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5 نکته براى 
داشتن یک 

زندگى متعادل

طرح احیاى زاینده رود به کجا رسید؟
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سایه خرس قهوه اى 
بر چادر عشایر دهاقان

جزئیات روند انتخاب 
«بازنشسته نمونه»

وزیر نیرو: تقصیر ما 
نیست برق مى رود 

اما ببخشید!
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گرفتار شدن 7 نفر 
در تله سیژ ناژوان

نوشیدنى هاى انرژى زا تا 5 برابر بیشتر از قهوه کافئین 
دارند، اما تقویت کنندگى آنها زودگذر است و عوارض 

جانبى ناخوشایندى مانند عصبى بودن، تحریک پذیرى 
و ضربان قلب سریع را به همراه دارد.

نوشیدنى هاى انرژى زا اغلب حاوى مقادیر زیادى ...

7 نفر در تله سیژ ناژوان گرفتار شدند.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به گرفتار شــدن 
هفت نفر در صندلى هاى تله ســیژ نــاژوان در 
ارتفــاع، اظهار کرد: این حادثه در ســاعت 13 و 
12 دقیقه روز سه شــنبه به سامانه 125 سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
گزارش شد که بالفاصله آتش نشانان راهى محل 

حادثه شدند.
وى گفت: نیروهاى امداد و نجات از ایستگاه هاى 
1، 3 و 12 آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان و اکیپ ویژه امداد و نجــات در ارتفاع 
براى امدادرسانى اقدام کردند و در کمترین زمان 

خود را به محل حادثه در خیابان ناژوان رساندند.
سخنگوى سازمان...
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استاندار اصفهان: نگران تعطیالت خردادماه هستیماستاندار اصفهان: نگران تعطیالت خردادماه هستیم
ضمن تأکید بر رعایت پروتکل هاى مختلف بهداشتى به  خصوص فاصله گذارى اجتماعى؛ضمن تأکید بر رعایت پروتکل هاى مختلف بهداشتى به  خصوص فاصله گذارى اجتماعى؛
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معاون محیط زیست دریایى سازمان حفاظت محیط زیست پاسخ مى دهد

حضور در سریال 
«جشن سربرون» چالش 
خوبى براى من بود

3 سپاهانى به تیم ملى دعوت شدند
علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، پیــام نیازمند، محمدرضا 
اخبــارى، شــجاع خلیــل زاده، محمدحســین 
کنعانى زادگان، مرتضى پورعلى گنجى، سیدمجید 
حســینى، صادق محرمى، میــالد محمدى، 
جعفر سلمانى، دانیال اســماعیلى فر، احسان 

حاج صفى...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از میدان امام(ره) 
تا ناژوان 

مسیر دوچرخه سوارى 
ایجاد مى شود

62 هزار نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند
3

5

کریمى:  صدرنشینى کریمى:  صدرنشینى 
حق سپاهان استحق سپاهان است

آگهى مزایده

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)زیربناى موجودمتراژ زمینشماره زمین ردیف

133-33960/8016081/557/520/000

233-341119/9016092/794/000/000

333-27902/9016078/147/800/000

433-35697/7016062/411/400/000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آدرس سایت سازمان:  www.ioz.ir         ایمیل سازمان: info@sozi.ir       تلفن سازمان:32673080 -031و031-32673010

نوبت دوم

آگهى مزایده (شماره1400/02/1)

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد بهره بردارى از فضاى پیش بینى شده در 
زندان هاى نسوان و نجف آباد را جهت راه اندازى واحد فست فود از طریق مزایده به متقاضیان 

واجد الشرایط به صورت اجاره یکساله واگذار نماید.
لذا  متقاضیان مى توانند جهت دریافت  اسناد شرکت درمزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان 
وقت ادارى روز دوشنبه مورخ1400/03/10  به آدرس: اصفهان - بزرگراه ذوب آهن-جنب 
زندان مرکزى-بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان مراجعه و براى کسب اطالعات بیشتر با 

شماره هاى37872096-031و09133265567تماس حاصل نمایند.
مهلت  ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ17  /1400/03به دبیرخانه 

بنیاد تعاون زندانیان اصفهان مى باشد.
پیشنهادات در روز سه شنبه مورخ1400/03/18 در بنیاد تعاون اصفهان بازگشایى خواهد شد.

چاپ اول

معاون اقتصادى و بازرگانى و عضو هیئت مدیره شرکت 
پاالیش نفت اصفهان  گفت: در راستاي چشم انداز این 
شرکت مبنی بر تبدیل به هلدینگ موفق پتروپاالیشی و 
ایجاد ارزش افزوده مشترك به واسطه سرمایه گذاري در 

صنایع پایین دستى و استفاده از پتانسیل هاى 
بالقوه مشــتریان عمده و همچنین افزایش 
سودهاي غیرعملیاتى، بلوك 16/67 درصدى 
سهام عرضه شده شــرکت نفت سپاهان در 

بورس، خریداري شد.
مهدى صرامى در تشــریح روند خرید سهام 
شسپا افزود: شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
بیش از یــک میلیــارد و 583 میلیون و 333 
هزار سهام «شسپا» عرضه شده در بورس را با 
قیمت پایه هر سهم 2148 تومان و قیمت پایه 

کل 3/4 هزار میلیارد تومان خریداري کرد.
وي تصریح کرد: براي قطعیت خرید، «شپنا» 

40 درصد مبلغ را به صورت نقد خواهد پرداخت و مابقی 
(60 درصد) را در چارچوب شــرایط و ضوابط مندرج در 
آگهی مزایده به صورت اقساط مســاوي تسویه خواهد 

کرد.
صرامى بابیان اینکه پاالیشــگاه اصفهان حدوداً 100 

درصد خوراك شرکت نفت ســپاهان را تأمین مى کند، 
اظهار داشت: با تبدیل  شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
به پترو پاالیش و سرمایه گذارى در صنایع پایین دستی 
که به پاالیشگاه وابسته هستند و خوراك خود را از این 

مجتمع عظیم صنعتی دریافت مى کنند، نیاز سایر صنایع 
نیز تأمین مى شود و افزون بر آن، از فرصت-هاي خلق 
ارزش در شــرکت هاى زیرمجموعه، استفاده مطلوب 

خواهد شد.
عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان  با اشاره 

به مالکیت این شــرکت بر 42 درصد سهام پتروشیمى 
اصفهان، که تمام خوراك خود را از پاالیشگاه دریافت 
مى کند، تأکید کرد: پاالیشگاه اصفهان گام هاى اساسی 
را براي تبدیل شــدن به پترو پاالیش و هلدینگ بزرگ 
در این بخش برداشــته و آماده استفاده از 
تجارب بیش از 40 سال فعالیت ارزشمند در 
مدیریت مجموعه هاي پتروپاالیشی است.

گفتنی اســت 85 درصد تولیدات شرکت 
پاالیش نفت اصفهان به 6 فرآورده اصلی 
بنزین، نفت ســفید، نفت کوره، نفت گاز، 
گاز مایع و ســوخت هاى جــت اختصاص 
دارد که این نوع فرآورده ها به منظور تسویه 
بهاي نفت خــام خریدارى شــده به طور 
کامل به دولت تحویل مى شــود. بیش از 
30 نوع فرآورده ویژه و غیــر اصلى دیگر 
پاالیشگاه (15 درصد) نیز در اختیار شرکت 
است؛  ضمن اینکه پاالیشگاه اصفهان  خوراك صنایع 
پایین دســت کوچک و بزرگى مانند نفت سپاهان، نفت 
جى، پتروشیمى اراك، پتروشــیمى اصفهان و صنایع 
شیمیایی ایران و شرکت هاى مســتقر در شهرك هاى 

صنعتی را نیز  تأمین مى کند.

گام پاالیشگاه اصفهان براي تبدیل شدن به پتروپاالیش موفق کشور 
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رئیس ستاد اجرایى فرمان امام(ره) آخرین وضعیت تولید 
واکسن کووایران برکت را تشریح کرد و گفت: تا کنون 
تقریبًا نزدیک 800 هزار تا یک میلیون دوز تولید شــده 
است  و به دلیل اینکه هنوز اجازه مصرف عام داده نشده 

ما سرعت را کمى کم کردیم.
محمد مخبر اظهار کرد: فاز ســوم تقریبًا به 50 درصد 
کار خود رســیده و تولید هم در حال انجام اســت و ما 
داریم انبار مى کنیم تا به محض اینکه وزارت بهداشت 
اجازه دهد اینها را در اختیارشــان قــرار دهیم تا تزریق 

کنند.
وى افزود: هم فــاز 1 و 2 و هم فاز 3 که انجام شــده 

بســیار نتایج خوب بوده و فکر مى کنیــم در خردادماه 
بشود واکسیناســیون عمومى با تولیدات ستاد اجرایى 

انجام شود.
رئیس ستاد اجرایى فرمان امام(ره) درباره میزان واکسن 
تولید شده تا کنون نیز گفت: تقریبًا نزدیک 800 هزار تا 
یک میلیون دوز تولید شــده است  و به دلیل اینکه هنوز 
اجازه مصرف عام داده نشــده ما ســرعت را کمى کم 
کردیم چرا که انبار و نگهدارى آن موضوع خاصى است 
ولى امکانات تولید به خوبى فراهم شده تا ظرف یک تا 
1/5ماه آینده بتوانیم چهار تا پنج میلیون دوز واکسن را 

تحویل دهیم و این کار شروع شود.

وزیر نیرو بخاطر قطع برق از همه مردم ایران عذرخواهى 
کرد. 

رضا اردکانیان گفت: فارغ از همه ادله اى که براى مضیقه 
در تأمین برق کشور وجود دارد و در روز هاى گذشته توسط 
همکارانم توضیح داده شــده، اما برخود وظیفه مى دانم از 
همه مردم عذر خواهى کنم. وزیــر نیرو افزود:گرماى زود 
هنگام هوا و کاهش بارش ها دلیل اصلى قطع برق هاست.

وزیر نیرو در پاســخ به برخى شایعات درباره دالیل قطعى 
برق گفت: به مردم اطمینان مى دهم هیچ پشت پرده و به 
اصطالح خارجى ها پلن بى در خصوص قطعى هاى برق 
وجود ندارد. وى افزود: هیچ حمله سایبرى به صنعت برق 

کشور صورت نگرفته و وزارت نیرو تمام تمهیدات الزم را 
دیده تا صنعت برق از حمالت سایبرى ایمن باشد.

وزیر نیرو گفت: صادرات برق به کشورهاى اطراف دلیل 
قطع برق نیســت چرا که در برخى روزها میزان صادرات 

ناچیز و یا حتى به صفر مى رسد.
اردکانیان گفت: تنها چیزى که باعث شگفتى ما شد مصرف 
باالى تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارزها بوده و برآورد شده 
حدود 2000 مگاوات کل مصــرف تولیدکنندگان رمز ارز 
است که از این رقم 321 مگاوات با مجوز و بقیه غیرمجاز 
اســت که در تالش براى شناســایى و قطع انشعاب آنها 

هستیم.

دپوى حدود یک میلیون دوز 
واکسن «کووایران برکت»

وزیر نیرو: تقصیر ما نیست 
برق مى رود اما ببخشید!  

کرونا چند نفر را بیکارکرد؟
  تسنیم| عیسى منصورى، معاون اشتغال 
وزیر کار اعالم کرد: کرونا در ایران حدود دو میلیون 
نفر را بیکار کرد که تا االن یک میلیون و صد هزار 

نفر به بازار کار برگشتند.

اعتراض جالب یک نانوا 
یک نانــواى اهــل آبدانان    برترین ها |
ایالم، در اعتراض به قطع  و وصل مدام برق، خمیر 

نان هایش را جلوى فرماندارى این شهر پهن کرد.

آیت ا... بیات زنجانى 
سکته کرد

محسن بیات زنجانى از سکته    خبر فورى|
مغزى پدرش آیت ا... بیات زنجانى و آخرین وضعیت 
وى خبر داد. محســن بیات زنجانى در توییتى با 
هشتگ پدر نوشت: یک سکته مغزى گسترده رخ 
داده در حالى که تمام متخصصین حداقل توقع یک 
فلج شدگى در بدن را داشــتند در حالى که چنین 
عوارضى وجود ندارد. نامش را معجزه بگذاریم یا 
لطف الهى نمى دانم اما آثار دعاى خیر خیلى ها را 

مى شد در این روزها دید...

میزان عجیب مصرف دارو
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت    ایرنا |
ایران با بیان اینکه مصــرف بى رویه دارو در ایران 
بسیار باالست، گفت: ایران با جمعیت 80 میلیونى 
به اندازه کشــور 1/5 میلیارد نفرى چین مصرف 
دارو دارد و روابط ناسالم در بازار دارویى ایران زیاد 
اســت. محمد مهدى ناصحى افزود: ایران از نظر 
مصرف دارو جزو سه کشور اول دنیاست. بسیارى 
از پزشکان بدون مالحظه بیش از اندازه استاندارد 
دارو تجویز مى کنند و بازار قاچاق دارو نیز در ایران 

بسیار گسترده است.

 کارنامه ها 
الکترونیکى مى شود

  فارس| وزیر آموزش و پــرورش درباره 
الکترونیکى شــدن کارنامه دانش آموزان و آماده 
بودن سامانه آن، گفت: قبًال کار را تست کردیم و 
امیدوارم بتوانیم کارنامه دانش آموزان را از طریق 
مجازى در اختیارشان قرار دهیم. حاجى میرزایى 
ادامه داد: با توجه به اینکه کارنامه دانش آموزان روى 
سامانه هاى آموزش و پرورش ارائه مى شود، قابل 

استناد است.

پیاز و هندوانه هاى معدومى
  روزنامه خراسان | بنا بر اخبار منتشــر 
شده کشــاورزان مجبور شــده اند به دلیل قیمت 
پایین و نبود مشترى 20 هزار تن پیاز و 7000 تن 
هندوانه را معدوم کنند. گفته مى شود میزان آبى که 
براى هندوانه به صورت غرقابى مصرف مى شود، 
حدود 280 لیتر براى هر کیلو گرم است و براى هر 
کیلوگرم پیاز هم 40 لیتر آب مصرف مى شود که 
این یعنى در همین روزهــاى اخیر 3 میلیون لیتر 
آب در کشور هدر رفته است . البته ذکر این نکته هم 
ضرورى است که دلیل قیمت باالى پیاز و هندوانه 
در شهرهاى مختلف کرایه هاى باالست و گرنه 

کشاورزان سهمى در قیمت ها ندارند.

ملخ ها آرام گرفتند
معاون کنترل آفات ســازمان حفظ    ایلنا |
نباتات کشــور از آرام گرفتن ملخ هاى صحرایى 
مهاجم خبــر داد و گفت: 16 اســتان درگیر انواع 
مختلفى از ملخ هاى بومى شده اند که در بین آنها 
ملخ هاى مراکشــى، ایتالیایى و شاخک بلند دیده 
مى شود. مسعود لطیفیان ادامه داد: در حال حاضر در 
برخى از استان ها از جمله گیالن، زنجان و قزوین، 
اردبیل پوره ملخ هاى مراکشــى بالدار شــده اند و 

درحال پرواز به سمت باغات و مزارع سبز هستند.

قسم على الریجانى 
محمدحسین قربانى، نماینده    دیده بان ایران|
 مجلس دهــم درباره ردصالحیــت على الریجانى 
توسط شوراى نگهبان گفته اســت: بنده نزد آقاى 
الریجانى بودم، ایشــان نســبت به این خبر خیلى 
خوشــحال بودند و  قســم جالله خوردند که هیچ 
اعتراضى نسبت به رأى شوراى نگهبان نخواهم کرد. 
این نماینده ادوار مجلس نزدیک به على الریجانى 
ادامه داد: آقاى الریجانى بر اســاس تکلیفى که بر 
دوش او نهاده شــده بود وارد کارزار انتخاباتى شد 
و با نظر شــوراى نگهبان دیگر تکلیفى روى دوش 
خود احساس نمى کند و به همین دلیل هم خدمت 
اخوى خود (آیت ا... آملى الریجانى) اعالم کرده اند 
که هیچ گونه اعتراضى نســبت به این رأى نداشته

 باشند.

بخاطر دخترش...
حمیــد رســایى، نماینده    دیده بان ایران|
مجلس نهم در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
ردصالحیت على الریجانى توسط شوراى نگهبان 
در اینستاگرام نوشــت: مطابق مصوبه شوراى عالى 
امنیت ملى، اقوام درجه یک مقامات عالى نظام، نباید 
در برخى کشورهاى متخاصم مثل انگلیس، اقامت 

داشته یا حتى مشغول به تحصیل باشند.

چه افرادى 
قطعاً رأى مى دهند؟

  ایسنا| طبق آخرین نظرسنجى تلفنى ایسپا 
در 27 تا 30 اردیبهشت 1400، با تعداد نمونه 1564 
نفر در سطح کل کشور، 43/7 درصد از مردم گفته اند 
قطعًا در انتخابــات پیش رو شــرکت خواهند کرد. 
همچنین با افزایش ســن میزان تمایل به مشارکت 
در انتخابات افزایش پیدا مى کنــد و در حال حاضر 
کمترین میزان مشــارکت بین جوانــان 18 تا 29 
ســال اســت که 32/7 درصد افراد این گروه سنى 
گفته اند قطعًا در انتخابات پیش رو شــرکت خواهند 

کرد.

کفرآمیز است
  ایرنا| آیت ا... ســیداحمد علم الهدى نماینده 
ولى فقیه در خراســان رضوى در نشســت بصیرت 
افزایى و روشنگرى گفت: برخى افراد و گروه ها اعالم 
کرده اند که در انتخابات حضور نیافته و یا جناح خود 
را از شرکت در انتخابات بازمى دارند و حال آنکه این 
رفتار، چون مانع شــدن از برگزارى نماز که خداوند 
واجب کرده اســت، رفتارى با نشانه کفر و شرك در 

دین خداست.

