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چگونه منظم باشیم؟دکلهاى 63 کیلوولت داخل شهر کاشان  تبدیل به کابل زمینى شدچه خبر از «مست عشق»؟!تغییر سبک زندگى یعنى  رو آوردن به فضاى مجازى بدهکارها به گوش باشند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سفر مجازى خارجى ها به ایران
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20 سال پس انداز کنید، 
واحد 60 مترى بخرید!

10 درصد اصفهانى ها 
کارت ملى نگرفتند

کشف گور خمرة اشکانى 
در تپه اشرف احتمال اعمال 

خاموشى هاى 
برنامه ریزى شده 

تقریباً مى توان گفت که زعفران، 
ارزشمندترین ادویه در دنیاست، زیرا 

هزینه کاشت و برداشت آن، مبلغ قابل 
توجهى است. این چاشنى که رشته مانند 

است از گل خاصى تهیه مى شود...

وزیر نیرو گفت: اگر مدیریت مصرف اعمال نشود، 
ناچار به خاموشى برنامه ریزى شده خواهیم شد.

رضا اردکانیان اظهار کرد: امسال شرایط متفاوت 
اســت؛ گرما زودتر شروع شــده و این گرما هم 
گرماى پایدارى است و این اثر چشمگیرى روى 

مصرف گذاشته است.
به گفته وزیر نیرو، چیزى حــدود 20 تا 21 هزار 
مگاوات تــوان موجــود صرف دســتگاه هاى 
سرمایشى مى شود و کرونا هم مزید بر علت است؛ 
به این معنا که به طور طبیعى خانه  نشینى موجب 

استفاده بیشتر از این وسایل شده است...
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بازخوانى بازخوانى 33 ماه مقاومت در برابر  ماه مقاومت در برابر 
حمله کرونا به اصفهانحمله کرونا به اصفهان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى تشریح کردمعاون درمان دانشگاه علوم پزشکى تشریح کرد
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از تخت جمشید تا میدان نقش جهان با یک کلیک

حال عمومى 
محمدعلى کشاورز 

بهتر است

بسته بودن مرزها بهانه است
حمید بوحمدان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
اعتقاد دارد، ســرمربى خارجى این تیم براى بازگشــت 
به ایران بســته بودن مرزها را بهانه کرده است. حمید 
بوحمــدان در گفتگویــى درباره آخریــن وضعیت تیم 
ذوب آهن و اینکه ســرمربى ذوبى ها قصد بازگشت به 

ایران را ندارد، گفت: ما هم شنیدیم که...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برگزارى نمازهاى 
جمعه  بعد از چهار 

ماه تعطیلى

احتمال کاهش تولید مرغ در اصفهان
3

فهماندن رابطه مشکالت اقتصادىفهماندن رابطه مشکالت اقتصادى
 و قرارداد «مارك ویلموتس» به تاج و  و قرارداد «مارك ویلموتس» به تاج و 

دوستان سخت استدوستان سخت است

شاید «آل پاچینو» شاید «آل پاچینو» 
بتواند...!بتواند...!

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده) به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
یکشنبه مورخ 1399/04/08 به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى امور برق منطقه دو اصفهان تحویل نمایند. به پیشنهادهایى 

که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122556- 031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهى بیشتر در 
مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122540 اداره مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* ارائه تأییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت به 
روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همزمان با ارزیابى (فشرده)

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

9914036

اصالح ساختار شبکه با کابل 
خودنگهداربهینه و ظرفیت سازى 
شبکه به همراه تعویض پایه هاى 

فرسوده فشار ضعیف و فشار متوسط 
در محدوده امور برق منطقه 2

1399/03/241399/03/291399/04/081399/04/101/284/000/000

روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 

www.nesfejahan.net
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ارزشمندترین ادویه 
دنیا با خواصى 

شگفت انگیز
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رئیس جمهور با انتقــاد از روش دولت آمریکا براى مبارزه 
با ویروس کرونا گفت: در زمینه مبــارزه با ویروس کرونا 
بدترین کشور ایالت متحده بوده، بدترین شیوه و بیشترین 
تلفات را هم داشته است. مردم خود را گرفتار کرده و نشان 
داده مدیریت الزم براى اداره این کشــور عظیم و بزرگ 

را ندارند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در جلسه هیئت 
دولت با اشاره به کرونا با بیان اینکه ما راهى نداریم جز 
اینکه ســبک زندگى را عوض کنیم، گفت: تا زمانى که 
این ویروس وجود دارد و دنیا به واکسن مطمئنى دست 
پیدا کنــد، راه دومى براى ما وجود ندارد. بازگشــایى ها 

باید به تدریج ادامه پیدا کنــد. در این هفته و هفته آینده 
بازگشایى هایى داریم اما بازگشایى ها باید قدم به قدم و 

با احتیاط انجام شود.
وى تأکید کرد: با این حال راه حل اصلى تغییر سبک زندگى 
است. در آداب و رسوم، مراسم، معاشرت ها و برخوردها همه 
جا باید مراعات کنیم و سبک زندگى را براى مدتى تغییر 

دهیم. ممکن است ماه ها خروج از این شرایط زمان ببرد.
روحانى گفت: مقصود من از مبارزه با کرونا فقط دســت 
ندادن و ماسک گذاشتن نیست؛ تغییر سبک زندگى این 
اســت که کارها و خدمات را از طریــق فضاى مجازى 

انجام دهیم.

وزیر نیرو گفت: اگر مدیریت مصرف اعمال نشود، ناچار 
به خاموشى برنامه ریزى شده خواهیم شد.

رضا اردکانیان اظهار کرد: امسال شرایط متفاوت است؛ 
گرما زودتر شروع شــده و این گرما هم گرماى پایدارى 

است و این اثر چشمگیرى روى مصرف گذاشته است.
به گفته وزیر نیرو، چیزى حــدود 20 تا 21 هزار مگاوات 
توان موجود صرف دســتگاه هاى سرمایشــى مى شود 
و کرونا هم مزید بر علت اســت؛ به این معنا که به طور 
طبیعى خانه  نشینى موجب استفاده بیشتر از این وسایل 

شده است.
وى افزود: پیش بینى ما این است با کمک مردم که اسم 

آن را مدیریت مصرف مى گذاریــم، پیک مصرف برق 
امســال به 58 هزار و 300 مگاوات برسد، یعنى آمادگى 
ما هم براى اینکه این مقدار را عرضه کنیم و خاموشــى 
نداشته باشیم، در این حد اســت؛ اگر مدیریت مصرف 
اعمال نشود، با این روند و با این گرما، پیک مصرف ما از 
60 هزار مگاوات هم تجاوز مى کند و ناچار به خاموشى 
برنامه ریزى شده خواهیم شد که ان شاءا... به این نقطه 

نخواهیم رسید.
اردکانیان تصریح کرد: حساســیت نداشتن خاموشى و 
قطعى برق به ویژه براى مناطق حساس، امسال به مراتب 

بیش از سال گذشته و سال هاى ماقبل آن است.

تغییر سبک زندگى یعنى
 رو آوردن به فضاى مجازى 

احتمال اعمال خاموشى هاى 
برنامه ریزى شده 

فقط نامشان مى ماند و بس
   ایلنا | رئیس هیئت مدیــره اتحادیه تعاونى 
صیادى هاى اســتان هرمزگان، گفت: 60 درصد 
آبزیان دریاهاى جنوب کشور با صید ترال از بین 
رفته اســت و جلوگیرى از ذخایر دریایى عالوه بر 
آموزش صیادان نیاز به تغییر شیوه هاى سنتى صید 
دارد. اسحاق تندرو ادامه داد: اگر این روند صید ادامه 
داشته باشد در آینده نه چندان دور صیادان سنتى 
ما از کار بیکار مى شوند و نسل بعدى ماهى را در 
دریا نخواهند دید و تنها عکس و نامى از آنها را در 

کتاب ها مشاهده خواهند کرد.

ورود پلیس 
به ماجراى «رایتل»

   میــزان | چندى پیش خبر لو رفتن اطالعات 
بیش از پنج میلیون کاربر رایتل در صد اخبار قرار 
گرفت. ظاهــراً این اطالعات که با هک شــدن 
دیتابیس رایتل در اختیار قرار گرفته، شامل اسم، 
کد ملى، شماره تلفن، آدرس و کد پستى مشترکان 
مى شود و در اینترنت براى فروش قرار گرفته است. 
سردار حســین رحیمى، رئیس پلیس پایتخت در 
این باره گفت: سرقت اطالعات برخى از کاربران 
رایتل تأیید شــده و ما با قاطعیت روى این پرونده 

کار مى کنیم.

نیم قرن طول مى کشد
   ایســنا | یک عضو هیئت علمى مؤسســه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به اهمیت 
جنگل ها گفت: در آتش سوزى هاى جنگلى عالوه 
بر نابودى گیاهان، بسیارى از موجودات زنده دیگر، 
اعم از جانــوران، میکروب ها،  قارچ ها و باکترى ها 
که همگى براى اکوسیستم ها مفید هستند، از بین 
مى روند. به گفته او بر اســاس مطالعات، بازیابى 
برخى از این گونه ها به حالت اولیه خود ممکن است 

نیم قرن طول بکشد.

کاهش رعایت پروتکل ها
   ایســنا | معاون مرکز ســالمت محیط و 
کار وزارت بهداشــت ضمن هشــدار نسبت به 
کاهش حدود 55 درصدى رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى مقابله با کرونا از سوى مردم و اصناف، 
از تعطیلى بیــش از 250هزار واحــد صنفى و 
صنعتى به این دلیل خبر داد و گفت: متأســفانه 
شرایط رعایت پروتکل ها در شهر تهران نسبت 
به سایر اســتان ها ناامیدکننده تر است و ناچار 
به برخوردهاى قضایى و حقوقــى با متخلفان 

هستیم.

افزایش حتمى حقوق 
  باشگاه خبرنگاران جوان | عضو هیئت 
امناى ســازمان تأمین اجتماعى دربــاره آخرین 
وضعیت افزایش حقــوق بازنشســتگان تأمین 
اجتماعى اظهار کرد: براى بازنشســتگان حداقل 
بگیر افزایش 26 درصدى را حتماً خواهیم داشت و 
دریافت حقوق  این افراد یک میلیون و 900 هزار 

تومان خواهند بود.

سرنوشت تلخ فوك خزرى 
   رکنا |فوك خزرى که در ســاحل بابلســر 
توســط نیرو هاى نجات غریــق تحویل یگان 
حفاظت محیط زیســت این شهرســتان شده 
بود، تلف شــد. زخم و جراحتى تازه پشت حیوان 
وجود داشت که احتماًال بر اثر برخورد جسم تیز 
مانندپره هاى قایق موتورى ایجاد شــده بود، اما 
علت نهایى مرگ حیوان، پس از کالبد شــکافى 
اعالم خواهد شــد. کلیه اقدامات تشخیصى از 
جمله سونو گرافى، رادیولوژى و اقدامات درمانى 
مانند تجویز آنتى بیوتیک بــر روى این حیوان 
مصدوم انجام شد، اما گسترش عفونت به خون، 

منجر به مرگ این گونه با ارزش شد.

درخواست روزنامه
 «جمهورى اسالمى»

  خبرآنالین | روزنامه «جمهورى اسالمى» با اشاره 
به محاکمه علنى معاون رئیس سابق قوه قضاییه نوشت: 
محاکمه اکبر طبرى، موجب شد افکار عمومى به سوى 
مطالبات مشابه سوق داده شود. محاکمه بعضى افراد از 
قبیل عیسى شریفى که یکسال زودتر از طبرى دستگیر 
شــده، یکى از این مطالبات اســت. آیا محاکمه علنى 
شــریفى که قائم مقام قالیباف در شهردارى تهران بود 

را هم خواهیم دید؟

هیچ اتهامى را قبول ندارم!
  باشــگاه خبرنگاران جوان | دومین جلســه 
رسیدگى به اتهامات اکبر طبرى، معاون اجرایى سابق 
حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، 
دیروز برگزار شد. در این جلسه، طبرى گفت: على رغم 
تالش یکساله نتوانســتند کوچک ترین بهانه و دست 
آویزى براى اتهامزنى مرتبط با شغل و سمت من ارائه 
کنند؛ 20 سال خدمت صادقانه به قوه قضاییه داشته ام. 
متهم طبرى گفت: اکثر این موارد و پرونده ها رسیدگى 
و مختومه شــده اند و مربوط به ده سال یا 15 سال قبل 
است. تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم 
و آقایانى که به عنوان متهم معرفى شدند، اتهاماتشان 

هیچ ارتباطى به من ندارد.

رمزگشایى 
روزنامه صداوسیما

  برترین ها | روزنامه «جام جم» با موضوع برکنارى 
جهانپور، سخنگوى سابق وزارت بهداشت واکنش نشان 
داد. این روزنامه نوشــت: حاال همه رسانه ها... بیشتر 
نگاهشان را معطوف به چرایى این جابه جایى و کشف 
دالیلش کرده اند اما حضور یکبــاره کیانوش جهانپور 
در سمت سخنگویى ستاد مقابله با کرونا هم به همین 
اندازه عجیب به نظر مى آمد، چرا که به گواه بســیارى 
از اطرافیانش او حتى در جلسات پر حرف و بحث هم، 
معروف بوده است به مأخوذ به حیایى و صرفه جویى در 
سخن، اینکه فردى با مختصات اینچنینى به یکباره در 
ساحت سخنگوى وزارت بهداشت و درمان آن هم در 
دوره عجیب فراگیرى کرونا ظهور مى کند به همان اندازه 

رفتنش عجیب است.

حسن خمینى
 وارد مى شود؟

  باشــگاه خبرنگاران جوان | حسین کنعانى 
مقدم، دبیــرکل حزب اصولگراى ســبز گفته: جریان 
اصالحات این تجربه ناموفق را داشــته که براى حفظ 
جناح سیاسى خود از نامزدى استفاده کنند که متعلق به 
خود آنها  نیست؛ آنها پاسخى براى هواداران خودشان 
ندارند که چگونه به کســى رأى دهند که با اصالحات 
دم خور نبوده است؛ در نتیجه به نظر مى رسد که اگر قرار 
است به صحنه بیایند با فردى شبیه به خاتمى نظیر سید 

حسن خمینى روى کار بیایند.

رویارویى وزیرانه!
  خبرآنالیــن | آخرین جلســه هفته سوم مجلس 
یازدهم درحالى به پایان رســید که محمد اســالمى 
وزیــر راه و شهرســازى حســن روحانــى مهمان 
بهارســتانى ها بود تا از آنچه در ایــن وزارتخانه رقم 
خــورده اســت اطالعاتــى در اختیــار نمایندگان 
قرار دهد. در میــان تذکرات و انتقاداتــى که مطرح 
مى شــد یکى از میکروفن هایى که براى بیان نقد باز 
شــد میکروفن على نیکزاد نماینــده اردبیل بود که 
سال ها پیش درست در جاى اسالمى در رداى وزارت 
راه و شهرســازى ایفاى نقش مى کــرد. او که پیش 
از این بارها در جلســات دولت در ســایه سعید جلیلى 
نقدهایش را بــه وزارت راه دولت روحانى مطرح کرده 
بود این بار از تریبون مجلس گفت: تعدادى از سئواالت 
ملى نمایندگان به اســالمى وزیر راه و شهرســازى 
دراختیار من اســت که باید آقاى وزیر نســبت به آنها

 پاسخ دهد.

خبرخوان

ایران به دالیل مختلــف خروج مهاجران بــه خارج از 
مرزهاى خود را در طول ســال ها تجربه کرده و یکى از 
مهمترین کشــورهاى مهاجرفرســت در دنیا محسوب 

مى شود. 
براساس آمارهاى بین المللى، تعداد تجمیعى کل مهاجران 
ایرانى ساکن در خارج از کشور با روندى افزایشى از اندکى 
کمتر از 691 هزار نفر در سال 1990 میالدى به بیش از 

2/7 میلیون نفر در سال 2019 رسیده است.
این آمار درحالى است که در آمارهاى دیگرى برآورد شده 

تعداد مهاجران ایرانى خارج از کشــور بین پنج تا شش 
میلیون نفر است. اما نکته دیگر اینکه اغلب کشورهاى 
مورد نظر مهاجران ایرانى جزو کشورهاى توسعه یافته و 
به ویژه عضو سازمان همکارى اقتصادى و توسعه هستند. 
به ترتیب کشورهاى آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا و سوئد 
بیشترین تعداد مهاجران ایرانى را در خود اسکان داده اند و 
جمعیت مهاجران ایرانى ساکن در پنج کشور مذکور بیش 
از 70 درصد جمعیت مهاجران ایرانى مقیم خارج از کشور 

را تشکیل مى دهند.

دادگاهى در آرژانتین اقدام به بازجویى و پذیرش شهادت 
یک طوطى کرد که هنگام قتل صاحبش، مکالمات رد و 

بدل شده را شنیده و آن را حفظ کرده بود.
ماجرا از این قرار است که زنى در بوئنوس آیرس، یکى از 
اتاق هاى منزل خود را به سه مرد اجاره داده بود اما توسط 
این افراد مورد تعرض قرار گرفت و بعد از آن کشته شد. 
تحقیقات پلیس نشان داد، دو مستأجر 51 و 62ساله این 
زن 46ساله را به قتل رسانده اند، در حالى که مستأجر سوم 

توانست دالیل قاطعى راجع به اینکه در زمان وقوع جنایت 
در مکان دیگرى حضور داشته به دادگاه ارائه کند.

