضرب و جرح 

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا درباره شناسایى 
موارد ابتال به کروناى جهش یافتــه هندى و آفریقاى 
جنوبى در کشور بیان کرد: یکسرى کارگر و مسافرهندى 
در جنوب شناســایى شــدند و نیروهاى بهداشــت در 
گشت شهرى یکســرى اتباع هندى مشاهده و بررسى 
کردند که 18 نفر در یک هتل اسکان دارند که چهار نفر 
آنها عالمت داشتند و بعد از تســت گرفتن از این گروه 
مشخص شــد که این اتباع به کرونا مبتال هستند و بعد 

این افراد قرنطینه شدند.
علیرضا رئیســى ادامه داد: در پارســیان و عسلویه در 
هرمزگان و آذربایجان غربى مــوارد ابتال به کروناهاى 

جهش یافته همین گونه رصد شــد و همه مبتالیان به 
سرعت قرنطینه شدند و خوشبختانه این دوره در رصد و 
پایش اتباع خارجى مشکوك دانشگاه هاى علوم پزشکى 
به سرعت عمل کردند و افراد مبتال و مشکوك شناسایى 

شدند و از آنها تست گرفته شد.
رئیســى با تأکید بر قرنطینه سریع مبتالیان به کروناى 
جهش یافته و اطرافیان این افراد گفت: خیلى ســریع 
مبتالیان و تمام اطرافیان آنها در این دوره سفت و سخت 
قرنطینه شدند و نکته جالب این بود که تاکنون از 40 تا 
50 نفرى که به کروناى هندى و آفریقاى جنوبى مبتال 

شده اند، کسى بسترى نشده است.

روزنامه «کومرسانت» روسیه به نقل از منابع دولتى گزارش 
داد که سوییس به احتمال زیاد مکان نشست بالقوه میان 

رؤساى جمهور روسیه و آمریکا در ماه ژوئن خواهد بود.
«جو بایدن» تأکید کرده که تمایل دارد در جریان ســفر 
برنامه ریزى شــده اش به اروپا در ماه آتــى با «والدیمیر 
پوتین» نشستى برگزار کند.کاخ سفید اعالم کرده، پیش 
از برگزارى چنین نشستى باید اختالفات میان واشنگتن و 
مسکو حل شوند. کرملین نیز تأکید کرده که در حال بررسى 

احتمال برگزارى چنین نشستى است.
«ســرگئى الوروف»، وزیر امور خارجه روسیه و «آنتونى 

بلینکن»، همتــاى آمریکایى اش قرار اســت اواخر هفته 
جارى مذاکراتى در ایســلند برگزار کنند؛ مذاکراتى که در 
ســطح عالیرتبه ترین مقامات این دو کشور از زمان روى 
کار آمدن بایدن محسوب مى شود.  انتظار مى رود که این 
دو مقام درباره تدارکات براى نشست بالقوه میان بایدن و 

پوتین مذاکره کنند.
روزنامه «کومرســانت» ماه گذشــته گزارش داده بود، 
بایدن پیشــنهاد داده تا در تاریخ 15 یــا 16 ژوئن (25 یا 
26 خردادماه) در یک کشــور اروپایى با پوتین مذاکراتى 

برگزار کند.
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رونمایى از 2 سند تاریخى 
سـند وقف نامه مدرسـه چهارباغ، در موزه و مرکز اسناد 
دانشگاه اصفهان رونمایى و قرآن نفیس مربوط به دوره 
قاجار و اسـناد تصویرى تاریخ دانشـگاه اصفهان شامل 
عکس، نگاتیو و اسالید به موزه و مرکز اسناد این دانشگاه 
اهدا شد. قرآن نفیس دسـت نویس به خط نسخ و داراى 
تذهیبى زیبا شامل 60 جلد مربوط به دوره قاجار از طرف 
خانـواده بهنام به موزه و مرکز اسـناد دانشـگاه اصفهان 
اهدا شـد. تعداد 60 جلـد قرآن نیم جـزء در جعبـه اى با 
نقش هاى منبـت و فلزکارى شـده سـاخت دوره قاجار 
قـرار گرفته اسـت. همچنین خانـواده مرحوم سـپهرى 
از کارمندان دانشـگاه اصفهان، اسـناد تصویـرى تاریخ 
دانشگاه شامل عکس، نگاتیو و اسالید را به موزه و مرکز 

اسناد دانشگاه اصفهان اهدا کردند.

قیمت کاغذ 2 برابر شده است
رئیس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان گفت: قیمت کاغذ 
نسـبت به سال گذشـته دو برابر شده اسـت. کنترل این 
گرانى نیازمند توجه دولت اسـت ولى متأسـفانه اقدامى 
نمى شود. محمدعلى انصارى پور اظهار کرد: گرانى کاغذ 
نه مرتبط با عوامل داخلى بلکه با توجه به وابستگى ما به 
واردات ایـن محصول بـه قیمت دالر و شـرایط خارجى 

مربوط مى شود.

رتبه عالى روابط عمومى
 ذوب آهن 

 روابـط عمومـى ذوب آهـن اصفهـان در شـانزدهمین 
جشنواره روابط عمومى هاى استان اصفهان موفق شد 
تندیس و رتبه عالى در شش رشـته تحقیق و پژوهش، 
محتـوا سـازى، مسـئولیت اجتماعـى، اطـالع یابـى، 
افکارسنجى و روابط عمومى دیجیتال را کسب کند. این 
آیین با حضور استاندار اصفهان و جمعى از مدیران روابط 

عمومى سازمان ها و شرکت ها برگزار شد.

اصالح شبکه آب در میمه
اصالح شبکه آب خیابان هاى طالقانى و سعدى میمه به 
طول 500 متر انجام شـد. به گزارش روابط عمومى آبفا 
منطقه میمه، عملیات اصالح شبکه خیابان هاى طالقانى 
و سعدى میمه به دلیل فرسودگى شبکه توزیع آب توسط 
پیمانکار و با نظارت واحد بهره بردارى این امور انجام شد. 
گفتنى است اصالح شـبکه در این دو خیابان با لوله پلى 

اتیلن قطر 110 میلى متر انجام شد.

پیشگامى اصفهان در تولید 
بچه ماهى

مدیر شـیالت و امور آبزیان سـازمان جهاد کشـاورزى 
اسـتان اصفهان اظهـار کرد: اسـتان اصفهـان جایگاه 
مناسـبى در تولید بچـه ماهـى قـزل آال دارد، در همین 
خصوص تا پایان سـال 1399 در مجمـوع 65 میلیون 
قطعه بچه ماهى قزل آال در استان تولید و با اوزان مختلف 
بین واحد هاى پروار توزیع شد. محمدرضا عباسى  گفت: 
از این میـزان تولیـد، حـدود 20 الى 25 میلیـون قطعه 
بچه ماهى در اسـتان مصرف مى شـود و مابقى به سایر 
استان هاى کشـور انتقال داده مى شـود. عباسى اضافه 
کرد: حاصل این مقدار بچه ماهى در مزارع پروار استان 
تولید بیش از 8500 تن ماهى قزل آال در سـال گذشـته 

بوده است.

مکان نگهدارى سگ ها 
مجوز ندارد

مدیرکل دامپزشـکى اصفهـان گفت: هفـت پناهگاه 
موجود نگهـدارى سـگ هاى ولگـرد تحـت مالکیت 
شـهردارى هاى اسـتان مجوز ندارند و مـورد تایید این 
اداره کل نیسـتند. شـهرام موحدى با بیـان اینکه تنها 
پناهگاه نگهدارى سـگ هاى ولگرد نجـف آباد مجوز 
موقـت دارد، اظهارداشـت: پناهگاه هاى احداث شـده 
توسط شهردارى ها باید پروانه بهداشتى را از دامپزشکى 
بگیرند تا راهکارهاى بهتر و تخصصى به آنها آموزش 
داده شود و ضوابط بهداشتى موثرى در این مراکز وجود 

داشته باشد.

خبر

شــهردار زاهدان با اشــاره به همکارى دو شهر در حوزه 
اقتصادى، گفت: ایجاد خزانــه دارى و ممیزى امالك در 
مناطق شهرى زاهدان تأثیرات مثبتى را در حوزه برنامه و 

بودجه این شهردارى بر جاى گذاشت.
عبدالقادر پربار در دیدار مدیران شهرى اصفهان با استاندار 
سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: اصفهان با سابقه تاریخى 
پایتخــت فرهنگى ایران اســالمى بــوده و در مدیریت 
شهرى نیز همیشــه پیشرو اســت بدین سبب همکارى 
شهردارى هاى اصفهان و زاهدان فرصتى مغتنم را برایمان 

ایجاد کرده است.
وى با اشاره به همکارى دو شهر در حوزه اقتصادى، افزود: 

ایجاد خزانه دارى در شــهردارى زاهــدان به عنوان یک 
اندوخته خوب درون سازمانى یکى از این اقدامات است که 
تأثیرات مثبتى را در رابطه با حوزه برنامه و بودجه شهردارى 

زاهدان به جاى گذاشت.
شــهردار زاهدان تصریح کرد: ممیزى امالك شهردارى 
زاهدان نیز با همکارى سازمان فاوا شهردارى اصفهان از 
سال 97 آغاز، اسناد آن تهیه و مشاور نیز براى آن گرفته شد.

پربار خاطرنشــان کرد: آغاز تعامل جدى میان شهردارى 
اصفهان و سیستان و بلوچســتان از وقوع سیل سال 98 
آغاز شد و شــهردارى اصفهان کمک هاى خود به شهر 

بنت را آغاز کرد.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با اشــاره به رصد درختان کوتاه عمر، بیمار و 
آسیب دیده در شهر، گفت: اگر مشکل این درختان رفع 
نشود و احتمال سقوط وجود داشته باشد، با تصمیم تیم 
تخصصى پیشاپیش دســتک ها یا خود درختان جمع 

مى شوند.
فروغ مرتضائى نژاد اظهار کرد: درختانى که آسیب دیده، 
به سن بهره بردارى رســیده و احتمال سقوط آنها وجود 
دارد رصد شده و با وجود اینکه باعث حاشیه سازى هایى 
براى سازمان مى شود، براساس تصمیم تیم تخصصى 
این درختــان را جمع آورى مى کنیــم. اگرچه عدد این 

درختان به یک دهم درصد درختان شهر هم نمى رسد و 
قابل توجه نیست.

وى با یادآورى اینکه پیش بینى وزش باد با سرعت 110 
کیلومتر بر ساعت در داخل شهر بسیار کم است و کمتر با 
این سرعت باد مواجه هستیم، گفت: با این وجود در بهار 
امسال وزش باد با سرعت 90 تا 100 کیلومتر در ساعت 
در شهر اصفهان گزارش شد و در روزهاى مختلف وزش 
بادهاى شدیدى داشتیم، درحالى که براساس آمارى که 
از مناطق مختلف جمع آورى کردیم، 102 اصله درخت 
و 232 دستک یعنى شاخه فرعى در فروردین ماه امسال 

سقوط کرد.

حذف درختان پرخطر
 در شهر اصفهان

انتقال دانش اقتصادى 
شهردارى اصفهان به زاهدان

در سفر استاندار اصفهان به شاهین شهر مشکالت 
تاسیساتى متروى شاهین شهر - اصفهان رفع شد.

استاندار اصفهان در بازدید از روند پیشرفت فیزیکى 
مرحله نخست اجراى متروى شاهین شهر - اصفهان 
گفت: در اجراى این طرح موانع و مشکالتى در زمینه 
راه و شهرسازى، برق، گاز و آبفا بود که در بررسى و 

ارزیابى مدیران استانى برطرف شد.
عباس رضایى از مســئوالن مربوطه خواست براى 

رفع مشکل مردم و سرعت بیشتر براى تکمیل این 
طرح همکارى کنند.

اجراى زیرسازى و دیوار سازى مرحله نخست مترو 
شاهین شهر به طول حدود 7 کیلومتر از اردیبهشت 
پارســال آغاز شــده و تاکنون 30 درصد پیشرفت 

داشته است.
متروى شاهین شــهر - اصفهان در طول مسیر 5 

ایستگاه و 5 تقاطع همسطح دارد.

رفع موانع ادامه اجراى متروى شاهین شهر

استاد دانشگاه در رشته چینه و ُفسیل گفت: کاوش هاى انجام 
شده نشان مى دهد که انسان هاى اولیه شکارگر و جمع کننده 
از حدود 42 هزار ســال پیش در مسیر رودخانه زاینده رود از 

ِچلگرد تا ورزنه زندگى مى کردند.
مهدى یزدى افزود: تحقیقاتى از 30 سال گذشته در مسیر 
رودخانه زاینده رود از چلگرد در کوهرنگ استان چهارمحال 
و بختیارى تا قلعه بُزى حسن آباد در مبارکه و کوه سیاه ورزنه 
در اصفهان انجام شد که نتایج آن نشــان مى دهد انسان 
شــگارگر و جمع کننده دســت کم از تاریخ یاد شده در این 

مناطق حضور داشته است.
این استاد بازنشسته گروه زمین شناسى دانشگاه اصفهان با 
بیان اینکه این نتایج بر اساس ویژگى ابزارهاى کشف شده در 
منطقه دشت زرین و جاده چلگرد به سمت دو راهى داران و 
چادگان بدست آمد، اظهارداشت: طبق کاوش هاى صورت 
گرفته در روستاى حسن آباد شهرستان مبارکه مشخص شد 
که انسان هاى اولیه در  مدت یاد شده در این منطقه شکارگر 
بودند و بقایاى استخوان هاى اسب، گوسفند، بز، گاو وحشى، 

الك پشت، ماهى و کرگدن در این ناحیه کشف شد.
به گفته وى بر اساس نشــانه هاى دیگرى که بدست آمده 
اســت کرگدن در مناطقى مانند الرگون و زفره در شــرق 

اصفهان زیست داشته است.
یزدى با اشاره به اینکه سه محور اصلى زندگى انسان هاى 
اولیه شکارگر و جمع کننده شــامل آتش، ابزار و شکار بود، 
تصریح کرد: آنها گوشــتخوار بوده و ابزارهایى براى شکار 
ساخته بودند که نمونه هاى خوبى از آنها در دشت زرین در 
ِچلگرد پیدا شد و اکتشاف هاى صورت گرفته در غارهاى قلعه 
بزى حسن آباد در مبارکه اصفهان و یکسان بودن ابزارها در 
این غارها با نمونه هاى دشت زرین ثابت کرد که این روش 

از چلگرد به این منطقه رسیده است.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه تعداد زیادى سنگ هاى 
تراشیده شده در تپه آشنا و ســد عباسى در منطقه چادگان 
در شمال غربى اصفهان کشف شــد، اضافه کرد: بررسى 
استخوان ها و ابزارهاى کشــف شده در این منطقه گویاى 
حضور انسان جمع کننده و کشاورز در حدود 40 هزار سال 

گذشته است.
به گفته وى از جمله ابزارهاى کشــف شــده در تپه آشنا 
مى توان به سنگ هاى ســاینده کوچک که براى آسیاب 
کردن گندم استفاده مى شد، اشاره کرد که تا 10 هزار سال 

پیش این ابزار مورد استفاده زنان بود.

