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ابتال به نارسایى کلیه با مصرف بیش از حد مسکن هاآغاز امتحانات نهایى از فرداچرا «احضار» نیمه تمام ماند؟کاهش ناگهانى آمار مرگ هاى کرونایى توجیه علمى ندارد قهرمانى امسال ضلع سوم ندارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

درباره خواص 
شگفت انگیز گردو 

بیشتر بدانیم

دشت کاشان در آستانه فاجعه قرار گرفت
3

3

2

8

شرایط ثبت نام مدارس 
براى سال تحصیلى جدید 

زندانیان آزاد شده 
به 137 نفر رسیدند

حفارى در روستاى 
مالواجرد با انگیزه 
پیدا کردن گنج آخرین وضعیت 5

مناطق زلزله زده 
سمیرم

گردو یکى از آجیل هاى پرخاصیت و 
پرطرفدارى است که بسیارى از مردم دوست 

دارند از آن به عنوان تنقالت استفاده کنند. 
آجیل ها جزو تنقالتى محسوب مى شوند که 

پرکالرى هستند.

براثر زلزله 29 بهمن سال گذشته در پادناى علیا 
58 واحد مسکونى شهرى و 320 واحد روستایى 
به طور کامل و 100 درصد تخریب شــده بود و 
300 واحد مسکونى شهرى و روســتایى نیز تا 
60 درصد دچار آسیب و خســارت شدند که نیاز 
به تعمیر داشــتند. مدیریت بحران استان فورى 
اعالم آمادگى کــرد و ما نیز به عنــوان یکى از 
دســتگاه هاى مدیریت بحران در منطقه حضور 

داشتیم. کارشناسى هاى...

4
عبور از کرونا در جوار پل شهرستانعبور از کرونا در جوار پل شهرستان

یک روز در محل سابق نمایشگاه بین المللى که حاال مرکز واکسیناسیون شده استیک روز در محل سابق نمایشگاه بین المللى که حاال مرکز واکسیناسیون شده است

3

به دلیل فعال شدن کانون هاى گرد و غبار از روز جمعه؛

رامبد جوان 
از نویسندگان 
عذرخواهى
 کرد

کیانى: من اهل شو نیستم
هافبک تیم فوتبال مس رفســنجان گفت: اگــر مى خواهیم در بین 

تیم هاى باالى جدول قرار بگیریم، نباید گل ُمفت بخوریم.
مهدى کیانى درباره آخرین وضعیت مس و اینکه آنها در دو بازى اخیر 
برابر نفت مسجدسلیمان و نساجى شکست خوردند، گفت: ما بازیکنان 
و کادر فنــى خوبى داریــم و در این چند روز هــم تمرینات خوبى را 

پشت سر گذاشتیم تا با فراموشى این دو شکست آماده...
3

7

در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اصفهان تشریح کرد

کوچ اجبارى 
پیش از موعد عشایر 
به دلیل خشکسالى

اداره پلى اکریل تا تیرماه به هیئت مدیره 
واگذار مى شود

3

 ما
سال هجدهم /شماره
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براثر
58 وا
به طو
و 300
60 در
به تعم
اعالم
دســت
داشتیم

ستاره بوشهرى سپاهان ستاره بوشهرى سپاهان 
جا پاى طارمى جا پاى طارمى 
مى گذارد؟مى گذارد؟

 در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (در 
حال تصفیه)به شماره ثبت 523 و شناسه ملى  10260105375 که آگهى انحالل آن در تاریخ 
1381/10/30  به شماره 2/9/158 مورخ 1381/1/30 ثبت گردیده، دعوت به عمل مى آورد 
تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود 
به محل تصفیه شــرکت واقع در نجف آباد خیابان شیخ بهایى جنوبى-کوى شهید محمود 
شریفى-پالك 16 مراجعه نمایند. بدیهى است که شرکت در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که 

خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتى نخواهد داشت.

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت تعاونى مرغدارى ساحل 
(درحال تصفیه)به شماره ثبت 523 و 

شناسه ملى10260105375-مرحله سوم

هیئت تصفیه شرکت تعاونى مرغدارى ساحل (درحال تصفیه)  

احمدرضا پرى تبار - شهردار شاهین شهر 

چاپ دوم آگهى مناقصه عمومى (نوبت سوم)

م.الف:1131941

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شــماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر در نظردارد 
عملیات اجرایى   روکش آسفالت معابرسطح شــهر را با اعتبار اولیه 18/500/000/000ریال  به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید .
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذاوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه 

وپیشنهادهاى خودرا حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/03/08 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند .
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .            

احمدرضا پرى تبار - شهردار شاهین شهر

  آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى - نوبت اول
شهردارى شاهین شهر به استناد ابالغ اعتبار دولتى سازمان شــهرداریها و دهیارى هاى کشور به شماره 2 مورخ 
1400/01/23 درنظردارد نســبت به خرید لوازم یدکى و قطعات جهت بازسازى اتوبوس هاى شهرى ازطریق مناقصه 
عمومى یک مرحله اى ،طبق  اسناد مندرج درآگهى از محل اعتبارات دولتى به مبلغ 7/537/688/000 ریال اقدام 

نماید .
بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع  از شرایط وشــرکت در مناقصه به ذیحسابى دولتى شهردارى واقع در

شاهین شهر،بلوارامام خمینى  میدان فاطمیه مراجعه ونسبت به  تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 
1400/03/06 به حراست  شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند.

پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400/03/08 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت شهردارى 
باز و قرائت خواهدشد.

سایرشرایط:
1-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 377/000/000 ریال (٪5اعتبار مربوطه )است که مى توان بصورت ضمانت نامه بانکى 
معتبر  سررسید  سه ماهه یا واریز آن به  حساب شماره ir 220100004061011407671028   نزد بانک مرکزى جمهورى 

اسالمى  ایران  به عنوان تمرکز وجوه سپرده اقدام نمود.
2-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است .

چاپ دوم

م.الف:1132867 اصغر عالمیان -مدیر کل روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان (خوراسگان)

آگهى مزایده (نوبت دوم)
   دبیرخانه دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان در نظر دارد مجموعه آپارتمانهاى 9 
واحدى  متعلق به دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا واقع در شهرضا میدان شهدا، 
خیابان شهید نواب صفوى، خیابان مدینه را از طریق مزایده عمومى مجدد به صورت 

تک واحدى و یا کلى به فروش برساند .
ضمنا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادات مختار است . 
لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و دریافت اسناد مزایده مى توانند از تاریخ 
درج آگهى به مدت ده روز کارى به دفتر تدارکات دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا 

مراجعه و یا با شماره  53292205-031 تماس حاصل فرمایند.

رامبدرامبدارامبد
نویاز نویسن ازنازنویسنازنوی
خعذرخعذرخ رذ

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان -کمیسیون معامالت

آگهى مزایده عمومى نوبت اول                                             

م.الف:1135801

شماره نام ملکردیف
عرصه (متر پالك ثبتى کاربرىمزایده

مربع )
اعیان مترمربع

توضیحاتنشانى میزان اجاره (ریال)
سایر ساختمان

1
ساختمان 

مرکز شهید 
باهنر فریدن

-11/19411951618و664انبار1400/03
سال اول ماهیانه 15/000/000 
سال دوم ماهیانه 17/000/000 
سال سوم ماهیانه 19/000/000

فریدن- خیابان 
مطهرى- جنب 

شهردارى 

فعالیت هاى مرتبط 
با فرآورى محصوالت 

کشاورزى
شرایط :پذیرش شرایط سازمان در خصوص اصالح وتعمیرات و بهینه سازى ساختمان 

سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد درراستاى ماده 5قانون الحاقى برخى مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت و آیین نامه اجرایى آن امالك و مستغالت خودرابه شرح ذیل از طریق مزایده 
عمومى اجاره دهد .

داوطلبان شرکت در مزایده مى توانند از تاریخ نشر آگهى به مدت 3روز براى دریافت اسناد مزایده به نشانى:اصفهان خیابان هزار جریب سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان اداره امور پیمانها و قرار دادها - مراجعه 
فرمایند.شماره تماس 37913251
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عضو و دبیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانى تبریز دالیل افزایش 
تمایل ایرانى ها به خرید مسکن در ترکیه را تشریح کرد.

رضا کامــى در گفتگویى اظهار کرد: خرید ملک توســط 
ایرانى ها چندان ربطى به اصل موضوع ندارد، منظور این 
است که ایرانى ها با هدف داشتن خانه اى در ترکیه دست 
به خرید نزده اند بلکه هدف اصلى شان از این اقدام، دریافت 

پاسپورت ترکیه و حق شهروندى در این کشور است.
وى در توضیح این مطلب افزود: مزایایى که پاســپورت 
ترکیه اى در جهان و منطقه دارد ســبب شده است برخى 
احســاس کنند مى توانند از این مزیت ها بهره ببرند البته 
درباره مزایاى پاســپورت ترکیه تا حــدى بزرگنمایى نیز 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه دولت ترکیه برنامه منسجمى براى 
جذب ســرمایه هاى خارجى در حوزه ملک تدارك دیده 
است، گفت: نباید بیش از حد خوشبین یا بدبین بود. ترکیه 
این برنامه را تنها براى سرمایه گذاران ایرانى تدارك ندیده 
است، بلکه از تمامى کشورها، حتى از اروپا و روسیه، افرادى 
اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده اند. آمارها نیز نشــان 
مى دهد حجم فروش ملک به خارجى ها در پنج سال گذشته 
از 220 هزار واحد عبور کرده اســت و در میان این سرمایه  
گذاران خارجى اتباع عراقى، سورى، لیبیایى، افغان، تاجیک، 

آذربایجانى، روسى و اروپایى دیده مى شوند.

وزیر آموزش و پرورش دســتورالعمل اجرایى ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس در سال تحصیلى 1400-1401 
را ابالغ کرد و بر اساس آن ثبت نام سال تحصیلى جدید 

در تمام دوره ها، الکترونیکى است.
ثبت نام مدارس براى سال جدید به جز پایه یکم ابتدایى، 
به صورت غیر حضورى و الکترونیکى در سامانه «پادا» 
انجام خواهد شــد و زمان ثبت نــام دوره هاى مختلف 
تحصیلى بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در سامانه 

«سیدا» اعالم خواهد شد.
ثبت نام میان پایه ها به صورت خودکار انجام مى شــود 
و دانش آمــوز در پایه باالتر در همان مدرســه ثبت نام 

مى شود و نیازى به مراجعه دانش آموز یا اولیاى آنها به 
مدرسه نیست.

براساس دســتورالعمل ابالغى وزیر آموزش و پرورش، 
برگزارى آزمون ورودى، مصاحبه و تعیین شــرط معدل 
براى ثبت نام دانش آموزان و با توجه به رایگان بودن ثبت 
نام و عدم اجبار در بحث مشارکت هاى مردمى دریافت 
هر گونه وجه (به جــز وجوه مربوط بــه بیمه حوادث و

 کتاب هاى درسى) در زمان ثبت نام مجاز نیست.
همچنین مدارس غیردولتى در زمان ثبت نام صرفاً مجاز 
به اخذ شــهریه مصوب (برنامه هفتگى مصوب شوراى 

عالى آموزش و پرورش و فوق برنامه درسى) مى باشند.

چرا ایرانى ها در ترکیه 
خانه مى خرند؟

شرایط ثبت نام مدارس براى 
سال تحصیلى جدید 

تمایل انتخاباتى ایرانى ها 
   ایســنا | مرکز افکارســنجى دانشجویان 
ایران (ایسپا) نتایج نظرسنجى درباره میزان تمایل 
مردم به شرکت در انتخابات ریاست جمهورى را 
منتشر کرد. مرکز افکارسنجى دانشجویان ایران 
اعالم کرد: 34/3 درصد ساکنان مراکز استان ها، 
42/8 درصد ساکنان سایر شهرها و 59/2 درصد 
ساکنان روستاها گفته اند قطعاً در انتخابات شرکت 

خواهند کرد.

حرف زدن با یخچال!
   ســینماژورنال | اینکه در یک تیزر لیال 
حاتمى با یخچال سخن مى گوید اسباب طعن و 
کنایه مخاطبان را موجب شده و واکنش گسترده 
کاربران شبکه هاى اجتماعى را در پى داشته است. 
لیال حاتمى از این یخچال دوقلو اسمش را مى پرسد 
و یخچال هم در پاسخ  اسم لیال را مى پرسد. یک 
کاربر نوشت: «خداى من! یخچال با لیال حاتمى 
حرف مى زنه.» کاربر دیگرى نوشت: «شاید على 

مصفا توى یخچاله!»

کابینه ضد استقالل!
   فــارس | حجت نظرى، عضو هیئت مدیره 
باشگاه اســتقالل در مورد اینکه آیا کسانى در 
دولت و در حد وزیر هســتند که استقاللى باشند 
و در مورد این تیم صحبت کننــد گفت: من در 
کابینه کسى که این شرایط را داشته باشد سراغ 
ندارم. در این مورد که آیا همه پرسپولیسى هستند 
اطالعى ندارم اما در کابینه حسن روحانى وزیر یا 
معاون رئیس جمهورى را ندیدیم که از استقالل 

حمایت کند.

3 شهر هنوز قرمزند
   میــزان | بر اســاس نقشه ماســک وزارت 
بهداشت هم اکنون شهرهاى پارسیان در استان 
هرمزگان، قلعه گنج در استان سیستان و بلوچستان 
و سلماس در استان آذربایجان غربى در وضعیت 
قرمز کرونا هســتند. بقیه شــهرهاى کشور در 
وضعیت نارنجى یا زرد هســتند و هیچ شهرى در 

وضعیت آبى نیست.

بنزین گران نمى شود
   تســنیم | در روزهاى اخیر به دنبال طرح 
خرید بنزین از مردم با قیمت هــر لیتر 20 هزار 
تومان از ســوى یکى از کاندیداهاى انتخابات 
ریاســت جمهورى، اخبارى با عنوان «افزایش 
قیمت بنزین» و «قطعى شــدن رسیدن قیمت 
بنزین به 20 هزار تومــان» در فضاى مجازى 
پخش شده است. سخنگوى شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى گفت: اخبارى که در خصوص 
افزایش قیمت بنزین در فضاى مجازى پخش 

شده، شایعه است.

برنج؛ باز هم کمتر
   ایلنــا | مدیرکل دفتر امــور بازرگانى وزارت 
صمت اظهار کرد: به واســطه کاهــش واردات، 
مصرف سرانه برنج 15 تا 20 درصد کاهش داشته 
اســت. یعنى برآورد ما این اســت که حدود 5 تا 
6 کیلوگرم به علــت افزایش قیمت برنج کاهش 

مصرف داریم.

چه خبر از سیلى معروف؟!
   اعتماد آنالین | رئیس ســازمان پزشکى 
قانونى کشور در مورد رســیدگى به پرونده سرباز 
عابد اکبرى در پزشــکى قانونى نیز گفت: اطالع 
دارم که این موضوع در دادسراى کارکنان دولت 
در حال رسیدگى است، اما اینکه آیا مسئله سیلى در 
قوه قضاییه در پزشکى قانونى مطرح شده یا نتیجه 

آن چه بوده االن اطالعى ندارم. 

پاسخ روحانى به احمدى نژاد
   آفتاب نیوز | حســن روحانى پاســخ ادعاهاى 
جنجالى احمدى نژاد را داد. او در جلسه ستاد ملى مبارزه با 
کرونا گفت: برخى شوخى یا جدى مى گویند واکسن که 
آمده، اول ماها زده ایم؛ عرض مى کنم که بنده هم نزده ام 
چون هنوز نوبتم نشده است. وى گفت: هیچ مسئول رده 

باالیى را سراغ ندارم که واکسن زده باشد. 

حمله به الریجانى!
   رکنا | ســعید محمد در واکنش به ســخنان على 
الریجانى پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهورى 
توییتى منتشــر کرد که در آن آمده است: «به کسانى 
که هویت خودشــان را مدیون پادگان و دادگاه هستند 
به صراحت مى گویم به حول و قوه الهى، امروز آغازى 
بر پایان اشرافیت خانوادگى است.» الریجانى در سخنان 
دیروزش گفته بود: «حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه 
دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.» او همچنین در اولین 
توییت خود پس از ثبت نام از هشتگ «نه کلید نه چکش» 

استفاده کرد.

جهانگیرى گفت بیایم
   ایرنــا | محسن هاشمى رفسنجانى پس از ثبت نام 
در انتخابات ریاســت جمهورى درباره ائتالف اصالح 
طلبان و ثبت نام على الریجانــى در انتخابات گفت: ما 
نسبت به انتخاب گزینه اصلح بعد از تأیید صالحیت ها 
اقدام مى کنیم. وى درباره کناره گیرى به نفع جهانگیرى 
اظهارکرد: من با وى رایزنى داشتم و به من گفتند ثبت 

نام کنید.

نگرانى آخوندى
   بهار | عباس آخوندى، وزیر پیشین راه و شهرسازى 
و داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى 
گفت: نگران ایران و تمدن چندین هزار ساله اى هستم 
که چراغ آن به سبب ُکندى توسعه و فرسایش اجتماعى 

کشور عزیزمان ایران در حال خاموشى است.

وضع فرق کرد
   نامه نیوز | محمد مهاجرى، تحلیلگر مســائل 
سیاسى گفت: پیش از آنکه آقاى الریجانى در انتخابات 
ثبت نام کند، اگر نظر من را مى خواستید مى گفتم اگر آقاى 
رئیسى نامزد شود، بى تردید پیروز انتخابات خواهد بود اما 
حاال وضعیت فرق کرده است و با ورود آقاى الریجانى 
نمى توان به قطعیت گفت که آقاى رئیسى پیروز مى شود.

ثبت نام 3 متولد نجف
   خبر فــورى | 3 ثبت نام کننده انتخابات ریاست 
جمهورى متولد ایران نیستند. وجه شبه على الریجانى، 
عباس آخوندى و ابوالحسن فیروزآبادى محل تولدشان 
است؛ نجف اشرف. برخى روحانیون به ویژه در پیش از 
انقالب براى دروس خود در نجف ساکن شدند و هر سه 

نفر این نامزدهاى کاندیداتورى روحانى زاده هستند.

اسرار عزت! 
   دیده بــان ایران | عــزت ا... ضرغامى که براى 
ثبت نام در انتخابات ریاســت جمهــورى وارد وزارت 
کشور شد مقابل دوربین خبرنگاران حاضر به باز کردن 
شناسنامه اش نشد و گفت اسرارم را نشان نمى دهم. وى 
همچنین خطاب به خبرنگاران حاضر گفت: بنده ارزش 

این همه عکس گرفتن را نداشتم، اسراف کردید.

انصراف خرازى 
   ایســنا | ســیدمحمدصادق خرازى با انتشــار 
بیانیه اى از کاندیداتورى انصــراف داد. او در بیانیه اش 
آورده اســت که در راســتاى حفظ آرمان ها و تالش 
براى پیروزى جریان اصالحــات در انتخابات پیش رو، 

انصرافش را اعالم مى دارد.

