
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 30  خرداد  ماه 1400 / 20  ژوئن  2021 / 9  ذى القعده 1442
سال هجدهم /شماره 4064 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

با خوردن سیب از دیابت در امان باشیددستگیرى فردى با 1600 شناسنامه صحت ندارد«دست فرمون» از پیست خارج مى شودامروز یک میلیون دوز دیگر واکسن وارد مى شود بازگشت امید طالیى پوشان به میادین سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

قوى ترین
 ادویه جهان 
براى سالمتى 

پیروز بزرگ انتخابات، ملت ایران است
2

3

2
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صندوق هاى بازنشستگى 
کشور ورشکسته اند

حضور 75 شرکت در 
نمایشگاه قطعات خودرو 

اصفهان

شرق و مرکز اصفهان 
این هفته با گردوخاك 

درگیر است

5

مشارکت 
اصفهانى ها
 در انتخابات؛
 44 درصد

زردچوبه یکى از معروف ترین ادویه ها در سراسر جهان و 
یکى از قوى ترین ادویه ها براى محافظت در برابر بیمارى 

است. ماده فعال زردچوبه موسوم به کورکومین، تا حد 
زیادى مسئول فواید آن براى سالمت است. گیاه زردچوبه 

یکى از مواد مغذى برتر در جهان است که به صورت...

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان از مشارکت 
44 درصدى مردم استان در انتخابات 28 خرداد 

سال 1400 خبر داد.
حیدرعلى قاسمى صبح شنبه در جمع خبرنگاران 
در ستاد انتخاباتى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
رأى گیرى در استان اصفهان تا ساعت 2 بامداد 
ادامه داشت، اظهار کرد: خوشبختانه مردم استان 

4با بینش و فهم...

رئیسىرئیسى
 رؤیاى اصولگرایان را  رؤیاى اصولگرایان را 
محقق کردمحقق کرد

رئیس قوه قضاییه،  رئیس جمهور شدرئیس قوه قضاییه،  رئیس جمهور شد

2

پیام رهبر معظم انقالب خطاب به مردم؛

محسن کیایى از بیمارستان 
مرخص شد

گلر سپاهان در آستانه انتقال به 
لیگ پرتغال 

رسانه هاى پرتغالى مطرح کردند

رســانه هاى پرتغالى از چند روز گذشــته در خصوص انتقال «پیام 
نیازمند» از سپاهان به باشگاه پورتیموننزه خبر دادند.

اوجوگو و آبوال، روزنامه هاى معتبر پرتغال گزارش دادند که گلر ایرانى 
قرار است راهى سطح فوتبال این کشور...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ثابت ماندن 
آمار کرونا 
در اصفهان 

هشدار دهنده است

برداشت دیگر استان ها از زاینده رود 
همچنان ادامه دارد

3

5

پایان کار کریم پایان کار کریم 
در تیم ملى ایران؟!در تیم ملى ایران؟!

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى  تجدید مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت 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 سازمان: 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 چهار شنبه مورخ 1400/04/09 است.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشــخصات مبلغ 1/000/000 ریال به   حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شــعبه 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 پیشنهادهاى خود را تا پایان ســاعت اداري روز چهار  شنبه مورخ 
1400/04/09به 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 پنج شنبه مورخ 1400/04/10 جهت 

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 نقدى 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.ioz.ir    ایمیل سازمان: info@sozi.ir   تلفن سازمان: 031-32673080- 031-32673010

نوبت دوم

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)زیربناى موجودمتراژ زمینشماره زمین ردیف
133-27902/9016078/147/800/000
233-33960/8016081/557/520/000

2333-341119/9016092/794/000/000
433-35697/7016062/411/400/000

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى گز برخوار در نظر دارد: 

به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر و مفاد بودجه سال هاى 1400 و 1401 شمسى، عملیات نظافت و رفت و روب معابر، 
جمع آورى و حمل زباله سطح شهر و نگهدارى، حفاظت فیزیکى و پشــتیبانى اماکن متعلق به شهردارى را از طریق مناقصه 
عمومى براى مدت یکسال به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك 
مناقصه تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه به تاریخ 1400/04/09 به اداره خدمات و ایمنى شهرى، شهردارى گز برخوار مراجعه 

نمایند.
ضمنا اطالعات تکمیلى مناقصه فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar. ir   در دسترس مى باشد.

روابط عمومى شهردارى گز برخوار   

نوبت دوم

م.الف:1148423

آگهی تجدید مناقصه عمومى -  نوبت چهارم
سـازمان مدیریت حمـل و نقـل شهـردارى شاهین شهـــر مستند به مصوبات مورخ 1399/11/20 شوراى سازمان در نظر دارد انجام عملیات بازسازى8دستگاه اتوبوس 
شهرى  با بر آورد اولیه به مبلغ 7/920/000/000 ریال را از طریق مناقصه عمومى و طبق اسناد مندرج در آگهى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین 
متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور قراردادهاى سازمان واقع درشاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى،مجموعه ادارى انقالب مراجعه و 
نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/04/10 به حراست شــهردارى شاهین شهراقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روزشنبه  

مورخ 1400/04/12 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر  شرایط:

1- سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ396,000,000 ریال(معادل 5٪ برآورد پایه )که بصورت ضمانت نامه بانکى یا واریز مبلغ به حساب شماره 0105052929007 نزد بانک ملى  
به نام شهردارى شاهین شهرقابل ارائه مى باشد.

2-چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است. 
سعید اکرم خانى - رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر  

نوبت دوم

م.الف:1148356

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه نفت اصفهان، راس ساعت 9 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1400/4/16 در محل مسجد امام حســن (ع)، واقع در شاهین شهر، منطقه خانه کارگر، بلوار دانشجو، خیابان 

بوستان تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفى نمایید.

  ضمنا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراى وکالتى هر عضو حداکثر 3 راى 
و هر شخص غیر عضو تنها 1 راى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1400/4/13 در محل دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2، حاضر تا پس از 

احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه

1. گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت تعاونى.
2. طرح تصویب صورت هاى مالى99.

3. طرح تصویب بودجه 1400.
4. انتخاب بازرس اصلى و على البدل.

5. ارائه گزارش تغییرات اعضاء.
6. گزارش حسابرسى 99.

7. طرح و تصویب پاداش هیأت مدیره و بازرسان مطابق با آیین نامه.
8. انتخاب روزنامه رسمى جهت درج آگهى تعاونى.

هیأت مدیره و مدیر عامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان
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رئیس جمعیت هالل احمــر از ورود مابقى محموله دو 
میلیون دوز واکسن کرونا در روز یک شنبه خبر داد و گفت: 
به زودى با معاونت بهداشت وزارت بهداشت هماهنگ 
مى کنیم تا بتوانیم گروه هاى پرخطر اتباع غیرایرانى داخل 

کشور را واکسینه کنیم.
کریم همتــى گفت: مبلغى براى خریــد دو میلیون دوز 
واکسن پرداخت شــده بود و حواله اى هم که صادر شده 

بود براى دو میلیون دوز واکسن بود.
وى ادامه داد: در پروازى که روز پنج شنبه به کشور انجام 
شد، یک میلیون دوز واکسن وارد کشور شد و ان شاءا... روز 

یک شنبه یک میلیون دوز بعدى وارد کشور خواهد شد.

رئیس جمعیت هالل احمر تصریح کرد: حساسیت هایى 
که ایجاد شــده بود را یکى از دوستان وزارت بهداشت با 
توییتى که زده بود، دامن زد. این حساسیتى که ایجاد شده 
بود بى مورد است،  اصل واکســن دو میلیون دوز است 
که ان شــاءا... بخش بعدى آن به همین نسبت خواهد 
آمد. نکته اى که وجود دارد این است، همین پروازى که 
نتوانسته بود کل محموله را وارد کشور کند ان شاءا... یک 

شنبه مابقى محموله را وارد کشور مى کند.
او تصریح کرد ما هم از وضعیتى که پیش آمده بود گله مند 
هستیم، اما به همه مردم قول مى دهیم واردات واکسن 

در یک روال منظمى تا زمانى که نیاز است انجام شود.

تعداد مبتالیان کروناویروس حدود 12 درصد نسبت به هفته 
پیش بیشتر شد. آمار اعالم شده توسط وزارت بهداشت نشان 
مى دهد که از تاریخ 21 تا 27 خرداد، تعداد مبتالیان بیمارى 
کووید-19 نسبت به هفته قبلى افزایش قابل توجهى داشته 
است.  اگرچه خوشبختانه تعداد فوتى ها و بسترى هاى این 
بیمارى در این مدت تا حدى کاهــش پیدا کرد، اما به گفته 
کارشناسان معموًال چند هفته پس از افزایش تعداد مبتالیان، 
دیگر اعداد سیاه کرونایى هم افزایش پیدا مى کنند. با افزایش 
آمار مبتالیان بیمارى در کشور، تعداد شهرستان هایى که در 

وضعیت قرمز قرار دارند هم افزایش پیدا کرده است.
رنگبندى جدید کرونایى کشــور نشــان مى دهد که 22 

شهرســتان در وضعیت قرمز، 175 شهرستان در وضعیت 
نارنجى، 251 شهرســتان وضعیت زرد قــرار دارند و هیچ 
شهرستانى در وضعیت آبى نیست. شهرستان هاى تنگستان، 
دشتستان، دشتى، عســلویه و کنگان (اســتان بوشهر)، 
اندیمشک (خوزستان)، ایرانشهر، چابهار، زاهدان و نیک شهر 
(سیستان و بلوچســتان)، رودبار جنوب، کهنوج و منوجان 
(کرمان)، بستک، بندرلنگه، بندرعباس، پارسیان، جاسک، 
رودان، سیریک، قشم و میناب (هرمزگان) از شنبه 29 خرداد 

در وضعیت قرمز قرار مى گیرند.
این در حالى است که هفته پیش16 شهرستان قرمز، 201 

شهرستان نارنجى و 231 شهرستان زرد بودند.

امروز یک میلیون دوز دیگر 
واکسن وارد مى شود

تعداد مبتالیان کرونا 
پس از هفته ها زیاد شد

زمان نشست بعدى 
کمیسیون برجام 

  ایسنا| «الرنس نورمن»، خبرنگار روزنامه 
«وال استریت ژورنال» در حساب کاربرى خود در 
توییتر نوشت که مطلع شده است، نشست بعدى 
کمیسیون مشترك برجام در اوایل ژوئیه (اواسط 
تیرماه) برگزار خواهد شد. نورمن همچنین به نقل از 
منابع آگاه افزود: گفتگوها سخت و به آهستگى پیش 
مى رود اما شکاف ها در حال کمتر شدن است. وى 
در پایان براساس گمانه زنى هاى خود نوشت که 
توافق احتماًال 14 ژوئیه (22 تیر همزمان با ششمین 

سالگرد حصول برجام) به دست خواهد آمد.

آب جیره بندى نمى شود
  باشگاه خبرنگاران جوان | سیدعلى 
ســیدزاده، مدیــرکل اداره ارتباط با مشــتریان 
شرکت مهندسى آب و فاضالب ایران گفت: آب 
جیره بندى نمى شود. وى افزود: با وجود کاهش 
بارندگى ها و افزایش دماى هوا، با همکارى مردم 
در مدیریــت مصرف، مى توانیم آب آشــامیدنى 
شهرها و روستاهاى کشور را در فصل گرم تابستان 

تأمین کنیم.

برق شاید قطع شود 
مدیرکل امور بین الملل توانیر، نسبت    برنا|
به افزایش دمــاى هوا و مصرف بى ســابقه برق 
هشدار داد. وى اعالم کرد با توجه به افزایش دماى 
هوا در این هفته و رســیدن مصرف برق کشــور 
به نقطه هشدار، اگر مشــترکان، مصرف خود را 
مدیریت نکنند با قطعى مجــدد برق خانگى روبه 

رو خواهیم شد.

جادوگر، باز در کنار مردم 
على کریمى اسطوره فوتبال    خبر ورزشى|
ایران که همواره نشان داد سمت مردم است و از آنها 
حمایت مى کند با اینکه شرایط حضور در کشورى 
مثل امارات و زدن واکسن کرونا را داشت اما این کار 
را انجام نداد. مربى اختصاصى جادوگر در این مورد 
گفت: بارها به کریمى گفتم حاال که شرایط زدن 
واکسن کرونا را دارى چرا این کار را انجام نمى دهى. 
کریمى هم در پاسخ به من گفت: نگاه خیلى از مردم 
ایران به من است و درست نیست که وقتى بسیارى 
از مردم کشورم واکسن نزدند من این کار را انجام 
دهم. هر وقت اکثریت مردم واکسن کرونا دریافت 

کردند من هم واکسن خواهم زد.

زیان خودروسازان
صورت هاى    روزنامه دنیاى اقتصاد|
مالى سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته 
نشــان مى دهد آنها براى هر دســتگاه خودروى 
تولیدشده به طور متوسط حدود 122میلیون تومان 
هزینه کردند. این در حالى است که خودروسازان 
به طور متوســط 114میلیون تومان براى فروش 
هر محصول پول گرفتند. این زیــان قابل تأمل، 
ریشه در سیاست عجیب و پر اشتباه قیمت گذارى 

دستورى دارد.

سوتى جدید خانم بهاره
بهاره رهنما، بازیگر ســینما    آفتاب  نیوز|
و تلویزیون در ویدیویى که از خودش منتشــر کرد 
پاریس را یک کشور گفت در حالى که پاریس شهرى 

در فرانسه و پایتخت این کشور محسوب مى شود.

مدیر شبکه افق بسترى شد
  فارس| ســلیم غفورى، مدیر شــبکه 
تلویزیونى افق بر اثر ابتال به ویروس کرونا در آى 
سى یو بســترى شــد. غفورى مدتى است که به 
ویروس کرونا مبتال شده و به دلیل شدت بیمارى در 
بیمارستان بسترى شده است. وى در حال حاضر به 
دلیل درگیرى ریه در بخش آى سى یو بیمارستان 

خاتم بسترى شده است.  

روحانى به دیدار رئیسى رفت
روحانى براى    خبرگزارى صدا و سیما |
تبریک پیروزى رئیســى در انتخابات دوره سیزدهم 
ریاســت جمهورى در محل حوزه ریاست قوه قضاییه 
حضور یافت. در این دیدار دو طرف درباره مســائلى از 
جمله مشارکت پرشــور مردم در انتخابات و تأثیر آن 
بر اقتدار هر چه بیشتر نظام جمهورى اسالمى گفتگو 

کردند.

هیچ حادثه امنیتى نداشتیم
معاون امنیت و انتظامى وزیر کشور    میزان |
گفت: با اشــراف اطالعاتى هیچ حادثــه امنیتى در 
برگزارى انتخابات نداشتیم.  حسین ذوالفقارى گفت: 
از حدود شــش ماه قبل کار برنامه ریزى براى تأمین 
امنیت انتخابات شروع شــد و 300 هزار نفر مستقیم 
براى تأمین امنیت شعب اخذ رأى و 300 هزار نفر نیز 
مســئولیت تأمین امنیت مرزها، شهر ها و روستا ها را 

برعهده داشتند.

زیرنویس علیه انتخابات!
در روز انتخابات ریاست جمهورى،    برترین ها |
باز هم صداوســیما گاف داد و در زیرنویس شــبکه 4 
نوشت: رأى اولى عزیز، هر رأى تو، پاس گلى است به 

دشمنان که از تضعیف ایران خوشحال مى شوند.

درخواست کمک سعید جلیلى 
ســاعتى پــس از اینکه    روزنامه اعتماد |
سعید جلیلى با حضور در مسجد فاطمیه هر رأى را یک 
«موشک نقطه زن» خواند، صفحه اینستاگرامى او در 
پیامى از مردم خواست تا به او در مسیر جبران هزینه هاى 
ستادش کمک کنند. ظاهراً «پس از انصراف جلیلى از 
نامزدى در انتخابات، ستاد مرکزى تبلیغات ایشان به 
جمع بندى مالى جهت تسویه حساب و پرداخت بدهى 
اقدام نمود» و بعد از بررســى بیشتر مشخص شده که 
حدود «150 میلیون تومان» بدهى از اشخاص حقیقى 
ایجاد شــده و یاران جلیلى در همین راســتا از مردم 
خواســته اند تا با «پرداخت اندك انــدك این هزینه» 

یاریگر آنها باشند.

کاش زودتر برگزار مى شد
مذاکرات    روزنامه جمهورى اسالمى|
وین، تقریباً دو هفته قبل از انتخابات 28 خرداد به نتیجه 
رسیده بود و توافقنامه آماده امضا بود. علت اینکه اعالم 
به نتیجه رســیدن مذاکرات وین را دو هفته به تأخیر 
انداخته اند، مجهول نیست اما حاال که انتخابات برگزار 
شده و قرار است این خبر اعالم شود همه مى توانند از 
این معادله بدون مجهول ســر در بیاورند. این هم از 
معجزات انتخابات است، اى کاش زودتر برگزار مى شد.

بدشانسى هاى آقامحسن
آقامحسن از بدشــانس ترین هاى    خبرآنالین|
سیاست ایران اســت. او بارها عزم خود را براى رئیس 
جمهور شــدن جزم کرده و هربار با رأى حداقلى میدان 
را ترك کرده است. شاید تصور او این بود در این دور از 
رقابت ها که کاندیداهاى شاخص ردصالحیت شده بودند 
و شعارهاى جذاب اقتصادى را چاشنى برنامه هایش کرده 
بود، شانسى براى پیروزى دارد اما رئیسى این بار حریفى 
قدر در مقابل او شــد تا آقامحسن 67 ساله این بار حتى 
رأیى کمتر از آراء باطله کسب کرده و شاید براى همیشه 

با رئیس جمهور شدن خداحافظى کند.

راضى کننده بود
  ایسنا | سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا 
گفت: وضعیــت رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در 
جریان انتخابات 1400 راضى کننده بود و از مردم تشکر 
مى کنم. علیرضا رئیســى گفت: بر اساس گزارشات، 
رعایت پروتکل ها در روز گذشــته خیلى راضى کننده 
بود البته در جاهایى مشکالتى هم بود اما در مجموع 
وضعیت راضى کننده بود و از همه مردم خوب و عزیز 

کشورمان تشکر مى کنم.

