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فشار خون گرفتن 
چه ساعتى 

ممنوع است؟

رقابت450 نامزد براى نشستن روى 13 کرسى
3

3

2

5

موجودى انبارهاى 
هالل احمر کافى است؟

سقوط از لیگ برتر 
به اصالت تیم ما نمى آید

نماینده هاى اصفهان 
احیاى زاینده رود را 

پیگیرى کنند عراق و افغانستان 5
بهترین بازار براى 
محصوالت اصفهان

اگر هر روز در خانه فشار خون خود را اندازه 
مى گیرید، باید بهترین زمان را براى اندازه 

گیرى فشار خون انتخاب کنید تا نتیجه 
دلخواهتان را کسب کنید.

امروزه افراد به دالیل گوناگون...

رئیس دفتر نمایندگى وزارت امورخارجه در استان 
اصفهان گفت: کشــورهاى عراق و افغانستان 
در زمان حاضــر بهترین بازار بــراى صادرات 
محصوالت کشــاورزى و صنعــت دام و طیور 

اصفهان است.
علیرضا ســاالریان در گفتگو بــا «ایرنا» افزود: 
محصوالت کشاورزى اســتان اصفهان ظرفیت 
بسیار خوبى براى صادرات به کشورهاى همسایه 
از جمله عراق، افغانستان و پاکستان و حوزه خلیج 
فارس دارد زیرا اگر مقصد صادراتى بســیار دور 
باشــد هزینه ها افزایش مى یابد و نیاز به فناورى 

4خاص....

ثبت ثبت 2727 هزار مورد نقض قرنطینه در اصفهان  هزار مورد نقض قرنطینه در اصفهان 
دبیر قرارگاه عملیاتى ستاد ملى مبارزه با کرونا اعالم کرددبیر قرارگاه عملیاتى ستاد ملى مبارزه با کرونا اعالم کرد
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تبلیغات ششمین دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر اصفهان از روز پنج شنبه آغاز شده است

انصراف احسان خواجه امیرى 
از مسابقه «آواى جادویى»

خداداد: سخت ترین بازى ما برابر 
عراق است

خداداد عزیزى در خصوص بازى هاى تیم ملى در مقدماتى جام جهانى 
و اهمیت صعود از این گروه گفت: مگر قرار است تیم ملى ایران از گروه 
اولیه در مسیر ســخت راهیابى به جام جهانى صعود نکند؟ گزارشگر 
بازى و بعد از آن مفســر طورى درباره اهمیت پیروزى برابر بحرین 

مى گفتند که انگار با همین یک برد مستقیم...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بیش از 300 نقطه 
استان اصفهان 

با بحران کم آبى 
مواجه است

واکسیناسیون افراد باالى 60 سال تا نیمه تیر ماه
6

مهاجم ذوب آهن:

سال هجدهم /شما

5

زنیت پس از زنیت پس از 22 سال  سال 
سردار را سردار را 
به قطر مى فروشدبه قطر مى فروشد

کیوان ایزدى- مسئول امورمالى و ذیحسابى شهردارى منظریه 

تفریغ بودجه 12 ماهه 1399شهردارى منظریه
                                                                         منابع                                                                                                                                                    مصارف                                                    

تفریغ بودجهمبلغ مصوبشرحردیفتفریغ بودجهمبلغ مصوبشرحردیف
مأموریت هادرآمدها

درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى1
10,225,028,0006,065,338,231کالبدى و شهرسازى63,530,000,00042,261,353,0111 (درآمدهاى مستمر)

44,168,880,00023,244,035,022محیط زیست و خدمات شهرى940,000,000822,365,0002درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى2

بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى 3
4,725,027,0009,600,000ایمنى و مدیریت بحران1,410,000,0001,808,679,4323شهردارى

18,625,027,00046,614,078,624حمل و نقل و ترافیک810,000,000672,420,7214درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى4
13,293,798,0002,994,511,617خدمات مدیریت005کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى5
18،962،240،00012,328,054,836اجتماعى و فرهنگى2,050,000,0001,781,464,9806اعانات، کمک هاى اعطائى و دارائى ها6

110،000،000،00091,255,618,330جمع کل مأموریت ها68,740,000,00047,346,283,144جمع کل درآمدها
00تبصره پرداخت دیون قطعى شده سنواتى37,260,000,00099,388,685,510جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى
4,000,000,0000جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى

110,000,000,00091,255,618,330جمع کل مصارف شهردارى110,000,000,000146,734,968,654جمع کل منابع شهردارى
055,479,350,324مازاد درآمد بر هزینه سال جارى (شهردارى)00کسرى درآمد بر هزینه سال جارى (شهردارى)

00مصارف سازمان ها (ماده 84)00منابع سازمان ها (ماده 84)
00مصارف شرکت ها و مؤسسات00منابع شرکت ها و مؤسسات

00جمع مصارف شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها00جمع منابع شرکت ها، مؤسسات و سازمان ها
00مازاد درآمد بر هزینه سال جارى (شرکت ها و...)00کسرى درآمد بر هزینه سال جارى (شرکت ها و...)
00کسر مى شود ارقامى که دو بار منظور شده است00کسر مى شود ارقامى که دو بار منظور شده است

مصارف بودجه شهردارى و سازمان ها و شرکت هاى 110,000,000,000146,734,968,654منابع بودجه شهردارى و سازمان ها و شرکت هاى وابسته
110,000,000,00091,255,618,330وابسته

055,479,350,324مازاد درآمد بر هزینه سال جارى (کل بودجه تلفیقى)00کسرى درآمد بر هزینه سال جارى (کل بودجه تلفیقى)

تاریخ تنظیم: 1400/03/20
(ارقام به ریال)
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سالروز والدت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت مبارك باد 

دازه
ازه 
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نهمین محموله واکسن روسى اسپوتنیک وى در حجم 100 
هزار دوز روز پنج شنبه از طریق شرکت هواپیمایى ماهان به 
ایران ارسال شد. با احتساب این محموله تعداد واکسن هاى 
تحویلى از روسیه به ایران به مرز یک میلیون دوز نزدیک 
شده است. ایران و روسیه عالوه بر قرارداد دو میلیون دوزى 
واکسن اســپوتنیک وى که بهمن ماه پارســال میان دو 
طرف امضا شد، اواخر فروردین نیز قرارداد 60 میلیون دوز 
واکسن براى واکسیناسیون کامل 30 میلیون نفر را امضا 
و نهایى کردند. همزمان با ارســال محموله هاى واکسن، 
طرح تولید مشترك واکسن اسپوتنیک وى در ایران وارد 
مرحله اجرایى شده و تاکنون دو شرکت ایرانى، سلول هاى 

تولید واکسن را با موفقیت کشت کرده اند و به زودى تولید 
مشترك آغاز خواهد شد. واکسن روسى اسپوتنیک وى در 
64 کشور جهان ثبت شده است که جمعیت کلى آنها سه 
میلیارد نفر برآورد مى شود. بیش از 30 کشور در حال حاضر 

واکسیناسیون گسترده را با این واکسن آغاز کرده اند.
محققان مؤسسه سرمایه گذارى مستقیم روسیه و مؤسسه 
تحقیقات همه گیرشناســى و میکروبیولوژى گامالیا، 30 
فروردین اعالم کردند یافته هاى جدید از مطالعه واکسن 
روسى «اسپوتنیک وى» بر روى سه میلیون و 800 هزار 
نفر نشان مى دهد که اثربخشــى این واکسن کرونا 97/6 

درصد است.

رئیس جمهورى با اشاره به لزوم وجود ارتباط دیپلماتیک 
ایران با کشورهاى همسایه تصریح کرد: خدا نگذرد از آنان 
که نگذاشــتند روابط ما با برخى همسایگان بهبود یابد. 
کارهاى کودکانه و احمقانه کردند و به مراکز دیپلماتیک 

حمله بردند.
حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى در آیین 
بهره بردارى از طرح هاى ملى وزارت نیرو با تأکید بر اینکه 
اگر این کارها نبود ما امروز شرایط بهترى داشتیم، اظهار 
کرد: یکى از همسایگانى که روابطمان را در این هشت 
سال توسعه داده ایم، کشور روسیه است که در دریاى خزر 
با آنان همسایه هستیم و در طرح هاى سیاسى و اقتصادى 

و نظامى و نیز در فناورى هاى پیشرفته و نیروگاه هسته اى 
همکارى هاى خوبى با آنان داشته ایم.

روحانى یادآور شد: در سازمان هاى بین المللى هم با آنان 
همکارى هاى خوبى داریم، همین امروز در وین بین ایران 
و روسیه و چین یک هماهنگى و رایزنى تنگاتنگى وجود 

دارد تا از دوران تحریم عبور کنیم.
رئیــس جمهورى با اشــاره به همکارى هــاى نظامى 
با روســیه ادامه داد: با کشور روســیه در زمینه مسائل 
نظامى، مخصوصًا دفاعى همکارى خوبى داریم که بعد 
از ورود اس-300 از روسیه، روابط ما در این زمینه بسیار 

گسترده تر از قبل شد. 

نهمین محموله واکسن روسى 
وارد ایران شد

روحانى: برخى، روابط با 
همسایگان را به هم زدند

ادامه بهارانه کتاب تا فردا
طرح «بهارانه کتاب 1400» تا 23    صبا |
خردادماه در کتابفروشى هاى عضو این طرح اجرا 
مى شــود. در دو روز اول از اجراى طرح «بهارانه 
کتاب 1400»، 117 هزار نســخه کتاب به ارزش 
بیش از 60 میلیارد ریال از سوى مردم خریدارى 
شده اســت. این طرح از 17 خردادماه آغاز شده و 
استان هاى تهران، خراسان رضوى، قم و اصفهان 
بیشترین سهم از نظر مشارکت کتابفروشى ها را به 

خود اختصاص داده اند. 

نباید با اصلح رقابت کرد
آیت ا... ســیدمحمد سعیدى، امام    بهار |
جمعه  قم گفت: رقابت براى تصدى پست، خالف 
مشى و رویه علما بوده و حتى در صورت پیشنهاد 
مسئولیتى اگر فردى را اصلح از خود مى دانستند 
خودشــان او را معرفى مى کردنــد و از پذیرفتن 
مســئولیتى که الزام به آن نشــده بودند پرهیز 

مى کردند.

زوج هزار میلیارد تومانى
یت  ســا   روزنامه دنیاى اقتصاد|
معتبر ترانســفرمارکت مى گوید سردار آزمون 25 
و مهدى طارمــى 16 میلیون یــورو مى ارزند. به 
عبارت دیگر خط آتش ایران از یک زوج 41 میلیون 
یورویى یا هــزار و صد میلیارد تومانى تشــکیل 
مى شود. این یعنى ما آتشفشانى داشتیم که کمتر 
فعال بود، اما این گنج پنهان در بهترین زمان ممکن 

آشکار شد.

پیش مرگتون بشم!
دنیــا مدنى، بازیگر ســینما و    ایران آرت |
تلویزیون و دختر رؤیا تیموریان، داوطلب شــد تا 
واکسن ایرانى برکت را تزریق کند. او تصویرى از 
خود در لحظه دریافت واکسن منتشر کرد. دنیا مدنى 
در صفحه اینســتاگرام خود نوشته است: «مردم 
ایران، پیش مرگتون بشم!» پیش از او هنرمندان 
دیگرى نظیر حامد همایون و ســیدعلى صالحى 

واکسن ایرانى دریافت کرده  اند.

فاصله «یک دست» شد!
در ادامه دیدارهاى دوستانه تیم هاى    بهار |
ملى فوتبال جهان در قاره اروپا یک دیدار برگزار 
شد که در آن تیم ملى فوتبال پرتغال با 4 گل رژیم 
صهیونیستى را شکست داد. در این دیدارکریستیانو 
رونالدو براى پرتغال یک بار گلزنى کرد. رونالدو با 
این گل به رکورد 104 گل رســید و فاصله خود را 
با على دایى به 5 گل کاهش داد. حاال فوق ستاره 
پرتغالى فقط به اندازه انگشتان یک دست با اسطوره 
فوتبال ایران فاصله دارد، تــا برترین گلزن ملى 

جهان شود.

سفر به عتبات 
از سر گرفته مى شود

ســخنگوى وزارت امور خارجه    ایسنا|
با اشــاره به دیدارش با وزیر فرهنگ عراق گفت: 
در این دیدار موضوع ازســرگیرى سفر به عتبات 
عالیات مطرح شــد، توافقات اولیه صورت گرفت 
که به صورت محدود و بــا رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى در یک تفاهم دوجانبه بتوانیم این سفرها 

را از سر بگیریم.

تأمین نصف مالیات کشور 
در تهران 

معاون نظارت مالى و رئیس خزانه    ایرنا |
معین استان تهران گفت: این استان به تنهایى بیش 
از 50 درصد رقم مصوب درآمد مالیاتى کشور را تأمین 
مى کند و باقى از دیگر اســتان ها دریافت مى شود. 
امیر عباس رضازاده افزود: در سال 99 با تحقق 110 
درصدى رقم مصوب، مجموع درآمدهاى اســتان 

تهران 95 هزار میلیارد تومان بود.

مناظره سوم، امروز 
روابط عمومى رسانه ملى با اشاره به    میزان |
برگزارى سومین و آخرین مناظره نامزد هاى انتخابات 
ریاست جمهورى سیزدهم در روز شنبه 22 خرداد اعالم 
کرد: موضوع این مناظره بر اساس برنامه ریزى صورت 
گرفته «دغدغه هاى مردم» خواهد بود. این مناظره از 
ساعت 17 از شبکه هاى یک، خبر، جام جم و سالمت 

سیما پخش مى شود.

آمادگى براى برگزارى 
انتخابات

جانشین فرمانده ناجا در جلسه کمیسیون    مهر |
عملیات ناجا  گفت: با برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
در نیروى انتظامى ماه ها قبل از انتخابات، این نیرو با به 
کارگیرى 300 هزار نفر از همکاران در سراسر کشور 

آماده برگزارى انتخاباتى امن و پرشور است.

روحانى بسیار استادتر بود!
   خبر آنالین | مهدى چمــران از چهره هاى 
سیاســى اصولگرا درباره تفاوت این دور از مناظرات 
با مناظرات ســال هاى قبل به ویژه 96 مى گوید: در 
مناظره سال 96، آقاى روحانى بســیار استادتر از این 
کاندیداها بود، مسلط تر بود و همین اظهارات را با بیان 
بهتر و بانفوذترى مى توانســت بیان کند و به همین 

دلیل هم موفق شد. 

سئوال معنادار 
علیرضا معزى، معاون ارتباطات     خبر آنالین |
و اطالع رســانى دفتر ریاســت جمهورى در توییتى 
نوشت: مگر مى شــود ایران 59 تا 67 را بدون جنایت 
صدام و ویرانى جنگ تحمیلى به یــاد آورد که ایران 
97 تا 99 را بدون ایران ســتیزى ترامپ و آوار جنگ 
تحریمى، روایت مى کنند؟ وقتى از ترامپ نمى گویند 
وقتى از تحریم هاى تاریخــى نمى گویند انگار جنگ 
با صــدام را انکار مى کننــد، انگار تاریخ را ســالخى 

مى کنند.

کلمه همتى پرسرچ ترین شد
مرکز پژوهشى بتا با بررسى سرچ     آفتاب  نیوز |
گوگل به تحلیل حواشى مناظره دوم پرداخته است. بر 
این اســاس، همتى کاندیداى این دوره از انتخابات با 
بیان اینکه «نوجوانان ما به ســمت موسیقى کى پاپ 
یا پاپ کره اى رفته اند» رسیدگى به این امور را وظیفه 
رئیس جمهور دانست. در ادامه همتى از اساتید موسیقى 
ایرانى یعنى کلهر، کسمایى، علیزاده و شجریان نام برد. 
بررسى آمار جستجوى گوگل نشان مى دهد در دقایق 
پخش این سخنان میزان جستجوى پیرامون اساتید 
موسیقى نام برده شــده و همچنین کلمه «کى پاپ» 

افزایش قابل توجهى داشته است.

2000 نفر براى 21 صندلى
  ایسنا| تبلیغات انتخاباتى شوراهاى اسالمى 
شهر تهران، رى و تجریش از پنج شنبه 20 خردادماه 
براى کسب 21 صندلى این شورا به مدت هفت روزآغاز 
شد. در ششــمین دوره انتخابات شــوراى اسالمى 
شــهر تهران، رى و تجریش 2294نفر از داوطلبین 
احراز صالحیت شده اند که شهروندان تهرانى در 28 
خردادماه ســال جارى مى توانند حداکثر به 21 نامزد 

مورد نظر خود رأى بدهند.

دختر شهید سلیمانى
 کاندیدا شد

دختر شهید سلیمانى کاندیداى    عصر ایران|
انتخابات شوراى شهر تهران شــد. نرجس (فاطمه) 
سلیمانى در فهرســت اصولگرایان «شوراى ائتالف 
نیروهاى انقالب» قرار گرفت. او دختر بزرگ شــهید 
قاسم ســلیمانى فرمانده ســابق نیروى قدس سپاه 
اســت که در حمله هوایى ارتش آمریکا در عراق، به 

شهادت رسید.