یزدى با بیان اینکه کشف ابزارهاى ســاینده در سیاه کوه 
ورزنه و تاالب گاوخونى، گویاى ارتباط 10 هزار ساله و داد و 
ستد بین این منطقه و تپه آشنا و چلگرد در شاخه اصلى زاینده 
رود است، خاطرنشان کرد: ابزار هاى بدست آمده از منطقه 
گورتان ( از روستاهاى باســتانى منطقه شرق اصفهان) و 
حاشیه زاینده رود نشان مى دهد که انسان شکارگر و کشاورز 

از پنج هزار سال پیش در این منطقه زندگى مى کردند.
این استاد دانشــگاه اضافه کرد: وجود سفال هاى با قدمت 
هزار سوم قبل از میالد در بین الیه هاى ماسه بادى ورزنه تا 
حسن آباد همراه با ابزارهاى منتقل شده از سیاه کوه، حضور 
انسان کشــاورز و کوچ کننده را در حاشیه تاالب گاوخونى 

نشان مى دهد.
وى با بیان اینکه انســان هاى اولیه در حدود 50 هزار سال 
گذشــته از افریقا به ســمت خاورمیانه، عراق و خوزستان 
آمدند، گفت: گروهى از آنها از خوزستان به سمت چلگرد، تپه 
آشناى چادگان، داران و گلپایگان آمدند و سپس دسته اى از 
آنها به سد عباسى در کنار زاینده رود حرکت کرده و سپس 

به سمت قلعه بزى مبارکه ،  اطراف کاله قاضى اصفهان و 
ورزنه آمدند.

به گفته وى گروه هاى انســان هاى اولیه که به ورزنه رفته 
بودند 2 دسته شدند و دسته اى از آنها به سمت یزد و کرمان و 
دسته دیگر به سمت خور و بیابانک (شرق استان اصفهان) و 

سپس پاکستان رفتند.
یزدى با تاکید بر اینکه رودخانه زاینده رود در هزاران سال 
گذشته بسیار وسیع بوده و چندین دریاچه بزرگ در اطراف آن 
وجود داشته است،  خاطرنشان کرد: بر اساس شواهد موجود، 
دریاچه بزرگى در اطراف حسن آباد مبارکه و دریاچه دیگرى 
از دولت آباد ( در شمال اصفهان) تا منطقه گورت ( در شرق 

اصفهان) وجود داشته است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: هنوز جاى کار بسیارى براى 
تحقیقات باستان شناسى در محدوده حوضه آبریز زاینده رود 
که رودخانه تمدن ساز بوده اســت، وجود دارد که الزمه آن 
تعریف طرح مشترکى بین باستان شناسان، زمین شناسان 

و جغرافى دانان است.

نتیجه تحقیقات 3 دهه اخیر از چلگرد تا ورزنه نشان مى دهد

سابقه 42 هزار ساله تمدن 
در مسیر زاینده رود

موزه موســیقى اصفهان که درحال حاضر مستأجر 
سه خانه اســت، اظهارنامه تخلیه گرفته و در آستانه 

تعطیلى کامل قرار دارد.
موزه موســیقى از آذرمــاه 1394 فعالیت خود را 
در شــهر اصفهان آغاز کرده و از جمله موزه هاى 
خصوصــى برتر کشــور اســت که مورد پســند 
گردشگران خارجى نیز هست. در این موزه حدود 
400 ساز ملى، محلى و خارجى به نمایش گذاشته 
شــده که در جریان بازدید افراد، گوشــه هایى از 

موسیقى را نیز به اجرا مى گذارد. 
شهریار شکرانى، مدیر این موزه اظهار کرد: در یک 
ســال و چند ماهى که موزه هــا نیمه تعطیل بودند، 
شرایط این موزه فوق العاده وحشــتناك بود. ما سه 
خانه براى موزه موســیقى اجاره کرده ایم، خسارتى 
که از محل اجــاره در این مدت متحمل شــده ایم 
بیش از 300 میلیون تومان شده است. عالوه بر این، 
هزینه هاى نیروهایى که تعدیل نکردیم و سایر امور 
جارى و نگهدارى موزه را هــم باید درنظر بگیریم. 

شرایط بســیار ســختى را مى گذرانیم، درحالى که 
کمک ها و حمایت ها صفر بوده است.

مدیر موزه موسیقى همچنین گفت: به دلیل ناتوانى 
در پرداخت اجــاره ماهانه، دو مالک از ســه مالک 
خانه هاى در اختیار موزه موسیقى، اظهارنامه تخلیه 
ملک داده اند و موزه در معــرض تعطیلى کامل قرار 

گرفته است.
او درباره این که موزه موسیقى با وجود این خسارت 
مالى و تعدیل نیرو آیا شرایط بازگشایى دارد، اظهار 
کرد: همین چند روز پیــش میزبان رایزن فرهنگى 
سفارت اتریش در ایران بودیم. موزه سرپا است، اما 
باز کردن آن در وضع موجود صرفه اقتصادى ندارد. 

او با بیان این که از دست دادن بخش زیادى از فضاى 
موزه، ادامه فعالیت آن را غیرممکن مى کند، اضافه 
کرد: امکان نگهدارى سازها در انبار وجود ندارد. البته 
شهردارى اصفهان قول هایى داده بود که در مکان 
دیگرى این موزه برپا شــود، امــا جابه جایى مکان 

مستلزم هزینه سنگینى خواهد بود.

موزه موسیقى اصفهان در آستانه تعطیلى است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: خاك 
استان اصفهان به  عنوان سرمایه است و نباید بار شود و به 

شهرهاى دیگر برود و به آجر تبدیل شود.
منصور شیشــه فروش افزود: در استان اصفهان 10 هزار 
واحد صنعتى کوچک و بزرگ، 76 شهرك صنعتى، 650 
معدن فعال، 2 هزار واحد سنگ برى، 600 واحد تولید آجر 
داریم که این ها یکى از دالیل کانون هــاى گرد و غبار 

است، همچنین کامیون هایى که در جاده ها به ویژه شرق 
اصفهان تردد مى کنند در این زمینه نقش دارند.

وى با اشاره به اینکه صنعت، معدن و تجارت با همکارى 
منابع طبیعى و محیط زیست باید این معادن را ساماندهى 
کنند، گفت: خاك استان اصفهان به  عنوان سرمایه است 
و نباید بار شود و به شهرهاى دیگر برود و به آجر تبدیل 
شــود، معادن خاك هاى برداشت  شده را همین طور رها 

مى کنند که اثرات واحدهاى کوره پزى، ســنگ برى در 
افزایش کانون هاى گرد و غبار مشهود است، این واحدها 
موظف  هستند نسبت به اصالح و بازسازى اراضى اقدام 

کنند.
شیشــه فروش تصریح کرد: با خشک شدن مزارع برخى 
سودجویان از این خاك ها استفاده مى کنند و با وزش باد 

رها مى شود.

خاك اصفهان نباید در شهرهاى دیگر آجر شود

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان در نشست خبرى آنالین از افتتاح ستاد فرماندهى 
آتش نشانى شهر اصفهان تا چند روز آینده خبر داد و اظهار 
کرد: در این ستاد که در فضایى به وسعت 400 متر مربع 
احداث شده، بیش از 40 مانیتور نصب شده که با استفاده از 

آن مى توانیم کل سطح شهر را پوشش دهیم.
آتشپاد محسن گالبى با بیان اینکه 200 نفر پرسنل جدید 
در این سازمان به کار گیرى شده اند، گفت: مجوز استخدام 
460 نفر پرسنل جدید دریافت شده که آزمون ورودى آن 

به خاطر شرایط کرونایى برگزار نشده است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان ادامه داد: مدت زمان رسیدن آتش 
نشانان اصفهانى به محل حریق و حوادث از چهار دقیقه و 
24 ثانیه به سه دقیقه و 53 ثانیه رسیده است، البته مشکل 
اساسى ما آدرس دهى نامناسب به دلیل شرایط اضطراب 

و نگرانى شهروندان حادثه دیده است.
وى با بیان اینکه نجات جان چهار هزار نفر فقط در سال 
گذشته از دیگر اقدامات ارزشــمند آتش نشانى اصفهان 

به شــمار مى آید، افزود: روزانه بیــش از دو هزار تماس 
امداد خواهى با آتش نشــانى اصفهان برقرار مى شود که 

از مجموع آن 60 مورد منجر به انجام عملیات مى شود.
گالبى تأکید کرد: آمار مزاحمت هاى تلفنى سازمان آتش 
نشانى اصفهان پنج درصد کاهش داشته اما هنوز تعداد 

زیادى از افراد مزاحم تلفنى این سازمان هستند.
وى با اشــاره به موضوع به کارگیرى آتش نشانان زن در 
اصفهان گفت: درخواست 20 نفر از بانوان ثبت نام کننده 
ارائه و در آزمون هاى برگزارى شــده شرکت کردند، اما 
امتیازات مورد نظر را کسب نکرده و جذب سازمان نشدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان تأکید کرد: ســازمان آتش نشانى اصفهان هیچ 
دخالتى در تست هاى ورزشى و آزمون هاى کتبى نداشته 

است.
وى در خصوص وضعیت ایمنى بــازار اصفهان تصریح 
کرد: براى تأمین ایمنى بازار مجموعه اى از دستگاه هاى 
مختلف همچون شرکت هاى آب، برق، اداره کل اوقاف و 
امور خیریه، اداره کل میراث فرهنگى و مجمع امور صنفى 

باید به میدان بیایند؛ بازار میراث فرهنگى شــهر است و 
هرگونه دخل و تصرف در آن باید با اجازه میراث فرهنگى 

انجام شود.
آتشــپاد گالبى افزود: رسیدگى به شــبکه تارعنکبوتى 
برق بازار اصفهان باید توسط اداره برق انجام شود؛ البته 
جلســه اى با مجمع امور صنفى برگزار و برخى تقســیم 
وظایف انجام شده است؛ چنانچه مجمع امور صنفى هنگام 
صدور یا تمدید پروانه کسب متصدیان واحدهاى صنفى 
را ملزم به دریافت تأیید ایمنى اماکن از آتش نشانى کند 
بسیارى از حوادث کاهش خواهد یافت، اما متأسفانه این 
اقدامات انجام نشده در حالى که هزینه کارشناسى ایمنى 
تا 30 مترمربع رایگان بوده و سایر موارد با متراژ باالتر مبلغ 

ناچیزى در نظر گرفته شده است.
وى با قدردانى از توجه دادستان اصفهان به موضوع ایمنى 
بازار گفت: پیشــنهاد احداث هشت ایستگاه آتش نشانى 
در طول هشت کیلومتر بازار مطرح شده که امیدواریم با 
در اختیار قرار دادن زمین مورد نیاز نســبت به احداث آن 

اقدام کنیم.

460 نفر در آتش نشانى اصفهان استخدام مى شوند
حادثه نشست زمین و شکستگی خط آبرسانی 400 
میلی متر خیابان نظر میانی به علت احداث و سنگ 
فرش پیاده رو توســط شــهرداري، ایجاد 40 نقطه 
حوضچه هاي جمع آوري آب هاي سطحی با گوم 
در مجاورت این لوله و هم ترازى لوله در طول مسیر 

که موجب نشت طوالنی مدت شده بود، رفع شد.

شایان ذکر اســت نشــت هاي مربوط به لوله هاي 
شــهرداري و آبیارى غرقابی جــدول کنار این خط 
از دیگر عوامل تأثیرگذار و محرك نشســت زمین و 

شکستگی لوله 400 آبرسانی شده است.
در این عملیات 40 متر لولــه چدن 400 میلی متر با 

لوله فوالدي 400 میلی متر تعویض شد.

رفع حادثه شکستگی خط آبرسانی خیابان نظر میانی

مسئول پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى قلبى  و عروقى 
و دیابت مرکز بهداشت اصفهان، گفت: بیمارى فشار 
خون شایع ترین بیمارى مزمن در جهان است و از هر 
10 نفر سه نفر در جهان مبتال به فشار خون باال هستند 
و در ایران شیوع فشار خون باال در افراد باالى 18 سال 
حدود 26 درصد است و در اســتان اصفهان این شیوع 

25 درصد است. 
رامش حســین خانى تصریح کرد: بر این اساس قریب 
به 16 میلیون بیمار مبتال به فشار خون در ایران است و 
شیوع فشار خون در بین خانم ها 5/27 درصد و در بین 
آقایان 5/25 درصد اســت و در استان اصفهان این آمار 
در خانم 5/26 درصد و در بین آقایان 5/23 درصد است.

شیوع 25 درصدى فشار خون در استان اصفهان

نمایش «بیدارى به وقت خون» به نویســندگى و 
کارگردانى احســان جانمى از سوى تاالر هنر(دفتر 
تخصصى هنرهاى نمایشــى) وابســته به سازمان 

فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در 
حال اجرا است.

