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چاه هاى فلمن کامًال خشک شده است
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پیشنهادهاى نجومى در 
لیگ که باورتان نمى شود

نقش دورهمى هاى کوچک 
در گسترش کرونا

4000 نمونه ژنتیکى 
افراد سابقه دار 

در دسترس مسئوالن است
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44 اصفهانى در جمع هیئت رئیسه کمیسیون هاى تخصصى مجلس اصفهانى در جمع هیئت رئیسه کمیسیون هاى تخصصى مجلس
ترکیب کمیسیون هاى مجلس شوراى اسالمى مشخص شدترکیب کمیسیون هاى مجلس شوراى اسالمى مشخص شد
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واکنش مدیر ارشد شرکت آبفاى استان به شایعه آلوده بودن آب چاه هاى اصفهان:

محمد اصفهانى، دکتراى 
موسیقى دریافت کرد

3

نقاط حادثه خیز 
جاده هاى اصفهان 

معطل اعتبار

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان
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مودیان محترم مالیاتى 
15 تیرماه

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد 1399 صاحبان محترم مشاغل
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال جارى
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پاسخگویى سریع و به موقع از طریق مرکز ارتباط مردمى
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فصل  در  سال  گرم  روزهاى  رسیدن  فرا  با   
تابستان، صرفه جویى و مدیریت مصرف آب 
و انرژى اهمیت بسیارى پیدا مى کند. از همین 
رو سال هاست که اول تا هفتم تیرماه هر سال، 
هفته صرفه جویى در مصرف «آب» نامگذارى 
مى شود. اما با توجه به اینکه امسال دماى هوا 
نزدیک  تابستان  گرماى  به  معمول  از  زودتر 
نیز  برق  مصرف  در  صرفه جویى  است،  شده 
مورد توجه جدى قرار گرفته و به همین دلیل 
در سال جارى به منظور لزوم صرفه جویى در 
مصرف این انرژى، هفته اول تابستان با نام 
نامگذارى  برق»  و  در «آب  صرفه جویى  هفته 

شده است. 
در همین راستا امیر رمضانى، مدیر روابط عمومى شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» 
ضمن توصیه مشترکین توزیع برق استان به مدیریت و 
صرفه جویى در مصرف برق به بیان دســتورالعمل هاى 
اجرایى هفته صرفه جویى در مصرف آب و برق پرداخت. 

 مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان با 
اشاره به اینکه اولین روز از هفته صرفه جویى در مصرف 
آب و بــرق، «مدیریت مصــرف آب، بــرق و خانواده» 
نامگذارى شده اظهار کرد: مهمترین هدف از اختصاص 
دادن نام اولین روز این هفته به خانواده، فراهم کردن زمینه 
مشارکت خانواده ها در مدیریت مصرف و افزایش نقش 

زنان در اصالح الگوى مصرف بوده است.
امیر رمضانى تقدیر از مشــترکان کــم مصرف خانگى و 
کشــاورزى آب و برق و معرفى آنها به رسانه ها، دعوت از 
کودکان، نوجوانان و جوانان در امر ترویج فرهنگ مصرف 
بهینه آب در قالب برنامه هاى ویژه کودکان و نوجوانان در 
صدا و ســیما و همچنین نصب پیام هاى هشداردهنده و 
آگاهى بخش در  مراکز  رفت و آمد مردم با موضوع صرفه 
جویى در مصرف را از جمله فعالیت هاى روز نخست این 

هفته نام برد.   
وى با بیــان اینکه دومین روز از هفتــه مدیریت مصرف 
آب و برق به« افکار عمومى و رســانه» اختصاص یافته، 
افزود: استفاده گسترده تر از ظرفیت وسایل ارتباط جمعى 
و شبکه هاى اجتماعى به منظور افزایش آگاهى عمومى و 
باالبردن سطح دانش مصرف کنندگان آب و برق نسبت به 
محدودیت منابع و تشریح محدودیت ها و معضالت کشور 
در خصوص میزان دسترسى به آب و برق و ضرورت بسیج 
همگانى براى بهره گیرى از فناورى و تجهیزات کاهنده و 

بهینه ساز مصرف از جمله اهداف این روز است.
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
برگزارى جلســه هماهنگى مشــترك در قالب شوراى 
انسجام بخشى استان با مدیران شــبکه هاى استانى را 
از جمله فعالیت هایى برشــمرد کــه در روز دوم تیر ماه 
از سوى این شــرکت انجام شــد و گفت: این جلسه به 
منظور سیاستگذارى در زمینه نحوه تولید و پخش برنامه 
هــاى مرتبط با مدیریــت بهینه مصــرف آب با رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى ویروس کرونا برگزار شد. وى در 
ادامه افزود: البته در این روز آمار و  اطالعات وضعیت منابع 

آب و برق نیز به رسانه ها ارسال شد.
«مدیریت مصرف آب و برق، صنعت، سازمان هاى عمومى 
و مؤسسات خصوصى» عنوان سومین روز از این هفته است 
که به گفته رمضانى، تبیین نقش تولیدکنندگان تجهیزات 
کاهنده مصرف در توسعه فناورى هاى کاهنده مصارف آب 
و انرژى، تشریح ضرورت توسعه صنایع و بهره بردارى از 
معادن متناســب با ظرفیت هاى منابع آبى و انرژى کشور 
و تبیین نقش سازمان ها و مؤسسات در اعمال رویه هاى 
صحیح مصرف آب و انرژى در تأسیسات و ساختمان و... 

مهمترین اهدافى است که در این روز دنبال  مى شود.  
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
اظهار کرد: شــرکت توزیع برق اســتان براى رسیدن به 
اهداف نامبرده، فعالیت هایى از جمله معرفى تولیدکنندگان 
تجهیزات کاهنــده مصرف انــرژى و ارائه محصوالت 
تولیدى آنها، تقدیر از صنایع، ســازمان ها و مؤسســات 
دولتى و غیردولتى که به طور مؤثر مصارف خود را کاهش 
داده اند و ارســال اطالعــات مفید و کاربــردى درمورد 
شیوه هاى بهره ورى مناسب در مصرف انرژى به صنایع 

را انجام داده است.  
وى در ادامه افــزود: در روز چهارم یعنــى روز «مدیریت 
مصرف آب و بــرق و آموزه هــاى دینى»  نیــز با انجام

 فعالیت هایى نظیر گنجاندن مفاهیــم مرتبط با مصرف 
بهینه انرژى در برنامه هاى مذهبِى رسانه هاى جمعى و 
اطالع رسانى درمورد فرهنگ لزوم پرهیز از اسراف در قالب 
مفاهیم دینى در تبلیغات محیطى، اهدافى همچون تبیین 
اهمیت صحیح مصرف کردن و پرهیز از اســراف از منظر 
تعالیم دینى و معرفى شیوه هاى صحیح مصرف با اتکا به 

تعالیم دینى مدنظر است. 
رمضانى با بیان اینکه تشــویق و ترغیب دســتگاه هاى 
خدمات رسانى شهرى و روستایى به کاهش مصارف آب 
و انرژى یکى از اهداف اختصاص دادن پنجمین روز هفته 
صرفه جویى در مصرف آب و برق به «خدمات شهرى و 
روستایى و جلب مشارکت هاى مردمى وخیرین» است، 
ادامه داد: تشویق و ترغیب مردم و خیرین براى سرمایه 
گذارى به منظور توســعه و بهبود زیرساخت هاى تولید 
و انتقال و توزیع آب و انرژى و جلب مشــارکت صنایع و 
صاحبان منابع مالى در انجام مسئولیت اجتماعى در حوزه 
آب و انرژى با اجراى برنامه هاى فرهنگى از دیگر اهداف 

این روز است. 

برگزارى نشست هاى مشترك با مسئولین خدمات شهرى 
و روستایى به منظور ترغیب آنان براى کاهش مصارف آب 
و برق، معرفى و تقدیر از خیرین در حوزه هاى آب و انرژى، 
معرفى طرح هاى اجراشده با مشارکت مردم در رسانه ها 
و یا در قالب بروشور و آگهى تلویزیونى و رادیویى، معرفى 
تجربیات موفق مشــارکت مردم در رســانه ها و انتشار 
همگانى این تجربیات به ویژه در فضاى مجازى از جمله 
فعالیت هایى است که شرکت توزیع برق استان اصفهان 
بنا به گفته مدیر روابط عمومى این شرکت در روز پنجم 

تیر ماه انجام مى دهد. 
رمضانى مى گوید: ششــمین روز از هفته صرفه جویى 
«مدیریت مصرف آب و برق، غــذا، منابع طبیعى و حفظ 
محیط زیســت» نامیده شــده تا بتوان با انجام امورى 
از جمله برپایى ایســتگاه هاى اطالع رســانى و پخش 
پیام هاى هشــداردهنده در سطح شــهرها و روستاها و 
برگزارى میزگرد تلویزیونى با حضور مســئوالن استان، 
سازمان حفاظت محیط زیست و اســاتید دانشگاه هاى 
علوم پزشکى اســتان و... به نوعى به تشریح نقش آب و 
انرژى در امنیت غذایى، تشــریح نقش منابع طبیعى در 
توســعه اقتصادى جوامع و ضرورت حفظ محیط زیست 

بر اى بقا و تداوم تمدن بشرى پرداخت. 
و آخرین روز از هفته صرفه جویى در مصرف آب و برق به 
«اقتصاد و حقوق شهروندى» اختصاص یافته تا با اطالع 
رسانى در خصوص قیمت آب، برق و قیمت تمام شده آنها 
در مقایسه با سایر کشــورها، ارزش اقتصادى آب و برق 

براى مردم تشریح شود. 
رمضانى در ایــن زمینه نیز با بیان اینکه نصب و انتشــار
 پیام هاى مرتبط در اماکن عمومى از جمله فعالیت هایى 
است که در روز هفتم صورت مى گیرد، گفت: در این روز 
قصد داریم با برگزارى میزگردهاى رســانه اى و تهیه و 
انتشار اینفوگرافى و موشــن گرافى در فضاى مجازى و 
فضاى عمومى به تشریح نقش و ارزش اقتصادى کاهش 
مصرف در حفظ منابــع و جلوگیــرى از آلودگى محیط 
زیست، لزوم رعایت قانون از سوى همگان، اطالع رسانى 
در خصوص انواع جرایم و تخلفات در بخش آب و برق و 
تشریح و تدوین راهکارهاى رفع موانع حقوقى و قانونى در 

اجراى طرح هاى آب، فاضالب و انرژى بپردازیم.  
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
در ادامه ضمن توصیه مشترکین این شرکت به مدیریت 
و صرفه جویى در مصرف برق گفت: ســرویس به موقع 
تجهیزات سرمایشى، روشــنایى و سایر تجهیزات برقى، 

نصب ســایبان روى کولرها به منظور جلوگیرى از تابش 
مستقیم نور آفتاب، استفاده بهینه و حداکثرى از روشنایى 
طبیعى در روز، تنظیم ترموســتات کولر در دماى آسایش 
(25 درجه) و استفاده از وســایل برقى با برچسب انرژى 
A  از جمله مواردى است که نقش بســزایى در کاهش 

مصرف برق دارد. 
رمضانى همچنین تأکید کرد: عدم اســتفاده از وســایل 
پرمصرف در ســاعات اوج مصرف و به کارگیرى آن در 
ساعات اولیه صبح عالوه بر کاهش هزینه برق مصرفى، 

باعث پایدارى شبکه هاى برق مى شود.

مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق استان اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» تشریح کرد

دستورالعمل هاى اجرایى هفته صرفه جویى در مصرف آب و برق

مرضیه غفاریان

پل خواجو و همچنان 3متر نقض حریم
ســاختمانى که ســال گذشــته در حریم منظرى 
پل خواجو اصفهان قد علم کرده و از ســوى مراجع 
قضایى دســتور توقف گرفتــه بود، با اســتناد به 
حق مکتســبه رفع توقف شــد. اتفاقى که از نگاه 
کارشناســان، با مخــدوش کردن منظــر یکى از 
بى بدیل ترین آثــار تاریخى ایــران، حقوق عامه را 

ضایع خواهد کرد.

ارتفاع بناها در حریم درجه یــک پل هاى تاریخى 
اصفهان، 12 متر است؛ به گفته شهردارى منطقه 3 
اصفهان، مجتمع مسکونى یاد شده، چهار طبقه بر 
روى پیلوت(همکف) است که گرچه از حریم درجه 
یک، خارج اما با احتساب طبقات و همکف، با ارتفاع 
بیشتر از 15 متر درست در کریدور دیدارى و منظر پل 

تاریخى خواجو...
در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مصاف ذوب آهن اصفهان و آلومینیوم اراك، فردا در فوالدشهر

فرار به سوى  پیروزى
هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
روز جمعه 4 تیرماه با برگزارى 5 دیدار آغاز مى شود که در یکى از این 
رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر میزبان 

تیم آلومینیوم اراك است.
نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ برتر که پس از برگزارى...
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جانشین پلیس راهور ناجا گفت: مدیریت سرعت ترافیک 
یکى از مباحث مهمى است که پلیس در حال کار کردن 
روى آن است. هم در محور هاى برون شهرى و جاده هاى 
مواصالتى و هم در محور ها و معابر درون شهرى بحث 
مدیریت سرعت ترافیک جزو مباحث مهمى است که ما 

آن را جلو مى بریم.
سردار تیمور حسینى درباره علت باال بودن خسارت هاى 
مالى ناشــى از تصادفات در معابر شــهرى و جاده هاى 
مواصالتى کشور گفت: این موضوع یک بحث کارشناسى 
مفصلى را مى طلبد. من تصور مى کنم در این خصوص 
نیازمند این هستیم که عوامل مختلف را ریشه یابى کنیم 

و دالیل وقــوع تصادفات را در بعد مهندســى ترافیک، 
آموزش، اجراى مقررات، رفتار هاى ترافیکى بررســى 
کنیم. هــر کدام از ایــن ابعاد جاى بحث گســترده اى 

دارد.
وى درخصوص تأثیر اسلوب طراحى گاردریل ها و معابر بر 
حجم تصادفات رانندگى گفت: اولین نکته اى که در این 
رابطه من بر روى آن تأکید دارم مسئله مهندسى ترافیک 
است. تمام مواردى که مشاهده مى کنیم و در ذهن داریم 
در بحث مهندسى ترافیک تعریف مى شود. وقتى من این 
ادعا را مطرح مى کنم که مهندسى ترافیک در کشور ما 

ایراد دارد به همین مسائل بر مى گردد.

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى در جلسه 
هیئت دولت با بیان اینکه جمهوریت یک مقدار آسان تر 
از اسالمیت است، یادآور شد: جمهوریت آسان تر است 
چون مى توان مردم را در آن شــریک و سهیم کرد. در 
جمهوریت اگر بتوانیم 50 درصد مردم را شریک کنیم 
یک کار حداقلى است. اگر 70 درصد مردم شریک شوند 
نقطه قابل قبول است و اگر 90 درصد شریک شوند به 
نقطه اوج رســیده ایم. ما در انتخابات و جمهوریت باید 
فضا را باز کنیم و مردم را در آغوش بگیریم. طرد کردن 

مردم که هنر نیست.
وى اضافه کرد: اینکه 50 درصد یــا 30 درصد از مردم 

که عالقه به تفکــر و جناحى دارند نباشــند چه هنرى 
است؟ 

رئیــس جمهــور در ادامه تأکیــد کــرد: اینکه غصه 
مى خوریم چرا مشــارکت 48 درصد شــده و مثًال 58 
درصد نشــده یعنى مردم و صندوق رأى مهم هستند و 
تأثیر دارند وگرنه بخاطر این موضوع غصه نمى خوردیم. 
مشارکت 48 درصدى تنها باید یک بار در تاریخ باشد و 
تکرار نشود. از نظر من روشن است که مشکل چه بوده 
اما به هر حال محققان و جامعه شناسان و سیاستمداران 
باید بنشینند و بگویند که اگر مثًال این سه مشکل نبود 

مشارکت بیشتر مى شد.

مهندسى ترافیک در کشور ما 
ایراد دارد

طرد کردن مردم 
هنر نیست

کنکور 2 بار در سال 
برگزار مى  شود

بر اساس مصوبه  شوراى عالى    تسنیم|
انقــالب فرهنگــى از ســال 1402 در پذیرش 
دانشگاه ها ســهم ســابقه تحصیلى 60 درصد و 
سهم کنکور دروس تخصصى 40 درصد خواهد 
بود. در کنکورسراســرى دروس تخصصى و در 
سوابق تحصیلى دروس عمومى مورد ارزیابى قرار 
مى  گیرد. همچنین امتحان کنکور براى دروس 
تخصصى دو بار در ســال برگزار مى شود و نتایج 
امتحانى که از لحاظ سوابق تحصیلى و اختصاصى 
کنکور سراسرى گرفته مى شود تا دو سال اعتبار 

خواهد داشت. 

کاهش سن بازنشستگى 
عضو هیئت مدیره سازمان تأمین    ایسنا|
اجتماعى با بیان اینکه ماهانه 17 هزارمیلیارد تومان 
بابت مستمرى مى پردازیم گفت: در دنیا وقتى سن 
امید به زندگى افزایش مى یابد سن بازنشستگى 
هم باال مى رود اما ما در ایران خالف جهت حرکت 
کرده ایم و سن بازنشستگى کاهش یافته و به 52 

سال رسیده است.

به تعویق کنکور 
فکر نمى کنیم

وزیر علوم در خصــوص امکان    ایسنا|
تعویق زمان برگزارى آزمون هاى ملى اظهار کرد: 
ما به هیچ عنوان بدون توجیه بهداشــتى تعویق 
آزمون ها را قبول نمى کنیم برنامه ما این اســت 
تمامى آزمون هاى ملى از جمله آزمون کارشناسى 
ارشــد و کنکور در موعد مقرر برگزار شوند؛ مگر 
اینکه شرایط بهداشتى به گونه اى باشد که مجبور 

به تعویق این آزمون ها شویم. 

استفاده افراطى از منابع
  ایسنا| عیسى کالنترى، رئیس سازمان 
حفاطت محیط زیســت ضمن اشاره به وضعیت 
آب کشور گفت: امروز براى حفظ محیط زیست 
کشــور باید از آب حفاظت کنیم. متأسفانه ما در 
بخش آب و حفاظت از محیط زیست کشور خوب 
عمل نکرده ایم. ما حق داریــم تا 40 درصد از آب 
تجدیدپذیر استفاده کنیم اما هنوز هم بیش از 100 
درصد از این منابع استفاده مى کنیم که این مسئله 
باعث از بین بردن ریشــه محیط زیست در آینده 

خواهد شد.

جداول خاموشى ها 
احتمالى است

روابط عمومى و امور بین الملل    تسنیم|
شرکت توانیر در پى انتشار برخى اخبار در رسانه ها 
در خصوص جداول خاموشــى هــا، اطالعیه اى 
صادر کرد. در این اطالعیه آمده اســت: جداول 
خاموشى هاى منتشر شده توسط شرکت هاى توزیع 
نیروى برق در سراسر کشور احتمالى است. به این 
معنا که در صورت رعایــت راهکار هاى مدیریت 
مصرف، ساعات اعالم شــده در جداول مذکور، 
اجرا نخواهد شد همانطور که خوشبختانه جداول 
خاموشى هاى احتمالى اعالم شده در روز هاى اخیر 

اجرا نشده است.