یکى از همسایه هاى زن که جسد او را کشف کرد به پلیس 
گفت که هنگام ورود، طوطى اش جمله «چرا مرا مى زنید» 
را تکرار مى کرد و ظاهراً آخریــن کلماتى بود که این زن 

پیش از مرگ گفته و طوطى هم آن را حفظ کرده بود.
به گفته پلیس، عالوه بر آزمایش DNA، شهادت این 
طوطى نیز در دادگاه مالك احراز جرم قرار خواهد گرفت.

بعد از قتل دهشتناك «رومینا» به دست پدرش، یک نام 
بیش از همیشه سر زبان ها بود: «بهمن خاورى»؛ کسى 
که پدر رومینا مدعى است قتل دخترش و همه اتفاقات بعد 
و قبل این حادثه زیر سر اوســت. بهمن پسرى است که 
ظاهراً خواستگار رومینا بوده، با او فرار کرده و عکس هاى 

دو نفره شان سر از اینستاگرام درآورد.
روزنامه «شرق» در شــماره دیروز خود با این جوان 28 
ساله گفتگویى انجام داده که آن بخش از این گفتگو که 
به وضعیت خانوادگى بهمن خاورى و همچنین شخصیت 
خاص او پرداخته شده است حاوى نکات جدید و جالبى در 

این پرونده قتل ناموسى است.  
در مورد فــرارى دادن رومینا توضیح 

بده.

یک شــب که مى خواســتم او (رومینا) را فرارى دهم، 
نتوانســت فرار کند به همین دلیل قرار شــد تا فرداى 
آن روز فرار کنیم. پــس از اینکه خانــواده او (رومینا) 
خوابیدند، سر کوچه آنها ایستادم تا وسایل شخصى اش 
را جمع کنــد. در ابتدا او را به خانه پــدرم بردم و خواهر 
و مادرم او را دیدند. ســپس او را به خانه خواهر بزرگم

 در آستارا بردم.
کمى درباره خانواده خودت بگو؟

یکى از خواهرانم فرار کرده. برادرم که از خودم بزرگ تر 
است دخترى را فرارى داد و االن یک بچه دارد؛ پدرم نیز 

مادرم را فرارى داده بود.
محلى ها مى گویند گویا تو قبًال دختر 

دیگرى را نیز فرارى دادى.
بله چند سال قبل بود.

چند ایرانى خارج از کشور زندگى مى کنند؟

شهادت طوطى در دادگاه پذیرفته مى شود!خانواده اى که کالً در کار فرارى دادن دیگران هستند! 

تورهاى مجازى ایران، در دورانى که ســفر گردشگران 
خارجى به علت کووید-19 و تعلیق پروازها، متوقف شده 
است، به سفارت ســابق آمریکا در تهران، تخت جمشید 
در شیراز، شــهر تاریخى یزد و میدان امام(ره) اصفهان 

برگزار مى شود.
مهدى اشراقى، استاد دانشــگاه و مدیر آژانس مسافرتى 
که ایده تورهاى مجازى را در ایران به اجرا گذاشته است، 
گفت: وضعیت سفر گردشگران خارجى به ایران تقریبًا تا 
نیمه دوم سال گذشته خوب بود تا اینکه مجموع اتفاقات 
از جمله شیوع ویروس کرونا، باعث شد ورود گردشگران 
به ایران متوقف شود. با این حال دوران محدودیت هاى 
کرونا و قرنطینه فرصتى شد تا شــکل دیگرى از ارتباط 
با گردشــگران را تجربه کنیم. تصمیــم گرفتیم در چند 
سایت جهانى ایران تور مجازى اجرا کنیم. این تورها در 
کشورهاى دیگر اتفاقى مرسوم است، اما در ایران هنوز به 

موضوع آن پرداخته نشده است.
وى افزود: مقصد این تورها بیشــتر، آثــار و جاذبه هاى 
تاریخى است که ثبت جهانى شــده اند و شناخته شده تر 
هستند، مثل سفارت قدیم آمریکا و کاخ گلستان در تهران، 
میدان امام(ره) اصفهان، تخت جمشــید در شیراز، شهر 
یزد و دو تور آشپزى که طرفداران قابل توجهى دارد و با 
واکنش هاى مثبتى در صفحه هاى مجازى همراه است. 

او ادامه داد: تور مجازى ایران که به زبان انگلیســى اجرا 
مى شود، به زیرساخت فنى پیچیده اى نیاز ندارد، راهنما با 
استفاده از ابزار و تکنولوژى ساده اى، اطالعات و تصاویر 

را آنالین در اختیار گردشگر قرار مى دهد.
اشراقى درباره نحوه تبلیغ و معرفى تورهاى مجازى ایران، 
در شرایطى که ایران هنوز مقصدى شناخته شده نیست و 

درحالت عادى کمتر در اولویت سفر قرار مى گیرد، نخست 
این نکته را یادآور شد: بیشتر افرادى که قصد سفر به ایران 
را دارند و حــاال براى تور مجازى ابــراز تمایل کرده اند، 
گردشگران حرفه اى هستند که دستکم 50 تا 60 کشور 
را دیده اند و حاال به ایران فکر مى کننــد، اما به هر دلیل 
سفرشان کنسل شده است، آنها در حقیقت توریست هاى 

فرهنگى هستند که عالقه هاى مشخصى دارند.

وى در ادامه گفت: سعى کردیم با آنهایى که قصد داشتند 
به ایران سفر کنند اما به هر دلیل ناگزیر شدند سفرشان 
را کنسل کنند، ارتباط برقرار کنیم. ما این فرصت را براى 
آنها و حتى گروهى از گردشگرانى که قبًال به ایران سفر 
کرده  بودند و همچنان به دیدن ایران و دریافت اطالعات 
مایل اند، فراهم کردیم تا با هزینه اى اندك، حدود 14 یورو، 

حسى کلى از سفر به ایران را دریافت کنند.

اشــراقى زیرســاخت فنى را مهمترین مشکل تورهاى 
مجازى دانست و گفت: تا به حال دو تور مجازى اجرا شده 
که به گفته شرکت کنندگان، کیفیت تصاویر مطلوب نبوده 
است. با وجود این نقاط ضعف، گردشگرانى که در تورهاى 
قبلى شرکت کننده بودند براى حضور در تورهاى دیگر 
ابراز تمایل کرده اند، به هر حال این تورهاى مجازى براى 

ما و گردشگران عالقه مند به ایران، تجربه اى تازه است.

از تخت جمشید تا میدان نقش جهان با یک کلیک

سفر مجازى خارجى ها به ایران

آرمان کیانى

   سمیه حسنلو/ خبرگزارى ایسنا |

 HBO» مسئوالن ســرویس محتواى آنالین شــبکه
Max» در واکنــش به اعتراضــات وارده بــر محتواى 
نژادپرستانه فیلم کالسیک «بر باد رفته» این فیلم را به طور 

موقت از دسترس مخاطبان خود خارج کرد.
ســرویس محتواى آنالین شــبکه HBO روز سه شنبه، 

درام عاشقانه و کالســیک «بر باد رفته»، محصول سال 
1939 را از روى آرشیو خود حذف کرد. این موضوع یکى از 
آخرین واکنش هاى صنعت سرگرمى به موج برابرخواهى و 
ضدنژادپرستى در آمریکا بعد از قتل «جرج فلوید» به دست 

پلیس این کشور بوده است.
سخنگوى سرویس «HBO Max» در توضیح این ماجرا 
گفت: «بر باد رفته» محصول زمانه خویش و روایتگر برخى 
تعصبات و تبعیض هاى قومى و نژادى اســت که متأسفانه 
در جامعه آن زمان آمریکا امرى مرســوم بود. نمایش این 
تبعیض ها هم در آن زمان و هم االن امرى اشتباه است و ما 
احساس کردیم نگهداشتن این فیلم در آرشیو و نمایش آن 

بدون توضیح این موارد عملى غیر مسئوالنه است. او ادامه داد: 
این اثر زمانى به آرشیو بر خواهد گشت که توضیحات تاریخى 
و نکوهش محتواهاى ناپسند، همراه آن باشد. البته فیلم هایى 
از این دست به صورت کامل و دست نخورده، همانطور که 
ساخته شده اند عرضه مى شوند، چرا که اگر غیر از این باشد، 
بیانگر این ادعاست که این مشکالت و تبعیض ها گویى هرگز 
وجود نداشته اســت. ما اگر مى خواهیم آینده اى پر از عدل، 

انصاف داشته باشیم باید اول از تاریخ خود آگاه باشیم.
حذف این فیلم از آرشیو «HBO Max» بعد از آن صورت 
گرفت که «جان ریدلى»، فیلمنامه نویس «12 سال بردگى» 
با نگارش نامه اى سرگشاده در لس آنجلس «تایمز» خواستار 

پایین کشیده شدن «بر باد رفته» به دلیل تجلیل و ستایش از 
تبعیض هاى زمان جنگ داخلى آمریکا شد.

این فیلم هشت جایزه اسکار شــامل جایزه بهترین فیلم، 
بهترین بازیگــر زن، بهترین کارگــردان و بهترین بازیگر 
مکمل زن را دریافت کرد که این آخرى، اولین اسکار براى 

یک بازیگر سیاه پوست در تاریخ این مراسم بود.
«بر باد رفته» با نمایش در ســالن هاى ســینما با استقبال 
فوق العاده مخاطبان رو به رو شــد و فروشــى خیره کننده 
نزدیک به 400 میلیون دالر داشــت. این فیلم با احتساب 
میزان تــورم، همچنان پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینما 

محسوب مى شود.

اعتراض هاى آمریکا دامن «بر باد رفته» را هم گرفت

حق مسکن کارگران براى امسال اگرچه در صورت تصویب 
دولت، با افزایش 200 درصدى به 300 هزار تومان خواهد 
رسید اما با توجه به نرخ خرید و اجاره مسکن، این آیتم در 

فیش حقوقى بیشتر جنبه تزیینى دارد.
بر اساس اعالم دفتر برنامه ریزى و اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازى، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونى در 
منطقه 9 تهران به عنوان یکى از مناطق متوسط نشین، به 
طور میانگین 11 میلیون و 480 هزار تومان است که با پس 
انداز یکسال حقوق سه میلیون تومانى یک کارگر و بدون 
اینکه از این حقوق براى ســایر هزینه ها همچون خورد و 
خوراك، قبوض، حمل و نقل، هزینه هاى جارى و... استفاده 
شود، تقریباً مى توان 3 متر از یک واحد 60 مترى را خریدارى 
کرد و براى خرید کل خانــه در صورت ثابت ماندن تمامى 

قیمت ها، 20 سال زمان نیاز است.
در مورد ارزان ترین منطقه تهران نیز باید گفت در منطقه 18 

با میانگین قیمت هر متر هفت میلیون و 740 هزار تومان نیز 
با حق مسکن 300 هزار تومانى، با احتساب حقوق ماهانه 
ســه میلیون تومان، یک کارگر پس از یکسال پس انداز 
حقوق خود، تنها مى تواند تقریباً 8 متر از یک واحد 60 مترى 

را خریدارى کند.

20 سال پس انداز کنید، واحد 60 مترى بخرید!
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10 درصد اصفهانى ها 
کارت ملى نگرفتند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: سه میلیون 
و 700 هزار نفر از سال 93 تا کنون در این استان کارت 
ملى هوشمند دریافت کردند. حسین غفرانى با اشاره به 
جمعیت بالغ بر چهار میلیون نفرى استان افزود: کمتر از 
10 درصد مردم استان تاکنون براى دریافت کارت ملى 
هوشمند مراجعه نکردند. وى، کارت ملى نمونه قدیم را 
فاقد اعتبار دانسـت و گفت: افراد هیـچ گونه خدماتى با 

کارت ملى غیر هوشمند نمى توانند دریافت کنند.

کرونا به توت نفوذ مى کند؟
کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط اصفهان گفت: 
سم پاشى درختان نمى تواند ویروس کرونا را از بین ببرد، 
زیرا این سموم براى از بین بردن آفت ها به کار مى روند، 
نه ویروس ها و باکترى ها. شهرام احتشامى اظهار کرد: 
احتمال اینکه ویروس کرونا به باالى درخت توت رسیده 
و در میوه توت اثر کرده باشد، بسیار کم است، مگر اینکه 
توسـط باد، ویروس در هوا معلق شـده و خـودش را به 
باالى درخت برساند و در میوه توت اثر کند.  وى افزود: 
امکان دارد در زمان اسـتفاده از میوه توت افرادى که بر 
سـر یک ظرف جهت صرف توت نشسـته باشند، ناقل 
ویروس بوده یا پارچـه اى که توت بـر روى آن تکانده 

مى شود ممکن است آلوده به ویروس باشد.

همکارى اصفهان با یزد
غالمعلى سفید رئیس شوراى اسالمى شهر یزد گفت: 
با توجه به اینکه دفن پسماند آثار محیط زیستى مخربى 
خواهـد داشـت ضـرورت دارد هرچـه زودتـر کارخانه 
کمپوسـت یزد و مرکز پردازش پسـماند شـهردارى با 

همکارى شهردارى اصفهان راه اندازى شود. 

افزایش آمار حریق و حوادث 
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان از افزایش آمار حریق و حوادث در 
شـهر خبر داد و گفت: آمار حریق درخت و فضاى سـبز 
نیز در دومین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
26 درصد افزایش داشته اسـت. فرهاد کاوه آهنگران ، 
اظهار کرد: آمار حریق و آتش سوزى ها در شهر اصفهان 
اردیبهشـت ماه سال جارى به نسبت سـال گذشته 22 

درصد و آمار حوادث 9 درصد افزایش داشته است.

آغاز ساماندهى 
میدان امام حسین (ع)

محمد فیض، مدیرعامل سازمان نوسـازى و بهسازى 
شـهردارى اصفهان از آغاز عملیات سـاماندهى میدان 
امام حسین (ع) خبر داد و گفت: مدت اجراى این پروژه 
پنج ماه در نظر گرفته شـده و پیش بینى مى شود زودتر 

از موعد پایان یابد.

ارتباط مردمى مدیرکل 
ارتباط مردمى با مدیرکل کمیته امداد امام خمینى استان 
اصفهان از طریق سامانه تلفنى سامد فراهم شده است.. 
شـهروندان اصفهانى بـا شـماره گیرى 111 مى توانند 
از سـاعت 10 تا 12 شـنبه هر هفته به طور مسـتقیم با 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفتگو کنند.

کمبود جبران مى شود
رئیـس اتحادیـه فروشـندگان تلفـن همـراه اصفهان 
گفت:  اگر هفته آتى افزایش قیمت دالر نداشـته باشیم 
امکان کاهش قیمت تلفن همراه در بازار هست. حسن 
میرشمشیرى گفت: خبرها حکایت از سرعت پیدا کردن 
واردات دارد و فکـر مى کنـم تا هفته آینده کمبـود بازار 
برطـرف مى شـود. وى در خصوص عدم دسترسـى به 
برخى از مدل هاى تلفـن همـراه در بازارهاى اصفهان 
عنوان کرد: گوشـى هاى بـاالى 10 میلیـون تومان را 
همه فروشندگان نمى آورند و مشترى خاص دارد، دلیل 
دیگـرى که بعضـى از مدل هاى تلفـن همـراه در بازار 

نیست، میزان خرابى باالى آن هاست.

خبر

رئیس اداره روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان،  
ضمن تبریک هفته محیط زیست افزود: مخابرات منطقه 
اصفهان به عنوان یکى از استان هاى پیشرو،  از هشت 
سال  پیش فرآیند حذف قبض را در تمام شهرستان هاى 
خود  اجرایى نموده و در حال حاضر با کمترین مشکل در 

دریافت و پرداخت قبض مواجه است.
شــاهین ملک زاده عنــوان کرد: به منظور ســهولت 
دریافت کارکرد هزینه ها و پرداخت قبض تلفن ثابت به 
مشترکین توصیه مى گردد تا چنانچه مشترکى در طى 
سنوات گذشته تا کنون شماره همراه خود را به مخابرات  
اعالم نکرده  و یا به هر دلیلى شماره همراه وارد شده خود 

را تغییر داده است ، مى توانند با تماس با شماره 36060 
و یا مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطى  جهت ثبت شماره 

همراه خود اقدام نمایند . 
ملک زاده افــزود بخش عمــده اى از صرفه جویى در 
هزینه هاى حذف قبض کاغذى در جهت توســعه زیر 
ســاخت ها و  فضاى دیجیتال صرف شــده است. وى 
راههاى ارتباطى بــراى آگاهى از هزینــه  و پرداخت 
قبض تلفن ثابت  را به این شــرح اعالم کرد: تماس با 
سامانه تلفنى2000 ، استفاده از کد دستورى 2020#* 
( تلفن همراه )، سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس 

tci.ir

مسئول انجمن مددکاران اجتماعى ایران در استان اصفهان 
با اشــاره به اعالم آمادگى 200 مددکار براى مشارکت در 
سامانه مشــاوره رایگان پیرامون کرونا گفت: این سامانه 

همچنان فعال است.
بتول امین جعفرى اظهار داشت: اواخر اسفندماه سال گذشته 
ایده راه اندازى سامانه مشاوره 24 ساعته رایگان تلفنى کرونا 
را به سازمان بهزیستى و همزمان به شهردارى و شوراى 
شهر اصفهان ارائه دادیم که خوشبختانه مورد استقبال واقع 

و زیرساخت هاى آن توسط مدیریت شهرى فراهم شد.
وى افزود: پس از راه اندازى خط تلفن مشاوره رایگان 137 
فراخوانى منتشر کردیم که در کمتر از 24 ساعت بیش از 

200 مددکار اجتماعى و مشاور براى مشارکت رایگان در 
این طرح اعالم آمادگى کردند و این سامانه با 24 مشاور و 
به صورت 24 ساعته راه اندازى شد. این مددکار اجتماعى 
ادامه داد: این مشاوران به جز مباحث مربوط به بیمارى کرونا 
درباره مسائلى مانند ازدواج و تعارضاتى که در خانواده ها به 
وجود آمده بود نیز به شهروندان مشاوره دادند و تماس هایى 

از هم وطنان سراسر کشور نیز داشته ایم. 
وى خاطرنشان کرد: این ســامانه همچنان فعال است و 
افرد مى توانند با شماره هایى که در پوستر سامانه در سایت 
esfahanfarhang.ir وجود دارد و یا با سامانه 137 تماس 

گرفته و  به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.

