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به جاى دارو 
گیالس بخورید

کشف 8500 ماینر غیرمجاز از ابتداى امسال 
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نمایش گنجینه 5000 ساله 
ایران در لندن

شناسایى 750 کودك 
دستفروش  در اصفهان

انتخاب فرد ضعیف 
در انتخابات 

خیانت به کشور است
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محدودیت تردد در 
9 محور ارتباطى 
استان اصفهان

اگر مشکل پوستى دارید مى توانید گیالس خورده و 
از آن به عنوان ماسک استفاده کنید.

گیالس ارگانیسم بدن را از سموم و جوش ها پاك 
کرده، مواد مضر را از خون خارج مى سازد، کار 

دستگاه هاضمه را منظم مى کند و در درمان یبوست...

سخنگوى ســتاد مقابله با کرونا اســتان اصفهان از 
محدودیت تردد در 9 مسیر اصلى شامل مبادى ورودى و 
خروجى این خطه از تاریخ 12 تا 17 خرداد امسال خبرداد. 
حجت ا... غالمى با بیان اینکه جلســه ستاد ملى کرونا 
روز شــنبه با حضور رئیس جمهورى و مسئوالن ستاد 
کرونا استان ها به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: 
اســتان اصفهان از پیک چهارم کرونا عبور کرده است 
اما باید مراقبت ویژه داشته باشیم که درگیر موج پنجم 
نشویم. وى افزود: با توجه به مناسبت ها و تعطیلى 14 تا 
16خرداد، ستاد کرونا استان اصفهان تصمیم گرفت 12 

تا 17خرداد امسال سفرهاى بین استانى را ممنوع کند.
سخنگوى ستاد مقابله ...
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اصفهان از امروز گرماى تابستانه را تجربه مى کنداصفهان از امروز گرماى تابستانه را تجربه مى کند
براى براى 22 هفته؛ هفته؛
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پژمان جمشیدى: 

هنوز هم به حضورم 
در سینما انتقاد مى شود

مأموریت مهم کاپیتان سپاهان
 در بحرین

در گذر زمان کاپیتان احسان حاج صفى حاال یک مأموریت مهم دیگر 
پیش رو دارد؛ صعود به جام جهانى 2022 بــه همراه تیم ملى فوتبال 
ایران. از بازیکنان گذشــته تیم ملى او همچنان مورد احترام و اعتماد 
است بخاطر تأثیرگذارى در بازى و همچنین شرایط ایده آل و آرمانى و 

دقیقاً به همین دلیل بود که سپاهان همه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از 12 تا 17 خرداد به منظور ممانعت از 
سفر در تعطیالت پیش رو اعمال مى شود

میدانگاه و مجموعه 
عباسى اصفهان 
ثبت ملى شد

داغ شدن بازار خرید محافظ لوازم برقى  در اصفهان
3

آقایى سروش با آقایى سروش با 66 پاس گل  پاس گل 
در صدر جدول پاسورهادر صدر جدول پاسورها
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برق مورد نیاز براى این تعداد ماینر به اندازه برق مصرفى 19 هزار منزل در اصفهان بوده است

...

3
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سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا اعالم کرد: بر اساس 
مصوبه امروز ستاد ملى کرونا تردد بین استانى از ساعت 
12 ظهر چهارشــنبه (12 خرداد) تا 12 ظهر دوشــنبه 

(17خرداد) ممنوع است.
علیرضا رئیسى روز شنبه بعد از جلسه ستاد ملى مقابله با 
کرونا که با حضور رئیس جمهورى برگزار شد، افزود: این 
مصوبه در سراسر کشــور اجرا مى شود و ربطى به رنگ 
بندى شهرها ندارد و براى متخلفان نیز جرایمى در نظر 

گرفته شده است.
وى گفت: بر اساس مصوبه ســتاد ملى مقابله با کرونا، 
تردد بین استانى در شهرهاى قرمز با جریمه یک میلیون 

تومانى و در شــهرها و مناطق نارنجــى و زرد با جریمه 
500 هزار تومانى مواجه مى شود.

رئیسى ادامه داد: امیدواریم مردم در این روزهاى سخت 
همچنان همکارى کنند و با سفر کمتر و تردد کمتر بین 
استانى در کنترل اپیدمى مؤثر باشند و مطمئن هستیم که 

مردم مثل همیشه همکارى و حمایت خواهند داشت.
وى ادامه داد: در ایران اکثر اســتان هــا همچنان روند 
نزولى دارند و میزان مرگ و میر کاهش پیدا مى کند اما 
نکته مهم این اســت که در برخى استان ها به خصوص 
استان هاى جنوب و جنوب شــرقى مواردى از افرایش 

بیمارى در برخى شهرها مشاهده شده است.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در جلسه ستاد 
ملى مدیریت بیمارى کرونا با اشاره به روند واکسیناسیون 
در کشور اظهار کرد: عده  بسیارى به ما نامه مى نوشتند 
که شــما بخش خصوصى را آزاد نمى کنید، اگر بخش 
خصوصى را آزاد کنید آنها خیلى ســریع مى توانند بروند 
واکسن تهیه کنند و بیاورند. خصوصاً عده اى مى خواستند 

واکسن را براى بخش خودشان تهیه کنند.
وى با بیان اینکه ما این اجازه را دادیم که بخش خصوصى 
هم در صورتى که صالحیت داشــته باشــند و وزارت 
بهداشت و درمان به آنها اجازه دهد، بروند واکسن تهیه 
کنند، تصریح کرد: متأسفانه تاکنون خیلى موفق نبودند 

این نشان داد که آنقدرها هم که در کشورهاى مختلف 
دنیا تبلیغ مى شد واکسن فراوان نیست که هر کسى بتواند 
از هر جایى واکسن تهیه کند. برخى از شرکت ها هم که 
واکسن تولید مى کنند مقید هستند که مکاتباتى با وزارت 

بهداشت و درمان رسمى کشورها داشته باشند.
رئیس جمهورى اظهار کرد: دولت هــا در جهان به هر 
قیمتى واکســن را تهیه مى کنند. در داخل هم از اواخر 
خرداد واکسن داخلى ما به بازار مى آید و واکسیناسیون 
آغاز شود و آنوقت دســت ما باز مى شود شرایط بهترى 
را در تیرمــاه بــراى انجــام واکسیناســیون خواهیم 

داشت.

تردد بین استانى از چهارشنبه 
تا دوشنبه ممنوع است

بخش خصوصى در 
واردات واکسن موفق نبود

جوانان زود پیر مى شوند
علیرضا مهدوى، معاون مرکز    تابناك |
مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر وزارت بهداشت 
در مورد عوارض زودهنگام بیمارى هاى دوران 
پیرى در جوانان بیان کرد: در حال حاضر باالى 
26 درصد جمعیت باالى 18 سال ما فشار خون 
دارند، ولى به طور کلى بی شترین میزان فشار خون 
در گروه 50 تا 70 سال خود را نشان مى دهد و در 
رابطه با دیگر بیمارى هاى مشابه هم همینطور 
اســت. حال اینکه چنین بیمارى هایى در گروه 
پایین تر اتفاق مى افتد، کامًال به ســبک زندگى 
اهمیت دارد و نسل جوان اگر همچنان بى تحرك 
باقى بماند و با این سبک زندگى جلو برود، طبیعتًا 
دچار عوارض زودهنــگام دوران پیرى خواهد 

شد.

مرگ 5 عضو یک خانواده 
  عصر ایران | 6 نفر از اعضــاى خانواده 
براثر واژگونى خودرو در جاده گچساران کشته و 
مجروح شدند. فرمانده پلیس راه گچساران گفت: 
تصادف در نزدیکى روستاى سعادت آباد در جاده 
گچساران به بهبهان رخ داد. سرهنگ گودرزى 
افزود: در این حادثه خودروى سوارى پراید از جاده 
منحرف و با پایه پل عابر پیاده برخورد کرده که 
دو نفر از سرنشینان در دم جان باختند و سه نفر 
نیز به بیمارستان شهید رجایى گچساران منتقل 
شــدند. دونفر از مصدومان نیز به علت شــدت 
جراحت در مسیر بیمارستان جان خودرا از دست 
دادند. فرمانده پلیس راه گچســاران گفت: دو 

کودك از کشته شدگان بودند.

مشکل احمدى نژاد 
با مصلحى

حیــدر مصلحــى، وزیر    خبر فورى|
اطالعات دولت دوم محمود احمدى نژاد درباره 
اینکه عده اى مى گویند احمدى نژاد و اطرافیانش 
عالقه زیادى به ایــن وزارت دارند عنوان کرد: 
مشــکلى که احمدى نژاد با من داشت با آقاى 
محسنى اژه اى هم داشــت. نگاه رئیس دولت 
دهم این بود که وزارت اطالعات وزارت دولت 
است. ایشان توقع و انتظارشان این بود که برخى 
اطالعاتى که به دستگاه اجرایى و رئیس جمهور 
مربوط نبود را در اختیار داشــته باشــد. ما هم 
مى دیدیم این شدنى نیست چون برخى اطالعات 
در شأن رهبرى بود و فقط ایشان باید در جریان 
قرار مى گرفت اما احمدى نژاد در این موارد با بنده 
جروبحث زیادى داشت. ضمن اینکه ایشان در 

انتخاب افراد در بدنه وزارت نیز تأمالتى داشت.

جهانگیرى 
رفت دیدن مادرش

  جماران | اسحاق جهانگیرى پس از عدم 
تأیید صالحیت براى حضور در انتخابات ریاست 
جمهورى به دیدار مادر خود رفت. وى در پستى 
اینستاگرامى نوشت: «چندین سال است که به 
دلیل مشغله زیاد کمتر توفیق خدمت به مادرم 
را پیدا کردم. روز جمعه فرصت خوبى دست داد 
تا با ایشان دیدار کنم. امیدوارم از این پس بیشتر 
بتوانم جبران زحمات و الطاف بى دریغ مادرم را 

نمایم...»

عربستان به دنبال 
میزبانى جام جهانى

نشــریه «تایمــز» انگلیس در    مهر |
گزارشى نوشت که کشــور عربستان قصد دارد 
میزبانى جام جهانى 2030 فوتبال را از آن خود 
کند و براى رســیدن به این هدف یک شرکت 
مشــاوره اى آمریکایى را استخدام کرده است تا 
استراتژى پیشبرد میزبانى جام جهانى را تدوین 
کند. این گزارش چند روز پــس از تأیید کمیته 
عمومى فیفا در مورد بررسى پیشنهاد عربستان 
سعودى براى برگزارى مسابقات جام جهانى هر 

دو سال یک بار منتشر شده است. 

هیچکدام کنار نمى روند 
حســین کنعانى مقدم، فعال سیاسى    ایلنا |
اصولگرا با اشــاره به اینکه اگر افرادى که از جریان 
اصولگرایى در انتخابات حاضر هســتند،  با یکدیگر 
ائتالف نکنند، انتخابات به دور دوم کشیده مى شود 
اظهار کرد: رقابتى درون جریان اصولگرایى شــکل 
مى گیرد؛ این افراد خیلى جدى در مناظرات شرکت 
خواهند کــرد و به تبیین مواضع خودشــان خواهند 
پرداخت. با توجه به اینکه آنهــا رقیب قوى ندارند، 
این رقابت همچنان ادامه پیدا مى کند و این آقایان به 
نفع هیچکسى کنار نمى روند؛ انتخابات به دور دوم 

کشیده مى شود.

هم افزایى کنید...
  تابناك | مسیح مهاجرى در سرمقاله روزنامه 
«جمهورى اســالمى» نوشــت: تکلیف انتخابات 
ریاســت جمهورى 1400 از هم اکنون روشن است 
و کســى در اینکه برنده نهایى این انتخابات کیست 
ابهامى ندارد. به همین دلیل، بهتر است از هم اکنون 
سایر داوطلبان به جاى معارضه با همدیگر درصدد 
هم افزایى برآیند و در تبلیغــات انتخاباتى این نکته 
را مــورد تأکید قرار دهنــد که درصــدد کمک به 

رئیس جمهور منتخب برخواهند آمد.

بنگاه دروغ پراکنى است
  ایسنا| عباســعلى کدخدایى، ســخنگوى 
شــوراى نگهبان با اشــاره بــه انتشــار خبرى در 
بى بى سى مبنى بر اینکه او به صادق آملى الریجانى 
درباره اظهارنظرش پیرامــون رد صالحیت ها تذکر 
داده است، در توییتى نوشــت: بى بى سى همچنان 
دســت از دروغ پردازى بر نمــى دارد، آن هم دروغ 
شاخ دار و البته مثل همیشه دنبال ماهیگیرى از آب 
گل آلود است. وقتى با سوء استفاده از دو واژه تذکر و 
متذکر شدن، آن را دستمایه اخبار کذب قرار مى دهد 
خود دلیلى است بر اینکه هیچگاه نباید به این بنگاه 

دروغ پراکنى اعتماد کرد!

رأى حزب اللهى ها 
به کیست؟ 

  نامه نیوز |  حســین ا... کرم عضو شوراى 
وحدت اصولگرایــان مى گوید: از آنجــا که رقابت 
ســه ضلعى برنامه محور بر پایه سه گفتمان تحول 
از سوى آیت ا...رئیســى، گفتمان کارآمدى از سوى 
محســن رضایى و گفتمان عدالت خواهى از سوى 
جلیلى قرار دارد، نیروهــاى انقالبى وحزب اللهى به 
طور دقیق برنامه و مناظرت سه نامزد اصلى را دنبال 
خواهند کرد تا توانایى نامزدها در پاسخ به دال هاى 
غایب گفتمانى دولت هشت ساله روحانى را به دست 
آورند و رأى خود را به نامزدى بدهند که پاسخ معتبر 

به مسائل اصلى کشور ارائه مى کند. 

برخورد با هنجارشکنان
سردار حسین اشترى، فرمانده ناجا در    فارس|
ارتباط با هنجارشکنان انتخاباتى و کسانى که مردم 
را به عدم شرکت در انتخابات دعوت مى کنند، گفت: 
رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان، مطالب را کامل 
فرمودند و تکلیف همه را مشخص کردند و پلیس و 
دســتگاه قضایى، طبق قانون با هرکسى که تخلف 

کند، برخورد خواهد کرد.

وعده دوشنبه
مســعود پزشــکیان از جملــه    نامه نیوز |
گزینه هاى جدى اصالح طلبــان بود که صالحیت 
او احراز نشد. او به نظر شوراى نگهبان تمکین کرد 
اما  به حمایت از هیچیک از گزینه هاى باقیمانده براى 
اصالح طلبان نمى پــردازد. او در صفحه توییتر خود 
نوشته اســت: اینجانب در انتخابات پیش رو قصد 
حمایت از هیچکدام از کاندیداهاى تأیید صالحیت 
شــده را ندارم و به امید خدا مواضع خود را در نطقى 
که روز دوشــنبه در مجلس خواهم داشــت، بیان 

خواهم کرد.

تا انتخابات

300 اثر از جمله دست نوشــته ها، سرامیک ها، فرش ها 
و عکس ها از 5000 ســال پیش تا تاریخ معاصر ایران 
در موزه ویکتوریــا و آلبرت لندن به نمایش گذاشــته 

شده است.
در این نمایشگاه که «ایران حماسى» نام دارد و از شنبه 
29 ماه مى (هشــتم خردادماه) به مدت سه ماه در لندن 
برپا  شــده و تمام بلیت هاى روز افتتاحیه آن به فروش 
رفت، بیــش از 300 اثر از 5200 ســال پیش تا دوران 
معاصر به نمایش گذاشته شده و از حاال توجه بسیارى از 
رسانه هاى غربى را به خود جلب کرده است. نمایشگاهى 
که به گفته مسئوالن موزه ویکتوریا و آلبرت، در 90 سال 

اخیر براى نخستین بار به این شکل برپا شده است. 
این نمایشگاه در 10 بخش مختلف از جمله «امپراتورى 
ایران» با تمرکــز بر سلســله هخامنشــیان، «تغییر 
مذهب»که بر نقش اسالم در فرهنگ ایران تمرکز دارد 

و «تعالى ادبى» با تمرکز بر شعر فارسى برگزار مى شود. 
آثارى که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته مى شوند 
در طول زمان به مجموعه این موزه اضافه شده یا امانت 

گرفته شده اند.
«جان کرتیس»، از مسئوالن برگزارکننده این نمایشگاه 
معتقد است با توجه به امکانپذیر نبودن خارج کردن آثار 
از ایران، اکنون زمان بســیار دشــوارى براى برگزارى 

نمایشگاه محسوب مى شود.
به گفته کرتیس آثار این نمایشــگاه از نقاط مختلفى به 
امانت گرفته شــده اند تا در نهایت نمایشــگاهى براى 

نمایش تمدن بزرگ ایران شکل بگیرد.
بخش ویژه نمایشگاه که توجه بســیارى از رسانه ها را 
نیز جلب کرده، بازنمایى گوشــه اى از معمارى مسجد 
شیخ لطف ا... اصفهان است که تغییر رنگ کاشى هاى 

آن را با چرخش نور یا همان خورشید نمایش مى دهد.

ســخنگوى گمرك گفت: تعداد زیادى مار، مارمولک، 
الك پشــت، عقرب و رتیل توســط کارکنان گمرك 
فرودگاه امام (ره) از چمدان مســافرى که از تایلند و از 

مسیر امارات وارد شده بود کشف شد.
سید روح ا... لطیفى اظهار کرد: در پرواز ورودى از امارات 

در ساعت 17 و 30 دقیقه روز جمعه، از مسافرى از مبدأ 
اولیه تایلند، تعداد سه عدد ساك حاوى 35 بسته که در آن 
200 مارمولک مار، الك پشت، عقرب و رتیل به وزن 13 
کیلوگرم قرار داشتند، توسط کارکنان گمرك کشف شد.

