
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 31  خرداد  ماه 1399 /  20  ژوئن 2020 / 28  شوال 1441
سال هفدهم /شماره 3783 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

سرفه ممتد، بالى جان ماسک تنفسىاصفهان پایلوت مهارت در کشور استاختالف درونى پایتختى ها صحت دارد؟مهلت آزادسازى سهام عدالت فعال ادامه دارد سالمتاستانفرهنگ سپاهان به درستى به این موج نپیوست ورزش جهان نما

چه کسانى باید 
در برابر کرونا 

از «شیلد» 
استفاده کنند؟

شرط خروج اصفهان از  لیست خاموشى ها
3
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راز عرفانى شـدن 
بانو امین

فاصله گذارى اجتماعى 
تا پایان سال رعایت شود

رانندگان در 
تخلفات حادثه ساز
 خنک شدن 5 نمره منفى مى گیرند

به قیمت مردن!

همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور استفاده شیلد 
جهت پیشگیرى از ابتال به بیمارى براى برخى از افراد 

الزم و ضرورى است.
شیلد محافظ صورت یکى از اقالم محافظ شخصى 

است که از کل صورت در برابر آلودگى ها و مواد ...

اســتفاده از کولرهاى آبى و گازى هر سال با فرا 
رسیدن فصل گرما اهمیت دو چندانى مى یابد و با 
توجه به شرایط ویژه اى که این روزها در مناطقى 
مانند اصفهان بدلیل کمبود منابع آبى و افزایش 
مصرف برق وجود دارد، مسووالن و کارشناسان 
توصیه هایى را درباره این سیستم هاى سرمایشى 

گوشزد مى کنند.
عالوه بر ایــن ، کیفیت و ایمنــى کولرها نیز از 
اهمیــت خاصى برخورداراســت زیــرا به گفته 
کارشناسان، برخى کولرهاى تقلبى یا بى کیفیت 

موجود در بازار عالوه بر...
4

همه چیز درباره خورشیدگرفتگى فرداهمه چیز درباره خورشیدگرفتگى فردا
22 ساعت و  ساعت و 4040 دقیقه و  دقیقه و 77 ثانیه نصف خورشید در اصفهان تاریک مى شود!  ثانیه نصف خورشید در اصفهان تاریک مى شود! 

2

در آستانه  آغاز هفته صرفه جویى در مصرف آب و برق مطرح شد

سر و کله خوب و بد و جلف 
دوباره از فردا پیدا مى شود!

4 ماه بعد از توقف پخش آخرین اثر پیمان قاسمخانى،

غرغرهاى رادو تمامى ندارد
 سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن که خیال بازگشــت به ایران را ندارد 

اخیراً مدعى شده تعهدنامه بازگشتش را تحت فشار امضا کرده است.
بزرگترین دغدغه این روزهاى باشــگاه ذوب آهن 

بازگرداندن میودراگ رادولوویچ سرمربى مونته 
نگرویى اســت. در حالى که این باشگاه حتى 

براى بازگشت این مربى بلیت پرواز را از ...
2
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در صفحه 3 بخوانید

هشدارکارشناسان اصفهانى درباره خطر 
تهیه کولرهاى غیر استاندارد

عربستان 
فعال قادر به 

برگزارى حج 99 
نیست

در کارواش مراسم عروسى برگزار مى کنند!
آژیر قرمز شیوع دوباره کرونا در کردستان به صدا در آمد

6

ر م/ ل
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 برانکو به خاطر  برانکو به خاطر 
موضوعات معرفتى موضوعات معرفتى 

سپاهانى نشدسپاهانى نشد

4

تا پایان وقت ادارى روز  سه شنبه مورخ تا پایان وقت ادارى روز  سه شنبه مورخ 2424 / /44 / /9999  
در این فراخوان عمومى ثبت نام نمایند.در این فراخوان عمومى ثبت نام نمایند.

و  ران  ی ب ی  خاب و  ح ا ر   وان  و ا ران  ی ب ی  خاب و  ح ا ر   وان  ھانا تان  ا ی  ا ما ن ا ھانسازمان تأ تان  ا ی  ا ما ن ا سازمان تأ
سازمان تأمین اجتماعى در نظر دارد به مناسبت "روز خانواده و تکریم بازنشستگان" 

بمنظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذارى
به مقام ارزشمند:

بازنشستگان ، همسران بازمانده و از کارافتادگان کلى نمونهبازنشستگان ، همسران بازمانده و از کارافتادگان کلى نمونه
 به عنوان اسوه هاى صبر و استقامت و خردورزى در جمع خانواده و جامعه ، نسبت به انتخاب و تجلیل 
از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامى بازنشستگان و مستمرى بگیران تأمین اجتماعى مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر مراجعه به سایت www.tamin.ir ، شعب سازمان و دفاتر کانونهاى 

بازنشستگى در سراسر کشور اقدام و درصورت دارا بودن شرایط:

روابط عمومى اداره کل
 تأمین اجتماعى استان اصفهان

روابط عمومى اداره کل
 تأمین اجتماعى استان اصفهان

مامى ندارد
ل بازگشــت به ایران را ندارد 

 تحت فشار امضا کرده است.
اه ذوب آهن 

ربى مونته
گاه حتى 

ز ...
در صفحه 5 بخوانید
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ســخنگوى طرح آزادسازى ســهام عدالت با بیان اینکه 
فرصت انتخاب روش مســتقیم براى مدیریت این سهام 
فعًال ادامه دارد، اظهار کرد: حدود یک میلیون نفر تاکنون 

سهام عدالت خود را فروختند.
حسین فهیمى با اشاره به این که پیش از این اعالم شده 
بود که مشموالن ســهام عدالت تا 29 خرداد ماه فرصت 
دارند روش مدیریت مســتقیم را براى سهام خود انتخاب 
کنند، افزود: این مهلت فعال ادامه دارد و شنبه (امروز) در 
جلسه شوراى عالى بورس در مورد این که مهلت آزادسازى 
سهام عدالت تا چه زمانى ادامه داشته باشد، تصمیم گیرى 

خواهد شد.

وى در مورد این که تاکنون چند مشمول روش مدیریت 
مســتقیم را براى ســهام عدالت خود انتخاب کرده اند؟ 
گفت: تاکنون حدود 20 میلیون نفــر از حدود 47 میلیون 
نفر مشمول سهام عدالت که در قید حیات هستند، روش 

مستقیم را براى مدیریت سهام خود انتخاب کردند.
به گفته سخنگوى طرح آزادسازى سهام عدالت طبق آمار 
حدود یک میلیون نفر تاکنون سهام عدالت خود را فروختند.
ســهامداران توجه داشته باشــند چنانچه روش مدیریت 
مستقیم را براى ســهام خود انتخاب کنند مى توانند 30 
درصد از سهام خود را از طریق بانک ها یا کارگزارى ها به 

فروش برسانند.

نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت گفت: با توجه به 
گسترش بیمارى ناشى از ویروس کرونا در کشورهاى 
مختلف و افزایش روزافزون بیمــاران آن در دنیا و نیز 
عربستان، مسئوالن این کشور در صورت شرایط موجود 

نمى توانند حج 99 را برگزار کنند.
حجت االسالم  ســید عبدالفتاح نواب گفت: در صورت 
تضمین دولت عربستان مبنى بر سفید بودن مناطق خود 
از ویروس کرونا، عالوه بر تقویت تیم پزشــکى و پیش 
بینى هاى الزم، ستاد مبارزه با ویروس کرونا کشور نیز 
باید اعزام زائران را تایید کند تا پس از آن اقدامات اعزام 
آغاز شود. نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت با بیان 

اینکه اکنون عربستان داراى شــرایط دشوارى است، 
گفت: با توجه شیوع سریع ویروس کرونا بعید مى دانم 
عربســتان بتواند وضعیت قرمز خود را به زرد یا ســفید 

تغییر دهد.
نواب در پاسخ به این ســوال که اگر حج امسال با هدف 
رعایت فاصله اجتماعى منجر به ریزش سهمیه کشور 
شود، اولویت اعزام با چه افرادى اســت، تصریح کرد: 
براســاس چارچوب برنامه ریزى هاى به انجام رسیده 
اولویت اعزام با زائرانى است که در اولین مراحل فراخوان 
همه عملیات مربوط به اعزام خود را به صورت کامل به 

انجام رسانده اند، خواهد بود.

مهلت آزادسازى سهام عدالت 
فعال ادامه دارد

عربستان فعال قادر به 
برگزارى حج 99 نیست

بازگشت عادل فردوسى پور 
به اجرا

پس از گذشت دو سال از    صبح سینما |
تعطیلى برنامه «نود» فردوسى پور با یک برنامه 
اینترنتى به عرصه اجرا بر مى گردد. تهیه کنندگى 
این برنامه بر عهده شخص فردوسى پور خواهد 
بود و به صورت هفتگى پخش مى شود. او پس از 
تعطیلى برنامه «نود»، ویژه برنامه«کالسیکو» 
را با اجــراى پژمــان جمشــیدى در بســتر 
سامانه هاى VOD تهیه کرد. بازگشت او به اجرا 
پس از اتفاقات برنامه «نود» مى تواند خبر مهمى 
براى دوســت داران فردوســى پور باشد و یک 

چالش بزرگ براى تلویزیون.

مرگ 2 کودك در تنور نان
  ایرنا | دو پسر 3 و 5 ســاله در روستاى 
چنار از توابع "نصرآباد" شهرســتان تربت جام 
اســتان خراســان رضوى به دلیل بى توجهى 
والدین در تنور ســنتى افتاده و جان خود را از 
دســت دادند. این دو کودك در اطراف تنور در 
حال بازى بودند که داخل تنور افتادند و به علت 
باال بودن سطح ســوختگى و جراحات، قبل از 
رسیدن کارکنان اورژانس به محل حادثه جان 

خود را از دست دادند.

25 هزار استخدام جدید
وزیــر آموزش وپرورش    آفتاب نیوز |
اظهار کرد: دربــاره تبدیل وضعیــت معلمان 
حق التدریــس قانونى براى ایــن اقدام وجود 
دارد که تا پایان برنامه ششم متناسب با ردیف 
و اعتبارات دولتــى و اختصاص یافته این اقدام 
انجام شود. محسن حاجى میرزایى با اشاره به 
میزان تبدیل وضعیت در سال جارى گفت: براى 
امسال 25 هزار تبدیل وضعیت حق التدریسى ها 
در نظر گرفته شده که فرآیندهاى مربوط به آن 
به همراه اولویت ها، امتیازات و بخشنامه هاى 

مربوطه ابالغ شده است.

57 نفر در عروسى کرونا 
گرفتند

  عصر ایران| مدیر روابط عمومى و امور 
بین الملل دانشــگاه علوم پزشــکى هرمزگان 
گفت: در پى برگزارى مراسم عروسى در شهر 
گروك سیریک خوشه، 57 نفر به کرونا مبتال 
شدند. دکتر فاطمه نوروزیان خاطرنشان کرد: در 
بخش جغین شهرستان رودان هم حضور یک 
فرد مبتال در یک جمع تاکنون موجب ابتالى 
25نفر شــده اســت.وى تصریح کرد: به غیراز 
ابوموســى وضعیت تمامى شهرســتان هاى 

هرمزگان قرمز است.

ابهام بزرگ
معاون آمــوزش ابتدایــى وزارت    پانا |
آموزش و پرورش با بیــان اینکه با هماهنگى 
وزارت بهداشــت ســال تحصیلى آغاز خواهد 
شد گفت: هنوز معلوم نیست که شهریور شروع 
مدارس باشد یا اول مهر اما در هر صورت آغاز 

سال تحصیلى اطالع رسانى خواهد شد.

سوء استفاده کرونایى!
ســیاوش حقیقى، تهیه کننده سینما    برنا|
معتقد اســت برخى بازیگران بــه دلیل کرونا 
درخواست دســتمزد دو برابرى دارند. حقیقى 
گفت: «دوســت دارم در شبکه نمایش خانگى 
و تلویزیــون کار کنم اما دســتمزد بازیگران 
به طرز عجیبــى دراین پلت فــورم باال رفته و 
هزینه  هاى تولید هم با توجه به شرایط کنونى 
غیرمنطقى اســت طــورى که وقتــى با یک 
بازیگر تماس مى گیریــد، مى گوید جاى 100 
میلیون، 200 میلیون مى گیرد چون کروناست 
و اوضاع بــراى حضــور در پروژ ه ها خطرناك

 شده...»

محدودیت هاى شدید 
برنمى گردد

حجت االســالم و المسلمین حسن    انتخاب |
روحانى روز پنجشــنبه در آیین افتتاح و آغاز عملیات 
طرح هاى زیربنایى ملى در حوزه راه و شهرســازى 
در اســتان هاى البرز، ایالم و مازندران با اشــاره به 
شــرایط فعلى کشــور از نظــر شــیوع کرونا گفت 
محدودیت هاى شــدیدى که در اســفند و فروردین 
اعمال شد، امروز مد نظر نیست اما فعالیت اقتصادى 
اگر بــا عدم رعایــت اصول بهداشــتى توام شــود، 
نمى تواند ادامــه پیدا کند چراکه ســالمت مردم در 

اولویت است.

مواظب باشید فرار نکند
محمد مهاجــرى، روزنامه نگار    خبرفورى |
اصولگرا در واکنش به دادگاه اکبر طبرى با هشتگ هاى 
هاشمى شاهرودى، قوه قضائیه و احمدى نژاد نوشت: 
«شنیده ام با شروع رسیدگى به پرونده اکبر طبرى یکى 
از مدیران دولت احمدى نژاد که از زمان مرحوم هاشمى 
شــاهرودى با قوه قضاییه ارتباطات مفسده انگیزى 
داشت قصد خروج از کشور را دارد که بدلیل کرونا هنوز 
موفق نشده. زمان مناسبى براى بررسى فسادهاى باند 

احمدى نژاد و رابطه شان با طبرى است.»

ادعاى زائرى 
محمدرضا زائرى با پیگیرى پرونده    تابناك |
طبرى در توییتر نوشت: باید پرونده فوت آقاى مروى را 
بررسى کنند که چه طور بعد از درافتادنش با اکبر طبرى 
و برخى دیگر از باند گسترده فساد، از معاون اولى قوه 

قضاییه استعفا داد و یکباره ناپدید شد!

قطب تولید شیشه در جهان
  تسنیم| ناصــر اصالنى، معــاون مقابله با 
عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: 
از اواخر ســال 97، متأســفانه تغییراتى در افغانستان 
به وجود آمد و تمــام تالش خود را بر تولید شیشــه 
متمرکز کرده و مصمم بر تولید شیشه بودند؛ با توجه به 
افزایش تولید شیشه در افغانستان، اقدامات جمهورى 
اسالمى ایران نیز در راستاى کشف ماده مخدر شیشه 
افزایش یافت و همچنان شاهد این روند رو به رشد در 
افغانستان هستیم و این بیانگر آن است که افغانستان 
به موازات آنکه بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر سنتى 
بود، هم اکنون تبدیل به قطب تولید شیشــه در جهان 

شده است.

حمله به ونزوئال «باحال» 
است!

«جان بولتون»، مشــاور امنیت ملى    انتخاب |
سابق کاخ سفید در کتابى که بزودى منتشر خواهد شد، 
نوشته «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا گفته بود 
که حمله به ونزوئال «باحال» خواهد بود و این کشور 
آمریکاى جنوبــى در واقع بخشــى از ایاالت متحده 
آمریکاست. در این کتاب با عنوان «اتاقى که اتفاق آنجا 
افتاد» که متن آن پیش از انتشار به دست چندین رسانه 
خبرى رسیده، بولتون نوشته به یاد مى آورد که جان کلى 
رئیس وقت کارکنان کاخ سفید گفت: (ترامپ) مى گوید 

حمله به ونزوئال "باحال" است.

قم هراسى
  خبرگزارى حوزه | احمد امیرآبادى فراهانى، 
عضو هیئت رئیســه مجلس درباره این که مى گویند 
کرونا از قم شــروع شــد گفت: اینچنین نبود؛ در قم 
شناسایى شد. این بزرگترین ظلم در حق قم بود. خیلى 
قم هراسى شکل گرفت  چون مى خواستند هم قم، هم 
حوزه را بزنند. کدام یک از مراجع با بســته شدن حرم 
مخالف بودنــد؟ هیچ کدام مخالــف نبودند، ولى چرا 
این را مطرح مى کردند؟ حــوزه کجا مخالف این بود 
پروتکل هاى بهداشتى و پزشکى در قم رعایت شود؟ 
یک مستمسکى مى خواستند گیر بیاورند تا انقالب و 
مرکز انقالب، حوزه و روحانیــت را بزنند، البته موفق

 نشدند.