24 مشاور 24 ساعته 
مشاوره مى دهند

پرداخت الکترونیکى قبض، 
گامى درحفاظت از محیط زیست

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به 
شناســایى 10 هزار و 800 بیمار مبتال به کرونا در استان 
اصفهان گفت: بیش از 5 هزار نفر از پرسنل دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان درگیر این بیمارى شدند.
به گزارش «ایسنا»، بهروز کلیدرى روز گذشته در نشست 
خبرى در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، با بیان اینکه سه 
ماه پرهیاهو و پرتالطم را در استان سپرى کردیم، اظهار 
کرد: در این مدت تمام فعالیت هاى حوزه درمان متاثر از 
کرونا شد اما به تدریج سیستم درمان خود را با شرایط جدید 

هماهنگ کرد.
وى با تاکید براینکه از قبــل و نیمه دى ماه آمادگى هاى 
الزم را براى مقابله و برخورد با این بیمارى شــروع کرده 
بودیم،  اوج ابتال به این بیمارى در اصفهان را از 15 اسفند تا 
15 فروردین اعالم کرد و افزود: مراکز مختلفى براى مقابله 
با این بیمارى آماده شدند. روزهاى اول روزهاى سختى را 
تجربه کردیم و بیمارســتان هاى خورشید و عیسى بن 
مریم را نشانه دار کردیم که روزى 400 نفر مراجع داشتند 

اما بسیارى حتى مشکوك به کرونا هم نبودند.
وى روزهاى اول شــیوع کرونا را همراه با چالش هایى 
براى تشــخیص این ویروس عنوان کرد و افزود: از اول 
اسفند آزمایشگاه تخصصى با ظرفیت اولیه 90 تست در 
24 ساعت در مرکز بهداشت استان شکل گرفت و اکنون 
دو آزمایشگاه جامع و مرکز بهداشت در اصفهان با بیش 
از هزار تست در روز و در کنار آنها 7 آزمایشگاه خصوصى 

مشغول فعالیت هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
بیش از 15 هزار و 500 بیمار در مراکز بسترى کرده ایم، 
تعداد بهبودیافتگان این بیمــارى را بیش از 13 هزار نفر 
اعالم کرد و گفت: حدود 400 بیمار هنوز بسترى هستند. 
همچنین 1484 بیمار در استان از دست داده ایم که 484 
بیمار تست مثبت کرونا داشــتند اما هزار بیمار را مطمئن 

نیستیم مبتال به کرونا و یا مشکوك و محتمل بودند.
وى با بیان اینکــه در این مدت بیش از 42 هزار تســت 
کرونا انجام شد که 10 هزار و 800 بیمار قطعى در استان 
شناسایى شــد، ادامه داد: از یک ماه گذشــته نیز با تغییر 

سیاســت و برنامه، شــروع به بیماریابى فعال در استان 
کردیم و تعداد زیادى بیماران بى عالمت و یا کم عالمت 
در استان شناسایى شدند، در عین حال تعداد بیمارانى که 
در بیمارستان بسترى مى شوند نیز به حداقل رسیده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با تاکید 
براینکه تمام بیماران مشــکوك به کرونا را رصد و ایزوله 
مى کنیم تا آلودگى در استان گسترش نیابد، خاطرنشان 
کرد: در پیک 15 اسفند تا 15 فرودین روزانه 200 تا 300 
بیمار بســترى مى کردیم که اکنون به 50 تا 70 بیمار در 
روز رسیده و از این تعداد 20 درصد تست ابتال آنها به کرونا 

مثبت مى شود.
کلیدرى با بیان اینکه تعداد بیماران در شهرســتان هاى 
استان نیز به حداقل رسیده اســت، اظهار کرد: روزهاى 
ابتدایى تعداد بیماران شهرستان ها زیاد بود، اما به شدت 
کاهش یافته و برخى شهرستان ها در 24 ساعت شبانه روز 

بیمارى ندارند و یا یک بیمار دارند.
وى با بیان اینکه در روزهاى اوج شیوع کرونا روزانه 1300 
تا 1400 بیمار بسترى داشتیم اما در یک ماه گذشته تعداد 
بیماران بسترى بین 300 تا 400 نفر بوده است، تصریح 
کرد: متاســفانه تعداد بیماران بسترى در یک ماه گذشته 

در استان کاهش پیدا نکرده و این نگرانى را ایجاد مى کند 
که شاید دغدغه شهروندان نســبت به بیمارى کم شده

 است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در مورد 
وضعیت تخت هاى آى سى یو در استان اصفهان گفت: 
در این زمینه شرایط بدى در اســتان نداشتیم، به طورى 
که  7 هزار تخت بسترى در استان داریم که باید به طور 
میانگین 700 تخت آى سى یو باشد، اما وضعیت ما بهتر 
بود و 800 تخت آى سى یو داشتیم که قابلیت گسترش به 

هزار تخت را دارد.

کلیدرى در پاسخ به سوال دیگرى در مورد وضعیت پرسنل 
درگیر این بیمارى در استان اصفهان گفت: بیش از 5 هزار 
نفر از پرسنل درگیر این بیمارى شدند که 250 نفر در حوزه 
معاونت درمان بودند اما تنها یک پزشک و یک راننده در 
نظنز در اثر این بیمارى فوت کرد. با احتســاب اینکه آمار 

کاشان از علوم پزشکى اصفهان جدا است.
کلیدرى خاطرنشــان کرد: تصور ما این است که باتوجه 
به شرایطى که داریم تابستان نسبتا با ثباتى را طى کنیم، 
اما پیش بینى مى شود با شروع فصل سرما مجددا شیوع 

بیمارى آغاز شود.
وى مرگ و میر بر اثر این بیمارى در اصفهان را در بدترین 
حالت ممکن، به میزان 9/5 درصد اعــالم کرد و گفت: 
در مقایسه با کشــورهاى اروپایى، میزان مرگ و میر بر 
اثر کرونا در اصفهان 4.48 درصــد و پایین تر از میانگین 
کشورى اســت که تالش بى وقفه کادر درمان را نشان 

مى دهد.
وى با بیان اینکه پرســنل و کادر درمان روزهاى سختى 
را تجربه کرده اند و این اواخر دچار خســتگى مفرط شده 
بودند، گفت: به تدریج بیمارســتان ها را آزاد کردیم و به 
پرسنل تنفس دادیم از جمله بیمارستان عیسى بن مریم 

که پیشگام بود. 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان تعداد 
بسترى هاى یک ماهه را 50 تا 70 مورد اعالم کرد و گفت: 
موارد مثبت سرپایى بسیار بیشتر است، به طورى که روزانه 
200 بیمار بدون عالمت یا کم عالمــت وجود دارند که 

امیدواریم در همین وضعیت باشند و مشکلى پیش نیاید.
وى افزود: به نظر مى آید برخى نقاط کشــور مقاوم ترند. 
استان اصفهان محل تردد در کشور است و این موضوع 
نگرانى ما را زیاد مى کند. اگر تعداد بیماران بیشتر شود قطعا 

هشدار مى دهیم که محدودیت ها بیشتر شود.
وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر 7 آزمایشگاه خصوصى 
با معرفى بیمارستان دولتى تا سقف 170 هزار و با معرفى 
بیمارستان خصوصى تا 250 هزار تومان هزینه تست از 
بیماران را مى گیرند، این درحالى است که قیمت واقعى 

این تست 480 هزار تومان است.

رئیس سازمان آتش نشانى شهردارى خمینى شهر گفت: 
بیش از 30 مار طــى دو ماه اخیر از منــازل و خودروهاى 

خمینى شهرى ها زنده گیرى و در طبیعت رها شده است.
مهدى مرادیان  با بیان اینکه این آمار در فصل تابســتان 
افزایش مى یابد، گفت: مار حیوانى خونسرد بوده و در فصل 
گرما از النه خود بیرون مى آید و به دنبال یافتن جایى خنک 

است به همین دلیل در فصل گرم تماس هاى آتش نشانى 
در خصوص رؤیت مار افزایش مى یابد.  وى گفت: مارهایى 
که در منطقه خمینى شــهر گرفته مى شــوند اغلب نیمه 
سمى هستند. البته مارهاى سمى هم در  بین مارها دیده

 شده اند.
مرادیان با بیــان اینکه تماس هایى قابل پیگیرى اســت 

که حیوان در منزل یــا اتومبیل بوده باشــد، ادامه داد: به 
جز مار براى حیوانــات دیگرى نیز مثل روبــاه، عقرب، 
گربه، ســگ، جوجه تیغى و زنبور قرمــز تماس هایى را 
داشــته ایم که با حضور به موقع نیروهاى آتش نشــانى 
در محــل اقــدام به زنــده گیرى ایــن حیوانات شــده

 است.

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با اشاره به آینده 
تاریک صنعت مرغدارى، گفــت: به دلیل کمبود و نبود 
نهاده ها احتمال کاهش جوجه ریــزى و تولید مرغ در 

کشور وجود دارد.
بهرام پاکزاد در گفت وگو با «ایســنا» با اشاره به اینکه 
طى یک هفته گذشته تاکنون مرغ به قیمت واقعى خود 

نزدیک شده اســت، گفت: بعد از شیوع کرونا و کاهش 
تقاضا قیمت مرغ رو به کاهش رفــت، اما طى چند روز 

گذشته مرغ به قیمت واقعى خود نزدیک شده است.
وى با اشاره به اینکه در ماه هاى آینده احتمال کاهش 
تولید مرغ وجــود دارد، گفت: در ماه هــاى فروردین و 
اردیبهشت بین 6.5 تا 7.5 میلیون جوجه ریزى در استان 

اصفهان انجام داده شد، اما احتمال مى رود در خرداد ماه 
به دلیل نبود نهاده ها کاهش جوجه ریزى داشته باشیم.

وى با انتقاد از نبودن نهاده هایى همچون ذرت و سویا، 
افزود: تحریم ها از یک سو و همچنین تامین نشدن ارز 
مورد نیاز براى واردات نهاده ها موجب نایاب شدن آن 

در بازار شده است.

مسؤول دفتر نمایندگى شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه 
استان اصفهان از برگزارى نماز جمعه این هفته استان 
اصفهان در همه نقاط استان به جز شهرستان فریدونشهر 

خبر داد.
مسؤول دفتر نمایندگى شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه 
اســتان اصفهان گفت: بعد از حدود چهــار ماه تعطیلى 

نمازهاى جمعه به دلیل شــیوع ویروس کرونا، با توجه 
به تصمیمات ســتاد ملى مدیریت بیمارى کرونا، نماز 
جمعه این هفته استان اصفهان در همه نقاط این استان 

برگزار مى شود.
 حجت االســالم محمدرضــا صالحیــان امــا افزود: 
تنها در شهرســتان فریدونشــهر به دلیل قرمز بودن 

وضعیت این شهرســتان، نمــاز جمعه برپــا نخواهد 
شد.

وى همچنین تصریح کرد: از ابتداى هفته گذشته طبق 
مصوبه ستاد ملى مدیریت کرونا مجوز بازگشایى مساجد 
سطح استان داده و مســاجد بازگشایى شده و نمازهاى 

جماعت در این مساجد اقامه مى شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى تشریح کرد

بازخوانى 3 ماه مقاومت در برابر حمله کرونا به اصفهان

خط 63 کیلوولت هوایى -کابلى حد فاصل پست هاى 
63 کیلولت فیض کاشانى و ناجى آباد به طول 3 کیلو 
متر و بیش از 40 سال قدمت با هزینه اى بالغ بر 200 
میلیارد ریال، جمــع آورى و تبدیل بــه کابل زمینى 

گردید.
به گزارش روابط عمومى شــرکت بــرق منطقه اى 
اصفهان، امیر اعال جــدى مدیر امــور انتقال نیروى 
شمال اصفهان هدف از اجراى پروژه مذکور را افزایش 
ظرفیت خــط، حفظ مبلمان شــهرى و آزادســازى 
منازلى عنوان نمود که به حریم این خط تجاوز نموده 

بودند.
وى در خصوص نحوه اجراى پروژه گفت : از سال 1396 
با توجه به پایین بودن ظرفیت کابلهاى بخشى از مسیر 
پروژه و نیز فول بار بودن پست فیض کاشانى عملیات 
افزایش ظرفیت کابلها  و متعاقب آن پســت مذکور در 

دستور کار قرارگرفت.
مدیر امور انتقال نیروى شــمال اصفهــان افزود: این  
شبکه هوایى – کابلى، تغذیه کننده پست فیض کاشانى 

است که انجام این پروژه با مشارکت شهردارى کاشان 
بوده و ارتباط ایستگاه فیض به ایستگاه ناجى آباد را  از 

طریق کابل برقرار مى سازد.
وى افزود: حدود 700 متر از این مسیر 3 کیلومترى با 
کابل سطح مقطع 250 داراى قدمتى بیش از  40  سال 
بود که در حال حاضر کل مسیر با 6 رشته کابل سطح 
مقطع 1200 جایگزین گردیده و مــورد بهره بردارى 

قرار گرفته است .
جدى اذعان داشت: شبکه هوایى پروژه مذکور از منطقه 
شهرى و از باالى پشت بام و حیاط منازل بسیارى عبور 
کرده و احتمال خطر جانى در پى داشــت که اخیرا نیز 
شاهد ساخت و ســاز هاى غیر مجاز بسیارى در حریم 
این خط بودیم و از لحاظ ایمنى مشــکالت بســیارى 

داشت.
وى ادامــه داد: اجراى پــروژه با رایزنیهاى بســیار با 
شــهردارى ، شــوراى شــهر ، نماینده شهرستان  و 
فرماندارى ویژه کاشان حدود 2 ســال بطول انجامید 

و در چندین مرحله صورت گرفت.

دکل هاى 63 کیلوولت داخل شهر کاشان 
تبدیل به کابل زمینى شد

زنده گیرى بیش از 30 مار در خمینى شهر

احتمال کاهش تولید مرغ در اصفهان

برگزارى نمازهاى جمعه  بعد از چهار ماه تعطیلى

 سرپرست هیأت باستان شناسى تپه اشرف که طى روزهاى 
گذشته از کشف یک چاه سنگى ساسانى به عمق شش متر، 
سفال هاى سالم ســلجوقى، آل بویه و قطعات سفال هاى 
اشکانى و ساســانى خبر داده بود، دیروز اعالم کرد در این 

محوطه به یک گور خمرة اشکانى نیز رسیده است.
علیرضا جعفرى زند در گفت وگو با «ایســنا» اظهار کرد: 

در فصل هفتم کاوش در تپه اشــرف، موفق شدیم خمره 
بزرگى که بر اســاس شــواهد یک گور خمره متعلق به 
اواخر دوره اشکانى است پیدا کنیم و تصمیم داریم همین 
آن را به کارگاه مرمت منتقل کرده تا تخلیه و کاوش را در 
آزمایشگاه ادامه بدهیم. وى تأکید کرد: این گور خمره یکى 
از مهم ترین یافته هاى ما در فصل هفتم است و تاکنون از 

دورة اشکانى چنین یافته اى در اصفهان نداشته ایم.
سرپرست هیأت باستان شناسى تپه اشرف خاطرنشان کرد: 
پیش تر قطعاتى از سفال هاى دوره اشکانى و هخامنشى به 
بعد در این محدوده کشف شده بود اما کشف این گور خمره 
به بسیارى از سؤاالت ما ازجمله دربارة محل تدفین در تپه 

اشرف پاسخ مى دهد.

کشف گور خمرة اشکانى در تپه اشرف
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حال عمومى 
محمدعلى کشاورز بهتر است

یکى از بستگان محمدعلى کشاورز، بازیگر پیشکســوت از آخرین وضعیت جسمانى این هنرمند 
سخن گفت. 

محمدعلى کشاورز، بازیگر پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر در روزهاى گذشته به دلیل مشکالت 
کلیه و عارضه  ریوى در یکى از بیمارســتان هاى تهران بسترى شده اســت. یکى از بستگان این 
هنرمند درباره آخرین وضعیت ایشان عنوان کرد: من روز 20 خردادماه به عیادت استاد کشاورز رفتم 
و با پزشک معالج ایشان صحبت کردم. خوشــبختانه از وضعیت ایشان نسبت به روزهاى گذشته

 راضى تر بودند و امیدوارند اگر این روند بهبودى ادامه پیدا کند، هفته آینده از بیمارستان مرخص شود. 
وى ادامه داد: احتماًال روز شــنبه هفته آینده اعالم مى کنند که این هنرمند چه زمانى از بیمارستان 
مرخص مى شود اما احتمال مى دهم با روند بهبودى وضعیت جسمانى طى روزهاى آینده ایشان از 
بیمارستان مرخص شود. یکى از بستگان این هنرمند با اشاره به اینکه استاد کشاورز از ابتدا در آى سى 
یو بسترى بود، گفت: فعًال به صالح نیست که ایشان را جابه جا کنند و همچنان در آى سى یو بسترى 
است. وى در پایان درباره شرایط این هنرمند پیشکسوت مطرح کرد: ایشان در ابتدا به دلیل نارسایى 
کلیوى به بیمارستان منتقل شد اما متأسفانه عفونت نیز وارد بدنشان شد که آنتى بیوتیک براى از بین 

بردن این عفونت تجویز شده است. خوشبختانه ایشان هوشیار کامل مى باشد.