وى افزود: با پیگیرى هاى گمرك، قرنطینه حیوانى ورود 
این خزندگان غیرقانونى را به دالیل فنى و احتمال شیوع 
بیمارى مجاز ندانست و مقام قضایى نیز اعالم کرد تا از 
صاحب کاال تعهدى مبنى بر بازگرداندن فورى کاال به 

کشور مبدأ در اولین فرصت اخذ شود.
لطیفى گفت: با هماهنگى هاى صــورت گرفته با مقام 
قضایى، محموله غیرقانونى خزندگان با مسئولیت و تعهد 
مسافر مذکور و تا بازگرداندن به مبدأ در انبارهاى گمرك 
نگهدارى مى شــوند و حق ورود به کشــور را نخواهند 
داشــت تا در اولین فرصت مجدداً بــه تایلند برگردانده

 شوند.

عضو سابق شوراى شهر تهران گفت: بین 15 تا 20 میلیارد 
تومان گردش مالى پسماند خشک در شهر تهران است.

مرتضى طالیى مى گوید: تنهــا در یک منطقه تهران با 
تولید 15 درصد زباله خشک، روزانه 300 میلیون تومان 
پول بین مافیاى زباله جابه جا مى شود و اگر این را به 22 
منطقه تهران تعمیم دهید، بیــن 15 تا 20 میلیارد تومان 

گردش مالى پسماند خشک در شهر تهران است و سئوال 
این است، چرا این مســئله حل نمى شود؟ البته پاسخش 
این است که باندهاى هفت سرى در این مجموعه وجود 
دارد. اگر یک عضو شجاع داشتیم که زیر میز مى زد و این 
بساط را به هم مى زد، وضع اینگونه نبود. چرا عضو شجاع 

پیدا نمى شود؟ 

رئیس جمهور آمریــکا در اظهاراتى خطــاب به نظامیان 
آمریکایى در یک پایگاه نظامى در ویرجینیا گفت، همتاى 
چینى اش معتقد است پکن در عرض 15 سال آینده مالک 
آمریکا خواهد شــد. «جو بایدن» گفت: من بیشتر از هر 
رهبر دیگرى در جهان زمانم را با «شى جینپینگ»، رئیس 
جمهور چین گذرانده ام؛ 24 ساعت نشست خصوصى با او 

با تنها یک مترجم شفاهى، 17000 مایل سفر با او در چین 
و در اینجا. او قاطعانه معتقد است که چین قبل از سال هاى 

2030، 2035 قرار است مالک آمریکا شود.
رئیس جمهور آمریکا مشخص نکرد که منظورش از «مالک 
آمریکا شدن» چیست. او در این سخنرانى 23 دقیقه اى به 

غیر از این اشاره دیگرى به نام چین نکرد.

«تجارت نیوز» در گزارشــى به مقایســه اقتصاد ایران 
با کشــورهاى منطقه پرداخته اســت. در این گزارش

 آمده:
■ تا دو دهه پیش، ایــران و ترکیه بهترین اقتصادهاى 
منطقــه بودنــد و تقریبًا شــانه بــه شــانه یکدیگر 
حرکت مى کردند. اما براساس گزارش بانک جهانى در 
سال 2026 میالدى، شهروندان گرجستان، جمهورى 
 آذربایجان،  ویتنام و مصر از شهروندان ایرانى ثروتمندتر 
خواهند بود. گویا فــرداى ما از امروزمــان غم انگیزتر

است.
■ ایران در بهترین حالت، سومین اقتصاد بزرگ منطقه 
(پس از ترکیه و عربستان سعودى) است و روندها نشان 
مى دهند که ممکن اســت طى کمتر از پنج سال آینده، 
امارات متحده عربى با جمعیت و وسعتى به مراتب کمتر 
از ایران، از ما جلو بزند و ایران را بــه چهارمین اقتصاد 
منطقه بدل کند. شــهروندان ایرانى و ترکیه اى، از نظر 
ثروت تقریبًا با یکدیگر برابــر بوده اند و هر اتفاق مثبتى 
هم براى اقتصاد ترکیه افتاده، در طول 16 ســال اخیر 

بوده است.
■ داده هاى بانک جهانى نشان مى دهد ایران در سال 
2019 میالدى، با تولید حدود 445 میلیارد دالر کاال و 
خدمات، در جایگاه بیست وهشتمین اقتصاد بزرِگ جهان 
ایستاده بود. در همان سال، ترکیه با تولید 754 میلیارد 
دالر کاال و خدمات، در جایــگاه نوزدهم جهان و دیگر 
رقیب منطقه اى ایران، یعنى عربستان ســعودى نیز با 
تولید حدود 792 میلیارد دالر کاال و خدمات، در جایگاه 

هجدهم جهان قرار داشت.

■ داده هــاى بانک جهانى نشــان مى دهنــد اقتصاد 
ایران عمًال از ســال 1384 خورشــیدى تا سال 1399 
خورشیدى (یعنى در یک بازه زمانى 15 ساله) در جا زده 

است. 
■ هر شــهروند ترکیه اى، به طور متوسط، در 15 سال 

اخیر 2٫3 برابر ثروتمند شده، اما ثروت هر شهروند ایرانى، 
به طور متوســط، طى همین مدت ثابت مانده اســت. 
نگران کننده تر اینکه ترکیه همچنان در مسیر افزایش 
ثروت قرار دارد، اما پیش بینى ها نشــان مى دهد ایران 
(دستکم براى پنج سال آینده) همچنان درجا مى زند و 

ثروتمندتر نمى شود.
■ شــهروندان ایرانــى در ســال 2026 میــالدى از 
شــهروندان کشــورهاى ترکیه، مالزى، گرجســتان، 
ارمنســتان و جمهورى آذربایجــان فقیرتــر خواهند 

بود.

حال فرداى ما و ترکیه و دیگران

کشور هاى فقیرتر از ایران سبقت مى گیرند

نمایش گنجینه 5000 ساله ایران در لندن

کشف 200خزنده خطرناك از بار یک مسافر! 

عضو کمیسیون بررسى تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى 
از انتخاب مرتضى حیــدرى به عنوان مجرى مناظره هاى 

انتخاباتى خبر داد.
سید احسان قاضى زاده هاشمى، عضو کمیسیون بررسى 
تبلیغات انتخابات ریاســت جمهورى در جمع خبرنگاران 
گفت: اجــراى مناظره هاى نامزدهاى انتخابات ریاســت 
جمهــورى در روزهاى هفدهم، بیســت و یکــم خرداد 
ماه(دوشنبه و جمعه هفته آینده)و بیســت و پنجم خرداد 
ماه (سه شنبه دوهفته دیگر)توسط آقاى مرتضى حیدرى 

انجام خواهد شد.
قاضى زاده پیش تر در  تشریح جزئیات مناظرات تلویزیونى 
کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى، گفته بود که سه 
برنامه مناظره زنده تلویزیونى هر یک به مدت سه ساعت 

(180 دقیقه) بین نامزدها خواهیم داشت.
گفتنى اســت رضا پورحســین اولین اجراى مناظره هاى 
انتخابات ریاســت جمهورى را  در ســال 1388 به عهده 
داشــت  که اجراى او در آن ســال منتقدان زیادى داشت. 
اما در دوره هاى بعدى مرتضــى حیدرى به عنوان مجرى 
این مناظره ها انتخاب شــد. حیدرى دانش آموخته مقطع 
کارشناسى در رشته فیزیوتراپى از دانشگاه تهران و همچنین 
فارغ التحصیل دکتراى رشته مدیریت است. وى بیشتر به 

دلیل اجراى برنامه گفتگوى ویژه خبرى در شبکه دوم سیما 
به یک مجرى مشهور بدل شد. 

پیش از انتخاب حیدرى به عنوان مجرى، پیگیرى ها حاکى 
از این بود است که سه مجرى مورد نظرند؛ مرتضى حیدرى 
که نام آشــنایى براى مناظرات تلویزیونى به شمار مى رود، 
محمدجعفر خسروى که او را با مناظره هاى غیرمحرمانه 
شــبکه 2 به یاد مى آوریم و المیرا شریفى مقدم که گوینده 

صاحبنام شبکه خبر است.
استودیوى شماره 11 صداوســیما براى مناظره ها در نظر 

گرفته شده است.

یک تحقیق 22 صفحه اى نشــان مى دهد کووید 19 
توسط محققان چینى در البراتوار ساخته شده است.

طبق این تحقیق، کووید 19 هیچ اجداد طبیعى معتبرى 
نداشته و توســط محققان چینى ایجاد شده و آنها سعى 
کرده اند مسیر خود را با مهندســى یکپارچه، پوشانده تا 
اینطور به نظر برســد که به طور طبیعى از خفاش ناشى 
شده اســت. در مطالعه جدید آمده اســت که محققان 
اثرانگشــت منحصربه فردى را در نمونــه کووید 19 
پیدا کرده اند که فقط مى تواند ناشــى از دســتکارى در 

آزمایشگاه باشد.

مقاله 22 صفحه اى توسط پروفسور انگلیسى «آنگوس 
دالگلیش» و دانشمند نروژى دکتر «بیرگر سورنسن» 
نوشته شــده و منتشر مى شود. شــواهد نشان مى دهد 
محققان چینى ویروس را هنگام کار روى پروژه افزایش 
عملکرد Gain of Function در البراتوار ووهان ایجاد 

کرده اند.
در  پروژه Gain of Function ویروس عفونى تر شده تا 
روى انسان آزمایش شود. محققان چینى بک بون اصلى 
را از خفاش در غاز چینى گرفته و سنبله جدید روى آن 

وصل کردند و تبدیل به کووید 19 کردند.

این دوره هم با مرتضى حیدرى 

سند علمى درباره دست ساز بودن ویروس کرونا

 چین 15 سال دیگر مالک آمریکا مى شود!گردش مالى نجومى مافیاى زباله در تهران
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سقوط 90 اصله درخت 
شـهردار گلپایگان گفـت: از ابتـداى سـال 1400 تا 
کنون 90 اصله درخت بر اثر باد شـدید سـقوط کرده 
اسـت. پیمان شـکرزاده اظهار کرد: ایـن درختان در 
گذشته توسط شهروندان در کنار جوى هاى عمومى 
کاشـته شـده بود که به دلیل قدمت زیاد و پوسیدگى 
طوقه و آفت زدگى بر اثر تند باد شـدید سـقوط کرده 
اسـت. شـهردار گلپایـگان گفـت: از ابتداى سـال تا 
کنـون به منظور توسـعه فضـاى سـبز در جایگزینى 
درختان کهنسال که سقوط کرده، بیش از 4000 اصله 
درخت از انواع گوناگون در نقاط مختلف شهر کاشته

 است.

گزارش نشده
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 
تاکنون مورد تأیید شـده اى از ابتال به کروناى هندى 
یـا آفریقایـى در اسـتان گـزارش نشـده امـا رعایت 
دستورهاى بهداشتى براى پیشگیرى از آن ضرورى 
است. آرش نجیمى افزود: مثبت شدن آزمایش هاى 
کرونـا در اصفهان به حدود 25 درصد رسـیده و تعداد 
بیمـاران بسـترى شـده در بیمارسـتان ها نسـبت به 

اردیبهشت کاهش یافته است.

سازش در پرونده مالى 
پس از 6 سال

اعضاى شوراى حل اختالف پرونده اختالف مالى را 
پس از شش سـال با صلح و سـازش مختومه کردند. 
رئیس شـوراى حل اختالف اصفهـان گفت: اعضاى 
شـوراى حل اختالف شـعبه 43 اصفهان با وساطت 
توانستند، پرونده اختالف مالى را پس از شش سال با 
صلح و سازش مختومه کنند. موسویان با بیان اینکه 
شش سال پیش بدهکار به دلیل بدهى مالى و ناتوانى 
در پرداخت آن به زندان اصفهان معرفى شد افزود: با 
ارجاع پرونده به شعبه 43 شوراى حل اختالف اصفهان 
دو طرف با یکدیگر سازش کردند و با پرداخت بدهى 
به مبلغ همان شـش سـال پیش طى دو فقره سفته و 
چند ماه پس از آزادى از زنـدان، آزادى  زندانى فراهم  

شد.

افزایش آبدهى 3 چاه آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه نطنز، با توجه به 
کاهش 47 درصدي میزان بارش ها نسـبت به سال 
گذشته و احتمال وقوع تنش هاي آبی در سطح منطقه، 
به همت اداره بهره برداري و توسـعه آب و همچنین 
مجموعه آبفا منطقه نطنز و با هدف برون رفت از تنش 
هاي احتمالی میزان آبدهى چاه سرشـک به میزان 5 
لیتر، چاه گیتى به میزان 8 لیتر و پمپاژ قدیم به میزان 

5 لیتر افزایش یافت.

استخدام  
نیروى حفاظت فیزیکى

آزمون بـه کار گیرى نیـروى حفاظـت فیزیکى، روز 
پنج شنبه 6 خرداد سال جارى، ساعت 9 صبح آزمون 
در آبفاى اصفهان برگزار شـد. در این آزمون 400 نفر 
داوطلب مرد به رقابت پرداختند که از میان آنها، 50 نفر 
در شـغل نگهبانى و حفاظت فیزیکى از طریق قبولى 
در آزمون کتبـى، مصاحبه و گزینش در شـرکت آب 
و فاضالب اسـتان اصفهان مشـغول بـه کار خواهند

 شد.  

استانداردسازى شهر رؤیاها
على معینى، مدیر عامل شـرکت توسعه مجتمع هاى 
سـیاحتى، فرهنگـى و ورزشـى سـپاهان وابسـته به 
شهردارى اصفهان از استانداردسازى شهر رؤیاها خبر 
داد و گفت: مجموعه تفریحى شـهر رؤیاها به عنوان 
بزرگ ترین شـهر بازى ایـران، طبق شـاخصه هاى 
اداره کل اسـتاندارد ایران، هر سال گواهینامه رعایت 
اسـتاندارد را دریافـت مى کرد که در سـال جـارى با 
هدف ایمن سـازى 100 درصدى مجموعه، پروسـه 

ایمن سازى را آغاز کرده و به سرانجام رساندیم.

خبر

فرماندار اصفهان با اشــاره به افزایش شعب اخذ رأى در 
انتخابات پیش رو گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا 
و براى پیشــگیرى از هرگونه ازدحام، در روز انتخابات 
شعبى که داراى آراء باالیى هســتند به دو یا سه شعبه 

تقسیم مى شوند.
حسین سیستانى با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده توسط 
ستاد انتخابات کشور و ستاد ملى و استانى مقابله با کرونا 
براى برگزارى انتخابات به شــیوه مطلوب، اظهار کرد: 
برگزارى انتخابات در شرایط فعلى شیوع ویروس کرونا، 
از حساسیت خاصى برخوردار است که با همکارى تمام 
مجریان و دســت اندرکاران انتخابات، این مهم به نحو 

احسن میسر خواهد شد.وى افزود: ستادهاى مناطق 20 
گانه شهر اصفهان و بخش مرکزى در قالب چهار ستاد 
کلى، نشست هایى را برگزار و نسبت به تبادل تجربیات و 
اطالعات و ارائه راهکارهاى الزم براى پیشبرد بهتر امور 

مربوط به انتخابات اقدام خواهند کرد.
سیستانى خاطرنشــان کرد: بخش عمده نقش اجرایى 
در تأمین و تجهیز امکانــات، پیش بــرد کار، ارتباط با 
اعضاى شعب اخذ رأى و مدیریت و نظارت بر روند اجراى 
انتخابات در شعب اخذ رأى برعهده مسئوالن ستادهاى 
مناطق 20گانه است که باید با هماهنگى رابطى فرماندار 

امر انتخابات را به خوبى پیش ببرند.

امــام جمعه اصفهان گفــت: مردم الزم اســت که بین 
داوطلبان انتخابات فردى که لیاقت دارد را انتخاب کنند 
و در صورت برگزیدن فردى ضعیف به جامعه و کشــور 

خیانت شده است.
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد در گفتگو با «ایرنا» با 
تأکید بر اینکه حضور و انتخاب اصلح هر دو شــرط الزم 
در انتخابات اســت افزود: باید حضور مردم در انتخابات 
با انتخاب الیق ترین فرد همراه باشــد و نباید به ناالیق 

رأى بدهند. 
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان افزود: از سویى شرکت 
در انتخابات با حضور در پاى صندوق ها و رأى دادن به هر 

یک از نامزدها یک اصل ضرورى و اجتماعى است.
آیت ا... طباطبایى نژاد اظهار کرد: باید در مسئله رفتن پاى 
صندوق رأى، مسائل و چالش هاى اقتصادى و حزبى کنار 
گذاشته شود زیرا وقتى دشــمن ببیند مردم با حکومت 
هستند به طور قطع مأیوس مى شود از اینکه بخواهد سر 

به سر ما بگذارد.
آیت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکه نظر شوراى نگهبان 
فصل الخطاب است گفت: وقتى آنها حرفى زدند براساس 
قانون روى حرف آنها نمى شودحرفى زد زیرا آنها  افرادى 
نیســتند که بخواهند آخرت خود را بفروشند به خیاالت 

دنیایى بپردازند و  به طور قطع آدم هاى خوبى هستند.

انتخاب فرد ضعیف 
خیانت به کشور است

شعبى که آراء باالیى دارند
 به چند شعبه تقسیم مى شوند

کشف 8500 ماینر غیرمجاز 
از ابتداى امسال 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از کشف 8500 
ماینر غیرمجاز از ابتداى امسال در استان خبر داد.