خبرخوان

نقش بانوان در تعلیم و تربیت فرزندان و 
در فرهنگ ســازى جامعه، نقشى اساسى 
و بى بدیل اســت و اگر بانوان کشورمان 
به آداب و اخالق قرآنى و اسالمى مزین 
باشــند، به طور حتم از دامن پرمهر آنان 
فرزندانى باایمان و شجاع، همچون امام 
خمینى(ره)، عالمه طباطبایى، استاد شهید 
مطهــرى و یا دیگر بزرگان و ســتارگان 

پرفروغ سپهر علم و اندیشه، پرورش پیدا خواهند کرد.
پیامبر اکرم (ص) مى فرمایند: «المراة ریحانۀ، مــا اکرمهن اال الکریم، و ما 
اهانهن اال اللئیم؛ زن ریحانه (گلى خوشبو) است، کسى آنها را تکریم نمى کند، 
مگر انسان کریم و کسى به آنها توهین نمى کند، مگر انسان پست و فرومایه». 
حال با توجه به این ساختار وجودى بانوان که خداى متعال در خلقت، آنان را 
با ظرافت، مهربانى و نرم خویى آفریده است، اگر مزین به اخالق اسالمى و 
فراگیرى قرآن شوند و حتى به درجه اى برسند که اهل سیر و سلوك معنوى 
شوند، چه خواهد شد؟! در حقیقت، اینجا، همان تعبیرى که استاد عزیزمان 
مرحوم جناب آقاى دکتر احمدى،از شــاگردان برجســته عالمه طباطبایى 

همواره گوش زد مى کردند، یعنى «فرشتگان وحى آموز» تحقق مى یابد.

بانو امین بانویى مجتهده و نمونه
در اینجا مناســب مى دانم به خاطره اى زیبا از بانوى نمونه دوران و مجتهده 
زمان، سرکار « بانو امین » صاحب تفسیر گرانقدر «مخزن العرفان» بپردازم. 
این بانوى نمونه که به مقام عالى اجتهاد رسیده بود و حتى بزرگانى از علماء 
و فضالء نیز در محضر ایشــان تلمذ کرده اند و از دریاى علوم و معارف وى 
بهره مند بوده اند، از جمله نوادرى اســت که به خوبى مى تواند براى بانوان 
در عصر ما، الگو و اسوه باشــد؛ چرا که در همین چند دهه پیش در اصفهان، 
مى زیست و همسرش نیز اهل کسب و تجارت بود. این بانوى مکرمه، داراى 
مراتب واالى علمى و حوزوى بــود، اما باید شــوهردارى و خانه دارى هم 
مى کرد و در کنار آن به تدریس، تألیف و تحقیق و آن هم در ســطوح بسیار 
عالى مى پرداخت که اثر تفسیرى ایشان و سایر تألیفات وى خود گواه مقام 

و منزلت ایشان است.

 تکریم علماء و مجتهدان وقت از بانو امین
در زمان حیات این بانوى بزرگ، همه علماء و مجتهدان زمان، تکریم خاصى 
از وى داشتند و بعضا جهت استفاده معنوى به محضرشان شرفیاب مى شدند. از 
جمله کسانى که سال ها محضر ایشان درس خوانده و از خرمن علوم بانو امین 
بهره ها برده بود، حجت االسالم والمسلمین «سیدشهاب الدین صفوى قمى» از 
روحانیون فاضل و از منبرى هاى معروف اصفهان و از خصیصین پرورش یافته 

در مکتب بانو امین بود که بسیار گفتار دلنشینى داشت.

 باز خبر شدن از حضور عزرائیل (ع)
استاد صفوى قمى، همواره از مراتب عرفانى و سیروسلوك معنوى بانو امین 
در منبرها اشاره هایى داشتند و از جمله مطالبى که ایشان نقل مى کردند، این 
بود که بانو امین گفته بودند: «هر وقت حضرت عزرائیل (ع) براى گرفتن جان 
کسى وارد محله ما مى شوند، من متوجه حضور ایشان مى شوم و مى دانم که به 

کدام خانه مى خواهند بروند و جان چه کسى را مى خواهند بگیرند!»

 راز عرفانى شدن بانو امین
ایشان به بانو امین عرض مى کنند: «بانو! شما چگونه به این مرتبه رسیدید و 
اینگونه اسرار براى شما مکشوف مى شود؟» جواب بانو امین بسیار زیبا و مهم 
است و باید اهالى قرآن و قرآن دوستان توجه کنند. بانو امین گفته بودند: «من 
در اثر انس با قرآن به این مرتبه رسیده ام و هرچه بیشتر به قرآن مى پردازم و 
غرق در آیات الهى مى شوم این حالت بیشتر به من دست مى دهد و حجاب ها 

برایم کنار مى رود».

 توصیه به معرفى بانو امین به جامعه
البته این گالیه را باید مطرح کنم که متأســفانه در معرفى الگوها کم کارى 
مى شود و یک شــخصیتى مانند بانو امین که نمونه روزگار است و به مانند 
عالمه طباطبایى که در میان مردان و در بین علماء بى نظیر است، بانو امین 
هم در بین بانــوان یک چنین جایگاهى دارد؛ لیکن نســل جدید ما چقدر به 
جایگاه این بانوى نمونه و اســوه اخالق، فضیلت و عرفان آگاه است؟ و حتى 
حوزه هاى علمیه و طالب چقدر به منزلت این بانو آگاه هستند؟! حیف که قدر 

نعمات را نمى دانیم.

 توصیه به زیارت قبر این بانوى عالمه و مجتهده در اصفهان
شایسته است که همایش ها و سمینارهاى علمى براى این بانوى بزرگ برگزار 
شود و نام او در هر کوى و برزن آشنا باشــد و از عزیزانى که به اصفهان سفر 
مى کنند، تقاضامندم اوًال از زیارت قبر عالمه مجلسى اول و دوم که در کنار هم 
در جوار «مسجد جامع اصفهان» مدفون هستند و ثانیاً از زیارت «تخت فوالد» 
اصفهان که مدفن بسیارى از علماء و بزرگان جهان تشیع است، همچنین از 

فیض زیارت بقعه منوره بانو امین غافل نشوند.

راز عرفانى شدن بانو امین
مرتضى نجفى قدسى

براى مهمترین رویداد رصدى سال آماده هستید؟ صبح 
فردا یکشــنبه اول تیر 1399 شــاهد خورشید گرفتگى 
حلقوى جزئى در قاره آفریقا و آســیا خواهیم بود که در 
سراســر ایران به صورت جزئى و با درصد باالیى رویت 

پذیر است.
خورشیدگرفتگى یا ُکسوف هنگامى رخ مى دهد که سایه 
ماه بر بخشى از زمین بیفتد و در نتیجه در قسمت هایى از 
کره زمین، قرص ماه قســمتى از قرص خورشید یا تمام 
آن را از دید ناظر زمینى بپوشــاند. به طور کلى سه نوع 
خورشیدگرفتگى وجود دارد که شــامل، کلى، حلقوى و 
جزئى است. اگر ماه کل قرص خورشید را بپوشاند کسوف 
کامل است و در این شرایط کل نور خورشید حذف مى شود 
و تاج خورشید مشخص مى شود. این نوع خورشیدگرفتگى 
بسیار زیبا اســت اما در عین حال بســیار به ندرت اتفاق 
مى افتد. آخرین بار خورشید گرفتگى کامل که در ایران 

قابل رویت بود، مربوط به مرداد سال 78 است.
نوع دیگر خورشــید گرفتگى حلقوى اســت که در این 
حالت، ماه در اوج مدارى خود یعنى بیشــترین فاصله با 
زمین قرار دارد و کل سطح خورشید را نمى پوشاند و تنها 
وسط خورشید تاریک شده و حلقه نورانى اطراف آن ایجاد 
مى شود. خورشــید گرفتگى یکم تیر ماه از همین نوع 

حلقوى است.
اگر نگاهى به نقشه مسیر رویت پذیرى خورشیدگرفتگى 
اول تیر بیاندازیم، مى بینیم خط مرکزى گرفت از فاصله 
بسیار کمى از جنوب شرقى کشورمان ایران عبور مى کند و 
هر کجاى ایران که باشیم امکان رصد این گرفت را داریم، 
اما با درصد هاى متفاوت. در واقع هرچه به سمت مرکز 
و شمال ایران نزدیک شویم مساحت خورشید گرفتگى 
کمتر مى شــود؛ مثًال مقدار گرفت در تبریز 35 درصد و 
در تهران 48 درصد است. در اصفهان مساحت گرفتگى 
قابل مشاهده، بیشتر از نصف و حدود 57 درصد است. قطر 

گرفت خورشید هم 66 درصد است. 
هر چقدر به سمت جنوب شرق ایران حرکت کنیم مدت 
زمان خورشــید گرفتگى و درصد گرفت خورشید بیشتر 
مى شود. در سواحل جنوب شــرق ایران با 97.4 درصد 
شاهد بیشترین درصد گرفت هستیم اما با توجه به وضعیت 
قرمز به علت شــیوع ویروس کرونا در استان سیستان و 
بلوچستان، توصیه مى کنیم براى مشاهده این رخداد زیبا 

به این شهرها سفر نکنید.
در همسایگى ایران در کشورهاى عمان و پاکستان، گرفت 

به صورت حلقوى رویت پذیر است اما به علت لغو پرواز ها 
و شرایط قرنطینه در این بازه زمانى امکان سفر وجود ندارد.

در تمام مناطق ایران، گرفت جزئــى از ابتدا تا انتها قابل 
رویت است. حدوداً از ســاعت 9 صبح گرفت آغاز شده، 
حدود ساعت 10 بیشینه گرفت جزئى را شاهد هستیم و در 
حوالى ساعت 11/5، گرفت به پایان مى رسد. در شمال 
غرب ایران گرفت حدود دو ساعت و در جنوب غرب ایران 

حدود 3 ساعت طول خواهد کشید. 
در اصفهان، آغاز گرفت خورشید ساعت 8 و 57 دقیقه و 32 
ثانیه است و اوج گرفت در ساعت 10 و 12 دقیقه و 12 ثانیه 
اتفاق مى افتد. پایان این پدیده طبیعى هم در این شــهر 

ساعت 11 و 37 دقیقه 39 ثانیه خواهد بود. 
اما آیا این کسوف با چشم غیر مسلح دیده مى شود؟ پاسخ 
مثبت است اما با فیلتر یا عینک مخصوص رصد خورشید. 
با استفاده از یک فیلتر ایمن در برابر پرتوهاى خطرناك 
خورشید به راحتى مى توانیم این کســوف را بدون ابزار 

رصد کنیم. به کمک یک دوربین دوچشــمى کوچک یا 
تلسکوپ هم مى توانیم خورشید گرفتگى را با بزرگنمایى 
رصد کنیم، البته با فیلترهاى مخصوص مثل فیلترهاى 
شیشه اى و فیلم محافظ رصد خورشــید که به نام فیلتر 
مایالر هم شناخته مى شود. حواستان باشد که فیلتر باید 
حتماً در مقابل دهانه ابزار رصدى شما قرار بگیرد. از پشت 
تلسکوپ یا دوربین بدون فیلتر حتى با عینک مخصوص 
هم نمى شود به خورشید نگاه کرد چون عینک و چشم ما 

هر دو باهم مى سوزند!
نگاه کردن به خورشید با وسایل غیر استاندارد شدیداً به 
چشم شما آسیب مى زند زیرا این اجسام فقط شدت نور 
را کاهش مى دهند اما مانع عبور پرتوهاى مضر خورشید 
نمى شــوند. براى رصد خورشــید گرفتگى حتما باید از 
فیلتر یا عینک هاى مخصوص استفاده کنید. ارزان ترین 
فیلتر ایمن براى رصد خورشید شیشه جوشکارى شماره 
14 است. البته فیلتر شــماره 14 به سختى پیدا میشود و 

میتوانید به جاى آن از دو فیلتر روى هم شماره 7 یا 8 و 9 
که در بازار هست استفاده کنید. فراموش نکنید نگاه کردن 
بدون فیلتر به خورشید آسیب هاى جبران ناپذیرى را به 

چشم وارد مى کند. 
گرفت بعدى که از ایران قابل رویت باشــد، یک گرفت 
جزئى 60 درصد اســت که در تاریخ 3 آبــان 1401 رخ 
مى دهد. بعد از آن هم تا 5 سال هیچ خورشید گرفتگى اى 
در ایران قابل رویت نیســت و در 11 مرداد 1406 باز هم 
شاهد یک گرفت جزئى خواهیم بود. اما اگر به دنبال یک 
خورشید گرفتگى کامل در ایران هستید باید تا 13 سال 
دیگر صبر کنید و 30 اسفند 1412 به نظاره کسوف کامل 
در شیراز بنشــینید. اما در مورد رصد خورشید گرفتگى 
حلقوى در ایران، اوضاع پیچیده تر است! خورشید گرفتگى 
حلقوى که از ایران قابل رویت باشــد در تاریخ 2 مرداد 
1472 رخ خواهد داد اما خوشــبختانه از اکثر شهرهاى 

ایران قابل رویت است!

2 ساعت و 40 دقیقه و 7 ثانیه نصف خورشید در اصفهان تاریک مى شود! 

همه چیز درباره خورشیدگرفتگى فردا
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غرق شدن 4 عضو
 یک خانواده

چهار نفر از اعضاى یک خانواده هنگام تفریح در دریاچه 
سد زاینده رود در محل آبخیزدارى غرق شدند. در این 
حادثه سه زن22،  23 و 45 سـاله و یک مرد 45 ساله 
از اعضاى یک خانواده غرق شـدند و اجسـاد با کمک 
نیروهاى امدادى هالل احمر از آب بیرون کشیده شد. 
حوادث اتفاق افتاده در آب بسـیار زیاد است و در سال 
جارى تا کنون پنج  نفر در سدها جان باخته اند و هشت 
نفر هم در استخرهاى ذخیره آب کشاورزى جان خود 

را از دست داده اند. 

چنددرصد تست ها 
مثبت مى شود؟

رضا فدایـى، رییس مرکـز بیمارى هـاى واگیر مرکز 
بهداشت اسـتان اصفهان با اشـاره به این که از هر ده 
بیمار عالمت دارى که تسـت کرونا مـى دهد، جواب 
آزمایش 2/5 تا 3 نفر مثبت مى شود، گفت: از فروردین 
ماه که نمونه گیرى از بیماران سرپایى را شروع کردیم 
تاکنون، نسـبت موارد مثبت به کل کسـانى که تست 
داده اند، بین 25 تا 30 درصد در نوسان است و وضعیت 
ثابتى دارد اما این موضوع بدان معنا نیست که بگوییم 
30 درصد مردم یا از هر ده نفر، سـه نفر ناقل ویروس 

کرونا هستند.

اجراي لوله گذاري
 در منطقه گلپایگان

به گـزارش روابـط عمومى آبفـا گلپایـگان، عملیات 
لوله گذاري آب  به مقدار  6 هزار و 700 متر در منطقه 
گلپایگان  اجرا شـد. الزم به ذکر اسـت ایـن عملیات 
با نظارت دفتر فنی وتوسـعه آبفا منطقه در شـهرهاي  
گلپایـگان ،گوگـد و گلشـهر  اجرایى گردیـد.  اجراى 
عملیـات لوله گـذاري آب در ایـن شـهرها مربوط به 
عملیات اصالح و توسـعه شـبکه توزیع آب در سـال 

گذشته  بود.

روند افزایشى ابتال به کرونا 
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان گفـت: روند 
افزایشـى مبتالیان به کرونا در منطقه کاشان نگران 
کننده است. سید علیرضا مروجى تصریح کرد: در طول 
پنج روز تعداد مبتالیان به ویروس کرونا از سـه بیمار 
به 21، 20، 26 و 35 نفر افزایش پیدا کرده اسـت. وى 
با بیان اینکه تعداد مـوارد فوتى روزانه افزایش خاصى 
نداشـته اسـت، گفت: در این مدت تعـداد متوفیان تا 

حداکثر دو نفر در هر روز متغیر بوده است.

