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کمتر چاى 
بخورید

تعطیلى کامل10روزه اصفهان منتفى شد
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روزهاى سختى 
پیش روى اصفهان است

900 میلیارد ریال کمک 

بالعوض به متقاضیان مسکن 
محرومان اصفهان

اعالم آمادگى اصفهان 
براى افزایش تولید مرغ
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تخمین خسارت 
200 میلیارد تومانى 

طوفان در اصفهان

نوشیدن زیاد قهوه یا دیگر نوشیدنى هاى قندى ممکن 
است به احساس اضطراب منجر شود اما نوشیدن چاى نیز 

اثرات جانبى خاص خودش را دارد. نوشیدن چاى اغلب 
جنبه دارویى دارد. به عنوان مثال براى معده درد چاى 
زنجبیل، براى بى خوابى چاى بابونه و براى گلو درد ...

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
اینکه طوفان امسال در مقطع 5 تا 7 فروردین 54 میلیارد 
تومان خسارت به دنبال داشت، گفت: این مرحله اول بود 

و تخمین مى زنیم خسارت به 200 میلیارد تومان برسد.
منصور شیشه فروش با اشــاره به تندبادهاى فروردین 
امسال اظهار کرد: سرعت وزش باد به 120 کیلومتر بر 
ساعت رسید و به دلیل خشک بودن رودخانه زاینده رود، 
گرماى هوا و عدم بارش سبب شد که کانون هاى جدید 
گرد و غبار فعال شــوند و در این ایام شرایط گرد و غبار 
را داشته باشــیم. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان گفت: طوفان امسال در مقطع 5 تا 7 فروردین 54 
میلیارد تومان خسارت به 500 کلنى زنبورعسل، 7000 

هکتار از باغات، مزارع، گلخانه ها...
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نماد اصفهان به اورست مى رسدنماد اصفهان به اورست مى رسد
براى اولین بار در تاریخ استان اصفهان و به همت یک کوهنورد؛براى اولین بار در تاریخ استان اصفهان و به همت یک کوهنورد؛
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سخنگوى ستاد مقابله با کرونا ضمن تأکید بر اجراى پرقدرت طرح جامع هوشمند خبر داد؛

 فصل دوم «منو بشناس»
 30 قسمتى است

ادامه چالش اجرا براى 
فرزاد فرزین

این یک بازى رسانه اى بوده است

اعتراضت سرپایى بود آقاى تاج؟!
مطابق اسناد و منابع موجود، مهدى تاج در طول جلسه کمیته اجرایى 
AFC، فرصتى براى اعتراض به موضوع میزبانى بحرین نداشته و طرح 

مباحثى غیر از این موضوع، سندیت ندارد و جریان رسانه اى است که 
نزدیکان به او راه انداخته اند.  موضوع اعطاى میزبانى به بحرین در 

انتخابى جام جهانى فوتبال و سلب میزبانى از ایران...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سیاست آبفا 
جیره بندى آب شرب 
در اصفهان نیست

جزئیات فعالیت مساجد در اصفهان اعالم شد
3

رضا نوروزى: رضا نوروزى: 

شهباززاده با ادامه شهباززاده با ادامه 
این این روند رکورد من را روند رکورد من را 

مى شکند

در آیینى با حضور فرماندار اصفهان صورت گرفت

آغاز احداث 2  واحد آموزشى خّیرساز در روستاى اشکاوند
در آیینى با حضور فرماندار اصفهان، کلنگ احداث دو واحد 
آموزشــى خیرســاز مهندس مهدى هادى نصرآبادى در 

روستاى اشکاوند به زمین زده شد.
در این آیین با حضور سیستانى فرماندار اصفهان، مقتدایى 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى و جمعى 
از مسئوالن استان و شهرســتان، کلنگ احداث دو واحد 
آموزشى خیرساز دبســتان دخترانه 6 کالسه و دبیرستان 
دخترانه متوسطه اول 6 کالسه در زمینى به مساحت 2400 
متر مربع در روستاى اشــکاوند از توابع بخش مرکزى به 

زمین زده شد.
گفتنى است، زمین این دو واحد آموزشى توسط خیر نیک 
اندیش مهندس مهدى هادى نصرآبــادى اهدا و یکى از 
این دو واحد آموزشى توسط این خیر نیک اندیش ساخته 

خواهد شد.
حسین سیستانى، معاون استاندار و فرماندار اصفهان در این 
آیین، با بیان اینکه اقدامات خیرخواهانه خیران در کشور ما 
ستودنى است، اظهار داشت: خیران با اقدامات خیرخواهانه 
خود، یاد و نام ماندگار و جاوید براى خدمتگزارى صادقانه و 

بى منت در اذهان مردم خواهند داشت.
فرماندار اصفهان افزود: خدمات ارزنــده مجمع خیرین 
مدرسه ساز اصفهان در کشــور زبان زد و شایسته تقدیر 

است و این روند همواره باید ادامه یابد.
سیستانى خاطرنشان کرد: علیرغم تحریم ها و تنگناهاى 
اقتصادى موجود، حضور پرشور مردم در همه صحنه هاى 

حمایت از نظام و انقالب و همدلى و همزبانى بین مسئوالن 
زمینه ساز رفع بسیارى از موانع و مشکالت خواهد بود.

وى همچنین از زحمات و همکارى ارزنده رئیس شــوراى 
اسالمى و دهیار روستاى اشــکاوند در خصوص احداث دو 
واحد آموزشى خیرســاز مهندس مهدى هادى نصرآبادى 

تقدیر کرد.
■■■

مهدى عابدى، رئیس شوراى اسالمى روستاى اشکاوند هم 
در حاشیه این مراسم کلنگ زنى ضمن تشکر از مسئوالن 
و خیر محترم با اشاره به اجر معنوى ساخت مدرسه خاطر 
نشان کرد:هیچ معامله اى باالتر از معامله با خدا نیست زیرا 
همان طور که خداوند مى فرماید مرا یارى کنید تا یاریتان 

کنم.
وى افزود: همچنین هیچ خدمتى باالتر از این نیســت که 
امکانات کسب علم را براى سایر افراد آماده و فراهم سازیم.

■■■
محمدرضا صیام پور، دهیار اشکاوند هم ضمن تبریک سال 
نو و خوشامدگویى به مسئوالن اســتان که در این مراسم 
شرکت نمودند و همچنین تشکر از خیر محترم، مهدى هادى 
نصرآبادى در حاشیه این آیین خاطر نشان کرد با توجه به 
کمبود فضاى آموزشى جهت دختران و همچنین فرسودگى 
برخى از مدارس اضافه شدن دو مدرسه ابتدایى و دبیرستان 
دخترانه برگ زرین دیگر بر صفحه افتخارات این روستا در 

دوره پنجم دهیارى و شوراى اسالمى افزود.
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سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا با اعالم موج سنگین ابتال 
به کرونا در اغلب استان هاى کشور و شلوغى بیمارستان ها 
گفت: در 12 استان شیب بســیار تندى از بیمارى را شاهد 
هستیم که شامل استان هاى اردبیل، بوشهر، خراسان جنوبى، 
خراسان شمالى، آذربایجان شرقى، کرمان، لرستان، همدان، 

زنجان، مرکزى، قم و فارس هستند.
علیرضا رئیسى گفت: در  11 استان دیگر نیز شیب تند است 
اما نه به اندازه 12 استان پیشــین. در واقع این استان ها هم 
وارد موج چهارم شده اند و شیب بیمارى رفته رفته تند مى شود 
و باید مراقب باشند زیرا روزهاى سختى پیش رویشان قرار 
دارد. اســتان هاى ایالم، البرز، آذربایجان غربى، سمنان، 

تهران، خراســان رضوى، اصفهان، کردستان، چهارمحال 
و بختیارى، کرمانشاه و قزوین شیب تندى از بیمارى دارند. 
وى تأکید کرد: استان هایى هم داریم که تازه از موج قبلى رها 
شدند اما موج جدیدى از نوع ویروس جهش یافته انگلیسى 
را تجربه مى کنند که شامل استان هاى گیالن، مازندران و 
خوزستان مى شوند.  رئیسى افزود: چهار استان هم در ابتداى 
موج هستند که شــاید بتوان با رعایت شدیدتر پروتکل ها 
کارى کرد که کمتر درگیر موج شوند که شامل استان هاى 
یزد، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان و گلستان 
مى شوند. اســتان هرمزگان هم به همین شکل در ابتداى 

یک موج است.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به تصمیم اخیر دولت در 
زمینه ورود بخش خصوصى براى خرید واکسن گفت: 
این تصمیم مى تواند راه را براى سودجویان، واسطه ها و 

دالالن به بازار واکسن باز کند.
کاظم جاللى  با بیان اینکه تنها کانال رســمى فروش 
و صادرات واکسن از روســیه به ایران و سایر کشورها، 
نهادى به نــام «ســازمان حمایت از حقــوق مصرف 
کنندگان» زیر نظر مســتقیم رئیس جمهور روســیه 
است گفت: این سازمان براســاس قراردادهایى که با 
کشــورهاى مختلف، از جمله ایران امضا کرده است، 
عمل مى کند و خارج از آن هیــچ فروش یا صادراتى به 

هیچ کدام از کشورهاى جهان ندارد.
این دیپلمات کشورمان گفت: از زمانى که تصمیم دولت 
براى ورود بخش خصوصى اعالم شده، برخى دالالن 
و واسطه ها در هر دو کشور دست به کار شده اند تا از آب 

گل آلود ماهى صید کنند.
 وى گفت:  سفارت ایران در روسیه اخبارى دریافت کرده 
است، مبنى بر اینکه برخى افراد در روسیه به واسطه ها و 
شرکت هاى خصوصى ایرانى قول تهیه واکسن داده اند 
اما مطمئنًا این افراد قصد سودجویى دارند چراکه تحت 
هیچ شــرایطى، خارج از ضوابط و کانال رسمى، امکان 

تهیه واکسن در روسیه وجود ندارد. 

روزهاى سختى 
پیش روى اصفهان است

هشدار نسبت به ورود 
سودجویان به بازار واکسن

تانک الزم بود 
  جام جم آنالین | عضو کمیته علمى ستاد 
مقابله با کرونا مى گوید وضعیت کنونى کشــور 
به راحتى قابل پیش بینى بود. شــروین شکوهى 
عنوان کرد: ما از یک ماه پیش از آغاز نوروز 1400 
گفتیم بایــد از تعطیالت عید اســتفاده کنیم و از 
مســافرت ها جلوگیرى کنیم. اصًال باید با تانک 
جاده ها را مــى بســتیم، چون بســیارى هنوز 

نمى فهمند و هنوز مسافرت مى کنند.

سمند خیلى گران شد 
  اقتصاد نیوز | بــا ارزیابى قیمت ها در بازار 
خودرو مى توان گفت در ســومین هفته فروردین 
ماه بیشترین رشد قیمت به «سمند LX » اختصاص  
داشــته اســت؛ به طورى که این خودرو رشد 11 
میلیونى قیمت در بازار را  نســبت به ابتداى هفته 
تجربه کرد و با قیمت 190 میلیون تومان معامله شد.

یک زوج و فرد متفاوت!
  تســنیم |  پس از قرمز شدن بیش از 250 
شهر، فعالیت عادى دفاتر اسناد رسمى در هاله اى 
از ابهام قرار گرفت. اما از امروز22 فروردین  ماه در 
روزهاى شنبه، دوشــنبه و چهارشنبه، دفاترى که 
رقم آخر شماره دفتر زوج باشند حق فعالیت دارند و 
در روزهاى یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه،  امکان 
فعالیت براى دفاترى است که رقم آخر شماره دفتر 

آنها فرد باشد.

نرخ دیه در ماه رمضان 
  بهار |طبق آخرین اعالم، نرخ دیه سال 1400 
معادل 480 میلیون تومان اســت. اما این میزان 
براى ماه هاى عادى است و در ماه هاى حرام یعنى 
ماه هاى رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم 640 
میلیون تومان مى شود. ماه رمضان جزو این ماه هاى 
حرام نیســت.اگر قتل در یکــى از ماه هاى حرام 
صورت بگیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده آن 

در ماه هاى معمولى اضافه مى شود.

وضع میوه خورى ما
  روزنامه همشــهرى | ایــران همواره 
از متوسط مصرف جهانى میوه آمار باالترى داشته 
است؛ با این حال، در مقایسه آمار اعالم شده، کشور 
ما نسبت به خود با کاهش این ســرانه روبه رو بوده 
که در ابعاد مختلف قابل بررسى است. شاید یکى از 
عمده ترین دالیل چنین کاهشى را بتوان در تحریم ها 

و کوچک ترشدن اقتصاد و جیب خانوار بررسى کرد.

زمان رؤیت هالل ماه 
  جام جم آنالین | به گفته عضو گروه رؤیت 
هالل ستاد استهالل استان تهران، مشاهده هالل 
ماه رمضان 1442 در شــامگاه 23 فروردین غیر 
ممکن است، ولى در شامگاه 24 فروردین امکان 
رصد این جرم نجومى از همه پهنه هاى آســمانى 
ایران با چشم غیر مســلح امکانپذیر است. على 
ابراهیمى سراجى گفت: بررسى ها نشان مى دهد که 
در شامگاه 23 فروردین، به ویژه در مناطق شمالى 
ایران ماه ارتفاع زیادى نــدارد و جدایى زاویه اى 

مطلوبى نیز از خورشید ندارد.

ُخلف وعده 
  تســنیم | رئیس کانون بازنشســتگان و 
مستمرى بگیران سازمان تأمین اجتماعى تهران 
با اشاره به اقدام عجیب مســئوالن این سازمان 
براى صدور احکام جدید حقوق بازنشســتگان در 
سال 1400 گفت: در حالى که قرار بود احکام جدید 
بازنشستگان در سال 1400  بر مبناى مرحله دوم 
متناسب سازى همچنین افزایش سنواتى صادر شود 
در اقدامى عجیب این کار از سوى سازمان تأمین 

اجتماعى انجام نشده است.

برکنارى نماینده
 آیت ا... سیستانى؟

  روزنامه جمهــورى اســالمى | در یک 
اقدام بى ســابقه، حضرت آیت ا...  العظمى سیستانى با 
حجت االسالم والمسلمین شهرستانى نماینده تام االختیار 
خود در ایــران گفتگوى تلفنى کردنــد. این گفتگو در 
پى انتشار شــایعاتى مبنى بر عزل آقاى شهرستانى از 
نمایندگى این مرجع به دلیل حمایت هایش از جمهورى 
اسالمى بعد از دیدار با پاپ صورت گرفت. منابع نزدیک 
به بیت حضرت آیت ا... العظمى سیستانى گفتند این مرجع 
بزرگ ابداً عالقه اى به تنش با ایران ندارد و خواهان اتحاد 

و اتفاق در چارچوب اهداف مشترك است. 

کاغذپاره نبود
  روزنامه شرق | سردار حسین دهقان، وزیر دفاع 
سابق در پاسخ به سئوالى در باره برجام و تحریم ها گفت: 
آقاى احمدى نژاد اعالم کرد براى ما رفتن به شــوراى 
امنیت سازمان ملل و صدور قطع نامه مهم نیست. خب 
االن همان هاست که ادامه دارد. اگر آن زمان مى دانستیم 
با این تصمیم چه وضعیتى پیش مى آید، اجازه نمى دادیم 
پرونده هسته اى ما به شوراى امنیت برود. شوراى امنیت 
یعنى قطع نامه، ایجاد تعهد و اگر اجرا نشد آثار بعدى آن. 
بعد گفتند قطع نامه کاغذپاره اســت؛ نه، کاغذپاره نبود. 
آن زمان باید تصمیم مى گرفتیم و به فکر این هزینه ها 
بودیم. تصمیم درست نگرفتیم و االن هزینه ها را پرداخت 

مى کنیم.

وزیر کره اى اعدام شد
  آفتاب نیوز |گزارش شــده «کیم جونگ اون»، 
رهبر کره شمالى وزیر آموزش آن کشور را اعدام کرده 
است. منابع آگاه کره شمالى اشــاره کرده اند که «کیم 
جونگ اون» پــس از آنکه وزارتخانــه آموزش تماس 
ویدیویى کافى با او نداشــته، گزارش کافى به وى ارائه 

نکرده و از وزیر آموزش ناراضى بوده است.

شوراى شهر قرچک منحل شد
  تســنیم | دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
قرچک از انحالل شوراى شهر قرچک به دلیل مسائل 
مالى شش نفر از اعضاى آن خبر داد. سعید دوستى نژاد، 
اظهار کرد: براى این شش نفر قرار نظارت منع شرکت 
در جلسات صادر شده که این امر موجب انحالل شورا 
خواهد شد. سایر اعضاى شورا نیز در خصوص این پرونده 

احضار شده اند.

فنر مردم در خواهد رفت!
  خبرفورى | محمود احمدى نژاد در دیدار با جمعى 
از مردم استان کرمان خطاب به طاغوت ها و مستکبران 
عالم گفت: این اشتباه بزرگى است که فکر کرده اید که 
مى توانید ملّت ایران را در این ســطح نگه دارید. این 
فنر به زودى درخواهد رفت. من هم به وقت انتخابات 
مطالبى دارم که در باره وضعیت موجود کشور عرض 
خواهم کرد و به فضل الهى از کســى هم نمى ترسم. 
مملکت را به فالکت کشانده اند و مردم دارند در فقر 
دست و پا مى زنند و دائم براى مردم ادعا مى کنند. قبل 
از شما بوده اند و بعد از شما هم خواهند آمد، هیچکس 

ابدى نیست.

چه خبر از پرونده جنجالى؟
  ایلنا | برادر قاضى منصــورى گفت: وکیل اولیاى 
دم براى روشن شدن بعضى از زوایاى پنهان قتل قاضى 
منصورى الیحه اى براى احضار و بازخواست سفیر وقت 
ایران در رومانى را به بازپرس رسیدگى کننده قتل ارائه 
داده است. وى در خصوص آخرین روند پیگیرى پرونده 
قتل قاضى منصورى، اظهار کــرد: ابهامات مربوط به 
پرونده قتل قاضى منصورى نه تنها برطرف نشده بلکه 
على رغم بُعد بین المللى که پیدا کرده متأسفانه به صورت 
عادى در حال رسیدگى است و باتوجه به تقاضاهاى مکرر 
ما امید چندانى براى ابهام زدایى با صدور دستور ویژه از 

طریق مسئولین قضایى نداریم.