رفع توقیف 
«کاناپه» و «رستاخیز»؟

فقط چند روز بعد از انتخاب    سینماروزان|
آیت ا... ابراهیم رئیســى به عنــوان رئیس دولت 
سیزدهم، روزنامه اصالح طلب «اعتماد» خبرى 
داده درباره احتمال رفع توقیف دو فیلم «کاناپه» 
و «رستاخیز» در دولت جدید. «کاناپه» کیانوش 
عیارى بخاطر استفاده از کاله گیس براى زنان در 
نماهاى داخلى گرفتار توقیف شده و «رستاخیز» 
احمدرضا درویش هم به دالیل مختلف و ازجمله 
نمایش تصویر حضرت ابوالفضل(ع) گرفتار توقیف 

شده است.

دیدار دوم
ســید ابراهیــم رئیســى، رئیــس    ایسنا|
جمهورى منتخب با حضور در دفتر رئیس جمهورى با 
حجت االسالم حسن روحانى دیدار و گفتگو  کرد. این 
دومین دیدار حســن روحانى و ابراهیم رئیســى بعد از 
انتخابات 28 خرداد و انتخاب رئیســى به عنوان رئیس 

جمهور چهار سال آینده کشور است.

رئیسى پاى شعارش بماند
محمد مهاجرى، تحلیلگر اصولگرا     خبر آنالین |
در پاسخ به این پرســش که آیا دولت رئیسى مى تواند 
اعتماد از دست رفته عمومى را بازگرداند، گفت: اگر آقاى 
رئیسى و دولتش بتواند اوضاع اقتصادى را درست کند 
و سفره مردم گشوده شود، اعتماد برمى گردد. از سوى 
دیگر اگر بتواند آزادى هاى اجتماعى و سیاسى را برقرار 
کند بازهم این اعتماد بازمى گردد امــا اگر نه، تکلیف 

روشن است.

واکنش به 
توقیف دامنه  سایت ها

  عصر ایران| ســخنگوى نمایندگــى دائمى 
ایران در سازمان ملل در واکنش به توقیف دامنه برخى 
وبسایت هاى ایرانى توســط آمریکا، آن را تالش براى 
محدودسازى آزادى بیان تلقى کرد. اظهارات شاهرخ 
ناظمى در پى این مطرح مى شود که دولت آمریکا روز 
سه شنبه دامنه وبسایت شــبکه خبرى پرس تى وى، 
وابسته به صدا و ســیماى جمهورى اسالمى ایران را 
توقیف کرد. همچنین دامنه وبســایت هاى «العالم» و 

«المسیره» نیز توسط آمریکا توقیف شده است.

توصیه معنادار سیدحسن
حجت االسالم و المسلمین سیدحسن    جماران|
خمینى در مراسم تجدید میثاق مسئوالن عالى قضایى 
با آرمان هــاى امام (ره) گفت: من به حل مشــکالت 
امیدوارم، امــا بیش از آن بــه خــروج از منیت ها که 
شکاف ها و تلخ کامى ها را در جامعه پدید آورده است، 
امیدوارم. با شــناختى که از آقاى رئیسى دارم، ویژگى 
بزرگ او این است که ان شاءا... هیچ منیت و فردمحورى 

و خودخواهى در دولت جدید نباشد.

زنى که طالبان را 
به چالش مى کشد

به نوشــته یکى از کاربران     اعتماد آنالین |
شبکه هاى اجتماعى، «سلیمه مزارى»، فرماندار یک 
شهرستان کوهستانى و صعب العبور در بلخ، سال 59 در 
تهران متولد شده و فارغ التحصیل جامعه شناسى دانشگاه 
خوارزمى است؛ سلیمه این روزها در خط مقدم مبارزه با 
طالبان است: «تا زنده باشم مى جنگم. اگر دیدید به دست 

طالبان افتادم تیربارانم کنید.»

فیلترینگ هدف ما نیست
   خبر آنالین | دادستان کل کشور گفت: وقتى 
در ارتباط با مدیریت فضاى مجازى صحبت مى کنیم 
برخى بحث فیلترینگ را مطرح مى کنند که اصًال هدف 
ما نیست. حجت االسالم محمدجعفر منتظرى افزود: با 
بخش گسترده اى از مسئله قمار و قمار بازى در فضاى 

مجازى برخورد کرده ایم.

مى روند سراغ تتمه باغ ها؟
مهدى چمران، منتخب شوراى     برترین ها |
شهر تهران که در روز هاى آینده کار خود را در این شورا 
آغاز خواهد کرد، در نشستى خبرى گفت: «در مورد باغات 
حتماً در قانون تجدیدنظر مى کنیم چرا که جلوى ساخت 
و ساز را گرفتند، در سال 99 یک پروانه باغ صادر نشده 
است و اینگونه نمى شود پیش رفت.» با صحبت هاى 
مهدى چمران برخى گمانه زنى مى کنند که قرار است 
دوباره روال قدیم از سر گرفته شود و به باقیمانده باغ هاى 
تهران هم چوب حراج زده شود. شیوه اى براى تأمین مالى 
شهردارى و البته با آسیب جدى به فضاى زندگى در شهر. 

خبرخوان

روستاییان خبر از ماجرایى عجیب در یکى از روستاهاى 
استان قزوین مى دهند. قطع شبانه درختان براى استفاده 
در تجارت غیرقانونى چوب، آن هم در باغ ها و جنگل هاى 
شخصى مردم. جنگل دزدهایى که در شب تاریک درختان 
روستایى ها را قطع مى کنند و در روز روشن چوب هاى 
بریده شده را در کنار جاده قزوین به همدان مى فروشند. 
چوب دزدهایى که برخى مى گویند فعالیتشان متوقف شده 
است، اما هنوز هم در طول روز تعداد زیادى کامیون و وانت 
فروش چوب و الوار در حاشیه این جاده مشاهده مى شود.

برخى اهالى روستاى سیراب شهر آب گرم شهرستان آوج 
استان قزوین مى گویند که از اواخر پاییز سال گذشته هر 
زمانى که به امالك شخصى خود مراجعه مى کنند، با بریده 
شدن تعدادى از درختان میوه باغات یا درختان غیرمثمر 
جنگل هاى شــخصى خود مواجه مى شوند. اتفاقى که 
ظاهراً در روســتاهاى مجاور ســیراب نیز رخ مى دهد و 
مردم محل معتقدند این درخت ها توسط برخى از اهالى 
همین منطقه، شب ها به طور مخفیانه بریده مى شود و در 
طول روز تنه درختان بریده شده به راحتى در حاشیه جاده 

فروخته مى شود.
تجارت چوب، تجارتى مرسوم در منطقه آب گرم استان 
قزوین محسوب مى شود و بســیارى از روستاییان این 
منطقه، اساسًا در بخشى از امالك شخصى خود به جاى 
کاشتن درخت میوه، اقدام به کاشت درختان غیرمثمرى 
از جمله تبریزى، صنوبر، ســپیدار، بیــد و کبوده کرده 
اند و نام این بخش از امالك شــخصى شــان را جنگل 
گذاشته اند؛ جنگل هایى مصنوعى که هدف از ایجاد آنها، 

فروش چوب درختانشان است.
اما ماجرا از جایى جالب مى شود که برخى اهالى روستاى 
سیراب تعریف مى کنند که در ماه هاى اخیر چند مرتبه 
پیش آمده اســت که وقتى براى سرکشــى به باغ ها و 
جنگل هایشان مراجعه کرده اند با تنه بریده شده درختان 

غیرمثمر یا حتى درختان میوه خود مواجه شده اند.
روایت این ماجرا را چند تن از اهالى روســتاى ســیراب 
تعریف کردند و تأکید داشتند که این اتفاق در روستاهاى 
مجاور نیز رخ مى دهد و با وجود اینکه برخى چوب دزدها 
شناســایى شــده اند، اما آنها هنوز هم ضمن تعدى به 

زمین هاى شخصى دیگران، بخشــى از درختان آنها را 
مى برند و آن را در گوشه اى از قسمت زراعى روستا پنهان 

مى کنند تا به موقع بار وانت کنند.
البته ظاهراً این چوب دزدها براى اینکه لو نروند، در کنار 
درخت هایى که شــبانه از زمین هاى دیگران مى برند، 
روزانه تعدادى درخت هم از افــراد مختلف مى خرند تا 
اگر مورد پرس و جوى اهالى قرار گرفتند، توجیه داشــته 
باشند که کارشــان قانونى اســت و همه چوب هایى را 
که مى فروشــند مربوط به درختانى است که از دیگران 

خریدارى کرده اند.
این توجیه اما نه روستاییان را قانع کرده است و نه دستگاه 

قضایى را؛ زیرا اخیراً یک نفر از اهالى روســتاى سیراب 
در این زمینه محکوم شــده اســت اما  این فرد با وجود 
محکومیت بدون اینکه جریمه حدوداً 40 میلیونى تعیین 
شده توسط دادگاه را بپردازد، به خارج از روستا رفته است. 

اهالى روستاى سیراب و البته سایر روستاییان این منطقه 
در باغ هاى شخصى خود درختان مثمر هم دارند. اما در 
ماه هاى اخیر جنگل دزدها حتى بــه باغ هایى که در آن 
درختان میوه وجود دارد نیز تعدى کرده اند و بدون اجازه 
صاحبان باغ ها، درختانشان را براى فروش چوب بریده اند.

بخش زیادى از باغداران سیراب در شهرهاى دیگر زندگى 
مى کنند و فقط زمین ها و باغات آبا و اجدادى شان را در 

این روستا حفظ کرده اند. رسیدگى به باغ هاى این افراد 
نیز عمدتاً برعهده کارگرانى قرار دارد که ساکن سیراب یا 
روستاهاى اطراف هســتند. این کارگران البته عمدتاً در 
طول روز در باغ ها و جنگل هاى سیراب فعالیت مى کنند 
و هیچ گاه دزدیده شدن چوب ها در طول شب را از نزدیک 

مشاهده نکرده اند.
جنگل دزدها نیز با وجود اینکه یک نفرشــان به دادسرا 
احضار شده است، همچنان با خیال راحت مشغول کارشان 
هستند و بخشى از درختان بریده شده را به کارگاه هاى 
تولید الوار و بخش دیگرى را به کارگاه هاى تولید زغال 

مى فروشند و پول خوبى از این کار به جیب مى زنند.

جنگل دزدى در قزوین!

یادتان هســت مجرى یکى از برنامه هــاى تلویزیونى 
در اشــتباه عجیبى که چندى پیش داشــت، تولد پرویز 
مشــکاتیان را تبریک گفته و براى او آرزوى سالمتى و 
طول عمر کرده بود در حالى که پرویز مشکاتیان، آهنگساز 
و نوازنده ســنتور و یکــى از تأثیرگذارترین چهره هاى 
موسیقى ایرانى، در شهریور 1388 دار فانى را وداع گفته 

است.
حتماً یادتان هســت که همین مجرى براى جمع کردِن 
این اشتباه و فرار از هجمه ها، جلوى دوربین آمد و چشم 
در چشم مخاطب، مى خواست که اشتباهش را الپوشانى 
کند! محمد اســکندرى، مجرى این برنامه که از شبکه  
«شما»  پخش مى شود، به جاى عذرخواهى تالش کرد تا 

ماجرا را توجیه کند.
اسکندرى پس از اشــتباهى که مرتکب شــده بود، به 
مخاطبان گفت: «آیین مشکاتیان عزیز هم که خب خوب 
سنتور مى زند و راه پدر را ادامه مى دهد، برایش سالمتى 
آرزو کردم. ولى خب براى استاد پرویز مشکاتیان چطورى 
ســالمتى آرزو کنم، در حالى که از پیش ما پر کشیده و 

رفته.»
این توجیه آقاى مجرى ثابت کرد که او در بیان گفته هایش 
حتى زحمت یک جستجوى ســاده در گوگل را به خود 
نمى دهد. اسکندرى نمى دانست که آیین مشکاتیان فرزند 
پرویز مشکاتیان در حال حاضر نوازنده سازهاى کوبه اى 
است و در بیشتر کنسرت هایى که حضور داشته، یا تنبک 

یا مجموعه اى از سازهاى پرکاشن را نواخته است.

چنین اشتباه هایى باعث نشــد محمد اسکندرى از این 
برنامه کنارگذاشــته  شــود حتى براى مدتى! حاال و در 
تازه ترین اشتباه، محمد اسکندرى در توصیف موسیقى 
لرســتان، کیهان کلهر را به عنوان یکــى از نوازندگان 
کمانچه  لرســتانى معرفى کرد! این مجرى و تهیه کننده  
این برنامه و نویســنده اش اگر کوچک ترین آشــنایى با 
موسیقى ایرانى و البته اجراهاى کیهان کلهر داشتند، حتمًا 

مى دانستند که کیهان کلهر اهل لرستان نیست.
شاید این اشتباه در ظاهر کوچک به نظر برسد، اما براى 
برنامه اى که ادعاى تخصصى بودن در عرصه موسیقى 
دارد، قابل پذیرش نیست.   محمد رژدام، تهیه کننده این 
برنامه تلویزیونى در شبکه «شما»، چندى پیش محمد 
اسکندرى را به عنوان یکى از بهترین مجریان تلویزیون 

معرفى کرده بود.

پیش بینى مى شــود اینترنت ماهواره اى استارلینک که از 
سوى طرح اسپیس ایکس ایالن ماسک هدایت مى شود 
تا ماه سپتامبر (شهریور-مهر) بتواند پوشش جهانى پایدار 
داشته باشد اما پس از آن نیاز به تأییدیه هاى نظارتى خواهد 

داشت.
«جووانى شاتول»، مدیر ارشد اجرایى و رئیس هیئت مدیره 
اســپیس ایکس در یک کنفرانس فنــاورى گفت: «ما با 

موفقیت 1800 ماهواره مســتقر کرده ایم. زمانى که همه 
این ماهواره ها به مدار عملیاتى خود برسند پوشش جهانى 
پایدار خواهیم داشت که احتماًال در بازه زمانى ماه سپتامبر 

خواهد بود.»
با این حــال وى تأکید کرد: «پــس از آن مــا وارد روند 
وضــع مقــررات خواهیم شــد کــه باید به هر کشــور 
مراجعه کنیم و بــراى ارائه خدمــات مخابراتى تأییدیه 

بگیریم.»
شاتول گفت استارلینک قصد دارد 12 هزار ماهواره با هزینه 
تقریبى 10 میلیارد دالر مستقر کند و در حال حاضر خدمات 

بتا را در 11 کشور ارائه مى دهد.
مدیرعامل شرکت اســپیس ایکس در ماه مارس گذشته 
نیز در پاســخ به یک کاربر ایرانى در توییتر درباره اینترنت 
ماهواره اى و امکان دسترسى ایرانیان به آن گفت تا جایى 

که بتواند حمایت مى کند. 
اینترنت ماهواره اى استارلینک یک شبکه اینترنت جهانى 
است و براى سرویس دهى به هیچ منطقه جغرافیایى خاصى 
محدود نمى شود. به کمک این سیســتم جدید، سرعت 
انتقال داده ها بین 50 تــا 150 مگابیت در ثانیه خواهد بود 
و زمان تأخیر براى دریافت پاسخ ها نیز به حدود 20 تا 40 

میلى ثانیه مى رسد.

امسال رقم قرارداد بازیکنان فوتبال به شکل چشمگیرى 
افزایش پیدا کرده است.

سال گذشته رقم بازیکنان در بازار جهش عجیبى داشت. 
مثًال بعضى از بازیکنان که قبًال دو تا سه میلیارد قرارداد 
بسته بودند وقتى رقم بازیکنان جدید را دیدند رقم قرارداد 
خود را باالتر بردند. چند مورد در اســتقالل و پرسپولیس 
اتفاق افتاد. مثًال وریا غفورى قرارداد قبلى اش را که سه 
میلیارد بود فسخ و قرارداد شش میلیاردى بست. به همین 
علت مهدى قائدى هم در طول فصل تأکید کرد باید رقم 
قراردادش افزایش پیدا کند. به همیــن دلیل در نهایت 
موفق شد 1/5 میلیارد تومان اضافه تر از قراردادش بگیرد. 
در پرسپولیس هم احمد نوراللهى و دو سه بازیکن دیگر 

دست به همین کار زدند.
در واقع مدیران باشــگاه ها بدون توجه به مخاطراتى که 
افزایش رقم قرارداد بازیکنــان جدید ایجاد مى کند، اقدام 
به امضاى قراردادها کردند. آنها ظاهراً خبر نداشتند خیلى 
زود بازیکنان قدیمى تیم متوجه این افزایش ها مى شوند 
و مى خواهند رقم خود را باال ببرند. با این پیش زمینه حاال 
تصور کنید در نقل و انتقاالت امسال چه اتفاقى رخ مى دهد. 
از همین حاال بحث درباره 10 میلیارد و 15 میلیارد و حتى 
25 میلیارد تومان است. البته که در فصل جارى لیگ هم 
قرارداد باالى 10 میلیارد داریم که از نظر همه عجیب است 
ولى اگر مدیریت درستى روى مسائل مالى صورت نگیرد، 
امسال این رقم ها و پرداخت آن در لیگ عادى خواهد شد. 

 در حالى که انتشــار خبرهایى در مورد قیمت 200 هزار 
تومانى واکســن کروناى برکت که توسط شرکت هاى 
زیرمجموعه ســتاد اجرایى فرمان امام(ره) ساخته شده، 
در شبکه هاى اجتماعى خبرساز شده است، حجت نیکى 
ملکى، رئیس مرکز اطالع رسانى و روابط عمومى این ستاد 
در واکنش به این خبر در توییتر خود نوشت: هنوز قیمت 
واکسن هاى ایرانى نهایى نشده است و فقط على الحساب 
200هزار تومان تعیین شــده است. این قیمت هاى على 
الحســاب در رابطه با تمام واکسن هاى ایرانى است و نه 
فقط برکت. هزینه تأمین سینوفارم و بهارات که تکنولوژى 

شبیه به برکت دارند براى کشور 330 تا 386هزار تومان 
است. این قیمت براى سینوفارم و بهارات در شرایطى است 
که امکان تأمینش وجود داشته باشد که متأسفانه انجام 

چنین کارى هم خیلى سخت است.
ملکى با اشــاره به اینکه تمامى واکســن هاى کروناى 
خارجى غیر از آســترازنکا از واکســن برکــت گران تر 
هستند، افزود: به دروغ نوشته اند که واکسن هاى ایرانى 
گران ترین واکســن ها هســتند و این در شرایطى است 
که غیر از آسترازنکا همه واکســن هاى دیگر از ایرانى ها 

گران تر هستند.

سریال اشتباهات عجیب و غریب مجرى تلویزیون

کیهان کلهر، لرستانى شد!