معتقد بودم رئیسى بماند 
عبــاس ســلیمى نمین، فعال سیاســى    برنا|
اصولگــرا در رابطه بــا تصمیم دقیقه 90 رئیســى 
براى حضور در انتخابات گفــت: بحث قوه قضاییه 
و قوه مجریــه بحث قدیمى ترى اســت و در زمان 
ثبت نام ها مطرح بود خود من هم همین موضوع را 
مطرح مى کردم که با توجه بــه تالش هاى ارزنده 
ایشان در قوه قضاییه به نفع جامعه است تا این روند 
در قوه قضاییه ادامه پیدا کند ولى امروز ایشان آمده 

اند و تالش مى کنند در این رقابت موفق شوند.

به یاوه گویى گوش نکنید
  ایسنا| جواد نیک بین، نماینده کاشــمر در 
اخطارى در جلسه علنى صبح دیروز سه شنبه مجلس 
درباره نظر شــوراى نگهبان دربــاره رد صالحیت 
شده ها گفت: قطار انقالب در حال حرکت به مقصد 
اســت و به مقصد هم خواهد رسید. این تالطم ها از 
ابتداى انقالب بوده و با پیاده شــدن شما صدمه اى 
به انقالب نمى رســد. چرا وقتى قانون به نفع شما 
نمى شود به قانون مى تازید؟ شوراى نگهبان جاى 
مصلحت اندیشى نیست. مهم حال فعلى افراد است 
و شوراى نگهبان نیز به یاوه گویى کسانى که قانون 

را قبول ندارند گوش نکند.

تا انتخابات

امروز قرار است دومین انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
یازدهم برگزار شــود. انتخاباتى که تا حد زیادى تحت 
شعاع برگزارى انتخابات ریاســت جمهورى سیزدهم 

قرار گرفته است.
خبرهاى رسیده حاکى از این بود که قرار بود جلسه اى در 
فراکسیون اکثریت برگزار شود و در این جلسه در مورد 
کســانى که کاندیداى هیئت رئیسه هستند رأى گیرى 
شود. این رأى گیرى پیش مقدمه اى براى جلسه صحن 

علنى امروز به حساب مى آید.

طبق ادعاى برخى از نماینده هاى عضو این فراکسیون 
تا اینجاى کار به غیــر از محمدباقر قالیبــاف نماینده 
دیگرى رســمًا براى نامزدى ریاســت مجلس اعالم 
آمادگى نکرده است اما برخى شــنیده ها حاکى از این 
است که احتمال نامزدى فریدون عباسى براى ثبت نام 

و رقابت با محمدباقر قالیباف باالست.
در این بین برخى نماینده ها از امیرحســین قاضى زاده 
هاشــمى هم براى ثبت نام در ُپســت ریاست مجلس 
دعوت به عمــل آورده بودند کــه از قرارمعلوم قاضى 

زاده هاشــمى ترجیــح داده براى نایب رئیســى نامزد 
شود.

به گزارش «دیده بان ایران»، شــنیده هاحاکى از این 
است که به احتمال فراوان سید ناصر موسوى الرگانى 
(دبیــر و نماینده فالورجــان)، حاجــى دلیگانى  (دبیر 
و نماینده شاهین شــهر)و علیرضا ســلیمى (ناظر) در 
انتخابات روز چهارشنبه آراء الزم را کسب نخواهند کرد 
و از ترکیب هیئت رئیســه مجلس براى سال دوم خارج 

مى شوند.

2نماینده اصفهان از هیئت رئیسه 
مجلس حذف مى شوند؟ غالمعلى رجایى، مشاور آیت ا... هاشمى رفسنجانى در 

گفتگویى به بیان نکاتى درباره ثبت نام او در انتخابات 
ریاست جمهورى 92 و رد صالحیت وى پرداخته است. 

در ادامه بخشى از اظهارات او را بخوانید. 
■ گفته بودند که ایشان لحظه به لحظه رأیش دارد 
بیشتر مى شود و تلویحًا گفته بودند راه کم هزینه تر 

این است که صالحیتشان از همان ابتدا تأیید نشود.
■ خود ایشان مى دانستند که رد صالحیت مى شوند، 
مى خواســتند هزینه اش را ایشــان ندهند، شوراى 
نگهبان اصوًال مى گوید نیایید که صالحیتتان تأیید 
نمى شــود مانند همان چیزى که بــه احمدى نژاد 

گفته اند. 
■ روحانى را 7 صبح فرســتادند منزل هاشمى که به 
آیت ا... بگوید. روحانى گفت به من گفته اند به شــما 
بگویم که انصراف دهید چون رد مى شوید که ایشان 
هم گفته بودند پیغامت را رساندى، ممنون مى توانى 
بروى. در همان روز ساعت 9 صبح الریجانى به دفتر 
آمد من از ایشان استقبال کردم و رفتیم در اتاق حاج 
آقا. وقتى حاج آقا آمدند من بیرون رفتم و بعد که تمام 
شد جلسه شان من از چشمان الریجانى متوجه شدم 
به نتیجه مطلوبش نرسیده، از حاج آقا پرسیدم گفتند 
به من مى گویند انصراف بدهــم و من قبول نکردم 
گفتم مردم چى مى گویند، مى گویند چرا آمد که حاال  
انصراف بدهد، بعد شاهد بیانیه شوراى نگهبان بودیم 
که من به آیت ا... هاشمى گفتم چقدر بد شد و ایشان با 
همان حاضر جوابى خاص خودشان گفتند اتفاقاً خیلى 

هم خوب شد.
■ پروســه مرگ هاشــمى پروســه اى است که 
پرونده اش هنوز باز است و به زمان نیاز دارد ولى آدمى 
مانند هاشــمى اگر ناتوان بود خــود را در یک چنین 
موقعیتى قرار نمى داد، آیت ا... سیســتانى از ایشان 

خواسته بودند وارد عرصه شوند.

درخواست 
آیت ا...سیستانى از 
هاشمى رفسنجانى  

بهزاد ولى زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشورى در گفتگویى 
به نکات مهمى درباره مصرف دخانیات در کشور پرداخت. 
مهمترین بخــش هاى اظهــارت این مقام مســئول را 

مى خوانید.
■  بین ســال هاى 1388 تا 1390 مــا 40 درصد افزایش 
مصرف قلیان را در گروه سنى باالى 15 سال داشتیم و این 

افزایش مصرف مى تواند تا اکنون هم ادامه داشته باشد. 
 ■  در دوره اى که طرح تشدید برخورد با عرضه قلیان داشتیم 
متوجه شدیم خیلى از مراکز مواد دیگرى به تنباکو اضافه 
مى کنند و مقادیر زیادى حشیش از این مراکز جمع آورى 
کردیم. وقتى به پستوى قهوه  خانه ها رفتیم دیدیم مقادیر 
زیادى عطر و طمع به شکل دستى به توتون اضافه مى کنند. 
■  ما حداکثر بین هشــت تا ده میلیون نفر مصرف کننده 
دخانیات داریم. بر اساس آمار سال 1395 حدود 9/36 درصد 
مصرف کنندگان سیگار به صورت روزانه هستند. ( 18/69 

درصد مردان و 0/81 درصد زنان).
■  طى سال هاى 1385 تا 1390 شیوع مصرف سیگار روند 
ثابت داشته است ولى مصرف روزانه قلیان در این گروه سنى 
از سال 1388 تا 1390 حدود 40 درصد افزایش داشته است 

که این روند هم تا سال 1395 ادامه داشته است . 
■  مصرف دخانیات در روســتا 15/44 درصد و در شــهر 
13/62درصد بوده است که عمدتاً به دلیل باالتر بودن میزان 

مصرف قلیان است.
■   باالترین شیوع مصرف سیگار در استان هاى مرکزى، 
آذربایجان غربى، قزوین و البرز گزارش شده است و باالترین 
میزان مصرف دخانیــات (عمدتًا قلیان) در اســتان هاى 
جنوبى کشور ( بوشــهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان 
و فارس) گزارش شــده اســت. از طرفى باالترین میزان 
مصرف دخانیات در گروه ســنى 45 تا 54 ســال گزارش 

شده است. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه قدرت 
خرید طال توسط مردم نســبت به گذشته به یک بیستم 
کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر بیشتر زوج هاى 
جوان تنها حلقه ازدواج شان را طال خریدارى مى کنند و 
سرویس طالى عروس شاید تنها به یک آویز و زنجیر 

رسیده و یا سرویس نقره خرید مى کنند.
هوشنگ شیشــه بران اظهار کرد: میزان خرید طال به 
میزان نوســانات این مصنوع ارزشمند برمى گردد، البته 
امسال همانند سال گذشته شــاهد رفتارهاى هیجانى 
و داللى در خرید و فــروش طال نیســتیم. وى با بیان 
اینکه اکنون بــازار طال و میزان عرضــه و تقاضاى آن 

بیشــتر مربوط به کارگاه هاى تولیدى طال، بنکدار و... 
اســت، افزود: از ســوى دیگر بنکدار طال باید این فلز 
ارزشمند را به سرعت وارد بازار و به دست مغازه داران و 

مصرف کننده نهایى برساند. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با تأکید بر اینکه در 
حال حاضر میزان تقاضاى طال از سوى مردم بسیار پایین 
و جزئى است، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل بهاى باالى 
طال در بازار، میزان خرید طال توســط عروس دامادها 
و زوج هاى جوان محدود اســت و بــا توجه به کاهش 
قدرت خرید مردم، آنها روى بــه خرید مصنوعات نقره 

آورده اند.

خیلى زودتر از آنچه فکر مى کنید، فضانوردانى که به ماه 
رفته اند خواهند توانست همانند روى زمین، از واتس اپ 

و نتفلیکس استفاده کنند. 
به لطف یــک کمپانــى انگلیســى، فضانــوردان در 
مأموریت هاى آینده خود در مــاه مى توانند با واتس اپ 
براى دوستانشان پیام فرســتاده و از نتفلیکس استفاده 
کنند. تا ســال 2028، ماهواره هاى اینترنتى در مدار ماه 
قرار خواهند گرفت، ماهواره هایى که توســط شــرکت 
Inmarsat ســاخته شــده اند. این کمپانى یکى از چند 

کمپانى انگلیسى است که توســط آژانس فضایى اروپا 

مسئول طراحى و ایجاد زیرساخت هاى ارتباطى و سیستم 
مسیریابى جى پى اس در سطح ماه شده است.

«نیک شــیو»، معاون بخش برنامه هاى اســتراتژیک 
شــرکت Inmarsat در این باره گفته است: «مى توانید 
تماشا کردن نتفلیکس را تجسم کنید و به طور قطع روى 
سطح ماه واتس اپ را خواهید داشت». چندین مأموریت 
براى دهه آینده پیش بینى شــده که شــاهد بازگشت 
انســان به ماه براى اولین بار پس از سال 1972 خواهد 
بود. شرکت هاى تجارى نیز در حال برنامه ریزى براى 
مأموریت هاى فضایى اینچنینى در آینده نزدیک هستند. 

در پى قطعى مکرر برق و تداوم این قطعى ها در روزهاى 
اخیر، مسئوالن وزارت نیرو در توضیح دلیل قطعى برق 
بار ها و بار ها اعالم کردند که فرایند استخراج بیت کوین 
باعث کمبود برق و در نهایت قطعى آن شــده است. این 
بحث ها تا جایى ادامه پیدا کرد که مدیرعامل توانیر گفت 
که در جریان تالش مأموران این شرکت براى جمع آورى 

مراکز استخراج رمزامرز به آنها تیراندازى شده است.
محمد حسن متولى زاده مدیرعامل توانیر به نام شرکت 
یا افرادى که تیراندازى کرده اند اشــاره نکرد، اما طبق 

اطالعاتى که پایگاه اطالع رسانى «رویداد 24» از روابط 
عمومى شرکت توانیر کســب کرده، این اتفاق در استان 
مرکزى رخ داده اســت. آنطور که از شــواهد مشخص 
است بسیارى از ماینر ها در شرکت هاى صنعتى تعطیل 
و نیمه تعطیل مشغول به فعالیت هستند تا از این طریق 
برقشــان را به نرخ صنعتى که تقریبــًا 7 برابر ارزان تر از 
تعرفه ماینینگ اســت، تأمین کنند. اســتان مرکزى از 
این نظر براى استخراجگران بیت کوین فضاى بسیارى 

مناسبى است. 

استان هاى رکورددار مصرف سیگار و قلیان

 زوج هاى جوان تنها حلقه طال مى خرند

واتس اپ و نتفلیکس به ماه مى رون د!

جزئیات تیراندازى به مأموران توانیر 

نامه اى که توسط «آلبرت اینشتین» نوشته شده و در آن 
فرمول مشهور E=mc۲ ذکر شــده ، در یک حراجى به 
قیمت بیش از 1/2میلیون دالر به فروش رسیده است که 
سه برابر قیمتى است که انتظار مى رفت. تنها سه نمونه 
مشهور دیگر از نوشته جات اینشــتین وجود دارد که در

 آنها با دستخط خود این فرمول تغییر دهنده جهان را به 
نگارش درآورده است.

این نمونه چهــارم که تنها نمونه نزد کلکســیون داران 
خصوصى بوده، تنها اخیراً در انظار عمومى قرار گرفته و 
انتظار مى رفت به قیمتى حدود 400 هزار دالر به فروش 

برسد. 
این معادله که به معادله جرم- انرژى مشهور شده بیانگر 
هم ارزى جرم و انرژى است و به عبارتى دیگر، بر اساس 
این فرمول، انرژى برابر اســت با حاصل ضرب جرم در 
مجذور سرعت نور. معادله E=mc2 جهان فیزیک را به 

کلى تغییر داد زیرا نشان مى داد که زمان مطلق نبوده و 
جرم و انرژى معادل هم هستند.

این نامه یک صفحه اى دســتنویس به زبــان آلمانى، 
توسط اینشــتین براى لودویک سیلبرستین، فیزیکدان 
لهســتانى-آمریکایى، در تاریخ 26 اکتبر 1946 نوشته 
شده اســت. سیلبرســتین بخاطر نقدهاى معروفش به 
تئورى هاى اینشــتین و به چالش کشیدن آنها شناخته 
مى شــد. اینشــتین در این نامه با ســربرگ دانشگاه 
پرینستون نوشته است: «سئوال شــما از طریق فرمول
 E = mc2 پاسخ داده خواهد شد، بدون نیاز به سخنورى.»
خریدار این نامه دســتنویس یک کلکســیون دار اسناد 
تاریخى است که نام وى ذکر نشده است. حراج این نامه 
یک جنگ تمام عیار بود و تا مبلغ 700 هزار دالر، پنج نفر 
براى خرید آن تالش مى کردند اما پس از این عدد تنها 

دو نفر به تالش براى خرید نامه اینشتین ادامه مى دادند.

E=mc2 فروخته شد 
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برپایى نمایشگاه طال از امروز
چهاردهمیـن نمایشـگاه طـال، فلـزات گرانبهـا، 
گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته با حضور 70 
مشارکت کننده از شش استان کشـور از پنجم تا هشتم 
خردادماه برگزار مى شـود. نمایشـگاه طال از ساعت 10 
تا 18 در محل برپایى نمایشـگاه هاى بین المللى استان 
واقع در کمربندى شرق، روبه روى منطقه روشن دشت، 
میزبان متخصصان، کارشناسـان و فعاالن حوزه طال و 

جواهرات خواهد بود.

قطعى برق مشکلى ایجاد نکرد
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان این که 
قطعى برق تا کنون مشکل خاصى براى بیمارستان ها، 
رونـد نگهـدارى واکسـن ها، بیمـاران بسـترى و انجام 
عمل هاى جراحى در اسـتان ایجاد نکرده اسـت، گفت: 
در مـوارد بحرانى و یـا زمانى که جان بیماران و شـرایط 
نگهدارى واکسن بر اثر قطعى برق تحت تأثیر قرار گیرد، 
حتمًا بیمارسـتان ها شـرایطى از جمله بـرق اضطرارى 
پیش بینى کرده اند تا مشکلى به وجود نیاید و خبر انجام 
عمل جراحـى با وجـود قطعى بـرق در اصفهان صحت 

ندارد.

توزیع 9000
برچسب نرخ کرایه 

توزیع 9 هزار برچسب نرخ کرایه بین تاکسیرانان اصفهان 
آغاز شـد. مدیـر عامـل سـازمان مدیریت و نظـارت بر 
تاکسیرانى شـهردارى با اشـاره به افزایش 25 درصدى 
نرخ کرایه تاکسى هاى این کالنشهر با تعرفه سه و چهار 
نفر سرنشین گفت: 9 هزار برچسب نرخ کرایه سال 1400 
بین رانندگان تاکسـى خطوط گردشـى و خطى در حال 
توزیع اسـت. هادى منوچهـرى افـزود: رانندگانى که از 
ابتداى خرداد برچسب تحویلى نرخ کرایه را نصب نکرده 

باشند، اعمال قانون خواهند شد.

راه اندازى کارگاه گبه بافى
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اصفهان، 
کارگاه گبه بافى در کارخانجات زندان مرکزى اصفهان 
راه اندازى گردید. در ایـن کارگاه با متراژ 340 متر مربع، 
گبه با نقش هاى سـاده  پس از آموزش، توسط زندانیان 
بافته مى شود. شایان ذکر است این کارگاه زمینه اشتغال 
هفتاد نفر از مددجویان زندان مرکزى اصفهان را فراهم 

آورده است.