خبرخوان

یکى دو روز اســت ویدیویى در فضاى مجــازى در حال 
چرخیدن است که در آن، یکى از مسافران زن با اشاره به 
اینکه این پرواز مربوط به آبادان به مشهد است، مى گوید 
ایرالین مربوطه نه تنها مصوبه ســتاد ملى کرونا مبنى بر 
مســافرگیرى با 60 درصد ظرفیت را رعایت نکرده بلکه 
40 نفر بیش از ظرفیت کامل هواپیما، اقدام به مسافرگیرى 

کرده است.
در این ویدیو مشاهده مى شود برخى مسافران در راهروى 
هواپیما ایســتاده و مترصد جایابى جهت نشستن بر روى 
صندلى هستند. این مسافر در این ویدیو اظهار مى کند تمام 
صندلى هاى هواپیما پر هســتند و تعداد مسافران معطل 
در راهروى هواپیما که فاقد صندلى هســتند را هم 30 تا 
40 مســافر برآورد مى کند.  در همین حال حسن قاسمى، 

مدیرعامل ایرالین قشم ایر مى گوید: هواپیمایى که براى 

این پرواز در نظر گرفته شده و بر اساس آن اقدام به فروش 
بلیت کرده بودیم، دچار مشکل فنى شد و ناچار شدیم یک 
فروند هواپیماى کوچک تر جایگزین کنیم؛ از همین رو به 
مسافران مازاد پیشنهاد دادیم بلیت خود را لغو و وجه بلیت را 
پس بگیرند که تعدادى از مسافران به این کار رضایت دادند 
اما متأسفانه مابقى مسافرانى که بلیت خریدارى کرده بودند، 
حاضر به لغو بلیت خود نشدند.اما خانمى که ویدیوى مذکور 
را تهیه کرده، به دروغ مى گوید 40 نفر بیش از ظرفیت سوار 

شده اند؛ مگر چنین چیزى امکان دارد؟ 
کاپیتان قاسمى با بیان اینکه قبول داریم که در این پرواز 
بیشتر از 60 درصد مسافر سوار شده است گفت: اما اینکه 
بیش از ظرفیت هواپیما، بلیت به فروش رفته، کذب است. 
وى ادامه داد: قصد داریم با شکایت از این خانم مسافر در 

پلیس فتا، اعاده حیثیت کنیم.

ماجراى پرواز آبادان- مشهد چه بود؟
بازى پنج شــنبه شــب تیم هــاى فوتبــال گرانادا و 
منچستریونایتد در اســپانیا در دور رفت از مرحله یک 
چهارم نهایى لیگ اروپا با یک حاشیه عجیب همراه بود. 
ورود یک فرد برهنه به زمین بازى در دقیقه 10 آن هم 
در حالى که به دلیل شیوع کرونا قرار بود هیچ تماشاگر یا 
هوادارى اجازه ورود به ورزشگاه را نداشته باشد. چیزى 
که ماجرا را بدتر جلوه مى داد، ورود این شهروند اسپانیایى 
به زمین مسابقه بدون رعایت هیچیک از پروتکل هاى 
بهداشتى و نداشتن ماسک بود که مى  توانست سالمتى 

بازیکنان را به خطر بیاندازد.
این اتفاق نه تنها ســبب شــد که بعد از این معیارها و 
تمهیدات امنیتى سفت و ســخت ترى براى جلوگیرى 

از موارد مشابه اندیشیده شود بلکه کنجکاوى بسیارى 
را درباره نحوه ورود این مرد اسپانیایى به زمین مسابقه 
برانگیخت. اکنون پلیس اسپانیا با تحقیقاتى که از فرد 
متخلف با نام «اولمو گارســیا» انجام داده - فردى که 
ظاهراً سابقه انجام حرکاتى مشابه در گذشته را داشته 
است - گزارشى درباره نحوه ورود او به ورزشگاه منتشر 
کرده اســت. طبق این گزارش؛ اولمو گارسیا ساعت 7 
صبح روز بازى با عبور از نگهبانان مستقر در حدفاصل 
ورزشگاه لس کارمنس شهر گرانادا و ساختمان مجاور 
آن، خودش را به داخل ورزشگاه رسانده و به مدت 14 
ساعت زیر یک بنر بزرگ پنهان شده تا در زمان مناسب 

وارد زمین بازى شود.

«جیمى جامپ» بیکار!

خبرگزارى رســمى کویت در انتشــار خبر درگذشت 
شاهزاده «فیلیپ»، همسر «الیزابت دوم» ملکه انگلیس 
اشتباه زبانى کوچک مرتکب شد و در خبر به جاى شوهر 
ملکه، زن ملکه نوشت. خبرگزارى رسمى کویت«کونا» 
اعالم کرد که از کســانى که عامل اشــتباه زبانى در 
خبر منتشر شــده توســط این خبرگزارى درباره مرگ 

شاهزاده«فیلیپ» همســر ملکه«الیزابت دوم» ملکه 
انگلیس بودند تحقیقات صورت مى گیرد.

تحقیقات از این افراد بعد از آن صورت مى گیرد که این 
خبرگزارى روز جمعه خبر مرگ شــاهزاده «فیلیپ» را 
این گونه منتشــر کرده بود:«وفاه األمیر فیلیب زوجه 
الملکه إلیزابیت الثانیه»(مرگ شاهزاده فیلیپ زن ملکه 
الیزابــت دوم) و  در خبر کلمه « زوجــه» (زن)به جاى 

«زوج»(شوهر) نوشته شده بود.
«عصام الروح» سخنگوى رســمى خبرگزارى رسمى 
کویت تأکید کرد که از عامالن این اشــتباه تحقیقات 
صورت مى گیرد و تدابیر قانونى مربوطه علیه آنها اتخاذ 
مى شود زیرا کیفیت محتوا و دقت در انتشار اخبار براى 

این خبرگزارى از اهمیت بسیار باالیى برخوردار است.

بیچاره خبرنگاران! به گزارش «رکنا»، گوشــى هاى موبایل سامسونگ 
همیشه جزو پرفروش ترین و پرطرفدارترین برندهاى 
بازار موبایل هستند. با اینکه در هفته گذشته و با کاهش 
قیمت دالر نوسان در بازار موبایل کمتر شده بود، اما در 
یکى دو روز گذشته قیمت بعضى از گوشى هاى موبایل 

سامسونگ افزایش قابل توجهى داشته است.
بعضى از فروشــندگان بازار موبایل معتقدند از یکى دو 
روز پیش که اعالم شــد بازگشت دو برند سامسونگ و 
ال جى به ایران ممنوع شده، نرخ این گوشى ها هم روند 

صعودى در پیش گرفته است.
سعید عمرانى معاون قضایى دادســتان کل کشور در 
نشســت خبرى اعالم کرده به برندهــاى بى معرفتى 
که در آغاز تحریم ها ایران را ترك کرده اند دیگر اجازه 
بازگشت داده نمى شــود. عمرانى با نام بردن از دو برند 
سامسونگ و ال جى در ادامه صحبت هایش گفته: این 

دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در 
حوزه قضایى ما اجازه نمى دهیم این نوع شــرکت ها 
بخواهند به کشــور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت 

براى این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
در حوزه موبایــل سامســونگ در رأس هرم فروش و 
واردات قرار دارد. از بیشترین گوشى هایى که در 12ماه 
منتهى به بهمن 99 به ایران وارد شــده اند، برندهاى 
سامسونگ، شیائومى و نوکیا مقام هاى اول تا سوم را به 

نام خود ثبت کرده اند.
طبق آمارى که انجمــن واردکنندگان موبایل از میزان 
واردات برندهاى موبایــل به بازار ایــران از آذر 98 تا 
آبان 99 اعالم کرده، شش میلیون و 987 هزار دستگاه 
موبایل با برند سامسونگ وارد کشور شده است. یعنى 
سامسونگ 46 درصد از ســهم بازار موبایل را به خود 

اختصاص داده است.

قیمت گوشى موبایل سامسونگ صعودى شد

ناسا اعالم کرد که روز یک شنبه (امروز) نخستین پرواز 
«بالگرد نبوغ» در ســیاره مریخ انجام خواهد شد که این 
عملیات در عین بى ســابقه و خطرناك بودن، داده هاى 
ارزشمندى از سیاره مرموز مریخ را به همراه خواهد داشت!
آژانس فضایى ایاالت متحده آمریکا روز جمعه اعالم کرد 
«بالگرد نبوغ ناسا» که بر روى سطح مریخ قرار گرفته و از 
کاوشگر خود جدا شده، مى تواند ظرف دو روز، نخستین 
پرواز خود را بر فراز سیاره سرخ انجام بدهد و با این حساب، 
نخستین پرواز کنترل شده در یک ســیاره دیگر توسط 
بالگرد 1/8 کیلوگرمى ناسا روز یک شنبه ساعت 22 و 54 

دقیقه به وقت آمریکا انجام خواهد شد.
«تیم کنهام»، رهبر عملیات پرواز بالگرد مریخى نبوغ در 
یک کنفرانس مطبوعاتى گفت: حال بالگرد ناســا خوب 
است و سالم به نظر مى رسد و تیغه ها را بسیار آهسته و با 

دقت براى انجام عملیات نخستین پرواز چرخانده  است.
پرواز روز یک شــنبه به این صورت است که این بالگرد 
به صورت عمودى از ســطح مریخ بلند شــده و به پرواز 
در مى آید و به مدت 30 ثانیه بــه صورت معلق در هوا از 
مریخ نورد و کاوشگر استقامت که در روز چهارم آوریل از 
آن جدا شده است، تصویربردارى مى کند و سپس بالگرد 
نبوغ دوباره به سطح پایین خواهد آمد همچنین 15 دقیقه 
زمان الزم است تا ســیگنال ها بین زمین و مریخ براى 

دریافت تصاویر و داده ها تبادل شود.
یکى از مدیران پروژه بالگرد نبوغ ناسا مى گوید: به دلیل 
گرانش بسیار کمتر مریخ نسبت به زمین، هم فرود آمدن 
در سطح مریخ و هم پرواز از ســطح مریخ، بسیار دشوار 
اســت ضمن اینکه کمتر از یک درصد فشار جو زمین در 

سطح مریخ است که این امر باعث مى شود بالگرد نبوغ 
بتواند پره هاى روتور خود را بسیار سریع تر از بالگرد روى 

زمین بچرخاند تا پرواز کند.
ناسا، آزمایش روتورها را در یک فیلم کوتاه از مریخ نورد 
که فقط چند متر دورتر اســت گرفته و آنچه شبیه یک 
هواپیماى بدون سرنشین کوچک اســت را ثبت کرده 
اســت؛ امروز آزمایش دوم با روتورهایى که با ســرعت 

باالیى کار مى کنند انجام مى شــود اما دانشمندان ناسا 
از وزش بادهاى احتمالى در هنگام پرواز بالگرد نیز ابراز 

نگرانى کرده اند.
دانشمندان ناسا عملیات بى سابقه نخستین پرواز بالگرد 
نبوغ ناسا در سطح سیاره سرخ را بسیار خطرناك مى دانند 
اما معتقدند که این امر مى تواند داده هاى ارزشــمندى را 
درباره شرایط مریخ به همراه داشــته باشد؛ الزم به ذکر 

اســت که آژانس فضایى ایاالت متحده آمریکا در مدت 
یک ماه حداکثر پنج پرواز انجــام مى دهد که هر یک از 

آنها دشوارتر است.
بالگرد«نبوغ» در 18 فوریــه 2021 به همراه مریخ نورد 
«استقامت» وارد مریخ شد و ناسا روز چهارم آوریل اعالم 
کرد که بالگرد «نبوغ» روى سطح سیاره  سرخ قرار گرفته 

و از مریخ نورد «استقامت» جدا شده است.

امروز؛ نخستین پرواز بى سابقه بالگرد
 در سیاره مریخ!

پرواز شماره 1493 اهوازـ  بندرعباس، خبرسازترین پرواز 23 
آذرماه سال 1379 بود. در این ماجراى پرهراس، هواپیماى 
یاك 40 با همدستى چهار هواپیماربا براى دقایقى ربوده شد 
اما نیروهاى امنیتى ایران دوباره کنترل هواپیما را به دســت  
گرفتند. 20 ســال پس از این ماجرا، فروردین ماه امســال، 
بعد از درخواست عفو ابراهیم حاتمى کیاـ  فیلمساز ایرانى که 
فیلم «ارتفاع پست» را بر اساس داستان این هواپیماربایى 
خانوادگى ساختـ  و با موافقت سید ابراهیم رئیسى، رئیس قوه 

قضاییه حکم آزادى آنان از زندان صادر شد. رسول حردانى، 
یکى از هواپیمارباها که حاال40ســاله اســت، در گفتگوى 
اختصاصى با روزنامه «جام جم» از ماجراى هواپیمایى ربایى 

در سال 79 گفته است. این بخشى از اظهارات او است:
چند نفر در عملیات ربایش هواپیما دست 

داشتند؟
14نفر بودیم  که بعضى سایت ها به اشتباه نوشته اند بیست 

و چند نفر. من و خالد، فرهنگ و شهرام همسران اول و دوم 

خالد، پسر و دختر خالد که آن زمان بچه بودند، مادرخانم خالد، 
دو نفر از خواهران خانم دوم خالد و چند نفر دیگر که خالد را 
همراهى مى کردند. در اینستاگرام به ما اتهام دزدى زدند که 

درست نیست.
چه کسى اتهام دزدى زد؟

در اینســتاگرام گفته بودند که چهار نفر از هواپیمارباها آزاد 
شدند. یک نفر نوشته بود چهار دزد به دزدهاى ایران اضافه 
شد. برادرزاده ام در جواب  گفته بود آنها هواپیماربا هستند، نه 

دزد. از نظر من، ما دزد نیستیم؛ بلکه hijacker (هواپیماربا) 
هستیم.

از نظر شما دزد چه کسى است؟
کســى که از دیوار خانه مــردم باال مى رود و مــال مردم را 

مى خورد.
 یعنى هواپیماربایى دزدى نیست؟

نه، چون هواپیما مال خودمان است، بیت المال است، مال ما 
ایرانى هاست. درست است خطا کرده ایم اما دزدى نکرده ایم.

هواپیما ربایى که دزدى نیست!
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وضع وخیم مبارکه
فرمانـدار مبارکه گفـت : 70 درصد از بیمـاران کرونایى 
جدید بسترى شده در این شهرستان به صورت خانوادگى 
هسـتند و این ویـروس به صـورت خوشـه اى در میان 
خانواده ها در حال سرایت اسـت. به گفته اصغر هدایت 
آمار تست هاى مثبت کرونا این شهرستان در دو روز بیش 

از دو برابر و در دو هفته گذشته هشت برابر شده است.

ادامه وزش باد
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسـى استان اصفهان 
گفت: وزش باد شـدید همراه با گرد و خاك شمال شرق 
و مرکز اسـتان را به ویـژه در سـاعات بعد از ظهـر در بر 
مى گیرد. ابراهیم هنرمند با اشاره به تداوم ناپایدارى هاى 
جوى در سطح استان اصفهان تا شامگاه یکشنبه، اظهار 
داشـت: وزش باد به نسـبت شـدید تا شـدید به ویژه در 
ساعات در مناطق شمال شـرقى و مرکز استان با گرد و 

خاك همراه است که سبب کاهش کیفیت هوا مى شود.

بهره بردارى از خط انتقال آب 
به گزارش روابـط عمومى آبفا مبارکه، خـط انتقال آب 
چاه باغملک و کوشـکیچه به مخزن مجتمع روستایى 
فخرآباد در مدار بهره بردارى قـرار گرفت. این طرح به 
منظور استفاده از ظرفیت چاه هاى باغملک و کوشکیچه 
و اختالط آن با آب طرح اصفهان بزرگ به منظور تأمین 
آب روستاهاى مجتمع فخرآباد به صورت پیمانى و امانى 

با هزینه 12 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا گردید.

اجراي 1700مترلوله گذاري آب
1700متر لوله گذارى آب در روستاى کلهرود شاهین 

شـهر انجام شـد. اجراي این طـرح با هـدف تقویت، 
اصالح وتوسعه خط آبرسانی روستاي کلهرود است و 
1700 متر لوله در اقطار 160 ،90 ، 110 و75 پلی اتیلن 

صورت گرفته است، همچنین اتصاالت الکترو فیوژن 
ومتعلقات مربوطه با عمق حفاري استاندارد این پروژه 
با نظارت آبفاي شاهین شـهر وبا مشارکت سازندگی 

سپاه، دهیار وشوراي روستا اجرا شد.

درمان کرونا با شیر حاوى 
آنتى بادى؟

معاون مرکز ویروس شناسى دانشگاه اصفهان گفت: 
گروهى از محققان از مراکز تحقیقاتى مختلف، طرح 
تحقیقاتـى در زمینـه مقابله بـا همه گیرى ناشـى از 
کووید 19 با کمک افزایـش ایمنى مخاطى از طریق 
آنتى بادى اختصاصى خوراکى که در شیر و آغوز دام 
تولید شده اسـت، را آغاز کرده اند. این طرح اکنون در 
فاز سوم کارآزمایى بالینى قرار دارد و هنوز نتایج قطعى 

آن منتشر نشده است.

دانشگاه هنر صدرنشین شد
دانشگاه هنر اصفهان بر اساس اعالم پایگاه استنادى 
علوم جهان اسالم (ISC)، رتبه اول دانشگاه هاى هنر 
کشـور را در سـال 99 کسـب کرد. در این رتبه بندى 
دانشـگاه هاى هنر تهـران، هنر اسـالمى تبریز و هنر 
شیراز در رتبه هاى دوم و تا چهارم قرار گرفتند. دانشگاه 
هنر اصفهـان در سـال 55، با نـام دانشـکده پردیس 

اصفهان و با محوریت دروس هنرى تأسیس شد. 