اینترنت ماهواره اى، احتماالً تا 3 ماه دیگر

پیشنهادهاى نجومى در لیگ که باورتان نمى شود

« برکت»؛ على الحساب 200هزار تومان
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زخِم یک خرس
 بر سرِ یک جوان

خرس قهـوه اى به جوان 28 سـاله در دامنه کـوه دنا در 
شهرستان سمیرم حمله کرد. محمد عباسى، رییس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم گفت: یکى از 
عشایر منطقه پادناى سمیرم که به همراه گله گوسفندان 
به دامنه کوه رفته بود، با خرس قهوه اى روبه رو و پس از 
درگیرى با این حیوان، دچار جراحت از ناحیه سر و سپس، 
به بیمارستان منتقل شد. منطقه حفاظت شده دنا زیستگاه 

خرس قهوه اى است.

نصب الکتروپمپ 
عملیات نصب یک عدد الکتروپمـپ 11 کیلو وات و 
اتصال به لوله آبرسانى قطر 100 میلى مترى خیابان 
کاخ توسـط امورآبفاى منطقه 4 اصفهان انجام شـد. 
این اقدام بـا هدف تقویـت فشـار آب در خیابان کاخ 
واقع در بلوار جى غربى جهت تامین آب شرب و افت 
فشار در این منطقه در دسـتورکار قرارگرفت. گفتنى 
است این عملیات پس از هماهنگى و اخذ مجوزهاى 
الزم، نسـبت به حفارى محل مورد نظـر با همکارى 
اکیپ حوادث آبفا منطقه انجام شد. شایان ذکر است 
این عملیات حدود 8 ساعت و بدون هیچ گونه قطعى 

آب به طول انجامید.

رفع مشکل فشار آب 
با اتصال لوله آبرسانى خیابان حسین آباد به لوله ازبست 
خیابان شهداى رهنان مشکل افت فشار آب رهنان رفع 
شـد. به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه 3، عملیات 
اتصال خط لوله پلی اتیلن 160 میلى متر خیابان حسین 
آباد به لوله آزبسـت 150 خیابان شهداي محله رهنان با 
عبور از عرض خیابان، جهت رفع مشـکل افت فشـار و 
قطعی آب اجرایى شد. با این عملیات مشکل افت فشار 

آب رهنان مرتفع شد.

سد «گاوُخفت»
  آبگیرى شد

فرماندار فریدونشهر در غرب استان اصفهان از آبگیرى 
سـد خاکى « گاو ُخفت » در مناطق عشـایر نشـین این 
خطه بـا ظرفیت یـک میلیـون و 400 هـزار مترمکعب 
آب خبـر داد. رضـا صفـرى افـزود: با بهـره بـردارى از 
این سـد، آب آشـامیدنى بیش از 80 خانوار عشـایرى و 
دام هایشـان تامیـن و افزون بـر 200 هکتـار از اراضى 
دیـم و زمین هاى پایین دسـت سـد قابل کشـت شـده 
اسـت. فرماندار فریدونشـهر حجم ورودى ساالنه روان 
آب ها به سـد گاوخفت را  در فصول پربـارش 4 میلیون 
مترمکعـب تخمیـن زد و گفت : براى سـاخت این سـد

 150 میلیارد ریـال از محل اعتبارات ملى سـازمان امور 
عشایرى هزینه شده است.

میدان برازنده 
ساماندهى مى شود

مدیر منطقه 7 شـهردارى اصفهان گفت: سـاماندهى 
میدان برازنده در دسـتور کار پروژه هاى 1400 منطقه 
قرار دارد. على اصغر شاطورى در گفت و گو با خبرنگار 
ایمنا، با اشـاره به پروژه هاى در حال انجام این منطقه، 
اظهار کرد: احداث پاتوق هاى محلى در محالت منطقه 

هفت یکى دیگر از پروژه هاى سال جارى است.

به روزرسانى شبکه مخابراتى
در راسـتاى ارتقا تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور 
برگردانـدن تجهیـزات انتقـال در مرکز دره کاشـان 
صـورت خواهد پذیرفت. بـه گـزارش  روابط عمومى 
مخابـرات منطقه اصفهـان، در اثر ایـن عملیات کلیه 
ترافیک هـاى موبایـل - دیتا و سـوئیچ از سـاعت 9 
الـى 11 و13الـى 15 (در دو بـازه زمانـى هرکـدام به 
مدت 2 سـاعت احتمال قطعى و یک سـاعت احتمال 
اختالل) در تاریخ شـنبه مـورخ 05 /04 /1400 جهت 
برگردان تجهیزات انتقال در مرکز دره کاشان مواجه 

خواهند شد.

خبر

مدیرکل حفاظــت ُمحیط زیســت اصفهان با اشــاره به 
خشکســالى و کمبود آب در مناطق تحت مدیریت محیط 
زیست گفت: اگر امسال همه ُمحیط بان باشیم مى توانیم از 
ُمعضل بزرگ خشکسالى که حیات وحش منطقه را تهدید 

مى کند، عبور کنیم.
ایرج حشمتى با اشاره به خشکسالى و کمبود آب و علوفه در 
مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان اظهار داشت: 
امسال، سال خشکى را براى تمام مناطق تحت پوشش بدلیل 
کم بارشى در پیش رو داریم و گونه آسیب پذیر آهو با توجه به 
فصل زایمانش در معرض خطر جدى است به همین خاطر 
هم به حاشیه مناطق محیط زیست و مزارع هجوم مى آورد.

مدیرکل محیط زیست اســتان افزود: تالش حیات وحش 
براى یافتن آب و علوفه، کار محیط بانان را سخت تر مى کند.

حشمتى تصریح کرد: اگر همه محیط بان باشیم مى توانیم از 
معضل بزرگ خشکسالى را که به آن دچار شده ایم براحتى 

عبور کنیم.
پیش از این، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
در باره تبعات خشکسالى و مخاطرات ناشى از خروج وحوش 
از مناطق خود در فصل زایمان آنها، به مدیران مرتبط استان 
و مردم بخصوص ساکنان روستاهاى اطراف مناطق تحت 
مدیریت و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست هشدار 

داده بود.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار 
اعضاى شوراى قضایى اســتان هم زمان با فرارسیدن 
هفته قوه قضاییه، انتخابات 28 خرداد را ارزشمند و باشکوه 
دانست و گفت: انتخابات امسال مشابه جنگى تمام عیار 
بود که مردم حماسه ســاز ایران اسالمى بار دیگر پیروز 
این میدان بودند و با حضور پر شور و شکوهمندشان پاى 
صندوق هاى رأى تصورات، نقشه ها و برنامه ریزى هاى 

دشمنان را نقش بر آب کردند.
نماینده ولى فقیه در استان وامام جمعه اصفهان با اشاره 
به اینکه برخى قوانین نیازمند اصالح است گفت: پاره اى 
از قوانین نیازمند بازنگرى و اصالح دارد و ضروریست با 

احصاء آن در دستور کار دولت جدید و مجلس قرار گیرد.
امــام جمعــه اصفهــان همچنیــن افزود: هــدف از 
اعمــال حــدود و تعیین مجــازات در اســالم اصالح 
و تربیــت و تأدیــب مجرم اســت و اگر ایــن مهم به 
درســتى اجرا نشــود نمى توان انتظار اثرگذارى آن را 

در جامعه داشت.
آیت ا... طباطبایى گفت: شایســته است قضات شریف 
بر همین اساس و با در نظر گرفتن میزان بازدارندگى در 
تعیین احکام کیفرى و مجازات ها اقدام کنند، به گونه اى 
که در عین اجراى دقیق و صحیح قانون از کســى حقى 

ضایع نشود و افراط هم صورت نپذیرد.

انتخابات امسال 
مشابه جنگى تمام عیار بود 

خشکسالى است
همه ُمحیط بان باشیم

نخستین شب شــعر زمزم رضوى با محوریت اهمیت و 
قداست آب، امروز سوم تیرماه، از ســوى شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان برگزار مى شود. 
این شب شعر را شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با همکارى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان، 
سازمان جهادکشــاورزى و بانک مســکن اصفهان به 
مناسبت میالد مســعود ثامن الحجج حضرت على بن 
موسى الرضا (ع) و در ســومین روز از هفته صرفه جویى 

در مصرف آب برگزار مى کند. شب شعر زمزم رضوى با 
حضور شاعرانى از سراسر کشور در مرکز تحقیقات جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان واقع در عمارت صارم الدوله 
برگزار مى شود. پس از اعالم فراخوان نخستین شب شعر 
"زمزم رضوى" در اردیبهشت ماه  امسال، بیش از 70 اثر 
از 46 شاعر، در قالب شعر کالسیک و نو به دبیرخانه رسید.

در نخستین شب شعر ”زمزم رضوى“ از 8 اثر برگزیده تقدیر 
و مجموعه آثار برتر به صورت کتاب منتشر خواهد شد .

 شب شعر زمزم رضوى امروز برگزار مى شود

جارى نبودن آب در زاینده رود منجر به خشک شدن کامل 
چاه هاى فلمن شده است.

مدیر مرکــز پایش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
شرکت آبفاى استان اصفهان به شایعاتى که در فضاى 
مجازى در خصوص آلوده بودن آب چاه هاى فلمن منتشر 
شده است اشاره کرد و گفت: امسال آبدهى تمام چاه هاى 
فلمن در حاشیه زاینده رود به صفر رسیده و از مدار بهره 

بردارى خارج شده اند.
فهیمه امیرى افزود: این که گفته مى شود پساب نیروگاه 
برق اسالم آباد وارد چاه هاى فلمن شــده و آن را آلوده 
کرده است صحت ندارد زیرا اوًال این نیروگاه پایین تر از 
چاه هاى فلمن واقع شــده و پســاب آن وارد رودخانه 
نمى شود، ثانیاً چاه هاى فلمن به طور کلى خشک شده و 

آبى براى استحصال ندارد.

وى با بیان این که آب مورد نیاز 57 شهر و 380 روستاى 
استان از تصفیه خانه آب بابا شیخعلى تامین مى شود گفت: 
کیفیت آب شرب و حفظ سالمت شهروندان خط قرمز 
آبفاى استان اصفهان اســت و به همین دلیل آب توزیع 
شده در شبکه آبرسانى اصفهان بزرگ به صورت مستمر 

مورد پایش و آزمایش قرار مى گیرد.
مدیر مرکــز پایش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
شرکت آبفاى استان اصفهان با اشاره به این که هیچ گونه 
موارد ابتال به بیمارى هاى گوارشى از طریق آب شرب از 
سوى مرکز بهداشت اســتان گزارش نشده است افزود: 
همانگونه که بارها اعالم کرده ایم، آب موجود در شبکه 
آبرسانى 98 شهر و 948 روســتاى تحت پوشش آبفاى 
استان اصفهان کامًال سالم است و نیاز به جوشاندن و یا 

تصفیه مجدد ندارد.

چاه هاى فلمن کامالً خشک شده است

ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون هاى تخصصى مجلس 
شوراى اسالمى در سال دوم فعالیت شان مشخص شد و 
چهار نماینده از استان اصفهان نیز در جمع هیأت رئیسه 

این کمیسیون ها حضور دارند.
اعضاى هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس یازدهم در اجالسیه دوم انتخاب شدند.

عباس مقتدایى، نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى که در ســال اول مجلس یازدهم هم 
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
بود، بار دیگر مورد اعتماد اعضاى کمیسیون قرار گرفت 

و به عنوان نائب رئیس دوم براى اجالسیه دوم مجلس 
یازدهم انتخاب شد.

به همین ترتیب زهرا شیخى نماینده مردم اصفهان به 
عنوان سخنگوى کمیسیون بهداشت و درمان، سمیه 
محمودى نماینده مردم شهرضا به عنوان سخنگوى 
کمیسیون آئین نامه داخلى و ســیدجواد ساداتى نژاد 
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل به عنوان رئیس 
کمیســیون کشــاورزى، آب و منابــع طبیعى، دیگر 
اصفهانى هاى حاضر در هیأت رئیسه کمیسیون هاى 

مجلس شوراى اسالمى براى سال دوم هستند.

4 اصفهانى در جمع هیئت رئیسه 
کمیسیون هاى تخصصى مجلس

در پى تداوم خشکسالى و کمبود شدید آب، تعدادى از 
آهو ان مناطق حفاظت شده همجوار شهرستان خوانسار 

براى حفظ بقا به ارتفاعات مهاجرت کرده اند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت خوانســار گفت: 
ارتفاعات شهرستان از نظر پوشش گیاهى و وضعیت آب 
شرایط مناسب ترى از زیستگاه اصلى این حیوانات داشته 

و موجب کوچ اجبارى این حیوانات شده است.
قاسم حسومى افزود: این مهاجرت موقتى و با خنکى هوا 

و شروع بارندگى و بهتر شدن وضعیت زیستگاه طبیعى و 
اصلى این حیوانات به زیستگاه اصلى خود باز مى گردند.

وى اداره حفاظت محیط زیســت خوانســار را با تمام 
امکانات و تجهیزات و گشت هاى شبانه روزى در تالش 
براى حفظ این سرمایه ملى دانست و از مردم دوستدار 
طبیعت شهرستان خواست با همکارى با ماموران موارد 
تخلف و حضور احتمالى شــکارچیان متخلف را اطالع 

رسانى کنند.

خشکسالى، آهوان را به ارتفاعات کشاند

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان در نشست خبرى 
تصریح کرد: در سطح استان اصفهان با پیگیرى هاى انجام 
شده در تمام شهرستان هاى استان مراکز پزشکى قانونى 

وجود دارد. 
على سلیمانى پور در خصوص تغییر مکان پزشکى قانونى 
شهرستان اصفهان افزود: مرکز پزشکى قانونى شهرستان 
اصفهان با بیش از 240 میلیارد ریال اعتبار در منطقه گورت 
باالتر از باغ رضوان با پیشرفت 95 درصد در فاز اول در حال 
احداث است و امیدواریم با توجه به همکارى سازمان هاى 
مربوطه این پروژه مورد بهره بردارى قرار گیرد، همچنین 
آزمایشگاه ها و بخش تاالر تشریح پزشکى قانونى بعد از 

افتتاح فاز اول به مرکز جدید انتقال خواهد یافت.
وى در خصوص تأثیر کرونا بر کاهش آمارهاى پزشکى 
قانونى افزود: در سال گذشــته 116 هزار پرونده معاینه 
بالینى و سرپایى را در سطح اســتان داشتیم که این آمار 
نسبت به سال 98 حدود 10/5 درصد کاهش داشته است 
همچنین فوتى هاى ارجاع شده به پزشکى قانونى استان 
اصفهان در سال 99 حدود 3479 مورد بوده که نسبت به 

سال قبل از آن 3/8 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشک قانونى اســتان اصفهان با اشاره به آمار 
افراد فوت شــده بر اثر حوادث ترافیکى اظهار کرد: آمار 

افراد فوت شده بر اثر حوادث ترافیکى در سال 98 از حدود 
1050 مورد به حدود 689 مورد در سال 99 رسیده است 
که این آمار نیز حدود 34/4 درصد کاهش داشته است، به 
کمیسیون هاى پزشــکى قانونى نیز حدود 1400پرونده 
ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال 98 حدود 

10 درصد کاهش داشته است.
در مورد بیشترین پرونده هاى ارجاعى به پزشکى قانونى 
استان در سال گذشــته، اظهار کرد: سال گذشته به طور 
کلى و برخالف روند عمومى چند ســال اخیر که هر سال 
با شــیب تقریبا ثابتى به حجم مراجعان اضافه مى شــد، 
این شیب معکوس شــد و حجم مراجعات در بخش هاى 
مختلف به صورت کلى کم شــد. به طورى که مراجعات 
اعم از معاینات ســرپایى و کمیســیون ها و تا حدودى 
آزمایشگاه ها در سال 99 نسبت به 98 کمتر شد. تحلیل ما 
این است که محدودیت هاى کرونا به ویژه در مورد حوادث 

ترافیکى باعث کاهش مراجعات به پزشکى قانونى شد.
سلیمانپور با اعالم اینکه معاینات سرپایى و بالینى نزدیک 
به 75 درصد مراجعات اداره کل در ســطح استان است، 
تصریح کرد: بیشــترین این معاینات مربوط به ضرب و 
جرح عمومى و نزاع اســت و بعد از آن تصادفات در رتبه 

دوم قرار دارد.

به گفته وى، حجم پرونده هاى نزاع در اســتان طى سال 
گذشته 39 هزار مورد بود که نسبت به 98 بیش از  هفت 

درصد کاهش داشته است.
سلیمانى پور با بیان این که در خصوص هویت ژنتیکى در 
چهار سال اخیر حدود 8800 نمونه گیرى از جمعیت پرخطر 
داشــته  ایم، گفت: حدود 4000 نمونه ژنتیکى استخراج 
شده توسط پزشکى قانونى اســتان اصفهان در دسترس 
مسئوالن ذیربط گذاشته شده و الزم به ذکر است بدانیم 

جمعیت پرخطر افراد سابقه دار هستند.
وى با بیان این که تعــداد مصدومان ناشــى از حوادث 
ترافیکى در ســال 99 کاهش داشته اســت، افزود: آمار 
مصدومان حوادث ترافیکى در ســال 98 حدود 27 هزار 
مورد بوده که به حدود 21 هزار مورد در ســال 99 رسیده 
است و حدود 22 درصد کاهش داشته است، عالوه بر این 
آمار خدمات ضرب و جرح یا نزاع نیز 7/3 درصد نســبت 
به مدت مشابه سال 98 در سال 99 کاهش داشته است. 
صدمات ناشــى از حوادث کار هم کاهش آمارى بیش از 
شش درصد را نشــان مى دهد. ضرب و جرح غیرعمدى، 
عمدى و حوادث کار در حوزه معاینات بالینى در سال 99 
نسبت به سال 98 یک کاهش آمارى قابل توجهى داشته 

که تا حدودى به دلیل شیوع کرونا بوده است.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان:

4000 نمونه ژنتیکى افراد 
سابقه دار، در دسترس مسئوالن است

ساختمانى که سال گذشــته در حریم منظرى پل خواجو 
اصفهان قد علم کرده و از ســوى مراجع قضایى دستور 
توقف گرفته بود، با استناد به حق مکتسبه رفع توقف شد. 
اتفاقى که از نگاه کارشناســان، با مخدوش کردن منظر 
یکى از بى بدیل ترین آثار تاریخــى ایران، حقوق عامه را 

ضایع خواهد کرد.
ارتفاع بناهــا در حریم درجــه یک پل هــاى تاریخى 
اصفهان، 12 متر اســت؛ به گفته شــهردارى منطقه 3 
اصفهان، مجتمع مسکونى یاد شده، چهار طبقه بر روى 
پیلوت(همکف) است که گرچه از حریم درجه یک، خارج 
اما با احتساب طبقات و همکف، با ارتفاع بیشتر از 15 متر 
درست در کریدور دیدارى و منظر پل تاریخى خواجو قرار 
مى گیرد؛ آنچه موجب چنین اتفاق ناخوشایندى در منظر 
این اثر تاریخى شده، ساخت دو بناى مسکونى با همین 
ارتفاع در سال هاى گذشــته بوده که  بر همین اساس و 
طبق طرح تفصیلى اقدام به صدور پروانه ســاخت براى 

بناى یاد شده شده است.  
ناصرطاهرى معاون میراث فرهنگــى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دســتى استان اصفهان 
در پاسخ به آنچه موجب شده است تا عملیات ساختمانى 
یک مجتمع مســکونى دوباره  از سر گرفته شود، به ایرنا 
گفت: بعد از اینکه اداره کل میراث از طریق مراجع قضایى 

علیه مالک و شــهردارى منطقه 3 به خاطر صدور پروانه 
ســاختمانى در حریم پل خواجو بدون استعالم از میراث 
فرهنگى، پیگیرى حقوقى کرد، موفق به گرفتن دستور 
توقف شد.  پرونده  در دادسراى شعبه  پنجم شهید توالیى 
در حال انجام بود که با خبر شــدیم عملیات ساختمان، 
مجدد به جریان افتاده است. با تماس تلفنى من با یگان 
حفاظت  میراث فرهنگى ســعى در توقف کار ساختمان 

داشتیم چرا که تاکنون دســتور قضایى جدیدى دریافت 
نشــده و تا تکمیل روند قضایى و حقوقى  ادامه عملیات 

غیرقانونى است.
وى افزود: 3روز پیش دســتور مقام قضایى مبنى بر رفع 
دستور توقف عملیات و اجازه ادامه کار  توسط دادسرا صادر 
شد. و بر این اساس با توجه به اقدامات حقوقى انجام شده 
توسط اداره کل میراث فرهنگى، باید منتظر دستور مقام 

قضایى باشیم.
طبق گفته هاى حسین کارگر، شهردار منطقه 3 اصفهان، 
بعد از صدور دستور توقف از ســوى نهادهاى نظارتى و 
دوباره از سر گرفته شدن عملیات ســاخت و ساز، دایره 
حقوقى شهردارى منطقه پیگیر بود تا از ادامه کارجلوگیرى 
کند اما با مراجعه مالک به کالنترى، به آنها گفته شده که 

این دستور قاضى است و ادامه کار بالمانع.
ایمان انتشــارى  مسوول حقوقى شــهردارى منطقه 3 
دراین باره گفت: این مجتمع چون در شعاع مازاد 150 متر 
از پل خواجو قرار گرفته، از دیدگاه ما قانونى اســت اما به 
خاطر نگرانى هاى میراث فرهنگى مى خواستیم از ادامه 
کار جلوگیرى کنیم که  با صدور دستور قضایى مبنى بر 
رفع توقف عملیات، امکان آن هم نیست. وى افزود:این 
بنا چهار طبقه روى پیلوت(همکف) بوده و تنها هم نیست؛ 

پروانه ساختمان هاى مجاور هم به همین ترتیب است.

