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تفاوت هاى اصلى آلرژى فصل بهار با کرونامراکز تفریحى اصفهان تعطیل شددرخشش لیندا کیانى در جشنواره فیلم دهلى نواطالعات ملک خود را از امروز ثبت کنید آتشبار سپاهان هر روز بهتر و بهتر سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هشدار 
به عاشقان 
چغاله بادام

کالنشهر اصفهان 2 هفته تعطیل مى شود؟
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رد درخواست نمکى 
از سوى روحانى

حضور بدون ماسک 
ملى پوش کرونایى 
در اماکن عمومى

گرانفروشى و 
عدم درج قیمت 
در رأس تخلفات

5

تنها 4 درصد 
تاالب گاوخونى 
رطوبت دارد

در این دنیا هر خوردنى ترشى که طعم دهانمان را عوض 
کند و با ذائقه مان سازگار شود، مى تواند برایمان هوس 

انگیز باشد. چغاله و گوجه سبز از این دست 
خوردنى هاست که دیدن و حتى فکرش هم 

باعث تراوش غدد بزاقى و ...

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: تنها 4 درصد تاالب گاوخونى رطوبت دارد 

و 96 درصد آن خشک شده است.
منصور شیشــه فروش افزود: تخصیص نیافتن 
حقابه زیســت محیطــى به صــورت منظم در 
ســال هاى گذشــته و البته تا حدودى کاهش 
بارش ها چنین شــرایط نامناســبى را به وجود 

آورده است.
وى با بیان اینکه تعداد پرندگان مهاجر این تاالب 
به کمتر از 2 هزار قطعه کاهش یافته است اظهار 
داشت: ادامه این شــرایط وضعیت آن را روز به 

روز بدتر...
4

ذخیره سد زاینده رود فاجعه استذخیره سد زاینده رود فاجعه است
 رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه اى اصفهان: در تأمین آب شرب شاید دچار مشکل شویم رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه اى اصفهان: در تأمین آب شرب شاید دچار مشکل شویم

3

همزمان با قرمز شدن 19 شهرستان استان، پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکى به ستاد ملى کرونا ارائه مى شود

بازى در نقش پلیس 
برایم عادى شده است

داریوش فرهنگ از «گاندو» مى گوید

دوباره جایزه براى مهدى 
مهدى طارمى براى سومین ماه متوالى جایزه بهترین مهاجم لیگ برتر 

پرتغال را از آن خود کرد.
به نوعى مى شود گفت این جایزه براى مهدى طارمى مهاجم تیم ملى 
فوتبال ایران تکرارى شده است. اما اینبار این جایزه در حالى به مهدى 
طارمى رسید که او چند هفته متوالى است که براى پورتو گل نمى زند 

و روى عدد 9 متوقف شده است. در حال حاضر ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تأمین مرغ 
ماه مبارك رمضان 

در اصفهان

برخى مانع خاموش کردن شعله هاى کرونا شده اند
6
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شهاب گردان: شهاب گردان: 

چند هفته از اشتباهات چند هفته از اشتباهات 
داورى اذیت نشدیمداورى اذیت نشدیم

4

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
انجمن خیریه دیابت جنان ثبت شده به شماره 289

بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده که در تاریخ 1400/01/29 رأس 
ساعت 19 در محل انجمن تشکیل خواهد شد ، حضور به هم رسانند.

دستور مجمع:
1_ ارائه گزارش هیات مدیره همراه با گزارش مالى

2_ ارائه گزارش بازرس و اظهار نظر در رابطه با عملکرد هیات مدیره و صورتهاى مالى 

3_ بررسى و تصویب گزارش هیات مدیره 

4_ ارائه برنامه آینده انجمن ، بررسى و تصویب آن 

5 _ انتخاب اعضاى هیات مدیره و بازرس 
6_ سایر مواردى که در حوزه اختیارات مجمع است .

هیأت مدیره 

  اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان

AA  120120--14001400--0101--11  آگهی مزایده عمومی شمارهآگهی مزایده عمومی شماره
((www.setadiran.irwww.setadiran.ir) سامانه ستاد ایران) سامانه ستاد ایران

  موضوع مزایده : فروش اموال اسقاط و ضایعات فلزي و غیر فلزى شامل ( انواع آهن آالت ،چدن, آلومینیوم، استیل،لوازم ادارى ،پالستیکى و...) 
زمان انتشار در سامانه ستاد ایران: از روزپنج شنبه مورخ 1400/1/19 

 مهلت دریافت اسناد : از روز پنج شنبه مورخ 1400/1/19 ساعت 10:00 صبح لغایت روز دو شنبه مورخ 1400/1/23ساعت 14:00
  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد : روز شنبه مورخ 1400/2/4 ساعت 14:00

 تاریخ بازدید: روز چهار شنبه مورخ1400/1/25 ساعت 10:00 صبح ، همراه داشتن معرفى نامه رسمى و کارت شناسایى معتبر الزامیست.
  زمان بازگشایى پاکات :  روز یکشنبه 1400/2/5 ساعت 9 صبح 

  زمان اعالم به برنده: روز یکشنبه مورخ 1400/2/5
  مبلغ تضمین: فروش اموال اسقاط و ضایعات فلزي و غیر فلزى شامل ( انواع آهن آالت،چدن, آلومینیوم، استیل،لوازم ادارى ،پالستیکى، چوب و...) متناسب با هر 

پارت در سامانه ستاد اعالم گردیده است(جمع کل تضمین براى کل مزایده  مبلغ 1,776,000,000 ریال. 
 برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت به آدرس: www.setadiran.ir   مى باشد وکلیه مراحل خرید و دریافت اسناد مزایده ((درصورت 
وجود هزینه مربوطه)) بارگزارى تصویر تضمین شرکت در مزایده ((ودیعه))، ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایى پیشنهادها، اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده در بستر 

سامانه امکان پذیر میباشد.
 شرکت کنندگان  عالوه بر بارگزارى ضمانت نامه در سامانه مکلفند نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه بانکى تا تاریخ 1400/2/4 ساعت 14:00 به اداره کل فرودگاه 

بین المللى شهید بهشتى اصفهان- اداره امور مالى اقدام نمایند.
 متقاضیان شرکت در مزایده در صورت داشتن هر گونه ابهام و سوال مى توانند با شماره تلفن 35275036-031 تماس بگیرند.

 متقاضیان  شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، میبایست جهت ثبت نام ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى((توکن)) با شماره تلفن 021-41934 
تماس حاصل نمایند.

 هزینه نشر آگهى روزنامه برعهده مزایده گزار مى باشد.  

م.الف.1120497

نوبت اول

  اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى (دو مرحله اى )آگهى مناقصه عمومى (دو مرحله اى )
خرید،نصب، حمل و راه اندازي خرید،نصب، حمل و راه اندازي 88 دستگاه دکل روشنایی اپرون  دستگاه دکل روشنایی اپرون 

TATA  120120--14001400--0101--0101 فرودگاه بین المللى شهید بهشتى  اصفهان مناقصه شماره فرودگاه بین المللى شهید بهشتى  اصفهان مناقصه شماره
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت.(کلیه مراحل برگزارى فراخوان و دریافت اسناد فراخوان از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس (www.Setadiran.ir) انجام خواهد شد)،  الزم است کلیه شرکت کنندگان 
در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهى امضِا الکترونیکى را جهت شرکت در فراخوان 

محقق سازند. 
تاریخ انتشار از طریق  سامانه ستاد از روزنامه  مورخ 1400/01/19  ساعت 10:00 صبح تا روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25

آخرین مهلت ارسال و بارگزارى پیشنهاد قیمت روز شنبه مورخ1400/02/11  تا ساعت 14:00  بعد ازظهر       
تاریخ بازدید روز سه شنبه مورخ  01/31 /1400 ساعت  10:00 صبح 

زمان بازگشایى پاکتهاى ارزیابى کیفى شرکت کنندگان روز یکشنبه مورخ  1400/02/12   ساعت 9:00  صبح
 آدرس – اصفهان – میدان الله- اتوبان شهید اردستانى- فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان اداره کل فرودگاههاى 

استان اصفهان-اداره امور مالى .تلفن 031-35275036 ،03133998400
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-27313131

م.الف.1120500

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید .

نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/01/19

نوبت اول

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

400-1-44
عملیات مدیریت بهره بردارى شبکه فاضالب و نگهدارى تصفیه خانه 
21,494,667,422734,840,000جارىفاضالب قهدریجان ، مینادشت و پمپاژ جعفرآباد منطقه فالورجان

400-1-45
عملیات بهره بردارى و تعمیر و نگهدارى 

8,729,093,870351,872,000جارىتصفیه خانه ها و ایستگاه هاى پمپاژ فاضالب مبارکه (ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/02/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/02/05

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
www. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(  داخلی 384  )

عوض نمان را
رایمان هوس 
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0202جهان نماجهان نما
4006پنج شنبه  19 فروردین  ماه   1400 سال هجدهم

از امروز (19 فروردین) باید تمامى مالکان خانه اطالعات 
مربوط به امالك خود را در سامانه امالك و اسکان ثبت 
کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالى یا داراى سکنه 
بودن براى اعمال مالیات مشخص شــود. در این زمینه 
صاحبخانه ها باید با شرایط، شمولیت، معافیت و چگونگى 

محاسبه مالیات بر خانه هاى خالى آشنا شوند. 
از آنجا که در سال گذشته ســامانه هاى مرتبط براى اخذ 
مالیات از خانه هاى خالى آماده شد، طبق اعالم رئیس کل 
سازمان امور مالیاتى نخستین مالیات از خانه هاى خالى 
در مرداد امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن 

دریافت خواهد شد. 

در این زمینه، همه خانوارها اعم از شــهرى، روستایى، 
مالک و مســتأجر، مکلف هســتند از روز پنج شنبه (19 
فروردین 1400) ظرف دو ماه اطالعات سکونتى خود را در 
سامانه امالك و اسکان به نشانى amlak.mrud.ir ثبت 

کنند.
براى روشن شــدن چگونگى محاسبه مالیات خانه هاى 
خالى بحث را با یک مثال به پایان مى بریم، به این صورت 
که اگر یک واحد مسکونى با ودیعه 50 میلیون تومان و 
اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیــش از چهار ماه خالى 
بماند در سال اول مشمول 33 میلیون و 600 هزار تومان 

جریمه مى شود.

رئیس اداره سرمایه انسانى ســرباز ستاد کل نیروهاى 
مســلح گفت: هیچ بخششى براى ســربازان غایب در 
دستور کار نیست. آخرین بخشــودگى سنى که اعالم 
شــد براى متولدین ســال 54 و قبل از آن بود و براى 
متولدین پس از این ســال نیز هیچ برنامــه اى وجود 

ندارد.
امیر غالمرضا رحیمى پور ادامه داد: البته عمده غایبان 
ما مربوط به این ســال ها نیســتند و اتفاقًا اکثر آنان در 
همین چند سال اخیر و پس از اجراى طرح جریمه ریالى 
مشموالن غایب وارد غیبت شدند. متأسفانه این قانون 
سبب شد تا تعداد غایبان سربازى به دو برابر افزایش پیدا 

کند و ما در حال حاضر حدود دو میلیــون و 900 هزار 
مشمول غایب داریم.

وى درباره اینکه آیا قانون جریمه ریالى نیز امکان اجرا 
شدن دارد یا خیر؟ نیز گفت: این قانون یا مواردى نظیر 
خرید خدمت دیگر احیا نخواهد شــد. در زمان تصویب 
این قانون گفتند که منجر به کاهش تعداد مشــموالن 
غایب مى شود اما در عمل دیدیم که تعداد غایبان طى 
سه سال دو برابر شــد. از این رو هیچ برنامه اى در این 
خصوص نیز نداریم و معنى هم نــدارد که یک عده با 
پرداخت پول به سربازى نروند و عده دیگر به سربازى 

بروند.

اطالعات ملک خود را 
از امروز ثبت کنید 

خرید خدمت و غیبت سربازى 
دیگر احیا نخواهد شد

فداکارترین معلم ایران 
معلم فداکار ایرانى عالوه بر اهداى    رکنا|
کلیه به دانش آموز بیمار خود این بار تلویزیون 
و تبلت خود را اهدا کرد. این معلم فداکار پس از 
اطالع از اینکه یکى از دانش آموزانش بخاطر 
نداشــتن تلویزیون و تبلت از تحصیل بازمانده 
و نمى تواند در شبکه «شــاد» درس هایش را 
پیگیرى کنــد، تبلت و تلویزیون خــود را به او 
هدیه کرد. ســعید حاجى زاده معلم تاکستانى، 
مدتى است که بازنشسته شده است. وى سال ها 
پیش هم به شکرانه زنده ماندش از یک تصادف 
ســخت، یکى از کلیه هاى خــود را به یکى از 

دانش آموزانش اهدا کرده بود.

الکچرى بازى 
یکى از بازیکنان محبوب    فوتبالى|

فوتبال ایــران با اجــاره یــک آپارتمان فوق 
الکچرى 400 مترى در خیابان باالى شــهر 
ماهیانه 45 میلیون تومان به صاحب خانه اش

 مى پردازد! این بازیکن که دوست دارد سبک 
زندگى الکچرى و مرفه داشــته باشــد به جز 
درآمدى کــه از طریق فوتبــال دارد، ماهیانه 
رقمى حدود 100 میلیون تومان از محل صفحه 
شخصى اش و از طریق تبلیغات دارد و خالصه 
در روزگار کرونا هم مهمانى مى گیرد و از کرونا 

هم نمى ترسد.

ابتالى عوامل یک سریال 
به کرونا! 

علیرضا مســعودى، نویسنده و    ایسنا|
کارگردان ســریال «نوروز رنگى» درباره روند 
تولید این ســریال گفت: بیمارى کرونا کار را 
بسیار مشــکل کرده بود و اولین کسى که در 
گروه تولید، به بیمارى کرونا دچار شــد، خانم 
رابعه اسکویى بود که خوشــبختانه پس از 10 
روز تست ایشان منفى شد، اما دقیقاً دو هفته بعد 

همه عوامل کرونا گرفتند. 

نصب پرچم چین در قشم؟!
فرماندار قشــم نصب پرچم چین    رکنا|
بر فراز برج نورى اســکله محله دوحه جزیره 
قشــم را تکذیب کرد. علیرضــا نصرى گفت: 
خبر نصب پرچم چین بر فراز برج نورى اسکله 
محله دوحه جزیره قشــم در فضاى مجازى با 
عنوان بر افراشته شــدن پرچم چین در برخى 
نواحى جزیره قشم منتشر شده است که تکذیب 
مى شود. وى افزود: تصویر منتشر شده مربوط 
به نصب پرچم باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران 
توسط هواداران این باشــگاه ورزشى است و 
متأسفانه عده اى براى سوءاستفاده و تشویش 
اذهان آن را به عنوان نصب پرچم چین در قشم، 

انتشار داده اند.

له شدن پراید 
رئیــس پلیس راه خراســان    تابناك |
جنوبى گفت: بر اثر برخورد دو دســتگاه تریلى 
با یک دستگاه پراید در محور بیرجند - زاهدان 
پنج نفر کشته شــدند. این حادثه عصر روز سه 
شنبه روى داد و خودروى پراید با یک دستگاه 
تریلى اسکانیا و یک دستگاه تریلى کشنده ماك 

برخورد کرد و به تکه آهن پاره تبدیل شد.

کمک معیشتى جدید  
رئیس جمهور در دســتورى    تسنیم|
به نوبخت، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
خواستار واریز یک نوبت کمک معیشتى جدید 
در آستانه ماه رمضان شــد. الزم به ذکر است، 
کمک معیشتى به حساب یارانه 60  میلیون نفر 
واریز مى شود. به افراد تحت پوشش نهادهاى 
حمایتى هر نفر ماهیانــه 120 هزار تومان و به 
سایر افراد با دارا بودن مشخصات الزم ماهیانه 

100 هزار تومان پرداخت مى شود.

هیچ راهى 
بهتر از برجام نیست

حجت االســالم والمســلمین حسن    ایسنا|
روحانى در جلسه هیئت دولت اظهار کرد:  امروز شاهد 
فصل تازه اى از حیات برجام هستیم و از همه کشورها 
با ترکیب هاى مختلف از 1+4 با حضور ایران تا 4+1 
با حضور آمریکا به هر نحوى صداى واحدى شــنیده 
مى شود و همه اطراف این توافق هسته اى به این نتیجه 
رسیده اند که هیچ راه حلى بهتر از برجام و هیچ مسیرى 
جز اجراى کامل برجام وجود نــدارد. وى افزود: این 
موفقیت جدیدى براى جمهورى اسالمى ایران است.

فاتحه مدیریت را خواندن
   خبر آنالین | قاســم میرزایى نیکو، نماینده 

ســابق مجلس در مصاحبه با روزنامه «آفتاب یزد» 
گفت: دنیا را نگاه کنید، روش ها و شیوه هاى برخورد 
با کرونا را در همین همســایگى خودمان ببینید. یک 
نفر یک مجموعه و یک حــوزه تصمیم مى گیرد آن 
هم حوزه و فردى است که متخصص و دانش آموخته 
پزشکى است اما در مملکت ما وزیر کشور را مى گذارند 
بر سر مدیریت بحران کرونا و این یعنى فاتحه مدیریت 

بحران را خواندن!

لغو جلسه مهم 
مجمع تشخیص 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام    فارس|

از لغو جلسه دیروز(چهارشنبه) این مجمع از سوى ستاد 
ملى مبارزه با کرونا خبر داد. آیت ا... محســن مجتهد 
شبســترى گفت: ســتاد ملى مبارزه با کرونا مانع از 
برگزارى جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شده 
است. گفتنى اســت قرار بود در جلسه دیروز، موضوع 

لوایح مرتبط با FATF مورد بررسى قرار گیرد.

بیاید، نمى آیم
سیدحسین نقوى حسینى، فعال     نامه نیوز|
سیاسى اصولگرا درباره کاندیداتورى على الریجانى 
توضیح داد: یک نقل قولى از آقاى الریجانى شنیدم که 
ایشان جایى مطرح کرده و گفته «اگر آیت ا... رئیسى 
بیاید دیگر نیازى به کاندیداتورى من نیست». با این 
اوصاف اگر آیت ا... رئیسى نامزد شود به نظرم تکلیف 

انتخابات ریاست جمهورى روشن است.

پول مردم، دست شوهر 
«ابرو گوندش» ! 

   خبر آنالین | صادق خرازى که نامش در میان 

کاندیداهاى احتمالى انتخابات  است، اخیراً در گفتگویى 
به مدیریت کشــور در دوره احمدى نژاد گریزى زده 
و گفته اســت: آمدند یک داستان حقوق بگیر نجومى 
درست کردند و چند مدیر را دراز کردند و تمام پرونده 
میلیاردها پول بابک زنجانى، رضا ضراب و دیگران تمام 
شد. اخیراً سفرى به ترکیه داشتم؛ دم فرودگاه در محل 
تشریفاتشان مى رفتم، گفتند این هواپیماى اختصاصى 
براى رضا ضراب، شوهر خانم ابرو گوندش، خواننده 
معروف ترکیه هســت. امروز صبح از آمریکا آمده اند. 
مردم ایران چه گناهى کردند که پولشــان در اختیار 
یک خواننده ترك و یک آدمى که با یک ماشین قالپاق 

طالیى مى خواهد زندگى کند، باشد.

