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کودك، عاشق چه کودکى مى شود؟استاندار: دغدغه ما تداوم تولید در پلى اکریل استامیر آقایى و پگاه آهنگرانى در تریلر سیاسى عاشقانهکم بارش ترین سال در 50 سال اخیر سالمتاستانفرهنگ استقالل مقابل ذوب آهن کار سختى ندارد! ورزش جهان نما

عناب داراى چه 
خواص و فوایدى 

براى بدن است

«النینا» دست از سر اصفهان بر مى دارد
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کشف «حلقه گمشده» 
در درمان کرونا

پاسخ ایران، انتقام از 
رژیم صهیونیستى است

صادرات روزانه
 17 هزار ُتن کاال

5 از  اصفهان
گرد و غبار؛ 
هدیه 4 استان
 به اصفهان 

با توجه به انواع مختلف ویتامین ها، مواد معدنى 
و مواد مغذى موجود در عناب، این میوه داراى 

بسیارى از مزایاى سالمتى است. برخى 
از مزایاى ســالمت عنــاب عبارتند از: 
جلوگیرى از انواع مختلف سرطان، حفظ...

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان  با 
اشــاره به اینکه 16 کانون گرد و غبار در استان 
اصفهان مطالعه و شناسایى شــده است، اظهار 
کرد: سال گذشته حدود 2 هزار هکتار نهال کارى 
در سطح استان در راســتاى کنترل گرد و خاك 

انجام شد.
منصور شیشــه فروش گفت: منشأ گرد و غبار در 
داخل و بیرون استان است، اصفهان با 4 استان 
قم، ســمنان، مرکزى و یزد هم مرز است و کویر 
مشــترك دارد و برنامه ریزى شد مطابق استان، 

4دیگر استان ها ...

با تعطیلى نصفه نیمه و تعارف، موج کرونا با تعطیلى نصفه نیمه و تعارف، موج کرونا 
فروکش نمى کندفروکش نمى کند

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:
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با برطرف شدن یک پدیده خاص جوى اردیبهشت ماه بارش هاى خوبى رخ خواهد داد

حامد لک در اندیشه 
ششمین کلین شیت آسیایى

حامد لک که در لیگ قهرمانان 2020 موفق به ثبت پنج کلین شیت شد، در دیدار با الوحده 
تالش خواهد کرد تا شروع خوبى را در لیگ قهرمانان رقم بزند.

گلر اول پرســپولیس که با پیراهن شــماره 81 در درون دروازه سرخپوشان حضور دارد، در 
حالى پاى به مسابقات آسیایى گذاشته که شش ماه پیش اولین بازى خود در تیم 

پرسپولیس را در همین تورنمنت انجام داد و مقابل التعاون ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تعهدى براى 
تأمین آب صنعت 
استان هاى دیگر 

نداریم

واکسن کرونا موجود است؛ 60 میلیون تومان!
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آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

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

1- آسفالت معابر سطح شهر

- مبلغ اولیه اعتبار: 50/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 2/500/000/000 ریال

2- آسفالت معابر مناطق 2- 4

- مبلغ اولیه اعتبار: 50/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/500/000/000 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/02/04

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/02/05
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1400/02/15

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

م.الف:1119413

آگهى تجدید مناقصه نوبت اول

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت ســازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد 
نگهدارى فضاى سبز دهکده  زاینده رود مطابق حد و حدود مشخص شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 

زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده  فرهنگى تفریحى زاینده رود

2-محل دریافت اسناد مناقصه : اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى  دفتر 

امور حقوقى و قراردادهاى سازمان است.
3- زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1400/02/11 

است.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشخصات مبلغ 1/000/000 ریال به     حساب شماره 

0105526752002 نزد بانک ملى شــعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا 

اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشــنهاددهندگان باید پیشــنهادهاى خود را تا پایان ســاعت اداري روز شنبه 

مورخ 1400/02/11    به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به 
دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10روز یکشنبه 1400/2/12   جهت گشایش 

پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل کارشناسى مى باشد که باید  به حساب 

شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل 
پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.

7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، ســپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و 

نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.

10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

 ضمنا جهت مشاهده این آگهى مى توانید به آدرس سایت این سازمان نیز مراجعه فرمایید.

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف
یکسال5/531/392/420حفظ  ونگهدارى فضاى سبز دهکده دوم1
یکسال7/780/095/417حفظ  و نگهدارى فضاى سبز بلوك جنوبى 2
یکسال4/236/317/566حفظ  و نگهدارى فضاى سبز جنگلها3
یکسال8/504/255/854حفظ و نگهدارى فضاى سبز بلوك شمالى 4

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مسعود منتظرى نجف آبادى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

   آگهى مزایده

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

نوبت اول

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم شده 
در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

م.الف:1122698

شماره شماره مجوز شورانوبت آگهىردیف
کاربرى- موقعیت مساحتپالك

زمین
قیمت پایه هر 

قیمت پایه کل (ریال)مترمربع

88951210/ش/99نوبت دوم1
مسکونى- شهرك 

13/000/0002/730/000/000ایثارگران

88980195/ش/99نوبت دوم2
مسکونى- شهرك 

14/000/0002/730/000/000ایثارگران

88982199/5/ش/99نوبت دوم3
مسکونى- شهرك 

14/000/0002/793/000/000ایثارگران

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مــورخ 1400/02/11 مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 

52432323- 031 تماس حاصل فرمایند.
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نقش مأمور امنیتى را در نقش مأمور امنیتى را در 
«بچه مهندس «بچه مهندس 44» بازى مى کنم» بازى مى کنم

واد معدنى 
یوه داراى 

رخى 
د از: 
فظ...

2
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از پایین جدول از پایین جدول 
جدا مى شویمجدا مى شویم

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:



0202جهان نماجهان نما
4010سه شنبه  24 فروردین  ماه   1400 سال هجدهم

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازى درباره آیین نامه 
اجرایى قانون مالیات بر خانه هاى گرانقیمت گفت: موضوع 
اصلى این قانون، نحوه شناسایى خانه هاى گرانقیمت است؛ 
البته قابل شناسایى نیست ولى بسیارى از خانه هاى ویالیى 
و آپارتمانى در مناطق خاصى از تهران و برخى کالنشهرها 
مشمول این قانون مى شــود؛ اما آمارى از تعداد خانه هاى 

گرانقیمت در دست نیست.
وى که خواست نامش ذکر نشود گفت: با توجه به اینکه کف 
ارزش خانه هاى مشمول مالیات بر خانه هاى گرانقیمت، 
10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین با توجه به 

اینکه ارزش واحدهاى مسکونى در سال هاى اخیر افزایش 

قیمت شدیدى داشته اند، تعداد خانه هاى مشمول این پایه 
مالیاتى، افزایش یافته است. وى ادامه داد: باید با استفاده از 
دفترچه تقویم امالك که هر ساله سازمان امور مالیاتى تهیه 
مى کند، فرمولى براى تعیین مالك خانه هاى گرانقیمت 
تهیه شود؛ در تهران حدود سه میلیون واحد مسکونى داریم 
که احتماًال تا صد هزار واحد مسکونى در تهران مشمول 

مالیات بر خانه هاى گرانقیمت مى شود.
این کارشناس اقتصادى، مالیات بر خانه هاى گرانقیمت را 
جایگزینى بر عوارض نوسازى دانست و گفت: باید این نوع 
مالیات را شهردارى ها دریافت کنند که در حال حاضر هم 

این عوارض اخذ مى شود.

معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
گفــت: اکنون نگــران موج چهــارم کرونا هســتیم. 
پیش بینى این اســت که وضعیت بدتر مى شود، فوتى 
باالى 200 نفر ناشى از کرونا را اکنون داریم. در حالت 
عادى حدود 1000 نفر روزانه در کشور فوتى داریم، در 
واقع 250 فوتى کرونا یعنــى 25 درصد کل فوتى هاى 

کشور و این رقم کمى نیست.
ایرج حریرچى  افزود: حتى ممکن اســت از پاییز که به 
باالى 400 فوتى رسیدیم هم بدتر شود، نیاز هست مردم 
را متقاعد کنیم که همکارى کنند. در الیه هایى از مردم 
موفق بودیم اما در الیه هایى از مردم یا به علت نیازهاى 

اقتصادى یا مشــکل انتقال مفهوم و مشکل ایجاد باور 
نتوانستیم مردم را قانع کنیم.

معاون کل وزارت بهداشت گفت: در شرایطى که اسفند 
و شــش ماه دوم ســال 99، تعطیلى فعالیت حضورى 
دانش آموزان، معلمان، دانشــجویان، اســتادان، منع 
تردد شــبانه، شــهرهاى قرمز، محدودیت هاى سفر 
و تعطیلى هاى برخى ادارات را داشــتیم امــا در واقع 
اتفاق خاصى نیافتاده اســت مردم به کــوه و جنگل و 
خانه هاى هم رفتــه اند. در واقع اگــر 35 درصد مردم 
خوب عمل مى کننــد یک تعدادى بدتــر از قبل رفتار 

مى کنند.

100 هزار خانه لوکس 

فقط در تهران داریم
نتوانسته ایم مردم را 

قانع کنیم

کامپیوتر فقط براى بازى!
یافته هاى تازه ترین گزارش نشان    پانا |
مى دهد که 20 درصد از بازیکنــان ایرانى که 
جمعیتى بالغ بر شــش میلیون و 500 هزار نفر 
هســتند از پلتفرم رایانه براى بازى اســتفاده 
مى کنند و متوسط سنى بازیکنان رایانه تقریبًا 
23 سال است و سه ژانر ورزشــى، تیراندازى 

و اکشــن ماجرایى از ژانرهاى پرطرفدار میان 
بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران اســت. از دیگر 
آمارهاى جالب توجه در این گــزارش اینکه، 
بازیکنان رایانه به طور متوســط 56 دقیقه در 
روز با این پلتفرم بــازى مى کنند و 21 درصد 
آنها هــرروز بازى مى کنند. ضمــن اینکه 31 
درصد از بازیکنان رایانه به صورت آنالین بازى 

مى کنند.

راه همایون جداست
یک آهنگســاز و پژوهشگر     ایران آرت |
موســیقى معتقد است همایون شــجریان در 
ادامه راه پدرش موفقیت چندانى نیافته است. 
پیروز ارجمند، مدیر کل پیشین دفتر موسیقى 
مى گوید: هنرمندان موســیقى ما دغدغه هاى 
جدى معیشــتى دارند و با عدم امنیت شغلى به 
شــکلى جدى روبه رو هســتند پس نمى توان 
از آنها انتظار داشــت صرفًا به هنر ناب اندیشه 
کنند. آنها مجبورند کارهاى سفارشى بپذیرند. 
به همیــن دلیل بود که همایون شــجریان به 
سمت بازار موسیقى میل پیدا کرد و در ادامه راه 
پدرش موفقیت چندانى نیافت. ما تولیدات او را 
نباید در ادامه آثار مرحوم شجریان بدانیم و باید 
بگویم که این پدر و پسر هنرمند دو راه متفاوت 

در پیش گرفتند.

از سینما 
«رستم» ساخته ایم 

احمدرضا درویش، کارگردان    فارس|

سینماى ایران در نشست «انقالب اسالمى و 
سینماى ایران» گفت: درباره سینماى ایران، ما 
دچار توهم هستیم، چون از سینما یک «رستم» 
ساخته ایم و همه از رستم انتظار دارند درحالى که 
سینماى ما نه صنعت اســت، نه ملى است، نه 
بین المللى! بنابراین باید بپذیریم که سینماى ما 
تجربى است. وى گفت: سینماى ایران از نظر 
من ملى نیســت، چون بازتاب دهنده آرمان ها 
و مطالبات ملت ایران نیســت. بین المللى هم 
نیست، حتى یک دى وى دى از سینماى ما در 

عراق و افغانستان وجود ندارد.

دندانپزشک معتاد و مسلح! 
روز شنبه مأموران گشت انتظامى    بهار |
یگان امداد پلیس تهران حین گشــت متوجه 
فردى شدند که در داخل خودرواش کنار خیابان 
در حال استعمال مواد مخدر بود. در بررسى هاى 
بیشتر از داخل خودرو مقدارى مواد مخدر و یک 
قبضه سالح جنگى و تعداد 10 فشنگ کشف 
شد. تحقیقات اولیه براى احراز هویت متهم آغاز 
شد که وى با نشان دادن کارت هویتى اش خود 
را  به مأموران دندانپزشک معرفى کرد. متهم به 
همراه اموال مکشوفه براى تحقیقات تکمیلى 
در اختیار مأموران کالنترى پلیس پیشــگیرى 

قرار گرفت.

سانسور  کمک داور  
یک کاربر توییتر به سانسور     برترین ها |
شبکه ورزش حین پخش یک مسابقه فوتبال 
اعتراض کرده است. او نوشــته: صرفًا بخاطر 
حضور کمک داور خانم در بازى منچستر یونایتد 
و تاتنهام بیشتر از صد بار شبکه ورزش با قطع 
بازى تصاویر مربوط به خارج ورزشگاه را نشان 
مى داد. در نهایت رسول مجیدى، مجرى برنامه 
«لذت فوتبال» در پایان مسابقه گفت : امیدوارم 
از اینکه در طول مسابقه با کوچه پس کوچه هاى 

لندن آشنا شدید لذت برده باشید.

امروز کجا ماه رمضان است؟
شمارى از کشــورهاى عربى و اسالمى    مهر |

امروز سه شــنبه 24 فروردین را به عنوان نخستین روز 
ماه مبارك رمضان اعالم کردند. بر اساس این گزارش، 
عربستان، قطر، امارات، بحرین، کویت، فلسطین، مصر، 
ســلطنت عمان، اردن، لبنان، تونس، اندونزى، ترکیه، 
مغرب، موریتانى و دیوان وقف سنى عراق روز سه شنبه را 

اولین روز ماه مبارك رمضان اعالم نمودند. 

کاله ایمنى، ناجى شد
بهروز کمالوندى،    خبرگزارى صدا و سیما |

سخنگوى سازمان انرژى اتمى که براى بازدید از حادثه 
مجتمع غنى سازى شهید احمدى روشن به نطنزسفر 
کرده بود در حین بازدید دچار حادثه شــد. حال عمومى 
سخنگوى سازمان انرژى اتمى مساعد اما مچ پا و سر وى 
دچار شکستگى شده است. استفاده از کاله ایمنى مانع 
بروز آسیب جدى به وى شد. کمالوندى روز یک شنبه 
حین بازدید از مجتمع غنى سازى شهید احمدى روشن از 

ارتفاع 6 تا7  مترى سقوط کرده است.

خاطرات جدید در راه است
روزنامه «جمهورى اســالمى»     خبر آنالین |

از انتشــار کتاب جدید خاطرات مرحوم آیت ا... هاشمى 
رفسنجانى خبر داد. کتاب «در جستجوى مصلحت»، 
هجدهمین جلد از خاطرات روزنوشــت مرحوم آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى اســت که دربردارنده وقایع مربوط 
به ســال 1377 اســت. خاطرات روزنوشــت آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى در ســال 1377 به جنجالى ترین 
رویدادهاى این سال مى پردازد که از جمله آنها «قتل هاى 
زنجیره اى» است. به زودى مراسم رونمایى از این کتاب 

برگزار مى شود.

علم الهدى قرنطینه شد
  ایسنا| آیت ا... سیداحمد علم الهدى، نماینده 
ولى فقیه در خراسان رضوى و امام جمعه مشهد در پى 
ابتال به کرونــا در قرنطینه خانگى قرار گرفت. تســت 
کروناى نماینده ولى فقیه در استان خراسان رضوى روز 
21 فروردین ماه، مثبت اعالم شد. نماینده ولى فقیه در 

خراسان رضوى فعالیت هاى خود را در قرنطینه خانگى 
انجام مى دهد و حال عمومى وى مساعد است.

رنو آماده ورود است
  روزنامه دنیاى اقتصاد| ایــن روزها که 
احتمال احیاى توافق هســته اى، برجام و لغو تحریم ها 
علیه کشور قوت گرفته، رنو خودروساز فرانسوى نیز خود 
را آماده بازگشت به ایران کرده است. بنابر اطالعاتى که 
منابع آگاه منتشر کرده اند، رنو قصد دارد بالفاصله پس از 
لغو تحریم ها و با استفاده از خأل حضور هموطنش پژو، به 
ایران برگردد و فعالیتى جدید و البته متفاوت از گذشته را 

در خودروسازى کشور آغاز کند. 

حقوق ناظران ذبح شرعى 
پیمان فلســفى، مدیرعامل    دیده بان ایران|

مرکز حالل جهانى نامه اى را  به مدیران شــرکت هاى 
وارد کننده مرغ از ترکیه اعالم کرد. در این نامه آمده است 
حقوق ناظران شرعى 2500 یورو در هر ماه تعیین شده 
عالوه بر آن پذیرایى و تغذیه، اسکان ناظران و پشتیبانى 
و حمل و نقل ناظران شرعى نیز بر اساس آیین نامه دولت 

منظور مى شود.

دولتى ها، همان 15هزار تومان
دبیر شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى    بهار |
و نیمه دولتى درباره برنامــه بانک هاى دولتى در زمینه 
افزایش هزینه سرویس پیامکى آنها، اعالم کرد: تاکنون 
هیچ صحبتى مبنى بر افزایش هزینه سرویس پیامک 
در بانک هاى دولتى مطرح نشده است و در این بانک ها 
همچنان حداکثر 15 هزار تومان براى این ســرویس از 
مشتریان دریافت مى شود که البته اکثر بانک هاى دولتى 
 کمتر از 15 هزار تومان از حساب مشتریان در این زمینه 

کسر مى کنند.

خبرخوان

«کل ناصر خسرو را هم که بگردى واکسن کرونا نیست. 
نه که نباشــد. هســت. اما قیمت دارد. 50 تا 60 میلیون 

تومن. دارى؟» 
اما برخى از دالالن ناصر خسرو آدرس دیگرى براى تهیه 
واکسن مى دهند، برخى بیمارستان هاى دولتى. فقط آشنا 
مى خواهد. واکسن کرونا در جهان تنها دو دالر قیمت دارد 
و اینجا در بازار سیاه ایران قیمتش بین 45 میلیون تا 60 

میلیون تومان است. آن هم به شرط اینکه پیدا کنى. 
« اینجا که واکسن نیست. باید زنگ بزنم به رابطم توى 
بیمارستان. اون باید واکسن را بکشه بیرون از اونجا. زمان 

مى بره. کار یکى دو روز نیست. عجله که ندارى؟»
از 50 دالل راسته ناصر خسرو تنها چند نفرى ادعا مى کنند 
که واکسن کرونا دارند. البته خودشان ندارند. باید به کسى 
زنگ بزنند و رابطشان واکسن را جور کند. اولین دالل قول 

واکسن را حداقل براى دو هفته آینده مى دهد.
 «دو هفته دیگه زنگ بزن. االن تو بازار موجود نیســت. 
آن وقت هم شاید باشد. قیمتش 45 تا 46 میلیون تومان 
است. اما االن اگر کسى بگوید واکسن دارد دروغ گفته. 
یا آب مقطر دســتت مى دهند یا بیعانه مى گیرند و غیب 

مى شوند.»
بقیه متفق القول مى گویند واکسن کرونا نیست. پیرمردى 
مى گوید: «گیرم که پیدا کردى، کجا مى خواهى واکسن را 
بزنى. باید ببرى بیمارستان. آنجا هم درجا دستبند مى زنند 

دستت. اصًال نگرد نیست.»
خبرها مى گوید تا االن 80 هزار دوز واکســن کرونا وارد 
ایران شده. واکسن روسى، هندى و چین. دالالن ناصر 
خسرو مى گویند حتى یک دوز واکســن توى بازار سیاه 
پیدا نمى شــود. آى جى آى وى هســت و رمدسیویر اما 
واکســن کرونا نه. حتى رنگش را هم ندیده اند. چون هر 
چقدر واکسن وارد شده دست دولت است و دانشگاه هاى 

علوم پزشکى.
اما یکى از دالالن ناصر خسرو مى تواند واکسن را جور کند. 
دو دوز واکسن اسپوتنیک روسى. مى گوید همین امروز به 
رابطم زنگ مى زنم. او باید واکسن را از بیمارستان بکشد 
بیرون. یعنى بیرون که نه. چــون در دماى خاصى باید 

نگهدارى و تزریق شود.
 «میرى بیمارستان واکسن رو مى زنى. قیمتش ولى 50 تا 

60 میلیون تومان است. حاال یا دو میلیون کمتر یا بیشتر.»