پل خواجو و همچنان 3 متر نقض حریم

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان اصفهان گفت: 67 نقطه از مجموع 109 نقطه پر 
تصادف شناسایى شده در این استان جزو نقاط مصوب 
کشورى محسوب مى شــود که 50 درصد این نقاط در 

چهار سال اخیر حذف شده است.
فرزاد دادخواه با بیان اینکه اصــالح برخى نقاط حادثه 
خیز در جاده هاى اصفهان با مشکل کمبود اعتبار مواجه 
است ، افزود: طرح و راهکار رفع این نقاط مشخص شده 
اما مشکل کمبود اعتبارات، سرعت رفع این نقاط را کم 

کرده است.
معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان اصفهان اظهار داشــت: بعضى از نقاط پر تصادف 
این استان با احداث باند دوم بطور کامل رفع مى شود که 
در اولویت احداث طرح هاى راه و شهرســازى اصفهان 

قرار دارند.
دادخواه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها معادالت ما را 
براى حذف این نقاط به هم ریخت و با مشکل مواجه کرد. 
وى بیان کرد: برآورد ریالى 2 سال گذشته براى حذف 15 
نقطه پر تصادف استان حدود 6 میلیارد تومان بود که در 
زمان حاضر این کار با 30 تــا 40 میلیارد تومان هم قابل 

انجام نیست.

معاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى اصفهان گفت: رفع نقاط پر تصادف باقیمانده 
در این اســتان به 180 تا 200 میلیــارد تومان اعتبار 

نیاز دارد.
وى اظهار داشت: شناسایى نقاط پر تصادف بر اساس آمار 
تصادفات و تعداد تلفات انجام مى شود که عامل انسانى 
در بخشى از این سوانح دخیل است و احتمال جابه جایى 
این نقاط وجود دارد اما بر اســاس بازدیدهاى میدانى و 
بررسى هاى انجام شــده این نقاط در استان هر ساله با 

حوادثى همراه بوده است.
دادخواه بیان کرد: حجم باالى تردد، اختالط تردد درون 
و برون شــهرى و دوربرگردان هاى هم سطح در محور 
اصفهان- بهارستان این مســیر را به  یکى از راه هاى پر 
تصادف استان تبدیل کرده اســت که احداث کند رو و 
زیرگذر کوى راه حق در این مســیر در دســتور کار قرار 

گرفته است.
وى افزود: ســرعت زیاد به عنوان یکى از عوامل شدت 
تصادفات در این محور  مطرح است که انجام اقداماتى در 
راستاى کاهش سرعت از راهکارهایى است که به منظور 
کاهش تصادفات و تلفات ناشــى از حوادث رانندگى در 

دستور کار قرار دارد. 

نقاط حادثه خیز جاده هاى اصفهان، معطل اعتبار



0404فرهنگفرهنگ 4068پنج شنبه  3  تیر  ماه   1400 سال هجدهم

بازیگر نقش «على اکبر صالحى» در سریال «صبح آخرین 
روز» با اشاره به اینکه ایفاى نقش رئیس سازمان انرژى 
اتمى بسیار ســخت بوده اســت، گفت: از سوى حسین 
تبریزى کارگردان با من تماس گرفته شد و براى گفت وگو 
نزد ایشــان رفتم. البته نمى دانم به دلیل کار هایى که از 
من دیده بودند یا شباهت چهره ام به دکتر صالحى من را 
برگزیدند. پس از گفت گو با حسین تبریزى این نقش به 

من سپرده شد.
افشین نخعى درباره چالش هاى ایفاى نقش «على اکبر 
صالحى» اظهار کرد: «صبح آخرین روز» اولین سریال 
در کارنامه کارى من است که در آن نقش یک شخصیت 
واقعى را ایفا مى کردم. همین نکته را نیز با حسین تبریزى 
کارگردان در میان گذاشتم و به ایشان گفتم اگرچه ایفاى 
این نقش جذاب است، اما در عین حال خطرناك است. 
البته من را به دکتر صالحى نیز معرفى کرده و ایشان به 
من لطف داشــتند و قبول کردند در نقش ایشان حاضر 

شوم.
بازیگر «صبح آخرین روز» افزود: دیدارى چند ســاعته با 
دکتر صالحى رئیس وقت ســازمان انرژى اتمى داشتم و 
هنگام صحبت با ایشان به حرکات و حرف زدن ایشان توجه 
مى کردم تا با شخصیت او آشنا شوم. همچنین سوال هایى را 
از ایشان پرسیدم و ایشان باحوصله، مهربانى و سعه صدرى 
که دارند، پاسخ دادند. دیدار با ایشان مانند حضور در یک 

کالس درس بود و من از ایشان کلى آموختم.

نخعى با اشــاره به اینکه على اکبــر صالحى رئیس وقت 
سازمان انرژى اتمى حتى در بحرانى ترین شرایط فردى 
بسیار متین و آرام است، مطرح کرد: زمانى که قرار شد نقش 

ایشان را بازى کنم، به دنبال فیلم و عکس هایى از او بودم، 
اما دکتر صالحى کمتر جلوى دوربین ظاهر مى شود و بیشتر 
اهل کار است. ویژگى هاى دکتر صالحى ایفاى نقش ایشان 

را سخت تر مى کرد؛ چراکه هم بازیگر باید درونى بازى کند 
و هم کارگردان باید آن را تصویر بکشد حتى این موضوع 

نوع لنز، میزانسن و دکوپاژ را نیز تحت تاثیر قرار مى دهد.

این هنرمند با اشــاره به اینکه بزرگ ترین چالش ایفاى 
نقش رئیس وقت سازمان انرژى اتمى برایش این بود که 
نقش یک فرد بزرگ را ایفا مى کند، گفت: من از صمیم 
قلب دکتر صالحى را دوست دارم و مى دانم یک ملتى به 
ایشان عالقه مند هستند. ایشان به نوعى بنیانگذار علم 
هسته اى در این مرز و بوم هســتند و از نظر من دنیاى 
علم در این کشور به دو نیم تقسیم مى شود؛ قبل از دکتر 
صالحى و بعد از ایشــان و خدمات شایســته اش در این 
حوزه. براى من سخت بود با اعتقادى که به ایشان داشتم  
این نقش را ایفا کنم و به این فکر مى کردم نکند خدایى 
ناکرده ذره اى از بزرگى ایشان کم شود. حتى شب قبلى 
که مى خواستم فردایش جلوى دوربین بروم بسیار سخت 

مى خوابیدم.
نخعى با اشاره به اینکه «صبح آخرین روز» در 

اوج کرونا ساخته شد، خاطر نشان کرد: 
براى شخصیت بزرگى مانند شهید 
شــهریارى این کار کافى نیست و 
باید آثار بزرگ تر ى ســاخته شود، 
اما آنچه که این شب ها روى آنتن 
شبکه دو سیماســت، نهایت توان 

و انرژى افرادى اســت که در پروژه 
«صبح آخرین روز» کار کردند. اگر هم 

ضعفى در کار وجود دارد، فراتر از 
انرژى ما بوده است.

بازیگر نقش رئیس سازمان انرژى اتمى در سریال «صبح آخرین روز»:

محمد اصفهانى گواهینامه درجه یک هنرى در ایفاى نقش «على اکبر صالحى» جذاب و خطرناك بود!
رشته خوانندگى موسیقى ایرانى را دریافت کرد.  
این خواننده باسابقه بیشتر در میان مخاطبان با آثار 
پاپ شناخته مى شود اما در زمینه موسیقى ایرانى 

آثار متعدد و تجربه هاى گسترده دارد.
گواهینامه درجه یک هنرى یکى از معتبرترین 
مدارك عالى هنرى کشــور اســت که از سوى 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى و با امضا و تأیید 
نمایندگان وزارت ارشــاد، وزارت علوم، سازمان 
برنامه و بودجه، نماینده فرهنگستان هنر و دبیر 

شوراى ارزشیابى هنرمندان کشور همراه است.
از محمــد اصفهانى بــه غیــر از فعالیت هاى 
هنرى اش، با تخصص و مدرك تحصیلى اش در 
زمینه دکتراى طب هم یاد مى شود و اکنون این 

گواهینامه هم معادل دکترا است.
صدور ایــن گواهینامه براى محمــد اصفهانى 
در حالى اســت کــه او این روزها بــا دقت نظر 
زیاد، مراحل تولید آلبــوم جدیدش را پیگیرى 
مى کند. موسیقى ما درباره این آلبوم نوشته 
که از شــروع تولید آن چند سال مى گذرد 
اما هنوز جزئیات دقیقى از تاریخ انتشارش 
مشخص نیست. محمد اصفهانى در طول 
این مدت چند تک آهنگ و تیتراژ را منتشر

 کرده است.

محمد اصفهانى، دکتراى 
موسیقى دریافت کرد

مى خوابیدم.
نخعى با اشاره به اینکه «صبح آخرین روز» در 

اوج کرونا ساخته شد، خاطر نشان کرد: 
براى شخصیت بزرگى مانند شهید
کافى نیست و  شــهریارىاینکار
باید آثار بزرگ تر ى ســاخته شود، 
اما آنچه که این شب ها روى آنتن 
شبکه دو سیماســت، نهایت توان
و انرژى افرادى اســت که در پروژه

«صبح آخرین روز» کار کردند. اگر هم 
ضعفى در کار وجود دارد، فراتر از 

انرژى ما بوده است.

ایــن گواهینامه براى محمــد اصفهانى صدور
در حالى اســت کــه او این روزها بــا دقت نظر
زیاد، مراحل تولید آلبــوم جدیدش را پیگیرى
مى کند. موسیقى ما درباره این آلبوم نوشته
که از شــروع تولید آنچند سال مى گذرد
اما هنوز جزئیات دقیقى از تاریخ انتشارش
مشخص نیست. محمد اصفهانى در طول
این مدت چند تک آهنگ و تیتراژ را منتشر

است.  کرده

عزت ا... مهرآوران با انتشــار تصاویــرى از دو بازیگر سیاهپوســت 
نیجریه اى در پشت صحنه سریال «خودخواسته» آنها را سیه پوستانى 

با دل هایى مثل پر قو نامید.
بازیگر سریال «خودخواسته» همچنین عکس جدیدى از اتاق گریم 
این سریال با حضور سهیال گلستانى، محمد نادرى و لیدا سلطانى نیز در 

صفحه خود منتشر کرده است.
سریال تاریخى «خودخواسته» به کارگردانى علیرضا بذرافشان، روایتى 
تاریخى در دو برهه زمانى است و داستان این مجموعه که نویسندگان 
آن حدود پنج سال را صرف نگارشش کرده اند، از دهه 20 شمسى آغاز 

شده و تا دهه 90 ادامه مى یابد.

در ابتداى این مجموعه تلویزیونى، جوانى روایتى از 70 ســال پیش را 
بیان مى کند.

امیرعلى نبویان و على دادرس نویســنده هاى این سریال 30 قسمتى 
هستند که در ژانر کمدى معمایى براى شــبکه یک سیما به نگارش 
درآمده اســت و تهیه کنندگى آن را  امیرحسین طالبى کاشانى و سعید 

ساالرزهى به عهده دارند.
محمد نادرى، سهیال گلستانى، علیرضا آرا، ایمان صفا، پیام احمدى نیا، 
محیا دهقانى، پادینا کیانى، رضا کریمى با حضور حسین پاکدل، عزت 
مهرآوران، علیرضا استادى، آتش تقى پور و حضور افتخارى ثریا قاسمى 
با معرفى محمد صدیق مهر و باربد بابایى بازیگران این سریال هستند.

در فاصله اندکى تا آغاز پخش سریال تلویزیونى 
«دودکش 2»، رضا صادقى بــه عنوان خواننده 

تیتراژ سریال معرفى شد.
صادقــى کــه خوانندگــى تیتراژ فصــل اول 
«دودکش» را هم بر عهده داشت، ترانه فصل دوم 
را با آهنگسازى آریا عظیمى نژاد آماده کرده است.
هومن برق نورد، امیرحســین رســتمى، سیما 
تیرانداز، نگار عابدى، محمدرضا شیرخانلو، یاس 
نوروزى و الهام اخوان و (با حضور) بهنام تشــکر 
و (بازیگران  خردسال) حسین شــهبازى، مهنا 

سیدى، هانا عباسى گروه بازیگران «دودکش 2»  
به کارگردانى برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب 

تقوایى را تشکیل مى دهند.
در خالصه داستان ســریال آمده است: «خانواده 
فیروز مشــتاق که بــى قیف و قپى به ســفرى 
رفته اند، در راه بازگشت به تهران با دخترى همسفر 
مى شوند که از نظر بهروز، «نیمه گمشده» قلمداد 
مى شود و به ضرس قاطع، شروعى براى فرو رفتن 
خانواده در آمپاس است! بماند که با آنچه از نصرت 
و شرایط جدیدش مشهود به نظر مى رسد، بستر 

قمپزش گســترده تر از قبل شده است و با 
عقبه اى که از آنان سراغ داریم، ماجراهایى 
آغاز مى شــوند که بى هیچ شائبه اى در 

زندگى همه و بویژه کســانى که پا به 
قالیشــویى مى گذارند، تاثیرگذار 

هستند!».
نخستین فصل این سریال در ماه 
رمضان ســال 1392 روى آنتن 

شبکه یک رفت و از پربازدیدترین 
سریال هاى تلویزیون بود.

رضا صادقى 
خواننده 

«دودکش» 
شد 

بعد از هفت سال دورى از دنیاى فیلم و سریال، حاال اشکان خطیبى با سریال 
«خاتون» در نقش «شیرزاد ملک» بر مى گردد؛ «شیرزاد ملک» معاون رکن 

دو ارتش، نظامى سختگیر و همسر خاتون این قصه است.
سریال «خاتون» به کارگردانى تینا پاکروان به صورت اختصاصى از «نماوا» 
پخش خواهد شد. این دومین همکارى اشکان خطیبى با تینا پاکروان است. او 
پیش از این هم در فیلم «خانوم» به کارگردانى و نویسندگى پاکروان به ایفاى 

نقش پرداخته است.
خطیبى بعد از چند ســال فعالیت در حوزه تئاتر یک بار دیگر با بازى در اولین 

سریال پاکروان به دنیاى فیلم و سریال برگشته است.
اطالعات بیشتر درباره سریال «خاتون» و همچنین زمان پخش آن به زودى 

اعالم مى شود.

اشکان خطیبى بعد از 7 سال برگشت

فیلم سینمایى "فصل قاصدك" که با حضور بازیگران و عواملى از 
کشورهاى ایران، ایتالیا، مصر، اکراین، یونان و آمریکا سال گذشته 
ساخته شد، نخستین حضور خود را در یکى از بخش هاى جشنواره   

فیلم کن تجربه مى کند. 
"فصل قاصدك" روایت خانــواده مهاجر ایرانى اســت که با فرار 
دخترشان از مراسم عروسى با مشــکالت زیادى مواجه مى شوند. 
از نکات قابل ذکر در این فیلم حضور رودى یانگ بالد بازیگر فیلم 
آپوکالیپتو اثر مل گیبسون مقابل گوهر خیراندیش و سعید بدریا ستاره 

سینماى مصر است.
مراحل صداگذارى فیلم توسط حســین مهدوى در استودیوى اوگو 

ســوند در هالیوود و اصالح رنگ و نور توسط سندى چوکاداریان در 
نیوزیلند به تازگى به پایان رســیده است تا این فیلم  براى نخستین 

حضور بین المللى خود در فستیوال کن آماده شود.
هفتاد و چهارمین دوره جشــنواره فیلم کن از 6 تا 15 ماه جوالى 
سال جارى در فرانسه برگزار مى شود و عوامل و بازیگران "فصل 

قاصدك" در این رویداد مهم سینمایى حضور خواهند داشت.
از بازیگرانى که در "فصل قاصدك" به ایفاى نقش پرداختند مى توان 
از حمید رازى، رضا موســوى، نیما جعفرى و ســایه یابنده، استن 
هارینگتون ، ایان الیر، شــانون مورى، ارین میراکل، آنابل مونرو، 

مایکل مینو و... نام برد.