آغاز اکران آنالین 
«حکایت دریا»ى فرمان آرا

«حکایت دریا» به کارگردانى بهمــن فرمان آرا از دیروز چهارشــنبه 21 خردادماه در 
«فیلیمو» و «نماوا» اکران آنالین  شده اســت. این فیلم محصول سال 1395 است و 

اولین بار در جشنواره جهانى فجر سال 97 نمایش داده شد.
فرمان آرا در این فیلم براى دومین بار پس از «بوى کافور عطر یاس» در فیلم خود بازى 
کرده است؛ سومین نقش آفرینى او به فیلم «مجبوریم» به کارگردانى رضا درمیشیان 

محصول سال 97 بر مى گردد که هنوز رونمایى و اکران نشده است.
فاطمه معتمدآریا، لیال حاتمى، على نصیریان، على مصفا، رؤیا نونهالى، صابر ابر، پانته آ 
پناهى ها، داریوش اســدزاده، مریم بوبانى و بهمن فرمــان آرا از بازیگران اصلى فیلم 
«حکایت دریا» هستند. خالصه داستان: طاهر محبى (با بازى بهمن فرمان آرا) نویسنده 
مشهورى است که بعد از دیدن صحنه یک قتل خشونت بار، به هم مى ریزد و مدتى در 
بیمارستان روانى بسترى مى شود. بعد از مرخص شدن به او مى گویند همه چیز به روال 

قبل برگشته است اما توهمات بى امان به سراغش مى آیند و...
بهاى بلیت این فیلم 15000 تومان است و پس از خرید بلیت فیلم به مدت شش ساعت 

مهلت تماشاى آن را دارید.

عکس هاى متفاوت از محسن چاوشى در قرنطینه
محسن چاوشى از معدود هنرمندانى است که چندان تمایلى به گرفتن عکس و اشتراك گذارى 
آن در فضاى مجازى ندارد و به همین دلیل انتشار هر عکس تازه از او مى تواند هوادارانش را 

سر ذوق بیاورد.
 به تازگى تصاویرى از این خواننده منتشر شده که نشان مى دهد او احتماًال چند روزى را براى 
استراحت یا احتماًال براى قرنطینه کردن خود به یک جاى دنج سفر کرده است. در این تصاویر 
که یک همراه نیز در کنار چاوشى دیده مى شود، آقاى خاص موسیقى خیلى ریلکس و آرام است 

و با آن محسن چاوشى جدى همیشگى تفاوت دارد.
محسن چاوشى در سال جدید پنج قطعه با نام هاى «شــرح الف»، «او»، «ضمیر خودسر»، 
«طاق ثریا» و «شدت میدان» منتشر کرده است و طبق شنیده هاى «ایران آرت»، این روزها 
مشغول کار بر روى آلبومى است که قرار است همه کاره آن خودش باشد. چاوشى در این آلبوم 

اشعارى از خودش را آهنگسازى و تنظیم مى کند و مى خواند. 

فعًال فقط در حد شایعه است، اما جالب خواهد بود اگر این شایعه به حقیقت بپیوندد و 
شخصیت هاى «جوکر» و «بین» در فیلم جدید «بتمن» معرفى شوند.

بر اساس گزارش هاى جدیدى که روز دوشنبه منتشر شد، احتمال بازگشت شخصیت 
«جوکر» به ســه گانه جدید «بتمن» در مقابل «رابرت پتینسون» وجود دارد. «مت 
ریوز»، کارگردان این فیلم ها پیش تر وعده داده بود که ضد قهرمان هاى زیادى در این 
روایت حضور خواهند داشت. شخصیت هاى تأیید شده شامل «کالین فرل» در نقش 
«پنگوئن»، «پل دینو» در نقش «ریدلر»، «زوئى کراویتز» در نقش «زن گربه اى» 
مى شوند. دیگر بازیگران فیلم نیز «اندى ســرکیس» در نقش «آلفرد» و «جفرى 
رایت» در نقش «کمیسر گوردن» خواهند بود. اما به نظر مى رسد که هنوز در روایت 

ریوز جایى براى شخصیت هاى «جوکر» و «بین» نیز باشد.
ظاهراً مت ریوز قصد دارد یک «جوکر» جدید در سه گانه  خود معرفى کند. ریوز در نظر 
دارد «جوکر» را در قسمت دوم و سوم به عنوان یکى از شخصیت هاى شرور اصلى 
معرفى کند. به این «جوکر» جدید در داستان قسمت اول «بتمن» ارجاع داده مى شود. 

«برادران وارنر» و ریوز هنوز این ادعا را تأیید یا رد نکرده اند.
پیش تر «هیروئیک  هالیوود» نیز گزارش داده بود که شخصیت «بین» در دنباله هاى 
«بتمن» پدیدار خواهد شد. وارنرها در سال هاى اخیر از ایده  تولید یک فیلم جداگانه 
براى شخصیت «بین» استقبال نکردند اما گفتند که احتمال استفاده از آن در فیلم هاى 

بعدى «بتمن» وجود دارد.
شخصیت «بین» در سال 1993 توسط «چاك دیکسون» و «گراهام نوالن» خلق 
شد. مهمترین روایت این شخصیت در  «نایت فال» (سقوط شوالیه) روى مى دهد جایى 
که او پس از شکستن کمر «بتمن» مدیریت شهر گاتهام را در اختیار مى گیرد. «بروس 
وین» مدت کوتاهى توانایى راه رفتن را از دست مى دهد و نقش خود را به «جین پل 
ولى» یا «عزرائیل» مى سپارد. این شــخصیت اولین بار در فیلم «بتمن و رابین» به 
صورت الیو-اکشن ظاهر شد و سپس در «شوالیه  تاریکى برمى خیزد» با بازى «تام 

هاردى» روایتى سنتى تر از او به تصویر کشیده شد.
در صورتى که شایعه  معرفى شخصیت «جوکر» در «بتمن» ریوز صحت داشته باشد، 
در ده سال اخیر براى سومین بار یک بازیگر جدید این نقش را بازى مى کند. اخیراً «جرد 

«واکین فینیکس» در «جوکر» این لتو» در «جوخه  انتحار» و 
نقش آفرینى فینیکس در فیلم «تاد نقش را بــازى کرده اند. 

فیلیپس» با اسکار بهترین بازیگر 
مرد نقش اول همراه بود. در دهه  
گذشــته نیز «هیث لجر» در فیلم 
«شــوالیه  تاریکى» در قالب این 
نقش ظاهر و جایزه  اســکار را 
دریافت کرده بود. فیلم 
«بتمن» اکتبر سال 
2021 در آمریــکا 

اکران خواهد شد.

«جوکر» و «بتمن» 
دوباره مقابل هم مى ایستند؟

«واکین فینیکس» در «جوکر» این لتو» در «جوخه  انتحار» و 
نقش آفرینى فینیکس در فیلم «تاد نقش را بــازى کرده اند. 

فیلیپس» با اسکار بهترین بازیگر 
مرد نقش اول همراه بود. در دهه  
گذشــته نیز «هیث لجر» در فیلم

«شــوالیه  تاریکى» در قالب این 
نقش ظاهر و جایزه  اســکار را 
دریافت کرده بود. فیلم 
«بتمن» اکتبر سال 
2021 در آمریــکا 

اکران خواهد شد.

سرنوشت تولید «مست عشق» به کارگردانى حسن فتحى که به 
عنوان پروژه بین المللى سینماى ایران معرفى شد، در سکوت فرو 

رفته است.
در حالى که سال گذشــته پروژه سینمایى «مســت عشق» به 
کارگردانى حسن فتحى کلید خورد و خبرهاى متعددى هم درباره 
روند تولید آن در اختیار رسانه ها قرار گرفت ولى ناگهان این پروژه 
در سکوت خبرى فرورفت و هنوز هم مشخص نیست سرنوشت 

آن چیست.
اوایل دى ماه ادعا شد که فیلمبردارى «مست عشق» رو به پایان 
است ولى خبر اتمام فیلمبردارى و انجام مراحل فنى فیلم رسانه اى 
نشد. گرچه بسیارى از تولیدات سینمایى در ایران و جهان به دلیل 
شیوع کرونا متوقف شدند ولى این توقف و ادامه کار از سوى عوامل 
اعالم نشــد. این فیلم که بى خبرى ناگهانى از تولید آن، عالمت 
سئوال هایى را پیش رو آورده اســت، گفته شده بود که محصول 
مشترك سینماى ایران و ترکیه است و توقف تولید آن براى اعتبار 
سینماى ایران اتفاق خوشایندى نیست؛ مسئله اى که باید دست 

اندرکاران تولید آن پاسخگوى آن باشند.

نکته دیگر اینکه حسن فتحى سر پروژه دیگرش با نام «جیران»؛ 
سریالى براى شبکه نمایش خانگى رفته است.

داستان فیلم «مست عشــق» همزمان با دوران زندگى موالنا و 
شمس تبریزى اتفاق مى افتد و این فیلم قرار است در سال 2020 
اکران بین المللى شود. شهاب حسینى، پارســا پیروزفر، ابراهیم 
چلیک کول، هانده ارچل، سلما ارگچ، بنسو سورال، بوران کوزوم، 
بوراك توزکوپاران و حسام منظور بازیگران فیلم «مست عشق» 

هستند.

دارانىشامالتمهمهلت تماشاى آن را دارید.

«جانى دپ»، بازیگر مطرح سینماى هالیوود که بیشتر 
در ایران بابت بازى در فیلم «دزدان دریایى کارائیب» 
به محبوبیت رســیده ســالروز تولد 57 سالگى خود را 

جشن گرفت.
دپ در کنتاکى به دنیا آمد. پدرش «جان کریســتوفر 
دپ»، مهندس شهرسازى و مادرش «بتى سو پالمر» 
یک خدمتکار بود. او یک برادر به نام «دنیل» دارد که 
رمان نویس است و دو خواهر نیز به نام هاى«کریستى» 
و «دبــى» دارد. خانــواده او از مهاجران فرانســوى 
پروتســتان بودند که در حدود سال 1700 در ویرجینیا 

ساکن شدند.
وى در 16 سالگى از مدرسه اخراج شد و به موسیقى راك 
روى آورد و وارد یک گروه راك به نام «کیدز» شد. در 
سال 1983 دپ با «لورى آن آلیسون» ازدواج کرد. چند 
سال بعد همسرش، «نیکوالس کیج» را به او معرفى 
کرد و کیج به او پیشنهاد کرد تا وارد عرصه بازیگرى و 

سینما شود. جانى در سال 1985 از همسرش جدا شد.
در سال 1995 جانى دپ از ســوى مجله «امپایر» به 
عنوان یکى از صد ستاره تاریخ سینما شناخته شد و از 
سوى این مجله مقام 67 را در بین صد ستاره همیشگى 

سینما به دست آورد.
در فیلم «شکالت» در 2002 آهنگسازى کرد. در سال 
2001 یکى از 20 چهره دنیاى ســرگرمى شناخته شد 

و در سال 2002 بخاطر بازى در فیلم «دزدان دریایى 
کارائیب» موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر از سوى 
تماشاگران شد. جانى بخاطر لباس هاى جین پاره اى که 
مى پوشد معروف است. «رابرت دنیرو» درباره او گفته: 

«بدون جانى سینما چیزى کم داشت.»
نخســتین نقش اصلى جانى دپ در فیلم ترسناك و 
کالسیک «کابوس در خیابان الم» در سال 1984 بود. او 
نقش دوست قهرمان فیلم، «نانسى تامپسون» (با بازى 
«هدر لنگن کمپ») و یکى از قربانیان «فردى کروگر» 
را بازى کرد. او اولین گزینه کارگردان براى ایفاى نقش 
یک اســکیت باز آمریکایى در فیلم درام «تراشــین» 
محصول سال 1986 بود، اما بعداً توسط تهیه کننده فیلم 
کنار گذاشته شــد. همچنین در این سال در نقش دوم 
فیلم «جوخه» به کارگردانى «الیور استون» ظاهر شد. 
پس از آن در سال 1990 در فیلم «ادوارد دست قیچى» 
به کارگردانى «تیم برتون» بازى کرد که موفقیت فیلم 
به ارتباط طوالنى مدت آن دو انجامید و آینده حرفه اى 

جانى دپ را تحت تأثیر قرار داد.
بعد با فیلم هایى مانند «اسلیپى هالو»، «چارلى و کارخانه 
شکالت سازى»، ســرى «دزدان دریایى کارائیب»، 
«سوئینى تاد: آرایشگر شیطانى خیابان فلیت»، «آلیس 
در سرزمین عجایب»، «رنگو و ســایه هاى سیاه» به 

موفقیت هاى بزرگى در گیشه دست یافته است.

جانــى دپ براى بــه تصویر 
درآوردن شخصیت هایى مانند 
«ادوارد دى وود» در «اد وود»، 

«جوزف دى. پیستن» در «دنى 
براسکو»، «هانتر اس. تامپسون» 

در «ترس و نفرت در الس وگاس»، «جورج جانگ» 
در «کوکائین» و «جان دیلینجر» در «دشمنان مردم» 

تحسین شده است.
وى سال گذشته فیلم سینمایى «شــهر دروغ» را در 
چرخه اکران داشت. این فیلم داستان کارآگاهى با بازى 
جانى دپ است که براى بازرسى پرونده قتل «شکور 
توپاك» خواننده سیاه پوســت مأمور مى شود. اما این 
پرونده بسیار پیچیده تر از آن است که این افسر پلیس 

به راحتى آن را حل کند.
حضور دپ در فیلم سینمایى «هیوالهاى شگفت 
انگیز» در ابتدا سر و صداى فراوانى کرد اما بعدها 
وى توسط هواداران براى این نقش مورد قبول واقع 
نشــد. در این فیلم که به همت کمپانى «برادران 

وارنر» ساخته شد، «کالوم ترنر» در نقش برادر نقش 
اصلى این فیلم یعنى «ادى ردمایر» به ایفاى پرداخت.

نگارش فیلمنامه این اثر را مثل نسخه اول، «جى کى 
ولینگ» خالــق هرى پاتر بر عهده داشــته و »دیوید 

یتس» کارگردانى آن را بر عهده داشت.

کمى بیشتر درباره «جانى دپ» به انگیزه سالروز تولد او

دزد دریایى سینماى 
هالیوود 57 ساله شد

ادامه تصویربــردارى بخش هاى جنگى مجموعــه تلویزیونى 
«ایل دا» که در مرکز سیمافیلم تهیه مى شــود، در خرم آباد از سر 

گرفته خواهد شد.
علیرضا سبط احمدى، تهیه کننده سریال «ایل دا» گفت: با توجه به 
شیوع بیمارى کرونا و فراگیرى این ویروس در استان لرستان کار 
تصویربردارى متوقف شد که با فراهم شدن شرایط براى استقرار 
گروه در خرم آباد 30 درصد باقیمانــده مجموعه از هفته آینده 
جلوى دوربین مى رود. وى ادامه داد: بخش هاى باقیمانده مربوط 

به صحنه هاى جنگى و پرحجم کار اســت که داراى جلوه هاى 
ویژه خواهد بود که مدت دو ماه زمــان براى تصویربردارى این 
بخش ها در نظر گرفتیم که امیدواریم با همکارى گروه به خوبى 

انجام شود.
سبط احمدى درباره زمان پخش سریال گفت: مجموعه «ایل دا» 

براى چهلمین سالگرد دفاع مقدس آماده و روانه آنتن خواهد شد.
ســبط احمدى درباره حضور بازیگــران در صحنه هاى باقیمانده 
توضیح داد: به جز پوریا پورسرخ، خسرو شهراز و کورش سلیمانى 

دیگر بازیگران در بخش هاى جنگى بازى خواهند داشت.
گفتنى است «ایل دا» یکى از مجموعه هاى پربازیگر و از تولیدات 
سیما فیلم است. در این مجموعه بیش از 35 بازیگر حرفه اى سینما 
و تلویزیون با گریم هاى متفاوت فعال هســتند همچنین بیش از 
صد بازیگر تلویزیون و تئاتر لرســتان در این مجموعه به ایفاى 

نقش مى پردازند.
بازیگران این سریال عبارت اند از مجید مظفرى (صالح خان)، پوریا 
پورسرخ (ایرج)، فاطمه گودرزى (دا گل)، خسرو شهراز (نصیر خان)، 
جعفر دهقان (استوار کاکاوند)، کاظم هژیر آزاد (شیر على خان) و...