میزبانى از بزرگ ترین
 رویداد قرآنى 

مدیرکل اوقاف  و امور خیریه اسـتان اصفهان  گفت: 
مرحله شهرستانى چهل و سومین دوره مسابقات قرآن 
سازمان اوقاف و امور خیریه در این استان از 6 تا 27 تیر 
برگزار مى شـود. حجت االسـالم محمد حسین بلک  
اظهار داشت:  این مسابقات با رعایت نکات بهداشتى 
و فاصله گـذارى اجتماعى برگزار مى شـود، همچنین 
این دوره از مسـابقات در اسـتان اصفهان به مرکزیت 
هشـت شهرسـتان خواهد بود. وى افزود: مسـابقات 
در دو نوبت صبح و عصر با 1357 نفـر ثبت نام کننده  
برگزار مى شود. نخستین شهرستان برگزار کننده این 

مسابقات در استان اصفهان  نائین  خواهد بود.

افتتاح بزرگ ترین طرح 
پرورش بوقلمون 

مرحله دوم بزرگترین طرح پرورش بوقلمون شهرستان 
اصفهان با پنج میلیارد ریال هزینه و ظرفیت پرورش 15 
هزار قطعه بوقلمون در شهر ورزنه افتتاح شد. همچنین 
به مناسبت هفته جهاد کشاورزى هفت طرح در بخش 
کشـاورزى شهرسـتان اصفهان در زمینه هاى ایجاد 
گلخانه، دامدارى، آبیارى تحت فشارو دام و طیور با 13 

میلیارد تومان هزینه به بهره بردارى رسید.

خبر

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز پنجشنبه در 
سفر یک روزه به استان اصفهان با حضور در شرکت فوالد 
مبارکه دو طرح صنعتى شبکه فشار قوى  و فشار متوسط 
شماره 2 شهید خرازى و بویلر بازیافت حرارت از نیروگاه 
گازى را افتتاح کرد. همچنین کلنگ زنى طرح نورد گرم 
شماره 2 شرکت فوالد مبارکه مزین به نام شهید سپهبد 

قاسم سلیمانى انجام شد. 
حسین مدرس خیابانى در آیین آغاز عملیات اجرایى این 
طرح  گفت: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تعهد دادند 
که کمتر از 900 روز دیگر این طرح به اتمام مى رسد. وى 
ابراز امیدوارى کرد که با افتتاح این پروژه عظیم مجموعه 

نیازهاى واحدهاى خودروســازى، کشتى سازى، لوازم 
خانگى و مجموعه صنایع پایین دست برطرف شود.

مدرس خیابانى گفت: مجموعه فوالد مبارکه یک نماد 
پر افتخار براى صنعت کشــور اســت زیرا هم به لحاظ 
عظمت تولید و هم از نظر فناورى و کیفیت به طور تقریبى 
مى توان گفت پیشرو اســت. مدرس خیابانى افزود: این 
مجموعه تولیدى به حدود 40 کشــور دنیا صادرات دارد 

و پارسال حجم صادرات آن به 1/5 میلیارد دالر رسید.
وى  ادامه داد: برخى از محصوالت فوالد مبارکه به لحاظ 
کیفیت با نمونه هاى خارجى هم برابــرى مى کند و به 

کشورهاى اروپایى صادر مى شود.

با بهره گیرى از توانمندى کارکنان شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، الکتروموتور پمپ 4004 که وظیفه آب رسانى 
به شــرکت را بر عهده دارد و به علت عیوب مکانیکى از 
کار افتاده بود، کامال بازســازى شــد و در مدار سرویس 

قرار گرفت.
مسئول نگهدارى و تعمیرات برق دستگاه هاى پاالیش 
و مخازن شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم اینکه 
این اتفاق براى نخستین بار در پاالیشگاه صورت گرفته، 
افزود: با تالش متخصصان این شــرکت، تمام متعلقات 
الکتروموتور 4004 ( با توان 300 کیلو وات) که دچار آسیب 
شده بود و داراى حساسیت باالیى بود، طى مدت 45 روز و 

با فعالیت مفید 780 نفر ساعت به طور کامل بازسازى شد.
جواد شاه محمدى گفت: 5 موتور 6 کیلو ولت تلمبه خانه 
آب رسانى شــهرى در شــرکت وجود دارد که همیشه 3 
دستگاه آنها در سرویس و 2 دســتگاه در حالت رزرو قرار 

دارند.
وى با تاکید بر اینکه تمام مراحل کار بازســازى توســط 
نیروهاى شرکت انجام شده، اذعان کرد: این کار اگر قرار 
بود به بیرون از شرکت سپرده شــود، هزینه بازسازى آن 
حدود 100 میلیون تومان برآورد شده بود، اما خوشبختانه با 
استفاده از توانمندى هاى داخل، این موفقیت با هزینه اى 

برابر با 8/700/000 تومان میسر شد.

بازسازى کامل الکتروموتور 
4004 شرکت پاالیش نفت 

فوالد مبارکه نماد پر افتخار 
صنعت کشور است 

در نشست «نقش آموزش فنى و حرفه اى در حوزه هاى 
صنعت، گردشگرى و کشــاورزى» تاکید شد که جهش 

مهارت با مشارکت محقق خواهد شد. 
در این نشســت که توسط کمیسیون کشــاورزى اتاق 
بازرگانى اصفهــان با همــکارى اداره کل آموزش فنى 
و حرفه اى اســتان برگزارشــد، على اوســط هاشمى، 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى و رئیس سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى کشــور گفت: اتاق بازرگانى به 
عنــوان پارلمان بخش خصوصى مى تواند به ســازمان 
فنى و حرفــه اى اعــالم کند که بخش گردشــگرى، 
کشاورزى، صنعت، بازرگانى و معدن ما 5 سال آینده بر 
چه اساس استوار است تا سازمان فنى و حرفه اى برنامه 

آموزشى مهارتى خود را بر این اساس ارایه دهد. 
هاشمى تجربه آموزش دوگانه در اصفهان را تجربه اى 
موفق دانست و خواستار پایلوت ملى شدن این تجربه در 

استان اصفهان شد. رئیس سازمان آموزش فنى و حرفه اى 
کشور، اصفهان را پایلوت مهارت خواند و خواستار ترسیم 
نقشه این امر مهم، ریل گذارى و توسعه این شبکه به کل 
کشور وجریان سازى در جلب توجه مردم به ارزش مهارت 

از طریق تعامل ارگان هاى مختلف شد. 
معاون وزیر تعاون در ادامه از توافق اولیه با اســتاندارى 
اصفهان براى تدوین سند راهبرى مهارت استان اصفهان 
خبر داد و بر ضرورت مشارکت پارلمان بخش خصوصى 

در این موضوع تاکید کرد. 
اوســط هاشــمى با بیان اینکه ازاصفهان به دلیل اینکه 
قطب گردشگرى کشور است، انتظار فکر بزرگ، عمیق 
و سرمایه ساز داریم،  پیشنهاد ایجاد دپارتمان تخصصى 
معمارى سنتى اســتان به منظور تولید آرامش در روح و 
روان آدمى و ارایه دپارتمان تخصصى نساجى کشور در 

اصفهان را ارایه داد. 

کارشناس مسئول بازاریابى و فروش مخابرات 
منطقه اصفهان، در برنامــه رادیویى چترارتباط 
در پاسخ به سوال یکى از مشتریان در خصوص 
بسته شارژ اضافى اینترنت بیان داشت: چنانچه 
مشتریان نسبت به فعال سازى بسته شارژ اضافى 
بر روى ســرویس خود اقدام نموده باشند، بسته 
مذکور در هر صورت براى مشترك باقى مى ماند.

 احمد تمیزى عنوان کرد : مشــترکین اینترنت 
2020 جهت اســتفاده از طرح هاى ســرویس 
اینترنت مى توانند  در دو حالــت پس پرداخت 
و پیش پرداخت نسبت به شــارژ  خط خود اقدام 
نمایند. سرویس پیش پرداخت با زمان، حجم و 
مبلغ معین براى مشترك فعال مى شود و مشترك 
با توجه به نیاز خود اقدام به انتخاب آن مى نماید 
در صورتى که  سرویس پس پرداخت، محدوده 
زمانى مشــخصى ندارد و به صــورت ماهیانه 
براى مشترك شــارژ مى شــود.  وى ادامه داد: 
سرویس پس پرداخت با درخواست مشترك فعال 
مى شود و چنانچه مشترك در ماه اول نسبت به 
انصراف آن از طریق ســایت adsl.tci.ir و یا 
ارائه درخواست مکتوب اقدام ننماید، در ماههاى 
بعدى نیز سرویس به صورت خودکار  شارژ شده 
و هزینه آن براى مشــترك در قبض تلفن ثابت  

محاسبه مى شود.
تمیزى افزود: برخى از مشــترکان تمایل دارند 
کــه هزینه خدمــات اینترنت بــرروى کارکرد 
قبض محاســبه نگردد . این دسته از مشترکین 
مى تواننــد با انتخاب ســرویس پیش پرداخت  

هزینه دیتا را  در صورتحساب خود  صفر نمایند.

متقاضیان بسته شارژ 
اضافى اینترنت بخوانند

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان با تاکید بر ضرورت کنترل 
مصرف برق در تابســتان، گفت: اتخــاذ تدابیر 
مدبرانــه مدیریــت و کاهش مصــرف برق در 
ســاعات پیک مصرف مى توانــد نگرانى ها را 
کاهش و استان اصفهان را از لیست تقسیم بندى 

خاموشى هاى وزارت نیرو خارج کند. 
مهدى ثقفى در آستانه هفته صرفه جویى آب و 
برق (اول تا هفتم تیرمــاه)، اظهار کرد: افزایش 
دماى هوا در روزهاى اخیــر موجب افزایش 13 
درصدى مصرف برق در استان اصفهان نسبت 
به سال گذشــته شــده و نگرانى براى تجاوز از 
سقف مجاز مصرف برق احتمال وقوع خاموشى 

را افزایش داده است.
وى ادامه داد: در حال حاضر ســاعات بحرانى با 
بیشترین شدت رشــد مصرف برق بین ساعات 
12 تا 16 اســت و اتخاذ تدابیر مدبرانه مدیریت 
و کاهش مصرف برق در این ســاعات مى تواند 
نگرانى ها را کاهش و استان اصفهان را از لیست 
تقسیم بندى خاموشــى هاى وزارت نیرو خارج 

کند. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان افزود: استفاده از نور خورشید 
به جاى المپ در ساعات مذکور براى روشنایى 
اتاق هاى مسکونى، ادارى، تجارى و سالن ها و 
کارگاه هاى صنعتى، اســتفاده از دور کند کولر 
و خاموش کردن وســایل سرمایشى حداقل 15 
دقیقه به ازاى هر ساعت استفاده، تنظیم دماى 24 
درجه براى کولرهاى گازى و به حداقل رساندن 
استفاده از کولرهاى گازى، عدم استفاده از سایر 
وســایل برقى از قبیل جاروبرقى، چرخ گوشت، 
ماشین لباسشویى، اتو و ... در ساعات 12 تا 16 
از جمله راهکارهاى پیشــنهادى براى کنترل 

مصرف برق است.

شرط خروج اصفهان از  
لیست خاموشى ها

اصفهان پایلوت مهارت در کشور است

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت 
20 مرد افغان در واژگونى دو خودرو 405 خبر داد و گفت: 

سه نفر از مصدومان این حادثه فوت کردند.
عباس عابدى اظهار کرد: بامداد روزچهارشنبه، 28 خرداد، 
واژگونى پژو 405 در کیلومتر 25 محور اردستان به نایین 
به اورژانس اصفهان گزارش شــد. وى با بیان اینکه این 
حادثه 9 مصدوم مرد افغان داشت، افزود: مصدومان 18 
تا 25 ساله بودند که به بیمارستان دکتر بهشتى اردستان 

منتقل شدند. وى خاطرنشان کرد: در این حادثه  دو مرد 
30 و 50 ساله فوت کردند.

ســخنگوى اورژانس اصفهان همچنین از واژگونى پژو 
405 در کمربندى نایین در ســاعت 5 و22 دقیقه صبح 
همین روز خبر داد و گفت: در این حادثه نیز 11 مرد افغان 
مصدوم شدند. وى با بیان اینکه مصدومان این حادثه 20 
تا 27 ســاله بودند افزود: در این حادثه یک مرد 47 ساله 

فوت کرد.

مصدومیت 20 مرد افغان در واژگونى دو خودرو 

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: 
هم اکنون 250 پروژه ورزشى نیمه تمام در استان اصفهان 
داریم که متأسفانه در این پروژه ها مطالعه طرح و آمایش 

سرزمینى صورت نگرفته است.
ســید محمد طباطبایى در جلسه شوراى اسالمى استان 
اصفهان با بیان اینکه اتمام پروژه هاى نیمه تمام ورزشى 
نه تنها در دســتور کار این اداره بلکه در دستور کار دولت 
اســت، گفت: برخى پروژه هاى ورزشى که تا 70 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشــته اند باید زودتر عملیات تکمیل 

آنان به اتمام برسد. 
طباطبایى با بیان اینکه هم اکنون 250 پروژه ورزشــى 

نیمه تمام در استان اصفهان داریم، تصریح کرد: در اکثر 
این پروژه ها هنوز به پیمانکاران بدهى داریم و متأسفانه 
در این پروژه ها مطالعه طرح و آمایش سرزمینى صورت 
نگرفته به طورى که برخى از این پروژه هاى ورزشى 27 
سال است که به اتمام نرسیده اند و مسلم است پروژه اى 

که مشمول زمان شود دچار استهالك مى شود.
وى ادامه داد: انتظــار داریم ســهم ورزش از بودجه به 
سمت بهداشــت و درمان نرود چراکه با توجه به ورزش 
و توسعه زیرســاخت هاى آن کار پیشگیرى از بیمارى را 
انجام مى دهیم و با ورزش آسیب هاى اجتماعى به شدت 

کاهش مى یابد.

250 پروژه ورزشى نیمه تمام در استان وجود دارد

رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به ضبط 
گواهینامه راننده هنجارشــکن با 70 نمره منفى در شــهر 
اصفهان به دلیل تخلف اظهار کــرد: رانندگان در تخلفات 

حادثه ساز نمره منفى مى گیرند.
سرهنگ محمدرضا محمدى ادامه داد: در صورت اخذ نمره 
منفى براى نخستین بار ضمن جریمه 60 هزار تومانى راننده 
خاطى گواهینامه وى ضبط مى شود و از رانندگى به مدت سه 
ماه محروم خواهد شد. رئیس پلیس راهور استان اصفهان با 

بیان اینکه تکرار تخلف راننده خاطى به محرومیت شــش 
ماهه از رانندگى منجر مى شــود، افزود: گواهینامه به مدت 
شش ماه ضبط و متخلف 90 هزار تومان جریمه خواهد شد.

سرهنگ محمدى با بیان اینکه در صورت تکرار تخلف در 
مرحله ســوم گواهینامه راننده ابطال و از رانندگى به مدت 
یکسال محروم خواهد شــد، گفت: رانندگانى که شش ماه 
تخلف حادثه ســاز نداشته باشــند نمره منفى آن ها حذف 

مى شود.

رانندگان در تخلفات حادثه ساز نمره منفى مى گیرند

استفاده از کولرهاى آبى و گازى هر سال با فرا رسیدن فصل 
گرما اهمیت دو چندانى مى یابد و با توجه به شرایط ویژه اى که 
این روزها در مناطقى مانند اصفهان بدلیل کمبود منابع آبى 
و افزایش مصرف برق وجود دارد، مسووالن و کارشناسان 
توصیه هایى را درباره این سیســتم هاى سرمایشى گوشزد 

مى کنند.
عالوه بر این ، کیفیت و ایمنى کولرها نیز از اهمیت خاصى 
برخوردارست زیرا به گفته کارشناسان، برخى کولرهاى تقلبى 
یا بى کیفیت موجود در بازار عــالوه بر آنکه هزینه زیادى به 
خانوارها وارد مى کند، کارایى چندانى در خنک کردن خانه 
ندارد و حتــى برخى از کولرهاى فاقد کلیــد محافظ جان و 
غیر اســتاندارد، موجب مرگ افرادى در سال هاى گذشته 

شده است.
به گفته غفور راســتین مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان، با فرارســیدن فصل گرما، تعمیر و استفاده 
از وسایل سرمایشــى بویژه کولرهاى آبى علت عمده برق 
گرفتگى ها است و حتى گاهى منجر به مرگ مصدوم مى شود 
که یکى از دلیل آن فقدان تجهیزات و وسایل حفاظتى است.

مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان هم با تاکید بر اینکه 
کولرهاى آبى باید فیوز محافظ جان داشته باشند، گفت: مردم 
نباید کلید محافظ جان کولر آبى را جداگانه بخرند بلکه این 

کلید باید روى کولر نصب باشد.
غالمحسین شفیعى در گفت و گو با «ایرنا» با بیان اینکه اگر 
کولر کلید محافظ جان نداشته باشد در مواقعى مانند سرویس 
کردن منجر به برق گرفتگى مى شــود، افزود: در سال هاى 
گذشــته تعداد زیادى به این دلیل دچار حادثه شدند یا حتى 

جان خود را از دست دادند.
وى خاطرنشان کرد: در هنگام خرید کولر آبى باید دقت کرد 
که روى موتور آن عالمت اســتاندارد باشد و اگر خریدارى 
متوجه شد که روى موتور، این نشان ثبت نشده است مى تواند 

شکایت کند.

شــفیعى افزود: در برخى از کولرهاى آبى، موتورهاى غیر 
استاندارد که در کارگاه هاى زیرزمینى تولید مى شود، نصب 
شده است که بازرسان اداره کل استاندارد با نظارت بر بازار و 
مراکز عرضه نسبت به جمع آورى آنها اقدام مى کنند اما مردم 

نیز باید در این زمینه هوشیار باشند.
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان درباره کولرهاى گازى 
توضیح داد: این کولرها باید داراى درجه انرژى A  یا B  باشند 
و اگر درجه آن بیشتر از این بود، قاچاق هستند و مصرف برق 

آنها بسیار باالست.
وى از مردم خواست تا انواع کولرهاى گازى را از نمایندگى ها 
یا فروشگاه هاى مجاز خریدارى کنند و خاطرنشان کرد که 
امکان تشــخیص کولرهاى گازى که از مبادى قانونى وارد 
کشور شــده اســت با نمونه هاى قاچاق وجود ندارد و باید 

تمهیداتى در این زمینه اتخاذ شود.
کامران کریمى، کارشناس کنترل کیفیت وسایل سرمایشى 
هم مى گوید: کولر گازى هاى تقلبى زیاد شده است که داراى 

تجهیزات و کمپرسورهاى بى کیفیت هســتند و مردم باید 
هنگام خرید به این موضوع توجه کنند.

وى با بیان اینکــه انتخاب کولر آبى یــا گازى براى خانه 
بستگى به سلیقه خانواده ها دارد، تصریح کرد: اما آنها باید 
به این موضوع توجه کنند که در مناطق خشک که رطوبت 
هوا بسیار کم اســت مانند اصفهان استفاده از کولر گازى ، 
مناسب نیست زیرا این کولرها براى مناطق رطوبت خیز، 

کارایى دارند.

هشدار  کارشناسان اصفهانى درباره خطر تهیه کولرهاى غیر استاندارد

خنک شدن به قیمت مردن!

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفت: با در نظر گرفتن حجم آب وارده به تاالب بین 
المللى گاوخونى در نیمه دوم سال 98 و رهاسازى آب در خرداد 
ماه 99 و با استناد پایش هاى میدانى و تحلیل تصاویر ماهواره 
اى، برآورد مى شود معادل 24 درصد سطح تاالب بین المللى 
گاوخونى مرطوب شده باشد، اما بدین معنا نیست که این حجم 

تاالب، آبگیرى شده باشد. 
حسین اکبرى در خصوص آخرین وضعیت تاالب گاوخونى، 
اظهار کرد: در مجمــوع طى فروردین امســال 5.2 میلیون 
مترمکعب پســاب و زهاب هاى کشــاورزى روانه گاوخونى 
شــد. در اردیبهشــت ماه نیز به صورت میانگین حدود 2.2 

مترمکعب برثانیه و در مجموع حدود 6.1 میلیون مترمکعب 
پســاب وارد گاوخونى شــد و از اول تا 15 خــرداد ماه نیز به 
طور میانگین حدود 2 مترمکعب پســاب وارد تاالب شــد، 
اما با پیگیرى هــاى زیاد اداره کل حفاظت محیط زیســت، 
ســمن هاى محیــط زیســتى، حمایت هاى مســئوالن و 
همکارى هاى مردم و کشاورزان سختکوش در بامداد 16 خرداد 
ماه، آب از سد رودشتین به سمت تاالب گاوخونى رهاسازى شد. 
اکبرى تصریح کرد: در حال حاضر حداقل آب در زاینده رود در 
شهر اصفهان جارى است، اما با توجه بر محدودیت هاى منابع 
آبى سد زاینده رود، هماهنگى ها در جریان است و در تالشیم 

حقابه گاوخونى حتى المقدور قطع نشود.

تنها 24 درصد گاوخونى مرطوب شد
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فیلم ســینمایى «خوب بد جلف:ارتش سرى» به 
کارگردان پیمان قاســمخانى پس از نزدیک به 
چهار ماه وقفه در اکران باالخره پس از بازگشایى 
سینما ها از فردا یکشــنبه یکم تیر ماه 99 اکران 
خود در ســینما هاى سراسر کشــور را با رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى آغاز مى کند.
سینماهاى سراسر کشــور از سوم اسفند ماه سال 
گذشته به دلیل شیوع بیمارى کرونا طعم تعطیلى 
را تجربه کردند و حال بعد از چهار ماه تعطیالت بار 
دیگر و از اول تیر ماه به محدودیت هاى بهداشتى 

میزبان مخاطبان خواهند بود. 
فیلم ســینمایى «خوب بد جلف:ارتش ســرى» 
دومین تجربه کارگردانى پیمان قاسمخانى در سى 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر رونمایى شد و پس 
از آن به عنوان نخستین فیلم اکران نوروزى 99، 
اکران خود در سینما هاى سراسر کشور را آغاز کرد.  
این فیلم توانست در زمان محدود اکران خود مبلغ 
معادل یک و نیم میلیارد تومان را در گیشه سینما 
به خود اختصــاص دهد، اما فــروش خوب فیلم 

قاسمخانى در دو هفته اول با شیوع کرونا و تعطیلى 
طوالنى مدت سینما ها تبدیل به اتفاقى تلخ براى 

این کارگردان سینما شد. 
از ســویى قاســمخانى مى داند کــه در صورت 
بازگشایى سینماها، با توجه به اینکه بازگشت به 
شــرایط عادى اکران ماه ها زمان ببرد، این فیلم 
نمى تواند رقم قابــل مالحظه اى را از خود به ثبت 
برساند، از جهت دیگر مســئله اکران آنالین آثار 
ســینمایى راهى تازه پیش روى ســازندگان این 
اثر گذاشته اســت، این اتفاق، اما با وجود ریسک 
قاچاق اثر در بازار آزاد نوع دیگرى از ریسک براى 

قاسمخانى محسوب مى شود. 
ارتش سرى نسخه دوم از سرى فیلم هاى «خوب 
بد جلف» اســت که به گفته قاســمخانى قرار بر 
ساخت نسخه ســوم آن نیز وجود دارد، این فیلم 
در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر اکران شد 
و توانست در مقام اثرى کمدى با اقبال مخاطبان، 

اهالى نقد و خبرنگاران روبرو شود.
همکارى دوباره «پژمان جمشــیدى» و «ســام 

درخشانى» زوج آشناى سینماى ایران در سال هاى 
اخیر مهمترین بارزه این فیلم بود، این زوج سینمایى 
طى سال هاى گذشته با آثارى همچون تگزاس 1 و 
2 و همچنین «خوب بد جلف1» حضورى موفق در 

گیشه را براى خود به ثبت رسانده اند.  
از مهمترین اتفاقات نســخه دوم فیلم سینمایى 
«خوب بد جلف» مى توان به نقش آفرینى «حامد 
کمیلى» به عنوان یکى از نقش هاى اصلى اثر اشاره 
کرد، حضور حامد کمیلى در این فیلم در حالى رقم 
مى خورد که «حمید فرخ نژاد» بازیگر نسخه اول 
فیلم در پروژه حضور ندارد، کمیلى پیش از این نیز 
تجربیات موفقى در عرصه ســینماى کمدى را از 

خود به ثبت رسانده است.  
فرهاد آئیش،  گوهرخیراندیش و مارال فرجاد دیگر 
بازیگرانى هستند که در نسخه دوم خوب بد جلف 
به ایفاى نقش مى پردازند، در این میان «امیرمهدى 
ژوله» نیز بازى در نســخه دوم را همچون نسخه 
اول تکرار کرده و جزو ســه بازیگر باقى مانده از 

خوب بد جلف 1 است.

گگ

4 ماه بعد از توقف پخش آخرین اثر پیمان قاسمخانى، 

سر و کله خوب و بد و جلف 
دوباره از فردا پیدا مى شود!

فیلم سینمایى «تى تى» به کارگردانى و تهیه کنندگى آیدا پناهنده در مراحل پایانى فنى و 
پس تولید قرار دارد.

فیلمبردارى این فیلم زمستان سال گذشته بعد از 46 جلسه، به مدیریت فیلمبردارى فرشاد 
محمدى در شــهر هاى رشت، ماســال و رضوانشهر به انجام رســید. پس از توقف موقت 
مرحله پس تولید فیلم به دلیل شــیوع کرونا، تدوین «تى تى» توســط عماد خدابخش به 
اتمام رسید و علیرضا افکارى عهده دار آهنگســازى چهارمین فیلم سینمایى آیدا پناهنده

 است.
بهمن اردالن صداگذارى فیلم را بر عهده دارد و امور مربوط به جلوه هاى ویژه توسط وحید 
قطبى زاده و اصالح رنگ توسط هوتن حق شــناس با مدیریت نیما دبیرزاده درحال انجام

 است.
«تى تى» اولین تجربه   تهیه کنندگى آیدا پناهنده است و الناز شاکردوست، پارساپیروزفر و 

هوتن شکیبا بازیگران اصلى این فیلم سینمایى هستند.

بعد از بازگشت جیمز کامرون به نیوزیلند براى ادامه فیلمبردارى قسمت دوم فیلم آواتار پس از سه 
ماه وقفه، حاال خبر ادامه فیلمبردارى این فیلم مورد انتظار آغاز شده است.

«جان لندو» با انتشار تصاویر پشــت صحنه این فیلم خبر ادامه فیلمبردارى را داده است. جیمز 
کامرون و گروهش دو هفته گذشــته را در قرنطینه به ســر برده اند و به تازگى با از ســرگیرى 
فیلمبردارى ها، ادامه این پروژه نیز از سر گرفته شد. به گفته رسانه ها، با بازگشت کامرون به صندلى 
کارگردانى، دنباله هاى «آواتار» به اولین پروژه هاى بزرگ هالیوود تبدیل مى شوند که فیلمبردارى 
آن ها پس از پاندمى کرونا ادامه پیدا مى کند. هفته  گذشته استودیوى یونیورسال نیز اعالم کرد که 
براى تصویربردارى «دنیاى ژوراسیک: سلطنت» به استودیوهاى پاین وود لندن بازخواهد گشت. 
در مقطع فعلى، استودیوى دیگرى براى بازگشت برنامه ریزى نکرده است. دولت نیوزلند مجوز 
فیلمبردارى «آواتار» را در ابتداى ماه ژوئن صادر کرد. هر چند این تصمیم اعتراض سیاستمداران 
این کشور را در پى داشت. بازگشت «آواتار» به نیوزلند براى بیش از 600 نفر شغل ایجاد مى کند.

«آواتار 2» روز 17 دسامبر 2021 توسط دیزنى اکران خواهد شد.

رونمایى از اولین تصویر
 الناز شاکردوست در فیلم «تى تى»

آغاز فیلمبردارى «آواتار 2» 
بعد از تأخیر 3 ماهه

سریال عاشقانه به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه 
کنندگى هومن کبیرى به فصل دوم خود رسید و به 
زودى مقابل دوربین مى رود. در سریال «عاشقانه 
2» چند تن از بازیگران قبلى این ســریال در کنار 
چهره هاى جدید ایفاى نقش خواهند کرد و پیش 
تولید سریال با حضور چند بازیگر، چند وقتى است 

که آغاز شده است.
منوچهر هادى، کارگردان سریال عاشقانه عکسى 
را در کنار بازیگران این سریال به اشتراك گذاشت و 

خبر از پیوستن ساره بیات به این سریال داد.
فصل دوم سریال عاشقانه با عنوان «گیسو» به تهیه 
کنندگى هومن کبیــرى در مرحله پیش تولید قرار 
دارد و محمدرضا گلزار، هومن سیدى، حسین یارى 
و ساره بیات چهار بازیگرى هستند که حضورشان 

در سریال قطعى است.
ســریال عاشــقانه اولین تجربه منوچهر هادى در 
نمایش خانگى اســت که داســتان چند دوست و 
خانواده اســت که با ورود گیســو خواهــر یکى از 
شخصیت هاى قصه ماجراهاى تازه اى در داستان 

سریال رقم میخورد. 
محمدرضا گلزار، ســاره بیات، پانته آ بهرام، بهاره 
کیان افشار، حمیدرضا پگاه، فرزاد فرزین، علیرضا 
زمانى نسب، حسین یارى، مسعود رایگان، هومن 
سیدى، سارا رســول زاده و مهناز افشار بازیگران 

سریال عاشقانه را در فصل اول تشکیل میدهند.

پس از نمایش فیلم ســینمایى "خــروج" در اکران 
آنالین و فروش حدود ســه میلیاردى این فیلم در 
سامانه هاى اینترنتى، تازه ترین اثر ابراهیم حاتمى 

کیا از اوایل تیر در سینماها نمایش داده مى شود.
فیلم سینمایى "خروج" با درخواست سازمان هنرى 
رسانه اى اوج و با موافقت شوراى صنفى نمایش به 

مرحله اکران رسید. 
این فیلم ســینمایى در اکران "سینماماشین " نیز با 
اقبال مخاطبان در چند نقطه از تهران و شهرستان ها 

رو به رو شد.
”خروج“ بیستمین فیلم ابراهیم حاتمى کیا در مقام 

کارگردان در سینماى ایران است.

جواد علیزاده، هنرمند کارتونیست که سال ها پیش 
کاریکاتورى از چهره زنده یاد محمدعلى کشاورز در 
ماهنامه «طنر و کاریکاتور» کشیده بود، به بهانه 
درگذشت این هنرمند فقید خاطره رو به رو شدن با 
کشاورز را بعد از کشیدن این کاریکاتور روایت کرد 
و گفت: هرگز این برخورد هنرمندانه و انتقادپذیرانه 
و آزادمنشانه زنده یاد کشــاورز را با کاریکاتورش و 
نیز با شخص کاریکاتوریستش، فراموش نمى کنم.

جواد علیزاده گفت: «بعد از انتشار شماره بهمن 74 
مجله با روى جلدى درباره ســریال پدرساالر که 
کلى هم آن شــماره گل کرد و من پدرساالر را بر 
اساس داستان سریال در قالب یک ژنرال قلدر ماب 
و دیکتاتورصفت عشق سووئیچ به تصویر کشیده 
بودم که ابهت و هیبتش در حال افول اســت و به 

کاریکاتور عنوان فروپاشــى "ژنرال اسدوویچ پدر 
ساالرسووئیچ!“ داده بودم.