بخشودگى کارفرمایان
جریمـه بهـاى کارفرمایان تامیـن اجتماعى اسـتان 
اصفهان بخشیده شد. مدیرکل تامین اجتماعى استان 
اصفهان گفـت: کارفرمایان اگر میـزان بدهى خود را 
پرداخت کنند شـامل بخشـودگى جرائم مى شـوند. 
محسن ریاضى افزود: کارفرمایان همچنین با تقسیط 
بدهى خـود میتواننـد از این بخشـودگى ها اسـتفاده 
کنند. وى پایـان تیرمـاه را آخرین مهلت اسـتفاده از 
بخشـودگى ها براى کارفرمایان اعالم کـرد و افزود: 
همچنین اولین بار احکام مسـتمرى بگیران منطبق 
با متناسـب سـازى و افزایش سـال جدید صادر شده 

است.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
اینکه طوفان امسال در مقطع 5 تا 7 فروردین 54 میلیارد 
تومان خسارت به دنبال داشت، گفت: این مرحله اول بود 

و تخمین مى زنیم خسارت به 200 میلیارد تومان برسد.
منصور شیشه فروش با اشاره به تندبادهاى فروردین امسال 
اظهار داشت: سرعت وزش باد به 120 کیلومتر بر ساعت 
رسید و به دلیل خشک بودن رودخانه زاینده رود، گرماى 
هوا و عدم بارش سبب شد که کانون هاى جدید گرد و غبار 
فعال شوند و در این ایام شرایط گرد و غبار را داشته باشیم.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: طوفان 
امسال در مقطع 5 تا 7 فروردین 54 میلیارد تومان خسارت 

به 500 کلنى زنبورعسل، 7 هزار هکتار از باغات، مزارع، 
گلخانه ها، فضاى ســبز شــهرى، تابلوهاى تجارى، 42 
دستگاه خودرو، 31 منزل مسکونى، 21 مورد شبکه هاى 
برق و مخابــرات، 250 اصله درخــت، 75 تابلو، 40 باب 
گلخانه و 10 هکتار گلخانه ســنتى خسارت وارد کرد و 5 

نفر مجروح شدند.
وى با اشــاره به اینکه این مرحله اول بود و طوفان بعد در 
حال جمع بندى اســت، افزود: تخمین مى زنیم خسارت 
به 200 میلیارد تومان برسد، شــدت طوفان در چند سال 
گذشته بى ســابقه بود و عدم کیفیت هوا و کاهش میدان 

دید اتفاق افتاد.

معاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آبفا استان 
اصفهان در خصوص خبرهاى منتشره مبنى بر احتمال 
جیره بنــدى آب در اصفهــان اظهار کرد: متاســفانه 
بارش ها در شرایط نرمالى قرار ندارد و با توجه به اینکه 
بارش ها 33 درصد کمتر از حد معمول بوده، اکنون ذخیره 

سد زاینده رود به کمترین حد خود رسیده است. 
ناصر اکبرى افزود: در این شرایط نیازمند اقدامات فنى، 
توسعه زیرساخت ها و تکمیل سامانه اضطرارى آبرسانى 
هستیم. وى در عین حال بر مدیریت مصرف آب توسط 

مردم تاکید کرد. 
وى تصریح کرد: سیاســت شــرکت در هیــچ زمانى 

جیره بندى آب شرب نبوده  و نیست و اگر مردم مدیریت 
مصرف را ســرلوحه کار خود قرار دهند، مى توان بدون 

جیره بندى و محدودیت، از شرایط موجود عبور کرد. 
اکبرى افزود: به دلیل خشــکى زاینده رود و خارج شدن 
چاه هاى فلمن از مــدار بهره بردارى، در شــرایط اوج 

مصرف در حدود 3 مترمکعب بر ثانیه کمبود آب داریم.
وى با بیان اینکه اصفهانى ها در شرایط سخت مصرف 
آب را مدیریــت مى کنند، افــزود: متاســفانه به علت 
شــیوع ویروس کرونا، مصرف آب بین 12 تا 16 درصد 
افزایش داشته و بنابراین شرایط سخت ترى را نسبت به

 سال هاى گذشته داریم.

سیاست آبفا جیره بندى آب 
شرب در اصفهان نیست

تخمین خسارت 200 میلیارد 
تومانى طوفان در اصفهان

امین دهقــان کوهنورد اصفهانى، کــه روز جمعه مهدى 
مزروعى، عضو شوراى شهر اصفهان خبر داد براى به اهتزاز 
درآوردن پرچمى با نماد اصفهان بــر باالى قله بلندترین 
قله جهان راهى اورست شده اســت در رابطه با صعود به 
این قله 8848 مترى اظهار کــرد: پرواز من از اصفهان به 
دوحه قطر بود تا از آنجا به کاتمانــدو پایتخت نپال بیایم، 
حدود دو روز دیگر به خاطر قرنطینــه کرونا اینجا خواهم 
ماند. سختگیرى هاى زیادى قبل از پرواز شد، به جز گرفتن 
تست کرونا، یکسرى تشریفات ادارى به دلیل این بیمارى 
داشتند و به راحتى اجازه نمى دادند هرکسى سوار هواپیما 

شود و شرایط سختى را گذراندم.
وى ادامه داد: بعــد از دو روز، کار خــود را آغاز مى کنم، از 
ارتفاعات دو هزار مترى و ســه هزار مترى به چهار هزار 
مترى مى روم کــه در ارتفاعات پنج هــزار مترى کمپ 
اورست واقع شــده اســت و چند روزى در آنجا استراحت 
خواهم کرد، پروســه اصلى بعد از این اســتراحت در یخ 
و برف بــا تجهیزات کفــش و کلنــگ و ابزارهاى فنى 
شــروع خواهد شــد تا به قله 8848 مترى اورست صعود 

کنم. ســختى هاى زیــادى در این راه خواهم داشــت و 
براى اولیــن بــار در تاریخ اســتان اصفهــان این کار 
انجام مى شــود و از مردم مى خواهم بــراى موفقیت من 

دعا کنند.
کوهنــورد اصفهانى با بیان اینکه تنها ایرانى هســتم که 
در ســال 1400 براى فتح اورســت به صورت انفرادى 
آمدم، تصریح کرد: با کوهنــوردان خارجى که از آمریکا و 
کشــورهاى مختلف اروپایى آمدند یک تیم خواهیم شد 
و به سمت قله اورســت حرکت مى کنیم، اما براى صعود 
به قله هاى هشت هزار مترى هرکسى براى خودش باال 
مى رود و اگر فردى در بین راه مشکل پیدا کند باید برگردد 

و دیگر اعضاى تیم کار خود را ادامه مى دهند.
دهقان در خصوص هزینه هاى صعود به قله اورست، گفت: 
کمترین هزینه 40هزار دالر، پکیج بعدى آن 74 هزار دالر و 
پکیج فول آن 120 هزار دالر است که من با کم ترین پکیج 
یعنى 40 هزار دالر که مى شود یک میلیارد و صد میلیون 
تومان براى صعود آمــده ام. 650 میلیون تومان از هزینه 
شخصى خودم خرج کردم و 450 میلیون تومان هم دیگر 

اسپانسرها از جمله شــهردارى اصفهان، شرکت اکشن، 
مجتمع فوالد، قایا و فروشگاه سیاه کمان کمک کردند.

امین دهقان متولد سال 1358 است؛ او ازدواج کرده و دو 
فرزند دارد. وى مدرك کارشناسى مهندسى عمران گرفته 
و از سال 71 عکاسى و کوهنوردى را شروع کرده است و 
در حال حاضر عضو اصلى و رسمى انجمن عکاسان ایران 
و عضو رسمى فدراسیون جهانى هنرهاى عکاسى فیاپ 
است که از فدراســیون جهانى عکس لقب هنرمند ممتاز

EFIAP دریافت کرده و داور جشنواره بین المللى عکس 

خیام و عکس ادیان توحیدى بوده است.
دهقان مربى رسمى فدراسیون کوهنوردى و صعودهاى 
ورزشى جمهورى اســالمى ایران است و در گذشته مدیر 
کمیته قهرمانان هیئت اســتان اصفهــان و دبیر هیئت 

کوهنوردى استان اصفهان بوده است.
این کوهنورد مؤسس باشگاه کوهنوردى اورست اصفهان 
است که به قله هاى البروس (روسیه)، کلیمانجارو (تانزانیا)، 
کاالپاتار (نپــال)، قله آکونکاگوا (آرژانتین)، قله ماناســلو 

(هیمالیاى نپال) و اکثر قلل ایران صعود کرده است.

براى اولین بار در تاریخ استان اصفهان و به همت یک کوهنورد؛

نماد اصفهان به اورست مى رسد

در حالى که آمارها و هشدارها نشان مى دهد اصفهان در 
وضعیت وخیم کرونایى قرار دارد، سخنگوى ستاد مقابله 
با کرونا در اســتان اصفهان گفت: تعطیلى کامل استان 
اصفهان منتفى شد و بر اســاس مصوبه ستادملى کرونا 
اجراى طرح جامع هوشــمند مقابله با کرونا با قدرت در 

دستورکار قراردارد.
حجت ا... غالمى در خصوص مصوبه ستاد ملى کرونا در 
زمینه تعطیلى کامل شهرهاى با وضعیت قرمز در کشور 
اظهار کرد:پیشنهاد تعطیلى دو هفته اى استان اصفهان 
در ستاد ملى مقابله با کرونا مورد بررسى قرار گرفت و در 

نهایت به تصویب نرسید.
وى گفت: بر اساس مصوبات روز شنبه این ستاد اجراى 
پنج ماده اصلى طرح جامع هوشــمند مقابله با کرونا با 

قدرت در دستور کار ادارات و سازمان ها قرار مى گیرد.

 تقریباً همه جا قرمز است
در همین حال بهروز کلیدرى، معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان با تأکید بر قرمز شــدن رنگ 
تقریبًا تمامى شهرســتان هاى استان اضافه کرد: برخى 
از شهرستان هاى اســتان مانند شهرستان هاى فریدن، 
نجف آبــاد، لنجان و شاهین شــهر وضعیــت وخیمى 
پیداکرده اند و بیمارستان هاى آنها به ظرفیت حداکثرى 
رســیده اند و تقریبًا جاى خالى براى پذیرش بیمار جدید 

وجود ندارد.

وى به درگیر شدن بیمارستان هاى اصلى شهر اصفهان 
نیز اشاره کرد و گفت: بیمارستان خورشید در حال حاضر 
بیمار کرونایى پذیرش مى کند و از چهارشنبه گذشته نیز 
مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س) به این مجموعه اضافه 
شد و برخالف دوره هاى گذشــته که این بیمارستان به 
کندى توسط بیماران کرونایى اشــغال مى شد، در حال 
حاضر حدود 400 بیمار کرونایى در آن بسترى هستند. 
برآورد مى شود به احتمال زیاد این بیمارستان ظرف یک 

هفته آینده به ظرفیت کامل برسد.
معاون درمان دانشگاه در ارتباط با درگیر شدن تقریباً همه 
بیمارستان ها در سطح شــهر اصفهان گفت: بیمارستان 
غرضى بــا تمام قدرت بــه پذیرش بیمــاران کرونایى 
مى پردازد؛ بیمارستان شــریعتى نیز در ماه هاى گذشته 
بسیار در این خصوص به ما کمک کرد ولى به دلیل اینکه 
ما تقریبًا همه ظرفیت هاى درمانى غیر کرونایى خود را 
در سطح شهر اصفهان از دســت مى دهیم، در خواست 
کردیم که این بیمارستان همچنان به پذیرش بیماران 
غیر کرونایى ادامه دهد و بیماران اورژانســى در قسمت 

جنوب اصفهان را پذیرش کند.
کلیدرى ادامه داد: اگر شــرایط به این شکل ادامه پیدا 
کند مجبور هستیم مدارس و ورزشگاه هایى که در کنار 
بیمارستان هاست و فضاهایى که امکان استقرار تخت در 
آن وجود دارد را براى بیماران بسترى در نظر بگیریم و در 
آنجا به بیماران بسترى ارائه خدمت کنیم که این ساختار 
بسیار خطرناك است، زیرا قطعًا در این مراکز نمى توانیم 

خدمات استاندارد ارائه دهیم.
وى با بیان اینکه در حال حاضر روزانه مرگ هاى بین 10 
تا 25 نفر را در داخل استان تجربه مى کنیم گفت: در حال 
حاضر همشــهرى هاى عزیزمان روزانه به وسعت یک 
مینى بوس از دســت مى روند؛ لذا ما باید خودمان براى 

خارج شدن از این وضع موجود به خودمان کمک کنیم.

 تأمین نیروى انســانى براى  بیمارســتان 
صحرایى 

اما رئیس بیمارســتان صدوقى از تأمین نیروى انسانى 
براى افزایش ظرفیت بیمارستان صحرایى اصفهان خبر 
داد و گفت: این بیمارستان هم اکنون با ظرفیت 60 تخت 

مشغول ارائه خدمات به بیماران کووید است.
ســیدرضا مرتضویان با بیان اینکه بیمارستان صحرایى 
اصفهان از حدود یکسال پیش تاکنون مشغول خدمات 
رسانى به بیماران مبتال به کووید19 است، اظهار کرد: این 
بیمارستان تعطیل نشد، اما در مقاطعى به علت کم شدن 

تعداد بیماران فعالیت آن کمتر شد.
مرتضویان در مورد راه اندازى بیمارستان صحرایى دوم 
در صورت تکمیل ظرفیت این بیمارستان نیز گفت: بعید 
مى دانم نیازى به بیمارستان دوم صحرایى داشته باشیم، 
اما قرار است با همکارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
بخش هاى مراقبتى براى بیماران ایجاد کنیم تا بیمارانى 
که دوره حاد بیمــارى را گذرانده انــد در این بخش ها 

نگهدارى شوند.

سخنگوى ستاد مقابله با کرونا ضمن تأکید بر اجراى پرقدرت طرح جامع هوشمند خبر داد؛

تعطیلى کامل10روزه اصفهان منتفى شد
  آرمان کیانى|

مدیر اجرایى مرکز امور مساجد استان اصفهان با اشاره 
به شرایط ویژه کرونایى در استان گفت: طبق دستور 
آیت ا... طباطبایى نژاد با توجــه به وضعیت بحرانى 
کرونا در اســتان، نمازهاى جماعت به مدت 10 روز 
در شهرهاى قرمز اقامه نخواهد شد ولى در مساجد 

هنگام اذان باز خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین سیدصادق ابطحى افزود: 
باز نگهداشتن درب مســاجد در اوقات نماز و پخش 
اذان از موذنه ها ضرورى است و نباید در  این مدت در 

مساجد بسته باشد.
مدیر اجرایى مرکز رســیدگى به امور مساجد استان 

اصفهان بــا بیان اینکه نمازهــاى یومیه به صورت 
جماعت برگزار نمى شود، گفت: ستاد ملى کرونا قبال 
هم اعالم کرده بود که کمترین آلودگى در مساجد و 
اماکن مذهبى بوده و بیشترین رعایت در داخل مساجد 
و توسط مومنان بوده است اما با توجه به شرایط فعلى 

چاره اى به جز این نداریم.
وى ادامه داد: در همین راســتا و با توجه به در پیش 
بودن ماه مبارك رمضان کسانى که تمایل به حضور 
در مســجد و برپایى نماز و ادعیه خوانى به صورت 
انفرادى دارنــد، مى توانند وارد شــوند و منافاتى با 

ابالغیه ندارد.

شهردار اصفهان با اشــاره به تصویب پارك ساعتى 
هوشمند در حاشیه خیابان از سوى شوراى اسالمى 
شهر، گفت: در راستاى هوشمندسازى شهر از ابتداى 
خردادماه سال گذشته این طرح را اجرا کردیم و باید 
در 130 نقطه اجرایى شود و اکنون در 13 نقطه اجرا 

مى شود.
قدرت  ا... نــوروزى افزود: اجراى ایــن طرح نیاز به 
فرهنگسازى، همکارى و تجهیزات دارد و هم اکنون 

در خیابان هاى شیخ بهایى، طالقانى، شمس آبادى، 
چهارباغ باال، شریعتى و ... اجرایى مى شود.

نوروزى با اشــاره به مزیت هاى اجــراى این طرح 
ادامه داد: این طــرح از پارك هــاى طوالنى مدت 
جلوگیرى کرده و پارك هاى کوتاه مدت را 78 درصد 
افزایش داده است، همچنین زمینه استفاده بیشتر از 
پارکینگ هاى عمومى و حمل و نقل عمومى فراهم 

شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از توقیف سیستمى 
و فیزیکى بیش از 100 وســیله نقلیه و اعمال قانون 
بیش از  24 هزار خودرو متخلف به علت لغو ترددهاى 
شبانه در موج چهارم کرونا در کالن شهر اصفهان و 
معابر درون شهرى استان خبر داد و گفت: ممنوعیت 
تردد شبانه خودروهاى شخصى از ساعت 22 شب تا 

3 صبح ادامه دارد.

ســرهنگ  محمدرضا محمدى افــزود: این طرح تا 
اطالع ثانــوى ادامه دارد و هرگونــه تغییر وضعیت 
پس از جلســات ســتاد ملى مقابله با کرونا اعالم 

مى شود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از توقیف سیستمى 

و فیزیکى بیش از 100 وســیله نقلیه و اعمال قانون 
بیش از 24 هزار خودرو متخلف به علت لغو ترددهاى 
شبانه در موج چهارم کرونا در کالن شهر اصفهان و 

معابر درون شهرى استان خبر داد.
سرهنگ محمدى خاطرنشــان کرد: کسانى که به 
صورت غیر مجاز خصوصًا پــالك هاى غیر مجاز 
مربوط به شهرستان هاى استان و یا استان هاى دیگر 
در شهرهاى وضعیت قرمز تردد داشته باشند، به جرم 
تهدید علیه سالمت عمومى جامعه و بى توجهى به 
قوانین بهداشتى عالوه بر جریمه یک میلیون تومانى، 
توقیف سیستمى و توقیف فیزیکى به مرجع قضایى 

معرفى مى شوند.

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: با مقامات باالدستى مکاتباتى شده 
که در آن استان اصفهان اعالم آمادگى کرده است 
جوجه ریزى ماهانه خود را از ماهانه 7 میلیون قطعه به 

ماهى 12 میلیون افزایش دهد.
حســن ایراندوســت اظهار کرد: وضعیت بازار مرغ 

اکنون خوب و شرایط هم از نظر فراوانى و هم از نظر 
قیمت در حال عادى شدن است، همواره ادعا داشتیم 
که در تولید مشکلى وجود ندارد و اگر مشکلى وجود 
دارد در توزیع بوده است و با شرایط جدیدى که براى 
توزیع تعریف شده است مشــکل این حوزه در حال 

حل شدن است.