خبرخوان

رهبر معظم انقالب اســالمى در پیامى پیــروز بزرگ 
انتخابات را ملت ایران دانستند و با تأکید بر اینکه نه گالیه 
از دشوارى معیشت، نه مخالف خوانى ها با انگیزه دلسرد 
کردن مــردم و نه عواملى مانند تهدیــد بیمارى فراگیر 
و برخى اختالل ها در آغاز ســاعات اخذ رأى نتوانست 
بر عزم ملــت فائق بیاید، خطاب بــه منتخبان مردم در 
مسئولیت واالى ریاست جمهورى یا عضویت شوراها، 
گفتند: فرصت خدمتگزارى به کشور و ملت را قدر بدانید و 

انگیزه هاى خدایى را همواره مّد نظر داشته باشید.
به گزارش «ایســنا»،  متن پیام رهبر انقالب اسالمى به 

این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و سربلند ایران!

حضور حماسى و شورانگیز در انتخابات 28 خرداد، صفحه  
درخشان دیگرى بر افتخارات شما افزود. در میانه  عواملى 
که هریک به گونه  اى مى توانست مشارکت در انتخابات 
را کمرنگ کند، مناظر چشم نواِز اجتماعات شما در مراکز 
رأى گیرى در سراسر کشور، نشانه  آشکارى از عزم راسخ 
و دِل امیــدوار و دیده  بیدار بود. پیــروز بزرگ انتخابات 
دیروز(جمعه)، ملت ایران است که یک بار دیگر در برابر 
تبلیغات رسانه هاى مزدور دشمن و وسوسه  خام اندیشان 
و بدخواهان، قد برافراشــت و حضور خود در قلب میدان 
سیاسى کشور را نشان داد. نه گالیه از دشوارى معیشت 
طبقات ضعیف، نه دلتنگــى از تهدید بیمارى فراگیر، نه 
مخالف خوانى هایى که با انگیزه  دلســرد کردن مردم از 
ماه ها پیش آغاز شده بود، و نه حتى برخى اختالالت در 
جریان رأى گیرى در ساعاتى از روز انتخابات، هیچیک 
نتوانســت بر عزم ملت ایران فائق آید و انتخابات مهم 
ریاست جمهورى و شــوراهاى شهر و روســتا را دچار 

مشکل سازد.
اینجانب جبهه سپاس بر خاك مى سایم و خداوند علیم 
و قدیر را بــر توفیقى که به ملت ایــران عطا کرد و نظر 

رحمتى که بر ایران و جمهورى اســالمى افکند، شکر 
بى پایان میگزارم. به ملت ایران شــادباش مى گویم و 
به حضرات محترمى که با انتخاب مردم به مســئولیت 
واالى ریاســت جمهورى یا عضویت شوراها در سراسر 
کشور دست یافته اند، همراه با عرض تبریک، قدردانى از 
این ملت باوفا و پایبندى کامل به وظایفى را که در قانون 
براى آنان شمرده شده است، یادآورى مى کنم. فرصت 

خدمتگزارى به کشور و ملت را قدر بدانید و انگیزه هاى 
خدایى را همواره مّد نظر داشته باشید.

الزم مى دانم از شوراى محترم نگهبان و وزارت کشور 
و دستگاه هاى حافظ امنیت و سالمت و رسانه  پرتالش 
ملى و نامزدهاى محترم و همه  کسانى که به نحوى به این 

آزمون بزرگ کمک کرده اند تشکر کنم.
به حضرت ولى ا... االعظم ارواحنا فداه که صاحب اصلى 

این کشور و این نظام است سالم عرض مى کنم و درود 
مى فرســتم، علو درجات امام عزیز که سلســله جنبان 
حرکت عظیم ملت ایران بود و شــهیدان واالمقام را که 
برترین افتخارات کشــورند، از خداوند متعال مســئلت

 مى کنم.
سیّدعلى خامنه اى
29 خرداد 1400

پیام رهبر معظم انقالب خطاب به مردم؛

پیروز بزرگ انتخابات، ملت ایران است

   خبر آنالین | «رئیس جمهور» شــدن رؤیایى 
طوالنى و دست نیافتنى براى ابراهیم رئیسى نشد، مانند 
آن رؤیایى که قالیباف یا محسن رضایى سال هاست دارند 
و محقق نمى شود. او چهار سال بعد از اولین شکست در 
انتخابات ریاست جمهورى، توانست در دومین حضورش 
رداى ریاست جمهورى را بر تن کند و چند هفته دیگر که 
دوره هشت ساله ریاست جمهورى روحانى به پایان برسد 
از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور مستقر در 

پاستور تغییر وضعیت خواهد داد.
چهار سال پیش بود که زمزمه هاى کاندیداتورى اش بلند 
شد، چهره اى که آن روزها بیش از آنکه وجهه سیاسى 
داشته باشد، وجهه قضایى اش برجســته بود. آنقدر که 
حتى برخى معتقــد بودند ابراهیم رئیســى را نمى توان 
مصداق رجل سیاســى تعریف کرد. با وجود این ابراهیم 
رئیسى سال 96 کاندیدا شد، تأیید صالحیت شد و تا آخر 
در صحنه ماند اما در رقابت با حســن روحانى نتوانست 

آورده اى جز 16 میلیون رأى داشته باشد. 
رأیى که اگرچه او را به پاســتور نرساند اما امیدى در دل 
اصولگرایان ایجاد کرد. آنها بعد از سال ها طعم وحدت 
راچشــیده بودند و این 16 میلیون رأى را دســتاورد آن 
وحدت مى دانستند. هرچند بودند افرادى چون قالیباف 
که دلخورى اش از اجبار به انصراف آنقدر بود که هنوز هم 
معتقد است اگر در میدان مى ماند نه تنها سبد رأیى بیشتر 
از 16 میلیون داشت بلکه احتمال اینکه روحانى را رئیس 

جمهور یک دوره اى کند نیز وجودداشت.
اصولگرایان از فرداى انتخابات 96، به فکر برنامه ریزى 
براى حفظ 16 میلیون رأى براى چهارسال بعد افتادند. 
انتخابات 1400 که رســید آنها حتى ریســک نکردند 

و کســى دیگر را جایگزین ابراهیم رئیســى نکردند تا 
16میلیون رأى را در ســبد او که حاال دیگر رئیس قوه 

قضاییه شده بود نگهدارند و مانع پراکندگى آراء شوند. 
در ماه هاى منتهى به انتخابات درخواست ها از ابراهیم 
رئیســى براى کاندیداتورى اوج گرفته بــود، حامیان او 
معتقد بودند رئیس قــوه قضاییه باید به قوه مجریه کوچ 
کند، امرى که با مخالفت هایى روبه رو بود و برخى معتقد 
بودند عملکرد رئیسى در قوه قضاییه باید ادامه دار باشد و 

اصالحاتى که رقم زده است را دنبال کند.
اصرارها در نهایت نتیجه داد و  ابراهیم رئیسى در آخرین 
روز از ثبت نام کاندیداها وارد گود شد تا با تکیه به اجماعى 
که بر روى نامش صورت گرفته بود شــاید این بار پیروز 
میدان رقابت شــود. با وجود این اجماع اما رئیسى تنها 
نبود و چهار کاندیــداى دیگر اصولگــرا او را همراهى 
مى کردند، کاندیداهایى که از برخى تعبیر به پوششــى 
بودن مى شد و انصراف دو نفر از آنها این گمانه را تقویت

 کرد.
اتفاقى که اصولگرایــان برنامه ریزى کــرده بودند و با 
ردصالحیت چهره هاى شــاخص احتمــال تحقق آن 
مى رفت در نهایت تبدیل به واقعیت شــد و رئیسى در 
دومین حضورش توانست مجوز ورود به پاستور را بگیرد. 
او بعد از اعالم نتایج، اولین فردى اســت که هم رئیس

 قوه قضاییه است هم رئیس قوه مجریه.  
پاستور 45 روز دیر تغییر چهره مى دهد و بعد از هشت سال 
رنگ و بوى اعتدالى، رنــگ اصولگرایانه خواهد گرفت. 
گرچه ابراهیم رئیسى تأکید دارد رئیس جمهورى مستقل 
است اما شواهد حکایت از آن دارد که کابینه او کابینه اى 

یکدست اصولگرایانه خواهد بود.

صندوق هاى بازنشستگى کشور ورشکسته اند رئیسى رؤیاى اصولگرایان را محقق کرد

پیروزى ابراهیم رئیسى و سرنوشت مذاکرات وین

بررسى هاى کارشناســان اقتصادى نشان مى دهد که از 
18 صندوق بازنشستگى کشــور، 17 صندوق ورشکسته 
هســتند. موضوعى که ثابت مى کند با وجود هشدارهاى 
چندین ســاله اقتصاددانان نســبت به وضعیت بحرانى 
صندوق هاى بازنشستگى ، هنوز هیچ راهکار مناسبى براى 
حل مشکل این صندوق ها اجرا نشده و این در حالى است 
که آمار بازنشستگان کشور سال به سال افزایش مى یابد؛ 
به نحوى که تعداد بازنشستگان ایران از سال 93 تا 99 با 
افزایش دو میلیون و 600 هزار نفرى به هفت میلیون و صد 

هزار نفر رسیده است.
آمارهاى وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى حاکى از آن 
است که در زمستان 1399 حدود 23 میلیون و 135 هزار 
نفر در ایران شاغل و حدود هفت میلیون و 100 هزار نفر نیز 
بازنشسته بوده اند. این یعنى در شرایط کنونى به ازاى هر 

3/26 نفر شاغل در ایران، یک نفر بازنشسته است.
این در حالى است که براساس اســتاندارد جهانى زمانى 
صندوق هاى بازنشستگى مى توانند بدون دچار شدن به 
مشکالت اقتصادى به وضعیت بازنشستگان رسیدگى کنند 
که به ازاى هر پنج تا شش شاغل، یک نفر بازنشسته باشد 
و همین مسئله نشان دهنده شرایط بحرانى صندوق هاى 
بازنشستگى در ایران است؛ چراکه نسبت بازنشستگان به 
شاغالن در ایران نزدیک به دو برابر استاندارد جهانى است.

حال اگر راهکارى براى رفع این بحران پیدا نشود، سال به 
سال دولت بیشتر ناچار مى شــود که با اقداماتى همچون 
خلق پول، افزایش نقدینگى و دامن زدن به کسرى بودجه، 
مبالغ بیشــترى را براى پرداخت حقوق بازنشستگان به 
صندوق هاى بازنشســتگى تزریق کند؛ راهکارهایى که 

البته همگى به تورم و گرانى هرچه بیشتر دامن خواهد زد.

ابراهیم رئیسى توانست پیروز انتخابات شود و حاال او رئیس 
جمهور منتخب اســت. پیروزى رئیســى در شرایطى رخ 
مى دهد که دولت حســن روحانى در حال انجام مذاکرات 
حساس در وین است. حال سئوال مهم این است که تکلیف 
این مذاکرات چه مى شود؟ آیا قدرت هاى جهانى با دولت 
روحانى توافــق مى کنند و یا منتظر اســتقرار دولت جدید

 مى مانند؟ آیا ابراهیم رئیسى با روند مذاکرات موافق است و 
از آن حمایت مى کند؟

در روزهاى گذشته وزارت خارجه و مذاکره کنندگان ایرانى 
تأکید کردند که انتخابات تأثیرى در روند مذاکرات نخواهند 
داشت و تصمیم گیرى در این باره بر عهده کلیت نظام است. 
با این حال چند روز پیش مدیرکل آژانس و برخى مقامات 
غربى و روسى احتمال توافق را به نتیجه انتخابات مرتبط 

دانستند.
ابراهیم رئیســى 44 روز دیگر کار خود را به عنوان رئیس 
جمهور آغاز خواهد کرد. در این مدت کوتاه زمان طالیى و 
پایانى براى توافق با دولت روحانى است. در غیر اینصورت 
مشخص نیست سرنوشت مذاکرات چه شود و باید منتظر 

استقرار دولت جدید ماند.
در همین رابطه پایگاه خبرى «اکســیوس» به نقل از یک 
مقام آمریکایى گــزارش داد دولت بایدن مى خواهد توافق 
احیاى برجام را طى شش هفته باقیمانده از دولت روحانى 

نهایى کند.
این مقام آمریکایى افزود: اگر مذاکرات تا ماه آگوست و زمانى 
که انتقال قدرت در ایران اتفاق مى افتد، طول بکشد، درباره 
قابل دسترس بودن توافق احتمالى نگرانى هاى جدى به 

وجود خواهد آمد.
او خاطرنشان کرد که دلیل این نگرانى ها صرفًا این نیست 
که احتمال دارد یک دولت محافظه کار در ایران روى کار 
بیاید، بلکه هرچه مذاکرات بدون پیشرفت ادامه یابد، شانس 

موفقیت کمتر مى شود.
این مقام آمریکایى مشــخص نکرد که موانع اصلى پیش 
روى مذاکرات وین چیســت، اما گفــت در زمینه کاهش 
تحریم هاى آمریکا و اقدامات هسته اى که ایران باید انجام 

دهد پیشرفت هایى حاصل شده است.
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سرقت تعرفه یا صندوق 
نداشتیم

حیدر قاسـمى، رئیس سـتاد انتخابات اسـتان اصفهان 
گفت: هیچ گونه سرقت تعرفه یا صندوق در نقاط شهرى 
و روستایى نداشتیم و هر کسـى دراین باره سخنى بیان 
داشـته کـذب بـوده و خوشـبختانه رونـد مشـارکت در 

انتخابات بسیار خوب و قابل توجه بوده است.

مجوز فروش را لغو کنید
حجت االسـالم محمود بنى جمالى، امام جمعه چادگان 
در خطبه هـاى نماز جمعه چادگان اظهار کرد: شـنیده ام 
جدیداً مجـوز فروش ویال گرفتند، از سـازمان بازرسـى 
اسـتان تعجب مى کنم. در این اوضاع و احوال که دولت 
در حال انتقال و شـوراى شـهر در حال جابه جایى است، 
چگونه مجوز فروش صادر شده؟ من از سازمان بازرسى 
مى خواهم مجوزى که داده است را لغو کند تا دولت جدید 
مستقر شود. در این موضوع، نماینده مجلس و قوه قضاییه 

باید ورود کنند و  فروش ویالها را متوقف کنند.

ممنوعیت تردد
 از سرگرفته  شد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشـاره به اینکه در 
27 و 28 خرداد ماه به منظور برگزارى انتخابات بر اساس 
مصوبه سـتاد ملى کرونا اجـراى طـرح ممنوعیت تردد 
شبانه از ساعت 22 تا 3 بامداد لغو شده بود، اظهار داشت: 
در برخى از موارد اعمـال قانون خودروها را داشـتیم که 
برطرف خواهد شد. سرهنگ محمدرضا محمدى افزود: 
از سـاعت 22 شـنبه 29 خردادماه ممنوعیت هاى تردد 

شبانه در استان اصفهان از سر گرفته شد.

حضور تالشگران ذوب آهن در 
انتخابات

تالشـگران ذوب آهـن اصفهـان، همگام با قشـرهاى 
مختلـف مـردم در سـیزدهمین دور انتخابات ریاسـت 
جمهورى و انتخابات شـوراهاى اسـالمى شهر و روستا 
حضور یافتند تـا در خلق حماسـه اى مانـدگار تاثیرگذار 
باشـند. ایـن تالشـگران کـه در خـط تولیـد ذوب آهن 
اصفهان، براى اقتصاد و صنعت کشور جهاد مى کنند، 28 
خرداد 1400 با آغاز فرآیند انتخابـات  در محل اخذ راى 
واقع در مسجد آیت ا... دستغیب کوره بلند حضور یافتند تا 

در سرنوشت خود دخیل باشند.

اجراي 1200 متر لوله گذاري 
عملیات توسـعه شـبکه آب محدوده مترو شـاهین شهر 
اصفهان به طول 1200 متر لوله گذاري خط آبرسانی محل 
تالقی با مترو شاهین شهر - اصفهان اجرا شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفا منطقه شاهین شهر، گفتنى است با توجه 
به اجراي خط مترو اصفهان به شاهین شهر و تالقی خط 
آبرسانی شاهین شـهر با مترو عملیات جابجایی و اجراي 
خط مذکور به طول 1200 متر با لوله چدن داکتیل به قطر 

400 در عمق حفاري دو متر عملیاتى شد.

بازدید از پروژه حفر چاه 
به گـزارش روابط عمومى آبفا شـهرضا، پیـرو مصوبات 
جلسه پیشـگیرى از بحران کم آبى در محل فرماندارى 
شهرضا و به درخواست مدیر امور آبفاى شهرضا، اسدى 
فرماندار این شهرستان به همراه معاون هماهنگى امور 
عمرانى فرماندارى و مدیر امور برق شهرستان شهرضا، 
از پروژه هاى حفر دو حلقه چاه جدید بازدید کردند. در این 
بازدید فرماندار شهرضا بر لزوم برق رسانى هر چه سریعتر 
چاه هاى مذکور و ورود آب استحصال شده به مدار بهره 

بردارى تاکید کرد.

غرق شدن مرد جوان
مرد 27 سـاله اى به علت آشـنا نبـودن به فنون شـنا در 
رودخانه پارك سـاحلى باغبهادران غرق شـد. از ابتداى 
سال تاکنون 6 نفر در استخر هاى ذخیره آب کشاورزى، 
باغ ها، سدمخزنى و باالدسـت رودخانه این استان غرق 

شده اند.

خبر

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان از پاکسازى و 
جمع آورى پوســترهاى تبلیغاتى انتخاباتى نامزدهاى 
انتخابات ریاست جمهورى و شوراى شهر با تالش 15 

اکیپ در مناطق 15 گانه شهردارى خبر داد.
حسین امیرى اظهار کرد: همزمان با اعالم رسمى پایان 
فرایند راى گیرى از ســوى ســتاد انتخابات استان، کار 
پاکسازى چهره شهر از پوســترها و سازه هاى تبلیغاتى 
آغاز شد و ســحرگاه روز شــنبه این عملیات با تالش 
و فعالیت گســترده نیروهاى کارگرى بــه طور کامل

 پایان یافت.
وى با اشاره به استفاده از تمام ظرفیت نیروهاى خدماتى 

در شهردارى اصفهان افزود: چهره شهر تا قبل از ساعت 7 
صبح روز شنبه از موارد تبلیغات انتخاباتى پاکسازى شد.