افشاگرى 
   خبر آنالین | یکــى از چهره هــاى نزدیک 

به احمدى نــژاد پرده از ثروت هنگفــت حمیدبقایى 
معاون اجرایى رئیــس جمهور برداشــت. عبدالرضا 
داورى، مشاور احمدى نژاد که اخیراً راهش را از رئیس 
جمهور سابق جدا کرده است، در توییتى افشاگرى کرد 
و نوشــت: اموال و امالك حمید بقایى که غالبًا به نام 
همسرانش انتقال یافته، هیچ تناسبى با حقوق و مزایاى 
یک مدیر دولتى ندارد. از خودروهاى متعدد و امالك 
تجارى و ویالیى در تهران و کاخ در آبسرد تا چمدان 
مکشوفه اش مملو از سکه و دالر و اوراق بهادار. یک 

مفسد اقتصادى که نقاب پاکدستى بر چهره دارد.

خبرخوان

آخرین روزهاى ماه شعبان به سرعت در حال سپرى است 
و دیگر چیزى تا ماه رمضان 1400شمســى باقى نمانده 
است. تقویم ما شمسى اما رمضان ماهى قمرى است، به 
همین دلیل شروع ماه رمضان تاریخ هجرى شمسى ثابتى 
ندارد و هر ساله در تقویم شمسى کشور در گردش است. 
جالب است بدانید که سال 1402 دو ماه رمضان خواهیم 
داشت. ماه رمضان در این ســال یک بار در فروردین و بار 
دیگر در اسفند همان سال رخ خواهد داد. جالب تر آنکه در 
ســال 1404 دو عید فطر خواهیم داشت. عید فطر اول در 
ماه فروردین خواهد بود که در حقیقت عید فطر ماه رمضان 
سال 1403 است که در اســفند 1403 آغاز خواهد شد. اما 
عید فطر دوم در اسفند 1404 خواهد بود که مربوط به ماه 

رمضان سال 1404 است. 
اما همانطور که روشن است هر ســال ماه رمضان اندکى 
به تعطیالت نوروز نزدیک تر مى شــود. بر همین اساس 
سال آینده یعنى 1401 یک روز بعد از سیزده به در یعنى در 
چهاردهم فروردین ماه رمضان آغاز خواهد شد. بخشى از 
ماه رمضان سال هاى 1402 و 1403 نیز در تعطیالت نوروز 

سپرى خواهد شد.
از آنجایى که گرفتــن روزه در فصل زمســتان به دلیل 
کوتاه تر بودن روزها و همچنین پایین تر بودن دماى هوا 
با راحتى بیشترى همراه اســت، خوب است بدانید که ماه 
رمضان سال هاى 1404 تا 1409 به طور کامل در فصل 

زمستان خواهد بود.

فرمانده پلیس فرودگاه  از کشف مقدار 4 کیلو و 800 گرم 
مواد مخدر از نوع تریاك که به طرز ماهرانه اى در یک 

سماور برقى جاسازى شده بود، خبر داد.
سردار حسن مهرى در تشریح این خبر گفت: پلیس دایره 
مبارزه با مواد مخدر فروردگاه امام (ره)، مستقر در پایانه 
هوشمند بار، حین کنترل و بازرسى مرسوالت پستى به 
یک بسته ارسالى به مقصد استرالیا، حاوى دو عدد سماور 

برقى، در خصوص احتمال جاسازى مواد مخدر مشکوك 
شدند. وى افزود: بسته مذکور براى بررسى دقیق تر در 
حضور نماینده گمرك بازگشــایى شد و مقدار 4 کیلو و 
800 گرم مواد مخدر از نوع تریاك در یکى از سماورها 

که به طرز بســیار ماهرانه اى جاسازى شده بود، کشف 
شد. اقدامات قانونى براى دستگیرى صاحب بسته هاى 

مذکور در حال پیگیرى است.

سیروس الوند، کارگردان مشهور سینما با ذکر یک خاطره 
به این مى پردازد که چرا مخاطبان سینما نقش هاى منفى 

را دوست دارند.
الوند مى گوید: قبل از انقالب زمانى که «آلن دلون» به 
ایران آمده بود و من یک خبرنگار جوان بودم، یک مصاحبه 
مطبوعاتى با او انجام شد که در این جلسه این پرسش از 
او شد که چرا اینقدر نقش دزد و خالفکار بازى مى کند و 
او جواب داد چون پلیس حوصله تماشــاگر را سر مى برد. 
هرگاه پلیس در فیلم حضور پیدا مى کند فیلم باید تمام شود 
چون مى خواهد غائله را ختم کند. یعنى دیگر نه صدایى، نه 
هیجانى و نه صحنه جذابى در فیلم وجود نخواهد داشت و 
این خالف آن چیزى است که سینما و مخاطب مى خواهد. 
این دزد قصه اســت که فضا و هیجــان ایجاد مى کند و 
مخاطب مى خواهد که در زمان دیدن فیلم هیجان داشته 
باشد، ضد قهرمان دوست داشتنى در فیلم هیجان ایجاد 

کرده و مخاطب را با خود همراه مى کند.
وى افــزود: البته آلن دلــون یک بار هــم نقش پلیس 
 (Un flic) «بازى کرد در فیلمى با عنوان «یــک پلیس

اما بازخورد خوبــى نگرفت و فهمید که مردم دوســت 
ندارند آدم خوب و مثبت داســتان باشــد. آلن دلون آدم 
بد را خوب جلوه مى داد و مردم این را دوســت داشــتند. 
شروع این نوع شــخصیت پردازى از فیلم «سامورایى» 
و «دایره ســرخ» ژان پیر ملویل اســت و در آثار آن دهه 
فرانســه زیاد داریم، فیلم هایى که شخصیت هاى اصلى 
خالفکار هستند اما به عنوان یک موجود انسانى به آنها 
نگاه شــده، که این خالفکار هم به هر حال یک انسان

است. بر اساس مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه 99، حداقل 
حقوق بازنشستگان لشکرى و کشورى 2 میلیون و 800 
هزار تومان در اســفندماه تصویب شد و از ابتداى امسال 
براى تمام این اقشار واریز شــد، این در حالى است که تا 
پیش از اجراى طرح متناسب سازى حقوق حداقل بگیر 
تأمین اجتماعى رقمى در حدود یک میلیون و 900 هزار 
تومان بوده است. حاال اما حسن صادقى، رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگرى حامل خبر خوشى براى 

بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعى است.
صادقى مى گویــد: در حال حاضر حداقــل حقوق به 4 

میلیون و 347 هزار تومان رســیده اســت. این رقم پایه 
اســت در حالى که جمع دریافتى یــک کارگر کف بگیر 
شــاغل 4 میلیون و 370 هزار تومان آن هم تازه با فرزند 
است. این رقم کف براى بازنشستگان تأمین اجتماعى در 
سال گذشته یک میلیون و 920 هزار تومان بود در حالى 
که بازنشستگان برخى از نهادهاى دولتى چند برابر این 
مى گرفتند. از فروردین کف بگیر سازمان تأمین اجتماعى 
باالى 4 میلیون و 300 دریافت خواهد کرد و متوســط 
بگیر ما حقوقش از 3 میلیون بــه باالى 6 میلیون تومان 

خواهد رسید.

کتــاب «چرنوبیــل؛ ســاعت 01:23:40؛ داســتانى 
باورنکردنى اما حقیقى» نوشته «اندرو لدربارو» به تازگى 
با ترجمه شــهریار خّواجیان با 287 صفحه، شمارگان 
1100 نســخه و قیمت 48 هزار تومان توسط انتشارات 

ققنوس منتشر و راهى بازار نشر شده است. نسخه اصلى 
این کتاب سال 2016 منتشر شده است.

اندرو لدربارو نویسنده انگلیسى این کتاب، تنها همین اثر 
را در کارنامــه دارد و در آن، وقایــع مربــوط به فاجعه 
هســته اى چرنوبیل را که به نوعى آخرین میخ بر تابوت 
کمونیسم محسوب مى شــود، در قالب کتابى روایت و 
مستندنگارى کرده است. او ابتدا با خواندن  کتاب هاى 
مربوط به حادثه چرنوبیل به این موضوع عالقه مند شده و 
پس از تحقیق و تفحص درباره  آن، خود کتابى در این باره 
نوشته است. لدربارو براى نوشتن این کتاب، به قول خود 

چهار سال و نیم و هزاران ساعت هزینه کرده است.
فاجعه نیــروگاه اتمــى چرنوبیل، بزرگ تریــن اتفاق 
تکنولوژیکى قرن بیستم است که 26 آوریل سال 1986 
یعنى پنج سال پیش از فروپاشــى بلوك شرق رخ داد. 
چرنوبیل اولین و فوکوشــیما، دومین فاجعه نیروگاهى 
اتمى در جهان هستند که دربردارنده آسیب هاى بشرى 
بودند. حادثه چرنوبیــل در رآکتور شــماره 4 نیروگاه 
هسته اى چرنوبیل نزدیک شــهر پریپیات نزدیک مرز 
اوکراین و روســیه رخ داد و مردم بسیارى از کشورهاى 
اروپا را درگیر کرد. طورى که تا مدت ها ابر رادیواکتیوى 

به طور سیال باالى کشورهاى این قاره در حرکت بود. 
حادثــه چرنوبیــل در دوران زمامــدارى «میخائیل 
گورباچف» آخریــن رهبر شــوروى رخ داد و به مدت 
سه هفته هیچ اطالع رسانى صحیحى از آن انجام نشد. 
همین مسئله و سرپوش گذاشــتن حاکمان کمونیست 
شــوروى بر فاجعه، باعث بروز خشم مردم بلوك شرق 
و دیگر کشورهاى جهان شــد و فروپاشى کمونیسم را 

سرعت داد.
اندرو لدربارو به گفته خود، در کتاب «چرنوبیل؛ ساعت 
01:23:40؛ داســتانى باورنکردنى اما حقیقى» دنبال 

بزرگنمایى یا برانگیختن حساســیت ها درباره ماجراى 
چرنوبیل نبوده و سعى کرده واقعیت ها را روایت کند. 

در قسمتى از این کتاب مى خوانیم:
نخست، فقط یک پزشــک متخصص در نیروگاه بود، 
پزشک 28 ساله متخصص آلرژى و مصونیِت پریپیات 
به نام «والنتین بلوکــون»،  که بدون هشــدار قبلى 
حاکى از وقوع حادثه اى تابشــى، پــس از گفتگویى 
تلفنى با یکى از همکارانش به ســرعت عازم آنجا شد. 
وى تقریبًا نیم ســاعت پس از انفجار آمــد، اما خیلى 
زود دریافت که مرکز کمک رســانى نیــروگاه تقریبًا 
دست خالى اســت. با این همه، بیشــترین تالش خود 
را با آنچه در اختیار داشــت به عمــل آورد و خیلى زود 
متوجه الگویى در عوارض افراد پیرامونش شد: سردرد، 
غده هاى برآماســیده در گردن، خشکى گلو، استفراغ و 

دل به هم خوردگى. بلوکون تشخیص داد که این به چه 
معناســت، اما با از خودگذشتگى ساعت ها کار و تالش 
کرد که به کارکنان و آتش نشــاناِن شدیداً آسیب دیده 

نیروگاه کمک کند، تــا اینکه خود نیز بیمار شــد. وى 
بعدها گفت: «در ســاعت 6 (بامداد) در گلویم احساس 
خارش کردم، سرم درد گرفت. آیا خطر را فهمیده بودم؟ 
آیا ترسیده بودم؟ فهمیده بودم و ترسیده بودم. 
اما زمانى که مردم کسى را با جامه سفید در آن 
نزدیکى مى بینند،  آرام مى گیرند. مانند هرکس 
دیگرى، من هم دســتگاه تنفس مصنوعى و 
پوشش محافظتى نداشــتم... از کجا دستگاه 
تنفس مصنوعــى گیر مــى آوردم؟ اگر بود 
مى قاپیدمــش _ اما چیزى مثــل آن وجود 
نداشت. به مرکز پزشکى در شهر تلفن زدم: 
"آیا این دســتگاه را داریم؟" "نه، نداریم." 
پس همینى بود که بود. کار با یک ماســک 
جراحى معمولى؟ ایــن کمکى نمى کرد.» 
خیلــى زود دکتر دومى به وى پیوســت. 
دکتر «وارسینیان اورلوف» سه ساعت در 
محوطه رآکتور ماند تا وضعیت آتش نشاناِن 
از پاافتــاده را تثبیت کنــد و این پیش از 
احســاس ماده اى بود که «مزه فلز در 
دهان و مرض ســردرد» داشت. حتى 
رانندگان آمبوالنس کــه مجروحان را 
به بیمارســتان پریپیات مى رساندند بر 
اثر تابشــى که از سرنشینان بیمارشان 

منتشر مى شد بیمار شدند.

تر جمه یک کتاب مهم در بازار نشر ایران

داستان باورنکردنى اما حقیقى «چرنوبیل» 
منتشر شد
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با وجود درخواست وزیر بهداشت مبنى بر توقف پروازهاى 
ترکیه و بسته شدن مرز هوایى ترکیه به دلیل شیوع شدید 
کرونا در این کشور، رئیس جمهور پیشنهاد وزیر کشور 

مبنى بر باز ماندن مرز هوایى با ترکیه را پذیرفت.
به گزارش «فــارس»،  روز 11 فروردین بود که ســعید 
نمکى، وزیر بهداشــت، در نامه اى به عبدالرضا رحمانى 
فضلى، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتى ستاد مبارزه 
با بیمارى کرونا، بر ضرورت توقف یک هفته اى ایاب و 
ذهاب از طریق مرزهاى هوایى و زمینى با ترکیه به دلیل 

شیوع شدید بیمارى کرونا در این کشور تأکید کرد.
پس از طرح این موضوع از سوى وزیر بهداشت، عبدالرضا 
رحمانى فضلى، وزیر کشــور و فرمانده قرارگاه عملیاتى 
ســتاد مبارزه با بیمــارى کرونــا، روز 14 فروردین در 
نامه اى به رئیس جمهور عنوان کردکه بسته شدن مرز 
هوایى ایــران با ترکیه و باز بــودن همزمان مرز هوایى 

سایر کشــورها نظیر امارات از منظر سیاسى و اجتماعى 
در مناسبات دو کشور تبعات منفى در پى خواهد داشت.

پس از دریافت این نامه، محمود واعظى، رئیس دفتر و 
سرپرست نهاد ریاست جمهورى در نامه اى به رحمانى 
فضلى نوشــته اســت که پیشــنهادات مطرح شده به 
استحضار رئیس جمهور رسید، پى نوشت فرمودند: «با 

پیشنهاد موافقم».
در واقع رئیس جمهور با رد درخواست وزیر بهداشت بابت 
بسته شدن مرزهاى هوایى ترکیه، با پیشنهاد وزیر کشور 
و فرمانده قرارگاه عملیاتى ستاد مبارزه با بیمارى کرونا 
مبنى بر باز ماندن مرزهاى هوایــى و زمینى با ترکیه و 

متوقف نشدن پروازهاى ترکیه موافقت کرده است.
بنابراین گزارش شیوع ویروس کرونا این روزها در ترکیه 
به شدت در حال افزایش اســت و اغلب استان هاى این 

کشور به رنگ قرمز درآمده است.

سال 1402 دو ماه رمضان خواهیم داشت رد درخواست نمکى از سوى روحانى 

تریاك داخل سماور! 

چرا مردم ضد قهرمان را  دوست دارند

خبر خوش براى بازنشستگان تأمین اجتماعى
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نماز جمعه برگزار نمى شود
به علت قرار گرفتن اصفهان در وضعیت قرمز کرونایى 
نماز جمعه شـهر اصفهان این هفته اقامه نمى شـود. 
سـتاد برگزارى نمـاز جمعـه اصفهان اعالم کـرد: بر 
اساس مصوبه ستاد ملى مبارزه با کرونا و اعالم معاون 
بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان و رئیس 
مرکز بهداشـت  نماز جمعه شـهر اصفهان روز جمعه 

بیستم فروردین برگزار نمى شود.

در انتظار بارش هاى بهارى 
کارشـناس پیش بینـى هواشناسـى اسـتان اصفهان 
گفت: رگبارهاى بهار به طور متنـاوب همراه با رعدو 
برق در بسترى از مناطق به ویژه جنوب و غرب استان 
پیش بینى مى شود. مژگان امیرامجدى تصریح کرد: 
در روزهاى پایانى هفته در اکثر مناطق شاهد افزایش 
ابر، وزش باد نسبتًا شدید و آسمانى نیمه ابرى تا تمام 
ابرى خواهیم بود، از بعدازظهر روز پنج شنبه تا اواسط 
هفته آینده شاهد رگبارهاى بهارى به ویژه در مناطق 

غربى و جنوبى استان خواهیم بود.

نجات راننده پژو 
باتالش آتـش نشـانان راننـده مصـدوم از پـژو 206 
واژگون شـده در خیابان امام خمینـى اصفهان نجات 
داده شد. سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى وخدمات 
ایمنى شـهردارى اصفهان گفت: در این حادثه که روز 
چهارشنبه رخ داد خودروى 206 در محدوده پل دوطبقه 
امام خمینى خروجى خیابان خلیفه سلطانى واژگون و 
راننده آن مصدوم شـد. فرهـاد کاوه آهنگـران افزود: 

راننده با مصدومیت جزئى را از خودرو خارج کردند.

توسعه مخابراتى
 در توابع اشکاوند

در راستاى ارتقاى تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى در محدوده 
مراکز جار -دشـتى از توابع اشـکاوند صـورت خواهد 
پذیرفت. به گزارش  روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان، در اثر این دان تایم ترافیکهاى سوئیچ –دیتا 
–موبایل مراکز جار -دشتى  از ساعت 9  الى 11 و 13 
الى 16در تاریخ سـه شـنبه 24 /01 /1400 به مدت 5 

ساعت با قطعى و اختالل مواجه خواهند شد.

اصالح شبکه روستاهاى 
مبارکه

به گـزارش روابـط عمومى آبفـا مبارکه، در راسـتاى 
کاهش هدر رفت آب و ارتقاى وضعیت کمى و کیفى 
آب شرب، هزار و 800 متر لوله گذارى و اصالح شبکه 
توزیع آب شرب در روسـتاهاى اراضى، حوض ماهى 
و آبـرو با هزینـه اى حـدود 8 میلیـارد ریـال از محل 

اعتبارات جارى این شهرستان انجام شد.