گویا افراد زیادى دنبال خرید واکسن کرونا نیستند. چون 
مى دانند در بازار سیاه وجود ندارد. اما یکى دیگر از دالالن 
مى گوید به چند رابطش در بیمارستان زنگ مى زند و اگر 
پیدا کرد خبر مى دهد. مى پرســد «چند دوز مى خواهى؟ 
آقایى دیروز اینجا بود که 6 دوز مى خواســت. براى سه 

چهار نفر.»
دبیر کل خانه پرستار کشور گفته «واکسن هاى کرونا به 
صاحبان اصلى خود نرسیده و از کانال هایى به افرادى غیر 
از کادر درمان رسیده است.» حاال هم چند تایى از دالالن 
ناصر خسرو خبر را شــنیده اند و مى گویند «اینجا دنبال 
واکســن نگرد. برو بیمارســتان. همونجا برات مى زنن. 

شنیدم اگر آشنا داشته باشى حله.»
اما روند تزریق واکسن کرونا چگونه است و آیا واقعاً خارج 
از لیست مى توان واکسن کرونا گرفت؟ «م.ش» پزشک 
بخش کروناى یکى از بیمارســتان هاى دولتى است. او 
مى گوید خودش و همکارانش دو دوز واکســن کرونا را 

گرفته اند. واکسن روسى. اما زمانى که براى تزریق دوز 
دوم رفته اند دو ســه نفر غریبه در صف تزریق بوده اند. 
مطمئن است که کادر درمان نبوده اند. او توضیح مى دهد 
که البته روند تزریق روندى طوالنى است. کلیه اطالعات 
افراد را وارد سیستم مى کنند با کد ملى موجود در سیستم 
مطابقت مى دهند و روند طوالنى دارد. حداقل یک ساعت 
طول مى کشد. کمتر پیش مى آید که بتوان سهمیه واکسن 

فردى را به فرد دیگرى زد.
اما پزشــک یکى دیگــر از بیمارســتان ها مى گوید در 
بیمارستان ما کادر بخش کرونا دو دوز واکسن را گرفتند. 
اما درست در وسط تعطیالت نوروز براى تزریق دوز اول 
به بعضى از همکاران ما زنگ زدند. خیلى ها سفر بودند و 
نتوانستند دوز دوم را بگیرند. او مى گوید بسته هاى واکسن 
5 تایى است و وقتى یک بسته را وارد دماى محیط مى کنى 
باید سریعًا آن را تزریق کنى. احتماًال واکسن آنهایى که 
نبوده اند را به فــرد دیگرى داده اند. چــون زمانى که ما 
براى تزریق دوز دوم رفتیم، متوجه شــدیم افرادى که از 

همکاران ما نبودند دوز اول را دریافت مى کنند.
این همان خبرى اســت که چندى پیش منتشر و تأیید 
شد. انتقاد از پارتى بازى در تزریق واکسن کرونا. حسین 
کرمانپور مدیرکل روابط عمومى سازمان نظام پزشکى 
ضمن تأیید تلویحى این خبر گفته بــود: احتماًال چنین 
چیزى درست است چرا که این واکسن ها یخ زده هستند و 
هنگامى از حالت یخ زده در مى آیند اگر تزریق نشوند، باید 
دور ریخته شوند و به همین دلیل براى اینکه واکسن ها 
دور ریخته نشود در آن لحظه شخصى را پیدا مى کنند و 

واکسن را به او مى زنند.
او البته گفته بود «ایــن حالت به ندرت پیش مى آید مگر 
اینکه برنامه از پیش تعیین شــده و غرض ورزى در کار 

نباشد» که گویا هست.
احتماًال براى همین است که بســیارى از دالالن ناصر 
خسرو براى تزریق واکسن آدرس بیمارستان را مى دهند 
و مى گویند اینجا حتى یک دوز واکسن هم پیدا نمى کنى. 

اما در بیمارستان هست. اگر آشنا داشته باشى.

واکسن کرونا موجود است؛ 60 میلیون تومان!

سخنگوى وزیر امور خارجه در نشست خبرى این هفته 
خود با اشاره به حادثه روز یک شنبه در مجتمع هسته اى 
نطنز و اخبار منتشر شده در مورد نقش رژیم صهیونیستى  
در این حادثه گفت: این حادثه  خوشبختانه هیچ خسارت 

انسانى و محیط زیستى نداشته است، البته مى توانست 
به یک فاجعه بیانجامد. این جنایت علیه بشــریت است 
و انجام چنین اقداماتى دور از ذات رژیم صهیونیســتى 

نیست.
سعید خطیب زاده ادامه داد : اگر در این ماجرا هدف این 
بوده که توان هســته اى ایران محدود شود، باید اعالم 
کنم که برعکس است. تمامى ســانتریفیوژهایى که از 
مدار خارج شــدند، از نوعIR 1 بوده اند و  با نوع پیشرفته  

سانتریفیوژها جایگزین خواهند شد.
سخنگوى وزارت خارجه تأکید کرد : پاسخ ایران، انتقام از 

رژیم صهیونیستى خواهد بود در زمان وجاى خود.
خطیب زاده تأکید کرد : آنچه در نطنز رخ داد نمى تواند 
صنعت هسته اى کشور را به عقب برگرداند چراکه این 
صنعت در کشــور تبدیل به یک دانش بومى پیشرفته 

شده است.

هرچه به انتخابات نزدیک مى شــویم نام ســید حسن 
خمینى بیش از پیش در میان نامزدهاى اصالح طلبان 

مطرح مى شود. او اخیراً در سخنانى با تأکید بر ضرورت 
مشــارکت حداکثرى در انتخابات هیچ نکته اى مبنى 
بر عدم حضور قطعــى اش در انتخابات نگفته اســت. 
افزون بــر این بــه تازگــى جمعــى از اصالح طلبان 
هم در حســینیه جمــاران حضور یافته اند و از حســن 
خمینى درخواســت کرده انــد که در انتخابــات نامزد

شود. 
 با این اوصاف و البته دعوت رسمى برخى اصالح طلبان 
به نظر مى رســد که در صورت تمایل حسن خمینى به 
نامزدى در انتخابات، او یکــى از مهمترین گزینه هاى 
اصالح طلبان براى اجماع اســت؛ هرچنــد به هر روى 
اصولگرایان انتقادهایى به نامزدشــدن احتمالى او در 
انتخابات دارند؛ از جمله آنکه او ســابقه اجرایى ندارد و 
ممکن است مصداق رجل سیاسى نباشد اما در هر صورت 
او تا این لحظه یکى از مطرح ترین نامزدهاى بالقوه براى 

انتخابات ریاست جمهورى1400 است.

درپى اقدام جدید دولت افغانستان و افتتاح سد کمال خان 
در والیت نیمــروز در نزدیکى مرز ایران و در مســیر 
رودخانه هیرمند، نگرانى هایى از ســوى کارشناسان و 
فعاالن حوزه محیط زیست درباره وضعیت تاالب  هامون 
مطرح شــد. یک عضو کارگروه آب شوراى هماهنگى 
شبکه ملى محیط زیست و منابع طبیعى کشور مى گوید: 
تاالب هامون به عنوان یک موجود طبیعى صاحب حق 
است و دولت ها باید این حقوق طبیعت را در نظر داشته 

باشند.
مسعود امیرزاده با اشاره به اینکه رودخانه هیرمند در دو 
کشور افغانستان و ایران قرار دارد، اظهار کرد: رودخانه 
یک سامانه و موجود طبیعى است که از مکانى سرمنشأ 
مى گیرد و به مکان دیگرى مانند تاالب سرریز مى شود 

و مرز را به رسمیت نمى شناسد.
وى ادامه داد: مرزبندى بین کشورها امورى قراردادى 
بین انسان هاســت و اکنون با توجه به  پیشــرفت هاى 

فناورى انســان ها قادر هســتند مســیرهاى طبیعى 
جریان هــاى آب را قطع کننــد اما این نــوع اقدامات 
به لحاظ طبیعى نادرســت اســت چراکــه باعث برهم 
ریختن نظم و چرخه طبیعت مى شــود عالوه بر آن این 
نوع اقدامات براساس شــیوه هاى جدید در جهان دیگر 
به رسمیت شناخته نمى شوند یعنى یک کشور نمى تواند 
صرف قدرت در باالدست حوضه آبریز یا موقعیت برتر 
ژئوپولیتیک  در باالدســت حق کشــور  پایین دست را 

تضییع کند.
وى ادامه داد: طبیعت انعکاس آیینه اعمال ماست و اگر 
انســان  حق آبه اى را از طبیعت بگیرد قطعًا طبیعت نیز 
در برابر آن واکنش نشــان خواهد دارد و محیط زیست 
و بســیارى از منابع طبیعى دیگر را از ما خواهد گرفت؛ 
بنابراین بهتر است که در مقابل قدرت طبیعت سر خم 
کنیم و اقدام به دســتکارى بیش از حد توان مدیریت 

طبیعت نکنیم.

مدیرکل پیش بینى و هشدار ســازمان هواشناسى گفت: 
امسال یا یکى از کم بارش ترین سال ها را در 50 سال اخیر 
تجربه مى کنیم و یا کم بارش ترین سال 50 سال اخیر را تا 
مهر 1400 خواهیم داشت و احتمال این وجود دارد که حتى 

در موضوع کم بارشى رکورد بزنیم.
صادق ضیائیان درباره وضعیت بارش ها در ســال زراعى 
1400-1399 اظهار کرد: آنچــه تاکنون درباره بارش ها 

اتفاق افتاده این اســت که از ابتداى ســال زراعى جارى 
(مهر 99) تا 22 فروردین، حدود 41 درصد کاهش بارش 

داشته ایم.
وى ادامــه داد: عمده بارش هاى کشــور، در اغلب نقاط 
کشور، معموًال در فصول پاییز و زمستان انجام مى شود و در 
فروردین ماه هم بخشى از بارش ها در کشور انجام مى شود، 
در این راستا با درنظر گرفتن آنچه از ماه هاى آینده تا پایان 
سال زراعى جارى (مهر 1400) باقیمانده است، مشخص 

است  بارش هاى زیادى تا پایان سال زراعى نداریم.
 مدیرکل پیش بینى و هشدار سازمان هواشناسى با اشاره به 
اینکه در 50 سال اخیر، سه سال زراعى بسیار کم بارش بود، 
اظهار کرد: در سال زراعى 79ـ  78 میزان 39 درصد کاهش 
بارش نسبت به سال قبل را داشــتیم، همچنین در سال 
زراعى 97 ـ  96 میزان 31/7 درصد کمبود بارش نسبت به 
سال قبل داشتیم و کم بارش ترین سالى که در بلندمدت تا 
کنون داشته ایم، سال زراعى 87ـ  86 بوده است که میزان 
43/1 درصد کاهش بارش داشته ایم و خشک ترین سالى 

بوده است که تا کنون در 50 سال اخیر داشته ایم.
ضیائیان بیان کرد: در طول 50 ســال گذشته فقط در دو 
سال زراعى داشتیم که بارش یکسال زراعى کمتر از 150 
میلیمتر بوده است که یکى ســال 79ـ   78 بوده است و 

دیگرى سال 87ـ  86 بود.

 پاسخ ایران، انتقام از رژیم صهیونیستى است

نگرانى از وضعیت تاالب هامون  سید حسن خمینى پدیده انتخابات مى شود؟

کم بارش ترین سال در 50 سال اخیر 

  مرضیه محمودى / تجارت نیوز|
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چادگان هم قرمز شد
نقشـه جدید رنگ بندى کرونا در کشـور، دوشنبه 23 
فروردین از سـوى وزارت بهداشـت منتشر شد که بر 
اساس آن 295 شـهر در وضعیت قرمز کرونایى قرار 
گرفته اند. بر این اساس در استان اصفهان شهرستان  
چادگان نیز جزو شهرهاى با وضعیت قرمز قرار گرفت. 
همچنین شهرستان  دهاقان از وضعیت زرد به نارنجى 

تغییر کرد.

کاهش 70 درصدى 
تقاضاى سفر 

رئیس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسـافرتى استان 
اصفهان، گفت: آمار سفر در ایام نوروز تقریباً به 30 الى 
40 درصد رسـید و این امر تا حـدودى باعث رضایت 

فعاالن گردشگرى شد اما از اواخر تعطیالت نوروزى 
و با اعالم وضعیت قرمز کرونایى در استان اصفهان، 
تقاضا براى سفر به این استان با کاهشى 70 درصدى 
مواجه شد. محسـن روناسـى تصریح کرد: مشخص 
است که عوامل دیگرى نیز در شـیوع ویروس کرونا 
دخیل است که دولتمردان باید به آنها نیز توجه داشته 

باشند.

نجات کارگر ساختمانى از چاه 
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان از نجات جان کارگر سـاختمانى 
خبر داد که صبح دیروز دوشـنبه بر اثر سـقوط در چاه 
7 مترى در خیابان عالمه امینى شـرقى دچار آسیب 
دیدگى شـده بود. فرهـاد کاوه آهنگـران اظهار کرد: 
اکیپ ایسـتگاه شـماره 5 امداد و نجات فـرد را که از 
ناحیه پا دچار آسـیب و شکسـتگى شـده بـود از چاه 

بیرون آوردند.

مهارحادثه کلکتور فاضالب 
حادثـه گرفتگـى و ریزش شـبکه فاضـالب در کنار 
گذر پل شـهید چمران مهار شـد. این اتفـاق به علت 
فرسودگى شبکه در کنار گذر پل شهید چمران رخ داد . 
گفتنى است بالفاصله پس از وصول گزارشات اکیپى 
از حوادث در محل حاضـر و با همکارى اکیپ بحران 
آبفا اسـتان عملیات حفارى به طـول 21 متر و عمق 
10 متر انجام شـد. همچنین نسـبت به مقاوم سازى 

بدنه ترانشـه وگل آهک نمودن و شـن ریزى اطراف 
لوله و تعمییر حوضچه فاضالبى اقدمات الزم صورت 
گرفت. در ادامه عملیات تعمیر شبکه فاضالب بوسیله 
تعویض شـش متر لوله 1000 میلیمترى و پرسـازى 
مسیر پس از سه شـبانه روز تالش بى وقفه به مرحله 

اجرا درآمد.

مهارحادثه شبکه آب 
حادثه خط انتقال شـبکه آب لوله ایرانیـت قطر 150 
میلیمتـرى خیابان طوسـى منطقه 4 اصفهـان مهار 
شد. علت این رویداد نفوذ ریشه هاى درخت بوده که 
منجر به شکستگى لوله شده است. بالفاصله پس از 
وقوع اتفاق ، پرسـنل حوادث در محل حاضر و نسبت 
به حفـارى با بیـل مکانیکـى و اسـتفاده از6 متر لوله 
قطر 150 میلیمترى در کمتریـن زمان ممکن محل 
حادثه دیده را ترمیم نموده و در ادامه با خاك مناسب 

پرسازى محل انجام شد.

افتتاح نخستین واحد 
تولید مرغ 

نخسـتین واحد تولید مـرغ الیـن آرین بـا 3 میلیارد 
ریال هزینه در خمینى شـهر راه اندازى شـد. نماینده 
خمینى شهر در مجلس شـوراى اسـالمى در بازدید 
از این واحد تولیدى گفت: این واحد در وسـعتى بیش 
از هزار مترمربـع آغاز به کار کرده اسـت و توان تولید 
14 هـزار قطعه مـرغ گوشـتى با نـژاد بومـى را دارد. 

حجت االسـالم محمدتقى نقدعلى گفت: تولید مرغ 
الین آرین با نژاد بومى اسـت که براى نخسـتین بار 
در اسـتان در شهرسـتان خمینى شـهر جوجه ریزى 

شده است.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان  با اشاره به 
اینکه 16 کانون گرد و غبار در استان اصفهان مطالعه و 
شناسایى شده است، اظهار داشت: سال گذشته حدود 2 
هزار هکتار نهال کارى در سطح استان در راستاى کنترل 

گرد و خاك انجام شد.
منصور شیشه فروش گفت: منشــاء گرد و غبار در داخل 
و بیرون استان اســت، اصفهان با 4 استان قم، سمنان، 
مرکــزى و یزد هم مرز اســت و کویر مشــترك دارد و 
برنامه ریزى شد مطابق استان، دیگر استان ها کانون هاى 

گرد و غبار را کنترل کنند.
وى ادامه داد: امسال براى کنترل کانون هاى گرد و غبار 

مقرر اســت که 2 هزار و 500 هکتار نهال کارى، 500 
کیلومتر بادشکن غیرزنده و مدیریت روان آب ها 5 هزار 
هکتار انجام شود و براى حفاظت جاده ها در برابر گرد و 
غبار 40 کیلومتر از مسیر نائین انارك با اعتبارى بالغ بر 3 
میلیارد تومان و مسیر آران و بیدگل 20 کیلومتر عملیات 

تله رسوب گیر اجرا شود.
شیشه فروش با بیان اینکه تغییرات اقلیمى در استان ایجاد 
شده است، بیان کرد: در جهان گرمایش جهانى تغییرات 
دمایى را ایجاد کرده است، اثرات تغییرات اقلیمى براى 
کشور ما ســبب تغییرات دمایى شده است که با افزایش 

دماى روزانه و شبانه و امواج گرمایى رو به رو مى شویم.

اســتاندار اصفهان گفت: حفظ منافع ســهامداران ، بیکار 
نشــدن کارگران و گردش چرخ تولید دغدغه هاى مهم ما 

در پلى اکریل است.
جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان با 
دستور کار بررسى آخرین وضعیت شرکت پلى اکریل روز 

یکشنبه در استاندارى برگزار شد.
عباس رضایى در حاشیه این نشست گفت: جلسه امروز با 
اولویت ادامه و افزایش روزانه تولید در این شرکت برگزار شد 
و همزمان مسائل کارگران به هیچ وجه نباید خدشه دار شود 
و بر روى این موضوع بسیار حساس هستیم و اصرار داریم.