امیرى ادامــه داد: تمام اکیپ هــاى خدماتى و بازیافت 
با تمام قوا و در مناطق 15 گانه شــهردارى اصفهان با 
تجهیزات و ماشــین آالت مجهز بــه کارواش از جمله 
جدول شور، دیوار شور و ماشین هاى حمل بازیافت کار 
پاکسازى و شستشوى جداره دیوارها و خیابان هاى شهر 

را انجام دادند.
وى اظهار کرد: اقدام به نصب بیش از 10 هزار پنل تبلیغاتى 
در سطح شــهر کردیم تا نامزدها بتوانند پوسترها و سایر 

اقالم تبلیغاتى خود را در این محل ها نصب کنند.

هفدهمین نمایشــگاه تخصصى قطعات خودرو و صنایع 
وابســته اصفهان از اول تیرماه و با حضور 75 شــرکت از 

استان هاى مختلف کشور آغاز مى شود.
این نمایشــگاه که تا چهارم تیرماه و به مدت چهار روز در 
محل دائمى نمایشــگاه هاى بین المللى استان برپا خواهد 
بود، شرکت هاى فعال در زمینه تولید قطعات خودرو را گرد 
هم جمع خواهد کرد تــا جدیدترین فعالیت ها و به روزترین 
پتانســیل هاى خود را در معــرض بازدیــد متخصصان، 

کارشناسان و عالقمندان به این حوزه قرار دهند.
در این دوره نمایشگاه، 75 شــرکت از 12 استان اصفهان، 
فارس، تهران، البرز، قزوین، خوزســتان، خراسان رضوى، 

مرکزى، آذربایجان شرقى، بوشهر، همدان و مازندران حضور 
خواهند داشت و دستاوردها و توانمندى هاى خود را در 9000 

مترمربع فضاى نمایشگاهى به نمایش خواهند گذاشت.
تنوع فعالیت هاى شرکت کنندگان در هفدهمین نمایشگاه 
تخصصى قطعات خودرو و صنایع وابســته اصفهان سبب 
شده تا این نمایشــگاه به یک نمایشــگاه جامع در حوزه 
قطعات خودرو تبدیل شــود. این نمایشــگاه که از ساعت 
10 تا 18 روزهــاى یکم تا چهارم تیرمــاه در محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان برپا مى شود، طى 
چهار روز برگزارى میزبان متخصصان، کارشناسان، فعاالن 

و عالقمندان به حوزه قطعات خودرو خواهد بود.

حضور 75 شرکت در نمایشگاه 
قطعات خودرو اصفهان

چهره شهر از تبلیغات 
انتخاباتى پاك شد

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: دستگیرى 
فردى با 1600 شناسنامه در بهارستان صحت ندارد.

سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر با اشاره به برخى 
شــایعات مطرح شــده در فضاى مجازى مبنى بر 
دستگیرى فردى در بهارستان با 1600 شناسنامه و 
200 میلیون تومان پول اظهار داشت: این موضوع 
صحت ندارد و چنین گزارشى را در استان نداشته ایم.

وى افزود: خوشــبختانه  انتخابــات امنیت کامل 
برقرار بوده و مشــکلى در زمینه برگزارى انتخابات 

نداشته ایم.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه تخلفات انتخاباتى در اســتان اصفهان بسیار 
محدود و پراکنده بوده اســت، ابراز داشت: تخلف 

تأثیرگذارى در استان مشاهده نشده است.

دستگیرى فردى با 1600 شناسنامه صحت ندارد

مدیر روابط عمومى توزیع برق استان اصفهان خبرداد: 
با حضور مسئولین واحد هاى حراست و لوازم اندازه 

گیرى و با همکارى پلیس مبارزه با 
جرائم اقتصادى شهرستان از یک 
آپارتمان 3 طبقــه داراى 6 واحد  
237 دستگاه ماینر به ارزش 60 
میلیارد ریال کشف و ضبط شد که 
در نوع خود در کشفیات خانگى 

ماینر کم سابقه است.
امیر رمضانــى ادامــه داد: این 
دســتگاهها در ایــن 6 واحــد 

مسکونى نصب و آماده نصب و انتقال بود که با حضور 

نزدیک به 50 نفر از نیروهاى پلیس و برق کاشان جمع 
آورى شد و به همین منظور یک نفر بازداشت ، محل 
پلمپ و انشعاب برق این محل نیز 

قطع شد.
رمضانى تصریح کرد: با کشف این 
تعداد ماینر تعداد ماینر هاى کشف 
شده در کاشان به مرز 1800 عدد 

رسید.
وى  افــزود: بــا پیــش بینــى 
کارشناســان علت بســیارى از 
ضعــف ولت هاى شــبکه هاى 

توزیع همین دستگاههاى ماینر است.

جزئیات کشف 237 ماینر از یک آپارتمان

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان از مشارکت 44 
درصدى مردم اســتان در انتخابات 28 خرداد ســال 

1400 خبر داد.
حیدرعلى قاسمى صبح شــنبه در جمع خبرنگاران در 
ستاد انتخاباتى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه رأى 
گیرى در استان اصفهان تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت، 
اظهار داشت: خوشبختانه مردم استان با بینش و فهم 

خوب سیاسى که داشتند مشارکت خوبى را از خود نشان 
دادند. وى افزود: 44 درصد از افراد واجد شــرایط رأى 
دادن در استان اصفهان در انتخابات 28 خرداد 1400 
پاى صندوق رأى آمدند. قاسمى در خصوص تخلفات 
انتخاباتى در استان اصفهان ابراز داشت: تخلف مهم و 
تأثیر گذار نداشتیم و یا اینکه اگر تخلفى بوده هنوز به 

ستاد مرکزى اعالم نشده است.

مشارکت اصفهانى ها در انتخابات؛ 44 درصد

رییس شوراى هماهنگى ســازمان هاى غیردولتى 
میــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
درخواست کرد امنیت بازار تاریخى اصفهان ارتقاء 

داده شود تا اتفاق ناگوار بازار تبریز تکرار نشود.
الیار عاصمى زاده در نامه اى به مدیر موقوفه صارمیه 
استان اصفهان متذکر شــد: بازار تاریخى و میدان 
نقش جهــان از جمله ثروت هــاى فرهنگى ایران 
و جهان بوده کــه روزانه پذیراى تعــداد زیادى از 
شهروندان و گردشــگران داخلى و خارجى است، 
ولیکن به دالیل متعددى در معرض آســیب هایى 
همچون آتش سوزى (نظیر آتش سوزى حجره هاى 

اطراف میدان در نوروز امسال) قرار دارد.
در ایــن نامه آمــده اســت: شــوراى هماهنگى 
ســازمان هاى غیردولتى میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى متشــکل از انجمن هاى حوزه 

میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى، پیرو 
ارتقاى امنیــت این آثار جهانى و بــراى جلوگیرى 
از تکرار ناگوار اتفاق بازار تبریز، درخواســت شارژ 
کپسول هاى آتش نشانى اهدایى میراث فرهنگى، 
نصب کلید محافظ جان و سیســتم اعالم حریق و 

جابه جایى مشاغل پرخطر از این محدوده را دارد.
بازار تاریخــى اصفهان تاکنــون چندین بار طعمه 
حریق شده است که آخرین بار نوروز 1400 بود و بر 
مطالبه براى اقدام فورى و جدى همه دستگاه هاى 
متولى براى ایمن سازى این میراث ارزشمند بارها 

تاکید شده است.
آتش ســوزى بازار تبریز در ســال 98 نیز به گفته 
فرماندار این شهر، به نیم درصد از مساحت کل این 
بازار آسیب رساند؛ 125 مغازه از 50 تا 100 درصد در 

این آتش سوزى آسیب دیدند.

آتش بازار تبریز به جان بازار اصفهان نیافتد

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: ثابت 
ماندن آمار مربوط به بیمــارى کووید 19 و کاهش میزان 
رعایت دستورهاى بهداشتى در استان، هشدار دهنده است.
آرش نجیمى افــزود: آمار مربوط به بیمــارى کووید 19 
به ویژه میزان بســترى و مثبت شدن تســت هاى کرونا 
استان اصفهان در چند روز اخیر ثابت مانده است و کاهش 
معنى دارى را نشــان نمى دهد. وى با بیان اینکه میزان 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى نیز در سطح جامعه نسبت 
به فروردین و اردیبهشــت امســال کاهش یافته است، 
اظهار داشت: این وضعیت و ثابت ماندن آمار کرونا کمى 

نگران کننده است.
نجیمى با اشاره به اینکه در زمان حاضر 872 بیمار داراى 
عالئم کرونا در بیمارستان هاى استان ( به جز کاشان و آران 
و بیدگل) بسترى هستند، خاطرنشان کرد: این شاخص 
در هفته گذشــته در محدوده بین 850 تا 900 نفر بود و 

کاهش نیافت.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
در شبانه روز منتهى به روز شنبه از 1183 تست کرونا در 
اســتان، 337 مورد (معادل 28 درصد) مثبت شد، تصریح 
کرد: مثبت شدن تست هاى کرونا در استان نیز در روزهاى 

اخیر در محدوده 20 تا 30 درصد باقى مانده است.
وى اضافه کرد: تعداد بیماران بدحال کرونایى بســترى 
در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان هاى استان 157 

نفر است.
نجیمى همچنین بــا بیان اینکه هفته گذشــته مقدارى 
واکسن کروناى " اســپوتنیک " تحویل دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان شــد، گفت: این واکسن ها براى تزریق 
به افرادى که دوز اول این واکسن را دریافت کرده بودند، 
آماده است. وى اظهار امیدوارى کرد که روند واکسیناسیون 

از هفته آینده در استان اصفهان سرعت بیشترى بگیرد.

ثابت ماندن آمار کرونا در اصفهان 
هشدار دهنده است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: قرار بود 
در شرایط کم آبى و خشکســالى تمام استان هاى برداشت 
کننده آب از زاینده رود، بین 25 تا 30 درصد برداشــت هاى 
خود را کاهش دهند، اما عمال این گونه نشده و برداشت ها به 

قوت خود باقى مانده است.
منصور شیشــه فروش  با اشــاره به اینکه عمــًال در پاییز، 
زمستان و بهار بارش هاى خوبى نداشتیم، توضیح داد: میزان 
بارش ها بیش از 40 درصد نسبت به میانگین بلندمدت در 
استان اصفهان و سرشــاخه هاى زاینده رود کاهش داشته 
است، از سوى دیگر دماى هوا در خرداد امسال نسبت به سال 
گذشته و میانگین بلندمدت بین 2 تا 4 درجه خرداد بیشتر و 
هوا گرمتر شده اســت که این گرما به خصوص در مناطق 
فریدونشهر و خوانسار خود را نشــان داده و وزش باد گرم و 

خشکى هوا باعث از بین رفتن رطوبت شده است.
وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر از 240 کیلومتر طول 
رودخانه زاینده رود در اصفهــان، حدود 200 کیلومتر آن به 
طور کامل خشک است، تصریح کرد: کمبود بارش موجب 
فقر پوشش گیاهى در مراتع شده است به طوریکه دامداران 

نیازمند علوفه هستند و شاهد کمبود علوفه هستیم.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان اینکه 
متاسفانه رودخانه زاینده رود طى 10 ماه گذشته خشک شده 
است، تصریح کرد: خشــکى زاینده رود باعث خشک شدن 
چاه ها فلمن و چاه هاى حریمى و همچنین کم آبى چاه هایى 
که بخشــى از آنها به تامین آب مورد نیاز شهرها کمک مى 

کرد، شد و حتى موجب افت کیفیت آب در این مناطق شده و 
چاه ها در مدار قرار نگرفته اند. شیشه فروش با اشاره به کاهش 
53 درصدى ذخیره آبى ســد زاینده رود نسبت به میانگین 
بلندمدت، اظهار کرد: متاسفانه در سال آبى جارى عمال برفى 
در باالدست نداشتیم و بارندگى ها در این منطقه 40 درصد 
کاهش داشته و تمام این شــرایط موجب شده تا آب موجود 
براى نیاز شهرها و روستا کفایت نکند و با کمبود مواجه شویم.
وى همچنین برداشت آب در باالدست رودخانه را دلیل دیگر 
کم آبى اصفهان عنوان کرد و افزود: در مسیر رودخانه که آب 
به سمت تصفیه خانه باباشیخ على جریان مى یابد، متاسفانه 

شاهد برداشت آب در اصفهان و استان باالدست هستیم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان به تعیین رئیس 
حوضه آبریز زاینده رود از سوى وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: 
با توجه به شدت بحران آبى اصفهان از رئیس حوضه آبریز 
زاینده رود درخواست داریم تا در شهرها و روستاهاى استان 
حضور یابند و همچنین بر برداشت هاى غیر مجاز استان هاى 

دیگر نظارت کند.
به گفته شیشــه فروش، قرار بود در شــرایط کــم آبى و 
خشکسالى تمام استان هاى برداشــت کننده آب از زاینده 
رود، بین 25 تا 30 درصد برداشت هاى خود را کاهش دهند، 
اما عمال این گونه نشده و برداشت ها به قوت خود باقى مانده 
اســت، بنابراین اعمال نظارت بر برداشت هاى غیرمجاز از 
زاینده رود ضرورت دارد و رئیس حوضه آبریز زاینده رود باید 

بر اجراى این قانون تاکید کند.

برداشت  دیگر استان ها از زاینده رود همچنان ادامه دارد

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان 
اصفهان گفت: با توجه به رطوبت بســیار کم 
اراضى شــرق اســتان، وزش باد به نسبت 
شدید ریزگردها را تا مناطق مرکزى به ویژه 

کالنشهر اصفهان پراکنده مى کند.
ابراهیم هنرمند اظهار داشت: آسمان بسیارى 
از مناطق در دو روز آینــده صاف پیش بینى 
مى شود و وزش باد به نسبت شدید به ویژه در 
مناطق شمالى شرقى و تا حدى مرکزى همراه 

با گردوخاك محلى است.
او افزود: اســتان هاى کرمان، سیســتان و 
بلوچستان و خراسان جنوبى در روزهاى پیش 
رو با گرد و خاك درگیر خواهند بود که مناطق 
شــرقى اصفهان نیز از این معضل مستثنى 
نیست و با توجه به رطوبت بسیار کم اراضى، 

وزش باد ریزگردها را در هوا پراکنده مى کند.
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: وزش بادهاى 
شرقى به سمت مناطق مرکزى استان سبب 
کاهش کیفیت هوا به ویژه کالنشهر اصفهان 
مى شــود و کیفیت هوا در روزهاى پیش رو 
براى گروه هاى حساس ناســالم پیش بینى 

مى شود.

شرق و مرکز اصفهان 
این هفته با گردوخاك 

درگیر است

چهار نفر از شــهروندان اصفهانــى در ترن هوایى 
شهربازى شرق اصفهان گرفتار شدند.

فرهــاد کاوه آهنگران ، اظهار کــرد: این حادثه در 
ســاعت 22 و 43 دقیقه جمعه شب به سامانه 125 
سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گزارش شــد که بالفاصله آتش نشانان از 
ایستگاه هاى 15 و 23 با همراه داشتن نردبان نجات 

به محل حادثه اعزام شدند.
وى با بیان این که در این حادثه دو مرد 36 و 37 ساله 
و دو زن 32 ساله در دستگاه ترن هوایى گرفتار شده 
بودند. سخنگوى ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان، افزود: محبوس شدگان 

حادثه با اجراى یک عملیــات ویژه و تخصصى که 
حدود 80 دقیقه طول کشید نجات یافتند.

چهارم تیرماه  امســال نیز هفت نفر بــه دلیل بروز 
مشکالت فنى در تله سیژ ناژوان اصفهان در ارتفاع 
محبوس و گرفتار شده بودند که با کمک نیروهاى 

آتش نشانى نجات یافتند.
در این حادثه با شدت گرفتن وزش باد در اصفهان و 
منطقه ناژوان و براساس قوانین مربوطه، مسووالن 
تله سیژ نســبت به تخلیه خط و تعطیلى آن تا پایان 
وزش باد اقدام کرده بودند که آنتن مخابراتى تله سیژ 
به دلیل وزش باد از کار افتاد و تخلیه مابقى سبدها با 

مشکل مواجه شد.

گرفتار شدن 4 نفر در ترن هوایى شهربازى
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رضا کیانیان در گفتگویى با موزه ســینماى ایران به 
مناسبت 29 خردادسالروز تولدش به بیان نکات جالبى 
از زندگى حرفه اى اش و آشــنا شدنش با 5 کارگردان 

مطرح سینماى ایران پرداخت. 
کیانیان با بیان اینکــه قرار بود در فیلــم «هامون» 
حضور داشته باشد، توضیح داد: یادم مى آید در دوره اى 
زنده یاد عزت ا... انتظامى بــراى داریوش مهرجویى 
بازیگر انتخــاب مى  کرد و براى نقــش على عابدینى 
در فیلم «هامون» مرا معرفى کــرده بود. مهرجویى 
به همراه انتظامى به پشت صحنه تئاتر «مى سى سى 
پى» زنده یاد حمید ســمندریان آمده بودند و بازى مرا 
آنجا دیــده بودند. انتظامى پیش زنده یاد ســمندریان 
رفته بود و درباره من و اینکه چه کســى هســتم از او 
سوال کرده بود. با من تماس گرفتند، به دفتر داریوش 
مهرجویى رفتم و با اوصحبت کوتاهى داشتیم. به من 
گفت در تئاتــر که دیدمت قدت بلندتــر بود، اما االن 
قدت کوتاه اســت و مرا نپذیرفت و مــن خیلى حالم 

بد شد. (با خنده) 
وى درباره همکارى خود با احمدرضا درویش در فیلم 
«کیمیا» نیز توضیح داد: به دفتر آقاى یشایایى براى 
صحبت با درویش براى بازى در فیلم «کیمیا» رفتم. به 
من گفت قرار بود نقش را عزت ا... انتظامى بازى کند، 
اما سر فیلمبردارى جنگ نفتکش ها رفته است و قرار 
بود طبقه اجتماعى این نقش را خودش مشخص کند، 
شما فیلمنامه را بخوانید و درباره نقش به من خبر بدهید. 
فردا دوباره به دفتر او رفتم و درباره نقش و چیزى که مد 

نظر خودم و او بود توضیح دادم و قرارداد بستیم. 