تصادفا دو ســه روز بعد از انتشار مجله در مراسمى 
احتماًال در تاالر وحدت که جمعــى از هنرمندان 
ســینما و تلویزیون وهنرمندان تجســمى حضور 
داشتند یکى از دوستان مشترك من را با محمدعلى 
کشاورز روبه رو کرد و بدون هماهنگى قبلى با من 
به کشاورز گفت "بفرما این همان کاریکاتوریستى 
که شــما را کشیده و دنبالش مى گشــتید“. من از 
خجالت آب شــدم چون بــه دلیــل کمرویى و 
رودربایســتى حضورى، هیچ موقع دوست نداشتم 
و ندارم با چهره ها و سوژه هاى آثارم رودررو مواجه 
شوم و من هم چون در آن کاریکاتور کم نگذاشته 
بودم و با توجه به دفورمه کردن چهره کشــاورز و 
نشان دادن او در قالب یک ژنرال خشن و متعصب 
و نیز با در نظر گرفتن جذبــه و ظاهر جدى محمد 
على کشاورز در آن لحظه انتظار برخورد زیاد گرمى 
از ایشان نداشتم، به شوخى و جدى گفتم "خالصه 
جسارت من را ببخشید منظورم شخصیت پدرساالر 
بود نه شخص شما. خنده اى کردند و گفتند اتفاقًا 
خیلى هم خوشم آمد. البته اولش خودم متوجه چاپ 
کاریکاتور نشدم که دخترم زنگ زد و گفت بابا چه 
نشسته اى که کاریکاتور محشرت رفته روى جلد 

مجله و من هم چند نسخه خریدم!“
من هرگز این برخورد هنرمندانه و انتقادپذیرانه و 
آزادمنشانه زنده یاد کشاورز را با کاریکاتورش و نیز 
با شخص کاریکاتوریستش و کال خاطره آن دیدار 
و مکالمه کوتاه را فراموش نمى کنم. یادش گرامى، 

نامش جاویدان.»

همزمان با رونمایى از تصاویر جدید بازیگران سریال 
آقازاده، زمان توزیع این ســریال در نمایش خانگى 

مشخص شد.
سریال آقازاده به کارگردانى بهرنگ توفیقى و تهیه 
کنندگى حامد عنقا یکى از ســریال هاى پربازیگر 
نمایش خانگى است که سال گذشته مقابل دوربین 
رفت. این ســریال پربازیگر نمایش خانگى ســال 
گذشته مراحل تصویربردارى را پشت سر گذاشت و 
تنها بخشى از این سریال باقى مانده بود که با رعایت 
نکات بهداشتى امسال انجام شد و این سریال آماده 

پخش شد.
آقازاده از 6 تیر راهى نمایش خانگى مى شود و عالقه 
مندان به این سریال نمایش خانگى مى توانند هر 

شنبه تماشاگر این سریال باشــند. پخش اینترنتى 
سریال آقازاده هم هر جمعه از طریق فیلیمو انجام 

مى شود. 
آقازاده ســریال پربازیگرى اســت که چهره هاى 
سرشــناس دنیاى هنر در آن ایفــاى نقش کرده و 
روایتگر داستانى عاشــقانه، اجتماعى و خانوادگى 

است.
امین تارخ، امیر آقایى، مهدى سلطانى، ثریا قاسمى، 
لعیا زنگنه، ســینا مهراد، جمشید هاشم پور، کامبیز 
دیرباز، محمدحســین لطیفى، نیکى کریمى، امین 
حیایى، دیبا زاهدى، مهدى کوشــکى، سامیه لک، 
مسعود فروتن، کاوه خداشــناس، سعید داخ، روزبه 
معینى و... بازیگران این سریال را تشکیل مى  دهند.

خاطره اى از برخورد محمدعلى کشاورز 
به چاپ کاریکاتورش

آقازاده ها وارد نمایش خانگى مى شوند

فیلم حاتمى کیا 
هت تریک مى کند

خبرگزارى «تسنیم» مدعى شد عوامل سریال "پایتخت" با یکدیگر 
به مشکل خورده اند و دلیل ساخته نشدن قسمت هاى باقى مانده 

فصل ششم را باید در اختالقات درون گروهى جستجو کرد.
 این خبرگزارى نوشت: درحالى که برخى رسانه ها و مطبوعات با 
عنوان موانع بر سر «پایتخت» به صداوسیما تاختند اما خبرهاى 
رسیده حکایت از اختالفات شدید در درون خود پایتختى ها دارد. 
بنا بر این گزارش، مهران احمدى بازیگر نقش بهبود که یک بار 
قبًال بدلیل اختالف نظر با پایتختى ها در فصول 3 و 4 و 5 حضور 
نداشــت این بار هم گفته به هیچ وجه حاضر به ادامه همکارى با 

تنابنده نیست. 
خبرگزارى مذکور نوشــته: مهران احمدى به گــروه "پایتخت" 
اعالم کرده به دلیل نقش کم و حقوق ناچیز، دیگر با پایتختى ها 
ادامه همکارى نخواهد داد و به همین دلیل پایتختى ها براى چهار 
قسمت پایانى به مشــکل خورده اند.   این در حالى است که مدیر 
شبکه یک اخیراً در جلسه اى با ســیروس مقدم، الهام غفورى و 
محســن تنابنده بر ادامه همکارى این شــبکه با پایتخت تأکید 

کرده است.
 تسنیم همچنین نوشت: شــبکه نمایش خانگى و باند پشت پرده 

آن به شدت به دنبال به کارگیرى عوامل سازنده «پایتخت» براى 
شبکه نمایش خانگى اند.

ماجرا در حال حل شدن است!
گزارش «تســنیم» در حالى منتشــر شده اســت که همزمان، 
سیروس مقدم، کارگردان سریال "پایتخت" خبر از تولید "پایتخت 
7" براى نوروز 1400 داد و گفت: وقتى سفارش به ساختن ادامه 
پایتخت مى شود یعنى مشکالت حل شده و تلویزیون از ما طرح 
"پایتخت 7" را خواســته است، انشــاءا... با رفع دلخورى ها این 

مجموعه نوروز 1400 پخش مى شود.
وى افزود:عوامل "پایتخت"  انتظار یک تشــکر خشک و خالى 
داشــتند و با درایت دوســتان ماجرا در حال حل شــدن است و 
تمامى این حواشى از بین مى رود. تلویزیون خانه ماست و در هر 
خانواده اى دلخورى پیش مى آید ولى دائمى نیســت و بازهم سر 

یک سفره هستیم.
سیروس مقدم بیان کرد: مجموعه پایتخت متعلق به فرد خاصى 
نیست و ما همه یک خانواده هستیم و این صمیمیت بین اعضاى 

خانواده باعث سودآورى روزافزون براى همه شده است.

اختالف درونى پایتختى ها صحت دارد؟

ساره بیات به 
«عاشقانه 2» پیوست
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 سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن که خیال بازگشت به ایران را ندارد اخیراً 
مدعى شده تعهدنامه بازگشتش را تحت فشار امضا کرده است.

بزرگترین دغدغه این روزهاى باشگاه ذوب آهن بازگرداندن میودراگ 
رادولوویچ ســرمربى مونته نگرویى است. در حالى که این باشگاه حتى 
براى بازگشــت این مربى بلیت پرواز را از مونته نگرو، آلمان و قطر به 
تهران تهیه کرده بود، وى به دلیل محدودیت هاى پروازى در کشــور 

آلمان از بازگشت خوددارى کرد.
احمد جمشیدى ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن در گفت و گویى ، به 
صراحت اعالم کرده که رادولوویچ به دنبال بهانه اى براى نیامدن است و 

باشگاه حاضر است حتى مسیر بازگشت او را تغییر بدهد.
ذوبى ها در این ماجرا که ممکن است به فیفا هم کشیده شود به تعهدنامه 
کتبى که از رادولوویچ گرفته اند خوش بین هستند. جمشیدى در مصاحبه 
خود گفته بود که این مربى قبل از ترك ایران تعهدنامه اى را امضا کرده 

که به محض اعالم زمان شروع لیگ، باید به ایران بازگردد.
اما نکته جدید ادعایى است که رادولوویچ آن را مطرح کرده است. این 
مربى اخیرا مدعى شده تعهدنامه را در ایران تحت فشار امضا کرده است. 
اشاره رادولوویچ به جلسه امضاى تعهدنامه است که با حضور تعداد زیادى 
از مسئوالن باشگاه ذوب آهن و حتى رســول کربکندى مدیر سازمان 

فوتبال ذوبى ها برگزار شد.

مساله قابل توجه دیگر  قرارداد رادولوویچ با باشگاه ذوب آهن است، مبلغ 
کل  قرارداد وى 350 هزار دالر است که این مربى در مرحله اول 105 
هزار دالر را یک جا دریافت کرده است. او حتى دو ماه از حقوق ماهیانه 
خود (هر ماه 16 هزار دالر) را دریافت کرده و به این ترتیب با یک دریافتى 
باال از  قرارداد با ذوب آهن ایران را ترك کرده است. حاال این ذوب آهن 
است که باید براى بازگرداندن این مربى یا پول از دست رفته تالش کند.

یکى دیگر از مواردى که گفته مى شود ذوبى ها در  قرارداد با رادولوویچ 
رعایت نکرده اند، عــدم درج بند حوادث غیرمترقبــه (فورس ماژور) 
اســت. این  قرارداد پیش از بحران کرونا به امضا رســید و اگر این بند 
در آن گنجانده شده بود شــرایط براى ذوبى ها و بازگرداندن این مربى 

راحت تر مى شد.
در همین حال مدیران باشــگاه ذوب آهن بلیت بازگشت رادولوویچ را 
تهیه کرده بودند که با جنجال هایى همراه بود. ماجرا از این قرار است که 
مدیران ذوب آهن براى بازگرداندن سرمربى خود بلیت پرواز مونته نگرو-

دوحه را از طریق ترانزیت فــرودگاه فرانکفورت آلمان تهیه کرده بودند 
اما رادولوویچ اعالم کرد قادر نیست با این پرواز بازگردد چون مونته نگرو 
جزو اتحادیه اروپا محسوب نشده و با توجه به محدودیت هاى اجرا شده 
در کشــور آلمان به دلیل شیوع کرونا، اتباع تمامى کشــورها به غیر از 
کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، شینگن و بریتانیا نمى توانند تا حداقل 31 

شهریور ماه به این کشور سفر کنند.
از سمت دیگر باشــگاه ذوب  آهن اعالم کرد بلیت تهیه شده، ترانزیت 
بوده و بر همین اساس با وجود محدودیت هاى کشور آلمان، رادولوویچ 
مى توانست باز گردد و سرمربى مونته نگروئى خود را متهم به بهانه جویى 
کرد. باشــگاه ذوب  آهن براى اثبات ادعایش به پلیس آلمان ایمیل زده 
و در خصوص انجام پرواز از مونته نگرو به دوحه و سپس ایران از طریق 
فرانکفورت اســتعالم گرفته که نتیجه آن را منتشر کرد. ایمیل باشگاه 
ذوب آهن به پلیس فدرال آلمان در خصوص اســتعالم انجام پرواز از 
مونته نگرو به دوحه و سپس ایران از طریق فرانکفورت به شرح زیر است:

با سالم؛ به عنوان یک باشگاه ورزشــى حرفه اى از جمهورى اسالمى 
ایران، نظر به شــرایط به وجود آمده بدلیل شیوع ویروس کووید-19، 
تقاضا داریم ما را از امکان سفر شهروندان مونته نگرو به دوحه از طریق 
پرواز ترانزیت در فرودگاه فرانکفورت مطلع ســازید. آیا شهروندان غیر 
حوزه اتحادیه اروپا و شینگن امکان سفر به کشور دیگرى از طریق پرواز 

ترانزیت از فرودگاه فرانکفورت بدون محدودیت و ممنوعیت را دارند؟
پاسخ ایمیل پلیس فدرال آلمان:

با سالم، پرواز ترانزیت از فرودگاه فرانکفورت بالمانع است.
آنچه مشخص است اختالفات باشــگاه ذوب آهن و رادولوویچ وارد فاز 
تازه اى شــده و باید منتظر ماند و دید نتیجه این کش وقوس ها به کجا 

ختم مى شود. رادولوویچ از یک ســو هنوز نامه اى 
مبنى بر فسخ قراردادش به باشگاه ذوب آهن ارسال 

نکرده و از سوى دیگر حاضر به بازگشت نیست.مدیران 
ذوب آهن نیز از محکم بودن قرارداد منعقد شده با 

رادلوویچ سخن مى گویند و اطمینان مى دهند 
که در صورت کشیدن کار به فیفا، برنده پرونده 
خواهند بود. باید منتظر ماند و دید در روزهاى 

آینده چه حوادثى رخ خواهد داد.

ســپاهان در فصل 93-92 بعــد از حذف در 
مرحله یک شــانزدهم جــام حذفى، در 
آخرین بازى فصل برابــر نفت تهران با 
نتیجه یک برصفر برنده شد اما در نهایت 
نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان را به دست 
بیاورد. همه چیز زمانى بدتر شد که تیم در 
لیگ قهرمانان هم با شکست برابر الهالل 
از گروهش حذف شــد. همــه این ها 
کافى بود تا باشگاه تصمیم بگیرد که 

جانشینى براى او انتخاب کند.
مهرزاد خلیلیان مدیرعامل آن زمان 
سپاهان در کتاب معجزه پنجم  که 
خاطرات دوران حضور او در سپاهان 
است درباره شرایط مذاکره باشگاه 
ســپاهان با مربیان دیگر نوشــته 
اســت:"کرانچار کامال حرفه اى ،

 خوش لبــاس و غالبا ســاکت و 
کامال هوشــیار و متعهد بــودو ....

ولیکن آقاى ســبحانى خیلى نسبت 
به او نظر مثبتى نداشــت لذا با تاکید 
ایشان به ســراغ برانکوایوانکوویچ 
رفتیم.“  مدیران ســپاهان به دنبال 
گزینه هایى براى جانشینى کرانچار 
هستند، بهرام ســبحانى مدیرعامل 
کارخانه فوالد اما یــک انتخاب دارد 
و آن برانکو ایوانکوویچ اســت. امیرقلعه 
نویى هم یکى از نام ها است اما مدیرعامل 
کارخانــه بــه دلیــل رابطــه خوبى که 
قلعه نویى با اســالمیان دارد این پیشنهاد 
را رد مى کند. جالب اینکه ســپاهانى ها 
یک کاندیداى کروات دیگــر هم دارند. 
دراگان اسکوچیچ که در آن زمان هدایت 
تیم ملوان را به عهده داشــت و اکنون 
سرمربى تیم ملى ایران است.خلیلیان 
مى گوید با اسکوچیچ مذاکره شد اما 
من در این جلســه شــرکت نکردم. 
گزینه دیگرســپاهان هــم مثل ویرا 
مربى برزیلى سابق تیم ملى عراق بود 
که مذاکرات در همــان مراحل اولیه 

متوقف شد.
تاکید مدیرعامل کارخانه برانکو را 
تبدیل به گزینه اصلى ســپاهان 
مى کند و خلیلیان و 
تیم نقل و انتقالت 
باشــگاه سپاهان 

درهاى مذاکره را بــا ایوانکوویچ باز مــى کنند. برانکو 
براى تماشاى بازى هاى جام ملت هاى اروپا در سوئیس 
حضور داشت:" برانکو سیاست به خرج داد؛ چون از قبل 
مى دانست کرانچار با سپاهان قرارداد دارد و باالخره از 
شرایط هم مطلع بودند. پیام داد که قبل از مالقات رسمى 

مبلغ را با ایمیل و به طور رسمى اعالم کنیم.“
سپاهان تمام سعى اش را مى کند تا حداکثر قیمتى که 
مى تواند بپردازد را مطرح کنــد؛ 450 هزاردالر با تعهد 
مالیات، مسکن و بقیه شــرایطى که این مربى داشت. 
همه چیز به مالقات باشــگاه با او در استانبول موکول 
مى شــود اما برانکو با یکى دو روز تاخیر با ایمیل اعالم 
مى کند که به دلیل حضور کرانچار که از دوستان قدیمى 
و صمیمى اش اســت ، از حضور در این پســت معذور 
اســت. هرچند برانکو با این ایمیــل انصرافش را اعالم 
کرد اما ســبحانى مدیرعامل فوالدمبارکه معتقد است 
که روند مذاکراتى درستى براى رسیدن به نتیجه مثبت 
انتخاب نشــده بوده اســت. وقتى برانکو نمى شود در 
نهایت مدیرعامل کارخانه و مدیرعامل باشگاه تصمیم 

مى گیرند تا با کرانچار ادامه دهند.
سپاهان که لیگ چهاردهم را هم با کرانچار شروع کرده 
بود بعد از چهار هفته بدون برد ، با اســتعفاى این مربى 
کروات مواجه شــد. اتفاقى که تا حدودى همان چیزى 
بود که مدیران سپاهان در آن مقطع مى خواستند. نظر 
مدیرعامــل کارخانه کماکان برانکو اســت اما خلیلیان 
مدیرعامل وقت سپاهان در کتابى که دوران مدیریتش 
در این باشــگاه را روایت مى کند به دلیل اینکه تیم در 
کوران مســابقات اســت و وقت کمى هم باقى است با 
حســین فرکى به توافق مى رســد. فرکى مورد توجه 
پرسپولیس هم در آن مقطع بود اما در نهایت به سپاهان 
پیوست. با این وجود در هفته هاى حساس پایانى مساوى 
برابر ذوب و شکســت برابر ملوان و صبا شرایط را براى 

فرکى دشوار کرد.
با این وجود بازهم نام برانکو مطرح مى شود اما پیروزى 
تیم بحران زده ســپاهان در آن مقطع در بازى حساس 
برابر تراکتور شرایط را کامال تغییر مى دهد.آن ها 5 بازى 
بعدى را مى برند و قهرمان لیگ برتر مى شوند. در پایان 
فصل اما ســپاهان بازهم به دنبال گزینه دیگرى براى 
جانشینى حسین فرکى اســت. گزینه اول بازهم برانکو 
اســت اما او در اواخر فصل گذشته با پرسپولیس قرارداد 
بسته و کارش را در جمع سرخها ادامه مى دهد؛تصمیمى 
که منجر به تغییر بزرگ در سرنوشت پرسپولیس شد و 
این تیم را به یک نایب قهرمانى و ســپس سه قهرمانى 
متوالى رســاند و البته با قهرمانــى احتمالى این فصل 
نیز ســرخها را تبدیل به پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ 

برتر(باالتر از سپاهان) مى کند

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى-شهردار خمینى شهر

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

1-عملیات نظافت و روفت وروب معابر سطح شهر
-مبلغ اولیه اعتبار:20/000/000/000ریال

-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:1/000/000/000 ریال
-محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

-مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1399/04/11
-محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

-محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
-تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت10صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/04/18

-مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه1399/04/29
-اصالح،جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها  انجام نمى شود.