استاندار اصفهان  با بیان این که مساله و بحث سهام داران 

و مالکیت کارخانه باید حفظ شود، گفت: در کنار این مسائل 
باید براســاس قانون پیش رفت. وى افزود: در خصوص 
مسائلى که مطرح شد تصمیماتى گرفته شد که جمع بندى 
آن در نهایت به شوراى تامین استان یا شهرستان مى آید و 
ســپس بر این مبنا اقدامات نهایى را احصا و تمامى موارد 
در زمانى که مشــخص مى کنیم لحاظ مى شود. کارخانه 
پلى اکریل در اصفهان بــا بیش از چهار دهــه فعالیت در 
سال هاى گذشته دچار مشکالت مالى و در سال هاى 95 
و 96 خطوط تولید آن متوقف شــد اما با پرداخت تنخواه، 
تعدادى از خطوط تولیدى آن فعال شــد و کارگران به سر 

کار بازگشتند.

استاندار: دغدغه ما تداوم 
تولید در پلى اکریل است

گرد و غبار؛ هدیه 4 استان
 به اصفهان 

معاون توســعه و پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: اردیبهشــت ماه به علت کاهش اثر منفى پدیده 
جوى النینا بارش هاى خوبى در استان رخ خواهد داد اما 

جبران کم بارشى یک سال زراعى نیست.
نوید حاجى بابایى در گفت وگو با «مهــر» درباره علت 
کاهش بارش ها در ســال زراعى 1399-1400 اظهار 
داشت: کم بارشى علت هاى مختلفى دارد و پدیده نادرى 
نیست. یکى از علل آن پدیده النینا  است و در دوره هایى 
که النینا بر جو حاکم مى شــود برپایه آمارهاى موجود 
کشــور و به تبع آن اســتان اصفهان با کاهش فعالیت 

سامانه هاى جوى روبه رو مى شود.
وى ادامه داد: النینا امسال بر کشور و استان حاکم است و 
سازمان هواشناسى از ابتداى پاییز گذشته اعالم کرد که 

سال زراعى جارى بارش خوبى نخواهیم داشت.
النینا  و ال نینو الگوهــاى پیچیده آب و هوایى و مربوط 
به تغییرات دمایى در اقیانوس هاى زمین اســت. چرخه 
اقلیمى این جریان هــا در اقیانــوس آرام و معموًال در 
چرخه هاى زمانى دو تا هفت ساله اتفاق مى افتد. النینا 
چرخه مخالف ال نینو اســت. رویداد النینا نشان دهنده 
سرد شدن تناوبى سطح دریا در مرکز شرقى خط استوا 
روى اقیانوس آرام است. در زمان رخ دادن النینا زمستان 
در نیم کره جنوبى گرم تر از همیشه و در نیم کره شمالى 

سردتر از سال هاى دیگر مى شود.
معاون توسعه و پیش بینى ســازمان هواشناسى استان 
اصفهان با بیان اینکه سامانه هاى جوى در چنین شرایطى 
رطوبت کافى نیز ندارند، خاطرنشان کرد: نمونه بارز آن 
فروردین امسال رخ داده است. شدت ناپایدارى ها هرسال 
از اســفند تا فروردین که فصل گذر و جابه جایى است، 
افزایش مى یابد از این رو وقوع ناپایدارى هاى شــدید 
در این مدت غیر طبیعى نیست اما بر اثر کمبود رطوبت 
متأثر از پدیده النینا، سامانه هاى جوى فروردین بارش 
نداشتند و انرژى این امواج به صورت وزش شدید باد و 

توفان تخلیه شد.

حاجى بابایى با بیان اینکه این شرایط در مناطق خشک 
و نیمه خشــک وجود دارد و در ســال هاى خشکسالى 
سیستم هاى جوى وزش باد به همراه دارند، ابراز داشت: 
این وضعیت در مناطقى از جمله نیمه شرقى استان که 
اقلیم خشک ترى دارد با گرد و خاك هاى بیشترى همراه 
است و به دلیل اینکه قدرت سیستم هاى جوى بهار زیاد 
است سرعت بادهایى که به طور عمده از سمت جنوب 
غرب مى وزند شدید بوده و شدت آن ها گاهى بین 80 تا 

100 کیلومتر بر ساعت مى رسد.

وى بــا بیان اینکــه وقــوع توفان ها در بهار امســال 
غیر طبیعى و بحرانى نیســت، تاکید کرد: ســال هاى 
قبل مانند بهــار 98 و 99 سیســتم هاى جوى رطوبت 
داشــتند اما ســال جارى چنین نبــود، پیش تر اعالم 
کــرده بودیــم کــه فروردیــن 1400 وزش بادهاى 
شــدید و بارش هــاى کمتــر از نرمــال را خواهیــم 

داشت.
معاون توسعه و پیش بینى ســازمان هواشناسى استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: این وضعیت کم بارشى در 
پاییز و زمستان گذشته و فروردین ماه امسال اتفاق افتاده 
و تاکنون میانگین بارشــى در بسیارى از مناطق استان 
کمتر از نرمال و در مجموع بارش ها در سراسر استان 30 

درصد کاهش یافته است.
وى افزود: وضعیت کم بارشى در سرچشمه هاى زاینده 
رود در کوهرنگ نیز وجود دارد و تا 20 فروردین بارش 
حدود 35 درصد کمتر از نرمال بوده که اثر منفى بر حجم 
سد داشته است و شرایط خشکسالى و مشکالت بسیارى 

را براى استان ایجاد کرده است.
حاجى بابایى با بیان اینکه براســاس تجربه سال هایى 
که النینا حاکم است بارش ها عمدتًا دقیقه 90 و با تأخیر 
مى رسد، گفت: علت این امر کاهش اثر منفى النینا بر جو 
است از این رو اردیبهشت ماه وضعیت بارندگى ها بهبود 

خواهد یافت.
معاون توسعه و پیش بینى ســازمان هواشناسى استان 

اصفهان با اشاره به اینکه تا پایان فروردین بارش قابل 
توجهى در استان رخ نخواهد داد و به صورت رگبارى هاى 
زودگذر خواهد بود، اظهار داشت: اردیبهشت را به تاریکى 
فروردین نمى بینیم و علت آن از بین رفتن اثر منفى پدیده 
النینا است که در پاییز، زمستان و فروردین مانع رطوبت 

سامانه هاى جوى بود.
حاجى بابایى خاطرنشــان کرد: اردیبهشــت ماه وقوع 
بارش هاى نرمال و حتى فراتر از نرمال را در بسیارى از 
نقاط اســتان انتظار داریم، از این رو بارش هاى رگبارى 
همراه با رعد و بــرق، صاعقه، ریــزش تگرگ و وقوع 
ســیالب هاى ناگهانى محلى به ویژه در ساعات اوایل 
شــب در مناطق مســتعد از جمله ارتفاعات شــمال، 
نواحى شرق و جنوب استان در ماه اردیبهشت پیش بینى 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه هشــدارها درباره ناپایدارى ها و 
احتمال حوادث جوى ماه پیــش رو به مدیریت بحران 
اعالم شــده اســت، در عین حال خاطرنشــان کرد: 
بارش هاى اردیبهشــت مرهم اســت اما جبران کننده 
نیســت؛ وضعیت بارش هاى رگبارى اردیبهشت خیلى 
بهتر از هفت ماه گذشته است اما در مجموع جبران کننده 

کمبود و کم بارشى یک سال زراعى نخواهد بود.
معاون توسعه و پیش بینى ســازمان هواشناسى استان 
اصفهان درباره وضعیت دمایى استان در بهار امسال نیز 
ابراز داشت: دما در ماه فروردین گرم تر از نرمال بود و یک 
تا دو درجه فراتر از نرمال رفت اما این گرما در اردیبهشت 

کاهش مى یابد و به دماى نرمال بر مى گردد.
حاجى بابایى درپاسخ به اینکه چرا به رغم افزایش دماى 
فراتر از نرمال، استان در برخى روزها کاهش تا 10 درجه 
دما را تجربه کرد؟ اظهار داشت: ماه هایى که بارش نیست 
و هوا خشک است نوسانات و اختالف دماى زیادى رخ 
مى دهد و فروردین امســال نیز به دلیل کمبود رطوبت 
بیشــینه دما افزایش یافته است اما رطوبت سامانه هاى 

جوى پیش رو شرایط دما را نیز بهبود مى بخشد.

با برطرف شدن یک پدیده خاص جوى اردیبهشت ماه بارش هاى خوبى رخ خواهد داد

«النینا» 

دست از سر اصفهان بر مى دارد

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان، شــاه 
کلیــد جلوگیرى از روند پرشــتاب و موج بلنــد کرونا را 
ساکن شــدن جمعیت و به حداقل رســاندن ترددها و 
اجتماعات دانست و گفت: نیازمند رعایت صد در صدى 
پروتکل هاى بهداشــتى و پایبندى به محدودیت هاى 
وضع شده هستیم، ولى با تعطیلى نصفه نیمه و تعارفات 

این موج سرکش فروکش نمى کند.
آرش نجیمى با اشــاره به اینکه تعداد بیماران بسترى در 
بیمارستان هاى حوزه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
1800 بیمار رسید، اظهار کرد: ظرفیت عادى بیمارستان 

الزهرا(س) تقریبا پر شده و تالش مى کنیم ظرفیت این 
بیمارســتان را با 150 تا 200 تخت جدید افزایش دهیم، 
درحالى که با روند پر شــتاب بیمارى، این افزایش تخت 

نهایتا مى تواند تا چند روز آینده پاسخگو باشد.
وى به افزایش تعداد تست هاى کرونا اشاره کرد و گفت: 
برخى روزها بیش از 5 هزار تســت مى گیریم که بین 2 
هزار تا 2600 بیمار شناسایى مى کنیم، ضمن اینکه نرخ 
مثبت شدن تست ها نیز بیش از 45 درصد است که رقم 
باالیى است و نشان مى دهد شــیوع ویروس در جامعه 

بسیار زیاد است.

وى همچنین از افزایش فوت بیماران کووید در اســتان 
اصفهان خبر داد و گفت: تعداد فوتى هاى روزانه از عدد 20 
باالتر رفته، این درحالى است که با این تعداد بیمار احتماال 
هفته هاى آینده تعداد فوتى هــا روند تصاعدى بگیرد و 
حتى احتمال دارد فوت روزانه 50 بیمار در آبان ماه سال 

گذشته را رد کنیم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان افزایش ترددها 
و تراکم جمعیت از 15 اسفند سال گذشته را یادآور شد و 
گفت: این موج بلند کرونا به خاطر تغییرات، جابجایى ها 

و تحرکات بیش از حد جمعیت از نیمه اسفند به بعد بود.

با تعطیلى نصفه نیمه و تعارف، موج کرونا فروکش نمى کند

رئیــس اتاق اصنــاف اصفهان دربــاره باز بودن 
بســیارى از مغازه هاى گــروه 2، 3 و 4 با وجود 
وضعیت قرمــز اصفهان به لحاظ شــیوع کرونا، 
اظهار کرد: این موضوع بزرگ بینى است و گاهى 
مــردم اطالعى ندارنــد که در گــروه یک کدام 

رسته ها قرار دارند.
رســول جهانگیرى تاکید کرد: وضعیت تمکین 
اصناف در این تعطیلى 10 روزه نســبت به تمام 
کشور بهتر است، بازار اصفهان و تمام پاساژهاى 
اصفهان از ســه شــنبه هفته پیش تعطیل است. 
همچنین باالى 90 درصد مشــاغل گروه 2، 3 و 
4 تعطیل هســتند، البته در هر صنف و رسته اى 
افراد قانون گریزى وجــود دارند که با آنها برخورد 

مى شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان درباره این که آیا دفاتر 
مشاوران امالك و پارچه فروشان و لباس فروشى ها 
نیز در گروه یک قرار دارند؟ توضیح داد: این مشاغل 

در گروه یک قرار ندارند و به طور حتم با آنها برخورد 
مى شود.

وى درباره اینکه با وجود قرمز بودن اصفهان، پارچه 
فروشان خیابان ابن سینا، عبدالرزاق و بسیارى از 
مغازه هاى سبزه میدان اصفهان هنوز باز هستند، 
تصریح کــرد: به رئیس اتحادیه پارچه فروشــان 

اصفهان در این باره تذکر داده ام.
جهانگیرى گفت: اگر مغازه اى در این سه گروه باز 
باشــد ابتدا تذکر داده مى شود و در صورت تکرار، 

فورا پلمب خواهد شد.
جهانگیرى تصریح کرد: در حــال حاضر بانک ها، 
شــهردارى ها، مراکز حمل و نقــل عمومى، دفاتر 
پیشخوان دولتى و ... به عنوان مراکز تجمعى بزرگ و 
عامل گسترش کرونا باز هستند. وى گفت: متاسفانه 
در حالــى که اصنــاف تعطیل هســتند، بانک ها، 
چک هاى کسبه را برگشــت مى زنند که با این کار 

ضربه بزرگى به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

فرمانــدار اصفهان گفت: 1298 نفر از شهرســتان 
اصفهان در انتخابات ششــمین دوره شــوراهاى 

اسالمى روستا ثبت نام کرده اند.
حسین سیستانى با اشــاره به ثبت نام کاندیداهاى 
ششمین دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى روستا 
در اصفهان همزمان با سراسر کشور اظهار داشت: 
ثبت نام این افراد از 14 فروردین 1400 آغاز شده و تا 
ساعت روز یکشنبه مورخ 22 فروردین ادامه داشت 
اما به دلیل اختالل ایجاد شده در سیستم ثبت نام این 
افراد تا ساعت 12 روز دوشنبه امکان ثبت نام داشتند.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه در مجموع یک هفته 

نام نویســى از داوطلبان انتخابات ششــمین دوره 
شوراهاى اسالمى روســتا در شهرستان اصفهان 
1298 نفر از این شهرستان براى حضور در انتخابات 

ثبت نام کردنــد، تصریح کرد: این افــراد متقاضى 
عضویت در شوراى 180 روســتاى این شهرستان 

هستند.
وى با بیان اینکه یــک 1223 نفر از متقاضیان مرد 
و 75 نفر زن هســتند، ابراز داشــت: اسامى نهایى 
داوطلبان پس از بررســى در هیأت هاى اجرایى و 
هیأت هاى نظارت بخش ها در روزهاى آینده اعالم 

خواهد شد.

طرح تنظیم بازار اقالم اساسى ضیافت به مناسبت 
ماه مبارك رمضان با توزیع 3200 تن کاالى اساسى 

در استان اصفهان آغاز شد.
مدیرکل غله وخدمات بازرگانى اســتان اصفهان 
گفت: در این طرح به مناســبت ماه مبارك رمضان 
در حمایت از شهروندان در تامین کاال هاى اساسى 
با نرخ مصوب شــامل 1600 تن شکر و همچنین 

1600 تن برنج وارداتى در فروشگاه هاى زنجیره اى، 

خیریه ها و شــرکت هاى تعاونى مصرف کارمندان 
توزیع مى شود.

محســن ضیائى افزود: هر کیلوگرم شــکر با نرخ 
مصوب 65 هزار و 500 ریال از درب کارخانه و نرخ 
مصوب هر کیلوگرم برنج وارداتى 170 هزار ریال از 

درب انبار تعیین شده است.

مدیر کل گمرکات استان اصفهان از صادرات روزانه 
17 هزار تن کاال در سال گذشته از استان اصفهان 

خبر داد.
رسول کوهستانى پزوه گفت: سال گذشته بیش از 6 
میلیون و 190 هزار تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 72 
میلیون دالر از استان اصفهان به کشور هاى مختلف 

صادر شده است .
وى با اشاره به اینکه این مقدار از لحاظ وزنى نسبت 
به سال گذشته 16 درصد کاهش یافته افزود: به دلیل 
به روز رسانى ارزش کاالى صادرات  و اجبار صادر 

کنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات در مدت 
یکى دو سال گذشته؛ صادرات استان از لحاظ ارزشى 
نسبت به سال قبل 21 درصد و نسبت به سال 97، 22 

درصد کاهش داشته است.
مدیر کل گمرکات استان اصفهان عمده محصوالت 
صادراتى استان اصفهان آهن و فوالد، محصوالت 
پتروشیمى، فرش و محصوالت شیمى آلى بیان کرد 
و گفت: این محصوالت به کشور هاى عراق، چین، 
امارات متحده عربى، افغانســتان و اندونزى ارسال 

شده است.

سرپرست شــرکت آب منطقه اى استان اصفهان با 
اشاره به وضعیت ســد زاینده رود اظهار داشت: آبى 
که در حال حاضر از ســد زاینده رود خارج مى شود 
به مصارف شرب اصفهان و شربى که براى یزد بر 

اساس منابع و مصارف تعریف شده است، مى رسد.
حسن ساســانى در پاسخ به این ســؤال که آیا آب 
زاینده رود براى صنعت اســتان یزد بازگشایى شده 
و سبب اعتراض کشــاورزان شده است، گفت: این 
خبر صحت ندارد و براى صنعت یزد آب زاینده رود 
باز نشده اســت و اصفهان تعهدى براى تأمین آب 
صنعت یزد ندارد و صرفاً تعهدى که در گذشته انجام 

شده براى مصارف شرب بوده است.
وى درخصوص بازگشــایى ســد زاینــده رود در 
بهار افزود: بــا توجه به اینکــه پیش بینى بارش ها 
در فروردین ماه امســال و زمســتان سال گذشته 
تحقق پیدا نکرد و به دلیل کاهش چشمگیر حجم 
سد زاینده رود، امیدوار هســتیم بارش ها در فصل 
اردیبهشــت مطلوب باشــد و پس از پایش میزان 
بارش ها و حجم سد زاینده رود در آینده در جلسات 
کارگروه سازگارى با کم آبى مطرح و تصمیم گیرى 
مى شــود و در حال حاضر تصمیــم خاصى براى 

بازگشایى سد زاینده رود اتخاذ نشده است.

بزرگ بینى است؛ مردم اطالع ندارند!

چند نفر براى انتخابات شوراهاى روستا 
ثبت نام کردند؟

توزیع اقالم اساسى طرح ضیافت 

صادرات روزانه 17 هزار ُتن کاال از  اصفهان

تعهدى براى تأمین آب صنعت 
استان هاى دیگر نداریم
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این روزها نام حمید صفت در سرتیتر اخبار حوادثى قرار دارد.حمید صفت نام خواننده رپ دهه 
هفتاد است که از مرداد ماه سال 96 درگیرى او با ناپدرى اش برایش دردسر بزرگى ایجاد کرد. 
حمید صفت در آن درگیرى با وارد کردن ضرباتى به ناپدرى خود موجب به قتل رسیدن او شد و 

چندى قبل با راى دادگاه به قصاص محکوم شد.
او در دفاع از خود گفت:«متوجه شدم ناپدرى ام با مادرم دعوا کرده و مادرم را کتک زده است.
به خانه شان رفتم تا در مورد این اقدامش با او حرف بزنم که کارمان به درگیرى رسید.»