کیانیان یادآور شد: فیلم سینمایى «کیمیا» به جشنواره 
فیلم فجر رفت و من براى نقش دوم کاندیدا شــدم و 
زمانى که شب به خانه برگشتم، همسرم گفت چند پیام 
تلفنى دارم. وقتى پیام ها را چک کردم متوجه پیامى از 
طرف ناصر تقوایى شدم مبنى بر اینکه فیلم را دیده و 
از نقش من خوشش آمده است که با شنیدن این پیام 

بسیار خوشحال شدم. 
وى درباره همکارى اش با مســعود کیمیایى در فیلم 
«سلطان» نیز گفت: در آن فیلم سامان مقدم دستیار بود 
و مرا به کیمیایى معرفى کرده بود (آقاى کیمیایى مرا 
نمى شناخت). زمانى که به دفتر او رفتم هدیه تهرانى 
هم حضور داشــت و ســامان مقدم به من گفت یک 
بازیگر پیدا کردم که بسیار خوب بازى مى کند و هدیه 
تهرانى را به من معرفى کرد. از همان جا آشنا و دوست 
خانوادگى شدیم و در چند فیلم دیگر با هم بازى کردیم. 
وى ادامه داد: مســعود کیمیایى درباره نقشم در فیلم 
«ســلطان» به من گفت این نقش مانند نقش بهمن 
مفید در فیلم «قیصــر» اســت و دو صفحه دیالوگ 
به من داد، خوانــدم و تصویرى که قرار بــود درباره 
نقشــم بگیریم در اداره آگاهى بود، در مورد لباس هم 
نکته خاصى نداشــت و مى گفت همین که پوشیدى

 خوب است. 
کیانیان درباره همکارى اش با بهمن فرمان آرا نیز گفت: 
فرمان آرا مى خواست فیلم «بوى کافور، عطر یاس» را 
بسازد در آنجا هم سامان مقدم دســتیار بود که از من 
براى نقش اصلــى دعوت کردند. بــه فرمان آرا گفتم 
چیزى که درباره نقش تعریف مى کنید بیشــتر شبیه 

خودتان است. آن نقش را به آیدین آغداشلو و چند نفر 
دیگر هم معرفى کرده بود و آن ها هم نظرشان مانند من 
بود که خود بهمن فرمان آرا آن را بازى کند که در نهایت 
خودش بازى کرد و فیلم خوبى شد. «بوى کافور، عطر 
یاس» از فیلم هایى بود که جایش خالى بود و مانند یک 

نفس تازه در سینماى ایران بود. 
وى ادامــه داد: یادم مى آید به فرمــان آرا گفتم مرا از 
کجا مى شناســى و گفت از سلحشور در فیلم «آژانس 
شیشه اى» در ذهنم مانده بود که برایت در فیلم هاى 

خودم نقشى بگذارم. 
وى درباره همکارى خود با حاتمى کیا نیز گفت: ابراهیم 
حاتمى کیا را نمى شناختم، فقط فیلم هایش را دیده بودم 
و به نظرم کارگردان بسیار خوبى است. در آن فیلم آتیال 
پسیانى براى حاتمى کیا بازیگردانى و انتخاب بازیگر 
انجام مى داد، فیلمبردارى این فیلم کمى به تاخیر افتاده 
بود و پسیانى تئاترى داشــت که باید به هلند مى رفت 
و کارگردان هــم گفته بود باید یکــى را جاى خودت 
بگذارى و پسیانى به او گفته بود رضا کیانیان مناسب 
است و مشخصات مرا داده بود؛ حاتمى کیا قبول نکرده 
بود و گفته بود او فیلسوف است و دائم مى خواهد با من 
بحث کند (مقاالتــم را در مجالت خوانده بود). زمانى 
بود که من زیاد مى نوشــتم که چرا فیلــم را به عنوان 
فیلم نقــد نمى کنند و به عنوان پیام نقل مى شــوند و 
همچنیــن مقاالتى درباره تئورى هــاى بازیگرى که 
در جواب آتیال پســیانى گفته بود بدین شکل نیست، 
خودش متفاوت اســت و از من دعوت کردند و بازیگر

 آن فیلم شدم. 

یک بازیگر سینما و تلویزیون گفت: متاسفانه کرونا تمام مسائل زندگى و اجتماعى را بهم ریخته و شرایط کار کردن هم به تبع آن سخت و طاقت فرسا شده است. یقینا این 
شرایط پایدار نیست و آرام آرام با واکسیناسیون سراسرى که شروع شده آرامش بر مى گردد.

رابعه مدنى پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: قرارداد ســریال «از سرنوشت 4» را بسته ام و منتظر هستم تصویربردارى سکانس هاى مربوط به 
بازى من آغاز شود.

بازیگر سریال وضعیت سفید پیرامون خطرات کرونا در پشت صحنه آثار تصویرى ابراز کرد: یکى دو پیشنهاد دیگر هم داشتم که به دلیل اپیدمى کرونا رد کردم. کرونا تعارف 
ندارد و باید تا جایى که مى شود فعالیت هاى خود را محدود کرد. براى من با وجود سن باال و دیابت این شرایط سخت تر هم هست و باید بیشتر مراقبت کنم تا خدایى نکرده 

براى اطرافیان دردسرى ایجاد نکنم. خدایى نکرده یک نفر در گروه مبتال شده باشد همه را درگیر مى کند و خیلى وقت ها هم شاهد بودیم که برخى با وجود رعایت 
تمامى نکات بهداشتى به کرونا مبتال شدند.

بازیگر سریال «خانه اجاره اى» با تاکید بر این موضوع که باید در شرایط سخت هم روحیه خود را حفظ کرد افزود: روحیه خیلى باالیى در کار دارم و از 
جوانان هم بیشتر فعالیت مى کنم. این روحیه من است و از سر کار بودن بسیار لذت مى برم. من براى دستمزد بازى نمى کنم و دوست دارم با اشخاص 

و دوستان در تماس باشم. بزرگ ترین مسائل را انسان از اجتماع مى آموزد و این حضور داشتن ها براى من هم بسیار مفید و آموزنده است.
بازیگر سریال «تعبیر وارونه یک رویا» بیان کرد: در کنار دیدن سریال ها و برنامه تفریحى در این روز ها مى توان برنامه هاى آموزنده را هم از تلویزیون 

تماشا کرد. تقریبا یک سال و نیم است که خانه نشین شدم و به علت کرونا فعالیتى در زمینه بازیگرى نداشتم. این مدت فرصتى بود تا برنامه هایى 
که دوست دارم را ببینم. من از بینندگان پیگیر برنامه ها و سریال هاى صدا و سیما هستم و هر روز دنبال مى کنم. یکى از برنامه هاى خیلى 

خوبى که در ایام کرونا نگاه کردم با اجراى منصور ضابطیان بود که بسیار آموزنده، مفید و سرگرم کننده بود.

ناگفته هاى رضا کیانیان از ورود به پروژه هاى 5 کارگردان مشهور سینماى ایران

مهرجویى به من گفت قدت کوتاه شده!

تازه ترین قســمت از «همرفیق» با اجراى شــهاب حسینى، 
میزبان رحیم نوروزى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بود که 
به همراه امین زندگانى (رفیقش) در این برنامه حاضر شده بود.

در بخشى از این برنامه که شامگاه پنجشنبه 27 خرداد در شبکه 
نمایش خانگى در دســترس قرار گرفت، شــهاب حسینى به 
شباهت جانى دپ، بازیگر سرشناس آمریکایى به رحیم 

نوروزى اشاره کرد.
این مجــرى خطــاب به حاضــران در 
اســتودیوى ضبط برنامه «همرفیق»، 
پرســید: «آیا با دیــدن جانى دپ در 
فیلم هایش، یــاد رحیــم نوروزى 

نمى افتید؟»
حســینى در ادامه گفــت: «از این 
به بعد وقتى فیلم هــاى جانى دپ 
را مى بینید، دقت کنیــد تا متوجه 
شباهت رحیم نوروزى به این بازیگر 
بشوید. رحیم، عالوه بر شباهت، با 
همان قدرت جانــى دپ هم بازى 

مى کند.»
رحیم نوروزى هم در پاسخ به شهاب 
حسینى، به شوخى گفت: «مى گویند 
آن بنده خدا، نان شباهت به من را مى خورد.»

ن هم به تبع آن سخت و طاقت فرسا شده است. یقینا این 

ام و منتظر هستم تصویربردارى سکانس هاى مربوط به 

هم داشتم که به دلیل اپیدمى کرونا رد کردم. کرونا تعارف 
ت تر هم هست و باید بیشتر مراقبت کنم تا خدایى نکرده

قت ها هم شاهد بودیم که برخى با وجود رعایت 

: روحیه خیلى باالیى در کار دارم و از 
 نمى کنم و دوست دارم با اشخاص 

ر مفید و آموزنده است.
مه هاى آموزنده را هم از تلویزیون 

ت فرصتى بود تا برنامه هایى
ى از برنامه هاى خیلى 

رابعه مدنى: براى دستمزد بازى نمى کنم

کوئنتین تارانتینو در اظهارنظرى مشــهور گفته است که او قصد 
دارد پس از ســاختن دهمین فیلم خود بازنشسته شود اما چرا این 
کارگردان صاحب سبک و نامى چنین تصمیمى گرفته و آیا واقعًا 

پس از ساخت فیلم دهم دست از فیلمسازى خواهد کشید؟ 
کوئنتین تارانتینو به لطــف روایت غیرمتداول 
و سبک بصرى خاص خود و همچنین گشاده 
دستى اش در به تصویر کشیدن خشونت توانسته 
به جایگاه خاصى در ســینما دست یابد. اگر چه 
برخــى او را به خاطر نمایش خشــونت عریان 
نقد مى کننــد اما این خشــونت را مى توان در 
کلیت داستان قابل دفاع دانســته و بخشى از 
داستان هاى کلى دانســت که او دوست دارد 

روایت کند.
دوران فعالیت هنــرى کوئنتیــن تارانتینو به 
عنوان فیلمساز در ســال 1992 با فیلم جنایى 
سگ هاى انبارى آغاز شــد که مخاطبان را با 
سبک نویسندگى و شــخصیت پردازى خاص 
وى آشنا کرد، سبکى که پیشقراول فیلم هاى 
آینده این کارگــردان نامى شــد. در حالى که 

سگ هاى انبارى توسط منتقدان و ســینماروها مورد استقبال و 
تمجید قرار گرفت و به عنوان یک فیلم مستقل کالسیک شناخته 
مى شود، مشــهورترین و موفق ترین کار تارانتینو دو سال بعد و با 
فیلم داستان هاى عامه پسنداتفاق افتاد، یک فیلم جنایى دیگر که 

داستان آن به شــکل روایت غیرخطى رخ مى داد. از آن زمان به 
بعد، تارانتینو ژانرهاى مختلفى را امتحان کرده است، از جمله ژانر 
هنرهاى رزمى، ژانر وسترن و حتى نسخه هاى آلترناتیوى از تاریخ 

را روایت کرده است.

اما وى همیشه گفته اســت که بیش از 10 فیلم نخواهد ساخت و 
دهمین فیلم پایان کار او در ســینماى هالیوود خواهد بود. قول او 
براى پایان فیلمسازى پس از ســاخت فیلم دهم موضوع تازه اى 
نیست و هر بار که فیلم جدیدى از او اعالم شده و ساخته مى شود، 

بحث قول معروف تارانتینو بار دیگر نقل محافل مى شود. به همین 
دلیل برنامه 10 فیلمى او بارها مورد پرسش قرار گرفته و حتى برخى 
آن را یک حقه بازاریابى براى جلب توجه و ایجاد انتظار و حساسیت 
براى فیلم هاى آینده وى دانسته اند. اگر چه این برنامه به جلب توجه 
بیشتر به فیلم هاى تارانتینو نقش داشته است اما 
تارانتینو عجیب و غریب از قبل دالیل خود براى 
کناره گیرى از فیلمسازى پس از ساختن فیلم 
دهم را بیان کرده است و همه چیز به میراث او باز 
مى گردد. تارانتینو هیچگاه از صحبت در مورد 
میراثى که مى خواهد در سینما داشته باشد ابایى 
نداشته است و به عنوان یک شخص به شدت 
شیفته سینما، بسیارى فیلمسازان را نام برده و 
گفته است که نمى خواهد دوره کارش در سینما 
شبیه این فیلمسازان باشد. براى تارانتینو، کیفیت 
کار کارگردان با گذشت زمان افت مى کند و به 
همین دلیل او مى خواهد تا زمانى که هنوز در اوج 
قرار دارد بازنشسته شود و به نظر خودش 10 فیلم 

براى رسیدن به این هدف عدد مناسبى است.
تارانتینو در مصاحبه اى در این باره گفته شاید او 
مى بایست با فیلم روزى روزگارى در هالیوود به فعالیت فیلمسازى 
خود پایان مى داد و بدین ترتیب مى توانست مطمئن باشد که آخرین 
فیلم او فیلمى موفق و پرفروش بوده اما بدون شک او هنوز ایده هاى 

زیادى براى به اشتراك گذاشتن با مخاطبان سینما دارد.

تازه ترین قســمت از «همرفیق»
میزبان رحیم نوروزى، بازیگر سین
به همراه امین زندگانى (رفیقش) د
پ در بخشى از این برنامه که شامگاه
نمایش خانگى در دســترس قرار
شباهت جانى دپ، بازیگر س
نوروزى اشاره کرد
این مجــرى
اســتودیوى

پرســید:
فیلم هایش
نمى افتید
حســین
به بعد و
را مى بی
شباهت
بشوید.
همان ق
مى کند.
رحیم نور
حسینى، به
آن بنده خدا، نان

رحیم نوروزى: «جانى دپ»
 نان شباهت به من را مى خورد!

چرا «تارانتینو» مى خواهد بازنشسته شود؟

محمود محمودى تهیه کننده «دست فرمون» از تولید 
این مسابقه اتومبیلرانى و تغییرات آن با اجراى کامران 

تفتى خبر داد.
مسابقه تلویزیونى «دســت فرمون» به کارگردانى 
مســعود صنم و تهیه کنندگى محمــود محمودى، 
مســابقه اى در حوزه اتومبیلرانى است که تاکنون 2 

فصل از آن روى آنتن شبکه نسیم رفته است.
محمود محمودى تهیه کننده این مسابقه اتومبیلرانى 
درباره فصل ســوم که به تازگى اخبارى از پخش آن 
اعالم شده است، گفت: درحال حاضر مشغول تولید 
فصل سوم هستیم که در این فصل، «دست فرمون» 
فراتر از پیست مســابقه خود در تهران مى رود و کل 

ایران را با خود همراه مى کند.
به گفته این تهیه کننده، فصل ســوم این مســابقه 
اتومبیلرانى در 52 قســمت و با اجراى کامران تفتى 

مقابل دوربین مى رود.
تهیه کننده «دست فرمون» با اشاره به اینکه در حال 
حاضر در مراحل اولیه پیش تولیــد قرار دارند، عنوان 

کرد: فصل سوم «دست فرمون» فراتر از پیست تهران 
درحال تولید اســت و ما همه تالش خود را مى کنیم 
که این مســابقه را تا آخر تابستان به پخش برسانیم. 
االن نیز درحــال انجام تغییراتى در پیســت و دکور 
مسابقه هستیم و قرار است سراغ لوکیشن هاى جدید 

نیز برویم.
محمودى در پایان بیــان کرد: از هفتــه اول تیرماه 
ضبط این مسابقه شروع مى شــود با این تفاوت که 
در فصل هاى گذشته، مســابقه در تهران بود و همه 
شــرکت کنندگان از شــهرهاى مختلف ایران براى 
مسابقه در پیست «دست فرمون» به تهران مى آمدند، 
اما حاال کمى زاویه دوربین هاى ما تغییر کرده و قرار 
است از پیست خارج شــود و نقاط مختلفى از ایران را 

ضبط کند.
فصل نخســت این مســابقه اتومبیلرانى که یکى از 
بزرگترین برنامه میدانى تلویزیون به حساب مى آید، 
سال 98 با اجراى کامبیز دیرباز و فصل دوم آن شهریور 

99 با اجراى کامران تفتى از شبکه نسیم پخش شد.

محسن کیایى پس از اینکه به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بسترى شده بود، مرخص شد.
این بازیگر سینما و تلویزیون 23 خرداد به دلیل ابتال به کرونا و درگیرى ریه در بیمارستان بسترى شده 

بود و حاال امروز در صفحه اینستاگرامى خود خبر از ترخیصش از بیمارستان داده است.
او در یک پست اینستاگرامى ضمن تشکر از همه کسانى که در این بیمارى کنار او بودند نوشت: «از 
بیمارستان مرخص شدم و ادامه کار درمانم در خونه انجام میشه، خوشحالم از داشتن تک تکتون، 

به امید روزى که همه ایرانیان عزیز واکســن بزنــن و این کمترین حق همه 
ماست، درد بدیست امیدوارم گرفتارش نشــید.» این بازیگر یک هفته 

پس از ابتالى مصطفى کیایى به کووید 19، به کرونا مبتال شد و در 
بیمارستان نیکان تحت نظارت پزشکى قرار گرفت.

ر

 کرونا در بیمارستان بسترى شده بود، مرخص شد.
یل ابتال به کرونا و درگیرى ریه در بیمارستان بسترى شده 

از ترخیصش از بیمارستان داده است. خبر د
ز همه کسانى که در این بیمارى کنار او بودند نوشت: «از 
م در خونه انجام میشه، خوشحالم از داشتن تک تکتون، 

ــن بزنــن و این کمترین حق همه 
شــید.» این بازیگریک هفته 

1، به کرونا مبتال شد و در 
ر گرفت.