ورود به مدار بهره بردارى 
با هدف آبرسانى مستمر، ایستگاه پمپاژ قدیم نطنز تجهیز 
و مورد بهره بردارى قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى 
آبفا منطقه نطنز، با توجه بـه در پیش بودن فصل گرما و 
لزوم آبرسانی مستمر به شهر نطنز، با تالش و همت واحد 
بهره برداري منطقه، چاه ایستگاه پمپاژ قدیم تجهیز و در 

مدار بهره برداري قرار گرفت.

تعویض پمپ چاه 
پمپ چاه شماره یک وزوان میمه تعمیر و با ظرفیت 10 
لیتر در ثانیه در مدار بهره بردارى قرار گرفت. به گزارش 
روابط عمومى آبفا منطقه میمه، با حضور واحد انرژى آبفا 
اصفهان و همکارى واحد بهره بردارى منطقه میمه، پمپ 
22 کیلوات 5 طبقه چاه شـماره یک وزوان تعویض شد. 
گفتنى است پس از این عملیات این چاه با ظرفیت آبدهى 

10 لیتر در ثانیه به بهره بردارى رسید.

انتصاب در شرکت توزیع برق 
سرپرست دفتر کنترل برنامه و پروژه شرکت توزیع برق 
اسـتان اصفهان معرفى شـد. به  گزارش روابط عمومى 
شرکت توزیع برق اسـتان اصفهان، روز سوم خرداد ماه 
جلسـه معارفه مهندس احمـد آقاجانى سرپرسـت دفتر 
کنترل برنامه و پروژه شرکت توزیع برق استان اصفهان 
با حضور قائم مقام، معاونین،مدیران و کارشناسان حوزه 
سـتادى شـرکت توزیع برق اسـتان اصفهان در سـالن 

آمفى تئاتر ستاد برگزار گردید.

خبر

مدیر دفتر تاسیسات آبى شــرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: مجموع ذخایر آبى ســدهاى اســتان اصفهان 527 
میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته 26 درصد 

و در بلندمدت 50 درصد کاهش دارد.
احســان ا... امینى با بیان اینکه ظرفیت ســدهاى استان 
اصفهان یک میلیارد و 377 میلیون مترمکعب است، اظهار 
داشت: مجموع ذخیره آب سدهاى اســتان از ابتداى سال 
آبى (مهر ماه 1399) تا روز چهارم خــرداد به 527 میلیون 
مترمکعب رسیده است در حالى که مدت مشابه سال گذشته 

ذخایر آبى سدهاى استان 712 میلیون مترمکعب بود.
وى اضافه کرد: ذخیره آب ســدهاى استان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 26 درصد و در مقایسه با بلندمدت 50 
درصد کاهش یافته است. مدیر دفتر تأسیسات آبى شرکت 
آب منطقه اى اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده 
رود، خاطرنشان کرد: ذخیره این سد مخزنى به 438 میلیون 
مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
(623 میلیون مترمکعب)، حجم آب پشــت سد امسال 30 
درصد و در مقایسه با بلندمدت (50 ساله) 55 درصد کاهش 
یافته است. مدیر دفتر تأسیسات آبى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: سد گلپایگان با ظرفیت 36 میلیون مترمکعب 
هم اکنون با ذخیره 36 میلیون مترمکعب آب به تراز نرمال 

رسیده است.

اســتاندار اصفهان گفــت: در اســتان اصفهــان از نظر 
واکسیناســیون وضعیت خوبى داریم و منطبق با پروتکل 

کشورى سنین مختلف در حال واکسیناسیون هستند.
عباس رضایى با بیان این که در استان اصفهان فعًال شیب 
نزولى کرونا از پیک چهارم را شاهد هستیم، اظهار کرد: هیچ 
شهر قرمزى نداریم و وضعیت چند شهرستان هم زرد است.

اســتاندار اصفهان با بیان این که، اکثر شــهرهاى استان 
نارنجى هستند، گفت: امیدواریم با بزرگوارى مردم، رعایت 
پروتکل ها و حفظ فاصله اجتماعى شاهد پیک پنجم نباشیم.
وى با اشاره به اینکه مهم ترین نگرانى ما براى تعطیالت 
14 و 15 خرداد است، گفت: به  منظور اینکه با حفظ سالمتى 

مردم که اصل قضیه است بتوانیم انتخابات شکوهمندى 
داشته باشــیم؛ خواهش و توصیه ما به مردم فهیم استان 
اصفهان این اســت پروتکل هاى مختلف بهداشــتى به  
خصوص فاصله اجتماعى را رعایــت کنند تا ضمن حفظ 
ســالمتى مردم که اصل قضیه اســت بتوانیم انتخابات 

شکوهمندى داشته باشیم.
رضایى در پاسخ به این سؤال که آیا واکسیناسیون فرهنگیان 
و دانش آموزان در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: فرهنگیان 
که در ســن هاى خاصى هســتند مثل پروتکل کشورى 
بر اســاس سن واکســن تزریق مى شــود و در خصوص 

دانش آموزان هم هیچ نگرانى وجود ندارد.

استاندار اصفهان: نگران 
تعطیالت خردادماه هستیم

کاهش 26 درصدى ذخایر 
سدهاى اصفهان

فرمانده انتظامى خمینى شهر با اشاره به کشف و ضبط 
20 قبضه سالح جنگى در شهرستان گفت: با اجراى 
طرح «قدس» در سطح شهرستان با اراذل و اوباش، 
معتادین و خرده فروشان، صنوف متخلف، مخلین نظم 

عمومى و محکومین تحت تعقیب برخورد شد.
سرهنگ غالمرضا براتى اظهار کرد: نیروى انتظامى 
طرحى را با نام «قدس» در شهرستان خمینى شهر با 
هدف ارتقا امنیت اجتماعى و افزایش امنیت محالت 
عملیاتى کرده است که طى این طرح با اراذل و اوباش، 
معتادین و خرده فروشان، صنوف متخلف، مخلین نظم 

عمومى و محکومین تحت تعقیب برخورد شد.
وى با اشاره به پشــتیبانى دستگاه قضا در اجراى این 
طرح، اظهار کرد: 130 نفر معتاد و 23 نفر خرده فروش 

مواد مخدر با 10 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر در خصوص 
دستگیرى سارقین گفت: تعداد 62 نفر سارق دستگیر 
و حدود 96 مورد اموال مســروقه کشف و ضبط شد. 
همچنین تعداد 103 نفر اتباع خارجى غیرمجاز، چهار 
نفر از اراذل و اوباش شاخص و 74 نفر از متهمین تحت 

تعقیب نیز دستگیر و به مراجع قضایى معرفى شدند.
براتى افــزود: با انجــام چندین عملیات در ســطح 
شهرســتان 20 قبضه ســالح جنگــى و 10 قبضه 
سالح شکارى کشف و ضبط شــد. 328 مورد بازدید 
از صنوف شهرستان داشتیم که در این راستا 45 واحد 
متخلف از جمله ضایعاتى ها و چایخانه هاى متخلف

 پلمب شدند.

کشف 20 قبضه سالح جنگى در خمینى شهر

انفجــار هولناك در اثر نشــت گاز شــهرى باعث 
سوختگى شدید دختر 18 ساله شد.

فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه انفجار توأم 
با حریق، اظهار کرد: این حادثه در ســاعت 12 روز 
دوشنبه  به ســامانه 125 ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان گزارش شد و 
نیروهاى امداد و نجات از ایســتگاه 6 آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان براى امدادرسانى 
اقدام کردند و در کمترین زمان خود را به محل حادثه 

که در خیابان مولوى بود رساندند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان افــزود: این حادثــه در یک 
ســاختمان دو طبقه رخ داده و یک زن 18 ساله در 
طبقه دوم ساختمان محبوس شــده بود که پس از 

نجات مصدوم، حریق کامًال اطفا شد.

سوختگى دختر جوان در انفجار هولناك

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با 
بیان این که مســیر دوچرخه بر اساس شرایط یک 
خیابان طراحى مى شود، گفت: سیاست طراحى مسیر 
دوچرخه به دو روش مسیرهاى کانالیزه و خط کشى 

منعطف خواهد بود.
مســعود بنده خدا اظهــار کرد: احداث مســیرهاى 
دوچرخه بر اســاس مصوبه شــوراى عالى ترافیک 
استان در دســتور کار شــهردارى قرار دارد بر این 
اســاس قرار اســت 777 کیلومتر مســیر ایمن و 
پیوســته براى دوچرخه سوارى در شــهر اصفهان 
راه اندازى شــود که این مهم از ســال گذشته آغاز

 شده است.
وى با بیان این که این مسیر انگیزه شهروندان را به 
دوچرخه سوارى در مسیرهاى ایمن افزایش مى دهد، 
افزود: زمانــى مى توانیم از شــهروندان بخواهیم از 

خودروهاى شخصى کمتر استفاده کنند و مسیرهاى 
کوتاه شــهرى را رکاب بزنند که مسیرهاى ایمن و 

پیوسته داشته باشیم.
بنده خدا با بیان این که چندیــن محور دوچرخه در 
سطح شــبکه معابر ایجاد خواهیم کرد، گفت: یکى 
از بزرگترین و اصلى ترین مســیر دوچرخه سوارى از 
میدان الله آغاز و از خیابان هاى پروین، الهور و حمزه 
عبور و تا پل بزرگمهر ادامه دارد، یکى دیگر از مسیرها 
در محــور تفریحى اصفهان مســیر دوچرخه ممتد 
میدان امام خمینى، خیابان ســپه، چهارباغ عباسى، 
حاشــیه مادى نیاصرم، خیابان صائب، پل مارنان و 
جاده سالمت ناژوان در نظر گرفته شده است عملیات 
اجرایى این مســیر که جزو مفرح تریــن و زیباترین 
مسیرهاى دوچرخه کشور خواهد بود ظرف چند ماه 

آینده تکمیل مى شود.

از میدان امام(ره) تا ناژوان 
مسیر دوچرخه سوارى ایجاد مى شود

هفت نفر در تله سیژ ناژوان گرفتار شدند.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به گرفتار شدن هفت 

نفر در صندلى هاى تله سیژ ناژوان در ارتفاع، اظهار 
کرد: این حادثه در ساعت 13 و 12 دقیقه روز سه شنبه 
به سامانه 125 سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 

شــهردارى اصفهان گزارش شد که بالفاصله آتش 
نشانان راهى محل حادثه شدند.

وى گفت: نیروهــاى امداد و نجات از 
ایســتگاه هاى 1، 3 و 12 آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان 
و اکیپ ویژه امــداد و نجات در ارتفاع 
براى امدادرســانى اقدام کردند و در 
کمترین زمان خود را به محل حادثه 

در خیابان ناژوان رساندند.
سخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان 
با بیان این که علت حادثه در دست 
بررسى اســت، افزود: آتش نشانان 
از نردبان نجــات براى نجات گرفتاران اســتفاده 
مى کنند، اما انبــوه درختان اســتفاده از نردبان را 

سخت کرده بود.

گرفتار شدن 7 نفر در تله سیژ ناژوان

رئیس اداره امور عشایر شهرستان شــهرضا با اشاره به 
مشــاهده خرس قهوه اى در منطقه عشایرى شهرستان 
دهاقان گفت: خرس ها به بیش از 15 کندوى عسل آسیب 

زدند و بیش از 20 رأس دام را تلف کردند.
مجید نادرى دره شورى با اشاره به مشاهده خرس قهوه اى 
در منطقه عشایرى شهرستان دهاقان اظهار داشت: طى 
تماس تلفنى عشایر شهرســتان دهاقان در روز دوشنبه 
مبنى بر مشاهده خرس قهوه اى به همراه رئیس محیط 
زیست و شوراى عشــایرى شهرستان دهاقان به منطقه 

عشایرى هرندى و بودجان مراجعه کردیم.
رئیس اداره امور عشایر شهرستان شهرضا افزود: از چندین 
خانوار عشــایرى که در مناطق مختلف منطقه عشایرى 
هرندى و بودجان استقرار داشتند سؤال کردیم که جواب 
آن ها نشــان از خرس قهوه اى در چنــد روز اخیر در این 

مناطق بوده است.
وى با بیان اینکه خرس ها به بیش از 15 کندوى عســل 
آســیب زدند و بیش از 20 رأس دام را تلف کردند، گفت: 
زندگى مسالمت آمیز عشایر با طبیعت این اجازه را به آن ها 
نمى دهد که دســت به کشــتن گونه هاى نادر جانورى 

بزنند تا زمانى که جان و امنیت خانواده هاى عشــایرى 
در امان باشد.

نادرى با بیان اینکه بر اساس شنیده هاى عشایر احتمال 
وجود بیــش از یک خــرس در ارتفاعات وجــود دارد، 
خاطرنشــان کرد: وجود جاى پا، جاى خواب و مســیر 
حرکت و عالئم موجود نشــان از وجود تعدادى خرس را 

نشان مى دهد.
رئیس اداره امور عشایر شهرستان شــهرضا با اشاره به 
اینکه این خرس ها باید در کوه ها و ارتفاعات ونک سمیرم 
باشند و به دلیل خشکسالى به این منطقه آمده اند، بیان 
کرد: آمدن خرس از ارتفاعات به دامنه سبب ایجاد ترس 
و وحشت در خانوارهاى عشایرى شده است، از مسؤوالن 
محیط زیســت و مدیریت بحــران انتظــار داریم براى 
پاکسازى منطقه و برگرداندن امنیت تالش بیشترى کنند.

سایه خرس قهوه اى بر چادر عشایر دهاقان

معضالت ناشى از خشکى زاینده رود در استان اصفهان روز 
به روز افزایش مى یابد و براى این رودخانه همانند دریاچه 
ارومیه برنامه جامع ملى نیاز اســت. از این رو طرح احیاى 
رودخانه زاینده رود در دستور کار قرار دارد تا با تحقق آن 

معضالت اصلى استان اصفهان برطرف شود.
در دهه هــاى اخیر به  علت برداشــت هاى غیرقانونى در 
باالدست، انتقال آب به حوضه دیگر، تراکم جمعیت و تا 
حدودى کاهش نسبى بارندگى ها، به یک رودخانه با جریان 
دوره اى تبدیل و در پایین دست اغلب در فصول گرم و حتى 
روزهاى سرد سال مانند چنین روزهایى که در حال سپرى 

کردن هستیم با خشکى مواجه شده است.
بحران کم آبى در اســتان اصفهان جدى اســت و اکنون 
آبرسانى به ده ها روستا در این استان به وسیله تانکر انجام 
مى شود. از طرفى افت شــدید منابع آب زیرسطحى در 
دشت هاى استان پدیده خطرناك فرونشست زمین را بیشتر 
مى کند و عالوه بر این معضالت، تبدیل اراضى کشاورزى 

به بیابان زنگ خطرى است که سال ها به گوش مى رسد.
احمدرضا الهیجان زاده، معاون محیط زیســت دریایى 

سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح جامع احیاى 
زاینده رود و تاالب گاوخونى اظهار کرد: طرح جامع مدیریت 
تاالب گاوخونى تهیه شده و به تصویب شوراى برنامه ریزى 
استان اصفهان رسیده است که بر این اساس طرح احیا و 
نجات این دو حوضه آبى به دستور ریاست جمهورى از سال 

گذشته در دستور کار قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه محوریت اجراى طرح جامع زاینده رود و 
تاالب گاوخونى برعهده وزارت نیرو است، گفت:«سازمان 
حفاظت محیط زیست نیز در این امر مشارکت دارد. بنابراین 
نقشه راه نجات بخشى زاینده رود در شوارى عالى به منظور 
احیاى تــاالب گاوخوبى به تصویب رســید که مى توان 

برنامه هایى را در این زمینه پیاده سازى کرد.
در همین حال مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
با بیان اینکه وزارت نیرو باید نگاه ویژه اى به استان اصفهان 
داشته باشد، گفت: هر چه سریع تر وزارت نیرو باید تمهیدى 
بیندیشد و آب را براى زاینده رود از حوزه هاى دیگر انتقال 
دهد. کمک به زاینده رود حفظ تمدن مى کند، در عرصه هاى 
مختلف هزار هکتار کشت نشده است و خسارات غیرقابل 

جبرانى را وارد کرده است.
منصور شیشه فروش عنوان کرد: حجم سدهاى مخزنى 
استان به  شدت کاهش یافته و چاه ها و قنوات خشک  شده، 
10 ماه است در زاینده رود آب جارى نشده و طوفان هاى 

گرد و غبار با خسارت هاى زیاد را داشته ایم.
شیشه فروش با اشاره به اینکه 305 روستا با تانکر آب رسانى 
مى شــود، گفت: وزارت نیرو باید نگاه ویژه اى به استان 
اصفهان داشته باشد، هیچ اســتانى مثل اصفهان نیست 
که همزمان تأثیرات خشکى زاینده رود، خشکى هوا، عدم 
بارش، گرد و غبار، تشدید پدیده فرونشست، کم برقى را 

تجربه کند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با تأکید بر 
اینکه محیط زیست کشــور باید به استان اصفهان توجه 
ویژه کند، افزود: شــرایط نامســاعد گاوخونى، پیگیرى 
نکردن تخصیص آب براى زاینده رود، حدود 44 هزار رأس 
گونه هاى جانورى در حال انقراض هستند که نیاز به آب 
دارند مانند خرس قهوه اى، پلنگ و یوز ایرانى، جبیر، آهو و 

میش که در معرض تهدید هستند.