اما بعد از اینکه راى قصاص از سوى قضات دادگاه صادر شد،یک خانم میانسال 
با دادگاه تماس گرفت و گفته بود از طرفداران حمید صفت است.او 
اظهار داشــته بود که تمام آهنگ هاى حمید صفت را گوش 
مى دهد و دلش نمى خواهد خواننده محبوبش را قصاص 
کنند.این خانم تهرانى به قضات دادگاه التماس کرده 
بود که حمید صفت را ببخشند.که مسئولین دفتر 
شعبه براى او توضیح داده بودند بخشیده شدن 

حمید صفت بر عهده ولى دم است.
ســهیل اســدزاده نام فرزند ناپدرى حمید 
صفت است.او 35 ساله است و ساکن کشور 
آلمان است.اگر حکم صادر شده از شعبه 
دهم دادگاه کیفرى یک اســتان تهران 

به تائید دیوانعالى کشور برسد،مرگ و زندگى حمید صفت تنها در دستان سهیل اسدزاده است.
بعد از اینکه دادگاه حکم حمید صفت را صادر کرد خبرگزارى رکنا سراغ او که شاکى پرونده است 

رفته و با او به گفتگو نشسته است.
حتما در جریان هســتید که قضات دادگاه راى قصاص براى حمید 
صفت صادر کردند.مى خواهیم بدانیم تصمیم شــما براى اجراى 

حکم چیست؟
از روز اول گفتم و االن هم مى گویم.اول از همه چیز حقیقت براى من مهم است.تا وقتى حقیقت 

مشخص نشود نمى توانم به بخشش فکر کنم.
سواالتى که از نظر شما حقیقت آن مشخص نیست چه سواالتى هستند؟
حمید از اول بارها دروغ گفته است.اینکه مى گوید براى دفاع از مادرش درگیر شدم دروغ است.

البته خیلى مسائل تا االن مشخص شده و خیلى مسائل دیگر در پرونده مشخص مى شود.پدرم 
به خاطر اموالش کشته شد!

اگر حمید به سواالت شما پاسخ واضح بدهد،به بخشیدن فکر خواهید 
کرد؟

هیچ چیز صد در صد مشخص نیست.اما االن به فکر بخشش نیستم.
در جریان هستید که یکى از مشهورترین خواننده هاى ایران به نام 

رضا صادقى به شما التماس کرده که حمید را ببخشید؟
نه در جریان نیستم.

این روزها نام حمید صفت در سرتیتر اخبار حوادثى قرار دا
6هفتاد است که از مرداد ماه سال 96 درگیرى او با ناپدرىا

حمید صفت در آن درگیرى با وارد کردن ضرباتى به ناپدرى
چندى قبل با راىدادگاه به قصاص محکوم شد.

ناپدرى ام با مادرم او در دفاع از خود گفت:«متوجهشدم
به خانه شان رفتم تا در مورد این اقدامش با او حرف

اما بعد از اینکه راىقصاص ازسوىقضات
ب دادگاه تماس گرفت و گفته با
اظهار داشــته بود که تم
مى دهد و دلش نمى
کنند.این خانمت
بود که حمید
شعبه براى
حمید ص
ســهی
صفت
آلمان
دهم

شرط فرزند مقتول براى نجات خواننده مشهور از اعدام

حقیقت مشخص شود مى بخشم

عزت ا... مهرآوران از چهره هاى با سابقه نمایشنامه نویسى، بازیگر و کارگردان تئاتر است که طى 
سال هاى متمادى فعالیت خود در این عرصه آثار متعددى  را در کارنامه نویسندگى، بازیگرى و 

کارگردانى خود به ثبت رسانده است.
مهرآوران مدت هاست که قصد کارگردانى و به صحنه بردن نمایشى جدید را دارد که متأسفانه به 
دلیل شرایط کرونایى ایجاد شده، این امر برایش میسر نشده و بیشتر در پروژه هاى تصویرى به 

ایفاى نقش مى پردازد.
عزت ا... مهرآوران درباره برنامه ریزى خود براى اجراى اثرى نمایشى گفت: دلم مى خواهد اثرى 
را روى صحنه ببرم ولى نمى شود زیرا در حال حاضر کار تئاتر کردن نه به نفع خود هنرمند و گروه 

است و نه به نفع مخاطب.
وى متذکر شــد: هیچ امکانى در تئاتر وجود ندارد که بتوان در پناه آن به اجراى یک اثر نمایشى 
پرداخت. در چنین شــرایطى که کرونا به وجود آورده، گروه هایى که قصد اجرا در ســالن هاى 
خصوصى را داشته باشند باید حداقل براى هر اجرا یک میلیون و 500 هزار تومان به عنوان هزینه 

سالن بپردازند که وضعیت را براى گروه ها سخت تر مى کند.
مهرآوران با بیان اینکه در شرایط کنونى تأمین هزینه هاى تولید و اجراى یک اثر نمایشى توسط 
گروه بسیار سخت و دردناك است، تأکید کرد: متأسفانه اکثر تئاترى ها در حال حاضر بیکار هستند 

و در شرایط سخت و دردناکى به سر مى برند.
بازیگر مجموعه هاى تلویزیونى چون «لیسانســه ها»، «فوق لیسانســه ها» و سریال خانگى 
«مى خواهم زنده بمانم» درباره وضعیتى که کرونا براى ایفاى نقش بازیگران در مجموعه هاى 
تصویرى رقم زده هم تصریح کرد: با وحشــت جلوى دوربین فیلمبردارى مى رویم زیرا به دلیل 

داشتن گریم نباید از ماسک استفاده کنیم.

بازیگر «لیسانسه ها»: 

با وحشت جلوى 
دوربین مى رویم!

بازیگر سریال «بچه مهندس» گفت: من جزو کاراکتر هاى تازه ســریال «بچه مهندس 4» هستم، به 
شخصه نقشم را بسیار دوســت دارم و ویژگى هاى آن را براى خودم شخصى کرده ام تا بتوانم عملکرد 

مثبتى داشته باشم.
کوروش سلیمانى پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر همچنان مشغول بازى 
در فصل چهارم سریال «بچه مهندس» هستم، فیلمبردارى این سریال از آبان ماه سال گذشته آغاز شده 

و احتماال در ماه رمضان که اثر روى آنتن مى رود هم ما همچنان مشغول تولید خواهیم بود.
وى در همین راستا ادامه داد: «بچه مهندس 4» تجربه شیرینى در کارنامه کارى من است، در این سریال 
احمد کاورى به خوبى توانسته کارگردانى با دقت و درستى را اعمال کرده و از سویى سعید سعدى به عنوان 

تهیه کننده با تمام توان بهترین شرایط براى تولید را براى گروه فراهم آورده است.
بازیگر ســریال «بچه مهندس» درباره احتمال موفقیت فصل چهارم این سریال در ماه رمضان افزود: 
خوشبختانه سریال هاى مناسبتى مخصوصا ماه مبارك رمضان همیشه مخاطب خاص خود را داشته و این 
زمان پخش براى بچه مهندس هم جذاب است، این سریال به سه فصل پیشینه و مخاطبان خود راهى 

فصل چهارم مى شود، به همین دلیل احساس مى کنم مخاطب خوبى را جذب خواهد کرد.
وى در همین راستا ادامه داد: خوشخبتانه سه فصل گذشته «بچه مهندس» با اقبال بسیار خوبى روبرو شده 
است، حال در فصل تازه حسن وارسته در مقام نویسنده تغییرات بسیار نوین و جذابى را به وجود آورده که 
این سریال مى تواند در این فصل عالوه بر رضایت مخاطبان 
قبلى خود مخاطبان تازه اى را هم براى خود دست و پا کند.
بازیگــر فیلم اتوبــوس شــب در همین رابطــه ادامه 
داد: فیلمنامــه نویس در فصل چهــارم بچه مهندس 
داستان هاى جدیدى را حول محور شخصیت هاى 
اصلى به وجود آورده و همچنین کاراکتر هاى تازه اى 
را هم به اثر اضافه کرده است که خود این عاملى است 
که اثر بتواند براى مخاطب عالوه بر نوستالژى فصول 

گذشته اتفاقات تازه اى به همراه داشته باشد.
وى درباره حضــور خود در این ســریال افزود: من 
جزو کاراکتر هاى تازه ســریال «بچه مهندس 
4» هستم، به شخصه نقشم را بسیار دوست 

دارم و ویژگى هاى آن را براى خودم شخصى 
کرده ام تا بتوانم عملکرد مثبتى داشته باشم. 
در فصل چهارم سریال بچه مهندس نقش 
یک مامــور امنیتى را ایفــا مى کنم که 
پیگیر فعالیت هاى دکتر توفیقى است و 
مى خواهد تا وى در امنیت 
فعالیتش را انجام دهد، 
شاید پیشتر هم چنین 
کاراکترى را بازى کرده 
باشــم، اما نقشم در بچه 
مهندس ظرایف و ویژگى هاى 
متفاوتى از سایر نقش هایم دارد.

دواین جانسون ممکن اســت در آینده براى نامزدى در انتخابات 
ریاست جمهورى آمریکا اقدام کند. این کشتى گیر سابق که اکنون 
به ستاره فیلم هاى سینمایى تبدیل شــده است، بعد از مشخص 
شدن محبوبیت باالیش در یک نظرسنجى اخیراً در مورد احتمال 

نامزدى در انتخابات ریاست جمهورى صحبت کرده است.
جانسون از رسانه اجتماعى خود که دنبال کننده هاى زیادى دارد 
استفاده کرد و به این نظرسنجى واکنش نشان داد و آن را فروتنانه 
توصیف کرد. این نظرسنجى که مربوط به هفته نامه نیوزویک بوده 
است، نشان مى دهد که حداقل 46 درصد آمریکایى ها از جانسون 

براى ریاست جمهورى آمریکا حمایت مى کنند.
او در این باره نوشت: فکر مى کنم که اجداد موسس ما هرگز تصور 
نمى کردند یک شــخص حدوداً دو مترى و کچل، که نیمه سیاه 
پوست و کامیونت سوار است به جمعشان اضافه شود؛ اما اگر این 

اتفاق بیفتد باعث افتخار من است که به شما خدمت کنم.
این موضوع ممکن است براى عده زیادى شگفت انگیز نباشد؛ چرا 
که جانسون در گذشته نیز اشاره هایى به ورودش به دنیاى سیاست 
خصوصاً ریاست جمهورى آمریکا کرده بود. او در سال 2017 اعالم 
کرد که این موضوع مى تواند محتمل باشد. جانسون در آن زمان 
گفته بود که اکنون در جایگاهى است که حرف او تاثیر زیادى بر 

جامعه مى گذارد.

تمایل «راك» 
براى رئیس جمهور شدن!

خشایار راد بازیگر پیش کسوت آثار کمدى، اواخر دهه 70 به واسطه 
اولین همکارى با رضا عطاران در سریال «قطار ابدى» در تلویزیون 
دیده شد و پس از آن در دیگر ساخته هاى این کارگردان نیز ایفاى 
نقش کرد. این بازیگر عالوه بر رضا عطاران با سعید آقاخانى نیز 
چند تجربه همکارى داشــته، اما حضور او در سریال هایى مانند 
«خانه به دوش»، «متهم گریخت» و «ترش و شــیرین» بیشتر 

در ذهن مردم ماندگار شــده اســت. او به بهانه بازپخش سریال 
خاطره انگیز «ترش و شیرین» به روزنامه خراسان گفته است:

من از تئاتر با آقاى عطاران آشنا شدم. در یکى از تئاترهایى که سال 
72 اجرا مى شد، با یکدیگر همبازى بودیم. در جشنواره پنجم تئاتر، 

نمایشى را روى صحنه برده بودیم و من جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول مرد را گرفته بودم. همکارى ما با سریال «قطار ابدى» شروع 
شد، آقاى عطاران گفت زنگ بزنید به خشایار راد، کسى که در تئاتر 
مقام آورده بیاید و بعد از آن این همکارى در «کوچه اقاقیا»، «خانه 

به دوش»، «متهم گریخت» و «ترش و شیرین» ادامه پیدا کرد.
وى درباره کار با عطاران گفت: کار با رضا عطاران بســیار خوب، 
آرام و عالى است. زمان انتخاب بازیگر مى داند که افراد به درد کدام 
شخصیت ها مى خورند، درباره هنر افراد و بداهه گویى آن ها شناخت 
دارد، بازیگران هم دست شان باز است و دیالوگ را شسته رفته و 
شیرین تر تحویل مخاطب مى دهند و قصه باورپذیرتر مى شود. او 
دست بازیگر را باز مى گذارد، نمى گوید عین دیالوگ ها را بگویید، 

به همین دلیل کار خوب از آب درمى آید.
راد به خاطره اى از بازى در ســریال «ترش و شیرین» هم اشاره 
کرد و افزود: یکى از دوستان تئاترى به من اصرار کرد اگر مى شود 
نقشــى به او بدهند. با آقاى عطاران صحبت کردم، ایشــان هم 
گفت براى یکى از سکانس هاى مربوط به سلمانى یکى دو نفر را 
مى خواهیم و پذیرفت. روز تصویربردارى برف مى آمد و نمى شد 
دوربین را به محوطه باز بیاورند، گفتند ســکانس هاى داخلى  را 
مى گیریم ،وقتى برف سبک تر شد دوربین را بیرون مى بریم و از 
دوست شما هم استفاده مى کنیم. این کار تا غروب طول کشید و 
وقتى غروب برف کمتر شد، گفتم دوستم را صدا بزنید اما گفتند 
نیست! تعجب کردم، به او زنگ زدم و پرسیدم کجاست، گفت پدر 
من را درآوردى، یک روز جمعه را با خانواده داشتیم، از 6 صبح ما 
را اسیر کردى و االن 6 عصر است ،هنوز تصویربردارى نکردید، 
گفتم عزیز من فیلم و سریال همین است، پرتى کار جزئى از آن 
است! یک سرى حرف هم نثار ما کرد و گفت: شما را به خیر ما را 

به سالمت!

اینسریال مى تواند در این فصل عال
قبلى خود مخاطبان تازه اى را همب
اتوبــوس شــب بازیگــر فیلم
داد: فیلمنامــه نویس در فصل
داستان هاى جدیدى را حول
اصلى به وجود آورده و همچن
اضافه کرده استک اثر را هم به
بتواند براىمخاطب عال که اثر
گذشته اتفاقات تازه اى به همراه
ا وى درباره حضــور خود در
جزو کاراکتر هاى تازه س
4» هستم، به شخصه

دارم و ویژگى هاى آن
کرده ام تا بتوانم عمل
در فصل چهارم سر
یک مامــور امنیت
پیگیر فعالیت هاى
مى

باش
مهندس
متفاوتى

کورش سلیمانى: 

نقش مأمور امنیتى را در «بچه مهندس 4» 
بازى مى کنم

على شادمان،  بازیگر نقش اشکان خروس در فیلم سینمایى شناى پروانه خاطره 
جالبى از ساخت شخصیت خود در این فیلم گفت.

فیلم سینمایى شناى پروانه یکى از فیلم هاى موفق سالهاى اخیر در سینما است 
که با توجه به شیوع کرونا و بسته شدن 
ســینماها، اکران موفقى را به صورت 
آنالین تجربــه مى کند. ایــن فیلم به 
کارگردانى محمد کارت و تهیه کنندگى 
رسول صدرعاملى با حضور هنرمندان 
مطرح عرصــه بازیگرى در ســال 98 

ساخته شد.
على شــادمان بازیگر نقش اشــکان 
خروس در فیلم شــناى پروانه خاطره 
جالبى از شخصیت خود و نحوه پرورش 
ایــن کاراکتر منتشــر کرد. شــادمان 
براى رســیدن به نقش اشکان در فیلم 
شــناى پروانه و متفاوت بــودن آن در 

اینستاگرامش نوشت:
براى ساختن اشکان دنبال یک حیوون مى گشتیم که اشکانو شبیهش کنیم؛ یه روز 
محمد گفت بریم بازار پرنده فروشا آدم ببینى و لَحن و ایسِت جنوب شهرى َدستت 

بیاد ... همینجورى که داشــتم بازارو َگز مى کردم دیدم یک ُحجره بر عکس همه 
که ُپر از پرنده هاى مختلف بودن ، فقط یک خروس الرى توش هست که خیلى 
هم عجیب بود ، ازش عکس گرفتم ، به محمد نشونش دادم و گفتم فکر کنم این 
ریختیه، ُگفت خودشه بریم بسازیمش . 
این بود که اشکان ُشد «اشکان خروس»
على شادمان در این فیلم به همراه جواد 
عزتى، امیــر آقایى و طنــاز طباطبایى 
نقش آفرینى کرد. او شخصیت اشکان 
خروس، شــاگرد و ادامه دهنده راه امیر 
آقایى را بازى مى کرد که در پیدا کردن 
مقصر داســتان پــس از کلنجارهاى 

مختلف به جواد عزتى کمک نمود.
على شادمان بازیگر با اســتعداد تئاتر، 
سینما و تلویزیون کشورمان متولد 1375 
است. این بازیگر از ابتداى حضور خود در 
سینما فیلم موفق میم مثل مادر را تجربه 
کرده و از آن به بعد در فیلم و سریال هاى مختلفى حضور داشته است. این هنرمند 
در سالهاى اخیر نقشهاى متفاوتى در فیلم هایى مانند مردن در آب مطهر، جان دار 

و سریال مى خواهم زنده بمانم را به خوبى ایفا کرده است.

خشایار راد: عطاران دست 
بازیگر را باز مى گذارد

ایده ساخت شخصیت «اشکان خروس» در «شناى پروانه»

على مسعودى؛ کارگردان ســریال «نوروز رنگى» 
درباره مقایسه سریال هاى نمایش خانگى با تولیدات 

صداوسیما گفت: ما در حال حاضر شبکه ها 
و پلتفرم هاى مختلفى را داریم، هر آدمى، 
یک زمانى را براى دیدن یــک برنامه و 
ســریال صرف مى کند، وقتى که در حال 
حاضر چند پلتفرم براى تماشــاى سریال 
و فیلم وجود دارد، قاعدتا یک بخشــى از 
مردم، از آن پلتفرم ها اســتفاده مى کنند و 

پول آن را هم مى پردازند.
وى افزود: شــما یک ســاعت و نیم یک 
برنامه اى را دیده اید بعد از آن دیگر فرصتى 

براى تماشاى تلویزیون نمى ماند اما با همین حساب 
من هنوز هم مى گویم، تلویزیون پر مخاطب ترین و 
قدرتمندترین اســت. طبق آمار، سریال «قورباغه» 

را هشت میلیون نفر تماشــا کردند، من همین االن 
مطمئنم که سریال «نوروز رنگى» که در یک شبکه 

کم مخاطب پخش مى شد، باالى ده میلیون بیننده 
در سراسر ایران داشت و مخاطبانش از «قورباغه» 

بیشتر بود.