محسن کیایى از بیمارستان مرخص شد
تهیه کننده «کودك شــو» از مشخص نبودن زمان تولید 

سرى پنجم این برنامه خبر داد.
برنامه «کودك شو» که پس از پخش چهار سرى از آن در 
شبکه نسیم، به گفته تهیه کننده آن قرار بود به سرى پنجم 
برسد و با ساختارى جدید مهمان خانه هاى مردم شود، حال 

هیچ خبرى از تولید آن در دست نیست.
رضا نصیرى تهیه کننده این مسابقه تلویزیونى درباره سرى 
پنجم «کودك شو» گفت: هنوز صحبتى مبنى بر ساخت 
و تولید سرى جدید با شبکه انجام نشده است و نمى دانیم 
اصال عالقه اى براى ساخت سرى پنجم وجود دارد یا خیر.

به گفته این تهیه کننده، اگر قرار باشد سرى پنجمى در کار 
باشــد حتما با تغییرات زیادى روبه رو مى شود مانند تمام 
آن قســمت هایى که تا این لحظه روى آنتن رفته اند و در 
هر ســرى با حفظ شاکله اصلى مسابقه شــاهد تغییراتى 

نیز بودیم.
نصیرى در پایــان درباره جدیدتریــن فعالیت خود گفت: 
درحال حاضر مشغول تولید پروژه اى دیگر هستم که آن 
هم به شکل یک مسابقه براى تلویزیون طراحى شده است 

و به زودى اخبار تکمیلى آن منتشر مى شود.
آخرین فصل «کودك شو» به تهیه کنندگى رضا نصیرى 

و با اجراى حمید گودرزى در نوروز 1400 شنبه تا سه شنبه 
ساعت 23 روى آنتن شبکه نسیم رفت.

زمان تولید سرى جدید «کودك شو» مشخص نیست

«دست فرمون» از پیست خارج مى شود
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رسانه هاى پرتغالى از چند روز گذشته در خصوص انتقال 
«پیام نیازمند» از سپاهان به باشگاه پورتیموننزه خبر دادند.

اوجوگو و آبوال، روزنامه هــاى معتبر پرتغال گزارش دادند 
که گلر ایرانى قرار است راهى ســطح فوتبال این کشور 
شــود و پس از عابدزاده دومیــن دروازه بــان ایرانى این 

رقابت ها نام گیرد.
آبوال در گزارش خود نوشــت که قرارداد نیازمند سه ساله 
اســت و بند فســخ این بازیکن 20 میلیون یورو گزارش 

شده است.
هر چند خبر پیوستن پیام نیازمند به پورتیموننزه در زمان 
حضور او در بحرین منتشر شد و گلر ســپاهانى ها بدون 
تکذیب یا تأیید این مذاکــرات اعالم کرد که توجهش به 
دیدارهاى تیم ملى ایران است، اما اکنون به نظر مى رسد که 

خبر حضور او در پرتغال بیش از هر زمان دیگرى جدى شده 
باشد و باید نیازمند را در فصل آینده، با لباس پورتیموننزه 

ببینیم.
در همین حال پیام نیازمند در خصــوص صعود تیم ملى 
فوتبال به مرحله بعدى مسابقات مقدماتى جام جهانى با 
وجود فشارها و استرس هاى زیاد، اظهار داشت: همه شرایط 
را مى دانند. AFC از همه لحاظ به نفع رقبا کار کرد. با توجه 
به نتایج دور رفت، محکوم به برد بودیم. تک تک بچه ها و 
کادر فنى واقعا غیرت گذاشتند. شرایط سختى در بحرین 
داشتیم. گرما وحشتناك بود و زمین هم کیفیت نداشت ولى 
بچه ها با این شرایط کنار آمدند و توانستیم از این بازى هاى 

سخت سربلند بیرون بیاییم.
دروازه بان ملى پوش سپاهان در مورد اینکه بعد از بازى با 

هنگ کنگ انتقاداتى علیه احســان حاج صفى مطرح شد 
اما پس از آن، پاس گل حاج صفى زمینه ساز پیروزى مقابل 
عراق شــد، گفت: او نیازى ندارد خودش را از لحاظ فنى به 
کسى ثابت کند. همه احسان حاج صفى را مى شناسند و قبول 
دارند. مى دانند چه کیفیتى دارد و مى تواند الگویى براى تک 
تک بچه هاى تیم ملى باشد. اصًال صحبت هاى رنگى در تیم 
ملى مطرح نیست و همه با قدرت به کارشان ادامه مى دهند.

نیازمند در مورد مسیر قهرمانى ســپاهان در لیگ برتر و 
جام حذفى عنوان کرد: شــرایط خیلى سخت است. در دو 
هفته آینده باید دو بار به اهواز برویم و در گرماى شــدید 
این شهر بازى کنیم اما در کل دلم خیلى روشن است. تیم 
خیلى خوبى داریم. ان شاءا... با دست پر و قهرمانى فصل 

را تمام کنیم.

گلر سپاهان در آستانه انتقال به 
لیگ پرتغال 

رسانه هاى پرتغالى مطرح کردند

کاپیتان ذوب آهن مى گوید حیف است ذوب آهن در اینجاى جدول قرار 
داشته باشد و استحقاقش را دارد خودش را از منطقه سقوط جدا کند.

قاسم حدادى فر درباره وضعیت مصدومیتش اظهار کرد: پس از اینکه 
مصدومیت شدیدى برایم به وجود آمد عمل کردم و اکنون حدود یک 
ماه و نیم است که دارم فیزیوتراپى ام را انجام مى دهم و امیدوارم هرچه 
سریع تر سالمتى ام را به دست بیاورم و بتوانم بازى کنم. تمام تالشم 

را دارم انجام مى دهم تا براى تیمم بازى کنم و در کنار تیمم باشم.
او درباره شرایط این روزهاى ذوب آهن گفت: واقعا شرایط مان خوب 
نیست و خطر سقوط ما را تهدید مى کند. امیدوارم هر چه سریع تر تیم به 
شرایط خوبى برسد. تیم مان این روزها دارد تمرینات خوبى را پشت سر 
مى گذارد و باتوجه به بازى هاى داخل خانه مان بتوانیم نتیجه دلخواه 
را به دست آوریم. حیف است ذوب آهن در اینجاى جدول قرار داشته 
باشد و استحقاقش را دارد خودش را از منطقه سقوط جدا کند. مطمئنم 
با کمک کادرفنى، بازیکنان و هواداران هرچه زودتر از منطقه سقوط 

خارج مى شویم.
کاپیتان ذوب آهن درباره راى صادره به سود سایپا که باعث قرار گرفتن 
ذوب آهن در منطقه سقوط شده است، گفت: امیدواریم این راى تغییر 
کند، چون همین ماجرا در بازى خودمان مقابل ماشین سازى اتفاق 
افتاد که تیم حریف چند دقیقه بــا 12 بازیکن بازى کرد اما آنها فقط 
جریمه شدند و امیدوارم راى کمیته اســتیناف برگردد. شرایط همه 

تیم ها باید برابر باشد.
او درباره شایعاتى مبنى بر اینکه باشگاه ذوب آهن در صورت سقوط این 
تیم دیگر تیمدارى نمى کند، بیان کرد: این شایعات اصال صحت ندارد 
و حتى حرف از سقوط براى باشگاهى مثل ذوب آهن جالب نیست و 
امیدوارم با یک برنامه ریزى دقیــق و منطقى هرچه زودتر از منطقه 

سقوط خارج شویم. 
حدادى فر درباره زمــان خداحافظى اش از فوتبال گفــت: من ابتدا 
تصمیمم را گفته بودم کــه از فوتبال خداحافظى کنم اما مصدومیت 
شرایطم را خیلى سخت کرد و دوست دارم در زمین فوتبال خداحافظى 
کنم. تمام تالشم را دارم انجام مى دهم تا دوباره برگردم و تا آنجایى که 

بتوانم براى تیمم مثمرثمر باشم.

مدیرعامل ذوب آهن در مورد وضعیت رأى بازى سایپا - پیکان که 
هنوز از سوى کمیته استیناف اعالم نشده گفت: رأى کمیته استیناف 
در مورد این بازى روى جدول تأثیرگذار است و براى ما مهم است 
که هر چه زودتر بدانیم قرار است چه تصمیمى گرفته شود چرا که 
ممکن اســت روى عملکرد تیم تأثیر بگذارد ولى نمى دانم چرا در 
صدور رأى تعلل مى کنند. متأسفانه رسیدگى به امور اینچنینى در 
فوتبال ما همیشه با تعلل و تأخیر زیاد انجام مى شود. شکایت ما از 
مهدى پور حدود یکسال شده که بالتکلیف باقى مانده و این پرونده 
هم یکى مثل سایر پرونده هاست و اعتراض و پیگیرى هم متأسفانه 

هیچ فایده اى ندارد.
مجتبى فریدونى در مورد شــایعاتى مبنى بــر صحبت با بازیکنان 
این تیم هم عنوان کرد: من هم شنیده ام که از چند باشگاه از جمله 
استقالل با برخى از بازیکنان ما صحبت شده است. البته نمى دانم این 
موضوع صحت دارد یا نه و باشگاه استقالل هم ماجرا را تکذیب کرده 
است. نیم فصل هم صحبت از این بود که باشگاه استقالل با یکى از 
بازیکنان ما صحبت کرده است. به هر حال ما طبق نظر کادرفنى و 
اعالم نیازى که به ما مى شود با بازیکنانى که در پایان فصل قرارداد 
ندارند به زودى براى تمدید وارد صحبت خواهیم شد و همه تالش ما 

این است که نفرات مورد نظر کادرفنى را حفظ کنیم.

امید نورافکن در دیدار دوستانه سپاهان برابر آلومینیوم اراك پس 
از چند هفته غیبت دوباره به میدان رفت.

مدافع چپ تیم فوتبال ســپاهان در لیگ بیســتم، حتى دوز اول 
واکســن کرونا را نیز دریافت کرده بود و یکى از بازیکنان مدنظر 
دراگان اسکوچیچ براى چهار دیدار تیم ملى مقابل هنگ کنگ، 
بحرین، کامبوج و عراق بود، ولــى در دقایق پایانى آخرین دیدار 
تیمش مقابل مس رفسنجان با اینکه روز خیلى خوبى را پشت سر 
گذاشت و یکى از 5 گل تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند، با 
مصدومیت از ناحیه مچ پا روبرو شد تا حضور در این چهار مسابقه 

را از دست بدهد. 
نورافکن اما با روحیه خوبى نسبت به این بدشانسى واکنش نشان 
داد و ریکاورى براى بازگشــت به فوتبال را خیلى زود آغاز کرد و 
پس از اینکه با تشخیص پزشکان در دو مسابقه تدارکاتى طالیى 
پوشان در تهران مقابل صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان حاضر 
نبود، سرانجام در آخرین دیدار تدارکاتى مقابل آلومینیوم اراك 45 
دقیقه بازى کرد تا پیش از دیدار سرنوشــت ساز ششم تیرماه در 

ورزشگاه فوالد آره نا در دسترس محرم نویدکیا باشد.

پرسپولیسى ها تساوى سپاهان در دو بازى دوستانه را سوژه خود 
کرده اند.

ســپاهان اصفهان در آخرین بازى تدارکاتى خود پیش از شروع 
لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراك به تساوى 2 بر 2 رسید. شاگردان 
نویدکیا چندى پیش هــم مقابل مس رفســنجان در یک بازى 
دوستانه به تساوى رســیدند؛ این در حالى است که در لیگ برتر 
سپاهان هر دو تیم آلومینیوم اراك و مس رفسنجان را با گل هاى 

زیاد شکست داده بود.
پرسپولیســى ها که پیش از این دو برد سپاهان را مشکوك تلقى 
کردند با تساوى زردپوشان مقابل این دو تیم در بازى هاى دوستانه 
بار دیگر ادعاى قبلى خود را تکرار کرده و معتقدند نتایج دو بازى 
سپاهان در لیگ برتر مقابل این دو تیم طبیعى و عادى نبوده است و 
ظاهراً بازى دوستانه براى این دو تیم اهمیت بیشترى دارد که مس 
رفسنجان و آلومینیوم جدى تر بازى کرده و به تساوى رسیده اند!

حیف است ذوب آهن 
پایین جدول باشد

حدادى فر:

بالتکلیفى شکایت ذوب آهن 
از مهدى پور  

بازگشت امید طالیى پوشان 
به میادین

پرسپولیس 
و تکرار ادعاى قبلى  

فوالد و سپاهان؛ 2 مالقات در 14 روز، هر 2 در اهواز

پایان کار کریم 
در تیم ملى ایران؟!

آزمون در بین نامزدهاى 
بهترین بازیکن ماه آسیا

فوالد و سپاهان در روز 10 تیر ماه در لیگ برتر بازى مى کنند و 2 هفته بعد در جام حذفى هم به مصاف هم خواهند رفت،  هر 2 بازى در اهواز برگزار خواهد شد.
شرایط بازى فوالد و سپاهان بسیار شبیه شرایط بازى استقالل و ذوب آهن است که به فاصله چند روز هم در لیگ برتر و هم 

در جام حذفى به مصاف هم رفتند. در آن شرایط هم هر 2 بازى در تهران برگزارشد.
در بازى هاى مورد اشــاره ابتدا در روز 8 اردیبهشــت اســتقالل در تهــران و در لیگ بیســتم 2-0 به

 ذوب آهن باخت و 11 روز بعد در تهران برابر ذوب آهن برنده شــد و به دور یک چهارم نهایى جام حذفى 
پاى گذاشت.

در بازى ســپاهان برابر فوالد هم ابتدا دو تیم در روز 10 تیر ماه در لیگ برتر با هم بازى دارند و سپس دو 
هفته بعد سپاهان بار دیگر به اهواز بر مى گردد تا در جام حذفى با تیم فوتبال فوالد بازى کند.

روز 24 تیر ماه در دیگر بازى هاى جام حذفى تیم هاى پرسپولیس و استقالل هم برابر هم به میدان خواهند 
رفت. ملوان - خیبر و آلومینیوم - گل گهر هم دو بازى دیگر این روز است که تکلیف یک چهارم نهایى جام 

حذفى را روشن مى  کند.

با شایعه جدایى دراگان اسکوچیچ از تیم 
ملى، کار کریم باقــرى در تیم ملى 
ایران به عنوان مربى نیز احتماال به 

پایان خواهد رسید.
کریم باقرى که پس از بازگشت 
تیم ملى در تمرین پرســپولیس 
حضور پیدا نکرده بود، روز جمعه 
در ورزشگاه شهید کاظمى آفتابى 
شد. مربى سرشناس پرسپولیس با 
انگیزه زیادى هــم در کنار بازیکنان 

قرمزپوش تمرین کرد.
این درحالى بود که در تمرین پرسپولیس نیز 
زمزمه هایى شنیده شد مبنى براینکه احتماًال 
این پایان همکارى کریم باقرى با تیم ملى 
ایران بوده اســت. دراگان اســکوچیچ به 
توصیه برانکو و دوستان براى کنترل ملى 
پوشان سرشــناس از کریم باقرى دعوت به 

عمل آورد که او را در منامه یارى کند. 
دستیار یحیى گل محمدى هم با اجازه باشگاه 
پرســپولیس و ســرمربى این تیم به کمک تیم 
ملى شــتافت و حاال درصورت کنار رفتن دراگان 
اسکوچیچ، او نیز از کادرفنى تیم ایران جدا خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا از جمع بهترین بازیکنان 
رونمایى کرد و سردار آزمون که در بازى هاى ملى 
درخشــان ظاهر شــد در جمع بهترین ها آسیا قرار 

گرفت.
AFC نوشت که تیم ملى ایران وقتى آزمون را 

در خط حمله دارد نگرانى از بابت گلزنى 
نباید داشته باشد. ســتاره زنیت در تیم 
اسکوچیچ درخشان ظاهر شد و توانست 
در بازى هاى حســاس مقابل بحرین و 

عراق گلزنى کند.
نامزدهاى کنفدراسیون فوتبال آسیا براى 
بازى هاى ملى به شرح زیر است:  محمود 
المواس – سوریه،  وو لى – چین، هرى 
اسکوتار – استرالیا، سردار آزمون - تیم 
ملى کشورمان، ســالم الدوسارى - 
عربستان ســعود، عبدا... فواض – 
عمان،  تاکومى مینامینو – ژاپن،  
على مبخوت – امارات و ســون 

هئونگ مین - کره جنوبى. 

2 بازیکن جدا شده تراکتور نامه فســخ قرارداد خود را به باشگاه 
فرستادند.

تیم فوتبال تراکتــور باید امروز در دیدار ســوپرجام فوتبال ایران 
به مصاف پرســپولیس برود و بازیکنان این تیم آماده این دیدار 

مى شوند.
در آستانه این دیدار مهم، دو بازیکن جدا شــده تراکتور هم نامه 
رسمى فسخ قرارداد خود را به باشگاه ارسال کرده تا جدایى آنها از 

این تیم شکل رسمى به خودش بگیرد.
مسعود شجاعى و اشکان دژاگه که این روزها در ایران نیستند به 
طور همزمان نامه فســخ قرارداد خود را به باشگاه ارسال کرده تا 
جدایى این دو بازیکن شکل رســمى به خود بگیرد. یک نسخه از 

این فسخ قرارداد هم به سازمان لیگ ارائه شده است.
گفته مى شود این اتفاق با موافقت محمدرضا زنوزى، مالک باشگاه 
صورت گرفته است. شجاعى در حال حاضر در آمریکا حضور دارد و 

دژاگه هم در آلمان است.