منصور شیشــه فروش اظهار کرد:  براساس مصوبه تمام 
ماینرها باید در این مــدت کار نکنند حتى ماینرهاى مجاز 
که البته در استان اصفهان هنوز ماینر مجاز نداریم اگرچه 
مزارعى براى آینده پیش بینى شــده که در مناطق شرق و 
غرب استان اقدام به تولید رمز ارز کنند، ولى درحال حاضر 

هیچ ماینر مجازى نداریم.
شیشه فروش با اشاره به اینکه تعداد ماینرهاى غیر مجاز 

در استان زیاد است، اعالم کرد: در چند روز گذشته با برنامه 
ریزى انجام شده شــرکت هاى برق موظف به شناسایى 
ماینرهاى تولید رمز ارز غیرمجاز شدند، در این راستا 3500 
ماینر غیرمجاز کشف شــد که 4 مگاوات برق مصرف مى 
کردند، درحالى که هر یک مــگاوات مصرف برق ماینرها 
به اندازه مصرف بــرق 2000 منزل اســت، بنابراین مى 
توان گفت این ماینرها به اندازه 8000 منزل برق مصرف 

مى کردند.
وى با اشاره به حضور تیم هاى تخصصى شرکت برق براى 

شناسایى ماینرهاى غیرمجاز در استان، تصریح کرد: برخى 
از این ماینرها در کارگاه هاى صنعتى و کوره ها به صورت 
غیرمجاز فعالیت مى کردند، حتى در یکى از موارد 600 ماینر 

زیرزمینى شناسایى شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهــان با اعالم 
اینکه از ابتداى ســال جارى تاکنون 8500 ماینر غیرمجاز 
در استان کشف شد که جمعاً 9/5 مگاوات برق مصرف مى 
کردند، تأکید کرد: شرکت هاى برق همچنان فعال هستند 

و شناسایى و برخورد با ماینرها ادامه دارد.

محدودیت تردد در 9 محور ارتباطى استان اصفهان
ســخنگوى ســتاد مقابله با کرونا اســتان اصفهان از 
محدودیت تردد در 9 مسیر اصلى شامل مبادى ورودى و 
خروجى این خطه از تاریخ 12 تا 17 خرداد امسال خبرداد.

حجت ا... غالمى با بیان اینکه جلســه ستاد ملى کرونا 
روز شنبه با حضور رئیس جمهور و مسئوالن ستاد کرونا 
استان ها به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: استان 
اصفهان از پیک چهارم کرونا عبور کرده اســت اما باید 

مراقبت ویژه داشته باشیم که درگیر موج پنجم نشویم.
وى افزود: با توجه به مناسبت ها و تعطیلى 14 تا 16خرداد، 
ستاد کرونا استان اصفهان تصمیم گرفت 12 تا 17خرداد 

امسال سفرهاى بین استانى را ممنوع کند.
سخنگوى ســتاد مقابله با کرونا استان اصفهان تصریح 
کرد: همانطور که اســتان اصفهان بــا هماهنگى الزم 
توانست  درتعطیالت عید فطر ممنوعیت تردد به استان 

را کنترل کند،  از12 خرداد کلیه ســفرهاى بین  استانى 
در 9 محور اصلى استان کنترل و برگشت داده مى شود.

وى ادامه داد:به منظور رعایت موازین بهداشتى و کاهش 
حجم سفرها، منع تردد بین اســتانى و  اعمال قانون و 
جرایم 500 و یک میلیون تومانى براى شهرستان هاى 

قرمز و نارنجى در نظر گرفته شده است.
وى همچنین به فعالیت هاى تاالرهاى عقد و عروسى 
اشــاره کرد و گفت: فعالیت تاالرها بــا ظرفیت 30 نفر 
و رعایت تمامــى پروتکل هــاى بهداشــتى بالمانع 

است.
غالمى گفت: هم اینک به سبب رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى و تالش گسترش شــبکه بهداشت و درمان 
و علوم پزشــکى از 24 شهرســتان اســتان اصفهان، 
شهرستان هاى بویین و میاندشت، فریدونشهر،چادگان، 
خوانسار،تیران و کرون، برخوار و خور و بیابانک، دهاقان 

و نایین در وضعیت زرد کرونایى قرار گرفته اند.

اصفهان از امروز گرماى تابستانه را تجربه مى کند
معاون پیش بینــى و تحقیقات اداره کل هواشناســى 
اصفهان گفت: میانگین دماى هواى بیشتر مناطق استان 
در هفته  هاى دوم و سوم خرداد سال جارى فراتر از نرمال 
افزایش مى یابد و گرماى تابستانه زودتر از موعد معمول 

فرا مى رسد.
نوید حــاج بابایى اظهار کــرد: با توجه بــه پیش بینى 
هواشناسى و به دلیل تقویت الگوهاى تابستانه، میانگین 
دماى هوا در هفته هاى دوم و ســوم خرداد بین 2 تا 3 

درجه سانتیگراد افزایش مى یابد.

وى با بیان اینکه امسال گرماى هوا زودتر از موعد معمول 
خود فرا رسیده اســت، افزود: افزایش دمایى که به طور 
معمول در تیر ماه اتفاق مى افتاد امسال خود را در خرداد 

نشان خواهد داد.
حاج بابایى با اشاره به اینکه افزایش دماى هوا در هفته 
پیش رو از یک شــنبه (امروز) آغاز مى شود، تأکید کرد: 
گرم شدن هوا در این هفته موجب افزایش مصرف انرژى 
مى شود به همین دلیل ضرورى است که تمهیدات الزم 
براى صرفه جویى در مصــرف انرژى به ویژه آب و برق 

اندیشیده شود تا مشکالت کمترى به وجود آید.
وى خاطرنشــان کرد: افزایش دماى فراتر از نرمال در 
هفته چهارم خرداد جارى تعدیل و میانگین دما به حالت 

نرمال نزدیک مى شود.
نقشه هاى هواشناســى بیانگر جوى به نسبت پایدار در 
سطح استان اصفهان اســت و در بیشتر مناطق آسمان 
کمى ابرى گاهــى افزایش ابر و وزش بــاد پیش بینى 
مى  شود و غبار صبحگاهى در کالنشهر اصفهان و مناطق 

صنعتى دور از انتظار نیست.

براى 2 هفته؛

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات 
الکتریک و الکترونیک اصفهان درباره قطعى هاى 
مکرر برق و تأثیر آن بر لــوازم خانگى، اظهار کرد: 
در پى قطعى مکرر برق در اصفهان، مردم به دلیل 
نگرانى نسبت به خرابى لوازم برقى خود، بیشتر از 

گذشته محافظ لوازم برقى خرید مى کنند.
عماد افهام با بیان اینکه این وسیله به نوعى از انواع 
لوازم برقى و به خصــوص لوازم خانگى نگهدارى 
مى کنند، افزود: البته محافظ هاى برق بیشتر براى 
یخچال، فریزر و ماشین لباس شویى و ظرفشویى 

و یا در ادارات براى سیستم هاى کامپیوترى کارایى 
دارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات 
الکتریک و الکترونیک اصفهــان تصریح کرد: با 
قطع و وصل جریان بــرق، احتمال باال رفتن ولتاژ 
برق وجود دارد، بنابراین این محافظ ها مى تواند از 
لوازم برقى منزل و ادارات، محافظت کند. وى البته 
افزود: در حال حاضر با وجود بیشــتر شدن تقاضا، 
این محصول نسبت به گذشته زیاد افزایش قیمت 

نداشته است.

رئیس ســتاد انتخابات اســتان اصفهــان گفت: 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهورى و 
ششمین دوره شــوراهاى اســالمى در شهرهاى 
اصفهان و شاهین شــهر  از توابع استان اصفهان به 

صورت الکترونیکى برگزار مى شود.
حیدر قاســمى افزود: مراحل و فراینــد انتخابات از 
حدود سه ماه گذشته در ستاد انتخابات، فرماندارى ها 
و بخشــدارى هاى استان شروع شــده و در دست 
انجام است و همه مراحل تا امروز بر اساس تقویم و 

زمانبندى پیش مى رود.

رئیس ستاد انتخابات اســتان اصفهان اظهار کرد: 
تعرفه ها و اقالم انتخاباتى با هماهنگى انجام شده از 
تهران منتقل شده است و روز شنبه بین 24 شهرستان 

که 52 بخش را هم در بر مى گیرد توزیع  شد.
قاسمى خاطرنشان کرد: حدود سه میلیون و 644 هزار 
نفر از جمعیت پنج میلیون و 120 هزار و 850 نفرى 
این استان در ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهورى و ششــمین دوره انتخابات شــوراهاى 
اسالمى اســالمى شــهر و روســتا واجد شرایط 

رأى دادن هستند.

مدیر انجمن  حمایت از کودکان  کار اصفهان با تأکید 
بر اینکه تاکنون تعداد 750 کودك دســتفروش در 
این کالنشهر شناسایى شده است، گفت: 95 نفر از 
این کودکان از اتباع خارجى  هستند و سالیان متوالى 

 در اصفهان زندگى کرده و لهجه اصفهانى  دارند.
نوید مسائلى تصریح کرد: فقر اقتصادى و فرهنگى 
باعث دستفروشى این کودکان مى شود، براى مثال 
پدر خانواده کارگر، معلول یا بیکار است و کودك با 
کار در خیابان تالش مى کند هزینه هاى زندگى را در 
بیاورد و عده اى از کودکان کار و خیابان هم به دلیل 

فقر فرهنگى به این کار مشغول هستند.

وى ادامه داد: فرهنگ گروهى از اتباع این است که 
کودك آنها بیرون از خانه کار کند و شاید چندان نیاز 
اقتصادى هم به کار کودك نداشته باشند، متأسفانه 
مردم در سطح شهر نمى توانند تشخیص دهند آیا 
این کودکان نان آور خانه و نیازمند هستند یا به دلیل 
فقر فرهنگى به این کار مى پردازد و خانواده آنها نیاز 

اقتصادى چندانى به کار کودك ندارد.
مسائلى تأکید کرد: شهروندان باید بدانند اگر کودکى 
را در خیابان مى بینند فرشته نجات آن کودك نیستند 
و در مورد نوع برخورد صحیح با این گروه از کودکان 

در جامعه برنامه هاى آموزشى داشتیم.

میدانگاه و مجموعه فرهنگى عباسى یکى از بناها 
و فضاهاى شهرى معاصر اصفهان در پیوند با هتل 

عباسى در فهرست آثار ملى ایران قرار گرفت.
مجموعه و میدانگاه عباســى در پیوند با بازآفرینى 
کاروانســراى مادرشاه مشــهور به هتل عباسى در 
دهه 50 توسط شــهردارى اصفهان بنا شد. این بنا 
با شماره ثبت 31945  و با ارزش گذارى فرهنگى از 
سوى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى، ثبت ملى و در اردیبهشت امسال  به استاندارى 
اصفهان براى اطالع  به دستگاه هاى اجرایى ابالغ 

شد.
 معمارى ایرانى اسالمى مجموعه فرهنگى عباسى  
به عنوان پیشخوان خدمات فرهنگى، فروش صنایع 
دســتى، خدمات پذیرایى و چشم انداز هتل عباسى 

طراحى و اجرا شد.
این مکان  در سال هاى پس از انقالب  مرکز فروش 

کتاب و کاالهاى فرهنگى بوده است؛ میدانگاه عباسى  
با کارکرد و ارزش گذارى فرهنگى جایگاه ویژه اى در 
حافظه جمعى شــهروندان اصفهان و به خصوص 

دوستداران کتاب دارد. 
هتل عباسى با طرحى از «ماکســیم سیرو» معمار 
فرانسوى از دل کاروانســراى صفوى «مادرشاه» 
بازآفرینى شد، نماى بیرونى این اثر توسط «الیاس 
یاسى گباى » معمار ایرانى و دانش آموخته دانشگاه 

تهران و بوزار پاریس طراحى و ساخته شد.
بعدها به دلیل توجه و استقبال گردشگران و همچنین 
میزبانى دولت از دولتمــردان و مهمانان خارجى به 
شهردارى اصفهان پیشنهاد داده شد تا براى همخوانى 
بیشتر، خانه هاى مقابل هتل خریدارى و یک میدانگاه 
طراحى و اجرا شود و به این ترتیب میدانگاه معاصر 
اصفهان و مجموعه عباســى  در سال 50 شمسى با 

طراحى الیاس یاسى گباى بنا شد.

برق مورد نیاز براى این تعداد ماینر به اندازه برق مصرفى 19 هزار منزل 
در اصفهان بوده است

داغ شدن بازار خرید محافظ لوازم برقى  
در اصفهان

انتخابات الکترونیکى در 2 شهر اصفهان 

شناسایى 750 کودك دستفروش  در اصفهان 

میدانگاه و مجموعه عباسى اصفهان 
ثبت ملى شد

بعد از چندین سال کشمکش، شــهردارى اصفهان به 
منظور ایمن سازى، ورودى پارکینگ مجتمع عباسى را 
مسدود کرد و توانست، انبار توزیع مطبوعات را از مرکز 

شهر به مجتمع مطبوعاتى الله منتقل کند.
از اول شــهریورماه سال 1399، شــهردارى منطقه  3 
اصفهان، با نصب بنر و قرار دادن بلوك هاى بتنى، مانع 

ادامه  فعالیت کسانى شد که در پارکینگ نمور و نامناسب 
عباسى، انباردارى توزیع مطبوعات را بر عهده داشتند و 
به گفته  حسین کارگر، این اقدام، فقط به منظور رفع خطر 

و ایمن سازى آن مکان بود.
انبارداران امــا تا همین چند روز پیش، با سرســختى از 
تخلیه  این مکان سرباز مى زدند، چراکه  تنها گزینه  روى 

میزشان، مجتمع مطبوعاتى الله، جایى دور از مرکز شهر  
و کنار اتوبان بود که هیچ پیک موتورى رغبت نمى کرد 
خطر آمدن به آن را براى گرفتن روزنامه، رســاندنش به 

مرکز شهر و چیده شدن آن روى دکه ها به جان بخرد.
اما در نهایت، این انبار، روزهاى گذشته به همان محلى 

نقل مکان کرد که شهردارى اصفهان مى خواست.

انبار توزیع مطبوعات  باالخره جابه جا شد
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پژمان جمشــیدى که این روزها بیشــتر در سینما 
حضور دارد، هنوز با شور و حرارت خاصى از فوتبال و 

پرسپولیس صحبت مى کند.
جمشــیدى که با برنامه تلویزیونــى ورزش و مردم 
صحبت مى کرد، در مورد مقایسه فوتبال و سینما گفت: 
من هنوز هم بیشــتر از اینکه فیلم ببینم فوتبال تماشا 
مى کنم. سعى مى کنم تمام بازى هاى روز دنیا و بازى هاى 

پرسپولیس را تماشا کنم.
وى گفت: عده کمى به حضور من در سینما انتقاد مى کنند که من 
به آنها حق مى دهم. شاید عده اى به حق خود در سینما نرسیدند و 
به هر حال از من انتقاد مى کنند که من هم مشکلى ندارم و با آن 
کنار مى آیم. این مسئله را بگویم که اکثر سینمایى ها نهایت 
محبت را به من دارند و حمایتم مى کنند. 
من به خودم افتخــار مى کنم که 
در ســینما هســتم و مى توانم 

توانایى هایم را نشان بدهم.

وى درباره فیلم مــورد عالقه اش گفت: من فیلــم «جهان با من 
برقص» را واقعاً دوست دارم و البته در تمام کارهایى که حضور داشتم 

با تمام وجود بازى کردم.
جمشیدى تصریح کرد: مهمترین اتفاق قضاوت مردم بعد از رفتن 
آدم است. من زندگى را دوست دارم اما هر کارى نمى کنم و به قول 

معروف دست و پاى اضافه نمى زنم.
این بازیگر سنما و تلویزیون درباره انتخابش بین فوتبال و سینما گفت: 
بزرگ ترین سرگرمى من فوتبال است شــب ها که از فیلمبردارى 
برمى گردم روى کاناپه ولو مى شوم و فوتبال مى بینم هنوز هم فوتبال 
را بیشتر از فیلم تماشا مى کنم و البته بهترین خاطرات زندگى ام از 

فوتبال است.
پژمان جمشیدى با اشاره به موضوعات روز فوتبال در کشور و تیم 
سابقش تصریح کرد: در مورد پرسپولیس باید بگویم این تیم افتخار 
ایران در آسیا شد و خوشحالم که چهار سال است که قهرمان مى شود. 
تیم ملى هم با این لژیونرهایى که من دیدم، به امید خدا صعود مى کند 

تا مردم را شاد کند.

هنوز هم به حضورم 
در سینما انتقاد مى شود

پژمان جمشیدى: 

منتقد یک پایگاه خبرى تحلیلى در آمریکا در فهرست 10 
فیلم برتر خارجى زبان تاریخ ســینما، نام «جدایى نادر از 

سیمین» اصغر فرهادى را هم قرار داد.
«پل ســل» کــه منتقــد و ســینمایى نویس پایگاه 
«اسپوکسمن» در شهر اسپوکن در ایالت واشنگتن است، 
10 فیلم برتر را معرفى کرده که خارج از هالیوود در دیگر 
کشورها تولید شــده اند؛ از ایران و هند و ژاپن تا برزیل و 
سوئد و ایتالیا و چین. او در مطلب خود چنین نوشته است: 
«یکى از بزرگ ترین لذت هاى همه سینمادوســتان در 
سراسر جهان، کشف فیلم هایى غیرآمریکایى است که 

ارزش ها و شیوه زندگى کشور سازنده را به بهترین شکل 
ممکن به دنیا معرفى مى کنند.»