تریلر سیاسى عاشقانه وحید موسائیان با نام «خط نجات» ماه آینده کلید مى خورد.مخاطب «نوروز رنگى» بیشتر از «قورباغه» بود!
با ادامه پیش  تولید فیلم سینمایى «خط نجات» به تهیه کنندگى آزیتا موگویى و کارگردانى وحید موسائیان اولین بازیگران این پروژه معرفى شدند. امیر آقایى و پگاه 

آهنگرانى قرار است به زودى جلوى دوربین «خط نجات» بروند و از ماه آینده فعالیت شان در این پروژه آغاز مى شود.
مرتضى هدایى به عنوان مدیر فیلمبردارى، محمدرضا شجاعى مدیر هنرى، عبد ا... اسکندرى طراح گریم و آنا ثانى طراح لباس عواملى هستند که تاکنون حضورشان 

در این فیلم قطعى شده است.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «تفریق» اثر مانى حقیقى به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
توقف تولیدات سینمایى، متوقف شد.

با گذشــت یک ماه از فیلمبردارى فیلم «تفریق» به کارگردانــى مانى حقیقى و 
تهیه کنندگى مجید مطلبى، باتوجه به گســترش شــیوع کرونا در شهر تهران و 
اعالم سازمان سینمایى مبنى بر لزوم توقف تولیدات سینمایى در شهرهاى قرمز، 

فیلمبردارى این فیلم متوقف شد.
فیلمبردارى «تفریق» با بازى نوید محمدزاده و ترانه علیدوســتى از اســفند سال 

گذشته آغاز شد و بعد از پایان وضعیت قرمز کرونا در تهران پیگیرى مى شود.

«تفریق» منهاى فیلمبردارى!

امیر آقایى و پگاه آهنگرانى در تریلر سیاسى عاشقانه
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با تساوى یک شنبه شب اســپورتینگ، امیدها در اردوى پورتو به 
قهرمانى در لیگ برتر پرتغال بیشتر شــد و این تیم با گلزنى هاى 

طارمى در اندیشه رسیدن به صدر است.
در جدول لیگ پرتغال، اکنون اسپورتینگ با 66 امتیاز صدرنشین 
است و پورتو با 60 امتیاز در رده دوم و بنفیکا با 57 امتیاز در رده سوم 
قرار دارد. تنها هشت بازى باقى مانده و پورتو با طارمى امیدوار است 
که در این مسابقات، اسپورتینگ در دو بازى شکست بخورد تا این 

تیم به صدر نزدیک شود.
با نگاه  به بازى هاى باقیمانده متوجه خواهیم شــد که مســابقات 
اسپورتینگ و پورتو از لحاظ میزان سختى تقریباً به یک اندازه بوده و 
باید دید این دو تیم چه نتایجى در ادامه خواهند گرفت. مسابقه مهم 
براى پورتو به هفته بیست و نهم بین براگا و اسپورتینگ بازخواهد 
گشــت که این امیدوارى وجود دارد که تیم صدرنشین مقابل تیم 
چهارم جدول و یکى از باشگاه هاى خوب پرتغال امتیاز از دست بدهد. 
از طرفى دیگر هم پورتو و هم اسپورتینگ با تیم بنفیکا دیدار خواهند 
داشت که آن هم مى تواند روى قهرمانى تأثیرگذار باشد. باید دید 
پورتو در ادامه چه روندى را طى خواهد کرد. البته از بنفیکا نیز نباید 
غافل بود ولى این تیم نشان داده با هدایت خورخه خسوس شانس 
کمترى نسبت به دو تیم باالى جدول براى قهرمانى در پرتغال دارد.

نکته مهم در تیم پورتو،  نتیجه بازى ســه شنبه شب مقابل چلسى 
در لیگ قهرمانان اروپاســت که مى تواند تأثیر زیادى روى روند 
شــاگردان کونسیســاو بگذارد. پورتو بدون طارمى در بازى رفت 
شکست 2 بر صفر را تجربه کرد ولى امیدوار است تا بتواند مقابل 
شاگردان توخل بازگردند و مثل بازى با یوونتوس بازگشتى باشکوه 

به ثبت رسانند. 
پورتو از تساوى مقابل اسپورتینگ در تاریخ 10 اسفند، در پنج بازى 
گذشته خود به پیروزى قاطعانه رســیده و اکنون شرایط خوبى را 
تجربه مى کند. سرخیو اولیورا و مهدى طارمى در اوج خود قرار دارند 
و مى توانند با همکارى بازیکنانى مثل پپه، اوتاویو و کورونا به تداوم 
درخشش پورتو کمک کنند. از طرف دیگر اسپورتینگ در دو هفته 

اخیر به دو تساوى رضایت داده و 4 امتیاز از دست داده است.
در جدول گلزنان لیگ پرتغال اکنون هریس سفاروویچ (بنفیکا) با 
16 گل در صدر قرار دارد و پس از آن پدرو گونسالوس (اسپورتینگ) 

با 15 گل در رده دوم، اولیورا (پورتو) با 12 گل در رده سوم و طارمى 
(پورتو) با 11 گل در رده چهارم جاى گرفته اند.

باید دید پورتو مى تواند به درخشش خود در لیگ پرتغال ادامه دهد 
و از ناکامى هاى اخیر اسپورتینگ براى رسیدن 

به صدر جدول استفاده کند یا خیر.

مدیر عامل باشــگاه خوشــه طالیى با تأکید بر اینکه نه 
سرپرست تیم سپاهان و نه هیچ سرپرستى حق ندارد براى 
ســازمان لیگ تعیین تکلیف کند عنوان کرد: ساوه هیچ 

مشکلى براى پذیرایى از تیم سپاهان ندارد.
پیش تر رضا فتاحى، سرپرســت تیم ســپاهان گفته بود 
اگر استادیوم شــهید چمران ساوه اســتانداردهاى الزم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را نداشته باشد این تیم براى بازى 

با تیم خوشه طالیى راهى این شهر نخواهد شد.
حســین پرویزى، مدیر عامل باشــگاه خوشه طالیى نیز 
در پاســخ به مصاحبه فتاحى گفت: بر اساس قرعه کشى 
سازمان لیگ تیم ســپاهان باید براى بازى با تیم خوشه 
طالیى به ساوه بیاید و ما حاضر نیســتیم در شهرى غیر 
از ســاوه پذیراى تیم سپاهان باشــیم. ما در سه ماه اخیر 
در ســاوه بازى نکردیم تا چمن اســتادیوم شهید چمران 
ساوه که تازه کاشــت شده است شــرایط مساعدى پیدا 
کند که آقاى فریبــرز محمودزاده بعــد از بازدید از چمن 
استادیوم اعالم کرد که این چمن یکى از بهترین هاست. 
رختکن استادیوم فصل گذشته بازسازى شده و از سویى 
ما فصل گذشــته بازى ها را زیر نور برگــزار مى کردیم. 
صحبت از اســتانداردهاى کنفدراســیون فوتبال آســیا 
اســت. به خوبى مى دانیم خیلى از اســتادیوم تیم هاى

 لیگ برترى هم نمى توانند اســتانداردهاى کنفدراسیون 
فوتبال آســیا را پاس کنند. همین چند وقــت پیش بود 
که کنفدراســیون فوتبال آسیا از اســتادیوم آزادى براى 
برگزارى دیدار برگشــت نهایى لیگ قهرمانان آسیا ایراد 

گرفت.
مدیر عامل باشگاه خوشه طالیى ادامه داد: ما باید بیش از 
این ها مراقب گفتار خود باشیم. جان و سالمت بازیکنان 
خوشــه طالیى و هم چنین بازیکنان تیم هایى که براى 
بازى به تیم ســاوه مى آیند براى ما ارزشــمند اســت و 
رعایت پروتکل ها زیر نظر سازمان لیگ انجام مى شود. 
به گونه اى صحبت شده است که خون بازیکنان سپاهان 
رنگین تر از بازیکنان خوشه طالیى است و آنها در صورت 
بازى در استادیوم شهید چمران ساوه مصدوم خواهند شد. 
سئوال من این اســت آیا سالمت بازیکنان خوشه طالیى 
براى ما مهم نیست؟ ما در استادیومى به میدان مى رویم 

که بازیکنان ما مصدوم شوند؟
وى افزود: بله درست است؛ امکانات استادیوم شهید چمران 
ساوه همانند امکانات استادیوم نقش جهان اصفهان نیست 
چرا که ما با وجــود نزدیکى به پایتخــت از بودجه دولتى 
کالنى بهره نمى بریم و اقداماتى که در اســتادیوم شهید 
چمران ساوه انجام شد مدت ها طول کشید و موجب شد ما 
هم در این فصل و هم در فصل گذشته بازى هاى زیادى را 

در خارج از خانه برگزار کنیم.
پرویزى با تأکید بر اینکه نه سرپرست تیم سپاهان و نه هیچ 
سرپرستى حق ندارد براى سازمان لیگ تعیین تکلیف کند 
عنوان کرد: ســازمان لیگ به ما مجوز داده که مى توانیم 
میزبان تیم هاى دسته اولى باشیم و حتما بر همین اساس 
مى توانیم برگزار کننده دیدار جام حذفى در برابر سپاهان 
هم باشیم و با سپاهان تنها در ساوه بازى کنیم. در فوتبال 

حرفه اى هم اینطور اســت. خیلى از تیم هاى شاخص و 
لیگ برترى در اســتادیوم هاى کوچک تیم هاى دســته 
اولى و دسته دومى و حتى دسته سومى به میدان مى روند 
و اصال بحث این حرف و حدیث ها نیست. چمن استادیوم 
ما شرایط بسیار مساعدى دارد و هتلى که در شهر صنعتى 
کاوه بزرگ ترین شــهر صنعتى ایران قرار دارد مى تواند 

میزبان خوبى براى تیم هاى مهمان باشد.
وى در ادامه افزود: ســاوه چندى پیش توســط شن سا 
میزبان بازى هاى بزرگ و بین المللى فوتســال آسیا بود 
و هیچ مشکلى براى پذیرایى از تیم سپاهان ندارد. سوال 
من این است در هفته هاى سپرى شــده از لیگ برتر آیا 
بازیکنان سپاهان مصدوم نشده اند؟ آیا این به خاطر بازى 
در استادیوم شهید چمران ساوه بوده است؟ جان بازیکنان 
ما هم براى ما ارزشمند است و از زمان پیدایش کرونا سعى 
کردیم پروتکل ها را در اردوى تیم رعایت کنیم و تست ها 
در تیم ما برقرار است و طبیعتا شهر ساوه هم همانند همه 
شهرهاى ایران که سپاهان براى بازى به آنجا رفته است 
و مردم در تالش براى رعایــت حداکثرى پروتکل هاى 
بهداشــتى هســتند و طرح این حرف ها تنها خاطر مردم 
شهر را مکدر مى کنند. ما هم دوست داشتیم استادیومى 
شبیه استادیوم ســپاهان از بودجه دولتى بهره مى بردیم 

اما امکاناتى کــه در اختیار ما قــرار گرفته حداقلى 
اســت و در حد بضاعت همه تیم هاى دسته اولى و 
طبق استانداردهاى سازمان لیگ امکانات را مهیا 

کرده ایم.

خوشه هاى خشم!
 مدیر عامل باشگاه خوشه طالیى: هیچ مشکلى براى پذیرایى از تیم سپاهان در ساوه نداریم

پیشکسوت آبى پوشان پایتخت معتقد است استقالل در جام حذفى 
برابر ذوب آهن کار سختى نخواهد داشت چرا که ذوب آهن تیم جوانى 

است و از نظر روحى و روانى شرایط خوبى را ندارد.
صادق ورمزیار در خصوص قرعه کشــى مرحله یک هشتم نهایى 
جام حذفى اظهار داشــت: تیمى که مى خواهد قهرمان شود باید با 
قدرت تمام مراحل را پشت سر بگذارد و فرقى ندارد در چه مرحله اى با 
تیم هاى لیگ برترى بازى کند. جام حذفى، جام شگفتى هاست و چه 

بسا تیم هاى ضعیف تر بتوانند تیم هاى بزرگ را حذف کنند.
وى همچنین در خصوص رویارویى اســتقالل با ذوب آهن در این 
مرحله عنوان کرد: استقالل کار سختى در این مرحله نخواهد داشت، 
چون ذوب آهن تیم جوانى است و از نظر روحى و روانى شرایط خوبى 
را ندارد و این به نفع استقالل است و ان شــاءا... از این مرحله عبور 

خواهند کرد.

پیشکسوت فوتبال ایران انتظارها براى از بین رفتن فساد در فوتبال 
کشورمان را بیهوده مى داند.

رسول کربکندى تصریح کرد: همه ما انتظار داشتیم که گزینه هاى 
ریاست فدراسیون فوتبال درباره مبارزه با فســاد در فوتبال، برنامه 
جامعى داشته باشند ولى اینطور نبود. این فوتبال به هم ریخته نیاز به 
یک تحول بزرگ داشت و مبارزه با فساد هم موضوعى است که در 
بین برنامه هاى گزینه ها جا نداشت. با این شرایط انتظار ما براى از بین 
رفتن فساد در فوتبال ایران بیهوده است. شاید اصًال اراده اى در این 
زمینه وجود ندارد یا اینکه قدرت آنهایى که فساد را در فوتبال ایران به 

وجود مى آورند، بیشتر است.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت، این تیم تحت 
هیچ شرایطى به سقوط فکر نمى کند و مطمئنًا از 

پایین جدول جدا خواهد شد.
مجتبى حقدوست درباره آخرین وضعیت ذوب آهن 
گفت: بعد از تعطیالت عید موفق به شکســت 
دادن صنعــت نفت شــدیم و خدا را شــکر 
وضعیت تیم خوب اســت. یک اردوى چهار 
روزه هم بعد از این بازى داشتیم که روز شنبه 

تمام شد.
حقدوست در پاســخ به اینکه آیا ذوب آهن خطر 
سقوط را احساس نمى کند؟ خاطر نشان کرد: 
در حال حاضر چند تیم وضعیت خطرناکى 
دارند و حتى تیم هایى کــه باالتر از ما 
هستند نیز خطر را احساس مى کنند. با 
این حال باید بگویم که ذوب آهن اصًال 
به ســقوط فکر نمى کند. ما تیم خوبى 
داریم و مطمئنًا با کســب نتایج خوب 
در هفته هاى آینده از پایین جدول جدا 

خواهیم شد.
هافبک ذوب آهن راجع به بازى تیمش 
برابر شــهر خودرو هم اظهار داشــت: 
بازى هایى که تا پایان فصل 
براى ما باقى مانده اســت، 
حکم فینال را دارند و دیگر 
نباید مثل گذشته ساده امتیاز از 
دست بدهیم  و امیدوارم نتیجه الزم 

را بگیریم. ما فقط براى برد بازى خواهیم کرد.

تیم فوتبال ذوب آهن قرار اســت در مرحله یک هشتم نهایى جام 
حذفى به مصاف استقالل برود. طبق وعده مدیرعامل این باشگاه، 
مجتبى فریدونى، قرار است در این بازى از کیت فصل آینده ذوب 
آهن که به تازگى طراحى شــده رونمایى شود و براى نخستین بار 
مورد استفاده قرار بگیرد. این دیدار هشتم اردیبهشت ماه در ورزشگاه 

آزادى برگزار مى شود.
فریدونى در این خصوص در برنامه «ضربه آزاد» شــبکه اصفهان 
اظهار کرد: باتوجه بــه اینکه نمى توانیم تولیــدى لباس خارجى 
هماهنگ کنیم دو راهکار پیــش رو مدنظر داریم. یک اینکه یک 
تولیدى و یا اسپانسرى حاضر شود البسه ما را رایگان تقبل کند و ما 
با لوگو و تبلیغات براى آن مجموعه در زمینه هاى مختلف جبران 
کنیم و دوم اینکه از طریق اسپانســرینگ هزینه البسه را تهیه و 

پرداخت کنیم. 
وى افزود: در ایــن زمینه ها بــا تولیدى هایى داخلــى از جمله 
تولیدى هاى مســتقل و یا تحت لیســانس تولیدى هاى خارجى 
صحبت هایى هم انجام داده ایم. طــرح لباس فصل بعد را با الهام 
از پوست بدن گاندو و رنگ سبز که خواسته هواداران بوده مدنظر 

گرفته ایم.

 استقالل مقابل ذوب آهن 
کار سختى ندارد!

انتظار  از بین رفتن فساد 
در فوتبال بیهوده است

رونمایى از کیت جدید 
ذوب آهن مقابل استقالل

5با 15 گل در رده دوم، اولیورا (پورتو

1(پورتو) با 11 گل در رده چهارم جاى

باید دید پورتو مى تواند به درخشش
و از ناکامى هاى
بهصدر جد

از بودجه دولتى بهره مى بردیم  شبیه استادیوم ســپاهان
ما امکاناتى کــه در اختیار ما قــرار گرفته حداقلى
ســت و در حد بضاعت همه تیم هاى دسته اولى و 
طبق استانداردهاى سازمان لیگ امکانات را مهیا 

کرده ایم.

هافبک تیم فوتبال ذوب
هیچ شرایطى به سقوط
پایین جدول جدا خواهد
مجتبى حقدوست درباره
گفت: بعد از تعطیالت
دادن صنعــت نفت
وضعیت تیم خوب
این روزه هم بعد از

تمام شد.
حقدوست در پاســخ به
سقوط را احساس نم
در حال حاضر چ
دارند و حتى
هستند نیز خ
این حال باید
ف به ســقوط
داریم و مطم
در هفته هاى
خواهیم شد.
هافبک ذوب
برابر شــهر خ

بازى
بر
ح
نباید
دستبده
را بگیریم. ما فقط بر

از پایین جدول 
جدا مى شویم

حامد لک که در لیگ قهرمانان 2020 موفق به ثبت پنج کلین شــیت شد، در 
دیدار با الوحده تالش خواهد کرد تا شروع خوبى را در لیگ قهرمانان رقم بزند.

گلر اول پرسپولیس که با پیراهن شماره 81 در درون دروازه سرخپوشان حضور 
دارد، در حالى پاى به مسابقات آسیایى گذاشته که شش ماه پیش اولین بازى 
خود در تیم پرســپولیس را در همین تورنمنت انجــام داد و مقابل التعاون خوش 
درخشید. در آن بازى که با پیروزى یک گله قرمزها همراه بود، حامد لک چند سیو تماشایى انجام داد 

و با بسته نگه داشتن دروازه برابر حریف عربستانى، به هموار شدن راه صعود پرسپولیس کمک کرد.
حاال در شرایطى که لک سابقه 5 کلین شــیت در لیگ قهرمانان با پیراهن پرسپولیس را دارد، فصل 

جدید این مسابقات این بار در هندوستان آغاز خواهد شــد و دروازه بان پرسپولیس نیز فرصت دو 
رقمى کردن آمارش را دارد. لک در لیگ برتر 11 کلین شیت داشته و حاال در اتفاقى رویایى اگر 

بتواند در تمام بازى ها از دروازه پرسپولیس محافظت کند، شمار کلین شیت آسیایى اش با 
لیگ برتر برابرى خواهد کرد. 