نامه فسخ قرارداد شجاعى و 
دژاگه به  تراکتور رسید

در
با ش

ان
قرمزپو
این درح
زمزمه ه
این پایا
ایران
توصیه
پوشان س
عمل آورد
دستیار یحی
پرســپولیس
ملى شــتافت
اسکوچیچ، او نیز

کن ماه آسیا
جمع بهترین بازیکنان 
 که در بازى هاى ملى 
مع بهترین ها آسیا قرار 

ن وقتى آزمون را 
 بابت گلزنى 
یت در تیم 
 و توانست 
ل بحرین و 

ل آسیا براى 
ت:  محمود 
ین، هرى 
ون -تیم
سارى -
–ض–
ژاپن،  
ون 
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یک مطالعه جدید نشان مى دهد که سرماخوردگى عادى 
مى تواند سیستم ایمنى بدن را فعال کند و نقش حفاظتى در 

مقابل کروناویروس داشته باشد.
محققان دانشگاه ییل آمریکا دریافتند ویروسى که به طور 
مکرر باعث سرماخوردگى مى شود، یک پاسخ ایمنى ایجاد 
مى کند که ممکن است از گسترش کروناویروس در همان 

بیمار جلوگیرى کند.
نتایج نشان داد که ویروس هاى سرماخوردگى ممکن است 
یک نقطه شروع براى درمان بالقوه کووید 19 باشد و بینش 
جدیدى در مورد نحوه تعامل ویروس هــا ارائه مى دهد. به 
هر حال زمان بندى مهم است و محققان هشدار مى دهند 

که چنین درمانى باید بالفاصله پس از آلوده شدن بیمار به 
ویروس استفاده شود. عالئم شــایع سرماخوردگى به طور 
معمول خفیف هستند و درمان هاى زیادى براى این ویروس 
وجود ندارد، به این معنى که افراد براى غلبه بر سرماخوردگى 

خود به سیستم ایمنى بدن خود اعتماد مى کنند.
محققان ییل قبًال دریافته بودند که چنین واکنش ایمنى ناشى 
از سرماخوردگى مى تواند از افراد در برابر آنفوالنزا محافظت 
کند، بنابراین آنها مى خواستند به دنبال محافظت مشابه در 

برابر کووید 19 باشند.
از اینرو محققان درصدد آن هستند براى درمان کووید 19 از 

یک پاسخ ایمنى ناشى از سرماخوردگى استفاده شود.

آژانس دارویى اروپا اعالم کرد کشورهاى عضو اتحادیه 
اروپا ملزم به استفاده از تمام انواع واکسن هاى موجود براى 
مقابله با همه گیرى ویروس کرونــا و بیمارى کووید19 

هستند.
در بیانیه این نهاِد تنظیم کننده مقررات دارویى در اروپا، 
ضمن اشاره به لزوم اســتفاده از گزینه هاى متنوِع مورد 
تایید و در دسترس براى واکسیناسیون شهروندان علیه 
ویروس تاکید شده که هنوز براى مشخص کردن بهترین 

نوع واکسن زمان خیلى زودى است.
این بیانیه در حالى منتشر شده که چندین کشور اروپایى 
تصمیم گرفته اند به دلیل گزارش هایى دال بر تایید عوارض 

جانبى جدى از جمله خون لختگى، استفاده از واکسن هاى 
موسوم به «ناقل ویروسى» نظیر جانسون اندجانسون یا 

آسترازنکا را متوقف یا به سنین خاص محدود کنند.
برخى دیگر از واکســن هاى کرونا نظیر مدرنا بر اساس 
فناورى «پیام رســان آراِن اِى» ســاخته و تولید شده اند 
و برخى کشــورهاى اروپایى تمایل به اســتفاده از این 
محصوالت دارند. مسئول راهبرد واکسیناسیون در آژانس 
دارویى اروپا در این زمینه مى گوید: ما هنوز با همه گیرى 
بیمارى کووید دســت و پنجه نرم مى کنیم و بسیار مهم 
اســت که از همه گزینه هایى که براى واکسیناســیون 

شهروندان در اختیار داریم،  استفاده کنیم.

سرما بخورید تا
 کرونا نگیرید!

فراخوان اتحادیه اروپا به 
استفاده از واکسن هاى موجود

واکسن روسى
 اثر منفى ندارد

   فارس | آژانس فدرال دفاع از حقوق مصرف کننده 
روسیه مى گوید: واکسن هاى روسى علیه ویروس کرونا 
آزمایش هاى الزم را براى ارزیابـى تأثیر آنها بر توانایى 
فرزندآورى گذرانده اند و هیچ پیامد منفى مشخص نشده 
است. هیچ مدرکى وجود ندارد که نشان دهد هر واکسنى 
از جمله واکسن کرونا ویروس، مى تواند بر بارورى زنان یا 
مردان تأثیر بگذارد. این آژانس همچنین تصریح کرد که 
پس از واکسیناسیون علیه ویروس کرونا، نباید از باردارى 
اجتناب شـود و توضیح داد که هیچ یک از واکسن هاى 
کووید 19 بر DNA انسـان تأثیـر نمى گـذارد و با آن 

ارتباط برقرار نمى کند.

حمله ویروس هندى
 به مسکو 

   ایرنا | سرگئى سابیانین شـهردار مسکو اعالم کرد 
که تقریبا 90 درصد افرادى که در پایتخت روسیه به کرونا 
مبتال شـده اند، با ویروس هنـدى به این بیمـارى ابتال 
یافته اند. معاون سـتاد مقابلـه با کرونا در دولت روسـیه 
به شـبکه اول تلویزیون روسـیه گفت: بر اساس آخرین 
اطالعات دریافتى، 89/3  درصد افراد مبتال به کرونا در 
مسکو، با ویروس دلتا که به ویروس هندى کرونا معروف 
شده اسـت، مبتال شـده اند. وى افزود: ما تقریبا هر روز 
مراکز درمانى جدیدى را به کرونا اختصاص مى دهیم و 

بزحمت مى توانیم آن را تامین کنیم. 

آگهى تغییرات
شرکت شایان کشــت پارت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 54480 و شناسه ملى 14005117464 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پژمان 
سرایى به شــماره ملى 1284860231 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و امیر همایون وفائى به شماره ملى 
0057321558 به سمت مدیر عامل و عضو هیات 
مدیره (خارج از شرکا) براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از 
قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1150093)

آگهى تغییرات
شــرکت آگاه تدبیران نقش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 62404 و شناسه ملى 
14008338482 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/02/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - على باقر نژاد زواره به شماره 
ملى 1292566132 به سمت بازرس اصلى و 
محمد رشیدى به شماره ملى 1271672286 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1150096)  

آگهى تغییرات
شرکت وقار صنعت صفاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 44392 و 
شناســه ملى 10260622939 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ســردار سهرابى به 
شماره ملى 2294501535 و فرشید 
نورى به شماره ملى 1289466068 
و زهرا رحیمى پورانارکى به شــماره 
ملى 1288262574 به سمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . وحید اســدى به 
شماره ملى 1750755157 به سمت 
بازرس اصلى و سهراب شیخ بهایى 
به شــماره ملى 1289621993 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند.روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1150095)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل مطهر کهربا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 27966 
و شناســه ملــى 10260486728 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/25 و به اســتناد نامه شماره 
21/15364 مــورخ 1400/3/10 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : با 
عنایت به تفویض اختیار حاصله از مجمع 
عمومى فوق العاده مورخه 1399/12/25 
مبنى بر افزایش سرمایه شرکت از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و صدور 
ســهام جدید سرمایه شــرکت از مبلغ 
100میلیارد ریال تا مبلــغ 300میلیارد 
ریال افزایش یافت و ماده( 5 ) اساسنامه 
به شرح زیر اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 300میلیارد ریال تمام میباشــد که 
به 30میلیــون ســهم 10000ریالى با 
نام عادى تقسیم شــده و تماماً پرداخت 
گردیده اســت. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

 (1150108)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى منحله اتحادیــه تعاونیهاى 
مسکن مهر شهرستان خمینى شهر به شماره 
ثبت 827 و شناســه ملى 10260142765 
به اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ 
1399/12/07 و نامــه 49561 مــورخ 
1399/12/12 اداره تعــاون خمینى شــهر 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نعمت اله مختارى 
کد ملى 1140142690 بسمت: رئیس هیئت 
تصفیه و احمد محمدى کد ملى 1142101592 
بسمت نایب رئیس تصفیه و مهرداد سلطانى 
کد ملى: 1129463303بسمت منشى و مدیر 
هیئت تصفیه به مدت 2 سال تعیین شدند کلیه 
اســناد و اوراق مالى و تعهد آور و قرار دادها با 
امضاى مهرداد سلطانى (مدیر تصفیه ) و نعمت 
اله مختارى (رئیس هیــات تصفیه ) و در غیاب 
رئیس با امضاى احمد محمدى (نایب رئیس) و 
مهر هیات معتبر است. اوراق و نامه هاى عادى 
با امضاى مهرداد سلطانى (مدیر تصفیه ) و مهر 
هیات معتبر است. نشانى هیات تصفیه (جهت 
مکاتبات) به آدرس خمینى شــهر بلوار شهید 
منتظرى جنب اداره ثبت اسناد و امالك بن بست 
76 کد پستى 8413714858 تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1150128)

آگهى تغییرات
شرکت گاز رسانى آرام مشعل سهامى 
خاص به شماره ثبت 7620 و شناسه ملى 
10260287272 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/12/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقاى علیرضا گودرزى نژاد به 
شماره ملى 4621140418 ، آقاى على 
بختیارى به شماره ملى 4910037284 
و آقاى فرزاد شمشــیرى به شماره ملى 
1292209089 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - خانم زهرا گودرزى عملجات 
به شماره ملى 1159427763 بسمت 
بازرس اصلــى و خانم محدثه هژبرى به 
شــماره ملى 1273055780 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

 (1150927)

آگهى تغییرات
شرکت آرمان کهن آریانا مهر سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 65058 و 
شناســه ملى 14009268485 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - احمــد خزدوز به 
شماره ملى 1286419360، مهسا 
خزدوز به شماره ملى 1271063859 
و مهشیده شمسى پور به شماره ملى 
1287841511 به ســمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - نــدا بهرامى به 
شماره ملى 1290883671 به سمت 
بازرس اصلى و ایمان صفرزاده زفره به 
شماره ملى 1282736752 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1150091)    

آگهى تغییرات
شرکت شایان کشــت پارت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 54480 و شناسه ملى 
14005117464 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: پژمان سرایى 
به کدملى 1284860231 و امیر همایون 
وفائى به کدملى 0057321558 (خارج از 
شرکا) براى مدت نامحدود انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1150090) 

آگهى تغییرات
شرکت وقار صنعت صفاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 44392 و شناســه ملــى 10260622939 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/03/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سردار 
سهرابى2294501535 به ســمت رئیس هیات 
مدیره و زهرا رحیمى پــور انارکى1288262574 
به ســمت نایب رئیس هیــات مدیره و فرشــید 
نورى1289466068 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

 (1150094)

آگهى تغییرات
شــرکت آرمان کهن آریانا مهر ســهامى خاص به 
شماره ثبت 65058 و شناسه ملى 14009268485 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/03/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - احمد 
خزدوز به شــماره ملى 1286419360 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، مهشیده شمسى پور به شماره 
ملى 1287841511 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مهسا خزدوز به شماره ملى 1271063859 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1150092)

آگهى تغییرات
شــرکت بین المللى توســعه تجارت پاك نیرو 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60455 و شناسه 
ملى 14007571308 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1400/03/08 
محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشانى : استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شــهر اصفهان، محله همت آباد ، کوچه نرگس ، 
خیابان شــهید خلیلى ، پالك - 1489 ، ساختمان 
پاسارگاد ، طبقه همکف - کدپستى8167765558 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح 
فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1150082)

آگهى تغییرات
شرکت گاز رسانى آرام مشعل سهامى 
خاص به شماره ثبت 7620 و شناسه 
ملى 10260287272 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/12/09 آقاى علیرضا گودرزى 
نژاد به شماره ملى 4621140418 
بســمت رئیس هیات مدیره ، آقاى 
على بختیــارى نیا به شــماره ملى 
4910037284 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره ، آقاى فرزاد شمشیرى به 
شماره ملى 1292209089 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى 
شرکت با امضاء رئیس هیات منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 
مدیر عامل مجــرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1150928) 
تاسیس

شرکت با مسئولیت محدود مبین طب شهریار درتاریخ 1400/03/23 به شماره ثبت 68049 به شناسه 
ملى 14010089117 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه تجهیزات پزشکى. صادرات و واردات کاالهاى 
مجاز بازرگانى . کلیه امور مربوط به تجهیزات پزشکى مصرفى و غیر مصرفى از قبیل خرید و فروش و 
توزیع ، تعمیرات و راه اندازى ، دسته بندى و مشاوره جهت خرید و طراحى ساخت وسایل پزشکى طراحى 
پروژه هاى الکترونیکى و صنعت، عقد قراردادهاى پیمانکارى جهت اجراى پروژه هاى صنعتى، تامین 
نیروى انسانى به طور موقت، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از 
گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت 
هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع 
شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع 
ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) 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 برزان ، کوچه نوبهار ، خیابان 
شهیدآیت اله مدرس نجفى[برزانى] ، پالك 25 ، ســاختمان نوبهار ، طبقه اول ، واحد جنوبى کدپستى 
8187793684 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقاى سجاد جوکار به شماره ملى 1271439670 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه خانم سعیده احمدى به شماره ملى 4160416314 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى سجاد جوکار به شماره ملى 1271439670 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم سعیده احمدى به شماره ملى 4160416314 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1150933) 

آگهى انحالل 
شرکت صدرا ســاینار پارتاك ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 65458 و شناســه ملى 
14009399982 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/17 
شــرکت منحل گردید . مســیح نصر بشــماره 
ملى1272607100 بسمت مدیر تصفیه براى 
مدت یک ســال انتخاب گردید . نشــانى محل 
تصفیه : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوهانستان ، 
کوچه شهید غالمحسین خرسندى ، کوچه عزیزى 
، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد 1 و کد پستى بشماره 
8186619163 تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1150960)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى اتحادیه تعاونیهاى مسکن 
مهر شهرســتان خمینى شــهر به شماره 
ثبت 827 و شناسه ملى 10260142765 
به اســتناد بند 2و3 ماده 54 قانون بخش 
تعاون و نامه 48748 مورخ 1399/12/06 
اداره تعاون خمینى شــهر شرکت مذکور از 
تاریخ1399/12/4 منحــل اعالم گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1150129)

روى موج کووید-19

پس از کشــف بیش از 100 جســد در رودخانه گانگا در ایالت هاى 
اوتار پرادش و بیهار، نگرانى مقامات هندى از احتمال آلوده شــدن 

رودخانه هاى این کشور به ویروس کرونا افزایش یافته است.
مقامات هندى روز جمعه اعالم کردند در نمونه هاى برداشته شده از 

آب رودخانه "سابارماتى" که از شهر احمد آباد پایتخت ایالت گجرات 
عبور مى کند، وجود ویروس کرونا تایید شــده است.   این ویروس 
همچنین در آب دریاچه هاى "کانکریا و چاندوال" در شهر احمدآباد 

مشاهده شده است.  
محققان هندى از موسســه تکنولوژى هند در شــهر گاندى نگر و 
دانشگاه جواهر لعل نهرو این نمونه ها را جمع آورى کرده اند. محققان 
هندى اعالم کردند براى تعیین میزان آلودگى منابع آبى سطحى هند 
به ویروس کرونا، باید نمونه بردارى هاى بیشترى از سایر رودخانه ها 

و دریاچه هاى این کشور انجام شود.  
در دو ماه اخیر هند شاهد مرگ بى سابقه افراد ناشى از ابتال به بیمارى 
کرونا در شهرها و روستاها بوده اســت. به دلیل گران شدن مراسم 
سوزاندن اجساد طبق آیین هندو، بســیارى از خانواده هاى فقیر در 
روستاها مجبور به رها کردن قربانیان کرونا در رودخانه ها یا دفن آنها 

در ساحل دریاچه ها و رودخانه هاى هند شده اند.  
به گفته مقامات هندى، در دو ایالت بیهار و اوتار پرادش، تاکنون بیش 
از 171 جسد در آب رودخانه گانگا کشف شده است که گمان مى شود 
بیماران کرونایى بوده اند.   حال مقامات این ایالت در عرض رودخانه 
گنگ تور نسب کرده اند تا از عبور اجساد جلوگیرى کرده و آنها را براى 

سوزاندن به محل دیگرى منتقل کنند.

کشف ویروس کرونا  در آب رودخانه ها

مطالعه انجام شده از طریق کالبد شکافى 43 فوتى کرونا نشان 
داد که بیش از 60 درصد آنها داراى نشانه هاى از التهاب بافت 

عضله اسکلتى بودند.

، محققان دانشگاه برلین آلمان دریافتند که در بین این تعداد از 
افراد، از هر 10 نفر شش نفر دچار ضعف، تورم و قرمزى بافت 
عضالنى اســکلتى بودند و این در بیمارانى که بیمارى شأن 

مزمن بود بسیار مشهودتر بود.
به گفته محققان، این التهاب بســیار متفاوت تــر از التهاب 
مشاهده شــده در اعضایى نظیر ریه ها، قلب و کلیه ها است و 

مى تواند توضیح دهد که چرا بیماران کرونایى دچار آسیب هاى 
عضالنى با احتمال بیشتر مرگ روبرو هستند و چرا بازماندگان، 

داراى ضعف طوالنى مدت هستند.
در مقیاس صفر تا چهار، بیماران غیرویروســى نمره التهاب 
شأن، به طور متوسط یک بود در حالى که در بیماران کرونایى 

میانگین این نمره 3/5 بود.

نشانه اى که 60 درصد
فوتى هاى کرونا دارند

یک شرکت خانه سازى در هنگ کنگ براى 
ترغیب شهروندان به دریافت واکسن کرونا 
اعالم کــرده به یکى از دریافــت کنندگان 
خوش شانس واکســن یک آپارتمان 1/4 

میلیون دالرى اهدا خواهد کرد.
شــهروندان هنگ کنگى 18 سال یا به باال 
که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده 
باشند در قرعه کشى اى که اول ماه سپتامبر 
برگزار خواهد شد، شــرکت داده مى شوند. 
یک نهاد خیریه که با شــرکت خانه سازى 

مذکــور همکارى 
دارد، هزینه ى این 
واحد آپارتمانى را 
پرداخــت خواهد 

کرد.
دولت هنگ کنگ 
بــراى تشــویق 
شــهروندان بــه 
دریافت واکســن 
کرونــا به ســراغ 

کســب و کارها رفته اســت. بســیارى از 
شــهروندان هنگ کنگى نسبت به دریافت 
این واکســن مردد هســتند، به طورى که 
هزاران دوز از واکســن فایــزر - بیون تک 
استفاده نشده باقى مانده و در شرف منقضى 
شدن اســت. علیرغم وجود واکسن مازاد، 
تنها حدود 13/4 درصد از شهروندان هنگ 
کنگى به طور کامل واکسینه شده اند و 18/1 
درصد آن ها هم دست کم یک دوز از واکسن 

را دریافت کرده اند.