 م الف:876697

چاپ دوم

فصل93-92 بع 3ســپاهان در
مرحله یک شــانزدهم ج
آخرین بازى فصل برابــ
نتیجه یک برصفر برنده ش
نتوانست سهمیه لیگ قهر
بیاورد. همه چیز زمانى بدت

لیگ قهرمانان هم با شکست
از گروهش حذف شــد
کافى بود تا باشگاه تص
جانشینى براى او انتخا
مهرزاد خلیلیان مدیر
کتاب مع سپاهان در
خاطرات دوران حضو
است درباره شرایط
ســپاهان با مربیان
اســت:"کرانچار کا
 خوش لبــاس و غ
کامال هوشــیار و مت
آقاى ســبحان ولیکن
به او نظر مثبتى نداشـ
ایشان به ســراغ بران
رفتیم.“  مدیران ســپ
گزینه هایى براى جان
هستند، بهرام ســبح

کارخانه فوالد اما یــک
و آن برانکو ایوانکوویچ اس
نویى هم یکى از نام ها است
رابط کارخانــه بــه دلیــل
قلعه نویى با اســالمیان دا
مى کند. جالب اینکه را رد
یک کاندیداى کروات دیگ
اسکوچیچکه در آن دراگان
تیم ملوان را به عهده داش
سرمربى تیم ملى ایران
مى گوید با اسکوچیچ
من در این جلســه شـ
گزینه دیگرســپاهان
مربى برزیلى سابق تیم
که مذاکرات در همــا

متوقف شد.
تاکید مدیرعامل کار
تبدیل به گزینه اص
مىک
تیم
باش

 برانکو به خاطر موضوعات معرفتى 
سپاهانى نشد

غرغرهاى رادو تمامى ندارد
ه شده، ترانزیت

مان، رادولوویچ 
م به بهانه جویى 
لمان ایمیل زده 
از طریق  س ایران
د. ایمیل باشگاه 
م انجام پرواز از 
 شرح زیر است:
هورى اسالمى 
س کووید-19،
از طریق  دوحه

 شهروندان غیر 
ى از طریق پرواز 

عیت را دارند؟

ت.
ولوویچ وارد فاز 
کجا قوس ها به

ختم مى شود. رادولوویچ از یک ســو هنوز نامه اى 
مبنىبر فسخ قراردادشبه باشگاه ذوب آهن ارسال

نکرده و از سوى دیگر حاضر به بازگشت نیست.مدیران 
ذوب آهن نیز از محکم بودن قرارداد منعقد شده با 

رادلوویچ سخن مى گویند و اطمینانمى دهند 
که در صورت کشیدن کار به فیفا، برنده پرونده 
خواهند بود. باید منتظر ماند و دید در روزهاى 

آینده چه حوادثى رخ خواهد داد.

رد

موضع باشگاه ســپاهان در بحث آغاز لیگ از همان اول منطقى 
و هوشــمندانه بود. در ابتدا پیشــنهاد تعطیلى مسابقات داده 
شــداما در عین حال بر تمکین از قانون تاکید و حال هم چه 
مسابقات آغاز  و چه به سمت و سوى تعطیلى برود سپاهانى ها 
بر تمکین از قوانین موجود و مصوبــات نهادهاى ذیصالح 
تاکید دارند. برخى باشگاه ها خیلى سعى داشتند در موج چند 
روز اخیر تهدیــد به انصراف و تیرهــاى هوایى متعددى که 
شلیک مى کردند حمایت ســپاهان در این موج و کمپین را 
جلب کنند که تیرشان به سنگ خورد و خوشبختانه در این دام 

نیفتادیم.
باشــگاه هایى که تصمیمات غلط مدیریتى شــان در چند سال اخیر 

مى توانــد در یک کتاب چند هــزار صفحــه اى بیاید قطعًا بــا تصمیمات و 
مواضع هیجانى و همیشــه عجوالنه خود نمــى توانند متحــد خوبى براى 
سپاهان باشــند و البته اشــل و وزن آنها هم با باشــگاه ما فرسنگ ها فاصله

 دارد. 
شاید حاال که از تمکین به قانون مى گوییم، برخى به ما عدم حضور سپاهان در 
مصاف با پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان را یادآور شوند. در بحث آن دیدار 
نیز خواست و موضع رسمى مدیران کارخانه فوالد مبارکه و سپاهان آن چیزى 
نبود که در نهایت اتفاق افتاد. تصمیم خودسرانه، غلط، مرگبار و غیر قانونى یک 
فرد، خوش خدمتى بزرگى به پرســپولیس بود تا هم ما امتیازى نگیریم و هم 
قرمزها  که در بازى رفت در تهران دو بر صفر به پســران طالیى باخته بودند، 
مفت و مجانى 3 امتیاز دیدار خارج از خانه را به دست آورند.چیزى که خودشان 

هم باور نمى کردند.

 سپاهان به درستى به این موج نپیوست
مرتضى رمضانى راد لیگ برتر روز چهارم تیر با دیدار معوقه فوالد – استقالل آغاز مى شود 

و روز 8 تیر هم شاهد برگزارى دیدارهاى هفته بیست و دوم خواهیم 
بود. یکى از مدیران فدراسیون فوتبال که تمایلى به افشاى نام خود 
نداشت در این زمینه گفت: فدراسیون فوتبال بر اساس اطالعیه ستاد 
مبارزه با کرونا در پى برنامه ریزى براى برگزارى ادامه بازى هاى لیگ 
برتر است. در اطالعیه شماره 16 ستاد به این نکته اشاره شده با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى برگزارى مسابقات فوتبال حتى در شهرهاى 
قرمز بالمانع است. فدراسیون فوتبال در پى اجراى سیاست هاى فیفا 
است که روى از سر گیرى بازى هاى لیگ برتر و هم چنین بازگرداندن 
تماشاگر تاکید دارد. از سویى ما در ماه هاى شهریور و مهر بازى هاى 
لیگ قهرمانان و تیم ملــى را پیش رو داریم و اگــر قرار به تعطیلى 

بازى ها باشد تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا و هم چنین تیم 
ملى متضرر مى شوند.

این مدیر در پاســخ به این ســوال که اگر تیمى از حضور در بازى ها 
انصراف دهد چــه نتیجه اى در انتظارش خواهد بــود؟ گفت: قانون 
در این باره پیش بینى هاى الزم را داشــته است و کمیته انضباطى 
تصمیم خواهد گرفت. فدراســیون فوتبــال در هماهنگى با وزارت 
بهداشت چنین تصمیمى را گرفته است و در نهایت اینکه از سر گیرى 
بازى ها توصیه فیفا اســت و بدون شــک با ایــن دو اتفاق صداى
باشگاه هاى معترض در فیفا هم شــنیده نخواهد شد. به هر صورت 
امیدوارم همه باشگاه ها با درك شرایط ویژه اى که رخ داده به برگزارى 

منظم بازى ها کمک کنند تا فوتبال به شرایط عادى باز گردد. 

عقب نشینى هرگز

در جریان مذاکرات وینفرد شــفر با نمایندگان 
باشگاه استقالل، ســرمربى پیشین آبى ها گفته 
برخى مدیران قبلى این باشــگاه قصد داشتند 
شــخصیتش را زیر ســوال ببرند. او همچنین 
ماجرایى را نقل کــرده و مدعى شــده یکى از 
مدیران اســتقالل فیلمى بــراى او به نمایش 
گذاشته است که در آن امیر قلعه نویى، سرمربى 
اسبق استقالل سر بازیکنانش فریاد مى کشد. این 
ویدیو، همان فیلم مشهورى است که در جریان 
بازى استقالل و فجر شهیدسپاسى، قلعه نویى 
براى باال بردن انگیزه بازیکنان در رختکن گرد و 
خاکى به پا کرد و با صداى بلند و ادبیاتى متفاوت 
به صحبت پرداخت تا بازیکنــان با روحیه 
بهترى وارد زمین شــوند. در همین مورد، 
امیرحسین فتحى، مدیرعامل اسبق باشگاه 
اســتقالل گفت: «من این ویدیو را به 
شفر نشــان دادم، چون در آن زمان 
کردم  احســاس 
بایــد شــرایطى 
فراهم شود 
تا سرمربى 
اقتدارش را 
به بازیکنان نشان 

دهد.

 پافشارى برخى مدیران باشگاهى در فوتبال ایران براى لغو مسابقات لیگ تبعات 
جبران ناپذیرى براى فدراسیون در پى خواهد داشت.

در شرایطى که به شروع دوباره مســابقات لیگ برتر فوتبال نزدیک مى شویم، 
مدیران چند باشگاه لیگ برترى همچنان براى لغو این بازى ها پافشارى و تالش 

مى کنند و برگزارى این رقابت ها را برنمى تابند.
با این حال، در این مورد شایعات نگران کننده اى به گوش مى رسد. اگر این طور در 
نظر بگیریم که تالش برخى از مدیران باشگاهى به سرانجام برسد و لیگ تعطیل 
شود، کشور ایران از نگاه مسئوالن بین المللى فوتبال، به عنوان کشورى ناکام در 
کنترل شیوع ویروس کرونا لقب مى گیرد و در آینده، مجوز برگزارى تورنمنت ها 

و میزبانى در رقابت هاى بین المللى را از دست مى دهیم.
در این صورت، فوتبال ایران دچار ضرر هنگفتى مى شــود و شــاید تغییر نظر 
ارگان هایى مثل فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در آینده بسیار سخت باشد. در 
واقع اگر این پافشارى مدیران باشــگاه هاى خصوصى براى لغو مسابقات لیگ 
ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد که در ماه ها و سال هاى بعد ُکلیت فوتبال 

ایران از نگاه مراجع بین المللى زیر سوال برود.
به همین خاطر، حداقل به خاطر جلوگیرى از فجایعى شبیه به آن چه توضیح داده 
شد، مدیران باشــگاهى باید راى به ادامه بازى ها بدهند و بدون هیچ بهانه اى، 

به لیگ بازگردند.

پافشارى کنید همه میزبانى ها 
به فنا مى رود

محمد عبدى 

گذاشته است که در آن امیر قلعه نویى
اسبق استقالل سر بازیکنانش فریاد م
ویدیو، همان فیلم مشهورى است ک
بازى استقالل و فجر شهیدسپاسى
براى باال بردن انگیزه بازیکنان در رخ
خاکى به پا کرد و با صداى بلند و ادبی
به صحبت پرداخت تا بازیکنــا
ه بهترى وارد زمین شــوند. در
امیرحسین فتحى، مدیرعاملاس
اســتقالل گفت: «من این
شفر نشــان دادم، چون
احســ
بایــد
ف

به بازیک
دهد.

درخواست از شفر

مثل بزرگوار 
داد و بیداد باید 

مى  کردى!
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000056 تاریخ آگهى: 1399/03/19 شماره پرونده: 
139704002004000087 آگهى مزایده پرونده اجرایى شماره بایگانى: 9700718، 1- 
ششدانگ عرصه و اعیانى آپارتمان واقع در زیرزمین به شماره پالك ثبتى 15182/10511 
مفروز و مجزى شده از 192 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
175/5 مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه یک به مساحت 12/5 مترمربع و انبارى قطعه 
یک به مساحت 57/12   2- ششــدانگ عرصه و اعیان آپارتمان واقع در طبقه همکف به 
شماره پالك ثبتى 15182/10512 به مســاحت 240/25 مترمربع به انضمام پارکینگ 
قطعه دوم به مساحت 12/50 مترمربع و به انضمام انبارى واقع در زیرزمین دوم قطعه اول 
تفکیکى به مساحت 57/12 مترمربع هر دو پالك ملکى آقاى عباسعلى مرادمند جزى فرزند 
حسن به آدرس: اصفهان خیابان کاوه کوچه سروستان پالك 4 کدپستى 8193934311 
که اسناد مالکیت آنها در صفحه 11 و 8 دفتر 410 امالك به شماره ثبتى 71502 و 71500 
و با شــماره چاپى 089215 و 089216 ثبت و صادر شده است 1- با حدود: شماًال: اول به 
طول 5 مترز دیوار به دیوار پالك 175 فرعى دوم در ســه قسمت اول شرقى و سوم غربى 
اســت به طولهاى 1/52 متر و 4/45 متر و 1/52 متر درب و دیوار و پنجره است به نورگیر 
مشاعى سوم به طول 4/55 متر دیوار به دیوار پالك 175 فرعى شرقا اول به طول 5/58 
متر دیوار به دیوار پالك 191 فرعى دوم در دو قســمت اول جنوبى به ترتیب به طولهاى 
0/90 متر و 1/10 متر پنجره و دیواریست به داکت مشاعى سوم در دو قسمت اول جنوبى 
اســت به طولهاى 3/32 متر و 3/65 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى جنوبا در سه 
سمت دوم شرقى است به طولهاى 2/93 متر و 7/60 متر و 6/85 متر درب و دیواریست به 
حیاط مشاعى غربا به طول 17/95 متر دیوار به دیوار پالك 193 فرعى حقوق ارتفاقى له 
و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست و با حق استفاده از مساحت نورگیر مشاعى حدود 
انبارى شماال اول به طول 2/60 متر دیواریست به تحتانى عرصه اولیه به طول 4/20 متر 
درب و دیواریست به راه پله مشاعى شرقا به طول 8/40 متر دیواریست به تحتانى عرصه 
پالك 191 فرعى جنوبا 6/80 متر دیواریســت به تحتانى عرصه اولیه غربا به طول 8/40 
متر دیواریســت به تحتانى عرصه اولیه حدود پارکینگ قطعه یک به طول 2/50 متر خط 
مفروض به محوطه مشاعى شــرقا به طول 5 متر خط مفروض به محوطه مشاعى جنوبا 
طول 2/50 متر خط مفروض به محوطه مشــاعى به طول 5 متر خط مفروض به محوطه 
مشاعى 2- حدود آپارتمان شماال:  اول به طول 5 متر دیوار به دیوار به پالك 15182/175 
دوم در سه قسمت اول شرقى و سوم غربى اســت به ترتیب به طولهاى 1/52 متر و 4/45 
و 0/52 متر درب و پنجره او دیواریست به نورگیر مشاعى سوم به طول 4/55 متر دیوار به 
دیوار پالك 15182/175 شرقا اول به طول 5/58 متر دیوار به دیوار پالك 15182/191 
دوم در دو قسمت که قسمت اول جنوبى است به ترتیب به طولهاى 0/9 و 1/10 متر پنجره 
و دیواریست به داکت مشاعى سوم در 5 قســمت اول جنوبى است و قسمت هاى سوم و 
پنجم شمالى اســت به ترتیب به طولهاى 3/44 متر و 1/10 متر و 0/28 و 2/50 و 3/14 
متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى چهارم در دو قسمت که قسمت دوم شمالى است 
پنجره و دیواریست به داکت مشاعى به طولهاى 1/10 و 0/9 پنجره و دیواریست به داکت 
مشاعى پنجم به طول 6/50 متر دیوار به دیوار پالك 15182/191 جنوبا در 15 قسمت که 
قسمت اول و پانزدهم پخى شکل است و قسمتهاى سوم و نهم شرقى و قسمتهاى هفتم 
و سیزدهم غربى و قســمتهاى پنجم و یازدهم قوسى شکل به ترتیب به طولهاى 0/61 و 
0/82 و 0/62 و 0/70 و 2/63 متر و 0/61 و 0/77 و 1/35 و 0/73 و 0/61 و 3/67 و 0/61 
و 0/72 و 0/82 و 0/91 دیوار و پنجره و دیوار کوتاهى است به فضاى حیاط مشاعى غربا به 
طول 17/95 متر دیوار به دیوار پالك 151/182/193 حدود اششدانگ انبارى قطعه اول 
تفکیکى شماال اول به طول 2/60 متر دیواریست تحتانى به عرصه اولیه به طول  4/20 متر 
درب و دیواریست به راه پله مشاعى شرقا به طول 8/40 متر دیواریست به تحتانى عرصه 
پالك 15182/191 جنوبا به طول 6/80 متر دیواریســت به تحتانى عرصه اولیه غربا به 
طول 8/40 متر دیواریست به تحتانى عرصه اولیه و حدود ششدانگ پارکینگ قطعه دوم 
شماال به طول 2/50 متر خط مفروض اســت به محوطه مشاعى شرقا به طول 5 متر خط 
مفروض است به محوطه مشاعى جنوبا به طول 2/50 متر خط مفروض است به محوطه 
مشاعى غربا به طول 5 متر خط مفروض اســت به محوطه مشاعى و حقوق ارتفاقى طبق 
قانون تملک آپارتمانهاست 2- شماال بطول 5 متر دیوار به دیوار پالك 15182/175 دوم 
در سه قسمت که اول شرقى و سوم غربى بطولهاى 1/52 متر و 4/45 متر و 1/50 متر درب 
و دیواریست به نورگیر مشاعى ســوم بطول 4/55 متر دیوار به دیوار 175 فرعى شرقا در 
پانزده قسمت که اول و پانزدهم پخى شکل است و سوم و نهم شرقى و هفتم و سیزدهم 