الیروبى شبکه فاضالب 
در سـال گذشـته 332 کیلومتـر از شـبکه فاضـالب 
سطح آبفا منطقه یک شست و شو و الیروبى شد. این 
عملیات توسـط پیمانکاران و با نظارت اداره توسـعه 
و بهره بردارى شـبکه فاضـالب آبفا منطقـه یک در 
راسـتاى جلوگیـرى از گرفتگى و پس زدگى شـبکه 
فاضـالب انجـام گرفت. الزم به توضیح اسـت سـم 
پاشى و شست و شوى شـبکه فاضالب از مهم ترین 
برنامه هاى امور آبفا منطقه یک در سال جارى است.

کاهش تردد در نوروز 1400 
رئیس مرکز مدیریت راه هاى استان اصفهان از کاهش 
17 درصدى تردد در نوروز 1400 نسـبت به سال 98 

که محدودیتى بـراى عبور و مرور وجود نداشـت خبر 
داد. مریـم تاکى اظهـار کـرد: از 25 اسـفند 99 تا 15 
فروردین 1400 نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته 
کل ترددهایى که در استان اصفهان شده است نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 110 درصد افزایش یافته 

و نسبت به سال 98، 17 درصد کاهش یافته است.

خبر

مدیر بازرســى و نظارت بر اصناف اصفهان گفت: طرح 
تشدید نظارت بر بازار ویژه ایام نوروز از بیستم بهمن ماه 

آغاز شد و تا روز 15 فروردین ادامه داشته است.
جواد محمدى فشــارکى تصریح کرد: در این مدت 71 
هزارو 954 بازرســى در طول این طرح انجام شد که از 
این تعداد بازرسى یک هزار و 256 پرونده تشکیل و به 

تعزیرات حکومتى ارسال شد.
محمدى فشــارکى در ادامه گفــت: ارزش ریالى این 
پرونده ها در مجمــوع 87 میلیاردو 263 میلیون و  402 
هزار و 664 ریال بوده اســت که رتبه اول در تخلفات 
گرانفروشــى و پس از آن عدم درج قیمت بوده اســت. 

فشارکى خاطرنشان کرد: در این مدت  28 واحد پلمب 
شده است.

مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف بیان کرد: 150 کیلوگرم 
گوشت قرمز از واحدهاى صنفى گوشت قرمز که فاسد 
شده بود، کشف و  با هماهنگى با دامپزشکى جمع و امحا 
شــد و 75 باکس تنباکو تقلبى نیز در این مدت کشف و 

جمع آورى شد.
مدیر بازرسى و نظارت بر اصناف اصفهان گفت: از 21 
فروردین طرح تشدید بازار به مناسبت ماه مبارك رمضان 
آغاز مى شود و تا پایان ماه مبارك و بعد از عید فطر نیز 

ادامه خواهد داشت.

شــهردار اصفهان در آغــاز عملیات اجرایــى پارکینگ 
زیرســطحى خیابان توحید که با هزینــه اى بالغ بر 700 
میلیارد ریال احداث مى شــود، اظهار کرد: امروز عملیات 
اجرایى پارکینگ زیرسطحى توحید آغاز مى شود، احداث 
این پارکینگ در حاشیه زاینده رود و بوستان هاى اطراف این 
رودخانه همچنین در مجاورت مجموعه فرهنگى- هنرى 
استاد فرشچیان که مرکز آمد و شد بسیارى از افراد است، 

ضرورى است.
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: در منطقه 5 شهردارى اصفهان 
احداث دو پارکینگ مورد تأکید بوده که یکى از آنها در محل 
چهارراه پزشک بوده و مقدمات اجراى آن انجام شده است؛ 

عملیات احداث پارکینگ زیرســطحى خیابان توحید نیز 
قرار بود اسفندماه سال گذشته آغاز شود که به دلیل تقارن 
با عید نوروز و احتمال رفت و آمد مســافران به زمان فعلى 

موکول شد.
شهردار اصفهان اظهار کرد: مهندسان اعالم کردند که این 
پروژه 12 ماهه احداث مى شــود، اما امروز اعالم مى کنیم 
که پروژه تا ابتداى اسفندماه سال جارى افتتاح خواهد شد. 
این پروژه 540 متر طول و 22 متــر عرض دارد و ظرفیت 
گنجایش 450 خودرو و تعدادى موتورســیکلت را خواهد 
داشــت. نوروزى گفت: در یکى از ورودى هاى پارکینگ 

زیرسطحى توحید «پاتوق شهرى» احداث خواهد شد.

آغاز عملیات احداث 
پارکینگ توحید

گرانفروشى و عدم درج قیمت 
در رأس تخلفات

رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه اى اصفهان 
با اشاره به اینکه 75 درصد ســد زاینده رود خالى است، 
گفت: با توجه به ذخیره مخزن ســد زاینده رود به نظر 

مى رسد براى تامین آب شرب دچار مشکل شویم.
شــهرام نخعى در گفت  وگو با «ایســنا»، در خصوص 
آخرین وضعیت آبى استان اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه 
وضعیت بارش ها در سال آبى جارى اصال مناسب نیست 
و پیش بینى هاى حداقلى هواشناسى به وقوع نپیوست، 
از سوى دیگر ذخیره قبلى آب از سال آبى گذشته هم در 

سد زاینده رود نداریم.
وى با بیان اینکه روز چهارشنبه 18 فروردین ماه ذخیره 
سد زاینده رود 320 میلیون مترمکعب بود، گفت: ورودى 
ســد زاینده رود 67 مترمکعب بر ثانیه و خروجى آن 18 
مترمکعب بر ثانیه اســت و اکنون حدود 75 درصد سد 

زاینده رود خالى است.
رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه اى اصفهان 
تاکید کرد: این ذخیره نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
فاجعه است، با توجه به اینکه براى یک دوره آبى 12 ماهه 
نزدیــک 400 میلیون مترمکعب در ســال مصرف آب 
شرب اصفهان با احتساب یزد و کاشان است. وى افزود: 

از ســوى دیگر بین 100 تا 120 میلیون مترمکعب نیاز 
صنعت استان است، همچنین براى نجات باغات استان 

در تابستان نیز نیازمند تحویل آب هستیم.
وى با تاکید بر اینکه با توجه به ذخیره مخزن سد زاینده 
رود به نظر مى رسد براى تامین آب شرب دچار مشکل 
شویم، تصریح کرد: متاسفانه در این شرایط با حفر چاه 
توسط شــرکت آب و فاضالب براى تامین آب شرب، 
فشار بر سفره هاى زیرزمینى آب بیشــتر مى شود، در 
حالى که امروز آبخوان هاى استان دیگر ظرفیتى براى 

برداشت ندارند.
نخعى در خصوص اینکه قرار است تا پایان خرداد ماه فاز 
اضطرارى سامانه دوم آبرسانى اصفهان بزرگ وارد مدار 
شود، تاکید کرد: باید توجه داشت تا آبى نباشد این سامانه 
نمى تواند مشکل کم آبى را حل کند. متاسفانه امسال در 
باالدست حوضه زاینده رود و در چهارمحال و بختیارى 

بارش مناسب برف براى ذخیره تابستان نداشتیم.
وى تصریح کرد: به طور متوســط در سال هاى نرمال 
ورودى به ســد زاینــده رود در این بــازه زمانى 200 
مترمکعب در ثانیــه بود، در حالى کــه اکنون زیر 100 

مترمکعب در ثانیه است.

رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه اى اصفهان 
با بیان اینکه وضعیــت فعلى برنامه ریزى اســتان در 
حوزه آب مناسب نیســت، تاکید کرد: با توجه به فشار 
بخش هاى مختلف براى دریافت حقابه هاى خود، اینکه 
هیچ پیش بینى براى آینده نداشــته باشیم و به صورت 
انفعالــى در حوزه آب عمل کنیم، وضعیت آبى اســتان 

سامان نخواهد گرفت.
وى تاکید کرد: در حال حاضر اصفهــان نیازمند برنامه 
ریزى مدونى در ارتباط با آب باتوجه به محدودیت منابع 

آبى و بارندگى ها است.
وى گفت: با توجه به شرایط حاکم بر حوضه زاینده رود در 
دو دهه اخیر ضرورت دارد مسئوالن استانى با همراهى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان نسبت به تدوین برنامه 
استراتژیک میان مدت و بلندمدت براى مدیریت مصارف 
آب حوضه اقدام و با توجه بــه محدودیت هاى بارندگى 
ناشــى از تغییرات آب وهوایى یا بارگــذارى هاى انجام 
شده در حوضه خارج از توان و ظرفیت حوضه با همکارى 
وزارت نیرو و سازمان هاى حوضه آبریز نسبت به بازنگرى 
مجوزهاى قبلى با رعایت عدالت همه جانبه نســبت به 

شرایط اجتماعى مناطق مختلف اقدام کنند.

ذخیره سد زاینده رود فاجعه است
 رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه اى اصفهان: 

در تأمین آب شرب شاید دچار مشکل شویم

سخنگوى ستاد مقابله با کروناى استان اصفهان گفت: 
پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مبنى بر تعطیلى 
دو هفته اى کالنشهر اصفهان جهت بررسى به ستاد ملى 

کرونا ارائه مى شود و درصورت قبولى اجرایى خواهد شد.
حجت اله غالمى شــامگاه سه شــنبه در نشست خبرى 
آنالین با خبرنگاران با رد شائبه ایجاد شده پیرامون سیاه 
شدن وضعیت کالن شهر اصفهان، تصریح کرد: روزانه 
حدود 300 بسترى داریم اما تعداد بسترى ها و فوتى به 
سمت رنگبندى ســیاه نرفته است و بیمارستان الزهرا به 

بیماران کرونایى اختصاص یافته است.
در همین حال بر اساس اعالم ســامانه ماسک، در حال 
حاضر استان اصفهان در بحران شیوع کرونا داراى چهار 
شهرستان با وضعیت نارنجى، 19 شهرستان با وضعیت 
قرمز و یک شهرستان با وضعیت زرد است و شهرستانى با 

وضعیت سفید و آبى ندارد.
بر این اساس تنها دهاقان در وضعیت زرد قرار دارد و آران 
و بیدگل، چادگان، برخوار و خور وبیابانک  نارنجى هستند.

فوت بیماران کرونایى 3 برابر قبل شد
دیروز رضا فدایى، مدیر مرکــز بیمارى هاى واگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان گفت: با اشاره به اینکه  آبان 99 در 
پیک سوم کرونا و به دنبال یک تعطیلى وسیع دو هفته اى 
کووید رو به شکست و نزول رفت اظهار داشت: ما اکنون 
شــاهد افزایش روند اپیدمى کرونا ناشــى از ایام نوروز، 
مســافرت ها و اختالط هاى جمعیتى و نیز همجوارى با 

استان قرمز خوزستان هستیم.
وى افزود: در ماه هاى گذشــته در 52 مراکز ســرپایى 
تشخیص کرونا ، روزانه 300 نفر تست مثبت تشخیص 
داده مى شد که اکنون  این رقم به 1600 نفر تست مثبت 
روزانه رسیده است و بدان معناســت که  افراد مبتال به 
کرونا نزدیک به 5 برابر و شیوع همه گیرى شیب صعودى 
داشته است که بعید به نظر مى رســد تا 2 هفته آینده به 

وضع افقى برسد.
وى ادامه داد: تعداد تخت هاى اشغال شده اکنون به بیش 
از 1400 تخت در استان حوزه علوم پزشکى رسیده است 
که  این تعداد تخت اشغال شده در بهمن ماه سال گذشته 
400 تخت بود. مردم باید بدانند وضعیت چقدر خطرناك 

است و تدفین ها سه برابر و خطر جانى کرونا بسیار جدى 
است .

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه موج چهارم کرونا کل استان را 
فراگرفته است،گفت: چاره کار پس از تشخیص و درمان 
کرونا واکسیناســیون اســت که  هم اینک  براى عموم 
مردم امکان پذیر نیست و باید از همان روش هاى رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى استفاده کرد.
وى افزود: تاکنون نزدیک به 20 هزار نفر از کادر درمان 
واجد شرایط درمان و بهداشت را واکسن زده اند که این 
واکسینه شدن از 21 بهمن ماه گذشته آغاز و نوبت بعدى 
آن تا ماه آینده باید تزریق کنند امــا تمامى کادر درمانى 

واکسن دریافت نکرده اند.

80 درصد اصناف همکارى نکردند

معاون فنى مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: 80 
درصد از اصناف اصفهان براى اجراى ممنوعیت فعالیت 

دو هفته اى همکارى نمى کنند.
مصطفى رضایــى با بیان اینکه در یک روز در اســتان 
اصفهان 350 بیمار مبتال به کرونا بسترى شدند، اضافه 
کرد: این شــرایط را در موج هاى قبلى کرونا نداشتیم و 

استان در شرایط اضطرار به سر مى برد.
معاون فنى مرکز بهداشت استان اصفهان در ادامه با بیان 
اینکه همچنان صنــوف در زمینه رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى همکارى نمى کنند، ابراز داشت: مردم همچنان 

شرایط را عادى تلقى کرده اند.
وى با بیــان اینکــه از 100 تســت که بــه صورت 
تصادفــى از بیمــاران مبتال بــه کرونــا در اصفهان 
دریافت شــد 93 نفر مبتالى قطعى کرونا هســتند، 
گفت: در اصفهان بســترى هاى خانوادگــى داریم و 
مردم باید در زمینه شــیوع کرونا بازنگرى داشته باشند 
و با همکارى دو هفته اى بتوان موج چهارم را پشــت 

سر گذاشت.
وى با بیان اینکه 80 درصد از مشاغلى که باید در وضعیت 
قرمز و نارنجى کرونا تعطیل باشند در حال حاضر فعال 
هســتند، ادامه داد: در این زمینه ســازمان صمت باید 
مداخله جدى داشــته باشــد اما همکاران ما در مرکز 
بهداشت نیز دست روى دست نگذاشته و برخوردهاى 

الزم را دارند اما کافى نیست.

کالنشهر اصفهان 2 هفته تعطیل مى شود؟

جانشین ستاد مدیریت بیمارى کرونا شهردارى 
اصفهان گفت: با توجــه به وضعیت قرمز کرونا 
در شــهر اصفهان محدودیت هاى جدیدى در 

شهردارى اصفهان اجرایى مى گردد.
حسین امیرى اظهار داشت: پیرو دستورالعمل 
ستاد مدیریت کرونا اســتان اصفهان به مدت 
15 روز مصوباتى به تصویب رســیده است که 

الزم االجرا مى باشد.
وى گفت: کلیه مراکز شــهردارى اصفهان فعال 
بوده و به غیر از مجموعه هاى خدمات ضرورى از 
جمله آتش نشانى و خدمات شهرى که بصورت 
کامل فعالیت مى نمایند  دیگر مجموعه ها تا یک 
سوم در محل حاضر و مابقى به صورت دورکارى 

به انجام وظیفه مى پردازند.
معــاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان 
ادامه داد: برگزارى هرگونه نمایشــگاه ممنوع 
بوده و فعالیت بخش حمل و نقــل عمومى از 
جمله تاکســى ها، اتوبوس ها و مترو با رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى و نظارت ویژه انجام 

خواهد پذیرفت.
امیرى افزود: تجمع در پارك ها و بوستان هاى 

شهر به ویژه حاشیه زاینده رود و ناژوان نیز ممنوع 
است و در این راستا گشت هاى ویژه رفع تخلفات 
شهرى شهردارى فعال و تذکرات الزم را ارائه 

خواهند داد.
وى به تعطیلى سینماها و موزه ها اشاره کرد و 
ادامه داد: فعالیت تمامى استخرهاى سرپوشیده 
و سالن هاى ورزشى و باشــگاه ها ممنوع بوده 
و کلیه مراکز گردشــگرى، مراکز تفریحى، باغ 
وحش و مجموعه هاى گردشگرى تعطیل بوده 

و پذیراى مراجعین نمى باشند.
معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان تصریح 
کــرد: نوارهــاى زرد رنــگ هشــدار در اطراف 
سایت هاى بازى و ورزشــى نصب و اجازه تجمع 
به افراد داده نخواهد شد. وى ادامه داد: روشنایى 
پارك ها به میزان 30 درصد کاهش پیدا مى کند، 
همچنین دکه هاى پارك ها و بوســتان هاى شهر 

از فروش هرگونه اغذیه باز باید خوددارى کنند.
امیرى گفت: ممنوعیت برگزارى هرگونه مراسم 
در آرامســتان ها ابالغ گردیده و تنها تغســیل و 
تدفین اموات با حضــور حداقلى همراهان امکان 

پذیر مى باشد.

در آســتانه ماه مبارك رمضــان در تامین مرغ 
استان اصفهان هیچ گونه نگرانى نیست.

معاون بهبود تولیــدات دامى ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان میزان جوجه ریزى 
این استان را در اسفند ســال گذشته 7 میلیون 
و 100 هزار تن بیان کــرد و گفت: در فروردین 
امســال هم تاکنون دو میلیون و 200 هزار تن 
جوجه ریزى شــده و جاى نگرانى براى تامین 

مرغ در ماه مبارك رمضان نیست.
حسین ایراندوست افزود: چنانچه مرغ هاى 45 

روز به باال به وزن دو کیلوگرم و 300 گرم رسید 
بالفاصله به کشتارگاه ها منتقل مى شوند و در 
کشتارگاه ها نماینده اى از سازمان هاى صمت 
و جهاد کشاورزى حضور دارند و نماینده جهاد 
کشــاورزى مرغ هاى ورودى به کشتارگاه ها را 
به تایید نماینده کشتارگاه مى رساند و در ادامه 
گوشت مرغ را به نماینده صمت تحویل مى دهد.