او که البته مثل تمام بازیکنان و هواداران پرسپولیس دلهره نتایج تست 
کرونا را دارد، در این فصل جزو خریدهایى بوده که بیشــترین تعداد 

بازى را انجام داده و تنها در یک بازى رسمى غایب بوده و اکنون 
نیز اولویت اول کادرفنى براى پســت دروازه بانى محســوب 

مى شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان از عملکرد فوالد خوزستان در پلى آف لیگ قهرمانان آسیا تجلیل کرد.
تیم فوتبال فوالد خوزستان موفق شد در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا با 4 گل از سد العین امارات عبور کند.

محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با انتشار نامه اى خطاب به ســعید آذرى، مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان 
و جواد نکونام ســرمربى تیم فوالد از عملکرد آنها در این رقابت ها تجلیل کرد و نوشــت: غریو غیرتمندانه فوالدمردان آن باشگاه، تحت 
اندیشه هاى راهبردى مدیریتى و فنى و ورزشى شما بزرگواران، افتخارى با شکوه را در سرزمینى دیگر براى ایران اسالمى، خوزستان سرافراز 

و آن باشگاه محترم آفرید. 
به نمایندگى از خانواده بزرگ باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بر همت دلیرانه فرزندان دلیرمان در قالب بازیکنان شایسته، کادر فنى پرتالش و 

مدیران ارزنده، درود و موفقیت صعود به مرحله گروهى جام باشگاه هاى آسیا را صمیمانه تبریک و تهنیت مى گویم.

تمجید 
محمدرضا ساکت 
از تیم 
فوالد خوزستان

خ
درخشید. در آن بازى
و با بسته نگه داشتن
حاال در شرایطىکه
جدید این مسابقات
رقمى کردن آمارش
بتواند در تمام بازى
لیگ برتر برابرى
ت او که البته مثل
کرونا را دارد، در
انجام داد بازى را
نیز اولویت اول

مى شود.

حامد لک در اندیشه ششمین 
کلین شیت آسیایى

شانس قهرمانى پورتو 
با طارمى چقدر است؟
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تحدید حدود اختصاصى 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین ساده پالك  شماره 2516فرعى واقع در دهق 
4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام دولت جمهورى اسالمى ایران 
وزارت آموزش و پرورش در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1400/02/30 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 

ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
  ناظمــى تاریــخ انتشــار: 1400/01/24 -   1121148/ م الف   سرپرســت اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت - محمد على/1/123     

تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  مشجرپالك  شــماره 1423  فرعى واقع در 
علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاصغرى عزیزى 
فرزند قدرت اهللا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1400/02/30 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 

تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
 تاریخ انتشــار: ســه شــنبه  1400/01/24  -   1120762/ م الف   سرپرست اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت - محمد على ناظمى/1/125           

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششدانگ یک قطعه پالك  شماره 1059 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى جواد محمد بیگى   فرزند کرمعلى 
و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1400/02/16 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  

مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشــار: 1400/01/24  -   1120767/ م الف    سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك 

بخش مهردشت - محمد على ناظمى/1/126          

تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك  شماره 2545  فرعى واقع در دهق چهار 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احســان صالحى و غیره  
فرزند محمد على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1400/02/30 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 

تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
 تاریخ انتشار: 1400/01/24  -   1120779/ م الف  سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت - محمد على ناظمى/1/127 

جزیره کیش همگام با سایر نقاط کشور در حالى بعد از ایام 
نوروز رخت قرمز به تن کرد و مات کرونا شد که طى مسیر 

زرد تا سرخ رنگ آن تنها چند روز طول کشید.
نزدیک به 100 هزار مسافر با کم توجهى به هشدارهاى 
ســتاد ملى مبارزه با کرونا در ایام تعطیالت نوروزى به 
مهمانى جزیره آمده بودند تا دســت میزبان را در حناى 

خود بگذارند.
براساس آمار ورود مسافر به جزیره کیش به علت شیوع 
ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها در نوروز امسال به 
نسبت نوروز 1398، 50 درصد کاهش داشت اما به گواه 
کارشناسان بهداشت شکست کرونا و قطع زنجیره انتقال 

آن نیازمند همکارى و مشارکت همه مردم است به طورى 
که سهل انگارى عده کمى در این خصوص نتیجه اى جز 

رنج بى حاصل براى جامعه نخواهد داشت.
20 روز ابتداى سال را کیش غرق در پذیرایى و مهمان 

نوازى بود تا اینکه به جمع پنج شــهر داراى بیشــترین 
شمار شناســایى موارد مثبت کرونا در استان هرمزگان 
پیوســت و قرار گیرى ایــن جزیــره در وضعیت قرمز 
شــیوع ویروس کرونا دلیــل تعطیلــى 10 روز تمامى 
مراکزتفریحى، گردشــگرى، کلوپ هــاى تفریحات 
دریایى، آژانس ها و فعالیت هاى مرتبط با گردشــگرى

 شد.

صندوق بین المللى پول با توجه به تهدید دورنماى بهبود 
اوضاع اقتصــادى در نتیجه باالرفتــن بدهى دولت هاى 
منطقه آســیاى غربى و مرکزى که بــه علت همه گیرى 
تشدید شده به این کشورها هشــدار داد که مهار نیازهاى 

مالى ضرورى است.
این نهاد وام دهنده مســتقر در واشــنگتن اعالم کرد که 
دورنماى اقتصادى این منطقه شــامل حدود 30 کشور از 
موریتانى تا قزاقستان که در ســه ماهه سوم سال گذشته 
(2020)، با کاهش اقدامات محدود کننده براى مهار ویروس 

کروناى تازه، شــاهد بهبود  اقتصادى بود،  همچنان بسیار 
نامشخص و نامطمئن است.

جهاد آزور میدر بخش آسیاى غربى و میانه این نهاد پولى 
جهان مستقر در واشــنگتن به رویترز گفت: با اینکه بهبود 
اقتصادى آغاز شده، اما مسیر آن ناهموار و بى ثبات است. 
علت نامشــخص بودن دورنماى این منطقه، ادامه حضور 
عوامل بازمانــده از دوره پیش از کوویــد 19 به ویژه براى 

کشورهایى است که  سطح باالى بدهى دارند.
صندوق بین المللى پول افزود: سطوح تولید ناخالص داخلى 
سال آینده (2022) کشورهاى نفت خیز حوزه خلیج فارس، 
قزاقستان و مغرب با واکسیناســیون زودهنگام به میزان 
2019 خواهد رسید، اما انتظار مى رود بهبود وضع و رسیدن 

دیگر کشورهاى این منطقه یک سال بیشتر طول بکشد.

کیش
 ماِت کرونا

افزایش بدهى کشورهاى 
کرونا زده آسیایى

کروناى قبلى نجیب بود!
   ایسنا | یک متخصص بیماریهاى عفونى گفت: 
کروناى معمولى در مقایسـه با این کروناى انگلیسى 
هم نجیب بود و هم آرام و این ویروس جدید سرکش 
موج هاى خانوادگى ابتـال به راه انداخته اسـت. دکتر 
فیض ا... منصورى گفـت: نمى دانیم چطـور مردم را 
نسـبت به خطر این ویـروس جدیـد آگاه کنیم، فقط 
مانـده بیاییم قسـم بخوریـم که بخـدا ایـن ویروس 

خطرناك است.

شکایت کرونایى
   ایسنا | رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز از شکایت 
این مرکز از شهردارى اهواز بابت فعالیت پارك شهربازى 
در شـرایط قرمز کرونایى خبر داد. امرالـه مردانى اظهار 
کرد: پارك شـهربازى پاداد اهواز در شـرایط قرمز کرونا 
باز بوده و مصوبات ستاد استانى مدیریت کرونا را رعایت 

نکرده است.

تأثیر  کرونا بر آموزش عالى 
   ایسـنا | بررسى هاى یک مطالعه در تهران نشان 
داد که همه گیرى کرونا تاثیرات متنوع و عمیقى در چهار 
حوزه آمـوزش، پژوهش، خدمـات اجتماعى دانشـگاه 
و حکم رانـى دانشـگاه داشـته اسـت. از نظـر خبرگان 
شـرکت کننده در این مطالعه؛ فعالیت هاى آموزشى در 
پنج بعد «بین المللى و جهانى شـدن»، «بومى و محلى 
شـدن»، «تحول دیجیتال»، «نابرابرى در دسترسـى 
به آمـوزش عالـى» و «کیفیـت آموزش» دسـتخوش 

تغییر شده اند.

14 بیمارستان خاص

 کرونایى ها 
   فـارس | معاون بهداشـت علوم پزشـکى شـیراز 

گفت: با توجه به افزایش روند بسترى بیماران کرونایى 
14 بیمارستان دولتى و خصوصى شیراز به این موضوع 

اختصاص یافته است.  دکتر عبدالرسـول همتى با بیان 
اینکه در روزهـاى ابتدایى امسـال فقط دو بیمارسـتان 
اختصاصى بیماران کرونایى، تعداد اندکى بیمار کرونایى 
داشتند افزود: متأسـفانه اکنون با افزایش ناگهانى تعداد 
بیماران، تعداد بیمارستان هاى ویژه کرونایى در شیراز به 

14 بیمارستان رسیده است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات
 موسسه خدمات حفاظتى و مراقبتى نظم آفرین آریان به شماره ثبت 3009 و شناسه ملى 10260626679 به استناد 
نامه شــماره 1445/706/12/1/11 مورخ 1400/01/17 پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى استان اصفهان و 
مورخ صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه احسان اول 36 ، خیابان 
رکن الدوله شرقى ، پالك 391 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8157684114 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1121642)

آگهى تغییرات
شرکت کیمیا پلیمر آپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1830 و شناسه ملى 14006004145 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس مؤید زفره به شماره ملى 1291147731 به سمت رئیس هیات مدیره وفاطمه براتى 
قهریزجانى به شماره ملى 1091563128 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و امیر حسین موید زفره به شماره ملى 1273062612 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى وتعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشدمدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1122388)

آگهى تغییرات
شرکت دنا فوالد ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 1951 و شناسه ملى 14007158728 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسى و خدمات 
مدیریت آوند حسابداران رسمى به شناسه ملى 10100588054 به سمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى کاریزى به 
شماره ملى 0075082322 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. - تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1122394)

آگهى تغییرات
شرکت پروفیل رازى اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1501 و شناسه ملى 10260648140 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسى و خدمات 
مدیریت آوا تدبیر تراز به شناسه ملى 14004287467و شایان طفالن آب به کدملى 1271942127بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 98 به 
تصویب رسید .روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1122396)

آگهى تغییرات
 شرکت کیمیا پلیمر آپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1830 و شناسه ملى 14006004145 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 

عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : عباس مؤید زفره به شماره ملى 1291147731 و فاطمه براتى 
قهریزجانى به شماره ملى 1091563128 و امیر حسین موید زفره به شــماره ملى 1273062612 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند مهدى شریفى فر به شماره ملى 1288059698 به سمت بازرس اصلى و ایمان صفرزاده زفره به کد 
ملى 1282736752 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1122392)

آگهى تغییرات
 شرکت سفیر فوالد صفاهان سهامى خاص به شماره ثبت 1659 و شناسه ملى 14004360449 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 

مورخ 1400/01/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمعلى اکبرى به کدملى 1111020442و روح اله جمشیدى به کدملى 1111197210و 
بهنام رضائى به کدملــى 1111151954بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. مســعود رضائى به 
کدملى1112026053وابراهیم عسگرى هویه به کدملى 1111038211بترتیب 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1122395)

کوویــد-19 مــى توانــد از طریق تماس مســتقیم، 
غیرمستقیم یا نزدیک با افراد آلوده و به واسطه  ترشحات 
آلوده مانند بزاق و ترشحات تنفسى و یا قطرات تنفسى 
آنها که در صورت سرفه، عطسه و صحبت کردن از بدن 
خارج مى شود، منتقل شود. حال این سوال ممکن است 
مطرح شــود، اگر در یک آپارتمان فردى به کووید-19 

مبتال شود احتمال ابتالى همسایگان چقدر است؟
تماس نزدیک با فرد مبتال به کووید-19 زمانى است که 
کسى براى 15 دقیقه در فاصله 2 مترى یک فرد آلوده 
باشد یا از 2 روز قبل از شروع بیمارى تا زمان جدا شدن 
از بیمار کال به مدت 15 دقیقه (مثال سه دوره پنج دقیقه 
اى) در فاصله نزدیک بیمار باشد. تعریف دقیق "تماس 
نزدیک" دشوار است. با این حال، 15 دقیقه در فاصله 2 
مترى یا کمتر مى تواند به عنوان یک تعریف عملیاتى 

براى بررسى تماس استفاده شود.
مجاورت و میزان نزدیک شدن با فرد آلوده، مدت زمان 
مواجهه با او و احتمال تولید ذرات ریز تنفسى توسط فرد 
آلوده از جمله عوامل تاثیر گذار در انتشار ویروس کرونا 
مى باشــند. با این توصیف ها در مورد تماس نزدیک با 

فرد مبتال، اگر فردى در یک ساختمان یا آپارتمان تست 
کرونا ویروس مثبت داشته باشــد، وقتى همسایگان از 
مثبت شدن تست آگاه باشند با رعایت نکات بهداشتى 
مى توانند از بیمار شــدن خود جلوگیرى کنند. رعایت 
فاصله اجتماعى و اقدامات بهداشــتى از اهمیت زیادى 

برخوردار است.
امکان انتقــال ویروس کرونا از طریق هــوا به ویژه در 
مناطق بســته وجود دارد. توصیه مى شود هر زمان که 
فرد از خانه خود به محوطه مشترك ساختمان مى رود، 
از ماسک صورت کامًال متناسب با صورت خود استفاده 
کند. براى جلوگیرى از دست زدن به نرده هاى راه پله و 
درب اصلى ساختمان، بهتر است از دستکش هاى یکبار 

مصرف استفاده شود.
اقدامات فاصله اجتماعى باید به شــدت اجرا شــود و 
باید اطمینان حاصل شــود که بیش از دو نفر (متعلق به 
خانواده هاى مختلف) همزمان در آسانسور قرار نگیرند. 
در صورت امکان از آسانسور صرف نظر شده و هر زمان 
که ممکن است از راه پله اســتفاده شود. از تجمع بیشتر 
از 10 نفر در فضاهاى مشــترك مجتمع هاى مسکونى 

خوددارى شــده و در هرگونه جمعى، فاصله حداقل 2 
مترى بین افراد رعایت شود.

در شــواهد موجود احتمال ابتالى همسایگان در یک 
آپارتمان یا ســاختمان به صورت عدد یــا درصد بیان 
نشــده اســت اما مانند هر فضاى عمومى دیگرى، در 
صورت تماس نزدیک با فرد مبتال و عدم رعایت فاصله 

اجتماعى، احتمال ابتال افزایش مى یابد.
زندگى در یک ســاختمان در خانه هاى جداگانه دلیلى 
براى ابتال نیســت از این رو اگر در یک آپارتمان تماس 
نزدیکى با همسایگان وجود نداشته باشد، جاى نگرانى 
نیست. توصیه اصلى ســازمان ها و محققین بر مبناى 
رعایت فاصلــه اجتماعى (حداقل 2 متر) و اســتفاده از 
ماســک اســت. در صورتى که یکى از همسایگان به 
کووید-19 مبتال باشــد، الزم اســت به همه اعضاى 
ساختمان اطالع رسانى شود تا آنها خود را ملزم به رعایت 
فاصله اجتماعى کرده و به پروتکل هاى بهداشتى توجه 
بیشترى نمایند. ســطوح و فضاهاى مشــترك در هر 
ساختمان الزم است به طور مرتب ضدعفونى شده و از 
هرگونه تجمع در فضاهاى بسته مشترك خوددارى شود.

احتمال ابتال به کرونا در میان 
آپارتمان نشین ها چقدر است؟

عضو کمیته علمى ستاد ملى مقابله با کرونا و متخصص 
بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى گفت: ویروس کرونا 
انگلیسى ریه فرد بیمار را سه روزه درگیر مى کند اما این 

شامل همه بیماران نمى شود.
دکتر مسعود مردانى دوره نهفتگى کرونا بریتانیایى را 
سه تا 14 روز اعالم کرد و گفت: در اغلب موارد با ورود 
ویروس به بدن، عالئم بیمارى ظرف ســه تا پنج روز 

خود را نمایان مى کند.
وى با تاکید بر اینکه، کرونا انگلیسى معادالت درمانى 
را به هم زده است، افزود: ســرعت انتقال این ویروس 
به بدن فرد به ســرعت انجام مى شــود و در برخى از 
بیماران ســریع به ریه منتقل مى شود. این متخصص 
بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى بیان کرد: بنده بیمارى 
داشتم که سه روزه ریه اش درگیر ویروس شده است، لذا 
اگر از بین اعضاى خانواده چندین نفر دچار این بیمارى 

شده اند، باید احتمال بریتانیایى بودن این ویروس را داد. 
وى افزود: خیلى از کشــورها ممکن اســت امکانات 
تشخیص کروموزومى و ژنتیکى این ویروس را نداشته 
باشند اما خوشــبختانه در ایران توانایى شناسایى این 

ویروس با تست پى سى آر وجود دارد.
این متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمســیرى در 
خصوص اینکه آیا کسانى که کروناى چینى گرفته اند 
به کروناى انگلیسى نیز دچار مى شــوند یا خیر گفت: 
این افراد تا حدود زیادى دچار بیمارى کرونا نمى شوند 
چراکه آنتى بادى هاى محافظت کننده بر علیه کروناى 
چینى آنها را بر علیه کروناى انگلیسى محافظت مى کند. 
مردانى اظهار کرد: طبق آخرین اطالعات اعالم شده 
حداقل 6 ماه تا یک ســال ایمنى ایجاد خواهد کرد اما 
اینکه تا آخر عمر ایمنى ایجاد مى کند کسى نمى داند و 

هنوز مشخص نشده است.