نماینده خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مجمع نمایندگان استان خوزستان پذیرا است 
که میان سه مجمع نمایندگان استان هاى خوزستان، 
اصفهان و چهارمحال و بختیارى جلسات مشترك 
برگزار شــود و مطالب و ســوءتفاهم هایى که میان 
مردم وجود دارد با فضاى تفاهمى و کارشناسى حل 

و فصل شود.
حجت االســالم محمدتقــى نقدعلى در حاشــیه 
نشســتى که با موضوعات انتقــال آب، طرح 550 
هزار هکتارى، طرح بهشــت آباد و طرح هاى آب و 
فاضالب در استاندارى خوزستان برگزار شد، اظهار 
کرد: به جز سال آبى 97 و 98 که بارندگى هاى زیادى 
اتفاق افتاد و سال پر آبى بود، در 15 سال اخیر دچار 

خشکسالى هاى طوالنى مدتى بوده ایم.
وى افزود: این خشکسالى ها بر همه حوضه هاى آبریز 
مناطق مختلف کشور اثر سوء گذاشته است  و کمبود 
آب باعث شده در عرصه کشاورزى و صنعت کشور 

دچار چالش هایى باشیم.
نقدعلى بیان کــرد: اگر به اصفهــان مراجعه کنیم 
مى بینیم که حوضه آبریز زاینده رود بحران زده است 
و شــش ماه اســت که رودخانه زاینده رود به کلى 
خشکیده است. وى افزود: در بحث تونل بهشت آباد 
بعضا توهمــى وجود دارد کــه آب دارد از طریق آن 
منتقل مى شود؛ باید گفت که این طرح، اصال اجرایى 
نشده است و تنها مقدمات آن انجام شده بود که فعال 

متوقف است و آبى منتقل نمى شود.

جزئیات فعالیت مساجد در اصفهان اعالم شد

اجراى پارك ساعتى هوشمند در 13 خیابان 

جریمه اتومبیل نقض کننده محدودیت هاى کرونایى

اعالم آمادگى اصفهان براى افزایش تولید مرغ

لزوم حل سوءتفاهم میان خوزستان، 
اصفهان و چهارمحال
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على مســعودى، نویسنده و کارگردان ســریال«نوروز 
رنگى» در واکنش به حواشى و انتقادات همکارى با على 
صبورى و جواد خواجوى معتقد است که این افراد واقعا 
هنرمند هســتند و خاك صحنه خوردند و بعد در فضاى 

مجازى دیده شده اند.
علیرضا مســعودى در پاســخ به انتقادها و درباره دلیل 
همکارى اش با  جواد خواجوى گفت: «من اگر مى خواهم 
با کسى همکارى کنم مى روم قشنگ ریشه آن آدم را در 
مى آورم. تا االن دو کار انجام دادم و خیلى از خبرنگاران 

به من انتقاد کردند که على مشهدى آنهایى که در فضاى 
مجازى بودند را جلوى دوربین آورده اســت. درصورتى 
که من جواد را روى صحنه تئاتر دیدم و درباره او تحقیق 
کردم، جواد سالیان سال در مشهد تئاتر خیابانى کار کرده 
است، دستیارى کرده و خاك صحنه خورده، بچه پولدار 
نبوده است که بگوییم پول داد و وارد این حرفه شده است، 
جواد از ابتدا دنبال همین هنر بوده، حتى کارش در فضاى 
مجازى هم یک هنر است، اگر هنرمند نبود، صفحه اش 
این همه دنبال کننده نداشت و زمانى هم این کار را انجام 

داد که هم دســتیارى اش را انجام داده بود و هم در تئاتر 
کار کرده بود.»

این کارگــردان درباره علت همــکارى با على صبورى 
در ســریال «خط آخر» گفت: «درباره على صبورى هم 
این موضوع صدق مى کند، مــن على صبورى را به این 
دلیل انتخاب کردم که در «خنداننده شو» رامبد جوان هر 
اجرایى مى خواست انجام دهد، شب قبلش مى آمد دفتر 
من، متنش را با من چک مى کرد و فرداى آن اجرا مى کرد، 
زمانى که در «خنداننده شو» اجرا مى کرد من این جوان 

را به این دلیل انتخاب کردم که تئاتر کار کرده بود، على 
یک سال قبل، تمام زندگى اش را در تئاتر باخته بود، تهیه 
کننده یک تئاتر شده بود و نزدیک 80 میلیون تومان در 
یک تئاتر سرمایه گذارى کرده بود و ضرر کرده بود و زمانى 
که من او را انتخاب کردم، فالوئرى نداشت یا در فضاى 
مجازى خیلى شناخته شده نبود، چون فیلمبردارى «آخر 
خط» طول کشید، یک مقدار همه چیز عوض شد، و در آن 
بازه زمانى در فضاى مجازى بیشتر شناخته شد و جلوى 

دوربین که آمد همه گفتند اینستاگرامى است. »

پاسخ على مسعودى به حواشى انتخاب 2 بازیگر سریال هایش

على صبورى تمام زندگى اش را در تئاتر باخته بود

 فصل دوم «منو بشناس» 30 قسمتى است

ادامهادامه چالش اجرا براى فرزاد فرزین

فرزاد فرزین فصل دوم برنامه اینترنتى «منو بشناس» را در 30 قسمت 
اجرا خواهد کرد.

برنامه «منو بشــناس» با اجراى فرزاد فرزین در تعطیالت نوروز سال 
1400 از پلتفرم روبیکا پخش شد. پس از انتشار قسمت آخر، فرزاد فرزین 

مجرى برنامه، در بخشى از پست اینستاگرامى خود، تولید فصل دوم این 
برنامه را تایید کرد. وى نوشت: «منو بشناس در فصلى کامال متفاوت به 

زودى بازخواهد گشت.»
حال شــنیده ها حاکى از آن اســت که فصل دوم ایــن برنامه در حال 
طراحى است و نخستین قســمت آن تا پایان بهار 1400 منتشر خواهد 

شد.
«منو بشناس» در فصل دوم، در 30 قسمت تولید خواهد شد و برخالف 
فصل اول، پخش هفتگى خواهد داشت. بنابراین انتشار فصل دوم این 

برنامه تا زمستان ادامه خواهد یافت. 
برنامه اینترنتى «منو بشناس» با سرمایه گذارى همراه اول و براى پخش 

اختصاصى از پلتفرم روبیکا به تولید مى رسد.

زمزمه انتخاب شدن  
«جیمزباند»  جدید

هنوز تهیه کنندگان بازیگر نقش جیمزباند را انتخاب نکرده اند. اما به جهات مختلف 
رابرت پتینسون مى تواند در قالب جیمزباند ظاهر شود. در وهله نخست انگلیسى است، 
خوش تیپ است و جذابیتى دارد که عالقمندان مامور 007 از جیمزباندشان انتظاردارند.

یک صفحه اینستاگرامى به نام برت دیجیتال آرت، تصاویرى از رابرت پتینسون در قامت 
جیمزباند منتشر کرده اســت.این فرد با الهام از بازى پتینسون در «تنت» این تصاویر را 
ساخته است.و تصاویر ساخته شده مخلوطى از تاکســیدوى دانیل کریگ در فیلم آماده 

نمایش «زمانى براى مردن نیست» و تصاویر پتینسون در «تنت» است.
پتینســون به تازگى نقش بروس وین و جوانى هــاى بتمن را در فیلمى بــه همین نام به 

کارگردانى مت ریوز بازى کرده که فیلمبردارى آن به پایان رسیده است.
تهیه کنندگان جیمزبانــد هنوز بازیگرى را براى این نقش معرفــى و انتخاب نکرده اند. اما از 
زمان خداحافظى دانیل کریگ با این نقش، رسانه هاگمانه زنى هاى مختلفى براى حضور بازیگر 

بعدى رسانه انجام داده اند.

شمسى فضل اللهى پیرامون شیوع موج تازه بیمارى 
کرونا و شرایط کارى خود گفت: ایام نوروز سال 1400 
با توجه به تعطیــالت 15 روزه خود مى توانســت به 
بهترین زمان براى مهار کرونا مبدل شود، اما با وجود 
مسافرت هاى نوروزى و دید و بازدید هاى فراوان این 
فرصت کامًال از دســت رفت و بیشــتر به یک خطر 

مبدل شد.
این بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون گفت: ما 
مى توانســتیم کمى با مدیریت بهتــر و جلوگیرى از 
مســافرت هاى نوروزى به موج چهارم کرونا نرسیم، 
پیش از نوروز آمار مبتالیان بســیار پایین بود اما امروز 
شاهد آن هستیم که بار دیگر مجبور شدیم که اکثریت 

شهرها را تعطیل کنیم.
وى اضافه کرد: کرونا نمى گــذارد دیگر به بازیگرى 
فکر کنم، وضعیت خطرناك است و طبیعتا با سن من 

این خطر دو چندان مى شود، به هیچ وجه نباید ریسک 
کرد، البته هیچ بازیگرى را منع نمى کنم زیرا باالخره 
باید به فکر معاش بود و وقتى هیچ کمکى نمى شــود 
خودمان باید کار کنیم. بازیگرى که بدون ماسک جلوى 
دوربین مى رود علنا جانش را کف دستش گذاشته است 
اما چطور مى توان به وى ایراد گرفت وقتى این حرفه 
برایش شغل بوده و باید زندگى خود و خانواده خود را از 
این راه تامین کند. شک نکنید همه بازیگرانى که امروز 
جلوى دوربین مى روند از این خطر آگاهند اما مگر چاره 

دیگرى هم دارند؟
فضل اللهى تصریح کرد:  همه فکر مى کنند که دستمزد 
بازیگران باال است، همگى ثروتمند هستند و به راحتى 
زندگى مى کنند، اما به واقع این مبالغ شاید تنها براى 
چند نفر خاص باشد، اکثر بازیگران دستمزد هاى بسیار 
کمى را مى گیرند و گا ها طلبشان پرداخت هم نمى شود.

"تفریق" به کارگردانى مانى حقیقى پروژه ســینمایى 
تازه نوید محمدزاده و ترانه علیدوســتى، و نخستین 

همکارى سینمایى این دو بازیگر است.
فیلمبردارى "تفریق" از اسفند سال پیش شروع شده 
است. در این فیلم ســینمایى ترانه علیدوستى براى 

نخستین بار کنار نوید محمدزاده جلوى دوربین رفته 
است.

این فیلم به نویســندگى امیررضا کوهستانى و مانى 
حقیقى و مدیریت فیلمبــردارى مرتضى نجفى تولید 

خواهد شد.

یک جلد از کمیکى که براى اولین بار شخصیت سوپرمن 
را به دنیاى کتابهاى مصور معرفى کرد، در یک حراجى 

خصوصى شگفتى ساز شد.
این نســخه کمیاب که اولیــن شــماره از مجموعه 
کمیک هاى اکشن اســت در وبسایت کامیک کانکت 
به حراج گذاشته شــد و با فروش بى سابقه 3 میلیون و 
250 هزار دالرى رکورد جدیدى از خود برجاى گذاشت. 

فروشــنده این کمیک آن را در ســال 2018 حدود 2 
میلیون دالر خریده بود.

وینســنت زورزولو از مدیران ســایت  کامیک کانکت 
معتقد است این کتاب مصور که در سال 1983 منتشر 

کمیک شد، آغازگر ژانر ابرقهرمانى بود. این 
به خوانندگان از خاستگاه 

سوپرمن گفت و این که این ابرقهرمان چطور به زمین 
آمد.

اگرچه صدها هزار نســخه از این کتاب مصور منتشر 
شــد اما امروز تنها حدود 100 جلد از آن در جهان باقى 

مانده است.
سوپرمن یکى از ابرقهرمان هاى معروف دنیاى کتابهاى 
مصور است که توسط جو شوســتر (تصویرگر) و جرى 
سیگل (نویسنده) خلق و در ژوئن سال 1983 در اولین 
شماره کمیک هاى اکشن به مردم معرفى شد. سوپرمن 
یکى از محبوب ترین شــخصیت هاى کمیک در بین 
طرفداران این نوع از داستانهاســت. این شخصیت در 
فهرســت ســال 2011 آى جى ان از 100 شخصیت 

کمیک بوکى برتر تاریخ، در جایگاه اول قرار گرفت.

کرونا نمى گذارد دیگر به بازیگرى فکر کنم

همکارى ترانه علیدوستى با نوید محمدزاده 
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فرهاد آییش شــاید تنها بازیگرى است که تاکنون 
سه بار نقش دکتر محمد مصدق را بازى کرده است.

او اولین بار با بازى در نمایش «راپورت هاى شــبانه 
دکتر مصدق»، کار اصغر خلیلى در نقش دکتر محمد 
مصدق روى صحنه رفت و بعد از آن هم همین نقش را 
در فیلم «تختى» ساخته بهرام توکلى ایفا کرد. آییش 
به تازگى در فیلم «خائن کشــى» تازه ترین کار 
مســعود کیمیایى نیز در نقش این سیاستمدار 

مقابل دوربین قرار گرفته است. 
بازى در نقش مردى مانند محمد مصدق ساده 
نیست. سیاستمدارى که براى عده اى رنگى از 
اسطوره دارد و از ســوى دیگر نزدیکى دوره 
حیات او به دوره زندگى ما ســبب مى شود 
تا کار بازیگر دشــوارتر هم شود زیرا هنوز 
این شخصیت در خاطره بخشى از مردم 

ما زنده و حاضر است.
آییش امــا درباره دشــوارى بــازى در 
نقش مصدق مى گوید : بــازى در چنین 
نقشى،  مسئولیت بزرگى بر دوش بازیگر 
مى گذارد. او باید تالش کند به محبوبیت و 
دوره تاریخى آن شخصیت وفادار باشد و به 
او خیانت نکند. این احساس مسئولیت در 
ناخودآگاه من است. این بازیگر، بزرگترین 
چالش خود را براى بازى در نقش مصدق، 
نزدیکى به این مرد و شــناختن او مى داند و 
اضافه مى کند: همیشه براى بازى در نقش افراد 
واقعى نگرانى داشته ام چون همواره مى کوشم نقش 
را در خودم پیدا کنم و ممکن است نتوانم بسیارى از 

شخصیت هاى تاریخى را در خود بیابم.
او که اولین بار با بازى در نمایش «راپورت هاى شبانه 

دکتر مصدق» در نقش این سیاســتمدار روى صحنه 
رفته است، یادآورى مى کند: براى بازى در آن نمایش 
به مدت دو سه ماه در دنیاى مصدق غرق شدم و تالش 
کردم او را از جنبه هاى مختلف روانشناسى هم بشناسم 
نه اینکه فقط بر زندگى سیاسى اش تمرکز کنم. تالش 
کردم به کمک شــنیده هایم، با تحلیــل تصمیمات 
سیاسى اش، دیدن عکس ها و فیلم هاى اندکى که از 
او بر جاى مانده و همینطور با شنیدن سخنرانى هایش 

به او نزدیک شوم.
آییش ادامه مى دهد: هر بار که قرار است این نقش را 
بازى کنم تمام مدت عکس هــاى او را بر دیوار اتاقم 
نصب مى کنــم، در لپ تاپم تصاویــر او را به صورت 
اسالید تماشا مى کنم. حتى عکس هایش را بر دیوار 

پشت صحنه تئاترمان، نصب کرده بودم. 
اما چرا فرهــاد آییش براى بســیارى از کارگردان ها 
اولین گزینه بــازى در نقش مصدق اســت، خود او 
معتقد است این موضوع به دلیل شباهت هاى ظاهرى 
است: از چند زاویه دوربین، خیلى شبیه ایشان هستم. 
البته اگر قرار باشــد از رو به رو فیلم بگیرند، به گریم 
بیشترى نیاز پیدا مى کنیم. از گریمى که در فیلم آقاى 
کیمیایى داشــتم، راضى بودم و حس خیلى خوبى از 
آن گرفتم. این بازیگر تاکید مى کنــد: مى توانم ادعا 
کنم بســیارى از ظرافت هاى شــخصیت مصدق را 
مى شناســم؛ آرمان گرایى هایــش، عصبانیتش و ... 
مى دانم چه زمانى برآشفته مى شده یا بیمارى اش چرا 

عود مى کرده.
یکى از مشکالت ما نبود اسناد و مدارك کافى درباره 
شــخصیت ها و وقایع تاریخى است و همین موضوع 
شــاید کار را براى بازیگرى که قرار است نقش یک 
شخصیت تاریخى را بازى کند، دشوارتر کند. آییش 
در این بــاره توضیح مى دهد: درباره  مصدق اســناد 

سیاسى زیادى وجود دارد. تمام سخنرانى دادگاهش 
یا سخنرانى اش را در الهه را از بر هستم، مى دانم چه 
ظرافت هایى در صحبت هایش بوده اســت. تک تک 

واژگانش را از حفظ هستم.
او ادامه مى دهد: ویدیوهاى خیلــى کمى از مصدق 
وجود دارد. فیلم کوتاهى از او باقى مانده که در آمریکا 
با رییس جمهورى این کشور دیدار دارد و از ظاهرش 
پیداست که دچار کمردرد بوده است. حتى همین فیلم 
کوتاه هم به شــناخت زبان بدن این شخصیت خیلى 
کمک مى کند ولى متاســفانه چون فیلم هاى خیلى 
کمى داریم، بیشــتر بر عکس ها تکیه کرده  و تالش 

کردم شخصیت او را کشف کنم.
آییش درباره یکى دیگر از چالش هاى خود براى بازى 
در این نقش توضیح مى دهد: در تئاتر خیلى نتوانستم 
به صداى او نزدیک شوم ولى در فیلم آقاى کیمیایى 
توانستم نزدیکى بیشــترى ایجاد کنم. نمى خواستم 
صداسازى کنم بلکه دوست داشــتم خود کارکتر به 

صداى درست خویش دست پیدا کند.
او اضافــه مى کند: نوع ســخنرانى و گفتار مصدق را 
خوب مى شناختم که حالت انشــا داشت. جمالت او 
بسیار طوالنى بود در حالیکه سیاســتمداران جهان 
امروز آموخته اند مفاهیم مورد نظر خود را در جمالتى 
کوتاه و با مکث ارایــه دهند و با باز کــردن مفاهیم 
مى کوشــند ارتباط بهترى با مردم برقــرار کنند ولى 
مصدق شیوه خود را داشــت اما جمالت طوالنى او 
گاهــى کار را براى بازیگر دشــوار مى کند. به همین 
دلیل فکر مى کنم برخالف روشنفکران، مردم عادى 
لزوما از سخنرانى هایش تاثیر نمى گرفتند بلکه بیشتر 
تحت تاثیر  شخصیت، عملکرد و تصمیم هاى سیاسى 
او بودند و البته تاثیر بســزاى او بر روشنفکران زمان 

خودش انکار نشدنى است.