وى گفت: روز سه شــنبه 388 تن گوشت مرغ 
در استان اصفهان با این فرایند از طریق سامانه 

«رهتاب» توزیع شد.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: تنها چهار درصد تاالب گاوخونى رطوبت 

دارد و 96 درصد آن خشک شده است.
منصور شیشه فروش افزود: تخصیص نیافتن 
حقابه زیســت محیطى به صــورت منظم در 
ســال هاى گذشــته و البته تا حدودى کاهش 
بارش ها چنین شــرایط نامناســبى را به وجود 

آورده است.
وى با بیــان اینکه تعداد پرنــدگان مهاجر این 
تاالب به کمتر از 2 هزار قطعه کاهش یافته است 
اظهارداشت: ادامه این شرایط وضعیت آن را روز 

به روز بدتر مى کند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با 
اشاره به اینکه تاالب گاوخونى در سال 1375 زیر 

پوشش تاالب هاى بین المللى کنوانسیون رامسر 
قرار گرفت خاطرنشــان کرد: بر همین اساس 
حمایت و توجه به آن نه تنها از بعد استانى بلکه از 

ابعاد ملى و بین المللى ضرورى است.
شیشــه فروش با تاکید بر اینکه خشک شدن 
تاالب خطرات متعددى مانند انتشار ریزگردها 
را در پى دارد اظهارداشت: این ریزگردها تا شعاع 
هزاران کیلومترى و افزون بر هفت اســتان را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وى اضافه کرد: جارى ســازى دائمى رودخانه 
زاینده رود، جلوگیرى از برداشت هاى بى رویه و 
غیرقانونى از منابع آبى باالدست منطقه و کمک 
در راستاى اجراى طرح هاى انتقال آب به حوضه 

آبریز زاینده رود چاره ساز این معضل است.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى شهرستان اردســتان درباره فیلم 
منتشر شــده در فضاى مجازى مبنى بر خورده 
شدن بدنه مسجد جامع اردستان توسط موریانه 
ضمن تکذیب این موضوع، اظهار کرد: مسجد 
جامع اردستان بیش از 1500 سال قدمت دارد، 
بخشى از این مسجد آتشکده بوده که به دوره 
ساســانیان بر مى گردد.  بناهاى حاشــیه کویر 
داراى موریانه هستند و در شهر زواره نیز بسیارى 

از بناها موریانه دارند.
مهدى مشــهدى افزود: مسجد جامع اردستان 
هم از این موضوع مستثنى نبوده است، به همین 
دلیل از ســال 1397 با همکارى کارشناســان 
اســتان یزد از طریق طعمه گذارى، النه کوبى 
و سم پاشــى النه هاى موریانه، بسیارى از این 

حشرات را از بین بردیم. فیلم مربوط به موریانه 
از یک مکان دیگر بود و مربوط به مسجد جامع 
اردستان نیســت و این فیلم فقط نماى بسته را 

نشان مى دهد.
رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى شهرستان اردستان، گفت: بنابراین 
موریانه از گذشته در مسجد جامع اردستان وجود 
داشته است، اما آسیب هاى به نمایش درآمده در 
فیلم مربوط به االن نیست و به گذشته مربوط 

است و این آسیب ها بازسازى شده اند. 
مشهدى خاطرنشــان کرد: ممکن است هنوز 
موریانه در پى ســتون هاى مسجد جامع وجود 
داشته باشد، اما به این شکلى که در فیلم نشان 
داده شــده بود به هیچ وجه نیست و مربوط به 

گذشته است. 

مراکز تفریحى اصفهان تعطیل شد

تأمین مرغ ماه مبارك رمضان در اصفهان

تنها 4 درصد تاالب گاوخونى رطوبت دارد

حمله موریانه به مسجد جامع اردستان
 صحت ندارد
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تفکرى جدید براى سریال سازى بود. انواع مختلف سریال وجود دارد که باید هم باشد؛ چون سالیق مردم متفاوت است. 
خوشحالى بیشتر من براى حضور در این سریال به این دلیل است که با کارگردان این سریال جواد افشار دوست هستم و 
اگر هر کار دیگرى هم باشد، با کمال شوق با او همکارى مى کنم؛ چون منش جواد افشار فرق دارد. در کل گاندو به دلیل 

حساسیتى که داشته و دارد، مسیرى جدید در سریال سازى ایجاد کرده است.
وى درباره استقبال مردم از گاندو 1 و 2 اظهار کرد: مردم از هر دو فصل استقبال کردند. شما چند سریال را در دنیا مى توانید 
ببینید که در آن از مسئوالنشــان انتقاد کنند و درباره وضعیت اجتماعى و اقتصادى کشور خود صحبت کنند. امتیازات 
گاندو بیشتر از نقاط ضعفش است. من در هر محیطى نظیر کوچه، خیابان و رستوران دیدم که مردم از این سریال راضى 
هستند و خوشحالم که حرف دل مردم را با زبان فیلم و سریال و هنر بیان کردیم. به همین دلیل است که مردم بازیگران 

را دوست دارند؛ چون حرف دل آن ها را مى زنند.
این بازیگر بیان کرد: در نوروز هیچ کس توقع ندارد سریال پلیسى پخش شود اما مردم در همین ایام خیلى از گاندو راضى 

بودند.  مردم به این دلیل این نوع سریال ها را دوست دارند که در آن حرف دلشان زده مى شود.
فرهنگ اظهار کرد: موضوع و ساختار این سریال براى دل مشغولى نیست؛ بلکه براى ذهن مشغولى است. مردم از اینکه 
حرف دلشان زده شود، خوشحال مى شوند. امیدوارم تا 10 سال دیگر هنرمندان سریال هاى به روز بسازند که آیینه اى 
براى بازتاب تفکر و اندیشه هاى مردم باشــد. البته یک نقد هم دارم؛ به نظرم حین پخش سریال بسیار جدى و امنیتى 

پلیسى، پخش آگهى هاى بازرگانى طنز چندان جالب نیست. 
این بازیگر درباره نقش هاى مختلفى هم که بازى کرده، گفت: از بس نقش فرمانده و پلیس را بازى کردم این نقش ها 
برایم عادى شده است (خنده). خودم حس مى کنم لطیف تر و احساسى تر از این شخصیت ها هستم. البته من تجربه ایفاى 
نقش منفى هم در کارنامه خود دارم؛ براى مثال در سریال معصومیت از دست رفته نقش منفور ترین فرد تاریخ اسالم یعنى 
ابن زیاد را بازى کردم. البته به نظر مى رسد نقش هاى منفى در سریال هاى ما طى این سال ها خیلى جذاب تر و ماندگارتر 

از نقش هاى مثبت بوده اند؛ چون شخصیت هاى مثبت فیلم ها فقط نصیحت مى کنند!

داریوش فرهنگ از «گاندو» مى گوید

بازى در نقش پلیس 
برایم عادى شده است

لیندا کیانى موفق به کســب جایزه  بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن از جشنواره بین المللى فیلم دهلى 
نو در کشور هند شد. لیندا کیانى این جایزه را براى 
ایفاى نقش عطیه در فیلم "ُمرده خور" به کارگردانى 

صادق صادق دقیقى به دست آورد.
کیانى پیش تر جایزه بهترین بازیگــر زن را براى 
فیلم هاى "سایه" به کارگردانى روح ا... حجازى و 
"دو شب و سه روز" به کارگردانى مرجان اشرفى زاده 
از جشــنواره فیلم "یاس" و جایزه بهترین بازیگر 
زن را از دوازدهمیــن جشــنواره  فیلم هاى ایرانى 
سانفرانسیســکو آمریکا براى فیلم کوتاه "کالس 
رانندگى" ساخته مرضیه ریاحى به دست آورده بود. 
جشنواره فیلم دهلى نو از 21 تا 28 مارس 2021 (1 

تا 8 فروردین) در پایتخت کشور هند برگزار شد.

منوچهر هادى کارگردان سریال گیســو عکسى جدیدى از 
پشت صحنه این مجموعه به همراه بازیگران اصلى آن را به 

اشتراك گذاشت.
سریال گیســو به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى 
هومن کبیرى سریال جدید این روزها در شبکه نمایش خانگى 
است که بازیگران مطرحى مانند حســین یارى، محمدرضا 

گلزار، هومن سیدى و ساره بیات در آن حضور دارند.
سریال گیسو هر هفته در روزهاى چهارشنبه در اختیار مخاطبان 
قرار مى گیرد و قسمت ششــم آن دیروز منتشر مى شد. این 
سریال که در ادامه سریال عاشقانه ساخته شده است داستان 

فصل اول را با کمى تغییرات دنبال مى کند.
منوچهر هادى کارگردان سریال گیسو که تجربه کارگردانى 
فصل قبل این سریال را نیز دارد عکسى از پشت صحنه سریال 
را با حضور محمد رضا گلزار در اینســتاگرام خود به اشتراك 

گذاشت.

محمدرضا گلزار بازیگر سریال گیسو که نقش سهیل را بر عهده 
دارد تا کنون در سریال ساخت ایران 1 و 2 نیز در شبکه نمایش 
خانگى حضور داشته است. این بازیگر عالوه بر بازیگرى تجربه 
مجرى گرى را نیز در کارنامه هنرى خود دارد و  مسابقه هفت 

خان با اجراى او  به صورت اینترنتى پخش مى شود.
این مسابقه  که بر پایه اطالعات عمومى شرکت کنندگان بنا 
نهاده شده است به کارگردانى سعید رضایت با تهیه کنندگى 

مهدى منیرى از شبکه خانگى نماوا توزیع مى گردد.

لیندا کی
نقش م
نو در ک
ایفاىن
صادق
کیانى
فیلم ها
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از جشـ
را از زن
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جشنوار
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درخشش لیندا کیانى 
در جشنواره فیلم دهلى نو

توزیع قسمت جدید
 «گیسو»ى گلزار و دوستان

بازیگر سریال «نون خ» گفت: واقعیت این است که برخى 
فکر مى کنند من در واقعیت هم اینقدر جدى و عصبانى 
هستم، اما روناك شــخصیتى بود که باید اینگونه ایفا 

مى شد و با خود واقعى من فاصله زیادى دارد.
صهبا شرافتى درباره حضور در فصل سوم سریال «نون 
خ» گفت: براى من حضور در این پــروژه و همکارى با 
جمعى از بهترین ها افتخارى بزرگ بود، شخصا از حضور 
در این گروه حس بسیار خوبى داشتم و همین حس خوب 

باعث شد تا همدلى خاصى با آنها داشته باشم. 
وى در همین راســتا ادامه داد: روناك براى من تجربه 
شیرین و البته ســختى بود، پیش از این در تئاتر حضور 
پیدا کرده بودم اما حضورم در سریال «نون خ» اولین و 
جدى ترین تجربه من در عرصه بازیگرى بود. امیدوارم 
در اولین تجربه توانسته باشــم تا رضایت مخاطبان را 

جلب کنم. 
وى ادامه داد: در مورد نقش خودم احساس مى کنم که 
نسبت به فصل دوم توانستم جزئیات بهتر و بیشترى از 
آن را درك و اجرا کنم و البته بازخوردها مرا از عملکردم 

راضى نگه داشت.
این بازیگر تلویزیون در همین رابطه تاکید کرد: واقعیت 
این است که برخى فکر مى کنند من در واقعیت هم اینقدر 
جدى و عصبانى هستم اما روناك شخصیتى بود که باید 

اینگونه ایفا مى شد و از خود واقعى من فاصله دارد. 

اولین سریال علیرضا کریم زاده با بازى رضا شفیعى جم 
و محمدرضا هدایتى، تابستان امسال از نمافیلم پخش 

مى شود.
تصویربردارى ســریال «ایران 1500» به کارگردانى و 
تهیه کنندگى علیرضا کریم زاده از اواخر اسفندماه 99 در 

سکوت خبرى آغاز شد. 
«ایران 1500» (اسپینجر) نخســتین سریالى است که 
در سال 1400 از سوى سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر (ساترا) موفق به دریافت مجوز ساخت شده 
و این روزها با حفظ و رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 

حال تصویربردارى است. 
این سریال که یک ســریال طنز- فانتزى است، در 16 
قسمت 45 دقیقه اى تابستان 1400 براى پخش از پلتفرم 

نمافیلم آماده و تولید مى شود. 
در خالصه داستان «اسپینجر» آمده است: سهراب که 
یک نابغۀ ناآرام اســت پس از محکوم شدن به اعدام، با 
خوردن قرص سفر زمان از ســال 1500 فرار کرده و به 
زمان حال مى آید. رستم که پلیسى از جان گذشته است، 
نیز تن به ســفر زمان داده و به دوران ما مى آید تا متهم 
را به زمان خودش بازگرداند، اما در این ســفر اتفاقاتى 

مى افتد که… 
در این سریال یوســف تیمورى، آزیتا ترکاشوند، مهران 
رجبى، امید زندگانى، رضا شفیعى جم، نیما شاهرخ شاهى، 
یوســف صیادى، رضا فیاضى، آرش نوذرى، محمدرضا 

هدایتى و… بازى مى کنند.

شروعى رؤیایى
 براى روناك «نون.خ»

«ایران 1500» 
با کلى بازیگر طناز

صبا راد و همسرش مانى رهنما پس از 
ابتال به ویروس کرونا و وخامت حالشان 

به بیمارستان نیکان منتقل شدند. 
مجرى سابق برنامه به خانه بر مى گردیم 
پس از شکست در ازدواج اولش، با مانى 
رهنما ازدواج کرد. او در ســال گذشته 
تصمیم به استعفا از صدا و سیما گرفت 
و این زوج پــس از مدتــى تصمیم به 
مهاجرت به ترکیه گرفتنــد. او در این 
مدت که در ترکیه بود ســعى مى کرد با 
پست هاى متعدد و متنوع آشپزى ارتباط 
خود با دنبال کنندگانش را حفظ کند. این 

زوج هنرمند یک سال را در ترکیه گذراندند اما حدود یک 
ماهى مى شود که به ایران بازگشته اند. صبا راد اعالم کرده 
است که به ترکیه باز خواهند گشت اما بنظر مى رسد که 

این زوج در ایران ماندگار شوند.
این مجرى سابق به تازگى از بهبود یافتنشان در صفحه 
خود اینستاگرام خبر داده اســت.  صبا راد در نوشته اى از 
وخامت شدید اوضاعشان و بالهایى که در دوران ابتال به 

کرونا به سرشان آمده نوشته است.
او با انتشار ویدیویى از خود نوشته است:

 « یادتونه با چه اشتیاقى بخاطر دیدن مادرم که اتفاقا عمل 
آب مروارید داشتن با مامان ســارا و مانى راهى گرگان 
شدیم؟ تا اونجاى سفر همه چى خوب بود تا اینکه دو سه 
روز بعد از سفر حس کردم حالم خوب نیست. براى همین 
تصمیم گرفتیم سریع برگردیم و توى تهران تست کرونا 
دادیم که متاسفانه جواب تســت مثبت شد. خب خیلى 

نگران شــدم و ترسیدم بیشتر براى 
مامان ســارا. براى همین بالفاصله 
اومدیم بیمارستان نیکان غرب تست 
ریه دادیم. گفتن درگیرى خیلى کمه 
برید خونه اســتراحت کنین و دارو 
مصرف کنین. ما هــم داروهامونو 
تهیه کردیم اومدیــم خونه اما هر 
روز حال هر ســه مــون وخیم تر 
مى شد بطوریکه دیگه سه شب بود 
نخوابیده بودم. بــرادرم و خانومش 
اومدن وبه اصرار اونها، دوباره اومدیم 
بیمارستان نیکان. اینبار خبر خوبى 
برامون نداشــتن. متاســفانه کمتر از شــش روز بخش 
عمده اى از ریه ها درگیر شده بود و سریع دستور بسترى 
هر سه مون رو دادن. دیگه متوجه هیچى نبودم یه حال 
خلسه و ادراك پایین با درد فراون از سرفه هاى مکرر که 
دیگه امانمو بریده بودن...تا بعد از نزدیک به 20روز جدال 
تلخ و نابرابر به لطف خدا ودعاى شــما در شرایط نسبتأ 

مطلوبى هستیم.»

«بوتیمار» گزینه  سریال نوروزى بود اما... روایت صبا راد از 20  روز جدال سخت با کووید 19

فیلمبردارى فیلم سینمایى «حبس مجرد» به کارگردانى محمدحسام 
حدادیان و تهیه کنندگى مهران مهدویان که اوایل اسفندماه آغاز شده 

بود به تازگى به پایان رسیده و تدوین آن در حال انجام است. 
«حبس مجرد» اولین فیلم بلند حدادیان است که فیلمبردارى آن در 

تهران انجام شده و با تکمیل مراحل تدوین و صداگذارى و موسیقى 
براى حضور در جشنواره هاى داخلى و خارجى و اکران عمومى آماده 

نمایش مى شود.
این اثر با موضوعى اجتماعى و در فضایى شهرى نوشته و تولید شده و 

به مسئله اى در یک خانواده پرداخته است.
در خالصه داستان این فیلم سینمایى آمده است: «وحید براى فرار از 
پرداخت مهریه و فعالیت در یکى از سایت هاى شرط بندى تصمیم به 
فرار و خروج غیرقانونى از کشــور دارد که در این مسیر با مشکالتى 

روبه رو مى شود.»
مهدى کوشکى، پیمان مقدمى، سیاوش چراغى پور، مهرداد ضیایى، 
یلدا عباســى، وحید نیک راد، زهــرا نامور، علیرضــا مویدى، وحید 
میرزابیگى، زینب شعبانى، با حضور سیدجواد یحیوى و با هنرمندى 
ثریا قاســمى به همراه مرســانا حدادیان و ایالنا حدادیان به عنوان 

بازیگران کودك، در این فیلم نقش آفرینى مى کنند.

ثریا قاسمى و مهدى کوشکى 
در «حبس مجرد»

علیرضا نجف زاده، کارگردان سریال «بوتیمار» درباره 
زمان پخش این اثر گفت: آخرین ســکانس ســریال 
«بوتیمار» روز 28 اسفند 99 در شهر سیسنگان و آبشار 

آب پرى فیلمبردارى شد و ما آماده پخش هستیم.
وى افزود: زمان پخش برعهده شبکه است و کنداکتور 
پخش ســریال ها را آنها مى چیند. حتى «بوتیمار» تا 
روزهاى آخر اسفند هم یکى از گزینه هاى پخش سریال 
در نوروز بود، اما در آخر تصمیم بر این شد که «گاندو» 
را پخش کننــد و پخش «بوتیمار» بــه زمان دیگرى 

موکول شد.
نجف زاده درباره روند تولید این ســریال و در پاسخ به 
این پرســش که با توجه به ادامه فیلمبردارى تا آخرین 
روزهاى اسفند این ســریال براى پخش در ایام نوروز 
آماده بود، گفت: همزمان با تولید سریال و فیلمبردارى 
موارد فنى و تدوین آن نیز انجام شــد و به همین دلیل 
«بوتیمار» آماده پخش است اما اکنون که پخش سریال 
به تعویق افتاده بازبینى دوباره اى از نظر تدوین خواهیم 

داشت.
وى درباره سختى ها و چالش هاى ساخت این سریال 
تلویزیونى توضیح داد: «بوتیمار» کار بسیار سختى بود، 
اما تمام تالش خود را کردیم که براى مخاطب احترام 
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دوباره جایزه براى مهدى مصاف سپاهان و پرسپولیس با رقباى مرموز

کنفدراســیون فوتبال آسیا با ارســال اخطارى به باشگاه هاى 
سعودى الهالل، االهلى و النصر اعالم کرد که تمامى اعضاى 
این تیم ها باید تا قبل از زمان مقــرر، در هتل محل اقامت خود 
مستقر شده و تمامى موارد درخصوص پروتکل هاى بهداشتى 

را رعایت کنند.

این ســه نماینده فوتبال عربستان با ارســال نامه هاى خود به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، درخواســت کرده بودند که در زمان 
برگزارى رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا، در محل اردوهاى 
 AFC همیشــگى خود اقامت کنند که این مســئله با مخالفت

همراه شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا به این سه باشگاه اعالم کرد که براى 
جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا و جدى گرفتن بحث قرنطینه، 
نمایندگان عربستان نیز همچون ســایر تیم هاى حاضر در این 
رقابت ها، باید هتل محل اســکان خود را تعیین کنند و تمامى 
پروتکل ها در خصوص ســایر تیم ها نیز در قبــال نمایندگان 

عربستان اعمال خواهد شد. 
دیدارهاى گروه هاى اول و چهارم رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
در شهر ریاض برگزار مى شود که فوالد در صورت پیروزى برابر 
العین راهى گروه چهارم مى شود. بازى هاى گروه سوم با حضور 

استقالل نیز در شهر جده و به میزبانى االهلى برگزار مى شود.