تا انتخابات

هفته پیش اخبارى از جهبه اصالح طلبى رسید که گمان 
رفت کار تمام شده و بزرگان در این جریان سیاسى حاضر 
به حمایت از دو گزینه موجود خــود یعنى مهرعلیزاده و 
همتى نیستند. روزنامه اصال ح طلب «آرمان ملى» اما روز 
پنج شنبه گزارشى منتشر کرد که نشان مى دهد همه درها 
بر این دو نامزد و یا حداقل همتى بسته نشده و هنوز هم 
امیدى به بازگشت اصالح طلبان به انتخابات و ایجاد یک 

شوك  لحظه آخرى وجود دارد.
وقتى حسن رسولى، عضو جبهه اصالحات به «برنا» گفت: 
«مجمع عمومى نهاد اجماع ساز اجازه حضور به مهرعلیزاده 
و همتى نداد یا وقتى خبر حمایت رئیس دولت اصالحات 
از یک نامزد اصالح طلب تکذیب شــد؛ به نظر رسید که 
تالش هاى این دو نامزد ریاست جمهورى براى رایزنى 

با نهاد اجماع ساز اصالح طلبان به نتیجه نرسیده است. 
اینجا بود که یک سئوال مهم طرح شــد. با این حساب 
تکلیف کارگزاران که طى روزهاى گذشــته به صراحت 
و مکرر از همتى حمایت کرده اســت، چه خواهد شــد؟ 
همانطور که گفتــه بودند به تصمیم نهاد اجماع ســاز و 
مجموعه اصالح طلبى تن مى دهند؟ یا مثل سال 98 با 
تکیه بر ایده خود به میدان خواهد آمد و از اصالح طلبان 

فاصله مى گیرد؟
اینطور که به نظر مى رسد، سیاسیون در این حزب سیاسى 
همچنان امید دارند که راه میانه اى بیابند. این را از البه الى 
گفتگوى نمازى با روزنامه «آرمان» مى توان یافت. او به 
تشتتى که به ظن او در جبهه اصولگرایى وجود دارد، دل 

بسته است.
 نمازى مى گوید: «به باور من باید چند روز دیگر بگذرد و 

نهاد اجماع ساز سریع تر یک نظر سنجى درباره میزان رأى 
آقایان همتى و مهرعلیزاده انجام دهد و سپس با توجه به 
نتیجه تصمیم بگیرد. به نظر من اشــکالى ندارد که نهاد 
اجماع ســاز تجدید نظرى روى تصمیمش بکند.  چرا که 
خبرهایى که از اردوگاه اصولگرا مى رسد، به نظر مى آید 

که استحکامى در آن طرف نیست و تشتت وجود دارد.» 
وى افزوده اســت:  «خبرى هم خوانــدم مبنى بر اینکه 
آقاى رئیســى در یک جمع خاص از آقاى جلیلى بخاطر 
برنامه هایى که دارد، تعریف کرده است. این مسئله، این 
احتمال را به وجود مى آورد که شــاید آقاى رئیسى به نفع 

جلیلى کنار برود. اگر این اتفاق بیافتد، آقاى همتى حتى اگر 
مرحله اول رأى نیاورد، به مرحله دوم مى رسد. بنابراین من 
هم موافقم که االن از طریق خواص و نخبگان سیاسى 
تحقیقات شروع شود و بعد هم یک نظرسنجى با جامعه 

آمارى طبیعى صورت گیرد. 

شوك لحظه آخرى اصالح طلبان؟

 دادســتان عمومى و انقــالب زاهدان مرکز سیســتان و 
بلوچستان اظهار کرد:حکم قصاص در مأل عام براى داماد 
عصبانى که تعدادى از اعضاى خانواده همسرش را به قتل 
رساند صادر و در صورت تأیید در دیوان عالى کشور به زودى 

حکم اجرا مى شود.
مهدى شــمس آبادى با بیان جزئیات این حادثه که اواخر 
ســال قبل رخ داد بیان کرد: مشــاجره لفظى و اختالف 
خانوادگى منجر به تیراندازى در یــک خانواده در زاهدان 
اطالع رسانى شد که بالفاصله تیم هاى ویژه براى بررسى 
موضوع به محل اعزام شدند. دادســتان زاهدان افزود: در 
همان دقایق اولیه متوجه شدیم که داماد خانواده به علت 
اختالفات داخلى و خانوادگى به وسیله یک قبضه سالح 

شکارى به ســمت پدرزن خود شــلیک و وى را مجروح 
کرده است و پس از انتقال وى به بیمارستان از خروج سایر 

اعضاى خانواده نیز خوددارى مى کند.
به گفته وى مأموران انتظامى و امنیتى حاضر در محل با 
استفاده از شیوه هاى تخصصى و مشاوره اى و پس از ساعتى 
گفتگو موفق شدند تا ضارب را وادار به تسلیم کنند که این 

فرد هم اینک در بازداشت به سر مى برد.
شمس آبادى خاطرنشان کرد: متأسفانه عصبانیت بیش از 
حد و از دست دادن کنترل توسط داماد خانواده منجر شد تا 
این فرد عالوه بر مجروح کردن پدر زن، ســه نفر دیگر از 
جمله همسر، برادر خانم و یک خانم دیگر که مهمان این 

خانواده بوده است را به قتل برساند.

رئیس کل دادگسترى اســتان کهگیلویه و بویر احمد از 
متالشى شدن باند اخاللگر توزیع آرد در این استان خبر داد 

و گفت:در این رابطه 18 نفر موقتاً بازداشت شده اند.
نگین تاجى رئیس کل دادگســترى اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد بیان کرد: با تالش سربازان گمنام امام زمان (عج) 
اداره کل اطالعات اســتان کهگیلویه و بویراحمد، شبکه 
حرفه اى اخالل در نظام توزیع آرد استان شامل تعدادى از 
عاملین توزیع، نانوایى ها، دالالن و نیز تعدادى کارمندان 
دولتى شناســایى که این افراد با شــگردى خاص، آرد با 
سهمیه دولتى را دریافت و به صورت غیرمجاز این سهمیه را 
در بازار غیرقانونى با قیمت تقریبى 100 تا 120 هزار تومان 

به فروش مى رساندند.
وى گفت: هر دالل روزانه قریب به 240 کیسه آرد را جمع 
آورى کرده و با همکارى سایر همدستان این کیسه هاى آرد 
را به استان هاى همجوار از جمله بوشهر، فارس و خوزستان 
انتقال مى دادنــد و در بازار غیر قانونى بــا قیمت گزاف به 

فروش مى رساندند.
رئیس کل دادگسترى اســتان کهگیلویه و بویراحمد در 
ادامه افزود: این دالالن با تعامل غیر مشروع با چند کارمند 

اداره دولتى با تشکیل شبکه فساد اقتصادى، با افزایش غیر 
قانونى، سهمیه آرد دریافتى برخى نانوایى هاى استان را با 
تبعیضى ناروا افزایش داده و بعضاً حتى مبالغ این خرید را نیز 
همان دالالن پرداخت نموده و سپس از سهمیه دریافتى 
بخش اندکى را به نانوایى مربوطه تحویل داده و مابقى را در 

بازار آزاد با قیمت گزاف به فروش مى رساندند.
وى ابراز کرد: طى گزارش اولیه اداره کل اطالعات استان 
در این شبکه فســاد 22 نفر شناسایى شــدند که با ارجاع 
پرونده به شعبه بازپرسى ویژه رسیدگى به مفاسد اقتصادى 
دادسراى عمومى و انقالب مرکز استان و شروع تحقیقات، 

متهمین اصلى به 28 نفر افزایش یافته است.
نگین تاجى تصریح کرد: تاکنون میزان تقریبى ده میلیارد 
و پانصد میلیون ریال رشوه دریافت و پرداخت شده و میزان 
تقریبى 38 میلیارد ریال وجوه نامشــروع تحصیل شــده 

ارزیابى و کشف شده است.
نگین تاجى افزود: 18 نفر از متهمین با دستورات بازپرس 
سریعاً در سطح استان شناســایى، دستگیر و پس از انجام 
تحقیقات تفهیم اتهام و همگى با قرار تأمین بازداشت موقت 

به زندان اعزام شدند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: به دلیل بى انضباطى در اجراى 
مقررات از ســال هاى قبل تا کنون 100 هزار نفر مترصد 
استخدام در آموزش و پرورش هستند که برخى شان بین 57 

تا 60 سال سن دارند.
سید محسن حاجى میرزایى با بیان اینکه موضوع نیروى 
انسانى در آموزش و پرورش قصه اى پرغصه است، تأکید 
کرد: این امر رنج بسیارى را براى همگان ایجاد کرده است از 
یک سو کسانى وجود دارند که انتظار استخدام در آموزش و 
پرورش را دارند و از سوى دیگر دسترسى به معلمان کارآمد، 

توانمند و... در زمره حقوق مســلم دانش آموزان است لذا 
بیشترین فشار بر روى آموزش و پرورش است تا مشکالت 

نیروى انسانى را رفع کند.
وى افزود: درباره نیروى انسانى نکته مهم این است که در 
درجه اول بتوانیم نیروى انسانى با کیفیت و قابلى را داشته 
باشیم و از سوى دیگر کسانى که براى کار مى آیند داراى یک 
نوع امنیت شغلى باشند لذا باید گفت به دلیل بى انضباطى ها 
و وضعیت هاى مقرراتى و محدودیت هاى قانونى شرایطى 
پیش آمده که امروز دچار آشفتگى هستیم و تقریباً 100 هزار 
نفر افرادى که به نوعى در ســال هاى گذشته با آموزش و 

پرورش همکارى داشته اند، انتظار استخدام دارند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برخى از این افراد بین 57 
تا 60 سال سن دارند و برخى دیگر حتى تحصیالتى دارند که 
در هیچ نیاز آموزش و پرورش گنجانده نمى شود، گفت: به 
هر حال این افراد منتظر و مترصد استخدام هستند و ما نیز 
تابع قانون هستیم و طرح ساماندهى به وضعیت و تعهدى 

که براى آموزش و پرورش به وجود آمده را دنبال مى کنیم. 
وى خاطرنشــان کرد: قانون تعیین تکلیف اســتخدامى 
آموزش و پرورش قید کرده که همه کســانى که تا سال 
92 با ایــن وزارتخانه در ارتبــاط بوده اند باید اســتخدام

 شوند.

مدیرعامل بیمه سرمد از سمت خود برکنار شد.
غالمرضا تاجگردون که اواخر اســفندماه سال گذشته به 
مدیرعاملى این بیمه منصوب شده و فیش حقوق نجومى 
وى منتشر شده بود، از سوى هیئت مدیره این بیمه از سمت 

خود برکنار شد.
فیش هاى حقوقى تاجگردون که منتشــر شده، حکایت 
از دریافت 73 میلیون تومان حقــوق در فروردین ماه و 85 

میلیون تومان در اردیبهشت ماه سال جارى داشت.
تاجگردون که در مجلس دهم ریاســت کمیسیون برنامه 
و بودجه را بر عهده داشت و اسناد متعددى از تخلفات وى 
در دوران مسئولیت منتشر شــده بود، در مجلس یازدهم 
اعتبارنامه اش مورد تأیید نمایندگان خانه ملت قرار نگرفت 

و پشت درهاى بهارستان ماند.

«وندى شرمن»، معاون وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکرات 
بین ایران و قدرت هاى جهانــى در مورد چگونگى احیاى 
توافق هسته اى 2015 شنبه (امروز) از سر گرفته مى شود. او 
همچنین گفت که انتخابات ریاست جمهورى ایران در 18 
ژوئن، عامل پیچیده شدن روند مذاکرات است. البته معاون 

وزیر خارجه آمریکا در این خصوص توضیح بیشترى نداد.

با این حال شرمن گفت: «من فکر مى کنم پیشرفت زیادى 
حاصل شده اســت اما تجربه به من مى گوید تا زمانى که 
آخرین جزئیات به نتیجه نرســد، نمى دانیــم که آیا توافق 

داریم یا نه.»
 شرمن این ســخنان را در یک نشست مجازى که توسط 

صندوق مارشال آلمان برنامه ریزى شده بود، بیان کرد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر  درباره 
آخرین وضعیت انبارهاى امدادى هالل احمر، اظهار کرد: 
شارژ انبارهاى امدادى بر اساس اعتباراتى که دولت به هالل 
احمر تخصیص مى دهد انجام مى شود و اقالم  امدادى به سه 
دسته تقسیم مى شوند، دسته اول شامل اقالم زیستى مانند 
چادر، پتو، لوازم گرمایشى و ... مى شود که در این زمینه  در 

شرایط بحرانى 70 درصد آمادگى تأمین را داریم.
مهدى ولى پور افزود: دســته دوم و دســته سوم شامل 
مواد غذایى و لوازم بهداشتى اســت که بر اساس میزان 

اعتبارات تأمین مى شــوند، اما به علــت تاریخ مصرف
 نمى توان در مدت طوالنى نگهدارى و توزیع کرد که بر 
این اســاس معموًال میزان ذخیره سازى نسبت به دسته 

اول کمتر است.
ولى پور با بیــان اینکه وضعیت انبارهــاى هالل احمر تا 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادى دارد، تصریح کرد: ان 
شاءا... که حادثه اى نداشته باشیم ولى در حوادث احتمالى 
تا امروز پاسخگو بودیم و در صورت حوادث جدید باز هم 

پاسخگو خواهیم بود و جاى نگرانى نیست.

به زودى، اعدام یک داماد در مألعام

دستگیرى 18 نفر به اتهام فساد آردى

100 هزار نفر پشت خط استخدام 
آموزش و پرورش هستند

حقوق نجومى کار دست تاجگردون داد

انتخابات، عامل پیچیده شدن مذاکرات است 

موجودى انبارهاى هالل احمر کافى است؟
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سفر قاضى زاده هاشمى 
به اصفهان

سید امیرحسین قاضى زاده هاشمى نامزد انتخابات 
ریاست جمهورى یکشنبه 23 خرداد به اصفهان سفر 
مى کند. بنابر اعالم ستاد انتخاباتى سید امیرحسین 
قاضى زاده هاشــمى، این نامزد عصر یکشــنبه 23 
خرداد ضمن سفر به این استان، با مردم شهر اصفهان 

دیدار خواهد کرد.

کرونا در اصفهان 
کم نشده است

تعداد بیماران کرونایى بسترى بیمارستان ها و مراکز 
درمانى شهر اصفهان کمتر نشده است. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به سیر نزولى 
بیمارى گفت: دو هفته قبل بین 800 تا 900 بیمار در 
مراکز درمانى بسترى شده اند که این تعداد نسبت به 
موج هاى قبل کاهش نیافته اســت. بهروز کلیدرى 
با بیان اینکه ســال گذشــته در موج هاى قبلى سیر 
نزولى بیماران بسترى در دوره  دو تا چهار هفته اى به 
300 بیمار مى رســید افزود: با این شــرایط در هفته 
جارى یکى از بیمارســتان هاى بــزرگ اصفهان به 

بیماران کرونایى اختصاص مى یابد.

تعویض
 217 کنتور معیوب آب 

در دو ماه نخســت ســال جارى تعــداد 217 کنتور 
فرســوده درســایزهاي 1/2 ، 3/4، 1 و 2 اینــچ 
توســط واحد مشــترکین آبفا منطقــه دو تعویض 
شــد. به گزارش روابط عمومی آبفــا منطقه 2، این 
تعداد کنتورهاي معیوب و خراب شــامل واحدهاى 
مســکونی، تجاري، خدماتــی ، عمومــی و اداري 
اســت که به علت قدیمــی بودن و شکســتگی با 
کنتورهاي جدیــد جایگزین شــدند. همچنین در 
طى این مدت بیش از 46 هزار فقــره کنتور قرائت

 شد.

رفع حادثه لوله هاى آب 
لوله هاى خط انتقال آب شهرستان خور و بیابانک که 
به دلیل سیل در چندین نقطه دچار حادثه شده بودند 
بازسازى شدند. به گزارش روابط عمومى آبفا خور و 
بیابانک، در پى بارش باران و جارى شــدن سیل در 
بخش هایى از منطقه خور و بیابانک، لوله هاى خط 
انتقال آب شــیرین در چندین نقطه دچار حادثه شد. 
گفتنى اســت قبل از به وجود آمــدن بحران جدى، 
به همت واحد بهره بردارى و توســعه آب این امور و 
تالش شــبانه روزى اکیپ حوادث، مشکل به وجود 

آمده مرتفع شد.

حریق مقابل ساختمان 
شهردارى 

گزارش آتــش گرفتن یــک اصله درخــت مقابل 
شهردارى اصفهان در ســاعت 12 و 19 دقیقه روز 
پنجشنبه به آتش نشــانى گزارش شــد. در مقابل 
ســاختمان شــهردارى اصفهان اقداماتى مبنى بر 
ساخت و نصب یک آبنما در حال انجام بود که انجام 
ایزوگام بخشــى از لوله هاى آب این آبنما توســط 
پیمانکار باعث آتش گرفتن بخشى از درخت مقابل 
ساختمان شهردارى شــد اما وسعت حریق زیاد نبود 
و در کمترین زمان این حریق جزئى توسط نیروهاى 

آتش نشانى اطفا شد.

واژگونى پژو
 حامل اتباع غیرمجاز 

واژگونى پژو حامل اتباع غیرمجاز شش نفر را راهى 
بیمارســتان کرد. عباس عابدى با اشــاره به حادثه 
واژگونى پژو در اتوبان نائین به سه راه فرودگاه، اظهار 
کرد:  این حادثه مورد فوتى نداشــته اما شــش نفر 
مصدوم شدند که شامل سه نفر زن و سه نفر مرد بودند 

که به بیمارستان فارابى منتقل شدند.

خبر

عضو هیات رییسه نظام صنفى کشاورزى اصفهان گفت: 
احیاى رودخانه زاینده رود و حل مشــکالت کشاورزان 
مســتلزم پیگیرى تمامى نمایندگان این استان است و 

نباید تنها 2 نماینده پیگیر آن باشند.
کاظم محمدى افــزود: همکارى و مشــارکت تمامى 
نمایندگان اســتان اصفهان الزمه پیگیرى مطالبات و 
معضالت به وجود آمده حوضه آبریز زاینده رود اســت و 

همه باید حمایت از این منبع آبى را وظیفه خود بدانند.
وى اضافه کرد: تصمیمات شوراى عالى آب  به تصویب 
مصوبه 9 ماده اى زاینده رود منجر شد که در آن از طومار 
شــیخ بهایى و حقابه ها و دیگر منابع و مصارف که باید 

مدنظر قرار گیرد به صورت آمارى لحاظ شد اما این طرح 
همچنان روى زمین مانده و اجرا نشده است.

دیگر عضو هیات رییسه نظام صنفى کشاورزى اصفهان 
هم در این نشســت گفت: اکنون بخش قابل توجهى از 
رودخانه زاینده رود خشک اســت اما در باالدست از این 
حوضه آبریز قصد انتقال آب بــه نواحى خارج از حوضه 

دارند که این امر بر مشکالت موجود مى افزاید.
حســین محمدرضایى ادامه داد: برخــوردارى از حقابه 
حق طبیعى کشاورزان اســت اما با این وجود با خشکى 
زاینده رود اجازه کشــت محصول به آنان داده نشــده 

است.

رییس دفتر نمایندگــى وزارت امورخارجه در اســتان 
اصفهان گفت: کشــورهاى عراق و افغانستان در زمان 
حاضر بهترین بازار براى صادرات محصوالت کشاورزى 

و صنعت دام و طیور اصفهان است.
علیرضا ساالریان در گفت و گو با ایرنا افزود: محصوالت 
کشاورزى استان اصفهان ظرفیت بســیار خوبى براى 
صادرات به کشورهاى همسایه از جمله عراق، افغانستان و 
پاکستان و حوزه خلیج فارس دارد زیرا اگر مقصد صادراتى 
بسیار دور باشد هزینه ها افزایش مى یابد و نیاز به فناورى 
خاص براى نگهدارى محصوالت دارد.وى کشورهاى 
همسایه را بهترین بازار براى صادرات محصوالت مازاد 

کشاورزى کشورمان خواند و گفت: ما نیز به طور متقابل 
مى توانیم از محصوالت آنها استفاده کنیم.