طرح احیاى زاینده رود 
به کجا رسید؟

رئیس مرکز بهداشت شماره دو اصفهان گفت: از اسفندماه 
سال قبل که واکسیناسیون کادر درمان شروع شده تاکنون 
در مرکز بهداشــت شــماره 2 اصفهان حدود 72 هزار نفر 
واکسینه شدند که از این تعداد حدود 62 هزار نفر دوز اول و 

حدود 10 هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند.
منصوره ابوفاضلى با اشاره به واکسینه کردن سالمندان باالى 
70 سال، افزود: واکسیناسیون گروه سنى 80 سال به باال از 
حدود دو هفته پیش شروع شده و از شنبه نیز واکسیناسیون 
گروه سنى 70 سال به باال آغاز شده است، واکسیناسیون در 
مراکز تجمعى انجام مى شود، مرکز تجمعى مصلى وابسته 
به مرکز بهداشت شــماره 2 و مرکز تجمعى پل شهرستان 
وابسته به مرکز شماره یک است، مراکز تجمعى براى سرعت 

بخشیدن به واکسیناسیون و رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
راه اندازى شده است، همچنین مرکز تجمعى مصلى جنوب 

شهر اصفهان را پوشش مى دهد.
رئیس مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان با بیان اینکه روزانه در 
مرکز تجمعى مصلى حدود دو هزار نفر را واکسینه مى شوند، 
خاطرنشان کرد: در 9 مرکز بهداشت دیگر که بیشتر در شمال 
شهر و مرکز شهر قرار دارند، نیز واکسیناسیون در نوبت صبح 
و بعدازظهر انجام مى شــود، از جمله این مراکز مى توان به 
کلینیک قائدى در دروازه دولت و ملک شهر که در نوبت صبح 
و بعدازظهر فعال هستند اشاره کرد همچنین مرکز رهنان، 
مرکز کوجان در خیابان شــهیدان کاظمى، مرکز خدیجه 
کبرى در خیابان کاوه، مرکز سپاهان شهر و مرکز بهارستان 

که در نوبت صبح فعال هستند اشاره کرد.
وى با اشاره به اینکه تقریبًا اطالعات 90 درصد جمعیت 
اصفهان در سامانه سیب ثبت شــده است، تصریح کرد: 
افراد از طریق پیامــک فراخوان داده مى شــوند که در 
چه زمانــى براى واکســن مراجعه کنند، امــا برخى که 
در این ســامانه ثبت نام نشــده اند مى توانند در ســایت

 salamat.gov.ir ثبت نام کنند و افراد بر اســاس 
محل زندگى تقســیم بندى و از طریق پیامک فراخوان 
مى شــوند، مزیت ثبت نام در این ســامانه این است که 
در دوز دوم که زمان تزریق آن مشــخص اســت، براى 
فرد جهت تعیین زمان و مکان واکســن پیامک ارسال

 مى شود.

62 هزار نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند



04فرهنگ 4045چهارشنبه  5  خرداد  ماه   1400 سال هجدهم

الله اسکندرى پیرامون حضورش در سریال تلویزیونى «جشن 
سربرون» گفت: سریالى که در حال حاضر مشغول بازى در آن 
هستم مجموعه تلویزیونى «جشن سربرون» به کارگردانى 
مجتبى راعى اســت که فیلمبردارى آن از مهر ماه سال 98 
شروع شده و همچنان ادامه دارد، و قرار است پاییز 1400 رو 

آنتن تلویزیون برود.
بازیگر سریال «خاك سرخ» پیرامون تجربه کار در آثار تاریخى 
ابراز کرد: همیشــه کار در فیلم هاى تاریخى براى من جذاب 
بوده است، اما خیلى این فرصت به من داده نشده که در چنین 
کار هایى به نقش آفرینى بپردازم به جز همین چند کارى که 
تاکنون داشته ام و سعى کردم از این فرصت ها استفاده درستى 
بکنم، من قبل از ســریال «جشن ســربرون» دو مجموعه 

تلویزیونى معاصر تاریخى دیگر نیز کار کرده بودم.
این بازیگر تلویزیون پیرامون مضمون مجموعه تلویزیونى 
«جشن سربرون» بیان کرد: این مجموعه بر مى گردد به دوران 
مشروطه و اواخر قاجار و داســتان آن پیرامون زندگى عشایر 
عزیز است، اما در این سریال به قوم خاصى اشاره نمى شود، آن 
چیزى که به عنوان بازیگر براى من در این مجموعه جذاب بود 
و در حقیقت دلیل انتخاب من براى حضور در سریال «جشن 
سربرون» شد این است که نقشى متفاوت و تاثیرگذار را در آن 
بر عهده دارم و براى اینکه زنان عشایر سوارکارى را به خوبى 
بلد هستند من نیز براى ایفاى این نقش دوره هاى سوارکارى 
را نیز گذراندم، به همین خاطر باید بگویم که حضور در سریال 
«جشن سربرون» چالش خیلى خوبى براى من بود از ایفاى 

نقش در آن بسیار خوشحالم.
وى در همین راســتا ادامه داد: براى ساخت سریال «جشن 
ســربرون» تحقیقات مفصلى توســط مجتبى راعى و تیم 
نویسندگان انجام شده و جالب اســت بدانید مبناى داستان 
این مجموعه بر اساس واقعیت اســت و تالش شده در این 

سریال تلویزیونى آن بخشــى از جامعه که کم کم به دست 
فراموشى سپرده مى شــوند بار دیگر مورد توجه قرار بگیرند 
چراکه نسل جدید خیلى اطالعاتى راجع به زندگى، حال و هوا، 
رنگ ها، صنایع دستى و تاریخ آن دوران ندارد به همین خاطر 
نویسنده و کارگردان سریال «جشن سربرون» تالش کردند 
به این بخش از جامعه که در حقیقت بخش مهمى از تاریخ و 
فرهنگ کشور هستند اداى دین بکنند و قصه اى دراماتیک 

را به تصویر بکشند.
اسکندرى با اشاره به متفاوت بودن نقش خود در سریال «جشن 
سربرون» ابراز کرد: من در  سریال «جشن سربرون» در قالب 
نقش زنى قوى و مدیر عشــایرى به نام «بى بى کتایون» یا 
«بى بى کتا» به ایفاى نقش پرداخته ام که نقش تاثیرگذارى در 
زندگى همسرش دارد و در خیلى از موقعیت هاى داستان آدم ها 
به او رجوع مى کنند، با اینکــه «بى بى کتایون» تحصیالنى 
ندارد اما بسیارى از مواقع راهنمایى هاى او براى اطرافیانش 

درست و موثر واقع مى شود.
بازیگر سریال «اولین انتخاب» افزود: در حقیقت شخصیتى 
همچون «بى بى کتایون» را در واقعیــت و در زنان قدیمى 
نیز مى تــوان دید که با وجــود عدم تحصیــالت کافى، اما 
شــخصیت هایى موثر و دانایى داشتند. نمونه هایى همچون 
«بى بى کتایون» قبــال هم در آثار مختلفى دیده شــده اند، 
شــخصیتى همچون «خاله لیال» که  ژاله علو در ســریال 
«روزى روزگارى» به زیبایى آن نقش را ایفا کرده اســت از 
جمله زنان قوى قدیمى اســت که تا کنون دیده ایم، «خاله 
لیال» نقش زنى با ویژگى هاى بى بى کتایون در سریال «جشن 
سربرون» است که من آن را بازى کرده ام، البته بى بى کتایون 
سریال سریال «جشن سربرون» جوان تر از «خاله لیال» در 
سریال روزى روزگارى است ولى هر دو نقشى موثر در زندگى 

اطرافیانشان دارند.

اسکندرى همچنین پیرامون نوع پوشش و لهجه در سریال 
«جشن ســربرون» اظهار کرد: همانطور که گفتم به دلیل 
این که در این ســریال تلویزیونى به قوم خاصى مشــخصا 
اشاره اى نشده بنابراین لباس هاى در نظر گرفته شده تلفیقى از 
لباس هاى ایل بختیارى و ایل قشقایى است و به همین خاطر 
شــخصیت ها لهجه و گویش خاصى ندارد و با زبان فارسى 

صحبت مى کنند.
اسکندرى با اشاره به اینکه سریال «جشن سربرون» واگویه اى 
از بخش هاى ناگفته تاریخ ما است ابراز کرد: براى من تجربه 
نقش هاى تازه که قبال کار نکرده ام مهم است وگرنه تجربه 
راه هاى رفته و امتحان پس داده چه براى بازیگر و چه براى 
کارگردان ریسک خاصى محسوب نمى شود و جذابیتى هم 
ندارد. از این دســت سریال ها با وجود ســختى که دارند، اما 
دلنشین تر هستند و وقتى نتیجه کار موفق شود، مردم وجهى 
دیگر از یک بازیگر را در کار مى بیننــد و این موضوع امرى 
لذت بخش، مهم و چالش برانگیز براى یک بازیگر است، به 
طورى که با وجود تمام تفاوت هایى که من با «بى بى کتایون» 
در سریال «جشن ســربرون» دارم، اما بازى در نقش چنین 

شخصیتى برایم خیلى جذاب است. 
این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به تجربه ابتالى خود به 
ویروس کرونا عنوان کرد: متاسفانه من همزمان که مشغول 
بازى در مجموعه تلویزیونى «جشــن سربرون» بودم کرونا 
گرفتم و نزدیــک 15 روز در خانه قرنطینــه بودم. همکاران 
دیگرى هم در این پروژه نیز مانند من به کرونا مبتال شدند و 
متاسفانه کریم اکبرى مبارکه که یکى از همکاران خوب ما بود 
را از دست دادیم، خوشبختانه من در جریان ابتال به ویروس 
کرونا مشکل ریوى پیدا نکردم و تجربه سختى براى من نبود 
چراکه فکر مى کنم در این زمینه خوش شــانس بودم و از آن 

مرحله عبور کردم.

حضور در سریال «جشن سربرون» 
چالش خوبى براى من بود

گ

الله اسکندرى: 

بهروز بقایى، بازیگر تلویزیون پیرامون وضعیت هنرمندان در دوران کرونا گفت: مسئولین فرهنگى مى توانستند پس از گذشت یکسال و نیم از شیوع ویروس کرونا باالخره تصمیمى 
درست بگیرند .کار به جایى رسیده که بازیگرى را مى شناسم که امروز میوه فروشى مى کند. به هیچ عنوان قصد توهین به شغلى را ندارم اما مگر کار بازیگرى که سالها فعالیت کرده 

میوه فروشى است؟ آیا وى نباید امروز با خیال راحت دوران بازنشستگى خود را سپرى کند.
این کارگردان سینما و تلویزیون در همین راستا ابراز کرد: بعد از آنکه به کرونا مبتال شدم سعى کردم بیشتر وقتم را در خانه سپرى کنم، متاسفانه برخالف تصورم وضعیت کرونا بدتر 

از قبل شد و همین عاملى بود تا با وجود اینکه یکبار کرونا گرفته بودم از حضور در جمع واهمه داشته باشم. 
وى در همین راستا ادامه داد: طبیعتا بازیگرى که کرونا بگیرد مدتها کمتر مورد استفاده قرار مى گیرد اما من پیش از این هم پیشنهاد چندانى نداشتم، انگار سالهاست 

کرونا گرفته ام و خودم خبر ندارم اما در کل وضعیت به نحوى نیست که بگویم از فعالیتم راضى هستم، گفتن برخى حرفها تکرارى است.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره آخرین وضعیت ساخت فیلم خود تصریح کرد: خوشبختانه یکسال بیکارى باعث شد تا بتوانم 

دنبال مهیا کردن شرایط ساخت فیلمم باشــم، عجیب بود که با وجود مضمون دفاع مقدسى این اثر هیچکس پشت کار را 
نمى گرفت، حتى آنهایى که وظیفه شان حمایت از آثار دفاع مقدس است امروز به فکر ساختن فیلمهاى بفروش و سریال 

نمایش خانگى هستند. با این وضعیت چه انتظارى داریم که این سینما از بین نرود.
بقایى در همیــن رابطه خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه طى این مــاه ها و بــا دوندگى فراوان توانســتم 
صحبت هاى اولیه براى تامین بودجه فیلم را انجام دهم و به امید خدا اگر کرونا کمى فروکش کند به سراغ 

پیش تولید پروژه خواهم رفــت، در حال حاضر امیدوارم تا همه چیز بهتر شــده کرونا به من فرصت 
ساخت این فیلم را بدهد زیرا بعید نیست که با کشدار شدن تعطیالت کرونایى این سرمایه هم از 

دست برود.

بهروز بقایى:  برخى بازیگران در دوران کرونا میوه فروش شدند
تلویزیون پیرامون وضعیت ه بهروز بقایى، بازیگر
درست بگیرند .کار به جایى رسیده که بازیگرى
میوه فروشى است؟ آیا وى نباید امروز با خیالر
اینکارگردان سینما و تلویزیون در همین راست
ی از قبل شد و همین عاملى بود تا با وجود اینکه
وى در همین راستا ادامه داد: طبیعتا بازیگرى ک
ا کرونا گرفته ام و خودم خبر ندارم
این بازیگر سینما و تلویز
کردن شر دنبال مهیا
نمى گرفت، حتى
نمایش خانگى
بقایى در همیـ
صحبت هاى
پیش تولی
ساخت
دس

بهروز بقایى:  بر

قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایى «سالم بمبئى» از 
آغاز پیش تولید ســریال 20 قسمتى «سالم بمبئى» از دهم 

خردادماه خبر داد.
این پروژه اولین سریال مشترك ایران و هند براى پلتفرم هاى 

این دو کشور و پخش آمازون است.
پیش از این قرار بر ساخت قسمت دوم فیلم سینمایى «سالم 
بمبئى» بود که با پیشنهاد جواد نوروزبیگى تهیه کننده این کار 

تصمیم بر ساخت سریال این فیلم سینمایى شد.
آذرماه سال گذشته محمدپور گفته بود که 5 تا 6 قسمت از این 
مجموعه در هند اتفاق مى افتد که براى تصویربردارى باید به 
آنجا ســفر کنند اما اینکه کار را در ایران کلید مى زنند یا هند 

مشخص نیست.
هنوز اطالعاتى درباره بازیگران ســریال «ســالم بمبئى» 
منتشر نشده اســت. محمدرضا گلزار، بنیامین بهادرى و دیا 

میرزا بازیگران نسخه سینمایى آن بودند.

پیش تولید سریال
 «سالم بمبئى» از 10 خرداد

مارلون براندو که با بازى در فیلم هاى کالســیک از جمله اثر مشهور پدرخوانده 
انقالبى در بازیگرى به پا کرده بود، به انجام رفتار هاى عجیب مشهور است.

مارلون براندو عالوه بر اینکه یکى از بزرگترین بازیگران تاریخ ســینما است، به 
عنوان یکى از عجیب ترین بازیگر هاى تاریخ هالیوود شناخته مى شود. داستان هاى 
جنون آمیز مارلون براندو از مجموعه فیلم هایى مانند جزیره دکتر مورو، نشــان 
مى دهد بازیگران چه رفتارهاى عجیب و غریبى دارنــد. واقعیت هاى دیوانه وار 
مارلون براندو نشان مى دهد که او در میان دیوانگان بزرگ هالیوود، در کنار دنیس 

هاپر، شان پن، نیک کیج و حتى استیون سیگال قرار دارد.
براندو، این فرد دیوانه و در عین حال بازیگر درخشان، انقالبى در حرفه بازیگرى 
ایجاد کرد. براندو واقعا تک بود؛ او محور اصلى هالیوود قدیم و جدید بود و با این 

حال، بسیارى از عجایب او در طول زمان محو شد.
در سال هاى آخر زندگى مارلون براندو، او با جک نیکلسون همسایه بود. در 2004، 
نیکلسون درباره دهه هایى که با براندو در دوستى سپرى شد، نوشت. وى اظهار 
کرد که براندو «مردى درخشــان با ذهنى وسیع بود» و معناى جدیدى به ضرب 

المثل «حصار خوب، همسایه ات را خوب مى کند» داد.
آنچه بیش از همه در مورد نیکلســون برجسته بود عشــق براندو به شوخى بود. 
نیکلسون مى نویسد: «برخى از این شوخى ها باید خصوصى بمانند. من درطول 
زندگى آموزش دیده ام کــه زیاد درباره آقاى براندو صحبت نکنم. این روشــى 
است که او دوست داشت و من همیشه در مورد او داشتم. این ها جزو موضوعات 
خصوصى است.» با این حال، نیکلسون در مورد یک شوخى اول آوریل بیان کرد 
که براندو به او گفت که خانه اش را به شــخصى که نیکلسون از او متنفر است، 
فروخته است. پس از فاش شدن شوخى، مارلون هرگز از خندیدن دست نمى کشید.
 نیکلســون براى مدت زمانى کوتاه در ســال 2001، با براندو زندگى کرد. گفته 
مى شود که در طول دوران هم اتاقى بودن، نیکولسن 63 ساله و براندو 76 ساله با 
هم خوب کنار آمده اند. ران هاچینسون فیلمنامه نویس سرشناس، روایت عجیبى 
از رفتار مارلون براندو در فیلم جزیره دکتر مورو دارد. او مى گوید مارلون براندو در 
صحنه فیلمبردارى «جزیره دکتر مورو» رفتار وحشتناکى داشته و به عمد در کار 
تولید خلل ایجاد مى کرد. همچنین براندو دوست داشت همه چیز را بداهه بگوید و 

اصال به فیلمنامه اعتنا نمى کرد.

«مارلون براندو»؛
 پدرخوانده اى بزرگ و مجنون!

ســاناز ســعیدى، رابعه مدنى و چند چهره جدید در عرصه 
بازیگرى به فصل چهارم سریال «از سرنوشت» پیوستند.