خط حمله تیم سپاهان همچنان با اقتدار عنوان بهترین خط 
حمله لیگ بیستم را به خود اختصاص داده است.

 تیم ســپاهان موفق شــد در هفته نوزدهم لیگ برتر با یک 
گل از سد ســایپا گذشــته و با توجه به توقف پرسپولیس در 
برابر شهرخودرو، صدرنشینى خود را مستحکم کرد. یکى از 
مهمترین عوامل موفقیت تیم ســپاهان در فصل جارى خط 
حمله قدرتمند این تیم بوده که طالیى پوشان را با اختالفى 
قابل توجه در صدر جدول بیشتر گل هاى زده قرار داده است.

سپاهان در حال حاضر با زدن 35 گل در 19 بازى بهترین خط 

حمله لیگ بیستم است. این تیم در صورتى که بتواند همین 
روند را ادامــه داده و در چند بازى تعداد گل هاى بیشــترى 
به ثمر برســاند مى تواند بعد از مدت هــا در فوتبال ایران به 
رکورد بیش از 2 گل زده در هر بازى برسد؛ رکوردى که تیم 
اســتقالل با زدن 70 گل در 34 بازى در فصل 88-87 به آن 

دست یافته بود.
بعد از سپاهان، تیم پرسپولیس دومین خط حمله برتر لیگ به 
شمار مى رود. شاگردان یحیى در 19 بازى خود موفق به زدن 
25 گل شده اند و با اختالفى 10 گله در رتبه دوم حضور دارند. 

پرسپولیسى ها طى هفته هاى اخیر روند گلزنى اقتصادى را 
در پیش گرفته و در 7 بازى 8 گل به ثمر رسانده اند تا به این 
ترتیب رقیب خطرناکى براى سپاهان نباشند. البته هنوز 11 
بازى از لیگ باقى مانده و این اختالف را مى توان با چند برد 

پر گل جبران کرد. 
رتبه سوم این رده بندى را تیم استقالل به خود اختصاص داده 
است. این تیم در 19 بازى اخیر خود 22 گل به ثمر رسانده تا 
بعد از سپاهان و پرسپولیس سومین خط حمله برتر لیگ باشد. 
شاگردان فرهاد مجیدى طى هفته هاى اخیر عملکرد گلزنى 

خوبى نداشته اند؛ آنها در 5 بازى تنها 4 گل به ثمر رسانده اند 
که از میانگین کلى خودشان هم کمتر است. 

بعد از استقالل، تیم گل گهر سیرجان با 21 گل زده چهارمین 
خط حمله برتر لیگ اســت. گل گهر تنها تیم حاضر در میان 
چهار خط حمله برتر لیگ اســت که جایى در بین چهار تیم 
باالنشین نداشــته و در حال حاضر در رتبه هفتم حضور دارد. 
البته سیرجانى ها یک بازى معوقه با فوالد دارند که در صورت 
برگزارى آن مى توانند تعداد گل هاى خود را افزایش داده و در 

جدول برترین خط حمله ها، رتبه خود را  بهتر کنند.

تیم پرسپولیس پس از لیگ قهرمانان آسیا یک بازى سخت به میزبانى تیم شاهین 
بندرعامرى در بوشهر خواهد داشت و سپاهان نیز به مصاف خوشه طالیى مى رود.

قرعه کشى جام حذفى در حالى برگزار شد که بر اساس آن پرسپولیس باید در مقابل 
شاهین قرار بگیرد. تیمى بوشــهرى که متعلق به روستاى بندرعامرى که از توابع 
تنگستان است و مردم آن از طریق ماهیگیرى از خلیج فارس امرار معاش مى کنند. 
شاهین بندرعامرى تنها تیم روستایى فوتبال ایران محسوب مى شود که توانسته 
به لیگ دو برسد اما باوجود این موفقیت، هنوز از استادیوم مطلوبى برخوردار نیست.
نماینده بندرعامرى حتى در سال 1391 با تیم امیدش به همراه پرسپولیس و تراکتور 
به لیگ برتر نیز صعود کرد اما به خاطر نداشــتن امکانات الزم، نتوانست در سطح 
اول فوتبال پایه ایران قرار بگیرد. اما در ادامه تیم بزرگساالن شاهین بندرعامرى 
با قهرمانى در لیگ استانى به لیگ دسته ســوم صعود کرد و فصل پیش نیز راهى 

لیگ دسته دوم شد.
شاهین بندرعامرى که چهل و پنجمین سال تاسیســش را آغاز کرده، بازى هاى 
خود را در استادیوم «شــهداى دانش آموز اهرم» برگزار مى کند. ورزشگاه بسیار 
کوچک که از چمن نامطلوبى بهره مى برد و حتى سال پیش درباره تائید آن براى 
برگزارى بــازى هاى لیگ دو نیز تردیدهاى جدى وجود داشــت. در اســفند ماه 
سال پیش مسئوالن اســتانى وعده بهبود چمن ورزشــگاه را دادند و حتى خداداد 
افشاریان عضو فدراســیون فوتبال براى بازدید از ورزشگاه به تنگستان سفر کرد 

اما هنوز اتفاق جدیدى درباره استادیوم رخ نداده است؛ موضوعى که باعث نگرانى 
پرسپولیسى ها نیز خواهد شد.

عالوه بر چمن ورزشگاه، استادیوم شهداى اهرم امکانات الزم جهت برگزارى یک 
بازى در این سطح را ندارد و به خصوص در شرایط کرونایى، شاید امکان میزبانى 
از تیم پرسپولیس را نداشته باشد. بنابراین قرمزها احتماال انتظار خواهند داشت که 

بازى به مرکز استان بوشهر منتقل شود.
 پرسپولیسى ها احتماال در شرایطى به مصاف شــاهین بندرعامرى خواهند رفت 
که در کوران مسابقات خواهند بود و باید به مصاف استقالل، سپاهان و... بروند و 

احتماال یحیى گل محمدى نگران مصدومیت بازیکنانش در این ورزشگاه خواهد 
بود.

البته بازیکنان این تیم قدیمى که با بیشــترین میزان مشکل توانسته اند پیشرفت 
کنند و به عنوان تنها تیم روستایى به لیگ دو برسند و به عنوان تنها تیم لیگ دویى 
به جمع هشــت تیم برتر جام حذفى صعود کنند، امیدوارند که دیدار با پرسپولیس 
بهانه اى باشد براى این که وضعیت استادیومشان بهبود پیدا کند؛ مسئوالن استانى 
بوشهر حدود یک ماه براى این کار فرصت خواهند داشت و باید دید که چه خواهند 

کرد.
این نگرانى کم و بیش براى تیم هاى دیگرى که بــا نمایندگان لیگ یکى روبرو 
شده اند نیز وجود خواهد داشت. سپاهان در حالى باید به مصاف خوشه طالیى ساوه 
برود که نماینده استان مرکزى ورزشگاه موجه براى برگزارى بازى هاى لیگ یک 
نیز ندارد و در یک سال گذشته هم اتفاق جدیدى در ساوه براى ورزشگاه اختصاصى 
خوشه طالیى رخ نداده است. بنابراین احتمال دارد که بازى این تیم با سپاهان به 

ورزشگاه کارگران تهران منتقل شود. 
صنعت نفت و فوالد اما در شرایطى به مصاف حریفان جام حذفى مى روند که خیبر 
خرم آباد و قشقایى شیراز از نظر چمن ورزشگاه و امکانات، شرایط بهترى قرار دارند 
و بدون مشکل به مصاف حریفان لیگ برترى مى روند؛ هرچند که باید دید در زمینه 

رعایت پروتکل ها این دو تیم لیگ یکى چه مى کنند.

مهدى طارمى براى سومین ماه متوالى جایزه بهترین مهاجم لیگ برتر 
پرتغال را از آن خود کرد.

به نوعى مى شــود گفت این جایزه براى مهــدى طارمى مهاجم تیم 
ملى فوتبال ایران تکرارى شده است. اما اینبار این جایزه در حالى به 
مهدى طارمى رســید که او چند هفته متوالى است که براى پورتو گل
 نمى زند و روى عدد 9 متوقف شده است. در حال حاضر پدرو مهاجم 
تیم اسپورتینگ لیســبون با 15 گل زده در صدر جدول گل زنان قرار 
دارد و مهدى طارمى هم بــا 9 گل زده به همراه پینهو مهاجم ماریتیمو 
و همبازى على علیپور چهارمین گل زن لیگ برتر پرتغال به حســاب
 مى آید. به هر حال مهدى طارمى این بار در شرایطى جایزه بهترین 
مهاجم لیگ برتر پرتغال را از آن خود کرده که موفق به گل زنى نشده 

است.  
مهدى طارمى در بازى اخیر تیم ملى در بازى با سوریه که با نتیجه 0-3 
به سود ایران خاتمه یافت هم موفق به گل زنى نشد. دراین بازى محمد 
حسین کنعانى زادگان ، ســردار آزمون و کریم انصارى فرد براى تیم 
ملى فوتبال ایران گل زنى کردند. مهدى طارمى با احتساب این بازى و 
هم چنین بازى برگشت با یووه 8 بازى است که موفق به گلزنى نشده 
اســت. البته تالش هاى او در خط حمله تیم پورتو ستودنى است و در 
آخرین بازى در لیگ برتر پرتغال هم بــراى تیم پورتو پنالتى گرفت. 
مهدى طارمى فصل گذشته به همراه تیم ریوآوه آقاى گل بازى ها شد و 

به همین بهانه پیراهن پورتو را برتن کرد.

در زمان مقرر به هتل بروید

آتشبار سپاهان هر روز بهتر و بهترآتشبار سپاهان هر روز بهتر و بهتر

محمود فکرى چند روزى است که به عنوان سرمربى 
تیم نفت مسجد سلیمان انتخاب شده است و در اولین 
گام باید تیمش را به مصاف سپاهان بفرستد که بازى 

سختى براى نفت خواهد بود.
 صمد مرفــاوى و حنیــف عمران زاده کــه در تیم 

اســتقالل هم در کنار محمود فکرى کار مى کردند 
در تمرینات تیم نفت حاضر شده اند و حضورشان در 
کادر فنى تیم نفت مسجد سلیمان قطعى شده است. 
شاید در روزهاى آتى یکى دو مربى جدید هم به کادر 
فنى تیم نفت مسجد سلیمان اضافه شود که برخى از 

آنها ممکن است مربیان بومى باشند. 
محمود فکرى روزهاى خوبى را در تیم نفت مسجد 

سلیمان قبال تجربه کرده است. او به همراه این تیم 
قهرمان لیگ یک شــد و به لیگ برتــر صعود کرد. 
نفت مسجد سلیمان در دور رفت بازى ها و به همراه 
مجتبى حسینى یکى از تیم هاى خوب و قابل احترام 
بازى ها بود اما بعد از رفتن این مربى به ذوب آهن از 
نظر نتیجه گیرى افت کرد و حاال مدیران باشگاه با 
محول کردن هدایت محمود فکرى امیدوار هستند 
بار دیگر نفت مسجد ســلیمان در جدول رده بندى 
بازى ها با جهش قابل مالحظه اى مواجه شود و به 

رتبه تک رقمى دست پیدا کند. 
حضور صمد مرفاوى در کنــار محمود فکرى براى 
سومین بار اســت که اتفاق مى افتد. صمد مرفاوى 

عالوه بر استقالل در تیم نساجى هم در کنار محمود 
فکرى بود. جالب اینکه پیش تر محمود فکرى دستیار 
صمد مرفاوى بود. سرمربى سابق استقالل پیش تر 
اعالم کرده بود با توجه به تجربیاتى که صمد مرفاوى 
از ســال ها حضــور در عرصه مربیگــرى اندوخته 
مى تواند کمک خوبى به وى در هدایت تیم هایش 
دهد و به دیگر مربیان هم پیشنهاد مى کند در کادر 
فنى خــود در کنار اســتفاده از جوان هــا از مربیان 
باتجربه هم بهره ببرند. این دو مربى امیدوار هستند 
تجربه موفق در نساجى را در تیم نفت مسجد سلیمان 
تکرار کنند تا خاطرات روزهاى تلخ در استقالل خیلى 

زود از ذهن آنها پاك شود.

محمود و صمد یک بار دیگر برمى خیزند؟ 

شهاب گردان: 

چند هفته از اشتباهات 
داورى اذیت نشدیم

گلر تیم ذوب آهن در مورد تقابل با استقالل در جام حذفى صحبت کرد.
شهاب گردان در گفتگویى در مورد اینکه ذوب آهن در 14 هفته ابتدایى لیگ 
تنها یک برد داشت و حاال در 3 بازى اخیر 2 برد داشته هم گفت: دالیل زیادى 
براى نتایج نیم فصل اول ما وجود دارد که بارها گفته شده و بخشى از آن هم 
فعًال جایش نیست بگویم ولى خدا را شکر شرایط در حال بهتر شدن است و 
یکى از دالیلش که مى توانم بگویم این است که اشتباهات داورى در چند هفته 

اخیر ما را اذیت نکرده است.
گلر ذوب آهن در مورد تاثیر حضور مجتبى حسینى در این تیم هم توضیح داد: 
به هر حال نقش سرمربى تیم در نتایج خیلى پررنگ است و این یک امر طبیعى 
است و آقاى حسینى توانسته نظم و انسجام خوبى به تیم بدهد و تمرکز و روحیه 

الزم را به تیم تزریق کند.
گردان در مورد اینکه با شکست سایپا اختالف امتیاز در پایین جدول کم شده هم 
گفت: درست است که نتایج سایر تیم ها هم مهم هستند ولى ما باید تمرکزمان 
روى کار و نتایج خودمان باشد و اگر تیم هاى باالیى امتیاز هم بدهند ولى ما 
نتوانیم امتیاز بگیریم فایده اى براى ما ندارد. امیدوارم این روند را ادامه دهیم 
و در هفته هاى بعد نتایج خوبى کسب کنیم و بتوانیم از این وضعیت در جدول 

جدا شویم. 
وى در پایان در رابطه با قرعــه ذوب آهن در جام حذفى 
و تقابل با استقالل هم خاطرنشان کرد: 
اینکه مى گویند ما بدشانس هستیم و 
قرعه خیلى ســختى به ما خورده را 
متوجه نمى شوم. شرایط جام حذفى 
با لیگ متفاوت است و در جام حذفى 
به نظرم قرعه سخت و آسان خیلى 
معنــى نمى دهــد. ما 
بارها شده تیممان 
خوبى  شــرایط 
نداشته و مقابل 
تیم هاى مدعى 
در جام حذفى 
پیروز شدیم 
و بارهــا 
هم 

شده 
کــه 

وضعیتمــان 
خــوب بــوده و 

برابر تیم هاى دسته 
پایین تر شکســت خوردیم و حذف 
شدیم و براى همین شرایط جام حذفى از 
نظرم متفاوت است و براى همین عقیده 
ندارم بازى با استقالل قرعه سختى باشد.

 ثمر رسانده اند 

لزده چهارمین 
 حاضر در میان 
ر بین چهار تیم 
تم حضور دارد. 
د که در صورت 
زایش داده و در 

کنند.

نار محمود 
ا

جدا شویم. 
رابطه با قرعــه ذوبآهندر جام حذفى وىدر پایان در

و تقابل با استقالل هم خاطرنشان کرد: 
اینکه مى گویند ما بدشانس هستیم و 
قرعه خیلى ســختى به ما خورده را 
متوجه نمى شوم. شرایط جام حذفى 
با لیگ متفاوت است ودر جام حذفى 
به نظرم قرعه سخت و آسان خیلى 
معنــى نمى دهــد. ما 
بارها شده تیممان 
خوبى شــرایط 

نداشته و مقابل 
تیم هاى مدعى 
در جام حذفى 
پیروز شدیم

و بارهــا 
هم

شده
کــه

ن وضعیتمــانو
خــوب بــوده و 

برابر تیم هاى دسته 
پایین تر شکســت خوردیم و حذف 
براى همین شرایط جام حذفى از  شدیم و
نظرم متفاوت است و براى همین عقیده 
ندارم بازى با استقالل قرعه سختى باشد.
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فقدان سند مالکیت 
شــماره: 140085602030000124      خانم طیبه قاهرى فرزند عطا باســتناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 642 باقیمانده واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 76 دفتر 9 امالك ذیل ثبت 888 بنام نامبرده ثبت و ســند  بشماره 
چاپى952617 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت اثر جابجائى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن  ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/01/19 1118472/م الف- مهدى صادقى 

وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/1/111
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004578 تاریخ ارســال نامه: 1399/12/26 نظر به اینکه 

سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2436 فرعى از 76- اصلى واقع در مهیار بخش 
یک ثبت شــهرضا که در دفتر 422 صفحه 427 بنام حســن کاظمى مهیارى ثبت و سند 
صادر گردیده سپس بموجب سند شــماره 9666- 87/08/26 دفتر 40 شهرضا به فرهاد 
زارعى انتقال گردیده و بموجب نامه شــماره 911073- 91/07/09 شعبه اول دادسراى 
عمومى شهرضا بازداشت میباشد اینک خانم ســمانه نباتى وکالتا از طرف نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى وارده به شماره: 139921702008021871- 99/12/23 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 21520- 99/12/19 به گواهى 
دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود تا 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود طبق مقررات اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى خواهد شد. م الف: 1120256 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف سید مهدى میر محمدى /1/112

کرونا نه با گریه و زارى و التماس کنترل مى شود و نه 
با خبر و پست و استورى گذاشتن در فضاى مجازى و 
یا یادداشــت و گالیه... تناقض رفتارى و عملکردى 

نمى تواند ویروس به این پیچیدگى را کنترل کند.
شاید همان روز که سفرهاى نوروزى آزاد شد و مجوز 
سفر به شهرستان هاى زرد و آبى را گرفتیم تا آنها هم 
نارنجى و قرمز شوند باید مى دانستیم که پس از نوروز 
شاهد فاجعه در استان هاى با وضعیت زرد و آبى خواهیم 
بود چرا که افراد از نقاط قرمز و نارنجى به نقاط زرد و 
آبى رفته و ویروس هم با آنها ســفر مى کند و جابجا 

مى شود. 

این بى برنامگى و مدیریت ضعیف سفرها در نوروز آن 
هم براى زمین گیر کردن بیمارى با این گستردگى و 
شیوع باال و ویروسى که هزار چهره دارد و هر روز یکى 

را رو مى کند به این سادگى ها هم نیست. 
ابالغ و بخشنامه هاى مرتبط با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى خوب است اما زمانى که ضمانت اجرا و بازدید 
و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهاى مختلف براى 
شناســایى تخلفات و عدول از قوانین و البته اعمال 
قانون، و جریمــه –در صورت عدم اجــراى قوانین 
و ســرپیچى از دســتورالعمل ها که تخلف محسوب 

مى شود- وجود داشته باشد. 