خبرخوان

جزیره اى در شمال شرقى استرالیا به اولین منطقه اى در 
جهان تبدیل شده است که تمام جمعیت بزرگسال خود را با 
تزریق واکسن کرونا در برابر کووید-19 ایمن کرده است. 
در واقع برنامه تزریق واکسن در جزیره نائورو، جزیره اى 
در کشــور میکرونزى، در عمل دوز اول واکسن خود را به 
108 درصد از جمعیت بزرگسال خود تزریق کرده که معادل 
7392 نفر شده است. رقم 108 درصد بدین دلیل است که 
تعداد کنونى افراد بالغ جزیره از رقم رســمى 6812 نفرى 
که در آخرین سرشمارى منطقه در سال 2019 شناسایى 

شده اند بیشتر بوده است.
شهرت قبلى ساکنان جزیره نائورو این است که چاق ترین 
ملت جهان به شمار مى آیند در حالى که بیش از 70 درصد 
ساکنان این جزیره چاق هســتند. اعداد و ارقام مربوط به 
واکسیناسیون کرونا در این جزیره یعنى اینکه دستکم 63 
درصد از کل جمعیت نائورو اکنون در مقابل ویروس کرونا 
واکسینه شــده اند و بدین ترتیب در عرض 4 هفته تمامى 
بزرگساالن این منطقه دوز اول واکسن خود را دریافت کرده 
اند. مقامات رسمى جزیره از نتایج واکسیناسیون با واکسن 
آسترازنکا اســتقبال کرده و آن را اســتجابت دعاهایشان 
نامیده اند. «ایزابال داگیگو»، وزیر بهداشت نائورو در پارلمان 
این کشور گفته است که «نائورو آنقدر واکسن دریافت کرده 
است که براى ایمن سازى 100 درصد از جمعیت بالغ ما کافى 
است». اما نیروهاى ملى مبارزه با کرونا ویروس در نائورو 

همچنان در مورد شرایط هشــدار مى دهند زیرا مسافرانى 
که وارد این منطقه مى شوند همچنان مى توانند خطر وارد 
کردن ویروس کرونا و انتشار آن را همراه خود داشته باشند. 

در این منطقه مهلتى براى ساکنان به منظور دریافت اولین 
دوز واکسن در هفتم ماه ِمى تعیین شده و در ادامه اعالم شد 
که ساکنان مى توانند تا اواسط ماه جوالى دوز دوم واکسن 

خود را دریافت نمایند. با وجود این، دولت نائورو اعالم کرده 
است کسانى که هنوز دوز اول واکسن را دریافت نکرده اند 

مى توانند براى این کار اقدام کنند.

اولین نقطه روى کره زمین که 100درصد از بزرگساالنش در برابر کرونا واکسینه شدند

جزیره چاق ها تاریخ ساز شد!

پس از ثبت نام سعید محمد در انتخابات ریاست جمهورى 
سیزدهم و انتشار تصاویرى از ساعت گرانقیمت تیسوت او، 

وى در این رابطه توضیحاتى ارائه کرد.
سردار ســعید محمد، رئیس پیشــین قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبیا(ص) و کاندیداى سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهورى، صبح روز سه شنبه هفته گذشته در ستاد 
انتخابات وزارت کشور حضور پیدا کرد و در انتخابات ثبت 
نام کرد. پس از ثبت نام سعید محمد در انتخابات ریاست 
جمهورى، تصاویرى از او هنگام نشان دادن شناسنامه خود 
منتشر شد که در آن ساعت تیسوت 700 دالرى به دست 
داشت. این تصاویر سوژه رسانه ها شــد و واکنش هاى 

زیادى را در فضاى مجازى به دنبال داشت.
کاربران شــبکه هاى اجتماعى وجود چنین ساعتى را در 

دست یک نامزد اصولگرا، نشانه اى از حمایت او از جریان 
سرمایه دارى دانستند و اینکه وى به دلیل وضع مالى خوب 

خود درکى از مشکالت مردم ندارد.
حــاال فیلمــى از ســعید محمــد در یکى از جلســات 
انتخاباتى اش منتشر شــده که در آن توضیحاتى درباره 

ساعت خود ارائه کرده است.
سعید محمد در این ویدیو مى گوید: « گفتند آقاى محمد 
15 میلیون تومان قیمت ساعتش اســت. (خنده) گفتیم 
خداراشــکر تا 200 میلیارد باید بررسى شود. این ساعت 
هدیه بوده و براى زمانى اســت که قیمــت دالر 3000 
تومان بود. یکى دو میلیون تومان ارزش داشت اما االن را 
نمى دانــم. اما گشــتند و زمانى که چیزى پیــدا نکردند 

حرف هاى عجیب و غریب مى زنند.»

واکنش سعید محمد به جنجال ساعت 700 دالرى اش

یک رســانه تلگرامى نزدیک به جبهه پایدارى که طى 
روزهاى گذشته گزارش هاى متعددى را درباره اقدامات 
رئیس مجلس یازدهم منتشر کرده بود با انتشار مطلبى با 

عنوان «توافقات اولیه على الریجانى با قالیباف در مقابل  
رئیسى؟!» نوشت:

شنیده ها نشان مى دهد پس از قطعى شدن حضور آیت 
ا... رئیسى تعدادى از اطرافیان محمدباقر قالیباف چندان از 
این اتفاق استقبال نکردند و بر اساس برآورد غلطى فکر 
مى کنند در دولت رئیسى، جبهه پایدارى تار و پود دولت را 
در بر مى گیرد. رصد تعامل نیروهاى رسانه اى الریجانى و 
قالیباف در کالب هاوس نشان مى دهد تعامل معنادارى 
میان حامیان این دو چهره در برگزارى اتاق هاى گفتگو و 
خطوط محتوایى شکل گرفته است. طى یک ماه گذشته 
بیش از 50 اتاق گفتگو در کالب هــاوس علیه آیت ا... 
رئیسى برگزار شده که آنالیز نفرات اصلى شرکت کننده در 
آن حاکى از همکارى مستمر و برنامه ریزى شده نیروهاى 

الریجانى و قالیباف در اتاق ها دارد.

توافق انتخاباتى بین الریجانى و قالیباف؟

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى کشور در گفتگو 
با «رکنا» با تأکید بر اینکه هیچ گونه توجیه علمى براى 
کاهش ناگهانى آمار مرگ و میر روزانه کرونا وجود ندارد، 
تصریح کرد: این روند افت شدید آمار فوتى هاى روزانه 
کرونا در چند روز گذشته کامًال عجیب به نظر مى رسد و 

با منطق علمى سازگار نیست.
دکتر علیرضا ناجى افزود: از نظر علمى توجیهى وجود 
ندارد که ناگهان ظرف دو روز آمار مرگ کرونا بیش از 
160 نفر کاهش پیدا کند. اما اگر حقیقتًا آمار مرگ و میر 
به این سرعت کاهش یافته باشــد، واقعًا براى ما جاى 

خوشحالى وجود دارد، چون به لحاظ بررسى روندهاى 
علمى انتظار این موضوع را نداشتیم.

رئیس آزمایشگاه ویروس شناســى بیمارستان مسیح 
دانشورى ادامه داد: البته ما باید براى تحلیل این مسئله، 
آمار مرگ و میر ناشــى از کرونا در روزهاى آینده را نیز 
مشاهده کنیم؛ یعنى نمى توان شرایط آماردهى وزارت 
بهداشت را براساس این افت دو روزه قضاوت کرد، چون 
ممکن است آمار جانباختگان روزانه در روزهاى آینده 
باال برود و این کاهش ناگهانى در دو روز اخیر صرفًا به 

دلیل برخى خطاهاى آمارى رخ داده باشد.

کاهش ناگهانى آمار مرگ هاى کرونایى توجیه علمى ندارد

چین با موفقیت مریخ نورد خود را روى سطح سیاره سرخ 
فرود آورد و تبدیل به دومین کشورى شد که چنین کارى 

انجام داده است.
مأموریت «تیان ون-1» اولین مأموریت بین ستاره اى 
چین بود که ساعت 3 و 41 دقیقه روز 24 اردیبهشت با 

موفقیت انجام شد.
تیــان ون-1 در ماه فوریــه 2020 بر روى موشــک 
«النگ مارچ بى5 »به مدار مریخ رســید. این فضاپیما 
که ســطح نورد «ژورونگ» به آن متصل است پس از 
گذراندن بیش از سه ماه در مدار از مدارگرد جدا شده و 

سفرش به سمت سطح مریخ را آغاز کرد. پس از ورود 
به جو مریخ، تیان ون-1 «هفت دقیقه وحشــت» که 
ســطح نورد ناســا تجربه کرده بود را گذراند. یک سپر 
حرارتى از این فضاپیما هنــگام ورود به جو محافظت 

کرد و سپس چترهاى آن باز شد و مریخ نورد فرود آمد.
انتظار مى رود مریخ نــورد ژورونگ حداقل 90 روز را در 
مریخ بگذراند و ترکیبات این سیاره را مطالعه کند و به 

دنبال نشانه هایى از آب باشد.
هم اینک مریخ نورد آمریکایى هم روى ســطح مریخ 

مشغول انجام مأموریتش است. 

پاى چین هم به مریخ رسید

على الریجانى در حالى رسماً کاندیداى انتخابات ریاست 
جمهورى شد که تا هفته گذشته خیلى از یاران نزدیک او 
مى گفتند «رئیسى بیاید الریجانى نخواهد آمد و وقتى 

هم مى آید که بداند پیروزى اش قطعى است». اما او در 
حالى کاندیدا شد که رئیسى در نظرسنجى ها نیز نزدیک 

به 40 درصد اقبال مردمى دارد.

غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى دربــاره کاندیداتورى 
على الریجانى در انتخابات ریاســت جمهورى گفت: 
چون با آمدن آقاى رئیسى همه دارند کنار مى کشند و 
مى رفت کــه فضــاى انتخابات 
سرد شــود بنابراین براى آنکه تنور 
انتخابات گرم تر شــود بــه آقاى 
الریجانى تکلیف شــد که ثبت نام 

کند.
وى افزود: در مناظرات قطعًا کمتر 
کسى حریف آقاى الریجانى خواهد 
بود و احتمال آنکه فضا را بســیار 
بسیار به نفع خودش بچرخاند خیلى 
زیاد است و معتقدیم مردم براساس 
وزانت، شخصیت، علم و اطالعات 
آقاى الریجانى رغبت بسیار زیادى 
به او نشان خواهند داد. هم اکنون براساس مشاوره هایى 
که به او دادند، دیدیم در ستاد وزارت کشور چقدر خوب 

مصاحبه کرد و گفت «کشور به سوپرمن نیاز ندارد».

تکلیف شد الریجانى کاندیدا شود

   حسین على پناهى / روزیاتو |
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آغاز امتحانات نهایى از فردا
معـاون  آموزش  متوسـطه  آمـوزش  و  پرورش  اسـتان 
 اصفهـان در خصـوص آخریـن وضعیـت برگـزارى 
امتحانـات نهایـى در اسـتان اصفهـان اظهـار کـرد: 
امتحانـات پایه نهـم و دوازدهـم از روز دوشـنبه _27 
اردیبهشـت مـاه_ در حوزه هـاى امتحانى بـه صورت 
حضورى برگزار مى شود و در راستاى اتخاذ تدابیر براى 
نحوه رعایت پروتکل هاى بهداشتى جلسات مختلفى 
با مدیران حوزه هاى امتحانى و رؤسـاى ادارات نواحى 
و مناطق آمـوزش و پرورش اسـتان اصفهـان برگزار 
شـد. محمدرضا ناظم زاده با اشـاره به اینکه 100 هزار 
دانش آموز پایـه نهـم و دوازدهم در امتحانـات نهایى 
اسـتان اصفهان شـرکت مى کنند، اظهار کـرد: از این 
تعداد حـدود 36 هـزار دانش آمـوز در پایـه دوازدهم و 
بیش از 60 هزار دانش آموز در پایه نهم براى امتحانات 
نهایى شـرکت مى کنند و امتحانات نهایى این دو پایه 

تحصیلى تا 24 خردادماه ادامه دارد.

 
شناسایى 411 بیمار جدید 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از شناسایى 
411 بیمار جدید مبتـال به کرونـا در اصفهان طى 24 
ساعت منتهى به روز شنبه شناسایى و 172 نفر از آنها 
در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بسترى شده اند. آرش نجیمى اظهار داشت: در 
حال حاضر 1590 بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بسترى 
هسـتند، اضافه کرد: از این تعداد 334 بیمار در بخش 
مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شوند. وى تصریح کرد: 
تعداد بیماران فوت شده مشکوك به کرونا 21 نفر رسید 
که تاکنون تست 16 نفر از آنها مثبت کرونا بوده است.

تعویض
 182 فقره کنتور فرسوده 

عملیات تعویـض 182 کنتـور فرسـوده در یک ماهه 
نخسـت سـال 1400 در منطقه چهار اصفهـان انجام 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 4، این اقدام با 
هدف کاهش آب بدون درآمد و رضایتمندى مشترکین 

در دستورکار قرارگرفت.

راه اندازى سامانه تله مترى
چاه ها و حوضچه هاى سطح آبفا منطقه یک به سامانه 
تله مترى مجهز شـدند. به گزارش روابط عمومى آبفا 
منطقه یک، با راه اندازى این سامانه، عملیاتى از قبیل 
روشن و خاموش شدن برخط، فشار خط، تولید روزانه و 
تولید کل چاه ها، نماى کلى از تأسیسات و پارامترهاى 
برقى چاه ها و حوضچه ها قابل مشاهده است. تا کنون 
2 چاه این منطقه به سـامانه تله مترى مجهز شده اند 
و ما بقى چاه ها و حوضچه ها نیـز در حال راه اندازى و 

نصب این سیستم هستند.

پیش بینى 
برداشت 1000 تن جو

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان خوروبیابانک ازپیش 
بینى برداشـت بیـش از 1000 تـن جو در شهرسـتان 
خوروبیابانـک خبـر داد. سـید حکمت موسـوى بیان 
داشت: پیش بینى مى شود امسال از 600 هکتار زمین 
زیر کشت جو در این شهرستان کویرى ، بیش از هزار 
تن محصول برداشت شود. وى اضافه کرد: جو در این 
شهرسـتان به صورت سـنتى، نیمه مکانیزه و مکانیزه 

برداشت مى شود.

افزایش ساعت کارى 
مراکز تعویض پالك 

رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه 
دریافـت هرگونـه خدمـات تعویـض پالك و شـماره 
گـذارى نیازمند دریافـت نوبت اینترنتى اسـت، گفت: 
ساعت کارى مراکز تعویض پالك کالنشهر اصفهان تا 
ساعت 16 افزایش یافت. سرهنگ محمدرضا محمدى 
اظهار کرد: دریافت هرگونـه خدمات تعویض پالك و 

شماره گذارى نیازمند دریافت نوبت اینترنتى است.

خبر

کاهش بارش ها و خشکسالى امسال کوچ اجبارى پیش از 
موعد را براى عشایر استان اصفهان به همراه داشت.

سمیرم، فریدونشــهر، چادگان، شــهرضا و دهاقان پنج 
شهرستان عشایرپذیر در استان اصفهان هستند. عشایر هر 
ساله پایان اردیبهشت ماه اجازه داشتند وارد استان اصفهان 
و این پنج شهرستان به عنوان ییالقشان بشوند. اما تغییرات 
اقلیمى زندگى عشایرى را هم تحت تأثیر قرار داده است. 
کاهش بارش ها و خشکسالى که تغییرات اقلیمى یکى از 
دالیل آن است، عشــایر بختیارى و قشقایى را در منطقه 

گرمسیر و قشالقى خود در تنگنا و مشقت قرار داده است.
مدیر کل امور عشایرى استان اصفهان در این رابطه گفت: 

بارش ها امسال نسبت به ســال هاى قبل کاهش بسیار 
زیادى داشت و در مناطق قشالقى اســتان هاى فارس، 
خوزستان و بوشهر هم هوا به شدت گرم شد و هم بارش ها 
کم بود که سبب شد عشایر زودتر از هر سال به سمت ییالق 
حرکت کنند. مختار اســفندیارى گفت: مسئوالن استان 
نیز با هماهنگى سازمان ها و نهادهاى مربوطه تمهیداتى 
اندیشیدند تا امسال عشایرى که وارد مرزهاى استان شده 
بودند، پیش از موعد به ســمت ییالق خود حرکت کرده و 
در آنجا مستقر شــوند. البته ورود زودهنگام دام عشایر در 
منابع طبیعى و مراتع خدادادى مى تواند براى منابع طبیعى 

نیز مضر باشد. 

عضو هیات علمى ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانى 
کاشان، گفت: کانون هاى گرد و غبار در مناطق شمال، شمال 
شرق و شمال غرب دشت کاشان به طور محسوسى از روز 
جمعه فعال شده که مى تواند هشدار جدى براى فاجعه در 

آینده باشد.
مرتضى ابطحى اضافه کرد: خشکســالى هاى سال هاى 
گذشــته به ویژه استمرار آن در ســال زراعى جارى باعث 
کاهش رطوبت و فعال شدن کانون هاى گرد و غبار در دشت 
کاشان شده است. وى افزود: در ســال هاى اخیر پوشش 
گیاهى مناطق بیابانى، کاهش پیدا کرده است، در حالى که 
بارندگى هاى بهارى باعث رویش گونه هاى یک ساله مى شد 

که عاملى براى جلوگیرى از فرسایش خاك بود. عضو هیات 
علمى ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانى کاشان، 
تصریح کرد: حقابه دریاچه نمک نیز یکى از عواملى است که 
باید مورد توجه قرار گیرد. درحالى که این حوزه در سال هاى 
گذشته چند ماه از ســال آبگیرى مى شد و مرطوب بود، اما 
امسال آب به این حوزه ریخته نشد و در خشکى کامل است.     
ابطحى تأکید کرد: افت آب هاى زیرزمینى و استفاده بى رویه 
از این آب ها شرایط دشت کاشان را بحرانى تر کرده است و با 
توجه به میزان مصرف آب در بخش کشاورزى هنوز الگوى 
کشت براى این منطقه طراحى نشده و کسى به این مهم 

توجه نمى کند.

دشت کاشان 
در آستانه فاجعه قرار گرفت

کوچ اجبارى پیش از موعد 
عشایر به دلیل خشکسالى

هفدهمین نمایشگاه تخصصى قطعات، مجموعه ها 
و صنایع وابســته خودرو اصفهان طى روزهاى یکم 
تا چهــارم تیرماه امســال در محل دائمــى برپایى 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان برگزار 

مى شود.
برگزارکننده این نمایشگاه با اشاره به اینکه نمایشگاه 
قطعات خودرو در اســتان صنعتى اصفهان برگزار 
مى شود و در راستاى تعریف و اجراى نمایشگاه هاى 
تخصصى هدف گذارى شده است، ابراز امیدوارى کرد 

تا اجراى این عناوین در سایت جدید نمایشگاه هاى 
اصفهان ســرآغاز تبدیل شــدن اصفهان به کانون 

توجهات فعاالن صنعت قطعات خودرو باشد.
علیرضا آموختــه با بیان اینکه تاکنــون حضور بالغ 
بر 60 شــرکت در این رویداد صنعتى قطعى شــده 
است، افزود: این شرکت ها از هشت استان اصفهان، 
تهران، البرز، خراســان رضوى، همدان، بوشــهر، 
آذربایجان شرقى و مازندران در این نمایشگاه حضور 

مى یابند.

مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان از احداث هشت 
کیلومترى شبکه دوچرخه ســوارى سپاهان شهر خبر 
داد و گفت: در سال جارى مبلغ یک میلیارد تومان جهت 
احداث، هموارسازى و ایمن سازى مسیرهاى دوچرخه 

این منطقه اختصاص داده شده است.
احمد رضایى با اشاره به توسعه شبکه دوچرخه سوارى 
این منطقه، اظهار کرد: از سال هاى گذشته هموارسازى 
و ایمن سازى مسیرهاى دوچرخه در این منطقه آغاز شد.
وى تصریح کرد: سال گذشته مسیر دوچرخه سوارى به 
طول پنج هزار متر در خیابان هاى بلوار دانشگاه، خیابان 

توحید، خیابان آیت ا... طاهرى و سهروردى ایجاد شده 
و بهسازى دو هزار و 560 متر مسیر دوچرخه سوارى در 

خیابان وحید انجام شده است.
مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان افــزود: تا پایان 
اردیبهشت ماه ســال جارى هشــت هزار متر مسیر 
دوچرخه سوارى دوطرفه و خط کشى شده در سپاهان 
شهر احداث مى شود که این رینگ دوچرخه سوارى از 
بلوار قائم تا بلوارهاى بعثت و پاسداران، نبوت، نظام و 
در انتها تا بلوار قائم با عرض 2.5 متر طراحى شده و در 

حال احداث است.