فصل اول این مجموعه به کارگردانى محمدرضا خردمندان 
و فصل دوم و سوم به کارگردانى علیرضا بذرافشان سال 98 
و 99 روى آنتن شبکه دو رفتند. همچنین به گفته على اکبر 
تحویلیان تهیه کننده این سریال، 20 درصد از فصل چهارم 

نیز تا این لحظه مقابل دوربین رفته است.
ساناز سعیدى پیش از این در ســریال هایى مانند «نفس»، 
«زیرخاکى»، «بوى باران» و «سارق روح» بازى کرده است.
در این سریال بازیگرانى همچون حسین پاکدل، دارا حیایى، 
کیسان دیباج، فاطمه بهارمست، مجید واشقانى، لیال بلوکات 

و مائده طهماسبى حضور خواهند داشت.

ساناز سعیدى به 
فصل چهارم «از سرنوشت» 

پیوست

اکبر عبدى بازیگر پیشکسوت کشورمان که چند روزى است براى چکاب به بیمارستان مراجعه کرده است، 
باتوجه به اخبارى که درباره بسترى شدنش در رسانه ها منتشر شده و اینکه در حال حاضر سریال جدید 
«روزهاى آبى» با حضور این بازیگر در شبکه پنج سیما در حال پخش است، پیرامون حال 

کنونى خود و این سریال توضیحاتى را ارایه داد.
این بازیگر پیشکسوت درباره بیمارى خود گفت: دلیل مراجعه ام به بیمارستان 
این است که چهار سال است پیوند کلیه شده ام و زیر نظر دکتر عطایى پور 

هستم، هر دو یا سه ماه یک بار باید براى چک آپ مراجعه کنم.
عبدى افزود: مقدارى تب خفیف داشتم، دکتر تشخیص داد که 
باید حتما بسترى شوم، زیرا ممکن است عفونتى وجود داشته 
باشد، به همین دلیل چند روزى بسترى شدم و آنتى بیوتیک 
مصرف مى کنم، خدا را شکر مى کنم که حالم بسیار 

بسیار خوب است.

اکبر عبدى: طبق نظر پزشک در بیمارستان بسترى شدم
اکبر عبدى بازیگر پیشکسوت کشورمان که چند روزى است براى چ
باتوجه به اخبارى که درباره بسترى شدنش در رسانه ها منتشر
«روزهاى آبى» با حضور این بازیگر در شبکه پنج س
کنونى خود و این سریال توضیحاتى را ارایه داد
این بازیگر پیشکسوت درباره بیمارى خ
این است که چهار سال است پیوند
هستم، هر دو یا سه ماه یکب
عبدى افزود: مقدارى تب
باید حتما بسترى شوم،
باشد، به همین دلیل
مصرف مى ک
بسیار

اکبر عبدى: طبق نظر پزشک در بیما

رضا بابک در فیلم «مهمانى از کارائیب» اولین اثر سینمایى 
بهزاد فراهانى ایفاى نقش مى کند.

«مهمانى از کارائیــب» به کارگردانى بهــزاد فراهانى و 
تهیه کنندگى شهرام گیل آبادى که اولین تجربه فراهانى 
در مقام کارگردانى است، طى چند روز آتى مقابل دوربین 
مى رود، رضا بابک بازیگر پیشکســوت تئاتر، ســینما و 
تلویزیون یکى از نقش هاى اصلى این فیلم ســینمایى را 

ایفا خواهد کرد.
نوید فرح مرزى طراح گریم، مرجان گلزار طراح صحنه و 
لباس، جواد راهزانى مدیــر تولید، حبیب مجیدى عکاس 

و مهدى گودرزى فیلمبردار پشــت صحنه این فیلم 

هستند. فراهانى فیلمنامه این اثر عاشقانه را بر اساس رمان 
«مهمانى از کارائیب – شــبى با کاسترو» به قلم خودش 
نوشته است و حمیدرضا قطبى به عنوان مشاور کارگردان 

او را همراهى مى کند.
در خالصه داســتان «مهمانى از کارائیب» آمده اســت: 
«خیاطى کارکشــته عاشق بانویى شــده که همسرش 
را اعــدام کرده اند. خیاط به دلیل دلبســتگى به رفاقت با 
دوستش، شجاعت بیان این عاشقانگى را ندارد و بانو نیز به 
دلیل وفادارى به شوى رفته اش دهان مى بندد و دل را لجام 
مى زند. این عشق پنهان داستان ناتمام بسیارى از مردان 
و زنان شرقى است؛ عشق هایى که سرانجامش را باید در 

فلسفه شرق جست...».
بازیگران و دیگر عوامل این اثر عاشقانه در خبرهاى بعدى 

معرفى خواهند شد.

رضا بابک اولین بازیگر اولین فیلم بهزاد فراهانى شد

شــهرام ناظرى خواننده شــناخته شده 
موسیقى ایران جمعه این هفته به همراه 
گروه مولوى کنســرت آنالیــن برگزار 

مى کند.
با وجود آنکه هنوز شهرام ناظرى و گروه 
مولوى به صورت رســمى برگزارى این 
رویداد هنرى را اعالم نکرده اند اما بَنِرهاى 
تبلیغاتى در مناطق مختلف شهر تهران با 
تصاویرى از شــهرام ناظرى، از کنسرت 
آنالین خواننده نام آشناى کشورمان خبر 

مى دهد.
شهرام ناظرى در این یک سال اخیر اغلب 
در خارج از کشــور به ســر مى برد و گویا 
حاال قصد برگزارى یک اجراى آنالین با 

همراهى گروه مولوى را دارد.
بر اساس این پوسترها قرار است ناظرى 

جمعهـ  هفتم خرداد ماهـ  ســاعت 21 از 
طریق یکى از شــبکه هــاى تلویزیون 
اینترنتــى بــراى مخاطبان بــه اجراى 

موسیقى بپردازد.
تلویزیون اینترنتى که مسوولیت برگزارى 
این کنســرت را عهده دار شده است، به 
یکى از شــرکت هاى خدمــات ارتباطى 
تلفن همراه تعلق دارد که پیشــتر برپایى 
کنسرت خواننده هایى چون حجت اشرف 
زاده و همایون شجریان را بر عهده داشته 
است. هرچند پخش کنســرت همایون 
شجریان از این اپلیکیشــن در خرداد ماه 
سال گذشــته، با حاشــیه هایى از جمله 
اختالالت اینترنتى و مشکالتى به سبب 
فراهم نبودن زیرساخت ها براى دریافت 

توسط کاربران همراه بود.

جمعه؛ کنسرت آنالین شهرام ناظرى
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ذوب آهن تکذیب کرد، یحیى زیر میز رفت، سپاهان بیانیه داد

برخورد ناگهانــى دو نارنجک به اتوبوس پرســپولیس، 
مى توانست منجر به واژگونى اتوبوس حامل قرمزها شود.
کاروان تیم پرسپولیس ساعت 17 و 20 دقیقه روز دوشنبه 
از هتل محل اقامت خود خارج شــد و به سمت ورزشگاه 
فوالدشهر حرکت کرد. اما 25 دقیقه پس از ترك هتل، در 
شرایطى که اتوبوس قرمزها تحت اسکورت بود، از باالى 
یک پل هوایى تعدادى از افراد ناشناس، چند نارنجک را 

به سمت اتوبوس تیم پرسپولیس پرتاب کردند.
ویدیوهاى فضاى مجازى نشــان مى دهــد که یکى از 
نارنجک هاى دســتى به شیشه ســمت راست اتوبوس 
خورده و دیگرى دقیقا با شیشه جلوى برخورد داشته است. 
به طورى که شیشه عقب خرد شــده و شیشه جلو ترك 

برداشته و کامال سیاه شده است.
نکته مهم این که نارنجک دستى با خوش شانسى کاروان 
پرســپولیس به ســمت راننده نخورده اما صداى انفجار 
باعث شــد تا براى لحظاتى لرزش در اتوبوس به وجود 
بیاید. باتوجه به سرعت باالى اتوبوس، احتمال واژگونى 
باال بود. شاید اگر نارنجک به شیشه راننده مى خورد، این 

اتفاق تلخ براى قرمزها رخ مى داد.

رفتم زیر میز
یحیى گل محمــدى درباره این حادثه اظهــار کرد: خدا 
به ما رحم کرد که اتوبوس مان چپ نشــد. اتفاق خیلى 
وحشــتناکى بود. کســانى که این کار را کردند، به قصد 
کشــت این کار را کردند. نارنجک هایى که پرتاب شــد 
به نظرم جنگى بودند. وى افزود: من در اتوبوس بچه ها 
نبودم، ولى وقتى بعد از رسیدن صحنه را دیدم واقعاً پاهایم 

مى لرزید. صحنه بسیار وحشتناکى بود. امیدوارم برخورد 
خوب و جدى با این موضوع شود. احتمال زیادى بود که 
اتوبوس چپ شود و اتفاق ناگوارى براى فوتبال رخ دهد 
که اگر اینطور مى شــد هیچ وقت تاریخ این مســئله را 
فراموش نمى کرد. باید فکرى اساسى براى این موضوع 

شود. این مسئله آزاردهنده است.
گل محمدى گفت: من که در اتوبوس عقبى بودم زیر میز 
رفتم، آن هم بخاطر صداها و انفجارهاى زیاد. شاید اگر 
انفجار سمت راننده بود، اتفاق خیلى ناگوارى مى افتاد. با 
آن سرعت باالیى که ما داشتیم،  اگر الستیک مى ترکید، 
فکر مى کنم االن باید همه به ســرمان مى زدیم و یک 

فاجعه وحشتناك تاریخى رخ مى داد.

کار ما نبود
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در رابطه با پرتاب نارنجک 
دســتى به اتوبوس تیم پرســپولیس در مسیر حرکت به 
سمت ورزشــگاه گفت: این حادثه به هیچ وجه از سمت 
باشــگاه ما نبوده اســت، چون هواداران ما همیشه در 
چارچوب باشــگاه فعالیــت دارند و کنترل شــده عمل 

مى کنند.
مجتبى فریدونى گفت: نمى شــود این اتفاق را به کسى 
منتســب کرد. یک حادثه اى بوده که در مسیر رخ داده و 
هنوز هم مشخص نیست چه کسانى بودند که چنین کارى 
را انجام دادند. من شنیدم دســتگیر شده اند اما اینکه چه 
کسانى بودند اطالعى نداریم. به هیچ وجه از سمت باشگاه 
ما نبوده اســت، چون هواداران ما همیشــه در چارچوب 
باشگاه فعالیت دارند و کنترل شده عمل مى کنند و چنین 

مسئله اى به باشگاه ما نسبت داده نمى شود.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اضافه کــرد: ذوب آهن 
هیچوقت براى هیچ تیمى مشکلى به وجود نیاورده است و 
حتى در مسائل کوچک تر از این هم مشکل ساز نشده ایم. 
این مسئله به ما ربطى ندارد و همیشه تیم هاى دیگر به 
شــهر ما مى آیند و هیچ اتفاقى رخ نمى دهد. باالخره از 
گذشته یک اختالفاتى بین ســپاهان و پرسپولیس بوده 
است که ادامه دار شــدنش هم به نفع هیچکدام نیست. 
ذوب آهن با هیچکس مشکلى ندارد و با همه ارتباط خوبى 
داریم. ما و پرسپولیس در یک هتل بودیم و باهم به سمت 

ورزشگاه آمدیم و بین ما مشکل خاصى نبود.

بیانیه سپاهان
روابط عمومى باشگاه سپاهان با انتشار بیانیه اى، حمله 
به اتوبوس پرسپولیســى ها حین عزیمت از اصفهان به 

فوالدشهر را تقبیح کرد.
در این بیانیه ضمن ابراز تأسف از «اتفاق مشکوك و زشت 
پرتاب ترقه به اتوبوس تیم پرســپولیس در خارج شــهر 
اصفهان در مسیر فوالدشهر» آمده است: ضمن محکوم 
کردن این اقدام ناپســند و هرگونه حرکــت و عملى که 
بخواهد روند برگزارى مسابقات را در هر شهرى تحت تأثیر 
قرار دهد، از عوامل انتظامى و امنیتى درخواست مى نماید 
در ارتباط با این موضوع پیگیرى هــا و اقدامات الزم را به 

صورت ویژه انجام دهند.

ترقه پرسروصدا!

 همزمان با اعالم مهدى طارمى مبنى بر خداحافظى «ســرجیو 
کونسیســائو» ســرمربى پورتو با بازیکنان این تیم، رسانه هاى 
ایتالیایى خبر دادند این مربى جانشــین «گتــوزو» در تیم ناپولى 
مى شود. «چیرو ونراتو» خبرنگار ایتالیایى خبر داده است که قرارداد 
کونسیسائو با ناپولى آماده شده و توافقات الزم صورت گرفته است. 
این قرارداد دو ساله و شامل مبلغ ساالنه 5.5 میلیون یورو خواهد 
بود. انتظار مى رود قرارداد کونسیسائو با ناپولى فردا چهارشنبه در 

رم امضا شود.

بعد از بازى پرسپولیس و ذوب آهن ویدیویى منتشر شد که نشان 
مى داد محمدحسین کنعانى زادگان، مدافع قرمزها به جاى رختکن 
تیم خودش به رختکن تیم رقیب رفته است. مأموران نیروى انتظامى 

هم تالش کردند او را به سمت رختکن خودى هدایت کنند. 
 کنعانى زادگان درباره این ویدیو مى گوید: «اصًال چیز خاصى نبود. 
شنانى مهاجم تیم ذوب آهن پیراهنم را خواسته بود و من براى دادن 
پیراهنم به رختکن ذوب آهن رفته بــودم. واقعًا چیز خاصى نبود و 
نمى دانم چرا مأموران نیروى انتظامى دخالت کردند. چون با این 

کارشان فقط جو را متشنج کردند.»

کریمى:  صدرنشینى 
حق سپاهان است

مدافع پرسپولیس به رختکن 
ذوب آهن حمله کرد؟

A سرمربى طارمى در سرى

سایت«footballdatabase» جدیدترین رده بندى باشگاه هاى 
فوتبال جهان را اعالم کرد که تیم فوتبال پرسپولیس در رده بندى 
آســیا با دو پله صعود به رده سوم قاره کهن رســید. شاگردان گل 
محمدى بهترین تیم ایران ماندند و در رده بندى جهانى با یک پله 
سقوط نسبت به هفته گذشته در رده 98 جهان قرار گرفتند. استقالل 
در رده دوم ایران و 13 آسیا ماند. شــاگردان مجیدى در رده بندى 
جهانى با دو پله سقوط در رده 233 قرار گرفتند. تیم هاى سپاهان، 
تراکتور و فوالد به ترتیب تیم هاى سوم تا پنجم لیگ ایران شدند. در 

آسیا هم به ترتیب در رده 17، 34 و 48 قرار گرفتند.

پرسپولیس توانست 3 امتیاز حساس را از ذوب آهنى بگیرد که براى 
فرار از منطقه سقوط به گرفتن امتیاز از مدافع عنوان قهرمانى به شدت 
نیازمند بود. هر دو تیم با احتیاط بازى را شروع کردند اما این ذوب آهن 
بود که با اشتباهات سریالى توانست دروازه پرسپولیس را باز کند تا از 

تیمى که فقط براى برد به اصفهان آمده بود پیش بیفتد.
در نیمه اول بازى عیسى آل کثیر دو موقعیت خوب را به دست آورد 
که هر دو را به بیرون از چارچوب شوت زد تا شهاب گردان که سابقه 
پوشیدن پیراهن پرسپولیس را نیز دارد در چهل و پنج دقیقه اول کلین 

شیت کند.
گل محمدى در اقدامى جالب مهدى عبدى را از ابتداى نیمه دوم به 
جاى آل کثیر به میدان فرستاد تا پس از مدت ها مهدى عبدى بتواند 
دقایق بیشترى را در یک بازى لیگ برترى بازى کند. او چند دقیقه 
بعد روى یک ضربه تک به تک دروازه حریف را گشــود اما داور 

آفساید گرفت.
تعویض دوم یحیى شهریار مغانلو بود که تنها پس از یک دقیقه 
حضور در زمین در اولین فرصت خود با ضربه سر گلزنى کرد تا 
کار به تساوى بکشد و مقاومت شهاب گردان براى گل نخوردن 
شکسته شود. کامبک پرسپولیس را مهدى عبدى که در بازى قبلى 
دبل کرده بود کامل کرد. عبدى جواب اعتماد گل محمدى را با ضربه 
سرى تماشایى به گوشه دروازه گردان داد تا نقش مهمى در کسب این 
3 امتیاز حساس داشته باشد. عبدى و مغانلو تعویض هاى پرسپولیس 
کلین شــیت و تولد گردان را خراب کردند تا 3 امتیاز کامل این بازى 

سهم قرمز هاى پایتخت شود

حتى حضور ویژه سرپرست دبیرکلى فدراسیون فوتبال هم نتوانست 
مانع از تکرار حاشیه و جنجال در اصفهان شود.