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت خطرناك 
کرونا در کشور گفت: برخى در ســتاد ملى کرونا مانع 
شــدند تا از فرصت طالیى عید براى خاموش کردن 

شعله  هاى کرونا استفاده کنیم.
ایرج حریرچى با اشــاره به اینکه خواسته ما ممنوعیت 
مسافرت بود گفت: تاکید وزارت بهداشت این بود که از 
فرصت طالیى نوروز براى کاهش آمار کرونا استفاده 
کنیم و مانند سال گذشته که همه جا تعطیل بود امسال 

نیز همانگونه شود و جلوى مسافرت ها گرفته شود.
معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: برخى در ستاد 
ملى کرونا مانع شــدند تا از فرصت طالیى عید براى 

خاموش کردن شعله هاى کرونا استفاده کنیم. وى در 
پاسخ به این سوال که چه کسانى براى تعطیلى سفرها 
در نوروز 1400 مخالفت کردند گفت: نمى توانم اسامى 

این افراد را بگویم.
معاون کل وزارت بهداشت با اعالم اینکه شیب ابتالء 
به کرونا در کشور موشکى شــده است، اظهار داشت: 
پیش بینى مى کنیم موج چهارم بدتر از موجهاى قبلى 
باشــد. وى ادامه داد: این احتمال بســیار زیاد اســت 
که به آمــار روزانه 600 فوتى برســیم و درخواســت 
اعمال تعطیلى هاى شــدید تر را به ســتاد ملى کرونا 

داده ایم.

کنترل کرونا با گریه، التماس، 
گالیه و استورى!

برخى مانع خاموش کردن 
شعله هاى کرونا شده اند

تمام مراکز استانها قرمز شد
تمامى مراکز استانها در وضعیت قرمز    جماران|

کرونایى قرار گرفتند. تا روز گذشـته 257 شهرستان 
قرمز، 129 شهرستان نارنجى، 51 شهرستان زرد و 11 
شهرستان آبى هستند. سرعت افرایش بسترى در خیز 
سراسرى چهارم به مراتب شـدیدتر از خیزهاى قبلى 
است. سرعت افزایش بسترى در خیز سراسرى چهارم 

به مراتب شدیدتر از خیزهاى قبلى است. 

وخامت وضع منطقه سیستان 
معـاون بهداشـتى دانشـگاه علـوم    تسنیم|
پزشـکى زابل اظهار داشـت: با توجه بـه افزایش دید 
و بازدید در ایام نوروز و افزایش تجمع ها و بعضًا عدم 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى احتمال انتقال بیمارى 
کرونـا افزایش یافته تـا جایى که امروز میـزان موارد 
ابتال تا 8 برابر نسـبت به روزهاى قبل افزایش داشته 

است.

ویروس برزیلى بدترین است
محققان مى گویند گونه جدید ویروس    ایرنا|
کرونا در برزیل، در جوانان سـه برابر کشنده تر است. 
این گونه ویروس کرونا نسبت به ویروس کووید-19 
معمولى 150 درصد مسـرى تر بوده و به سـرعت در 
میان جوانان در برزیل در حال گسـترش اسـت.  این 
گونه ویروس کرونا نه تنها افراد جوان را بیشـتر آلوده 
مى کند، بلکه احتمال مرگ افرادى که به این ویروس 

مبتال مى شوند نیز بیشتر است.

به دیدار سفر رفتگان نروید
سـخنگوى دانشـکده علوم پزشکى    ایسنا|
ساوه با اشاره به بازگشت مسافران نوروزى به شهرهاى 
خود، از مردم خواسـت تا به هیچ وجه با افرادى که در 
ایام نوروز به سـفر رفته بودند دیدوبازدید و معاشـرت 
نداشته باشند و گفت: کسانى که سفر رفته اند حداقل تا 

یک هفته نباید رفت و آمد داشته باشند.

مسافران در موج چهارم کرونا 
  ایسنا| در ایامى که بر اسـاس اعالم رسمى 
مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
موج چهارم شیوع ویروس کرونا در کشور شروع شده 
و نگرانى براى قرمز شـدن همه شـهرها و اسـتان ها 
بیشـتر و بیشـتر مى شـود، پروازهاى خارجـى به 20 
کشور خارجى انجام مى شود و مرزهاى زمینى نیز با 
وجود بسته شدن براى سفرهاى عادى روزانه 1500 
تردد مسافر را تجربه مى کنند. با توجه به این وضعیت 
و هشـدارهاى مسـئوالن وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـکى بایـد دیـد در ادامه و طـى روزهاى 
پیش رو تصمیم جدیدى بـراى وضع محدودیت هاى 
جدید کرونایى اتخاذ خواهد شـد یا آنکه وضعیت این 
بیمارى به ویژه ویروس هاى جهش یافته مختلف آن 

بدتر خواهد شد.

روى موج کووید-19

تاسیس 
شرکت سهامى خاص رایمون ایده نوین کارا درتاریخ 1400/01/16 به شــماره ثبت 67390 به شناسه ملى 14009924513 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارایه خدمات توانمند ساز و توسعه دهنده کسب و 
کارهاى نوپا در قالب ایجاد و مدیریت شتابدهنده کسب و کار ها و طراحى و ساخت و مشارکت و فروش تجهیزات. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سعادت آباد ، خیابان چهار باغ باال ، بن بست ابن سینا[25] ، پالك 0 ، ســاختمان ادارى سینا ، طبقه دوم ، واحد 14 کدپستى 8163814157 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 1000 ریالى تعداد 10000 سهم آن بى نام عادى 
مبلغ 4000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 355748 مورخ 1399/11/18 نزد بانک بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه 
میدان ارتش با کد 2405 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمدعرفان شاکریان به شماره 
ملى 0018718086 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین اسماعیلى به شماره ملى 1292964855 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى میالد فقیهى به شماره ملى 1293257796 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدمهدى اسماعیلى 
به شماره ملى 1292718471 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى بیژن غالمى به شماره ملى 2297083785 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1119574)

آگهى انحالل 
شرکت ساتین فرش نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 65934 و شناسه ملى 14009529610 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت فوق منحل گردید و ملیکا امینى به کد ملى 1272730591 به عنوان مدیر تصفیه براى مدت دو سال انتخاب گردید . نشانى شرکت منحله در حال تصفیه استان اصفهان ، شهرستان 
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براساس اعالم وزارت بهداشت برزیل، غول آمریکاى التین 
روز چهارشــنبه با اعالم 4 هزار و 195 مورد فوتى ناشى از 

کووید19 تنها در 24 ساعت، رکورد جدیدى را ثبت کرد.
با حساب شمار جانباختگان اخیر، میانگین روزانه مرگ و میر 
در یک هفته اخیر در برزیل، دوهزار و 757 بوده که باالترین 
میانگین فوتى روزانه ناشى از همه گیرى را در سطح جهان 

نشان مى دهد.
دکتر دیماس کوواس، مدیر موسســه بوتانتان (بزرگترین 
تولیدکننده پادزهر علیه کووید 19 در برزیل) پیش بینى کرد 
که با این روند، برزیل طــى روزهاى آینده به مرز پنج هزار 

مورد مرگ و میر روزانه بر اثر ویروس کرونا برسد.   
ماه آوریل ماه غم انگیزى براى غول آمریکاى التین خواهد 
بود و تکرار مکرر نیاز به واکسن را از سوى وزارت بهداشت 
این کشــور بى فایده خواند. برزیل روز هفتم فروردین از 

نخستین واکسن داخلى خود به نام «بوتان واك» رونمایى 
کرد. موسســه بوتانتان تاکنون در همکارى با شــرکت 
تولیدى سینوواك چین، 27 میلیون و 800 هزار دوز واکسن 

کروناواك تولید کرده است.
به عالوه از میلیون ها دوز واکســن هــاى وارداتى مانند 
سینوفارم استفاده کرده و اخیرا نیز درخواست خود را مبنى 
بر ارسال پیش از موعد واکسن کووید 19 به سازمان ملل 
ارائه داد. با درخواست ارائه پیش از موعد واکسن از طریق 
کوواکس، برزیل قصد دارد برنامه واکسیناســیون خود را 
تسریع کند. با این همه وزارت بهداشت برزیل دشوارى هاى 

بسیارى براى دستیابى به واکسن کرونا در پیش رو دارد.
طبق محاســبات، تا ماه ژوئیه (تیرماه) کارى که برزیل در 
زمینه واکسیناســیون مى تواند پیش ببرد واکسینه کردن 
حدود 20 میلیون نفر از جمعیت آسیب پذیر این کشور (9.8 

درصد از کل جمعیت 212 میلیونى برزیــل) با اولین دوز 
واکسن است و اینکه پنج میلیون و 800 هزار نفر تزریق دوم 

را مى توانند دریافت کنند.
 با شدت یافتن بحران ویروس کرونا در برزیل، به ویژه پس 
از پیدایش ویروس جهش یافته برزیلى، برخى کشورهاى 
منطقه آمریکاى التین از جمله اروگوئه، بولیوى و شــیلى 
براى مقابله با گسترش این ویروس مرزهاى خود را با برزیل 
بســتند، ونزوئال نیز در ایاالت هم مرز خود با برزیل حصار 
بهداشــتى براى کنترل ورود ویروس جهش یافته برزیلى 

ایجاد کرد.  
برزیل تاکنون با ثبت بیــش از 13 میلیون و 100 هزار نفر 
مبتال و بالغ بر 337 هزار جانباخته بر اثر ویروس کرونا، پس 
از آمریکا در جایگاه دوم از نظر بیشترین موارد ابتال و مرگ 

و میر است.

باالترین میانگین فوتى روزانه ناشى از همه گیرى در سطح جهان

کرونا باز هم در برزیل رکورد زد 

«آکشاى کومار» ستاره برتر بالیوود به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا در بیمارستان بسترى شد.

با گســترش موج جدید کرونا در هندوســتان و 
بخصوص در شــهر بمبئى، بســیارى از اهالى 
بالیوود به بیمارى کووید 19 مبتال شــدند از آن 
جمله هنرپیشه نامدار ســینماى هند «آکشاى 
کومار» با فیلمــى که همه هنــدى ها منتظر 

تولیدش بودند و فعال ادامه کار متوقف شد.
روز یکشنبه بیمارى کووید 19 کومار تشخیص 
داده شــد و روز دوشــنبه در بیمارستان بسترى 
شد. طبق گزارشات رســانه هاى هند، همراه با 
کومار، 45 نفر که در اولین استودیوى فیلمسازى 
مشترك هندوســتان و آمازون مشغول به کار 

هستند، به ویروس کرونا مبتال شدند.
ســخنگوى رســمى «رام ستو» اســتودیوى 
فیلمســازى مشــترك هندوســتان و شرکت 
آمریکایــى آمازون به ورایتــى گفت: 45 نفرى 
که تست مثبت داشتند ســر صحنه تولید فیلم 
نبودند. این که آنها ســر صحنــه فیلمبردارى 
بودند نادرست اســت. این افراد بخشى از یک 
مجموعه هنرمندان جوان و همچنین ســیاهى 
لشکر بودند که براى صحنه هاى بعدى قرار بود 

جلوى دوربین ظاهر شوند و به عنوان بخشى از 
پروتکل ها و دســتورالعمل هاى دقیق تولید در 
خارج از محل، آزمایش شــدند. هیچ یک از آنها 
حتى به واحد تولید نپیوســته و هرگز سر صحنه 

فیلمبردارى نبودند.
ســخنگو افزود: در این مرحله، تنها تمرکز ما بر 
روى ســالمتى، ایمنى و رفاه کل خدمه است. 
پروتکل هاى ایمنى و بهداشتى دقیق، آزمایش 
مکرر و مراقبت هاى پزشکى به موقع، تشخیص 
زود هنگام موارد مثبت شــدن اولیه و تشخیص 
زودهنگام را در بین واحدهاى ما تضمین کرده 
است. ما از نزدیک وضعیت را رصد مى کنیم اما 
به دلیل احتیاط فراوان، اکنــون فیلمبردارى را 

متوقف کرده ایم. 
«ویکى کاوشــال» و «بهومى پدنــکار» دیگر 
هنرپیشه هاى معروف بالیوودى نیز روز دوشنبه 

کرونا مثبت شدند.
هفته گذشته نیز انتشار فیلم بالیوودى «چهره» با 
بازى «آمیتاب باچان» به تعویق افتاد. دیگر موارد 
برجسته ابتال به بیمارى کووید 19 از بمبئى شامل 
ســتاره بزرگ بالیوود «عامر خان» و «ساچین 

تندولکار» قهرمان اسبق کریکت است.

در حالى که تست کرونا پنج بازیکن دعوت شده 
به تیم ملى والیبال و یک کمک مربى مثبت اعالم 
شده است، عکس هاى منتشر شــده در فضاى 
مجازى نشان مى دهد که یک بازیکن کرونایى 
تیم ملى بدون رعایت قرنطینه خانگى در اماکن 

عمومى حضور دارد. 
این عکس که در فضاى مجازى در حال دست به 
دست شدن است، نشان مى دهد یکى از بازیکنانى 
که تست کروناى آنها مثبت شــده بدون رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى و بدون توجه به قرنطینه 
خانگى در اماکن عمومى حضور پیدا کرده است.

خــروج از قرنطینه و عدم رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى درحالى اســت که به گفته پزشک تیم 
باید بازیکنان کرونایى حداقل 10 روز در قرنطینه 
خانگى مى ماندند و حضور یــک ملى پوش آن 
هم بدون ماســک در اماکن عمومى نشــان از 
بى توجهى و نادیده گرفتن قوانین و مقررات تیم 

ملى والیبال است.

متخصص بیمارستان مسیح دانشورى گفت: اگر در 
حال حاضر نیز محدودیت هاى کرونایى را اعمال 
کنیم اتفاق خاصى در موج چهارم نخواهد افتاد و 
این موج دو ماه طول خواهد کشــید، زیرا تجربه 
نشان داده است زمانى که یک موج شروع مى شود 
دو ماه طول مى کشد، تنها مى توان با انجام برخى 

اقدامات ارتفاع موج را تا حدى کم کرد اما در خود 
موج نمى توان تغییرى ایجاد کرد.

پیام طبرســى با بیان اینکه حداقل تا دو ماه آینده 
آى ســى یوها و بیمارســتان هــا پرخواهد بود 
پیش بینى کرد که شــاهد افزایش میزان مرگ و 

میرها خواهیم بود.

پژوهشگران آمریکایى مدعى هستند که شاید انسان هاى 
مبتال به کووید-19 نیز بتوانند خفاش هــا را آلوده کنند 
و زندگى این پســتانداران پرنده را به خطر بیندازند. این 
پژوهش مى توانــد بینش هاى جدیــدى را در مورد باور 
کنونى که خفاش ها را دلیــل اصلى انتقال کروناویروس 

مى داند، ارائه دهد.
"سازمان زمین شناسى آمریکا" اخیرا پژوهشى را انجام 

داده است که نشان مى دهد شاید خفاش ها نیز در معرض 
تهدید این ویروس کشنده قرار داشته باشند.

به گفته پژوهشگران، سازمان هاى مدیریت حیات وحش 
در آمریکاى شمالى نگران این موضوع هستند که برخى 
از فعالیت هایى که آنها مجوزش را صادر مى کنند، انتقال 

کووید-19 از انسان به خفاش ها را در پى داشته باشند.
اگرچه این احتمال وجود دارد که انســان بتواند به نوعى 
کووید-19 را به خفاش  انتقال دهد اما پژوهشگران تایید 

کرده اند حتى اگر انسان مبتال به کووید-19 هنگام بازدید 
از غارهاى محل سکونت خفاش ها از ابزارهاى محافظتى 
اســتفاده نکند، احتمال وقوع این موضــوع تنها 0.001 

درصد است.
از سوى دیگر، حتى اگر انسان ها از تجهیزات محافظتى 
اســتفاده کنند و نتیجه آزمایش آنها نیز منفى باشد، باز 

هم احتمال یــک در 3/333 وجــود دارد که خفاش ها 
آلوده شوند.

"ایوان گرنت" پژوهشگران این پروژه گفت: این احتمال 
کم اســت اما پیامدهاى انتقال کروناویروس از انسان به 
خفاش  به طور بالقوه زیاد است. وى افزود: کروناویروس 
در حال حاضر در خفاش هاى آمریکاى شمالى شناسایى 
نشده است اما هنوز هم کووید-19 مى تواند به بیمارى و 

مرگ این پستانداران پرنده منجر شود.
سازمان جهانى بهداشت تایید کرده است که احتمال دارد 
انسان ها بتوانند حیواناتى مانند سگ ها، گربه هاى خانگى، 

مینک ها، ببرها و شیرها را آلوده کنند.
به گفته سازمان جهانى بهداشت، مینک ها مى توانند یکى 
از آسیب پذیرترین انواع حیوانات باشند. این حیوانات پس 
از آلوده شدن توسط انسان، مانند یک منبع آلودگى عمل 
مى کنند و به آلوده شدن مینک هاى دیگر منجر مى شوند.

یورش کرونا به بالیوود

انسان هم مى تواند کووید-19 را به خفاش  انتقال دهد!

حضور بدون ماسک ملى پوش کرونایى 
در اماکن عمومى

جوالن کرونا  تا 2ماه آینده
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استفاده از برخى دســتورالعمل ها مى تواند سالمت مغز را بیشتر کرده 
و با تقویت توانایى هاى شــناختى، عملکرد این عضو حساس و مهم 

را تقویت کند.
انجمن قلب آمریکا (AHA) لیستى از عواملى را ارائه کرده که پزشکان 
بخش مراقبت هاى اولیه باید با استفاده از آنها، مراقب سالمت مغزى 
بیماران خود باشــند. در این دســتورالعمل ها 13 عامل اساسى که بر 
حفظ توانایى هاى شناختى تأثیر مى گذارند، ذکر شده است. همه این 
عوامل قابل تغییر هســتند، بدین معنا که افراد بر آنها کنترل داشته و 
بنابراین مى توانند سالمت مغز خود را تحت هدایت پزشک خود بهبود 

بخشند.
بر اساس یک منبع معتبر، ســالمتى مغز ارتباط تنگاتنگى با سالمتى 
قلب و عروق دارد، بنابراین آســیب به قلب و سیستم عروقى مى تواند 
بر مغز تأثیر منفى بگذارد. انجمن قلب آمریکا در سال 2017 راهنماى 
مختصرى شامل چند عامل اصلى را براى سالمتى قلب و عروق منتشر 
نمود که شامل موارد ذیل مى باشد: فشار خون، کلسترول، قند خون، 

میزان ورزش، رژیم غذایى، وزن بدن و سیگار کشیدن.
این بیانیه علمــى در واقــع رهنمودهایى را براى پزشــکان بخش 
مراقبت هاى اولیه ارائه داده، به آنها دستور مى دهد که وقتى به بیماران 

خود در مورد حفظ یا بهبود سالمت مغز خود توصیه ارائه مى کنند مراقب 
چه مواردى باشند.