بخشــدار بخش جرقویه علیا اظهار کرد: در روستاى 
مالواجرد  انگیزه هاى پیدا کردن گنج و آثار باستانى وجود 
دارد که چندین مورد نیز با این انگیزه اتفاق افتاده است.

احمد صادقى با اشــاره به اینکه برخــى از آن ها افراد 
غیربومى بودند و در برخى مواقع راهنماهاى بومى نیز 
داشــتند، تصریح کرد: تمامى این موارد به فرماندارى 
اصفهان و نیروى انتظامى گزارش داده شــده اســت 
و موارد این چنینــى را نیروى انتظامى بــه آن ورود و 

پیگیرى مى کند.
وى با بیان اینکه این حفارى ها اطراف مالواجرد براى 

پیدا کردن گنج و یا آثار باستانى انجام شده است، گفت: با 
برنامه ریزى و پیگیرى هاى انجام گرفته  این روستا را به  
عنوان هدف گردشگرى انتخاب کرده و از طریق بنیاد 
مسکن بافت قدیمى این روســتا را مرمت و همچنین 

کوچه ها را سنگ فرش و مرمت مى کنیم.
صادقى با اشاره به تالش بخشــدارى براى حفظ آثار 
قدیمى در این روستا گفت: حفظ خانه هاى قدیمى نیز 
در این روستا به یک فرهنگ تبدیل شده و بسیارى از 
اهالى نیز خانه هاى خود را به این شــکل بازسازى و 

مرمت مى کنند.

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: سامانه ناپایدار بارشى تا دوشنبه به ویژه در غرب 
اصفهان فعال است و پس از آن افزایش محسوس دما 

را در 10 روز آینده خواهیم داشت.
مژگان امیر امجدى ، اظهار داشت: آسمان بسیارى از 
مناطق قســمتى ابرى و گاهى افزایش ابر پیش بینى 
مى شود و احتمال وزش باد به نســبت شدید، وقوع 
تندباد لحظه اى و بارش رگبارهــاى بهارى همراه با 

رعد و برق به ویژه در نیمه غربى استان وجود دارد.
امیر امجدى ابراز داشت: این سامانه بارشى تا دوشنبه 
در ســطح اســتان فعال اســت و پس از آن سیستم 
ناپایدارى تا پایان هفته جارى نخواهیم داشت ضمن 
اینکه از یکشــنبه (امروز) روند افزایشى دما را شاهد 
خواهیم بود و دماى هواى بســیارى از مناطق استان 
تا چهارشــنبه بین 6 تا 8 درجه ســانتى گراد گرم تر 

خواهد شد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: پلى اکریل طبق برنامه به صــورت مرحله اى تا 

تیرماه به هیأت مدیره منتخب واگذار خواهد شد.
سوم دى ماه بود که مجمع عمومى نوبت دوم شرکت 
پلى اکریل ایران با تعیین اعضاى حقوقى و حقیقى هیات 
مدیره شرکت برگزار شــد. اما به دلیل برخى ایرادات 
و اظهارنظر صریح معاون قضایى ســازمان بورس در 
رابطه با موارد نقض قانون در این فرایند، ثبت رسمى 
این جلسه نزدیک به دو ماه طول کشید اما باالخره در 

14 بهمن ماه 99 انجام شد.
پس از آن بود که هیأت مدیــره منتخب براى تحویل 

گرفتن کارخانه پلى اکریل که به درخواســت شوراى 
تأمین اصفهان از شهریور ســال 95 و به دلیل زیان ده 
بودن تحت مدیریت هیأت حمایت از صنایع قرار داشت، 
اقدام کرد. در این مسیر جلسات مختلفى براى بررسى 
روند قانونى انجام شده اما هیأت مدیره منتخب بر لزوم 
تسریع این موضوع اصرار دارد و متقابال نمایندگان مردم 
در مجلس، مدیران استانى و مدیران وزارت صمت نیز بر 
لزوم طى مراحل قانونى و حفظ آرامش کارگرى و جریان 

تولید در کارخانه پلى اکریل تأکید دارند.
سید حســن قاضى عســکر، معاون هماهنگى امور 
اقتصادى اســتاندارى اصفهــان در خصوص آخرین 
وضعیت انتقال مدیریت پلى اکریل اظهار داشت: قرار 
اســت طبق برنامه اى که به  صورت مرحله اى پیش 
مى رود، پلى اکریل تا تیرماه بــه هیأت مدیره منتخب 

واگذار شود.
وى در خصوص وضعیت بدهى هاى پلى اکریل توضیح 
داد: بدهى هاى بانکى تعیین تکلیف شده است و سایر 
بدهى ها مانند مالیاتى و بیمه در دســت اقدام است و 
در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید توانستیم این 
مشکالت را حل کنیم تا پس از واگذارى، مشکلى از این 

نظر وجود نداشته باشد.

فرش هاى قرمز محل سابق نمایشگاه بین المللى اصفهان 
در جوار پل شهرستان چند روزى است زیر پاى سالمندان 
اصفهانى که در نوبت تزریق واکسن کرونا قرار گرفته اند، 

پهن شده است.
به گزارش ایسنا، چند صف نسبتا منظم در ورودى پارکینگ 
نمایشگاه سابق اصفهان شــکل گرفته که حاال تبدیل به 
محل اجراى طــرح ملى واکسیناســیون کووید19 مرکز 
بهداشت شماره 1 اصفهان شده است تا سالمندانى که قادر 
به راه رفتن نیســتند بتوانند از داخل خودرو واکسن خود را 
تزریق کنند. هر خودرو پــس از چند دقیقه توقف در صف، 
با ارائه کارت ملى و ثبت مشــخصات در سامانه به نوبت 
تزریق واکسن کرونا مى رسد و بعد از آن کمى دورتر از محل 
تزریق، باید حداقل 20 دقیقه منتظر باشد تا عوارض احتمالى 

واکسن بررسى شود.
مراجعان براى واکسن دو گروه اصلى هستند؛ عده زیادى 
متقاضى واکسن هستند، اما در گروه فعلى واکسیناسیون 
قرار ندارند، مثل ســالمندان زیر 75 ســال، بیماران قلبى، 
بیماران دیابتى و همراهان بیمــارى که تمایل به دریافت 
واکسن دارند، اما فعال در گروه هدف واکسیناسیون نیستند.

گروه دوم اما تعداد بسیار کمترى نسبت به گروه اول دارند و 
کسانى هستند که ترس و نگرانى از واکسن دارند، یا نسبت 
به نوع واکسن و برند آن شک و شبهه دارند. اگرچه خیلى 
کم اتفاق مى افتد کسانى که پیامک مراجعه براى واکسن 
را دریافت کرده و تا اینجا آمده اند، از تزریق واکسن پشیمان 

شده و به خانه هایشان برگردند.
طاهره چنگیز، رئیس دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در 
حاشیه بازدید از مرکز تجمعى واکسیناسیون در محل سابق 
نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان، به استقبال خوب مردم 
از واکسیناسیون اشاره مى کند و مى گوید: عالوه بر استقبال 
خوب مردم، سرعت واکسیناسیون هم در استان اصفهان 
باالست و هر واکسنى که به دست ما مى رسد در اسرع وقت 

تزریق مى شود.
وى با تاکید براینکه تنها عامل تعیین کننده تزریق واکسن به 

مردم، تعداد واکسنى است که وارد استان مى شود و تاخیرى 
در تزریق واکسن هاى دریافتى نداریم، خاطرنشان مى کند: 
مجموع واکسن هایى که تا روز سه شنبه (21 اردیبهشت) 
به مردم استان تزریق شده نزدیک به 124 هزار نفر بوده که 
امیدواریم با افزایش میزان واکسن هاى تحویلى به استان، 

این تعداد افزایش چشمگیرى پیدا کند.
چنگیز ادامه مى دهد: گروه هاى ســنى به تدریج درحال 
واکسینه شــدن هســتند و پیش بینى مى کنیم از اواخر 
تابستان گروه هاى عمومى نیز وارد برنامه واکسیناسیون 
شوند، البته عامل اصلى واکسن دریافتى و تولیدى کشور 
است که امیدواریم به ســرعت به اهداف برنامه سند ملى 

واکسیناسیون برسیم.
على یارمحمدیان، مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان نیز با اشــاره به اینکه حدود 
هشت هزار متر فضاى مسقف نمایشــگاهى با امکاناتى 
همچون سیستم هاى سرمایشى و گرمایشى، ارتفاع باالى 
سقف ها، دسترسى مناسب و پارکینگ براى واکسیناسیون 
شهروندان اصفهانى پیش بینى شده، خاطرنشان مى کند: 
در حال حاضر این محل تنها نقطه اى است که شهروندان 
مى توانند واکسیناسیون شــوند. فعال یکى از سالن هاى 
نمایشگاه درحال استفاده اســت و با افزایش خرید و تولید 
واکسن، سالن 1 و 3 را نیز اختصاص مى دهیم تا این مکان 
به عنوان مهمترین مرکز واکسیناسیون در شهر اصفهان 
باشد و هرچه زودتر شر این بیمارى از سر همه مردم کم شود.

على معینى، کارشناس مرکز بهداشت اصفهان که سومین 
روز است در این محل مشغول واکسیناسیون مراجعان است 
مى گوید: همکاران، از صبح تا بعد از ظهر در دو شیفت اقدام 
به واکسیناســیون مراجعان مى کنند. ابتدا واکسیناسیون 
ســالمندان باالى 80 ســال و حــاال باالى 75 ســال و 
خانواده هاى شهدا را شروع کرده ایم. براى همه مراجعان 
پیامک ارسال شــده البته برخى هم بدون پیامک مراجعه 
مى کنند و درخواست تزریق واکسن خارج از نوبت را دارند 

که امکان پذیر نیست چون همه باید در سامانه ثبت شود.

مریم وثوق یکى دیگر از کارشناسان بهداشتى مى گوید: 
برخى از مراجعان درباره برند واکسن مى پرسند و از واکسن 
چینى مى ترسند. همین امروز یک نفر سالمند چون فهمید 
واکسن چینى تزریق مى کنیم از تزریق واکسن منصرف 
شد و رفت، درصورتى که واکســن چینى عوارض کمتر از 
واکسن کره اى دارد. قبال در مراکز اعالم شده براى واکسن، 
واکســن هاى اســپوتنیک بهارات، آســترازنکا تزریق 
مى شد ولى االن واکسن ســینوفارم تزریق مى کنیم، این 
واکسن ها شاید درصد ایمنى متفاوتى داشته باشند ولى در 
هرحال ایمنى ایجاد مى کنند و مانع بیمارى شدید و مرگ و 

میر در صورت ابتال به کرونا مى شوند.
تقریبا همه سالمندان همراه دارند و کسى تنها نیامده است، 
برگه راهنما به همراهان داده مى شــود، ولى بیشترشــان 
همچنان راجع به داروها و بیمارى هاى والدین کهنسال شان 
سوال دارند، در این میان برخى جوان ترها از لحظه تزریق 
واکسن پدربزرگ و مادربزرگ عکس مى گیرند تا احتماال با 
انتشار آن در فضاى مجازى، کمى از بار استرس و نگرانى که 

بیش از یک سال تجربه کرده اند کم کنند.
نرجــس بهرامــى اصفهانى، پزشــک مقیــم در محل 
واکسیناسیون مى گوید: خوشبختانه تاکنون هیچ کدام از 
کسانى که واکسن زده اند چه در این محل و چه در مراکز 
بهداشتى دچار عارضه حادى نشدند، البته استرس و نگرانى 
باعث مى شود فشار خون برخى ســالمندان باال برود اما با 
کمى استراحت و آرامش در محل مشکل خاصى برایشان 

به وجود نمى آید.
در میان مراجعان افرادى هم هســتند که نه پیامکى براى 
آنها ارسال شــده و نه در گروه ســنى باالى 75 سال قرار 
دارند اما عموما براى والدینى کــه بیمارى زمینه اى دارند 
تقاضاى واکسن دارند. اگرچه همه کارشناسان و مسئوالن 
بهداشــت تاکید مى کنند امکان تزریق واکســن خارج از 
برنامه واکسیناســیون وجود ندارد، اما متقاضیان را دعوت 
به صبورى و انتظار براى واکسیناسیون ظرف چند ماه آینده 

مى کنند.

یک روز در محل سابق نمایشگاه بین المللى که حاال مرکز واکسیناسیون شده استبرپایى نمایشگاه قطعات و صنایع خودرو 

عبور از کرونا 
در جوار پل شهرستان

احداث 8 کیلومتر شبکه دوچرخه سوارى 
در سپاهان شهر

حفارى در روستاى مالواجرد 
با انگیزه پیدا کردن گنج 

افزایش محسوس دما در اصفهان تا چهارشن به

اداره پلى اکریل تا تیرماه به هیئت مدیره 
واگذار مى شود

حال 2 محیط بان مصدوم قمیشلو خوب است
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به وضعیت دو محیط بان مصدوم پارك ملى قمیشلو، گفت: 
تحقیقات براى شناســایى متخلفان درگیرى مسلحانه دو 

شنبه شب گذشته ادامه دارد.
مرتضى جمشــیدیان درباره وضعیت محیط بانان مصدوم 
پارك ملى قمیشلو، اظهار داشت: حال عمومى این دو محیط 

بان خوب است و اکنون مشکل خاصى ندارند.
وى با اشــاره به اینکه هر دو محیط بان مصدوم ســاعتى 
پس از حادثــه درگیرى تحت مراقبت هاى پزشــکى قرار 
گرفتند، اضافه کرد: یکى از این دو محیطبان از ناحیه کتف 
دچار شکستگى و آسیب شــده بود که همان شب حادثه به 

بیمارستان منتقل و پس از رسیدگى مرخص شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به جزئیات حادثه دو شنبه شب گذشته، ابراز داشت: سه- چهار 
موتورسیکلت در پارك ملى قمیشلو در تعقیب آهوها براى 
شکار بودند که محیط بانان متوجه حضور آنها شدند. دو نفر 
از این شکارچیان که سوار بر موتورسیکلت تریل و به سالح 
گرم و پروژکتور نیز مجهز بودند در جریان تعقیب و گریز به 

سمت خودرو پیکاپ محیط بانان تیراندازى کردند.
جمشیدیان با بیان اینکه خوشبختانه گلوله به محیط بانان 
اصابت نکرده بود اما اســتفاده از نور پروژکتور و ناهموارى 
منطقه ســبب واژگونى خودرو مأموران یــگان حفاظت و 

آسیب دیدن آنها شد، گفت: متخلفان هنوز شناسایى نشدند 
اما تحقیقات براى دســتگیرى آنها ادامه دارد؛ البته در این 
جریان افرادى مشکوك هستند که پس از تکمیل تحقیقات 

و دستگیرى متخلفان در این باره اطالع رسانى خواهد شد.
نیمه شب دوشنبه 20 اردیبهشت خودرودى گشت پاسگاه 
محیط بانى خرسک در پارك ملى قمیشلو با مشاهده یک 
دستگاه موتورســیکلت تریل با 2 سرنشین به تعقیب آنان 
پرداخت که در جریان آن دو شــکارچى اقدام به تیراندازى 
کردند و با ایجاد مزاحمت با نور پروژکتور و به سبب ناهموار 
بودن منطقه خودرو محیطبانان محیط زیســت اســتان 

اصفهان واژگون و دو سرنشین آن مصدوم شدند.
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کارگردان مجموعه رمضانى «احضــار» ضمن عذرخواهى 
از مخاطبان براى نرســاندن قســمت پایانى این سریال به 
آنتــن تلویزیــون، در ایــن زمینــه توضیحاتــى را مطرح 

کرد.
علیرضا افخمى در توضیحاتى درباره وضعیت تولید ســریال 
«احضار» در شرایط کرونا، با اعالم ابتالى چندین تن از عوامل 
تولید به این ویروس، علت به تعویق افتــادن تولید و پخش 

قسمت پایانى را به این شرایط نسبت داد.
او گفت: تولید ســریال، در دوران شــیوع کرونا با مشکالت 
عدیده اى همراه بوده و در مورد سریال «احضار» این مشکل 

دوچندان بوده است.
کارگردان «احضار» خاطرنشــان کرد: در طول هشــت ماه 
تولید ســریال «احضار»، ما با ابتالى چندیــن تن از عوامل 
پشــت دوربین از جمله  آقاى رنجبران مدیر تصویربردارى و 
آقاى فرشید احمدى مدیر صدابردارى مواجه شدیم؛ اما گروه 
سازنده با سخت کوشــى جاى این عزیزان را پر کرد تا آنها به 
گروه بپیوندند. لیکن ابتالى سه تن از بازیگران اصلى مجموعه 
ـ آقاى آرش مجیدى، خانم آدرینا صادقى و خانم سعیده عرب 
به این ویروس قابل جبران نبود؛ یعنى چاره اى جز بازگشت 

براى این عزیزان در پروژه وجود نداشــت. همین امر موجب 
وقفه و کندى در تولید سریال شــد. به نحوى که تا به امروز 
متاسفانه موفق نشدیم قسمت پایانى سریال را آماده پخش 

و تقدیم حضور کنیم.
افخمى در پایان خطاب به مخاطبان سریال ماه رمضان شبکه 
اول، اعالم کرد: ضمن عذرخواهى از ایــن اتفاق، به عرض 

مى رسانم قسمت آخر «احضار» یک هفته دیگر تقدیم حضور 
شما خواهد شد.

 سریال ماه رمضانى «احضار» در شب هاى ماه رمضان 1400 
در گونه معرفتى و ماورایى از شبکه اول سیما پخش شد. این 
سریال در شب هاى قدر پخش نشد تا سریال «سرزده» با بازى 

على انصاریان جایگزین آن شود.

مدتى پیش اعالم شد که دنیرو از ناحیه پا دچار 
آســیب دیدگى شــده، اما این موضوع تاثیرى 
در ســاخت فیلم جدید مارتین اسکورســیزى 

نمى گذارد.
دنیرو در حالى که در اوکالهما مشــغول بازى 
در فیلم ســینمایى «قاتالن ماه کامل» ساخته 
مارتین اسکورسیزى بوده، دچار آسیب دیدگى 
شده و اکنون با بازگشــت به نیویورك در حال 
درمان اســت. با این حال اعالم شده این آسیب 
دیدگى روى تولید فیلم «قاتــالن ماه کامل» 
که با هزینه زیادى در حال ساخت است، تأثیرى 
نخواهد گذاشــت. به گفته منابــع مختلف این 
آسیب دیدگى در اوقات استراحت دنیرو رخ داده 

و هنگام فیلمبردارى نبوده است.
دنیرو در ســه هفته آینده جلوى دوربین مارتین 
اسکورسیزى نخواهد رفت. «قاتالن ماه کامل» 
نوشــته اریک راث، از روى رمانى پرفروش به 
همین نام نوشــته دیوید گران اقتباس شــده و 
بازیگران دیگــرى مثل لئونــاردو دى کاپریو، 
جســى پلمونز و لیلى گلداســتون در آن بازى 

مى کنند. داستان فیلم در دهه 1920 اوکالهما 
مى گذرد و قتل هاى زنجیره اى در قبیله اوسیج 
پس از پیدا شــدن نفت در این منطقه را بررسى 

مى کند.
دنیرو در این فیلم نقش یک مزرعه دار محلى با 
نفوذ را بازى مى کند و شخصیت دى کاپریو نیز 
برادر زده اوست. جسى پلمونز نقش تام وایت را 
ایفا خواهد کرد که ســرگروه تحقیقات FBI در 
ارتباط با قتل هاى مذکور است. در ابتدا قرار بود 

امیر مقاره خواننده «ماکان بند» به عنوان جدیدترین بازیگر ســریال «جزیره» این نقش به دى کاپریو داده شود.
مقابل دوربین رفت.