سرنوشت پروژه بین المللى سینماى ایران در ابهام است

چه خبر از «مست عشق»؟!
آغاز تصویربردارى بخش هاى جنگى «ایل دا» 

از هفته آینده

  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |
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 به قول «آل پاچینو» در فیلم «صورت زخمى»: «تو زندگى یه 
چیزایى رو آسون مى شه فهمید ولى سخت مى شه فهموند»، 
مثل زمانى که بخواهید به رئیس مستعفى فدراسیون فوتبال 
بگویید مشکل قرارداد «مارك ویلموتس» دقیقاً به مشکالت 

اقتصادى ایران مربوط است.
مهدى تاج که گفتگــوى جنجالى اش بــا میثاقى، مجرى 
برنامــه «فوتبال برتــر» از بامداد دوشــنبه تــا کنون تیتر 
رسانه هاى ورزشى و صفحات مجازى شده، از همان شروع 
برنامه، گارد دفاعى به خودش گرفته بود و گله داشــت که 
چرا براى پاسخگویى درباره قرارداد ســرمربى سابق ایران 
احضارش کرده اند و با تمسخر گفت که «من اینجا هستم که 
این مشکل بزرگ کشور که بزرگ تر از مشکالت اقتصادى 

است را توضیح بدهم تا مشکالت مملکت تمام شود».
اگر این قرارداد فدراســیون ما با ویلموتــس که مى گویند 
ترکمنچاى پیش آن لنگ مى اندازد، به اقتصاد کشور مربوط 
نیســت پس به چه چیز ربط دارد؟ طبق شــکایتى که این 
ســرمربى بلژیکى از ایران کرده، اگر ادعاى او اثبات شــود، 
ما محکوم به پرداخت مبلغى حدود شــش میلیون یورو به 
ویلموتس خواهیم شد، آن هم فقط بابت حضور کمتر از یک 
ماهه او در کشورمان. دو میلیون یورو هم که پیش از این به 
جییب مبارك ایشان حواله کرده ایم، بابت افتخاراتى(!) که 
برایمان کسب کردند در مدت حضورشان روى نیمکت تیم 
ملى. خب این هشت میلیون یورو پول یامفت از کجا هزینه 
شده و مى شود براى این ســرمربى با آن کارنامه درخشان! 
از جیب همان مردمى که جناب تاج در برنامه دوشــنبه شب 
«فوتبال برتر» با اشاره به مشکالت اقتصادى مملکت مثًال 
سنگ آنها را به سینه مى زند، اما در ادامه از زیر پاسخگویى به 
سئواالت آنها به بهانه شک داشتن به مردمى بودن سئواالت 

در مى رود. 
با یک دو دوتا کردن خیلى ســاده و حساب و کتاب پیش 

پا افتاده هم مى شــود فهمید با کالهى که به قول مهدى 
تاج، مارك ویلموتس سر فدراسیون نشین هاى کاربلد(!) 
ما گذاشته مى توان مشکل اقتصادى چند خانوار ایرانى را 
حل کرد. ایرانى هایى که برخى از آنها حتى به نان شبشان 
هم محتاج هستند. اصًال شما غرامت شش میلیون یورویى 
که ویلموتس مدعى است ایران باید به او بپردازد را به ریال 
تبدیل کنید ببینید مى توانید صفرهایش را بشمارید. حقوق 
او بابت یک ماه را وقتى به حداقل حقوق ماهانه کارگران 
ایرانى تقسیم مى کنید، ماشین حساب هنگ مى کند. بله، 
با دسته گلى که تاج و دار و دسته اش در فدراسیون و وزارت 

ورزش آب داده اند، این ســرمربى «نجیــِب کالهبردار» 
پولى را از ایران بــه تاراج خواهد برد کــه به قول یکى 

از فوتبالیست هاى پیشکســوت «مملکتى با آن آباد
 مى شود»!

یک بچه چهار پنج ساله هم این روزها ربط بین مشکل 
«بزرگ» قرارداد عجیب و غریــب مارك ویلموتس 
و مشــکالت اقتصادى ایران و چرایــى اهمیت آن را 
مى فهمد، اما توضیح دادن این موضوع آســان براى 
کسانى که خود را به خواب زده اند و در برابر فهمیدن 

مقاومت مى کنند خیلى سخت است.

فهماندن رابطه مشکالت اقتصادى و قرارداد «مارك ویلموتس» به تاج و دوستان سخت است

شاید «آل پاچینو» بتواند...!

ب کاله
ه قول
با آن آب

مشکل
موتس
ت آن را
ن براى
میدن

هبردار» 
ل یکى 

باد

ل 
س 
ا 

پیشکسوت ذوب آهن گفت: در حال حاضر حسن استکى 
بازیکنان را تمرین مى دهد. او مربى است که چندین سال 
در کنار تیم بزرگساالن بوده و ذوب آهن مى تواند با این 
مربى لیگ را ادامه دهد. باید دید شــرایط به چه شکلى 

پیش مى رود، فعًال ذوب آهن بالتکلیف است.
حسن حاج رسولیها در گفتگویى در رابطه با حضور نیافتن 
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در اصفهان، اظهار کرد: 
ذوب آهن پیگیر ماجراســت تا ببیند رادولوویچ با وجود 
قراردادى که دارد چرا به اصفهان باز نمى گردد. مسئوالن 
باشگاه دنبال بازگرداندن این مربى به اصفهان هستند تا 

کار خود را ادامه دهد.
وى ادامــه داد: دلیل نیامدن این مربى به ایران شــیوع 
ویروس کروناست و کشور مونته نگرو از نظر ایمنى اجازه 

خروج رادولوویچ را نمى دهد.
پیشکسوت ذوب آهن با بیان اینکه ذوب آهن مى تواند از 
این مربى ادعاى پرداخت خسارت کند، خاطر نشان کرد: 
امیدوارم این قضیه مسالمت آمیز حل شود. ذوب آهن به 
بازگشت رادولوویچ امید دارد، اما او تاکنون جواب قطعى 
از بازگشت خود نداده است. زمانى که بازى ها شروع شود 

این مربى مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
حاج رسولیها در رابطه با گزینه جانشین براى رادولوویچ، 
تصریح کرد: به اعتقاد من باید چند گزینه را انتخاب کنند 
و روى یک نفر مانور دهند. در حال حاضر حسن استکى 
بازیکنان را تمرین مى دهد. او مربى اى است که چندین 
سال در کنار تیم بزرگساالن بوده و ذوب آهن مى تواند با 
این مربى لیگ را ادامه دهد. باید دید شرایط به چه شکلى 

پیش مى رود، فعًال ذوب آهن بالتکلیف است.

پیشنهاد حاج رسولیها
 به مدیران ذوب آهن: 

چند نفر را گزینه کنید 
و روى یک نفر 

مانور دهید!

مهاجم عمانى تیم فوتبال سپاهان اصفهان موفق شد به ایران بازگردد.
 محسن الغســانى که به دلیل محدودیت در پرواز هاى بین المللى نتوانسته بود به ایران بازگردد 
در نهایت موفق شد خود را به ایران برســاند. الغسانى ابتدا به 
شیراز سفر کرده و بعد راهى اصفهان شده است. این 
بازیکن در بدو ورود به اصفهان تست کرونا داد و 
کادرفنى منتظر جواب تست این بازیکن است تا 
مجوز حضورش در تمرینات را صادر کند. مهاجم 
ملى پوش عمانى سپاهان در شرایطى موفق شد 
خود را به اصفهان برســاند که تعداد زیادى 
از بازیکنان خارجــى تیم هاى لیگ 
برترى براى بازگشت به ایران 
با مشکل روبه رو شده 

بودند.

این هم از الغسانى

سرپرست باشگاه سپاهان از اعالم آمادگى شارلوا براى تمدید انتقال قرضى نورافکن یا حتى انتقال 
قطعى این بازیکن به اصفهان خبر داد.

 امید نورافکن که بعد از جدایى از استقالل با تیم شارلواى بلژیک قرارداد بلندمدتى امضا کرد، مدتى 
است که به صورت قرضى در ترکیب سپاهان به میدان مى رود.

زردپوشان اصفهانى در حالى که لیگ بلژیک به پایان رسیده، این روزها مذاکرات خود را با شارلوا 
بر سر قطعى کردن انتقال نورافکن به سپاهان آغاز کردند. نیکفر با اینکه از اعالم آمادگى باشگاه 
بلژیکى براى ادامه حضور نورافکن در سپاهان خبر داده، اما هنوز درباره انتقال قطعى این بازیکن 

به صورت قاطعانه نظرى نمى دهد.
سرپرست باشگاه ســپاهان در این باره گفت: در حال رایزنى با باشگاه شارلواى بلژیک هستیم و 
هر دو طرف اعالم آمادگى کرده اند که امید نورافکن در تیم سپاهان باشد. با توجه به شرایط فعلى 
قیمت ارز که قابل پیش بینى نیست، در مورد مبلغ قرارداد این بازیکن نمى توان صحبت کرد و ما در 
چارچوب بودجه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان عمل مى کنیم. اینکه آیا نورافکن همچنان قرضى 
در جمع سپاهانى ها خواهد ماند یا اینکه قراردادش قطعى مى شود این مسائل بستگى به توافقات 

دو باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و شارلوا دارد.

تردید در انتقال قطعى
 یا تمدید قرارداد قرضى

کاپیتان سابق ذوب آهن در مورد پیشنهاد مربیگرى این 
تیم و موارد دیگر توضیحاتى ارائه داد.

مهدى رجب زاده در گفتگویى در مورد شــایعه حضورش 
روى نیمکــت ذوب آهن به عنوان جانشــین رادولوویچ 
اظهار کرد: ایــن چیزى را که مى گویید من از رســانه ها 
شنیدم و از این طریق متوجه شدم که گزینه هدایت ذوب 
آهن هستم. راستش را بخواهید با خودم تا به حال به 
صورت مستقیم هیچ صحبتى انجام نشده ولى 
همین که نامم در رســانه ها به عنوان گزینه 
مطرح شده نشان مى دهد یک خبرهایى 

در این مورد در داخل باشگاه هست و شاید من را به عنوان 
گزینه مد نظر دارند.

وى افزود: در کل فکر مى کنــم و با توجه به چیزهایى که 
شنیدم اولویت باشگاه حفظ رادولوویچ است و مسئوالن 
باشــگاه تالش مى کنند تا او را به ایران برگردانند و اگر 
نیامدن او قطعى شد و همکارى شــان به پایان رسید به 
دنبال گزینه هاى بعدى خواهند رفت. خود من هم امیدوارم 
رادولوویچ برگردد چون عملکرد خوبى در ذوب آهن داشت 
و در مدت کوتاه حضورش در ایران توانست تأثیرات مثبتى 

روى تیم بگذارد و بازگشتش براى ذوب آهن خوب است.

کاپیتان ســابق ذوب آهن در مورد بالتکلیفى این تیم با 
وجود نبود سرمربى گفت: در حال حاضر تمرینات تیم به 
طور منظم پیش مى رود و اینطور نیست که چون سرمربى 
حضور ندارد کار تیم رها شده باشد. دیدید که دربى تدارکاتى 
مقابل سپاهان را هم با پیروزى پشت سر گذاشتند ولى خب 
اینکه شخصى به عنوان سرمربى باالى سر تیم باشد از همه 
لحاظ براى تیم بهتر است و ارتباط با باشگاه و حرف شنوى 
بازیکنان از او متفاوت خواهد بود. در حال حاضر زمان براى 
ذوب آهن دارد از دســت مى رود و امیدوارم هرچه زودتر 

تکلیف تیم مشخص شود.

شاید مرا به عنوان گزینه در نظر دارند

رجب زاده دست بردار نیست
کاپیتان سابقذ
تیم و موارد دیگر
مهدى رجب زاد
روى نیمکــت

کرد: ایــن اظهار
شنیدم و از این
آهن هست
صورت
هم
م

حمید بوحمدان، هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اعتقاد دارد، سرمربى خارجى این تیم براى 
بازگشت به ایران بسته بودن مرزها را بهانه کرده است.

حمید بوحمدان در گفتگویى درباره آخرین وضعیت تیم ذوب آهن و اینکه سرمربى ذوبى ها قصد 
بازگشت به ایران را ندارد، گفت: ما هم شنیدیم که رادولوویچ چند روز پیش اعالم کرده است که 
نمى تواند برگردد، البته در این مدت زیر نظر حسن استکى و محمد صلصالى تمرین کردیم و آنها 
زحمت مى کشند که تیم در شرایط خوبى قرار بگیرد. یک بازى دوستانه هم با سپاهان داشتیم که 

قطعاً به تیم ما کمک مى کند.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در واکنش به برخى اظهارنظرها مبنى بر اینکه رادولوویچ 
اشتیاقى براى بازگشت به ایران و ادامه همکارى با ذوب آهن ندارد، تصریح کرد: وقتى این مربى 
به ذوب آهن آمد انگیزه زیادى براى موفقیت داشت، ولى بیمارى کرونا باعث شد که از ایران برود. 
احساس مى کنم که بحث بســته بودن مرزها یک بهانه از سوى رادولوویچ بوده است. در ضمن 

خیلى از بازیکنان و مربیان خارجى از جمله مربى برزیلى تیم ما به ایران برگشتند.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا عدم انتخاب سرمربى براى 9 بازى آینده و ادامه همکارى با این 
کادر ذوب آهن را به دردسر نمى اندازد؟ خاطرنشان کرد: تمرینات تیم ما به صورت منظم زیر نظر 
آقایان استکى و صلصالى ادامه دارد. ما در جدول شــرایط چندان خوبى نداریم و در این وضعیت 
باشگاه باید هر چه زودتر تکلیف ســرمربى اش را مشخص کند. اینکه همین کادر ادامه بدهند یا 

مربى جدیدى بیاید به تصمیم باشگاه مربوط است.

بسته بودن مرزها بهانه است

ر ز نب یر ب بو و ى ىبین ز پرو ر ی و یل ب ى ن
در نهایت موفق شد خود را به ایران برســاند. الغسانى ابتدا به 
شیرازسفرکرده و بعد راهىاصفهان شده است. این

بازیکن در بدو ورود به اصفهان تست کرونا داد و 
کادرفنى منتظر جواب تست این بازیکن است تا 
صادر کند. مهاجم مجوز حضورش در تمرینات را

ملى پوش عمانى سپاهان در شرایطىموفق شد 
خود را به اصفهان برســاند که تعداد زیادى 
از بازیکنان خارجــى تیم هاى لیگ 
برترى براى بازگشت به ایران 
با مشکل روبه رو شده 

بودند.

 علیرضا بیرانوند باز هم دلخور اســت: «ناراحتم و دلیلش را هم آقاى رسول پناه 
مى داند.» بیرو شبیه این جمالت را چند  ماه پیش هم به زبان آورده بود. کًال ما تا 
جایى که یادمان مى آید بیرانوند معموًال ناراحت بوده. این بار هم ظاهراً مسئله مالى 
است. گویا اگر او االن پرســپولیس را ترك کند و راهى تیم بلژیکى شود، باشگاه 
حاضر نیست آپشن هاى موجود در قراردادش را مثًال در مورد قهرمانى لیگ به وى 
بپردازد. حاال کارى به شکل حقوقى ماجرا نداریم و نمى دانیم آیا انتظار بیرانوند در 
این مورد وجاهت قانونى دارد یا نه؛ اما خداوکیلى بیرو براى کدام شاهکار امسالش 
پاداش مى خواهد؟ شــما غیر از مهار پنالتى على کریمى در دربى، چه گلى به سر 
پرسپولیس زدى که االن پول اضافه هم مى خواهى؟ نکند بابت خمیازه هاى روى 

نیمکت یا قهر از وسط تمرین دستخوش مى خواهى برادر؟

آقاى همیشه ناراحت

حیدر بهاروند براى آخرین بار نامه اى به تیم هاى لیگ برترى 
و دسته اولى نوشــته و از آنها خواســته تا 9 شهریور تکلیف

 بدهى ها را روشن کنند.
 زمان تعیین شده به این دلیل است که به زودى نمایندگان 
کنفدراســیون فوتبال آســیا وارد تهران مى شوند و مدارك 

تیم هاى لیگ برترى و دسته اولى را راستى آزمایى خواهند 
کرد. پیش تر سازمان لیگ براى همراهى باشگاه هاى ایرانى 
به خصوص باشگاه هایى که در لیگ قهرمانان آسیا حضور 
داشتند در کنار آنها مى ایســتاد و در گزارشات ارائه شده به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا ســعى مى کرد به گونه اى وانمود 
کند که همه الزامات در حال رعایت شدن است در حالى که 
گاهى واقعیت چیز دیگرى بود و به همین بهانه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا سال گذشــته فدراسیون فوتبال ایران را بخاطر 
اطالعات اشتباهى که در مورد باشگاه هاى ایرانى داده بود، 

جریمه نقدى کرد.
بر اساس تصمیمى که این بار هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
گرفته است دوره مماشــات با تیم هاى ایرانى به خصوص 
تیم هاى لیــگ برترى پایان یافته و ســازمان لیگ موظف 
است اطالعات تیم هاى لیگ برترى را همانطور که واقعیت 

است به کنفدراسیون فوتبال ارائه دهد. البته همانطور 
که اشــاره شــد به زودى نمایندگان کنفدراسیون 
فوتبال آســیا وارد تهران خواهند شــد و مدارك 

تیم هاى لیگ برترى و دسته اولى را راستى آزمایى خواهند 
کرد. یکى از مواردى که مورد بحث قرار مى گیرد بررســى 
مدارك مالى باشگاه هاست. همه شکایت هاى مطرح شده 
در کمیته تعیین وضعیت از ســوى بازیکنــان ایرانى مورد 
بررسى قرار مى گیرد. به همین دلیل بهاروند پیش از اینکه 
نمایندگان AFC وارد تهران شوند این هشدار را به تیم هاى 
لیگ برترى و دسته اولى داده که وضعیت خود را روشن کنند.