او درباره فیلم فرهادى نوشته اســت: «"جدایى نادر از 
سیمین" - 2011؛ در یک دهه گذشته هیچ فیلم خارجى 
به اندازه تجربه کارگردانى اصغر فرهادى در دنیا تأثیرگذار 
نبوده است. روایت فیلمساز از یک خانواده در ایران به یک 
اندازه پیچیده و صادقانه است، به ویژه با در نظر گرفتن 
این نکته که فرهادى با گذشــتن از سد ممیزى توانسته 
است شخصیت هاى داســتان را به معنادارترین شکل 

ممکن روایت کند.»

2 ستاره 
در تولد 
بهرام افشارى

پیام تبریک تولد بهرام افشــارى در اینســتاگرام نوید 
محمدزاده و هوتن شــکیبا هیچ فرقى با هم ندارد. یک 

عکس، یک متن و روایتى از یک دوستى ریشه دار.

در این پیام مى خوانیم: «اولین بارى که ما دوتا قدمون 
از بهرام بلندتره. بهرام تولــدت مبارك. رفاقتى ماندگار 

همچون یک خانواده.»

ناگفته هایى 
از زندگى 
یوسف تیمورى 
و همسرش 

همسر سابق یوســف تیمورى که زنى تایلندى است به 
گفته این هنرمند ایرانى مدتى است او را ترك کرده و آنها 

از هم جدا شدند.
یوسف تیمورى، بازیگر و کمدین ششم دى ماه سال 1358 
در غرب تهران متولد شد و سال هاى زیادى است که در 
عرصه سینما و تلویزیون به عنوان بازیگر سریال هاى طنز 
شناخته مى شود.  یوسف تیمورى که زندگى پرحاشیه اى 
داشته اســت، فرزند دوم خانواده است و دو خواهر و یک 
برادر دارد. او تحصیالت خود را تا مقطع فوق دیپلم و در 

رشته هنر ادامه داد.
او چند سال قبل اعالم کرد که با زنى تایلندى ازدواج کرده 
است و از او یک پسر دارد. هرچند ازدواج پرحاشیه یوسف 
تیمورى واکنش خانواده اش را نیز برانگیخت اما در نهایت 
این زوج ایرانى- تایلندى پذیرفته شــدند. آنها پسرى به 

نام آرمین دارند.
یوسف تیمورى بعد از سال ها در یک مصاحبه ویدیویى 
اعالم کرد که همسرش او را ترك کرده و آنها از هم جدا 
شده اند. ســال ها قبل وقتى از یوسف تیمورى پرسیده 
شــده بود چرا با یک زن خارجى ازدواج کرده است گفته 
بود چون دختران ایرانى (به دلیــل کمدین بودنش) او را 

جدى نمى گیرند.
او درباره فرزندش هم مى گویــد: اولین بارى که فرزندم 

آرمین را دیدم خیلى تــوى ذوقم خورد (مى خندد). دیدم 
کامًال شبیه همسرم است. اما رفته رفته که بزرگ تر شد به 
من هم شبیه شد. به آرمین یکى دو کار براى بازى پیشنهاد 

شد که من مخالفت کردم.
همسر یوســف تیمورى هم درباره یوسف تیمورى گفته 
است: اوایل فکر مى کردم شاید یوسف به من دروغ گفته 
که بازیگرى است که تا این حد شهرت دارد، شاید بخاطر 
اینکه در همه حال شوخى مى کرد، مى گفت و مى خندید. 
جالب است بدانید روزهاى اول فکر مى کردم ممکن است 
با چند تا از دوستانش هماهنگ کرده که جلوى من از او 
امضا و عکس بگیرند تا به نظر بیاید آدم معروفى است. اما 
بعد متوجه شدم که دروغ نگفته و واقعاً یک بازیگر معروف 

و محبوب در ایران است.
وى در باره ایران هم گفته اســت: من فکر مى کردم که 
ایران کشور خلوتى اســت و خیلى با کشورهاى دیگر در 
ارتباط نیست. حتى فکر مى کردم حال و هواى این کشور 
مثل کشورهایى همچون پاکستان و افغانستان یا عراق 
است. اما بعد از آشنایى با یوسف کًال نظرم عوض شد. قبًال 
فکر مى کردم این کشور، کامًال تاریخى و قدیمى است و 
چندان مدرن نشده اما بعد از آشنایى با یوسف و رفت وآمد 
به ایران فهمیدم که کامًال مدرن هم شده و روابط زیاد و 

خوبى با بقیه کشورها دارد.

«جدایى نادر از سیمین» 
در فهرست 10 فیلم برتر تاریخ سینما

شهرام ناظرى پس از یکســال و نیم دورى از ایران و 
صحنه اجرا، شامگاه جمعه هفتم خرداد ماه با خواندن 
اشعارى از شاعر مورد عالقه اش موالنا به روى صحنه 
کنسرتى آنالین رفت؛ کنسرتى که او در سراسر اجرا 
از نبود تماشــاگرها ابراز ناراحتى کرد و سطح اجرا را 

متوسط خواند.
بامداد جمعه هفتم خرداد ماه عالقه مندان به موسیقى 
پس از دوره اى تعطیلى کنســرت ها، شاهد اجرایى 
آنالین و دو ساعته از شهرام ناظرى، خواننده نام آشناى 
کشورمان بودند که البته براى تماشاى این کنسرت، 

موظف به پرداخت مبلغى هم بودند.
ناظرى در قالب کنســرت آنالین «آواى دوست» در 
تاالر وحدت روى صحنه رفت. در این کنسرت قطعاتى 
چون «آتش در نیستان»، «شــیدا شدم» و «دال نزد 
کسى بنشین»، «راست بگو» و... از این خواننده اجرا 

شد.

در ابتداى کنسرت ناظرى اظهار کرد: وضعیت خیلى 
عجیب غریبى اســت که براى اولین بــار رو به روى 
صندلى هاى خالى نشسته ایم. خیلى جاى مردم خالى 
است. سال ها عادت داشتیم که از حضور و نَفس مردم 
انرژى بگیریم. همین نفس ها خیلــى جاها ما را نگه 
داشت که کار کنیم. یکســال و نیم در ایران نبودم و 
براى اجراى پروژه اى در آمریکا بــودم. در این مدت 
پیشنهادهاى زیادى براى اجراى آنالین به من شد ولى 
عالقه مند نبودم و فکر مى کردم کرونا زود تمام شود و 
مى توانیم به زودى از نفس هاى گرم و عشق آمیز مردم 
بهره مند شویم. یکسال و نیم اســت گروه ما به روى 
صحنه نرفته اســت. وقتى به ایران بازگشتم دیدم که 
کرونا حاال حاالها ماندگار است و این شد که تصمیم 
گرفتیم اجراى آنالین داشته باشیم. در تنظیم آثارى 

که قرار است اجرا کنیم تغییراتى ایجاد شده است.
در جریان این کنســرت، قطعه ابتدایى که آغاز شد با 

نواى کمانچه و قانون همراه بود که آوایى ســوزناك 
را تداعى مى کرد. پس از لحظاتى شــوالیه آواز ایران 
با صالبتى که همواره در صدایش شنیده مى شود، در 

همراهى با سازها شروع به خواندن کرد.
در بخش بعدى این هنرمند گفت: مى خواهم قطعه اى 
از مثنوى معنوى بخوانم. در مدتى کــه ایران نبودم 
اتفاقات زیادى افتاد؛ عزیزان و بزرگان زیادى همانند 
دو استاد بزرگ آوازـ  محمدرضا شجریان و عبدالوهاب 
شهیدىـ  را از دســت دادیم که واقعه اى تلخ و ناگوار 
است. به هر حال به قول دوستى، زندگى قطارى است 
که همه سوار آن مى شویم و در نهایت ما را به ایستگاه 
آخر مى برد ولى نمى دانم چرا قرعه بیشتر به نام اهالى 
هنر و فرهنگ مى افتد و مدام شاهد از دست رفتن این 
عزیزان بوده ایم. این قطعــه را به روح عزیزانى که در 
عرصه فرهنگ و هنر از بین ما رفته اند و نبودشان تلخ 

و جبران ناپذیر بوده تقدیم مى کنم.

شهرام ناظرى بارى دیگر به ســختى اجراى آنالین 
اشاره و تصریح کرد: انگار که در خأل اجرا مى کنیم. در 
تاالر رودکى که سال ها عادت به دیدن مردم داشتیم، 
اجراى آنالین باعث شده است که در کارمان اشکاالتى 
داشته باشیم. اینکه اینگونه مى خوانم برایم غیرطبیعى 
است. آهنگ هایى را اجرا مى کنیم که سال ها خوانده ام 
ولى گاهى فکرم جاى دیگر مى رود و تپقى مى زنم و به 
گمانم باقى گروه نیز همین گونه است. اگر این شرایط 
ادامه یابد، باید براى آینده فکرى شــود که بتوانیم به 

صورت آنالین اجرا داشته باشیم.
ناظرى اظهار کرد: در کنسرت آنالین با همه عیب هایى 
که دارد دستمان بازتر است و مى توانیم بیشتر صحبت 
کنیم. اى کاش همیشه این فضا در رادیو و تلویزیون 
براى ما فراهم بود که مى توانســتیم با مردم صحبت 
کنیم و این امر مى توانست اثرات فرهنگى زیادى بر 

روى مردم داشته باشد.

در کنسرت آنالین شهرام ناظرى چه گذشت؟

بازیگر نقش «زهرا» در «بوتیمار» از مثبت نگر بودن شخصیت 
«زهرا» و نگاه خوب او به زندگى گفت.

ندا کوهى دربــاره حضورش در ســریال«بوتیمار» گفت: در 
ســریال «بوتیمار» نقش «زهرا» خواهر هدایت هاشــمى را 
بازى مى کنم. شــخصیت «زهرا» در «بوتیمار» در شب هاى 
آینده بیشــتر شــناخته مى شــود؛ چراکه همســرش شهید 
مدافع حرم اســت، اما با همه ســختى هایى که او در زندگى 
داشــته، بســیار مثبت نگر بوده و نگاه خوبى به زندگى دارد. 
همچنین برادر او، هدایت هاشمى نیز همین نگاه را به زندگى 

دارد.
وى ادامــه داد: البته این موضوعات باعث نشــد که «زهرا»  
یک شخصیت کلیشه اى مهربان باشد. بلکه سعى کردم یک 

شخصیت با وجوه مختلفى را بازى کنم.
کوهى عنوان کرد: نقش من در «بوتیمار» با خود من بســیار 
متفاوت است. خوشــبختانه بیشتر نقش هایى که بازى کردم، 
متفاوت از شخصیت من اســت. البته «زهرا» از لحاظ سنى 
هم از من باالتر بود و بسیار خوشحال هستم که نقش متفاوت 

دیگرى را بازى کردم.
وى افزود: نقش هایى که قرار است وجوه مثبت آنها 

بیشتر دیده شود، لبه مرز هستند و ممکن است 
مخاطب آن را دوست نداشته باشد. چالش من 
این بود که بتوانم یک کاراکتر مثبت با همه 
وجوه مختلف انســانى، شامل خوشحالى، 

ناراحتى، دعوا، خنده و... را نشان بدهم.

بازیگر فیلــم «بى صدا حلزون» درباره کار در شــرایط کرونا 
بیان کرد:کار کردن در شــرایط کرونا بســیار استرس زاست 
و همه عوامل پشت صحنه ماســک دارند، اما متأسفانه 
بازیگران براى دیالوگ گفتن ماســک ندارند. در 
ایام کرونا دو ســریال و یک فیلم ســینمایى 
کار کردم، اما کار نکردن هم مشــکالتى از 
قبیل تنگناى مالى، افســردگى و بیکارى

  را دارد. 

«زهرا»ى سریال «بوتیمار» وجوه مختلفى داشت

مرضیه برومند ســاخت ســریال عروســکى جدیــدى را با نام 
«مجتمع مســکونى کلیله و دمنه» به تهیه کنندگى سید مصطفى 

احمدى کلید زده است.
کارگردان مجموعه هاى خاطره انگیزى چون «مدرســه موش ها»، 
«قصه هاى تا به تــا» و «خونه مــادر بزرگه» تولید ســریال تازه 

عروسکى اش با عنوان «مجتمع مسکونى کلیله و دمنه» را آغاز کرد. 
این مجموعه در شــبکه نمایش خانگى ساخته شــده و از یکى از 

پلتفرم ها پخش مى شود.

سریال عروسکى مرضیه برومند 
کلید خورد
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در گذر زمان کاپیتان احســان حــاج صفى حاال یک 
مأموریت مهم دیگر پیش رو دارد؛ صعود به جام جهانى 

2022 به همراه تیم ملى فوتبال ایران.
از بازیکنان گذشــته تیم ملى او همچنان مورد احترام 
و اعتماد است بخاطر تأثیرگذارى در بازى و همچنین 
شرایط ایده آل و آرمانى و دقیقًا به همین دلیل بود که 
سپاهان همه تالش خود را به کار گرفته تا در تعطیالت 
زمستانى او را به خدمت بگیرد و اینچنین هم شد. از روز 
حضور احســان حاج صفى در اردوى تیم سپاهان این 
تیم کمتر گل خورد و شــکل قهرمانى به خود گرفت 
به طورى که اکنون در لیگ برتر صدرنشین است و از 

سویى شانس زیادى براى تصاحب جام دارد.

احسان در تیم ملى هم در جلوى خط دفاعى به میدان 
خواهد رفت. به عنوان کاپیتان و مهمترین وظیفه اش 
جدا از خنثى کردن حمالت حریف هدایت تیم رو به جلو 
است. اسکوچیچ از او انتظار دارد با پاس هاى بلندى که 
مى دهد تیم را رو به جلو هدایت کند و البته با شــوت 
هایى که مى زند شــادى را به اردوى تیم ملى ارمغان 
بیاورد. بازى هاى بحرین فرصت خوبى براى کاپیتان 
احسان حاج صفى به منظور فرار از طعنه هاست. جایى 
که بخاطر رأى نــدادن به على کریمــى در انتخابات 
فدراسیون فوتبال نقد شد و البته ثابت کرد در جایى که 
نظرش براى دیگران قابل احترام نیست نقد شونده باید 
به نظرات دیگران احترام بگذارد تا احترامات در فوتبال 

حفظ شود. خویشــتندارى و حفظ آمادگى بدنى 
براى کمک به سپاهان و اکنون تیم ملى راه 

درستى که کاپیتان در پیش گرفته و یک 
بار دیگر تکرار مى کنیم بحرین فرصت 
خوبى است که احســان بار دیگر به 
جزئى از خاطرات خوش فوتبال ایران 
تبدیل شود و با شــادى اى که براى 

اهالى فوتبال به ارمغان مى آورد از طعنه 
ها فرار جانانه اى داشته باشد.

تیم ملى آماده صعود به مرحله بعــدى مقدماتى جام 
جهانى 2022 اســت و احســان حاج صفى آماده تر از 

تیم ملى.

تا پیش از دعوت دانیال اسماعیلى فر شاید تصور مى شد صادق محرمى انتخاب 
اول سرمربى کروات تیم ملى براى حضور در پست دفاع راست باشد، اما حاال با 

حضور بازیکن سپاهان همه چیز تغییر کرده است.
یکى از مهمترین تفاوت هاى تیم ملى در دوران کى روش و ویلموتس با دورانى 
که دراگان اسکوچیچ مسئولیت هدایت تیم ملى را عهده دار شده، بازیکن هایى 
هستند که براى حضور در پست دفاع راست به تیم ملى دعوت مى شوند. کى 
روش در جام جهانى 2014 برزیل و به دلیل اینکه آرایش دفاعى تیم برایش 
هدف اصلى بود، در هر ســه بازى مرحله مقدماتى از جالل حسینى در پست 
دفاع راست استفاده کرد، ولى در جام ملت هاى 2015 فرصت به وریا غفورى 
داده شد، تا اینکه رفته رفته رامین رضاییان توانست خودش را به ترکیب اصلى 

تیم ملى برساند و در جام جهانى 2018 و جام ملت هاى 2019 انتخاب اول 
کى روش در این پست بود. تصمیماتى که در دوران کوتاه مدت مارك 

ویلموتس نیز ادامه داشت و البته این مربى هم یک سورپرایز در پست 
دفاع راست داشت و مرتضى منصورى که در هفته هاى ابتدایى 

لیگ بیستم به خوبى در ترکیب سپاهان جا افتاده بود، به اردوى 
تیم ملى راه پیدا کرد.