همزمان با اول تیر ماه سالروز تولد عباس کیارستمى، 
بزرگداشــتى در موزه ســینما براى این کارگردان و 

هنرمند سینما برگزار شد.
در این مراسم شهاب حسینى درباره عباس کیارستمى 
گفت: خیلى خوشحالم که فرصتى پیش آمد تا درباره 
اســتاد عباس کیارســتمى صحبت کنم. هنر سینما 
ریشه در دریافت هایى دارد که همه ما از زندگى داریم 
و براى نشان دادن این دریافت ها از راه هاى مختلف 
استفاده مى کنیم. همه ما بعد از زبان مادرى زبان هاى 
دیگر را انتخاب مى کنیم تا این دریافت ها را به گوش 

دیگران برسانیم.
این بازیگر در ادامه بیان کرد: هنر ســینما یک زبان 
اســت و داراى قواعد خاص خودش است. هر کس 
باید توانایى هاى خود را پیدا کند و به زبان هاى دیگر 
صحبت کند اما مهم این است با آن زبان چه حسى را 
مى خواهیم منتقل کنیم.عکس خیلى مهم است چون 
نوع دیدگاه عکاس را درباره یک سوژه نشان مى دهد. 
همچنین مى توانیم هنر ســینما را یک زبان بدانیم. 
عباس کیارستمى اندیشــمند، ادیب و متفکر به زبان 

و ادبیات سینما بود.

گوهر خیراندیش با یک فیلم بین المللى در جشنواره کن

شهاب حسینى: 

عباس کیارستمى 
اندیشمند سینما بود

حضور بازیگران سیاهپوست نیجریه در سریال «خودخواسته»

و براى
استفاده
دیگر را
دیگران
این بازی
اســت
باید توان
صحبت
مى خوا
نوع دید

همچنین
عباسک
و ادبیات

مهرداد فرید تهیه کننده سریال «سودا» از پشت سر گذاشتن آخرین 
مراحل فنى و پیگیرى براى دریافت پروانه نمایش سریال خبر داد.

سریال «ســودا» به کارگردانى ایمان یزدى و تهیه کنندگى مهرداد 
فرید، نیمه هاى بهار فیلمبردارى خود را به پایان رســاند و 
اولین تیزر این مینى ســریال 10 قسمتى منتشر شد حال 
مهرداد فرید تهیه کننده «ســودا» درباره آخرین وضعیت 
این سریال پلتفرمى و زمان پخش آن به خبرنگار صبا گفت: 
درحال حاضر مشغول پشت سر گذاشتن مراحل فنى کار 
هستیم و به شکل هم زمان نیز مراحل قانونى پخش سریال 

و گرفتن پروانه نمایش «سودا» در حال انجام است.
این تهیه کننده درباره پلتفرمى که «سودا» را منتشر مى کند، 
بیان کرد: هنوز با پلتفرمى براى پخش سریال صحبتى نشده 
و هر زمان که پروانه نمایش سریال گرفته شود، به اینکه 

پخش آن به کدام یک از پلتفرم ها برسد، فکر مى کنیم.
فرید در پایان درباره دیگر کارهایش نیز بیان کرد: درحال 
حاضر مشغول تالش براى گرفتن پروانه ساخت یک پروژه 

سینمایى و یک سریال نمایش خانگى است.
پیش تر تهیه کننده «سودا» درباره موضوع این مینى سریال گفته بود 
که این سریال موضوعى پلیسى دارد که در آن به اختالس هاى مالى 
پرداخته مى شود و اگر از کار استقبال خوبى به عمل آید ممکن است 

فصل بعدى نیز براى او در نظر بگیرند.

محمدرضا علیمردانى، بهاره کیان افشار، سمیرا حسن پور، پیام احمدى 
نیا، شبنم فرشادجو، سید یاسر جعفرى، پژواك ایمانى، ابراهیم کوخایى، 
ابوالفضل همراه، ساغر کیان، علیرضا قرایى، آرمین راستگو، مرضیه 

اکبرنژاد، محمد امین اســدى، مهدى عبدى، شیال نوروزى، سعید 
سالمى، على نصرالهى، آدرینا رضایى، باران بهارى، امیر عباس نورى، 
حسین حاج على با حضور علیرضا طلیسچى، محمدرضا هدایتى، بهناز 
پور فالح با هنر نمایى پرویز فالحى پــور و بهرنگ علوى بازیگران 

«سودا» هستند.

زمان پخش سریال «سودا» همچنان نامشخص است

وین دیزل که بیشــتر براى نقش آفرینى و تهیه کننده فیلم هاى 
اکشن "سریع و خشن" شناخته شده است درباره همکارى خود با 
"دواین جانسون" ستاره فیلم هاى اکشن در این فیلم براى ایفاى 

نقش "لوك هاب" توضیحاتى داده است. 
دواین جانسون در سال 2011 و براى پنجمین قسمت از 
"سریع و خشن" به این مجموعه فیلم اکشن پیوست و 
"وین دیزل" مى گوید: رویکرد ســختگیرانه اى در قبال 
"جانسون" داشته تا در نهایت نقش مورد نظر آنها براى 

شخصیت "لوك هاب" شکل بگیرد.
"دیزل" معتقد است که مخاطبان با پیش فرض ذهنى 
از "دواین جانسون" به عنوان یک کشتى گیر به سینما 
مى آیند. همه تالش و کمک من در بازى در فیلم "سریع 
و خشن" بر آن بوده که شخصیتى غیرمنتظره از "دواین 
جانسون" در فیلم ببینند که قبال نمى شناختند. در همه 
فیلم هایى که تهیه کنندگى مــى کنم هر کارى که نیاز 
باشد براى بازى گرفتن مناســب از شخصیت ها انجام 

مى دهم. 
در سال 2016، "دواین جانسون" در صفحه اجتماعى خود بدون نام 
بردن از شخص خاصى کنایه اى به یکى از همبازبان مرد خود زد و 
نوشت: هم بازى هاى خانم  در فیلم ها همیشه فوق العاده هستند اما 

این موضوع درباره همبازبان مرد داستانى متفاوت دارد". 
در حالى که این دو ســتاره سینماى اکشــن ظاهرا صلح کردند و 

"دواین جانسون" در یک پست اینســتاگرامى براى فیلم "هابز و 
شــاو"، "وین دیزل" را برادر خطاب کرد از او تشکر کرد، اما گفته 
مى شــود اختالف این دو در ســال 2017 در اوج بوده است و تور 
تبلیغاتى فیلم "سرنوشت خشــمگین" را نیز در سال 2017 تحت 

تاثیر خود قرار داده بود. 
"دواین جانسون" از سال 2011 در قســمت هاى پنجم، ششم و 
هفتم "سریع و خشــن"، "سرنوشت خشمگین" و همچنین فیلم 
"هابز و شاو" به عنوان دنباله غیر مســتقیم از مجموعه "سریع و 

خشن" نقش آفرینى کرده است. 

اختالف «دواین جانسون» و «وین دیزل» فاش شد
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هفته بیســت و چهارم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، روز جمعه 4 تیرماه با برگزارى 5 دیدار آغاز 
مى شود که در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه فوالدشــهر میزبان تیم آلومینیوم 

اراك است.
نیم فصل دوم رقابت هاى لیــگ برتر که پس از برگزارى 
هفته بیست و سوم با تعطیلى یک ماهه مواجه شده بود، از 
این هفته از سر گرفته شده و ذوب آهن در هفته نهم از دور 
برگشت رقابت هاى لیگ برتر میزبان تیم آلومینیوم اراك 
است. دیدارى سخت و حساس که با توجه به شرایط هر 
2 تیم در جدول کسب 3 امتیاز آن از اهمیت بسیار باالیى 
برخوردار بوده و نتیجه ایــن دیدار براى تیم هاى گل گهر 

سیرجان، فوالد، تراکتور و نساجى نیز حائز اهمیت است.
تعطیالت یک ماهه لیگ را مى توان بهترین فرصت مجتبى 
حسینى براى بازسازى ذوب آهن دانست؛ حسینى تنها چند 
روز پس از پایان نیم فصل نخست رقابت هاى لیگ برتر 
هدایت ذوب آهن را بر عهده گرفــت و با توجه به فاصله 
زمانى 2 هفته اى بین نیم فصل اول و دوم، فرصت چندانى 
براى شناخت و بازسازى تیمش در اختیار نداشت. با این 
حال حســینى از همان ابتداى حضورش تأثیرگذار ظاهر 
شده و موفق شد از 7 بازى که با ذوب آهن در رقابت هاى 
لیگ برتر و جام حذفى انجام داد، 4 برد، یک تساوى و 2 
شکست به دست آورد. با این حال سبزپوشان اصفهانى در 
3 هفته پایانى با افت وحشــتناکى روبه رو شده و با کسب 
3 شکســت پیاپى در رقابت هاى لیگ برتر و جام حذفى 
در شــرایط بحرانى قرار گرفتند و این تعطیلى یک ماهه 
فرصت مناسبى در اختیار مجتبى حسینى قرار داد تا تیمش 

را بازسازى کند.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده پیکار با آلومینیوم اراك 
مى شــوند که در هفته بیست و ســوم مقابل پرسپولیس 
به میدان رفته و با نتیجه 2 بر یک شکســت خوردند و با 
کســب 21 امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارند. در آن 
سو آلومینیوم اراك نیز در هفته بیست و سوم میزبان پدیده 
مشهد بود و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و با کسب 35 
امتیاز و با تفاضل گل کمتر نسبت به گل گهر سیرجان در 

رده پنجم جدول جاى دارد.
ذوب آهن این روزها شرایط ســختى دارد و ناکامى هاى 
اخیر این تیم، فشــار روى مجتبى حسینى و شاگردانش 
را افزایش داده اســت. سبزپوشــان اصفهانى در 3 بازى 
آخر خود 3 شکست پیاپى به دست آورده و با توجه به رأى 
کمیته انضباطى در خصوص بازى پیکان و سایپا همراه با 
ماشین سازى در قعر جدول رده بندى لیگ قرار گرفته اند و 
همین امر فشار زیادى را به مجتبى حسینى و کادرش وارد 
کرده و مى توان گفت با توجه به شرایط فعلى ذوب آهن، 
تقابل این تیم با آلومینیــوم اراك بهترین فرصت براى 
شاگردان حسینى به شمار مى رود تا بتوانند با پیروزى در 
این دیدار، به روند ناکامى هایشــان پایان بخشند؛ اتفاقى 
که با توجه به نــوع بازى هاى ذوب آهن چنــدان دور از 

دسترس نیست.
سبزپوشان اصفهانى در این دیدار باید مقابل تیمى به میدان 
بروند که در نیم فصل دوم ، 3 برد، 4 مساوى و یک باخت به 
دست آورده و با 35 امتیاز در رده پنجم جدول قرار داشته و 
براى حفظ جایگاهش در جدول چاره اى جز پیروزى ندارد 
و بازیکنانش از انگیزه باالیى بــراى نتیجه گیرى در این 

دیدار برخوردار هستند.
ذوب آهِن حســینى اگرچه فوتبال باکیفیتى را به نمایش 
مى گذارد اما نوع و شــیوه بازى این تیــم در هفته هاى 
گذشته نشان داده است که سبزپوشان اصفهانى در ساختار 
هجومى با ضعف روبه رو هســتند و یکى از اصلى ترین 
دالیل ناکامى ذوب آهن در نتیجه گیرى، ساختار هجومى 
ضعیف این تیم اســت. ذوبى ها با توجه به داشته هایشان 
ســعى در ارائه یک فوتبال واکنش گرایانه دارند و تالش 
مى کنند با پرس سنگین حریف در میانه میدان، اجازه خلق 
موقعیت خاصى را به تیم مقابل نداده و با حمالت سریع و 
برق آسا به ویژه از جناح راست، از خألهاى خط دفاعى تیم 

مقابل سود ببرند.
در آن سو، آلومینیوم تیم سرســختى است که به سختى 
امتیاز از دست مى دهد و در فاز هجومى عملکرد خوبى دارد. 
شاگردان منصوریان بازى تخریبى و بسته اى را به نمایش 
گذاشته و سعى مى کنند با تجمع در میانه میدان و پرس 
شدید تیم حریف، در ضدحمالت به گل برسند و همین امر 

مى تواند کار را براى ذوبى ها سخت کند.
در واقع مى توان گفت بزرگ ترین معضل مجتبى حسینى 
در بازى روز جمعه مقابلــه با دفاع متراکم و بســته تیم 
آلومینیوم اراك است. از طرف دیگر علیرضا منصوریان، 
سرمربى فعلى آلومینیوم شناخت خوبى از ذوب آهن دارد 
و مى تواند برنامه هاى تاکتیکى ذوب آهن را مختل کند. با 
این وجود، نیاز هر 2 تیم بــه 3 امتیاز بازى و انگیزه باالى 
بازیکنان مى تواند نویددهنده ارائه یک بازى جذاب و دیدنى 
باشد و باید منتظر ماند و دید که اتفاقات فوتبالى به نفع کدام 

تیم رقم خواهد خورد.

18 ســال پیش در روز نخســت تیر ماه تیم ســپاهان با 
ســرمربیگرى فرهاد کاظمى و با حضور ستاره هایى چون 
محمود کریمى، محرم نویدکیــا و ادموند بزیک قهرمان 

لیگ برتر شد.
کمتر کسى باور داشت تیمى که یک ســال قبل در لیگ 

اول حرفه اى عنوان نهم را به دست آورده بود، در لیگ دوم 
اینگونه قهرمان شود.

سپاهان با نفراتى مثل لئون استپانیان، محمدرضا مهدوى، 
مرحوم رضا حسن زاده، اصغر طالب نسب، سهیل کرمى، 
محمــود کریمــى، ادموندبزیک، ســعید رمضانى، لئون 

اســتپانیان، جالل اکبرى، ناصر فرشباف، محرم نویدکیا، 
سهیل کرمى، عبدالوهاب ابوالهیل و… با 52 امتیاز در 26 
بازى در حالى قهرمان شد که در روز آخر در خانه خود 3-2 به 
پاس باخت و خیلى ها را به این گمان واداشت که آنها عمدا 
به پاس باخته اند تا پرسپولیس رقیب این تیم به رتبه دوم 

مسابقات فوتبال لیگ نرسد.
هدایت تیم فوتبال سپاهان در این ســال بر عهده فرهاد 
کاظمى 44 ساله بود. کاظمى در حالى سپاهان را قهرمان 
لیگ ایران کرد که قبل از این تیم تنها تیم هاى استقالل، 
پرسپولیس، پاس و سایپا عنوان دار قهرمانى در مسابقات 

لیگ ایران بودند. 
در این دوره از بازى ها کارشناســان محــرم نویدکیا را به 
عنوان بهترین بازیکن و پدیده مسابقات برگزیدند و ادموند 
بزیک که 2 سال قبل از ســوى على پروین از پرسپولیس 
اخراج شــده بود هم بــا 13 گل در 26 بــازى آقاى گل

 مسابقات شد.

فرار به سوى  پیروزى

در حالى که قاسم حدادى فر هنوز به صورت رسمى از تصمیم خود 
براى ادامه فوتبال حرفى نزده، فرزند دوم این بازیکن روز گذشــته 

به دنیا آمد.
کاپیتان ذوب آهن چند هفته پیش بود که براى ســومین مرتبه با 
پارگى رباط صلیبى روبرو شد، تا فصل برایش تمام شود و حاال دوران 

نقاهِت پس از انجام عمل جراحى را سپرى مى کند.
حدادى فر پس از انجام عمل جراحى مصاحبه اى انجام داد و ضمن 
تشکر از تمام کسانى که پیگیر شرایط او بودند، اعالم کرد تا پایان 
خردادماه در مورد خداحافظى یا ادامه فوتبال تصمیم خواهد گرفت، 
ولى هنوز به صورت رسمى چیزى در این مورد نگفته است و در همین 
حین تولد فرزند دوم او مى تواند انگیزه تــازه اى براى این بازیکِن 

باتجربه فوتبال ایران براى ادامه مسیر حرفه اى باشد. 
کاپیتان ذوب آهن در یک دیدار دوستانه با آسیب دوباره از ناحیه زانو 

مواجه شد و براى بازگشت به میادین به 7 تا 9 ماه زمان نیاز دارد.

کمیته انضباطى رأى خود را در خصوص پرتاب نارنجک به اتوبوس 
بازیکنان پرسپولیس در اصفهان اعالم کرد.

دیدار دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن در حالى برگزار شد که پیش از 
بازى، به اتوبوس تیم پرسپولیس بخاطر پرتاب مواد محترقه توسط 

دو تن از هواداران تیم ذوب آهن خسارت وارد شد.
 کمیته انضباطى پــس از بررســى تخلف مهرداد حســن پور و 
پارســا کریمى به دلیل پرتاب مواد محترقه و محرز شــدن تخلف 
این افراد، اعالم کــرد که هر کدام بــه مدت 2 ســال از ورود به 
ورزشگاه هاى فوتبال و فوتسال کشور و جبران خسارات مالى وارده 
محکوم شــدند و راى صادره قابل اجرا بوده و ظرف مهلت 7 روز از 
تاریخ این ابالغ، قابل اعتراض نزد کمیته استیناف است.همچنین در 
خصوص رسیدگى به شکایت باشگاه پرسپولیس از باشگاه سپاهان و 
تخلف احتمالى باشگاه ذوب آهن اصفهان با توجه به ضرورت تکمیل 

تحقیقات پرونده مفتوح خواهد بود. 

دروازه بان باتجربه تیم فوتبال فوالد خوزستان بازى بعدى تیمش 
را از دست داد.

در شرایطى شاگردان جواد نکونام در تیم فوالد خوزستان موفق شدند 
در دیدارى معوقه، با ارائه یک بازى حساب شده و منطقى 2 بر صفر 
از سد نفت مسجدسلیمان بگذرند که در جریان بازى یک فرصت 
طالیى گلزنى براى نفتى ها به دست آمد اما این فرصت پنالتى با مهار 

محسن فروزان دفع شد.
فروزان که خود مرتکب پنالتى شده بود، از رضا عادل داور مسابقه 
کارت زرد دریافت کرد تا چهارمین کارت زرد فصل خود را دریافت 
کند و بازى حساس و بعدى فوالد مقابل سپاهان اصفهان را که یک 

شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد را از دست داد. 
محسن فروزان پیش از مسابقه با نفت مسجدسلیمان، مقابل نساجى، 
ماشین سازى و صنعت نفت در لیگ امسال کارت زرد دریافت کرده 
بود تا با کارتى زردى که به دلیل ارتکاب پنالتى عادل به او نشــان 
داد، چهار اخطاره شــود و غایب بزرگ تیمش در بازى حســاس و 
سرنوشت ساز مقابل سپاهان باشد؛ با محرومیت فروزان، جواد نکونام 
باید براى ششمین بار در لیگ بیستم، به احسان مرادیان سنگربان 
جوان خود اعتماد کند و او را در مقابل خط حمله قدرتمند سپاهان در 

درون دروازه فوالد جاى دهد.

برخى تیم هاى داخلى به بازیکنان ما پیشنهادات عجیب و غریب 
داده اند. تیم هاى دیگر از اســم خصوصى به عنوان بودجه دولتى 

استفاده مى کنند.
ابراهیم شکورى سخنگوى باشگاه پرسپولیس در آخرین مصاحبه 
خودش با برنامه شب هاى فوتبالى این صحبت را مطرح و ادعا کرد 
برخى تیم هاى داخلى پیشنهادات وسوســه انگیزى به بازیکنان 

تیمش داده اند.
 در همین ارتباط گویا یکى از باشــگاه هاى صنعتى کشورمان که 
بودجه کالنى هم در اختیار دارد به تازگى پیشنهاد سنگینى به کمال 

کامیابى نیا هافبک ملى پوش پرسپولیس ارائه کرده است.
قرارداد کمال کامیابى نیا در پایان فصل جارى با پرســپولیس به 
اتمام مى رســد و او قادر به عنوان بازیکــن آزاد به هر تیمى دلش 

خواست، برود!