غربى و پنجم و پانزدهم قوسى شکل به ترتیب بطولهاى 0/61 متر و 0/82 متر و 0/61 متر 
و 3/67 متر و 0/61 متر و 0/72 متر و 0/82 متر و 0/91 متر دیوار و پنجره و دیوار کوتاهى 
است به فضاى حیاط مشاعى جنوبا در پانزده قسمت که اول و پانزدهم پخى شکل و سوم 
و نهم شرقى و هفتم و سیزدهم غربى و پنجم و پانزدهم قوسى بترتیب بطولهاى 0/61 متر 
و 0/82 متر و 0/62 متر و 0/70 متر و 3/63 متر و 0/61 متر و 0/72 متر و 1/35 متر و 0/72 
متر و 0/61 متر و 3/67 متر و 0/61 متر و 0/72 متر و 0/82 متر و 0/91 متر دیوار و پنجره 
و دیوار کوتاهه به فضاى حیاط مشــاعى غربا بطول 17/95 متر دیوار به دیوار پالك 193 
فرعى و یک عدد کانال، پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع به حدود اربعه: شماال بطول 
2/50 متر خط مفروض به محوطه مشاعى شــرقا بطول پنج متر خط مفروض به محوطه 
مشــاعى جنوبا بطول 2/50 متر خط مفروض به محوطه مشاعى غربا بطول پنج متر خط 
مفروض به محوطه مشاعى طبق نظر کارشناس رسمى امالك فوق عبارتند از دو دستگاه 
آپارتمان مسکونى در مجتمع مسکونى 3 واحده با قدمت ساخت حدودا 13 سال با اسکلت 
بندى بتن آرمه سقف تیرچه بلوك داراى اشتراکات برق اختصاصى و آب و گاز مشترك و 
فاقد آسانسور سیستم اعالم و اطفاء حریق مشخصات طبقه زیرزمین منهاى شصت: کف 
 mdf ها سرامیک سطوح داخلى کاغذ دیوارى سقف ابزار زنى و گچ برى کابینت آشپزخانه
دربهاى داخلى چوبى پنجره هاى آلومینیوم سیستم سیستم گرمایش موتورخانه مرکزى 
سیستم سرمایش کولر آبى طبقه همکف: کف ها سرامیک بدنه هاى داخلى رنگ روغنى 
سقف ابزار زنى و گچ برى سطوح آشپزخانه سرامیک کابینت mdf دربهاى داخلى چوبى 
پنجره هاى آلومینیوم سیســتم گرمایش موتورخانه مرکزى و رادیاتور سیستم سرمایش 
کولر آبى دستگاه پله: کف ها سنگ بدنه ها سنگ و اندود گچ و رنگ روغنى موتورخانه و 
انبارى مشترك: کف موزائیک سطوح اندود گچ حیاط و نماى جنوبى: کف موزائیک بدنه 
هاى حیاط آجرنما کارتنى نماى جنوبى ترکیبى آجرنما و سنگ گرانیت. که طبق سند رهنى 
شماره 19160 مورخ 1394/9/1 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 152 اصفهان 
در رهن پست بانک واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 
12 روز دوشنبه مورخ 1399/04/16 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول "شهید صداقتى" ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
ســوم به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 1- 6/730/000/000 ریال (شش 
میلیارد و هفتصد و سى میلیون ریال) 2- 9/170/000/00 ریال (نه میلیارد و یکصد و هفتاد 
میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/03/31 درج و منتشر 
مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکــول مى گردد. توضیحًا توضیحًا 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 871779 یعقوبى-سرپرست 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/175
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى )

شــماره آگهى:  139903902120000002 تاریخ آگهى : 1399/02/23 شماره پرونده 
: 139704002129000213 آگهــى مزایده پرونده اجرایى کالســه 9700396 تمامت 
شش دانگ یک باب خانه مســکونى تحت پالك ثبتى 1141 فرعى از پالك 24 اصلى 
بخش 9 ثبت اصفهان واقع در شــهر ابریشــم بلــوار الغدیر خیابان شــهید نعمتى کوى 
بهاران کوچه شــهریار کدپستى 8174985613 به مســاحت 319/86 متر مربع که سند 
مالکیت آن به شماره چاپى 009333 ســریال الف سال 94 با شــماره دفتر الکترونیکى 
139520302007001355 در صفحه 170 دفتر امالك جلد 459 ذیل شــماره 71090 
ثبت و صادر گردیده و حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال دیوار به دیوار به طول 
12/70 مترمربع به پالك 24 اصلى شرقا پنجره ها و درب و دیوارى است به طول 23/70 
متر به خیابان ده مترى جنوبا در دو قســمت اول دیوارى است به طول 2/09 متر به کوچه 

دوم دربها و دیوارى است به طول 11/30 متر به کوچه غربًا دیواریست به طول 25/17 متر 
به پالك اصلى 24 اصلى حقوق ارتفاقى له و علیه معرفى و مشــاهده نشده است و طبق 
اعالم کارشناس رسمى دادگسترى مورد مزایده به صورت یک باب منزل مسکونى 3 طبقه 
با اسکلت بتنى و سقف هاى تیرچه و بلوك به طبقه زیرزمین با زیربناى حدود 221 مترمربع 
شامل پارکینگ و یک اتاق بوده و در حال بهره بردارى مى باشد کف اتاقها سرامیک و بدنه 
و سقف آن گچ مى باشد طبقه همکف با ورودى اختصاصى از حیاط داراى زیربناى حدود 
221 متر مربع بود و در حال بهره بردارى ، دیوارهاى داخلى و سقف گچ کف سرامیک بدنه 
و دیوارهاى سرویس بهداشتى حمام و آشپزخانه کاشى و سرامیک کابینت هاى آشپزخانه 
ام دى اف در داخلى چوبى درب ها و پنجره هاى خارجى آلومینیومى با شیشه دو جداره مى 
باشد کف و دیوارهاى حیاط سرامیک بوده و در حیاط سرویس بهداشتى با مساحت 2/5 متر 
مربع بنا شده است طبقه اول با ورودى مجزا از گذر و با زیربناى حدود 245 متر مربع شامل 
2 واحد مسکونى مجزا بود که یک واحد آن با متراژ 105 متر مربع نازك کارى شده لیکن 
فاقد سیستم سرمایشى و گرمایشى و کابینت آشپزخانه مى باشد و واحد دوم در حد سفت 
کارى (صرفًا تیغه ها اجرا شده) مى باشــد ضمنًا دستگاه راه پله در حد سفت کارى و نماى 
خارجى ساختمان نیز انجام نشده و داراى انشعابات آب و برق و گاز شهرى مى باشد ملکى 
خانم ماندانا دهقانى چم پیرى فرزند عبداهللا ساکن مورد رهن که طبق سند رهنى شماره 
169714 مورخ 96/07/18  تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 43 زرین شهر در رهن 
بانک توسعه تعاون قرار گرفته است از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1399/04/16 در 
محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى 
از طریق مزایده به فروش مى رسد و مزایده از مبلغ 7/580/000/000 ریال (هفت میلیارد 
و پانصد و هشتاد میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مى 
گردد ضمنًا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه بوده و مدت آن منقضى شده است 
لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1399/03/31 

درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
تاریخ انتشار: 99/03/31 تاریخ مزایده :1399/04/16

 م الف: 845229 مدیر واحد اجرایى اسناد رسمى فالورجان محسن اسماعیل زاده/3/178
مزایده اتومبیل

شــماره آگهى: 139903902003000023 تاریخ آگهى: 1399/03/24 شــماره پرونده: 
139804002003000890 آگهى مزایده پرونده به شماره بایگانى (9801276)- ششدانگ 
خودروى ســوارى سیســتم پراید مــدل 1383 تیپ جى تــى ایکس به شــماره انتظامى 
53- 345 ص 82 به رنگ ســورمه اى متالیک به شماره موتور 00731691 و شماره شاسى 
S 1412283263236 ظرفیت 4 نفر تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع ســوخت بنزین تعداد 
ســیلندر 4 که در آدرس: پارکینگ فجر متوقف مى باشــد و طبق نظر کارشــناس رسمى 
دادگسترى در بازدید از خودرو، خودرو اسناد و مدارك رویت نگردید خودرو داراى چهار حلقه 
الســتیک 30 0/0 بدنه زدگى هاى متعدد و دورنگى میباشــد نیاز به بازسازى دارد بموجب 
مهریه مندرج در ســند نکاحیه 11404 مورخ 1390/06/18 دفترخانه ازدواج شماره 148 و 
طالق شماره 97 شــهر اصفهان استان اصفهان در قبال قســمتى از طلب خانم لیال حاتمى 
و حقوق دولتى متعلقــه بموجب نامه شــماره 1398/04/31- 84312/57622742 پلیس 
راهنمائى و رانندگى بازداشت گردید. از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخه 1399/04/18 
در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان جى- خیابان تاالر- میدان هفت تیر 
به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 110/000/000 ریال (یازده میلیون تومان) 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به خودرو در صورتى که مــورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجــود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینــه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا ایــن آگهى در یک نوبــت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مــورخ 1399/03/31 درج و منتشــر مى گردد کــه خریداران جهت 
شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش ســپرده به شــماره حساب: 

IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک مرکزى 
بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد، الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى قانونى اعم از بدهى و 
عوارض مالیاتى، شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ودر صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى 
گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد. م الف: 877527 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/201 

ابالغ راى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 243/98 دادنامه 99/3/18-123 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سهراب آذرى نشانى: 
چادگان روستاى دیه آبا علیا وکیل خواهان : رضا صالحى نشانى نجف آباد خ امام چهار راه 
شهردارى مجتمع نخل خوانده: محمود حجازى  نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شــماره 090250-98/2/22 جمعا به مبلغ شــصت میلیون ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى سهراب 
آذرى با وکالت آقاى صالحى به طرفیت محمود حجازى به خواســته به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشــته دعوى و 
مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت 
تشخیص و مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دو میلیون  ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 98/2/22 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.873180/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى/3/212
فقدان سند مالکیت

  شماره: 139985602030002281      شــرکت چدن ریزان سهامى خاص ثبت شده به 
شماره 11595 و شناسه ملى 10260326441  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
یک فرعى از 10 اصلى  واقع در  بخش 12  ثبت اصفهان که درصفحه 2 دفتر 8 امالك ذیل 
ثبت 9311 بنام حسنعلى صافى پور فرزند اسماعیل ثبت و سند بشماره چاپى 224868 صادر 
و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 102149 مورخ 1376/12/22 دفترخانه 88 
نجف آباد به او انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/03/31 -  882511/م الف- - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد 

ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/3/213

مقامات شــهرى پکن در اقدامى عجوالنــه و اضطرارى 
مدارس شهر را تعطیل و بیش از 1200 پرواز در فرودگاه هاى 
پایتخت را لغو کردند. آنها علت این اقدام را مهار موج دوم 
کرونا در پکن خواندنــد. یک بازار عمده مــواد غذایى در 
پایتخت، مرکز جدید ظهور کرونا در این شهر معرفى شده 
است. مقامات این شهر به علت نگرانى از شیوع موج دوم 
کرونا از مردم خواسته اند تا شهر را ترك نکنند. تست کرونا 
از ده ها هزار فرد مشــکوك در پکن آغاز شده و بیش از 30 

مجتمع مسکونى قرنطینه و تعطیل شده  اند..
حداقل  1255 پرواز از صبح  روز چهارشنبه لغو شده اند. این 
میزان حدود 70 درصد سفرهاى هوایى فرودگاه هاى اصلى 

پکن را تشــکیل مى دهد. مقامات پکن براى افراد ساکن 
مناطق با ریسک متوسط یا زیاد، ممنوعیت سفر و رفت و آمد 
را اعالم کرده اند. بقیه شهروندان نیز براى ترك پکن مجبور 

به انجام آزمایش "نوکلئیک اسید" هستند.
چندین استان چین نیز ورود مســافران از پکن را ممنوع 
کرده اند. در پکن نیز دســتور تعطیلى دوبــاره مدارس و 
بازگشــت دوباره به کالس هاى آنالین صادر شده است. 
این درحالیســت که از زمان بازگشایى مدارس پکن مدت 

زیادى نمى گذرد.
"زو هجیان" سخنگوى شــهر پکن هشدار داد: وضعیت 

همه گیرى در پایتخت واقعا شدید است.

رییس شــبکه بیمارى هاى ویروســى ایران با شکننده 
خواندن وضعیت کشور در برابر شــیوع کرونا به ویژه در 
صورت عدم رعایت فاصله گذارى اجتماعى گفت:  با توجه 
به شرایط موجود به مردم توصیه مى شود فاصله گذارى 
اجتماعى را حداقل تا پایان سال به طور کامل رعایت کنند.
سید محمد جزایرى اظهار داشت: اگر مردم منتظر مهار 
این بیمارى، به عبارتى در انتظار ختم این رخداد باشــند، 
حالت بى صبرى، اضطراب و استرس در آنان ایجاد مى 
شود که این عوامل خود مى تواند با کاهش کیفیت پاسخ 
ایمنى بدن سبب استعداد ابتالى آنان به این بیمارى شود.

وى تاکید کرد که هموطنان باید بدانند که ویروس کرونا 

حداقل تا آخر ســال با ما خواهد بود و در این مدت حتما 
فاصله گذارى اجتماعى را به درستى رعایت کنند، تا دچار 

مشکالت نشوند.
جزایرى با اشاره به اینکه برگشــت به زندگى عادى به 
زودى امکان پذیر نیست، افزود: هرچند برخى مکان ها 
مانند سینماها، ورزشگاه ها و اماکن گردشگرى بازگشایى 
و همایش ها برگزار شود، اما نباید فکر کرد که به زودى به 

زندگى عادى برمى گردیم.
وى بیان داشت:. وضعیت زندگى در آینده نزدیک نه در 
کشور ما و نه در سایر کشورها به حالت عادى بر نخواهد 

گشت.