«جزیره» به کارگردانى ســیروس مقــدم این روزها در جزیــره کیش در حال 
تصویربردارى اســت و امیر مقاره جدیدترین بازیگرى است که مقابل دوربین 

رفته است.
مقاره خواننده جوان گروه ماکان بند است که براى اولین بار بازى در یک مجموعه 

نمایشى را تجربه مى کند.
پیش از این نیز محمدرضا فروتن به عنوان بازیگر محورى سریال مقابل دوربین 

رفته بود. دیگر بازیگران این سریال به زودى معرفى مى شوند.  
سریال «جزیره» به قلم على طالب آبادى یک درام اجتماعى است و  قرار است در 

سال جارى به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش شود.  

پرویــز فالحى پور بازیگــر تئاتر، ســینما و تلویزیــون درباره 
دستمزدهاى نامتعارف در شبکه نمایش خانگى گفت: در یک 
مورد در سریال «شهرزاد» این اتفاق افتاد که یک بازیگر نسبت 
به بقیه عوامل و بازیگران دستمزد نامتعارف گرفت که در همان 
زمان هم من گفتم که نباید اینگونه باشد که یک بازیگر به دلیل 
اینکه نسبت به باقى بازیگران چهره تر است، مبلغ قراردادش بسیار 
باالتر از دیگر بازیگران و عوامل باشد. البته افزایش قراردادها به 
تهیه کنندگان مربوط است و فکر مى کنم این اتفاق با ورود افراد 

غیرحرفه اى به این حوزه رخ داد.

وى ادامه داد: از نطر من هنرمندان به دلیل دشوارى کار باید در 
رفاه زندگى کنند، اما نباید حق دیگران ضایع شود تا فالن بازیگر 
دســتمزد میلیاردى بگیرد. برخى بازیگران هستند که ترجیح 
مى دهند در طول سال فقط در یک سریال حضور داشته باشند و 
تمام تمرکزشان را روى آن کار بگذارند و اگر دستمزدها معقول 
باشــد، افراد گزیده کار هم مى توانند در سینما و شبکه نمایش 
خانگى کار کنند. االن شــرایط به گونه اى شده که برخى افراد 
ساالنه 10 فیلم و ســریال بازى مى کنند با قیمت باال اما برخى 

بازیگران باتجربه و کاربلد در طول سال یک کار هم ندارند.
بازیگر سریال «یاور» عنوان کرد: دستمزدها باید به اندازه اى باشد 

که بازیگران در دوران بیکارى دستشان جلوى کسى دراز نباشد و 
اگر اتفاقى برایش افتاد براى پول بیمارستان لنگ نمانند.

وى تاکید کرد: دستمزدها باید معقول باشد، نه اینکه یک بازیگر 
با پنج سال سابقه میلیاردى دستمزد بگیرد، اما بازیگرى که 40 
سال سابقه دارد به اندازه یک دهم این بازیگر هم دستمزد دریافت 
نکند. این نوع تقسیم دســتمزدها اجحاف در حق هنرمندان با 
سابقه است. اگر بازیگرى قبول مى کند که نقش کوچکى در فیلم 
یا سریالى ایفا کند، خودش آدم کوچکى نیست و نباید با او برخورد 

ناشایست داشت.
وى در پایان درباره کار جدیدش گفت: بازى در سریال «یاور» را 

به تازگى به پایان رساندم و چند پیشنهاد دارم که قطعا در یکى از 
آن ها حضور خواهم داشت. این پیشنهادها هم فیلم سینمایى، 

هم ســریال تلویزیونى و هم سریال شبکه نمایش خانگى 
است. فیلمبردارى «خانه امن 2» مرداد ماه آغاز خواهد 

شد و براى بازى در نقش قبلى با من صحبت شده، 
اما تا زمان آغاز فیلمبردارى این سریال مدت 

زیادى باقى مانده و باید ببینم 
در آینده چه اتفاقى 

رخ خواهد داد.

کیانوش عیارى با بیان اینکه 23اردیبهشــت 1330 در اهواز متولد 
شده اســت،گفت: اوایل تصور مى کردم مى خواهم فیلمبردار شوم، 
زیرا وقتى با دوربین به اطراف نگاه مى کردم به دست آوردن 
کادر ، میزانسن، کمپوزوســیون و... همه برایم خیلى 

جذابیت داشت. 
روابط عمومى موزه سینما،  بخشى از گفتگو 
مشروح اش با این فیلم ســاز را به بهانه 

سالروز تولدش منتشر کرده است.
کیانوش عیارى با اشاره به فیلم «شبح 
کــژدم» اش گفت: «شــبح کژدم» 
انتخــاب نهایى من نبــود؛ تعدادى 
فیلمنامه از جمله «قلعه میرزاخانى» 
یکى از فیلمنامه هایى بود که به همراه 
چند فیلمنامه دیگرى که نوشته بودم 
حذف شــد و در نهایت «شبح کژدم» 
اجازه ســاخت پیدا کرد و در آن زمان به 
من گفته بودند، ساخت این فیلمنامه پاداش 
جایزه فیلم «تنوره دیو» در جشنواره فیلم فجر 
است. من فیلم «شبح کژدم» را با عالقه ساختم و 
اتفاق مهمى که همراه با ساخت فیلم رخ داد، این بود که 

صدابردارى سرصحنه وارد سینماى ایران شد.
این کارگردان در پاســخ به این ســوال که چرا از بازیگران مطرح در 

فیلم هایش کمتر استفاده مى کند؟ بیان کرد: فکر مى کنم تاحد ممکن 
یک جور ُغدبازى است، اینکه بخواهم از عناصر حاشیه اى براى اقبال 
عمومى فیلم پرهیز کنم اما این تجربه یکبار در فیلم «روز باشــکوه» 
رخ داد. واریته اى از بازیگرانى مثل على نصیریان، جمشید هاشم پور، 
علیرضا خمسه، گوهر خیراندیش، ولى ا... شیراندامى، ایرج طهماسب 
که همگى در این فیلم گلچین شــده بودند و فیلم به عنوان یکى از 
پرفروش هاى سال 67 شــد که تجربه بدى هم نبود، ضمن اینکه از 
کار کردن با بسیارى از بازیگران سرشــناس حرفه اى احساس عجز 

نمى کردم  و با بعضى از آنها تجربه هاى خوبى هم داشتم.
وى با بیان اینکه «روز باشکوه» پرفروش ترین فیلم چندسال قبل و 
بعد از خودش بود، گفت: اگر از منظر تعداد تماشاگر این فیلم بررسى 
شود، بیشتر متوجه این مساله مى شویم که تا چه اندازه با اقبال مخاطب 

مواجه شد. 
وى ادامه داد: فیلم «شاخ گاو» براى من تجربه جالبى بود. از یک سو 
فیلم براى کودکان ساخته شده بود و از سوى دیگر به بهانه کودکان 
براى خوش آمدن جشنواره ها نبود و حدس مى زدم مى تواند یک فیلم 
پرفروش باشد که محاســباتم هم اشــتباه نبود، اما نکته این بود که 
مسائل حاشیه اى و کارشکنى ها را درنظر نگرفته بودم. چندبار فیلم در 
جشنواره اصفهان نمایش داده شد و در نمایش اولیه، استقبال بچه ها 
براى این فیلم گیج کننده بود بنابراین مى توان گفت سرمایه گذارى 

بى دلیلى نبود.
عیارى با اشــاره به فیلم «آبادانى ها» نیز گفــت: «آبادانى ها» براى 

جشنواره فیلم کن انتخاب شد اما به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد 
(وقت) از این جشنواره بیرون کشیده شــد و در همه روزنامه ها، خبر 
اینکه «آبادانى ها» براى جشنواره کن برگزیده شده است ، منتشر شد. 
من فکسى به جشنواره فیلم کن نوشتم؛ مبنى بر اینکه فیلم متعلق به 
من و با سرمایه ى شخصى ام ساخته شده است، متعلق به دولت نیست 
و شما نباید فیلمى که انتخاب کرده اید را از بخش مسابقه بیرون آورید 
و کپى آن را به ایران بفرستید اما آنها این کار را انجام دادند و نکته جالب 
این است که مسئولین متن فکس من را هم خوانده بودند و این موضوع 
برایم بسیار شگفت انگیز بود. «آبادانى ها» به این دلیل ساخته شد، که 
داشتم منفجر مى شدم از اینکه چرا انسان باید مشقت زیادى را تحمل 
کند و بسیار طبیعى است هر فیلمسازى که چنین کارى انجام مى دهد 

باید دغدغه هایى داشته باشد.
وى درباره سریال «روزگار قریب» نیز توضیح داد: اتفاق مهم درباره 
«روزگار قریب »کسب تجربه و نقدى بود که به مقاطعى از تاریخ کشورم 
مى زنم. من با تاریخ معاصر کشورم کم و بیش آشنایى داشتم زیرا در این 
زمینه مطالعه مى کردم و اصوال به این مقاطع عالقمند بودم اما وقتى 
پاى سریالى مثل «روزگار قریب» به میان آمد، مجموعه مطالعات من 
در رابطه با تاریخ  معاصر کشورم فقط محدود به وقایع نگارى نبود و باید 

در همه زمینه ها مطالعه مى کردم.
وى در پاسخ به سوال زنده یاد زاون قوکاسیان (مصاحبه کننده) مبنى 
بر اینکه چقدر توانستید با فیلم هایتان به ایده هایى که تصور مى کردید، 
بتوانید جامعه را تغییر بدهید و شرایط انسانى تر ایجاد کنید نزدیکتر و 

موفق شدید؟ گفت: من صراحتا رو به دوربین مى گویم در طى دوران 
فیلمســازى آماتورى، نیمه آماتورى و حرفه اى که امروز در آن درگیر 
هستم، هرگز رسالتى را بر دوش خودم ندیدم، هرگز خودم را یک منجى 
و رسول ندیدم و تصور نمى کردم روزى بتوانم تحولى آنچنانى ایجاد 
کنم و اصوال هنر نباید به خود اجازه بدهد که چنین ذهنیتى را به صورت 

واهى براى خود بوجود آورد.
کارگردان فیلم بــه نمایش درنیامــده «کاناپه» خاطرنشــان کرد: 
«آبادانى ها» شبیه به من است، «شــبح کژدم» شبیه به تجربه هایم 
است، «آن سوى آتش» شبیه خاطرات و عالیق من در شهرى است 
که وقتى به دنیا آمدم شب ها سقفش را قرمز مى دیدم. ما در اهواز هیچ 
وقت شب ها، ستاره نمى دیدیم. بوى شیرین خاص و محسوس نفت 
زیر بینى ما بود. «بودن و نبودن » براى همان دوران و خاطراتى است 
که از کودکى داشتم که چرا این همه فاصله بین مردم وجود دارد . فیلم 
«بیدارشو آرزو» براى تاثرى است که بابت یک اتفاق بزرگى مثل زلزله 

بم که چیزى درحدود 70 هزار نفر کشته مى شوند، ساخته شده است.
گفتگوى«کیانوش عیارى» فیلمساز مولف و نامدار سینماى ایران به 
مدت 4 ساعت در سال 1388 توسط زنده یاد«زاون قوکاسیان» انجام 
شده است و فیلم کامل این گفتگو براى ثبت در تاریخ در بخش تاریخ 
شفاهى موزه سینماى ایران نگهدارى مى شــود. بخش دوم و جدید 
گفتگوى تاریخ شفاهى این هنرمند صاحب سبک در سینماى ایران 
در برنامه سال جدید (سال 1400) موزه ســینماى ایران پیش بینى 

شده است.

فیلمساز مؤلف و نامدار سینماى ایران از خودش و فیلم هایش مى گوید

کیانوش عیارى: هرگز رسالتى بر دوش خودم ندیدم

نسیم ادبى بازیگر تله تئاتر «اتاق عروس» 
نوشته والنتین کراسناگوروف شد.

به گزارش ایســنا، به نقل از روابط عمومى 
این اثر،"اتاق عروس"به کارگردانى محمد 
قنبرى و با ترجمه ماندانا مجیدى براى پخش 
در پلتفورم هاى خصوصــى آماده نمایش 

مى شود.
نسیم ادبى یکى از بازیگران این نمایش است 
و اسامى دیگر بازیگران در خبرهاى بعدى 

اعالم مى شود.  
این سومین اثر کراسناگوروف است که پس 
از تله تئاتر "سهم زن"و"یک آشنایى ساده" 

توسط این کارگردان ساخته مى شود.
اتاق عروس داستان دختر جوانى به نام نادیا 
اســت که یک باره تصمیم به ازدواج گرفته 
و حاال در تاالر عروســى به انتظار دامادى 
نشسته که در ســاعت مقرر در تاالر حاضر 

نشده است.

مهدى پاکــدل جدیدترین بازیگر ســریال 
عاشــقانه-تاریخى«جیران» است که مقابل 

دوربین رفته است.
پاکدل بعد از تجربه حضور در شــبکه نمایش 
خانگى با سریال هم گناه، این بار ایفاگر نقش 
سلمان در سریال جیران، به کارگردانى حسن 

فتحى شده است.
او پیش از این نیز تجربه بازى در فیلم تاریخى-

مذهبى «محمد رسول ا...» را داشته و این بار 
مقابل دوربین سریالى تاریخى-عاشقانه عصر 

قاجار رفته است.
بهرام رادان، پریناز ایزدیار، امیرحسین فتحى، 
امیرجعفرى، رویا تیموریان، مهدى پاکدل، رعنا 
آزادى ور، ستاره پسیانى، غزل شاکرى،کتانه 
افشارى نژاد، مرتضى اسماعیل کاشى، هومن 
برق نورد، مهدى کوشکى، سمیرا حسن پور، 
فاطمه مســعودى فر،بهناز نــازى، غالمرضا 
نیکخواه، سیاوش چراغى پور، محمد شیرى، 
حمیدرضا نعیمى،  و با حضور مریال زارعى در 
نقش مهدعلیا بازیگران این ســریال تاریخى 

هستند.
سریال «جیران» به کارگردانى حسن فتحى 
و نویسندگى احسان جوانمرد و حسن فتحى 
و تهیه کنندگى اســماعیل عفیفه قرار است 
ســال 1400 به صورت اختصاصى از فیلیمو 

پخش شود.

رامبد جوان از آنچه که در «خندوانه» نسبت به بى احترامى به نویسندگان رخ داد عذرخواهى کرد 
و آن را حاصل بى مالحظگى خودش، تیم خندوانه و پخش شبکه نسیم دانست.

برنامه «خندوانه» چهارشنبه شب 22 اردیبهشت و در آستانه عید از فوتبالى هایى چون خداداد 
عزیزى و فیروز کریمى به برنامه دعوت به عمل آورد و با آنها بازى هایى را ترتیب داد. در یکى 
از این بازى ها جواب کریمى و عزیزى به سوال مسابقه درباره نام بردن از سه نویسنده باعث 
واکنش هایى شد که در نگاه مخاطبان برنامه تعبیر به بى احترامى به نویسندگان شد و بدتر از 
جواب آن ها خود رامبد جوان بود که به نوعى با خنده به پاسخ هاى فیروز کریمى واکنش نشان 

داد.
ویدئوى این بخش از برنامه در شبکه هاى اجتماعى بازتاب پیدا کرد و جمعى از نویسندگان 
و منتقدان در شبکه هاى اجتماعى واکنش هاى انتقادى به آن نشان دادند.حاال رامبد جوان در 

پیامى نسبت به آنچه در برنامه رخ داد عذرخواهى کرده است.
او نوشته: »در برنامه خندوانه چهارشنبه شب در کنار دو مهمان محترم، لحظه اى پیش آمد که 

واکنش من تنها خندیدن بود. واقعاً براى من غیر قابل کنترل شد و متاسفانه 
و این هم بــه خاطر بى دقتى و از پخش این لحظه هم بسیار متاسفم 

تیم پخش شــبکه نســیم بى مالحظگى مــن و تیم خندوانه و 
کل تاریخ بزرگ این کشور است. اینجانب از همه اهالى قلم در 
مى خواهــم و یقین مى دهم با آثار جاودانشــان تمام قد عذر 
افتاد.  من همیشه با افتخار هیچوقت چنیــن اتفاقى نخواهد 
و بى مثال ادبیات کشورمان مخاطب و خواننده آثار لذت بخش 

هیچگاه از ترویج کتابخوانى در بوده ام و هســتم و خواهــم بود و 
خواهم داشت دریغ نکرده و هر موقعیتى که داشته ام و 

نخواهم کرد.»

نسیم ادبى، بازیگر 
«اتاق عروس» شد

مهدى پاکدل به 
سریال «جیران» 

پیوست 
رامبد جوان از نویسندگان عذرخواهى کرد
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ر ن جو ب ر ن ن ىب ى ش ىو ج ى ب ر ن و
پیامى نسبت به آنچه در برنامه رخ داد عذرخواهى کرده است.

او نوشته: »در برنامه خندوانه چهارشنبه شب درکنار دومهمان محترم، لحظه اى پیش آمد که 
واکنش من تنها خندیدن بود. واقعاً براىمن غیر قابلکنترل شد و متاسفانه 

و این هم بــه خاطر بى دقتى و از پخش این لحظه هم بسیار متاسفم 
تیم پخش شــبکه نســیم بى مالحظگى مــن و تیم خندوانه و 
تاریخ بزرگ این کشوراست. اینجانب از همه اهالى قلم در کل
مى خواهــم و یقین مى دهم با آثار جاودانشــان تمام قد عذر 
افتاد.  من همیشه با افتخار هیچوقت چنیــن اتفاقى نخواهد 
و بى مثال ادبیات کشورمان مخاطب و خواننده آثار لذت بخش 
هیچگاه از ترویج کتابخوانى دربودهام و هســتمو خواهــم بود و

خواهم داشت دریغ نکرده و هر موقعیتى که داشته ام و 
نخواهم کرد.»

بازیگران نقش هاى کوچک آدم هاى کوچکى نیستند 
 نباشد و 

 بازیگر
0 که 40
 دریافت 
مندان با 
در فیلم 
 برخورد 

یاور» را 

به تازگى به پایان رساندم و چند پیشنهاد دارم که قطعا در یکى از 
آن ها حضور خواهم داشت. این پیشنهادها هم فیلم سینمایى، 

نمایش خانگى هم ســریال تلویزیونى و هم سریال شبکه
2است. فیلمبردارى «خانه امن 2» مرداد ماه آغاز خواهد

شد و براى بازى در نقش قبلى با من صحبت شده، 
اما تا زمان آغاز فیلمبردارى این سریال مدت 

زیادى باقى مانده و باید ببینم 
ىىىىاقى در آینده چه اتف

رخ خواهد داد.