پس از اتفاقات جنجالى که در مصاف سپاهان و پرسپولیس رخ داد که 
فدراسیون فوتبال هم نسبت به آن موضع گرفت و در حکمى انضباطى 
محرومیت و جریمه اى را براى بازیکنان دو باشگاه در نظر گرفت و دو 
تیم را به انجام بازى در زمین ثالث براى فصل بعد محکوم کرد، تصمیم 
بعدى این بود که براى مدیریت شرایط سرپرست دبیرکلى فدراسیون 
فوتبال براى مصاف ذوب آهن و پرسپولیس به اصفهان سفر کند و به 

عنوان ناظر ویژه حضور داشته باشد.
اما حضور منصور قنبــرزاده به عنوان ناظر ویــژه جدال ذوب آهن و 
پرسپولیس هم نتوانست آتش اختالفات و جنجال ها را خاموش کند؛ 
هر چند این بار برخالف دوئل قبلى میان سپاهان و پرسپولیس خبرى 
از جنجال درون زمینى نبود، اما پیش از شروع مسابقه بود که اتوبوس 
تیم فوتبال پرســپولیس مورد حمله قرار گرفت و با نارنجک دستى 

شیشه ها شکسته شده بود.
در واقع باید اینچنین گفت که شــاید حضور سرپرســت دبیرکلى 
فدراسیون فوتبال مانع از شکل گیرى درگیرى در زمین مسابقه شد، 
که البته احتمال کمى هم براى بــروز این اتفاق در دوئل ذوب آهن و 
پرسپولیس وجود داشت، اما خارج از زمین همچنان اتفاقات جنجالى 
براى پرسپولیسى ها در سفر به اصفهان رخ داد و آنها با گذراندن یک 
اتفاق وحشتناك در مسیر ورزشگاه، توانستند خود را به فوالدشهر براى 

جدال با ذوب آهن برسانند.

سپاهان، تیم سوم ایران و 
هفدهم آسیا

حضور دبیرکل هم 
بى فایده بود!

مأمور خراب کردن 
تولد گردان

خبرنگار روزنامه «گاتزتا دامگا» ترکیه مدعى شد که پنج 
باشگاه از ترکیه به همراه روبین کازان روسیه و الغرافه قطر، 

خواهان جذب مجید حسینى هستند.
قرارداد مجید حسینى مدافع ایرانى ترابزون اسپور با این تیم 
ترکى به پایان رسیده و مدیران این باشگاه موفق به جلب 
رضایت مدافع ایرانى خود جهت تمدید قرارداد نشــدند و 
حسینى به طور قطعى در تابستان از این تیم جدا خواهد شد.
طى روزهاى گذشــته گمانه زنى هاى زیادى درخصوص 
آینده این مدافع ایرانى در رســانه ها منتشــر شد. حسینى 
که گفته مى شــد از تیم هاى زیادى در اروپا و حتى ایتالیا 
پیشــنهاداتى دارد، هنوز به صورت رســمى آینده خود را 

مشخص نکرده است. 
بوراك زینــى خبرنگار روزنامه «گاتزتــا دامگا» ترکیه در 

توئیتى از تیم هاى خواهان مجیدى حسینى پرده 
برداشت. طبق ادعاى این خبرنگار، تیم هاى 

ترکیه اى آدانا دمیر اســپور، گوزتپه، قاسم 
پاشا، باشاك شــهیر و فاتح کاراگومروك 
به همراه روبین کازان روسیه و الغرافه قطر 
تیم هایى هستند که قصد دارند تا حسینى را 

براى فصل به خدمت بگیرند.
آدانا دمیراسپور همان تیمى اســت که تا آستانه به خدمت 
گیرى پیام صادقیان نیز پیش رفت ولى این انتقال شــکل 
نگرفت. باید دیــد در نهایت آینده مجید حســینى مدافع 
پیشین استقالل چه خواهد شد. چندى پیش بود که روزنامه 
الشرق قطر از حضور حسینى در لیگ ستارگان این کشور 

خبر داد.

3 سپاهانى به تیم ملى دعوت شدند
3 سپاهانى به تیم ملى دعوت شدند

علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، پیام نیازمند، محمدرضا اخبارى، 
شــجاع خلیل زاده، محمدحســین کنعانــى زادگان، مرتضى 
پورعلى گنجى، ســیدمجید حســینى، صــادق محرمى، میالد 
محمدى، جعفر سلمانى، دانیال اسماعیلى فر، احسان حاج صفى، 
احمد نوراللهى، سعید عزت اللهى، کمال کامیابى نیا، وحید امیرى، 
على قلى زاده، سامان قدوس، علیرضا جهانبخش، مهدى ترابى، 
مهدى طارمى، سردار آزمون، کاوه رضایى، کریم انصارى فرد و 
مهدى قائدى بازیکنانى هستند که از سوى دراگان اسکوچیچ، 
ســرمربى تیم ملى فوتبال کشــورمان بــراى رقابت هاى 
مقدماتى جــام جهانى به اردوى تیم ملــى در جزیره کیش 

دعوت شده اند.
 این در حالى است که امید نورافکن و على کریمى به دلیل 

مصدومیت از لیست تیم ملى کنار گذاشته شده اند.

محمد کریمى، بازیکن تیم فوتبال سپاهان در خصوص صدرنشینى 
طالیى پوشان اصفهان در لیگ برتر اظهار کرد: سپاهان شرایط خوبى 
دارد و هفته به هفته جلو مى رود. ما در هر بازى براى پیروزى به زمین 
مســابقه مى رویم. فکر مى کنم با توجه به عملکردى که داشــتیم، 
حقمان بوده که تا اینجاى کار صدرنشین باشیم و امیدوارم آخر فصل 

هم با صدرنشینى کارمان را به پایان برسانیم.
بازیکن سپاهان درباره عملکرد تیمش مقابل مس رفسنجان، عنوان 
کرد: مقابل مس عملکرد خیلى خوبى داشتیم و با برد ُپر گل مسابقه 
را به پایان رساندیم. اینطور بردها، روحیه تیم را خیلى باالتر مى برد و 

کمک زیادى مى کند.
کریمى با اشــاره به تهمت هاى تبانى به تیم هاى ســپاهان و مس 

این تهمت ها واقعــا عادالنه رفســنجان تصریح کرد: 
افراد شــیطنت مى کنند نیســت و یکسرى 
تبانى بوده اســت. مگر و مى گوینــد بازى 
و شرف خودش را کنار مى شود کسى آبرو 
این کار ها بزنــد، این بگذارد و دســت به 

نیست.حرف هــا درســت 

ینکه چه 
ت باشگاه 
چارچوب 
د و چنین 

پرسصورت ویژه انجام دهند.
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به خدمت  نه
قال شــکل 
ــینى مدافع 
د که روزنامه 
ن این کشور 

7 باشگاه خواهان به خدمت گیرى حسینى
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معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به نظریه اى که مى گوید 
ویروس کرونــا جهش هاى عمده اش را کرده اســت، 
گفت: خبر خوب اینکه اکثر واکسن ها بر اکثر جهش هاى 

ویروس کرونا موثر هستند.
ایرج حریرچى با بیان اینکه طبق اعالم سازمان جهانى 
بهداشت میزان فوتى هاى کرونا 3 برابر میزان فعلى است، 
افزود: به طور مثال اگر 3/5 برابر مرگ و میر اعالم شود به 

طور قطع باید گفت 10/5 برابر بوده است.
او ادامه داد: حتى آمارهایى که کشورهاى مختلف اعالم 
مى کنند درســت نخواهد بود، به طور مثال انگلســتان 
بیمارهاى بیمارستان هاى خود و بخصوص ایالت هاى 

جمهوریخواه  را دقیق اعالم نمى کرد.
معاون کل وزیر بهداشــت همچنین با بیان اینکه روش 
عمده انتقال ویــروس از طریق افراد بوده  اســت که از 
شهرى به شهرى دیگر با خود بیمارى را حمل مى کنند، 
گفت: این ویروس توانایى تکثیر و جهش هاى مختلف را 
دارد زیرا شاهد مدل هاى جدیدى از آن در تمام کشورها 

بودیم.
وى همچنین با اشاره به اینکه در اکثر استان هاى کشور 
از پیک چهارم خارج شده ایم، افزود: اگر در تعطیالت 14 
و 15 خرداد برخى اقشار تخطى نکنند روند نزولى ادامه 

خواهد داشت.

رئیس جامعه پزشــکان متخصص داخلــى ایران گفت: 
واکسیناســیون ایرانى ها با توجه به جمعیت زیاد زیر 50 

سال در کشور، امسال به پایان نمى رسد.
ایرج خسرونیا افزود: سالمندان از جمله گروه هایى هستند 
که میزان مرگ و میر در اثر ابتالء به کرونا در بین آنها بیشتر 
است، از همین رو برنامه واکسیناسیون با اولویت سنى این 

افراد آغاز شده است.
وى گفت: این اولویت بندى جهانى است و همه کشورها 
از سالمندان آغاز مى کنند، چون میزان مرگ و میر ناشى 
از کرونا در بین این افراد باال است و در مقابل ویروس ها و 

میکروب ها، آسیب پذیرتر هستند.

وى با اشــاره به روند قابل قبول واکسیناسیون سالمندان 
در گروه هاى مختلف ســنى، تاکید کرد: خوشــبختانه 
واکسیناسیون سالمندان در نقاط دور افتاده و روستاها نیز 

به خوبى در حال انجام است.
خســرونیا در عین حال، کمبود واکسن را مشکل تسریع 
در برنامه واکسیناســیون جمعیت عمومى کشور دانست 
و گفت: با این روند و اینکه جمعیت 40 تا 50 سال کشور 
بیش از 20 میلیون نفر برآورد مى شود، نمى توانیم امسال 

همه افراد واجد شرایط را واکسینه کنیم.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلى ایران افزود: برنامه 

واکسیناسیون ایرانى ها در 1400 به پایان نمى رسد.

شرط ادامه دار بودن 
روند نزولى شیوع کرونا 

واکسیناسیون ایرانى ها
 در 1400 تمام نمى شود

ضرورت تست در
 مرزهاى عراق

 ایرنا|وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، با 
توجه به ورود برخى مسافران از مبدا کشور عراق به 
ایران به همراه تست منفى کاذب کووید 19 در انجام 
تســت مجدد همه موارد ورودى از مرزهاى زمینى، 
دریایى و هوایى از مبدا عراق تاکید کرد. سعید نمکى 
در نامه اى خطاب به علیرضا رییسى معاون بهداشت 
وزارت بهداشت نوشت: براساس اطالعات واصله، 
تعداد قابل توجهى با اتکاء به تســت منفى صادره از 
آزمایشگاه کشــور عراق با هواپیما به مشهد مقدس 
مشرف مى شوند و در مقصد نیز مورد آزمایش مجدد 
قرار نمى گیرند، لذا همه دستورالعمل هاى قبلى مبنى 
بر اجازه ورود با تست منفى انجام شده در کشور عراق 
منتفى و همه موارد ورودى از مرزهاى زمینى، دریایى 

و هوایى باید تست مجدد شوند.

از خشکى آمده بودند
 ایســنا|مدیرکل بندر و دریانوردى خرمشــهر 
گفت: هیچ خدمــه هنــدى وارد بندر خرمشــهر 
نشــده اســت و دو فرد مبتال به کرونــاى هندى 
که در خرمشــهر شناســایى شــده اند نیز از طریق 
مرز زمینى و از شــیراز وارد خرمشــهر شده بودند. 
نوراله اســعدى گفت: این دو نفر پیــش از ورود به 
بندر، توســط مامــوران بهداشــت بــه قرنطینه

 رفتند.

مفاد آرا 
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 139960302177000992 مورخــه 1399/12/13 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مســعود زمانى علویجه  فرزند على اکبر بشماره شناســنامه 12173  تهران و شماره ملى 
0058234713  در ششدانگ یکدرب باغ ششدانگ پالك 2003  فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 675/35 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اکبر 

زمانى علویجه محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 140060302177000020 مورخــه 1400/01/10 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مهدى کریمى علویجه   فرزند حسین بشماره شناســنامه 10313  اصفهان و شماره ملى 
1282895782  در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از پالك 3402  فرعى 
واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 271/95 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى رضا کریمى محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره 140060302177000021 مورخــه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
نور على احمدى  فرزند قنبر على  بشماره شناسنامه 8  داران و شماره ملى 1159692955  

در ششدانگ یکباب مغازه قســمتى از پالك 933  فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 37/19 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ناصر شفیعى محرز 

گردیده است.
4- برابر راى شــماره 140060302177000019 مورخــه 1400/01/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
علیرضا طالبى دره بیدى   فرزند ابوطالب بشــماره شناســنامه 16  نجف آباد و شماره ملى 
5499853606  در ششدانگ یکبابخانه قســمتى از پالك 463  فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 103/36 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین 

صادقى علویجه محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 

1400/02/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشــنبه 1400/03/05 -1131332/م الف 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت -محمد على ناظمى /2/129

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

شــماره: 140060302012000070 - تاریــخ: 1400/03/02 ، برابــر راى شــماره 
140060302012000045 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى اسفندیار دهقانى فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 5 صادره از داران 
در یکباب ساختمان گاودارى و تاسیسات مربوطه به مساحت 5000 مترمربع مفروز از پالك 
1 فرعى از 8 اصلى واقع در فریدن – داران - اراضى محله آشجرد خریدارى از مالک رسمى 
آقاى ابوالقاسم دهقانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/03/05 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/20 – م الف: 1140070 – موسى الرضا 

امامى - رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن /3/103

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ یکباب ســاختمان پالك ثبتى شماره : 13437 
فرعــى از 1 اصلى واقع در بخــش17 اصفهان ذیل ثبــت 18356 در صفحه 334 دفتر 
252 امالك به نام محمد فروزان فر صادر و تسلیم گردیده است متعاقبا ذیل سند رهنى 
86596- 92/3/1 دفترخانه 51 اردستان در قبال 359/643/316  ریال نزد بانک مسکن 
اردســتان در رهن قرار گرفته ، سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده : 
32001189- 1400/3/2 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شــماره : 4168- 1400/3/2 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت اسباب کشى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1139886 - ذبیح اله فدایى اردســتانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک اردستان /3/105

آگهى تغییرات
 شــرکت نام آوران ســالمت ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 4290 و شناسه ملى 
14006894449 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مهدى عابدینى با کد ملى 1091605920 بعنوان رئیس هیات مدیره و سعید قربعلى با کد 
ملى 1091146861بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و حســن میرعباسى نجف آبادى باکدملى 
1092108947به نمایندگى از شــرکت هاتف نجف آباد بشناسه ملى10840092874 بعنوان 
عضو هیات مدیره شرکت و قربانعلى میرعباسى نجف آبادى بشماره ملى 1091456534 بسمت 
مدیرعامل براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى باامضاء مهدى عابدینى (رئیس هیات مدیره )وسعید 
قربعلى (نائب رئیس) و قربانعلى میرعباســى نجف آبادى (مدیرعامل) مشترکا سه امضا همراه با 
مهرشرکت واوراق عادى با امضاء مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1139038)   

آگهى تغییرات 
شرکت نو اندیش سیستم گستر اسپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
24576 و شناسه ملى 10260453605 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/02/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : راحله کافیه به شماره ملى 
1376738104 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خدامراد ظاهــرى عبده وند به 
شــماره ملى 1970642513به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا صفرى 
اسفنجانى به شمارملى 1754235352 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
به مدت دو سال تعیین شدند.کلیه اسناد 
و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداســالمى با امضاء مدیرعامل و مهر 
شرکت یا دوتن از اعضا هیات مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1138462)       

آگهى تغییرات
 شــرکت تعاونى کشــاورزى مکانیزاسیون 
دهستان حنا به شــماره ثبت 53 و شناسه 
اســتناد  بــه   10260016433 ملــى 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ 1400/01/26 و نامه 779/90 مورخ 
1400/1/29 اداره تعاون روستایى سمیرم 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 50 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شد : کلیه چکها، قراردادها 
و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت 
نماید و یا تمام و یا قسمتى از حق شرکت را 
منتفى سازد به اســتثناى مواردى که هیئت 
مدیره به منظور اداره امور جارى شرکت ترتیب 
خاصى داده باشد،پس از تصویب هیئت مدیره 
با امضــاى رئیس هیئت مدیــره و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره، بــا امضاى نائب رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود.اوراق عادى شرکت فقط با امضاى 
مدیر عامل صادر خواهد شــد مگر مراسالت 
هیات مدیره که با امضاى رئیس هیئت مدیره 
صورت خواهد گرفت اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى سمیرم (1138392)     

تاسیس
 شرکت سهامى خاص آتیه سازان برنا ســنا درتاریخ 1399/11/26 به شماره ثبت 67035 به شناسه 
ملى 14009810542 ثبت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :پیمانکارى ضایعات و آهن االت دســت دوم شــامل پخش، جمع 
آورى، تفکیک، خریــد و فروش، صادرات و واردات انــواع آهن آالت اعم از چدن، فــوالد و انواع فلزات 
و تجهیزات وابســته، انواع فروآلیاژها، قطعات و شــمش هاى فوالدى، چدنى و آلیاژى، انواع سنگهاى 
معدنى - خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتى و خصوصى - شرکت در نمایشگاه ها، سمینارها و کنفرانس هاى داخلى و خارجى - عقد قرارداد با 
ارگانهاى دولتى و خصوصى - اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى 
صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - اعطاى شــعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهســتان قهاب شمالى ، روستا کانال نوربخش، 
محله ندارد ، خیابان شــمس ، کوچه فرعى 6 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8164147623 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 209 
مورخ 1399/11/04 نزد بانک سپه شعبه خیابان جابر انصارى با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى امینى به شماره ملى 1293421952 و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى غالمحسین باقرى به شماره فراگیر 30091862 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد رازق جنتى به شماره فراگیر 39327044 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى بیگى به شماره ملى 1159837473 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سعید اعتبارى فرد به شماره ملى 1291553835 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 ســال روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان (1138384)     

آگهى تغییرات
 شرکت دام گستر راد پاسارگاد سهامى خاص به شماره ثبت 54910 و شناسه 
ملى 14005284776 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى مورخ 
1400/01/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محمدهــادى باقرزاده به کدملى 
1290924570 ، فرناز السادات اصفا به کدملى 1291992189 و مهدى باقرزاده 
به کدملى 1286083257 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - الهه سلیمانى پور به کدملى 1288383320 و سمیه مرادى 
زاده اصفهانى به کدملى 1290715580 به ترتیب بسمت بازرس اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1139057)   