ساالریان اظهار داشت: اصفهان با وجود کمبود منابع آبى، 
در زمینه دام و تولید فراورده هاى دامى و لبنى به خصوص 
شــیر در کشــور رتبه باالیى دارد و الزم اســت از این 
ظرفیت در توسعه صادرات استفاده شود.وى به برگزارى 
نوزدهمین نمایشــگاه بین المللى دام، طیــور، آبزیان و 
دامپزشکى در محل دائمى نمایشگاه هاى اصفهان اشاره 
کرد و گفت: هیات هایى از کشور عراق و اقلیم کردستان 
به این نمایشگاه آمدند که بسترهاى مناسبى براى توسعه 

روابط اقتصادى و تجارى فراهم کرد.

عراق و افغانستان، بهترین 
بازار براى محصوالت اصفهان 

نماینده هاى اصفهان احیاى 
زاینده رود را پیگیرى کنند

فرمانده انتظامی شهرســتان نائین از کشف بیش از 
128کیلو مواد افیونى در بازرســى از یک سوارى پژو 

پارس خبر داد. 
سرگرد هادي کیان مهر بیان داشت: ماموران انتظامی 
شهرستان نائین حین کنترل خودروهاى عبورى در 
محور ترانزیت این شهرستان به یک سوارى سمند و 2 

پژو 405 مشکوك و آنها را متوقف کردند.
وى افزود: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شده 
این خودروها راه پاکن یک خودروى حامل مواد مخدر 
هستند که بالفاصله وارد عمل شدند و خودروى مورد 

نظر که پژو پارس بود را نیز شناسایى کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان نائین با اشاره به متوقف 
کردن این خودرو ادامه داد: در بازرسى به عمل آمده 
113 کیلو و 240 گرم حشیش و 14 کیلو و 840 گرم 
تریاك که در صندوق عقــب و زیر صندلى هاى پژو 

پارس جاساز شده بودند، کشف شد.
این مقام انتظامى تصریح کــرد: در مجموع طى این 
عملیات 128 کیلو و 80 گرم حشیش و تریاك کشف، 
4 خودروى سبک توقیف و 5 سوداگر مرگ نیز دستگیر 

و تحویل مراجع قضائى شدند.

128کیلو مواد افیونى در پژو پارس

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به اثرات خشکســالى بر اصفهان، گفت: خشــکى 
زاینده رود، کاهش سطح آب هاى زیرزمینى و کاهش 
بارش ها اصفهان را با خشکسالى شدید روبه رو کرده 
که در اثر آن شاهد خشک شدن درختان در تابستان 

هستیم.
منصور شیشــه فروش اظهار کرد: بــا توجه به این 
شرایط ویژه آبرسانى به صورت سیار به 110 روستاى 

استان انجام مى شود.
شیشه فروش افزود: در کل استان بارش ها 40 درصد 
کاهش داشته، همچنین حجم ذخیره سدهاى استان 
نیز نسبت به بلند مدت، 50 درصد کاهش یافته است. 
این شــرایط منجر به افزایش کانون هاى گردوغبار 
وخیزش گرد و غبار در شهرســتان ها مى شود وى 
تصریح کرد: شرایط کم آبى استان باعث شده 400 
هزار درخت کهن و قدیمى، در معرض خشکى قرار 
گرفته و حدود 37 هزار هکتار از باغات استان نیز در 

معرض تنش آبى است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
20 هزار هکتار از باغات به آبرسانى سیار نیاز دارد و 
همچنین خشکســالى، 44 هزار رأس از چهار گونه 
اصلى گونه هاى جانورى کمیاب را در خطر انداخته 
زیرا در آن مناطق پوشش هاى علوفه اى از بین رفته 

و آب نیز در دسترس نیست.
شیشه فروش افزود: عشایر استان که حدود 60 هزار 
نفر در قالب 12 هزار خانوار در شــش شهرستان در 

400 نقطه مستقر هســتند که 20 میلیون رأس دام 
آنها، به آبرسانى نیاز داشته همچنین علوفه الزم را 
در دسترس ندارند که آبرسانى سیار در این مناطق 

نیز انجام مى شود.
وى تصریح کرد: به علت گرما و فاصله تصفیه خانه 
تا برخى منازل به ویژه ساختمان هاى طبقاتى، منجر 
به ناپایدارى تأمین آب شده است، در حال حاضر 4/3 
متر مکعب در ثانیه کمبود آب براى آبرسانى به 58 

شهر و 380 روستا در استان اصفهان وجود دارد.
شیشه فروش افزود: بیش از 300 نقطه استان مواجه 
با بى آبى، کم آبى و قطع آب شده که تعداد زیادى از 
این نقاط در شهر اصفهان، شاهین شهر، نجف آباد 

و جندق است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
حدود 100 هزار هکتار از اراضى حاصلخیز اســتان 
به ویژه در شرق، زیر کشــت نرفته و به کانون هاى 
گرد و غبار تبدیل شده است، الزم است وزارت نیرو 
متناسب با نقشه راه زاینده رود، نسبت به احیا رودخانه 

و تأمین حقابه کشاورزان اقدام کند.
شیشــه فروش افزود: مخاطرات زیســت محیطى 
زیادى به دلیل خشــکى رودخانه گریبانگیر استان 
اصفهان شــده است، شــاهد پاییز در بهار هستیم، 
زیرا درختان کهن به میزان کافى آبیارى نشــده و 
دچار برگ ریزى شــدند و تنها راهکار این است که 
وزارت نیرو کمبود آب در این مناطق را به طور جدى 

دنبال کند.

بیش از 300 نقطه استان اصفهان
 با بحران کم آبى مواجه است

معاون دفتر نمایندگى آستان قدس رضوى در استان 
اصفهان گفت: به مناســبت دهه کرامت غرفه ها و 
میزهاى خدمت رسانى در حوزه هاى حقوقى، بانوان، 
تحصیلى، سالمت و قرآن و عترت در گذر چهارباغ و 

8 مسجد شاخص مستقر مى شوند.
سید محمد حسین امامى اظهار داشت:  برنامه دهه 
کرامت را صبح شنبه 22 خرداد ماه در شهرستان ها 
ساعت 7 صبح همراه با غبار روبى آستان رضوى آغاز 
خواهیم کرد که در گلستان شهدا اصفهان نیز برگزار 
مى شود و به مناســبت روز دختر از دو نفر دختران 
شهید مدافع حرم در سالن گلســتان شهدا تجلیل 
خواهد شد، 8 غرفه در چهارباغ اصفهان با موضوعات 
مشاوره حقوقى، ســالمت، قرآن و عترت و بانوان، 

تحصیلى پایه گذارى خواهد شد.
وى بیان کرد: 8 مسجد شاخص در اصفهان انتخاب 
شده و مشاوره حقوقى و بانوان و سالمت و تحصیلى 
انجام خواهد شــد، در مســاجد زینبیــه، امامزاده 
ابوالعباس خوراســگان، مســجد امام محمد باقر 
رهنان، مسجد امام رضا دهنو، مسجد قبا ملک شهر، 
مسجد الزهرا سپاهان شهر، مســجدالنور طالقانى، 
مســجد المهدى مرداویج برگزار خواهد شــد، 29 
خرداد ساعت 7 عصر در محل حوزه هنرى شب شعر 
برگزار خواهد شد، حضور کاروان هاى خادمین امام 
رضا را خواهیم داشت و ســهم اصفهان سه کاروان 
اســت که از 28 خرداد تا 3 تیر حضور پیدا خواهند

 کرد.

برنامه هاى دهه کرامت در اصفهان

تبلیغات ششمین دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر اصفهان 
از روز پنج شنبه آغاز شده است

رقابت450 نامزد براى
 نشستن روى 13 کرسى

450 نامــزد انتخاباتــى از روز پنجشــنبه وارد عرصه 
انتخابات شوراى اسالمى شهر اصفهان شده اند تا از بین 

آنان 13 تن به شوراى این شهر راه یابند.
روابط عمومى فرمانــدارى اصفهان اعالم کرده نظر به 
اینکه تعداد اعضاى اصلى شوراى اسالمى این شهر 13 
نفر اســت ، رأى دهندگان در روز اخذرأى فقط اسامى 
تعداد حداکثر 13 نفر را مى توانند در برگ رأى بنویسند.

بر پایه این اعالم هیأت اجرایى شهرســتان مســتقر 
در فرمانــدارى اصفهــان در اجراى مــاده 54 قانون 
انتخابات شــوراهاى اسالمى کشــور تا 2 روز پس از 
اعالم نتیجه اخذرأى، آماده دریافت شکایات انتخاباتى

 است.

محدودیت هاى تبلیغات
در این دوره تبلیغات انتخاباتى نامزد ها با توجه به شیوع 
بیمارى کرونا با شــرایط متفاوت ترى انجام مى شود به 
طورى که بازار تبلیغات در فضاى مجازى و شبکه هاى 

اجتماعى داغ است. 
دبیر ستاد انتخابات اســتان اصفهان مى گوید: 2533 
نفر نامزد شورا هاى شهرى اســتان و 6295 نفر نامزد 
شورا هاى اســالمى روستا و تیره هاى عشــایر استان 
هســتند. على اصغــر رفیعى نــژاد ادامــه داد: تعداد 
کرسى هاى شوراى اسالمى شهر هاى استان، 591 نفر 

اصلى و 363 نفر على البدل است.
دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: زمان فعالیت 

تبلیغاتى نامزدهاى انتخاباتى از صبح روز پنجشنبه 20 
خرداد آغاز شــده و به مدت هفت روز، تا 27 خردادماه 

ساعت 7 صبح ادامه خواهد داشت.
رفیعى نژاد با اشــاره به تخلفات تبلیغاتــى، گفت: اهم 
تخلفات از جمله، نوشــتن یا اظهار مطالب خالف واقع، 
فعالیــت کارکنان دولتى در ســاعت ادارى، اســتفاده 
از وســایل و امکانات دولتى و شــرکت هاى دولتى و 
شــهردارى ها و الصاق هرگونه آثــار تبلیغاتى بر روى 
عالئم راهنمایى و رانندگى، بیمارســتان ها، مدارس و 
... همچنین تبلیغ علیه نامزد هــا و هرگونه حرکتى که 

حیثیت آنان را در خطر بیاندازد، ممنوع است.
او افزود: هرگونه تجمع انتخاباتى و مراســم سخنرانى، 
گفتگو و مناظره در مکان هاى سربســته اکیداً ممنوع 

است.
دبیر ستاد انتخابات اســتان اصفهان در رابطه با نظارت 
بر تبلیغــات در فضاى مجازى، ابراز داشــت: با کمک 
پلیس فتا و دفتر بازرسى اســتاندارى براى رسیدگى به 
شــکایات در فضاى مجازى، نظارت ها اعمال خواهند

 شد.

بررسى تخلفات با 15 اکیپ
حسین سیستانى، معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان 
در جلســه هیأت بازرســى شهرســتان،  با اشــاره به 
استقرار 1114 شــعبه اخذ رأى در شهرستان اصفهان، 
اظهار داشت: از این تعداد شــعبه اخذ رأى، 827 شعبه 

در کالنشــهر اصفهان مســتقر خواهد بود که بیانگر 
حجم بــاالى کار در روند اجراى انتخابات اســت که 
جز با همــکارى و تعامــل نامزدها محقــق نخواهد

 شد.
وى با بیان اینکه رسیدگى به تخلفات احتمالى نامزدها، 
ازجمله اولویت هاى اصلى ما در ایام تبلیغات آنهاست، 
افزود: انشــاء ا... با همکارى و تعامل نامزدها همچون 
گذشته، شــاهد کمترین مشــکالت در روند برگزارى 

انتخابات در شهرستان باشیم.
فریبــرز امیرى معاون سیاســى، امنیتــى و اجتماعى 
فرماندارى و جانشین امور اجرایى انتخابات شهرستان 
اصفهان هم در جلســه کمیته حقوقى و رســیدگى به 
تخلفات انتخابات با تأکید بــر لزوم رعایت مر قانون در 
انتخابات، اظهار داشــت: کمیته حقوقى و رسیدگى به 
تخلفات انتخابات باید به گونه اى عمل کند که عالوه 
بر اجتناب از هرگونه اختالف و مناقشه، حقى از نامزدى 
ضایع نگــردد و انتخابات پیــش رو در کمال آرامش و 

سالمت برگزار شود.
امیرى افــزود: براى رســیدگى به تخلفــات تبلیغاتى 
نامزدهــاى انتخابــات 15 اکیپ براى کالن شــهر 
اصفهان،3 اکیپ براى شــهر بهارســتان و 11 اکیپ 
براى سایر شهرهاى شهرستان در نظر گرفته شده است 
که الزم است اکیپ هاى تشــکیل شده نسبت به ثبت 
تخلفات داوطلبان و جمع آورى بنر و پوسترهاى تبلیغاتى 

غیرقانونى آنان اقدام نمایند.

حریق در ساختمان مسکونى 6 طبقه
ساختمان شش طبقه در اصفهان طعمه حریق شد. 

فرهاد کاوه آهنگران، ســخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان با اشاره به حادثه 
وقوع حریق در طبقه اول یک ســاختمان شش طبقه، 
اظهار کرد: در ســاعت 16 و 48 دقیقه روز چهارشــنبه 
هفته گذشته  با اعالم حریق در خیابان امام خمینى (ره) 
رسالت 3، بالفاصله اکیپ آتش نشانان از ایستگاه هاى 
شــماره 10، 22، 21 و 19 بــه محــل حادثــه اعزام

 شدند.
وى ادامه داد: حریق در طبقــه اول و دوم یک مجتمع 
مســکونى شــش طبقه رخ داده بــود که بــا توجه به 
دود و شــعله ناشــى از حریق اکیپ اعزامى بالفاصله 
به دو اکیپ مجزا تقســیم شــده و همزمان اکیپ اول 
با استفاده از دســتگاه تنفســى و لباس مقاوم در برابر 
حریق اقدام به جســت وجو در واحدهاى مجتمع کرده 
و اکیپ دوم اقــدام به اطفاى حریق طبقــه اول و دوم 

کردند.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه علت حادثه در دست 
بررسى اســت، گفت: با حضور به موقع اکیپ اعزامى از 

سرایت حریق به ســایر نقاط و دیگر طبقات ساختمان 
جلوگیرى شد و افراد ساکن در منزل توسط آتش نشانان 

نجات یافتند.

قدرت ا... نوروزى، شــهردار اصفهان طى نامه اى 
به معاون خدمات شهرى تبدیل باغ وحش صفه به 
نقاهتگاه را ابالغ کرد. در این نامه آمده: این پناهگاه 
براى نگهدارى از حیوانات بى ســرپناه گم شده و یا 
رها شــده که در صورت بالتکلیف بودن وضعیت 
ادامه حیات ندارند و امکان نگهدارى آنها در پناهگاه 
موجود در شهر اصفهان نیست (مانند برخى حیوانات 
وحشــى و دیگر گونه ها که بعضًا در مجموعه هاى 
قاچاق کشف و تحویل شهردارى مى شوند) تا زمان 

نیاز به این فضا فعال خواهد بود.
تعیین تکلیف بــاغ وحش صفه اصفهــان یکى از 

مطالبات دوستداران محیط زیســت و دوستداران 
حیوانــات بوده اســت، کوروش محمــدى رئیس 
کمیسیون فرهنگى شــورا نیز با جدیت پیگیر این 
موضوع بود در این راستا جلسات متعددى براى حل 
و تعیین تکلیف این باغ وحش برگزار شد و در نهایت 
شهردار اصفهان با توجه به مطالبات مردمى در این 
خصوص دستور تبدیل باغ وحش به نقاهتگاه را صادر 
کرد؛ بر این اســاس خرید و فروش هر گونه جدید 
از حیوانات براى باغ وحش ممنوع شــد و اقدامات 
الزم براى انتقال ســریع گونه هاى جانورى به سایر 

مکان هاى نگهدارى حیوانات باید انجام شود.

باغ وحش صفه تعیین تکلیف شد
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 فصل دوم «زیرخاکى» با کارگردانى جلیل سامان، این روزها روى آنتن شبکه یک سیما مى رود؛ سریالى که پژمان جمشیدى و ژاله صامتى از نقش هاى اصلى آن هستند و داستان شان از دوران انقالب 
تا جنگ ایران و عراق روایت مى شود. در فصل دوم «زیرخاکى»، اصغر نقى زاده که در فصل اول هم حضور داشت، تبدیل به یکى از مهم ترین شخصیت هاى داستان شده است تا برخالف همیشه که او 

را در نقش یک رزمنده و بسیجى شوخ طبع مى دیدیم، او را در قالب یک مسئول جدى ببینیم که نقش همسر گیتى قاسمى را ایفا مى کند و جدیت کمیک او، بیش از پیش، خنده را بر لب مخاطب مى آورد.
فصل دوم سریال «زیر خاکى» در حال پخش اســت و اخیرا هم سریال هاى زیادى کارشان به فصل دوم و سوم رســیده است. یک سریال خوب باید چه 

مشخصاتى داشته باشد که مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد و فصل هاى بعدى آن ساخته شود؟
اولین خصوصیتش این است که مورد استقبال مردم قرار بگیرد. هر وقت ما سریالى ساختیم که به فرهنگ و آداب و رسوممان نزدیک بوده است و مردم با دیدن آن نزدیکى با شخصیت ها را حس کرده اند، سریال 

توانسته مخاطب بیشترى داشته باشد؛ مثل سریال «زیر تیغ» و «شهرزاد». سریالى مانند «زیر خاکى» هم اینگونه است، به مسائل خانوادگى و فرهنگى مى پردازد و نشان مى دهد که مردم چهل سال پیش چگونه 
زندگى  کردند و چه آداب و رسومى داشتند.

شما در جریان کل داستان هستید؟
خیر، ما هم مانند بینندگان در جریان داستان قرار مى گیریم و از آنجایى که قیمت کاغذ هم گران شده است فیلمنامه هر فردى را به طور مجزا در یکى از شبکه هاى مجازى برایش مى فرستادند.

شما در دوران انقالب و جنگ حضور داشتید، آقاى سامان براى نزدیکى بیشتر به حقایق از شما کمک مى گرفتند؟
بله، خودشان هم بسیار روى این موارد دقت داشتند و صحنه را با موقعیت هاى قدیمى آن تطبیق مى دادند.