در مســابقات فوتبال لیگ هاى ایران در دوران حرفه اى هر بار 
تیمى میانگین 2 امتیاز به ازاى هر بــازى را گرفته، به طور قطع 

قهرمان رقابت ها شده است.
بر این اساس مشخص است ســپاهان با 52 امتیاز در 26 بازى، 
پاس با 53 امتیــاز در 26 بازى، فوالد با 64 امتیــاز در 30 بازى، 
پرسپولیس با 61، 64، 66 و 67 امتیاز در 30 بازى به این میانگین 

امتیاز قهرمانى رسیده اند.
براى رسیدن به امتیاز 60 که میانگین قهرمانى در لیگ هاى 16 
تیمى است، پرسپولیس و ســپاهان راهى ساده و استقالل مسیر 

سختى دارد و تیم هاى دیگر قادر به رسیدن به امتیاز 60 نیستند.
پرسپولیس و ســپاهان باید در 7 بازى باقیمانده 12امتیاز بگیرند، 
امتیاز 12 از 4 برد یا 3 برد و 3 مساوى نصیب این 2 تیم مى شود و 
این امکان وجود دارد براى اولین بار 2 تیم در لیگ حرفه اى ایران 

به امتیاز الزم براى قهرمانى برسند.
استقالل براى رســیدن به امتیاز 60 در مسابقات لیگ حرفه اى 
باید در 7 بازى آینده خود برنده باشد، کارى که بسیار سخت است. 

در حال حاضر پرسپولیس و ســپاهان 48 امتیازى و استقالل 40 
امتیازى است.

انگیزه جدید حدادى فر 
براى ادامه فوتبال

حکم خاطیان حمله به اتوبوس 
پرسپولیس مشخص شد

گلر قرمزها محروم شد!

کامیابى کمال 
در تیم صنعتى متمول؟!

پرسپولیس و سپاهان 
شانه به شانه

رجب زاده:

بازى آلومینیوم آخرین فرصت  براى ذوب آهن است

خاطره بازى با اولین قهرمانى سپاهان در لیگ برتر

مصاف ذوب آهن اصفهان و آلومینیوم اراك، فردا در فوالدشهر

تیم رقم خواهد خورد.

ست
مهدى رجب زاده پیشکسوت فوتبال ایران  وتیم ذوب آهن در 
خصوص شرایط این روزهاى ذوب آهن اظهار کرد: متاسفانه 
فرصت هاى زیادى تا امروز از دست رفته و تیم وضعیت خوبى 
در جدول ندارد و بازى هاى پیش رو هم بازى هاى حساسى 
هســتند و بازى هاى 6 امتیازى با تیم هاى گزینه سقوط در 
پیش است. من فکر مى کنم با وجود اینکه بازى هاى مهم در 
پیش است ولى آخرین فرصت ذوب آهن براى رهایى از این 
شــرایط به نظرم بازى با آلومینیوم است که اگر نتیجه بگیرد 
مى تواند تا حدودى به اوضاعش سرو سامان دهد و اگر خداى 

نکرده نتیجه نگیرد به مشــکل خواهد خــورد و کار در ادامه 
سخت خواهد شد.

وى افزود: اوضاع فنى ذوب آهن خوب است و تیم با مجتبى 
حسینى که مربى خوبى است و مربى خود من بوده اوضاع فنى 
مناسبى دارد و در بازى هاى قبلى هم که بعضًا نتیجه نگرفتند 
بازى خوبى شاهد بودیم ولى به هر حال اوضاع کمى خطرناك 
است. امیدوارم بازى با آلومینیوم شروع نتایج خوب تیم باشد 
و خود من هم اگر شــد ســر بازى مى روم و از تیم حمایت

 مى کنم.
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کمیســیون اروپا اعالم کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد 
150 میلیون واحد واکسن کووید - 19 اضافى به شرکت 

داروسازى مدرناى آمریکا سفارش دهد.
ســازمان ملل متحد به تازگى در گزارشى اعالم کرد: با 
گذشت 6 ماه از آغاز واکسیناسیون کووید-19 در جهان، از 
مجموع واکسن هاى تزریق شده، 44 درصد در کشورهاى 
ثروتمند و تنها چهار دهم درصد در کشورهاى فقیر تزریق 
شده؛ به عبارت دیگر، دسترسى ثروتمندان به این واکسن، 

110 برابر بیشتر از فقیران بوده است.
این واحدهاى اضافى که در ســال آینده (2022) تحویل 
اتحادیه اروپا خواهد شــد، بخشــى از قرارداد خرید 300 

میلیون واحد واکسن مصوبه فوریه گذشته است که نیمى از 
ظرفیت آن تاکنون توسط این نهاد سفارش داده شده است.  
اتحادیه اروپا در نوامبر گذشته نیز 160 میلیون واحد مدرنا 

بر اساس قرار داد عرضه اولیه سفارش داده بود.
کمبود واکسن در کشورهاى فقیر و با درآمد کم در جهان 
در حالى آشــکارا احساس مى شــود که پیش از این به 
رغم وعده هفت کشــور بزرگ صنعتى جهان موسوم به 
گروه 7 درباره اختصاص یک میلیارد دوز واکســن کرونا 
به کشورهاى نیازمند، منتقدان این طرح مى گویند این 
کمک مشکالت ساختارى این کشورها در عرضه واکسن 

را حل نمى کند.

سازمان بهداشــت جهانى هشــدار داده که گونه دلتا 
(هندى) کرونا، به عنوان سریع ترین و آماده ترین سویه 
شناسایى شده است این ویروس با توانایى یافتن و نابود 
کردن ضعیف ترین افراد، در بســیارى از کشورهاى 

جهان به گونه غالب تبدیل مى شود.
دکتر مایک ریــان مدیر اجرایى برنامــه فوریت هاى 
بهداشتى سازمان بهداشت جهانى، گفته که این گونه 
با  توجه به موثرتر بودن در انتقال و واگیرى از توانایى 
بالقوه تبدیل شــدن به مرگبار تریــن گونه، برخوردار 

شده است.  
 وى به شبکه ســى ان بى ســى گفته که این سویه 

باالخره افراد آسیب پذیر را مى یابد که به شدت بیمار 
خواهند شد و نیاز به بسترى شدن پیدا خواهند کرد.  

ریان افزود: این سویه به خصوص سریع تر و آماده تر 
است و افراد آسیب پذیر را موثرتر از گونه هاى پیشین 
مى یابد، بنابراین افرادى که واکســن دریافت نکرده 
باشــند، حتى ممکن اســت در معرض خطر بیشترى 

قرار گیرند.  
همه گیرى ویروس کرونا عامل بیمارى کووید 19 از 
ماه هاى پایانى ســال 2019 تاکنون نزدیک به 200 
میلیون انسان را بیمار کرده و دســتکم چهار میلیون 

قربانى گرفته است.  

150 میلیون واحد واکسن دیگر 
در راه اروپا!

هشدار سازمان بهداشت 
جهانى درباره کروناى دلتا

نگرانى هند از گونه جدید 
ویروس هندى

   ایرنا | مسئوالن بهداشتى هند از شناسایى یک گونه 
جدید ویروس کرونا موسـوم به "دلتا پالس" خبر دادند 
که حدود 20 مورد آن در سه ایالت این کشور شناسایى و 
موجب نگرانى شده اسـت. وزیر فدرال بهداشت در یک 
کنفرانس خبرى اعالم کرد که این گونه ویروس از جمله 
در ایالت ماهاراشترا در 16 مورد مشاهده شده است. وى 
خاطرنشـان کرد که ویروس دلتاپالس قابلیت سرایت 
بیشـترى دارد و از ایالت هـاى هند خواسـت که تسـت 
کرونـا را افزایش دهند. هنـد روز چهارشـنبه 50 هزار و 
848 مـورد جدید کرونـا را اعالم کرد که با این حسـاب 
شمار کل مبتالیان به کرونا در این کشور به 30 میلیون 
و 300 هزار نفر رسیده اسـت. حدود 390 هزار تن نیز در 
این کشـور جان خـود را از دسـت داده اند. هـر چند هند 
بزرگترین تولیدکننده واکسـن در جهان است اما در این 
کشور تا کنون 5/5 درصد از جمعیت 950 میلیون نفرى 
واجد شرایط واکسیناسیون واکسن را دریافت کرده اند. 

سراسر هرمزگان پر خطر است
   مهـر | سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى 
هرمزگان گفت: باتوجه به گردش کرونا در اسـتان تمام 
شهرسـتان هاى هرمزگان در وضعیت پر خطر کرونایى 
قرار دارنـد. فاطمـه نوروزیان بیـان داشت:روسـتاهاى 
سرخون و گنو پرخطرترین روستاهاى هرمزگان از حیث 

شیوع کرونا هستند.

آگهى تغییرات 
 شرکت مهندسى مثلث آتش پارس سهامى خاص به 
شماره ثبت 43635 و شناسه ملى 10260614960 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، محله آهنگران ، کوچه 17 شهریور 
، خیابان شــهید دکترباهنر ، پــالك 201 ، مجتمع 
تجــارى ادارى نگین باهنر ، طبقــه همکف ، واحد 3 
کدپستى 8138773947 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1153958) 

آگهى تغییرات
شرکت کشــاورزى یاسر شــرکت تعاونى 
به شــماره ثبــت 2678 و شناســه ملى 
10260008692 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/11/24 و به استناد 
نامه شــماره 797مورخ 1400/2/20 اداره 
تعاون شهرســتان نجف آباد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : عباس امینى کهریز سنگى به 
کدملى 1091754942 بســمت رئیس و 
مهنارایتى پور به کدملــى 1091254222 
بســمت نایب رئیس و محمودشــیربخت 
زازرانى به کدملى 1290385130 بســمت 
منشــى هیئت مدیره و مرتضى شیربخت به 
شماره ملى1288123930 به سمت مدیر 
عامل براى مدت سه ســال انتخاب شدند. 
کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء 
آقاى مرتضى شیربخت (مدیر عامل ) و آقاى 
عباس امینى کهریزســنگى( رئیس هیئت 
مدیره)ومهرشرکت معتبر ودرغیاب مرتضى 
شیربخت آقاى محمودشیربخت(منشى هیات 
مدیره ) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى 
با امضاء آقاى مرتضى شیربخت (مدیر عامل) 
ومهر شرکت معتبر خواهد بود. . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1153978)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع شیمیایى نفیس اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 16699 
و شناســه ملــى 10260376309 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/03/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - اسداله آتش کار به کدملى 
1286701473 ، محســن آتش کار به 
کدملــى 1286742692 و هاجر آتش 
کار به کدملى 1272570916 بســمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - ناصر رکن آبادى 
به کدملى 1287019277 و اصغر امیرى 
به کدملى 1287467326 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

 (1153998)

آگهى تغییرات
شرکت مقاوم ســازان زنده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 40468 و شناسه 
ملــى 10260581485 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/30 هرمز دادخواه دستجردى 
بشماره ملى 1292846453 - محمدرضا 
محمدیان بشماره ملى 1289714800 
- فرحنــاز صانعــى بــه شــماره ملى 
1293000337 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . پروین سلیمانى بشماره ملى 
1199775437 و احمــد عنایتــى ده 
سرخى بشــماره ملى 1282753177 
بترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چــاپ آگهیهاى شــرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1154081)

آگهى انحالل
شرکت آزما بتن باد افشان سهامى خاص به شماره 
ثبــت 368 و شناســه ملــى 14009391417 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/08 شرکت منحل و ابراهیم اشترى نژاد ، 
به شماره ملى 1239961421 براى مدت دو سال به 
سمت مدیر تصفیه منصوب شد. نشانى محل تصفیه 
استان اصفهان ، شهرســتان نطنز ، بخش امام زاده 
، شهر بادرود، محله شــهرك رجایى ، خیابان شهید 
رجایى ، بلوار شهید محمد منتظرى ، پالك - 253.1 ، 
طبقه همکف ، کدپستى 8766113772 تعیین و اعالم 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود 

(1153976)

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت على مردان زاینده رود شرکت 
با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 2330 و شناسه 
ملى 14004289298 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت از واحد ثبتى 
لنجان به واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله باغ نگار - آئینه خانه ، خیابان کاخ سعادت آباد 
شرقى ، خیابان شیخ صدوق شــمالى ، پالك - 70 ، 
طبقه همکف کدپستى 8164783111 تغییر یافت 
و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى لنجان (1153999)

تاسیس
شرکت سهامى خاص رویین دارو آریا درتاریخ 1400/02/28 به شماره ثبت 67837 به شناسه ملى 14010033007 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ترخیص و ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیک و عرضه و فروش. تولید مواد 
شیمیایى و مواد اولیه دارویى مورد مصرف در صنایع داروسازى شامل مواد اولیه سنتز شده و نیز مواد اولیه استحصال شده از گیاهان دارویى. تولید و ساخت، 
سایزبندى، توزین و بسته بندى داروهاى آماده مصرف به صورت کلیه اشکال مختلف دارویى مانند قرص، کپسول، شربت، کرم، پماد، ژل، سرم، امپول، اسپرى 
و غیره از مواد اولیه داروهاى شیمیایى، بیولوژیکى یا گیاهى. تهیه و ساخت، تولید و توزیع انواع داروهاى شیمیایى، گیاهى، حیوانى و معدنى، بیوتکنولوژى، انواع 
مکمل هاى دارویى و غذایى، ویتامین ها و پروبیوتیک ها و داروهاى مورد مصرف در طب سنتى و مکمل و داروها و فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى شیمیایى 
شامل مواد پاك کننده، شوینده ها، ضدعفونى کننده ها و مواد شــیمیایى صنعتى و تجارى. خرید و فروش، صادرات و واردات و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى شامل مواد شیمیایى، مواد اولیه داروهاى شــیمیایى، گیاهى، معدنى، حیوانى و آرایشى و بهداشتى. افتتاح هر نوع حساب و تودیع وجه و اخذ 
تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. عقد قرارداد، مشارکت و سرمایه گذارى با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى. 
اخذ و اعطاى نمایندگى. صادرات و واردات کاالهاى مجاز. درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سعادت آباد ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، کوچه خرم[43] ،
پالك - 70 ، طبقه دوم کدپستى 8163839474 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9248/6 مورخ 1400/02/20 نزد بانک ملت 
شعبه بلوار سجاد با کد 92486 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على زارع اندالنى به شماره ملى 1271131560 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حسین زارع به شماره ملى 1291683917 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم صالحه زارع اندالنى به شماره ملى 1292626208 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و 
بهادار و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى روزبه 
یوسفیان مبارکه به شماره ملى 5410076941 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم عشرت قربانى به شماره ملى 5829555778 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1153973) 

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602008000948 - تاریخ ارســال نامه: 1400/03/27 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت یک و نیم سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 340 فرعى 
از 3- اصلى که در دفتر 181 صفحه 175 به نام حسن ارجمندى ثبت و سند صادر گردیده اینک 
آقاى حبیب  اله على عابدى وکالتاً از طرف ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
140021702008004591 - 1400/3/26 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 95476- 1400/3/26 به گواهى دفترخانه شماره چهار شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1153770 - مرتضى 
قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمد حسن صمصامى /4/114

فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 140085602030002731   خانم مریم قیصرى فرزند خداداد با تسلیم  یک برگ 
استشهادیه  شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 12 فرعى از شماره پالك 2 فرعى از 68  اصلى واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان  شده اســت که سند مالکیت آن در دفتر شــماره 139620302030013289 
الکترونیک امالك ثبت و سند چاپى شماره 118344 سرى الف 96 بنام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى  
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/04/03 
- 1153403/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /4/116

مزایده اموال منقول
شــماره آگهى: 140003902003000086 - تاریخ آگهى: 1400/03/31 شــماره پرونده: 
139604002003001584 به موجب پرونده اجرائى کالسه 9603016 له خانم فاطمه شهید 
اول فرزند اسداله شماره ملى 1286150108 با وکالت آقاى مهدى شهید اول علیه آقاى رضا 
شــادزى به ش ش 1026 فرزند ابراهیم و آقاى هوشنگ گل  شیرى اصفهانى فرزند محمود 
شــماره شناســنامه 845؛ اموالى واقع در میدان انقالب ابتداى کمال اسماعیل جنب ونیس 
تریکو ساختمان 18 طبقه اول واحد یک به شــرح:ـ  یک عدد صندوق کوچک مستعمل به 
مبلغ 1500000 ریالـ  یک عدد کمد فلزى کوچک مستعمل به مبلغ 1200000 ریالـ  دو 
عدد فایل چهار کیلویى به مبلغ 5000000 ریالـ  11 عدد صندلى معمولى به مبلغ 3300000 
ریالـ  یک عدد صندلى گردان به مبلغ 1500000 ریالـ  دو عدد میز چوبى مستعمل به مبلغ 
2000000 ریالـ  یک عدد میز چوبى فلزى به مبلغ 1500000 ریالـ  ســه عدد میز قدیمى 
به مبلغ 3000000 ریالـ  یک دستگاه یخچال ارج مستعمل به مبلغ 3500000 ریالـ  یک 
عدد کمد چوبى دکورى به مبلغ 1500000 ریال که طبق نظر کارشناس کارشناس رسمى 
دادگســترى با توجه به جمیع جهات و عوامل موجود و موثر در قضیه و مستعمل بودن آنها 
جمعًا به ارزش 24000000 (بیست و چهار میلیون) ریال ارزیابى گردیده از طریق مزایده به 
فروش مى رسد. مزایده از ساعت 9 الى 12 روز سه  شــنبه 1400/4/15 در محل اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان از مبلغ ارزیابى شده توسط کارشــناس رسمى دادگسترى شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. ضمنًا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شــد. این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان چاپ و منتشر خواهد 
شد. که خریداران جهت شرکت در مزایده با ارایه 10 درصد مبلغ پایه مزایده به حساب ساتنا 
به شــماره IR 090100004061013207670192 بنام وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اصفهان با شناســه واریــز 998108561161070070570000000000 امکان 
حضور در جلســه مزایده را دارند. ضمناً طبق ماده 136 آئین نامه اصالحى (شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به  التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد که در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید مى گردد. الزم به ذکر است نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. تاریخ 
انتشار: 1400/04/03 - م  الف: 1153412 - امیر امیرى - سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى

 اصفهان /4/115
آگهى تغییرات 

شرکت خدمات بازرگانى گستران میناى اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 24017 و شناسه ملى 10260448166 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/02/19 نام شرکت به " الماس چدن ایرانیان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1154064) 

آگهى انحالل 
شرکت ره آورد پروژه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 66640 و شناسه ملى 14009715180 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/12 شرکت منحل 
و حسین بیدرام گرگابى کدملى 5110659771 به سمت مدیر تصفیه شرکت براى مدت یک سال انتخاب و آدرس محل تصفیه شرکت منحله استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و 
میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله فیض ، خیابان رودکى ، کوچه فرعى 1 غربى ، پالك 20 ، طبقه همکف ، کدپستى 8319734391 میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1154095)

روى موج کووید-19

نتایج یک تجزیه و تحلیل جدید نشــان مى دهد که حتى 
اجتماعات کوچک مى تواند به گســترش کووید-19 در 
مناطقى با میزان آلودگى باال دامن بزند. محققان مى گویند: 
این امر به ویژه در مناطقى که شــیوع ویروس زیاد بوده، 

صادق است.
داده ها نشــان داد که میزان آلودگى در میان خانوارهاى 
ســاکن مناطق داراى انتقال زیاد ویروس کرونا که در آن 
یکى از اعضا تولد خود را جشن گرفته، 31 درصد بیشتر بوده 
است. این رقم در خانوارهایى که تولد یک کودك را جشن 
گرفته بودند، حدود 57 درصد و در خانوارهایى که جشن تولد 

یک بزرگسال را گرفته بودند، حدود 22 درصد باالتر بود.
این یافته ها بر اســاس تجزیه و تحلیل گسترش ویروس 
کووید-19، در 2/9میلیون خانوار در سطح کشور آمریکا، 
از ابتداى شیوع همه گیرى تا هشتم نوامبر سال گذشته به 
دست آمده است. شیوع کلى ویروس کرونا در زمان انجام 
این مطالعــه 28 مورد در هر 10 هــزار نفر از کل جمعیت 

عمومى بود.
محققان مى گوینــد: هدف از این مطالعــه ارزیابى خطر 
گســترش کووید-19 مرتبط با «دورهمى هاى کوچک 
اجتماعى» با مقایســه تغییرات در میزان عفونت پس از 

برگزارى دورهمى هاى کوچک به ویژه جشن تولد بود.
«کریستوفر والى» یکى از نویسندگان این مطالعه گفت: 
اجتماعات غیررسمى، مانند مهمانى هاى تولد، هنوز منبع 
مهمى در انتقال کووید-19 هستند که تاکنون کمتر مورد 

توجه قرار گرفته اند و نباید از آنها غافل شد.
«والى» که خود یک محقق در شرکت RAND در برکلى 
واقع در کالیفرنیا است، گفت: بســیارى از سیاست هاى 
طراحى شده براى کاهش ســرعت گسترش کووید-19 

قبًال در اجتماعات رســمى مانند محل کار، مســافرت، 
ناهارخورى و غیره هدف گذارى شده بود اما یافته هاى ما 
نشان مى دهد که گردهمایى هاى غیررسمى شایسته توجه 

بیشترى هستند.