کروناى انگلیسى 3 روزه ریه را درگیر مى کند

دانشــمندان دانشــگاه کالیفرنیا، در تحقیقى «حلقه 
گمشده» در درمان بیمارى کووید-19 را کشف کردند 
که مى تواند در افزایش روند بهبود بیمار بسیار موثر باشد. 
یک مقاله تحقیقاتى تازه منتشر شده، مشخص مى کند 
چه چیزى مى تواند «حلقه گمشده» در علت بهبودى 

برخى از بیماران کرونایى و یا مرگ سایرین باشد.
یک تیم متشکل از هشــت محقق دانشگاه کالیفرنیا 
اعالم کرد، یک نشانگر زیســتى پالسماى خون در 
بیماران کرونایى بسترى شــده در بیمارستان، نه تنها 

مى تواند شدت ســندرم دیسترس تنفسى 
بزرگســاالن (ARDS) را پیش بینى کند، 
بلکه تحقیقات بیشتر ممکن است منجر به 

مهار پیشرفت شود.
محققان در درجــه اول دریافتند که چهار 
ترکیب در خون بیمــاران کرونایى، ارتباط 
زیادى با این بیمارى دارد. طبق مرکز ملى 
اطالعات بیوتکنولوژى، ARDS، با تجمع 
مایعات در ریه ها، دومین علت اصلى مرگ 
در بیماران کوویــد-19 در کنار ذات الریه 

ویروسى است.
سیندى مک رینولدز، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: 
نتایج مختلف از عفونت هاى ناشــى از ویروس کرونا 
از نظر سالمت انسان وحشــتناك، اما از نظر تحقیق 
جذاب است. داده هاى ما یک سرنخ مهم براى کمک 
به تعیین میزان تاثیر کووید-19 فراهم مى کند. در ابتدا 
ما بر روى پاسخ ایمنى و مشخصات سیتوکین به عنوان 

عوامل مهم در شدت تمرکز کردیم، اما با توجه به آنچه 
اکنون از مطالعه خود و دیگران در این زمینه مى دانیم، 
واسطه هاى چربى ممکن اســت حلقه گمشده براى 
پاسخ دادن به سواالتى از قبیل اینکه چرا بعضى افراد 
بدون عالمت هستند و برخى دیگر جان مى بازندیا چرا 
برخى از بیمارى ها به سرعت برطرف مى شوند در حالى 

بیماران کرونایى تا مدت ها رنج مى برند باشد.
هموك محقق دیگر این مطالعه مى گوید: فرضیه مطرح 
شده در این مقاله این است که از آنجا که لکوتوکسین ها 

با بیمارى جدى و مرگ در انسان و سگ همراه بوده و 
عالئم آن مربوط به سندرم دیسترس تنفسى بزرگساالن 
است، این ترکیبات نشانگر هاى زیستى درگیرى ریوى 
در کووید-19 هستند. ما همچنین فکر مى کنیم تبدیل 
لوکوتوکسین به لکوتوکسین سمى دیول است که باعث 
ادم ریوى و دور عروقى مى شود و این مى تواند منجر به 

عوارض تنفسى شود.

کشف «حلقه گمشده» در درمان کرونا
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کودکان و نوجوانان دنیاى لطیف و با احساسى دارند! 
دنیایى که در آن نقش احساسات بر منطق و تعقل 
نتخاب بسیارى چیزها و نیازها بر  برترى داشته و ا
اساس احساسات و هیجانات دوره کودکى و نوجوانى 
است. در نتیجه چنین ویژگى در کودکان و نوجوانان 
است که انتخاب دوستان از سوى این دو گروه سنى 
همواره با مخاطرات و فراز و نشیب هایى روبرو بوده 
است. براى بررسى این موضوع و چگونگى انتخاب 
دوست توسط کودکان و نوجوانان با  بهمن حورى زاد، 
عضو هیأت علمى دانشگاه کسرا و مشاور خانواده به 

گفت وگونشستیم. 
آقاى دکتر! کودکان چگونه دوست 
خود را انتخاب مى کنند؟ به عبارت 
بهتر براى ایجاد رابطه دوستى چه 

ویژگى هایى را در نظر دارند؟
مى دانیم که مهارت هاى اجتماعى و سواد ارتباطى 
کودکان نقش مهمى در سالمت روان کودکان دارد. 
در مراحل اولیه ویژگى هاى دوست در دوران کودکى، 
عینى و قابل مشاهده هستند؛ البته بعدها درونى و روانى 
مى شوند. کودکان در مرحله اول، هم بازى مى خواهند، 
وقتى چهره شاد ببینند به طرف او مى روند، وقتى 
اشتراکى در عالیق و احساسات ببینند و اشتراکى در 

عالیق ببینند، دوستى شکل مى گیرد.
چه تفاوتى در دوست یابى کودکان 
دبستانى و پیش دبستانى وجود دارد؟

، روابط دوستى کودکان  به  خاطر همین ویژگى ها

دبستانى بیشتر انتخابى هستند؛ در حالى که کودکان 
پیش دبستانى مى گویند تعداد زیادى دوست دارند، 
کودکان در 8 یا 9 سالگى فقط تعداد اندکى دوست 
خوب را نام مى برند.دختران  بیشتر از پسران صمیمیت 
مى طلبند و در روابط دوستى خود منحصر به فرد 
هستند. کودکان احتماًال براى رشد حمایت رابطه 
دوستى، همدم هایى را انتخاب مى کنند که به خودشان 
شباهت داشته باشند اما فرصت هاى برقرار کردن رابطه

 دوستى که توسط محیط کودکان مثل بازى هاى 
کودکانه، فراهم مى شوند نیز بر انتخاب هاى آنها تأثیر 

مى گذارند.
کودکان دوستان خیالى هم دارند؟

بله، خیلى از کودکان دوست خیالى  مانند انسان،حیوان، 
شخصیت کارتونى،اسباب بازى ها و... دارند؛  چراکه به 
حرف هاى کودك گوش مى دهند، با او بازى مى کنند و 
تبعیت کرده و حمایت مى کنند؛کارهایى را که کودك 
نمى تواند انجام دهد، انجام مى دهند. اشتباهات را به 

روى او نمى آورند و قضاوت نمى کنند.
این الگوى خوبى براى آموزش مهارت هاى دوست 
یابى است؛ چراکه ریسک پذیرى که نتیجه قبول اشتباه 
در فرایند یادگیرى است را به کودك مى آموزد و آنگاه 
کودك اعتماد بنفس باالیى کسب کرده و این مهارت 

در دوست یابى موفق، به او کمک خواهدکرد.
والدین با دوست هاى خیالى کودکان 

چه برخوردى مى کنند؟
بهترین روش تایید دوست هاى خیالى همراهى با 

کودك است و سپس در مراحل رشد، باید این ارتباط 
با دوستان خیالى را با دوستان واقعى و تعدیل آن، 

جایگزین کنیم.
برقرارى  براى  والدین  فشار  آیا 
ارتباط با دیگران موثر و مفید است؟

فشار والدین در برقرارى ارتباط با دیگران خود عامل 
مخربى است که برخى از والدین برکودکان وارد  مى کنند؛ 
به عنوان مثال: به عمو یا خاله سالم کردى؟ کودکان 
حساس، ساکت، بى تفاوت، داراى روحیه تهاجمى، 
مغرور و.... در دوست یابى دچار مشکالت جدى خواهند 
شد؛ پس این آسیب ها را باید در خانواده و  مدرسه جدى 

گرفت و  به موقع آموزش داد و ر فع کرد.
در دوست یابى توسط فرزندان چه 
مهارت هایى را باید به آنها آموخت تا 

بعدا دچار مشکل نشوند؟
دوستى ها بر اساس ارزش هاى مشترك، سهیم بودن 
در اطالعات خصوصى، امیدها و رویاها و تحمل عیوب 
یکدیگر پایه ریزى مى شوند و این مسائل پایه هاى 
رفاقت هاى پایدار هستند. الزم است محدوه وحریم 
دوستى ها را به فرزندان خود بیاموزیم؛ چراکه عدم 
رعایت حریم خصوصى منجربه ناپایدارى دوستى 

خواهد شد.
 عدم رد وبدل کردن همه حرفها،درددل هایى که همه 
رازهاى خصوصى خود را بگویید،عدم رفت و آمدهاى 
زیاد به منزل یکدیگر؛ ازجمله مهارتهایى ضرورى در 

دوست یابى و پایدارى دوستى ها موثراست.

کودك، عاشق چه کودکى مى شود؟
شاید این موضوع برایتان ناخوشایند باشد ولى باید 
بدانید که بعضى از قسمت هاى بدن که سابقاً عادت 
به شست وشوى مداوم آن ها داشتید، واقعًا به این 
میزان شست وشو نیازى ندارند. اما این قسمت ها 

شامل چه مواردى مى شود؟
1. گوش ها

جرم گوش با جمــع آورى آلودگى هایى که وارد 
گوش مى شــوند و نیز با بیرون راندن این آلودگى 
به سمت خارج، گوش هاى شــما را تمیز و پاکیزه 

مى کنــد. گوش هاى خود را 
هنگام بیــرون آمدن از 
حمام با حوله پاك کنید 
و از داخل کردن گوش 

پاك کن یا انگشت به داخل 
آنها خوددارى نمایید، زیرا 

این امر مى تواند درنهایت 
منجــر به مشــکالت 
شــنوایى یــا عفونت 

گوش شود.

2. صورت

متخصصان پوست و زیبایى همواره توصیه مى کنند 
که صورت را دو بار در روز شست وشــو دهید، اما 
تمیز کردن عمیق صورت نباید بخشــى از برنامه 
روزانه شما باشد. الیه بردارى بیش از اندازه پوست 
مى تواند بســیار مضر باشــد، زیرا باعث خشک 
شدن چربى طبیعى پوست و ایجاد بثورات پوستى 

خواهد شد.
اســکراب صورت، یک یا دو بار در هفته و براى از 
بین بردن و زدودن پوست هاى مرده تجمع کرده 
روى صورت، کفایت مى کند و البته بسیار نیز توصیه 
شده اســت. الزم به یادآورى اســت که اسکراب 
فرآیندى است که طى آن به پاك سازى و اصطالحًا 

الیه بردارى از صورت پرداخته مى شود. 
به طور کلى اغلب اوقات پوســت هایى که چرب 
هستند، در قســمت هایى از صورت، آرنج، قوزك 
پا و زانو دچار تجمع پوســت هاى مرده روى هم 
مى شوند که استفاده از اسکراب، این پوسته ها را از 
بین برده و پوستى شفاف و لطیف حاصل خواهد 
شد. اسکراب خط هاى ســطحى ایجاد شده روى 

نیز از بین پوســت را 
مى برد.

3. روده
پاك ســازى بدن از طریق سم زدایى، اتالف وقت 
و هزینه است. بدن با عملکرد خود در کبد، کلیه ها 
و روده بزرگ، ســموم بدن را به طور طبیعى دفع و 
مجموعه بدن را پاکســازى مى کند. روده ها مملو 
از باکترى هاى سالم هستند که به پاکسازى بدن 
کمک مى کنند؛ در این میان محصوالت سم زدایى 
این قابلیت خطرناك را دارند که فلور طبیعى روده 
را مختل سازند و چه بسا که از بین ببرند. در عوض، 
به جاى دست کارى فلور روده، یک رژیم غذایى 
سرشــار از فیبر را انتخاب کنید تــا با تقویت 

کترى هاى  خوب، بــه بدن با
خویش سود 
و فایــده 

برسانید.

4. بینى
قرار دادن یا فروکــردن انگشــت در بینى باعث 

ایجاد خراش هایى کوچک و سطحى 
مى شود. در این شرایط میکروب ها 
از خون تغذیه مى کننــد. بنابراین 

با خاریدن و دســتکارى بینى، 
عمًال باعث تحریک فضاى 

داخلى این عضو حساس 
خواهید شد. اگر نیاز 

به تمیــز کردن 
بینــى دارید، 
داخــل یــک 

دستمال کاغذى 
اصطالحاً فین کنید. 

4 قسمت از بدن را 
هر روز نشویید!
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ى و وچ ى ش ر
د. در این شرایط میکروب ها
مى کننــد. بنابراین  تغذیه

دســتکارى بینى، دن و
عث تحریک فضاى 

ین عضو حساس 
 شد. اگر نیاز 

ـز کردن 
 دارید، 
ل یــک 

ل کاغذى 
حاً فین کنید. 

بســته بندى آب معدنى برخالف تصور بیشــتر ما تا 
زمان مشخصى قابل استفاده است. جالب است بدانید 
نکته اى که براى مصرف آب معدنى نگران کننده است، 

پالستیکى است که آب را با آن بسته بندى مى کنند.
معموًال پلى اتیلن ترفتاالت (PET) براى بطرى هاى 
آب معدنــى کوچک و بــزرگ و پلى اتیلن ســنگین 
(HDPE) براى بطرى هاى آب سردکن به کار مى رود 

و با پایان انقضاى آب معدنى یا قرارگیرى بسته بندى 
در معرض حرارت و نور خورشــید و گرماى ماشین یا 

کامیون هاى حمل بار، این پالستیک ها به درون آب 
نشــت مى کند. به این ترتیب، سم درون این 
پالستیک ها وارد آب مى شود. این اتفاق نه 
تنها روى مزه  آب اثر مى گذارد بلکه مى تواند 

صدمات جدى به سالمت بدن وارد کند.
سم ها سیســتم غدد درون ریز بدن 

را مختــل مى کنــد، این ســموم 
باعث ایجاد مشــکالت بارورى، 
سرطان هاى مختلف، مشکالت 
عصب شناختى و وارد شدن صدمه 

به دستگاه ایمنى بدن مى شود.
بســیارى از تولیدکننــدگان آب 
معدنــى یــک تاریــخ انقضاى 
اســتاندارد دو ســاله روى بطرى 
مى زنند. اما حقیقت آن اســت که 
هیــچ روش قطعى وجــود ندارد 
که بتواند تعیین کنــد دقیقًا از چه 
زمانى آب درون بطرى دیگر قابل 
نوشیدن نیست. با این حال، بدیهى 

اســت که هر چه بطرى 

مدت زمان بیشترى دست به دست شود، احتمال این که 
در معرض حرارت قرار بگیرد یا به طور کلى کیفیت آن 

شروع به کم شدن کند، بیشتر مى شود.
میکروپالستیک ها ذرات بسیار کوچکى هستند که از 
ظروف پالستیکى به آب و ماده غذایى انتقال مى یابند. 
استفاده از این بطرى ها براى بار اول احتماال بى خطر 
است، اما این ظروف براى استفاده مکرر تهیه نشده اند.
بهتر است از اســتفاده مجدد بطرى هاى پالستیکى 
آب معدنى و نوشــیدنى ها به ویژه بطــرى هایى که 
دچار آسیب دیدگى (خراشیدگى و خرده شدگى) 
هستند خوددارى شود؛ چرا که میزان انتقال 
مواد سمى از بطرى هاى آسیب دیده بیشتر 
است. با این حال بســیارى از خراش ها در 
حد میکروســکوپى بوده و با چشم قابل 

مشاهده نیست.
همچنین الزم اســت از گرم کردن 
ظروف پالســتیکى و پر کردن با 
مواد غذایى با دمــاى باال مثل آب 
جوش و یا نوشــیدنى  هاى داغ و 
همچنین نگهــدارى در مجاورت 
نور مســتقیم خورشــید خوددارى 
کنیم؛ زیــرا افزایش دمــا و تابش 
اشــعه فرابنفش ریسک مهاجرت 
میکروپالستیک ها به ماده غذایى 

را افزایش مى دهد.

همراه آب معدنى پالستیک نخورید

حتما تابه حال با کسانى برخورد داشته اید که به محض 
ناراحت و عصبى شدن، دچار معده درد مى شوند. به این 
بیمارى معده درد عصبى مى گویند که درصورت ابتال 
به آن، مى تواند مشکالت زیادى را براى فرد ایجاد کند. 
اگر گرفتار غم، اندوه، نگرانى و اضطراب شــده باشید 
احتماال مى دانید که معده درد عصبى چیســت. معده 
درد عصبى یکى از نمونه هایى است که نشان مى دهد 
چگونه احساسات فرد مى تواند بر بدن او تأثیر بگذارد. 
پزشک ممکن اســت در صورت مشــاهده عالئمى 
مانند تهوع یــا نفخ، که به هرگونه بیمارى گوارشــى 
ربطى ندارد، به معده عصبى شــک کند. درمان معده 
درد عصبى اغلب شــامل تکنیک هایى براى کاهش 

اضطراب، استرس و تنش است.
بســیارى از اوقات عالئم معده درد عصبى شــباهت 
زیادى با مشکالت گوارشى با منشــا جسمانى دارد؛ 
به همین دلیل قبل از هر نوع درمان روانشــناختى از 
سالمت جســمانى خود اطمینان حاصل نمایید. براى 
مثال سندروم روده تحریک پذیر یکى از بیمارى هایى 
است که عالئم آن شباهت بسیار زیادى با نشانه هاى 
معده درد عصبى دارد، برخى از عالئم معده درد عصبى 
عبارت است از: نفخ معده، تاخیر در تخلیه معده، حالت 
تهوع، اســهال و دل پیچه، ناتوانــى در غذا خوردن، 
احساس التهاب، لرزش و ارتعاش در معده و احساس 

سوزش معده.

مهم ترین و اولین عامل در بروز مشــکالت گوارشى 
عصبى تنش و استرس اســت که اغلب با تهوع و نفخ 
معده همراه مى شود. شدت نشــانه هاى این عارضه 
مى تواند سطحى یا شدید باشد. معده درد نشان دهنده 
استرس بسیار زیاد اســت که به دالیل مختلف مانند 
مشــکالت مالى، خانوادگى، طالق، سوگ یا بیمارى 
مزمن و... بروز پیدا مى کند. استرس منشا بروز بسیارى 

از اختالالت عصبى شناختى نیز است. 
به واســطه اســترس، هورمون اپى نفرین در بدنتان 
آزاد مى شود در نتیجه سیگنال هایى به معده فرستاده 
مى شود که طى آن بیشتر از حد معمول اسید معده تولید 
مى کند. نتیجتا عملکرد دســتگاه گوارش تحت تاثیر 

قرار مى گیرد.
بدن انسان متناسب با احساسات، واکنش هاى متفاوتى 
از خود نشــان مى دهد. به عنوان مثال وقتى عصبى 
مى شوید تپش قلبتان بیشــتر مى شود، آدرنالین خون 
افزایش پیدا مى کند و همزمان سیســتم گوارش تان 
دچار تغییراتى مى شود. اضطراب و تنش مداوم باعث 
ترشــح هورمون هاى اســترس در بدن تان مى شود، 
هم زمان تغییرات فیزیولوژى خاصــى در بدن ایجاد 
مى شود. استرس هضم غذا را مشکل مى سازد و باعث 
انقباض عضله هاى معده مى شــود در نتیجه احساس 
ناخوشــایندى را تجربه مى کنید که همان معده درد 

عصبى است.

عالئمى که مى گویند معده تان عصبى شده است

خوردن ترشى شور راهى براى مقابله با کروناست!
مطالعات جدید نشان مى دهد که سبزیجات 
تخمیر شده مانند کلم ســبز و گل کلم تخمیر 
شده مى تواند سیستم ایمنى بدن را افزایش 
داده و راهى براى مقابله با کرونا باشد، ترشى 
شور که داراى ســبزیجات تخمیر شده است 
براى محافظت در مقابل کرونا و عفونت مفید 

است.
«آنتونى هابسون» دانشــمند بالنى دستگاه 
گوارش انگلستان در این خصوص، اظهار کرد: 
روده ما بزرگ ترین اندام ایمنى بدن اســت و 
خط مقدم نبرد براى محافظــت از ما در برابر 
باکترى ها و ویروس هاست. براى محافظت از 
روده باید طیف متنوعى از غذاها را بخوریم از 
این رو سبزیجات و غذاهاى تخمیر شده غنى 

از باکترى  هاى پروبیوتیک هستند که سیستم 
ایمنى بدن را افزایش مى دهنــد و مى توانند 
در صورت ســالمت به خوبى با کرونا و دیگر 

بیمارى ها مبارزه کنند.
وى تاکید کرد: خوردن ماســت و شــیرهاى 
پروبیوتیک نیز در این زمینه کارســاز است. 
مطالعات نشان داده که افرادى که سبزیجات 
تخمیر شــده در منوى غذایى شان استفاده 
کردند کمتر با خطر مرگ ناشى از کرونا روبرو 
بوده اند. در کنار ســبزیجات تخمیر شــده 
راهکارهایى چون شستن دست ها، استفاده 
از ویتامین دى، خواب کافى، کاهش استرس 
و کاهش وزن مى تواند بــراى مقابله با کرونا 

مفید باشد.