مدیر تاالر هنر گفت: تئاتر«بیدارى به وقت خون» 
تئاتر صحنه اى انتخاب شــده از اســتان اصفهان 

است که با موضوع زاینده رود در سال گذشته جوایز 
متعددى را دریافت کرد و در سى و نهمین جشنواره 

تئاتر استان اصفهان برگزیده شد.
ســعید امامى افزود: ایــن تئاتر به 
عنوان اثر برگزیده هفدمین جشنواره 
سراســرى تئاتر مقاومت، جفاهاى 
رفته بر محیط زیســت و زاینده رود 
را براى مخاطب به تصویر مى کشد.

وى تصریح کرد: این نمایش با لهجه 
اصفهانى اجرا مى شــود که نشــان 
مى دهد حتــى در تئاتر تراژیک هم 

مى توان از این لهجه استفاده کرد.
امامى ادامه داد: اجراى نمایــش "بیدارى به وقت 
خون" از روز 26 اردبیهشــت ماه آغاز شــده و تا 7 
خردادماه در ســالن نقش جهان تاالر هنر با رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى به روى صحنه مى رود.

تراژدى زاینده رود در «بیدارى به وقت خون»



0404فرهنگ 4039چهارشنبه  29  اردیبهشت  ماه   1400 سال هجدهم

بازیگر فیلم سینمایى «شب اول هجده سالگى» گفت: در مورد مجموعه تلویزیونى «زیرخاکى 
2» فقط مى توانم بگویم که از تماشاى آن بسیار ذوق زده خواهید شد چراکه فصل جدید این 

مجموعه بسیار جذاب  و حتى جذاب تر از «زیرخاکى 1» شده است.
ژاله صامتى پیرامون آخریــن فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: راســتش را 
بخواهید سال گذشته و پس از پخش «زیرخاکى 1» خبر هاى کذب زیادى را به نقل از 
من و به دروغ در برخى رسانه ها منتشر کردند ور در برخى موارد حتى برداشت هاى 
شــخصى خود را از من و این مجموعه نوشــتند و موجــب ناراحتى برخى 
همکارانم از من شــدند و من به همین دلیل قصد داشــتم فعال با هیچ 
رسانه اى مصاحبه نکنم البته این را هم باید بگویم که خیلى از دوستان 
رسانه اى هم بوده و هستند که به من لطف داشته و دارند و از همه آن ها 

تشکر مى کنم.
این بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون پیرامــون مجموعه تلویزیونى 
«زیرخاکى 2» ابراز کرد: در مورد مجموعه تلویزیونى «زیرخاکى 2» 
فقط مى توانم بگویم که از تماشاى آن بسیار ذوق زده خواهید شد چراکه 
فصل جدید این مجموعه بســیار جذاب حتى جذاب تر از «زیرخاکى 1» شده 
است، چرا که به طبع همه عوامل به ویژه بازیگران و کارگردان این مجموعه در موقعیت خود جا افتاده اند و 
از طرفى بازخورد هاى این مجموعه را در سرى اول آن دیده بودیم و این موضع کمک بسیارى کرد که فصل 
جدید مجموعه «زیرخاکى» جذاب تر و دیدنى تر شود، من فکر مى کنم که فصل جدید این مجموعه به محبوبیت 

بیشترى دست خواهد یافت چرا که فوق العاده شده است.
صامتى به تاثیر کرونا بر روند کارى خود طى یک سال و نیم گذشته اشاره و ابراز کرد: ما بازیگران بدبختیم چراکه همه 
هنگام سر کار ماسک مى زنند، اما نمى توانیم بنابراین خودتان قضاوت کنید در شرایطى که ما هنرمندان براى سرگرمى 
مردم جلوى دوربین مى رویم و مجبوریم که ماسک نزینم چه قشــرى از مشاغل در اولویت واکیسنه شدن قرار دارند، اما 

متاسفانه حتى ما را در رده بندى شغلى هم قرار ندادند چه برسد به اینکه بخواهند ما را در اولویت واکسیناسیون قرار بدهند.
صامتى پیرامون کیفیت بسیار باالى ســریال «زیرخاکى 2» بیان کرد: من فکر مى کنم سریال «زیرخاکى 2» جداى تمام 
سریال هاى تلویزیونى است و من بیشتر این سریال را یک اثر سینمایى در قاب تلویزیون توصیف مى کنم چراکه یک گروه بسیار 
حرفه اى سینمایى پشت این مجموعه هستند و به جرأت مى توان گفت سریال زیرخاکى هیچ شباهتى با سریال هاى دیگر که به 
شکل روتین از رسانه ملى پخش مى شوند ندارد. سریال «زیرخاکى 2» عالوه بر اینکه یک سریال الف ویژه است گروه سازنده 
اش نیز الف ویژه هستند چراکه این مجموعه تلویزیونى را با سخت گیرى هاى سینمایى ساختند و من از بازى در آن لذت بردم.

وى پیرامون جذابیت همکارى با پژمان جمشیدى خاطرنشان کرد: من با پژمان جمشیدى قبال هم در سینما و تئاتر کار کرده بودم، 
ما نقش هاى زیادى از جمله مادر و پسر، نامزد، خواهر و برادر بازى کردیم و در مجموعه زیرخاکى در قالب نقش دو همسر به ایفاى 

نقش پرداختیم و این برایم خیلى جذاب بود.

ره

بازیگر فیلم سینمایى «شب اول
2» فقط مى توانم بگویم که ا
مجموعه بسیار جذاب  و حت
ژاله صامتى پیرامون آخر
و بخواهید سال گذشته
من و به دروغ در برخ
ششــخصى خ
همکارانم
رسانه اى
رسانه ا
تشکر
این باز
«زیرخا
فقط مى تو
فصل جدید این
است، چرا که به طبع همه عوامل به ویژه باز
از طرفى بازخورد هاى این مجموعه را در سرى
جدید مجموعه «زیرخاکى» جذاب تر و دیدنى ترش
ا بیشترى دست خواهد یافت چرا که فوق العاده شده
بر روندکارى خود طىیک سال تاثیر کرونا صامتى به
هنگام سر کار ماسک مى زنند، اما نمى توانیم بنابراین خو
مردم جلوى دوربین مى رویم و مجبوریم که ماسک نزینم
در رده بندىشغلى همقرار ندادند چه برس متاسفانه حتى ما را
2صامتى پیرامون کیفیت بسیار باالى ســریال «زیرخاکى2
سریال هاى تلویزیونى است و من بیشتر این سریال را یک اثر س
حرفه اى سینمایى پشت این مجموعه هستند و به جرأت مى توا
شکل روتین از رسانه ملى پخش مى شوند ندارد. سریال «زیرخ
اش نیز الف ویژه هستند چراکه این مجموعه تلویزیونى را با سخ
وى پیرامون جذابیت همکارى با پژمان جمشیدى خاطرنشان کرد
بازىک و برادر و پسر، نامزد، خواهر ما نقش هاى زیادىاز جمله مادر

این برایم خیلى جذاب بود. نقش پرداختیم و

ژاله صامتى: 
«زیرخاکى 2» همه را 
شگفت زده مى کند

مریم نشیبى، گوینده پیشکسوت رادیو که بسیارى او را با اجراى برنامه «شب به خیر کوچولو» 
مى شناسند، پس از گذراندن دوره ابتال به ویروس کرونا، به رادیو بازگشت.

مجرى برنامه «گلبانگ» مدتى بود که به ویروس کرونا مبتال شــده بود و به همین دلیل از 
اجراى برنامه «گلبانگ» بازماند. او پس از طى دوره بیمارى، در صحت و ســالمت به رادیو 

بازگشت.
با بازگشت مریم نشیبى، «گلبانگ» مانند گذشته از شنبه تا پنج شنبه ساعت 15:00 به تهیه 

کنندگى ندا حاجى اسماعیلى و صدابردارى شیما اهدایى وند از رادیو ایران پخش مى شود.
مریم نشیبى همچنین در برنامه «جعبه موســیقى» رادیو نمایش هم گویندگى مى کند که 
امروز چهارشنبه، 29 اردیبهشت ماه، ساعت 10 صبح به موسیقى فیلم «شب هاى روشن» 

خواهند پرداخت.

مریم نشیبى کرونا را شکست داد

«گل به خودى» که قرارست اکران را تازه کند فیلمى در ژانر کودك است که بدترین زمان 
اکران را براى آن درنظر گرفته اند.

در جلسه روز یک شنبه 26 اردیبهشــت ماه 1400 شــوراى صنفى نمایش مقرر شد که از 
چهارشنبه هفته بعد یعنى پنجم خردادماه فیلم سینمایى «گل به خودى» روى پرده سینماها 
برود. «گل به خودى» به کارگردانى احمد تجرى و تهیه کنندگى على قائم مقامى ساخته شده 

است و فضایى رئال، عروسکى و موزیکال دارد.
اما اکران این فیلم کودك در شرایط کرونایى کشور بیشتر به از سر باز کردن سینماى کودك 
و نوجوان مى مانــد و گویا متولیان اکران تنها به فکر اکران یــک فیلم بدون در نظر گرفتن 
معیارهاى مناسب از قبیل زمان، مخاطب مورد نظر، استقبال مردمى و... بوده اند. به راستى در 
شرایطى که خانواده ها اجازه نمى دهند کودکان شان در بحران کرونا براى دیدن فیلم به سینما 
بروند یا حتى اگر اجازه دهند، فرزندان شان مشغول امتحانات مجازى  یا حضورى شان هستند 

چطور ممکن است اکران یک فیلم کودك موفق از آب درآید.
احمد تجرى کارگردان اثر، اسفندماه سال گذشته درباره زمان مناسب براى اکران این فیلم 
گقته بود که «چون کارمان، کار کودك و نوجوان است ترجیح مى دهیم اکران زمانى باشد که 
بچه ها هم بتوانند حضور داشته باشند، پس تصمیم گرفته ایم یا تابستان یا اول مهر براى اکران 
اقدام کنیم. ترجیح مى دهیم تا آن موقع صبر کنیم که شرایط کرونا بهتر شده، مدارس باز شوند 

و دانش آموزان از طرف مدارس براى تماشاى فیلم به سینما بیایند.»
در حال حاضر قرارست «گل به خودى» اکران شود ولى نه شرایط کرونایى بهتر شده است 
و نه بچه ها فرصت و امکان ســینما رفتن دارند و این یعنى ضربه اى جبران ناپذیر بر پیکره 

سینماى کودك و نوجوان.

بدترین زمان براى اکران فیلم
 شقایق فراهانى با سبیل!

فیلمبردارى سریال «سلمان فارســى» به کارگردانى داوود میرباقرى و تهیه کنندگى حسین 
طاهرى که محصول جدید مرکز سیمافیلم است، به خرابه هاى شام رسید.

پس از اینکه با پایان سال 1399، فیلمبردارى بخش اعظم فصل دریایى ها در شاهرود سریال 
«سلمان فارسى» به کارگردانى داوود میرباقرى و تهیه کنندگى حسین طاهرى به پایان رسید، 
با آغاز سال 1400، فیلمبردارى بخش دیگرى از این پروژه در شهرك سینمایى نور از سرگرفته 
شد. در این بخش، پس از ساخت دکورهاى خرابه هاى شام، فیلمبردارى در این دکورها در حال 

انجام است.
همچنین از ابتداى سال جارى، گروه سازنده ســریال «سلمان فارسى» براى لوکیشن یابى به 
چند کشور از جمله لبنان، سوریه، ترکیه و ارمنستان ســفر کردند تا بعد از ارزیابى نهایى و با در 
نظر گرفتن همه جوانب، ســفرهاى خارجى براى تکمیل فصل بیزانس سریال در سال جارى 

انجام شود.
هم زمان، به موازات فیلمبردارى در شهرك سینمایى نور و ساخت تجهیزات در شهرك سینمایى 
غزالى، ساخت دکورهایى در منطقه آبسرد دماوند نیز آغاز شده است. بر اساس پیش بینى هاى 
صورت گرفته تا پایان ســال جارى، فیلمبردارى بیزانس به اتمام مى رسد و فیلمبردارى فصل 
ایران دوران ساسانى آغاز خواهد شد. سریال «سلمان فارسى» که به زندگى و زمانه یار ایرانى 
پیامبر اسالم (ص) مى پردازد، سه فصل دوران ایران ساسانى، امپراتورى بیزانس و حجاز صدر 
اسالم را روایت مى کند. فیلمبردارى این سریال، اواخر آذر 1398 در کویر شهداد کرمان آغاز شد 

و به هفدهمین ماه ساخت خود رسیده است.

فیلم سینمایى «تکخال» با نقش آفرینى پوریا پورسرخ ، سحر قریشى و شبنم قلى خانى در 
سینماهاى کشور اکران مى شود.

فیلم سینمایى تکخال به کارگردانى مجید مافى و تهیه کنندگى محمدحسین فرحبخش و 
نویسندگى کریم امینى در سال 1399 ساخته شد اما به دلیل شیوع کرونا از فروردین 1400 
به صورت آنالین به اکران درآمد. با بهبود شرایط و باز شدن سینماهاى کشور، مسیر اکران 

فیلمهاى سینمایى گشوده شد.
حســین فرح بخش تهیــه کننده فیلــم« تکخــال» در اینســتاگرام خود نوشــت: فیلم 

سینمایى(تکخال)هم اکنون در سینماهاى سراسر کشور. سینما باز است حمایت کنید.
فیلم تکخال یک کمدى موزیکال است و داستان مردى را روایت مى کند که  در میان بانوان 
متعدد گرفتار شده اما با تالش و خویشتن دارى مسیر درست را انتخاب مى کند. پوریا پورسرخ، 
شبنم قلى خانى، سحر قریشى، یوســف تیمورى، امیر کربالیى زاده و الهام عقیلى در فیلم 

تکخال نقش آفرینى مى کنند.

یک مرد گرفتار در میان زنان!

بازیگر مطرح سینما و تلویزیون درباره اهمیت تحقیق و پژوهش 
در امر بازیگرى مى گوید.