با حضور اســکوچیچ اما شرایط متفاوت شــده و این مربى 
طى اردوى هاى گذشته از بازیکنانى نظیر صادق محرمى، 
مرتضى نجاریان، سلمان جعفرى و سیامک نعمتى براى 
حضور در پست دفاع راســت دعوت به عمل آورد تا نشان 
بدهد هیچ عالقه اى براى اضافــه کردن رامین رضاییان 
و وریا غفورى به لیســتش ندارد. اســکوچیچ در یکى از 
مصاحبه هاى خود در اینباره صحبت کرد و گفت به دنبال 
حضور بازیکنانى در این پست اســت که در بخش دفاعى 
عملکرد پررنگ ترى داشته باشند و به این ترتیب به صورت 
غیرمستقیم به انتقادات درباره عدم دعوت از رضاییان و 

غفورى پاسخ داد.
او حاال در آخرین فهرســت خود پیش از شروع چهار 
بازى تیم ملى در مقدماتى جــام جهانى که از چند روز 

دیگر در بحرین آغاز مى شود، نام صادق محرمى را مطابق 
انتظار قرار داده است ولى حضور دانیال اسماعیلى فر به نوعى 

سورپرایز فهرست جدید او به شمار مى رود؛ بازیکنى که در لیگ بیستم توانسته 
نمایش هاى خوبى با سپاهان داشته باشد و امیدوار بود در اردوى فروردین ماه 
به تیم ملى برســد، ولى حاال با چند ماه تأخیر در اصلى ترین اردوى تیم ملى 

حاضر شده است.
دانیال اسماعیلى فر البته در هفته هاى ابتدایى لیگ بیستم اصًال شرایط خوبى 

نداشت و پس از اینکه در هفته اول به عنوان دفاع راست در مقابل گل گهر، او هم 
مانند سایر سپاهانى ها روز بدى را پشت سر گذاشت، به 
نیمکت تبعید شد و تا پیش از دیدار برابر صنعت 
نفت آبادان در هفته دوازدهم رقابت هاى لیگ 
بیســتم، اگرچه همیشــه یکى از 5 تعویض 
محرم نویدکیا بود، اما بین پست هاى وینگر 
راست، وینگر چپ و همینطور هافبک دفاعى 
و هافبــک هجومى ســرگردان مانده 
بود و عملکــرد خوبى هم 

نداشت؛ از این مسابقه 
دانیال بــه ترکیب اصلى 

رسید و على رغم نمایش هاى 
خوب منصورى در پســت دفاع 

راست، جاى او را گرفت و با پاس گلى 

که در دقیقه 9 براى شهباززاده ارسال کرد، حضورش در بازى هاى بعدى را هم 
تضمین کرد. از دیدار برابر صنعت نفت آبادان که ســپاهان در روز خوب مدافع 
راستش به پیروزى 2 بر 1 دســت یافت، دانیال همواره بازیکن اصلى طالیى 
پوشان در پست دفاع راست بوده و موفق به ثبت سه گل و سه پاس گل طى 23 
بازى لیگ و 1660 دقیقه حضور در زمین شده است. این آمار در شرایطى ثبت 
شده که اسماعیلى فر ابتدا با بازى در پســت هافبک دفاعى نام خود را در ذوب 
آهن بر سر زبان ها انداخت و حاال دیگر همه بازى هاى او در پست هاى دیگر 

را فراموش کرده اند.
ســوى دیگر این ماجرا صادق محرمى قرار دارد که خیلى ها او را انتخاب اول 
اســکوچیچ مى دانند؛ چرا که هیچ وقت در دعوت او شک نداشته و با توجه به 
حضور در فوتبال کرواسى و چهار سال بازى براى بهترین تیم این کشور، هم 
بازیکنى با تجربه به شــمار مى رود و هم از نظر فلسفه بازى به اندیشه هاى 
اسکوچیچ بسیار نزدیک اســت. او البته در این فصل طى 36 بازى لیگ، 12 
مرتبه براى تیمش بازى کرده و با احتســاب پنج حضور در لیگ اروپا، 
یک حضور در پلى آف لیگ قهرمانان اروپا و یک حضور در جام 
حذفى، 19 مرتبه در فصلى که گذشت براى قهرمان فوتبال 

کرواسى بازى کرده است.
تیم ملى ایران در چهار بازى مقدماتى جام جهانى 
با توجه به دو شکســتى که با ویلموتس 

بحرین تجربه کرد، نیاز به کسب مقابل عراق و 
کارش براى صعود به اما و اگر چهار پیروزى دارد، که 

به ویــژه در مقابل بحرین نکشد. این یعنى تیِم اسکوچیچ 
دو تیمى بازى کند که قطعًا و عراق باید با آرایش تهاجمى مقابل 

با تفکرات کامًال دفاعى به زمین وارد مى شوند. همین موضوع یکى از دغدغه هاى 
سرمربى تیم ملى پیش از شروع مسابقات است و دلیل دعوت از دانیال اسماعیلى 
فر و صادق محرمى هم همین است و اسکوچیچ معتقد است این دو بازیکن هم در 
حمالت خوب در کناره هاى زمین حضور پیدا مى کنند و با بازیکنان تهاجمى تیمى 
کارهاى ترکیبى انجام مى دهند و هم در بخش دفاعى بى اشــتباه تر از سایرین 

بازیکنانى که در دسترسش بودند، در تیم هاى باشگاهى شان ظاهر شده اند.
با تمام این تفاسیر اما جنگ اصلى همچنان باقى است و على رغم عالقه اى که 
اسکوچیچ به بازى محرمى نشان داده، هنوز نمى توان حضور ثابت این بازیکن 
را قطعى دانست و شاید تمریناتى که از روز چهارشنبه زیر نظر سرمربى تیم ملى 
آغاز شده و تا پیش از بازى ها ادامه خواهد داشت، وراى فرمى که دو بازیکن در 
مسابقات باشگاهى از خودشان نشان داده اند، در تصمیم نهایى دراگان 
اسکوچیچ براى انتخاب بازیکن اصلى تیم ملى در پست دفاع راست 

اثرگذار باشد.

فاع راست باشد، اما حاال با 

روش و ویلموتس با دورانى 
هده دار شده، بازیکن هایى 
 ملى دعوت مى شوند. کى 
 آرایشدفاعى تیم برایش

از جالل حسینى در پست 
20 فرصت به وریا غفورى 
خودش را به ترکیب اصلى

9ى 2019 انتخاب اول 
 کوتاه مدت مارك 

سورپرایز در پست 
 هاى ابتدایى 

د، به اردوى 

ن مربى 
حرمى،
ى براى 
ا نشان 
ضاییان 
یکى از 
ه دنبال

 دفاعى 
صورت
یان و 

هار 
روز 

 مطابق 
ه نوعى 

که در لیگ بیستم توانسته 
بود در اردوى فروردین ماه 
ملى صلى ترین اردوىتیم

 بیستم اصًال شرایط خوبى 

مانند سایر سپاهانى ها روز بدى را پشت سر گذاشت، به 
نیمکت تبعید شد و تا پیش از دیدار برابر صنعت 
نفت آبادان در هفته دوازدهم رقابت هاى لیگ 
5بیســتم، اگرچه همیشــه یکى از 5 تعویض 
محرم نویدکیا بود، اما بین پست هاى وینگر 
هافبک دفاعى راست، وینگر چپ وهمینطور

و هافبــک هجومى ســرگردان مانده 
بود و عملکــرد خوبى هم 

نداشت؛ از این مسابقه 
دانیال بــه ترکیب اصلى 

و على رغم نمایش هاى  رسید
خوب منصورى در پســت دفاع 

راست، جاى او را گرفت و با پاس گلى 

تضمین کرد. از دیدار برابر صنعت نفت آبادان که ســپا
2راستش به پیروزى 2 بر 1 دســت یافت، دانیالهموار
پوشان در پست دفاع راست بوده و موفق به ثبت سه گل
بازى لیگ و 1660 دقیقه حضور در زمین شده است. ای
شده که اسماعیلى فر ابتدا با بازى در پســت هافبک د

همه بازى هاى بر سر زبان ها انداخت و حاال دیگر آهن
را فراموش کرده اند.

ســوى دیگر این ماجرا صادق محرمى قرار دارد که خ
اســکوچیچ مى دانند؛ چرا که هیچ وقت در دعوت او ش
حضور در فوتبال کرواسى و چهار سال بازى براى بهت
بازیکنى با تجربه به شــمار مى رود و هم از نظر فلسف
اسکوچیچ بسیار نزدیک اســت. او البته در این فصل
مرتبه براى تیمش بازى کرده و با احتســاب پن
یک حضور در پلى آف لیگ قهرمانان ار
9حذفى، 19 مرتبه در فصلى که گذش

کرواسى بازى کرده است.
تیم ملى ایران در چهار با
با توجه به دو شک

بحرینمقابل عراق و 
کارشچهار پیروزى دارد، که 

بهنکشد. این یعنى تیِم اسکوچیچ 
دوو عراق باید با آرایش تهاجمى مقابل 

با تفکرات کامًال دفاعى به زمین وارد مى شوند. همین موض
سرمربى تیم ملى پیش از شروع مسابقات است و دلیلد
فر و صادق محرمى هم همین است و اسکوچیچ معتقد اس
حمالت خوب در کناره هاى زمین حضور پیدا مى کنند وب
کارهاى ترکیبى انجام مى دهند و هم در بخش دفاعىب
بازیکنانى که در دسترسش بودند، در تیم هاى باشگاهى ش
با تمام این تفاسیر اما جنگ اصلى همچنان باقى استو
اسکوچیچ به بازى محرمى نشان داده، هنوز نمى توان
را قطعى دانست و شاید تمریناتى که از روز چهارشنبه ز
آغاز شده و تا پیش از بازى ها ادامه خواهد داشت، وراى
مسابقات باشگاهى از خودشان نشان داده اند، د
اسکوچیچ براى انتخاب بازیکن اصلى تیم مل

اثرگذار باشد.

دانیال اسماعیلى فر یا صادق محرمى؟

جنگ دینامو و سپاهان 
در جنجالى ترین پست تیم ملى

مادگى بدنى 
ملى راه 

 یک 
ت 
 
 
ى 

طعنه 

ى مقدماتى جام 
جصفىآماده تر از

مأموریت مهم کاپیتان سپاهان در بحرین

آقاى پاس گل لیگ فعًال با دادن شــش پاس به کار خودش در صدر جدول پاسور ها 
ادامه مى دهد.

در حال حاضر هفته بیست و چهارم لیگ سپرى شده و سروش رفیعى با دادن شش 
پاس گل آقاى پاس گل فعلى لیگ بیستم اســت و جالب اینجاست آقاى گل دیگر 
سجاد شهباززاده با زدن 17 گل در صدر جدول گلزنان قرار دارد و هر دوى آنها از تیم 
سپاهان هستند که اتفاقاً صدرنشین لیگ بیستم است. در جدول بهترین پاسورها 
مهدى قائدى از استقالل و احمدرضا زنده روح از گل گهر با دادن پنج پاس در 
رده دوم وزیر سروش رفیعى قرار دارند و محمد مهدى محبى از نفت 
مسجدسلیمان، کریم اسالمى از نساجى مازندران، احمد نوراللهى 
و امید عالیشاه از پرسپولیس و محمدرضا حسینى از سپاهان چهار 

پاس گل تا به اینجاى کار داده اند.
ممکن اســت که در این فصل آقاى گل و آقــاى پاس گل از 
سپاهان باشد ولى هنوز شش بازى دیگر باقى مانده و هزاران 

اتفاق در بازى هاى پیش رو خواهد افتاد.
اینکه تا هفته بیســت و چهارم بهترین پاسور شش پاس داده 
باشد آمار زیاد جالبى نیست و این نشان دهنده این است که خیلى از تیم 
ها نیازمند یک بازیساز خوب براى تغذیه مهاجمان 

هستند.

آقایى سروش با 6 پاس گل در صدر 
جدول پاسورها

آقاى پاس گل لیگ فعًال با دادن شــش
ادامه مى دهد.

در حال حاضر هفته بیست و چهارم لی
پاس گل آقاى پاس گل فعلى لیگ بی
7سجاد شهباززاده با زدن 17 گل در ص
سپاهان هستند که اتفاقاً صدرنشی
مهدى قائدى از استقالل و احم
رده دوم وزیر سروش
مسجدسلیمان، کری
و امید عالیشاه از پرس
پاس گل تا به اینج
ممکن اســتک
و سپاهان باشد
اتفاق در بازى
اینکه تا هفته بی
باشد آمار زیاد جالبى نیس
ها نیا
ه

آقایى سروش با
جدول

در رنکینگ تازه فوتبال دیتابیس، پرسپولیس 
سرانجام به رتبه سوم در قاره آسیا رسید.

سرخپوشان پایتخت پس از نتایج درخشان 
در یک ماه اخیر، با عبور از چونبوك موتورز 

کره جنوبى، به رتبه ســوم 
آســیا رســیدند و حاال 
تنها الهــالل و کاوازاکى 

فرونتالــه را باالتــر از خود 
مى بینند کــه البته اختالف 

زیادى بین این سه تیم وجود 
دارد و شاید به یکسال درخشش 

دیگر براى صدرنشــینى در آسیا نیاز 
باشد.

پرســپولیس در رنکینگ جهانى همچنان 

جایگاه 98 را در اختیــار دارد و تنها نماینده 
ایران در بین 100 تیم برتــر فوتبال جهان 
از نظر فوتبال دیتابیس محســوب مى شود. 
این بهترین رتبه سرخپوشان پایتخت به 

حساب مى آید.
استقالل دیگر تیم ایران، 
جایگاه ســیزدهمى خود 
در قاره آسیا را حفظ کرده 
اســت. اگر آبى پوشان در 
ادامه مســابقات لیگ برتر و 
آســیا نتایج خوبى کسب کنند، 
احتماًال به جمع ده تیــم برتر اضافه 
خواهند شد. تیم مجیدى در رنکینگ جهانى 

رتبه 233 را در اختیار دارد.

پرسپولیس، سومین تیم برتر آسیا

مهدى ترابى و مهدى قائــدى دو بازیکن 
تأثیرگذار استقالل و پرسپولیس هستند که 
در اردوى تیم ملى حضور دارنــد اما از این 
دو نفر فقط یکى از آنهــا درون زمین قرار 

مى گیرد.
رقابت براى پوشــیدن لبــاس تیم ملى در 
بازى هاى انتخابى جام جهانى آغاز شده و 
در برخى پست ها از حاال مى شود تشخیص 
داد چه بازیکنى به میدان مى رود اما در پست 
هافبک چپ انتخاب براى اسکوچیچ سخت 

خواهد بود.
درخشش مهدى ترابى و مهدى قائدى در 
پرسپولیس و استقالل باعث شد اسکوچیچ 
هر دو بازیکن را به تیم ملى دعوت کند اما 
هر دو آنها بهترین بازى خود را در پســت 
هافبک چپ ارائه مى دهند. در پرسپولیس 
احســان پهلوان به اجبار در پست هافبک 

راست بازى مى کند تا ترابى در پست مورد 
عالقه اش بــازى کند و در اســتقالل هم 
مهــدى قائدى وقتى بــه کناره ها مى رود 
ویرانگر مى شــود. بازى هر دو بازیکن در 
یک پست کار اســکوچیچ را براى انتخاب 

سخت مى کند.
از طرفى خط حمله ایران گزینه هاى مطرحى 
دارد و قائدى که مهاجم بودن را هم تجربه 
کرده شــانس زیادى براى بازى در پست 
مهاجم سایه را ندارد تا رقابت ترابى و قائدى 
براى بازى در پســت هافبک چپ جدى تر 
شــود. براى بازى در این پست اسکوچیچ 
بازیکنانى مثل جهانبخش، امیرى، قدوس 

و سلمانى را هم در اختیار دارد.
بنابرایــن یکى از مهمتریــن انتخاب هاى 
سرمربى تیم ملى بازیکن مورد نظر در پست 

هافبک یا وینگر چپ خواهد بود.

رقابت ترابى و قائدى براى بازى در تیم ملى

 یکى از دو تیم پرسپولیس یا سپاهان یک 
رکورد ادوار لیگ را از بین خواهد برد.

سپاهان و پرسپولیس با کسب 48 امتیاز از 
23 بازى رقابت بسیار جذابى براى تصاحب 
عنوان قهرمانى دارند و قطعًا یکى از این دو 
تیم در هفته پایانى جام قهرمانى را از دست 

خواهد داد.
این براى اولین بار در تاریخ لیگ برتر است 
که تیمى پس از هفته بیســت و سوم 48 
امتیاز یا بیشتر کسب مى کند و دستش از 

جام قهرمانى کوتاه مى ماند.
پیش از ایــن پرســپولیس در لیگ هاى 
هفدهــم، نوزدهم و شــانزدهم در پایان 

هفته بیست و سوم بیش از 50 امتیاز کسب 
کرده و عنوان قهرمانى را از آن خود کرده 

بود.
البته همین ســپاهان و پرسپولیس سابقه 
کسب 48 امتیاز از 23 بازى و کسب عنوان 
قهرمانى را هم داشته اند. سپاهان در لیگ 
نهم از 23 بازى خود 48 امتیاز کسب کرد و 
در نهایت قهرمان شد و پرسپولیس در لیگ 
هجدهم با کسب 48 امتیاز از 23 بازى در 

نهایت قهرمان شد.
حاال براى اولین بار این دو تیم از 23 بازى 
خود همین امتیاز را کسب کرده اند اما یکى 

از آنها قهرمان نخواهد شد.

اتفاق تلخ و عجیبى که براى پرسپولیس یا 
سپاهان رخ خواهد داد

تیم ملى ایران در حالى پاى به مســابقات 
مرحله مقدماتى جام جهانى خواهد گذاشت 

که مهاجمان تراز اولى را در اختیار دارد.
دو چهره اى که خروج آنها از ترکیب شاید 
چندان قابل تصور نباشــد، مهدى طارمى 
و سردار آزمون اســت. بازیکنانى که فصل 
گذشــته موفق به گرفتن جایزه کفش طال 
شــدند و این فصــل هم جــزو مؤثرترین 
بازیکنان تیم هاى پورتــو و زنیت در لیگ 
پرتغال و روسیه بودند. طارمى روى 27 گل 
تیمش در لیگ تأثیرگذار بود و درخشش ویژه 
اى را هم در اروپا نشان داد و آزمون هم 19 

گل به ثمر رساند.
حال این دو با یک آمار استثنایى باشگاهى در 
حالى پاى به اردوى تیم ملى گذاشته اند که 
ایران در یکى از حساس ترین شرایط خود 
براى صعود به مرحله نهایى مقدماتى جام 

جهانى قرار دارد و دراگان اســکوچیچ 
براى غلبه بر چهار حریف، به درخشش 
مهاجمان نیازمند است؛ مهاجمانى که 

روى هم 56 گل ملى در کارنامه دارند.
آزمون و طارمــى اولین درخشــش ملى 
همزمان خود را در مقابل گوام ارائه کردند 
و سپس به عنوان زوجى هماهنگ در تیم 
ملى شناخته شــدند. نقطه مشترکشان نیز 
گلزنى در سومین بازى ملى است که البته 
ادامه یافت و هر دو خیلى زود به جمع برترین 

گلزنان ملى فوتبال ایران رسیدند.
تیم ملــى ایران حاال در شــرایطى پاى به 
بحرین مى گذارد که هیچیک از تیم هاى 
گروه، بازیکنانى در حد و اندازه هاى طارمى و 
آزمون ندارند و همین موضوع کفه ترازو را به 
نفع ایران سنگین خواهد کرد و شاید باعث 

ترس و وحشت مدافعان حریف نیز بشود.