چالش هاى بازى در نقش مهم آخرین فیلم مسعود کیمیایى
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مطابق اســناد و منابع موجود، مهدى تاج در طول جلسه کمیته 
اجرایى AFC، فرصتى براى اعتراض به موضوع میزبانى بحرین 
نداشته و طرح مباحثى غیر از این موضوع، سندیت ندارد و جریان 

رسانه اى است که نزدیکان به او راه انداخته اند.
 موضوع اعطاى میزبانى به بحرین در انتخابى جام جهانى فوتبال 
و سلب میزبانى از ایران، یکى از مســائل مهم چند روزهاى اخیر 
فوتبال ایران اســت. عدم واکنش مهدى تاج، نایب رئیس ایرانى 
AFC به این موضوع در ماه هاى گذشــته نیز یکى از موضوعات 

مورد بحث بوده که بارها بازتاب هاى رســانه ایى به همراه داشته 
است، تا اینکه در روزهاى گذشته و بعد از برگزارى جلسه کمیته 
اجرایى AFC، عنوان شــد مهدى تاج در این جلســه به موضوع 

میزبانى بحرین اعتراض کرده است.
انتشار این خبر در کنار پاسخ کوتاه ویندزور جان، دبیرکل AFC به 
این موضوع آن هم همراه با عکسى از دیدار تاج و دبیرکل در البى 
محل برگزارى جلسه کمیته اجرایى کنفدراسیون فوتبال آسیا، در 
شرایطى بود که پیش از آن AFC هیچ اشاره اى به مبحث میزبانى 
بحرین به عنوان دســتور کار این جلسه و اعتراض مهدى تاج در 

این نشست نکرده بود.
هم چنین تاکنون هیج ســندى درباره گنجاندن موضوع میزبانى 
رقابت هاى مقدماتى جام جهانى در دستور کار جلسه مذکور و حتى 
درخواســت مهدى تاج براى اظهارنظر در جریان این نشست در 

دستور کار جلسه کمیته اجرایى منتشر نشده است.
در این راستا، غالمرضا رفیعى، مشاور عالى حقوقى رئیس فدراسیون 
فوتبال، طرح اعتراض به میزبانى بحرین از ســوى مهدى تاج را 
نادرست دانست و گفت: «بر خالف آنچه که در برخى از رسانه ها 
مطرح شده است، طبق اعالم رسمى صبح امروز کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، موضوع اعتراض ایران به میزبانى بحرین در مسابقات باقیمانده 
گروه C مقدماتى جام جهانى قطر اصال در دستور کار هیات رئیسه 
نبوده اســت. زمانى که موضوعى در دستور کار جلسه نباشد، طرح 
برخى از موارد با توجه به اعالم رسمى AFC، ادعایى خالف واقع 
و فریب افکار عمومى مى باشد. اعتراض نماینده ایرانى عضو هیات 
رئیسه AFC آن هم زمانى که موضوع در دستور جلسه نبود بسیار 

دیرهنگام و نمى دانم چه نتیجه اى داشته است.»
در واقع طبق آنچه رفیعى، حقوقدان بین المللى هم عنوان کرده، 

تنها مسائلى در جلســه کمیته اجرایى AFC طرح مى شود که از 
قبل در دستور این جلسه وجود داشته باشد و هیچ فرصتى به اعضا 
حتى رئیس کنفدراســیون براى طرح مفاد خارج از دستورجلسه 

داده نمى شود.
مطابق همین موضوع، مهدى تاج هم طبیعتا هیچ فرصتى براى 
طرح اعتراض به میزبانى بحرین نداشته است و انتشار خبر اعتراض 
تاج به این میزبانى هم بیش از آنکه واقعیت داشــته باشد به نظر 
جریان سازى رســانه اى یاران نزدیک به او، براى تطهیر و موثر 

نشان دادن حضور مهدى تاج در پست نایب رییسى AFC است.
هرچند براساس آنچه از تصاویر منتشره از این خبر مشخص است، 
دیدار تاج و دبیرکل AFC خارج از جلسه و به صورت سرپایى بوده 
که طبیعتا یک عکس از یک گفت وگوى کوتاه نیز نمى تواند سندى 

براى طرح اعتراض مورد ادعا باشد.
متاسفانه این یک واقعیت درست است که هیچ یک از کرسى ها 
بین المللى فوتبال ایران در چند دهه گذشته نتوانسته هیچ منفعتى 
را نصیب فوتبال ایران کند و در جایگاه دفاع از منافع ایران ظاهر 

شود. امید است که در فدراسیون جدید این روندها نیز تغییر کند.

این یک بازى رسانه اى بوده است

اعتراضت سرپایى بود آقاى تاج؟! در شرایطى که شایعاتى پیرامون انتخاب کارلوس کى روش براى سرمربیگرى آفریقاى 
جنوبى وجود داشت اما یک عضو فدراسیون فوتبال این کشور، اعالم کرد که انتخاب 

فدراسیون آفریقاى جنوبى سرمربى داخلى خواهد بود.
ناکامى تیم ملى آفریقاى جنوبى در راه رسیدن به 
جام ملت هاى آفریقا سبب شد تا فدراسیون فوتبال 
این کشــور تصمیم به برکنارى مولفى اِنتسکى 
سرمربى 51 ساله بگیرد. کسى که دو سال پیش به 

عنوان دستیار وارد تیم ملى شد و خیلى زود هدایت 
آفریقاى جنوبى را برعهده گرفت و البته نتوانست به 

توفیقى برسد.
حاال قرار است تا پایان ماه آپریل یعنى 20 روز دیگر، 
فدراسیون فوتبال آفریقاى جنوبى سرمربى جدید این 
تیم را معرفى کند تا «بافانا» آماده حضور در مقدماتى 
جام جهانى 2022 شــود. در روزهاى اخیر شایعات 
زیادى پیرامون پیشنهاد فدراســیون این کشور به 
کارلوس کى روش وجود داشت و گفته مى شد که او 
قرار اســت دوباره به این تیم بازگردد اما حاال «کیک 

آف» ادعاى دیگرى را مطرح کرده است.
کارلوس کى روش در سال هاى 2000 تا 2002 سرمربى 
آفریقاى جنوبى بود و توانست این تیم را به جام جهانى 
هدایت کند. آن ها در جام جهانــى کره-ژاپن اگرچه به 
مرحله حذفى راه پیدا نکردند اما بهترین تیم حذف شــده 
در مرحله گروهى لقب گرفتنــد. پس از جدایى کى روش، 
آفریقاى جنوبى هرگز نتوانســت از مرحله مقدماتى جام 

جهانى صعود کند و تنها یک بار به واسطه میزبانى، در مهم 
ترین تورنمنت فوتبال جهان بازى کرد.

نشریه «کیک آف» به نقل از یک عضو فدراسیون فوتبال نوشته 
که «سرمربى بعدى قطعا داخلى» خواهد بود. او همچنین گفته 
که کمیته فنى چند نفر را معرفى کــرده و مذاکرات به زودى آغاز 

خواهند شد.

حضور کى روش
 در تیم ملى آفریقاى جنوبى منتفى است

عزیزى خادم در دفاع از حضور مجتبى خورشیدى در سمت 
سرپرستى تیم ملى دفاع عجیبى از او داشت!

 رییس فدراســیون فوتبال گفت براى پســت سرپرستى 
تیم ملى با چند چهره شــاخص صحبت کرده و هیچ یک 
از آنها قبول نکردند این سمت را بپذیرند و ناگزیر مجتبى 
خورشیدى به این سمت برگزیده شد. عذر بدتر از گناه براى 

انتخاب سرپرست تیم ملى. 
اینکه چهره هایى چون حمید علیدوستى و یا محمد خاکپور 
یا حسین فرکى قبول نکرده اند سرپرستى تیم ملى را قبول 
کنند جاى ناراحتى و نگرانى دارد. پست سرپرستى تیم ملى 
که در فوتبال حرفه اى و امروز بــه آن مدیر تیم ملى گفته 
مى شود پست کوچکى نیســت و مى بینیم در کشورهاى 
صاحب ســبک فوتبال این پســت در اختیار افراد بزرگ و 
شناخته شده اســت. مثال در تیم ملى فوتبال آلمان اولیور 
بیرهوف است. متاسفانه این سمت در برخى سالها در 
اختیار افرادى قرار گرفته که این سمت را کوچک 
کرده اند و این شاید یکى از دالیل عدم پذیرش 
این ســمت از ســوى چهره هاى شاخص 
فوتبال کشور بوده است. کما اینکه اکنون 
شاهد این هستیم حکم سرپرستى تیم ملى 
براى مجتبى خورشیدى زده شده است که 
چهره شناخته شده اى در فوتبال کشور بشمار 
نمى رود و به جاى اینکه با حضور روى نیمکت تیم 
ملى به نیمکت تیم ملى وزن بدهد خود با نشســتن روى 

نیمکت تیم ملى وزن مى گیرد و شناخته مى شود. 
سوال مهم و اساسى اینجاست آیا اصرار به حضور این ها 
در پست سرپرستى تیم ملى شده است یا تنها به آنها یک 

تعارف زده شد و گفتند نه و فدراسیون فوتبال هم بى خیال 
شد؟ چرا پست سرپرستى تیم ملى براى هیچ کس جذاب 
نیست؟ این ها جاى بررسى و تامل دارد و فدراسیون فوتبال 
نباید به سادگى از کنار آن عبور مى کرد. حمید علیدوستى 
و شــاید محمد خاکپور به خاطر مشغله کارى و هم چنین 
عالقمندى به دور بودن از فوتبال به فدراسیون فوتبال نه 
گفتند؛ آیا گزینه هاى دیگرى براى قبول هدایت سرپرستى 
تیم ملى وجود نداشــته اســت. على جوادى سخنگوى 
فدراسیون فوتبال گویى حسین فرکى و مهدى مهدوى کیا 
را به عزیزى خادم پیشنهاد داده بود و وقتى دید که مجتبى 
خورشیدى سرپرست تیم ملى شده اســت از سمت خود 
اســتعفاء کرد. این بدین معنى است که نه با حسین فرکى 
صحبت شــده اســت و نه مهدى مهدوى کیا. نزدیک به 
دهها چهره شاخص که در دهه هاى اخیر در تیم ملى بازى 
کرده اند در فوتبال وجود دارد. قطعا در بین این ملى پوش 
کسانى هستند موجه که شایسته نشستن روى نیمکت تیم 
ملى هستند اما با آنها صحبت نشده است. سرپرست تیم ملى 
احتیاج به دانستن زبان انگلیسى، تجربه حضور در جلسات 
منیجر میتینگ، تجربه بین المللى و هم چنین شخصیت 
مناسب براى تعامل با بازیکنان و کنترل آنها دارد و این ها 
همه باید در یک شخص جمع شده باشد و حال این پرسش 
مطرح است آیا مجتبى خورشیدى داراى چنین شخصیتى 
هست و مى تواند از سمتى که به او محول شده بر آید؟ البته 
این نکته را هم باید در نظر داشت که فوتبال ایران در خود 
چهره هاى کارآمدى براى پست هاى اجرایى و بین المللى را 
پرورش نداده است و بسیارى از بازیکنان خوش سابقه تجربه 
الزم براى حضور پست هاى این چنینى را ندارند و به همین 
سبب است که رییس فدراسیون فوتبال مى تواند این مسئله 

را براى انتخاب هاى عجیب و غریب بهانه کند.  
به یاد چند ماه پیش افتادیم. فدراسیون فوتبال براى انتخاب 
سرمربى تیم امید با یحیى گل محمدى – امیر قلعه نویى و 
دهها مربى دیگر صحبت کرد اما هیچ یک حاضر نشــدند 
سرمربى تیم امید شوند به این بهانه که فدراسیون فوتبال 
اصال به تیم امید اهمیتى نمى دهد و این از میزان دستمزدى 
که فدراسیون فوتبال براى سرمربى تیم امید در نظر گرفته 

بود مشخص بود.

عذر بدتر از گناه براى انتخاب سرپرست تیم ملى

این دفاع بود یا تخریب؟

رضا نوروزى، مهاجم سابق تیم هاى فوتبال و رکورددار گلزنى در یک فصل لیگ برتر است این روزها 
به یک رشته ورزشى جدید روى آورده و در مسابقات فیتنس حاضر شده است و در اولین دوره این 

رقابت ها هم روى سکو رفت و مدال نقره را به گردن آویخت. 
او مى گوید: حس مى کنم در فوتبال به آنچه که استحقاقش را داشتم نرسیدم و خیلى زود 

هم مجبور شدم خداحافظى کنم. مصدومیت هاى پشت سر هم خیلى من را آزار داد و 
امکان بازى را از من گرفته بود و آخرین مصدومیتم که از ناحیه زانو بود خیلى شدید 
بود و تصمیم گرفتم فوتبال را کنار بگذارم ولى اگر مصدوم نمى شــدم حداقل سه 
چهارسال دیگر جا داشتم در فوتبال باشم. حاال هم با وجود اینکه رشته فیتنس را 
دنبال مى کنم فوتبال را کنار نگذاشتم و رها نکردم و به دنبال مربیگرى هستم و در 
کالس ها حتما حاضر خواهم شد و مدارك الزم را مى گیرم و تصمیم جدى دارم 
در کنار فیتنس، مربیگرى در فوتبال را هم انجام دهم و به وقتش به فوتبال و در 

عرصه اى جدید بر مى گردم.
وى درباره رکورد گلزنى اش هم مى گوید:رکورد ها براى شکستن هستند و هیچ 
رکوردى قرار نیست تا ابد پا بر جا بماند. من یک روز فرصت این را داشتم که رکورد 

آقاى عنایتى را بشکنم و قطعًا روزى مى رســد که رکورد من هم شکسته شود حاال 
توسط هر بازیکنى. سجاد شهباززاده مهاجم خیلى خوبى است و امسال عالى کار کرده و فکر مى کنم 

اگر به همین روند ادامه دهد مى تواند رکورد من را بشکند و فکر مى کنم این اتفاق رخ بدهد.

فدراسیون فوتبال در تالش براى ساختن دومین کمپ 
تیم هاى ملى اینبار در چهار محال و بختیارى است.

این یک اتفــاق مثبت براى فوتبال ایــران خواهد بود 
چرا که تیم هاى ملــى داراى تنها یک کمپ در تهران 
هستند که این کمپ به اندازه کافى زمین تمرین براى 
تیم هاى ملى ندارد. در حال حاضر تنها زمین شماره 2 
وضعیت مناسبى براى تمرین دارد که مختص تیم ملى 
بزرگساالن است و از سویى دیگر تیم هاى ملى باید در 
زمین شماره یک تمرین کنند که قرار بود مدت ها پیش 
زیر کشت برود که به دلیل مشکالت مالى فدراسیون 
فوتبال که عزیزى خادم هم بدان اشاره داشته این پروژه 
مسکوت مانده است. تحریم فدراسیون فوتبال از سوى 
خزانه دارى آمریکا و بلوکه شدن درآمدهاى فدراسیون 
فوتبال ایران نزد فیفا موجب شده تا همه پروژه هاى در 
حال احداث این فدراسیون از جمله ساختمان ادارى در 

کمپ تیم هاى ملى متوقف شود.
اما ماجــراى کمپ تیم هــاى ملــى در چهارمحال و 
بختیارى چیست؟ آیا فدراسیون فوتبال بضاعت ساخت 
کمپ براى تیم ملى در این استان و شهر یاسوج را دارد. 
اقبال عباسى، استاندار چهار محال در این باره صحبت 
کرده و مى گوید: ظرفیت هاى بســیارى براى توسعه 
ورزش فوتبال در چهارمحال و بختیارى به  علت شرایط 
خاص جغرافیایى و آب و هوایى وجود دارد.چهارمحال و 
بختیارى به  علت ارتفاع باال از سطح دریا مى تواند محل 
مناسبى براى انجام تمرینات ورزشى گوناگون به ویژه 
فوتبال باشــد. دســتورات الزم به معاونت هماهنگى 
امور اقتصادى اســتاندارى، اداره  کل ورزش و جوانان، 
منابع طبیعــى و آب منطقه اى براى امکان ســنجى و 
شناسایى سه قطعه زمین مناسب براى احداث این کمپ 
در استان صادر شده است. با شناسایى مکان هاى مورد 
نظر و تایید کارشناسان فدراســیون فوتبال، اقدامات 

بعدى براى احداث این کمپ انجام مى شود.
با استناد به صحبت هاى استاندار چهار محال و بختیارى 
کمپ تیم هاى ملى در شهر یاســوج با بودجه دولتى 
ساخته مى شود و عالوه بر تیم هاى ملى مورد استفاده 

ورزشکاران بومى هم قرار خواهد گرفت.

یک اتفاق خوب براى فوتبال ایران

اگر به سرانجام برسد

دارکو بیدوف مهاجم صربستانى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان زانوى 
خود را به تیغ جراحان سپرد.

 امیرحسین شریفیان پور پزشک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان شرایط 
دارکو بیدوف را پس از عمل جراحى اینطور توصیف کرده است:« این 
بازیکن مدتى بود که از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگى جزئى شده بود که 
با نظر کادر پزشکى تیم فوتبال و مشورت با پزشک متخصص روز جمعه 

زانوى خود را عمل کرد.
پزشک باشگاه ذوب آهن در مورد زمان بازگشت این بازیکن به میادین 
نیز حرف زد و افزود: پیش بینى مى شود حداقل سه هفته از میادین به 

دور باشد.
شریفیان پور همچنین از مصدومیت جزیى قاسم حدادى فر خبر داد و 
گفت:« قاسم  حدادى فر کاپیتان با اخالق تیم فوتبال ذوب آهن نیز دچار 
آسیب دیدگى مختصرى گردیده که وى نیز چند هفته اى را به استراحت 

خواهد پرداخت.