در یک بازه زمانى تلویزیون سریال هاى طنز زیادى تولید مى کرد و مخاطبان هم از آن استقبال مى کردند، اما در حال حاضر تعداد سریال هاى طنز بسیار کمتر شده، فکر 
مى کنید چرا این اتفاق افتاده است؟

تلویزیون سریال طنز کمتر مى سازد چون به هرگروهى که اشاره کند، فردا صبح مى روند از او شکایت مى کنند چون در جامعه هنوز ظرفیت انتقاد طنزى، بین مردم وجود ندارد. نکته دوم اینکه در کشور ما سیاست هاى کالن 
فرهنگى از شوراى عالى انقالب خارج مى شوند و همه موظفند که از آن پیروى کنند یعنى سیاست هاى مدونى وجود ندارد و این قوانین تغییر مى کند. به طور مثال سریال «زیرخاکى» کمدى موقعیت است و شبیه کمدى هاى 

دهه 70 میالدى است. 
در واقع معتقدید که کاهش ظرفیت جامعه نسبت به طنز عامل اصلى این اتفاق است؟

بله، کاهش ظرفیت جامعه نسبت به طنز انتقادى و سیاست هاى کالنى که ابالغ مى شود، عامل اصلى کاهش سریال هاى طنز است.
با احتساب این موارد، «زیرخاکى» چگونه ساخته شده که توانسته مخاطب را پاى خود بنشاند و هیچ قشرى هم ناراحت 

نشود؟
دلیل اصلى اینکه این سریال مورد استقبال مردم قرار گرفته، دقت کارگردان به موضوع و حساسیت باالى کارگردان به جزئیات و صحنه است. من در این سریال 
دیگر آن اصغر نقى زاده که 30 سال نقش آدم جبهه اى طناز را بازى مى کرد نیستم و کاراکترم کامال جدى است چون جلیل سامان تالش کرد آن روحیه جدیت 

را برگرداند. نکته دیگر اینکه آقاى جلیل سامان به شدت آدم مهربانى است و حتى پشت صحنه هم سعى مى کند این مهربانى و صمیمیت را حفظ کند تا اثراتش 
جلوى دوربین نمایان شود.

چرا همیشه نقش انسان هاى رزمنده یا جبهه اى را ایفا مى کنید؟
من انتخاب شونده ام نه انتخاب کننده انتخاب مى کنند و من هم نمى توانم قبول نکنم، اگر قبول نکنم چه اتفاقى مى افتد؟ البته این موضوع در سراسر دنیا اتفاق 
مى افتد، حدود 35 سال فقط نقش جنگى به جان وین پیشنهاد مى شد. عده اى هم معتقدند چون من همیشه نقش جبهه و جنگ را بازى کرده ام، هیچ کس 
حاضر نیست نقش دیگرى را از من بپذیرد. من حتى در سریال «سالم» نقش یک استوار را ایفا کردم تا مخاطب مرا به گونه دیگرى ببیند، اما مخاطب، بازهم 

مرا پس زد. نکته اى که وجود دارد این است که من کارمند آموزش و پرورشم، اما بازهم من را با نقش هاى جبهه اى که ایفا کردم به خاطر مى آورند. من یک 
مثال دیگر مى زنم؛ 50 سال پیش پیکان آمد، از رده هم خارج شد، اما هنوز هم نتوانستند پیکان را از مردم بگیرند(با خنده) اگر حاال هم پیکان را تولید 

کنند، بازهم مردم مى خرند، دلیلش هم این است این ماشین را پذیرفته اند من را هم همانگونه پذیرفتند. من دوست دارم نقش هاى متعدد را به 
من بدهند و همیشه نقش تکرارى بازى نکنم اما به من پیشنهاد نمى دهند و همه افراد نیز من را با جبهه مى شناسند درست مانند 

جان وین که همه او را با نقش هاى جنگى اش مى شناســند. نکته اى که وجود دارد، این است که من بعد از 38 سال 
کارکردن در ذهن همه افراد با نقش رزمنده نقش بسته ام و همه من را اینگونه باور دارند. این موضوع را هم از جایى 

متوجه شدم که در یک برنامه اى خسرو معتضد من را دید و گفت: «تو! تو خود جبهه هستى. من تو را باور کردم 
به عنوان کسى که در جبهه حضور دارد.» این آدم محقق است و شنیدن همین کالم مهر تاییدى بر این بود 

که همه من را اینگونه پذیرفته اند.
دیدگاه ها نســبت به بازیگران تغییر نمى کند، شــما همیشه نقش رزمنده 
مى گیرید  یک همبازى هم دارید با نام پژمان جمشیدى، با اینکه بیش از ده 
سال از حضور ایشان در عرصه سینما و تلویزیون گذشته است، اما هنوز 

هم به بازى ایشان در این عرصه انتقاداتى وجود دارد که ایشان از فوتبال 
وارد شدند و جایگاهى در هنر ندارند، واقعا کسى که از یک عرصه دیگر 

وارد مى شود، جایگاهى در هنر ندارد؟
فکر مى کنید چرا آقاى جمشیدى پاســخ این افراد را نمى دهد؟ چون پژمان جمشیدى سعى 
مى کند با بازى و پشتکار خودش پاســخ این افراد را بدهد و سعى مى کند بازى و مهارتش 
را براى کارگردانان به نمایش بگذارد. طبیعتا هم کارش خوب است که مخاطب دارد اگر 
کارش خوب نبود که کارگردان ها او را انتخاب نمى کردند. ماجرا این اســت که کارها و 
زندگى ما بازیگران مانند مالنصرالدین، پسرش و خرش است، هر کارى که انجام دهیم، 

باز هم عده اى مخالف هستند.

 صلى این اتفاقاست؟
د، عاملاصلى کاهش سریال هاى طنزاست.

سته مخاطب را پاى خودبنشاند و هیچ قشرى هم ناراحت 

و حساسیت باالى کارگردان به جزئیات و صحنه است. من در این سریال
راکترم کامال جدى است چون جلیل سامان تالش کرد آن روحیه جدیت 

ت صحنه هم سعى مى کند این مهربانى و صمیمیت را حفظ کند تا اثراتش 

د؟
البته این موضوع در سراسر دنیا اتفاق  گر قبولنکنم چه اتفاقى مى افتد؟
عتقدند چون من همیشه نقش جبهه و جنگ را بازى کرده ام، هیچ کس 
را ایفا کردم تا مخاطب مرا به گونه دیگرى ببیند، اما مخاطب، بازهم توار

م من را با نقش هاى جبهه اى که ایفا کردمبه خاطرمى آورند. من یک 
ند پیکان را از مردم بگیرند(با خنده) اگر حاال هم پیکان را تولید 

مانگونه پذیرفتند. من دوست دارم نقش هاى متعدد را به
د نیز من را با جبهه مى شناسند درست مانند 

8 ین است که من بعد از 38 سال 
. اینموضوع را هم از جایى
هستى. من تو را باور کردم
اینبود م مهر تاییدى بر

شه نقش رزمنده 
ینکه بیش از ده 
ست، اما هنوز
ان از فوتبال 

رصه دیگر 

دى سعى 
هارتش
اگر رد
رها و
هیم، 

اصغر نقى زاده: 

دوست دارم نقش تکرارى بازى 
نکنم اما به من پیشنهاد نمى دهند

احســان خواجه امیرى خواننده پاپ که در کنــار محمد اصفهانى، رضا 
صادقى، رضا یزدانــى، علیرضا افکارى و فرزاد فرزیــن به عنوان داور 
مسابقه استعدادیابى «آواى جادویى» شناخته مى شد از همکارى با این 

پروژه انصراف داد.
خواجه امیرى در صفحه مجازى خود در این باره نوشت: 
«اینجانب دیگر قصد همکارى با برنامه آواى جادویى 

را ندارم و قرارداد اینجانب با این پروژه فسخ شد.»
پیش تولید مسابقه اســتعدادیابى «آواى جادویى» 
براى پخش از یکى از شبکه هاى نمایش خانگى 
با تهیه کنندگى محمد تهرانى مدتى  است که 

آغاز شده است.
برنامه «آواى جادویى» به گفته تهیه کننده اش یک 
رویداد  و یک تریبون رسمى براى به تصویر کشیدن 
رقابتى سالم و معرفى استعداد هاى موسیقى کشور 
است و صرفا  یک برنامه تولیدى با رویکرد سرگرمى 
نیســت بلکه تالش مى کند با نمایش به اشتراك 
گذاشتن تجربیات بزرگان موســیقى کشور، تبادل 
نظرات کارشناسى و آموزش ها و تمرین هاى کاربردى 
الزم، على رغم خلق لحظات متفاوت و جذاب براى بینندگان، روند رقابت 
شرکت کننده هاى مستعد را هدفمندسازى کرده و قضاوت را در نهایت 

به مخاطبان واگذار کند.

انصراف احسان خواجه امیرى از 
مسابقه «آواى جادویى» با آغاز پیش تولید فیلم کوتاه «الشخور» به نویسندگى و کارگردانى راما نامى و تهیه کنندگى محسن 

سعیدى طى روزهاى اخیر، مهدى کوشکى به عنوان اولین بازیگر این پروژه معرفى شد.

فیلمبردارى «الشخور» قرار است طى روزهاى آینده توسط مهرشاد صیف در تهران آغاز شود.

راما نامى پیش از این فیلم کوتاه «بنفش» را کارگردانى کرده که آماده حضور در جشنواره هاى داخلى 
و خارجى است.

تاکنون حضور سید مهدى نریمانى مدیر تولید، مهیار شیروانى مشاور کارگردان، صالح صارمى دستیار 

یک کارگردان و برنامه ریز، مهرشاد صیف مدیر تصویربردارى، نوید فرح مرزى طراح گریم و صادق 
مفرد مدیر هنرى در این پروژه قطعى شده است.

مهدى کوشکى اولین بازیگر «الشخور» شد

رمان «پرده؛ آخریــن پرونده هرکول پوآرو» نوشــته آگاتا 
کریستى به تازگى با ترجمه فرشته شایان توسط نشر ماهى 
منتشر و راهى بازار نشر شده است. نسخه اصلى این ترجمه 

سال 1975 منتشر شده است.
این رمان، اوایل دهه چهل میالدى در بحبوحه جنگ جهانى 
دوم نوشته شده و آخرین رمان از مجموعه پلیسى پوآرو است. 
آگاتا کریستى تمایل داشت کتاب پس از مرگش چاپ شود. 
به همین دلیل آن را بیش از 30 ســال نگه داشــت و منتشر 
نکرد. اما تغییر عقیده داد و کتاب را به ناشر سپرد که این اتفاق 

مربوط به 3 ماه پیش از مرگ اوست.
این داســتان همان طور که از نامش مشخص است، درباره 
آخرین پرونده کارآگاه هرکول پوآرو است؛ هنگامى که او فلج 
شده و روى صندلى چرخ دار مسیر پرونده را دنبال مى کند. 
او در این وضعیت هم همچنان از ســلول هاى خاکســترى 
مغزش استفاده مى کند. شخصیت پوآرو در این داستان، قاتل 
زنجیره اى را مى شناســد اما معرفى اش نمى کند. او تالش 
نمى کند قاتل را به دام بیاندازد بلکه سعى مى کند از قتل بعدى 
جلوگیرى کند. پوآرو در این داستان، با قاتلى روبروست که 
نمى کشــد بلکه انگیزه قتل را در انسان هاى دیگر به وجود 

مى آورد تا راه ارتکاب قتل را خودشان طى کنند...
این رمان، 19 فصل و یک پى نوشــت دارد و با 248 صفحه، 
شــمارگان 1500 نســخه و قیمت 50 هزار تومان منتشر 

شده است.

آخرین پرونده «هرکول پوآرو» 
در بازار نشر عرضه شد

چندى پیش خبرى منتشر شدکه تام هنکس انتخاب 
اول  براى فیلم «بزرگ» نبود.در این فیلم کمدى فانتزى 
تام هنکس نقش جاش بسکین را ایفا مى کند، یک پسر 
جوان که آرزو مى کند بزرگ شــود و یک روز صبح از 
خواب برمى خیزد و مى بیند، به یک مرد تبدیل شــده. 
این خبر را الیزابت پرکینز بازیگر مقابل تام هنکس در 
مصاحبه با اندى کوهن در ماه آوریــل بیان کرده بود. 
رابرت دنیرو خبر را تایید کرد که او قرار بود نقش جاش 

بسکین را بازى کند.
در مصاحبه با جیمى فالون ، رابرت دنیرو نه تنها این خبر 
را تایید کرد بلکه در مورد بازى خود در «پدرخوانده» اثر 
فرنسیس فورد کاپوال توضیح داد. او گفت که براى نقش 
سانى کورلئونه تست داد، نقشى که به جیمز کان رسید.

دنیرو گفت:«همه نقش مایکل را مى خواستند. اما همه 
 مى دانستند آل (پاچینو) قرار اســت بازیگر نقش باشد. 
فرانســیس ال را مى خواســت. من هم نقش سانى را 
مى خواستم و فیلمنامه را خوانده بودم. اما فکر مى کنم 
فرانسیس براى سانى هم جیمى کان را مى خواست. اما 

به من اجازه دادند که این نقش را بخوانم.»
دنیرو در نهایت نقش ویتو کورلئونه را در «پدرخوانده2» 

ایفا کرد و بخاطر این نقش جایزه اسکار گرفت.

«رابرت دنیرو»:
براى نقش «سانى 
کورلئونه» تست دادم

طبق برنامه ریزى هاى انجام شــده، فصل چهارم مجموعه تلویزیونى 
«نون خ» به کارگردانى «سعید آقاخانى» براى پخش در نوروز 1401 

ساخته مى شود.
بنا بر این گزارش، پیش تولید فصل چهارم آغاز شــده و به زودى کار 

تولید سریال نیز آغاز خواهد شد.
مهدى فرجى تهیه کننده ســریال "نون خ" چنــدى پیش در الیو 
اینستاگرامى درباره ســاخت فصل چهارم صحبت کرد و گفت: به 
زودى قرار است نشستى داشته باشیم و مذاکراتى بین شبکه و گروه 
سازنده، بنده و آقاى آقاخانى و نویسنده برگزار شود و پیشنهادها 
مطرح شود. به تصمیمى برسیم و خیلى امیدواریم که این اتفاق 
امسال بیفتد. اما این اطمینان را مى دهم که فصل بعدى حتمًا 

ساخته خواهد شد.
پیگیرى ها از مهدى فرجى نشان مى دهد در حال فراهم کردن 
مقدمات کارند. جلسه اى قرار است براى تولید فصل چهارم 
برگزار شــود که نگارش فیلمنامه، داستان و جزئیات دیگر 
تولید در آن جلسه مشخص خواهد شــد. او همچنین در 
گفت وگویى اعالم کرد که هنوز پیش تولیدى شروع نشده 

و فیلمنامه اى هم به نگارش درآمده است. 
او همچنین تأکید کرد که ان شاءا... با آماده شدن شرایط 
تولید این سریال، "نون  خ4" براى نوروز 1401 ساخته 
شــود. البته هنوز کارى نکرده ایم و باید فرآیند ادارى 
مربوط به سریال طى شود و بعد حتماً آغاز پیش تولید و 

دیگر جزئیات تولید را رسانه اى خواهیم کرد. 
فرجى در پاسخ به این سؤال که مى توانید پیش بینى 
براى شــروع پیش تولید و تولید ســریال داشته 
باشید، خاطرنشان کرد: همه چیز بستگى به آماده 
شــدن مقدمات کار دارد و باید ببینیم به چه 
نتیجه اى در این جلســات خواهیم رسید. 
واقعًا نمى توانم زمان قطعى براى شروع 
تولید بدهم اما شاید زودتر از فصل پاییز، 

پیش تولید را آغاز کردیم.
ســعید آقاخانى، على صادقى، شــقایق 
دهقان، ســیروس میمنت، سیدعلى 
صالحى، پاشا جمالى، یدا... شادمانى، 
ندا قاسمى، نســرین مرادى، هدیه 
بازونــد، شــیدا یوســفى، صهبا 
شــرافتى، هدى اســتوارى، آتنا 
مهیارى، کاظم نوربخش، ماشاا... 
وروایى، سیروس سپهرى، یوسف 
کرمى، رضا رشیدى، سیدحسین 
موسوى، ســیروس حسینى فر، 
على اخوان، افشین ملکى، نارین 
ایوبى، شــقایق فتاحى، مرتضى 
رستمى بازیگران سریال «نون. 

خ» هستند.

فصل چهارم «نون. خ» هم  
ساخته مى شود

آتش تقى پور، بازیگر ســینما و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: در حال حاضر براى سفرى چند روزه به مشهد آمده ام، این سفر براى 
تهیه نماهنگى براى صدا و سیما است که یکى از صحنه هاى آن در حرم «امام رضا 

(ع)» تصویربردارى مى شود.
وى در همین راستا ابراز کرد: غیر از آن در اسفندماه سال گذشته مشغول بازى در فیلمى 
با نام «آهوى من مارال» بودم که به دلیل مبتال شدن چند نفرى از عوامل پشت صحنه 
به ویروس کرونا این پروژه متوقف مانده است و منتظر هستیم که با بهبود افراد و شرایط 
مناسب به سر کار برگردیم. «آهوى من مارال» سریال نمایش خانگى به کارگردانى 

مهرداد غفارزاده است که داستان آن درباره دوره قاجار و ناصرالدین شاه است.
تقى پور با اشاره به اینکه «آهوى من مارال» اولین تجربه بازى وى در شبکه نمایش 
خانگى است، اظهار کرد: در این سریال با بازیگران و عوامل حرفه اى و خوبى همکارى 
داشتم که امیدوارم هرچه زودتر فیلمبردارى آن آغاز شود و در ادامه مشکلى پیش نیاید. 
در این شــرایط باید خودمان را با وضعیت به وجود آمــده هماهنگ کرده و با رعایت 

پرتکل هاى بهداشتى از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا جلوگیرى کنیم.