بر اساس تازه ترین تصمیماتى که کمیته اجرایى کنفدراسیون 
فوتبال آسیا گرفته کمیته مسابقات مى تواند مانع از حضور

 تیم هاى بدهکار در بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا شود. حتى 
این اجازه به کمیته مسابقات داده شده که تیم هاى بدهکار 
را از حضور در لیگ هاى داخلى محروم کند. این تصمیمات 
بدین معنى است که کنفدراسیون فوتبال مالى روى سالمت 
مالى باشــگاه ها تأکید دارد چرا که معتقد است اگر 
سالمت مالى بازى هاى لیگ رعایت نشود 

هرج و مرج و تبانى شکل خواهد گرفت.

بدهکارها به گوش باشند

مرضیه غفاریان
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مدیر بخش عفونى بیمارستان مسیح دانشورى با هشدار 
نسبت به افزایش آمار ابتال و آمار بسترى بیماران کرونایى 
طى روزهاى اخیر، در پاسخ به سئوالى در رابطه با کاهش 
آمار مرگ و میر بیماران کرونایى، با بیان اینکه این مسئله 
علل مختلفى دارد، گفت: اول اینکه نسبت به روزهاى اول 
دانش، تجربه و مهارت کادر پزشکى بیشتر شده، همچنین 
روش هاى درمانى مؤثرترى استفاده مى شود. در همه جاى 
دنیا شرایط مشابهى وجود دارد، زمانى که دانش و اطالعات 
درباره یک بیمارى نوپدید افزایش پیدا مى کند، آمار مرگ و 

میر کمتر مى شود.
دکتر پیام طبرسى با تأکید بر اینکه کاهش مرگ و میر به 

علت کمتر شدن شیوع و یا شــدت بیمارى نیست، گفت: 
ویروس کووید-19 با همان شدت گذشته عمل مى کند و 
صحبت هایى که درباره ضعیف شدن ویروس و یا کاهش 
قدرت کشندگى آن مطرح مى شود،  بى اساس است. شاهد 
آن نیز وضعیتى است که در استان هاى داراى شیوع باال مثل 

خوزستان دیده مى شود.
وى همچنین درباره افزایش موارد جدید کرونا گفت: بسیارى 
از آمارى که االن به عنوان کرونا مثبت اعالم مى شود،  افراد 
سرپایى هســتند، در حالى که در پیک هاى گذشته اصًال 
سرپایى ها تست نمى شدند، بنابراین افزایش تعداد تست و 

شناسایى بیماران یکى از دالیل افزایش آمار است.

وزیر کشورگفت: گزارش ها نشــان مى دهد در بعضى 
مناطق، شــهرها و مشــاغل و حوزه هاى فعالیتى ما، 
مراعات مردم بیش از 70 درصــد کاهش یافته که این 

براى آنان واقعًا خطرناك است.
عبدالرضا رحمانى فضلى  افزود: مردم باید بدانند که ما 
حالت مسالمت آمیزى با معیشت، زندگى و سالمت ایجاد 
مى کنیم و اگر فقط به موضوع سالمت توجه کنیم نباید 
این بازگشایى ها انجام شود. وزیر کشور خاطرنشان کرد: 
مردم باید درباره بیمارى و ابراز نگرانى دوستان وزارت 
بهداشت در رعایت نشدن پروتکل هاى بهداشتى اطالع 
داشته باشند. چون نخســتین رکن هر تصمیمى که در 

ســتاد گرفته و اجرا مى شود این اســت که بازفعالیت و 
بازگشایى ها باید با رعایت کامل پروتکل ها همراه باشد.

وى دربــاره میزان مبتالیــان و فوتى هــاى ویروس 
کرونا گفت: میزان مبتالیان و فوتى هاى ما متأســفانه 
افزایش یافته اســت. پیش تر روزى 30 تــا 34 فوتى 
داشــتیم اما دوباره به عــدد 65 تا 70 رســیده ایم که 
این یک دغدغه براى ماســت و البتــه در کنار افزایش 
میزان مبتالیــان، تجربه، امکانــات و تجهیزات خیلى 
خوب شــده و مراقبت هــاى ما بســیار افزایش یافت. 
باز همه اینها مســتلزم رعایت شــرایط توســط مردم

 است.

چرا مرگ و میر کرونا 
کم شده است؟ 

توجه مردم نسبت به کرونا 
70 درصد کاهش یافته است

پلیس کرونا آمد
معاون اسـتاندار و فرماندار ویژه آبادان    انتخاب |
گفت: براى برخورد با آن دسته از بیماران کووید- 19 که 
قرنطینه خانگى را رعایت نمى کنند، پلیس سالمت ایجاد 
شده و با هماهنگى دستگاه قضایى با این افراد برخورد 
جدى مى شود. طبق دستورالعمل مربوط به کمیته پلیس 
کرونا، مسئوالن بهداشـتى به عنوان ضابط قضایى در 
صورت مشـاهده تخلف فرد مبتـال از دسـتورالعمل ها 
قرنطینه علیه وى شکواییه تنظیم و به دادستانى ارسال 
کنند تا با وى برخورد قضایى شود که این برخورد مى تواند 
شامل جریمه نقدى و یا اعزام اجبارى فرد به نقاهتگاه و 

جلوگیرى از خروج وى براى مدت 14 روز است.

چند ایرانى، کرونا را 
تجربه کرده اند؟

  رویداد 24 | دکتر احسان مصطفوى، عضو کمیته 
اپیدمیولوژى ویروس کرونا وزارت بهداشت، درباره روند 
کرونا در ایران با اشـاره به مطالعات سـرواپیدمیولوژى 
کرونا در مناطق مختلف کشور گفت: بر اساس یافته ها 
شاید حدود 15 میلیون نفر از جمعیت کشور از اول اپیدمى 

تا کنون آلودگى به این ویروس را تجربه کرده اند.

ثبت 100 مورد ابتال به کرونا 
در 3 روز!

رئیس کمیته اطالع رسانى ستاد مدیریت    ایسنا|
کروناى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه از سیر پرشتاب 
ابتال به کرونا در شهرسـتان جوانرود خبر داد و افزود: در 
حال حاضر این شهرستان تنها شهرستان «قرمز» استان 
در بحث کروناست. مهدى محمدى افزود: مقایسه بین 
آمار روز 20 خرداد با روز 20 اردیبهشـت گویاى افزایش 
چشمگیر مبتالیان این شهرستان است که از 41 مورد به 
366 مورد رسیده است. وى گفت: همچنین مقایسه آمار 
مبتالیان شهرستان جوانرود تنها در سه روز نشان مى دهد 
که از 268 مبتـال در روز 18 خرداد بـه 366 مبتال در روز 
19 خردادرسیده است، یعنى افزایش حدود صد موردى 

تنها طى سه روز!

تاسیس
شرکت سهامى خاص کارو آنوش برین درتاریخ 1399/02/30 به شماره ثبت 64663 به شناسه ملى 14009155940 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :اراِئه ى مشاوره در خصوص افزایش درآمد همه ى کسب و کارها و همچنین انجام بازاریابى 
غیر هرمى وغیر شبکه اى براى همه ى صنف ها،مشاوره در خصوص فعالیت کسب و کارهاى مختلف براى راه اندازى شغل و یا انتخاب رشته ى تحصیلى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله گلخانه ، کوچه مسجد امام حسین ، کوچه نسترن 1 ، پالك 94 ، طبقه همکف کدپستى 8194885814 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
99110878 مورخ 1399/02/24 نزد بانک آینده شعبه خانه اصفهان با کد 1108 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى ابوالفضل رفعتى به شماره ملى 
1219649678 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد رفعتى به شــماره ملى 1271045478 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى آرمین فرحناك به شماره ملى 1271477009 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اکبر فرحناك به 
شماره ملى 1816838268 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهدیه دلیرى به شماره ملى 1210014939 به سمت بازرس على 
البدل به مدت یک سال مالى آقاى بهرام بینایى زاده به شماره ملى 1288267908 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (873467)

آگهى تغییرات
شرکت سپند سازه اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 1561 و شناسه ملى 10260190177 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سهیال داودى بشماره ملى1091585407، شهین قائد امینى هارونى بشماره 
ملى 1091004374 و مریم داودى بشماره ملى 1093133968 بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
مهدى هارونى جمالوئى بشماره ملى 1091621659 بعنوان بازرس اصلى و سمیه شاه محمدى بشماره ملى 1080210520 بعنوان 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (872125)  

آگهى تغییرات
خیریه حمایت از بیماران سرطانى نور محیى اصفهان موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 4974 و شناسه ملى 14006616023 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/13 و نامه شماره 2025/1/4575 مورخ 1399/02/15 فرماندارى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیمین همتى به کد ملى 3340054398 بعنوان 
عضو و رئیس هیئت مدیره و فروزان جهانبخشى به کد ملى 1817062190 بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و پوریا عادلى به کد ملى 2590858426 بعنوان نایب 
رئیس و عضو هیئت مدیره و اردشیر محقق به کد ملى 1291007415 بعنوان خزانه دار و عضو هیئت مدیره و حشمت اله قادرى به کد ملى 1819351084 بعنوان عضو 
اصلى هیئت مدیره و علیرضا انصارى به کد ملى 1818948631 بعنوان عضو على البدل هیئت مدیره و محمد طاهرى به کد ملى 0050967991 بعنوان عضو على البدل 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات موسسه با امضاى مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رئیس یا نائب رئیس هیئت 

مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (872145) 

آگهى تغییرات
شرکت حدید مبین آسیا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 57408 و شناســه ملى 14006364517 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ5000000000 ریال به مبلغ8200000000 ریال که2500000000 ریال آن از 
محل پرداخت نقدى و 700000000ریال از محل آورده غیر نقدى با تایید کارشناسى مى باشد ، افزایش یافت.که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 
1449/98/151 مورخ 1398/10/01 بانک انصار شعبه بیمارستان صدوقى واریز وماده 5 اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح میگردد. سرمایه 
شرکت مبلغ 8200000000 ریال که 7500000000 ریال آن نقدى و700000000 ریال غیر نقدى ، منقسم به820000 سهم 10000ریالى با نام 

که تماماً پرداخت شده مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (873468)  

تاسیس
شرکت سهامى خاص الکترون پرداز امیر ویرا درتاریخ 1399/02/28 به شماره ثبت 64631 به شناسه ملى 14009147630 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ســاخت، فروش، نصب و تعمیر قطعات و ماژول هاى الکترونیکى و 
الکترواپتیکى – ساخت، فروش، نصب و تعمیر کیت هاى پردازش تصویر و ماژول هاى هوشمند سازى ساختمان و همچنین قطعات و ماژول هاى مربوط به 
کشاورزى صنعتى، تجهیزات پزشکى و تجهیزات امنیتى و نظارتى – توسعه ، نصب، تعمیر، نگهدارى و پشتیبانى کلیه تجهیزات الکترونیک – امور خدمات 
مربوط به تجارت الکترونیک، بازاریابى، بازارسنجى و بازار مدارى (به استثناى بازاریابى هاى شبکه اى و هرمى) – ارائه خدمات به مشتریان از طریق سیستم 
الکترونیک – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف 
شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله پرند 126 ، بلوار فروردین غربى ، بلوار ایثار شمالى ، پالك 1002 ، مجتمع محتشم کاشانى ، بلوك اى ، طبقه همکف 
کدپستى 8144166495 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 25 مورخ 1399/02/17 نزد بانک سپه شعبه خیابان جابر انصارى اصفهان 
با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم رؤیا قاضى زاده ماهانى به شماره ملى 1270499661 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سهیال قاضى زاده ماهانى به شماره ملى 1290870896 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى امیر حسینى به شماره ملى 4132585611 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً 
و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حمید رضا زاده به شماره ملى 2691619516 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى آقاى على صمدى پور به شماره ملى 4120054561 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (872109)

روى موج کووید-19

هرساله 8 میلیون تن زباله پالستیکى به اقیانوس ها 
راه مى یابند و در حال حاضر نیــز این بحران قدیمى 
در سایه کروناویروس شدیدتر شده و مصرف روزانه 
ماسک هاى جراحى و پالســتیک هاى یکبار مصرف 
موجب بحران جدید در آلودگى پالستیک اقیانوس ها 

شده است.
یک ســازمان مردم نهاد در فرانســه که فعالیت هاى 
زیســت محیطى و جمع آورى زباله از سواحل را اجرا 
مى کند بعــد از جمــع آورى مقادیر زیادى ماســک 
و دســتکش از آب ها، زنگ خطر این بحــران را به 
صــدا درآورد. «جفــرى پلتیر»، مدیر این مؤسســه 
اظهار کرد: پالســتیک هاى حفاظتى استفاده شده در 
مقابله با این بیمارى بــه میزان زیادى در آب ها یافت 

مى شوند.
این ســازمان غیردولتى در شبکه هاى اجتماعى خود 
تصاویر زیادى از ماســک ها و دســتکش هاى آلوده 
انتقال یافته به دریا را به اشــتراك گذاشت و امیدوار 
اســت که این امر باعث شــود افراد از ماسک هاى 
قابل اســتفاده مجدد اســتفاده و شستشــوى مکرر 
دست ها را جایگزین دســتکش هاى التکس کنند. 
وى بر این پیــام تأکید کرد که «پالســتیک راه حل 
مقابله با کروناویــروس جدید نیســت». همچنین 
نامــه اى بــه «امانوئــل ماکــرون»، رئیس جمهور 
فرانســه ارســال کــرد و از دولــت خواســت که 
بــا افزایش آلودگى پالســتیک اقیانوس هــا مقابله

 کند.
وى گفت: «این ماســک ها با طول عمر 450 ساله و 
عواقب ماندگارى در محیط، براى ســیاره ما، بمبى 

زیست محیطى محسوب مى شوند.»
یک ســازمان مردم نهاد هنگ کنگ نیــز اظهارات 
مشــابهى در مورد نگرانى آلودگى محیط زیســت با 
پالســتیک ها استفاده شــده در مقابله بــا بیمارى  
کووید-19 ایراد کرد. این مؤسســه نیز در ســواحل 
مختلف میزان زیادى از این آلودگى هاى پالستیکى 
مشاهده کرده که توســط قایق ها و باد به این مناطق 

انتقال یافتند.
وى گفت: این موارد فقط بخشى از آلودگى پالستیک 
است و مشــکل جدیدى نیســت. بر اساس گزارش 
منتشرشده سال گذشته، تولید جهانى پالستیک طى 
چهار دهه گذشــته چهار برابر شده است و در صورت 
ادامه این روند، پالستیک 15درصد از انتشار گازهاى 
گلخانه اى را تا سال 2050 تشــکیل مى دهد. مانند 
سایر انواع پالســتیک، ضایعات ناشــى از ماسک و 
دستکش مشکالت زیادى براى حیات وحش دریایى 

ایجاد مى کنند.
«جــان هوچــوار»، مدیــر کمپیــن اقیانوس ها در 
ســازمان مردم نهاد گرین پیس ایاالت متحده گفت: 
«ســاختار تجهیزات حفاظتى  (PPE)  براى زندگى 
موجودات دریایى بسیار خطرناك است. به عنوان مثال 
دستکش ها، مانند ستاره دریایى به نظر مى رسند که 
غذاهاى الك پشــت هاى دریایى هستند و فلز روى 
ماســک نیز خطرات زیادى براى ایــن موجودات به 

همراه دارد.»

دســتکش هاى پالستیکى و ماســک ها، مانند سایر 
محصوالت پالستیکى  ســرانجام شکسته مى شوند 
و به طور گســترده به صورت میکروپالستیک ها در 
اقیانوس یافت مى شــوند. خطرات ریز پالستیک ها 
براى ســالمتى انســان هنوز در حال مطالعه است و 
به احتمال زیاد تأثیرات منفــى زیادى در بدن خواهند 

گذاشت.
درحالى که پالستیک هاى مورداســتفاده در اپیدمى 
کروناویروس به یک مشــکل جــدى در اقیانوس ها 
تبدیل شــده اســت، مورد نگران کننده دیگر توقف 
محدودیت هاى اســتفاده از پالســتیک هاى یکبار 

مصرف است.
انگلیس قوانین مربوط به کیسه هاى پالستیکى را به 
حالت تعلیق درآورده است و ممنوعیت اجراى قانون 
چنین مــواردى در برخى ایالت هــاى ایاالت متحده 
نیز مشــاهده مى شــود. برخى از خرده فروشان نیز 
محصوالت قابل اســتفاده مجدد را براى محافظت از 
مشــتریان خود در مقابل کروناویروس ممنوع اعالم 
کردند. این روند باعث نگرانى ســازمان هاى جهانى 
ازجمله بانک جهانى شــده اســت. هرچند گفته شده 
این اقدامات موقتى اســت اما واقعًا تا چه زمانى ادامه 

خواهند یافت؟
کمپین هاى محیط  زیســت از سوء اســتفاده صنعت 
پالســتیک با توجه به نگرانى هاى بهداشت عمومى 
براى ارتقاى محصوالت پالســتیکى نگران هستند. 
هوچوار گفــت: «بخش هایى از صنعت پالســتیک 
از ترس ناشــى از کووید-19 به خوبــى بهره بردارى 

کردند.»
در ماه مارس، انجمن صنعت پالستیک طى نامه اى 
از وزارت بهداشــت آمریکا درخواســت کرد مزایاى 
ســالمتى و ایمنى پالســتیک هاى یکبار مصرف را 
به عموم اعــالم کند. این گروه گفــت: «همه گیرى 
آمریکایى ها، مشاغل و مقامات دولتى را وادار مى کند 
تا فرض کنند که اغلب پالستیک هاى یکبار مصرف، 

مطمئن ترین انتخاب هستند.»