ند 
  احمدرضا معراجى / خبرگزارى صبا |

چرا «احضار» نیمه تمام ماند؟

آسیب دیدگى «دنیرو» سر فیلم «اسکورسیزى» 

  سهیال شهبازى / خبرگزارى ایسنا |

خواننده 
ماکان بند 

بازیگر 
شد
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ذوب آهن مقابل گل گهر سیرجان با تک گل نوید عاشورى شکست 
خورد تا روند موفقیت هاى این تیم در سال جدید قطع شود. ذوبى ها 
در حالى به مصاف گل گهر رفته بودند که پیش از این دیدار ســه 
بازى در سال جدید انجام داده و دو برد و یک تساوى به دست آورده 
بودند و این نخستین شکست سبزپوشان اصفهانى در سال 1400 

به شمار مى آید.
ذوب  آهن مقابل گل گهر به اشتباهات خودش باخت. حسینى در این 
دیدار باز هم تیمش را با آرایش 1-3-2-4 به زمین فرستاده بود و 
قصد داشت با واگذارى مالکیت توپ به حریف، بازیکنان گل گهر را 
به یک سوم میانى زمین کشانده و در ضدحمالت، فشار را روى خط 
دفاع شکننده گل گهر باال ببرد و با توجه به ضعف شاگردان قلعه نویى 
در کانال هاى کنارى، مدافعان این تیم را وادار به اشــتباه کرده و از 
ضعف گل گهرى ها روى ارسال هاى بلند و خألهاى موجود در عمق 
دفاع این تیم نهایت بهره را ببرد. تاکتیک حسینى اما در عمل جواب 

نداد و تبدیل به حربه اى علیه تیم خودش شد.
گل گهر تیمى است که در اجراى بازى پرفشار و تخریبى تخصص 
دارد و در فصل اخیــر همراه با قلعه نویى، در اجــراى پرس از جلو 
و اجراى بازى پرفشــار به تخصص رسیده  اســت. آشنایى کامل 
شــاگردان قلعه نویى با سبک و شــیوه بازى ذوب آهن باعث شد 

حسینى و تیمش نتوانند تاکتیک هاى مدنظرشان را پیاده کنند.
نمایش روز جمعه ذوب آهــن را مى توان به دو بخش کامًال متضاد 
تقسیم کرد. سبزپوشــان اصفهانى در نیمه نخست بازى، نمایش 
پایاپایى را با گل گهر ارائه دادنــد و با دوندگى باال و پرس بازیکنان 
رقیب، به شاگردان قلعه نویى اجازه خلق موقعیت چندانى ندادند؛ با 
این حال سبزپوشــان اصفهانى در فاز هجومى چندان خوب ظاهر 
نشده و موقعیت چندانى به دســت نیاوردند. اما در نیمه دوم روند 

حرکتى ذوب آهن افت کــرده و بازیکنان این تیــم در 10 دقیقه 
ابتدایى نیمه، بازى بدون نظم و احساســى را به نمایش گذاشتند. 
ذوبى ها در نیمه دوم و پس از دریافت گل نخســت، تغییر تاکتیک 
داده و تالش مى کردند با ارائه یک بازى هجومى به گل تســاوى 
برسند اما پرسینگ شدید و بازى تخریبى بازیکنان گل گهر، مانع 
شکل گیرى بازى ذوبى ها شده و شاگردان حسینى نتوانستند کار 

خاصى انجام دهند.
ذوب آهن مقابــل گل گهر اگرچه بازى قابــل قبولى را به نمایش 
گذاشت اما روند حرکتى ثابتى نداشته و فاصله بین خطوط این تیم 
زیاد بود. سبزپوشان اصفهانى در فاز دفاعى عملکرد خوبى داشتند 
و مدافعان این تیم جز در صحنه گل، اشــتباهات زیادى نداشتند. 
ذوبى ها روز جمعه در فاز هجومى خوب ظاهر نشــده و نتوانستند 
موقعیت خاصى را ایجاد کنند؛ بازیکنــان گل گهر در روند بازى با 
قطع کردن ارتباط خط حمله و میانى ذوب آهن، شاگردان حسینى 
را در فاز هجومى زمین گیر کرده و اجازه خلق موقعیت خاصى به 

آنها ندادند.
نکته قابــل توجه در این باره افت محســوس پیمــان رنجبرى، 
مهاجم نخست ذوب آهن است؛ رنجبرى در چند هفته اخیر ضعیف 
ظاهر شــده و از آمادگى مطلوب به دور است و از طرف دیگر سایر 
مهاجمان ذوب آهن نیز نتوانسته اند عملکرد الزم را داشته باشند تا 
سبزپوشان همچنان در خط حمله خود از کمبود یک مهاجم کامل و 

چارچوب شناس رنج ببرند.
بزرگ ترین مشکل ذوب آهن در فاز هجومى را باید در میانه میدان 
جستجو کرد؛ جایى که خأل یک بازیکن خالق احساس مى شود. 
سبزپوشان در فصول گذشته بازیکنان خالق و بازى ساز بسیارى 
در ترکیب خود داشــتند اما در فصل جارى و با کوچ دسته جمعى 

ستاره هاى این تیم، خالقیت خط میانى ذوب آهن به طور محسوسى 
کاهش یافته و در خط میانى این تیم کمبود یک بازیکن باکیفیت 
و خالق که بتواند در مواقــع لزوم گره بازى را باز کند، به شــدت 

احساس مى شود.
واقعیت آن است که ذوب آهن با وجود آنکه در نیم فصل دوم از نظر 
ساختار تیمى، نظم و انســجام تاکتیکى پیشرفت خوبى داشته اما 
سیستم مورد استفاده این تیم تنوع تاکتیکى چندانى ندارد. خالصه 
شدن حمالت ذوب آهن به یک سیستم خاص و فقدان یک مهاجم 
کامل در پیکان خط حمله، به حریفان فرصت آنالیز دقیق و بستن 

تمام راه هاى نفوذى را خواهد داد.
آنچه مشخص اســت دالیل شکســت ذوب آهن برابر گل گهر را 
مى توان در انتخاب تاکتیک اشتباه، فقدان مهاجم کامل و کمبود 
مهره خالق و نداشــتن برنامه جایگزین براى مواقع لزوم خالصه 

کرد.
در آن سو گل گهرى ها نیز خوب بازى کرده و موقعیت  هاى گلزنى 
خطرناك زیادترى را نسبت به ذوب آهن خلق کردند. قلعه نویى در 
این دیدار نیز تیمش را با آرایش 1-4-1-4 به میدان فرســتاده و 
قصد داشت با استفاده از شلوغى خط هافبک خود، پرس را از همان 
زمین حریف شروع کرده و با بازى مستقیم، شوت هاى از راه دور و 

ارسال هاى بلند به گل برسد.
تاکتیک قلعه نویى در فاز هجومى جــواب داده و گل گهرى ها گل 
برترى خود را با همین شیوه به ثمر رساندند و موقعیت هاى زیادى 
را هم خلق کرده و مى توانستند به گل هاى بیشترى نیز دست پیدا 
کنند، اما درخشش گردان و بى دقتى مهاجمان مانع از این امر شد. 
در فاز دفاعى نیز شاگردان قلعه نویى خوب ظاهر شده و به ذوبى ها 

اجازه خلق موقعیت چندانى ندادند.

از انتخاب تاکتیک اشتباه تا کمبود مهره خالق

چرا ذوب آهن به گل گهر باخت؟

درخشش محمد محبى در لباس سپاهان باعث 
شــده اســت تا تیم هاى خارجى به دنبال شکار 
این ســتاره آینده دار فوتبال ایران باشند و اکنون 
نیز از تیم براگاى پرتغال به عنوان جدیدترین تیم 
خواهان به خدمت گیرى وینگر بوشهرى سپاهان 

یاد مى شود.
روزنامه «آبوال» چاپ پرتغــال در خبرى از عالقه 
این تیم پرتغالى به محبى پرده برداشــته اســت. آبوال 
نوشته اســت که تیم فوتبال براگا براى جذب محمد محبى 
وینگر 23 ساله در موقعیت خوبى قرار دارد. موفقیت طارمى 
در پورتو توجهات را به لیگ ایران افزایش داده است، جایى که 
این مهاجم سپاهان با مربیگرى میگوئل تکسیرا پرتغالى خود 
را به عنوان یکى از چهره هاى بزرگ رقابت هاى لیگ ایران 
معرفى کرده است و در آخرین دوئل براى عنوان هاى قهرمانى 

با پرسپولیس، موفق به گلزنى شد.
محبى بازیکن بسیار با کیفیتى به نظر مى رسد و مى تواند در 
پست وینگر در هر دو جناح بازى کند. او سه بار در زمان حضور 
مارك ویلموتس بلژیکى به تیم ملى ایران دعوت شد و دو بار 
نیز گلزنى کرد. این وینگر جوان فصل گذشته با شرکت در 26 
مسابقه و زدن شش گل، یکى از مهره هاى مؤثر سپاهان است.
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درخشش مح
شــده اســت
این ســتاره
نیز از تیم براگ
خواهان به خد

یاد مى شود.
روزنامه «آبوال
این تیم پرتغالى به
نوشته اســت که تیم فو
3وینگر 23 ساله در موقعی
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سپاهان جا پاى 
طارمى مى گذارد؟

هافبک پیشین استقالل و سپاهان معتقد است با توجه به اینکه 
آبى پوشان هفته به هفته از قهرمانى لیگ برتر دورتر مى شوند، بعید 

است قهرمان از میان سپاهان و پرسپولیس نباشد.
احمد جمشیدیان خاطرنشان کرد: جنگ قهرمانى تا روز آخر ادامه 
دارد و استقالل هم هفته به هفته از این دو تیم دورتر مى شود. با 
توجه به کیفیت پرسپولیس و سپاهان، بعید مى دانم که این دو تیم 

امتیازات زیادى از دست بدهند و استقالل به آنها برسد.
هافبک پیشین استقالل با اشاره به امتیازاتى که آبى ها در لیگ 
برتر کسب نکرده اند، اظهار کرد: استقالل در هفته هاى گذشته 
لیگ برتر نشان داده راحت امتیاز از دست مى دهد و تمرکزش را 

روى جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا گذاشته است. جنگ 
اصلى قهرمانى بین پرسپولیس و سپاهان 

است و بعید مى دانم ضلع سومى 
به آن اضافه شود.

هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: اگر مى خواهیم در بین تیم هاى باالى 
جدول قرار بگیریم، نباید گل ُمفت بخوریم.

مهدى کیانى درباره آخرین وضعیت مس و اینکه آنها در دو بازى اخیر برابر نفت 
مسجدسلیمان و نساجى شکســت خوردند، گفت: ما بازیکنان و کادر فنى 

خوبى داریم و در این چند روز هم تمرینات خوبى را پشت سر گذاشتیم تا 
با فراموشى این دو شکست آماده بازى با سپاهان شویم. 

هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان در ادامه افزود: ما فوتبالى به روز 
و تاکتیکى ارائه مى کنیم، ولى اگــر مى خواهیم بین تیم هاى باالى 
جدول باشیم و نتایج خوبى بگیریم، نباید گل ُمفت بخوریم، اگر هم گل 
مى خوریم باید قدر موقعیت ها را بدانیم و نتیجه را جبران کنیم. تیم ما 
خوشبختانه مشکل فنى ندارد، چون اگر مشکل داشتیم قطعاً در ایجاد 

موقعیت گل هم خوب عمل نمى کردیم.
وى در مورد بازى امروز تیمش برابر ســپاهان خاطرنشان کرد: این 
بازى براى هر دو تیم مهم و 6 امتیازى است. سپاهان براى قهرمان 
شدن دنبال یک برد خانگى است و ما هم مى خواهیم نشان دهیم که 
تیمى توانا بوده و براى جبران دو بازى گذشته دنبال امتیاز گرفتن 
هستیم. پیش بینى من این است که این بازى جذاب مى شود. ما در 
جام حذفى نمایش خوبى برابر سپاهان داشتیم و امیدوارم روز یک 

شنبه هم فوتبال قابل قبولى به نمایش بگذاریم.
کیانى که در بازى جام حذفى، حاضر نشد در مراسم تقدیر باشگاه 
سپاهان شرکت کند، در این باره تصریح کرد: من اهل شو و فیلم 
بازى کردن نیستم. من نان و نمک باشگاه سپاهان را خوردم و براى 

این باشگاه و مردم اصفهان ارزش خاصى قائل هستم، ولى اهل 
خم و راست شدن و فیلم بازى کردن نیستم. دوست هم ندارم 
با این چیزها خودم و دیگران را گول بزنم. رابطه من با باشگاه 
سپاهان براساس احترام است و دوست هم ندارم دلخورى 

خاصى به وجود بیاید.

هفته بیست  و ســوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
امروز یک شنبه 26 اردیبهشت ماه با برگزارى 3 دیدار خاتمه مى یابد و 
بر همین اساس تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم 

مس رفسنجان است.
ســپاهان در یکى از مهمترین دیدارهاى هفته بیســت  و سوم باید به 
مصاف مس رفســنجان برود؛ دیدارى سخت و حساس که نتیجه آن 
عالوه بر 2 تیم، براى سایر مدعیان نیز حائز اهمیت بوده و هر نتیجه اى 
غیر از پیروزى زردپوشان اصفهانى مى تواند شرایط جدول را دست خوش 
تغییرات جدیدى کند. با توجه به برترى پرســپولیس برابر استقالل و 
هم امتیاز شدن شاگردان گل محمدى با سپاهان،  نتیجه دیدار سپاهان 
و مس رفســنجان مى تواند معادالت قهرمانى لیگ بیستم را وارد فاز 

تازه اى کند.
سپاهان در حالى آماده مصاف با مس مى شود که هفته گذشته مقابل 

پرسپولیس به تساوى یک بر یک دست پیدا کرد و بزرگ ترین فرصت 
براى باال بردن اختالف امتیازى با قرمزپوشان را از دست داد تا کورس 
مدعیان قهرمانى پیچیده تر از قبل شود. طالیى پوشان اصفهانى از 22 
دیدار قبلى خود 13 برد و 6 تساوى و 3 شکست به دست آورده و با 45 
امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس در رده دوم جدول قرار 
دارند. در آن سو، بازیکنان مس در شــرایطى آماده مصاف با سپاهان 
مى شوند که در نیم فصل دوم تنها یک برد به دست آورده و شرایط خوبى 
ندارند. حاصل کار مس در 22 هفته قبلى 7 برد، 7 تساوى و 8 شکست 

بوده و این تیم با 28 امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفته است.
سپاهان مقابل مس رفسنجان محکوم به برد است، شاگردان نویدکیا 
همراه با پرسپولیس اصلى ترین مدعیان قهرمانى لیگ بیستم به شمار 
مى روند و قصد ندارند براى سومین سال پیاپى کورس قهرمانى را به 
رقیب دیرینه واگذار کنند. از طرف دیگر صعود شاگردان گل محمدى 

به صدر جدول با شکست استقالل، چاره اى جز پیروزى و کسب امتیاز 
کامل براى شاگردان نویدکیا باقى نگذاشته است.

 سپاهان با وجود نمایش نه چندان دلچسب چند هفته گذشته، هنوز از 
باکیفیت ترین تیم هاى حاضر در رقابت ها بوده و فوتبال روان و هجومى 
را به نمایش مى گذارد. بزرگ ترین امتیاز مثبت تیم نویدکیا برخوردارى 
از انسجام تیمى و نظم دفاعى قابل توجه است که مى تواند کار را براى 

تیم هاى مقابل بسیار سخت کند.
ســپاهان در فاز دفاعى شرایط بســیار خوبى داشــته و مدافعان این 
تیم در آمادگى کامل به ســر مى برند. در فاز هجومى نیز زردپوشــان 
شرایط ایده آلى داشــته و خط حمله این تیم با استفاده از انگیزه باالى 
ســجاد شــهباززاده در کنار حضور بازیکنان آماده اى مانند حسینى، 
محبى، رفیعــى، حاج صفى و دانیال اســماعیلى فر شــدیداً زهردار
 شده است. در آن سو، مس رفسنجان تیمى جنگنده و پرتالش است 
که از خط حمله پرقدرتى برخوردار بوده و موقعیت هاى گلزنى فراوانى 
خلق مى کند. اوج گیرى فراز امامعلى همراه با درخشش بازیکنانى مانند 
اسالم خواه، کریم زاده و رضایى، مس را در فاز هجومى تبدیل به تیمى 
خطرناك کرده که مى تواند براى سپاهان دردسرهاى زیادى به وجود 
آورد. نقطه  ضعف مس را مى توان در خط دفاعى جستجو کرد؛ جایى که 
مدافعان  این تیم اشتباهات فردى زیادى داشته و این موضوع فرصت 

خوبى براى مهاجمان سپاهان محسوب مى شود.
با وجود این، سپاهان مقابل مس کار سختى را پیش  رو دارد. روحیه 

جنگندگى و میل به برترى جویى بازیکنــان این تیم، مس را 
تبدیل به یکى از سرســخت ترین تیم هــاى حاضر در 

لیگ کرده است. از طرف دیگر نوع بازى درگیرانه 
مســى ها در کنار نیاز وافرشــان به پیروزى 

باعث مى شود تا ســپاهانى ها کار راحتى را 
در پیش نداشته باشــند. باید منتظر ماند و 
دید نتیجه این دیدار به نفع کــدام تیم رقم

 مى خورد.

در بین تیم هاى باالى 

بازى اخیر برابرنفت  و
یکنان و کادر فنى 

سر گذاشتیم تا 

تبالى به روز 
 هاى باالى 
م، اگر هم گل 
 کنیم. تیم ما 
طعاً در ایجاد

ن کرد: این 
ى قهرمان 
ن دهیم که 
یاز گرفتن 
شود. ما در 
 روز یک 

ر باشگاه 
شو و فیلم 
دم و براى 

ى اهل 
 ندارم 
گاه 
ى 

کیانى: من اهل شو نیستم

محمدرضا خلعتبرى وینگر تیم فوتبال ســپاهان از ناحیه عضالت پشت ران مصدوم است و در حال حاضر 
مراحل درمانى را زیر نظر کادر پزشکى سپاهان پشت سر مى گذارد.

این بازیکن که در بازى با پرسپولیس غایب بود در بازى با مس هم نمى تواند تیمش را همراهى کند، چرا که 
هنوز به صورت کامل بهبود پیدا نکرده است.

شایان مصلح، مدافع سپاهان هم که بازى با پرسپولیس را از دست داد، با سپاهان تمرین مى کند و مشکلى 
براى بازى امروز یک شنبه با مس نخواهد داشت.

دراندیشه بازپس گیرى صدر از پرسپولیس

 خلعت 
نرسید، 

شایان رسید

قهرمانى امسال 
ضلع سوم ندارد

باشگاه پرســپولیس پس از 
برد یک بر صفــر مقابل 
اســتقالل تهران در دربى 

95 پایتخت بــه اتفاقات رقم 
خورده در اصفهان بازگشــت 
و بابــت درگیرى هایى که در 

لحظات پایانــى این بازى رقم 
خورد از چند بازیکن و مســئول 

سپاهان شکایت کرد.
عزت پورقاز و محمد محبى بازیکنان سپاهان 

به همراه فردى که در حال فیلمبردارى از نیمکت پرسپولیس 
بود جزو کسانى هستند که باشگاه پرسپولیس شکایت کیفرى از آنها تنظیم 

کرده است تا به دادسراى عمومى ارائه دهد.
باشگاه پرسپولیس فیلمبردارى بدون مجوز از سوى کارمند 
رسمى باشگاه سپاهان از فضاى شخصى و شهروندى 
بازیکنان پرســپولیس را دلیل شکایت کیفرى خود 

عنوان کرده است.
سرخپوشــان در حالى از اعضاى تیم فوتبال ســپاهان 
شــکایت کیفرى مى کنند که این تیم جدى ترین رقیب 
آنها در مســیر قهرمانى رقابت هاى فصل جارى لیگ برتر 

محسوب مى شود.