آپارتمان 1/4میلیون دالرى اى که وعده ى 
اهداى آن به دریافت کنندگان واکسن کرونا 
داده شده، یک واحد 41 متر مربعى تک خوابه 
در یکى از مجتمع هاى مسکونى هنگ کنگ 
است که توسط شــرکت خانه سازى مذکور 

ساخته شده است.
برنده شدن یک آپارتمان رایگان در شهرى 
که به قیمــت نجومى خانه هایش شــهره 
است، یک شــکار تمام عیار است. در سال 
2020 هنگ کنگ براى دهمین سال پیاپى 

لقب گران قیمت ترین بازار مسکن در دنیا را 
دریافت کرد.

آپارتمانى که قرار اســت بــراى آن قرعه 
کشى شــود شاید بزرگ نباشــد اما چندین 
برابر آپارتمان هایى اســت که به خانه هاى 
تابوتى هنگ کنگ مشــهورند و تنها حدود 
2 متر مربع مســاحت دارند. نزدیک به 200 
هزار هنگ کنگى به دلیل قیمت سرســام 
آور مسکن در این شهر مجبور به زندگى در 

خانه هاى تابوتى هستند.

واکسن بزن آپارتمان ببر! 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002435 مورخ 1400/02/27 هیات سه آقاى اکبر 
ولدان به شناسنامه شــماره 39058 کدملى 1280816181 صادره اصفهان فرزند محسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159 متر مربع پالك شماره 819 فرعى از 
99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى محمود آقا بزرگ دلیگانى لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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: 1400/03/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14 - م 
الف: 1151679 - اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /3/138

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

برابر راى شــماره 140060302026000107 مورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى محمد 
حسن فرج الهى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1289537461 صادره اصفهان فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 75 متر مربع پالك شماره 
268 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
و راى شــماره 140060302026000106 مورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى محســن 
کهندل قهنویه به شناســنامه شــماره 23 کدملى 1284628523 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 75 متر مربع پالك 

شماره 268 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشــد 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/03/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14 - م الف: 1151800 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/140
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر راى شــماره 140060302026001040 مــورخ 1400/01/24 هیــات آقاى 

عباســعلى اصغرى هنجنى به شناسنامه شــماره 625 کدملى 0040529444 صادره 
تهران فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159,86 متر مربع پالك 
شــماره 59 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/03/30 - تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1400/04/14 - م الــف: 1151812 -اداره ثبت اســناد و امالك منطقه

 شمال اصفهان /3/142

بعد از 30 سالگى...
در 30  سالگى و باالتر برخى اتفاقات براى بسیارى از افراد اجتناب ناپذیر هستند. 
افزایش وزن، تسلیم شدن و جایگزین کردن روزمرگى با برخى رویاها و کاهش 
انگیزه ها براى اجراى برنامه هایى که براى زندگى داریم. اما افزایش ســن نباید 
دلیلى براى تغییر نقشــه راه و زندگى جذابى که احتماال در سال هاى نوجوانى و 
جوانى براى خودمان تصویر کرده ایم باشد. با وجود عادات بد و الهامات منفى، باز 

هم مى توان به دنبال رویاها و آرزوهاى خود رفت.

1. از اینکه باید همه چیز بدانید، پرهیز کنید
باید آگاه باشید که شــما همه چیز را نمى دانید و هیچ زمانى هم نمى توانید همه 
چیز را بدانید. این نادانسته ها هستند که شما را به مکاشفه و کسب تجربه ترغیب 

مى کنند.

2. شغلى که عالقه اى به آن ندارید را انتخاب نکنید
فرقى نمى کند که درآمدتان از شــغلى که دارید چقدر باشد و چه منافع جانبى اى 
از آن عایدتان شود یا چند سال سابقه کار داشته باشــید. اگر شغل تان را دوست 
ندارید، در نهایت از خودتان رضایتى نخواهید داشت.  تغییر شغل یا حتى تغییر رویه 
شغلى اصال چیز بدى نیست. آنچه از میزان درآمد مهم تر است، رضایت شغلى و 

لذت بردن از کارى  است که انجام مى دهید.

3. از خانه نشینى پرهیز کنید
چه پشت میزنشین باشید، چه وقت تان را صرف تماشــاى تلویزیون کنید و چه 
خستگى را پیشه و بهانه  کم کارى کنید، هر سه باعث مى شود زمان زیادى درجا 
بزنید. پس از 20 سالگى سوخت وساز بدن ما تغییراتى مى کند که در صورت چاق 
شدن، بازگشت به وزن مناســب براى مان در 30 سالگى سخت تر مى شود. پس 

خودتان را بیشتر دوست داشته باشید و از بدن تان مراقبت کنید.

4. رؤیاهاى خود را از یاد نبرید
ورود به 30 سالگى و پشت سر گذاشتن دهه سوم زندگى به معنى فراموش کردن 
رویاهاى بزرگى که در سر دارید نیست. تصور عمومى این است که تنها افراد جوان 
مى توانند پتانسیل رویاپردازى و اجراى رویاهاى خود را داشته باشند. اما واقعیت 
این است که بسیارى از افراد باالى 30 ســال هر روز در حال تغییر دنیا هستند و 

نقطه انگیزشى آنها رویاهایشان بوده است. 

5. از خانواده و دوستان خود دور نشوید
با گذشت زمان، تماس ما با خانواده ها و دوســتان مان کمتر و کمتر مى شود. اگر 
در 30 سالگى هستید، پدر و مادرتان احتماال 50 تا 60 ساله هستند. به یاد داشته 
باشید که زندگى سرانجامى دارد. یکى از بزرگترین پشــیمانى هاى بسیارى از 
افراد این است که پس از مرگ عزیزان شان متوجه مى شــوند وقت زیادى را با 
خانواده شان ســپرى نکرده اند. با این پیش زمینه، توصیه اکید این است که وقت 
بیشترى را -پیش از آنکه دیر شــود- با خانواده و دوستان تان سپرى کنید. تنها 
مورد براى تغییر این شرایط، نزدیک ماندن به خانواده و دوستان، و تماس مداوم با

 آنهاست.

6. هیچگاه فکر نکنید که بهترین سال هاى عمرتان گذشته است
اگر حســرت بخورید و با خود فکر کنید که روزگار خوشــى رفته و دیگر تکرار 
نمى شود، واقعا همینطور خواهد بود. اما در صورتى که روى لحظات تمرکز کنید و 
به خوشى هایى که در مسیر با آنها مواجه خواهید شد فکر کنید، مى توانید هر لحظه 

را با خوشى سپرى کنید. پس نگاه آینده نگرانه داشته باشید و مثبت فکر کنید.

7. از ولخرجى پرهیز کنید
به گفته  کارشناسان اقتصاد، اگر مى خواهید در 65 سالگى بازنشسته شوید، باید از 
25 سالگى پس انداز کردن را شروع کنید. چنین چیزى مستلزم رعایت مولفه هاى 
مهمى است، اما بهترین راه براى ضمانت اجراى آن، عدم ولخرجى بیش از حد 
است. ما در دنیایى مادى زندگى مى کنیم و خرید چیزهاى مختلف باعث ایجاد 
حس خوب در ما مى شــود. اما به شــرطى که پس از خریدها از خرج بیش ازحد 

ناراحت نشویم.

8. خشمگین نباشید
کینه داشتن از سایرین به هیچ کس جز خود شما صدمه نمى زند. احساس تنفر از کار 
یا یکى از دوستان جز اینکه انرژى منفى ایجاد کند و زندگى را براى تان کسالت بارتر 
کند، سود دیگرى ندارد. ناراحتى طوالنى  مدت از شرایط، وضع را بهتر نمى کند و هر 
چه چنین حالتى طوالنى مدت تر باشد، تاثیر منفى بیشترى روى شما و زندگى تان 

مى گذارد.

9. شخصیت دوره دبیرستان خود را فراموش کنید
واقعیت این است که در دهه چهارم زندگى تان، تقریبا هیچ کس به آنچه در دبیرستان 
بوده اید توجهى نمى کند و عالقه اى هم به آن دوره از زندگى شــما ندارد. اینکه چه 
مقام هاى ورزشى یا حتى علمى اى در دوره دبیرستان به دست آورده اید، مهم نیست. 
زندگى کردن با خاطرات گذشــته چندان براى ادامه مسیر شما مطلوب و مناسب 
نیســت. خصوصا اگر دوره  غرورآمیزى در دوران دبیرستان داشته اید و بخواهید به 
صورت ذهنى به آن دوره رجوع کنید. خودتان را از شر خاطرات خوب دوره دبیرستان 

خالص کنید و نگاه تان را به زندگى جدى تر تغییر دهید. 

10. تا حد ممکن در یک جاى خاص ساکن نمانید
اینکه در تمام طول زندگى از شعاع 50 کیلومترى شهرى که در آن زندگى مى کنید 
دور نشوید اصال در کسب تجارب تازه به شما کمکى نمى کند. در مقابل، مسافرت هاى 
تفریحى و کارى گاه و بى گاه مى تواند دید بهترى نسبت به زندگى به شما بدهد. هر 
چه سفر طوالنى تر باشد تجارب بیشترى در آن به دست مى آید. تا به حال چند نفر را 
دیده اید که کامال از سفر رفتن شکایت داشته باشند؟ و چند نفر را دیده اید که از اینکه 

فرصت هاى مسافرت شان را از دست داده اند، ابراز پشیمانى کرده اند؟

11. اسیر روزمرگى نشوید
وقتى جوان تر هستید، زندگى به صورت مداوم تغییر مى کند اما با افزایش سن شما 
احتماال یک شغل تمام وقت پیدا کرده اید و ناخودآگاه درگیر روتین هایى خطرناك 
شده اید. برخى افراد تا زمان بازنشستگى و حتى بعد از آن در این تله گیر مى افتند. اگر 
چه ایجاد ساختارهایى روتین مى تواند کمک کننده باشد و به شما در افزایش بازدهى 
کمک کند، اما تمام زندگى شــما نباید در حلقه اى تکرارى بیفتد. سعى کنید براى 
خودتان چالش هاى جذابى بســازید که گاهى از این روتین ها دورى کنید و در کنار 

کسب تجارب تازه از زندگى نیز لذت بیشترى ببرید.

12. نقطه نظرهاى متفاوت و متناقض نداشته باشید
پافشارى بر یک نظر منفى قطعا کار منطقى اى نیست. در این صورت شما تنها به 
خودتان سخت گرفته اید و از دید ســایرین فردى یک دنده و البته احمق به حساب 
مى آیید. به جاى ابراز نظرات عجیب و تعصب روى آنها، بهتر اســت نظرات تان را 

براى خودتان نگه دارید.

13. به فکر و حرف مردم کارى نداشته باشید
با افزایش ســن، باید یاد بگیرید که افکار و حرف هاى بیخود ســایرین براى تان 
بى اهمیت باشد. به یاد داشته باشید که هر کسى نظر خاص خود را دارد. اگر بخواهید 
وقت خود را براى نظر همه صرف کنید، وقتى براى اینکه در مورد عقاید و نظرات خود 

فکر کنید، نخواهید داشت.

14. عادات بد خود را کنار بگذارید
در دهه 20 زندگى بدن ما هنوز جوان است و مى تواند به رغم عادات بد، ما را سرپا و 
سالم نگه دارد. اما با افزایش سن بدن ما هم پیر مى شود و این عادات بد، اثرات خود را 
در زندگى نشان مى دهند. اگر اکنون در سنین 30 تا 40 سالگى هستید و عادت بدى 

دارید، هنوز هم براى ترك آن دیر نیست. عادات بد را پشت سر بگذارید.

15. فکر نکنید باید تسلیم شوید
اگر به فکر تغییر شغل، رفتن به یک مسافرت تفریحى، نقل مکان به جایى تازه و هر 
مورد خاصى هستید و مى توانید از پس آن برآیید، انجامش دهید. هیچ قانونى وجود 
ندارد که بگوید شما باید در چه سنى چه کارى انجام دهید. در واقع باید هر زمان که 

موقعیتى را مناسب کارى خاص دیدید، آن را انجام دهید.

یک مطالعه جدید نشان مى دهد بزرگساالنى 
که صبحانــه را حذف مى کننــد، مواد مغذى 
اصلى را که بیشتر در مواد غذایى تشکیل دهنده 
وعده هاى صبح وجود دارد، از دســت خواهند

 داد.
تجزیــه و تحلیل داده ها نشــان داد که حذف 
صبحانه به معناى از دست دادن کلسیم موجود 
در شــیر، ویتامین C موجــود در میوه و فیبر، 
ویتامین ها و مواد معدنى موجود در غالت غنى 

شده است.
«کریســتوفر تیلور»، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه ایالتى اوهایو در این باره مى گوید: آنچه 
ما مشاهده مى کنیم این است که اگر غذاهایى 
که معموًال در وعده صبحانه مصرف مى شوند 
را نمى خورید، معموًال تمایلى به مصرف آنها در 

ادامه روز هم ندارید.
نتایج نشــان داد افرادى که صبحانه شأن را 
حذف کرده بودند ویتامین هــا و مواد معدنى 
کمترى را نســبت بــه افرادى کــه صبحانه 
مى خوردنــد، دریافت کرده انــد. این اختالف 
براى فوالت، کلسیم، آهن و ویتامین ها بیشتر 

مشخص بود.
به گفته تیلور:  میان وعــده در واقع کمک به 
دریافت کالرى یک وعده غذایى براى افرادى 
است که صبحانه را حذف مى کنند. افرادى که 
صبحانه مى خورند، کالرى بیشــترى نسبت 
به افرادى کــه صبحانــه نمى خورند مصرف 
مى کنند، اما وعده ناهار، شام و میان وعده براى 
افرادى که صبحانه را حذف کرده اند بســیار 
بیشــتر بوده و از کیفیت پایین ترى برخوردار 

است.

مطالعه نشان مى دهد که مصرف روزانه سیب 
مى تواند خطر ابتال به دیابت نــوع 2 را تا 36 

درصد کاهش دهد. 
تیم تحقیقاتى دانشــگاه ادیث کاوان در پرت 
استرالیا کشف کرد، افرادى که دو میوه کامل 
مصرف مى کننــد، اما از نوشــیدن آب میوه 
خوددارى مى کنند یک ســوم کمتر از کسى 
که میوه مصــرف نمى کند، بــه دیابت نوع 2 

مبتال مى شوند.
در این مطالعه داوطلبان با مصرف انواع مختلف 
میوه ها از جمله سیب، موز، پرتقال، هلو، گالبى 
و آلو تحت بررســى قرار گرفتند؛ کاهش خطر 
فقط براى میوه هاى کامل اعمال مى شــود، 
یعنى فرد هر قسمت خوراکى میوه مانند پوست 
آن را نیــز مصرف مى کند کــه حاوى بخش 
زیادى از مــواد مغذى و مــواد معدنى حیاتى

 است.
 به گفته محققان، حدود 463 میلیون بزرگسال 
در ســال 2019 با دیابت زندگــى مى کنند و 
انتظار مى رود این رقم تا سال 2045 به 700 

میلیون نفر افزایش یابد.

اگر صبحانه نمى خورید  
حتماً بخوانید 

با خوردن سیب از دیابت 
در امان باشید

دشمنان 
سالمت مغز 

در تابستان را 
بشناسید

متخصص تغذیــه درباره اینکه کدام غذا ها بیشــتر از 
همه فعالیت ذهنى را در گرما کاهش مى دهد توضیح 
داد. یلنا ســولوماتینا، گفت: تغذیه نادرست مى تواند بر 

عملکرد مغز در هواى گرم تأثیر منفى بگذارد.
به گفته این متخصص، افرادى که بیشتر فعالیت هاى 
ذهنى انجــام مى دهند بایــد دور مــواد غذایى مثل 
مارگارین، مایونز و غذا هاى هــاى نیمه آماده را خط 
بکشــند، این مواد به دلیل داشتن محتواى چربى هاى 
ترانس اثرات بدى روى غشــاى ســلولى دارند، این 
چربى ها ســفت مى شــوند و اجازه عبور اکســیژن را 

نمى دهند که این بزرگ ترین خطر براى مغز است.
وى همچنیــن نســبت بــه اســتفاده بیــش از حد 
کربوهیدرات هــاى ســریع الجذب هشــدار داد. این 
کربوهیدرات هــا در مــوادى مانند قند، شــیرینى و 

محصوالت آرد، نان و ماکارونى وجود دارد و منجر به 
تجمع چربى مى شــود، به همین دلیل بدن حساسیت 

خود را به انسولین از دست مى دهد.
این متخصص توضیح داد که گلوکز جذب نشــده در 
خون باقى مى ماند و شــروع به از بین بردن رگ هاى 
خونى مى کند و کلســترول آزادنــه در خون حرکت 
مى کند و بــه نوبه خود، تبدیل به پالك مى شــود که 
در جریان خــون طبیعى تداخل ایجــاد کرده و میزان 

اکسیژن وارد به مغز را کاهش مى دهد.
این متخصص تغذیه همچنین کاهش مصرف نمک را 
توصیه کرد، زیرا نمک تجمع مایعات را در بدن افزایش 
مى دهد که باعــث ایجاد ورم هــاى داخلى و خارجى 
مى شــود و همه این ها منجر به تاخیر در جریان خون 

نیز مى شوند.