اســتفاده بیش از حد از الکل و خواب ناکافى نیز تاثیر پررنگى بر زوال 
عقل دارد. همچنین متخصصان ارتباطى بین میزان تحصیالت کمتر 
و کاهش شناخت را شناسایى کرده اند. برعکس، به نظر مى رسد سطح 
باالترى از آموزش و علم، به محافظت و حفظ توانایى هاى شــناختى 
کمک کرده و حتى برخى شواهد نشان مى دهد که ممکن است منجر 
به ذخیره شناختى بیشترى شود و به افراد امکان دهد عملکرد شناختى 

مغز خود را حفظ کنند.

راهکارهایى براى پویایى هرچه بیشتر مغز

در این دنیا هر خوردنى ترشى که طعم دهانمان را عوض 
کند و با ذائقه مان سازگار شــود، مى تواند برایمان هوس 
انگیز باشد. چغاله و گوجه سبز از این دست خوردنى هاست 
که دیدن و حتى فکرش هم باعث تراوش غدد بزاقى و شیره 
معده مى شود اما باید مثل همیشــه در خوردن هر چیزى 
هرچند هوس برانگیز جانب احتیاط را رعایت کنیم تا مبادا 

دچار عوارض جدى شویم. 
 شستشوى غیر صحیح فروشندگان دوره گرد با آب جوى 
یا چاه مى تواند عامل بروز بیمارى هاى گوارشــى مانند 
حصبه شود. این بیمارى نوعى عفونت باکتریایى است که 
قابل انتقال از طریق مصرف آب یا غذاى آلوده به انســان 
مى باشــد. بیمارى حصبه در کــودکان و افــراد باالى 
60 ســال رایج تر اســت. عوارض بیمارى حصبه شامل 

خونریزى دستگاه گوارش ، کاهش شدید آب و امالح بدن ، 
ســوراخ شــدن روده ها، هپاتیت و عفونت استخوان ها 

مى باشد.
هلو و زردآلو نسبت به چغاله بادام ، بافت سفت و سخت ترى 
دارد که طعم آنها نیز کمى تلخ و گس است. نکته مهم دیگر 
این است که اگر چغاله بادام ، هلو و زردآلو تلخ باشد بدوم 
شک داراى مقدارى سیانور است. بنابراین مصرف زیاد آن، 

مسمومیت ایجاد مى کند البته سمیت چغاله زرد آلو و هلو 
بیشتر از چغاله بادام است. بیشتر چغاله هاى موجود در بازار 
، چغاله بادام شیرین اســت. مغز بادام طبعى گرم و تر دارد 
اما چغاله آن داراى طبع سرد است. بنابراین زیاده روى در 
مصرف آن موجب دل پیچه ، اسهال ، تهوع ، سردرد ، ترشح 

بیش از اندازه بزاق و رخوت مى شود.
 به طور کلى مواد مغذى بادام رســیده بیشتر از نوع کال 
آن مى باشــد و آهن ، کلیســیم و مواد معدنى دیگر آن 
بیشتر از چغاله بادام است. بادام رســیده براى پیشگیرى 
از بیماریهایى مانند افزایش کلسترول ، کم خونى ، پوکى 
استخوان و چسبندگى روده ها مفید است اما چغاله بادام این 

ویژگى ها را ندارد.
 اگر دستگاه گوارش با این میوه سازگارى داشته باشد دچار 
مشکل نخواهد شد. مصرف اندازه این میوه نوبرانه خطرى 
براى بدن ندارد اما باید توجه داشت که بیش از حد مصرف 

نشود تا بدن دچار عوارض و مضرات آن نشود.
 برخى از چغاله ها کرکى تر از ســایر چغاله ها هستند که 
ارتباطى به نوع چغاله ندارد. نارس بــودن آنها مهمترین 
دلیل براى کرك دار بودن است . البته برخى از فروشندگان 
از طریق شستشــو با اســکاچ ، کرك چغاله ها را از بین 

مى برند. با این وجود کرك دار بــودن چغاله ها دلیلى بر 
برترى آنها نیست.

 براى تازه تر نشــان دادن چغاله بادامهاى نوبرانه ، روى 
آن آب پاشیده مى شود که معموال از آب هاى آلوده مانند 
چاه و جوى آب استفاده مى شود. بنابراین پیش از مصرف 
باید با آب تمیز و نمک ضدعفونى و شستشــو دهید. براى 
شستشو باید آنها را داخل یک سبد ریخته و سپس درون 
یک قابلمه بزرگ یا لگن قرار دهید و با دست آنها را به هم 
بزنید تا پرزها جدا شوند. پس از تمیز شدن آنها را درون آب 
نمک بریزید و سپس شستشو دهید تا آلودگى آنها برطرف 

شده و تمیز شوند.
 با اینکه چغاله بادام یک میوه نارس اســت اما شــرایط 
نگهدارى آن همانند میوه هاى دیگر است. در درجه اول 
بهتر است که چغاله بادام تازه تهیه و مصرف شود. این میوه 
مانند بسیارى از میوه ها قابلیت نگهدارى به مدت طوالنى 

را ندارد. براى نگهدارى باید آنها را در یخچال قرار دهید.

نکات مهم براى خرید چغاله بادام
1- چغاله هاى درشت فاصله کمى براى تبدل شدن به بادام 

رسیده دارند بنابراین بافت آنها بیشتر حالت چوبى داشت و 

مواد قالب جذب آنها توسط دستگاه گوارش کمتر است.
2- این میوه نوبرانه معموال در مجــاورت هواى آزاد و به 

صورت فله اى توسط فروشــندگان دوره گرد به فروش 
مى رســد. بنابراین قبل از خرید از ســالمت چغاله ها و 

بهداشت فروشنده اطمینان حاصل کنید.
3- چغاله هاى سالم و بدون لک را براى خرید انتخاب کنید 

زیرا تغییر رنگ و تیرگى نشــانه کهنه بودن چغاله است. 
عالوه بر این چغاله هاى شکسته مى توانند محل مناسبى 
براى ورود میکروارگانیسم هاى بیمارى زا باشد بنابراین ، 

از خوردن آن ها خوددارى کنید.
4- بالفاصله بعد از خرید، چغاله ها را نخورید زیرا نباید به 

شستشوى چغاله ها توســط فروشنده ها اکتفا کرد. بیشتر 
چغاله بادام ها در واقع بادام هاى نارسى هستند که در اوایل 
فصل بهار بر اثر عوامل طبیعى مثل باد و باران از شاخه جدا 

شده و روى زمین ریخته شده اند.
5- معموال فروشندگان چغاله بادام ها را در محلول آب و 

نمک نگهدارى مى کنند و پس از خرید توسط شما، بر روى 
آنها مقدار زیادى نمک مى ریزند. سعى کنید چغاله بادام را 
با نمک کمترى مصرف کنیــد تا با عوارض مصرف نمک 

زیاد مواجه نشوید.

هشدار 
به عاشقان 
چغاله بادام

مغز خود را حفظ کنند.مراقبت هاى اولیه ارائه داده، به آنها دستور مى دهد که وقتى به بیماران ت هدایت پزشک خود بهبود 

ن 
م

برخالف آنچه به نظر مى رســد آدامس جویدن عادت 
جدیدى نیســت و قدمت این کار به هزار ســال قبل باز

مى گردد. امروزه این کار به مــا در مراقبت از دندان ها و 
حتى مقدارى کاهش وزن کمک مى کند. با این حال، 
نباید عجله کنید و به همین زودى سراغ بسته آدامس 
تان بروید. حقیقت آن است که ســالم ترین چیزها هم 
اگر به درستى استفاده نشوند ضرر آن ها مى تواند بیشتر از 

منفعت شان باشد. درباره آدامس به موارد زیر توجه کنید:
1- جویدن بیش از اندازه مى تواند ماهیچه هاى فک را بزرگ کند

2- آدامس هاى نعنایى مى توانند میل به خوردن تنقالت ناســالم 

را زیاد کنند

3- آدامس هاى بدون قند مى توانند باعث نفخ شوند

4- شیرین کننده هاى مصنوعى ممکن است فلور روده را تغییر دهند

پس چه کنیم که دچار این مشکالت نشویم؟ این توصیه ها به شما 
کمک مى کند بدون صدمه زدن به سالمت خود از جویدن آدامس 

لذت ببرید.
آدامس هاى بدون قند به معناى واقعى کلمه یک شکالت هستند 
و باعث چاقى هم مى شــوند، بنابراین از آن ها براى جلوگیرى از 

پوسیدگى دندان هایتان استفاده نکنید.
آدامس بدون قند را بعد از غذا و به مدت حداکثر 20 دقیقه بجوید.

تعادل را فراموش نکنید. در روز بیشــتر از 14 عدد آدامس استیکى 
حاوى سوربیتول نباید بجوید.

آدامس جویدن هم آداب دارد
برخالف
جدیدىن
مى گردد.
حتى مق
نباید عج
تان بروید
اگر به درستى
منفعت شان باشد
1- جویدن بیش از

2- آدامس هاى نعن

را زیاد کنند

یک عضو ستاد ملى کرونا مى گوید: اگر یک نفر از اعضاى 
خانواده به کروناى جدید گرفتار شد بقیه اعضاى خانواده 
مرتب دست هایشان را با آب و صابون بشوییند و افرادى 

که در معرض ابتال هستند در خانه ماسک بزنند.
دکتر مســعود مردانى  با بیان اینکه مــوج چهارم کرونا 
شدیدتر و سرعت انتقال ویروس کرونا بیشتر است اظهار 
داشــت: این موج تفاوتى که با موج هاى قبلى دارد این 
است که سرعت انتقال ویروس بســیار باالتر است به 
طورى که 70 درصد ســرایت پذیرى افزایش پیدا کرده 
اســت. یک فرد حداقل 7 نفر را به طور متوسط گرفتار 
مى کند و درصد ابتال مقدارى در میان جوانان بیشتر است 

ولى این طور نیست که جوانان فقط مبتال مى شوند.
وى در مورد اینکه ابتالى خانوادگى نیز مطرح است این 

موضوع چقدر جدى است؟ گفت: همسران و 
بچه ها در خانه بیشــتر در ارتباط با 

همدیگر هستند، لذا افرادى 
کــه بیشــتر در ارتباط 

هستند بیشتر گرفتار 
مى شوند. اگر یک 
نفــر از اعضــاى 
خانــواده گرفتار 
شد بقیه اعضاى 
خانــواده مرتــب 

دست هایشان را با 
آب و صابون بشوییند 

و افرادى که در معرض 
ابتال هستند در خانه ماسک 

بزنند.
مردانى در مورد میزان مرگ و میر ناشى از کروناى جهش 
یافته جدید تصریح کرد: قبال فکر مى کردند میزان مرگ 
و میر تفاوتى با کروناى قبلى ندارد اما اخیرا بر اســاس 
اطالعات نشــریه النست دانشــمندان متوجه شده اند 
که میزان مرگ و میر کروناى جدید مختصرى باالتر از 

کروناى قبلى است.
این متخصص بیمارى هاى عفونــى در مورد اینکه چه 
افرادى پس از ظاهر شــدن عالیم کرونــاى جدید باید 
به بیمارستان مراجعه کنند؟ اظهار داشت: مبتالیانى که 
اکسیژن خون شــان به زیر 93 درصد باشد، بیمارانى که 
بیمارى قلبى، ریوى، زمینه اى و دیابت کنترل نشده دارند 
و کســانى که تنگى نفس دارند به طورى که با راه رفتن 
و فعالیت هــاى روزانه به تالطم مى افتند 
و فشار روى قفســه سینه دارند 
و نشــانه هایى از کمبود 
اکســیژن دارند باید 
سریعا به بیمارستان 
مراجعه کنند. ولى 
افــرادى  بقیه 
کــه عالمــت 
خاصــى ندارند 
بهترین کار این 
است که در خانه 
اســتراحت کنند و 
به بیمارستان مراجعه 

نکنند.

چگونه از ابتالى خانوادگى به کرونا
 جلوگیرى کنیم؟

یک فوق تخصص آلــرژى و ایمونولوژى به بیان 
توضیحاتى در خصوص عالئم آلرژى  فصل بهار و 

تفاوت آن  با کرونا پرداخت.
نرگس اسالمى در خصوص عالئم آلرژى  فصل بهار 
و تفاوت آن  با کرونا گفت: آلرژى بینى و سینوزیت 
که معموال در فصل بهار رخ مى دهند، اغلب از اواخر 
اسفند ماه آغاز مى شوند و مى توانند به شکل آبریزش 
بینى، عطسه، خارش چشم، گوش و گلو، گرفتگى 
بینى و آبریزش چشم بروز پیدا کنند؛ آلرژى  ها همراه 
با تب و بدن درد نیستند و این امر مى تواند تا حدى به 
افتراق آلرژى ها از کرونا کمک کند چرا که معموال 

در کووید، بیمار با تب و بدن درد مواجه است.
استادیار دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با بیان 
اینکه البته گاهى ممکن است افرادى بدون داشتن 
عالئمى نظیر تب و بدن درد به کرونا مبتال شوند و 
بیمارى به شکل عطسه و آبریزش بینى خودش را 
نشان دهد، افزود: اگر شــخصى که دچار عالئمى 
نظیر عطسه و آبریزش بینى شده است، قبال سابقه 
آلرژى هاى فصلى را داشــته اســت و دوباره دچار 
همان عالئم همیشگى شود و به درمان هم خوب 
پاسخ دهد، مى توانیم تشــخیص آلرژى فصلى را 

براى او بدهیم.
وى متذکر شد: اما چنانچه بیمارى در گذشته سابقه 

آلرژى  هاى فصلى را نداشــته و با فرد مشکوك به 
کرونا در تماس بوده اســت و یا به غیر از عطسه و 
آبریزش بینى با مشــکالتى نظیر تب، بدن درد و 
عالئم گوارشــى مواجه باشــد، به کرونا مشکوك 
مى شــویم و باید براى بیمار اقدامات تشخیصى و 

درمانى انجام شود. 
وى در خصــوص راهکارهاى کاهــش عوارض 
آلرژى هایى که در فصل بهار بروز پیدا مى کنند، ادامه 
داد: از آنجایى که دلیل بــروز این آلرژى ها معموال 
گرده  گیاهان و درختان است، به بیمارانى که با آلرژى 
فصلى مواجه هســتند، توصیه مى شود، مواجهات 
محیطى خود را به حداقل برسانند و از این رو بهتر 
است هنگامى که در خودرو نشسته اند و یا در منزل 
هستند، به ویژه زمان وقوع طوفان و باد پنجره هارا 
ببندند و از حضور طوالنى مدت در مکان هایى نظیر 

پارك که گیاه در آنجا زیاد است، خوددارى کنند.
این فوق تخصــص آلــرژى و ایمونولوژى ضمن 
اشــاره به اینکه همچنین شست وشــوى بینى با 
سرم شست وشو مى توانند گرده ها را از داخل بینى 
پاك کند و ســبب کاهش عوارض ناشى از آلرژى 
شود، اظهار کرد: سایر اقداماتى که براى به حداقل 
رســاندن عالئم آلرژى انجام مى شــود، اقدامات 

درمانى هستند.

تفاوت هاى اصلى 
آلرژى فصل بهار با کرونا

یک مطالعه جدید نشان داد، مصرف آب چغندر 
منجر به تولید ترکیبــى از باکترى هاى دهان 
مى شود که با عملکرد سالم مغز و عروق خونى 

مرتبط هستند.
چغندر، کاهو، اسفناج و کرفس غنى از نیترات 
غیر آلى هستند و بسیارى از باکترى هاى دهانى 
در تبدیل نیترات به اکسید نیتریک نقش دارند 
که به تنظیم رگ هاى خونــى و انتقال عصبى 

(پیام هاى شیمیایى در مغز) کمک مى کند.
افراد مسن کمتر از دیگران قادر به تولید اکسید 
نیتریک هستند و این با سالمت عروق (عروق 
خونى) و سالمت شــناختى (مغز) ضعیف تر در 

ارتباط است.
نتایج مطالعه جدید نشان داد سطح باالترى از 
باکترى هاى مرتبط با سالمت عروقى و شناختى 
و ســطح پایین ترى از باکترى هــاى مرتبط با 

بیمارى و التهاب وجود دارد.

اگر مى خواهید
 پیرى سالمى 
داشته باشید...

 تغییر دهند
 ها بهشما 
ن آدامس

ت هستند 
لوگیرى از 

 بجوید.
س استیکى 

ب و تفاوت آن 
که معموال در
اسفند ماه آغاز
بینى، عطسه

بینى و آبریزش
با تب و بدن د
افتراق آلرژى
در کووید، بیم
ار دانش استادیا
اینکه البته گا
عالئمى نظیر
بیمارى به ش
نشان دهد، اف
نظیر عطسه
آلرژى هاى ف
همان عالئم
پاسخ دهد، م
براى او بدهیم
وى متذکر ش

و ســطح پایین ترى از باکترى هــاى مرتبط با 
بیمارى و التهاب وجود دارد.

درد ناشى از اضطراب در قفسه سینه مى تواند بسیار ناراحت 
کننده باشــد. افرادى که از این درد رنج مى برند حتى ممکن 
است احساس کنند در حال ُمردن هســتند. اما پیش از اینکه 
روى این درد تمرکز کنیم، الزم اســت کمى بیشتر در مورد 

علت ها و عوامل ایجاد این درد بگوییم: اضطراب.
اضطراب اساسًا یک مکانیســم دفاعى است. اضطراب یک 
سیستم هشــدار براى موقعیت هایى است که تهدیدکننده و 
خطرناك براى فرد محسوب مى شوند. اضطراب همه جایى 
است و همه افراد آن را تجربه مى کنند. اضطراب یک مکانیسم 
نرمال و الزم است که عملکرد، اقدام به موقع و واکنش به جا 

را بهبود مى دهد.
عملکرد اضطراب، حرکت دادن به بدن و هشیار و آماده نگه 
داشــتن آن براى عکس العمل به موقع در زمان رویارویى با 
خطرات اســت تا پیامدها کمتر شــده و از حوادث پیشگیرى 
شــود؛ اما در برخى موارد، این مکانیسم به شــیوه اى دیگر 
عمل مى کند، به عبارتى دیگر باعث رنج و عذاب مى شــود. 
در چنین حالتى به جاى اینکه اضطراب به ما کمک کند، توان 

ما را مى گیرد. 
الزم است بدانید چه عواملى جرقه حمالت اضطرابى را برایتان 
مى زنند. شما باید از استرس هاى مداوم پیشگیرى نمایید تا 

دچار عواقب آن نشوید.