ابوالفضل پورعرب گفــت: یکى از نکات اساســى و مهم در 
بازیگرى در ابتدا شناختن نقش اســت که الزمه آن شناخت، 

تحقیق و کنکاش درباره نقش ها است.
وى ادامــه داد: زمانى که فیلمنامه ارســال مى شــود در ابتدا 
در ناخــوداگاه بازیگر اتفاقاتى مى افتد که بتواند با نقشــى که 
کارگردان تشخیص داده، همذات پندارى کند و با درنظرگرفتن 
مولفه هاى دیگرى که در بازیگرها متفاوت است درنهایت براى 

پذیرفتن یا نپذیرفتن نقش تصمیم گیرى کند.
بازیگر فیلم «عروس» همچنین گفت: معموال در ایفاى هرنقش 
موقعیت اجتماعى آن شــخصیت را در اولویت قرار مى دهم و 
اگر آنرا بفهمم سعى مى کنم با چارچوب هایى که خودم دارم 
شخصیت را بازى کنم و در این مرحله قطعا تحقیقاتى نیز باید 

صورت پذیرد.
پورعرب خاطرنشان کرد: همه نقش هایى که تا به امروز بازى 
کرده ام را بدون درنظر گرفتن میزان فروش، دوست دارم و براى 
ایفاى نقش هاى خوب که مردم هم دوست داشته باشند تالش 

کردم و اگر هم خوب نشده از مردم عزیزعذرخواهى مى کنم.
وى ادامه داد: در دهه هاى گذشــته کارگــردان، تهیه کننده، 
فیلمبردار و ... برایم خیلى اهمیت نداشت اما امروز براى پذیرفتن 
نقش ها برایم این موارد اولویت دارد. در گذشته سعى مى کردم 

خود را بــا عوامل هماهنگ کنم 
اما امــروز نگاهم متفاوت 

شده است.
این بازیگر ســینماى 
ایران ابراز داشــت: به 
نظرم تحقیق و پژوهش 
در مــورد نقش هــاى 
پیشــنهادى بــه بازیگر 

بسیار کمک مى کند زیرا با 
پژوهش یک بازیگر مى تواند 
ما به ازاى بیرونى شخصیت 

را در جامعه امروزى پیدا 
کند و خود را بیشــتر در 

قالب نقش پیدا کند.

«سلمان فارسى» به خرابه هاى شام رسید 

ابوالفضل پورعرب: اولویت هایم براى پذیرش نقش 
تغییر کرده است  تصویربردارى ســریال «خودخواسته» به 40 درصد 

رسید. داستان «خودخواســته» از سال 1320 شروع 
مى شود که ادامه آن به سال 90 مى رسد.

امیر طالبى کاشانى تهیه کننده سریال «خودخواسته» 

گفت: تصویربردارى این سریال به 40 درصد رسیده 
است. چند روز به خاطر شیوع کرونا به لوکیشن هاى 
خارجى رفتیم و 20 درصد از خارجى هایمان را گرفتیم 
و به خاطر اینکه اغلب مکان ها تعطیل بودند شرایط 

براى ما راحت تر بود.

داستان «خودخواسته» از سال 1320 شروع مى شود 
که ادامه آن به سال 90 مى رسد. ابتداى قصه سریال 
جوانى داریم که در ادامه هفتاد سال بعد روایتش را بیان 
مى کند. داستان این ســریال خاص و شیرین است 
و گروه نویســندگان حدود 5 
ســال براى نگارش آن زمان 

گذاشتند.
تصویربردارى این سریال تا 
مرداد ماه ادامه دارد و پخش 
آن بــراى پاییز شــبکه یک 

است.
بازیگران این سریال عبارتند 

از:
محمد صدیق مهر، ســهیال 
گلســتانى، باربد بابایى، ثریا 
قاســمى، علیرضا آرا، محمد نادرى حسین پاکدل، 
عزت اله مهرآوران، رضا کریمى، علیرضا اســتادى، 
ایمان صفا، پیام احمدى نیا ،محیا دهقانى، پادینا کیانى 
، آتش تقى پور ،بهزاد رحیم خانى،  سعیده عرب،  صبا 

گرگین پور.

«خودخواسته» پاییز پخش مى شود

  فروغ گشتیل / خبرگزارى صبا |
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«سپاهان تبانى کرده»؛ این ترجیع بند سخنانى است که این روزها در 
محافل ورزشى که حداقل یک طرف آن پرسپولیسى ها هستند رد و بدل 
مى شود، آن هم به علت برترى مقتدرانه و پرگل طالیى پوشان اصفهان 

در دیدار با مس رفسنجان. 
اما شائبه تبانى سپاهان و مس باورپذیر نیست چرا که اوًال این نخستین بار 
نبوده که خط آتش سپاهان در فصل جارى تیمى را اینچنین گلباران کرده 
و درثانى به قدرى طالیى پوشان اصفهان در این دیدار در برابر حمالت 
مسى ها ضعف داشتند و پر اشتباه ظاهر شدند که عالوه بر کارشناسان 
ورزشى، خود محرم نویدکیا هم در نشست خبرى پس از بازى صراحتًا 
به ایرادات پر تعداد شــاگردانش در این مسابقه اذعان کرد و چه بسا اگر 
حفاظت از دروازه سپاهان در اختیار گلرى چون پیام نیازمند نبود نه تنها 
امکان داشت مصاف این دو تیم صنعتى به نفع طالیى هاى نصف جهان 
خاتمه نیابد که حتى شاید ســنگر تیم صدرنشین لیگ بیستم هم مانند 
تیم مس بارها فرو مى ریخت. تنها ُحسن این اتفاق هم این بود که دیگر 
هیچکدام از حرف و حدیث هایى که در حال حاضر پیرامون رقابت این دو 

تیم هم خانواده پیش آمده، جایى شنیده نمى شد.

حتى اگر بخواهیم همانطور که رقباى سپاهان دوست دارند فرض را بر زد 
و بند سپاهان و مس بگذاریم این سئوال پیش مى آید که در این صورت 
شاگردان محرم نمى توانســتند براى تابلو نشدن تبانى خود با مسى ها 
حداقل کمى بهتر عمل کنند و با زلزله اى 4 ریشترى در عرض 14 دقیقه 

تیم مس را در هم نکوبند تا کمتر در مظان اتهام قرار گیرند؟ 
اصًال همه اینها به کنار، هر کسى که روز یک شنبه جدال سپاهان و مس 
رفسنجان را ندیده، کافى است به تماشاى فیلم این بازى زیبا بنشیند تا با 
چشمان خود نظاره گر بازى «منطقى، دور از تنش، با حاکمیت تاکتیک 
فوتبالى، تک ضرب و با دقت» شــاگردان نویدکیا به زعم کارشناسان 
فوتبال باشد و یا حتى دفاع جانانه سربازان محمد ربیعى را در برابر حمالت 
تیم سپاهان ببیند، آن وقت بى انصافى است اگر بخواهد باز حکم به زد و 

بند مس و سپاهان در این مسابقه تماشایى بدهد.
حتى اگر حوصله تماشاى 90 دقیقه مصاف این دو تیم صنعتى را ندارید 
حداقل مى توانید تالش علیرضا نقــى زاده و مهدى کیانى، دو بازیکن 
پیشین سپاهان که اکنون عضو مس رفســنجان هستند را در برابر تیم 
سابق خود تماشا کنید، از ســانترهاى خطرناك کیانى و نقى زاده روى 
دروازه پیام هم که بگذرید، کافى اســت فقط و فقط گل اول این بازى 

که در دقیقه 9 روى ارســال دقیق نقى زاده و ضربه سر سلیمانى به نفع 
مسى ها رقم خورد را به نظاره بنشینید و شادى وافر پس از گل بازیکن 
مس را ببینید، آن وقت دستتان مى آید که هیچ تبانى اى در کار نبوده و 
اال سلیمانى طورى خوشــحالى نمى کرد که گویا بازى در همان دقیقه 
9 با نتیجه یک بر صفر به سود شــاگردان ربیعى در نقش جهان خاتمه 
یافته است. پربیراه نیســت اگر بگوییم او در آن لحظه حتى در باورش 
نمى گنجید که گل زیبایش با پنج گل سپاهانى ها در 81 دقیقه باقیمانده 

از بازى پرپر شود.
هرکسى هم که نخواهد مغرضانه و متعصبانه در برابر کار بزرگ شاگردان 
نویدکیا در این بازى جبهه بگیرد بدون شــک اقــرار مى کند که مس 
رفســنجان یکى از معدود تیم هایى بوده که این فصل بدجور سپاهان 
را اذیت کرده، شاهد این ادعا هم بازى پایاپاى شاگردان ربیعى در برابر 
طالیى هاى اصفهان در مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى است؛ 
دیدارى سخت و نفسگیر که به دقایق اضافه کشیده شد و پس از 120 
دقیقه با پیروزى 2 بر یک سپاهان همراه شد تا در نهایت شاگردان نویدکیا 

با هر جان کندنى بود راهى مرحله یک هشتم نهایى شوند.
با تمام این حرف ها و دالیل براى اثبات پاك بودن مصاف دو تیم صنعتى 

سپاهان و مس، اهالى فوتبال به خوبى مى دانند که این اولین بار نیست 
که شــایعاتى از این قبیل دامنگیر تیم هایى مى شــود که یا در کورس 
قهرمانى قرار دارند و یا اینکه براى بقا در لیگ مى جنگند و اتهامى که 
این روزها متوجه سپاهان و مس شده هم پایان ماجراى انگ هایى از این 
دست نخواهد بود. شــاید همه اینها به این دلیل است که به قول ایمان 
فرزین، ناظر سابق AFC براى «تشخیص تبانى و جلوگیرى از آن در 
کشورمان ساز و کار مشخصى نداریم» و قضیه وقتى بدتر مى شود که 
دست اندرکاران سازمان لیگ و کمیته داوران و کمیته انضباطى هم بعضًا 
با برنامه ریزى هاى نادرست و تصمیمات نابجاى خود موجب مى شوند 
عالوه بر اینها با مطرح شدن شائبه حمایت دست اندرکاران لیگ و وزیر 
و... از تیمى خاص این گمان هم پیش آید که نتایج مسابقات مهندسى 

مى شود و خارج از میدان بازى رقم مى خورد.
فارغ از همه اینها، نتیجه عجیب جدال گل گهر با پرسپولیســى ها هم 
تبانى بود؟ مگر نه اینکه آن روز سرخپوشان پایتخت با برترى 5 بر صفر 
مقابل شاگردان قلعه نویى در ســیرجان 30 امتیازى شدند و با 2 امتیاز 
بیشتر نسبت به سپاهان، قهرمان نیم فصل شــدند و تفاضل گلشان را 

نیز بهبود بخشیدند؟

 تیم هاى ذوب آهن و استقالل در حالى 
براى ششــمین فصل در جام حذفى رو 
در روى یکدیگر قــرار مى گیرند که در 
پنــج دوره قبلى چهار بار تیــم پیروز در 
نهایت قهرمان شــده اســت.  تیم هاى 
ذوب آهن و اســتقالل تاکنــون در پنج 
دوره جــام حذفــى رو در روى یکدیگر 
قرار گرفته اند که حاصل آن ســه صعود 
براى اســتقالل و دو صعود براى ذوب 
آهن بوده اســت البته با توجه به اینکه 
در یک فصــل تقابل ایــن دو تیم رفت 
و برگشــت بــوده اســت در مجمــوع 
شــش رویارویى در جــام حذفى براى 
اســتقالل و ذوب آهــن ثبــت شــده

 است.
از شش جدال دو تیم چهار دیدار در وقت 
قانونى بــا نتیجه تســاوى و دو دیدار با 
پیروزى استقالل به پایان رسیده است. 
سه دیدار از آن چهار دیدارى که با نتیجه 
تساوى به پایان رسیده است به ضربات 
پنالتى کشیده شــده است که ذوب آهن 
دو بار و اســتقالل یک بار فاتح ضربات 

پنالتى بوده اند.
نکته جالب این است که در چهار دوره از 
پنج دوره اى که استقالل و ذوب آهن در 
جام حذفى به مصاف یکدیگر رفته اند در 
نهایت تیم پیروز این جدال قهرمان شده 
است. از این چهار دوره نیز سهم دو تیم از 
قهرمانى برابر بوده است و دو بار استقالل 
و دو بــار ذوب آهن پــس از پیروزى در 
این جــدال در نهایــت بــه قهرمانى

 رسیده اند. 
ذوب آهن و استقالل ســه بار در مرحله 
یک چهارم نهایى، یک بار در مرحله یک 
هشتم نهایى و یک بار در فینال به مصاف 
یکدیگر رفته اند. بدیــن ترتیب مصاف 
امــروز دو تیم دومین جدالشــان در 

مرحله یک هشتم نهایى خواهد
 بود.

4 قهرمانى 
در دل جدال 

ذوب آهن و استقالل 
در جام حذفى

محمدرضا حسینى خوشحالى گل خود را به نوعى حرکتى مشابه با دخترش انجام 
داد و گلش را تقدیم دخترش کرد.

وینگر نور آبادى سپاهان که فصل خوبى را با سپاهان پشت سر مى گذارد  روز یک شنبه موفق شد گل 
دوم تیمش و پنجمین گل فصل خود  را به ثمر برساند.

حسینى 31 ساله که دومین سال حضور خود در سپاهان را پشت سر مى گذارد در 
دیدار با مس موفق شد گل دوم طالیى پوشان را در دقیقه 28 در حالى که مدافعین 

دفع توپ ناقصى را انجام دادند به بهترین شکل به ثمر برساند و با سر 
ضرب توپ را به تور دروازه مس رفسنجان برساند.

وینگر طالیى پوشان پس از این گل شادى جالب توجهى از خود 
نشان داد و در مورد خوشحالى گلش گفت: خوشحالى گلم 

تقلید حرکت مورد عالقه دخترم بود و پس از گلزنى یاد 
حرکت همیشگى او افتادم. محمدرضا حسینى که در 
بازى قبلى سپاهان و مس هم موفق شده بود دروازه 
مس را باز کند عالوه بر پنج گل زده موفق به ثبت 
چهار پاس گل نیز شده است تا نشان دهد از 
آمادگى باالیى برخوردار است و همانطور 

که در صحبت هاى خود پس از بازى 
گفت تالش مى کند براى تیمش 

مثمر ثمر باشد.