شکایت رسمى پرسپولیس از 
بازیکنان سپاهان

 از
ل 
ى 

رقم 
ـت 
ه در 
ى رقم

ســئول 

اها کنا از

پاهان



0606 4036 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمیک شنبه  26 اردیبهشت  ماه   1400
رئیس کمیته علمى ستاد ملى مقابله با کرونا آخرین خبرها از 
وضعیت تولید و کارآزمایى بالینى واکسن هاى ایرانى کرونا 

را تشریح کرد.
دکتر مصطفى قانعى درباره واکســن هاى ایرانى کرونا که 
در مرحله دریافت کد اخالق و ورود بــه کارآزمایى بالینى 
قرار دارند گفت: واکســن نوترکیبى توسط دانشگاه علوم 
پزشکى بقیه ا... در حال اخذ مجوز است. واکسن مشترك 
پایافن یاخته  و اســوه از بانک ملى بــا تکنولوژى ویروس 
غیرفعال احتماال تا اواخر خرداد ماه مجوز کد اخالق بگیرد 
و واکسن شــرکت رناپ با تکنولوژى MRNA (مشابه 
واکســن مدرنا) نیز تا پایان خرداد و اوایل تیر مجوز اخالق 

خواهد گرفت.
وى با بیان اینکه کارآزمایى بالینى واکســن هاى مذکور 
از خرداد تا تیر آغاز خواهد شــد، اظهار کرد: یک واکســن 
مشترك سیناژن با کشورهاى ژاپن و استرالیا را نیز داریم که 
در حال اخذ مجوز کد اخالق است. این واکسن با فناورى 
نوترکیب ساخته شده است و از خرداد یا تیر کارآزمایى بالینى 
آن آغاز خواهد شد. فاز اول این واکسن در کشورهاى دیگر 
صورت گرفته و مانند واکسن اسپوتنیک به صورت تحت 
لیسانِس کشورى دیگر در ایران تولید خواهد شد. بنابراین 3 
یا 4 واکسن دیگر به واکسن هاى موجود اضافه مى شود که 
اینها تا مهر ماه مى توانند سبد واکسن کشور را متنوع تر کنند.

رئیس بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى تأکید 
کرد: تا زمانى که شرایط به ثبات واقعى نرسیده و همچنان 
مرگ و میرها ادامه دارد همه افراد ماســک را حتى در 

فضاى آزاد نیز استفاده کنند.
دکتر طبرســى گفت: امیدواریم با پوشــش گسترده تر 
واکسیناسیون شــاهد اخبار امیدوارکننده ترى در آینده 

باشیم.
وى با بیان اینکه جهش ویروس کرونایى قدرت انتقال 
را بیشتر کرده است افزود: وجود ذرات معلق کرونا در هوا 
و انتقال آن در فضاهاى بسته از همان ابتداى شیوع این 
بیمارى مطرح بود. خیلى افراد با اینکه همه جا ماســک 

مى زنند و مهمانى هــم نرفتند اما به دلیل اســتفاده از 
آسانسور کرونا گرفتند.

رئیس بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى درمورد 
انتقال ویروس از سطوح به انسان گفت: اگر دست افراد به 
محیط و سطوح آلوده به ویروس برخورد داشته باشد باید 
مرتبا دستها را شسته و ضدعفونى کنند و دست به چشم 

و دهان نزنند و در عین حال از ماسک هم استفاده کنند.
وى در گفت وگویى رادیویى عنوان کرد: اگر این ویروس 
از تاریخ ویروســهاى دیگر تبعیت کند بعد از دو ســال 
چرخش و انجام واکسیناسیون احتماال و تا یک سال دیگر 

از چرخش خواهد افتاد.

4 واکسن جدید 
در راه است

همه مردم حتى در فضاى باز 
هم ماسک بزنند

نوبت 75 ساله ها شد 
 ایرنـا | معـاون وزیر بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشکى از آغاز واکسیناسیون کرونا براى افراد باالى 
75 سـال از روز شـنبه خبر داد. علیرضا رئیسى اعالم 
کرد: مشـخصات این افراد در شـبکه بهداشت وجود 
دارد و به تدریج با این افراد تماس گرفته یا براى آنان 
پیامک فرسـتاده مى شـود و فعًال نیازى بـه مراجعه 
حضـورى و ثبت نام نیسـت. معـاون بهداشـت وزیر 
بهداشت گفت: واکسیناسیون این گروه سنى حداقل 
تا دو هفته آینده ادامه دارد.  سخنگوى ستاد ملى مقابله 
با کرونا افزود: واکسیناسـیون کرونا براى افراد باالى 

80 سال همچنان ادامه دارد.

لغو مجوز هاى صعود به 
اورست

  ایسنا | بر اساس بیانیه رسمى اعالم شده توسط 
دولت چیـن، این کشـور تصمیـم گرفته اسـت همه 
فعالیت هاى کوهنـوردى در کوه اورسـت را لغو کند. 
دلیل لغو کلیه فعالیت هاى کوه نوردى از رخ شـمالى 
اورست به دلیل شیوع مجدد کرونا اعالم شده است.  
اورست در مرز چین و نپال قرار دارد و قسمت شمالى 
آن در شهرسـتان تینگرى تبت واقع شـده است. لغو 
فعالیت هاى کوهنوردى بر روى اورست از سوى دولت 
چین درحالى انجام خواهد شد که شیوع کرونا در سمت 
نپـال باعث ایجـاد نگرانى هایـى بـراى کوهنوردان 

شده بود. 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص داتیس دیجیتال پارس درتاریخ 1400/02/13 به شماره ثبت 67695 به شناسه 
ملى 14009994290 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش تلفن همراه و لپ تاپ و لوازم خانگى و مبل و فرش و الستیک 
ماشین، خرید و فروش لوازم جانبى تلفن همراه و لپ تاپ و لوازم الکترونیکى، صادرات و وادرات لوازم 
الکترونیکى، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و 
خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت 
ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و 
غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله آبشار ، خیابان سپهساالر ، بن بست شهید محمودموسوى[2] ، پالك - 30 ، طبقه همکف 
کدپستى 8166717787 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 150 مورخ 1400/02/08 نزد بانک سپه شعبه بیمارستان شهید صدوقى با کد 
1449 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سیدمحمد مهدى مرتضویان دهکردى به شماره ملى 
1271436825 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم 
شیرین حججى نجف آبادى به شماره ملى 1754762352 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال خانم نرجس اسکندرى به شماره ملى 1810224284 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى پژمان بیات به شماره ملى 1289141916 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فیروزه موگوئى به شماره ملى 1819490203 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1133017) 

آگهى تغییرات
 شــرکت داده پردازى نیــک آفرین 
امروز پارسیان شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 47873 و شناســه 
ملــى 10320281659 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : على مرتضوى اقدم به شماره ملى 
1689561661 و مهدیه گل محمدى 
عبدل به شماره ملى 1689897384 
و مهرنــاز وحدانیان به شــماره ملى 
1282819380ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . حسین خانى زاده به شماره 
ملى 2939283028 به سمت بازرس 
اصلى و مهدى صدرى به شــماره ملى 
4621696211 بــه ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدندروزنامه نصــف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

   (1133025)

آگهى تغییرات
شرکت کیهان آرا اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 67428 و شناســه ملى 14009935162 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/02/11 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله سعادت آباد ، کوچه شهید اسماعیل 
زاده ، بن بست ((ربانى )) ، پالك - 18 ، طبقه همکف - 
کدپستى 8163844491 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1132990)   

آگهى تغییرات
 شرکت سدید عمران داتیس ســهامى خاص به 
شماره ثبت 65908 و شناسه ملى 14009521290 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آرمان 
رادان به شــماره ملى 1289117861 به سمت 
بازرس اصلى و مهنــاز کارگران به شــماره ملى 
1289741281 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

   (1133032)

آگهى تغییرات
شرکت سپنتا تجهیز اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 61389 و شناســه ملى 14007923393 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/23 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله باغ زیار ، خیابان فرهنــگ [4] ، کوچه اعظم 
[115-12] ، پالك 0 ، ســاختمان ادارى پردیس ، 
طبقه اول ، واحد 2 - کدپستى 8177794791 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

  (1133001)

آگهى تغییرات 
شرکت نگارخانه بانوان آروشــا سهامى خاص به 
شماره ثبت 65200 و شناسه ملى 14009315360 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله بیدآباد 
، کوچه شــهیدان ابراهیمیان ، کوچه شهید سعید 
حجراالسودى[32] ، پالك - 35 ، مجتمع وحدت ، 
طبقه اول و کدپستى 8136966684 انتقال یافت 
و ماده 3 اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1133465)   

آگهى تغییرات
 شرکت سپنتا تجهیز اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 61389 و شناســه ملى 14007923393 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/20 
خانم مینا لطفى پور کدملى 1092264698 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى یوسفعلى لطفى پور کدملى 
6209872247 بســمت مدیرعامل و خانم مهناز 
مهدوى کدملى 1756646384 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1133013)   

آگهى تغییرات
 شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 29129 و شناسه ملى 
10260498004 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى آذرین 
حساب حسابداران رسمى به شــماره ثبت 2482 و 
شناسه ملى 10100602370 و مصطفى رمضانیان 
کدملى 1290694621 به ترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1133468)   

تاسیس
 شرکت سهامى خاص شبدیز پژوهان اسپادانا درتاریخ 1400/02/19 به شــماره ثبت 67753 به شناسه ملى 
14010007425 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : خرید و فروش لوازم 
خانگى اعم از اقالم ریز و درشت برقى و غیربرقى ، اخذ کارت بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى و بین 
الملى ، گشایش حساب ، اعتبار اسنادى تسهیالت و اعتبارات ریالى و ارزى و ضمانت نامه ها و حواله جات ، فایناس و 
ریفایناس نزد بانکها ، موسسات مالى و شرکتهاى خارجى و داخلى ، انتقال تکنولوژى از خارج به داخل کشور ، طراحى 
و باز سازى و تجهیزات ابنیه ساختمانى ، خرید و فروش کلیه تجهیزات ساختمان و دکوراسیون داخلى درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مسجد مصلى ، کوچه شهیدمرادى[13] ، خیابان مصلى ، 
پالك - 101 ، طبقه همکف کدپستى 8164759747 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 1400-02-21 مورخ 1400/02/08 نزد بانک ملت شعبه مصلى اصفهان با 
کد 91991 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم شیما ازیدهاك 
به شماره ملى 1282913549 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجتبى پژوهنده نیا به شماره 
ملى 1285400860 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى پژمان پژوهنده نیا به شماره ملى 
1285879392 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم شهین دخت جمدى خیابانى به شماره ملى 1280269057 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال خانم سولماز سلیمانى اصفهانى به شماره ملى 1290573298 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1133463)  

تاسیس
چ شرکت سهامى خاص الوند صعود آذرخش درتاریخ 1400/02/18 به شماره ثبت 67730 به شناسه ملى 14010003246 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى ، 
مونتاژ، سرویس ، نگه دارى و نصب و بازسازى انواع آسانسور کششــى و هیدرولیک و مغناطیسى و پله برقى ، فروش قطعات 
و لوازم آسانسور و پله برقى ، خرید و فروش انواع آسانســور و پله برقى ،ارائه مشاوره و انتقال مهارت در زمینه طراحى و مونتاژ 
انواع آسانسور و پله برقى، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى شــرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع 
شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
شیخ اشراق ، خیابان اشراق شمالى ، کوچه شهیدرجایى[5] ، پالك - 50 ، ساختمان الهیه ، طبقه چهارم ، واحد 403 کدپستى 
8193633120 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره ????/???? مورخ 
1400/02/12 نزد بانک شهر شــعبه جابر انصارى اصفهان با کد 340 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمیرا 
محمدى به شماره ملى 1080171150 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول عباسى به شماره ملى 
1271604531 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى داود امامى گشنیزجانى به شماره ملى 5759816292 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى جواد هاشمى گلدره 
به شماره ملى 1080337441 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 ســال آقاى مهدى محمدى به شماره ملى 1150021055 
به ســمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. گواهى بانک شــهر بشماره1400/0212 صادر 
شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان (1133477)  

آگهى تغییرات 
شــرکت ســازه آزما نقش جهان شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 54040 و 
شناســه ملى 14004884633 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مهدى فخرینیان با دریافت مبلغ 000 10 ریال 
سهم الشــرکه خویش از صندوق شرکت از 
مجمع شرکاء شرکت خارج و دیگر در شرکت 
مذکور هیچگونه حق وســمت و مسئولیت و 
تعهدى ندارد. ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال تمام است 
که به صورت نقد پرداخت شــده و در اختیار 
مدیران شــرکت قرار گرفته است . .لیست 
شرکاء بعد از کاهش: مجتبى درى کفرانى به 
کدملــى 5659898904 داراى 000 500 
ریال سهم الشرکه وصدیقه سراجى کفرانى 
به کدملى 5650042233 داراى 000 500 
ریال سهم الشــرکه و بابک مهدى راکى به 
کدملى 1971544248 داراى 10000ریال 
ســهم الشــرکه و میثم تجدد بــه کدملى 
1292477881 داراى 10000 ریال سهم 
الشرکه اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1133478)   

سخنگوى وزارت خارجه چین در نشست خبرى روزانه از 
اقدام آمریکا در انبار بخش زیادى از واکسن هاى ضد کرونا 

در دنیا انتقاد کرد.
«هوا چانیینــگ»، ســخنگوى وزارت خارجه چین در 
نشست خبرى جمعه تصریح کرد مردم آمریکا تنها چهار 
درصد جمعیت دنیا را تشکیل مى دهند اما آمریکا نزدیک 
به یک چهارم دوزهاى واکسن موجود در دنیا را خریدارى 

کرده است.
او گفت: «آمریکا 330 میلیون نفر جمعیت دارد که معادل 
تنها چهار درصد جمعیت دنیا اســت. با وجود این، 2/6 
میلیون دوز واکسن خریدارى کرده که معادل یک چهارم 

کل دوزهاى واکسن موجود در دنیا است.»
او در ادامــه گفــت: «در حالى که کشــورها در تالش 
هســتند از تمامى ابزارهاى موجود براى به دست آوردن 
واکســن هایى که به آن نیاز اضطرارى دارند اســتفاده 
کنند صدها میلیــون دوز واکســن در انبارهاى آمریکا

 است.»
ســخنگوى وزارت خارجه چین تأکید کــرد مقام هاى 
آمریکایى خواستار ادامه سیاســت «اول آمریکا» که از 
دوران ریاست جمهورى «دونالد ترامپ» آغاز شد هستند. 
او گفت: «مقام هاى آمریکایى کمــاکان تأکید دارند که 
آمریکا باید رویکرد "اول آمریکا" یــا اولویت دهى به 
ایجاد مى کند.»این، براى صــادرات مواد خام واکســن هم محدودیت توزیع واکســن در داخل را ادامه دهــد. آمریکا عالوه بر 

چین: آمریکا واکسن کرونا 
احتکار کرده است

یک متخصص بیماریهاى عفونى با اشاره به تفاوت شدت 
بیمارى کرونا در افراد مختلف، قدرت سیستم ایمنى فرد و 

برخى ریسک فاکتورها را در این امر دخیل دانست.
دکتر فیض ا... منصورى با بیان اینکه شدت بروز عالئم 
کرونا در افراد مختلف متفاوت است، گفت: در برخى افراد 
این بیمارى به صورت بى عالمت بروز کرده و در برخى 
افراد به شکل خفیف و در دســته اى دیگر نیز فرم شدید 
بیمارى ایجاد شده و برخى هم متاســفانه در اثر ابتال به 

کرونا جان خود را از دست مى دهند.
وى افزود: عامل مهمى که موجب تفاوت در بروز شدت 
عالئم این بیمارى شده، میزان قدرت سیستم ایمنى بدن 

افراد است.
منصورى گفت: بدن انسان ها از قوانین ریاضى پیروى 
نمى کند که همه چیز در همه افراد نتیجه یکسان داشته 
باشــد، حتى بدن افراد دوقلو هم متفاوت بوده و در برابر 
بیماریهاى مختلف واکنش هاى متفاوتى از خود نشــان 

مى دهد.
این عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه 
افزود: قدرت سیستم ایمنى در برخى افراد باال بوده و در 
برخى ضعیف است و این امر در میزان شدت بروز عالئم 

بیمارى کرونا موثر است.
منصورى خاطرنشــان کــرد: عالوه بر این، ریســک 
فاکتورهاى خطرى ایــن میان وجــود دارد که موجب 
مى شــود بیمارى کرونا در برخى افراد با شدت بیشترى 
بروز پیدا کند که از جمله آن مى توان به چاقى، فشار خون، 
دیابت و... اشاره کرد. عالوه بر این وجود برخى بیماریهاى 
خاص و زمینه اى هم موجب مى شــود بیمارى کرونا از 

شدت بیشترى برخوردار شود.
این متخصص بیماریهاى عفونى خاطرنشــان کرد: نوع 
ویروس کرونا هم در میزان شدت بیمارى موثر است، بطور 
مثال ویروس کروناى انگلیسى قویتر از ویروس معمولى 

است و طبیعتا شدت عالئم آن در افراد بیشتر است.

2 دلیل براى کروناى شدید

کره شمالى به سازمان بهداشــت جهانى گفته است که 
طى ماه آوریل، از 25 هزار و 986 نفر تست کرونا گرفته اما 

هنوز هیچ مورد آلوده اى مشاهده نشده است.
WHO در گزارش نظارت هفتگى اعــالم کرد ارقام 
تست کره شمالى شامل 751 تن هستند که طى روزهاى 
23 تا 29 آوریل (3 تا 9 اردیبهشت) از آن ها آزمایش گرفته 
شده و 139 نفر از آن ها داراى بیمارى هایى مانند آنفلوآنزا 

یا عفونت هاى شدید تنفسى بوده اند.
کارشناسان با توجه به زیرساخت بهداشتى ضعیف کره 
شمالى و مرز پرمنفذى که با چین دارد، در مورد ادعاى این 

کشور مبنى بر سابقه عالى در دور نگه داشتن کووید 19، 
ابراز تردید کرده اند.

کره شــمالى تالش هاى ضدویروس خود را "مســئله 
موجودیت ملــى" توصیف کرده اســت. این کشــور 
توریست ها را منع کرده، دیپلمات ها را بیرون کرده و حمل 

و نقل و تجارت فرامرزى را به شدت محدود کرده است.
کره شــمالى از اعالم تعداد افرادى که امسال قرنطینه 
مى کند، امتناع کرده اســت اما قبًال گفته بود ده ها هزار 
نفر را کــه عالئم کووید 19 نشــان داده انــد، قرنطینه

 کرده است.

کره شمالى بار دیگر مدعى شد مبتال به کرونا ندارد

روى موج کووید-19
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ابتال به نارسایى کلیه با مصرف بیش از حد مسکن ها
عضو انجمن متخصصان گوارش و کبد ایران گفت: 
مصرف بیش از حد برخى از دارو هاى مسکن یکى 

از دالیل ابتال به نارسایى کلیه است.
سیدمحمدصادق غفورى عضو انجمن متخصصان 
گوارش و کبــد ایران اظهار کرد: کلیــه ها اندامى 
هســتند که نقش مهمى در دفع مواد زائد و سموم 
بدن دارند و افرادى که دچار نارسایى کلیه مى شوند 
میزان اوره در بدنشــان افزایش پیدا مى کند و فرد 

جهت ادامه زندگى نیاز به دیالیز دارد.
او افزود: بیمــارى کلیوى معموال بى ســر و صدا 
پیشرفت مى کند و بیشتر مردم تا مراحل پیشرفته 
بیمارى کلیه عالئم شدیدى مشــاهده نمى کنند، 
البته ممکن اســت در ابتدا فرد مبتــال با عالئمى 
از قبیل خســتگى و ضعف، عدم توانایى در ایجاد 
تمرکز، اختالالت خواب، گرفتگى عضالت در شب، 
پرفشارى خون، ورم اطراف چشم ها بخصوص در 
صبح، ورم پا، کاهش اشتها (کاهش وزن)، خستگى 
و خارش پوست، دفع ادرار خونى تیره و افزایش دفع 

ادرار بخصوص در شب مواجه شود.
غفورى بیان کرد: این بیمارى به دو نوع نارســایى 
حاد و نارسایى مزمن کلیوى تقسیم مى شود که در 
نوع اول کلیه ها به صورت ناگهانى از کار مى افتند 
و معموًال با برطرف کردن علت، کارکرد کلیه ها به 
حالت طبیعى بر مى گردد، اما در نارسایى مزمن با 

ایجاد مشکل براى این اندام به تدریج فرد بیمار نیاز 
به پیوند کلیه و دیالیز پیدا مى کند.