آتش تقى پور: «آهوى من مارال» 
فعالً متوقف است

بهروز مفید تهیه کننده سریال «بیگانه اى با من است» از ساخته نشدن فصل سوم این مجموعه 
و علت آن خبر داد. اوایل اســفندماه سال گذشته بود که در نشســت خبرى عوامل و بازیگران 

«بیگانه اى با من است» صحبت هایى از احتمال ساخت فصل ســوم این سریال تلویزیونى به 
تهیه کنندگى بهروز مفید شد. حال پس از گذشت نزدیک به 4 ماه از انتشار این خبر بهروز مفید 
تهیه کننده پروژه مى گوید: گمانه زنى هایى براى ساخت فصل سوم وجود داشت اما قرار نیست 

ادامه این سریال ساخته شود. 
به گفته این تهیه کننده، به ساخت فصل سوم «بیگانه اى با من است» فکر شد اما به دلیل آماده 
نبودن زمینه هاى ساخت مانند قصه اى براى پرداخت به آن، این پروژه کنار گذاشته و منتفى شد. 
او در پایان درباره علت این تصمیم بیان کرد: فاصله خیلى زیادى بین کار اتفاق افتاد و از ابتدا نیز 
ساخت ادامه آن پیش بینى نشده بود به همین دلیل نویسنده نیز قصه و طرحى براى فصل جدید 

در ذهن نداشت.
پیش از این 2 فصل از این سریال روانه آنتن شد که آرش معیریان کارگردانى فصل 2 و احمد امینى 

کارگردانى فصل یک این سریال را به عهده داشتند.
از بازیگران فصل اول این سریال مى توان به شبنم قلى خانى، پژمان بازغى، پوراندخت مهیمن، 
مهران رجبى، میالد میرزایى، پرویز پورحسینى، نگار عابدى، ایوب آقاخانى، سوگل طهماسبى، 
دنیا مدنى، شیوا ابراهیمى، نسرین بابایى، لیلى فرهادپور، فرهاد شهریزى، فریبا ترکاشوند، مهرداد 

ضیایى، امیریل ارجمند، مهدى فقیه، ونوس کانلى و ...  اشاره کرد.

ساخت فصل 3 «بیگانه اى با من است» 
منتفى شد

مهسا بهادرى / خبرآنالین
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جانشین احتمالى وحید امیرى در ترکیب تیم ملى، مى تواند نقش بسیار مهمى در بازى حیاتى تیم ملى مقابل عراق داشته باشد.
مهدى ترابى یکى از تعویض هاى تاثیرگذار اســکوچیچ بود. او در بازى با هنگ کنگ و روى گل سوم تیم ملى، لقمه را براى کریم 

انصارى فرد آماده کرد و جلوى بحرین هم وقتى به میدان آمد، مجددا روى گل سوم تیم ملى رد پاى او دیده شد و با گرفتن توپ از مدافع 
بحرین، توپ را به نوراللهى سپرد تا او طارمى را در موقعیت گلزنى قرار دهد.

ترابى که در بازگشت به پرسپولیس، خیلى زود تبدیل به یکى از کلیدى ترین – اگر نگوییم کلیدى ترین بازیکنان تیم یحیى گل محمدى 
شده است و در لیگ قهرمانان نمایش بسیار خوبى داشت، در تیم دراگان اسکوچیچ هم مى تواند با استفاده از تکنیک باالیش و همچنین 

قدرت پاسورى مثال زدنى اش شب سختى را براى مدافعان عراقى رقم بزند.
در صورتى که ترابى جلوى عراق به میدان برود – که احتمالش بســیار باالســت –مى تواند به خوبى از ســد مدافعان حریف عبور 
کند و براى خودش و مهاجمان تیم ملى موقعیت درســت کند تا تیم ملى با پیروزى در آن بازى، به عنوان صدرنشــین راهى مرحله

 بعدى شود.

مهاجم ذوب آهن:

بازیکن ذوب آهن گفت: درســت است که کار ما سخت 
است اما سقوط اصًال به تیم بزرگ و با اصالت ما نمى آید.

پیمان رنجبرى در خصوص شــرایط ذوب آهن گفت: 
بعد از آخرین بازى لیگ قبل از تعطیالت که متاســفانه 
با باخت ما به اتمام رسید تمرینات بسیار خوبى را انجام 
دادیم و در تورنمنت ســه جانبه که در مشهد با تیم هاى 
با کیفیت گل گهر و پدیده برگزار شــده شرکت کردیم 
که فکر مى کنم از نظر حفظ آمادگى بســیار به ما کمک 

خواهد کرد.
مهاجم گاندوها در خصوص عدم نتیجه گیرى ذوب آهن 

در بازى هاى اخیر عنوان کرد: بایــد به ما حق داد ما دو 
بازى خارج از خانه سنگین با استقالل در حذفى و گل گهر 
در لیگ داشتیم و در دیدار با پرسپولیس هم جلو افتادیم 
و در نهایت با اختالف یک گل باختیم ولى خوشبختانه 
اکثر 7 بازى باقیمانده خانگى است و ما اگر کمى تمرکز 

کنیم مى توانیم حداکثر امتیازات را جمع کنیم.
وى در پاسخ به اینکه ذوب آهن در لیگ مى ماند یا خیر 
گفت: درست است که کار ما سخت است اما سقوط اصًال 
به تیم بزرگ و با اصالت ما نمى آید و قطعًا در بازى هاى 
آینده هواداران ذوب آهن را خوشحال خواهیم کرد. واقعًا 

اگر فوتبال 90 دقیقه بود ذوب آهن االن جزو 6 تیم اول 
بود چون در خیلى از بازى ها ما در دقایق پایانى به تساوى 
یا شکست رسیده ایم و به معناى واقعى بدشانسى آوردیم 

ولى یکجا این بدشانسى ها باید تمام شود.
رنجبرى در پایان در مورد پرونده بازى ســایپا و پیکان 
افزود: من خیلى به قوانین واقف نیســتم ولى ان شاءا... 
فدراسیون و کمیته اســتیناف یک راى عادالنه بدهند 
چیزى که به ضرر هیچ  تیمى بــه خصوص تیمى که در 
جریان بازى زحمت کشیده متضرر نشود و اگر غیر از این 

باشد جالب نیست.

سقوط از لیگ برتر 
به اصالت تیم ما نمى آید

از نگاه مدافع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، سپاهان در رقابت با 
پرسپولیس براى دستیابى به عنوان قهرمانى لیگ برتر از شانس 

بیشترى برخوردار است.
محمد طیبى با اشاره به رقابت سپاهان و پرسپولیس براى کسب 
عنوان قهرمانى لیگ برتر تصریح کرد: من در سپاهان بازى کردم 
و مى دانم که چه فضایى در این باشــگاه وجود دارد. همه چیز در 
ســپاهان به شــکل حرفه اى جلو مى رود و آنها همه فاکتورها را 
براى قهرمانى دارند. پرســپولیس هم تیم خوبى اســت، ولى من 
سپاهان را شانس اول مى دانم و حسم مى گوید که این تیم قهرمان 

خواهد شد.

زنیت پس از 2 سال سردار را 
به قطر مى فروشد

شانس قهرمانى سپاهان 
بیشتر است

لبنان على رغم زدن 2 گل برابر ترکمنســتان شکست خورد و 10 
امتیازى باقى ماند. یکى از لحظات زیباى این دیدار گل مسى گونه 
ربیع عطایا بازیکن تکنیکى لبنان و ســتاره سابق ذوب آهن بود که 
با دریبل چند بازیکن ترکمن در دقیقه 73 با ضربه اى دقیق به ثمر 

رسید.
نیمه نخست این دیدار با تساوى بدون گل به پایان رسید تا امیدها 
براى لبنانى ها باقى بماند تا بتوانند با کلین شیت و زدن یک گل جشن 
صعود بگیرند اما داســتان طور دیگرى رقم خورد و ظفر باباجانوف 

موفق شد در دقیقه 60 اولین گل بازى را براى ترکمنستان بزند.
13 دقیقه بعد ربیع عطایا بازیکن تکنیکى لبنان موفق شد تا با دریبل 
چند بازیکن ترکمن و ضربه دقیق نهایى یک گل مسى گونه بزند و 
بازى را به تساوى کشاند. دو دقیقه بعد سعد با شوتى از راه دور براى 
بار دوم دروازه ترکمنستان را باز کرد تا شادى به اردوى لبنان بازگردد. 
در حالى که بازى مى رفت با همین نتیجه به پایان برسد اما آناگوئیلف 
موفق شد تا بازى را در دقیقه 86 به تساوى بکشاند و یک دقیقه بعد 
منصور مورد بد موقع ترین کارت قرمز فوتبالش را گرفت و تیمش 
را ده نفره کرد تا ترکمنستان که نیازى به این برد نداشت براى اعاده 
حیثیت خود دست به حمله بزند و در دومین دقیقه وقت اضافه توسط 

اولتیمات به گل برترى برسد و بازى را پیروز شود.
لبنان اما هنوز شانس براى صعود دارد و آنها در دیدار پایانى باید برابر 
کره جنوبى میزبان گروه برنده شــوند که کار بسیار سختى است اما 
ترکمنستان موفق شد تا یک هدیه به تیم هاى مدعى براى صعود به 

عنوان تیم دوم در گروه هاى دیگر بدهد.

بهرنگ علوى بازیگــر مطرح ســینما و تلویزیون ایــران در پى 
انتشــار توییتى علیه نمایش حاج صفى در بازى بحرین مورد حمله 

سپاهانى هاى متعصب قرار گرفت.
علوى که به عنوان یک پرسپولیســى افراطى شــناخته مى شود و 
هیچگاه عالقه خود را به این باشگاه پنهان نکرده، با انتشار توییتى 
پس از پایان مسابقه، احسان حاج صفى را یار دروازهم تیم فوتبال 
بحرین عنوان کــرد و موجى ایجاد کرد که هنوز هم حواشــى آن 

ادامه دارد.
بالفاصله پس از انتشــار این توییت، سپاهانى ها شروع به واکنش 
به آن کردند. برخى هواداران ســپاهان، براى پاسخ به این هنرمنِد 
پرسپولیســى، روِش رفتارِى مقابله به مثل را برگزیدند و شروع به 
تخریب پرسپولیسى هاى تیم ملى کردند تا چند قطبى ایجاد شده در 
فضاى مجازى پس از پیروزى تیم ملى، میان دو باشگاه پرسپولیس 
و ســپاهان همانند رقابتى که در لیگ برتر دارند، شدیدتر از سایر 

تیم ها و با نفرت پراکنى بیشترى دنبال شود.
موج واکنش ها به این توییت آنقدر زیاد شــده که تقریبًا مى توان 
گفت تمامى بازیکنان و مربیان فعلى تیم فوتبال سپاهان با انتشار 
پســت هایى به حمایت از کاپیتان تیمشــان در فضــاى مجازى 
پرداخته اند؛ حتى دانیال اسماعیلى فر و پیام نیازمند که در کنار سایر 
ملى پوشان و حاج صفى در اردوى تیم ملى حضور دارند هم از این 
ماجرا مستثنى نشده اند. حتى کاپیتان تیم ملى هم به هجمه هایى 
که علیه او ایجاد شده، با انتشار دو عکس با بازوبند کاپیتانى تیم ملى 
واکنش نشان داد، تا نشــان دهد به هیچ وجه از فضایى که علیه او 

ایجاد شده رضایت ندارد.
اما حاال این بازیگر به دلیل موِج زیاد مخالفت ها، با انتشــار توییت 
دیگرى به هجمه هایى که علیه او ایجاد شده، پاسخ داده است. او 
البته از موضع خود کوتاه نیامده و در توضیح توییت اولش نوشته که 
نقد و تشویق از هم جدا نیســتند و خودش را به طور کامل از نگاه 
رنگى به تیم ملى مبرا کرده تا حواشــى این توییت همچنان ادامه 

دار باشد.

آخرین وضعیت مصدومان تیم فوتبال سپاهان اصفهان اعالم شد.
تیم فوتبال ســپاهان اصفهان که تمرینات خــودش را در منطقه 
کردان کرج پیگیرى مى کند، در دیدارى دوستانه به مصاف مس 

رفسنجان رفت.
امید نورافکن و محمدرضا خلعتبرى که دچار مصدومیت شده بودند، 
با پشت سر گذاشتن دوران درمانى اکنون در تمرینات گروهى حضور 
دارند و به همراه سایر نفرات برنامه هاى تیمى را مرور مى کنند. بر 
اساس آخرین تست کرونا که یک روز پیش از برپایى اردوى کردان 
از اعضاى سپاهان گرفته شد، هیچ مورد مثبتى در جمع زردپوشان 
حضور ندارد. کاروان سپاهان پس از بازى مقابل شاگردان محمد 

ربیعى، از تهران به اصفهان بر مى گردد.

اعالم آخرین وضعیت 
مصدومان سپاهان

چگونه گل مسى گونه ستاره 
سابق ذوب آهن پرپر شد؟

واکنش سپاهانى ها 
به توییت جنجالى 
بازیگر پرسپولیسى

خداداد: سخت ترین بازى ما برابر عراق است
خداداد عزیزى در خصوص بازى هاى تیم ملى در مقدماتى 
جام جهانى و اهمیت صعود از این گروه گفت: مگر قرار است 
تیم ملى ایران از گروه اولیه در مسیر سخت راهیابى به جام 
جهانى صعود نکند؟ گزارشگر بازى و بعد از آن مفسر طورى 
درباره اهمیت پیروزى برابر بحریــن مى گفتند که انگار با 
همین یک برد مستقیم راهى جام جهانى مى شویم در حالى 
که هنوز بازى هاى سخت ما براى رسیدن به جام جهانى از 
راه نرسیده اند و بعد از صعود از این گروه تازه باید با تیم هاى 

درجه یک آسیا رقابت کنیم.
وى افزود: در این گروه سخت ترین بازى ما برابر تیم عراق 
خواهد بود که شــباهت هاى فوتبالش به ما زیاد اســت و 
بازیکنان این تیــم فیزیکى بازى کرده و آمــار دوندگى و 
جنگندگى باالیى دارنــد. با توجه به نفراتــى که در اختیار 

تیم ملى هســتند این انتظار وجود دارد کــه برابر عراق به 
پیروزى برسیم.

عزیزى درباره نقطه ضعف تیم ملى گفت: فعًال نمى توانیم 
بگوییم نقطه ضعف خیلــى بزرگى داریم چــون از زمان 
کارلوس کى روش سیســتم دفاعى خوبى داریم و در خط 

حمله هم با داشــتن بازیکنان با کیفیت زیاد با مشکل 
خاصى مواجه نیســتیم ولى توجه داشــته باشید در 
همین بازى بــا بحرین زمانى که هنــوز گل نزده 

بودیم بیرانونــد یک موقعیت بســیار خطرناك 
حریف را مهار کرد وگرنه کارمان بسیار سخت 

مى شد آنها مى رفتند ســراغ دفاع فشرده و 
وقت کشى و کًال تمرکز تیم ما را به هم 

مى زدند.

مدیر برنامه مشــهور فوتبال روســیه معتقد اســت باشــگاه زنیت 
سن پترزبورگ مى تواند به راحتى مهاجم ایرانى اش را حفظ کند.

«تیمور گورتســیکا» درباره ســردار آزمون که این روزها مورد توجه 
برخى تیم هاى اروپایى قرار گرفته، گفت: فکر نمى کنم باشگاه زنیت در 
جستجوى بازیکنى به جاى سردار آزمون باشد. پست این بازیکن بسیار 
گرانقیمت است و جذب بازیکن جایگزین آسان نیست. بازیکنى که در 

طول فصل بتواند بیشتر از 15 گل بزند گران است.
این مدیر برنامه مشهور فوتبال روســیه افزود: زنیت با توجه به داشتن 
منابع مالى مى تواند سردار آزمون را به ماندن متقاعد کند. کافى است سه 
میلیون یورو دستمزد سالیانه به او بپردازند و مى ماند. در دیگر لیگ هاى 
اروپایى آزمون نمى تواند بیشتر از 1/5میلیون یورو دستمزد بگیرد. آیا 
چنین بازیکنى مى خواهد از نظر مالى تنزل کنــد؟ فکر نمى کنم. اگر 
باشگاه برجسته اى در اروپا بود که حاضر به پرداخت چنین دستمزدى 
به آزمون مى شد بدون شک مذاکره اى میان طرفین صورت مى گرفت. 
موضوع مهم این است که چنین پیشنهادى وجود ندارد. اگر این چنین 

بود بدون تردید با درخواست مدیر برنامه اش زنیت را ترك مى کرد.
تیمور گورتسیکا سپس اظهار کرد: لیگ برتر روسیه جایى براى خرید 
بازیکنان گرانقیمت نیست. چنین بازیکنانى در صورت خریده شدن با 
قیمت زیادى همیشه مشکل سازگارى با تیم جدیدشان دارند. حتى در 
مورد پیشنهاد سویا به آزمون اطمینان ندارم. باشگاه ابتدا باید بازیکنى 
را بفروشد و سپس آزمون را بخرد. 
آزمون به سنى نزدیک مى شود 
که مى توانند او را پس از دو سال 
به قطر بفروشند. به نظرم آزمون 
براى زنیت یک بازیکن بســیار 

باکیفیت محسوب مى شود.

برنامه ترابى براى مدافعان عراق

عراق است
ر وجود دارد کــه برابر عراق به 

 تیم ملى گفت: فعًال نمى توانیم 
از زمان داریم چــون ى بزرگى

تم دفاعى خوبى داریم و در خط 
نان با کیفیت زیاد با مشکل 

ى توجه داشــته باشید در 
انى که هنــوز گل نزده 

یت بســیار خطرناك 
کارمان بسیار سخت 

فشرده و غ دفاع
م ما را به هم 

شد.
ى کریم 

وپ از مدافع 

ل محمدى 
 همچنین 

ریف عبور 
هى مرحله

ى زی ب ی ب ب ب رم ن ی ونون زز ب وی ه پی ور
بفروشد و سپس آزمون را بخرد.  را
به سنى نزدیک مى شود  آزآزممون
ککه مى توانند او را پس از دو سال 
به قطر بفروشند. به نظرم آزمون 
بســیار براى زنیت یک بازیکن

باکیفیت محسوب مى شود.

یک روزنامه قطرى مدعى شد که استراماچونى در آستانه عقد قرارداد 
با الغرافه است و این باشگاه قصد دارد که 

قائدى را هم جذب کند.
آندره آ استراماچونى گزینه اصلى هدایت الغرافه 
است و سران باشگاه الغرافه با این مربى ایتالیایى به توافق 

رسیده اند.
گفته مى شود قرار است که سرمربى پیشین تیم هاى استقالل و اینتر به زودى 

راهى قطر شود تا قرارداد خود را رسمى کند. 
روزنامه الراى همچنین نوشت که باشگاه الغرافه قصد دارد مهدى 
قائدى، مهاجم استقالل را به عنوان بازیکن آسیایى خود معرفى 

کند و به دنبال جذب این بازیکن در تابستان است.