مدافع گرجستانى و 
پیش تاخته سپاهان 
روز یک شــنبه بار 
دیگر موفق شد برابر 
مس رفســنجان در 
گلزنى  بیستم  لیگ 

کند.
مدافع میانى سپاهان 
یکى از مدافعان گلزن 
در ایــن فصل فوتبال 
ایران بوده و او روز یک 
شنبه موفق شد تا براى 
سومین بار در مسابقات 
امسال دروازه رقبا را فرو 
بریزد؛ جالب آنکه دو گل از 
سه گل ولسیانى در مقابل مس 
رفســنجان بوده و مدافع سپاهان 
پس از گلزنى در جام حذفى، روز یک 
شنبه توانست در لیگ برتر هم دروازه 

شاگردان ربیعى را فرو بریزد. 
بهترین آمار گلزنى ولسیانى به دوران 
حضور او در نســاجى بــاز مى گردد 
که توانســت در یک فصل پنج گل 
براى تیمــش بزند، رکــوردى که 
امسال او مى تواند در لباس سپاهان 
آن را بشــکند؛ پیش از ایــن مدافع 
طالیى پوشان مقابل آلومینیوم اراك 
در لیگ برتر و مس رفســنجان در 
جام حذفى توانســته بود گلزنى کند 
و روز یک شــنبه تعداد گل هاى خود 
در این فصل از فوتبال ایــران را به 

عدد 3 رساند.

دوباره گل از 
ولسیانى و 
دوباره به مس!

2 تیم فوتبال ذوب آهن و استقالل تهران در مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى فوتبال باشگاه هاى کشور 
در جدالى حساس در ورزشگاه آزادى تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت، رقابتى که در فاصله کمتر از ده 

روز تکرار مى شود.
در بازى قبلى شاگردان حســینى در رقابتى مهم در آزادى و در جریان هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتبال 
باشگاه هاى کشور جام خلیج فارس توانســتند با گل هاى وحید محمدزاده و میالدجهانى 2 بر صفر استقالل 

را شکست دهند.
دوئل مجیدى و حسینى امروز در حالى در آزادى با قضاوت موعود بنیادى فر برگزار مى شود که آخرین بارى که 
استقالل و ذوب آهن در جام حذفى با هم روبه رو شدند مربوط به فصل 95-94 مى شود. در آخرین تقابل دو 
تیم در فینال جام حذفى سال 95-94 ذوب آهن تحت هدایت یحیى گل محمدى موفق شد در ضربات پنالتى 

استقاللى که پرویز مظلومى هدایت آن را بر عهده داشت، شکست بدهد.
ذوب آهن را همه متخصص جام حذفى مى شناسند و به همین دلیل است که ذوبى ها امید زیادى براى رسیدن 
به قهرمانى در جام  حذفى دارند تا التیامى باشــد بر دردها و زخم هایى که در طول دو فصل اخیر در لیگ برتر 

خوردند، زخم هایى که بیشتر آن را از ناحیه داورى دیدند.
ذوب آهن در این دیدار نیز قرار اســت از کیت جدید خود که برگرفته از نماد باشگاه و طرحى شبیه به پوشش 

گاندو است رونمایى کند.
اما در دیگر سوى میدان استقاللى ها هم امیدوار هستند با پیروزى برابر ذوب آهن همچنان شانس رسیدن به 
قهرمانى در جام حذفى را داشته  باشند تا در صورت از دست دادن فرصت کسب سهمیه در لیگ برتر بتوانند با 

قهرمانى در جام حذفى آسیایى شوند.
به نظر مى رسد خستگى حاصل از فشردگى بازى هاى آسیایى و مشکالت ساختار دفاعى استقالل، بازگشت 
موفقیت آمیزى براى شاگردان مجیدى به لیگ نبوده است. شکســت استقالل در آزادى مقابل ذوب آهن و 

پرسپولیس، آبى هاى پایتخت را از قهرمانى دورتر کرد تا آنها نگاه خود را به سمت جام حذفى معطوف کنند.
مصاف ذوب آهن – استقالل در جام حذفى از آن جهت براى هر دو تیم مهم است که به نظر مى رسد هر دو تیم 

قهرمانى در جام حذفى را تنها نقطه امید و دلخوشى خود مى دانند.

حسینى و شادى خاص

 مىگذارد  روز یک شنبهم

شت سر مى گذارد در 
 در حالى که مدافعین 

سساند و با سر

 خود 
لم 

با نتایجــى که در هفته بیســت و ســوم رقابت هــاى لیگ برتــر رقم خــورد، رقابت 
داغى بین ســه تیم نســاجى، ذوب آهن و ســایپا براى بقا در لیگ برتر شــکل گرفته

 است.
نگاهى به تاریخ رقابت هاى لیگ برتر فوتبال کشــور و همه 19 دوره گذشــته آن نشان 
مى دهد تاکنون تنها پنج تیم استقالل، پرسپولیس، سپاهان، ذوب آهن و سایپا سابقه حضور 
در تمام ادوار این مســابقات را دارند. این در حالى است که اگر ماشین سازى را کاندیداى 
نخست سقوط به لیگ دسته اول در نظر بگیریم، رقابت بین سه تیم نساجى، ذوب آهن و 

سایپا براى تعیین دومین تیم سقوط کننده در گرفته است.
نســاجى با 22 امتیاز نســبت به دو تیم دیگر شــرایط بهترى در جدول دارد، ذوب آهن

 21 امتیازى است و سایپا با 19 امتیاز داراى شرایط حاد ترى است.
در صورتى که نســاجى بتواند برترى خودش را نســبت به این دو تیــم حفظ کند، آنگاه 
شــاهد ســقوط یکى از دو تیمى به لیگ یک خواهیم بود که در تمام 20 دوره لیگ برتر 
حضور داشته و اولین ســقوط به دســته پایین تر را تجربه مى کنند. اگر ذوب آهن و سایپا 
بتوانند از این مهلکه جان سالم به در ببرند، آنگاه نساجى که سابقه حضور در لیگ یک را 
دارد بار دیگر به این مسابقات باز خواهد گشت. مگر آنکه در هفته هاى باقیمانده اتفاقات 
جدیدى روى داده و ت یم هایى مثل شهرخودرو یا صنعت نفت در معرض خطر سقوط قرار 

گیرند.

تالش گاندوها براى بقا

چشم ها 
را باید 
شست...

به هزار و یک دلیل 
سپاهان و مس تبانى 

نکرده اند

ذوب آهن-استقالل، مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى

به امید ترمیم زخم هاى لیگ

نیز بهبود بخشیدند؟با تمام این حرف ها و دالیل براى اثبات پاك بودن مصاف دو تیم صنعتى ن بازى 

جام 

مد
پیش
رو
دیگ
مس
لیگ
کند.
مدافع
یکى از
در ایــن
ایران بو
شنبه موف
سومین بار
امسال دروا
بریزد؛ جالب آن
سه گل ولسیانى در
رفســنجان بوده و مد
پس از گلزنى در جام حذف
شنبه توانست در لیگ برتر
شاگردان ربیعى را فرو بریز
بهترین آمار گلزنى ولسیانى
حضور او در نســاجى بــاز
که توانســت در یک فصل
براى تیمــش بزند، رکــو
امسال او مى تواند در لباس

آن را بشــکند؛ پیش از ایــن
طالیى پوشان مقابل آلومینیو
در لیگ برتر و مس رفســنج
جام حذفى توانســته بود گلز

و روز یک شــنبه تعداد گل هاى
در این فصل از فوتبال ایــران

3عدد3 رساند.

دو
و
دوبار

 استقالل، بازگشت 
ى مقابل ذوب آهن و 

فى معطوف کنند.
ر مى رسد هر دو تیم 

ش موفقشدگل 

مرضیه غفاریان
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شــمار مبتالیان به بیمــارى "کووید-19" ناشــى از 
کروناویروس جدیــد در جهان تا صبح دیــروز به 164 
میلیون و 279 هزار و 345 نفر رسیده و مرگ سه میلیون 
و 404 هزار و 457 نفر نیز بر اثر ابتال به این بیمارى تأیید 
شده اســت. همچنین بنابر تازه ترین آمارها تا صبح روز 
سه شنبه 143 میلیون و 4 هزار و 248 نفر از مبتالیان به 

کووید-19 بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیمارى کووید-19 که تاکنون 
در 220 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه 

دارد و این بیمارى همچنان در دنیا قربانى مى گیرد.
آمریکا تاکنون با بیــش از 33/7 میلیون مبتال و بیش از 

600 هزار قربانى همچنان در صدر فهرست کشورهاى 
درگیر با بیمارى کووید-19 قرار دارد.

هند نیز با آمار بیش از 25/2 میلیون مبتال پس از آمریکا در 
رتبه دوم جهانى قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 
در برزیل هم از 15/6 میلیون نفــر فراتر رفته و در حال 
حاضر ســومین کشــور جهان به لحاظ باالترین شمار 

مبتالیان است.
پس از ایاالت متحده، کشورهاى برزیل با بیش از 436 
هزار و هند با بیش از 278 هــزار جانباخته باالترین آمار 
قربانیان کووید 19 را در این فهرســت جهانى گزارش 

داده اند. 

محققان موفق به رمزگشــایى ژن هایى شده اند که برخى 
افراد را در معرض خطر ابتال به کروناى شدید قرار مى دهند.

محققان مى گویند، برخوردارى از انواع خطر ژنتیکى در ژن 
ABO ممکن است احتمال ابتال به کووید-19 را افزایش 

دهد و سایر ژن ها نیز مى توانند این خطر را افزایش دهند.
«آنا هرنانــدز کوردرو» دانشــجوى مقطــع دکترا مرکز 
نوآورى هاى قلب و ریه در دانشگاه بریتیش کلمبیا گفت: با 
ترکیب اطالعات ژنتیکى کووید-19 با بیان ژن و مجموعه 
داده هــاى پروتئومیک مى توان فهمید که کــدام ژن  ها با 
کووید-19 ارتباط دارند.محققان توانستند ژن  هاى زیادى را 
که نقش مهمى در واکنش سیستم ایمنى بدن به کووید-19 

دارند، شناســایى کنند. هرناندز گفت: با استفاده از قدرت 
اطالعات ژنومــى، ژن هایى را که مربوط بــه کووید-19 
هستند، شناســایى کردیم. ما دریافتیم که ژن ABO یک 

عامل خطر قابل توجه براى کووید-19 است.
عالوه بر ژن ABO، محققان متوجه شــدند که افرادى که 
داراى انواع ژن هاى خاصى هستند خطر ابتال به کووید-19 

در آنها به طور قابل توجهى باالتر است.
محققان خاطرنشــان کردند: ایــن افراد بایــد در هنگام 
همه گیرى بسیار احتیاط کنند. این ژن ها همچنین ممکن 
است نشــانگرهاى خوبى براى بیمارى و همچنین اهداف 

بالقوه دارویى باشند.

رکورد جهانى ابتال
 در آمریکا و هند

همه چیز زیر سر ژن هاى 
ناجور است!

نشت واکسن به بازار آزاد 
نداشته ایم

  ایرنا| سخنگوى سازمان غذا و دارو گفت: تاکنون 
هیچ موردى از نشت یا خروج واکسن کرونا از سیستم 
وزارت بهداشت به بازار آزاد مشاهده و گزارش نشده 
است. کیانوش جهانپور افزود: نشت واکسن از شبکه 
بهداشـت و مراکز واکسیناسـیون به بازار آزاد با توجه 
به جمع آورى پوکه ها و مشخص بودن اینکه هر کد 
ملى دریافت کننده کدام واحد واکسن بوده امکانپذیر 
نیست. تمام واکسـن ها داراى کد اختصاصى هستند 
ثبت مى شوند و مشخص است که هر واکسن به چه 

شخصى با چه کد ملى تزریق شده است.

کاهش 15 درصدى بسترى ها
  ایسـنا| سـخنگوى وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـکى از کاهش 15/2 درصـدى در تعداد 
بیمـاران بسـترى به علـت ویـروس کرونـا در هفته 
گذشته خبر داد. سیما سادات الرى بیان کرد: در هفته 
گذشته همچنین شاهد کاهش 9/5 درصدى در تعداد 
بیماران فوت شـده به علت کرونا و همچنین کاهش 
16/6 درصـدى در مـوارد سـرپایى مثبت شناسـایى 
شـده نسـبت به هفته قبل تـر در کشـور  بودیم. وى 
ادامه داد: اسـتان هاى ایـالم، همـدان، چهارمحال و 
بختیـارى، تهران و لرسـتان در هفته اى که گذشـت 
داراى بیشـترین میـزان بروز مـوارد مثبت بسـترى 

بوده اند.