طارمى - آزمون؛ زوج وحشت در منامه

رضا شکارى باالخره پس از کش و قوس هاى فراوانى 
که با باشگاه تراکتور بر ســر قراردادش داشت، موفق 
شــد حکم کمیته انضباطى را به نفع خود کند و اولین 
بازى را در این فصل براى گل گهر ســیرجان انجام 
دهد. بخــش کوتاهى از اظهارات ایــن بازیکن را در 

گفتگویى بخوانید:
 یک فصل در تراکتور حضور داشتم اما در نیم فصل 
من را بازى ندادند. این درحالى بــود که همه و حتى 
وکیل این باشگاه نیز مى دانست که بازى کردن من 
مشکلى نداشــت و این موضوع مرا بسیار اذیت کرد. 
وقتى از آنها پرسیدم که چرا مرا بازى نمى دادید، گفتند 

این دستور از باال صادر شده بود.
 نیم فصل دوم خوب کار کردم و به ترکیب اصلى هم 
رسیدم. همه چیز خوب بود تا اینکه فصل به پایان رسید 
و من درخواست نسخه اى از قراردادم را داشتم. وقتى 
این نسخه را دیدم، متوجه شدم که باشگاه تراکتور هر 
پنج فصل را براى من پر کرده است. در صورتى که در 

قرارداد من تنها یک فصل پر شده بود.

 اعتراض کردم و گفتم قرارداد من درست شود. این 
در حالى بود که مى توانستم از آنها شکایت کنم. 

  6 ماه گذشت تا این پرونده به سرانجام برسد و خدا را 
شکر رأى من آمد و باشگاه تراکتور متوجه شد که من 
مى توانم از آنها شکایت کنم. هنوز هم نمى دانم که چرا 

آنها دنبال لجبازى بودند. 
 واقعاً شانس آوردم که در مسیر فوتبالى ام به قلعه نویى 
برخورد کردم چرا که او در این شــش ماه به من لطف 
بســیار زیادى داشــت. هر مربى در این سطح و اسم 
و رسمى که دارد، شــاید براى بازیکن کارى نکند و 
بگوید که بازیکن خواســت بیاید و خواست نیاید اما 
روزى نبود که قلعه نویى دنبال کار من نباشــد. او هر 
روز به مسئوالن فدراســیون و کمیته انضباطى زنگ 
مى زد و پیگیر کار من بود. من واقعاً از او ممنون هستم 
و امیدوارم که لطفش را جبران کنم. خیلى خوشحالم 
که شاگرد او هستم. االن مى گویم و تا آخر عمرم هم 
خواهم گفت که مدیون امیر قلعه نویى هستم. امیدوارم 

با پیشرفت در فوتبال، باعث افتخار او شوم.

هافبک اسبق ذوب آهن:

 تا آخر عمر مدیون قلعه نویى هستم

س از نتایج درخشان 
 چونبوك موتورز 
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دکتراى فیزیولوژى پزشــکى گفت: بهبودیافتگان کرونا 
قبل از تزریق واکسن سطح آنتى بادى (پادتن) بدن را اندازه  
بگیرند و در صورت باال بودن میزان این آنتى بادى، تزریق 
واکســن را به تعویق بیاندازند. محمدرضــا رئوفى افزود: 
واکنش هــاى ایمنى بدن بهبودیافتــگان کرونا مى تواند 
نزدیک به شــش ماه فعال باشــد بنابراین بهبودیافتگان 
کووید-19 باید قبل از تزریق واکســن سطح آنتى بادى 
در بدن را اندازه بگیرند، زیرا آنتى بادى باال همراه با تزریق 
واکسن مى تواند باعث عالئم شدید کرونا شود. وى با اشاره 
به عوارض واکسن کرونا ادامه داد: عوارض واکسن هاى 
موجود در بازار مصرف با یکدیگر متفاوت است،  برخى از 

واکسن ها با عالئم خفیف کرونا همچون تب ولرز، ضعف، 
بى حالى و بدن درد خفیف همراه است که عمدتًا طى دو تا 
سه روز برطرف مى شود.این استاد علوم پزشکى خاطرنشان 
کرد: برخى از عوارض واکســن نظیر تب ولرز و سردرد، 
کوتاه مدت و ظاهرى بوده و پس از واکسینه شدن (توسط 
شخص) احساس مى شود، اما برخى از عوارض همچون 
تغییر فشار خون به سرعت مشــخص نشده و باید توسط 
پزشک اندازه گیرى شود.رئوفى همچنین تأکید کرد: پس 
از واکسیناسیون از خوردن داروهاى خودسرانه به منظور 
کاهش و رفع عوارض کرونا پرهیز شود زیرا هر یک از این 

داروها مى تواند با واکسن تداخل پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى ایران، در ارتباط با تازه ترین 
وضعیت بیمارى کرونا و همچنین روند واکسیناسیون در 

کشور توضیحاتى ارائه داد.
جلیل کوهپایه زاده گفت: با تالش مسئوالن و همراهى 
و همکارى همه مردم پس از عید نوروز و با باال رفتن آمار 
ابتال در بین هموطنان، حساسیت ها بیشتر شد و میانگین 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در بین مردم نزدیک به 
70 درصد رسید هر چند که بهترین و مطلوب ترین حالت 

رعایت پروتکل هاى 90 درصد هست.
وى افزود: بهترین راه جلوگیــرى از ابتال به کووید 19 
رعایت پروتکل هاست و واقعیت این است که هیچ راهى 

فراتر از رعایت پروتکل ها وجود ندارد.
کوهپایه زاده ادامه داد: حتى کشورهایى که واکسیناسیون 
را انجام داده اند برگ برنده آنها در رعایت پروتکل ها بود 
که مجموع واکسیناســیون و رعایت پروتکل ها نتایج 

بهترى داشته است.
وى افزود: در ایران هم افزایش تعداد مبتالیان در پیک 
چهارم کرونا مربوط به ایام عید و جابه جایى هاى مردم 

بود که با رعایت بیشتر پروتکل ها، وضعیت بهتر شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: تا زمان رسیدن 
به حجم قابل توجه واکسیناسیون در کشور، الزم است 

همچنان رعایت پروتکل هاى را جدى تر بگیریم.

بهبودیافتگان سطح آنتى بادى 
را اندازه بگیرند

برگ برنده کشورها
 در مقابله با کرونا

حتماً نوبت بگیرید
  ایسـنا| مرکـز روابـط عمومى و اطالع رسـانى 
وزارت بهداشـت در خصـوص تـداوم نوبت دهـى 
هوشـمند واکسیناسیون براى گروه سـنى باالى 70 
سـال اطالعیه اى صادر کـرد. در متن ایـن اطالعیه 
آمده اسـت: به اطـالع هموطنان گرامى متولد سـال 
1330 به قبل ( گروه سنى 70 سال به باال) مى رساند، 
دریافت نوبت واکسن کرونا کماکان مستلزم ثبت نام 
در سـامانه salamat.gov.ir و اخذ نوبت خواهد بود 
و همه افراد ثبت نام شـده به ترتیب سـنى به صورت 
هوشمند نوبت دهى خواهند شد و محل و زمان دقیق 
واکسیناسـیون به هـر فـرد از طریق پیامـک اطالع

 داده مى شود.

بازگشت نخستین گروه از هند
  ایسـنا| نخسـتین گروه از دانشـجویان  و اتباع 
ایرانى در هند که بـه دلیل قطع پروازهـا در اثر تدابیر 
و دسـتورالعمل هاى پیش بینى شـده براى مقابله با 
گسترش کرونا در هند گرفتار شده بودند با هماهنگى 
هاى به عمل آمده از سوى سفارت جمهورى اسالمى 
ایران در هند شامگاه جمعه 7 خرداد ماه با یک فروند 
هواپیماى شـرکت هواپیمایى ماهان بـا رعایت کلیه  
دستورالعمل هاى ستاد ملى مقابله با کرونا دهلى نو را 
به مقصد تهران ترك نمودند. این گروه پس از ورود، 
مجدداً مطابق دسـتورالعمل هاى سـتاد ملـى کرونا 

در تهران تحت قرنطینه قرار گرفتند.

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

شــماره: 140060302016000301 تاریــخ 1400/02/21 – برابــر راى شــماره 
140060302016000185 – 1400/02/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا دادخواه فرزند احمد بشماره شناسنامه 
240 صادره از در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 986,82 مترمربع پالك فرعى 1394/1 
فرعى که در راستاى اجراى استاندارد سازى پالکهاى ثبتى به شماره 7894 تبدیل شده است 

خریدارى با واسطه از حیدر ســلطانى تهرانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/02/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09 – م الف: 1134383 – سید 
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آگهى تغییرات
 شرکت پشم ســنگ ویال ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 2927 و شناســه ملــى 10960020082 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1400/01/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محترم 
صالحى کدملــى 1090968711 ، عبدالرحیم صالحى 
کدملــى 1090909209 و ابراهیــم صالحى کدملى 
1091237824 بعنوان هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - علیرضا ایزدى کدملى 1091039356 
بعنوان بــازرس اصلى و احســان ربانى بــه کدملى 
1092172149 بعنوان بــازرس على البدل براى مدت 
یکســال مالى انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1141594) 

آگهى تغییرات
 شرکت سنا تک نو سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 28616 و شناســه ملى 10260493048 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر 
کبیر ، خیابان بلوك 20 ، خیابان کاروکارگر ، پالك 
78 ، پالك قدیم 8 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپســتى 
8195145184 انتقال یافــت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1141632)    

آگهى تغییرات
 شرکت پشم سنگ ویال ســهامى خاص به شماره ثبت 
2927 و شناســه ملى 10960020082 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/23 ابراهیم 
صالحــى کدملــى 1091237824 بعنــوان رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامــل ، عبدالرحیم صالحى کدملى 
1090909209 بعنــوان نائب رئیــس هیات مدیره و 
محترم صالحى نجف آبادى کدملــى 1090968711 
بعنوان عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته  ،

 بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1141633) 

آگهى تغییرات 
شــرکت گرما راد ماهان اســپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 56624 
و شناســه ملى 14006023766 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/01/16 پریســا 
سلیمانى چقاهســتى به شماره ملى 
4623314278 - بهزاد سلیمانى به 
شماره ملى 1756945251 - خشایار 
حبیبى به شماره ملى 1198489731 
بعنوان اعضاى اصلــى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند .
بهنــام کریمى بــه شــماره ملى 
1090360312 بســمت بــازرس 
اصلى و اعظم بگدلى به شــماره ملى 
1292815566 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1141614)    

آگهى تغییرات
 شرکت جاوید فن ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 5694 و شناســه 
ملى 10260268300 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - توران کاشــانى نیا به شماره 
ملى 1281719013 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره، حمیدرضا جاوید 
به شــماره ملى 1288071663 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
و علیرضــا جاویــد به شــماره ملى 
1286022029 به ســمت رئیس 
هیات مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ،

 ســفته، بروات ، قراردادهــا و عقود 
اســالمى و اوراق عــادى و ادارى با 
امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1141664)  

آگهى تغییرات 
موسســه خیریه حضرت موســى ابن جعفر 
ع بــه شــماره ثبــت 476 و شناســه ملى 
10260097980 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1399/09/17 و 
به استناد نامه شــماره 1414/1301/1664 
مورخ 1399/11/18 پلیس اطالعات و امنیت 
عمومى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان براى درج آگهى موسسه انتخاب 
شد. - ســید محمد ابوطالبى به شــماره ملى 
1286607541، حسین سرمســت زاده به 
شــماره ملــى 1281899631، محمدعلى 
سرمست زاده به شماره ملى 1286239664، 
ســید فضل اله ابوطالبى اصفهانى به شــماره 
ملى 1286292239، باقر کتیرائى به شــماره 
ملى 1281593648 بــه عنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره، محمدرضا نقش به شــماره ملى 
1280404965 و محمد خجسته به شماره ملى 
1280812060 به عنــوان اعضاى على البدل 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. -

مهدى حسام به شــماره ملى 1281666270 
به سمت بازرس اصلى و سید رسول نورین به 
شماره ملى 1286433487 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

   (1141601)

آگهى تغییرات
 شرکت توسعه صنایع و الکترونیک رعد 
بام دانیال سهامى خاص به شماره ثبت 
35357 و شناسه ملى 14002607237 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1400/02/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - دانیال فتاح پور به شماره ملى 
1100126181، سیدعلیرضا صالحیان 
به شــماره ملى 1100001034 و على 
فتاح پور به شماره ملى 4689344681 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - علیرضا میرزائى 
به شماره ملى 1159526265 به عنوان 
بــازرس اصلى و عبدالحمید یوســفى 
دارانى به شماره ملى 1159966702 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1141604)   

آگهى تغییرات 
شــرکت مهرآوران هوشــمند طاها 
با مســئولیت محــدود به شــماره 
ثبــت 65063 و شناســه ملــى 
اســتناد  بــه   14009269638
صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : خسرو 
میرزائى کدملــى 1291056459 
بعنوان رئیس هیئــت مدیره و مدیر 
عامل و مهدى محمــدى پور کدملى 
1289675406 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مــدت نامحدود 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق واسناد 
مالى وتعهدات شرکت و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیــر عامل منفرداً 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

   (1141681)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص کارگزارى رسمى بیمه مســتقیم کیان نوید آسایش درتاریخ 1400/02/30 به شــماره ثبت 67862 به شناسه ملى 
14010039488 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1 -  دریافت 
اطالعات الزم از متقاضى خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وى در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالى. 
- تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضاى آن به نمایندگى از طرف متقاضى خدمات بیمه. -  اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب 
مورد براى متقاضى خدمات بیمه یا بیمه گذار. -  پیگیرى پرونده هاى خسارت بیمه نامه هایى که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده  است، شامل 
اعالم خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارك و مستندات الزم براى تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص 
خسارت به نمایندگى از بیمه  گذار. تبصره- انجام فعالیت هاى موضوع بندهاى 2 و 4 این ماده مشروط به داشتن اجازه نامه کتبى رسمى از متقاضى 
خدمات بیمه یا بیمه گذار است. این اجازه نامه باید طبق نمونه ابالغى بیمه مرکزى تنظیم گردد. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان محمودآباد ، روستا منطقه صنعتى محمودآباد، محله ندارد ، خیابان 20 غربى 
،خیابان هیئت امنا ، پالك 102 ، طبقه اول کدپستى 8161199765 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 500000 سهم 1000 ریالى تعداد 500000 سهم آن با نام عادى مبلغ 250000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
2568/2/11 مورخ 1400/01/15 نزد بانک کشاورزى شعبه شیر پاستوریزه با کد 2568 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على نکوئى مهر به شماره ملى 1270100440 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال خانم فخرى واهب حسین آبادى به شماره ملى 1282656449 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى 
نبى حسین آبادى به شماره ملى 1292744278 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم عاطفه داودى به شماره ملى 1271560771 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال آقاى منصور اسماعیلى کرکوندى به شماره ملى 1292893729 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 99/602/128914 مورخ 1399/10/06 بیمه مرکزى 

ایران تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1141679)    

آگهى تغییرات 
شــرکت تجارى خورشید افشــان فوالد شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 42726 و شناسه 
ملى 10260605362 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/02/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : احمدرضا تحویلیان 
به شــماره ملــى 1287171621 و کدپســتى 
8197833391، و میتــرا لباف به شــماره ملى 
1292728752 و کدپســتى 8197833391 و 
شرکت ارتباطات تجارى معراج (سهامى خاص) 
با شناســه ملى 10260447832 به نمایندگى 
مهدى تحویلیان به شماره ملى 1281582311 
به عنوان اعضاء اصلى هیئــت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. میترا لباف به شماره ملى 
1292728752 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل، احمدرضا تحویلیان به شــماره ملى 
1287171621 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و شرکت ارتباطات تجارى معراج (سهامى خاص) 
با شناســه ملى 10260447832 به نمایندگى 
مهدى تحویلیان به شماره ملى 1281582311 به 
سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند و کلیه اوراق و اســناد مالــى و تعهدآور 
و تعهدات شــرکت با امضــاء مدیرعامل و مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1141609)    

قرنطینه موجب کاهش مرگ ناشى
 ازآلودگى هوا شد

نتایج یک مطالعه نشان مى دهد که قرنطینه در دوران کرونا 
موجب کاهش 95 هزار مرگ و میر ناشى از آلودگى هوا در 

جهان در سال 2020 شده است.
داده هاى این تجزیه و تحلیل نشــان مى دهد، اقدامات 
قرنطینه از زمان آغاز این بیمارى همه گیر در مارس 2020، 
در بسیارى از کشورها اعمال و منجر به کاهش 50 درصدى 
غلظت دى اکســید نیتروژن، انتشار مســتقیم گازهاى 
گلخانه اى ناشى از وســایل نقلیه و نیروگاه هاى برق در 

هواى سراسر جهان شده است.
با این حال، اگرچه اقدامات قرنطینه منجر به کاهش بیش 
از 30 درصدى ذرات میکروســکوپى آزاد شده در هوا و در 
نتیجه سوختن سوخت هاى فسیلى و همچنین کاهش 28 
درصدى ازن در مناطقى از آسیا شده است اما تأثیر آنها در 

اروپا و آمریکا قابل اغماض بود.
به گفته محققان، اگرچه میزان کاهش آلودگى هوا ناشى از 
اقدامات قرنطینه از کشورى به کشور دیگر متفاوت است  اما 
در مناطق ُپرجمعیت جهان این میزان به اندازه کافى قابل 
توجه است که مى تواند تأثیر مثبتى، در کاهش مرگ هاى 

ناشى از آن داشته باشد.
«گیوم چوسییر» نویسنده این مطالعه و محقق آزمایشگاه  
محیط زیست در «انســتیتوى فناورى ماساچوست» در 
کمبریج گفت: این کاهش آلودگى هوا که محاسبه کردیم 
اساسًا به دلیل کاهش فعالیت اقتصادى در حین قرنطینه 

ناشى از کووید-19 است.