یک روى دیگر همه گیرى کرونا

فرماندار اردل گفت: بیش از 118 تست کرونا ظرف زنگ بحران آلودگى پالستیک  به صدا درآمد
یک هفته گذشــته از افراد حاضر در مراســم یک 
عروسى در شهرستان اردل گرفته شده که متأسفانه 

تست 40 نفر آنها مثبت تشخیص داده شده است.
محمود کیانى با اشاره به افزایش آمار مبتالیان به 
ویروس کرونا در شهرســتان اردل واقع در استان 
چهارمحال و بختیارى، اظهار کــرد: این افزایش 
آمار مربوط به برگزارى مراســم و مجالس محلى 
بوده  اســت. وى گفت: برگزارى مجالس عروسى 
و حضور افراد از سایر نقاط کشور در این شهرستان، 
منجر به مبتال شدن افراد و وابستگان خانواده میزبان 
به ویروس کرونا شد. وى افزود: چنانچه مهمان ها 
با حضور در مراسم عروسى و یا ترحیم به ویروس 
کرونا مبتال شوند، برگزار کننده مراسم مرتکب جرم 
شده و با عنایت به اطالعیه صادره از طرف دادستان 

شهرستان، با آنها برخورد قضایى صورت مى گیرد.

اداره آمار آلمان اعالم کرد که صادرات این کشور 
در ماه آوریل 31/1درصد ســقوط کرده است. این 
بدترین ســقوط صادرات آلمان از زمان اولین ثبت 

این داده ها از سال 1950 تا کنون است.
اداره آمار فدرال در بیانیه خود اعالم کرد: صادرات 
آلمان به طور ویژه اى به علت پاندمى کرونا آسیب 
دیده و به شدت سقوط کرده است. صادرات کاالهاى 
آلمانى به فرانســه 48/3درصد نسبت به سال قبل 
سقوط کرده است، در حالى که صادرات به ایتالیا و 
آمریکا در همین دوره به ترتیب، 40/1درصد و 35/8 
درصد سقوط کرده است. اداره آمار اعالم کرد که در 
همین زمان واردات آلمان هم افت کرده و با سقوطى 

21/6درصدى روبه رو شده است. 
آخرین بارى که واردات آلمان تا این حد سقوط کرد 
به جوالى ســال 2009 بازمى گردد که مصادف با 

بحران اقتصادى بزرگ جهان بود.

ابتالى 40 نفر به ویروس 
کرونا در یک عروسى!

بدترین سقوط در تاریخ 
صادرات آلمان 
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اگر دقت کرده باشید بى نظمى عاملى است که مى تواند 
ما را در انجام هر فعالیتى با شکست جدى روبه رو کند. 
شخصى که به صورت ذاتى بى نظم باشد از پس کار هاى 
روزمره  خود هم به خوبى بر نخواهد آمد و تمام زندگیش 
را با استرس و هرج و مرج سپرى خواهد کرد. در عوض 
نظم مهمترین عامل براى انجام کار ها به صورت درست 
است و باعث مى شود در زندگى خود دچار سردرگمى و 
پریشانى نشویم. همین موضوع مى تواند موفقیت ما را به 
دنبال داشته باشد و کمک کند با بهترین شرایط به زندگى 

خود ادامه دهیم.
یکى از فواید منظم بودن کاهش اســترس است. عادت 
به نظم باعث مى شود قادر باشیم شرایط موجود را بهتر 
رصد کنیم و به کنترل آن بپردازیم؛ براى همین مى توانیم 
آینده را هم راحت تر مورد بررسى قرار دهیم و در شرایط 
بحرانى قرار نگیریم. همین موضوع باعث مى شود کمتر 

دچار استرس شویم.
 براى اینکه بتوانید نظم را در زندگى خود پیاده کنید باید 
زمانى را براى این کار در نظر بگیرید. البته نیازى نیست 
نگران باشید، نهایتاً یک هفته براى این کار کافى است و 
بعد از آن مى توانید به صورت قابل توجهى منظم تر از قبل 

باشید و مورد تحسین همگان قرار بگیرید.

از دفتر یادداشت استفاده کنید
یک استراتژ ى که بســیارى از افراد منظم از آن استفاده 
مى کنند کار کردن با دفتر یادداشــت اســت. این دفتر 
یادداشت گزیده اى از افکار و کار هایى است که مى خواهید 
در طول روز انجام بدهید. براى مثــال، هنگام مکالمه  
تلفنى با یک همکار یا مشترى، در چنین دفترى یادداشت 
بردارى کنید. اگر مشــغول کار هســتید و باید به خاطر 
داشته باشید نکته اى را به رئیس تان بگویید، آن نکته را 
در دفتر یادداشــت ثبت کنید. اگر بعد از ظهر یک جلسه  
طوفان فکرى دارید، ایده هایى که در دفتر یادداشت ثبت 
کرده اید، به کمک شــما مى آیند. مزیت دفتر یادداشت 
این است که تمام افکار، جزئیات مکالمات و ایده هایتان 
را یکجا جمع مى کنید و زمانى که چیزى را مى نویسید، 
دیگر نیاز نیست براى به یادآوردن آن، انرژى ذهنى صرف 
کنید. بهتر است به هر روز، یک صفحه  جدید و تاریخ دار 
اختصاص بدهید (از یک سررسید استفاده کنید). با این 
روش، به راحتى مى توانید به روز هاى قبل رجوع کنید و 

اطالعاتى را که به دنبال آن هستید، پیدا کنید.

در 15 دقیقه  نخست روز کارى، منظم شوید
صبح وقتى وارد اتاق کارتان مى شوید، 15 دقیقه  نخست 
را صرف بررســى کار هایى کنید که بایــد آن روز انجام 
بدهید. با فهرست «اقدامات بعدى» از «برنامه عملیاتى» 
خود شروع کنید یا یک فهرست انجام کار هاى پیش رو 
تهیه کنید و مهمترین اولویت هایتان را در رأس فهرست 
قرار دهید. با ایــن روش، مى فهمید چه کار هاى مهمى 
را باید در ابتداى روز و چــه کار هایى را بعد از ظهر انجام 

دهید. حین نظم بخشــیدن به زمانتان، دانستن اینکه 
کارایى شما در چه زمانى از روز بیشتر است، مى تواند در 

زمانبندى کارهایتان مفید باشد.

روى میزتان را مرتب کنید
میز کار شــما اغلب هزاربیشــه اى اســت که روى آن 
کاغذ هاى قدیمى، پروژه هاى آینــده، پرونده هایى که 
هم اکنون روى آنها کار مى کنید و یک خروار کاغذ وجود 
دارد که هنوز دور نیانداخته اید. با اینکه برخى از افراد ادعا 
مى کنند با یک میز شلوغ و به هم ریخته بهتر کار مى کنند، 
اما این وضعیت براى بسیارى از ما ناخوشایند و گیج کننده 
اســت. اگر مى خواهید نظم را تجربه کنید، پس مرتب 
کردن میز کار یک استراتژى هوشمندانه است. شاید این 
کار، ابتدا وقتگیر باشد، پس بهتر است آخر روز کارى یا 
آخر هفته را به این کار اختصاص دهید. مهم است این کار 
را آهسته انجام دهید، به ویژه اگر میز کار شما به شدت به 

هم ریخته است!

یک «منطقه  کار» روى میزتان مشــخص 
کنید

این منطقه را به مواردى اختصاص دهید که براى تکمیل 
پروژه ها به آنها نیاز دارید. به محض تمام کردن یک کار، 
این منطقه را از این کار خالى کنید و کار دیگرى را وارد 

آن منطقه کنید.

تجهیزات و پرونده هایى را که بیشتر از آنها 
استفاده مى کنید، منظم کنید

هر قدر بیشتر از چیزى استفاده مى کنید، آن چیز باید به 
شما نزدیک تر باشــد. میزتان را بر اساس کاربرى اشیا 
منظم کنید نه بر اساس ظاهرى که به نظر مى رسد. شما 
چگونه میز کارتان را مرتب مى کنید؟ پنج دقیقه  آخر هر 
روز کارى تان را به مرتب کــردن میز کارتان اختصاص 
دهید. با این کار، روز بعــد را با یک میز کار مرتب و تمیز 

آغاز خواهید کرد.

■ ابزار نظم دهى
ما در عصر فناورى هاى شــگفت انگیز زندگى مى کنیم. 
بیایید از این فناورى ها براى نظم  بخشیدن به زندگى مان 

استفاده کنیم!
از تقویم ها یــا برنامه ریزهاى دیجیتالى 

استفاده کنید
بســیارى از افراد در برنامه ریزى زمانى شان از این ابزار 
کمک مى گیرند تا از کارهایشان عقب نمانند. براى مثال، 
بسیارى از تقویم هاى دیجیتالى به شما امکان کدگذارى 
رنگى کار ها را مى دهند. شما از رنگ قرمز براى کار هاى 
فورى، از رنگ ســبز براى فرصت هاى تمدیدشده و از 
رنگ آبى براى کار هایى که اولویت پایینى دارند، استفاده 
مى کنید. کدگذارى رنگى کمکى است به شناسایى فورى 

کار هایى که باید اول از همه به آنها رسیدگى کنید.

از نرم افزار صفحه گسترده مثل Excel براى 
ثبت روند پیشرفت تان استفاده کنید

این نرم افزار بسیار مفید اســت، زیرا مى توانید به کمک 
آن از فرمت هاى شرطى استفاده کنید که هنگام نزدیک 
شدن کارى به مهلت آخر آن، به شما هشدار داده مى شود. 
در نتیجه، با یک نگاه مى توانید ببینید چه کارهایى مطابق 
برنامه پیش مى روند و چه کارهایى به مهلت آخر نزدیک 
شده اند. این استراتژى ها به ویژه زمانى مفید است و به کار 
مى آید که با یک گروه کار مى کنید و باید از روند پیشرفت 

افراد مطلع باشید.

به خودتان قول یک پاداش بدهید
اگر منظم ماندن براى شــما سخت است؛ سعى کنید به 
خودتان قول یک پاداش بدهید. بــراى مثال، اگر چهار 
مورد از فهرست انجام کارهاى پیش رو را کامل کردید، 
به خودتان یک فنجان قهوه جایزه بدهید یا ده دقیقه در 

اینترنت گشت بزنید.

فقط از یک تقویم استفاده کنید
اگر برخى از کارها را وارد تبلت و گوشــى خود کردید و 
برخى از کارها را وارد تقویم رومیزى و دفترچه یادداشت 
خود کردید، پس احتمال فراموش کردن قرار مالقات ها 

و کارهاى مهم وجود دارد.

براى کارهاى کوچک هــم برنامه زمانى 
داشته باشید

اگر یک کار یا پروژه نیاز به پیش زمینه دارد (مثًال خرید 
شیرینى و قهوه براى جلسه  اعضا)، پس براى این کارهاى 
کوچک هم برنامه ریزى کنید. این کار به شــما کمک 
مى کند براى انجام تمام کارهــا، زمان کافى اختصاص 

بدهید.

از اسناد اسکن بگیرید
اگر دوســت ندارید دفتر کارتان پر از قفسه هاى بایگانى 
باشــد، پس چرا از اســناد اســکن نگیرید و آنها را در 
کامپیوترتان ذخیره نکنید؟ اگر منشــى شخصى دارید، 
پس این کار را به او محول کنید. اگر ندارید، سعى کنید هر 
روز، از بخشى از اسناد اسکن بگیرید و در نهایت، به مرور 

زمان این پروژه را تکمیل کنید.

از ابزار جذاب براى نظم  بخشیدن استفاده 
کنید

از ابزارهایى استفاده کنید که به لحاظ بصرى و عاطفى 
براى شــما جذابیت دارند. بــراى مثــال، اگر تصمیم 
گرفته اید از دفتر یادداشــت به صورت روزانه اســتفاده 
کنید، پس در خرید آن، ذوق و ســلیقه بــه خرج دهید. 
وقتى ابزارهاى شــما به لحاظ بصرى جــذاب و راحت 
باشند، شما تمایل بیشترى به اســتفاده از آنها خواهید

 داشت.
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ى نظمى عاملى است که مى تواند 
کند ه د ت شک ا

دهید. حین نظم بخشــیدن به زمانتان، دانستن اینکه 
د اند ت ت ا شت ز از ان ز ه د ا ش ا کا

lاز نرم افزار صفحه گسترده مثل Exce براى 
د فتتاناستفادهکن ش ندپ ت ث

چگونه 
منظم 
باشیم؟

به طور کلى بین یک تا ســه روز طول مى کشد تا 
دســتگاه گوارش غذا را به طور کامل هضم کند که 
زمان دقیق آن به میزان و نوع غذایى که خورده اید و 
البته جنسیت و متابولیسم بدن شما ربط دارد. در ابتدا 
غذا طى شش تا هشت ساعت از معده و روده کوچک 
شــما عبور مى کند اما پس از آن غذا در روده بزرگ 
شما مى تواند تا بیش از یک روز نیز بماند تا مراحل 
جذب تکمیل شود. به طور طبیعى غذا بین دو تا پنج 
ساعت در معده مى ماند سپس وارد روده کوچک شده 
و طى دو تا شش ساعت از آنجا نیز عبور مى کند و تا 
هنگام تخلیه آن از روده بزرگ چیزى حدود 10 تا 73 

ساعت طول مى کشد.
بر اساس غذایى که میل مى کنید زمان هضم آن نیز 
مى تواند بسیار متفاوت باشد مثًال اگر شما گوشت یا 
ماهى که داراى پروتئین هستند مصرف کنید بدن 
الزم است تا ملکول هاى پیچیده پروتئین را تجزیه 
کرده و ســپس جذب کند براى همین هضم آن دو 
روز و یا بیشتر طول مى کشد و در مقابل اگر میوه و 
سبزیجات بخورید به دلیل فیبر زیادى که دارند در 

کمتر از یک روز به صورت کامل هضم خواهند شد.
ســریع ترین ماده غذایى که بدن شما آن را هضم 
مى کند نوشــیدنى هاى فراورى شــده حاوى قند 
هستند که طى چند ساعت بدن آن ها را هضم کرده و 

شما دوباره گرسنه خواهید شد.

احساس ناپایدارى در زانو، قفل شدن یا عدم حرکت 
صحیح عضالت آن، بیانگر حالتى است که خالى 
کردن مفصل زانــو یا ناپایدارى زانو نــام دارد. در 
دهه هاى اخیر پیشــرفت هاى زیــادى در زمینه 
تشخیص، ارزیابى، درمان و توانبخشى این مشکل 

انجام شده است.
عارف ســعیدى، متخصص آســیب هاى ورزشى 
و مدرس دانشــگاه تهران گفت: عوامل متعددى 
مانند ضعیف بودن عضلــه و رباط زانو باعث خالى 
کردن زانو مى شوند. به این دلیل که در یک مدت 
طوالنى فرد نمى تواند به طور عادى قدم بزند، توان 
و قدرت عضله کم خواهد شــد؛ بنابراین هنگام راه 
رفتن به خصوص در افرادى که رباط صلیبى قدامى 
آنها دچار آسیب شده اســت، خالى کردن زانو زیاد 

مشاهده مى شود.
او در ادامه افــزود: چنانچه خالى کــردن زانو در 
افراد سالمند مشاهده شود مربوط به ضعف عضله 
چهارسر مى شــود؛ بنابراین افراد براى درمان باید 
ورزش مرتب و پیاده روى روزانه را در نظر بگیرند، 
اما اگر خالى کردن زانو در افراد جوان اتفاق بیافتد 

مى تواند دلیل محکمى مبنى بر پارگى رباط صلیبى 
قدامى باشد که حتمًا باید درمان بر روى این افراد 
صورت بگیرد تا با عکسبردارى تخصصى بتوان در 
مورد راهکار مناسب براى درمان آن تصمیم گرفت.

ســعیدى مطرح کرد: اگر فرد دچــار پارگى رباط 
صلیبى قدامى باشــد باید قبــل از عمل جراحى، 
فیزیوتراپــى و تمرینــات درمانــى را انجام دهد. 
همچنین بعــد از عمل جراحى باید توانبخشــى، 
فیزیوتراپــى و تمرینات درمانى تا حداقل شــش 
ماه توسط فرد انجام شــود تا بیمار بتواند به حالت 

عادى باز گردد.
این متخصص آسیب هاى ورزشــى درباره خالى 
کردن زانو در ورزشکاران بیان کرد: در صورتى که 
خالى کردن زانو در ورزشــکاران اتفاق بیافتد حتمًا 
باید مراحل درمانى فوق به طور دقیق پیگیرى شود 
و بعد از عمل جراحى به طور مســتقیم وارد ورزش 
حرفه اى نشوند و حداقل شش  ماه تمرینات درمانى، 
آمادگى، توانبخشى و فیزیوتراپى انجام شود تا بعد 
از انجام این تمرینات فرد بتواند به ورزش حرفه اى

 ادامه دهد.