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

شــماره: 140060302016000276 - تاریــخ: 1400/02/20 برابــر راى شــماره 
140060302016000114 – 1400/01/30 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم اعظم دادخواه فرزند محســن بشــماره 
ملى5490044209 صادره از تیران در تمامت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
به مســاحت 643,75 متر مربع پالك فرعى 1622 از یک اصلى تیــران بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریدارى از مالک رســمى با واســطه آقاى حیدر گل آرا محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى است در 

صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1400/02/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1400/03/13 – 
م الف: 1136105 - سید محمد حسن مصطفوى - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران /2/145

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 304/26 فرعى از 304  اصلى واقع در قطعه 4 
نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد شاهپورى  فرزند 
مصطفى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار: 1400/02/29  -  

1137071/ م الف - رییس ثبت اسنادوامالك نجف آباد  – مهدى صادقى وصفى/ 2/147
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 849/17 واقع در قطعه 9 نجف 
آباد  بخش یازده ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام  زهــره عزیزالهى نجف آبادى  
فرزند مهدى و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضــور متقاضى ثبت تحدید حدود 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/03/26 ساعت 10 صبح صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
1400/02/29 - 1137100/ م الف - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد – مهدى 

صادقى وصفى /2/150 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  پالك  شماره 4935 فرعى 
مجزى شــده از پالك   545 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام  حســنعلى عابدى دهقى   فرزند غالمعلى و غیره در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدیــد حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1400/2/29 
-   1137065/ م الف - سرپرســت اداره  ثبت اســنادوامالك بخش مهردشت – محمد 

على ناظمى /2/151

آگهى تغییرات
 شــرکت پارســا تلفن پویا شرکت 
با مســئولیت محــدود به شــماره 
ملــى  شناســه  و   63519 ثبــت 
اســتناد  بــه   14008773690
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مورخ 1399/12/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : على حیدریان کلهرودى 
بــه کدملى1239823282بســمت 
رئیس هیات مدیره و مهدى حیدریان 
بــه کدملى 1290723044بســمت 
مدیرعامل زهرا محمدنظرى به کدملى 
1286631297بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضا رئیس هیات مدیره یا 
مدیرعامل هر یک بــه تنهایى و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــدروزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى 
هاى شــرکت انتخاب گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1135571)   

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تولیدى بازرگانى فوالد سفیر کبیر درتاریخ 1400/02/18 به شماره ثبت 7078 به شناسه ملى 14010003966 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولیدى بازرگانى ورق هاى گالوانیزه و کلیه امور تولیدى و بازرگانى در صنعت 
فلزات از جمله تولید و ساخت انواع اسکلت فلزى و رولهاى ورق اعم از سفید،سیاه، رنگى و همچنین گالوانیزه- واردات مواد اولیه و ماشین آالت و دستگاه هاى مورد و صادرات محصوالت شرکت از جمله شیت ورق،کرکره،دوزنقه وزد،عرشه فوالدى و سفال به داخل و خارج کشور واردات انواع ورق و همچنین ساخت فرم دهى و 
قالب گیرى انواع فلزات، حضور در کلیه نمایشگاه هاى بین المللى و عرضه محصوالت، خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت درمناقصات و مزایدات دولتى وخصوصى درداخل و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى فعالیت شرکت اخذ وام و تسهیالت از کلیه 
بانکها و موسسات مالى و اعتبارى در خصوص تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزى ، شهر کاشان، محله آیت اله کاشانى ، کوچه شهید احمد طرق ، بن بست (( محمد شیران ))
 ، پالك 19 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8713745193 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 102052966427 مورخ 1400/02/11 نزد 
بانک کشاورزى شعبه اباذر با کد 2582 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سیدمحمد فاطمیان به شماره ملى 1260480501 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدحسین فاطمیان به شماره ملى 1261965884 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدعباس فاطمیان به شماره ملى 1262055830 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 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 مدیرعامل با رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدمحسن فاطمیان به شماره ملى 1250045002 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى سیدرضا فاطمیان به شماره ملى 1260480488 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه 

کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1135559)  

آگهى تغییرات
 شرکت مهیاران سالمت پایا سهامى 
خاص به شماره ثبت 1772 و شناسه 
ملــى 14006384267 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : - آقاى فرهــاد طالبیان کدملى 
1190074524 ، آقاى علیرضا طالبیان 
کدملى 1818193574 و شرکت پایا 
رزین شناسه ملى 10260067952 
بســمت اعضاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- آقــاى حمید پــور کرمــان کدملى 
1199257109 و خانم فرخنده کریمى 
کدملى 5279483419 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى شهرضا (1135565)   

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهندسین مشاور کاوش آروین طرح پى درتاریخ 1400/02/19 به شماره ثبت 67752 به شناسه ملى 14010007332 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :- انجام خدمات مطالعه، نمونه بردارى، گمانه زنى، حفارى و کلیه خدمات مرتبط با حوزه مهندسى ژئوتکنیک، طراحى، اجرا و نظارت 
پایدار سازى گود، طراحى و نظارت و اجراى بهسازى بستر و پایدار سازى خاك هاى مسئله دار. انجام و ارائه کلیه خدمات مطالعه، تحقیق، مشاوره، طراحى، توسعه،نظارت و بهره بردارى، راه اندازى، 
خرید تجهیزات و تدارکات، مشارکت و ســرمایه گذارى(EPCMF) مدیریت و کنترل پروژه، مدیریت طرح، خدمات مهندســى ارزش، کنترل و بازرسى مهندسى و آموزش در گروه هاى عمران و 
شهرسازى و صنعت در موضوعات برنامه ریزى جامع و طراحى شهرى، طراحى ســاختمان، مطالعه و طراحى زیر ساخت هاى شهرى و برون شهرى، مشاوره مدیریت شامل ارزیابى سرمایه گذارى، 
مطالعات توجیه  فنى و اقتصادى پروژه ها، ارائه خدمات ارزیابى کارشناسى شامل پروژه هاى داخل و خارج از کشور. انجام کلیه خدمات فنى و مهندسى و صدور آنها به خارج از کشور و انتقال تکنولوژى 
از منابع خارجى به داخل کشور و نیز بررسى، تولید، و استفاده از منابع شامل زمین، مصالح، تجهیزات از طریق ایجاد بستر هاى مناسب جهت مشارکت و سرمایه گذارى و اخذ تهسیالت از بخش هاى 
بانکى، دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت و نیز جهت احداث امالك و مستغالت با کاربرى هاى مسکونى، تجارى، ادارى، صنعتى، ورزشى، درمانى، گردشگرى، تفریحى، خدماتى و 
مجتمع هاى چند منظوره. طراحى، آماده سازى، بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه ایى و بهره بردارى از بانک هاى اطالعاتى تخصیص در زمینه هاى مختلف پروژه هاى عمران و شهرسازى، گردشگرى، 
کاال و خدمات، صنایع ساختمانى در حوزه هاى فعالیت شرکت در داخل و خارج از ایران به صورت مستقیم و یا از طریق اخذ نمایندگى از شرکت هاى داخلى و خارجى و نیز واگذارى نمایندگى به شرکت 
هاى داخلى و خارجى با استفاده از روش هاى مختلف از جمله ایجاد و درج نشان تجارى، واگذارى امتیاز، کارگزارى و اعطاى نمایندگى. انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى از قبیل خرید و فروش داخلى 
و بین الملل، صادرات و واردات در ارتباط با تولیدات شرکت و تامین کلیه محصوالت، مواد اولیه، مصالح و ماشین آالت، تجهیزات مورد نیاز پروژه ها از طریق تاسیس شرکت هاى اقمارى و یا مشارکت 
با سایر شرکت ها و شــخصیت هاى حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور جهت انجام طرح هاى مرتبط با موضوعات شرکت، خرید سهام شــرکت هاى داخلى و خارجى، شرکت در مزایده ها و 
مناقصات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور، اخذ یا اعطاى نمایندگى به موسســات داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله بابوکان ، خیابان حکیم صفایى ، بن بست صفائى 6[1] ، پالك 379 ، طبقه همکف کدپستى 
8187155461 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 420,000,000 ریال نقدى منقسم به 42000 سهم 10000 ریالى تعداد 42000 سهم آن با نام عادى مبلغ 147000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 10 مورخ 1400/01/24 نزد بانک بانک ملى ایران شعبه خواجو اصفهان با کد 3071 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى محسن کرباسى زاده با شماره ملى 1286908329 به نمایندگى از مهندسین مشاور آروین طرح سپاهان به شناسه ملى 10260505810 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى بهروز کرباسى زاده به شماره ملى 1286980127 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى شاکران به شماره ملى 1292356669 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء ثابت مدیر عامل و یکى از دو امضاى رییس یا نائب رییس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سیما 
حسن زاده تیمورآبادى به شماره ملى 0453291392 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم فائزه همت گیر به شماره ملى 1270465651 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1135560) 

براى واکسن صف نبندید، منتظر پیامک بمانید
با اعالم آغاز واکسیناسیون کرونا براى سنین 75 تا 79 
ســال، مجدداً ازدحام در برخى مراکز بهداشت و تزریق 
واکسن جهت ثبت نام واکسیناســیون را شاهدیم و در 
برخى مراکز نیز بى نظمى در فراخوان افراد و نوبت دهى 
به آنها، شلوغى و البته انتقاد مراجعه کنندگان را به دنبال 
داشته است. وزارت بهداشت نیز همچنان تاکید دارد براى 
نوبت دهى تزریق واکسن نیازى به مراجعه حضورى یا 
ثبت نام اینترنتى نیست و با واجدین شرایط تماس گرفته 

مى شود.
به گفتــه وزارت بهداشــتى ها فاز دوم واکسیناســیون 
کرونا در کشــور به به ترتیب شامل ســنین 80 سال به 
باال، 75 تا 80، 70 تا 75، 65 تــا 70 و بیماران زمینه اى 
و صعب العالج، خواهد بود که در این فاز افراد ســالمند 
گروه هدف  7/2 میلیون نفر هستند و به همین میزان هم 
بیماران زمینه اى داریم. بر همین اساس هم گفته شده 
که فاز دوم واکسیناســیون کرونا تا اواخر خرداد و اوایل 
تیرماه به طول خواهد انجامید و طى این فرایند، حدود 14 

میلیون نفر واکسینه مى شوند.
در هر حال از ابتداى این هفته با اعالم آغاز واکسیناسیون 
گروه ســنى جدید (75 ســال به باال)، و علیرغم تاکید 
چندباره وزارت بهداشت مبنى بر خوددارى از مراجعه به 
خانه هاى بهداشت و مراکز واکسیناسیون جهت ثبت نام، 
مجددا برخى از بیم جا ماندن از واکسن به مراکز مذکور 
مراجعه کرده و به دنبال آن صفها و ازدحام جمعیت را در 
برخى از مراکز شاهد بودیم. البته در برخى مراکز نیز بى 
نظمى در مدیریت فراخوان افــراد و نوبت دهى به آنها، 
شــلوغى و البته نارضایتى و انتقاد مراجعه کنندگان طى 

روزهاى گذشته را به دنبال داشته است.همچنین برخى با 
مراجعه به سامانه salamat.gov.ir که پیش از این براى 

ثبت نام جاماندگان واکسن در گروه سنى 80 سال به باال 
اعالم شده بود، به در بسته خورده و انتقاد داشتند که چرا 

با وجود اعالم آغاز واکسیناسیون 75 ساله ها اما سامانه 
مذکور هنوز براى این گروه سنى فعال نیست؛ موضوعى 

که دکتر جعفر صادق تبریزى رییس مرکز شبکه وزارت 
بهداشت در پاسخ به آن تاکید کرد: تا آخر هفته افراد داراى 
پرونده الکترونیک واکسینه مى شوند و احتماال آخر هفته 

براى جامانده ها سامانه بازگشایى خواهد شد.
وى درخصوص زمان بروز رسانى سامانه براى ثبت نام 
افراد 75 تا 79 ســال، تصریح کرد: پس از اینکه پیامک 
براى کسانى که لیســت آنها را داریم ارسال شد و براى 
واکسن فراخوان شدند و آمدند، آن وقت سامانه براى ثبت 
نام مابقى کسانى که در لیست نبودند آغاز مى شود. یعنى 
فعال تنها افراد باالى 80 سال مى توانند ثبت نام کنند و 
احتماال از آخر این هفته و با بازگشــایى سامانه مربوطه، 

سنین 75 تا 79 سال هم بتوانند در سامانه ثبت نام کنند.
پیش از این دکتر علیرضا رییسى- سخنگوى ستاد ملى 
مقابله با کرونا درباره فرآیند فراخــوان افراد در اولویت 
براى دریافت واکسن کرونا در گفت وگو با ایسنا، اعالم 
کرده بود که  هیچ نیازى به مراجعه حضورى براى ثبت 
نام واکسن وجود ندارد، بلکه ما به صورت فاز به فاز براى 
افراد در اولویت تزریق واکسن پیامک ارسال مى کنیم و 
پیامک هاى ما بسیار دقیق ارسال مى شود. به طورى که 
به فرد اعالم مى کند که شما در فاز دو واکسیناسیون قرار 

گرفتید و به زودى موارد به شما اطالع رسانى مى شود.
وى تاکید کرد: اصال نیاز نیســت مردم بــراى ثبت نام 
واکسن به خانه بهداشــت مراجعه کنند. زیرا خانه هاى 
بهداشــت در جریان نیســتند.  ما دقیقا اعالم مى کنیم 
که این تعداد به فالن مرکز مراجعه کنند. بنابراین مردم 
منتظر پیامک باشــند، آن هم زمانى که ما به انها اعالم 

مى کنیم.
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با نصف کردن قرص منتظر اتفاقات بدى باشید!

بســیارى از افراد بــراى راحت تر مصرف کــردن انواع 
قرص ها یا براى صرفه جویى در هزینه ها، قرص ها را از 
وسط نصف مى کنند. برخى از داروها داراى شیارهایى در 
مرکز قرص هستند، نصف کردن این نوع قرص ها مانعى 
ندارد اما شــما نمى توانید همه قرص ها را از وسط نصف 
کرده و مصرف کنید زیرا نصف کردن برخى از قرص ها و 
تغییر در دوز مصرفى آنها عوارض زیادى را براى مصرف 

کننده به همراه خواهد داشت.
  تغییر در دوز قرص :

با نصف کردن قرص ســاختار دارو عوض شده و این امر 
سبب تغییر در دوز قرص و کاهش تاثیر و افزایش خطرات 

ناشى از مصرف آن مى شود.
  هدر رفتن دارو :

با نصف کــردن قرص ها کمــى از دارو هــدر مى رود و 
نمى توان نیمه برابر و دوز دقیق آن را بدست آورد، بنابراین 
دارو کمتر از اندازه اى که پزشک تعیین کرده است، جذب 
بدن مى شود. کمترین تغییر در آن مى تواند تاثیرات سمى 
در بدن داشته باشد. حتى اگر قرص ها را با استفاده از وسیله 
مخصوص براى بریدن قرص نصف نمود، مقدارى از آن 

هدر مى رود.
 حساسیت و آلرژى :

نصف کردن برخــى داروهاى خاص همچــون داروها 
مى تواند موجب بروز حساسیت پوستى شود. نصف کردن 
یک قرص پیش از مصرف آن باعث مى شود ذرات ریزى 
از دارو در هوا منتشر شــود که پس از تماس این ذرات با 
قسمت هاى حساس پوســت همچون صورت، پلک و 
گردن، التهاب و حساسیت پوست را به همراه خواهد داشت. 