استراماچونى با ستاره استقالل در راه یک تیم قطرى

آندره آ استر
است و سران باشگاه

رسیده اند.
گفته مى شود قرار است که سرمربى پیشین تی
راهى قطر شود تا قرارداد خود را رسمى کند.
روزنامه الراى همچنین نوشت که باشگاه الغ
قائدى، مهاجم استقاللرا به عنوانبازیکن
کند و به دنبال جذب این بازیکن در تابستانا

استراماچونى با ستار
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سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: به علت تاخیر 
در رسیدن واکسن کرونا، واکسیناسیون گروه هاى سنى با 
وقفه مواجه شده اما به محض رسیدن واکسن این برنامه 
تکمیل خواهد شــد و تا نیمه تیرماه واکسیناسیون همه 

افراد باالى 60 سال تمام مى شود.
علیرضا رئیسى افزود: فاز یک واکسیناسیون کرونا براى 
کادر بهداشتى و درمانى تمام شده اســت، بعد از آن فاز 
دوم واکسیناسیون براى گروه هاى سنى باالى 80 سال، 
باالى 75 سال و در مرحله بعد باالى 70 سال شروع شده 
و اکنون در مرحله تکمیل واکسیناسیون افراد باالى 70 

سال هستیم.

وى ادامه داد: با توجه به تأخیرى که در رسیدن محموله 
جدید واکسن پیش آمده فعال واکسیناسیون افراد 65 سال 
به باال را شروع نکرده ایم اما به محض رسیدن واکسن که 
زمان آن دور نیست واکسیناسیون گروه هاى سنى باالى 

60 سال تکمیل مى شود.
رئیسى افزود: بعد از اتمام واکسیناسیون گروه هاى سنى 
باالى 60 ســال وارد فاز واکسیناســیون گروه هاى پر 
خطر و مشاغل پر خطر مى شویم و با توجه به تولید انبوه

 واکســن هاى داخلــى امیدواریــم تا نیمــه دى ماه 
واکسیناســیون دوز اول همه گروه هدف واکسیناسیون 

را انجام دهیم.

دبیر قرارگاه عملیاتى ستاد ملى مبارزه با بیمارى کرونا از 
اعمال جریمه 200 هزار تومانى براى 74هزار و 453 نفر از 
دارندگان وسایط نقلیه که قرنطینه را نقض کرده اند خبر داد.

بابک دین پرست با ارائه گزارشى از آخرین وضعیت برخورد 
قانونى با ناقضین قرنطینه تــا 15 خردادماه گفت: تعداد

 2 میلیون و 85 هــزار مورد نقض قرنطینه (با احتســاب 
موارد تکرارى) صورت پذیرفته که معادل 22 درصد از کل 

مبتالیان به بیمارى کرونا هستند.
وى افزود: لیست اسامى تعداد 208 هزار و 760 نفر مبتالء 
به ویروس کرونا که نقض شــرایط قرنطینه از سوى آنها 
تا اواسط اردیبهشت ماه، توســط وزارت بهداشت قطعى 

شناخته شــده اســت، براى اعمال جریمه به ناجا اعالم 
شده است.

دین پرست با اشــاره به اعمال جریمه 200 هزار تومانى 
براى 74 هزار و 453 نفراز ناقضین قرنطینه توســط ناجا، 
براى دارندگان وسائط نقلیه، از ارجاع نحوه اعمال جریمه 
مابقى 134 هزار نفر ناقضین قرنطینه که فاقد وسیله نقلیه 
شخصى هستند، به کمیته امنیتى، اجتماعى و انتظامى خبر 
داد.وى تصریح کرد: استان هاى تهران با بیش از 71 هزار 
و 282 مورد نقض قرنطینه، اصفهان با 27  هزار و 305مورد 
و خوزستان با 23 هزار و 186بیشترین موارد نقض قرنطینه 

را به خود اختصاص داده اند.

واکسیناسیون افراد 
باالى 60 سال تا نیمه تیر ماه 

ثبت 27 هزار مورد نقض 
قرنطینه در اصفهان

70 هزار داوطلب
 واکسینه مى شوند

در فاصلـه کمتـر از دو مـاه  مانـده تـا   مهر |
 بازى هاى المپیک و در شـرایطى که ژاپن نسـبت به 
دیگر کشـورها در اجـراى طرح واکسیناسـیون عقب 
اسـت، طرح واکسیناسـیون ویژه داوطلبـان ثبت نام 
شـده بازى هاى 2020 شـامل المپیـک و پارالمپیک 
مطرح شده و واکسیناسـیون حدود 70 هزار داوطلب 
براى ایـن دو رویداد در دسـتور کار قرار گرفته اسـت. 
طرح واکسیناسیون داوطلبان بازى هاى 2020 توکیو 
در شرایطى مطرح شده که پیش از این 10 هزار نفر از 
70 هزار نفرى که قرار بود داوطلبانه در بازى ها حضور 
داشـته باشـند به دلیل نگرانى از ویروس کرونا اعالم 

انصراف کردند. 

مدارس باید حضورى شود
وزیر آموزش و پـرورش با بیـان اینکه    مهر |
معلمان واکسن کرونا دریافت مى کنند، گفت: معلم و 
مدرسه جایگزین ندارد و قطعًا باید به سمت حضورى 
بودن مدارس برویم. محسـن حاجـى میرزایى افزود: 
وزارت بهداشت اعالم کرده که در مردادماه امسال قرار 
است معلمین را واکسینه کنند که قطعاً با واکسیناسیون 
معلمیـن، بازگشـایى مـدارس بـه صـورت حضورى 
مى تواند انجام شود. وى گفت: براى دانش آموزان زیر 
18 سال در هیچ کجاى دنیا واکسن توصیه نمى شود 
اگر زمانى بـه این جمع بندى برسـند، ایـن کار انجام 

خواهد شد.

امید براى سالمندان
  ایرنا | با توجه به مطالعاتى که از ابتداى پاندمى 
کرونا در سراسر جهان صورت گرفت، افراد سالمند در 
برابر این بیمارى آسیب پذیرى بیشترى دارند. محققان 
کلینیـک مایو احتمـال دادند کـه این آسـیب پذیرى 
ناشـى از تجمع همین سـلول هاى پیر در بدن باشد و 
به همین دلیل شروع به آزمایش داروى سنولیتیک در 
موش هاى سـالمند کردند و دریافتند این دارو مرگ و 
میر ناشى از کرونا را در آن ها کاهش مى دهد. محققان 

امیدوارند این روش در انسان نیز پاسخگو باشد.

پایان موج چهارم
 قابل پیش بینى نیست

معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکى    مهر |
تهران با اشـاره به اینکه پیـک چهارم در حـال نزول 
است، گفت: آمارها نشان مى دهد پیک چهارم هنوز به 
پایین ترین نقطه نرسیده که بخواهیم بگوییم در حال 
اتمام است. سید فرشـاد عالمه با تاکید بر اینکه پیک 
دوم هنوز کامل تمام نشـده بود که پیک سوم بر روى 
آن سـوار شـد گفت: پیک چهارم در حال پایین آمدن 
اسـت اما هنوز به میزان قبل پیک نرسیده ایم و اینکه 
بگوییم پیک بعدى روى آن سوار مى شود یا خیر و این 

را نمى توان پیش بینى کرد.

ثبت 2 مورد جزئى 
عوارض واکسن 

  ایرنا | رئیس دانشکده علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى مراغه با اشاره به اینکه حدود 16 هزار 
و 500 دوز واکسـن کرونا به گروه هـاى هدف تزریق 
شـده، گفت: تاکنـون تنها 2 مـورد جزئـى از عوارض 
واکسـن کرونا در شهرسـتان ثبت شده اسـت. اصغر 
تنومند گفت: این افراد پس از بسترى موقت، ترخیص 

شده اند و در سالمت کامل هستند.

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ خانه و باغچه پالك ثبتى شماره : 
8795 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 11355 در صفحه 151دفتر 
221 امالك به نام کیومرث بدیعى صادر و تســلیم گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 32001296 – 1400/3/10  به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 20799 - 1400/3/5 به گواهى دفترخانه 51 
اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 

یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد .م الف: 1144766 - ذبیح اله فدائى اردستانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان /3/127

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008000808 – تاریخ ارسال نامه: 1400/03/17 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 14983 فرعى از 
2- اصلى که در دفتر 594 صفحه 31 بنام محمدرضا گالبى ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008003637 – 1400/3/10 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 8475 – 1400/3/4 
به گواهى دفترخانه شماره 393 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابه جائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده 

لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1147234 – سید اسداله موسوى -

 مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /3/129

نگران دوز دوم نباشید

رییس سازمان غذا و دارو در پاسخ به برخى ابراز نگرانى ها 
درباره نبود واکسن براى تزریق دوز دوم در برخى دریافت 
کنندگان واکســن، گفت: هیچ هموطنى نیست که دوز 
اول واکسن را دریافت کرده باشد و زمان دریافت دوز دوم 
واکسنش گذشته باشد. واکسن از مبادى داخلى و خارجى 

تامین خواهد شد.
دکتر محمدرضا شانه ساز گفت: اطمینان مى دهم به مردم 
عزیز که در تامین و تدارك واکسن به سرعت اقدام خواهد 
شد و همانطور که قول داده بودیم از اواخر دهه آخر خرداد 
ماه ان شاءا... اولین محموله هاى میلیونى واکسن ایرانى 
کرونا را خواهیم داشت. الزم است عرض کنم که روش 
تولید این واکسن ها در دنیا محدود و ثابت است و پلتفرم 
تولید همه واکسن ها را در داخل داریم و براى دریافت دوز 
دوم هم از منابع وارداتى و هــم از منابع تولید داخل قابل 

تامین و تدارك است.  
وى در پاســخ به این ســوال که آیا افرادى که دوز اول 
واکسن خارجى دریافت کردند، مى توانند براى دوز دوم 
واکســن ایرانى تزریق کنند یا خیر؟ اظهار کرد: یکى از 
واکسن ها که روســى اســت و آن را هم در داخل تولید 
مى کنیم دوز اول و دوم متفاوتى دارد؛ اما سایر واکسن ها 
خیلى تفاوتى با هم ندارند. در عین حال اطمینان مى دهیم 
که حتى اگر نوع وارداتى نباشــد واکســن و روش تولید 

همان است اما از منابع وارداتى تامین خواهیم کرد و مردم 
نباید نگران باشند.

شــانه ســاز درباره فاصله زمانى بیــن دو تزریق افزود:  
واکسن ها بر اساس نوعشان زمان دریافت دوز اول و دوم 
متفاوتى دارند و هیچ هموطنى نیست که زمان تزریق دوز 

دومش گذشته باشد.
شانه ساز درباره مصرف واکسن هاى داخلى تاکید کرد: از 
زمانى که مدارك حداقلى که مطابق استاندارد بین المللى 
باشــد را دریافت کنیم ظرف 24 تا 48 ساعت اعالم نظر 
مى کنیم و امیدواریم هفته جارى با تکمیل مدارك و تایید 
کمیسیون ساخت و ورود، اولین واکسن هاى تولید داخل 

اجازه مصرف داوطلبانه پیدا کند. 
وى گفت: بهتر است دوستان با اطالعات دقیق صحبت 
کنند و با بیان حرف خام مثل اینکه گفتند شــرکت هاى 
خصوصى مى خواهند واکســن بیاورند ولى سازمان غذا 
و دارو نگذاشــته، ذهن مردم را مکدر نکنند. ما حدود 40 
معرفى نامه به شرکت هاى مختلف خصوصى داده ایم و 
هیچ کدام تاکنون نتوانستند واکسن وارد کنند. الزم است 
خود آن عزیزان روشــنگرى مى کردند و مى گفتند على 

رغم صدور مجوزها نتوانستند واکسن بیاورند.
وى افزود: تامین واکسن کرونا کار دولت ها است. بخش 
خصوصى در هیچ کشورى وارد نشده است البته اگر بتوانند 

بیاورند استقبال مى کنیم. سفراى ما هم در کشورهایى که 
کار تولید واکسن در آن ممالک انجام مى شود به ما تذکر 
دادند که صدور معرفى نامه ها دارد تامین و تداوم و قیمت را 
افزایش مى دهد. چون خیلى از شرکت ها مى رفتند و براى 
موفق شدن در واردات واکســن قیمت هاى خیلى باالتر 
نسبت به آنچه در دنیا بود مطرح مى کردند و این امر داشت 
ارزبرى واکسن را به شکل منفى تحت الشعاع قرار مى داد. 
در هر حال ما دست هرکس که بتواند در واردات واکسن 

به ما کمک کند را به گرمى مى فشاریم.
رئیس ســازمان غذا و دارو، گفــت: در مجموع جورى 
صحبت مى شود انگار واکســن گذاشتند و ما نمى خریم. 
در کشورها طرح واکسیناســیون عمومى آغاز شده و با 
وجود اینکه ما با سختى منابع ارزى را منتقل کردیم اما به 
تعهدات خود عمل نکردند اما از روز اول ما پلتفرم طراحى 

واکسن ایرانى را آغاز کردیم.
شــانه ســاز گفت: از هفته جارى اولین واکســن هاى 
تولید داخــل را خواهیم داشــت و از تیر مــاه 3 میلیون 
دوز واکسن  خواهیم داشت و هر ماه این عدد تصاعدى 
باال مى رود و واکســن هاى بیشــتر خواهیم داشت و تا 
پاییز همه گروه هایى کــه باید واکســن دریافت کنند 
نیازشــان بــا تولیــد داخل و بخــش خارجــى تامین 

شود.

اطمینان رئیس سازمان غذا و دارو به تأمین شدن واکسن کافى

تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت وام کرونا

مهلت ثبت نام و پرداخت تســهیالت به متقاضیان 
مشاغل و کسب و کارهاى آسیب دیده از کرونا تا پایان 
شهریورماه تمدید شده و وزارت کار طرح جدیدى را 
براى پرداخت بیمه بیکارى ارائه کرده اســت که به 

محض تصویب اعالم مى شود.
به دنبال گسترش ویروس کرونا و تاثیرگذارى آن بر 
بسیارى از مشاغل و کســب و کارها، مقرر شد بیمه 
بیکارى سه ماه اسفند 1398 و فروردین و اردیبهشت 
1399 به افراد بیکار شــده و کارگران آسیب دیده از 
کرونا پرداخت شود؛ بر این اساس به منظور حمایت 
از صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا، مبلغ 5000 
میلیارد تومان اعتبار از سوى دولت به صندوق بیمه 

بیکارى اختصاص یافت.
وزارت کار با راه اندازى سامانه ثبت درخواست بیمه 
بیکارى از کسانى که در مدت سه ماهه دچار بیکارى و 
توقف فعالیت شده بودند خواست به سامانه اى مراجعه 

و درخواست خود را ثبت کنند.
بر اساس اعالم معاونت اقتصادى ریاست جمهورى، 
سال گذشــته ســتاد ملى کرونا مبلغ 2000 میلیارد 
تومان براى مقررى بیمه بیکارى در نظر گرفته بود 
که پرداخت شد و در سال جدید نیز وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعى طرح جدیدى را براى پرداخت بیمه 
بیکارى ارائه کــرده که در صــورت تصویب اعالم 

خواهد شد.
مطابق آمارهاى سال گذشــته، مقررى ایام بیکارى 
کرونــا در ماه هــاى اســفند 1398 و فروردیــن و 
اردیبهشــت 1399 براى یک میلیون و 82 هزار نفر 
با مســاعدت دولت پرداخت شــد و حدود 90 هزار 
نفر موفق به دریافت بیمه بیکارى ایام کرونا نشــده 
و  منتظر واریز مقررى بودنــد که در آخرین روزهاى 
پایانى سال گذشته، توانستند این مبلغ را دریافت کنند.
وزارت کار آن زمــان اعالم کــرد چنانچه احدى از 
مشموالن هنوز موفق به دریافت بیمه بیکارى ناشى 
از کرونا نشده مى تواند با شماره 2500 تماس گرفته و 

این موضوع را اعالم و پیگیرى کند.

اما در راســتاى حمایت از صاحبان مشاغل و کسب 
و کارها در سال جارى، کارگروه مقابله با پیامدهاى 
اقتصادى کرونا، بسته جامع حمایت هاى اقتصادى 
مالى، بانکى و بیمه اى را در رابطه با مقررات در سال 

1400 طراحى کرده است.
 آنطور که معاون اقتصادى رئیس جمهورى مى گوید: 
با توجه به تبعات اقتصادى همه گیرى ویروس کرونا 
در کشور که باعث شد از مشاغل و کسب و کارها دچار 
آسیب شــوند، در کارگروه اقتصادى براى حمایت از 
کسب و کارهاى آســیب از کرونا تصمیماتى اتخاذ 
و سال گذشــته جمعا 77 هزار میلیارد تومان اعتبار 
به صورت مستقیم و در قالب تسهیالت به خانوارها 

پرداخت شد.
نهاوندیان از پرداخت بدهى مالیاتى کسب و کارها تا 
پایان شهریور ماه بدون محاسبه جریمه دیرکرد خبر 
داد و گفت: کســب و کارهاى آسیب دیده از کرونا تا 
پایان شــهریوماه فرصت دارند بدهى مالیاتى خود را 
بدون محاســبه جریمه دیرکرد پرداخت کنند و همه 
عملیات اجرایى مالیاتى تا پایان دوره مذکور متوقف 

مى شود تا بنگاه ها متضرر نشوند.
وى از تمدیــد مهلت زمانــى ثبت نــام و پرداخت 
تسهیالت کرونایى کســب و کارها تا پایان شهریور 
ماه 1400 خبر داده و توصیه کرده همه کسب وکارها 
در رســته هاى 14 گانه به بانک هــا مراجعه کنند و 
بانک ها نیز تا پایان آبان ماه موظفند تســهیالت را

 بپردازند.
در بحث پرداخت وام حمایتى کرونا یکى از مشکالت 
این بود که برخى کسب و کارهاى آسیب دیده از کرونا 
در این دوران درآمدى نداشتند و تسهیالت دریافت 
کردند و هم اکنون موعد اقســاط آنها رسیده است 
لذا کارگروه اقتصادى براى بازپرداخت اقساط امهال 
چهارماهه در نظر گرفت و بر این اساس بازپرداخت 
چهار قسط نخست تسهیالت بنگاه هاى اقتصادى در 
سال 1400 به پایان دوره انتقال یافت تا چهار قسط 

پس از آخرین قسط پرداخت شود. 