وى افزود: این یافته ها براساس ارزیابى کیفیت هوا در 36 
کشور در سه قاره - آمریکاى شمالى، آسیا و اروپا - با استفاده 
از تصاویر ماهواره اى و اندازه گیرى هاى زمینى است. این 
محقق یادآور شد: بر اســاس این داده ها، آمریکا بیش از 
4درصد کاهش سطح اکسید نیتروژن در هوا اما کمتر از یک 

درصد کاهش ازن را نشان مى دهد. سطح ذرات معلق در 
هوا نیز در سطح ملى تقریباً پایدار مانده است.

چوسییر ادامه داد: در نتیجه، آمریکا کسرى از کاهش «مرگ 
زودرس»  - یا مرگ و میر زودتر از زمان مورد انتظار - ناشى 
از بیمارى هاى تنفســى مرتبط با قرار گرفتن در معرض 

آلودگى هوا را به خود اختصاص داده است.
یافته هاى این مطالعه نشان مى دهد قرنطینه کووید-19 
«تأثیر محدودى»  بر کیفیت هواى جهانى داشــته است، 
اگرچه برخى از مناطق شــرق آســیا «پیشــرفت هاى 

چشمگیرى»  داشته اند.

واکسن هندى 
در انتظار تأیید 

سازمان جهانى بهداشت
شرکت داروسازى بهارات در هند در تالش است 
تا مجوز ســازمان جهانى بهداشت (WHO ) را 
براى واکسن کروناویروس تولیدى خود موسوم 

به کوواکسین دریافت کند.
همچنین کارشناسان گروه کوواکس از سازمان 
جهانى بهداشت درخواســت کرده اند تا تأیید 
واکسن کووید-19 شــرکت بهارات را تسریع 
کند. تأیید سازمان جهانى بهداشت پیش شرط 
گنجاندن واکسن کووید-19 در برنامه جهانى 

کوواکس است.
تأیید واکسن کوواکســین در سازمان جهانى 
بهداشــت در حالت تعلیق قــرار دارد زیرا این 
ســازمان به دنبال کســب اطالعات بیشترى 

درباره این واکسن است.
هرچند به گفته مقامات دولت هند، انتظار مى 
رود که شرکت داروســازى بهارات به زودى 
پرونده نهایى این واکسن را ارائه دهد و احتمال 
دارد نشست بین سازمان جهانى بهداشت و این 

شرکت به زودى برگزار شود.
مدیران این شرکت داروسازى تأکید کرده اند 
که واکسن کوواکسین از 11 کشــور تأییدیه 
گرفته اســت. همچنین 11 شــرکت در هفت 
کشــور به دنبال انتقال فنــاورى و تولید این 

واکسن هستند.

روى موج کووید-19
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انسان حداکثر چند سال عمر مى کند؟
گروهى از دانشمندان اپلیکیشنى براى پیش بینى حداکثر میزان طول عمر 
انسان طراحى کرده اند و مى گویند: انسان هیچگاه قادر نخواهد بود بیش از 

150 سال عمر کند.
متخصصان زیست شناســى و بیوفیزیک تعداد زیادى از داده هاى مربوط به 
DNA و اطالعات پزشکى صدها هزار داوطلب در بریتانیا و ایاالت متحده 
آمریکا را در اختیار یک هوش مصنوعى قرار دادند و توانســتند اپلیکیشنى 
مبتنى بر هوش مصنوعى ایجاد کنند که مى تواند با دریافت داده هاى ساده 
از کاربر حداکثر طول عمر و سن بیولوژیکى  فرد را با دقت تخمین بزند. این 
اپلیکیشن «GeroSense» نام دارد و براى تلفن هاى همراه «آیفون» ارائه 

شده است.
به عنوان بخشى از این مطالعه آنها دریافتند که دو عامل اصلى مسئول طول 
عمر انسان هســتند: اولین عامل سن بیولوژیکى انســان است که با میزان 
استرس، ســبک زندگى و بیمارى ها ارتباط دارد و عامل دوم «تاب آورى» 
است که نشان دهنده  توانایى فرد در احیاى خود و بازگشت به حالت طبیعى 

پس از تجربه  بیمارى و مشکالت است.

این داده ها به محققان کمک کرد تا مشخص کنند انسان حداکثر مى تواند 
150 ســال عمر کند، یعنى تقریبــًا دو برابر میانگین طــول عمر فعلى در 

انگلستان.
این تحقیقات براساس نمونه هاى خون از دو مطالعه  مختلف DNA انجام 

شده است.
محققان با استفاده از ابزارى به نام DOSI که سن، بیمارى و سبک زندگى را 
بررسى مى کند میزان «تاب آورى» فرد را مشخص مى کنند که نشان دهنده  

توانایى بهبود پس از آسیب یا بیمارى است.
دکتر تیم پیرکوف محقق اصلى این مقاله در سنگاپور مى گوید: محاسبه  میزان 
تاب آورى براساس فعالیت هاى فیزیکى در اپلیکیشن GeroSense نشان 
مى دهد که بدن انسان در حدود سن 120 تا 150 سالگى تاب آورى خود را به 

طور کامل از دست مى دهد.
محققان مى گویند: تصور مى شود که سلول هاى پیر یا زامبى کلید رسیدن به 
اکسیر جوانى را در دست دارند زیرا این سلول ها زنده هستند اما کارایى ندارند.

این ســلول ها در همه  چیز از آرتروز گرفته تا آلزایمر نقش دارند. براى مدت 

زمان طوالنى میانگین طول عمر انسان ها 20 تا 40 سال بوده است امروزه 
این میانگین در انگلستان به 80 و در ایاالت متحده آمریکا به 78 رسیده است.

تغذیه مناسب، دسترسى به آب تمیز، بهداشت بیشــتر و بهره بردن از علم 
پزشکى از عواملى هستند که در افزایش چشمگیر میانگین طول عمر انسان 

نقش داشته اند.
محققان معتقدند در آینده با دستکارى ژنتیکى و محدود کردن کالرى و دارو 
ممکن است بتوانیم طول عمر را بیش از این افزایش دهیم؛ با این حال، این 
افزایش محدودیت خود را دارد و حداکثر سن انسان مى تواند 150 سال باشد. 
مشخص شده است که تاب آورى افراد حتى اگر از بیمارى مزمن رنج نبرند نیز 

با افزایش سن کاهش مى یابد.
محققان یک ابزار پوشیدنى براى بررســى میزان تاب آورى افراد ساختند و 
دریافتند که تعداد افرادى که با افزایش سن توانایى تاب آورى خود را از دست 
مى دهند به طور تصاعدى در حال افزایش اســت و هر هشت سال دو برابر 

مى شوند.

به جاى دارو، گیالس بخورید
اگر مشکل پوستى دارید مى توانید گیالس خورده و از آن به عنوان ماسک استفاده کنید.

گیالس ارگانیسم بدن را از سموم و جوش ها پاك کرده، مواد مضر را از خون خارج مى سازد، کار دستگاه 
هاضمه را منظم مى کند و در درمان یبوســت 

مؤثر است.
از گیــالس مى توان به 

عنــوان داروى ضد 
جوش استفاده کرد، 
گیــالس روده ها را 
پاك مى کند، کار کبد 

را بهبود مى بخشد و در نتیجه 
ارگانیســم پاك شــده و تعداد 

جوش ها کاهش مى یابد.
گیالس را مى توان به عنــوان داروى 

ضد فشار خون، آرتریت، نقرس، رماتیسم، کولیت، 
کم خونى، نارسایى کلیه و مشکالت روده استفاده کرد.

نزدیک بین ها خواب بى کیفیت ترى دارند
مطالعات جدید نشان مى دهد، اختالل نزدیک بینى 
که در 30 درصــد از بزرگســاالن و 10 درصد از 
کودکان رخ مى دهد با کیفیت پایین خواب ارتباط 

دارد.
محققان دریافتند افرادى کــه دچار نزدیک بینى 
هستند به نسبت کســانى که دید معمولى دارند 
کیفیت خواب پایین ترى دارند و علت آن تأخیر در 
ریتم شبانه روزى و تولید کمتر هورمون مالتونین 
است. محققان امیدوارند این یافته ها به تشخیص 
زودهنگام و درمــان نزدیک بینــى در کودکان 

کمک کند.
نزدیک بینى یک بیمارى شایع چشمى است که 
باعث مى شود فرد اجسامى که در فاصله  دور قرار 
دارند را تار ببیند و اجســامى که در فاصله  نزدیک 

هستند را شفاف ببیند.
محققان در این مقاله به بررسى ارتباط نزدیک بینى 

و کیفیت کم خواب پرداختند. آنها ریتم شبانه روزى 
و تولید مالتونین را در دانشجویانى که دهه  سوم 
زندگى خود را مى گذراندنــد و برخى از آنها دچار 
نزدیک بینى بودند بررســى کردنــد. نتایج این 
بررسى ها نشان داد که آن دسته از شرکت کنندگان 
که نزدیک بین بودند به طور قابل توجهى در ریتم 
شبانه روزى خود تأخیر داشتند و مالتونین کمترى 

در بزاق و ادرارشان مشاهده شد.
دکتر چاکرابورتى مى گوید: خواب مناســب نقش 
مهمى در یادگیرى، حافظه، توجــه، عملکرد در 
مدرسه و ســالمت عمومى کودك در سال هاى 
اولیه رشد دارد. بسیارى از دستگاه هاى دیجیتالى 
نور آبى ســاطع مى کنند که باعث کاهش تولید 
مالتونین و اختالل در ریتم شبانه روزى مى شود و 
درنتیجه باعث تأخیر در خواب و خواب بى کیفیت

 مى شود.

چربى حیوانى چه بالیى سرتان مى آورد؟

یک متخصص تغذیه بیان کرد: چربى اشباع 
به طور طبیعى در بسیارى از غذاها به خصوص 
منابع حیوانى، وجود دارند. این نوع چربى تأثیر 
منفى براى سالمت عمومى بدن به خصوص 

سالمت قلب دارد.
شــهاب اولیایى اظهار کرد: یکى از مصالح 
کلسترول نوع خاص اســید چرب است که 
در روغن هاى اشباع حیوانى مانند دنبه یافت 
مى شــود. این موضوع مى تواند رســوب و 
گرفتگى در رگ هاى قلــب را افزایش دهد، 
همچنین با ســخت شــدن عــروق، زمینه 

سکته هاى قلبى و مغزى را ایجاد مى کند.
این متخصص تغذیه ادامــه داد: چربى هاى 
حیوانى را مى توان به صــورت موردى و در 
حد کم اســتفاده کرد اما جایگزین کردن آن 
با روغن مصرفى روزانه مى تواند مشــکالت 
جدى به خصــوص در زمینه قلبى عروقى به 
همراه داشته باشد. تأثیر چربى هاى حیوانى 
روى بدن به مقدار خوردنتــان و اینکه باقى 

برنامه غذایى تان چگونه است، بستگى دارد.
او بیان کرد: در خصوص روغن هاى گیاهى 
معتقدیم هر نوع روغنى کــه در دماى اتاق 
به صورت جامد باشــد براى ســالمت بدن 

مضر اســت. این تأثیر منفى به خصوص در 
روغن هاى هیدروژنه که اســید هاى چرب 
ترانس دارند، براى سالمت بدن بیشتر است.

اولیایى گفت: توصیه ما این است که از انواع 
و اقسام روغن ها به صورت چرخشى استفاده 
کنید، براى مثال ســعى کنید روغن زیتون، 
آفتابگــردان، کنجــد و ذرت را بــه صورت 
چرخشى اســتفاده کنید تا اسید هاى چرب 

ضرورى بدن از این طریق تأمین شوند.
او تأکید کرد: براى ســرخ کرن غذا به هیچ 
عنوان از روغن هاى پخت و پز معمولى استفاده 
نکنید. روغن هاى مخصوص ســرخ کردنى 
حاوى موادى به نام آنتى اکسیدان هستند که 
باعث مى شــود نقطه دود روغن و تحمل آن 

نسبت به حرارت افزایش یابد.
این متخصــص تغذیه تصریح کــرد: تا حد 
امکان از کمترین مقدار روغن ها استفاده کنید. 
روغن هاى مصرفى اگر بیش از نیاز بدن باشند، 
به صورت سلول چربى تجمع پیدا مى کنند و 
در نهایت مى توانند چاقى هاى ناحیه شکمى 
را ایجاد کنند که با بسیارى از بیمارى ها مانند 
کلسترول خون، کبدچرب، دیابت و فشار خون 

در ارتباط است.

آب انار:  این میوه سرشار از آنتى اکسیدان هاى منحصر به فرد است که عالوه بر بهبود حافظه، 
قدرت شناختى فرد را نیز افزایش مى دهد. نوشیدن روزى یک لیوان آب انار مفید است.

چاى: چاى سیاه یا سبز، در تقویت عملکرد مغز مؤثر اســت «EGCG» موجود در چاى سبز 
عالوه بر تقویت حافظه باعث افزایش روند تولید ســلول هاى مغز نیز مى شود. چاى سرشار از 

آنتى اکسیدان است. 
 شکالت تلخ: فالوونوئید کاکائو، دیواره رگ هاى خون را شل مى کند و در کاهش فشارخون 
نقش دارد. این امر باعث مى شود اثر تخریبى کمترى روى مغز ایجاد شود. مصرف یک فنجان 

شکالت داغ مى تواند خطر بروز سکته را کاهش دهد. 
چاى دارچین و زردچوبه:  دارچین حاوى دو نوع ترکیب پروآنتوسیانین و سینامالدئید است 
که میزان پروتئین هاى Tدر مغز را کاهش مى دهد. پروتئین هاى Tرسوب مغزى ایجاد مى کند 

که در بیمارى اختالل حافظه نقش دارد. زردچوبه نیز به علت داشتن ماده فعال به 
نام کورکومین مانع از پیشرفت این اختالل مى شود. براى کسب نتیجه مطلوب 
مقدار کمى روغن زیتون نیز به این نوشیدنى اضافه کنید. روغن زیتون حاوى 

ترکیبى است که از ابتال به آلزایمر پیشگیرى مى کند. 
آب معمولى: عالوه بر اینکه 70 درصد بدن انسان را آب تشکیل مى دهد، براى دفع سموم 

و حفظ شادابى پوست، بدن نیاز به آب دارد. به همین دلیل است زمانى که بدنتان دچار کمبود 
آب مى شود، نمى توانید درست فکر کنید و دچار سردرد مى شوید. 

آب سیب، هویج و چغندر قرمز: نوشیدنى مخلوط این سه ماده، سرشار از آنتى اکسیدان، 
ویتامین ها و موادمعدنى اســت. چغندر، میزان تولید اسید نیتریک را در مغز افزایش مى دهد 
و گردش خون را بهبود مى بخشد. هویج حاوى بتاکاروتن است که نه فقط براى چشم مفید 

است بلکه از استحاله مغز نیز جلوگیرى مى کند. سیب نیز از بروز بیمارى استحاله عصب از جمله 
آلزایمر پیشگیرى مى کند. 

 شیر نارگیل: تمامى مواد موجود در نارگیل براى بدن به ویژه مغز مفید است. اختالل حافظه را 
مى توان با مصرف این نوشیدنى به تأخیر انداخت. این نوشیدنى عالوه بر ایجاد تعادل الکترولیت 

ها، ویتامین ها و موادمعدنى، روند خون رسانى به مغز را بهبود مى دهد. 

درد در سمت چپ بدن چه دالیلى دارد؟
درد سمت چپ بدن ممکن است عالوه بر مشکالت قلبى 
دالیل دیگرى هم داشته باشــد از جمله پارگى طحال و 
ســیاتیک که باید عالیم هر کدام را بدانید تا به پزشک 

متخصص مراجعه کنید.
قلب در سمت چپ بدن قرار گرفته است و به طور معمول 
همه ما از درد سمت چپ بدن نگران مى شویم در حالى که 
ممکن است این درد دالیل دیگرى هم داشته باشد. به طور 
کلى درد  خود به  خود برطرف مى شود اما با عالیم یاد شده 

زیر بهتر است به پزشک مراجعه کنید:
طحال اندامى است که در ســمت چپ شکم واقع شده 

است. طحال بخش مهمى از سیستم ایمنى بدن را تشکیل 
مى دهد، اما بدون آن هم مى توان زندگى کرد. در صورتى 
که طحال آسیب ببیند یا بزرگ شود، فرد ممکن است در 
قسمت چپ شکم احساس درد کند. عالیم پارگى طحال 
عبارتند از درد پشت دنده هاى سمت چپ، حساس شدن به 
لمس، سرگیجه،تند شدن ضربان قلب، خونریزى، آنمى، 

خستگى، احساس سیرى زودهنگام و عفونت. 
ســیاتیک یک عارضه  دردناك است که تقریباً فقط یک 
طرف بدن را دچار مى کند. شــایع ترین دلیل سیاتیک، 
بیرون زدگى دیسک اســت که به عصب سیاتیک فشار 

وارد مى کند. عالیم سیاتیک عبارتند از کرختى،درد تیز در 
زمان عطسه و سرفه، توانایى  نداشتن در صاف نشستن، 

ضعف و ...
حمله قلبى زمانى روى مى دهد که شریانى که خون را به 
قلب مى رساند مسدود  شود. عروق مسدود شده اکسیژن 
کمى به قلب مى رســاند، عضله قلب آســیب مى بیند و 
منجر به حمله قلبى مى شود. عالیم حمله قلبى عبارتند 
از احساس ناراحتى در وســط سینه، احساس فشردگى و 
درد در دست ها، سینه یا هر دو، تنگى نفس ،  عرق سرد   و 

احساس سبکى سر.