 مشکالت معده :
برخى از قرص ها از طریق روده جذب مى شــوند. نصف 

کردن این قرص ها سبب از بین رفتن روکش آنها و جذب 
سریعشان از طریق معده مى شود و مشکالت معده افراد 
دچار زخم معده و رفالکس را افزایش مى دهد. اگر در قورت 
دادن دارو ها مشــکل دارید مى توانید از پزشک تقاضاى 
داروى مایع مشابه کنید تا به آسانى بتوانید دارو را در دوز 

مشخص مصرف کنید.
  آیا مى توانیم هر قرصى را نصف کنیم؟

هر قرصى را نباید نصف کرد، بعضى از فرموالسیون هاى 
مخصوص داروها هرگز نباید تقسیم شوند. از داروهایى که 
هرگز نباید نصف شــوند، قرص هاى روکش دار هستند. 
برخى از آســپرین ها با روکش ویژه اى درست شده اند تا 
معده را تحریک نکنند و قبل از متالشى شدن از معده عبور 
کنند و جذب روده اى داشته باشند. نصف کردن آسپرین با 
این پوشش، محافظ دارو را از بین برده و موجب درد معده 

وتحریک زخم یا افزایش رفالکس اسید معده مى شوند.
برخى قرص هاى ضداســتروئیدى و ضدالتهابى داراى 
روکش باید جذب روده کوچک شوند، اما با نصف کردن 
در معده جذب مى شوند. این قرص ها به گونه اى طراحى 
شده اند که باید آرام جذب شود و با شکستن آن، این روند 

طى نمى شود.
قرص هاى مسکنى که وسط آن خط ندارند را نباید نصف 
کرد، زیرا با نصف کردن دوز دارو به بدن نمى رسد و تاثیرى 

نخواهد گذاشت.
بعضى قرص ها روى سیســتم بدن دیر تاثیر مى گذارد 
و نباید به دو نیم تقســیم شــوند زیرا اثر خود را از دست 

مى دهند.
بعضى داروها را اگر نصف کنید و بیشــتر از چند دقیقه در 
مجاورت هوا باشند تاثیر خود را از دست مى دهند بنابراین 

قرص نصف شده اثرى ندارد.

مطالعات جدید نشــان مى دهد لیکوپن موجود در گوجه 
فرنگى مى تواند احتمال ابتال به سکته مغزى را تا حد قابل 

توجهى کاهش دهد.
این مطالعه تأکید مى کند در افرادى که باالترین میزان 
«لیکوپن» در خون را دارند، ماده اى که توســط «رنگ 
قرمز موجــود در گوجه فرنگى» تأمین مى شــود، خطر 
سکته مغزى ناشى از لخته شدن خون در 12 سال آینده به 

بود.طور قابل توجهــى کمتر خواهد 
این مطالعه بر نقش لیکوپن در 

معالجــه بیمارى هاى قلبى 
عروقى تأکید کرده و نشان 
مى دهد کــه داراى اثرات 
آنتى اکسیدانى و ضدالتهابى 

است.

در این مطالعه گفته شده اســت که پخت گوجه فرنگى 
با استفاده از روغن باعث افزایش جذب لیکوپن در بدن 

مى شود، بنابراین سوپ 
و باســاتا گزینه هــاى 

خوبى هستند.

فایده بى نظیر گوجه فرنگى

زردآلو یکــى از میوه هاى خوش مزه و 5 دلیل براى خوردن زردآلو
ُپرخاصیت بهارى و تابستانى 
است که مصرف آن در این 
روزها توصیه مى شود. این 
میوه سرشار از بتاکاروتن (پیش 
ساز ویتامین A)، فیبر و پتاسیم است و 
گنجاندن آن در برنامه غذایى روزانه در فصلى که این 
میوه مى تواند در دسترس باشد، یک عادت غذایى 

مناسب محسوب مى شود. 
1. افزایش قدرت بینایى 

زردآلو سرشــار از ویتامیــن A، بتاکاروتن و 
سایر کاروتینوئیدهایى است که به شدت براى 
حفظ سالمت بینایى مفید هســتند. ترکیبى 
به نام لوتئین در زردآلو وجود دارد که مى تواند 
به محافظت از قــدرت بینایــى کمک کند. 
تحقیقات ثابــت کرده اند کــه مصرف منظم 
زردآلو در فصل هاى بهار و تابســتان مى تواند 
خطر ابتال به آب مروارید و دژنراســیون ماکوال 

را کاهش دهد. 
2. پیشگیرى از ابتال به یبوست 

از آنجایى که میزان تعریق بدن در فصل هاى بهار و 
تابستان به دلیل گرم شدن هوا بیشتر مى شود، بنابراین 
بدن بســیارى از ما در این روزها آب بیشــترى از دست 
مى دهد و ما به دلیل کمبود آب در بدن دچار مشــکالت 
گوارشــى مختلفى مانند یبوســت مى شــویم. از این رو 
مصرف میوه هاى بهارى و تابستانى سرشار از فیبر غذایى 
مى تواند براى پیشگیرى از ابتال به یبوست در این روزها 

بسیار موثر باشد. 
3. افزایش محافظت از پوست 

ویتامین هاى C و E، دو آنتى اکســیدان بســیار قدرتمند 
موجود در زردآلو هســتند که مى توانند از پوست ما در برابر 
اشعه مضر نور خورشید محافظت کنند. افرادى که به طور 
منظم خوراکى هاى سرشــار از این دو ویتامین را مصرف 
مى کنند، کمتر از دیگران با مشکالت پوستى مختلف مانند 
پیرى زودرس، خشکى پوســت و آفتاب سوختگى مواجه 

مى شوند. 
4. افزایش قدرت سیستم دفاعى 

این روزها که بیشــتر مــردم جهان با بیمــارى همه گیرو 
کرونا مواجه هســتند، ارتقاى عملکرد سیستم دفاعى بدن 
اهمیت ویژه اى پیدا مى کند. یکى از راه هاى بهبود عملکرد 
سیســتم دفاعى بدن، مصــرف خوراکى هاى سرشــار از 
آنتى اکسیدان هاى قدرتمند است. زردآلو عالوه بر داشتن 
ویتامین هاى A، C و E فراوان، سرشــار از فالونوئیدها 
و پلى فنول ها نیز هســت. از این رو، مصرف روزانه زردآلو 
مى تواند عالوه بر کاهش التهاب و اســترس اکسیداتیو در 
بدن، به شدت باعث بهبود عملکرد سیستم دفاعى بدن شود. 

ـ عروقى  5. حفظ سالمت سیستم قلبى 
زردآلو حجــم فراوانى از یک ماده معدنى ارزشــمند به نام 
پتاسیم را در خود جاى داده اســت. دریافت پتاسیم کافى 
ـ عروقى و تنظیم فشار  باعث بهبود عملکرد سیســتم قلبى 
خون مى شود. تحقیقات ثابت کرده اند افرادى که به صورت 
روزانه خوراکى هاى سرشار از پتاسیم مانند زردآلو یا موز را 
مصرف مى کنند، حدود 24 درصد کمتر از ســایر افراد در 

معرض ابتال به حمله یا سکته هاى قلبى قرار مى گیرند.

حال بدى که دلیلش مصرف زیاد شیر است!
بعضى از عــوارض جانبى بر اثر مصرف زیاد شــیر ایجاد 
مى شوند که عالئمى را از خودشان نشان مى دهند که در 

این قسمت آن ها را به شما معرفى خواهیم کرد :
1. مشکالت گوارشى زیاد

بعضى از افراد هستند که به الکتوز موجود در شیر حساسیت 
دارند و مصرف زیاد آن باعث ایجاد مشکالت گوارشى در 
آن ها مى شود و سموم و باکترى ها وارد دیواره روده و معده 
آن ها خواهد شد و در نتیجه ســطح آنزیم هاى گوارشى 
تعادل خود را از دست مى دهند و اتصال بین سلول هاى 

روده را تخریب خواهند کرد.
2. خستگى مداوم

مطالعات نشــان مى دهد که مصرف زیادى شیر اثرات 
التهابى روى روده دارد و باعث به هم خوردن تعادل سطح 
باکترى هاى مفید و باکترى هاى مضر مى شود . سندروم 
خســتگى مزمن را ایجاد مى کند که در آن خســتگى با 

استراحت هم بهبود پیدا نخواهد کرد.
3. آکنه

در بخش بهداشت و سالمت نمناك پیش از این گفتیم که 
زمانى که مدام از شیر استفاده کنید، باعث ایجاد التهاباتى 
در بدن مى شوید که این التهابات ممکن است خودشان را 
در پوست شما نشان دهند. محصوالت لبنى گاهى اوقات 
باعث ایجاد آکنه هاى معمولى و گاهى اوقات آکنه هاى 

شدید مى شوند که معموًال میزان آن براى مردان 4,81 و 
براى خانم ها 1,8 درصد است.

4. کاهش حجم توده استخوانى
کلســیم موجود در شــیر به تقویت اســتخوان ها کمک

 مى کند اما از آن جایى که شیر باعث التهاب مى شود، بعضى 
از تحقیقات نشان مى دهد که مصرف زیاد آن مى تواند باعث 
شکننده تر شدن استخوان ها شود. در نتیجه خطر ابتال به 
شکستگى استخوان را افزایش مى دهد. یعنى کسانى که 
بیش از حد شــیر مصرف مى کنند، استخوان ضعیف ترى 
نســبت به افرادى که کم تر مصرف مى کنند دارند. خطر 
شکستگى استخوان در بین خانم هایى که سه لیوان شیر یا 
بیشتر در طول روز مصرف مى کنند، 16 درصد است و خطر 

شکستگى لگن نیز براى آن ها 60 درصد مى باشد.
5. عالئم بیمارى قلبى- عروقى

مصرف بیش از حد شیر عاملى براى افزایش خطر مرگ در 
خانم ها و آقایان است زیرا احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى و سرطان را در خانم ها افزایش مى دهد. تحقیقات 
نشان مى دهد خانم هایى که ســه لیوان شیر یا بیشتر در 
طول روز مصرف مى کنند، دو برابر افراد دیگر خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى دارند و خطر ابتال به سرطان در آن ها 44 
درصد در مقایسه با افرادى که کم تر از یک لیوان شیر در روز 

مصرف مى کنند، بیشتر است.

شستن صورت مى تواند یکى از کارهاى روزمره ساده باشد، اما کسانى که 
نسبت به اقدامات مراقبت از پوست وسواس زیادى دارند، از زاویه هاى 
مختلفى به مساله شستن صورت و حتى خشک کردن آن فکر مى کنند.

فرقى نمى کند که چه نوع پوستى داشته باشید، چون همه افراد با همه 
انواع پوستى حداقل باید یک بار در روز صورت خودشان را کامال بشویند. 
این شست وشوى حداقلى باید هر شب قبل از خواب انجام بگیرد تا همه 

ذرات آرایشى باقى مانده، ذرات چربى، 
گردوغبار، آلودگى هاى مختلف و... 
که در طــول روز روى صورت جمع 
شــده اند، به خوبــى جداســازى و 

پاکسازى شوند. 
این که صبح ها دوباره شست وشوى 
کامل صورت را انجــام بدهیم یا نه، 
یکى از مســائل بحث برانگیز و مورد 
اختالف میان متخصصان پوست ومو 
است. اما اگر شب ها صورت خودتان 
را به درســتى با کمک شوینده هاى 
مناسب شسته باشید، احتماال صبح 
دیگر ترکیبــات اضافى خاصى روى 

پوست شما وجود نخواهند داشت. 
بعضى از متخصصان مى گویند چربى طبیعى اى که در پوســت ترشح 
مى شود، اولین سد دفاعى پوست در برابر عوامل تهاجمى بیرونى است و 
نیازى نیست که صبح ها این الیه چربى را با شست وشوى کامل از روى 
صورت پاك کنید. اما به گفته دکتر لورتا سیرالدو متخصص پوست ومو 
در میام، دو بار شست وشــوى کامل صورت در طول شــبانه روز براى 

پاکســازى آالینده ها و عوامل مخرب از روى پوست الزم است. این 
شست وشو باید یک بار در ساعات اولیه صبح و یک بار در ساعات شب 

قبل از خواب انجام بگیرد. 
این متخصص مى گوید که آالینده هاى درون محیطى، ذرات چربى و 
دیگر عوامل آسیب زا به راحتى در بالش و دیگر قسمت هاى رختخواب 
تجمع مى کنند و به همین دلیل هم صبح هــا باید صورت را به صورت 
کامل شست وشــو کــرد. امــا اگر 
پوست شما در ســاعات صبح بسیار 
خشک اســت و پس از شست وشو 
دچار پوســته ریزى مى شود، صبح ها 
به جاى محصوالت شوینده از روغن 

پاك کننده صورت کمک بگیرید. 
اگر پوســت شــما دچار خشکى و 
سفتى بیش از حد شــده باشد، یعنى 
در شست وشــوى صورت زیاده روى 
مى کنید. حساس شــدن پوست یا 
نمایان شدن نشــانه هاى حساسیت 
مانند قرمزى و لکه هاى خشک روى 
پوست هم از دیگر عالئمى هستند که 
زیاده روى در شست وشوى صورت را 

به شما نشان مى دهند.
گاهى اوقات این مشکل از تعداد دفعات شستن صورت نشات نمى گیرد، 
بلکه به نوع محصوالت شوینده انتخاب شده برمى گردد. به گفته دکتر 
سیرالدو «عالئم زیاده روى در شست وشــوى صورت معموال پس از 

استفاده از محصوالت غلیظ براى این کار نمایان مى شوند».