درد ناشى از اضطراب در قفسه سینه به احساس دردى گفته 
مى شــود که مجموعه اى از وضعیــت اضطرابى عامل آن 
هستند. نیازى نیست حتماً بحران یا حادثه خاصى پیش بیاید تا 
این درد احساس شود. حضور مداوم استرس نیز مى تواند دردى 
در قفسه سینه ایجاد کند که ریشه در اضطراب دارد. افرادى که 
این درد را تجربه مى کنند طبق گفته خود این عالئم را دارند: 
تند تند نفس کشیدن، کرختى دست و پا، از دست دادن کنترل 

روى بدن و احساس مرگ.
ضمنًا این درد تیز و متناوب بوده و سبب احساس سوزش نیز 
مى شــود. اما این نوع درد و ناراحتى معموًال در عرض مدت 

کوتاهى برطرف مى شود، مثًال بعد از حدوداً 15 دقیقه.
ویژگى دیگر درد ناشــى از اضطراب در قفسه سینه این است 
که با حرکت برطرف نمى شود. این درد چه حرکت کنید و چه 

نه، یک جور است.

دردى که اضطراب 
در قفسه سینه ایجاد مى کند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خوشــا به حال آنکــس کــه خــود را کوچک مى شــمارد و 
کســب و کار او پاکیــزه اســت و جانــش پــاك و اخالقش 
نیکوست، که مازاد بر مصرف زندگى را در راه خدا بخشش 
مى کند و زبان را از زیاده گویى بــاز مى دارد و آزار او به 
مردم نمى رســد و ســنت پیامبر(ص) او را کفایــت کرده، 

موال على (ع)بدعتى در دین خدا نمى گذارد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

 مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه 
خدمات حمایتى کمیته امداد با هدف توانمندسازى 
خانواده هاى تحت حمایت اجرا مى شــود، افزود: 
مســتمرى پرداختى به مددجویان به منظور رفع 
بخشى از نیازهاى اساسى مددجویان تحت حمایت 
پرداخت مى شود تا آنان بتوانند امورات زندگى خود 

را تامین کنند.
کریم زارع با اشاره به خدماتى که کمیته امداد به 
ولى نعمتان جامعه با کمک هاى مردم نیکوکار و 
اعتبارات دولتى مى دهد، گفت: مستمرى به صورت 
ماهیانه به حساب مددجویان واریز مى شود و در 
سال 1399 مبلغ 390 میلیارد تومان مستمرى به 
مددجویان تحت حمایت امداد استان پرداخت شد.

وى در ارتباط با تعداد خانوارهاى تحت پوشــش 
کمیته امداد گفت: هم اکنون 114هزار خانوار تحت 
پوشش کمیته امداد قرار دارند، که عالوه بر دریافت 
مســتمرى امداد، از ســایر خدمات این نهاد نیز 

بهره مند مى باشند.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان با اشــاره به اینکه 
میزان پرداختى مستمرى مددجویان تامین کننده 
همه هزینه هاى آنها نمى باشــد، گفت:  خدمات 
امداد فقط به پرداخت مستمرى محدود نمى شود و 
بسته هاى حمایتى اعم از درمان خانواده، اشتغال، 
کمک هزینه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، 
کمک هزینه جهیزیه، امور مسکن مددجویان و... 

را نیز در برنامه خود دارد.

دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با صدور 
اطالعیه اى اعالم کرد: با عنایت به مصوبه ستاد 
ملى کرونا درخصوص کاهش حضور کارکنان در 
محل کار و انجام دورکارى در شهرستان هاى با 
وضعیت قرمز و نارنجى، به اطالع مى رســاند از 
تاریخ 15 فروردین ماه تا اطــالع ثانوى، حضور 
کارکنان در دانشگاه به صورت شیفت 50 درصد 

خواهد بود.
1- طورى برنامه ریزى شــده اســت که حتى 

المقدور کلیه امور ادارى دانشــگاه و پاسخگویى 
به ارباب رجوع با رعایت پروتکل هاى بهداشتى، 
مطابق روال قبلى ( روزهاى یکشنبه تا پنجشنبه 
از ساعت 7 و 30 دقیقه  تا 14 و 45 دقیقه ) انجام 

شود.
2- روسا، معاونین و مدیران گروه هاى آموزشى 

در دانشــکده ها تا اطــالع ثانــوى در روزهاى 
یکشنبه، سه شنبه و چهارشــنبه حضور خواهند 

داشت.
3- اعضاى هیات علمى (غیــر اجرایى) مطابق 

برنامه اعالم شده در وب سایت دانشگاه، یک روز 
در هفته در دفاتر کار خود حضور خواهند داشت.

4- همچنین مدیران گروه و اعضاى هیات علمى 

عالوه بر حضور در روزهاى تعیین شده، ساعاتى را 
نیز طبق برنامه اعالم شده در وب سایت دانشگاه 
در دفاتــر مجازى خــود جهت پاســخگویى به 

مراجعات دانشجویى حضور خواهند داشت.

یزدى زاده، مدیرعامل شرکت با سردار فدا، فرمانده 
سپاه صاحب الزمان(عج) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که سرهنگ محمدى فرمانده سپاه 
ناحیه لنجان و ســرهنگ مختارى فرمانده بسیج 
ذوب آهن اصفهان نیز حضور داشتند، فرمانده سپاه 
صاحب الزمان (عج) ضمن قدردانى از اقدامات و 
فعالیت هاى موثر مدیریت و کارکنان ذوب آهن 
اصفهان در جهت تولید و حفظ اشتغال، با اشاره به 
خدمات این مجتمع بزرگ صنعتى در دوران دفاع 
مقدس گفت: تالش و همت این پوالدمردان در 
خط تولید، همانند  مجاهدت هــاى دوران دفاع 
مقدس است . وى ضمن حمایت از تولید و اشتغال 

در این شــرکت، اظهار امیدوارى نمود که ذوب 
آهن اصفهان بتواند به جایگاه واقعى خود دســت 

یابد.
در ابتداى این نشست، مهندس یزدى مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان با بیان گزارشى از رشد تولید و 
همچنین تولید ریل ملى و گذر از بسیارى مشکالت 
و موانع تصریح نمود: هم اکنون این شــرکت در 
جهت تحقق منویات مقام معظم رهبرى و شعار 

سال تالش مى کند.
 در پایان ســرهنگ مختــارى فرمانده بســیج 
ذوب آهن اصفهان ،گزارشى از فعالیتها و اقدامات 

بسیج این شرکت را ارائه نمود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان گفت: 
2/5 میلیارد تومان اعتبار در یک ســال گذشته 

براى اجراى طرح هاى عمرانى در موقوفات و بقاع 
متبرکه شهرستان گلپایگان هزینه شد.

حجت االسالم عباس نصیراالســالمى افزود: 
این اعتبــار از محل درآمد موقوفــات و نذورات 
امامزادگان، هیئت امنا و خیران تامین شده است.

وى با بیان اینکه در قالب طرح هاى مشــارکتى 
9 غرفه تجارى در موقوفه حمام مال اســدا... با 
همکارى شــهردارى گلپایگان به بهره بردارى 
رسیده است گفت: همچنین براى بازسازى گنبد 
امامزاده ناصر ابن علــى، مبلغ 85 میلیون تومان 

به پیمانکار پرداخت شده و در حال ساخت است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان با بیان 
اینکه عملیات ساخت سرویس بهداشتى و توسعه 
رواق امامزاده سید السادات روستاى اسفرنجان 

نیز در حال اجراســت افزود: براى این طرح 250 
میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

حجت االسالم نصیراالســالمى گفت: توسعه 
رواق و زیباســازى بقعه سید حســین روستاى 
مالرجان نیز با 100 میلیون تومان انجام شــده 

است.

16 طرح  شرکت برق اصفهان در قالب پویش " هر هفته الف ب ایران " با حضور 

ویدئو کنفرانسى وزیر نیرو همزمان با 31 استان کشور افتتاح شد.
در اولـین هفته پـــویش سال 1400، در مجموع 16 طرح شرکت توزیع بـرق 
استان اصفهان همزمان با سایر طرح هاى شرکت هاى توزیع برق کشور با حجم 

سرمایه گذارى یک میلیارد و 675 میلیون ریال به بهره بردارى رسید.
این طرح ها در 23 شهرستان این استان از جمله سمیرم، شهرضا، دهاقان، کاشان 
و آران و بیدگل، خمینى شهر، نجف آباد، برخوار و فالورجان به بهره بردارى رسید.

طرح هاى "ساخت و ساز" و "ساز و کار" افتتاحى این شرکت در محورهاى تامین 
برق، اصالح و بهینه سازى شبکه هاى شهرى، کاهش تلفات انرژى الکتریکى، 
ایجاد قدرت مانور، توسعه و بهبود سامانه هاى روشنایى معابر، تعویض کنتور و 

کاهش پیک است.
همچنین هشت مورد از این طرح ها با حجم ســرمایه گذارى 648 هزار و 535 
میلیون ریالى در زمینه تامین برق، توسعه فیدر جدید، ایجاد قدرت مانور و توسعه 
و بهبود شبکه روشنایى معابر، کاهش پیک و دیسپاچینگ در شهرستان اصفهان 

به بهره بردارى رسید. 
در پایان مراسم نخستین هفته پویش هرهفته_الف_ب_ایران استان اصفهان 
در ارزیابى شاخص هاى کلیدى شرکت هاى توزیع در سال 99 موفق به دریافت 
لوح تقدیر و تندیس در حوزه  طرح هاى هما، سمن، چاوش و اصالح ولتاژ شبکه، 

کاهش تلفات و تدوین برنامه هاى  99 شد.
■■■ 

در مراســم افتتاحیه پویش هر هفته الف، ب ایران شرکت توزیع برق اصفهان 
این بار نیز خوش درخشید و در 5 شاخص برنامه تحول دیجیتال صنعت برق در 
جایگاه خوبى قرار گرفت  و در توسعه خدمات غیرحضورى، هوشمندسازى مراکز 
اتفاقات (طرح هما)،توســعه خدمات غیر حضورى، کاهش تلفات شبکه توزیع 
برق به کمتر از 7/9 درصد ،راه انــدازى مرکز ملى پایش صنعت برق رتبه هاى 

برتر را از آن خود کرد.
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

با اعالم این خبر، گفت: شرکت توزیع برق اصفهان بر اساس رسالت اجتماعى 
خود از سال هاى گذشــته خدمات را به صورت غیر حضورى  ارائه مى کرد، اما 
با شیوع ویروس کرونا تهدید به فرصتى تبدیل شد تا ما خدمات را از 95 درصد  
به 100 درصد ارتقا دهیم و خوشبختانه با حمایت هاى صورت گرفته این مهم 
به نتیجه رسید و به دنبال آن تعریف ملى خدمات سبز از سوى وزارت نیرو کلید 
خورد ونرم افزار و اپلیکیشن برق من تحت اندروید و ios در اختیار همشهریان 

اصفهانى قرار گرفت.
علیرضا محمدى تصریح کرد: در ادامه این خدمات تماس هاى مردمى از شماره 
تلفن 38121 به شماره تلفن 1521 تغییر یافت و  آماده پاسخگویى به مردم است.  
وى به اهمیت غیرحضورى نمودن خدمات اشــاره و تصریــح کرد: امکانات 

الکترونیکى ازجمله کاهش هزینه ها، صرفه جویى در زمان و اجتناب از ترددهاى 
بیهوده درون شهرى صورت گرفت و در نتیجه آســایش و رفاه بیشتر را در پى 

داشته است.
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
تاکید کرد: در سال گذشته یک میلیون و  300 هزار درخواست از بسترهاى مختلف 
غیرحضورى شدند که از جمله مى توان به تلفن، سایت، اپ برق من اشاره کرد 
و نزدیک به یک میلیون و 400 تردد شهرى حذف شد و شاهد کاهش 4 میلیون 
و 150 هزار لیتر در مصرف ســوخت بودیم و در یک میلیون و 100 هزار برگ 
A4 صرفه جویى شد و به عبارتى صیانت از محیط زیست با غیر حضورى شدن 

خدمات شکل گرفت.  

با حضور ویدیو کنفرانسى وزیر نیرو انجام شد؛

افتتاح 16 طرح  شرکت برق اصفهان 
در قالب پویش «هر هفته الف ب ایران»

پرداخت 390 میلیارد تومان مستمرى به 
مددجویان کمیته امداد 

تغییر فعالیت ادارى دانشگاه آزاد نجف آباد

قدردانى از اقدامات ذوب آهن  
در جهت تولید و حفظ اشتغال 

اجراى طرح هاى عمرانى موقوفات گلپایگان 

مجموعه پوستر "بشــنو و باور نکن" در حوزه پیشگیرى از 
اعتیاد و مواد مخدر در اختتامیه جشــنواره ملى ”یاریگران 
زندگى“ به عنوان اثر برگزیده معرفى و از سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان به عنوان تهیه کننده 

این مجموعه تجلیل شد.
فراخوان جشنواره "یاریگران زندگى“ از سوى ستاد مبارزه 
با مواد مخدرکشور اعالم شــد که در این جشنواره نهادها، 
طرح هاى خود را بــراى مقابله با این آســیب ارائه دادند. 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
نیز با ارسال مجموعه طرح هاى "بشنو و باور نکن" در بخش 
پوستر این جشنواره شرکت کرد که به عنوان اثر برگزیده 
انتخاب شد. سردار اسکندر مومنى در رابطه با این جشنواره 
اظهار داشت: جشنواره "یاریگران زندگى“ محصول تالش 
یکسال گذشته تمام سازمان هاى فرهنگ ساز در کشور بوده 

که امروز به نمایش در آمده است.
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر افــزود: مجموعه ها و 
دستگاه ها باید تالش کنند که با کم کردن عرضه، اعتیاد 
را کاهش دهند زیرا این وظیفه  ما و حاکمیت است؛ کاهش 
عرضه مواد مخدر باعث مصرف کمتر توسط افراد مى شود 
و لذا اولویت ما کاهش این موضوع بوده اما این اقدام براى 

ما کافى نیست.
رییس ســازمان فرهنگى،  اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان نیز در آیین مجازى اختتامیه این جشنواره گفت: 
استان اصفهان در مواجه شدن با آسیب هاى اجتماعى داراى 
مشکالتى است که در این زمینه نهادها باید اولویت خود را 
انتخاب کرده و همه دست در دست یکدیگر براى بهتر شدن 

این شرایط تالش کنند.
محمد عیدى اظهار داشت: نیاز اســت تمام کنشگران به 
مسئله "چیســتى“ بپردازند تا با حل موضوع اصلى بتوانند 

مشکالت موجود اجتماع را حل کنند.
وى افزود: تداخل انواع آســیب هاى اجتماعى با یکدیگر، 
اتفاقات خوبى را به همراه نخواهد داشت لذا ما باید با نگاهى 
دقیق به مسائل و رسیدن به یک جمع بندى در بین نهادها، 
تالش کنیم تا براى شهر و کشورمان اتفاقات خوبى را رقم 
بزنیم؛ اگر در کشور اولویت ما اعتیاد است باید همه ما به این 
مسئله توجه کرده و با تمام تالش سعى بر رسیدن به نتیجه 

مطلوب ترى داشته باشیم.
عیدى ادامه داد: ســازمان اجتماعى کشور اولویت بندى را  
انجام داده که در آن اولین آســیب اجتماعى اعتیاد شناخته 
شده است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در ابتداى این راه قرار 
دارد، ما نیز با در دست داشتن طرح اطلس از ریزترین مسائل
آسیب هاى اجتماعى شهر با خبر هســتیم که در آن همه 

موضوعات زیر مجموعه اعتیاد است.
وى خاطرنشان کرد: اقدامات و طرح هایى صورت گرفته تا 
بتوانیم به مسئله اعتیاد نگاه ویژه ترى داشته باشیم که در 
همین راستا به 40  اطلس مختلف دست پیدا کردیم که باید 
ظرفیت هاى آن را به اشتراك بگذاریم تا در شهرمان شاهد 

اتفاقات بهترى باشیم.
گفتنى اســت؛ عالقه منــدان براى مشــاهده مجموعه 
طرح هــاى "بشــنو و باورنکن" مــى توانند به ســایت 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

فوالد مبارکه در راستاى لبیک به منویات مقام معظم 
رهبرى و پاسخ به تقاضاى داخلى و خارجى، موفق شد 
در 75 روز پایانى سال 1399، تنها 14 رکورد در ناحیه 
فوالدسازى و ریخته گرى مداوم به ثبت رساند و از این 

حیث رکورد تازه اى را ثبت کند.
عباس محمدى درباره جزئیات رکوردهاى پى در پى 
این بخش اظهار کرد: فوالد مبارکه در ســال گذشته 
و به ترتیب در تاریــخ 30 بهمن ماه رکورد 135 ذوب 
روزانه، 17 اسفندماه رکورد 138 ذوب و 18 اسفندماه 
(کمتر از 24 ساعت نسبت به رکورد پیشین) نیز رکورد 
140 ذوب در واحد فوالدسازى به ثبت رساند. همچنین 

در مجموع رکورد تولید ماهیانه تختال در اســفندماه 
سال گذشته از 600 هزار تن عبور کرده و به 660 هزار 

تن رسید که خود رکورد جدیدى محسوب مى شود.
وى افزود: عالوه بر این، 18 اسفندماه 99 بیش از 31 
هزار تن متریال شامل آهن اسفنجى، آهک، دولومیت 
و... به کوره هاى قوس الکترویکى وارد شده که رکورد 

دیگرى در این ناحیه به شمار مى رود.
مدیر تولیــد فوالد ناحیه فوالدســازى و ریخته گرى 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه ادامــه داد: همچنین 
رکورد کمترین مصرف انرژى بــراى یکى از کوره ها 
(512 کیلــووات ســاعت بر تــن مــذاب ) در این 

تاریخ هم به ثبت رســیده اســت. این مقدار به طور 
متوســط 546 کیلووات ســاعت بر تن مذاب براى 
ســایر کوره ها بود. عــالوه بر این در 24 اســفندماه 
99 نیز رکورد حمل 3120 تن هــات بریکت (نوعى 

متریــال ورودى به کوره هــاى قــوس الکتریکى 
و مشــابه با آهن اسفنجى) طى 24 ســاعت به ثبت 

رسید.
محمدى ادامه داد: همچنین رکورد انتقال 1586 تن 
آهک در 18 اسفندماه، انتقال 991 تن دولومیت در 20 
اسفندماه سال گذشته و رکورد حمل 70 سبد 50 تنى 

قراضه نیز در 16 بهمن ماه نیز محقق شده است.
وى اظهار کرد: فــارغ از رکوردهاى فوق، در 19 دى 
ماه ســال قبل موفق به ثبت رکورد 22 ذوب با یک 
کوره (شماره یک) شدیم. براى درك بهتر این رکورد 
باید خاطرنشان کرد متوسط هر کوره تقریبا 15 ذوب 
است. بســیارى از فوالدســازان خارجى هزینه هاى 
هنگفتى براى افزایش ظرفیــت کوره ها به 21 ذوب 
در روز انجام مى دهنــد در حالى که ما بــه راحتى و 
با برنامه ریــزى دقیــق از 21 ذوب در روز نیز فراتر 

رفتیم.

رکورد «رکوردها» برگزیده شدن مجموعه پوستر «بشنو و باور نکن» در یک  جشنواره ملى
در فوالد مبارکه 
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