حدادى فر و بیدوف
گرفتار مصدومیت

رضا نوروزى: 

شهباززاده با ادامه این روند رکورد 
من را مى شکند

ى یم ى رپر
 رییس فدراســیو
تیم ملى با چند چه
از آنها قبول نکردن
خورشیدى به اینس
انتخاب سرپرست

اینکه چهره هایىچ
یا حسین فرکى قبو
کنند جاى ناراحتى
که در فوتبال حرفه
مى شود پست کوچ
صاحب ســبک فو
شناخته شده اســ
بیرهوف است
اختیار افر
ا کرده
این
فو
شا

براى
چهره
نمى رود و
ملى به نیمکت تی
نیمکت تیم ملىو
سوال مهم و اساس
در پست سرپرستى

صل لیگ برتر است این روزها 
این شده است و در اولین دوره

نرسیدم و خیلى زود
ى من را آزار داد و 

د خیلى شدید 
م حداقل سه 
ه فیتنس را 
 هستم و در 
 جدى دارم
وتبال و در

هیچ ستند و
م که رکورد 

کسته شود حاال 
ل عالى کار کرده و فکر مى کنم

م این اتفاقرخ بدهد.

ند رکورد 

 تفاهم نامه همکارى دو جانبه میان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و باشگاه زنیت سن 
پترزبورگ در راستاى توسعه همکارى هاى بین المللى به امضاى دو طرف رسید.

این جلسه با حضور بوریس بورمیستروف سرکنسول روســیه در اصفهان، الکساندر 
مدودوف مدیرعامل باشــگاه زنیت و محمدرضا ســاکت مدیرعامل باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان به صورت آنالین برگزار شد. به موجب این تفاهم نامه این دو باشگاه 
در زمینه هاى، فنى ورزشى، برگزارى دوره هاى آموزشى، استعدادیابى، توسعه فوتبال 

بانوان و تیم هاى پایه با یکدیگر همکارى خواهند کرد.
برگزارى دوره هاى مربیگرى در ســن پترزبورگ و ایــران، همکارى  جهت پرورش 
استعداد هاى دو باشگاه و برگزارى بازى هاى دوستانه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است. 
ضمنًا محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه ســپاهان از تیم فوتبال زنیت براى انجام 
دیدارى دوستانه در زمان مقتضى دعوت کرد. مدت این تفاهم نامه دو سال است و در 

صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.
سردار آزمون یکى از بازیکنان آکادمى سپاهان به شــمار مى رود که البته در دوران 
حضورش چندان فرصت حضور در تیم اصلى را به دلیل ستاره هاى پرشمارى که در 
ترکیب این تیم در سال هاى انتهایى دهه هشــتاد حضور داشتند، پیدا نکرد ولى پس 
از جدایى از جمع طالیى پوشان در فوتبال روســیه خودش را پیدا کرد و حاال یکى از 
موفق ترین لژیونر هاى تاریخ فوتبال ایران به شمار مى رود. بى شک در صورتى که 
زنیت براى انجام بازى دوستانه به ایران و اصفهان سفر کند، بازگشت آزمون به این 

شهر و تقابلش با سپاهان روز جذابى را براى فوتبال ایران رقم خواهد زد.

استارت رفاقت سپاهان و زنیت

ماسک بزنید آقایان
رئیس فدراسیون پزشکى ورزشى گفت به فوتبالى هایى 
که پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت نمى کنند، تذکر 

خواهند داد.
 غالمرضا نوروزى با حضور در اســتودیو شبکه سوم، 
درخصوص مســائل مختلفى در زمینه کرونا و ورزش 
صحبت هایى را مطرح کرد که در بخشــى از آن، او به 

ماسک نزدن فوتبالى ها نیز واکنش نشان داد.
نوروزى درباره شادى گل بازیکنان در مسابقات فوتبال 
و اینکه آیا این مسئله مشــکلى ایجاد نمى کند، گفت: 
پروتکل هاى شروع مسابقات، گلزنى و پایان مسابقات 
با یکدیگر متفاوت بود. دســت دادن در شروع و پایان 
مسابقات یا تجمع پس از گلزنى، خطر ابتال را افزایش 
مى دهد. در پروتکل ها قید شده که اردوهاى تیم هاى 
ملى و لیگ با شرایط خاصى که با جزئیات کامل توضیح 
داده شده، در اختیار مسئولین مسابقات، مسئولین تیم ها 

و حتى ورزشکاران توضیح داده شده است.
وى در واکنش به ماسک نزدن اسکوچیچ سرمربى تیم ملى 
و بازیکنان دیگرى نظیر وریا غفورى، رشید مظاهرى، 
میالد سرلک، شجاع خلیل زاده، رادوشوویچ و... گفت: 
درست است که فدراسیون پزشکى ورزشى و ستاد کرونا 
در ورزش مسئولیت رعایت و نظارت پروتکل ها را برعهده 
دارد ولى درخصوص فوتبال، مسئولیت ریز قضایا به عهده 

مسئولین پزشکى فدراسیون است.

ىداخلى خواهد بود.
ر راه رسیدن به 
راسیون فوتبال 
 مولفى اِنتسکى 
 دو سال پیش به 

 خیلى زود هدایت 
 و البته نتوانست به

0عنى 20 روز دیگر، 

سرمربى جدید این 
حضور در مقدماتى 
هاى اخیر شایعات 
ـیون این کشور به 
 گفته مى شد که او 
ردد اما حاال «کیک 

است.
2002 سرمربى  2تا 200

را به جام جهانى تیم ن
ى کره-ژاپناگرچه به 
هترین تیم حذف شــده 
پس از جدایى کى روش، 
ت از مرحله مقدماتى جام 

ه واسطه میزبانى، در مهم 
کرد.

عضو فدراسیون فوتبال نوشته 
» خواهد بود. او همچنین گفته 
فدراسیوــرده و مذاکرات به زودى آغاز 

تیم هاى
ک ا

یک

اگ

 غالمرض
درخصو
صحبت
ماسکن
نوروزى
و اینکه
پروتکل
با یکدیگ
مسابقات
مى دهد
ملىو لی
داده شد
و حتى و
وى در و
و بازیک
میالد
درستا
در ورزش
دارد ولى
مسئولین
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اخطار اجرایى
شــماره 998/98 به موجب راى شــماره 18 تاریخ 99/1/25 حوزه یازدهم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه اکبر حیدرى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت یکصد و چهــارده میلیون و 
پانصد هزار ریــال  بابت اصل خواســته و مبلغ 1/496/250 ریــال (یک میلیون و 
چهارصد نود و شــش هزار دویســت پنجاه ریال ) بابت هزینه دادرسى  و خسارت 
تاخیردرتادیه از زمان دادخواســت 98/10/21 ( بیســت و یکم دى نود و هشــت ) 
لغایت اجراى حکــم در حق محکوم له صــادر و اعالم مى گــردد. محکوم له: امیر 

نعمتى با وکالت خ الهام نساج نام پدر عبداهللا  به نشــانى: نجف آباد خ شریعتى  ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 

مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند کــه اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. 1120775/م الف-شــعبه یازدهم  شوراى حل اختالف نجف 

آباد/1/122

رئیس ســازمان نظام پرســتارى گفــت: در 14 ماه 
گذشته حدود 80 هزار پرستار به کرونا مبتال شده اند و 
بالغ بر 8 هزار نفر نیز به دالیل مختلفى اعم از بسترى، 
قرنطینه و مســائل مربوط بــه آن از خدمت منفک 

شدند.
محمد میرزابیگى، با گالیه از گردش آزادانه 15 هزار 
بیمار مبتال به ویروس کرونا در طول تعطیالت عید، 
افزود: در این ایام 15 هزار بیمار کرونایى که تشخیص 
قطعى داده شــده بودند به راحتى و آزادانه در سطح 
کشور راه افتادند و به سفر رفتند و بار کارى پرستاران و 

مدافعان سالمت را به شدت باال بردند.

وى گفت: 140 هزار پرستار در کشور مشغول خدمت 
به بیماران کرونا هســتند. این جمعیت بزرگ بیش از 
14 ماه است که شــبانه روز براى نجات جان بیماران 

زحمت مى کشند و از جانشان مایه گذاشته اند، اغلب 
دو هفته کامل از خانواده منفک مى شوند، بیش از 80 
هزار نفر آنها به کرونا مبتال شدند و 110 نفر آنها در این 

راه شهید شدند و جانشان را فدا کردند.
رئیس کل سازمان نظام پرســتارى افزود: در چنین 
شرایطى آیا روا بود عده اى از مبتالیان قطعى به کرونا 
آزادانه به مسافرت بروند و فشار کارى پرستارانى را که 

زیر بار مسئولیت فرسوده شده اند، بیشتر کنند.

با آمارهاى صعودى پى در پى مبتالیان طى روزهاى 
اخیر در عراق، پایتخت این کشور پس از طوفان کرونا 
که کار را از زنــگ خطر هم گذرانــد، به محدودیت 

شدیدتر کرونایى رفت و خیابانها بسته شد.
در یکــى دو هفته گذشــته بــا ورود محموله هاى 
واکسن به بغداد و نیز آمارهاى نسبتا متعادل کرونا در 
عراق که هر روز حوالى عدد 6 هزار نفر پرسه مى زد، 
انتظار مى رفت کــه تعداد مبتالیان روند کاهشــى
 به خود گرفتــه و حداقل به تعــداد مبتالیان ابتداى 
ماه قبلى میــالدى (مارس) یعنى حــدود چهار هزار 
نفر برســد. اما نه تنها این اتفاق رخ نــداد بلکه پنج 

روز قبل یکباره به آمار 6 هــزار و 330 نفره، تعدادى 
نزدیک به 900 مبتالى دیگر در روز بعد اضافه شد تا 
باالترین تعداد ابتال در یــک روز با رقم 7 هزار و 300 
نفر از ابتداى شــیوع ویروس کرونــا در عراق ثبت و 
گفته شــدطى 24 روز پنج مرتبه رکــورد مبتالیان 

شکسته شد.
با تمامى این اوصاف و درنوردیدن طوفان و به صدا در 
آمدن زنگ خطر کرونا، اوضاع روزهاى گذشته عراق 
وخیم شد تا سرانجام فرماندهى پلیس پایتخت فرمان 
به وضع محدودیت هاى شدیدتر (در حد منع کامل) داد 

تا شاید تنفس مصنوعى به بغداد داده باشد.

80 هزار پرستار 

گرفتار کرونا شدند
کرونا 

نفس عراق را گرفت

نادرترین عالمت کرونا 
  بهداشت نیوز| معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکى شهر کرد با اشاره به اینکه پیک چهارم 
کرونا در استان آغاز شده اسـت، بیان کرد: شایعترین 
عالمت مبتالیان به کووید در این اسـتان، سـردرد و 

نادرترین عالمت استشمام بوى نامطبوع بوده است.

تست معروف منفى شد
  بهار| سـعید معروف کاپیتان تیم ملى والیبال 
که از لیگ چین بـه ایران برگشـته و عالیم بى حالى 
و خستگى داشت، تسـت کرونا داده که نتیجه تست، 
منفى بوده اسـت.باتوجه بـه اینکه "معـروف" مدتى 
زیـادى از خانـواده اش دور بـود، فدراسـیون تصمیم 
گرفت که او کمى دیرتر در اردوى اول تیم ملى حاضر 
شود. باتوجه به سفر طوالنى سعید معروف و فشار بر 
روى این بازیکن، خسـتگى و بى حالى در او مشاهده 
مى شـد که بالفاصله این بازیکن براى تسـت کرونا 

اقدام کرد.

جریمه نخست وزیر نروژ!
پلیس نروژ نخست وزیر این کشور را    تابناك|
به دلیل رعایت نکردن مقررات کرونایى جریمه کرد. 
رئیس پلیس نروژ در جریان یک نشست خبرى گفت 
که ارنا سـولبرگ 20 هزار کـرون نروژ جریمه شـده 
اسـت. نخسـت وزیر نروژ ماه گذشته جشـن تولدش 
را با حضور 13 عضو خانواده اش برگـزار کرد و مدتى 
بعد از این اقدام خود عذرخواهى کرد، ولى با این حال 

جریمه شد.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
هیات ورزشــى اتومبیل رانــى و موتور 
سوارى اســتان اصفهان موسسه غیر 
تجارى به شــماره ثبت 6224 و شناسه 
ملــى 14009291902 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
سالیانه مورخ 1399/12/06 و به استناد 
نامه شــماره 99/203/11724 مورخ 
1399/12/23 اداره کل ورزش و جوانان 

اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : میثم شــکیب زاد به شــماره ملى 
1287246710 به عنوان سرپرســت 

هیات بمدت 3ماه انتخاب گردید. اسناد 
بانکى واوراق بهــادار وتعهد اور هیات با 
امضاى ثابت خزانــه دار و امضاى رئیس 
هیات و در غیاب رئیس هیات،نایب رئیس 
(در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس 

هیات ) ودر غیاب نایب رئیس ، دبیر هیات 
(نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس 
هیات ) قابل اقدام اســت اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1121198)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى تجارى آرام البرز آبشار 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
58396 و شناسه ملى 14006750888 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/12/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على زارعان 
به کدملــى 6609488789 و غالمرضا 
زارعان بــه کدملــى 6609630542 
و محمدرضــا زارعــان بــه کدملــى 
1270440446 بعنــوان اعضاى اصلى 

هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.موسسه پایش پرگاس کاردان 
بــه کدملــى 14006093996 و آرزو 
زادهوش به کدملــى 1292551836 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1121228)

آگهى تغییرات 
شــرکت بى تــا بتون ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 8402 و شناســه ملى 
10260294960 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - هدایت الــه جعفرى به 
شــماره ملى 6219651383، محسن 
جعفرى به شماره ملى 1292254947 
و مینا رســتمیان جوزدانى به شماره ملى 
1285611403 به سمت اعضاى اصلى 

هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. - بهاره فاتحى به شــماره 
ملى 1270232169 به ســمت بازرس 
اصلى و سیدپوریا فاتحى به شماره ملى 
1271295571 به سمت بازرس على 

البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1121229)

آگهى تغییرات 
شرکت فن آوران سیستم نوین ارقام شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 55922 و شناسه 
ملى 14005741076 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید منصور احمدى به شماره ملى 1091465177 و 

مهناز رفیعى به شماره ملى 1285637909 و شرکت تامین مواد اولیه فوالد خاورمیانه به شناسه 
ملى 14007609162 به نمایندگى منصور منصورى به کد ملى 1284715892سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند حسابرسى و خدمات مدیریت آوند حسابداران 
رسمى به شناسه ملى 10100588054 بسمت بازرس اصلى و حسین باقر پوروالشانى به شماره 
ملى1142473414 بسمت بازرس علل البدل براى مدت یک ســال انتخاب گردیدندروزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. صورتهاى مالى منتهى به 
1398/12/29 به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1121245)

آگهى تغییرات 
شرکت مشاوران مدیریتى دانش آرا به گزین سهامى خاص به شماره ثبت 53760 و شناسه ملى 14004761654 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سردار رستمى به کدملى 1159848416 و مرتضى 
گودرزى به کدملى 1142491196 و حسین سعادتى به کدملى 1150153385 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. مهدى بویرى به کدملى 4269611162 و منیره احمدى به کدملى 1288238207 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1121264)

آگهى تغییرات 
شــرکت قصر فردوس ایرانیان ســهامى 
خاص به شماره ثبت 67258 و شناسه ملى 
14009883697 به استناد صورتجلسه 

هیئت مدیره مــورخ 1399/12/19 کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هرکدام به 
تنهایى همراه با مهر شــرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1121180)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد آرشام پارس سهامى خاص به شماره 
ثبت 64261 و شناســه ملى 14009043100 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/14 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: مرکز 

اصلى شــرکت به آدرس استان اصفهان شهرستان 
اصفهان بخش مرکزى شهر اصفهان محله سعادت 
آباد خیابان آزادگان کوچه شهید محمد نایب زاده پالك 
– 501 ساختمان آزادگان طبقه دوم واحد 3 کدپستى 

8163934579 انتقال یافت و ماده 4 اساســنامه 

اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1121200)

آگهى تغییرات 
شرکت آینده سازان کهکشان نرم افزار شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 18031 و شناسه 
ملى 10260389437 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/12/03 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 

محمدرضا قابلى به شناسه ملى 2992592005 
به سمت بازرس اصلى و محمد صادقى به کد ملى 
2297958269 به ســمت بازرس على البدل 

براى مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1121242)

آگهى تغییرات 
شرکت چدن ریزان جى ســهامى خاص به شماره 
ثبت 26042 و شناســه ملى 10260467910 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/05 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 

، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله آبشار ، خیابان طبیب اصفهانى ، بن بست فراز[4] 
، پالك 18 ، طبقه همکف - کدپستى 8166837531 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1121246)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تکین تیراژه آرکا درتاریخ 1399/12/26 به شماره ثبت 67334 به شناسه ملى 14009903590 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، 
پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم هاى کنترل برق و ابزار دقیق – امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، 
بتنى و فلزى، سازه هاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوارکشى و اجراى پیاده روها – امور پیمانکارى مربوط به بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه آبى، سازه هاى 
هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب و انتقال آب، تصفیه خانه هاى آب و فاضالب، خطوط انتقال آب، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب، شبکه هاى 
جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زهکشى، سازه هاى دریایى و ساحلى، احداث حوضچه ها و استخرهاى پرورش و تکثیر آبزیان - 
عملیات ساختمانى تصفیه خانه هاى آب و فاضالب – امور پیمانکارى تاسیسات و تجهیزات مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى سدها، 
سیستم هاى سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و فاضالب، گاز، برق) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک، 
وسایل انتقال(آسانسور، پله برقى، باالبر) و سیستم هاى خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم هاى ارتباطى، شبکه رایانه اى 
ساختمان، ماسه پاشى (سندبالست)، حفاظت کاتدى، پوشش (الینینگ)، ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب کوچک – ترخیص کاال از گمرکات داخلى، خارجى و بین المللى 
– خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و 
اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – تامین نیروى 
انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهدف شرکت – برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها، سمینارها، همایش ها و کنفرانس هاى داخلى، خارجى و بین المللى 
(بجز فرهنگى و هنرى) 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 رکن الدوله غربى ، کوچه شهیدمحمد قنادیان ، خیابان رکن الدوله شرقى ، پالك 326 ، طبقه همکف کدپستى 8158734381 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6060/1380 مورخ 1399/12/10 نزد بانک تجارت شعبه جلفا با کد 6060 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهام سلیمانى دشتکى به شماره ملى 1281854271 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى فریدون بهارش به شماره ملى 
1285093402 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى احسان سلیمانى دشتکى به شماره ملى 1285108825 و 

به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ایمان سلیمانى دشتکى به شماره ملى 4689778787 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و نایب 
رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسین نقوى به شماره ملى 3875388038 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فاطمه جعفرى بهمن به شماره ملى 5029493875 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 (1121177)

شواهد متعدد نشان مى دهد افراد مبتال به سرطان و سایر 
بیمارى هایى که سیستم ایمنى بدن آنها به چالش کشیده 
شده، احتماًال زمینه ســاز جهش هایى هستند که کرونا 

پیدا مى کند.
نسخه انگلیسى ویروس کرونا که به دالیلى در اواخر سال 
گذشته میالدى شایع شد، تکان دهنده بود. این ویروس 

دقیقا زمانى شیوع پیدا کرد که با توسعه واکسن ها، امید 
براى پایان همه گیرى افزایش یافته بود. ویروس جدید 
به شدت مســرى تر از قبلى بوده و همین امر تعداد موارد 
بسترى در بیمارستان ها را به شدت صعودى کرد. و یک 
چیز براى دانشــمندان تعجب  آورتر بود: به نظر مى رسد 
یک جهش بسیار عظیم یک شبه در ویروس رخ داده است!