نقش دورهمى هاى کوچک
 در گسترش کرونا 

رئیس جمهور فیلیپین تهدید کرد افرادى که واکسن نزنند 
زندانى مى شوند.

رئیس جمهورى فیلیپین به ســخنرانى هایى جنجالى 
و عجیب و غریب معروف اســت. «رودریگو دوترته» 
در ســخنرانى تلویزیونى گفت: تو انتخاب مى کنى ... یا 

واکسن یا زندان.
این سخنرانى بعد از آن انجام شد که گزارش ها از کاهش 
اقبال مردم به مراکز واکســن حکایت دارد. قبل از این 
مقامات بهداشتى فیلیپین گفته بودند واکسن زدن اختیارى 
و داوطلبانه است و اجبارى نیست. این در حالى است که 

فیلیپین با موجى از بیمارى کووید19 روبه رو است.
دوترتى ادامه داد: برداشت اشتباه نداشته باشید. کشور در 
بحران است. من از اینکه مردم به فراخوان دولت واکنش 

مثبت نشان نداده اند ناراحتم.
در فیلیپین تاکنون  دو میلیون نفــر به صورت کامل (دو 
مرحله ) واکسن کرونا دریافت کرده اند. این یعنى دولت از 
برنامه هدف گذارى شده خود براى واکسیناسیون نزدیک 
به 70 میلیون نفر در سال جارى بسیار عقب است. فیلیپین 

110 میلیون نفر جمعیت دارد. 
همچنین در خبر دیگرى که مربوط به چند ماه قبل است 
رئیس جمهورى فیلیپین دستور داده بود پلیس به افرادى 
که مقررات قرنطینه به دلیل کرونا را رعایت نکنند شلیک 
کند. رودریگو دوترته با هشدار به این افراد گفته بود اگر 
باعث گرفتارى شوند به آنها شلیک خواهد شد. او همچنین 
گفت که توهین به کادر درمانى، جرم خطرناکى است که 

نمى توان آن را ساده گرفت.

واکسن نزنید، زندانى مى شوید!

مجرى کارآزمایى بالینى واکسن کووایران برکت از آغاز 
تزریق دوم واکســن به داوطلبان در فاز سوم کارآزمایى 
بالینى این واکســن خبر داد و گفت: پروپوزال مطالعه بر 
روى افراد 12 تا 18 سال را تدوین کردیم و در حال انجام 
اقدامات علمى نهایى این موضوع هســتیم. به سرعت 
پروپوزال آن را به وزارت بهداشت تحویل مى دهیم که 
اگر وزارت بهداشت تایید کند، کار مطالعه بالینى واکسن را 

بر روى داوطلبین 12 تا 18 سال آغاز مى کنیم.
دکتر محمدرضا صالحى گفت: تزریق دوز اول واکسن 
در فاز سوم به جمعیتى بالغ بر 20 هزار نفر به پایان رسیده 
است و تزریق دوز دوم واکسن را در این فاز آغاز کرده ایم. 

فکر مى کنم فاز سوم را تا پایان تیر به پایان برسانیم.
وى افزود: واقعیت این است که عوارضى که در فاز سوم 

گزارش شده اســت، مانند همان عوارض فاز یک و دو 
کارآزمایى بالینى بوده است؛ یعنى عوارض خفیف بوده 
است، هیچ گونه عارضه شدیدى که منجر به بسترى یا 

مرگ شود، خوشبختانه وجود نداشته است.
صالحى با بیان اینکه واکســن کووایران برکت بر روى 
جهش انگلیســى ویروس کرونا موثر بوده است، گفت: 
ما هنوز مطالعه اى بر روى جهش آفریقاى جنوبى انجام 
نداده ایم، اما مطالعاتى بر روى جهش هندى انجام شده 
است و یافته هاى اولیه ما نشان مى دهد که به احتمال زیاد 
واکسن کووایران برکت بر روى جهش هندى موثر است. 
البته براى اینکه بتوانیم این موضوع را به صورت قطعى 
اعالم کنیم، نیاز به چند آزمایش تکمیلى وجود دارد که 

در حال انجام است. 

ایمنى زایى 85 درصدى واکسن برکت
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اگر عادت دارید شبها با خودتان گوشى به رختخواب ببرید 
بهتر است این عادت خود را ترك کنید.

 با وجود اینکه چشم دوختن به صفحه  تلفن همراه یا تبلت 
الزاما نمى تواند منجر به آسیب هاى چشمى دائمى شود، 
اما چشم ها را خسته و حساس مى کند. در واقع نگاه کردن 
طوالنى مدت به صفحه  موبایل مى تواند باعث خشکى 
چشم ها و حتى تارى دید شود. استفاده از تلفن هوشمند 
در رختخواب و نور ناشــى از آن باعث مى شود که ترشح 
مالتونین (هورمون خواب) در بدن دچار اختالل شــود. 
در نتیجه به ســختى به خواب مى رویــم و زمانى که از 
خواب بیدار مى شویم، بدن شارژ و با انرژى نیست. توصیه 
مى کنیم قانون «20 -20 -20» همیشه در ذهنتان بماند، 
یعنى اگر مجبور هستید به مدت 20 دقیقه به صفحه  تبلت، 
رایانه یا اسمارت فون چشم بدوزید، باید به مدت 20 ثانیه 
به چشم ها استراحت دهید و به چیز دیگرى در فاصله  20 
قدمى تان (فاصله  شش مترى) نگاه کنید. همچنین الزم 

است که موبایل را با فاصله  مناسبى از چشم ها و هم سطح 
آنها نگه دارید.

اگر عاشق این هستید که قبل از خواب در صفحات مجازى 
چرخى بزنید و یا تا دیروقت پاى تلویزیون مى نشینید بدانید 
که خوابتان به طور جدى آشفته خواهد شد. چرا؟ به دلیل 
اینکه تلفن هاى هوشــمند، لپ تاپ، تبلت داراى نور آبى 
هستند و براى مغز این نور شــبیه نور روز است. در واقع 
نور آبى باعث کاهش هورمون مالتونین مى شــود. این 

هورمون روى ریتم خواب شــبانه روزى تأثیر مى گذارد و 
انتظار مى رود میزان آن در زمانى که آماده خواب مى شوید 
افزایش پیدا کند. شما مى توانید در طول روز تلویزیون نگاه 
کنید و یا با گوشى همراه خود سرگرم بشوید اما اگر همین 
کارها را شب انجام دهید این کار مغز شما را تحت تأثیر 
قرار مى دهد. به طورى که مغز تصور مى کند خورشــید 
طلوع کرده و به این ترتیب به خواب رفتنتان به ســختى 

صورت مى گیرد.

عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى مشهد اظهار کرد: 
بیمارى هاى مزمن غیرواگیر دار مانند چاقى، اضافه وزن، 
بیمارى هایى مانند کبد چــرب و دیابت در میان مردان نیز 

شایع است و مى تواند سالمت آنها را به مخاطره بیاندازد.
دکتر عبدالرضا نوروزى با اشاره به اینکه در ایران 27 درصد 
مردان مبتال به چاقى و 37 درصد دچار اضافه وزن هستند، 
عنوان کرد: از مشــکالت زمینه اى که سالمت مردان را 
تهدید مى کند مى توان به دیابت، کبد چرب و فشار خون 
اشاره کرد که اکثر این بیماریها در اثر سبک زندگى نادرست 

ایجاد مى شود.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى مشهد با بیان اینکه 

بیشتر تجمع چربى در مردان در منطقه شکمى رخ مى دهد 
که زمینه ساز بیماریهاى دیابت و کبد چرب مى شود، اظهار 
کرد: 29 درصد جمعیت ایران مبتال به کبد چرب است و 12 

درصد آنها مبتال به دیابت مى باشند .
دکتر نوروزى با اشــاره به اینکه مى توان با روش زندگى 
صحیح تاریخ ابتال به این بیماریها را در بین مردان به تاخیر 
انداخت تا زندگى سالمترى را تجربه کنند، اظهار کرد: در حال 
حاضر 42 درصد مردان ایرانى دچار بى تحرکى و 38 درصد 

آنها نیز دچار کم تحرکى هستند .
وى با بیان اینکه مسائل مربوط به پر خورى و بد خورى و 
همچنین کاهش فعالیت بدنى و رژیم غذایى نامناسب همه 

مى تواند سالمت مردان را به تاخیر بیاندازد، عنوان کرد: رژیم 
غذایى مناسب ترکیبى از مواد نشاسته اى، چربى، پروتئینى، 

میوه و سبزیجات است .
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى مشهد با اشاره به 
اینکه بدخورى یکى از مشکالت شایع در تغذیه مردان است 
که بیشــتر خود را در مصرف بى رویه فست فودها و تغییر 
نادرست ساعات تغذیه اى نشــان مى دهد، گفت: مصرف 
صبحانه بعد از ساعت 10، حذف میان وعده،  مصرف ناهار 
بعد از ساعت 15 و صرف شــام بعد از ساعت 10 شب براى 
بدن مضر اســت بنابراین ضمن رعایت تعادل غذایى باید 

نسبت به ساعت تغذیه توجه ویژه اى داشت.

دسترســى به تخم مرغ به عنوان یک غذاى و سرشار از مواد مغذى آسان 
است و به راحتى نیز تهیه مى شود، از این رو براى بسیارى از مردم در سراسر 
جهان یک ماده غذایى عالى محسوب مى شود. روش استفاده از تخم مرغ 
بسیار متنوع است و به چندین روش مختلف تهیه مى شود یا در بسیارى از 
جنبه هاى تهیه غذا و پخت و پز مورد استفاده قرار مى گیرد. در این مقاله 

مزایا و ارزش غذایى زرده تخم مرغ توضیح داده مى شود.
خوردن سفیده و زرده در یک عدد تخم مرغ کامل تعادل مناسب پروتئین، 
چربى و کالرى مورد نیاز را تامین مى کند. این ترکیب باعث ایجاد احساس 
سیرى و رضایت در فرد بعد از خوردن آن مى شود. با این حال، یک بررسى 
در سال 2019 نشان مى دهد بیشــتر مواد مغذى موجود در تخم مرغ در 
زرده آن موجود است و توزیع پروتئین ها حتى در کل تخم مرغ است. این 
بررسى چندین مزیت مواد مغذى و پروتئین هاى موجود در زرده تخم مرغ 

را برجسته مى کند، از جمله:
کاهش خطر در ناراحتى هاى گوارشى: این مزیت به دلیل پروتئین هاى زرده 
تخم مرغ مانند فسویتین است که تعداد ترکیبات بدن را که باعث التهاب 

مى شوند کاهش مى دهد.
تقویت سیستم ایمنى بدن: ترکیبات خاصى در غشاى زرده تخم مرغ وجود 
دارد که باعث تولید ماکروفاژها مى شوند سلول هایى در سیستم ایمنى که 

بدن را در برابر بیمارى و عفونت محافظت مى کنند.
فشار خون پایین: در این بررسى اشاره شده اســت زرده تخم مرغ حاوى 
چندین ترکیب به نام پپتیدها است که تحقیقات نشان داده فشار خون را به 
طور قابل توجهى در موش ها کاهش مى دهد. فشار خون باال یک عامل 

خطر براى بیمارى هاى قلبى عروقى محسوب مى شود.
کاهش خطر مشکالت بینایى: انجمن قلب آمریکا اظهار داشت زرده تخم 
مرغ منبع قابل توجهى از لوتئین و زئاگزانتین است. این کاروتنوئیدها در برابر 

ماکوال 2 مشکل شایع چشم که آب مرواریــد و تخریب 
پس  از 55 ســالگى اغلب 

ایجاد مى شوند از فرد محافظت مى کنند.
شایان ذکر است بسیارى از مطالعات در این بررسى اثرات زرده تخم مرغ 
در انسان را آزمایش نکرده اســت. در عوض در فاز آزمایشگاهى و حیوانى 
انجام شده اند، بنابراین یافته ها ممکن است در مورد انسان ها صدق نکند، 
همچنین محققان شروع به کشف پتانسیل انواع مختلف تحریک کننده 
سیستم ایمنى به نام ایمونوگلوبولین کرده اند که در زرده تخم مرغ وجود 

دارد.
زرده تخم مرغ به عنوان قسمت زرد رنگ در مرکز تخم مرغ حاوى مقادیر 
زیادى کلسترول اســت، اما همچنین مجموعه اى از مواد مغذى حیاتى و 

فواید براى سالمتى را نیز تامین مى کند.
ارزش غذایى زرده تخم مرغ به اندازه، منشا و فرآورى تخم مرغ و همچنین 
گونه هایى که از آن مى آید بستگى دارد. ارزش غذایى نهایى زرده تخم مرغ 
بسته به نوع تهیه آن نیز بســیار متفاوت است. به عنوان مثال، پخت تخم 
مرغ کامل در روغن محتواى چربى و کلسترول یک ظرف تخم مرغ را 2 یا 

حتى 3 برابر مى کند. 
زرده تخم مرغ منبع فراوانى از بسیارى از ویتامین ها به ویژه ویتامین هاى 
محلول در چربى و آب است. در حالى که سفیده پروتئین بیشترى براى بدن 
تامین مى کند زرده تقریبا حاوى تمام ویتامیــن ها و مواد معدنى محلول 
در آب در چربى و مواد معدنى موجود در تخم مرغ اســت. تحقیقات نشان 
مى دهد مصرف تخم مرغ کامل نسبت به خوردن سفیده به تنهایى فواید 

قابل توجه ترى دارد.
مهمترین نگرانى در مورد تخم مرغ مســمومیت غذایى عفونت سالمونال 
اســت که مرغ به طور طبیعى آن را حمل مى کند. این باکترى ها احتمال 
مى رود تخم ها را نیز آلوده کنند. عفونت هاى سالمونال مى تواند جدى باشد 
به ویژه براى کودکان خردســال، افراد مبتال به بیمارى خودایمنى و افراد 

باالى 65 سال.
پس  55 ســالگى اغلب  5از

آنچه باید درباره 
زرده تخم مرغ بدانید

در موارد نادر ســفید شــدن رنگ زبان ممکن است نشانه 
بیمارى هاى جدى مانند عفونت یا ســرطان اولیه باشد. به 
همین دلیل باید مراقب دیگر عالئم خود باشید و اگر طى چند 

هفته برطرف نشد بهتر به پزشک مراجعه کنید.
زبان سفید معموال با بهداشت دهان و دندان در ارتباط است. 
زبان شما ممکن است با تورم و ملتهب شدن برجستگى هاى 

ریز (پاپیال) روى آن سفید شود.
باکترى، قارچ، آلودگى، غذا، سلول هاى مرده همه مى توانند 
بین پاپیال هاى بزرگ شده به دام بیفتند. این ضایعات جمع 

شده هستند که رنگ زبان را تغییر مى دهند.
مواردى مانند: مســواك زدن نادرست و شستشوى نامناسب 
دهان، دهان خشک، نفس کشیدن از طریق دهان، کمبود آب 
بدن یا دهیدراته شدن بدن، مصرف مقدار زیادى خوراکى هاى 
نرم، تحریک شدن مثال به وسیله لبه هاى تیز دندان یا ابزار هاى 
دندانپزشکى، مصرف سیگار و جویدن تنباکو و استفاده از الکل 

مى توانند عامل سفید شدن رنگ زبان باشند.

لوکوپالکى
این وضعیت باعث ایجاد لکه هاى ســفید در قسمت داخلى 
گونه ها، لثه ها و گاهى زبان مى شــود. اگر سیگار مصرف 
مى کنید یا تنباکو مى جوید ممکن است به این وضعیت دچار 
شوید. مصرف بى رویه الکل نیز از دیگر دالیل آن است. این 
لکه ها معموًال بى خطر هستند. اما در موارد نادرى مى توانند 

به سرطان دهان منتهى شوند.

لیکن پالن دهانى
در بیمارى لیکن پالن دهانى مشــکلى در سیســتم ایمنى 
شما مى تواند باعث لکه هاى ســفید در داخل دهان و روى 
زبان شود. به عالوه لثه هایتان نیز مى توانند دردناك شوند. 
همچنین ممکن است غشاى درونى دهانتان نیز دردناك شود.

برفک دهان
این وضعیت یک نوع عفونت دهان اســت که توسط قارچ 
کاندیدا ایجاد مى شــود و مى تواند علت ســفید شدن زبان 
باشد. اگر دیابت، سیســتم ایمنى ضعیف به علت ایدز یا اچ 
آى وى، کمبود آهن یا ویتامین ب داشته باشید یا اگر دندان 
مصنوعى اســتفاده کنید احتمال ابتالى شما به این بیمارى 

بیشتر مى شود. 
از دیگر شــرایط ایجادکننده زبان سفید مى توان به مواردى 
مانند زبان جغرافیایى، یا لکه هاى بــدون پاپیال روى زبان 
که شبیه جزایرى وى نقشه هســتند، دارو هایى مانند آنتى 
بیوتیک ها که مى توانند باعث عفونت قارچى در دهان شوند، 

اشاره کرد.