مشکل 50 درصد بازماندگان کووید 19
محققان دریافتند که در ماه هــاى ابتدایى پاندمى 
کووید 19، تقریبا نیمى از بیماران کرونایى ترخیص 
شده از بیمارســتان، تا حدودى با کاهش عملکرد 

روبرو بوده اند.
افرادى که به خاطر ابتالء به کووید 19 بسترى شده 
اند، معموًال نســبت به قبل از بیمارى خود وضعیت 
بســیار وخیمى دارند و این امر بــر اهمیت ارزش 
پیشگیرى از موارد شدید با واکسیناسیون تأکید دارد.
این شــرایط شــامل افرادى اســت که به خاطر 
اختالالت جســمى مانند ضعف عضالنــى نیاز به 
کمک براى راه رفتن یا ســایر فعالیت هاى روزمره، 
اکسیژن خانگى، یا گفتاردرمانى یا رژیم هاى غذایى 
خاص بعد از استفاده از دستگاه تنفسى ونتیالتور، نیاز 

به درمان هاى بیشتر دارند.
به گفته محققان، نتایج این مطالعــه بر یک نکته 
حیاتى تاکید دارد: بســیارى از افراد نجات یافته از 
کووید 19 شدید با روند بهبود طوالنى مدتى روبرو 

هستند.
دکتر «آلیشــیا دانتر»، سرپرســت تیم تحقیق از 
دانشگاه میشیگان، در این باره مى گوید: «با وجود 

گذشت یک سال و نیم از پاندمى کووید 19، بسیارى 
از افراد هنوز فکــر مى کنند که تنهــا عارضه این 

بیمارى، مرگ است.»
وى در ادامه مى افزاید: «افراد جوان تر که خطر مرگ 
در آنها پایین تر است، به اشتباه فکر مى کنند که نباید 

نگران هیچ چیزى باشند.»
بسیارى از مطالعات پیامدهاى طوالنى مدت کووید 
19 از جمله ضعف جســمانى، خستگى عمیق و مه 
مغزى (عــدم تمرکز) را حتى پــس از یک عفونت 

خفیف ثبت کرده اند.
درحالیکه کووید 19 ابتدا بر ریه ها تأثیر مى گذارد اما 
مى تواند به ســایر اعضاى بدن نظیر قلب و مغز هم 

آسیب برساند.
در این مطالعه گزارش پزشکى 288 بیمار کرونایى 
بررسى شد. محققان مشاهده کردند حدود نیمى از 
بیماران (45 درصد) در زمان ترخیص از بیمارستان 
دچار نوعى زوال عملکــردى بودند. یک دلیل این 
است که بیمار بودن موجب کاهش قدرت عضالنى 
و قلب و ظرفیت تنفس که حتى کارهاى روزمره را 

نیز دشوار مى کند، مى شود.

کاهش 20 میلیون نفرى گردشگر در ترکیه
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه اعالم کرد همســایه 
غربى ایران 20 میلیون گردشــگر از برنامه ساالنه خود 

عقب افتاده است.
جالل ابراهیمى اظهار کرد: اقتصاد ترکیه در سال هاى 
گذشــته بخش مهمى از درآمدزایى خود را حول محور 
گردشگرى بنا کرده اما پس از شــیوع کرونا و به دنبال 
کاهش جدى مســافرت ها، اقتصاد این کشور با آسیبى 

جدى مواجه شد.
وى با بیان اینکه ترکیه براى ســال 2021 برنامه ریزى 
کرده بود که پذیراى 50 میلیون توریســت باشد، بیان 
کرد: در حال حاضر ترکیه حتى به 30 میلیون گردشگر نیز 
راضى خواهد بود. در سال 2020 که اوج شیوع کرونا بود، 
تعداد کل گردشگرانى که به ترکیه رفتند تنها حدود 13 
میلیون نفر بودند که این عدد یک سوم سال 2019 بود و 
رکودى جدى را در این زمینه براى ترك ها به ثبت رساند.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه با اشاره به کاهش جدى 
توریست هاى آلمانى و روسى در ترکیه، گفت: تنها از این 

کشورها حدود 15 میلیون توریست در سال هاى قبل به 
ترکیه رفته بودند، اما امــروز این تعداد به پایین ترین حد 
خود رسیده است. در کنار آن کشــورهاى شرق آسیا به 
عنوان رقباى ترکیه در حوزه گردشگرى براى به دست 

آوردن این بازار تالش مى کنند.

ابراهیمى درباره میزان درآمد دولت ترکیه از محل ورود 
گردشگران خارجى نیز توضیح داد: ترکیه در سال 2019 
حدود 45 میلیون گردشــگر خارجى را پذیرایى کرد. اگر 
درآمد میانگین هر توریست را 2000 دالر تخمین بزنیم، 
این کشور در یک سال 90 میلیارد دالر از این حوزه درآمد 
داشت اما در دو سال گذشــته با کاهش تعداد مسافران 
ســقوطى عجیب در درآمدهاى این بخش به دســت 

آمده است.
وى ادامه داد: در ســال 2019 هفت میلیون توریســت 
از روسیه، پنج میلیون توریســت از آلمان و 2/5 میلیون 
توریســت از انگلســتان به ترکیه رفته بودند اما شرایط 
به گونه اى پیش رفته که انگلســتان امسال حتى مجوز 
حضور دو تیم فوتبال این کشور براى حضور در ترکیه را 
نیز صادر نکرد. فعاالن اقتصادى و صاحب نظران ترکیه 
معتقدند اگر در کوتاه مدت راه حلى براى کاهش سفرها 
پیدا نشود، اقتصاد آنها با بحران هاى متعدد رو به رو خواهد 

شد.

روى موج کووید-19
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خطر شدید نگهدارى بطرى آب
 بیرون از یخچال

بررسى هاى یک مطالعه نشــان داد که نگهدارى آب هاى بطرى شده به مدت 30 
روز در دماى خــارج از یخچال مى تواند باعث افزایش ماده شــیمیایى بیس فنول آ 

در آب شود.
«بیس فنول آ» یک ماده شــیمیایى اســت که براى تولید ظروف یک بار مصرف، 
بطرى هاى نگهدارى آب، پوشــش هاى داخلى قوطى هاى کنسرى و تجهیزات 
پزشکى و ... استفاده مى شود. این ماده مى تواند از ظروف بسته بندى مانند بطرى ها و 
قوطى ها جدا شده و وارد ماده غذایى یا آب شود و این آلودگى مى تواند با گذشت زمان 
و افزایش دما بیشتر شود. این ماده شیمیایى مى تواند در بدن نقش برخى هورمون ها 
را تقلید کند و در واکنش هاى شیمیایى بدن شرکت کند. مقدار این ماده در بدن انسان 
پایین است و مى تواند به سرعت از بدن خارج شود ولى نوزادان وکودکان به دلیل عدم 

تکامل یافتگى مکانیسم سم زدایى در بدن آن ها،  آسیب پذیرتر هستند.
حد مجاز بیس فنول آ بر اســاس استاندارد وزارت بهداشــت آمریکا 20 میکروگرم 
بر لیتر اســت.  نگهدارى 30 روزه آب ها در دماى یخچال (4 درجه)، باعث افزایش 
مختصر بیس فنول آ در نمونه هاى آب شده، ولى مقدار آن در همه برندها کمتر از سه 

میکروگرم بر لیتر برآورد شده است.
همچنین نگهدارى آب ها در دماى 25 و 40 درجه نشان داد که میانگین بیس فنول آ 
در دماهاى 25 و 40 درجه به طور معنى دارى بیشتر از میانگین این ماده در نمونه هاى 

نگهدارى شده در دماهاى 4 و 15 درجه است.
نگهدارى نمونه هاى آب در دماى 40 درجه به مدت 30 روز باعث مى شود که مقدار 
بیس فنول آ در سه نمونه از آب ها بیشــتر از حد مجاز استاندار شود. بررسى هاى این 
تحقیق حاکى از آن است که با افزایش مدت زمان نگهدارى و نگهدارى آب در خارج 

یخچال، مقدار بیس فنول آ در آب هاى بطرى شده افزایش مى یابد.

باکترى ها چه مدت روى
 دستگیره در زنده مى مانند؟

میکروب ها و ویروس هاى موجود روى سطوح غیرمتخلخل و سخت مانند دستگیره دست 
در کمتر از 24 ساعت از بین مى روند. با این حال برخى از این موجودات جان سخت تر از 
دیگران هستند. زمان زنده ماندن باکترى ها روى سطوح سخت متغیر است. براى مثال 
باکترى سالمونال (باکترى عامل عفونت غذایى) چهار ساعت روى سطوحى مانند دستگیره 
در زنده مى ماند اما «مرسا» (یا استافیلوکوك اورئوس مقاوم به متى سیلین، باکترى عامل 

مسمومیت غذایى) مى تواند تا چند هفته روى این سطوح زنده بماند.
این در حالى است که «کلستریدیوم دیفیسیل» (باکترى عامل عفون روده اى) تا پنج ماه 
روى سطوح سخت زنده مى ماند. زمان زنده ماندن این باکترى ها و میکروب ها روى 
سطوحى مانند پوست و لباس نصف مى شود چراکه این سطوح زودتر خشک مى شوند 

یا مانع از توانایى باکترى در تولید بیوفیلم ها مى شوند.

این که مى توانید تمام روز را بدون استفاده از محصوالت ضدآفتاب در فضاى آزاد و 
زیر نور آفتاب سپرى کنید، به آن معنا نیست که استفاده از محصوالت ضدآفتاب باال 
هیچ ضرورتى ندارد. آسیب هاى ناشى از تماس با نور آفتاب فقط به آفتاب سوختگى 

محدود نمى شود.
درواقع تماس طوالنى مدت و محافظت نشده با پرتوهاى UVA و UVB آفتاب 
مى تواند پیامدهاى زیان بار و خطرناکى براى همه انواع پوستى و رنگ هاى پوستى 
داشته باشد. ســوال مهمى که اکنون مطرح مى شود، این اســت: اگر از ضدآفتاب 

استفاده نکنیم، براى پوست چه اتفاقى مى افتد؟
به گفته متخصصان، همه افراد بدون توجه به نوع و رنگ پوســت خودشان باید از 
محصوالت ضد آفتاب اســتفاده کنند. اما نکته مهم تر این است که هرچه پوست 
کسى روشن تر باشد، راحت تر هم دچار آفتاب سوختگى خواهد شد. به همین دلیل 
هم کسانى که پوست سفیدتر و روشــن ترى دارند، باید از سنین پایین تر استفاده از 

ضدآفتاب داراى SPF باال را جدى بگیرند.
متاسفانه هنوز هم بعضى از افراد تیره پوست تصور مى کنند که نیازى به ضدآفتاب 
ندارند، درحالى که چنین تصورى صحــت ندارد. این افراد اغلــب زمانى به دلیل 
مشکالت سرطان پوست به پزشک مراجعه مى کنند که دیگر کار از کار گذشته است.

بخش دیگرى از پیامدهاى حذف ضدآفتاب از برنامه مراقبتى پوست به شکل گیرى 
نشــانه هاى پیرى زودرس پوســت برمى گردد. کســانى که از ضدآفتاب استفاده 
نمى کنند، معموال نشانه هاى پیرى پوســت را در قسمت هایى از صورت یا بدن که 

بیشتر با نور آفتاب تماس دارند، مشاهده خواهند کرد.
مثال فرض کنید که کسى هر روز از یک مسیر مشخص با خودروى شخصى به محل 
کار و خانه رفت و آمد مى کند. در صورت استفاده نکردن از ضدآفتاب، بخش هایى از 
صورت او که بیشتر در تماس با آفتاب هستند، زودتر دچار نشانه هاى پیرى خواهند 
شد. این نشانه ها عمدتا شامل چین وچروك ها، خطوط ریز و لکه هاى تیره هستند. 
بنابراین ضدآفتاب فقط اهداف دارویى ندارد، بلکه به عنوان یکى از مهم ترین ابزارها 

براى مقابله با پیرى پوست شناخته مى شود.

علت زانو درد در سنین جوانى

یک متخصص ارتوپد معتقد است عارضه شایع درد زانو در 
سنین جوانى و بروز نرمى کشکک زانو به سبک زندگى و 

تغذیه نامناسب بستگى دارد.
ذبیح ا... حسن زاده در مورد دردهایى که در زانوى جوانان 
ایجاد مى شــود، اظهار کرد: معموال درد زانو  در جوانان 
یعنى افراد 20 تا 40 سال، شایع است و دیده مى شود که 
معموال در نقطه اى خاص از زانو دچار آســیب دیدگى و 

احساس درد مى شوند.
حسن زاده افزود: آسیب هاى زانو معموال دو دلیل دارد، 
یکى آسیب خود زانو است و دیگرى آسیب هاى اطراف 
زانو. به طور کلى هر گونه تغییر شکل در زانو مثل زانو هاى 
ایکسى یا پرانتزى مى تواند براى بیمار، در سنین خاص 

درد زانو را ایجاد کند و نیاز به پیگیرى دارد.
او ادامه داد: ممکن اســت برخى از پزشکان متخصص 
پس از مراجعه بیمار با معاینه و عکسبردارى به این نتیجه 
برسند، آسیبى که در زانو وارد شــده تنها آرتروز است و 
اغلب با  همین تشــخیص بیمار را قانع کرده و دارو هاى 

مورد نظر را برایش تجویز مى کنند.
حســن زاده در مورد بیمارى آرتروز گفت: این بیمارى 
معموال در افرادى که باالى 40 و 45 سال هستند، بروز 
مى کند و اغلب در جوانان قابل مشاهده نیست مگر اینکه 

سابقه ضربه یا فشار و آسیب ورزشى داشته باشند.
این متخصص ارتوپد و جراح تصریح کرد: توصیه ما این 
است که بیمار، به توضیحات پزشک معالج گوش بدهد 
و نکاتى که جراحان ارتوپد مطرح مى کنند را رعایت کند. 
در موارد این چنینى متخصصان ارتوپدى معموال نکاتى 
را به بیمار آموزش مى دهند اما متاسفانه بیماران، ترجیح 

مى دهند با تجویز یک قرص و پماد نتیجه بگیرند.
حســن زاده بیان کرد: درد  زانو در ســنین پایین، آرتروز 
نیست بلکه عارضه اى به نام نرمى غضروف هاى اطراف 

زانو است که به درد ُقدام زانو مشهور است. 
او در مورد راهکارهاى درمانى این عارضه گفت: ســه 
عنصر اساسى وجود دارد که مشکالت و درد هاى زانو در 
جوانان را کاهش مى دهد. ابتدا تحرك و فعالیت فیزیکى 
و سبک زندگى، نکات ســاده و پیش پا افتاده اما موثر را 
رعایت کنند. از نشستن هاى طوالنى روى دو زانو و چهار 
زانو پرهیز کنند و حتما تحرك کافى و پیاده روى روزانه را 
داشته باشند. حرکت هاى کششى و نرمش هاى روزانه را 
ترك نکنند، زیرا در طوالنى مدت دچار مشکل مى شوند.

این متخصص ارتوپد و جراح ادامه داد: پیاده روى مناسب 
با کفش استاندارد بر روى سطح مناسب و بدون شیب یک 

عامل موثر در تقویت عضالت و استخوان هاى ماست.

او ادامه داد: اســتفاده مداوم از ســرویس بهداشــتى 
ایرانى، اســتفاده مداوم از پله ها و نشستن هاى طوالنى، 
رانندگى هاى زیاد و ســفر هاى زمینى باعث مى شود که 
غضروف هاى زانو دچار ســاییدگى و آســیب شوند که 
ابتدا به شکل شیارى شدن غضروف هاى کشکک زانو 
در مى آید و یا دچار خط خوردگى و آسیب هایى مى شود 
و در طوالنى مدت منجر به جدا شدن غضروف از بافت 
زیرینش مى شود که به آن نرمى کشکک زانو مى گویند.

حسن زاده گفت: دومین مورد استفاده از تغذیه مناسب که 
حاوى لبنیات و مواد مغذى استخوان و غضروف ساز است. 
جوانان با مصرف غذا هاى دریایى مى توانند درد ناشى از 
نرمى غضروف هاى اطراف زانو را کاهش دهند. متاسفانه 
اکثرا جوانان خودشان را به بهانه هاى مختلف از مصرف 
لبنیات محروم مى کنند در حالى که لبنیات و مواد حاوى 
کلسیم یکى از پایه هاى اساسى پر انرژى بودن عضالت 

و استخوان هاى بدن است.
او ادامه داد: همچنین کاهش مصرف نوشابه که یکى از 
عوامل سرعت دهنده به روندى پوکى استخوان است، 
نقش بسزایى در سالمت جوانان خواهد داشت. استفاده 
کافى از ویتامین دى نیز یک امتیاز محسوب مى شود و 

جلوى نرمى و پوکى استخوان ها را مى گیرد.

اگر هر روز در خانه فشار خون خود را اندازه مى گیرید، باید بهترین زمان را براى 
اندازه گیرى فشار خون انتخاب کنید تا نتیجه دلخواهتان را کسب کنید.

امروزه افراد به دالیل گوناگون بیمارى هاى مختلفى را تجربه مى کنند که فشار 
خون باال یکى از آنهاست. فشار خون در اثر مکانیسم طبیعى بدن رخ مى دهد و 
فشارى است که خون به رگ ها وارد مى کند. زمانى که فشار خون به بیمارى 
تبدیل مى شود میزان این فشار از سطح طبیعى خارج مى شود و به رگ ها آسیب 

مى زند. 
اگر بطور مزمن فشار خون سیســتولیک فرد بزرگسالى باالى 14 و فشارخون 
دیاستولیک 9 باشد فرد مبتال به فشــار خون باال است و باید تحت درمان قرار 

بگیرد..
فشار خون یک الگوى روزانه دارد. به طور معمول شب هنگام خوابیدن، فشار 
خون پایین تر است و چند ساعت قبل از بیدار شدن شروع به افزایش مى کند و 
در طول روز این افزایش ادامه دارد و معموًال در اواسط بعد از ظهر اوج مى گیرد، 
سپس در اواخر بعد از ظهر و عصر، فشار خون دوباره شروع به کاهش مى کند.  

داشتن یک الگوى فشــار خون غیر طبیعى مانند فشار خون باال در طول شب 
یا صبح زود مى تواند به معناى این باشد که شما از نظر سالمت مشکل دارید.

پزشک مى تواند به شما بگوید که آیا الگوى فشار خون غیر طبیعى روزانه ممکن 
است به درمان نیاز داشته باشد یا نه و یا تست نظارت فشار خون 24 ساعته را 

توصیه کند. 