با توجه به انواع مختلف ویتامین ها، مواد معدنى و مواد 
مغذى موجود در عناب، آن داراى بســیارى از مزایاى 
سالمتى است. برخى از مزایاى سالمت عناب عبارتند 
از: جلوگیرى از انواع مختلف سرطان، حفظ پوست سالم، 
پاك کردن خون، از بین بردن اســترس، جلوگیرى از 
اختالل خواب، بهبود قدرت سیستم ایمنى، حذف سموم 
از کبد، کمک به مدیریت وزن، بهبود تراکم استخوان 

و سم زدایى بدن.
عناب حاوى مقدار زیادى از ویتامین و مواد معدنى است. 
بعضى از ویتامین هاى عناب شامل ویتامینA، ویتامین

C، فوالت، نیاسین، ریبوفالوین، تیامین، پیریدوکسین 
و پانتوتنیک اســید هســتند. عناب همچنین حاوى 
فیبر غذایى، سدیم و پتاسیم اســت که داراى مزایاى 
ســالمتى زیادى اســت. عناب همچنین داراى مواد 
معدنى مانند مس، کلسیم، فسفر، منیزیم، منگنز، روى و 

آهن است.
مصرف عناب به علت وجود خواص آرام بخش طبیعى، 
براى جلوگیرى از بى خوابى بسیار مفید است. مصرف 
عصاره عناب به طور منظم مى تواند ذهن شما را آرام 
کرده و خواب خوب را تقویت کند، بنابراین از بى خوابى 
جلوگیرى مى شود. مطالعات مى گویند کسانى که از 
انواع مختلف مسائل مربوط به استرس یا اختالل خواب 

رنج مى برند، مى توانند این میــوه را در رژیم غذایى 
روزانه خود براى جلوگیرى از بى نظمى خواب و مسائل 

مربوط به استرس اضافه کنند.
عناب بسیار غنى از آهن و فسفر است که براى گردش 

منظم خون در بدن بسیار مفید است.
آهن، فســفر و کلســیم مواد معدنى مهم براى حفظ 
استخوان قوى تر و سالم هستند. عناب حاوى هر سه 
ماده معدنى است که براى ســالمتى استخوان بسیار 
مفید است. همچنین کمک مى کند تا تراکم استخوانى 
بهتر شود و استخوان را قوى تر کرده و مانع بروز انواع 
مختلفى از مشــکالت مربوط به اســتخوان شود. به 
غیر از این عناب، همچنین داراى ویتامین C بســیار 
زیادى است که یک آنتى اکسیدان قوى براى مبارزه 
با رادیکال هاى آزاد مى باشد، ویتامین C همچنین به 
جذب کلسیم در بدن کمک مى کند. بنابراین براى حفظ 
استخوان هاى ســالم و قوى تر، ما باید این میوه هاى 
خوشــمزه را در رژیم غذایى روزانه خود به طور منظم 

مصرف کنیم.
بــا توجه به وجــود فیبر رژیمــى موجــود در عناب، 
مصــرف آن بــراى کنتــرل وزن بــدن بســیار 
مفید اســت زیــرا فیبــر به پر بــودن معــده کمک 
مى کند و مــا را از خــوردن دوباره و دوبــاره غذا باز 

مــى دارد، بنابرایــن ما غــذاى کمتــرى مصرف 
مى کنیم که باعث کاهش وزن مى شــود. به غیر از 
این، عناب بــه از بین بردن به موقــع مدفوع از معده 
کمک مى کند. بنابراین کسانى که داراى رژیم کاهش 
وزن هستند، باید این میوه ها را در رژیم غذایى روزانه 
خود به طور منظم براى به دست آوردن بهترین نتیجه 

اضافه کنند.
 A عناب متشکل از آنتى اکسیدان هایى مانند ویتامین
و ویتامین C به مقدار زیاد است که براى حفظ سالمتى 
سیستم ایمنى بسیار مفید است.  با توجه به وجود خواص 
آنکسیولیتیک یا آرام بخش در عناب، آن براى کاهش 
استرس و اضطراب بســیار مفید است. اگر از استرس 
رنج مى برید، مى توانید از روغن عصاره عناب استفاده 
کنید، ذهن شــما را آرام مى کند و شــما آرام و بدون 
اســترس خواهید بود. مطالعات مــى گویند مصرف 
عناب به طور منظم مى تواند اضطراب و اســترس را 

کاهش دهد.
مطالعات مى گویند که براى جلوگیرى از خطر ابتال به 
سرطان، ما باید به طور منظم آب عناب بخوریم. عناب 
به دلیل ویتامین C زیاد، براى حفظ سالمت پوست و 
جلوگیرى از انواع مختلفى از مشکالت مربوط به پوست 

بسیار مفید است. 

عناب 
داراى چه خواص 

و فوایدى 
براى بدن است

واد 
اى 
تند 

رنج مى برند، مى توانند این میــوه را در رژیم غذایى 
مسائل روزانه خود براى جلوگیرىاز بىنظمى خواب و

مربوط به استرس اضافه کنند.

مــى دارد، بنابرایــن ما غــذاى کمتــرى مص
مىکنیم که باعث کاهشوزن مى شــود. به غی
م این، عناب بــه از بین بردن به موقــع مدفوع از

دوست یابى و پایدارى دوستى ها موثراست.بهترین روش تایید دوست هاى خیالى همراهى با کان 
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رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان گفت: در برخى 
طرح هاى اخیر مجلس شوراى اسالمى در ارتباط با نهاد 
وکالت، اقتصاددانان به جاى حقوقدانان، آن هم با بهانه ى 
اشتغالزایى و از زاویه اقتصادى، در ارتباط با یکى از مهم 
ترین و سرنوشت سازترین نهادهاى حقوقى کشور، اقدام 

به تصمیم گیرى کرده اند.
لیال رئیســى در دیدار اعضاى هیئت مدیره این کانون 
با رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان، با بیان اینکه 
استقالل نهاد وکالت آن گونه که شایسته این نهاد باشد، 
حفظ نشده اظهار داشت: به دلیل هجمه هاى زیادى که 
علیه نهاد وکالت وارد شده و نیز به دنبال طرح ها و لوایح 
مختلفى که در مجلس پیگیرى مى شود، استقالل نهاد 
وکالت بســیار تحدید و تضعیف شده اســت ولى با این 
وجود، سال هاى بسیارى است که کانون هاى وکال و نیز 
خود وکال در راه اســتقالل نهاد مدنى خویش، همچنان 

پایمردى کرده اند.
وى افزود: چناتچه افرادى که دلســوز مردم و مملکت 
هستند، در قوه مقننه یا قوه قضائیه، با درایت عمل نکنند، 
چه بســا که وضعیت نهاد وکالت از وضعیت امروز خود، 

آسیب پذیرتر شود.
وى با اشــاره به برخى طرح هاى اخیر مجلس شوراى 

اسالمى درباره نهاد وکالت تصریح کرد: اقتصاددانان به 
جاى حقوقدانان، آن هم با بهانه اشــتغالزایى و از زاویه  
اقتصادى، بدون توجه به ویژگى ها و اقتضائات ذاتى نهاد 
وکالت، در ارتباط با یکى از مهم ترین و سرنوشت سازترین 
نهادهاى حقوقى کشور، اقدام به تصمیم گیرى کرده اند.

رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان با بیان اینکه 
استدالل برخى مدیران و تصمیم گیران براى مداخله در 
امور کانون هاى وکالى دادگسترى و حذف محدودیت 
سهمیه هاى پذیرش ســاالنه در آزمون وکالت، ایجاد 
اشتغال و کمک به رونق آن است اظهار داشت: در حالى 
که اکثر وکالى فعلى، غالبا با مشکالت معیشتى شدیدى 
روبرو بــوده و اکثر آنان قادر بــه پرداخت حق عضویت 
ساالنه ى خود به کانون نیستند، با افزودن جمع کثیرى به 
این تعداد، جز این که بر تعداد وکالى فاقد پرونده و بیکار 

افزوده شود، دستاورد دیگرى به دنبال نخواهد داشت.

برنامه اینترنتى ”همودو“ با محوریت آموزش سواد رسانه 
اى به نوجوانان، پنجشــنبه هاى هر هفته ساعت 21 در 

فضاى مجازى منتشر مى شود.
”همودو“ عنوان برنامه اینترنتى است که تالش مى کند 

از زبان نوجوانان به مسائل مهمى در حوزه سواد رسانه اى 
از جمله فیشینگ، کسب  و کارهاى اینترنتى، سایت هاى 

شرط بندى و فیک نیوزها بپردازد.
رئیس اداره فرهنگى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان تولید این برنامه را محصول فعالیت 
کانون هاى ”به وقت نوجوانى“ در خانه نوجوان دانست و 
اظهار داشت: آموزش فن بیان و مجرى گرى، فیلم، تئاتر، 
ادبیات و غیره از جمله دوره هاى آموزشى کانون هاى به 
وقت نوجوانى بود و براى اینکــه نوجوانان فعال در این 
کانون ها بتوانند خروجى کار خود را ببینند، تصمیم گرفتیم 
برنامه اى بسازیم که خود نوجوانان تولیدکننده آن بوده و به 
معناى واقعى در ساخت آن مشارکت کنند که تولید برنامه 

”همودو“ بر همین اساس شکل گرفت.
سیدصالح خشوعى افزود: جلسات پیش تولید این برنامه 
از حدود سه ماه پیش با حضور این نوجوانان برگزار شد و 
فصل نخست برنامه همودو در چهار قسمت به موضوع 

سواد رسانه اى اختصاص یافت.
وى ادامه داد: موضوع ســه قســمت اول این برنامه به 
فیشینگ، کسب  و کارهاى اینترنتى و سایت هاى شرط 
بندى اختصاص داشت که این قسمت ها منتشر شده و 
قسمت چهارم نیز پنجشنبه هفته جارى حوالى ساعت 21 

با موضوع فیک نیوزها منتشر خواهد شد.
 گفتنى است؛ عالقه مندان براى تماشاى برنامه اینترنتى 
”همودو“ مى توانند به صفحه این برنامه در اینستاگرام 

به نشانى (hamodow)، صفحه خانه نوجوان سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان به نشانى 
(khane_nojavan_esf) و آپــارات فرهنگســراى 

مجازى مراجعه کنند.

رئیس گروه فنى فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت 
فوالد مبارکه گفت: در سال 1399 مجموعاً بیش از 813 
هزار تن محصول گاززدایى مطابق سفارش تولید شده که 
نسبت به سال قبل رشد بیش از 75 درصدى را براى فوالد 

مبارکه رقم زد.
محمدعلى شفیعى خاطرنشان کرد: در ماه هاى خرداد ، آذر 
و اسفندماه سال 1399 بیشترین رکوردهاى تولید به ثبت 
رسید و در این میان، رکورد تولید اسفندماه به میزان 79,7 

هزار تن بیشترین رشد تولید بوده است.
وى با یادآورى اینکه تولید ســال 99 واحــد گاززدایى 
بیشترین میزان تولید ساالنه از زمان راه اندازى تاکنون 
بوده اســت، گفت:  گرید هــاى گاز زدایى کیفیت هاى 
ویژه اى هستند که در دسته هاى مقاوم به خوردگى هاى 
ســولفیدى، تنشــى و با انعطاف باال قرار مى گیرند و در 
خطوط لوله نفت و گاز و ورق هاى بدنه خودرو و کشش 

عمیق استفاده مى شوند.

بر اساس آمار وزارت صمت و بررسى دوازده شرکت بزرگ 
معدنى فلزى مانند فوالدهاى مبارکه، خوزستان، خراسان، 
شرکت مس،گل گهر، صنایع آلومینیم و ... از 524 میلیون 
دالر صرفه جویى در بخش بومى سازى،27 درصد آن به 
ذوب آهن اصفهان اختصاص یافته است که این دستاورد 
ارزشمند ثمره به بار نشستن زحمات نسل هاى مختلف 
ذوب آهن از بدو تاسیس این کارخانه مادر صنعتى تاکنون 

مى باشد.
معاون برنامه ریزى و توســعه ذوب آهن اصفهان ضمن 
بیان مطلب فوق گفت: این شرکت با تجهیز کارگاههاى 
ساخت، دفاتر فنى و مهندسى در ادوار مختلف مانند جنگ 
تحمیلى و هم اکنون در تحریم هاى ظالمانه دشــمن، 
خدمات ارزشمند قابل توجهى را به جامعه صنعتى کشور 

تقدیم کرده است. 
 مهدى نصر سیاســت هاى بومى ســازى این شرکت 

را در پنج محور تشــریح کرد و گفت: محــور اول،  تولید 
محصوالت جدید است که به دلیل تحریم ها،کشورمان 
در زمینه زیرساخت ها با چالش هایى مواجه شد، در این 
راستا ذوب آهن اصفهان با تولید انواع ریل هاى مترو،راه 
آهن، زبانه ســوزن و همچنین تیرآهن H، پروفیل هاى 
خاص معدن،انواع پروفیل هــا ى صنعتى، کالف هاى 
صنعتى بــراى تولید ابزارهــا و الکترود،نقش موثرى در 
تامین نیازهاى کشور ایفا کرده است و در این راستا در سال 
99 لوح زرین نوآورى محصول را بــراى تولید ریل زبانه 

سوزن به عنوان برترین محصول فوالدى ساخت داخل از 
دانشگاه صنعتى شریف دریافت نمود. 

این مقام مسئول از بومى سازى در حوزه پروژه ها  به عنوان 
دومین محور از سیاست هاى بومى سازى شرکت نام برد  و 
خاطر نشان کرد: این دیدگاه سنتى که پروژه از ابتدا تا انتها 
از خارج خریدارى شود، در ذوب آهن اصفهان جایگاهى 

ندارد و هم اکنون حداکثر ساخت تجهیزات پروژه ها در 
داخل کارخانه و یا داخل کشور انجام مى گیرد. به عنوان 
نمونه موفق و بارز، ریخته گرى بیلت و شمش یک میلیون 
و 200 هزار تنى اســت که با آخرین تکنولوژى روز دنیا 
تاسیس شد و از 1700 تن تجهیزات ریخته گرى، 1300 
تن آن در ذوب آهن و 4 شرکت در شهر اصفهان ساخته 
شده اســت و فقط 400 تن تجهیزات از خارج کشور وارد 
شد ،یعنى بیش از 75 درصد از تجهیزات پروژه در داخل 

ساخته شد.
نصر تصریح کرد : محور سوم بومى سازى قطعات است، 
این شرکت همان طور که اشاره شد حجم باالیى از قطعات 
مورد نیازش و همچنین صنعت فوالد را بومى سازى کرده 
است. یکى از جدیدترین قطعات براى ذوب آهن و صنعت 
کشور، بومى سازى دریچه کشــویى پاتیل فوالد بود که 
ساالنه در ذوب آهن 500 هزار یورو هزینه براى تامین این 

دریچه ها اختصاص مى یافت  که االن هر دریچه کشویى 
با یک سوم هزینه خرید از خارج در داخل ساخته میشود و 
تاکنون هر یک از این دریچه ها براى بیش از 1350 ذوب 
نیز در عمل تست شده ا ند. الزم به ذکر است که قبًال این 
دریچه هاى کشویى از کشورهاى چین و اتریش و سوئیس 
وارد مى شدند که  به علت تحریم هاى ظالمانه این مسیر 
مسدود شد و با بومى سازى آنها در ذوب آهن اصفهان با 

یک سوم هزینه، دیگر نیازى به واردات آنها نداریم.
وى ادامه داد : در ســال هاى اخیر ذوب آهن اصفهان با 
تاسیس شرکت هاى مهندســى و ساخت  گام بزرگى در 
مسیر بومى سازى برداشته است و هم ا کنون این شرکت 
ها منشا خدمات بسیار ارزنده اى نه تنها به ذوب آهن بلکه 

براى به کل صنعت کشور شدند. 
معاون برنامه ریزى و توسعه شــرکت بیان کرد : محور 
چهارم کمک به شــرکت هاى مهندسى و ساخت داخل 

اســت،   ذوب آهن با قبول ریســک معقول و در اختیار 
قرار دادن دانش فنى موجود در شــرکت تحت همکارى 
با شرکت هاى داخلى،بســیارى از شرکت هاى داخلى را 
در زمینه هاى بومى سازى و ساخت تجهیزاتى که از خارج 
وارد مى شدند یارى کرده است  تا توانمندى الزم را در این 
زمینه کسب نمایند که مى توان به پروژه ساخت کوره هاى 
پاتیلى بخش فوالدسازى اشــاره کرد که ساخت ترانس 
هاى آن در یک شرکت داخلى در حال پیگیرى  است و یا 
برخى قفسه هاى پیچیده نورد  که در شرکت هاى داخلى 

پیگیرى مى شود.
وى در خصوص محور پنجم گفــت : هدف داریم دانش 
فنى ایجاد شــده را توســعه و مدون کنیم تا در صورتى 
که امکان واردات قطعات و تجهیــزات در فرداى امروز 
تسهیل شد،توان رقابتى براى شرکت هاى داخلى وجود 

داشته باشد.

معاون برنامه ریزى و توسعه ذوب آهن تشریح کرد

5 محور سیاست هاى بومى سازى ذوب آهن اصفهان
مخابرات منطقه اصفهان موفق به کسب 
رتبه اول کشورى در ارزیابى معاونت امور 

مشتریان شد.
به گزارش روابــط عمومــى مخابرات 
منطقه اصفهان، طبــق گزارش معاونت 
راهبردى و توسعه کســب و کار شرکت 
مخابــرات ایــران و بر مبنــاى ارزیابى 
معاونــت هــاى ســتادى از مناطــق 
عملکرد مناطق مخابراتى در ســه ماهه 
ســوم ســال 1399، مخابرات اصفهان 
توانست با کســب باالترین امتیاز، رتبه 
نخست معاونت امور مشتریان را در بین

 استان هاى کشور کسب کند. 
این موفقیت در ســایه  ارائــه خدمات و 
ســرویس هاى بهینه و نیــل به اهداف 
و چشــم اندازهاى تعیین شــده از طرف 
شــرکت مخابرات ایران به دســت آمده 

است. 
گفتنى اســت رضایتمندى مشتریان از 
خدمات و سرویس هاى ارائه شده یکى از 
شاخصه هاى مهم در اهداف تعیین شده 
از سمت شرکت مخابرات ایران بوده و در 
مخابرات منطقه اصفهان نیز پایش مستمر 
رضایتمندى مشتریان به صورت ماهانه ، 
دوره اى و سالیانه در راستاى بهبود کیفیت 
خدمات و ســرویس ها در واحد تحلیل و 

سنجش مشتریان  صورت مى پذیرد.

درخشش 
مخابرات اصفهان 

در ارزیابى 
معاونت امور مشتریان

اقتصاددانان به جاى حقوقدانان براى کانون هاى وکال  تصمیم گیرى کرده اند

سواد رسانه اى را از «همودو» بیاموزید

تولید  800 هزار ُتن محصول گاززدایى در فوالد مبارکه