یک انسان در شرایط مناسب زنگ خطر سفید شدن زبان 
حداکثر چند سال مى تواند عمر کند؟

6  علت معمول تشنگى زیاد

بردن گوشى به 
رختخواب، ممنوع

مصرف روغن هاى 
جامد و نیمــه جامد، 
باعث رســوب اسیدهاى 
چرب اشباع در رگ ها ، آترواســکلروز (سفت شدن جدار 

عروق)، تنگى و انسداد عروق قلب و سکته قلبى مى شود.
بر اساس نتایج آخرین یافته هاى علمى در جهان، مصرف 
روغن هاى جامد و نیمه جامد هم چنین به علت دارا بودن 
اسید چرب ترانس باال خطر بروز سرطان سینه در خانم ها و 

سرطان پروستات در آقایان را افزایش مى دهد.
مصرف خانگى روغن هاى جامد بــه هیچ عنوان توصیه
 نمى شــود. روغــن جامد بــه علــت بافت مــورد نیاز 
شــیرینى ها، عمدتًا در قنادى ها کاربرد دارد. اسید هاى 
چرب اشــباع موجود در روغن جامد ابتال به بیمارى هاى 

قلبى عروقى و انواع سرطان ها را بدنبال دارد.
اگر چه این روغن ها درحال حاضر در کشــور ما با اصالح 
فرموالســیون و بهبود کیفیت به روغن نیمه جامد تبدیل 
شده اند که مقدار اسیدهاى چرب اشباع و ترانس کمترى 
نسبت به روغن جامد دارند ولى باید توجه داشت که روغن 

نیمه جامد هم در مقایسه با روغن هاى گیاهى مایع، مقادیر 
بیشترى اســید چرب اشباع و اســید چرب ترانس دارد و 
مصرف آنهــا خطراتى مانند افزایش کلســترول بد خون 
LDL ، تنگى و انســداد عروق قلبى و نهایتا سکته قلبى را 

بدنبال دارند بویژه افرادى که دچار اختالالت چربى خون 
و کلسترول باال هســتند نباید از روغن جامد و نیمه جامد 

استفاده کنند.
توصیه مى شود براى پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى - 
عروقى از روغن هاى مایع با منشاء گیاهى استفاده شود. 
چربى هاى مایع، روند بروز آترواسکلروز ( سفت شدن جدار 

عروق ) را کند مى کند.
روغن نباتى مایع درصد بسیار کمى اسید چرب اشباع و مقادیر 
قابل مالحظه اى اسید هاى چرب غیر اشباع که براى حفظ 
سالمت قلب ضرورى اســت را دارند و میزان اسید چرب 
ترانس آن کمتر از 2 درصــد و در بعضى از روغن هاى مایع 
تقریبا صفر است که زیرو ترانس نامیده مى شوند. مصرف 
روغن هاى مایع قطعا براى حفظ سالمت به روغن حیوانى و 

روغن نباتى جامد و نیمه جامد ارجحیت دارد.

انســان ها هیچگاه قادر نخواهند بود بیش از 
150ســال عمر کنند و این نتیجــه تحقیقاتى 
است که دانشــمندان با توسعه یک اپلیکیشن 
براى پیش بینى حداکثر طول عمر انسان بدست 
آورده اند. کارشناســان بیولوژى و بیوفیزیک 
با استفاده از یک سیســتم هوش مصنوعى و 
تزریق مقادیر زیادى داده هــاى دى ان اى و 
داده هاى پزشکى به آن از صدها هزار داوطلب 
در بریتانیا و ایاالت متحده به این نتیجه دست 
یافته اند. این سیستم به دانشمندان امکان داده 
تا یک اپلیکیشن مبتنى بر هوش مصنوعى در 
گوشــى هاى آیفون را توســعه دهنــد که با 
ورودى هایى ســاده از جانــب کاربر مى تواند 
به شکلى دقیق نرخ پیرشــدگى بیولوژیکى و 

حداکثر طول عمر شخص را اعالم نماید.
به عنوان بخشــى از یک مطالعه ابر داده اى، 
محققان دریافتند که دو پارامتر کلیدى در تعیین 
طول عمر انســان موثرند که هر دو فاکتور در 
مورد سبک زندگى و واکنش بدن ما نسبت به 
محرك هاست. اولین فاکتور سن بیولوژیکى 

ماست که به استرس، سبک زندگى و بیمارى 
مرتبط است و دومین فاکتور نیز انعطاف پذیرى 
است که منعکس کننده میزان سرعت بازگشت 
فاکتور اول به شرایط نرمال است. این اطالعات 
به تیم تحقیق امکان داد تا بتوانند نتیجه گیرى 
کنند کــه طوالنى تریــن عمر یک انســان 
مى تواند حداکثر 150 ســال باشد، رقمى که 
تقریبًا دو برابر متوســط طول عمــر در میان 
شهروندان بریتانیایى است که اکنون 81 سال 

اعالم شده است. 
دانشمندان بر این باورند که سلول هاى زامبى 
یا Senescent نقــش مهمى در قرص هاى 
موســوم به اکســیر جوانى دارند، سلول هایى 
که به گفته محققــان در بدن انســان وجود 
داشــته اما غیرفعال هســتند. این سلول ها با 
بیمارى هاى متعددى از آرتروز گرفته تا آلزایمر 
مرتبط شده اند. این تحقیق اطالعاتى جدیدى 
در مورد ســلول هاى زامبى در اختیار محققان 
قرار مى دهد که مى توان از آن ها براى بررسى 

فرآیند پیرى و جلوگیرى از آن استفاده کرد.

احساس تشنگى امرى طبیعى است که ممکن 
است به دلیل کم آبى بدن، غذاهاى شور و کار 
زیاد باشد، اگر چه گاهى اوقات تشنگى شدید 
ممکن است نشان دهنده بیمارى باشد، باید با 
در نظر گرفتن اینکه بدن شما رطوبت کافى را 
دارد ولى باز هم شما احساس تشنگى مى کنید 

باید سریعًا به پزشک مراجعه کنید.
کم شدن آب بدن شرایطى است که بدنتان آب 
کافى را براى انجام وظایف خود ندارد و ممکن 
است به دالیل مختلف مانند اسهال، استفراغ و 
تعرق زیاد رخ داده باشــد. در این جا لیستى از 
علل تشنگى تهیه کرده ایم که در ادامه به آن 

مى پردازیم.
1. دیابت

وقتى قند خــون باال مى رود فشــار زیادى 
به کلیه ها وارد مى شــود کــه منجر به 

ایجاد ادرار میشود و گلوکز اضافى دفع 
مى شود.

2. دیابت نوع 1
این نــوع دیابــت بر اســاس عــدم تعادل 
هورمون ها دسته بندى مى شود و روى جذب 
تاثیر مى گذارد و هنگام ادرار آب زیادى از بدن 

دفع مى شود.
3. دهان خشک

اشتباه رایجى که همیشه وجود دارد این است 
که فکــر مى کنند، خشــکى دهــان به دلیل 
تشنگى شــدید اســت اما دلیل دیگر خشکى 

نابهنجار دهان مخاط دهان است.
4. کم خونى آنمى

کم خونــى ناگهانى که در نتیجــه خونریزى 
قاعدگى یا خونریزى معده رخ مى دهد، علت 
رایج آنمى محسوب مى شــود به همین دلیل 
بدن براى جبران از دست دادن مایعات بدن آب 

را جایگزین مى کند.
5. فشار خون پایین

فشار خون پایین، افسردگى، عصبانیت، تشنگى 
و سرگیجه را در پى دارد.

6. رژیم غذایى
غذاهایى که ادرار آور هســتند مانند :کرفس، 
لیمو و چغندر احســاس تشــنگى را بیشــتر 

مى کنند. روغن جامد و نیمه جامد 
چه بالیى سر قلب تان مى آورد

ن ب

ادى
ه 

تعادل
 جذب 
 از بدن 

ن است 
ه دلیل

خشکى 

ى

آگهى تجدید مناقصه

على اصغرحاج حیدرى - شهردار خمینى شهر

چاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نســبت به انجام مناقصه ها با 
مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

موضوع مناقصه ها: 
1ـ لوله گذارى و اجراى آبیارى تحت فشار در سطح شهر 

ـ مبلغ اولیه اعتبار: 15,000,000,000 ریال 
ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 750,000,000 ریال 

2ـ عملیات بهسازى، به زراعى، نگهدارى و توسعه فضاى سبز سطح 
شهر 

ـ مبلغ اولیه اعتبار: 35,000,000,000 ریال 
ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1,750,000,000 ریال 

ـ مهلت ارائه پیشــنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى یک شنبه 
مورخ 1400/04/20

ـ محل دریافت اســناد: امــور قراردادهاى شــهردارى مرکزى 
خمینى شهر 

ـ محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
ـ تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 

1400/04/21
ـ مدت اعتبار پیشنهادها: روز پنج شنبه 1400/04/31

ـ اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و 
محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

م.الف:1154790

مردان به سالمت فردى خود بیشتر توجه کنند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند را سپاس مى گویم و خواســتار فزونى نعمت او هستم و بر آستان 
عزتش سر تسلیم نهاده ام و خواهم که مرا از گناه در امان نگه دارد. از او 
یارى مى جویم کــه نیازمند آنم که نیازم برآورد. هــر کس را که او راه 
بنماید، گمراه نشود و هر کس را که با او دشمنى ورزد، کس زینهار ندهد، 
هرکس را که تعهد کند، بى چیز نشود که تعهدش از هر چه به سنجش آید، 

موال على (ع)افزون است و از هر چه اندوختنى است برتر. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى
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تلفن: 34452005                نمابر: 34452006
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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت میگردد که در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت که راس ساعت 
8 صبح روز چهارشنبه 1400/04/16 در محل دفتر شرکت به نشانى اصفهان سه راه سیمین خیابان سهروردى کوچه شماره 8 

پالك 4 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالى منتهى به 1399/12/30
2- گزارش حسابرس و بازرس قانونى

3- بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به 1399/12/30
4- انتخاب بازرسان قانونى 

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى ها
6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت صنعت پژوه حدید (سهامى خاص) به شماره ثبت 27134

هیئت مدیره شرکت صنعت پژوه حدید

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد پروژه هاى عمرانی ذیل واقع درشهر جدید مجلسی را به صورت مشارکت با اشخاص حقیقی 
 www.setadiran.ir وحقوقی داراي صالحیت ، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز الزم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

بشرح زیر اجرا نماید. 

-  تاریخ انتشار آگهى درسامانه مذکور: 1400/04/01  
-  شرایط زمانی دریافت اسناد ارزیابى ازسامانه :  حداکثر تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1400/04/07

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  و ارسال اسناد مربوطه :  حداکثرتا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1400/04/21 
- زمان برگزارى کمیسیون ارزیابى : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1400/04/22

-  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران مجلسی
تلفن:03152472733                           دورنگار031-52472214

کد پستی86316-45775       
           WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی 

آگهی تجدید فراخوان عمومی
 شناسایی سرمایه گذار(شریک)

شرکت عمران شهر جدید مجلسی      

یف
موضوع پروژهشماره فراخوانرد

متراژتقریبی زیر بنا
(متر مربع)

مدت اجرا

مبلغ تقریبی جهت 
سرمایه گذاري توسط 

شریک حدود
( میلیاردریال)

مبلغ کل سرمایه 
گذاري حدود      

(میلیارد ریال)

12000001397000006
مشارکت در احداث 50 واحد مسکونى 
ویالیى واقع در محله دانش شهر جدید 

مجلسى
5000
24146/6256/5 ماه

مشارکت در احداث قسمتى  مجموعه 22000001397000007
تجارى بلوار بهار شهرجدید مجلسى

704
122142 ماه

مشارکت در احداث قسمتى  مجموعه 32000001397000008
تجارى محله دانش شهرجدید مجلسى

505
121538 ماه

مشارکت در احداث قسمتى  مجموعه 42000001397000009
تجارى محله فرهنگ شهرجدید مجلسى

1234
183765 ماه

52000001397000010
مشارکت در احداث 22واحد مسکونى 
ویالیى واقع در سایت گردشگرى و 
جهانگردى         شهر جدید مجلسى

3300
24165263 ماه

م.الف:1153920

نوبت دوم

بدینوسیله اعالم مى گردد مدت دریافت و ارسال اســناد مناقصه 1ـ خدمات 
عمومى (نظافت عمومىـ  صنعتىـ  حفظ و نگهدارى از فضاى ســبز) 2ـ تأمین 
نیروى انسانى 3ـ تولید آجر 4ـ بهره بردارى از برج دانه بندى مواد، آسیاب فکى 
5ـ تأمین لیفتراك 6ـ تأمین لودر 7ـ بســته بندى 8ـ تخلیه واگن 9ـ خدمات 
روشنایى برق 10ـ خانه بهداشت کارگرى 11ـ بهره بردارى از کوره دوار تا تاریخ 
1400/04/09 ســاعت 15/30 تمدید مى گردد. متقاضیان مى توانند ظرف مقرر 
جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانى www.irefco.ir و یا 
به آدرس شــرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  مبارکه مراجعه نمایند و 
یا با شــماره تلفن 52543740-031 داخلى 292 تماس حاصل فرمایند. ضمنًا 
پیشنهاددهندگان مى بایست ظرف تاریخ مذکور نسبت به عودت اسناد تکمیل 

شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند. 

تمدید آگهى مناقصه

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

دومین دوره جایزه مبلمان (seat prize) توسط زنجیره فرهنگى هنرى 
ایوان و موزه معمارى و خالقیت (خانه تاریخى صفوى) برگزار مى شود.

ایده رویداد جایزه مبلمان با هدف ایجاد فضایى براى نمایش و رقابت میان 
طراحان و سازندگان مبلمان شکل گرفت که یکى از مهمترین اهداف بلند 
مدت این رویداد، ایجاد مرجعى علمى و تخصصى براى طراحان صنعتى، 

معماران و تولیدکنندگان این حوزه مى باشد. 
این دوره از جایزه مبلمان با حضور هیات داوران؛ آقایان محمدرضا قانعى، 
مجید احمدى خوشبخت، امیر مسعود انوشفر، امیرعباس کاشف، بشیر 

مومنى و بانو گیسو حریرى برگزار شد.
آثار هنرمندان و طراحان در دو بخش طرح و محصول براى شرکت در این 
رویداد ارائه شــدند که 150 اثر براى رقابت و کسب امتیاز به مسابقه راه 
یافتند. 7 رتبه برتر در بخش طــرح و 5 رتبه برگزیده در بخش محصول، 
توسط هیات داوران انتخاب و در چهارم تیرماه 1400 در مجموعه رویال 
هوم سنتر اعالم خواهند شد. این مراســم با حضور و سخنرانى آقایان 
اشکان قانعى (مشاور عالى رویداد)، امین اخوان صفائى (مدیریت مجموعه 
رویال هوم سنتر) ، بیژن شــافعى (معمار)، حامد بدرى احمدى (معمار)، 

محمد رضا قانعى (رئیس هیات داوران)، مجید احمدى خوشبخت (داور 
دومین دوره) همراه خواهد بود.

زنجیره فرهنگى هنرى ایوان با همراهى حامى ویژه، مجموعه رویال هوم 
سنتر توانسته است با ایجاد نبردى هوشــمندانه براى انگیزه اى فراتر از 
مادیات، حامى هنرمندان و طراحانى باشد که با دانش خود در کنار مفاهیمى 

چون معنا، زیبایى و خیال به رقابت مى پردازند.
پیرامون این رویداد، تیم جایزه مبلمان مفتخر است که میزبان نمایشگاه 
«مبلمان ایران و لهستان؛ میــراث مشـترك و فـن آورِى روز» در اصفهان 

خواهد بود. 
این نمایشگاه با هدف تلفیق فرهنگ و هنر ایران و لهستان که دانشجویان 
طراحى صنعتــى پردیس هنرهاى زیباى دانشــگاه تهــران طراحى و 
خلق کرده اند، پنجشــنبه ســوم تیر ماه 1400 در محل خانه تاریخى 
صفوى با حضور افتخارى هـمســـر سفیر جمهورى لهستان در ایـران
 Irena Kołakowska-Fałkowska افتتاح خواهد شــد. این پروژه 
توسط سفارت جمهورى لهستان در ایران، دانشگاه تهران و گروه طراحى 

بهمان تأمین و حمایت مالى شده است.

امروز و فردا توسط زنجیره فرهنگى هنرى ایوان
 و موزه معمارى و خالقیت (خانه تاریخى صفوى) برگزار مى شود

افتتاح نمایشگاه و اعالم جوایز 
دومین دوره جایزه مبلمان

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان در نظر دارد براساس مصوبه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى تفریحى کارگران استان 
اصفهان، مجموعه هاى ورزشى کارگران شهرستان هاى لنجان و خمینى شــهر را  از طریق مزایده عمومى به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از 
متقاضیان دعوت مى شود طبق شرایط ذیل با حضور در محل دبیر خانه مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان اسناد مذکور را 

تهیه نموده و پیشنهاد خود را به انضمام مدارك مورد نیاز به این مجموعه ارسال نمایند.

 مزایده گر باید بابت ضمانت شرکت در مزایده مبالغ فوق را نزد بانک رفاه کارگران به شماره شباى IR600130100000000276988863 به نام 
باشگاه ورزشى کارگران اصفهان واریز نماید و یا با حضور در محل مجموعه نسبت به پرداخت از طریق دستگاه  POS  مجموعه اقدام نماید.

 سایر شرایط:      
1. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

2. هزینه کارشناسى و چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
3. تمامى پاکتها مى بایست درون یک پاکت دربسته و الك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

4. مجموعه در رد کلیه موارد و شرایط ذکر شده در مزایده مخیر مى باشد.
 آدرس دبیرخانه: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، روبروى بیمارستان دکتر شریعتى، مجموعه ورزشى تفریحى کارگران اصفهان، تلفن: 36611410

 آگهى مزایده

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان

موضوع مزایده: اجاره یکساله مجموعه هاى ورزشى تفریحى کارگران واقع در  شهرستان هاى لنجان و خمینى شهر

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ پایه مزایده (ریال)نام مجموعه
آخرین مهلت تسلیم فروش اسنادمزایده(ریال)

تاریخ بازگشائىپیشنهاد

مجموعه ورزشى کارگران 
خمینى شهر

از پنجشنبه 127,200,000ماهیانه: 212,000,000
 1400/04/03

لغایت پنجشنبه 
1400/04/10

روز پنجشنبه مورخ 
1400/04/10

روز شنبه مورخ 
1400/04/12

سالیانه: 2,544,000,000
مجموعه ورزشى کارگران 

لنجان
ماهیانه: 45,000,000

27,000,000 سالیانه: 540,000,000