آگهى تغییرات 
شرکت دام گستر راد پاسارگاد سهامى خاص به شماره ثبت 54910 و شناسه ملى 14005284776 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/23 محمدهادى باقرزاده 
به کدملى 1290924570 بسمت مدیرعامل ، فرناز السادات اصفا به کدملى 1291992189 بسمت رئیس هیات مدیره و مهدى باقرزاده به کدملى 1286083257 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 

مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1139054)   

آگهى تغییرات 
شرکت آلومینیوم کار سپاهان نوین سهامى خاص به شماره ثبت 50403 و شناسه ملى 10260689037 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/06 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مفتح ، خیابان رشحه ، بن بست روزبه ، پالك 14 ، ساختمان کیان ، طبقه 
اول-کدپستى 8156898376 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1139060) 

ایران به ایمنى جمعى نزدیک شده است؟
 مشکات سخاوتى / بهداشت نیوز|

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى تهران با 
اشاره به اینکه موج پنجم و حتى موج ششم را در همین 
امســال تجربه خواهیم کرد، گفت: امیدوارم نســبت 
قابل مالحظه اى را بتوانیم واکســینه کنیم و موج هاى 
پیش رو خیلى شدید نباشد و در جمعیتى باشد (جمعیت 

جوان) که مرگ و میر و بسترى کمترى اتفاق بیفتد.
دکتر مسعود یونسیان در خصوص اینکه تا چه حد جمعیت 
کشور ما به ایمنى جمعى نزدیک شده است گفت: براى 
نزدیک شدن به ایمنى جمعى دو عامل مطرح مى شود 
یکى نسبت افرادى که واکسن زده اند و دیگرى نسبت 

افرادى که از طریق ابتال مصون شده اند.
وى افزود: در خصوص عامل اول تقریبا اتفاق خاصى در 
جهت نیل به ایمنى جمعى رخ نداده چون هنوز کمتر از 2 
درصد جامعه واکسن دریافت کرده اند که این درصد هم 
کامًال مصون نشده اند چون از طریق دوز اول حداقل سه 
هفته زمان باید بگذرد تا در بدن مصونیت ایجاد شود و در 
نهایت دوز دوم  ایمنى حاصل از واکسیناسیون را تکمیل 
مى کند. این اپیدمیولوژیست خاطرنشان کرد: البته چون 
افراد مسن را واکسینه کرده ایم، درصد قابل مالحظه اى از 
مرگ و میرها و ابتالئات شدید و بسترى ها کاهش خواهد 
یافت. عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران در 
رابطه با اینکه چند درصد افــراد جامعه ما به کرونا مبتال 
شده اند، گفت: مطالعات زیادى انجام شده اما یک مطالعه 
سیســتماتیک را همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکى 
شاهرود انجام داده و نتیجه گرفته اند که حدودا 25 تا 40 

درصد جمعیت ایران به کرونا مبتال شده اند.
وى اضافه کرد: البته آن تعدادى که اوایل شیوع ویروس 
مبتال شده اند نسبت به کســانى که اخیرا مبتال شده اند 
مصونیتشان کاهش پیدا کرده اســت، بنابراین درصد 
مصونیت افراد جامعه ما در حال حاضر از درصد ذکر شده 
هم کمتر است. یونسیان تصریح کرد: بنابراین هنوز فاصله 
زیادى براى رسیدن به ایمنى جمعى داریم و باید منتظر 

واکسیناســیون حداقل 60 میلیون نفر از جمعیت کشور 
باشیم تا هم ایمنى جمعى ایجاد شود و هم اینکه تک تک 

افراد جامعه مصون شوند.
این اپیدمیولوژیست در زمینه تأثیر واکسن بر کاهش ابتال 
و مرگ ومیر هم بیان داشت: واکسیناسیون در پیشگیرى 
از مرگ و میر و ابتال به فرم هاى شدید بیمارى که منجر 
به بسترى مى شود تقریبا تا 99 درصد مؤثر است. البته 

قدرت محافظت واکسن از ابتال به بیمارى اعم از بیمارى 
کم عالمت یا بیمارى هایى که عالمت ندارند چیزى بین 

70 تا 90 درصد است.
وى گفت:همچنین افرادى که دو دوز واکسن را دریافت 
کرده اند، در صورت ابتال، عمدتا اشکال خفیف و یا بدون 
عالمت مبتال مى شوند و عموما نیاز به بسترى نخواهند 

داشت.

افزایش انواع جهش یافته 
ویروس هندى و آفریقایى

استاندار هرمزگان گفت: وضعیت افزایشى ابتال به بیمارى کرونا 
در هرمزگان با توجه به مشاهده انواع جهش یافته ویروس هندى 

و آفریقایى در این استان نگران کننده است.
فریدون همتى عنوان کرد: هرمزگان در حال حاضر تنها استان 
کشور است که روند ابتال به کرونا در آن همچنان افزایشى است 
و با بررسى و تحلیل هاى صورت گرفته علت اصلى این افزایش 
ابتال، عدم رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى از سوى مردم و 

همچنین دورهمى هاى خانوادگى است.
اســتاندار هرمزگان افزود: جوانان بسیارى در استان نیز در حال 
مبتال شــدن به این ویروس هستند و متاســفانه در مکان هاى 
عمومى مشاهده مى کنیم که جوان ها به شکل گروهى و بدون 
ماسک و رعایت فاصله در کنار هم حضور دارند و وجود یک نفر 
مبتال در میان آنها، مى تواند به ســرعت ویروس را به دیگران 

منتقل کند.
وى با اشاره به گرماى هوا در استان و استفاده از کولر و سیستم 
هاى خنک کننده، گفت: در این شرایط عدم تهویه هوا در مکان 
هاى سربسته موجب ابتالى بیشتر به کرونا خواهد شد و با توجه 
به این موضوع باید هرچه بیشتر پروتکل هاى بهداشتى به ویژه 

استفاده از ماسک و فاصله گذارى در استان رعایت شود.

روى موج کووید-19
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تلویزیون چه بالیى سر مغز مى آورد؟ قبل از پرواز چه داروهایى نباید بخورید
محققان دانشــگاه کلمبیا واقع در آمریکا دریافتند افراد میانسال که بیش از 
حد تلویزیون تماشا مى کنند، در دوران پیرى بیش از سایرین در معرض زوال 
حافظه و قدرت اســتدالل قرار دارند. بر اساس این تحقیقات حتى تماشاى 
تلویزیون به میزان متوسط نیز مى تواند قابلیت هاى شناختى مغز را در دوران 

پیرى کاهش دهد.
البته به گفته محققان هنوز مشخص نیست این وضعیت نتیجه نگاه کردن به 

تلویزیون است یا نشستن بیش از حد و بى تحرکى موجب بروز آن مى شود.
رژیم غذایى نیز نقش بسیار مهمى در توقیت حافظه و عملکرد مغز دارد. در 
ادامه به مواد غذایى اشاره شده اســت که غذاى مغز هستند و با مصرف آنها 

مى توان مطمئن بود که مغز در بهترین حالت خود قرار دارد.
1-ماهى: ماهى غذاى مغز است. اســیدهاى چرب امگا 3 موجود در ماهى، 
به رشــد مغز کمک مى کنند. این ماده غذایى منبع بى نظیر پروتئین است و 
با تامین اسیدهاى آمینه مورد نیاز، به مغز در برقرارى ارتباط با سایر اعضاى 

بدن کمک مى کند.     
2-تخم مرغ: تخم مرغ حاوى نوعى ویتامین B به نام کولین اســت که به 

بهبود حافظه کمک مى کند.
3-آجیل: یک منبع غنى از ویتامین E و فوالت اســت. فوالت نوعى ماده 

معدنى است که براى توسعه مغز حیاتى اســت. مصرف ویتامین E کمک 
مى کند که از بــروز بیمارى هایى ماننــد زوال عقل و آلزایمــر جلوگیرى

 شود.
 K 4-انواع کلم: کلم بروکلى، برگ کلم و گل کلــم، منبع خوبى از ویتامین
هستند که به بهبود عملکرد شناختى کمک مى کنند. همچنین کلم حاوى 
ماده اى به نام سولفورافان است که سبب افزایش بهره هوشى شده و از زوال 

عقل جلوگیرى مى کند.
5-انواع توت، به ویژه بلوبرى: خانواده توت ها با آنتى اکسیدان هاى قوى، از 
بروز انواع سرطان و بیمارى هاى قلبى جلوگیرى مى کنند و در تقویت حافظه 
موثرند. تحقیقات نشــان مى دهد افرادى که صبح ناشتا یک کاسه کوچک 

بلوبرى مصرف مى کنند، مغز فعال تر و تمرکز بهترى دارند.
6-مغز آفتابگردان و کدو تنبل: این دانه ها منبع خوبى از ویتامین E، منیزیم 
و امگا 3 هستند و عالوه بر افزایش حافظه، مغز را در حالت آرامش و تمرکز 

قرار مى دهند.
7- گوجه فرنگى: آنتى اکســیدان قوى موجود درگوجه فرنگى لیکوپن نام 
دارد و از آسیب رادیکال هاى آزاد به مغز جلوگیرى مى کند و نقش مهمى در 

جلوگیرى از آلزایمر دارد.

عالئم بیمارى فشار خون در کودکان
فوق تخصص بیمارى هاى قلب کودکان گفت: متأسفانه فشار 
خون در کودکان خیلى عالمت دار نیســت و به همین دلیل 
وقتى به سن بزرگسالى مى رســند دچار افزایش فشار خون 

مى شوند که آنها را دچار مشکل مى کند.
سید محمد دلیلى ادامه داد: معموال بعد از سن سه سالگى هر 
کودکى به پزشــک مراجعه مى کند باید فشار خونش اندازه 
گیرى شود تا اگر موردى وجود دارد کشف شود؛ اگرچه فشار 
خون باال مى تواند در بدو تولد هم وجود داشته باشد که علتى 
ثانویه است و پزشک با معاینه نوزاد به دلیل آن پى مى برد و 

در اکثر مواقع درمان مى شود.
این فوق تخصص قلب کودکان افزود: فشار خون کودکان 
به ندرت تظاهر اولیه دارد و اگر عالمت دار هم شــود نشانه 
آسیب هاى آن مثل مشکالت کلیوى و قلبى و کاهش رشد 
است.حتما فشار خون تمامى بچه ها باید در سن سه سالگى 

اندازه گیرى شود.
دلیلى خاطرنشان کرد:براى کودکان چاق احتمال فشار خون 
باال بیشتر است. فشار خون معموال در حوالى سیزده سالگى 

به مقدار استاندارد بزرگساالن یعنى 12 
روى 8 مى رسد. اما در سنین پایین مثل 
یک سالگى نباید فشار خون از 10 روى 

5 بیشتر باشد.

وى با اشــاره به اینکه دو نوع فشــار 
خون اولیــه و ثانویه داریــم، اظهار 
داشــت: بیش از 90 درصد افزایش 
فشــار خون ثانویه در کــودکان به 
دلیل بیمارى هاى کلیوى و مجارى 
ادرارى رخ مى دهد که بسیارى از آنها قابل 

پیشگیرى است.
این فوق تخصص قلب کودکان 
متذکر شــد: درمان ناقص 
عفونت هــاى ادرارى در 
کــودکان مى تواند منجر 
به بیمارى هاى کلیوى و 
افزایش فشار خون شود. 
غیــر از مســائل کلیوى 
بیمارى هــاى قلبــى، 
عروقى و غــددى هم 

وجود دارد.

موضوع مهمى که شاید گاه مورد غفلت واقع شود، این است که 
خوردن برخى از دارو ها هنگام سفر هاى هوایى، سالمت مسافر 
را به خطر مى اندازد. ســؤال این است که مصرف کدام نوع از 
دارو ها مى تواند این خطرات را به همراه داشته باشد؟ این جا به 
برخى از دارو هایى که مصرف آن ها هنگام پرواز مضراتى براى 

سالمتى دارد، اشاره شده که شامل موارد زیر هستند:

دارو هاى هورمونى
سفر هوایى مى تواند ناخوشایند باشد، زیرا باعث مى شود فرد 
دچار گرفتگى شده و همچنین سطح اکسیژن از میزان طبیعى 
پایین تر است و در عین حال به دلیل کمبود رطوبت در هوا، بدن 
به سرعت دچار از دست رفتن آب مى شود. همچنین در حین 
پرواز احتمال اینکه فرد دچار ترومبوز سیاهرگى عمقى شود، 
افزایش پیدا مى کند. این عارضه اغلب در پا ها اتفاق مى افتد 
و در موارد جدى خون لخته شده به سمت قلب، ریه ها یا مغز 

حرکت مى کند.
احتمال لختگى خون در حین پرواز بسیار پایین است، اما باید 
توجه داشــت برخى از دارو ها این خطر را بیشتر مى کنند. به 
همین دلیل بهتر اســت در صورت امــکان از مصرف آن ها 

خوددارى کرد.
برخى از قرص هــاى ضد باردارى در زنــان تا حدودى خطر 
لختگى خون را افزایش مى دهد. همچنین استروژن و دیگر 
درمان هاى هورمونى نازایى هم مى توانند در بروز این مشکل 

نقش داشته باشند.

دارو هاى خواب آور
برخى از افراد براى خوابیدن در حین پرواز مشکل دارند. بنابر 
این، مصــرف دارو هاى خواب آور به خصوص در ســفر هاى 

طوالنى محتمل ترین گزینه اســت. هر چند، متأسفانه این 
دارو ها خطر ترومبوز ســیاهرگى عمقى را افزایش مى دهد. 
همچنین افراد ســیگارى، مبتال به اضافه وزن، زنان باردار یا 
افرادى که به تازگى تحت عمل جراحى قرار گرفته اند، بیشتر 

در معرض خطر ابتال به این عارضه هستند.

آنتى هیستامین ها
برخى از افراد به جاى قرص هاى خواب آور آنتى هیســتامین 
مصرف مى کنند. همچنین والدین ترجیح مى دهند براى آرام 
نگه داشتن فرزندشان در حین پرواز از این دارو استفاده کنند. 
هرچند این کار پیشنهاد نمى شود، زیرا گاه نتیجه عکس دارد 
و کودك را بیش فعال مى کند. همچنین ممکن اســت تأثیر 

نامطلوب روى تنفس داشته باشد.

دارو هاى ضد اضطراب
برخى افراد از سفر هاى هوایى نفرت دارند. تصور پرواز کردن 
در ارتفاع باال آنان را مضطرب مى سازد. گاهى اوقات شرایط 
به گونه اى مى شود که مصرف دارو هاى ضد اضطراب به این 

افراد توصیه مى شود.
با این حال، برخى کارشناسان معتقدند دارو هاى ضد اضطراب 
مانع از آن مى شــوند که فرد به پرواز کردن با هواپیما عادت 
کند. همچنین نســبت به حرکات و صدا هاى داخل هواپیما 
و تکان هاى آن حساس تر مى شــود و حافظه فرد تحت تأثیر 

قرار مى گیرد.

راه هاى زیادى براى دستیابى 
به سالمتى وجود دارد و برخى 
از راه هاى به دست آوردن این 
شــیوه زندگى ممکن است 
باعث تعجب شــما شود. در 
اینجا چند نکتــه عجیب اما 
سالم براى ســالمتى بیشتر 

آورده شده است.

نوشــیدنى هاى انرژى زا تا 5 برابر بیشتر از قهوه کافئین 
دارند، اما تقویت کنندگى آنها زودگذر اســت و عوارض 
جانبى ناخوشایندى مانند عصبى بودن، تحریک پذیرى و 

ضربان قلب سریع را به همراه دارد.
نوشــیدنى هاى انــرژى زا اغلب حــاوى مقادیر زیادى 
تورین، محرك سیستم عصبى مرکزى و بیش از 50 گرم 
قند در هر قوطى هســتند (که این ارزش 13 قاشق چاى 
خورى است!). این مواد شــیرین به طور موقت قند خون 
را مى چسبد، اما پس از مدت کوتاهى از بین مى رود، شما 
را تنبل و مبهم مى کند – و به دنبال نوشیدنى انرژى زاى 

دیگرى مى روید.

ژاپنى ها، یک نظرســنجى انجام دادند که در آن مردم چرت هاى قهوه انجام مى دهند، یعنى با مصرف 200 میلى گرم قهوه سپس 20 دقیقه چرت مى زنند. این افراد 
نسبت به افرادى که قبل از چرت قهوه اى ننوشیده بودند، احساس هوشیارى بیشترى داشتند و در یک آزمون بهتر عمل مى کردند.

اما آیا قرار نیست نوشیدن قهوه شما را کامًال بیدار نگه دارد؟ وقتى فرد قهوه مصرف مى کند، کافئین آدنوزین را پاك مى کند، یک مولکول در مغز که باعث هوشیارى 
مى شود. بنابراین، وقتى سطح آدنوزین افزایش مى یابد، فرد را خسته مى کند. بنابراین، چرت زدن در این زمان به دفع آدنوزین و نوشیدن قهوه 

کمک مى کند، اثر مولکول را بیشتر کاهش مى دهد. این باعث چرت زدن بهتر مى شود!

قبــل از اینکــه زخــم را بــا باند 
بپوشــانید، یــک برش عســل را 
روى زخم بگذارید. عســل داراى 
خواص ضــد باکتریایى قدرتمندى

 است.