ویروس کرونا به طورمعمول با ســرعت آهسته اما ثابت 
حدود دو بار در ماه جهش پیدا مى کند. اما این نوع جدید، 
دیگر ویروسى نبود که براى اولین بار در چین شناسایى 

شد.
کارشناســان در توضیح این جهش گفتند که تنها یک 
فرضیه براى چگونگى این اتفاق وجــود دارد: در برخى 

موارد وقتى ویروس فردى با سیســتم ایمنى ضعیف را 
آلوده مى کند، اجازه مى یابد قبل از اینکه به دیگران منتقل 
شــود، ماهها در بدن آن فرد مانده، سازگار شده و تکامل 
یابد. دکتر راویندرا گوپتا، ویروس شــناس از دانشــگاه 
کمبریج مى گوید: به نظر مى رسد محتمل ترین توضیح 

همین باشد.
دکتر آدام لورینگ، ویروس شناس و پزشک بیمارى هاى 
عفونى در دانشــگاه میشــیگان در این خصوص گفت: 
افرادى که سیستم ایمنى بدنشــان ضعیف است -مانند 
بیماران سرطانى- باید از اولین افرادى باشند که واکسینه 
مى شوند. هرچه سریعتر از آن گروه محافظت شود، خطر 
تبدیل شــدن بدن آنها به دســتگاه تکثیر براى جهش 

فوق شدید بعدى ویروس، کاهش مى یابد.
کرونا نیز ماننــد ویروس هاى دیگر، هر بــار که تکثیر 
مى شود، جهش ها را جمع مى کند. اکثریت قریب به اتفاق 
آن اشکاالت ژنتیکى ناچیز و گذرا هستند. در بیشتر افراد، 
یک عفونت فعال فقط حدود یک هفته طول مى کشد ، نه 
آنقدر که ویروس بتواند بیش از یک جهش قابل توجه را 

-در صورت وجود- به دست آورد.
اگر یکى از این گونه ها که جهش هاى مهمى به دســت 
آورده به شخص دیگرى منتقل شــود، ممکن است به 
سرعت در میان مردم گســترش  یابد؛ مانند موردى که 
انگلیس را محاصره کرده و شاید ســایر مواردى که در 
آفریقاى جنوبى و برزیل شناســایى شــده اند. این یک 
فرضیه کامال صحیح است که جهش ها در بدن افراد مبتال 
به مشکالت زمینه اى رخ داده و منتقل مى شود. بنابراین 
هرچه تعداد افرادى که به تازگى مبتال مى شوند کمتر شود 
احتمال جهش یافتن دوباره و دوباره ویروس کمتر مى شود 

چرا که میزبان کمترى دارد.

کرونا در بدن چه افرادى جهش مى کند؟
پزشکان در ژاپن نخستین پیوند ریه از اهدا کننده 
زنده را در جهان بر روى یک بیمار مبتال به آسیب 

شدید ریه ناشى از کووید19 انجام دادند.
پزشکان اعالم کردند در یک عمل جراحى تقریبًا 
11 ساعته که توسط یک تیم پزشکى 30 نفره انجام 

شــد، زندگى یک زن ژاپنى مبتال به کووید-19 
شــدید در نتیجه اهداى بخش هایى از ریه هاى  

همسر و پسرش نجات یافت.
مقامات بیمارستان دانشگاه کیوتو اعالم کردند که 
وضعیت ســالمتى این دریافت کننده ریه در حال 

بهبودى است.
در این عمل جراحــى پیوند ریه پزشــکان بافت 
ریه هاى سالم شوهر و پسرش را به ریه هاى این 
زن بیمار پیوند زدند تا جایگزین قسمت هاى از بین 
رفته ریه بیمار شود. براى پیوند از اهدا کننده زنده، 

به دو اهدا کننده نیاز است.
مقامات بیمارستان کیوتو اعالم کردند که این اولین 
پیوند بافت ریه در جهان است که از اهدا کنندگان 
زنده به بیمار مبتال به کووید -19 با آسیب ریه پیوند 

زده شده است.

نخستین پیوند ریه 
به بیمار مبتال به 

کووید-19
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نوشیدن زیاد قهوه یا دیگر نوشیدنى هاى قندى ممکن است به 
احساس اضطراب منجر شود اما نوشیدن چاى نیز اثرات جانبى 
خاص خودش را دارد. نوشیدن چاى اغلب جنبه دارویى دارد. 
به عنوان مثال براى معده درد چاى زنجبیل، براى بى خوابى 
چاى بابونه و براى گلو درد چاى سیاه با مقدارى عسل توصیه 
مى شود. خواص درمانى چاى مى تواند بیشتر بیمارى هاى 
جسمى را تسکین دهد و حتى خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن 
مانند سرطان، التهاب، دیابت و بیمارى هاى قلبى را کاهش 
دهد به طورى که از فواید درمانى آن مدت هاست استفاده مى 

شود. اما اگر شما هم زیاد چاى مى خورید حتما :
1. احساس اضطراب و بى قرارى خواهید داشت

ممکن است براى مقابله با احساس استرس، اضطراب، بى 
قرارى و در گپ هاى شبانه خود به جاى قهوه چاى بنوشید اما 
توجه کنید که چاى به طور طبیعى حاوى کافئین است و در 
صورت مصرف بیش از حد این احساسات نیز تشدید خواهند 
شد. بنابراین آیا براى دورى از فشار روانى خود چاى زیادى 
مى نوشید؟ بدانید که با دم کشیدن طوالنى مدت چاى, یک 
فنجان از آن حاوى مقادیر باالیى کافئین خواهدشد. بسته به 
نوع چاى نباید بیش از 200 میلى گرم ( سه فنجان ) از آن را در 

روز مصرف کنید تا سطح اضطرابتان متعادل گردد.

2. خواب خوب و با کیفیتى نخواهید داشت
معموال کافئین موجود در چاى سیاه از سایر چاى ها بیشتر 
است. برخى مطالعات نشان داده اند که مصرف 200 میلى 
گرم کافئین 6 ساعت یا بیشتر پیش از زمان خواب مى تواند 
اثر منفى بر کیفیت خواب داشته باشد زیرا کافئین بر هورمون 
مالتونین که تحریک کننده خواب است غلبه مى کند. البته 
این امر به شخص، متابولیسم و میزان کافئین مصرفى او از 
دیگر منابع نیزبستگى دارد. اگر روزانه بیش از سه فنجان چاى 
مى نوشید و از دیگر منابع نیز کافئین دریافت مى کنید احتمال 

بیشترى وجود دارد که خواب شما تحت تاثیر قرار بگیرد.

3. سوزش سر دل را تجربه خواهید کرد

چنان چه تشنگى خود را با نوشیدن چاى برطرف مى کنید و 
سوزش سردل را تجربه مى کنید ممکن است نوشیدن یک 

فنجان چاى صبحگاهى ریفالکس اسید را تشدید کند اما 
حتى اگر ریفالکس اســید نداشته باشید هم کافئین موجود 
در چاى مى تواند موجب شــل شدن اســفنکترى شود که 
مرى را از معده جدا کرده و در نتیجه محتواى اسیدى معده 
راحت تر به سمت مرى باز مى گردند. اگر متوجه رابطه اى 
بین نوشیدن چاى و سوزش ســر دل شدید میزان مصرف 

چاى را کاهش دهید.

4. دل درد هاى مکرر دارید
مصرف زیاد چاى مــى تواند ســبب دل درد و حالت تهوع 
شود. تانن هاى موجود در برگ چاى طعم تلخ آن را فراهم 
مى کنند. تانن ها ترکیبات تلخ و قابضى هستند که بسیارى 
از آن ها مى توانند بافت گوارشى را تحریک و سبب دل درد 
و حالت تهوع شــوند. چنان چه بعد از نوشیدن چاى به دل 
درد مبتال شدید ممکن است بخواهید مقدارى نان تست با 
پنیر بخورید اما توجه داشته باشید که تانن ها به پروتئین و
 کربوهیدرات ها متصل شــده و مى توانند احتمال تحریک 

گوارشى را به حداقل برسانند.

5. سرگیجه خواهید داشت

اگر چه احساس سبکى یا سرگیجه یک عارضه جانبى کمتر 
شایع است اما با نوشیدن یکى دو فنجان چاى رخ نمى دهد. به 
طور معمول نوشیدن بیش از شش فنجان چاى و کافئین آن 

سبب ایجاد چنین مشکلى خواهد شد.

6. سر درد هاى مکرر خواهید داشت

مصرف مکرر کافئین ممکن است به درمان برخى سردرد ها 
کمک کند اما مصرف بیش از حد آن نیز مى تواند سبب ایجاد 
سردرد شود. اگر دچار سردرد هاى مکررى مى شوید مصرف 
کافئین خود را به کمتر از 100 میلى گرم درروز کاهش دهید 

زیرا نوشیدن مکرر چاى باعث این اتفاق خواهد شد.

7. احساس وابستگى به کافئین خواهید داشت
 مصرف کافئین در کوتاه مدت و از طریق چاى یا قهوه عالى 
اســت اما افراط منظم باعث وابستگى به کافئین مى شود و 

همان طور که پیشتر گفتیم، چاى با خستگى و سر درد مقابله 
مى کند که در صورت اعتیاد به آن با این عالئم ناامیدکننده 
مواجه خواهید شد. هر چه بیشترکافئین مصرف کنید عالئم 

ترك دشوار تر خواهد شد.

8. کمبود آهن خواهید داشت
عالوه بر تانن هاى موجود در چاى که به کربوهیدرات ها و 
پروتئین متصل مى شوند؛ به آهن نیز متصل مى شوند که اگر 
قبال دچار فقر آهن شده باشید امر خوشایندى نیست. هنگامى 
که تانن ها به آهن موجود در مواد غذایى متصل شوند، از جذب 
این ماده معدنى در دستگاه گوارش جلوگیرى خواهند کرد. 
طبق تحقیقات تانن موجود در چاى بیشــتر به آهن گیاهى 
متصل مى شود بنابراین گیاه خواران و وگان اگر چاى بیش از 

حد مصرف کنند با کمبود آهن روبرو خواهند شد.
 اگر از رژیم گیاه خوارى یا وگان پیروى مى کنید مصرف چاى 

خود را کاهش دهید.

9. ادرار زیادى خواهید کرد
مانند هر نوشیدنى دیگر،مایعات باعث دفع ادرار مى شوند اما 
چاى نیز مانند قهوه ادرارآور است به این معنا که باعث دفع 

ادرار زیاد خواهد شد.

10. بدنتان کم آب خواهد شد

نوشیدن چاى، باعث ادرار بیشتر مى شــود و تکرر ادرار اگر 
با نوشیدن آب جبران نشود منجر به کم آبى بدن مى شود. 
کافئین موجود در چاى باعث افزایش جریان خون به کلیه ها 
مى شــود و در نتیجه پیامى به کلیه ها ارسال مى کند تا آب 
بیشترى از بدن خارج شود. البته این امر بستگى به نوع چاى 
که مى نوشید نیز دارد. چاى سیاه به طور کلى کافئین دار است 
و مقادیر زیادى از چاى سبز و چاى اولنگ هم مى توانند بر 
هیدراتاسیون بدن تاثیر بگذارند اما چاى گیاهى اگر چه داراى 
کافئین است اما احتمال اینکه تکرر ادرار را تجربه کنید کم 
خواهد کرد. تحقیقات نشان مى دهد که نوشیدن بیش از 500 
میلى گرم چاى یعنى بیش از 6 فنجان سبب ادرار مکرر و در 

نتیجه کم آبى بدن مى شود.

کمتر چاى بخورید

مژگان میرعبدالحق؛ متخصص داخلــى و فوق تخصص غدد در 
خصوص گره تیروئیدى گفت: گره تیروئیدى از بیمارى هاى نسبتًا 
شایع است که به صورت برجســتگى در قدام گردن خود را نشان 
مى دهد و بیمار با این عالمت به پزشک مراجعه مى کند؛ اما گاهى 
ممکن است خود فرد متوجه ابتالبه گره تیروئیدى نشود و در معاینه 

توسط پزشک این مشکل کشف شود.
او افزود: در مواردى هم به دلیل کوچک بودن گره تیروئیدى پزشک 
در معاینات متوجه آن نمى شود و گره در سونوگرافى از گردن خود 

را نشان مى دهد.
میرعبدالحق درخصوص انواع گره تیروئیدى توضیح داد: گره هاى 
تیروئیدى عمدتًا خوش خیم هســتند اما در مواردى ممکن است 
بدخیم شــوند. فاکتورهایى تحت عنوان فاکتورهاى خطر وجود 
دارند که اگر فردى آن ها را داشــته باشد احتمال بدخیم شدن گره 

تیروئیدى در او وجود دارد.
او ادامه داد: اگر فرد در جوانى ســابقه رادیوتراپى از سر و گردن یا 
سابقه سرطان تیروئید در خانواده داشته باشد و عالوه بر این اگر فرد 
خیلى جوان (زیر 20 سال یا باالى 60 سال) باشد، احتمال بدخیم 
شدن گره تیروئیدى در او بیشتر مى شود. احتمال بدخیم شدن در 

مردان بیش از زنان است.
این متخصص غدد عنوان کرد: نحوه تشخیص به این صورت است 
که پزشک معاینات الزم را انجام مى دهد و در مرحله بعدى براى 
بیمار سونو گرافى درخواست مى کند. در سونوگرافى سایز و نوع گره 
تیروئید مشخص مى شود و براساس آن پزشک درخواست نمونه 
بردارى مى دهد. اگر نیاز به نمونه بردارى وجود داشته باشد پس از 
آن پزشک منتظر جواب پاتولوژى مى شود. میرعبدالحق بیان کرد: 
اگر گره تیروئیدى در یافته هاى پاتولوژى نشــانه هاى بدخیمى 

داشت پزشک بیمار را به جراح ارجاع مى دهد.
 اهمیت توجه به گره تیروئیدى از این باب است که بیمار باید سریعتر 

به پزشک مراجعه کند تا اقدامات الزم براى او زودتر انجام شود.

تحقیقات جدید محققان دانشــگاه جورجیا بر روى 
یک مدل حیوانى نشان داده است که مصرف روزانه 
نوشیدنى هاى شیرین شده با قند در دوران بلوغ باعث 
اختالل در عملکرد یادگیرى و حافظه در بزرگســالى 
مى شود. این گروه همچنین نشــان داد که تغییر در 
باکترى هاى روده ممکن اســت عامل اصلى اختالل 

حافظه ناشى از قند باشد.
رژیم غذایى مملو از قند با تأثیرات سالمت نظیر چاقى 
و بیمارى قلبــى و حتى اختــالل در عملکرد حافظه 

مرتبط است.
«امیلى نوبــل»، سرپرســت تیم تحقیــق در این 
باره مى گویــد: «مصرف مواد قنــدى در اوایل عمر 
موجب افزایــش میــزان باکترى هاى موســوم به 
Parabacteroideها مى شود و هرچقدر میزان این 

باکترى ها در روده بیشتر باشد، عملکرد مغز حیوانات 
مورد آزمایش بدتر است.»

وى در ادامه مى افزاید: «ما دریافتیم که این باکترى ها 
به تنهایى براى ایجاد اختالل در حافظه همانند مواد 
قندى عمل مى کنند، اما در انواع دیگر عملکردهاى 
حافظه نیز اختالل ایجاد مى نمایند.» محققان توصیه 
مى کنند مصرف مواد قندى بایــد کمتر از 10 درصد 

کالرى روزانه باشد. 
محققان در مطالعات خود مشاهده کردند مصرف مواد 
قندى در اوایل عمر موجب اختالل در بخش حافظه و 

یادگیرى هیپوکامپ مغز مى شود.

یک متخصص بیماریهاى عفونى شایع ترین عالمت حال حاضر 
کروناى انگلیسى را عالئم گوارشى عنوان کرد.

دکتر علیرضا جانبخش با متغیر خواندن طیف عالئم بیمارى کروناى 
انگلیسى، گفت: در حال حاضر یکى از شایعترین عالئم این بیمارى، 
عالئم گوارشى است. وى افزود: تعداد زیادى از مبتالیان کرونا در 
حال حاضر با عالئم گوارشى از جمله درد شکم، اسهال، حالت تهوع 

و تب خفیف مراجعه مى کنند.
جانبخش گفت: در طیف زیادى از مبتالیان این عالئم به تنهایى 
بروز کرده و در دسته دیگر ممکن است همراه با عالئم تنفسى شامل 

تنگى نفس، درد قفسه سینه، تنگى نفس و... باشد.
این متخصص بیمارى هاى عفونى یادآور شد: در این بیماران که 
عالئم تنفسى دارند عالئم عمومى شامل سردرد، چشم درد، بویژه 

درد کمر و ساق پا هم دیده مى شود.
جانبخش خاطرنشان کرد: در بیمارانى که تنها دچار عالئم گوارشى 
مى شوند، بطور معمول شدت بیمارى کمتر است و خوشبختانه این 

عالئم با عوارض گوارشى همراه نیست.
وى افزود: بیشــترین خطر متوجه بیمارانى است که دچار عالئم 
تنفسى مى شوند و این امکان هســت که با وجود این عالئم افراد 
دچار عوارضى از جمله تغییرات عروقى، نارســایى تنفسى، سکته 

قلبى، سکته مغزى و درگیرى عضله قلب شوند.