این متخصص گوارش و کبد ایران در خصوص علل 
ایجاد نارسایى حاد کلیه گفت: کاهش خون رسانى 
به کلیه ها بر اثر خون ریزى شدید و شوك، اسهال 
و استفراغ شــدید و نارســایى قلبى، کم آبى بدن، 
مصرف بیش از حد دارو هاى ُمِدر، استفاده بى رویه 
از برخى از آنتى بیوتیک ها، مصرف بیش از اندازه 
دارو هاى مسکن مانند ژلوفن، بروفن، ایندومتاسین 
و دیکلوفناك و حتــى اســتامینوفن احتمال ابتال 
نارســایى حاد کلیه را تا حد قابل توجهى افزایش 

مى دهد.
او با اشاره به این که عالئم نارسایى حاد کلیوى با 
نارســایى مزمن متفاوت است، بیان کرد: آسیب به 
کلیه ها در اثر بیمارى قند، فشــارخون باال و سایر 
اختالالت از جملــه عالئم نارســایى مزمن کلیه 

محسوب مى شود.
این متخصص گوارش و کبد تصریح کرد: یک شرح 
حال و معاینــه خوب مى تواند تا حــد زیادى علت 
نارسایى کلیه را تشــخیص داده و درمان مطلوبى 
را براى فرد بیمار به همراه داشــته باشــد. اندازه 
گیرى اوره و کراتینین خون، آزمایش کامل ادرار و 
سونوگرافى کلیه ها از دیگر راه هاى تشخیص این 

بیمارى خواهد بود.

او گفت: کنترل قند خون در افراد دیابتى، خوددارى 
از مصرف بى رویه دارو ها و کنترل فشــار خون در 
افراد مبتال به پرفشارى خون ســبب پیشگیرى از 
ابتال به بیمارى هاى کلیوى بخصوص نارســایى 
کلیه خواهد شد. همچنین در صورت بروز هر گونه 
تغییر در حجم ادرار به خصوص کاهش حجم ادرار، 
پررنگ شدن غیر عادى ادرار، تکرر یا قطع و وصل 
شــدن ادرار یا ورم دور پلک و پا ها باید ســریعًا به 

پزشک مراجعه کرد.
این متخصص گوارش و کبد بیــان کرد: مواردى 
که افراد مبتال به نارسایى کلیه باید در رژیم غذایى 
خود رعایت کنند شــامل محــدود کردن مصرف 
نمک، قند و شــکر، مصرف غذا هــاى کم چرب و 
کم پروتئین، محدود کردن مصرف حبوباتى نظیر 
عدُس نخود و لوبیا که میزان پتاسیم باالیى دارند و 

مصرف سبزیجات بصورت خام است.
غفورى در پایــان یادآورى کرد: درمان نارســایى 
کلیه بر اســاس اینکه حاد یا مزمن اســت متفاوت 
خواهد بود. در نارســایى حاد درمان اولیه شــامل 
برطرف کردن علت به وجود آورنده بیمارى است. 
به عنوان مثال بیمارى که به دنبال مصرف دارویى 
دچار نارسایى حاد شــده اولین درمان قطع آن دارو 
خواهد بود، اما در نارسایى مزمن کلیه از همودیالیز، 
دیالیز صفاقى و یا پیوند کلیه مى توان استفاده کرد.

گردو یکى از آجیل هاى پرخواص و پرطرفدارى است که بسیارى از مردم دوست دارند از آن به عنوان تنقالت استفاده 
کنند. آجیل ها جزو تنقالتى محسوب مى شوند که پرکالرى هستند.

گردو یک آجیل با طبع گرم اســت. به دلیل خواص بى نظیر گردو، مصرف آن از سوى متخصصان تغذیه همواره 
مى پردازیم:توصیه مى شــود. در این مطلب به دالیلــى که باید گــردو را در رژیم غذایى خــود قرار دهید 

1- تقویت قلب
گرچه گردو یکى از آجیل هاى پرچرب محسوب مى شــود، اما 70 درصد آن از 

چربى هاى غیراشباع تشکیل شده است. چربى هاى غیراشباع براى جذب 
ویتامین هاى محلول در چربى مانند K، A، D، و E ضرورى هســتند. 
این چربى ها باعث کاهش کلسترول بد خون (LDL) و بهبود عملکرد 
کلسترول خوب خون (HDL) مى شوند. همین موضوع باعث کاهش 

خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى – عرقى و خطر ابتال به سکته 
مغزى مى شود.

2- تقویت سیستم ایمنى بدن
چربى غیراشباع موجود در گردو حاوى اسید هاى 

چرب امگا 3 و امگا 6 است که براى کاهش فشار 
خون، تشکیل خون، و تقویت سیستم ایمنى بدن 
ضرورى هســتند. این مواد باعث کاهش خطر 
ابتال به آرتروز، اضطراب و نگرانى، و افسردگى 

مى شــوند. گردو همچنین حاوى سلنیوم است که 
نه تنها باعث تقویت سیستم ایمنى بدن شده، بلکه 

باعث حفاظت از سلول ها در مقابل اکسیدان ها مى شود.
3- تقویت عمومى بدن

آجیل هایى مانند گردو سرشــار از مواد معدنى مانند منیزیم، فسفر، و منگنز هستند. 

تمامى این عناصر به ساخت عضالت بدن و استحکام ساختمان اســتخوان ها کمک مى کنند. همچنین کلسیم و 
پروتئین موجود در گردو نیز در این امر بى تاثیر نیست. پروتئین در بدن براى ساختن طیف گسترده اى از مواد مانند 

خون، غضروف، استخوان، پوست، و ماهیچه ها مورد استفاده قرار مى گیرد.
4- افزایش امید به زندگى

که مانع از روند پیرى مى شــود مس است. این در یکــى از عناصرى 
گردو یکى از منابع غنى و طبیعى مس محسوب حالى است که 

همچنین آنتى اکسیدان ها و ویتامین E موجود مى شــود. 
در گردو مانع از آسیب به سلول هاى بدن در 
روند سم زدایى مى شــوند. اگر به دنبال آن 
هســتید که مانع از بروز چیــن و چروك در 
پوست شوید، آجیل ها را به رژیم غذایى خود 

اضافه کنید. 
در پایــان بایــد یــادآورى کرد 
برخــالف تصور نادرســت 
عمومــى کــه مــواد غذایى 
ســالم، طعم دلپذیرى ندارند؛ 
گردو یکى از تنقالت پرخاصیت 
محسوب مى شود که سرشار از مواد 
مغذى مورد نیاز براى بدن است. افراد 
شاید دوست داشته باشند از تنقالت شور، 

پرچربى که داراى مضرات فراوانى هستند استفاده شیرین، و یا 
کنند. اما باید این نکته را در نظر داشت بهترین تنقالت به ویژه براى کودکان در 

سنین رشد آجیل ها و بخصوص گردو است.

درباره خواص شگفت انگیز گردو بیشتر بدانیم

مى پردازیم:د گــردو را در رژیم غذایى خــود قرار دهید 
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4 افزایش امید به زندگى
که مانع از روند پیرى مىیکــى از عناصرى 

گردو یکى از منابع غحالى است که 
همچنین آنتى اکسمى شــود.

در گردو مانع از آس
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هســتید که مانع
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پرچربى که داراى مضرشیرین، و یا 
کنند. اما باید این نکته را در نظر داشت بهترین تنقال

سنین رشد آجیل ها و بخصوص گردو است.

راز هاى عجیب جرم گوش

نوع جرم گوش در افراد بسته به ســاختار ژنتیکى آن ها 
متفاوت است. جرم گوش در آسیایى ها و غیر آسیایى ها 

نیز متفاوت است.
جرم گوش که به سرامن نیز معروف است به وسیله غددى 
که در پوست کانال خارجى گوش قرار دارد ایجاد مى شود. 
دو نوع غده وجود دارد که جرم گوش تولید مى کند: غدد 
سباسه و غدد آپوکرینى. غدد سباسه سبوم آزاد مى کنند 
که از اسید هاى چرب ساخته مى شوند که با ترشحات غدد 

عرق آپوکرینى ترکیب مى شوند تا سرامین بسازند.
سرامن با ســلول هاى مرده پوســت ترکیب مى شود، 
فولیکول هاى مو را سست مى کند و به آرامى آلودگى ها 
را از کانال هاى گوش خارج مى کند. ساختار کانال گوش 
شبیه یک کوچه بن بست است بنابراین اگر این جرم ها و 
سلول هاى مرده از گوش خارج نشوند داخل گوش براى 
همیشه باقى مى مانند. این سلول ها دائم از داخل گوش 
خارج مى شــوند و این کار را بوسیله حرکات طبیعى فک 
هنگام غذا خوردن، صحبت کردن، سرفه کردن، عطسه 
کردن انجام مى شــود. در واقع ما به حرکت سلول ها در 

مسیرشان کمک مى کنیم.
جرم ها پوست داخل گوش را چرب مى کنند تا میکروب ها 

 pH نتوانند وارد گوش شــوند. به عالوه داراى تعادل
اسیدى است که مانع از زنده ماندن باکترى ها و قارچ ها 
مى شود؛ و از همه مهم تر باعث مى شود حشرات نتوانند 

داخل گوش النه کنند.
نوع جرم گوش در افراد بسته به ســاختار ژنتیکى آن ها 
متفاوت است. جرم گوش در آسیایى ها و غیر آسیایى ها نیز 
متفاوت است و دلیل این تفاوت هم وجود یک ژن است. 
این ژن مسئول کاهش جرم گوش و بوى عرق زیر بغل 
است. به همین دلیل چینى ها، ژاپنى ها و کره اى ها کمتر 

عرق مى کنند. اما اروپایى ها برعکس هستند.
بعضى حیوانات دقیقا برعکس انســان ها جرم گوش را 
نگه مى دارند. به عنوان مثال نوعى وال آبى که با 16 نوع 
آلودگى در تماس است جرم در گوش هایش باقى مى ماند. 
دانشــمندان جرمى به اندازه یک عدد موز در گوش این 

حیوان کشف کرده اند.
دانشــمندان معتقدند روزى از جرم گوش بــراى تاثیر 
آلودگى هاى محیطى روى بدن انسان استفاده خواهد شد. 
همچنین براى کشف اختالالت متابولیک. به عنوان مثال 
کسانى که به بیمارى ادرار شربت افرا مبتال هستند جرم 

گوش آن ها بوى خاصى دارد.

به گفته متخصصان جراحى چند ســاعت پیش از انجام 
برخى عمل هاى جراحى خوردن و آشامیدن مجاز نیست.

عمل هاى جراحى انواع مختلفى دارنــد. برخى از آن ها 
به صورت سرپایى انجام مى شــود، برخى دیگر نیازمند 
بیهوشى موضعى است، و در برخى دیگر فرد به طور کامل 
بیهوش مى شود. اما ســوال رایجى که همواره بیماران 
مى پرسند این است که آیا مى توان پیش از عمل جراحى 

مواد غذایى مصرف کرد و یا آب نوشید؟
به طور معمول پیش از آنکه بیمار به اتاق عمل برده شود 
مسئول بیهوشى مواردى همچون اجازه براى خوردن و 
آشامیدن، غذا هایى که فرد مجاز به مصرف است، و نیز چه 
زمانى پیش از عمل فرد دیگر نباید چیزى مصرف کند را 

به او توضیح مى دهد.
عمل هاى جراحى را مى توان براساس نوع بیهوشى دسته 
بندى کرد که شامل بى حسى موضعى و بیهوشى کامل 
مى شود. به طور معمول پیش از عمل هاى جراحى که به 
صورت بیهوشى کامل انجام مى شود بیمار اجازه خوردن 
و آشامیدن پیش از عمل را ندارد. این امر بدان دلیل است 
که در بیهوشى کامل به طور موقت رفالکس هاى طبیعى 

بدن و دستگاه گوارش متوقف مى شود.
اگر در این حالت معده بیمار پر باشد خطر استفراغ و یا باال 
آمدن غذا در گلو وجود دارد. در این صورت، ممکن است 
غذا به راحتى وارد ریه ها و مجارى هوایى شده و اگر بیمار 
از خفگى نجات یابد، دستکم به دستگاه تنفسى او آسیب 

وارد شود.

میزان زمانى که فــرد پیش از عمل جراحــى نباید مواد 
غذایى مصرف کند ارتباط مستقیمى با نوع عمل دارد. به 
طور معمول 6 ســاعت قبل از عمل باید فرد غذا نخورد و 
2 ساعت پیش از عمل نیز مصرف مایعات ممنوع است. 
همچنین جویدن آدامس شامل آدامس هاى نیکوتین دار 

نیز پیش از عمل جراحى مجاز نیست.
برخى مایعات نیز مانند شــیر، چاى، و قهوه پیش از عمل 
جراحى نباید مصرف شــوند. باال آوردن این مایعات در 
اتاق عمل و ورود آن ها به ریه ها مى تواند آسیب جدى به 
دستگاه تنفســى وارد کند. با این حال، کودکان شیرخوار 
مى توانند 4 ســاعت پیش از عمل جراحى از شــیر مادر 

تغذیه کنند.
على رغم موارد ذکر شــده باال، برخى بیمار ها شــرایط 
متفاوتى دارنــد. براى مثال، بیمــاران دیابتى نیازمند آن 
هستند که به طور مستمر براى جلوگیرى از افت قند خون 
مواد غذایى مصرف کنند. در این موارد باید حتماً پزشک را 
از شرایط خود آگاه کنید. همچنین اگر از دارو هاى خاصى 
اســتفاده مى کنید، باید این موضوع را بــه کادر درمانى 

اطالع دهید.
درباره عمل هاى جراحى که به صورت بى حسى موضعى 
انجام مى شود به طور عمومى خوردن و آشامیدن به اندازه 
متعارف مشکلى ندارد. با این حال، اگر قرار است تحت یک 
عمل جراحى قرار بگیرید که سیســتم گوارشى و مثانه را 
درگیر کند محدودیت هایى براى خوردن و آشامیدن پیش 

از عمل جراحى وجود خواهد داشت.

آزمایش 30 ثانیه اى براى اطمینان از سالمت قلب

آیا مى توان پیش از عمل جراحى غذا خورد؟

نگه داشــتن قلب در نظم کارى مناسب براى حفظ یک 
زندگى سالم بسیار مهم است اما دانستن اینکه درون این 

عضو حیاتى چه مى گذرد کمى دشوار است.
یک آزمایش آســان مى تواند به شــما کمک کند تا از 
ســالمت قلب و گردش خون خود مطمئن شوید. براى 
این کار تمام آنچه شما نیاز دارید یک کاسه بزرگ یا یک 
حوضچه آب ســرد و تعدادى مکعب یخ است. براى این 
منظور یک راه آسان وجود دارد که مى تواند به شما کمک 
کند تا ظرف 30 ثانیه از سالمت قلب خود را بررسى کنید؛ 
در گام  اول، شما باید یک کاسه یا حوضچه پیدا کنید که 
به اندازه کافى بزرگ باشد تا هر دو دست خود را به طور 
کامل داخل آن فروبرید. کاسه یا حوضچه را با آب بسیار 
سرد پر کنید، براى نتیجه دقیق تر، چند مکعب یخ کوچک 

به آن اضافه کنید.
هر دو دست خود را به مدت 30 ثانیه کامًال در زیر آب قرار 
دهید، وسوسه نشوید که مدت زمان بیشترى این کار را 
انجام دهید. فروبردن دست شــما در آب به شما کمک 
مى کند بدانید که بدن شــما هنگام مواجهه با ســرماى 

اجبارى چه واکنشى نشان مى دهد.

در این شــرایط دو احتمال وجود دارد که نشان مى دهد 
عملکرد قلب و یا روده شما خوب است یا خیر؛

اگر نوك انگشتان دست شما قرمز شد، خوشحال باشید 
چرا که این بدان معناست که بدن به احتمال زیاد مشکل 
اکسیژن رســانى به خون ندارد و نشان مى دهد که قلب 
و گردش خون شــما هر دو سالم هســتند؛ اما اگر نوك 
انگشتان شما کمرنگ به نظر برسد یا رنگ مایل به آبى 
داشته باشد،  احتماًال بدن شما مشکل گردش خون داشته 
و گلبول هاى قرمــز، میزان اکســیژن کمترى دریافت 

مى کنند.
براى افزایش گردش خون مى توانید انگشتان خود را گرم 
کرده یا آنها را ماساژ دهید تا به حالت عادى برگردند. بعد از 
انجام این کار اگر هنوز مشکل دارید، توصیه مى شود حتما 

به پزشک مراجعه کنید.
اگر در معرض سرماخوردگى قرار دارید، بدن شما با تغییر 
رنگ و کبودى و همچنین عالئمى از قبیل تنگى نفس، 
سردرد، درد قفسه ســینه، تعرق، بى حسى یا سرگیجه 
واکنش نشان خواهد داد؛ بنابراین توصیه مى شود که این 

عالئم مورد توجه فورى قرار بگیرد. 