تقریباً مى توان گفت که زعفران، ارزشمندترین ادویه 
در دنیاســت، زیرا هزینه کاشت و برداشت آن، مبلغ 
قابل توجهى است. این چاشنى که رشته مانند است 

از گل خاصى تهیه مى شود. 
سرشار از آنتى اکسیدان

ترکیبات زعفران به گونه اى اســت که سلول هاى 
بدن را در برابر رادیکال هاى آزاد و اســترس هاى 
اکســیداتیو محافظت مى کند. آنتى اکسیدان هاى 
قابل توجه آن شامل کروسین، کراستین، سفرانال 
و کائمپرفرول هســتند. کروسین و کراستین داراى 
رنگدانه هاى کاروتنوئیدى مى باشند که باعث رنگ 
قرمز زعفران مى شوند. هر دو آنتى اکسیدان فوایدى 
از جمله ضد افســردگى، محافظت از ســلول هاى 
مغزى در برابر صدمات، بهبود التهاب، کاهش اشتها 
و کمک به کم کردن وزن، دارند. سفرانال به زعفران 
طعم و عطر خاص خود را مى دهد. تحقیقات حاکى 
از آن است که این ترکیب موجود در زعفران باعث 
بهبود خلق و خو، تقویت حافظه، افزایش توانایى در 
یادگیرى و همچنین حفاظت از سلول هاى مغزى در 

برابر استرس اکسیداتیو را مى شود.
در آخر، کائمپرفرول که در گلبرگ هاى گل زعفران 
یافت مى شــود، داراى فواید سالمتى مثل کاهش 
التهاب و تورم، خاصیت ضد سرطانى و ضد افسردگى 

است.
اشــتها را کم و باعــث کاهش وزن 

مى شود
میان وعده ها رایج ترین وعده هاى غذایى در طول 
روز هستند، که متأسفانه اغلب افراد با زیاده روى در 

مصرف این گونه تنقالت، در معرض خطر ابتال 
به چاقى هستند. زعفران با مهار اشتها و 

القاى احساس ســیرى به فرد، سبب 
جلوگیــرى از صرف زیــاد تنقالت 
مى  شود که در نتیجه شخص تعادل 

وزنى خــود را حفظ مى کنــد. با این 
حال، دانشمندان هنوز به این خاصیت 

زعفران، اطمینان کافــى ندارند، اما یک 
تئورى این است که زعفران روحیه فرد را باال 

مى برد که به نوبه خود، میل به صرف میان وعده 

را کاهش مى دهد.
کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى

مطالعات آزمایشگاهى روى حیوانات نشان داد که 
خاصیت آنتى اکســیدانى زعفران، سطح کلسترول 
خون را تا حد زیادى، پایین مى آورد و مانع از انسداد 
رگ ها و عروق خونى مى شــود که در نتیجه، ابتال 
به بیمارى هاى قلبى و عروقــى را در فرد کاهش 

مى دهد.
کاهش قند خون

ترکیبات ویژه موجود در زعفران، قند خون را پایین 
آورده و حساســیت به تولید انســولین را افزایش 

مى دهد.
 بهبود بینایى

زعفران در تقویت بینایى افرادى که از دژنراسیون 
ماکوال وابسته به سن، رنج مى برند، مى تواند مؤثر 
واقع شود. همچنین از آسیب رادیکال هاى آزاد ناشى 

از این اختالل، چشم را محافظت مى کند.
تقویت حافظه 

خاصیت آنتى اکســیدانى زعفــران باعث افزایش 
شناخت و درك در افرادى که آلزایمر دارند، مى شود. 
به طور کلى زعفران، ادویه اى اســت که عوارض 
جانبى ندارد و براى پخــت و پز، هیچ گونه منعى در 
میزان مصرف آن نیســت. فقط زنان باردار باید از 
مصرف دوزهاى زیاد خــوددارى کنند، زیرا ممکن 
است سقط جنین را در پى داشــته باشند، البته باید 
مانند هر مکمل دیگرى، با پزشک خود براى میزان 

مصرف آن، مشورت کنید.

خالى کردن زانو 
نشانه چیست؟

بدنتان براى هضم غذا 
به چه مدت زمانى 

نیاز دارد؟ 

ارزشمندترین ادویه دنیا با خواصى شگفت انگیز

از همه مى ترسم، از اینکه با رعایت تمام نکات بهداشتى باز هم 
کرونا بگیرم. ماســک و مواد ضدعفونى کننده نباشد اعتماد به 
نفس خودم را از دست مى دهم و ترس عجیبى تمام وجودم را فرا 
مى گیرد یا افرادى که خبرهاى ناگوارى از آنها در صفحه حوادث 
نقش بسته است، خبرهایى از خودکشى و دیگرکشى به علت 

احتمال ابتال به کرونا و... 
اینها حاالت رفتارى است که حسن بهرامنى، روانشناس بالینى 
فوبیا عنوان مى کند و به شــهروندان هشدار مى دهد: ویروس 
کرونا در یکه تازى خود، فوبیاى کرونا را در برخى افراد نهادینه 
کرده اســت. فوبیا حالتى از ترس اســت که آثار و پیامدهاى 
ناگوارى در فرد باقى خواهد گذاشت پس با اعمال راهکارهاى 

مناسب مانع ایجاد این حالت رفتارى شویم. 
وى در توضیح این حاالت، نخست به تعریف فوبیا اشاره مى کند 
و ادامه مى دهد: فوبیا به عنوان ترس مرضى شناخته مى شود 

که تمام عوامل محیطى و اجتماعى را مى توان عامل ایجاد این 
ترس عنوان کرد. ترسى بیمارگونه که کامًال اکتسابى است به 
این معنا که افراد با قرار گرفتن در موقعیت و شرایط مختلف و بر 
اساس اصول یادگیرى و شرطى سازى، فوبیا را آموزش مى بینند. 
این روانشناس بالینى، ترس را یک فرایند فیزیولوژیک و روانى 
عنوان مى کند که در نتیجه یک عامل مشــخص، یکســرى 
تغییرات جسمى و روانى را در فرد ایجاد مى کند. مثًال ترس از 

سوسک که عامل آن سوسک عنوان مى شود. 
بهرامنى درباره اضطراب هم یادآور مى شود: اضطراب همان 
نشانه هاى روانى و جسمى ترس را ایجاد مى کند با این تفاوت 
که عامل ایجاد کننده اضطراب مشخص نیست یعنى نمى دانیم 
چرا یک چنین اتفاقى افتاده است. مثًال اضطراب امتحان؛ به این 
معنا که دانش آموز در خانه درس را خوب مى خواند اما سر جلسه 
امتحان ناگهان دچار فراموشى مى شود. این اضطراب است که 

دلیل روشنى براى به وجود آمدن ندارد.
این روانشناس بالینى با تأکید بر اینکه ویروس کرونا اختاللى 
است که به یکباره وارد سیستم و بافت زندگى افراد شده و نظم 
آن را برهم ریخته تا آنجا که در افراد مختلف، تولید فوبیا، ترس 
یا اضطراب کرده است، تصریح مى کند: به دلیل ناشناخته بودن 
این ویروس، صحبت ها و دیدگاه هاى متعدد و متنوعى پیرامون 
آن به خصوص در فضاهاى مجازى توسط هر فرد کارشناس 
و غیرکارشناسى منتشر شد و به خود اجازه داد هر جور که فکر 
مى کرد درباره این اختالل صحبت و اظهار نظر کند. وى ادامه 
مى دهد: این تنوع و پراکندگى انتشار اطالعات که عمده آنها 
پیشتوانه علمى نداشتند و صرفاً بر اساس تجربه فردى و نظرات 
شخصى تنظیم مى شد به همراه انتشــار موجى از آمار و ارقام 
فوت شدگان بر اثر کرونا وضعیت زندگى افراد را تحت الشعاع قرار 
داد. در حالى که واقع امر این بود که در مقایسه با ارقام مرگ و میر 

جاده اى در یکروز، چندان برجسته نبود اما به دلیل اینکه در مورد 
تلفات جاده اى چندان صحبت نمى شود پس ترس و اضطراب 
و فوبیا وجود نمى آورد. «یعنى اگر آمار تصادف جاده اى اینقدر 
پررنگ مى شد و درباره آن توضیح داده مى شد مطمئناً یک فوبیا 

در مورد آن پیدا مى کردیم.»
بهرامنى با تأکید بر پیامدهاى انتشار اطالعات نادرست درباره 
کرونا، خاطرنشان مى کند: از یک طرف ترسى ایجاد کرد مبنى 
بر اینکه بیمارى آمده و افراد مختلف را به اشکال مختلف از بین 
مى برد، از ســویى دیگر تولید اضطراب کرد چرا که نمى دانند 
کسى که بغل دست آنهاست بیمارى دارد یا خیر یا آنان مبتال 
هستند یا نه ضمن اینکه یکسرى افکار بیمارگونه و ترس مرضى 
تحت عنوان فوبیا را ایجاد کرد که مردم وقتى یکى ســرفه یا 
عطسه مى کند بالفاصله در ذهن شان عکس العملى بیدار مى شود 

که نکند دچار چنین اختاللى شوم.

فوبیاى ویروس کرونا از کجا پیدا مى شود؟

برخى از افراد در طول روز بیشــتر از یک تخم مرغ 
مصرف مى کنند، مصرف بیش از یک تخم مرغ در 

طول روز عوارض و خطراتى را به همراه دارد.
بررسى ها و مطالعات اخیر ادعا مى کنند که خوردن 
بیش از یک عدد تخم مرغ در روز، خطر ابتال به حمله 
قلبى یا سکته را افزایش مى دهد. زیرا آنها سرشار از 

کلسترول مى باشند.
پروفســور «کاترین تاکر»، از دانشگاه ماساچوست 
گفت: حتى افرادى که داراى رژیم هاى سالم غذایى 
هســتند هم اثرات مضر مصرف باالى تخم مرغ و 
کلسترول را در بر خواهند داشــت و برایشان بسیار 
ناســالم خواهد بود. او همچنین افزود:  اگر چه تخم 
مرغ سرشار از مواد معدنى مفید است، اما بهتر است 

که افراد از خوردن هر روزه تخم مرغ دورى کنند.
تخم مرغ، به خصوص زرده تخم مرغ، سرشــار از 
کلسترول هســتند. یک عدد تخم مرغ بزرگ 50 
گرمى، حاوى حدود 186 میلى گرم کلسترول است و 
مصرف بیش از حد آن بسیار مضر است و به سالمتى 
بدن آسیب خواهد زد. این مطالعه که به مدت 31 سال 
متوالى و هر روزه انجام شد، در مجله انجمن پزشکى 

منتشر شده است.

اگر زیاد تخم مرغ 
مى خورید 
حتماً بخوانید
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معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهان با تاکید بر اینکــه با افزایش دماى هوا به 
طور قطع با افت شدید فشار آب مواجه مى شویم، 
گفت: از 25 خرداد ماه به بعد حدود 35 تا40 درصد 
مصرف آب استان اصفهان نسبت به فروردین ماه 

افزایش    مى یابد. 
ناصر اکبرى با اشاره به افزایش دماى هوا و میزان 
مصرف آب در اســتان، اظهار کــرد: طى 10 روز 
گذشته در ساعت 14 بعدازظهر دماى اصفهان به 
حدود 35 تا 36 درجه رسیده است که در این شرایط 
مصرف آب استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

حدود 16 تا 18 درصد افزایش یافته است.
وى  به عوامــل موثر در افزایــش مصرف آب در 
اصفهان پرداخت و تاکید کرد: افزایش مصرف آب 
در استان، ناشى از شــیوع ویروس کرونا و رعایت 
موارد بهداشتى از سوى مردم، افزایش دماى هوا و 

استفاده از کولرهاى آبى است.
معاون بهره بردارى و توســعه آب  شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان با بیان اینکه مطابق پیش بینى 
هواشناســى دماى هــواى اصفهان از اواســط 
خردادماه حــدود چند درجه خنک تر مى شــود، 
افزود: البته از 25 خرداد ماه دماى هواى اســتان 
حدود 3 درجه نسبت به سال گذشته افزایش خواهد

 یافت.
وى با اشاره به بسته شــدن رودخانه زاینده رود، 
گفت: در دهه گذشته  حدود 3 تا 5 درصد آب شرب 
اصفهان ازطریق  چاه هاى فلمن تامین مى شد، در 
حالیکه در ســالهاى اخیر   با بسته شدن رودخانه، 
میزان آبدهى این چاه ها  به حدود صفر رسید، که 
این امر شرکت آبفا را براى تامین پایدار آب شرب 

مشترکین با چالش مواجه مى کند.
 اکبرى اعالم کرد: با پیش بینــى افزایش دماى 

هوا در ماه هاى گرم ســال (تیر و مرداد) نسبت به 
ســال قبل، به طور قطع حدود 6 درصد عالوه بر 
17 درصد وضعیت موجود و در مجموع حدود 23 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف 

آب استان باالتر خواهد رفت.
اکبرى با بیان اینکه با افزایش هر درجه دماى هوا 
حدود 2 تا 3 درصد مصرف آب در استان افزایش 
مى یابد، پیش بینى کــرد: از 25 خرداد ماه به بعد 
حدود 35 تا40 درصد مصرف آب استان اصفهان 
نســبت به فروردین ماه افزایش مى یابد که این 
به دلیل اســتفاده از کولر و رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى به دلیل شیوع ویروس  کرونا است.
وى با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف از سوى 
مردم و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، 
تصریح کــرد: در صورت کاهــش 20 درصدى 
مصرف آب، مى توانیم از پیک تابســتان امسال  
عبور کنیم و مردم مى توانند با استفاده از تجهیزات 

کاهنده، آب را بهینه مصرف کنند.
وى با بیان اینکه با شــرایط موجود به طور قطع با 
افت فشــار آب مواجه خواهیم شد، گفت: تالش 
شــرکت آبفا توزیع عادالنه آب براى تمام مردم 
در نقاط شهرى و روستایى است و در صورت عدم 
همکارى مشترکین، شاهد افت فشار آب خواهیم 
بود، بنابراین با توجه بــه اینکه اصفهان منابع آبى 
دیگرى ندارد، همواره مــردم باید در مصرف آب 

توصیه هاى الزم  را رعایت کنند. 
اکبرى درباره استفاده مردم از پمپ آب نیز، توضیح 
داد: شرکت آبفا نمى گوید که مردم از پمپ استفاده 
نکنند، بلکه استفاده از آن باید مطابق با استانداردها 
و بعد از مخزن ذخیره آب باشد و مردم نباید به طور 
مستقیم بر روى شبکه پمپ آب نصب کنند. وى 
تاکید کــرد: در صورتى که افراد پمــپ را به طور 
مستقیم بر روى شــبکه نصب کنند اقدامات الزم 

به عمل مى آید. 

معاون بهره بردارى وتوسعه آب  شرکت آبفا استان اصفهان پیش بینى کرد؛

افزایش 40 درصدى مصرف آب 
در پیک تابستان

در سال جهش تولید، شرکت پاالیش نفت اصفهان 
تحریم دشــمنان را بى اثر کرده و با بهره مندى از 
متخصصان توانمندخود موفق شد خودرو کف ساز 

شماره 2 با برند ماك را بازسازى کند.
رئیس آتش نشانى شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اعالم این خبر و بیان اینکه هزینه خرید ماشین 
کف ساز بیش از سه میلیارد تومان برآورد مى گردد، 
اظهار داشت: بازسازى ماشــین کف ساز در 480 
نفر ساعت و با هزینه اى برابر با 50 میلیون تومان 

انجام گرفت.
محمد مختارى افــزود: این حرکت ارزشــمند با 
حمایت مدیر HSE و همــکارى اداره نگهدارى و 

تعمیرات شرکت انجام شده است.
مامور ارشــد آتش نشانى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان هم که مدیریت بازسازى خودرو کف ساز را 
بر عهده داشته است، روند عملکرد را تشریح کرد و 
اذعان داشت: در حقیقت مى توان گفت خودرویى با 

شبکه هاى فوم و آب جدید طراحى و ساخته شده که 
با خودرو قبلى متفاوت است، اما کارایى اصلى آن با 

رویکرد ساخت کف آتش نشانى تغییر نکرده است.
حســین جانقربان با اشــاره به اینکه خودرو آتش 
نشانى از دو بخش شاسى (شامل موتور و گیربکس) 
و آتش نشانى تشکیل مى شود، گفت: خودرو کف 
ساز شــماره 2 شــرکت، با عمر 45 ساله در بخش 
شاسى مشکلى نداشت، اما در بخش آتش نشانى، 
به دلیل نبود قطعات یدکى شیرآالت خاص، تمامى 
شــیرآالت (حدود 30 عدد ولو) دچار نشــتى هاى 
شدید و همچنین پوسیدگى خطوط هاى ارتباطى 
(کلیــه آنها از جنس کربن اســتیل بــود) و ایجاد 
ترك هاى فراوانى و نشتى گردیده بود که به دنبال 
آن ما را با مشکالتى همچون اتالف فوم ارزشمند 
آتش نشــانى، عدم کیفیت مناســب ساخت کف، 
مشــکل بودن اپراتورى خودرو، مواجه ساخته بود، 
به طورى که با وجود دارا بــودن پمپ هاى آب و 

فوم بسیار مطلوب، این خودروها از سرویس آتش 
خارج شده بود.

وى ادامه داد: خوشــبختانه با موافقت رئیس اداره 
آتش نشــانى و حمایت مدیر HSE، اجراى طرح 
جدید آغاز گردید. در این راستا کلیه شیرآالت غیر 
قابل تعمیر قبلى شبکه هاى فرسوده آب و فوم و ... 
از خودرو جدا شده و پیاده ســازى کامل گردید، به 
صورتى که فقط شاســى و دو عدد پمپ باقى ماند. 
پس از آن با بهره مندى از توان داخلى پاالیشگاه و 
اســتفاده از اقالم مورد نیاز کاالهاى موجود و قابل 
تعمیر در بازار کشــور، شــبکه آب و فوم به شکلى 

موفقیت آمیز طراحى شد.
مأمور ارشــد آتش نشانى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با تاکید بر اینکه تنهــا راه انجام کارهاى 
بزرگ انجام دادن کارى اســت که دوستش دارید، 
مزایاى طراحى جدید را خرید آسان، تعویض آسان، 

تعمیر آسان و آموزش آسان به اپراتور عنوان کرد.

خودرو کف ساز آتش نشانى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان بازسازى شد

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