فشار خون گرفتن 
چه ساعتى ممنوع است؟

اگر از ضدآفتاب استفاده نکنیم 
چه اتفاقى مى افتد؟

 دستگیره در زنده مى مانند؟

میکروب ها و ویروس هاى موجود روى سطوح غیرمتخلخل و سخت مانند دستگیره دست 
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تأثیر ورزش بر حافظه

ورزش منظم رشد رگ هاى خونى جدید را در مناطق مغزى که در آن نوروژنز 
اتفاق مى افتد، افزایش مى دهد و خون رســانى بیشــترى را ایجاد مى کند، 
همچنین ورزش موجب مى شود که از پرفشارى خون (فشار خون باال) که یک 

عامل خطر براى ابتال به زوال عقل است، جلوگیرى و حتى آن را درمان کند.
با افزایش سن، عملکرد طبیعى سیستم ایمنى بدن کاهش مى یابد و خطر ابتال 
به بیمارى عصبى مانند بیمارى آلزایمر افزایش پیدا مى کند. با افزایش ســن، 
میکروگلیاها (یاخته  هایى کوچک و غیرعصبى و میان بافتى با منشا میان پوستى 
هستند که بخشى از ساختار حمایتى دستگاه عصبى مرکزى را تشکیل مى دهند) 
در پاکسازى آسیب کارایى کمترى پیدا مى کنند و توانایى کمترى در جلوگیرى 
از بیمارى و التهاب را دارند؛ این بدان معنى است که التهاب عصبى مى تواند 

پیشرفت و عملکرد مغز از جمله حافظه را مختل کند.
ورزش مى تواند این میکروگلیاها را در مغــز دوباره احیا (برنامه ریزى) کرده و 
باعث شود میکروگلیاها انرژى بیشترى کسب کنند و توانایى مقابله با تغییرات 
التهابى عصبى را که عملکرد مغز را مختل مى کند، داشته باشند. بنابراین چگونه 
مى توانیم اطمینان حاصل کنیم که براى محافظت از مغز، نوع ورزش صحیح 

را انتخاب کرده ایم یا به اندازه کافى ورزش مى کنیم؟
تاکنون شواهد  کافى براى تهیه دســتورالعمل هاى خاص براى سالمت مغز 
وجود ندارد، هرچند یافته ها حاکى از آن است که بیشترین فواید حاصل از ورزش 
هوازى مانند پیاده روى، دویدن یا دوچرخه سوارى است و به بزرگساالن توصیه 
مى شود حداقل 150 دقیقه در هفته ورزش هوازى با شدت متوسط  همراه با 
فعالیت هایى که قدرت و انعطاف پذیرى را حفظ مى کنند، داشــته باشــند تا 

سالمت عمومى نیز به خطر نیافتد.
چند روش وجود دارد که بر اساس آن ورزش باعث تغییر ساختار مغز مى شود. 
بسیارى از مطالعات نشان مى دهد که ورزش مى تواند با افزایش سن حافظه 
ما را محافظت کند و به این دلیل ثابت شده که ورزش از کاهش حجم کل مغز 
جلوگیرى مى کند (مى تواند منجر به کاهش عملکرد شناختى شود) و همچنین 

از جمع شدن در مناطق خاص مغز مرتبط با حافظه جلوگیرى کند.
مغز به شدت وابســته به جریان خون اســت و تقریبا 15 درصد از حجم خون 
کل بــدن را دریافت مى کند و به این دلیل اســت که بافــت هاى عصبى ما 
براى عملکرد و زنده ماندن به اکسیژن رسانى دائمى نیاز دارند و هنگامى که 
ســلول هاى عصبى فعال تر مى شــوند، جریان خون در منطقه اى که این

 سلول هاى عصبى واقع شــده اند افزایش مى یابد تا تقاضا را برآورده کند، به 
همین ترتیب حفظ مغز سالم به حفظ شبکه سالم عروق خونى بستگى دارد.

ورزش منظم رشد رگ هاى خونى جدید را در مناطق مغزى که در آن نوروژنز 
اتفاق مى افتد، افزایش مى دهد و خون رسانى بیشترى را ایجاد مى کند که از 
رشد این سلول هاى عصبى جدید پشتیبانى مى کند. ورزش همچنین سالمت 
و عملکــرد رگ هاى خونى موجــود را بهبود مى بخشــد و اطمینان حاصل 
مى کند که بافت مغز به طور مداوم براى تامین نیازها و حفظ عملکرد خود، خون 

کافى دریافت مى کند.

خوراکى که نباید با معده خالى 
مصرف کرد

بعضى از مواد غذایى با این که بسیار براى بدن مفید هستند اما هیچ وقت 
نباید با معده خالى آن ها را مصرف کرد. براى مثال، گوجه، خیار، پرتقال، موز و 
گالبى از این دسته از میوه هاست. در ادامه به هشت خوراکى اشاره مى کنیم: 8

نوشیدنى هاى سردى مانند 
نوشابه و آب سرد، معده 
را تحریک مــى کند و 

سبب انقباض روده، بیمارى 
دستگاه گوارش مى شود.

ى مانند 6
عده 
د و 

مارى 
شود.

گالبــى بــه علــت دارا بــودن فیبــر خــام، 
مى تواند به مخاط معده آســیب بزند و وضعیت 
معــده را در طوالنــى مــدت بــه شــدت حاد 

کند.

3
6

خــام، 
ضعیت 
تحاد 

خوردن آب نبات و شــکر با معده خالى 
باعث مى شود که بدن به اندازه کافى 
نتواند انسولین تولید کند و قند خون را 
به حد نرمال برساند، بنابراین قند خون 

به طور ناگهانى افزایش مى یابد که منجر به 
بیمارى هاى چشمى مى شود.

خالى 8
فى 
ن را 
ون

منجر به 

گوجه فرنگى به این علت که اســیدى است، مواد 
درون آن با اســید معده واکنش شــیمیایى انجام 

مى دهد و ژل غیر قابل حلى تشــکیل مى دهد 
که به راحتى منجر به تولید ســنگ و زخم معده 

مى شود.

56666  مواد 
جام
هد
ده

مصرف پرتقال با معده خالى اسید معده را به 
مقدار زیادى افزایش مى دهد و روى غشاى 
مخاطى معده اثر نامطلوبــى مى گذارد و 
باعث ناراحتى گوارشى و در نهایت استفراغ

 مى شود.

خوردن موز با معده خالى باعث مى شود تا به طور ه 1
ناگهانى مقدار منیزیــم در بدن افزایش یابد 

و ســبب به هم خوردن تعادل منیزیم و 
کلسیم در بدن شود و روى قلب و عروق 

اثر منفى بگذارد.

 تا به طور 2
 یابد 

 و 
ق 

خیار و سبزیجات برگیحاوى آمینو اسید 
هســتند. وقتى این مواد با شکم خالى 
مصرف شــود، باعث سوزش سردل و 

دردهاى شکمى مى شود.

4

ماســت از جمله مواد غذایى اســت که 
نباید با شــکم خالى مصرف کرد چرا 
که باکترى هاى مفیــد روده را نابود 
مى کند. بهتریــن زمان براى مصرف 

آن، قبل از خواب اســت که سبب بهبود 
هضم غذا و رفع یبوست مى شود.

78888 ت که 
چرا 
ود 
ف

هبود 

ماکارونى آماده نخورید
یک غذاى ویژه که در کشورهاى آسیایى محبوب است، 
مى تواند باعث مرگ افراد شــود.، پژوهشــگران هشدار 
مى دهند، مصرف ماکارونى هــاى آماده به میزان زیاد در 
طول هفته باعث ابتالى افراد به بیمارى هاى قلبى و سکته 

مغزى مى شود.
گفتنى است، زنان بویژه در اثر خوردن بیش از حد این غذاى 
خوشمزه که قیمت پایینى دارد و در کشورهاى جنوب شرق 
و شرق آسیا به ویژه ژاپن بسیار پرطرفدار است، درمعرض 

خطر بروز انواع سکته قرار مى گیرند.

پژوهشگران دانشگاه بیمارســتان قلب و عروق در شهر 
تگزاس کشور آمریکا اعالم کرده اند مصرف ماکارونى باید 

به میزان زیاد توسط بانوان محدود شود.
درحــال حاضــر در دنیــا کشــورهاى کــره جنوبــى 
رکورد بیشــترین مصرف این ماده خوراکــى را به خود 
اختصــاص داده در ایــن نــوع ماکارونــى هــا میزان 
زیــادى نمــک وجــود دارد و همینطــور ترکیــب آن 
باعث به هم خوردن تعــادل هورمون اســتروژن خون

 مى شود.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

همانــا دنیــا انســان را بــه خــود ســرگرم  مــى کنــد و از دیگــر چیزهــا 
باز مى دارد. دنیاپرستان چیزى از دنیا به دســت نمى آورند جز آنکه درى 
از حرص به رویشان گشــوده و آتش عشــق آنان تندتر مى شود، کسى که 
به دنیاى حرام برســد از آنچه به دســت آورده راضى و بى نیاز نمى شود و 
در فکــر آن اســت که بــه دســت نیــاورده امــا ســرانجام آن، جدا شــدن از 
فراهم آورده ها و به هم ریختن بافته شــده هاســت. اگر از آنچه گذشــته 

موال على (ع)عبرت گیرى، آنچه باقى مانده مى توانى حفظ کنى.
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محمد  مغزى نجف آبادىـ  شهردار نجف آباد

آگهى مناقصه
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 3185 مورخ 99/11/28 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات زیرسازى تهیه و حمل و پخش آسفالت 
معابر سطح مناطق شهردارى نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 150,000,000,000 ریال با احتساب مابه التفاوت قیر، از محل اعتبارات عمرانى سال 

1400 شهردارى و براساس کمترین قیمت پیشنهادى به صورت مناقصات جداگانه حسب جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزمه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 
مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزمه 

شرکت، تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/04/07 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را 
ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوبت اول

م.الف:1147627

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه (ریال)مبلغ برآورد کل (ریال)موضوع مناقصه
2,050,000,000 ریال41,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه یک
2,150,000,000 ریال43,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه دو
700,000,000 ریال14,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه سه
750,000,000 ریال15,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه چهار
1,850,000,000 ریال37,000,000,000 ریالزیرسازى، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر منطقه پنج

دبیــر انجمن تولیدکننــدگان فــوالد ایران با اشــاره به 
فعالیت هاى شرکت فوالد مبارکه در راستاى حفظ و صیانت 
از محیط زیســت اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه جزو 
اولین شرکت هایى اســت که موفق به دریافت استاندارد 
ISO14000 (شامل استانداردهاى بین المللى در رابطه با 
سیستم هاى زیست محیطى ) شده و روند سرمایه گذارى 
این شرکت در بحث محیط زیست به یک بنچ مارك براى 

صنعت فوالد تبدیل شده است.
سید رسول خلیفه سلطانى با بیان این مطلب در ادامه افزود: 
همچنین شرکت فوالدمبارکه روى مباحث زیست محیطى 
همچون فیلترینگ و کاهش آالیندگى هاى محیطى بشدت 
در حال فعالیت است. پاالیش گرد وغبارها و فیلترینگ آنها، 

همچنین جلوگیرى از نفوذ آالیندگى به آب هاى سطحى 
و عمیق و پاالیش پســاب هاى کارخانه خــود اقدام کرده 
و عمال در اســتاندارد خوبى از زاویه رعایت مسائل زیست 

محیطى قرار دارد.
وى افزود: خوشــبختانه بودجه هاى قابل قبولى نیز براى 
مسائل مربوط به زیست محیطى از ســوى فوالد مبارکه 
در نظر گرفته شده و این موضوع تبدیل به یک بنچ مارك 
در صنعت فوالد شده و سبب مى شود تمامى شرکت هاى 
فوالدى نیز از این زاویه الهام گرفته و در راستاى حفظ محیط 
زیست گام بردارند. همچنین محیط زیست نیز مى تواند این 
روش را به عنوان الگو در نظر بگیرد و به بقیه صنایع تعیین 
تکلیف کند تا رویه هاى زیست محیطى را مانند شرکت فوالد 

مبارکه دنبال کنند. دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 
در خصوص تالش فوالد مبارکه براى حفظ محیط زیست 
و ایجاد فضاى ســبز در منطقه اظهار کرد: فضاى سبزى 
که شــرکت فوالد مبارکه در اطراف خود ایجاد کرده بسیار 
گسترده و وسیع اســت و این اقدامات که با سرمایه گذارى 
عظیمى صورت گرفته همه نشــان دهنده این اســت که 
خوشــبختانه فوالد مبارکه در این زمینه موفق عمل کرده 
است. یکى از موضوعاتى که همواره مد نظر شرکت فوالد 
مبارکه بوده و در اهداف کالن زیست محیطى این شرکت 
نیز تعریف شده، کاهش مصرف منابع و مواد اولیه مصرفى 
است؛ در این باره نیز خلیفه ســلطانى اظهار کرد: هراندازه 
نسبت محصول تولید شده به مصرف مواد اولیه افزایش یابد، 

به قطع یک موفقیت بسیار بزرگ براى تولیدکننده خواهد بود 
که در این زمینه نیز مى بینیم شرکت فوالد مبارکه توانسته 
در این چارچوب حرکت کند و رکوردهاى زیادى را از خود 
بجاى مى گذارد. در واقع با کاهش مصرف مواد اولیه و حتى 

تجهیزات توانسته در این مسیر گامهاى بزرگى بردارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص تعامالت 
شرکت فوالد مبارکه با سازمان هاى مرتبط با محیط زیست 
و مراجع نظارتى اســتان اصفهان نیز اینگونه پاســخ داد: 
خوشبختانه تعامالت شرکت فوالد مبارکه اصفهان با سازمان 
محیط زیست در شرایط خوبى قرار دارد و دریافت لوح تقدیر 
از زاویه مسئوالن کشورى خود گواهى بر تایید عملکرد قابل 

قبول این شرکت بزرگ فوالدى است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد

مدل سرمایه گذارى فوالد مبارکه در حوزه 
محیط زیست؛ الگوى صنعت فوالد ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان 
اینکه فضاى مخابرات کشور و زیست بوم دیجیتال 
به نحوى است که مصرف و استفاده مردم از تلفن 

ثابت و همراه و پهناى باند رو به افزایش است.
محمودزاده در حاشیه مجمع عمومى درباره مصوبات 
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت مخابرات 
ایران اظهار داشــت: به دنبال برنامه جهشى براى 
امسال هستیم و باید ســهامداران ما امسال وضع 

مطلوب ترى در مقایسه با سال گذشته پیدا کنند.
این مقام مسئول افزود: پارسال 250 ریال براى هر 
سهم توزیع کردیم که امسال به 300 ریال افزایش 
یافت که سود خوبى براى ســهامداران دارد و نوید 
خوبى است که ارزش سهام در بورس افزایش پیدا 

کند. شــرکت مخابرات برنامه هایى در حوزه دیتا، 
اینترنت و تحویل دهى اشتراك سیستم هاى جدید 
دارد و امیدواریم سهامداران وضع بهترى را در سال 

آینده شاهد باشند.
محمودزاده افزود: توزیع سود سهام از 250 ریال به 
300 ریال افزایش یافت که مى تواند نوید خوبى به 
بورس باشــد براى اینکه ارزش سهام افزایش پیدا 
کند و براى کســانى که در بورس فعالند در سال 
آینده جهش هاى بیشترى شاهد خواهیم بود چرا 
که این شرکت برنامه هایى در حوزه دیتا، اینترنت 
و تحویل دهى اشــتراك سیستم هاى جدید دارد و 
امیدواریم سهامداران وضع بهترى را در سال آینده 

شاهد باشند.

فضاى مخابرات کشور و زیست بوم دیجیتال 
جهشى است

70 هزار قطعه زمین یک سال گذشته براى تامین 
مســکن خانواده هاى شــهدا و ایثارگران سراسر 

کشور اختصاص یافت.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در اصفهان با اشاره به رفع مشکل 
تامین مســکن خانواده شــهدا و 
ایثارگــران اســتان گفت: ســهم 
اســتان اصفهان از این زمین هاى 
واگذار شده، 10 قطعه زمین است 
و پیش نیاز هاى ساخت این زمین ها 

عملیاتى شده است.
سعید اوحدى با اشــاره به اینکه در 

قانون بودجه سال 1400 تســهیالتى براى بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران در نظر گرفته شده است 

افزود: 70 هزار فقره تسهیالت مسکن براى این 
ســازمان اختصاص یافته است که با فعالیت هاى 

جهادى مشــکل مســکن خانواده هاى شهدا و 
ایثارگران رفع مى شود.

تأمین زمین براى ساخت مسکن خانواده شهدا
 در کشور

بر اســاس آمار اخذ شــده از اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان حدود 43 طرح در آغاز فعالیت 
دولت در طول یک سال در این خطه اجرا شد که این رقم 
در مدت اخیر به افزون بر 360 طرح رسید جهش افزون بر 

8/3 برابرى را نشان مى دهد.
در طول هشــت ســال اخیر افزون بر 600 هزار هکتار 
عملیات آبخیزدارى در اســتان انجام شده است و نقاط 
کویرى و مناطقى که با خطر سیالب روبه رو هستند بیشتر 

مورد توجه قرار گرفت.
در جدیدترین پروژه هاى اجرا شده در این استان، 2 طرح 
آبخیزدارى در قالب ایجاد بند خاکى در روستاى حسین آباد 
در شهر مشکات از توابع شهرســتان کاشان در آیینى با 
حضور مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزى و رییس 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى بهره بردارى شد.
بر این اســاس یک بند خاکى با اعتبار سه میلیارد تومانى 
منابع طبیعى و یک بند دیگر به همت بخش خصوصى و 
خیر نیکوکار جواد علیزاده با 2 میلیارد تومان هزینه ساخته 
شده اســت. مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان اظهارداشت: برنامه این نهاد استفاده هرچه بیشتر 
از قابلیت ها و سرمایه بخش خصوصى و نیکوکاران است و 

امسال نیز بر این اساس هدف گذارى کرده ایم.
محمد على کاظمى اضافه کرد: اعتبارات تخصیص یافته 
به طرح هاى مختلف ممکن است کافى نباشد و بر همین 

مبنا باید از فعاالن اقتصادى و خیران بهره برد.
وى با اشــاره به تــداوم طرح هــاى منابــع طبیعى و 

آبخیزدارى در ســال جارى خاطرنشان کرد: پروژه هاى 
آبخیزدارى و آبخوان دارى، حدنگارى و صدور اســناد 
مالکیت، بیابان زدایى، حفاظت از ذخیره گاه هاى جنگلى، 
جنگلکارى و زراعت چوب از جمله برنامه هاى امسال این 

نهاد خواهد بود.

تداوم اجراى طرح هاى منابع طبیعى و آبخیزدارى در سال جارى