چاى هــاى گیاهــى فواید زیــادى براى 
سالمتى دارند و مشــخص شده است که 
چاى نعنا یک درمان طبیعــى مؤثر براى 
مشکالت هورمونى است که زنان معموًال 
متحمل مى شوند. تصور مى شود که نعناع 
فلفلى براى مدیریت عدم تعادل هورمونى 
به دلیــل خاصیت طبیعى ضــد آندروژنى 

مفید است. 

غز بالی ه ن یزی تل

مى شود. بنابراین، وقتى سطح آدنوزین افزایش مى یابد، فرد را خسته مى کند. بنابراین، چرت
کمک مى کند، اثر مولکول را بیشتر کاهش مى دهد. این باعث چرتزدنبهتر مى ش

عینکى ها کمتر کرونا مى گیرند 
محققان هندى معتقدند افراد عینکى دو تا ســه برابر کمتر از کسانى که عینک 
نمى زنند، به کووید-19 مبتال مى شوند. آنها در مطالعات قبلى خود به این نتیجه 
رسیده بودند که لمس یا مالش چشم با دست هاى آلوده به ویروس کرونا، مى تواند 

یک مسیر مهم براى ابتال به این عفونت ویروسى باشد.
از آنجایى که استفاده از عینک به طور غیرارادى از مالش چشم جلوگیرى مى کند، 
مى توان گفت عینک زدن خطر آلودگى را به میزان قابل توجهى کاهش مى دهد.

هنگامى که شما ماسک را به طور صحیح روى صورت قرار مى دهید، عمًال لمس 
بینى و دهان بسیار کاهش مى یابد اما ماســک زدن از چشمان شما محافظت 
نمى کند. به گفته محققان، هر انسانى به طور متوسط هر ساعت 23 بار صورت و 

به طور متوسط 3 بار چشم خود را لمس مى کند.
محققان چینى نیز مانند محققان هندى معتقدند که عینک مانند یک سد محافظ 
عمل مى کند و به نوعى اجازه نمى دهد تا فرد دستانش را به سمت چشم هایش 
ببرد. بنابراین با عینک زدن، انتقال ویروس از دست به چشم عمًال منتفى مى شود. 
پیش از این در تابستان گذشته، دکتر آنتونى فاوچى مشــاور کاخ سفید و مدیر 
انستیتوى ملى آلرژى و بیمارى هاى عفونى (در ایاالت متحده) در مصاحبه اى، 

به وجود نوعى بافت مخاطى در بینى اشاره کرد که در دهان و البته در چشم ها نیز 
وجود دارد. به گفته وى از نظر تئورى، محافظت از غشاهاى مخاطى چشم در برابر 
ویروس ضرورى است. بنابراین اگر عینک محافظ دارید، باید از آنها استفاده کنید.
چشم ها در واقع دروازه  اى براى ورود ویروس کرونا به بدن محسوب مى شوند. 
اگر ذرات ویروس که توسط فرد آلوده ساطع مى شوند، به غشاهاى مخاطى چشم 
شما برسند، خطر عفونت وجود دارد. این ویروس مى تواند به شکل دیگرى نیز از 
راه چشم وارد بدن شود. هنگامى که دستان فرد آلوده به ویروس است، فقط کافى 
است چشمانش را مالش دهد تا ذرات ویروس از روى دست ها راهى براى ورود به 

چشم و درنهایت به بدن پیدا کنند.

فقدان مدارك
برگ سبز وکارت سوخت خودرو وانت 
پیکان تیپ 1600 مدل 1384 بنزینى 
به شماره موتور 11284050213 
و شماره شاســى 12125013 به 
شماره پالك 49 – 587 ب 16 متعلق 
به على حیدر رییســى نیا به شماره 
ملى 4230925182 فرزند خدا-رم 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

سالمندان هرسال 
نزد چشم پزشک بروند!

استاد چشم پزشکى گفت: سالمندان بهتر است سالى یکبار براى ویزیت نزد چشم پزشک 
بروند. ، محمود جباروند استاد چشم پزشکى، درباره اینکه «چشم سالمندان چه زمانى باید 
کنترل شود؟»، اظهار داشت: به طور کلى اگر افراد باالى 60 سال را جزو سالمندان حساب 
کنیم، باید سالى یکبار چشم آنها کنترل شود؛ چون در سنى هســتند که در این افراد آب 

مروارید پیدا شده و دیدشان آهسته آهسته کم مى شود. 
وى ادامه داد: گاهى فشــار چشم شــان موقت باال مى رود و بهتر است ســالى یکبار نزد 

چشم پزشک چشم خود را ویزیت کنند.
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وقتى خســته اید از نوشیدنى هاى

 انرژى زا صرف نظر کنید

زخــم را بــا عســل 
ضدعفونى کنید

قبل از چرت زدن قهوه بنوشید

با چاى نعناع هورمون ها را 
متعادل کنید

 براى دندان هاى سالم، بعد از خوردن غذا مسواك نزنید

2

1

3

5
4

د باعث تعجب شــما شود.
اینجا چند نکتــه عجیب ا
سالم براى ســالمتى بیش

آورده شده است.

ژاپنى
نسبت
اما آی

3333قبل

نکته براى داشتن 
یک زندگى متعادل

دندان هاى خود را بالفاصله بعد از غذا و نوشیدنى مسواك نزنید، مخصوصاً اگر اسیدى بودند. 
غذاهاى اسیدى مانند مرکبات، نوشیدنى هاى ورزشى، گوجه فرنگى و نوشابه (چه رژیمى و 
چه منظم) مى توانند میناى دندان را نرم کنند. مسواك زدن خیلى زود باعث تسریع اثر اسید روى 

میناى دندان و فرسایش الیه زیر آن مى شود.
بهتر است 30 تا 60 دقیقه بعد از خوردن غذا یا نوشیدن قبل از مسواك زدن صبر کنید. مسواك 

زدن خیلى زود پس از خوردن غذاى اسیدى مى تواند میناى دندان را از بین ببرد.
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چشم ها خدا را به عیان نتوانند دید ولى، دل ها به ایمان حقیقى درکش کنند. به 
هر چیز نزدیک است نه آنسان که به آن چسبیده باشد. از هر چیز دور است، 
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ناپیدا نیست ، بزرگ است و ستمکار نیست. بیناست ، نه به حواس . مهربان است 
ولى نتوان گفت نازك دل است. در برابر عظمتش چهره ها خوار و فروتن اند 
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انتخابات حائز اهمیت است، همیشه؛ در بعضى از مقاطع اهمیت بیشترى دارد. توصیه  من به مردم عزیزمان 
این است که... همه شرکت کنند در انتخابات؛ همه، هر کسى که ایران را دوست دارد، هر کسى که جمهورى 
اسالمى را دوست دارد، هر کسى که شکوه و عزت و عظمت ملى را دوست دارد، در این انتخابات شرکت کند.
«از بیانات مقام معظم رهبرى پس از شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شوراى اسالمى / 7 اسفند 1394»

مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان گفت: بازنشستگان 
و مستمرى بگیران تأمین اجتماعى عالقمند به ثبت نام در 
فراخوان انتخاب بازنشسته، همسر بازمانده و ازکارافتاده کلى 
نمونه مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت 
ســازمان تأمین اجتماعى یا تماس تلفنى با شعب سازمان 

ثبت نام کنند.
محسن ریاضى در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: بخشنامه اى 
با موضوع انتخاب بازنشسته، همســر بازمانده و ازکارافتاده 
کلى نمونه و چگونگى برگزارى مراسم روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان از ســوى مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى 
به تمامى واحدهاى ســتادى و اســتانى این سازمان ابالغ 
شده است. وى افزود: بر اساس این بخشــنامه، با توجه به 
آنکه روز 25 ذى الحجه (14 مرداد) در تقویم رسمى کشور، 
"روز خانواده و تکریم بازنشستگان" نامگذارى شده است، 
لذا سازمان تأمین اجتماعى با توجه به تحت پوشش داشتن 
جمعیت کثیرى از بازنشستگان و مستمرى بگیران کشور، با 
الهام از توصیه هاى پیشوایان دینى و همسو با راهبردهاى 
کالن بویژه تعامل حداکثرى با شرکاى اجتماعى و با هدف 
تکریم و تعظیم مقام و جایگاه بازنشســتگان و مســتمرى 
بگیران عزیز، همه ساله از افراد نمونه در گروه هاى بازنشسته، 
ازکارافتاده کلى و همسر بازمانده (در 2 بخش همکار و غیر 

همکار) تقدیر و تجلیل مى کند.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان تصریح کرد: در این 
بخشنامه عنوان شده است که ادارات کل تأمین اجتماعى 

استان ها موظفند بنا به صالحدید و تصویب کمیته ذى ربط، 
نسبت به برگزارى جشن روز خانواده و تکریم بازنشستگان در 
روز 25 ذى الحجه و در خورشان پیشکسوتان و بازنشستگان 
اقدام کنند و معاونت فرهنگى، اجتماعى و امور استان هاى 
این سازمان نیز موظف است ضمن انجام هماهنگى الزم با 
حوزه هاى ذى ربط درون و برون سازمانى نسبت به برگزارى 

جشــن کشــورى در روز 25 ذى الحجه اقدام و از تعدادى 
بازنشسته و مســتمرى بگیر نمونه کشــورى که باالترین 
امتیاز را در میان برگزیدگان استانى کسب کرده اند با اهداى 
لوح و جوایز تقدیر کند. وى در خصوص شــیوه ثبت نام در 
این فراخوان گفت: بازنشستگان و مستمرى بگیران تأمین 
اجتماعى عالقه مند به ثبت نام در فراخوان انتخاب بازنشسته، 

همسر بازمانده و ازکارافتاده کلى نمونه مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعى به 
نشانى www.tamin.ir یا تماس تلفنى با شعب سازمان 
و دفاتر کانون هاى بازنشستگى در اصفهان و سراسر کشور 
اقدام و در صورت دارا بودن شرایط تا پایان وقت ادارى روز 
چهارشنبه دوم تیرماه در این فراخوان عمومى ثبت نام کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان تشریح کرد

جزئیات روند انتخاب «بازنشسته نمونه» 

مدیران و شــرکت هاى برتر "جهش تولید" و "بهره 
ورى" دوشنبه سوم خردادماه طى مراسمى در همایش 
تجلیل از عملکرد بنگاههــاى اقتصادى برتر (جهش 

تولید و بهره ورى)با حضور محمد شریعتمدارى وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى معرفى شدند.

در این مراسم ذوب آهن اصفهان به عنوان بنگاه برتر 
شستا بر اساس ویژگى ها و شاخص هاى کیفى جهش 
تولید موفق به کسب نشان ممتاز شد و از منصور یزدى 

زاده مدیرعامل این شرکت تقدیر گردید.

میرزایى، معاون امــور اقتصادى وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعى در این همایش دربــاره نحوه  انتخاب 
بنگاه هاى برتر اقتصادى از بین حدود 400 شــرکت 
زیرمجموعه توضیح داد: در این زمینه شــاخص هاى 
مهمى یعنى رشــد فروش، رشد حاشیه سود ناخالص، 
رشد مقدارى تولید، رشد صادرات و درآمد ارزى، رشد 

سود، سرمایه گذارى جدید، توسعه محصوالت، تغییرات 
فنى و تکنولوژیک شامل بازسازى، تعمیرات و نوسازى 
بنیادى و پیشرفت فیزیکى و مالى مد نظر قرار گرفتند.

میرزایى تاکید کرد: حساسیت محاسبات چنان باال بود 
که در بعضى از موارد چند بنگاه با عملکرد بسیار نزدیک 

به یکدیگر رتبه متفاوتى به دست آوردند.

ذوب آهن اصفهان ، بنگاه 
اقتصادى ممتاز وزارت کار

وبینار "موفقیت، آرزو یا واقعیت" به همت فرهنگسراى 
تخصصى پرسش وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان در ادامه مجموعه وبینارهاى 

"جوانى فصل رویــش" برگزار 
مى شود.

مدیــر فرهنگســراى تخصصى 
پرســش با اعالم این خبر اظهار 
داشت: پیش از شــیوع ویروس 
کرونا فرهنگســراى پرسش به 
صــورت دوره اى و هــر چند ماه 
یک بار همایش هــاى حضورى 
در قالب نشســت هاى "جوانى 
فصل رویش" را برگزار مى کرد 
که با اســتقبال خوبى نیز از سوى 
مخاطبان و شــهروندان روبه رو 
مى شــد اما پس از شیوع بیمارى 

کرونا و بــا رایزنى هایى که انجام شــد برگــزارى این 
همایش ها به صورت آنالین دنبال مى شود.

نفیســه مظاهرى افزود: اواخر سال گذشــته دو برنامه 

آنالین با حضور دکتر شــاهین فرهنــگ و دکتر حمید 
حبشى با موضوعات ازدواج و خانواده داشتیم و سومین 
وبینار را به موضوع "موفقیت، آرزو یا واقعیت" اختصاص 
داده ایــم که از ســاعت 20:30 
پنجشنبه ششم خردادماه برگزار 

مى شود. 
وى تصریح کرد: دکتر علیرضا نبى 
سخنران حرفه اى موفقیت در این 
وبینار تجربیات خود از راه اندازى 
کسب وکار از صفر تا امروز که چند 
کارخانه در شهر مشــهد دارد را 
در اختیار مخاطبان جــوان قرار 

خواهد داد.
وى ادامه داد: این برنامه به صورت 
آنالیــن از صفحه اینســتاگرام 
فرهنگســراى تخصصى پرسش

 porsesh_esf@ پخش شده و پس از اتمام برنامه 
ذخیره مى شود تا سایر عالقه مندان نیز بتوانند از مباحث 

مطرح شده استفاده کنند.

راه و رسم موفقیت را آنالین بیاموزید

گروه کوهنوردى مخابرات منطقه اصفهــان، همزمان با 
سالروز آزادسازى خرمشهر، در ویژه برنامه اى تحت عنوان 

صعود مقاومت، موفق به صعود به قله کرکس شدند.
رئیس روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان در این برنامه 
ضمن گرامیداشت مقام واالى شــهداى فتح خرمشهر، با 
اشاره به ویژگى هاى ارتفاعات کرکس گفت: کوه کرکس با 
قله اى با ارتفاع حدود 3900 متر از سطح دریا در کنار شهر 
نطنز و در حاشیه غربى کویر هاى بادرود و کویرهاى شمالى 

استان اصفهان قرار دارد.
شاهین ملک زاده افزود: کوههاى بلند و تودرتوى کرکس با 
دره هاى پر پیچ و خم و سرسبز آن، مجموعه زیبایی را پدید 

آورده که همســایگی آن با کویر، زیبایی آن را دو چندان 
ساخته است. 

محمد على نجفى از پیشکسوتان گروه کوهنوردى مخابرات 
منطقه اصفهان نیز در این مراسم یکى از افتخارات مخابرات 
منطقه اصفهان را ســاخت پناهگاه کرکس در ارتفاعات 
کرکس دانســت و گفت: پناهگاه کوهنوردى شــهداى 
مخابرات (کرکس) که از بزرگترین پناهگاه هاى کوهنوردى 
در سراسر ایران است یادگار سالهاى 82 الى 84 مخابرات 
اصفهان است که در ارتفاع 3100 مترى جبهه جنوبى کوه 
کرکس با همکارى گروه کوهنــوردى مخابرات اصفهان 

ساخته شد.

برنامه کوهنوردى صعود مقاومت در مخابرات اصفهان 
برگزار شد

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد پروژه هاى عمرانى ذیل واقع در شهر جدید مجلسى را به 
صورت مشارکت با اشــخاص حقیقى و حقوقى داراى صالحیت، پس از ارزیابى و اخذ امتیاز الزم از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir به شرح زیر اجرا نماید. 

ـ تاریخ انتشار آگهى در سامانه مذکور: 1400/03/04
ـ شرایط زمانى دریافت اسناد ارزیابى از سامانه: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/03/10

ـ مهلت زمانى ارائه پیشنهادات و ارسال اسناد مربوطه: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24
ـ زمان برگزارى کمیسیون ارزیابى: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1400/03/25

ـ نشانى کارفرما: اصفهانـ  کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجنـ  شهر جدید مجلسىـ  بلوار ارم شرکت عمران 
مجلسى  

کدپستى: 86316-45775 دورنگار: 031-52472214  تلفن: 03152472733   
 www.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسى

آگهى فراخوان عمومى شناسایى 
سرمایه  گذار (شریک)

شرکت عمران شهر جدید مجلسى 

ف
موضوع پروژهشماره فراخوانردی

متراژ تقریبى 
زیربنا 

(مترمربع)
مدت اجرا

مبلغ تقریبى جهت 
سرمایه گذارى 

توسط شرکت حدود 
(میلیارد ریال)

مبلغ کل 
سرمایه گذارى 

حدود 
(میلیارد ریال) 

مدت (ماه)

12000001397000001
مشارکت در احداث 50 واحد 

مسکونى ویالیى واقع در محله 
دانش شهر جدید مجلسى

5000
24146/6256/5 ماه

22000001397000002
مشارکت در احداث قسمتى 

مجموعه تجارى بلوار بهار شهر 
جدید مجلسى

704
122142 ماه

32000001397000003
مشارکت در احداث قسمتى 
مجموعه تجارى محله دانش 

شهر جدید مجلسى
505
121538 ماه

42000001397000004
مشارکت در احداث قسمتى 

مجموعه تجارى محله فرهنگ 
شهر جدید مجلسى

1234
183765 ماه

52000001397000005
مشارکت در احداث 22 واحد 

مسکونى ویالیى واقع در سایت 
گردشگرى و جهانگردى شهر 

جدید مجلسى

3300
24165263 ماه

م.الف: 1140090

نوبت دوم کننــد شــرکت  در انتخابــات  ھمــه 