زردچوبه یکى از معروف ترین ادویه ها در سراسر جهان و 
یکى از قوى ترین ادویه ها براى محافظت در برابر بیمارى 
است. ماده فعال زردچوبه موســوم به کورکومین، تا حد 
زیادى مسئول فواید آن براى سالمت است. گیاه زردچوبه 
یکى از مواد مغذى برتر در جهان است که به صورت پودر، 

عصاره یا قرص در دسترس است.
به گفته متخصصان تغذیه، از نظر سالمت، فواید آن در 
همه موارد از کمک به پیشــگیرى از لخته شدن خون 
و افســردگى گرفته تا مبارزه با التهاب، تقویت سالمت 

پوست، تنظیم کلسترول و موارد دیگر است.
ادعا مى شود مصرف منظم زردچوبه به محافظت در برابر 
لخته شدن خون کمک مى کند. مطالعات آزمایشگاهى 
و حیوانى نشــان داد که زردچوبه خطر تجمع پالکت را 

کاهش مى دهد.
بیماران دیابتى مى تواننــد از افزودن زردچوبه 

بیشتر به رژیم غذایى خود بهره ببرند. 
این ادویه بــه محافظت در 

برابر افزایش قند 
خون که منجر 
بــه آســیب به 
اعصاب مى شود، 

کمک مى کند.
این ادویــه یک ضد 

التهاب و آنتى اکســیدان 

طبیعى است که آن را به یک درمان ایده آل براى برخى از 
بیمارى هاى پوستى تبدیل مى کند. عالئم پسوریازیس و 

اگزما مى تواند بواسطه التهاب تشدید شود.
دانشمندان همچنین ادعا کرده اند که زردچوبه مى تواند 
"درخشش و درخشندگى“ پوست را بهبود بخشد. سعى 
کنید از ماسک صورت مبتنى بر زردچوبه استفاده کنید تا به 

فواید بیشتر از آن دست یابید.
برخى افراد مى توانند با خوردن زردچوبه بیشتر از کلسترول 
باال جلوگیرى کنند. این ادویه به تنظیم کلسترول و رهایى 

از کلسترول بد کمک مى کند.
حتى ادعا شده اســت که زردچوبه یک مسکن طبیعى 
درد، به روشى مشابه پاراســتامول، است. بیماران مبتال 
به آرتروز پس از افزودن مقدار بیشترى زردچوبه به رژیم 

غذایى شان، شاهد کاهش عالئم بیمارى شان بوده اند.

  

یک روانشناس بالینى گفت: مبتالیان به سندروم آسپرگر 
از بهره هوشى و تمرکز بسیار باالى برخوردار هستند.

ناهید کرمانى اظهار کرد: ســندروم آسپرگر یکى ازانواع 
مشکالت عصب رشدى است که به دو شکل خود را در 
افراد نشان مى دهد. افراد مبتال به این بیمارى به دو دسته 
افراد باهوش و افرادى با روابــط عمومى ضعیف که در 
برقرارى ارتباط با دیگران مشکل دارند، تقسیم مى شوند.

او افزود: سندروم آســپرگر همان بیمارى اوتیسم از نوع 
خفیف اســت که در دوران باردارى خانم هــا به دالیل 
مختلفى از جملــه عفونت هاى دوره بــاردارى، بیمارى 
تیروئید، مشکالت عصبى و ژنتیکى در جنین بروز مى کند.

این روانشناس بالینى بیان کرد: کودکان مبتال به این نوع 
بیمارى از بهره هوشى و تمرکز بســیار باالى برخوردار 
هستند بنابرین در حل مسائل پیچیده و ریاضیات به خوبى 

عمل مى کنند.
کرمانى گفت: ازعوارض این بیمارى مى توان به ضعیف 
بودن روابط اجتماعى، دورى از اجتماعات و بروز رفتار هاى 
وسواس گونه اشاره کرد که این موضوعات معموال سبب 

طرد شدن آن ها از جامعه خواهد شد.

او افزود: منشا اصلى بروز این بیمارى همچنان ناشناخته 
است، اما براى درمان آن از حواس 5 گانه استفاده مى شود 
در واقع به کمک این روش ها عملکرد اجراى مغز تا حد 
قابل توجهــى افزایش و بهبود مى یابــد، زیرا زمانى که 
عملکرد اجراى مغز بهبود مــى آید حافظه فعال نیز بهتر 
عمل مى کند و در نتیجه تمام این موارد فرد بیمار تعامل و 

یادگیرى بهترى را خواهد داشت.

قوى ترین ادویه جهان براى سالمتى 

سندروم گریبان گیر افراد باهوش 

مى دهد.
دیابتى مى تواننــد از افزودن زردچوبه 

 رژیم غذایى خود بهره ببرند. 
ه بــه محافظت در 

یشقند 
ه منجر 
ــیب به 
مى شود، 

ىکند.
یــه یک ضد 

و آنتى اکســیدان 

اند. غذایىشان، شاهد کاهش عالئمبیمارى شان بوده
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آگهى مناقصه عمومى 
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد:

1. خرید مصالح و اجراى عملیات نازك کارى طبقات مسکونى و نماى بلوك هاى A و B مجتمع 
تجارى و مسکونى بلوك 20 نقش جهان

2.  خرید مصالح و اجراى عملیات سفت کارى پروژه بازار موبایل ایرانیان
خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید:

متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز یک شــنبه مورخ 1400/03/30 لغایت روز دوشنبه 
مورخ 1400/04/07 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه 
و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
چهار شــنبه مورخ 1400/04/09 به دبیرخانه شرکت عمران و مســکن اصفهان به نشانى، 
اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پســت، بن بست قدر، طبقه 
همکف به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پســت سفارشى ارسال نمایند. 

تلفن 36622001-031 (داخلى 115)
شرکت عمران و مسکن اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 
شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه عمومى خدمات 
حفاظتى و مراقبتى پروژه هاى خود در استان هاى اصفهان، شیراز و یزد  را به متقاضیان 

واجد صالحیت واگذار نماید:
متقاضیان واجد شــرایط مى توانند از روز یکشــنبه مورخ 1400/03/30 لغایت روز 
چهارشنبه مورخ 1400/04/09 با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن 
اصفهان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان 
به نشانى، اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست 
قدر، طبقه همکف به کدپســتى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى 

ارسال نمایند.  تلفن 36622001-031 (داخلى 115)
شرکت عمران و مسکن اصفهان

مدیر مجتمع فوالد سبا، در گرامیداشــت سالروز واگذارى 
مجتمع فوالد سبا به شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک به 
همکاران و شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: مجتمع فوالد 

سبا در تاریخ 28 خرداد 1385 با هدف افزایش تولید ورق هاى 
فوالدى در کشور به شرکت فوالد مبارکه واگذار شد.

مصطفى عطایى پور تصریح کرد: ظرفیت این مجتمع 700 

هزار تن در سال تعریف شــده بود که با توانمندى مدیران، 
کارشناسان و مردان پرتالش شرکت فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا و با انتقال دانش فنى، تکنولوژى هاى موردنظر،  

اجراى طرح هاى توسعه و انجام اصالحات موردنیاز در طول 
چند سال به ظرفیت 1/4 میلیون تن رسید.

 مدیر مجتمع فوالد ســبا افزود: به منظور افزایش و تکمیل 
زنجیره تولید و پشتیبانى از آن، پروژه هاى بزرگى در فوالد 
سبا در سال هاى گذشــته به بهره بردارى رسیده است که 
برخى از آن ها به این شرح است: راه اندازى واحد مگامدول 
شهید شهبازى با ظرفیت تولید 1,5 میلیون تن آهن اسفنجى 
در سال؛ واحد اکســیژن سبا شــامل دو پلنت 10 هزار متر 
مکعب بر ساعت تولید گاز اکسیژن و سایر گازهاى صنعتى؛ 
راه اندازى توسعه پست 400 سبا؛ راه اندازى طرح توسعه خط 
 CHP دوم فوالدســازى و ریخته گرى؛ راه اندازى نیروگاه
ســبا با ظرفیت 28 مگاوات؛ راه اندازى تصفیه خانه آب سبا 
با ظرفیت 2100 مترمکعب بر ساعت و تصفیه خانه پساب با 
ظرفیت 750 مترمکعب بر ساعت؛ راه اندازى و بهره بردارى 

از راه آهن سبا.
عطایى پور خاطرنشــان کــرد: در راســتاى افزایش تولید 
مجتمع فوالد سبا در ســال 1400 با اقدامات و اصالحات 
و ادامه طرح هاى توســعه واحدهاى ریخته گــرى و نورد 
گرم، ظرفیــت این مجتمع بــه 1/6 میلیون تن در ســال 
ارتقا خواهد یافــت و با رهنمودهاى مهنــدس عظیمیان 
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه براى رســیدن 
بــه ظرفیــت 2 میلیون تــن در ســال، در حال بررســى

 و اقدام است.

همزمان با سالگرد پیوستن مجتمع فوالد سبا به شرکت فوالد مبارکه عنوان شد

دورنماى تولید مجتمع فوالد سبا  در سال 1400

مدیر مخابرات منطقه اصفهان براى بررسى آخرین وضعیت ارتباطى، 
در ستاد انتخابات استان حضور یافت.

اسماعیل قربانى روز جمعه در نشست صمیمى با استاندار با اشاره به رصد 
لحظه به لحظه شبکه ارتباطى انتخابات استان گفت: به منظور ایجاد 
ارتباطى پایدار در راستاى برگزارى هر چه بهتر انتخابات الکترونیک در 
سطح استان، شبکه مخابراتى به صورت آنالین رصد و کنترل مى شود.

وى افزود: کلیه مدیران ستادى، روســاى شهرستان ها و کارشناسان 

مرتبط مخابرات منطقه اصفهان از قبل از برگزارى انتخابات ریاســت 
جمهورى و شوراى اسالمى شهر و روستا، جهت تامین زیرساختهاى 
الزم براى برگزارى انتخابات به صورت آمــاده باش در محل کارخود 

حضور داشته اند.
وى خاطرنشان کرد: مجموعه مخابرات استان تمام تالش خود را براى 
برقرارى ارتباطى مطمئن و پایدار در راستاى حضور حداکثرى مردم و 

برگزارى هر چه با شکوه تر انتخابات به کار بست.

حضور مدیر 
مخابرات 

اصفهان در ستاد 
انتخابات استان

رئیس روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اشــاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات، اظهار 
داشت: حتى یک رأى هم در انتخابات سرنوشت ساز 
خواهد بود؛ از این رو سعى کردیم با تبلیغات و آگاهى 
بخشى اقشار، زمینه خلق آگاهانه حماسه سیاسى را 
فراهم آوریم و بستر حضور گسترده و آگاهانه مردم و 

همکاران را آماده کنیم.
محمد صادق حاجیان با بیان اینکه برگزارى انتخابات 
پرشور و شعور، ضریب امنیت ملى و اجتماعى کشور 
را باال مى برد و روابط عمومى ها مى توانند در رونق 
بخشیدن به برگزارى این انتخابات مهم و سرنوشت 

ساز نقش تعیین کننده اى داشته باشند. گفت: در این 
راســتا از ابتداى ماه جارى با نصب بنر، تهیه کلیپ و 
ارسال پیامک به همکاران و .... اطالع رسانى و جلب 
حضور حداکثرى را در انتخابات سرلوحه برنامه هاى 
شرکت قرار دادیم تا تحقق منویات مقام معظم رهبرى 
(مدظله العالى) پیرامون رقم خوردن حماسه سیاسى در 

عرصه انتخابات را میسر سازیم.
وى همچنین به هماهنگى وبرنامه ریزى براى استقرار 
اکیپ سپار صندوق انتخابات اشاره کرد و گفت: روز 28 
خرداد ماه همکاران نوبت کار با حضور در سالن روابط 

عمومى به کاندیداى اصلح خود رأى دادند .

حضور حداکثرى کارکنان شرکت پاالیش نفت
 در انتخابات 

مدیر برق منطقه 4 شرکت توزیع برق اصفهان از برق 
رسانى به خیابان حکیم شفایى اول، کوچه آرش خبر 
داد و گفت: دراین پروژه یک دستگاه ترانس به ظرفیت 
400کیلو ولت آمپر احداث شد وى به دیگر شاخص 
این پروژه اشاره و خاطر نشان کرد بهینه سازى شبکه 
فشــار ضعیف هوایى با کابل خود نگهدار به میزان 

400متر نیز از دیگر شاخصه هاى آن بوده است. 
مهندس ســلجوقى همچنین به بهینه سازى شبکه 

فشــار ضعیف هوایى در خیابان آل خجند اشــاره و 
تصریح کرد:بیش از 2 کیلومتر شــبکه فشار ضعیف 

هوایى با کابل خودنگهدار احداث شده است.
وى هدف از اجراى این پروژه هــا را کاهش تلفات، 
رفع ضعــف بــرق منطقه، رفــع حریــم، کاهش 
هزینه هاى شاخه برى و کاهش خاموشى ها عنوان 
کرد و گفت هزینه این دو پروژه بالغ بر 7700 میلیون 

ریال مى باشد.

تبدیل 2 کیلومتر شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اصفهان گفت: در سال گذشته 52 پروژه با 
اعتبار 13 میلیاردتومان در بقاع متبرکه شهرستان اصفهان اجرایى شده است.

حجت االسالم روح ا... بیدرام در آئین روز ملى تکریم امامزادگان و افتتاح ضریح جدید 
امامزاده مختار (ع) با تبریک دهه کرامت و گرامیداشت روز ملى امامزادگان، اظهار کرد: 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگى و محور بودن این مراکز در برنامه هاى فرهنگى و 

اجتماعى همواره دغدغه رهبر معظم انقالب بوده است.
وى با بیان اینکه براى اجراى برنامه فرهنگــى و اجتماعى در بقاع متبرکه نیاز به ایجاد 
زیرساخت هاى اولیه براى رفاه و آسایش زائران داریم، اضافه کرد: از این رو در سال 99 
سرفصل هاى عمرانى بقاع متبرکه شهرستان اصفهان شناسایى و براى آن برنامه ریزى 

الزم انجام شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با بیان اینکه براى اجراى پروژه هاى 
عمرانى در بقاع متبرکه شهرستان اصفهان 13 میلیارد تومان اعتبار براى 52 پروژه هزینه 
شده است، افزود: از این میزان براى 20 پروژه در ناحیه یک 5/5 میلیارد تومان و براى 32 

پروژه ناحیه دو 7/5 میلیارد تومان بودجه هزینه شده است.
وى اضافه کرد: هزینه پروژه ها از 10 میلیون تومان به باال بوده است و با توجه به نیاز هر 
امامزاده پروژه ها اجرا شده اند. همچنین در سه ماهه نخست امسال نیز 7 میلیارد تومان 
هزینه سرفصل امور عمرانى براى 20 پروژه در بقاع متبرکه شهرستان اصفهان بوده است، 

امور این پروژه ها توسط کارکنان نواحى یک و دو شهر اصفهان در حال پیگیرى است.

52 پروژه عمرانى در امامزادگان شهرستان اصفهان اجرا شد

شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان در ارزیابى مشترك دبیرخانه 
شوراى گفتگوى ملى و وزارت کشور در سال 1399 رتبه نخست دربین شوراهاى استانى 

را کسب نمود.
شوراهاى استانى گفتگوى دولت و بخش خصوصى با توجه به ماهیت عملکردى وجایگاه 
قانونى خود از جمله مکانیسم هایى هستند که در ایجاد هم افزایى وفهم مشترك دولت 
و بخش خصوصى در زمینه اصالح فرایندها ورفع موانع تولیدو سرمایه گذارى به منظور 

نیل به توسعه اقتصادى موثر مى باشند.
به همین منظور وزارت کشور با همکارى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران 
اقدام به تهیه گزارش هاى دوره اى ارزیابى عملکرد شــوراى گفتگوى دولت و بخش 

خصوصى استان ها مى نماید.
در گزارش مورخ 13 خردادماه 1400ابالغ شده از ســوى وزیرکشور به رئیس جمهور 
و استانداران سراسرکشور، شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان 
با کسب امتیاز 100 در شــش ماهه دوم دربین 31شوراى استانى رتبه نخست کشور را 

کسب نمود.
در این گزارش مولفه هایى مانند تشکیل جلسات، طرح موضوعات مرتبط با حوزه اقتصاد 
و تشکیل جلسات کارشناسى، موضوعات پیشنهادى با ابعاد ملى و فراگیر، عمل نمودن 
به وظایف دبیرخانه هاى شورا و دستاوردهاى حاصل از مصوبات و اثر پذیرى جلسات 

مورد ارزیابى قرار مى گیرد.

کسب رتبه نخست کشورى شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان از تامین آب و برق همه شهرکها و 
نواحى صنعتى استان خبر داد و تصریح کرد: عالوه بر این گاز 90 درصد واحدهاى صنعتى 

فعال در 57 شهرك و ناحیه صنعتى تامین شده است.
به گزارش روابط عمومى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان، محمد جواد بگى 
تامین امکانات زیربنایى و زیرساخت هاى الزم براى شهرك ها و نواحى صنعتى استان را 
مهمترین هدف شرکت شهرك هاى صنعتى استان دانست و افزود: تاکنون تامین آب به 

میزان 705 لیتر بر ثانیه در 67شهرك و ناحیه صنعتى استان انجام شده است.
وى از تامین آب و برق براى همه شــهرك ها و نواحى صنعتى استان خبر داد و گفت: 
تاکنون 71شهرك و ناحیه صنعتى این استان با 745مگاوات برق به شبکه توزیع کشور 

متصل شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان افزود: 70درصد شهرك هاى 
صنعتى این استان با حدود هشت هزار واحد صنعتى کوچک و بزرگ در مناطق مختلف 
اســتان نیز از انرژى گاز برخوردارند که تاکنون90درصد واحدهــاى صنعتى فعال در 

57شهرك و ناحیه صنعتى در هفت سال گذشته به شبکه گاز متصل شده اند.
محمد جواد بگى در ادامه با اشاره به اقدامات این شرکت جهت استفاده از فاضالب شهرى 
و پســاب هاى صنعتى براى  تامین آب صنعت و فضاى سبز شهرکها و نواحى صنعتى 
تصریح کرد: 14مدول تصفیه خانه به ظرفیت حدود 12هزار متر مکعب در شــبانه روز 

در هفت سال گذشته در شهرك ها و نواحى صنعتى استان اصفهان ایجاد شده است.
وى افزود: 69شهرك و ناحیه صنعتى از مجموع 70شهرك فعال در استان اصفهان به 

شبکه مخابراتى و ارتباطى متصل شده ، 15شهرك به فیبر نورى مجهز شده و تجهیز  
15شهرك دیگر به این فناورى نیز در حال اقدام است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: ایستگاه آتش نشانى در 
26شهرك و ناحیه صنعتى این استان با دارا بودن 35خودرو اطفاء حریق ایجاد شده است.
محمد جواد بگى تصریح کرد: اداره امور 23شهرك و ناحیه صنعتى از مجموع شهرکها و 
نواحی صنعتى استان اصفهان به بخش خصوصى واگذار شده و واگذارى هفت شهرك 

دیگر هم در دست اقدام است.

تأمین آب و برق همه شهرك ها و نواحى صنعتى استان