مضرات خوردن مغز هسته زرد آلو
بســیارى بعد از خوردن میوه زردآلو مغز هسته آن را هم 
مى خورند که با خواندن ایــن مطلب حتمًا تغییرى در این 

رفتار غذایى خود خواهند داد.
 هســته زردآلو حاوى آمیگدالین اســت که براى ساخت 
داروى درمان سرطان به نام لتریل از آن استفاده مى شود 
این دارو اجازه مصرف در آمریــکا را ندارد ولى آمیگدالین 
موجود در هســته زردآلو به عنوان داروى مکمل فروخته 
مى شود. در حالى که تحقیقات آزمایشگاهى پیشنهاد داده 
است که آمیگدالین خاصیت ضد سرطانى دارد، کلینیک 

آزمایشى مؤسسه ملى سرطان این ماده را مؤثر نمى داند.
در مجموع مغز هسته زردآلو به دلیل داشتن آمیگدالین به 

شدت براى بدن مضر است و مصرف آن توصیه نمى شود. 
همچنین هسته این میوه حاوى آمیگدالین است که در بدن 
به تولید ماده اى تحت عنوان سیانید مى انجامد که مانند 
سیانور عمل کرده و ممکن است در افراد اختالل تنفسى، 

فلج و حتى مرگ را منجر شود.
زمانى که هسته زردآلو مى خورید، اثرات مالیم مسمومیت 
سیانیدى که شــما تجربه مى کنید ، سردرد، حالت تهوع، 

استفراغ و احساس گیجى است.
نظر متخصصین مؤسســه MSKCC، بر این است که، 
عالئم نگران کننده بیشتر که به مســمومیت سیانیدى 
مربوط است، شامل سطح هوشیارى پایین، سیانوز( کبود 

شدن پوســت، ناخن و لب ها به دلیل کمبود اکسیژن) ، 
افتادگى پلک چشم و فشار خون پایین است.

این مســمومیت همچنین موجب آسیب به اعصاب بدن 
نیز مى شــود. براى مثال، اندرو ویل، پزشــک و مؤسس 
مرکز پزشــکى جامع در آریزونا، توصیه مى کند که شما 
ممکن است به دلیل آســیب عصبى، در راه رفتن مشکل 
داشته باشید. مسمومیت سیانیدى، احتمال آسیب به کبد 

را نیز دارد.
مسمومیت شدید سیانیدى مى تواند منجر به کما و مرگ 
نیز شود. مصرف هسته زردآلو و ویتامین C، به طور همزمان 
مقدار سیانید آزاد شده در بدن شما را افزایش مى دهد که 

بنا بر گفته جامعه سرطان آمریکا، اثرات سمى آن را چند 
برابر مى کند.

زنان باردار یا مادران شــیرده، از خوردن هسته زردآلو یا 
سایر موادى که منبع آمیگدالین هســتند به دلیل ایجاد 

مسمومیت سیانیدى خوددارى کنند.

نوشیدنى که  مغزتان 
را فعال مى کند

برخى از نوشــیدنى ها باعث تقویت مغز مى شــود. 
نوشیدنى هاى شیرین براى قلب مضر است و به مرور 
زمان مشکالت عصبى ایجاد مى کند که روى حافظه 

و تمرکز تأثیر مى گذارد. 
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سامانه «سپام» و اپلیکیشن «برق من»
 مرجع اعالم زمان خاموشى ها 

این روزها، گفتن و شنیدن از راه هاى رسیدن 
به موفقیت، مشتریان زیادى دارد. کتاب هاى 
زیادى درباره موفقیت نوشته یا ترجمه شده و 
شاید بسیارى از افراد تجربه شرکت در حداقل 

یک سمینار موفقیت را داشته باشند.
فرهنگســراى تخصصى پرســش وابسته 
به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان در پاســخ به این نیاز 
مخاطبان، وبینار «موفقیت، آرزو یا واقعیت» 

را با حضور دکتر علیرضا نبــى، کارآفرین و 
سخنران حرفه اى موفقیت تدارك دیده بود.

نبى که کارخانه دار و صاحب برند تولید مواد 
غذایى است در مجموعه هاى تحت مدیریت 
خود افرادى را به کار مى گیرد که سوء پیشینه 
داشته یا از چنگ اعتیاد رهایى پیدا کرده اند یا 

زن سرپرست خانوار هستند.
او موفقیت را حاصل فرایندى زنده و هوشمند 
دانست و گفت: فردى که به موفقیت مى رسد 

مســیر موفقیــت او تمام نمى شــود. تداوم 
موفقیت در گروى این اســت که مدام مورد 
بازنگرى قرار گیرد و فرد موفــق باید مرتبًا 
خود را تغییر دهد، چون زمان متوقف نشــده 
و عوامل موفقیت نیز در طــول زمان تغییر 
مى کنند. بنابراین موفقیت یک نقطه نیست 

بلکه یک مسیر است.
  موفقیت یک موجود زنده است

او با بیان اینکه موفقیت یــک موجود زنده 
اســت که هر لحظه نیاز به رسیدگى، تالش 
و تغییر دارد، افزود: اگر یک شخص واقعیتى 
به نام تغییر را نپذیرد اصًال موفقیت را تجربه 

نمى کند.
این دانش آموخته دکتراى اقتصاد ادامه داد: 
اگر شــما فردى هســتید که پنج شنبه ها از 
اینکه مى توانید صبح  جمعه تا ظهر بخوابید 
و عصرهاى جمعه از اینکه فردا شنبه است و 
باید سر کار بروید ناراحتید، اصًال نمى توانید 
موفق شوید چون موفقیت مسیرى پرتالطم 
و پرتالش اســت. افرادى که براى رسیدن 
به موفقیت از ابزار حرکت و تغییر اســتفاده 
نمى کنند خیلى زود فراموش مى شوند چون 
اثرى از خود در هســتى و حتى خودشان به  
جا نگذاشته اند. این افراد همیشه خودشیفته 
و به نظر خودشــان عالى بوده اند و هیچگاه 
احساس نکرده اند که خوب نیستند و نیاز به 

تغییر دارند.
نبى با اشــاره به دلیل جدایى «بیل گیتس» 
از همســرش بیان کرد: اگر در مسیر زندگى 

احساس کردیم رشــدمان متوقف شده باید 
در آنچه براى ما تابو اســت بازنگرى کنیم، 
چون رشد مهم است نه اتفاقى که براى ما رخ 
مى دهد. حتى به نظر من انجام وظیفه مهمتر 
از موفقیت است و همین که در مسیر موفقیت 

حرکت مى کنیم موفق شده ایم.
این سخنران حرفه اى موفقیت با بیان اینکه 
مهمتر از موفقیت، چگونه رسیدن به آن است، 
گفت: فرهنگ غرب تعریفى از موفقیت دارد 
که نشــأت گرفته از فرهنگ رقابت و همان 
«رسیدن» اســت و در این فرهنگ هر کس 
کاالى بیشــترى بفروشــد و پول بیشترى 
کسب کند موفق است در حالى که باید دید 
این فرد در زندگى خود توانسته حال کسى را 

خوب کند یا نه.
  زندگى مسابقه نیست

نبى تصریح کرد: زندگى مسابقه نیست و باید 
فرهنگ مشارکت را جایگزین فرهنگ رقابت 
کنیم، چون مکتب مشــارکت افــراد را کنار 
یکدیگر جمع مى کند و اگر با هم به موفقیت 

برسیم لذت بخش است.
او با تأکید بر لزوم تغییر در نگاه افراد اظهار کرد: 
اگر این تغییر اتفاق بیافتد فرد موفق است و اگر 
در مسیر قرار بگیرد، چه برسد و چه نرسد و چه 
به دست آورد و چه از دست بدهد، موفق است، 
چون تمام اینها براى این است که فرد ورزیده 
شــود. من خود را فردى موفق مى دانم چون 
خادم هزار و 57 آدمى هستم که جز خدا کسى 
را ندارند. برخى از این افراد در طرح جایگزینى 

اشتغال به جاى حبس در کارخانه هاى تحت 
مدیریت من مشغول به کار شــده اند و از این 

بابت خود را فرد موفقى مى دانم.
این دانش آموخته دکتراى اقتصاد با اشاره به 
وضعیت زندانیان مالى افزود: زندانیانى که آزاد 
مى شوند نیاز به پول رهن منزل و شغل دارند 
وگرنه آزاد کردن آنها فایده اى ندارد و دوباره 

به سمت بزه مى روند.
نبى با بیان اینکه به افرادى که مى توانند کار 
کنند نباید بسته معیشتى داد، گفت: نباید جو 
زده و رسانه زده شــویم. کسى که شغلش از 
کرونا آسیب دیده مشکلش با بسته معیشتى 
حل نمى شــود بلکه باید در زمینه هاى دیگر 

مانند اجاره و مالیات و... به او کمک کرد.
او با انتقــاد از ارائه بســته هــاى موفقیت 
بــا هزینه هاى گــزاف در فضــاى مجازى 
تصریح کرد: بســیارى از این افراد چیزهایى 
که خودشــان مى گویند را قبــول ندارند اما 
متأسفانه برخى بدون دقت آشغال هاى ذهنى 
این افراد را به نام ســى دى، کتاب و بســته 

موفقیت خریدارى مى کنند.
  موفقیت، کمک به درماندگان است

این ســخنران حرفه اى موفقیت ادامه داد: 
موفقیت یعنــى توفیق بندگــى خداوند، نه 
رد شــدن و جلو زدن از بقیه. موفقیت یعنى 
فکر کنیم چطور مى توانیم دردى را از دوش 
درمانــدگان، زندانیان آزادشــده و افرادى 
که جامعه آنها را طرد کــرده برداریم. پکیج 
موفقیت مــا در کف خیابان اســت. با انتظار 

مشکلى حل نمى شــود پس باید براى رفع 
مشکالت درماندگان حرکت کرد.
  باید درست زندگى کنیم

نبى با بیان اینکه روســتایى در کشور وجود 
ندارد که اســتعدادى در آن وجود نداشــته 
باشــد، اضافه کرد: افرادى در ایران زندگى 
مى کنند کــه اقتصاد یک روســتا را متحول 
کرده اند و در حالى که نیمى از اهالى آن روستا 
تحت پوشــش کمیته امداد بوده اند االن از 
گردشــگرى، بوم گردى و فروش غذاهاى 

محلى و صنایع دستى درآمد کسب مى کنند.
او با بیان اینکه باید بــه حوادث زندگى خود 
نگاه زیبا داشــته باشــیم، گفت: روزى هم 
مى رسد که باید این دنیا را ترك کنیم پس باید 

درســت زندگى کنیم، دل آدم ها را نشکنیم، 
ادب و مهربانى خرج کنیم، فروتن باشــیم، 
روزى حالل کســب کنیم، به محیط زیست 

احترام بگذاریم و به حیوانات مهربانى کنیم.
به گفته این کارآفرین، بســیارى از اقدامات 
مؤثر در روستاهاى فقیر به دست افرادى رقم 
خورده که به جاى حرف زدن عمل کرده اند و 
چه سکوتى دنیا را فرا مى گرفت اگر هرکس 

به اندازه عملش سخن مى گفت.
نبى خاطرنشــان کرد: خداوند به این کشور 
ثروت زیادى عطا کرده و باید آن را استخراج 
کرد. کیسه توجیه گشاد است و هرچه در آن 
بریزید پر نمى شــود پس باید تنبلى را کنار 

گذاشت و کار کرد و کار کرد.

کارآفرین و سخنران حرفه اى در وبینار فرهنگسراى پرسش وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان:

موفقیت با تغییر نکردن بیگانه است

اداره اطالع رسانى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
ادامه داد: خاموشــى ها امر جدانشدنى شبکه هاى توزیع 
برق است و نیاز به سامانه اعالم حوادث و خاموشى ها در 
همه جاى جهان وجود دارد. این خاموشى ها که خواسته 
و برنامه ریزى شده است نیز از سال 98 در سامانه سپام 

اطالع رسانى شده است.
محمد على اکبرى در نشست خبرى در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: مرجع اطالع خاموشى ها در اصفهان سامانه 
سپام اســت که از طریق آن و از طریق اپلیکیشن برق 
من مى توانند به برنامه خاموشــى دست یابند. در برخى 
استان ها، این برنامه به صورت روزانه و یا منطقه اى برنامه 
خاموشى اعالم مى شود. در اســتان اصفهان نیز برنامه 

هفتگى قطعى برق در این اپلیکیشن اعالم مى شود.
وى افزود: سامانه سپام از سال 97 بر سایت شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان قرار داشته و همه خاموشى هایى 

که در استان اتفاق مى افتد را اطالع رسانى کرده است.
اکبرى خاطرنشان کرد: مشترکان توزیع برق شهرستان 
اصفهان، جانمایى شــده و به ازاى هر مشترك امکان 
دقیق اعالم زمان خاموشى در سامانه سپام فراهم شده 
اســت. آخرین تغییرات و آخریــن برنامه ریزى ها براى 

اعمال خاموشــى ها از طریق سامانه سپام اطالع رسانى 
مى شود.

رئیس اداره اطالع رسانى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان خاطرنشان کرد: مدارس جدا از بقیه شهر نیست 
و برق آنها در شبکه شهر تأمین مى شــود، مسیر تغذیه 
اصلى شهر به مدارس، بیمارستان ها و مدارس برق رسانى 
مى کند، بنابراین زمانى که خاموشــى اعمال مى شــود 

شامل همه این مشترکان خواهد شد.
اکبرى گفت: مجموعه آموزش و پــرورش 123 حوزه 
امتحانى به شــرکت توزیع برق اصفهــان اعالم کرده 
که بیش از 80 فیدر تغذیه با آن درگیر اســت، با توجه به 
اهمیت ساعت 8 تا 9 صبح براى مدارس، خاموشى در این 

حوزه ها در سایر ساعات اعمال خواهد شد.
وى افزود: عالوه بر این با شرکت شهرك هاى صنعتى 
نیز قرار است تفاهمنامه اى نیز منعقد شود تا در ساعات 

اعالمى خود صنایع خاموشى ها اعمال شود. 
رئیس اداره اطالع رسانى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان تصریح کرد: هرگاه تراز مصرف و تولید متفاوت 
شــود، مدیریت اضطرارى بار انجام مى شــود. میزان 
تراز تولید و مصرف اســتان اصفهان منفى اســت، در 

نیروگاه هاى اصفهان روزانــه 3500 مگاوات برق تولید 
شــده و حدود 4500 مگاوات برق مصرف مى شــود، 
مابه التفاوت این میزان از سایر نیروگاه هاى کشور تأمین 

مى شود.
اکبرى خاطرنشان کرد: خاموشى ها براى تأمین پایدارى 
شــبکه به طورى که دچار خاموشــى سراسرى نشویم 

انجام مى شود.
وى ادامه داد: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال بیش 
از 15 درصد رشد مصرف نســبت به مدت مشابه سال 
قبل داشته ایم؛ نمى توان ادعا کرد که این ازدیاد مصرف 
کامًال مربوط به استخراج رمز ارزهاست. صنعت در شهر 
و استان اصفهان رشد چشــمگیرى داشته و پیش بینى 
مى شود تا پایان سال 40 درصد رشد صنعت داشته باشیم 

که الزم است برق پایدار براى آن تأمین شود.
رئیس اداره اطالع رسانى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: یکى دیگر از عوامل مؤثر بر 
افزایش مصرف، گرماى زودرس بوده است که بار زیادى 
را به صنعت بــرق تحمیل مى کند، هــر درجه افزایش 
حرارت بین 1500 تا 2000 مگاوات افزایش مصرف را به 

شبکه برق اضافه مى کند.

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  1400/03/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1400/03/23

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده(نوبت دوم)
موضوع : باستناد مصوبه شماره  99/3308 مورخ 99/12/10  شوراى محترم اسالمى شــهر نجف آباد  در خصوص بهره بردارى از 

پارکینگ عمومى واقع در بلوار آیت اله طالقانى جنب پارك هزارگل  شهر نجف آباد
مدت مزایده : یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار:  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد
محل اجاره :  پارکینگ واقع در  بلوار آیت اله طالقانى جنب پارك هزارگل نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده : شرکت براى عموم آزاد میباشد که بایستى داراى کپى شناسنامه و یا کارت ملى معتبر باشند. (رعایت 
منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 1400/03/20 به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1400/03/24 به دبیر خانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده : براى دریافت اسناد مزایده( قیمت پایه کارشناسى ، میزان سپرده و...) مبلغ 200/000ریال طى فیش واریزى  به حساب 

سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند .
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر2 : کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

آدرس:نجف آباد  -سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهردارى نجف آباد -صندوق پستى:85135/519
فاکس :42663320   تلفن:42663315

رضا رضایى- مدیر عامل 

چاپ دوم

م.الف:1139023

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

تکمیل باقیمانده عملیات لوله گذارى فاضالب شهرهاى 400-1-83
741,000,000 21،697،371،099جارىسده،ورنامخواست و زرین شهر (با ارزیابى کیفى)

لوله گذارى شبکه آب در سطح منطقه برخوار400-1-51/2
312,000,000  7،379،538،777جارى(با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/03/09

چاپ دوم