چرا دوش گرفتن روزانه مفید نیست؟
نشریه دیلى اکسپرس انگلیس در گزارشى اعالم 
کرد دوش گرفتن کمتر مى تواند براى سالمت ما 
و بهبود سیستم ایمنى بهتر باشد و  حتى بر عکس، 

ممکن است خطراتى براى بدن ما داشته باشد.
بر اســاس اعالم «رابرت اشــمرلینگ» داراى 
دکتراى پزشکى و ویرایشگر ارشد نشریه مدرسه 
پزشــکى هاروارد، دوش گرفتن روزانه موافقان 
و مخالفان زیادى دارد. او با انتشــار مقاله اى در 
این نشریه نوشت: زمانى که صحبت از سالمتى 
به میان مى آید، به طور کلى مشخص نیست که 
دوش گرفتن روزانه نتایج فراوانى داشــته باشد؛ 
بلکه در حقیقت ممکن است این کار براى سالمت 

شما بد هم باشد.
او سپس در مورد مضر بودن این مسأله به دالیل 
مختلفى از جمله سوزش پوســت و از بین رفتن 
باکترى هاى مفید پوست بوســیله صابون اشاره 
کرد و در مقاله خود نوشــت: با ایــن کار ممکن 
است پوست خشک، تحریک و دچار خارش شود. 
پوست ترك خورده ممکن اســت به باکترى ها 
و مواد حساســیت زا اجازه دهد تا از مانع پوستى 
گذر کرده و ســبب ایجاد عفونت هاى پوستى و 

واکنش هاى آلرژیک شود.
بر اساس این گزارش، صابون هاى ضد باکترى 
(آنتى باکتریال) در واقــع مى توانند باکترى هاى 
طبیعى را از بین ببرند. ایــن کار مى تواند تعادل 
میکروارگانیســم هاى موجود روى پوست را بر 
هم زده و سبب ظهور ارگانیسم هاى (موجودات 
زنده مانند باکترى هاى) سخت تر، ناسازگارتر و 

مقاوم تر در برابر آنتى بیوتیک ها شود.
این پزشک انگلیســى مى گوید: سیستم ایمنى 

مــا نیازمند مقــدار معینــى تحریک از ســوى 
میکروارگانیسم هاى طبیعى، برخى آلودگى ها و 
تماس هاى محیطى است تا از این طریق بتواند 
آنتى بادى هاى حفاظت کننــده و حافظه ایمنى  

ایجاد کند.
این یکى از دالیلى اســت که برخى متخصصان 
اطفال و متخصصان پوســت توصیــه مى کنند 
کودکان را حمام روزانه نبرید. حمام یا دوش مکرر 
در طول زندگى ممکن است توانایى سیستم ایمنى 

بدن را براى انجام این وظیفه خود کاهش دهد.
یک عامل مهم در اینکه کمتر دوش گرفتن براى 
بدن ما مفید بوده، این است که این کار به ما اجازه 
مى دهد تا بیشــتر بتوانیم میکروارگانیســم ها و 

روغن هاى طبیعى پوست خود را حفظ کنیم.
هزار میلیارد میکروب در سطح پوست بدن زندگى 
مى کنند که بســیارى از آن ها بــراى بدن مفید 
هستند؛ چرا که به تقویت ایمنى بدن و حفظ چهره 
شــما کمک مى کنند. این میکروب ها همچنین 
نقشــى کلیدى در کاهش بیمارى هاى پوستى و 
جلوگیرى از ورود عوامل بیمارى زا به بدن دارند. 
حال دوش گرفتن به همراه صابون مى تواند این 

میکروب هاى مفید را از بین ببرد.
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زمین لرزه شامگاه 29 بهمن ماه سال گذشته در 
سى سخت سبب خسارت به امکان مسکونى 
سه شهر و 50 روستا در بخش پادنا و پادنا علیا 
شهرستان سمیرم شد و بر اساس ارزیابى هاى 
اولیه 56 میلیارد تومان در این منطقه خسارت 
برجا گذاشــت. در خصوص آخرین وضعیت 
بازسازى و نوسازى واحدهاى مسکونى شهرى 
و روستایى بخش پادناى سمیرم، غالمحسین 
خانى مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
اصفهان گفت و گویى با خبرگزارى مهر داشته 

که بخش هایى از آن را مى خوانید:
زلزله سى سخت به چه تعداد 
واحد مسکونى و شهرى در 
پادناى سمیرم خسارت زد؟

براثر زلزله 29 بهمن ســال گذشته در پادناى 
علیا 58 واحد مسکونى شــهرى و 320 واحد 
روستایى به طور کامل و 100 درصد تخریب 
شــده بود و 300 واحد مســکونى شهرى و 
روستایى نیز تا 60 درصد دچار آسیب و خسارت 
شدند که نیاز به تعمیر داشتند. مدیریت بحران 
اســتان فورى اعالم آمادگى کرد و ما نیز به 
عنوان یکى از دســتگاه هاى مدیریت بحران 
در منطقه حضور داشــتیم. کارشناســى هاى 
اولیه در همان روزهاى نخست انجام شد و با 
توجه به برآورد خسارات هیأت وزیران حدود 
چهار روز بعد اعتباراتى را براى بازســازى 58 
واحد مسکونى شهرى و 159 واحد روستایى 
و همچنین مرمت 355 واحد تعمیرى تصویب 
کرد. دولت براى بازسازى و نوسازى واحدهاى 
آسیب دیده ســمیرم در مجموع 36 میلیارد و 
550 میلیون تومان تســهیالت بانکى و 16 

میلیارد و 900 میلیون تومان وام بالعوض در 
نظر گرفته است.

عملیات بازسازى و نوسازى 
واحدهاى آسیب دیده تاکنون 
چقدر پیشرفت داشته است؟

تاکنون حدود 80 درصد آواربردارى اتمام یافته 
و پروانه هاى ساختمانى توسط بخشدارى پادنا 
تهیه شده اســت و متقاضیان پس از تشکیل 
پرونده بــه بانک هاى عامل معرفى شــدند. 
بانک هاى ملى، تجارت، ملت، صادرات، رفاه و 
مسکن وظیفه ارائه تسهیالت احداثى، تعمیرى 

و معیشتى را به مردم زلزله زده پادناى سمیرم 
برعهده دارند. وام هاى بالعوض را به حساب 
متقاضیان واریز کردیم و اکنون این افراد براى 
دریافت تسهیالت بانکى در حال انعقاد قرارداد 

هستند.
با گذشــت حدود سه ماه از 
زلزلــه سى ســخت هنوز 
برخى از مــردم در چادرها 
زندگى مى کننــد؛ چرا مردم 
در کانکس ها اســکان داده 

نشدند؟

ما بر اســاس ابالغ مدیریــت بحران عمل 
مى کنیم و اســکان موقت در کانکس براى 
پادنا و سى سخت پیش بینى نشده بود. از این 
رو اســکان موقتى در پادناى سمیرم وجود 
نداشــت. اکنون برخى از مردم در واحدهاى 
مسکونى اقوام و یا در سایر خانه هاى روستایى 
که در زلزله دچار آسیب نشده بودند، زندگى 
مى کنند و تعداد کمى از آنها در چادرها بسر 

مى برند.
با توجه به گران بودن مصالح 
ساختمانى، آیا وام بالعوض 

و تســهیالت بانکى هزینه 
ساخت و تکمیل واحدهاى 
آسیب دیده را تأمین مى کند؟

بنیاد مسکن انقالب اسالمى مصالح ساختمانى 
از جمله میلگرد و سیمان را به قیمت یارانه اى 
براى ایــن مناطق تأمین و بیــن مردم توزیع 
شده است. کار بازســازى و مرمت خانه هاى 
آسیب دیده شــروع شــده و فونداسیون (پى 
ریزى) 18 واحد مســکونى به اتمام رسیده و 
بقیه واحدهاى احداثى نیز در مرحله پى کنى 
است. همچنین بنیاد مســکن براى تسهیل 
امور، خدمات مهندســى و پروانه ساخت را با 
همکارى دهیارى ها و بخشدارى ها رایگان به 
مردم آسیب دیده ارائه و صادر مى کند، عملیات 
آوار بردارى نیز رایگان است و ما تالش کردیم 
با تأمین مصالح با قیمت ارزان مشــکالت را 

کمتر کنیم.
عملیات  مى کنیــد  فکــر 
بازسازى و نوسازى واحدهاى 
آســیب دیده در پادنا کى به 
پایان برســد تا مــردم به 

خانه هاى خود باز گردند؟
امید اســت تا قبل از شــروع فصل سرما کار 
را به پایان برســانیم زیرا ســمیرم منطقه اى 
سردسیر اســت و ما تالش مى کنیم تا قبل از 
پاییز بازسازى خانه ها تکمیل شود؛ البته عمده 
زحمت آن با خود مردم است زیرا بنیاد مسکن به 
لحاظ مشاوره فنى و تسهیالت کمک مى کند 
اما فکر مى کنم تا پیش از فصل ســرما بتوان 
کار بازسازى واحدهاى آسیب دیده را به پایان 

رساند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اصفهان تشریح کرد

آخرین وضعیت مناطق زلزله زده سمیرم

ســاخت بزرگترین شــهر گلخانه اى هیدروپونیک با هدف تامین بذر هیبرید در 
دانشگاه آزاد اسالمى کاشان آغاز شد.

معاون امور باغبانى وزارت جهاد کشاورزى در آیین آغاز ساخت شهر گلخانه اى 
هیدروپونیک دانشگاه آزاد اسالمى کاشان گفت: بیش از 770 میلیون قطعه بذر 
هیبرید در کشور نیاز داریم که کمتر از 50 میلیون قطعه در کشور تولید مى شود و 

سهم عظیمى از آن را وارد مى کنیم .
محمد مهدى برومندى افزود: با افتتاح و بهره بردارى از این طرح بزرگ براى اولین 

بار در بخش کشاورزى به خودکفایى مى رسیم.
وى گفت: طرح شهر گلخانه اى هیدرو پونیک دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان 

آغاز بسیار خوبى براى تغییر الگوى کشت و کشاورزى مدرن است که عالوه برتولید 
سبزى و صیفى بذر هیبرید تولید مى شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشــان نیز گفت: براى ساخت این گلخانه با 
مساحت 13 هکتار بخش خصوصى بیش از150 میلیارد تومان هزینه مى کند و 

زمینه اشتغال 150 نفر فراهم مى شود
میثم عرب زاده افزود: با آغاز این طرح در دانشــگاه آزاد اسالمى کاشان و دانش 
بنیان بودن این موضوع ، در سال آینده هشــتاد درصد از نیاز کشور در این واحد 
تولید مى شود و این دانشگاه به عنوان بزرگترین مرکز تولید بذر هیبرید در ایران 

خواهد بود .

طرح مدیریــت محدودیت هاى ناشــى از  بیمارى 
کووید- 19 متناسب با ارائه خدمات به مشترکین در 
شرکت گاز استان اصفهان مورد بررسى  قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان، 
ســید مصطفى علوى، مدیرعامل این شــرکت در 
جلسه اى که به منظور بررسى اجراى  طرح مدیریت 
محدودیت هاى ناشى از شیوع کرونا برگزار شده بود 
گفت: ارائه خدمات باید بگونه اى باشد که از تجمعات 
جلوگیرى، رفت وآمدهــاى غیر ضرورى حذف ولى 

تمامى امور مربوط به مشــترکین و اجراى پروژه ها 
مختل نگردد.  وى افزود: با توجه به ضرورت کاهش 
حضور کارکنان(طرح دورکارى)، در حال حاضر برخى 
از فعالیت ها و خدمات روزمره شرکت در خارج از اداره 
انجام مى شود  و این دســته از کارکنان همواره در 
دسترس هستند تا در مواقع ضرورى و نیاز به سرعت 
در محل کار حضور یابند. وى، تاکید کرد: هدف اصلى 
از اعمال این محدودیت ها کاهــش و حذف اثرات 
ناشى از این بیمارى، با توجه به همه گیرى آ ن است.

آغاز ساخت بزرگ ترین شهر گلخانه اى هیدروپونیک

محدودیت هاى ناشى از شیوع کرونا
محدودیت ارائه خدمات نیست 

شهردار زرین شــهر گفت: همزمان با آغاز 
فصل بهار بیش از 65 هزار بوته گل دائمى و 
ماندگار در فضاهاى سبز، پارك ها، میادین و 

بلوارهاى شهر کاشته شده است.
میثم محمدى با اشاره به اقدامات شبانه روزى 
شهردارى زرین شهر در حوزه سیما، منظر و 
فضاى سبز افزود: فضاى سبز شهرى داراى 
نقش اجتماعى، اقتصادى و اکولوژیکى است 
از این رو اســتفاده از لطافت گل ها در بین 
انبوه ســازه هاى آهن و بتن، مى تواند چشم 
شــهروندان را به خود جلب کرده و نشاط و 

شادابى روحى و جسمى را به آنان تزریق کند.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: در این دوره 
مدیریت شهرى، نگاه مبتنى بر حفظ فضاى 

سبز موجود همچنین توسعه آن بوده است.
محمدى با بیان اینکه گلکارى در زرین شهر 
با بهره گیرى از طرح هاى جدید و متناســب 
با شرایط شهرسازى پیش بینى شده است، 
اضافه کرد: با توجه به وضعیت بحرانى زاینده 
رود و تغییــر اقلیم در خطــه طالیى ایران، 
استفاده از گونه هاى بومى و مقاوم در برابر کم 
آبى مورد توجه قرار داشته تا در عین حالى که 

فضاى سبز شهر به زینت گل و بوته آراسته 
مى شود، منابع آب نیز به خوبى مدیریت شده  
و از هدر رفت آب جلوگیرى شود و بر اساس 
برنامه ریزى ها خوشبختانه شاهد تحوالت 

خوبى در این در حوزه بوده ایم.
وى عنوان کرد: بر اســاس گزارشات اعالم 
شده از سوى واحدهاى فضاى سبز شهردارى 
زرین شــهر همزمان با آغاز فصل بهار، در 
محالت مختلف شهر، بیش از 65 هزار بوته 
گل دائمــى و ماندگار همچون رز نســترن 
ســفید، رز هفت رنگ، یاس زرد و ... و بیش 

از 15 هزار بوته گل فصلى همچون همیشه 
بهار، کوکب کوهى، بنفشــه، اطلس و... در 

فضاهاى سبز، پارك ها، میادین و بلوارهاى 
شهر کاشته شده است.

کاشت بیش از 80 هزار بوته گل دائمى و فصلى در زرین شهر

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ناحیه 2 ( شمال 
شرق) مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

در این مراســم که با حضور  مدیر  مخابرات مرکز 
اســتان، روئســاى  اداره ناحیه یک و اداره ناحیه 3 
وجمعى از روئســا و کارکنان مراکــز اداره ناحیه 2 
برگزار شــد؛ طى  حکمى از جانب مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان،  حمید رضــا آل محمود به عنوان 

رئیس اداره ناحیه دو در مدیریــت مخابرات مرکز 
استان  اصفهان منصوب شد.

رامین خمسه مدیر  مخابرات مرکز استان اصفهان، 
در این جلسه ضمن تقدیر از تالشهاى  لطیفیان در 
زمان تصدى جانشینى این مسئولیت، براى رئیس 
جدید ایــن اداره از خداوند متعــال توفیق خدمت 

صادقانه آرزو نمود.

تکریم و معارفه رئیس اداره شمال شرق
 مخابرات اصفهان

کانون هاى نمایندگى آستان قدس رضوى اصفهان 
در راستاى محرومیت زدایى و ترویج فرهنگ وقف و 
نذر در ماه مبارك رمضان اقدام به توزیع بسته هاى 

معیشتى و برگزارى افطارى کردند.
نمایندگى آســتان قدس رضوى اصفهان متشکل 
از کانون هــاى مختلف و محله اى اســت که چهار 

مأموریــت فرهنگــى، محرومیت زدایــى، ترویج 
فرهنگ وقف و نذر را دنبال مى کنند. در ماه مبارك 
رمضان در طى چنــد مرحله از توزیع بســته هاى 
معیشتى با عنوان ضیافت آسمانى با همراهى خادم 
یاران رضوى نســبت به توزیع بسته هاى معیشتى 

اقدام کردند.

پهن شدن سفره ضیافت آسمانى آستان قدس 
در اصفهان  

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینى و تربیتى استان 
اصفهان گفت: در مــاه مبارك رمضــان با بیش از 
212 میلیارد ریال هدیه شــهروندان در جشن هاى 

گلریــزان، 137 زندانى 
جرایم غیرعمد در استان 

اصفهان آزاد شدند.
محمــود ضیایى فرد در 
خصوص آمــار آزادى 
زندانیــان غیرعمد در 
ماه مبــارك رمضان، 
اظهار کرد: از ابتداى ماه 
مبارك رمضان بیش از 

212 میلیارد ریال براى آزادى زندانیان جرایم غیرعمد 
در استان جمع آورى شده که زمینه ساز آزادى 137 نفر 
از زندانیان استان اصفهان شده است که از این تعداد 

131 نفر مرد و شش نفر زن هستند.
وى در خصوص کل میزان بدهى زندانیان گفت: جمع 

کل مبلغ بدهى زندانیان آزاد شده در استان اصفهان 
بیش از 299 میلیارد ریال است و از این میزان بدهى، 
بیش از 129 میلیارد ریال از محل گذشــت شاکیان، 
 820 42 میلیــارد و 
میلیون ریال از اِعســار 
و ســایر منابــع و 126 
میلیارد و 930 میلیون 
ریال از محل اعتبارات 
ســتاد دیــه پرداخت 
شده اســت. مدیرکل 
زندان هــا و اقدامــات 
تأمینى و تربیتى استان 
اصفهان با اشاره به پرونده 859 زندانى جرایم غیرعمد 
مربوط به ستاد دیه در استان، خاطرنشان کرد: از این 
تعداد 829 نفر مرد و 30 نفر زن هســتند و جمع کل 
بدهى زندانیان غیرعمد حــدود 800 میلیارد تومان 

است.

زندانیان آزاد شده به 137 نفر رسیدند
باتوجه به شــرایط کم آبى و تداوم آن درســال آبى 
جارى، مسئوالن آبفا لنجان نخستین جلسه مدیریت 
بحران را تشکیل دادند. دراین نشست برنامه ها در 3 
قالب کوتاه مدت، بلندمدت و فورى تقسیم بندى شد 
و در برنامه اجرایى قرارگرفت. هدف از تشکیل این 
جلسه بررسى راهکارهاى مقابله و سازش با کم آبى 

تابستان پیش رو است.
دراین جلســه حفرچاه هاى بحــران، تجهیز چاه 
قایقرانى، اتصال مخزن باباشــیخعلى و شناسائى 
انشعابات غیر مجاز به عنوان محورهاى اصلى طرح 

مشخص شد.
اصالح شبکه وانشعابات آب وفعال سازى گروه هاى 

مروجین آب نیز در راســتاى طرح هاى فوق برنامه 
ریزى گردید.

گفتنى است تامین آب بیش از 8 شهر و 47 روستاى 
منطقه ازمحل طرح باباشیخعلى با 256 دبى، لیتر در 
ثانیه بوده که درشرایط بحران وکم آبى با استفاده از 

چاه هاى داخلى این کمبود جبران مى شود.

تشکیل جلسه مدیریت بحران آب در لنجان

رکورد تولید برق در نیروگاه شــهید منتظرى اصفهان 
شکسته شد.

مدیرعامــل نیــروگاه شــهید محمــد منتظــرى 
گفــت: بــا اجــراى روش هــاى بهینه توانســتیم 
بیشــترین میزان بــرق را در ایــن نیــروگاه تولید

 کنیم.
عبدالغفور ضیایى افزود: این نیروگاه پارسال موفق به 
تولید 11 میلیارد و 230 میلیون کیلووات ساعت برق 
شــده که بیش از 10 میلیارد و 400 میلیون کیلووات 

ساعت آن تحویل شبکه سراسرى شده است. 
وى با اشاره به تالش این نیروگاه براى پیاده سازى شعار 
سال گذشــته گفت: این نیروگاه در سال جهش تولید 

موفق شد محدودیت هاى ناشى از تحریم هاى ظالمانه، 
ویروس کرونا و تامین سوخت را پشت سر گذاشته و در 
سال 99 بین نیروگاه هاى بخارى کشور حداکثر انرژى 
الکتریکى را تولید و در اختیار شــبکه سراســرى قرار 

دهند.
وى گفت امسال تابستان سختى به دلیل گرما، کم آبى 
و کرونا در تامین برق خواهیم داشــت. نیروگاه شهید 
محمد منتظرى به عنوان بزرگترین نیروگاه برق استان 
اصفهان شامل هشت واحد بخار مگاواتى است که از 

سال 90 با مالکیت بخش خصوصى اداره مى شود.
این نیروگاه 50 درصد برق اســتان اصفهان را تولید 

مى کند.

شکسته شدن رکورد تولید برق 
در نیروگاه شهید منتظرى

مرکز تجمیع واکسیناســیون در منطقه با مشارکت و 
همکارى ذوب آهن اصفهان و شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان لنجان در ورزشگاه ایثار ذوب آهن در فوالد 

شهر افتتاح مى شود.
على وحدتى، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
لنجان با اعالم این خبر گفت: این مرکز تجمیع موجب 

مى شود که در زمانى کوتاه و به صورت اصولى و علمى 
بتوان مردم فوالدشهر را در برابر بیمارى کرونا ، واکسینه 
کرد. وى افزود: هم اکنون واکسیناســیون براى افراد 
باالى 80 ســال صورت گرفته اســت و سپس براى 
گروه هاى سنى دیگر و مشاغل حساس انجام مى شود.
وحدتى ابراز امیدوارى کرد که با تامین واکســن کرونا 

بتوان به زودى، واکسیناسیون براى کلیه افراد باالى 18 
سال شهرستان لنجان انجام شود.

شایان ذکر است با توجه به مشارکت ذوب آهن اصفهان 
در این اقدام مهــم، روزهایى به صــورت اختصاصى 
به واکسیناســیون خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان 

اختصاص مى یابد .

ذوب آهن، بانى مرکز تجمیع واکسیناسیون در منطقه