اگر تا به حال به خودتان قول داده اید که یک دانه یا حتى یک مشت 
بیشتر چیپس نخورید اما ناگهان به خود آمده و دیده اید که هر چه 
چیپس بوده را خورده اید، خوب مى دانید که خوردن این خوراکى 
شور و نمکى را که شروع کنید دست کشــیدن از آن دیگر خیلى 
دشوار است. اما علت اینکه دست مان را مدام به داخل بسته چیپس 

برمى گردانیم مزه آن نیست.
در پژوهشى محققان به موش ها اجازه دادند از میان 3 نوع خوراکى 
مختلف خود گزینه دلخواه شان را انتخاب کنند. یکى از آن ها یک 
خوراکى استاندارد، دیگرى ترکیبى از چربى و کربوهیدرات، و آخرى 
چیپس بود. موش ها بیشتر چیپس را به دو گزینه ى دیگر ترجیح 
مى دادند. پس اگر فقط به خاطر چربــى و کربوهیدرات موجود در 

چیپس نیست، ماجرا چیست؟
چیپس بیشتر به دو چیزش مشهور اســت: یکى نمک و دیگرى 
چربى اش. تحقیقات نشان داده خوردن نمک باعث ترشح دوپامین 
مى شود، یک پیامرسان شیمیایى که کنترل مرکز لذت در مغز را در 
دست دارد. یک بار که مغز آن حس لذت را به عنوان پاداش دریافت 

کند، از آن به بعد باز هم طلبش خواهد کرد.
وجود چربى معموًال به سیر کننده بودن بیشتر غذا کمک مى کند به 
همین دلیل فرد میلى به ادامه غذا خوردن پیدا نمى کند، به خصوص 
وقتى به مزه  چربى حساس باشد. وقتى غذا کم نمک باشد، راحت تر 
مى توان خود را کنترل و از پرخورى پرهیز کرد. اما با اضافه شدن نمک 
به غذا، همه ى آن خودکنترلى هــا ناگهان از بین مى روند. بنابراین 
اگر در چیپس هاى پرچرب نمک زیادى وجود نداشت همه چیز جور 
دیگرى بود. با اضافه شدن نمک به این موازنه، مغز دوست دارد هر 

قدر که بشود سدیم (و دوپامین) بیشترى دریافت کند.

پزشکان همواره توصیه مى کنند که قرص یا شربت استامینوفن را 
بدون نظر پزشک و خودسرانه مصرف نکنید. یکى از قرص هایى 
که بدون نسخه پزشک قابل تهیه است و افراد زیادى با کوچکترین 

درد آن را مصرف مى کنند قرص استامینوفن است. 
قرص هاى اســتامینوفن داراى 325 تا 500 میلى گرم ماده موثر 
هستند بنابراین مصرف بیش از 8 تا 10 عدد قرص در روز خطرناك 
است و عوارض زیادى به همراه دارد. بررســى هاى 6 ساله روى 
افرادى که مرتب این دارو را استفاده مى کنند، نشان مى دهد مصرف 
بیش از حد مجاز این دارو موجب خاصیت ســمى آن مى شــود و 

عوارض بسیارى ایجاد مى کند.
پزشکان همواره توصیه مى کنند که قرص یا شربت استامینوفن را 
بدون نظر پزشک و خودسرانه مصرف نکنید و از دادن آن به کودکان 
به دنبال مشاهده هر گونه عالمت سرماخوردگى و ناخوشى، پرهیز 

کنید.
 مسمومیت استامینوفن، یک علت شــایع از نارسایى حاد کبدى 
در کودکان و نوجوانان و یا حتى بزرگســاالن است. استامینوفن، 
همچنین به عنوان پاراستامول نیز نامیده میشود و براى درمان هاى 
اولیه درد یا تب استفاده میشود، اما همچنین جزء دارو هاى متعددى 
از قبیل:پرکوست، آلکاسلتزر، سرماخوردگى، سینوس و اکسدرین 

مى باشد.
استامینوفن یک عامل موثر در کاهش درد و تب در هنگام مصرف 
دوز توصیه شده روزانه اســت و مسمومیت استامینوفن یا مصرف 
بیش از حد آن میتواند به صورت هدفمند اتفاق بیافتد (هنگامى که 
یک شخص به طور آگاهانه بیشتر از مقدار حداکثر دوز روزانه مصرف 
میکند) یا به طور تصادفى (زمانى که شخصى متوجه نمیشود و نا 
آگاهانه چندین قرص که حاوى استامینوفن هستند، مصرف میکند 

که بیش از حداکثر دوز توصیه شده روزانه است).
حداکثر دوز توصیه شده استامینوفن، 4 گرم در روز براى بزرگساالن 
و 90 میلى گرم در روز براى کودکان است. افرادى که به بیمارى 
کبد مبتال هستند، با مصرف استامینوفن خطر ابتال به سمیت کبدى 

(کبد آسیب دیده از مواد شیمیایى) را افزایش میدهد.

لزوم توجه به گره تیروئیدى 
پیش از بدخیم شدن

عالئم جدید کروناى انگلیسى 

چرا از خوردن چیپس 
سیر نمى شویم؟

مصرف زیاد استامینوفن 
خطرناك است 

ارتباط عجیب 
طرز خوابیدن با 
شخصیت افراد

مواد قندى براى رشد مغز 
 احتماال بجز راحتى براى خوابیدن، زیاد به معناى واقعى حالت خوابیدن خود کودك مضر است

فکر نمى کنید. این در حالى است که بسیارى از روانشناسان و متخصصان 
خواب گفته اند که شخصیت هر فردى در طرز خوابیدن وى تاثیرگذار بوده 

و مى  تواند اطالعاتى را راجع به ویژگى ها و رفتارهاى یک فرد ارائه دهد.
کریس ایدزیکوفســکى، اســتاد و متخصص خواب، بیش از هزار فرد 
بزرگسال انگلیسى را مورد بررسى قرار داد تا ارتباط بین وضعیت خواب 
و شخصیت را کشــف کند. وى از این نتایج براى برقرارى ارتباط بین 
موقعیت هاى معمول خواب و ویژگى هاى شخصیتى استفاده کرد. چند 

نتیجه از این بررسى بدست آمد:
- خوابیدن به شکل جنینى بیشتر در زنان شایع است. این شکل خوابیدن 

احتماال با کمرویى و حساسیت اخالقى مرتبط است.
- افرادى که به یک شانه با دست هاى باز مى خوابند احتماال از نظر ذاتى 
روحیه اى آزاد داشته اما تا حدودى مشکوك هستند. آنها همچنین به 

تصمیمات خود پایبند مى مانند.
- کســانى که بر روى معده خود خوابیده و دستانشان را زیر بالش 

یا باالى سرشان مى گذارند، طبیعتى اجتماعى داشته و از انتقاد گریزان 
هستند.

بدیهى اســت که این نتایج را نمى توان به همه افراد در تمامى 
جوامع نسبت داد.

بررسى دیگرى که توسط انجمن خواب بهتر آمریکا انجام 
گرفت، حاوى چند دیدگاه دیگر بود:

- افرادى که در حالت چوبى مى خوابند (به یک شــانه با دو بازو 
پایین) معتقدند که خواب کافى داشته و "سالم" تر از افرادى هستند 

که موقعیت هاى دیگر خوابیدن را ترجیح مى دهند.
-  افرادى که داراى مدرك تحصیالت تکمیلى یا باالتر هستند بیشتر از 
سایر افرادى که تحصیالت کمترى داشته اند وضعیت خوابیدن جنینى را 

ترجیح مى دهند.
-  افراد درون گرا عموما از خوابیدن روى شــکم و با بازوهاى باز پرهیز 

مى کنند.
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مدیرکل بنیاد مســکن اصفهان گفــت: بالغ بر 900 
میلیارد ریال اعتبار براى پرداخت کمک بالعوض به 
متقاضیان مسکن محرومان در نظر گرفته شده است 
که از این رقم بالغ بر 433 میلیارد و 600 میلیون ریال 

کمک بالعوض پرداخت شده است.
غالمحســین خانــى در خصوص آخریــن وضعیت 
پیشرفت ساخت مسکن محرومان در استان اصفهان 
گفت: براساس تفاهم نامه اى میان سازمان برنامه و 

بودجه، بنیاد مسکن و اســتاندارى که در تیرماه 99 
منعقد شد ساخت 3 هزار واحد مسکن محرومان براى 

استان اصفهان برنامه ریزى شد.
مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان در ادامه گفت: تا تاریخ 

14 فروردین 1400 حدود 4 هزار و 12 واحد ارزیابى 

شده است.
وى بیان کرد: تا تاریخ مورد بررســى بالغ بر 3 هزار 
و 550 پرونده تشکیل شده اســت و 3 هزار واحد به 
بانک هاى عامل معرفى شدند و 2 هزار و 976 قرارداد 

با بانک هاى عامل منعقد شده است.
خانى در توضیح جزئیات پیشرفت فیزیکى واحد هاى 
مسکن محرومان اســتان گفت: هزار و 906 واحد در 
مرحله پى کنى قرار گرفته است و 2 هزار و 851 واحد 

در مرحله اجراى فونداسیون قرار دارد.
مدیرکل بنیاد مســکن اصفهان تاکیــد کرد: حدود 
هزار و 717 واحد مسکونى در مرحله اجراى اسکلت 
قرار دارد و هزار و 587 واحد به مرحله اجراى ســقف 

رسیده است.
وى در ادامه بیان کرد: 834 واحد مسکن محرومان در 
مرحله اجراى گچ و خاك است و 375 واحد به مرحله 

سکونت رسیده است.
خانــى با اشــاره به پرداخــت کمــک بالعوض به 
متقاضیان مســکن محرومان گفت: بالــغ بر 900 
میلیارد ریال اعتبار براى پرداخت کمک بالعوض به 
متقاضیان مسکن محرومان درنظرگرفته شده است 
که از این رقم بالغ بر 433 میلیارد و 600 میلیون ریال 
کمک بالعوض پرداخت شده اســت و 466 میلیارد 

و 400 میلیون ریال نیز مانده بالعوض کلى است.
الزم به ذکر اســت به هر خانوار متقاضى مســکن 
محرومان رقم 30 میلیون تومــان کمک بالعوض 
و بنیاد مســکن براى هر خانواده 50 میلیون تومان 

تسهیالت کم بهره در نظر گرفته شده است.

900 میلیارد ریال کمک بالعوض

 به متقاضیان مسکن محرومان اصفهان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفــت: با توجه به 
شرایط بیمارى کرونا، تمام همت مخابرات منطقه 
اصفهان بر استفاده از  تمام ظرفیت هاى مخابراتى 
جهت ارائــه ارتباطى پایدار در اقصى نقاط اســتان 

متمرکز شده است.
اســماعیل قربانى در برنامه رادیویى چتر ارتباط با 
تشریح چشم انداز مخابرات منطقه اصفهان در سال 

1400 اظهار کرد: یکى از ماموریت هاى مجموعه 

مخابرات اســتان در ســال جدید  افزایش کیفیت 
سرویس ها و خدمات ارائه شده بر بستر شبکه ثابت و 
سیار در راستاى افزایش رضایتمندى مشترکین عزیز 
در سراسر استان است که با حرکت جهادى همکاران 

ما به زودى شاهد آثار و برکات آن خواهیم بود. 
وى افزود: در سال گذشــته با توجه به ضرورت نیاز 
مردم به پهناى باند، در بسیارى از نقاط استان ظرفیت 
چندین برابرى براى دسترســى مردم عزیزمان به 
سرویس هاى اینترنت ایجاد شــد و در سایر نقاط 
نیز  متناسب با حجم سرمایه گذارى و اعتبار موجود 
اقدامات الزم جهت افزایش پهنــاى باند، صورت 

خواهد گرفت.

برنامه هاى مخابرات اصفهان در سال1400 

مدیر روابط عمومى بانک ایران زمین،  با اشاره به اهمیت 
ارتباط با مشترى در بانکدارى دیجیتال گفت: در سالهاى 
اخیر ظهور شبکه هاى اجتماعى رابطه با اندك مشتریان 
را به یک ارتباط گسترده تبدیل کرده است. مشتریانى 
که جلب اعتماد آنها به خصوص در ارائه خدمات مالى 

نیازمند ارتباطى نزدیکتر و دوسویه است. 
به گزارش روابط عمومى بانک ایران زمین، سید محمد 
حسین استاد گفت: اگر نگاهى به شیوه هاى ارتباطى در 
عصر نوین با ظهور رسانه هاى جدید بیاندازیم خواهیم 
دید که جمع کثیرى از افراد اجتماع از کودك تا بزرگ در 
شبکه هاى اجتماعى در حال فعالیت هستند. بسیارى از 
شرکتها دلیل خود را براى حضور در شبکه هاى اجتماعى 
ارتباط مستقیم با مخاطبین و معرفى محصوالت به آنها 
مى دانند و در واقع بازاریابى دهان بــه دهان امروز در 

شبکه هاى اجتماعى ظهور یافته است. 
وى افزود: با ظهور شــبکه هاى اجتماعى مقوله هایى 
مانند برند، بازاریابى، ایجاد اعتماد و ارتباط با افراد ذى 
نفوذ و معروف همه در یک جا در هم آمیخته اند. بنابراین 
با توجه به اینکه همه این موارد امروز در شــبکه هاى 

اجتماعى ظهور یافته انــد بنابراین روابط عمومى باید 
این موضوعات را با هم ترکیب کنــد. از این رو اجراى 
بانکدارى دیجیتال بدون اجراى روابط عمومى دیجیتال 
و بدون ارائه خدمات در شبکه هاى اجتماعى مفهومى 

نخواهد یافت. 
استاد با بیان این موضوع که شبکه هاى اجتماعى، روابط 
عمومى و ارتباطات را تقویت کرده است اظهار داشت: 
پیش از این روابط عمومى ها تمرکز خود را برروى ذى 
نفعان، افراد پرنفوذ، ســرمایه گذاران و طیفى اندك از 
جامعه قرار مى دادند. اما با ایجاد شبکه هاى اجتماعى 
و رشــد آنها در میان طیف هاى گسترده اى از جامعه، 
سرعت انتقال پیام و ماندگارى آن و گستردگى دریافت 

کنندگان پیام بیشتر شده است. 
وى افزود: مشــتریان دیجیتالى دیگر به شعبه مراجعه 
نمى کنند، اما به لحاظ ارتباطى، رابطه آنها با بخشهاى 
مختلف بانکها بیشــتر شــده اســت. بانکها امروز از 
طریق بررسى رفتار مشــترى و همچنین دنبال کردن 
خواسته هاى آنها در شبکه هاى اجتماعى سعى دارند با 
ایجاد یک رابطه نزدیکتر ضمن ارائه خدمات شخصى 

سازى شده، اعتماد مشتریان را جلب کنند. 
مدیر روابط عمومى بانک ایران زمین با اشــاره به این 
موضوع که بانکها امروز بــراى ارائه خدمات مالى باید 
یک رابطه دیجیتالى با مشتریان خود ایجاد کنند گفت: 
این رابطه باید فراتر از پشتیبانى و ارائه خدمات آنالین 
به مشتریان باشــد. ما در آینده باید ابزارهایى در اختیار 
مشتریان قرار دهیم که ضمن دریافت خدمات آنالین 
بتواند به مشــترى در پس انداز، سرمایه گذارى، نحوه 
استفاده از خدمات، انتخاب گزینه هاى مختلف و ارائه 

خدمات شخصى سازى شده کمک کند. 
استاد افزود: مشترى در فضاى دیجیتال منتظر نخواهد 
بود، در واقع ما باید در همه حال کنار مشــترى باشیم 
در تمامى کانال هایى کــه او در آنها حضور دارد، خواه 
شبکه هاى اجتماعى و یا کانالهاى آنالین تعریف شده 

در سایت بانکها و فضاهاى دیگر باشد. 
وى گفت: بانکــدارى دیجیتال الزاماتــى مانند ابزار 
دیجیتال، روابط عمومى دیجیتال، ارتباط با مشــترى 
دیجیتال و مشتریان دیجیتال مى خواهد و هر کدام از 

اینها که نباشد خللى در کار ایجاد خواهد کرد.

مدیر روابط عمومى بانک ایران زمین:

بانکدارى دیجیتال 
بدون روابط عمومى دیجیتال 

مفهوم ندارد

تورج حاجى رحیمیان با صدور حکمى که از سوى 
رئیس ســتاد اجرایى فرمان امام(ره) صادر شد، به 
عنوان مدیر کل ستاد اجرایى فرمان امام در استان 

اصفهان منصوب شد.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان، 
مدیرکل نظــارت و بازرســى منطقه 
4 دانشگاه آزاد کشــور ( استان هاى 
اصفهان ، چهارمحال بختیارى و یزد 
)، مشاور عالى شــهردار و مدیر پروژه 
سالن اجالس (سالن همایش هاى بین 
المللى امام خامنه اى ) اصفهان، عضو 
شوراى معاونین شــهردارى اصفهان 
و قائم مقام شهردار اصفهان در حوزه 

رســانه، مدیر امور فرهنگى - پرورشــى از سوابق 
مدیرکل جدید است.

همچنین  مدیر کل مطالعات و نیازسنجى آموزشى 

و جانشین مدیر بازرسى در دانشگاه صنعتى مالک 
اشتر، عضو موثر و فعال در شــوراى هاى مرکزى 
بسیج دانشجویى، بســیج مهندسین، بسیج اساتید 

استان اصفهان و  دبیر شــوراى ثبت وقایع حیاتى 
و دبیر شوراى راهبردى جمعیت استان اصفهان از 

دیگر سوابق وى به شمار مى رود.

مدیر کل ستاد اجرایى فرمان امام(ره) منصوب شد