چند بار در روز باید صورت را بشوییم؟
هیچ میوه اى به اندازه لیمو در پاکسازى 
بدن موثر نیســت. از همین رو، مصرف 
منظم آن در یک دوره 21 روز مى تواند 

از بى تحرکى به دفع مواد زائد ناشى 

دوران قرنطینه کمک کند. مصرف لیمو 
به خصوص در مورد التهاب تاندون ها، 
سنگینى پاها، آلرژى و خستگى مزمن 

هم مفید خواهد بود.
1. پاك سازى کبد

اگــر عملکرد کبــد به دلیــل مصرف 
غذاهاى چــرب کاهش یافته  باشــد، 
مصرف لیمــو تازه در بهبــود آن موثر 
اســت. لیمو تولید صفرا را تحریک و با 
تســهیل تجزیه چربى ها بــه دفع آنها 
کمک مى کند. البته مصرف لیمو فرایند 
هضم را نیز بهبود مى بخشد و مى توان 

به شکل شربت یا اسموتى آنرا میل کرد.
2. بهبود ریفالکــس و حالت 

تهوع
گرچه شاید عجیب به نظر برسد اما لیمو 
در بهبود اسیدیته معده نقش دارد زیرا 
حاوى مقدار زیادى پتاسیم است که 
مى تواند اسیدسیتریک را به سیترات 
(ماده ترمیم بخش معده)  تبدیل 
کند. آب لیمو همچنین به 
مقابله با افزایش اسیدیته 
معده ناشــى از استرس 
نیز کمــک مى کند و در 
تســکین حالــت تهوع 
به خصوص ویار باردارى موثر 
است. براى بهره مندى از این تاثیر لیمو 
کافى است آب یک لیمو در یک لیوان 

آب رقیق و میل شود.
3. مقابله با عفونت  ها

اســانس لیمو مــاده ضدعفونى کننده 
بسیار موثرى اســت؛ به خصوص اگر 
هر 2 تا 3 ســاعت در روز به مدت 15 
دقیقه در محیط پخش شــود. بعضى 
ترکیبات اسانس لیمو، خلط  آور است و 
ویتامینC آن باعث تحریک سیستم 
ایمنى مى شود. از اسانس لیمو مى توان 
به عنوان ضدعفونى کننــده آب یا رفع 

بوى بد دهان نیز استفاده کرد.

مؤثرترین میوه براى پاکسازى بدن 

در بهبود اسید
حاوى مقد
مى تواند اس
(ماده
ک

به خص
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در هشتمین جشنواره ســتارگان روابط عمومى ایران 
براســاس راى هیئت داوران از حمایــت هاى علمى و 
فکرى مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و روابط عمومى 
این شرکت با اهداء لوح «ســتاره ارتباطى مدیر ارشد» 

تجلیل به عمل آمد.
بعدازظهر دوشــنبه، 27 اردبیهشت ماه، «خانه فرهنگ 
و هنر دیهیم» در تهران، میزبان هشــتمین جشــنواره 
ســتارگان روابط عمومى ایران بود و به همت موسسه 
روابط عمومى آرمان آیین نکوداشــت روز ملى روابط 
عمومى با حضور ســخنگوى دولت، رئیس انجمن بین 
المللى روابــط عمومى (IPRA)، مســئوالن وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات، وزارت بهداشت و درمان، 
صنایع و بنــگاه هاى بزرگ صنعتــى و اقتصادى و نیز 
حضور شــمارى از فعاالن ارتباطى کشــور و همچنین 
حضور آنالین جمع گسترده اى از فعاالن ارتباطى ایرانى 

و بین المللى برگزار شد.
در این مراسم معرفى و تجلیل از ستارگان روابط عمومى 
ایران در سال گذشــته در دو بخش انجام شد و از مدیر 
روابط عمومى و امور بین الملل شــرکت فوالد مبارکه، 
در 3 بخش «ســتاره ملى»، «ســتاره مدیریت روابط 
عمومى»، «ســتاره طالیى روابط عمومــى» با اهداء 

تندیس تقدیر شد.
در بخش «ستاره ارتباطى مدیر ارشد» هم از «حمیدرضا 
عظیمیان»، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، قدردانى 
شد. همچنین از شرکت هاى فوالد هرمزگان، آتیه فوالد 
نقش جهان و فوالد امیرکبیر کاشــان که شرکت هاى 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه هســتند نیز با عنوان 
«ستارگان ملى» روابط عمومى تجلیل شد و گروه فوالد 
مبارکه با کسب 7 تندیس توانست بیشترین افتخارات را 

در این جشنواره از آن خود کند.
«هوشمند سفیدى»، دبیر هشتمین جشنواره ستارگان 
روابط عمومى ایران با تبریک ویــژه به روابط عمومى 
شــرکت فوالد مبارکه براى حضور درخشــان در این 
جشــنواره اظهار کرد: حضور درخشــان شرکت فوالد 
مبارکه و زیرمجموعه هاى آن در هشــتمین جشنواره 
ستارگان روابط عمومى ثابت کرد که این شرکت عالوه 
بر رکوردزنى در تولید با کسب عناوین برتر در این رویداد 

هم رکورد زد.
دبیر جشنواره ستارگان روابط عمومى ایران تصریح کرد: 
با تغییر مدیر روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه شاهد 
خالقیت و جریان ســازى خبرى موفقیت هاى شرکت 

فوالد مبارکه هستیم که جاى تحسین و تبریک دارد.
هیأت داوران این جشــنواره، با عنایت به ارزیابى هاى 
انجام شده در بخش «ســتاره ارتباطى مدیر ارشد» از 
«حمیدرضا عظیمیان»، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
به دلیل نگاه و عملکرد حمایتى از حوزه ارتباطى با اهداى 
لوح و نشان «ستاره ارتباطى مدیر ارشد» تجلیل کردند.

در متن لوح «ستاره ارتباطى مدیر ارشد» آمده است:
«گرانمایه ارجمند جناب آقاى دکتر حمیدرضا عظیمیان

مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه اصفهان
بى تردید، حرکت رو به تکامــل و تعالى روابط عمومى، 
مرهون حمایت ها و نگاه حمایتگرانه شــخصیت هایى 
اســت که با حمایت خودبه درخشش روابط عمومى در 
کشور و حرکت رو به رشد آن ســهم شایسته اى را به 

عهده مى گیرند.
نظر به اینکه براســاس راى هیئت داوران و با عنایت به 
بررسى هاى انجام گرفته، شــخصیت ارتباطى، منش، 
روحیه تعاملى و نقــش تعیین کننده و بهبــود ارتباط 
با ذینفعان و نــگاه تعالى جویانــه حضرتعالى به حوزه 
ارتباطات روابط عمومى، رسانه و افکار عمومى همیشه 

بارز، موثر و کارســاز بوده از طرف دیگر روابط عمومى 
تحت امر جناب عالى همــواره از حمایت هاى فکرى 
و عملى حضرتعالى بهره مند بوده و در مســیر پیشرفت 
قرار گرفته است، «لوح ســتاره ارتباطى مدیر ارشد» به 
دلیل نگاه و عملکرد حمایتى از حوزه ارتباطى تحت امر 
و شخصیت برجسته ارتباطى به آن مدیر ارشد فرهیخته 

اعطاء مى شود.

اهداى لوح « ستاره ارتباطى مدیر ارشد» 
به مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

امسال با وجود کمبود 4/3 مترمکعب برثانیه آب شرب در  زمان اوج مصرف ، هیچ گونه 
جیره بندى  آب در استان اصفهان نداریم. 

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان، در نخستین نشست شوراى مدیران این شرکت در سال 
1400 ضمن بیان این مطلب گفت: در نیمه اول سال به دلیل کمبود منابع آبى، احتمال 
دارد مردم با کاهش فشار آب مواجه شوند اما بدون تردید جیره بندى آب نخواهیم داشت.
هاشم امینى  با بیان این که امسال هم مانند ســال هاى گذشته آب شرب پایدار براى 
مشترکین تامین مى شــود اظهار داشــت: در دهه اخیر به رغم وقوع خشکسالى هاى 
مستمر، آب شرب مردم در سطح استان به صورت پایدار تامین شد و امسال نیز تالش 

مى کنیم آب شرب مردم در فصل تابستان تامین شود.  
 وى به برخى از راهکارهاى  تامین پایدار آب شرب پرداخت و اظهار داشت:  آبفاى استان 

اصفهان با بهره گیرى از فناورى هاى نوین مانند سامانه هاى تله مترى و تله کنترل و 
همچنین پایش مداوم شبکه توزیع، سعى در توزیع عادالنه آب شرب بین مردم دارد.

 امینى یکى از راه هــاى افزایش آگاهى و ایجاد انگیزه بــراى صرفه جویى بین مردم را 
فرهنگ سازى مصرف بهینه آب برشمرد و تصریح کرد: در این زمینه رسانه ها باید مردم 
را از مشکالتى که در اثر مصرف بى رویه آب با آن مواجهه مى شوند، آگاه کنند تا با جلب 

مشارکت مردم بتوان این معضل را تا حدودى بر طرف کرد. 
وى  با اشاره به تاکید اسالم بر اهمیت آب و همچنین قداست آب در آیین هاى ایرانى، بر 
لزوم بهره گیرى از آموزه هاى دینى و بازگشت به ارزش هاى دینى براى حفظ و حراست 
از منابع آبى تاکید و عنوان کرد: براى عبور از مشکالت ناشى از کمبود آب، باید مردم را 

در خصوص تغییر شیوه مصرف متقاعد سازیم.

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان:

امسال تحت هیچ شرایطى
 جیره بندى آب نداریم

 در راستاى ایجاد ارتباط مستقیم و دریافت نظرات و پیشنهادات، سامانه ارتباط با مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان راه اندازى شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، ســامانه ارتباط مســتقیم با مدیر   
مخابرات منطقه اصفهان به منظور بهره مندى از پیشــنهادها و انتقادهاى سازنده در 
جهت ارتقا و بهبود فرآیندهاى این مجموعه در نظر گرفته شــده و در این راســتا کلیه 
کارکنان، بازنشســتگان ، پیمانکاران، صاحب نظران، مشــترکین و عموم مخاطبان 
مى توانند هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را براى شکوفایى این مجموعه به نشانى ایمیل

 esfahan@tci.ir- Pr   ارسال نمایند.
هرچند فاصله هاى فیزیکى امروز بیشتر و بیشتر شده اند، اما اینترنت بسیارى از ما را به 
یکدیگر نزدیک کرده است و اخبار به سرعت از گوشه اى در جهان به گوشه دیگر منتقل 
مى شوند و از این رو شرکت ها براى اینکه بتوانند با این روند هماهنگى و همگامى داشته 

باشند، باید همه امکانات خود را در راستاى استفاده بهینه از این فضا، به کار بگیرند. 

راه اندازى سامانه ارتباط با مدیر مخابرات منطقه اصفهان 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با کارکنان روابط 
عمومى این شرکت دیدار کرد.

مرتضى ابراهیمى  در این دیدار که به مناسبت روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومى برگزار شد به اهمیت و جایگاه 
خاص روابط عمومى اشــاره کرد و گفت: روابط عمومى 
به عنوان رکن اساســى نظام ارتباطى و اطالع رســانى 
در معرفى توانمندى هاى شــرکت، ایجــاد انگیزش در 
کارکنان و درنتیجه بهره ورى، کارایى و اثربخشى و تحقق 
برنامه هاى راهبردى  سازمان، مؤثراست. همچنین نقش 
تعیین کننــده اى در افزایش آگاهى  هاى مــردم جامعه، 

فرهنگ سازى و تنویر افکار عمومى بر عهده دارد.
وى افزود: باوجودى که پاالیشگاه اصفهان تولید محور 
بوده و  وظیفه اصلى اش تأمین فرآورده هاى نفتى مورد نیاز 
کشور حرکت است، اما نباید فراموش کرد که  اداره هایى 
مانند روابط عمومى  نیز  در روند موفقیت سازمان از اهمیت 
باالیى برخوردار هســتند؛ چراکه  ارتباط مؤثر و تعامالت 
ســازنده بین درون و بیرون شــرکت و تقویت جایگاه و 
موقعیت شــرکت،  از اصلى ترین وظایف  کارکنان این 

حوزه است.
محمدصادق حاجیان رئیس روابط عمومى  پاالیشــگاه 

اصفهان نیز ضمن تشــکر از مســاعدت مدیر عامل با 
مجموعه روابط عمومى اظهار داشت: این اداره  با حمایت 
مدیریت،  از یک حرکت دانش محور گذشــته و  به یک 
حرفه سوق داده شده و خوشبختانه  با علم روز ارتباطات 
اجتماعى و ارتباطات الکترونیک توانسته در سطح شرکت 

به جایگاه ویژه اى دست یابد.
وى همچنین ضمن تشــکر  از کارکنان  روابط عمومى 
افزود: تالش همکارانم در پیشبرد اهداف و  وظایف اداره  
ستودنى اســت و امیدوارم در کنار هم و در جهت انجام 

مسئولیت هاى محوله کماکان خالق و ساعى باشیم.

روابط عمومى در بهره ورى، کارایى و اثربخشى مؤثراست

اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان در 
راستاى رسالت اجتماعى خود به عنوان اتاق نسل سوم، 
در اجراى طرح ملى واکسیناسیون کرونا براى سالمندان 
با دانشگاه علوم پزشکى و شــرکت نمایشگاه هاى بین 

المللى اصفهان همکارى نمود.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان در این 
طرح که درمحل سابق شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان به صورت خودرویى و حضورى انجام 
مى شود، به منظور رفاه حال ســالمندان واکسیناسیون 

بدون نیاز به پیاده شدن از خودرو نیزانجام مى گردد. 

شــایان ذکر اســت اتاق بازرگانى اصفهــان در دوره 
نهم فعالیت خود ،تحقق اتاق نســل ســوم را در رأس 
برنامه هاى خــود قــرار داده که بر مبنــاى آن، انجام 
مسئولیت هاى اجتماعى به یکى از اولویت هاى پارلمان 

بخش خصوصى اصفهان تبدیل شده است.

مشارکت اتاق بازرگانى در طرح واکسیناسیون 