شیوع دوباره کرونا
 در پکن

فاصله گذارى اجتماعى تا پایان 
سال رعایت شود

کرونا 
دو خواهر را کشت 

   رکنا | شیرین صفوى، پرستار اورژانس بیمارستان 
بقیه ا... تهران که یک بار در بیمارستان به کرونا مبتال 
شـده بود با تصور اینکه در برابر کووید19 ایمنى پیدا 
کرده، تصمیم گرفت از خواهـرش که او هم به کرونا 
مبتال شـده بود، پرسـتارى کند. اما مجدداً بـه کرونا 
 مبتال شـده و این بار پس از 48سـاعت جـان خود را 
از دسـت مى دهد. خواهر صفوى هم در بیمارسـتان 

فوت کرد.

انتقال عمدى در کار نبود
   مهر | جانشـین فرمانده انتظامى شهرستان اهواز 
در خصوص انتشار کلیپى در مورد دستگیرى فردى که 
200 نفر را بـه عمد در اهواز به کرونا مبتال کرده اسـت، 
اظهار کرد: متأسفانه طى چند مدت اخیر یکسرى افراد 
معلوم الحال به دنبال انتشـار مطالب قدیمى با عناوین 
دروغى یعنى تلفیق فیلم قدیمى با صداى جدید هستند. 
سرهنگ کیومرث کشـورى گفت: در شهرستان اهواز 
از ابتداى شـروع ویروس کرونا تاکنون حتى یک مورد 
نداشـتیم که فردى به صورت عمدى نسـبت به انتقال 

ویروس اقدام کرده باشد.

روى موج کووید-19

آمار روزانه ابتال به کرونا در کردستان سیر صعودى 
به خود گرفته است، خطر جدى است آژیر قرمز از 
سوى دانشگاه علوم پزشــکى کردستان به صدا 
در آمده است مســئوالن در سطح کشور هشدار 
مى دهند که وضعیت برخى اســتان ها از جمله 
کردستان در زمینه شــیوع کرونا نگران کننده و 

حتى بحرانى است.
وضعیت برخى از شهرهاى کردستان از هشدار و 
حتى قرمز گذشته است،  شرایط در استان هر روز 
پیچیده تر مى شود سیر صعودى آمار مبتالیان و 
فوتى ها همچنان ادامه دارد. به همین دلیل جلسه 
اضطرارى ستاد مقابله با ویروس کرونا کردستان 
با حضور دکتر حریرچى قائم مقام وزیر بهداشت 

در استاندارى کردستان برگزار شد.
ایرج حریرچى در این جلســه گفت: در بازدیدى 
که از بیمارستان هاى سطح شهر سنندج داشتم 
متاسفانه با همشهریان زیادى اعم از پیر وجوان 
مواجه شــدیم که بر اثر ابتال به کرونا بســترى 
شــده اند که نمونه آن دختر 22 ساله اى بود که 
به مدت بیش از 20 روز به دســتگاه اکســیژن 

وصل است.

حریرچى دلیل اصلى شــیوع کرونا در کردستان 
و خصوصا ســنندج را برگزارى مراسم ترحیم و 
عروسى و حضور افراد در تجمع ها عنوان کرد و 
اظهار داشت: به ما خبر دادند که در سنندج مردم 
مراسم عروسى را در کارواش برگزار مى کنند که 
چنین موضوعى شاید براى اولین بار است که در 

تاریخ بشریت اتفاق مى افتد.
معاون کل وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکى عنوان کرد: طبق برآوردها تا یکماه آینده 
روند ابتال و مرگ و میرها را در اســتان خواهیم 
داشت و هم اکنون کردستان جزو سه استان اول 

کشور در بیمارى کرونا محسوب مى شود.
حریرچى اضافه کرد: تنها راه مقابله با این بیمارى 
پیشــگیرى و رعایت فاصله گذارى اجتماعى و 
پرهیز جــدى از حضور در اجتماعات اســت و تا 
اطالع ثانوى تجمع بیش از دو نفر احتمال شیوع 

را بیشتر مى کند.
وى برگزارى مراســم هاى ترحیم و عروسى را 
در شــرایط بیمارى کرونا بى معنا توصیف کرد و 
گفت: اکنون زمان ارتباطات خانوادگى و تجمع 

نیست.

آژیر قرمز شیوع دوباره کرونا در کردستان به صدا در آمد

همیشه کشور اوروگوئه را «ســوئیس آمریکاى التین» لقب داده در کارواش مراسم عروسى برگزار مى کنند!
بودند. اما این بار از کشور ســوئیس نیز گوى سبقت را ربوده است 
و تعداد مبتالیان در این کشور روى رقم 847 متوقف شده است و 
هیچ کس جدیداً به ویروس کرونا مبتال نشده است. به نظر مى رسد 
هماهنگى استثنایى همه ارکان دولت و ملت در اروگوئه و کم کردن 
حقوق مقامات براى مبارزه با کرونا، راز موفقیت این کشور در مقابله 
با این ویروس باشد. روز 13 مارس زمانى که اولین مورد ابتال به این 
ویروس ثبت گردید، دوهفته از روى کار آمدن الکال پو، به عنوان 
رئیس جمهور گذشته بود. در وهلۀ اول کمیسیونى ویژه متشکل از 
مشــاوران علمى براى مدیریت این بحران تشکیل داد. در ضمن 
مرزهاى کشورش را بست و دســتور توقف کالس هاى درس و 

اماکن مذهبى و رویدادهاى ورزشى و تجمعات هنرى را داد.
به گفتۀ یکى از رهبران این کشور «ممکن است در خصوص سیاست 
اقتصادى کشور دچار اختالف باشیم اما در مورد مقابله با ویروس 
خیر». همین هماهنگى باعث شد در مدت زمان اندکى یک صندوق 
ویژه براى این بحران تشکیل شود که با کاهش 20 درصدى حقوق 
رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلــس و کارکنان دولت داراى 
حقوق باالتر از 1800 دالر تأمین مى شــد. همیــن پول ها باعث 
شدند که درآمدى عاید کارگران غیر رسمى گردد که بتوانند دست از 
فعالیت بکشند. این گونه است که در حالى که سایر نقاط این قاره در 
هفته هاى آتى خود را براى رویارویى با اوج شیوع این ویروس آماده 
مى کنند، مونته ویدئو در مرحلۀ دوم کنترل آن قرار دارد. مدارس این 
کشور در حال از سرگیرى فعالیت ها بوده و ادارات دولتى و اقتصاد نیز 

کم کم به اوج فعالیت خود باز مى گردند.

راز موفقیت « اوروگوئه»
 در مهار کرونا
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افراد زیادى دچار مشکالت کمردرد هستند و این موضوع 
به دلیل ورزش نادرســت، کار زیاد، ایستادن یا نشستن 
مداوم و از این قبیل موارد است. کمردرد بیشتر در زمان 
خواب، افراد را آزار مى دهــد در نتیجه حالت خوابیدن و 

چگونگى قرار گرفتن در تخت بسیار مهم است. 
براى کاهش کمردرد یکى از بهترین راه حل ها، خوابیدن 
به پهلو و قرار دادن یــک بالش بین دو زانو اســت. در 
این حالت نه تنها ســتون فقرات در بهترین حالت قرار 
مى گیرند، بلکه از فشــارهاى عضالنــى نیز جلوگیرى 
مى شود. یکى دیگر از حالت ها خوابیدن رو به باال است در 
شرایطى که یک بالش در ابعاد متوسط و نرم را زیر زانو ها 
قرار دهید تا از فشار به کمر کاسته شود. اما اگر در این دو 
حالت راحت نیستید بهترین کار این است که یک حالت 
خواب راحت را براى بدن و ستون فقرات خود پیدا کنید 

و ستون فقرات را در موقعیت طبیعى خود قرار دهید تا به 
کمر فشار وارد نشود.

یکى دیگر از بهترین حالت هاى خوابیدن براى کاهش 
کمردرد، خوابیدن رو به شکم است در شرایطى که یک 
بالش کوچک را زیر معده خود قرار دهید تا ستون فقرات 
در بهترین حالت قرار گیرند و فشــار به کمر به کمترین 

حد خود برسد.
در واقع مهم ترین کار این است که حالت خوابیدن شما، 
به کمر و ستون فقرات فشار وارد نکند و بدن را در حالتى 
آرامش بخش و خوب قرار دهد. بالشــى که زیر سرتان 
مى گذارید نیز بسیار مهم است و بر میزان فشارى که به 
کمر وارد مى شود تاثیر خواهد داشت. در نتیجه هماهنگى 
گردن با ستون فقرات و کمر نیز بســیار اهمیت دارد. در 

نتیجه باید در انتخاب بالش دقت کنید. 

داشتن دندان هایى سالم نیازمند زمان و مراقبت صحیح 
و به موقع از آنها است. برخى افراد با انجام فعالیت هایى 
نامناسب، سالمت دندان هاى خود را به خطر مى اندازند. 
از جمله رفتارهاى نامناسب در موضوع سالمتى دندان ها 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
استفاده از دندان به عنوان ابزار

اگــر از دندان هاى خود بــراى باز کــردن در بطرى، 
برچسب هاى لباس یا باز کردن کیسه هاى پالستیکى 
استفاده مى کنید؛ فورا این کار را متوقف کنید. همچنین با 
دندان هاى خود یخ ها را نشکنید، زیرا این کار به سالمت 

دندان شما آسیب زیادى مى زند.
شکر

شکر دشمن شماره یک دندان شماست و هر چه مدت 
بیشترى در دهان شما بماند توسط باکترى هاى تولید 
کننده اسید در دهان شــما مصرف مى شود. همچنین 

میناى دندان در اسیدها از بین مى روند.
نوشیدن زیاد قهوه 

مانند سیگار و استعمال دخانیات قهوه نیز مى تواند دندان 
شما را لکه دار کند. اضافه کردن شکر بیشتر و نوشیدن 
چند فنجان قهوه در روز مى تواند دندان هاى شما را زرد 
کند. عادت کنید حتمًا طى 30 دقیقه تا یک ســاعت از 
خوردن غذا و نوشیدنى ها مسواك بزنید تا از پوسیدگى 

دندان جلوگیرى شود.
مسکن ها

از پزشک خود بپرسید که آیا داروهاى شما ممکن است 
باعث خشکى دهان شــود یا خیر. طبق اعالم انجمن 
دندانپزشکى آمریکا بیش از 500 دارو "از مسکن هاى 
درد تا آنتى هیستامین ها" مى توانند چنین اثرى داشته 
باشند. خشکى دهان مانع از تولید بزاق مى شود و خطر 

ابتال و حفره هاى دندانى را افزایش مى دهد.
استفاده نادرست از خالل دندان

استفاده نادرست از خالل دندان ها مى تواند باعث آسیب 
به میناى دندان و خراش روى ســطح دندان ها شــود. 
همچنین کشیدن خالل دندان در اعماق شکاف دندان 
شــما باعث مى شــود فاصله بین دندان ها تغییر کند و 

شکاف ایجاد شود.
خوردن ناخن ها

خوردن ناخن فقــط باعث ترك خوردن، قطع شــدن یا 
ساییدگى دندان شما نمى شــود. بلکه باعث اختالل در 
عملکرد فک مى شود. هنگام گاز گرفتن ناخن فک هاى 

شما با فشار آوردن فک تحتانى خود، در زاویه غیر طبیعى 
قرار مى گیرند و با گذشت زمان این کار منجر به اختالل 
گیجگاهى فک "TMD" مى شود که با درد همراه است.

مسواك زدن خیلى سفت و سخت
برخى از افراد دندان هاى خود را خیلى سخت مسواك 
مى کنند با این باور که باکترى ها را از سطح دندان هاى 
خود پاك مى کنند، اما مسواك زدن تهاجمى مى تواند با 
گذشت زمان باعث افزایش مینا و سوزش لثه شود. سعى 
کنید با استفاده از یک مسواك نرم دندان ها را به مدت 2 

دقیقه با شدت کمترى مسواك بزنید.
رطوبت ناکافى

آب رسانى مناسب یک راز براى دندان هاى سالم است. 
هنگامى که مسواك زدن ممکن نیست، نوشیدن یک 
لیوان آب به پاك کردن ذرات غذایى، باکترى ها و اسید 
دهان کمک مى کند. نوشیدن آب بعد از مصرف غذاهاى 
حاوى لکه مانند قهوه باعث مى شــود که ســایر مواد 
شیمیایى ایجاد کننده لکه نیز از بین بروند و دندان هاى 

شما سفیدتر و روشن تر بماند.

کارهاى روزمره اى که دندان هایتان را 
خراب مى کند

استفاده از ماسک هاى تنفســى، یکى از راه هاى کند 
کردن روند گسترش ویروس ها ازجمله کروناویروس 
جدید، عامل بیمارى کووید-19 به حســاب مى آید. 
بااین حال در این خصوص که چنین ماســک هایى تا 
چه حد مى توانند در این رابطه، خــوب عمل نمایند، 

اطالعات اندکى موجود است.
اما اخیــراً محققانى از دانشــگاه نیکوزیاى قبرس در 
پژوهشى جالب و با اســتفاده از مدل هاى کامپیوترى 
دقیق، میزان و الگوى انتشار ریزقطره ها از ماسک هاى 
تنفسى را باألخص هنگامى که شخص مصرف کننده 

آن ها به طور ممتد سرفه مى کند، محاسبه کرده اند.

تحقیقات پیشین نشــان داده بودند که هنگام سرفه 
کردن یک شــخص بدون ماســک، ریزقطره هاى 
ترشــحى بزاق او مى تواند تنهــا در 5 ثانیه به فاصله 
5/5 مترى برسند. بر اساس نتایج این تحقیق جدید، 
سرفه هاى ممتد از خالل ماســک تنفسى، مى تواند 
به مرور باعث شــود که میزان عبور ریزقطره ها از آن، 
افزایش یابد و از این طریق، کارآیى ماســک به طور 

جدى کاهش مى یابد.
در تحقیق فــوق، از معادالت ریاضــى پیچیده براى 
ساخت مدل مربوطه استفاده شده است تا بتواند به خوبى 
نحوه ترشح چنین ریزقطره هایى را از میان ماسک هاى 

تنفسى شبیه سازى کند.
به گفته مجریان این پژوهش، یافته هاى مورد اشاره 
مى توانند به عنوان زنگ هشدارى عمل نمایند، چراکه 
نشان مى دهند حتى در صورت بروز سرفه هاى مالیم 
ولى ممتد در شــخصى که ماســک بر صورت دارد، 
ریزقطرات بزاق او مى توانند تا یک متر به جلو پرتاب 

شوند.
تمام این موارد ذکرشــده نشــان از آن دارند که زدن 
ماسک درصورتى که با رعایت فاصله اجتماعى همراه 
نشــود، نمى تواند به تنهایى از ابتال بــه بیمارى هاى 

ویروسى تنفسى نظیر کووید-19 جلوگیرى نماید.

سرفه ممتد، بالى جان ماسک تنفسى

نرگس جوزدانى متخصــص تغذیه و رژیم درمانى 
درباره چاقى یا اضافه وزن گفــت: مطالعات انجام 
شده نشان داده اســت که افزایش نسبت دور کمر 
به لگن که به WHR معروف است، باعث چاقى 

شکمى یا افزایش چربى هاى دور شکم مى شود.
او با بیــان اینکه چاقى باعث پیرى مغز مى شــود، 
تاکید کرد: چاقى شکمى باعث کاهش 2,4 درصدى 
میزان سلول هاى پارانشیمى مغز مى شود، البته این 
چاقى مربوط به افرادى است که BMI باالى 30 
دارند، یعنى نســبت وزن به مجذور قد آنان باالى 

30 است.
جوزدانى ادامه داد: اگــر BMI در افراد باالى 30 
باشد معموال با آتروفى یا کوچک شدن سلول هاى 
مغز همراه خواهد بود. طبق مطالعات گوناگون 2,4 
درصد افرادى که چاقى شــکمى دارند، آتروفى یا 
کوچک شدن سلول هاى مغز در قسمت پارانشیمى 

مغزشان به وجود خواهد آمد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى اظهار کرد: یک 
مطالعه جدید نشان داده است که افزایش شاخص 

توده بدنى و همچنین سایز کمر باعث تسریع پیرى 
مغز در بزرگساالن مى شــود و امکان ابتال به زوال 

عقل را افزایش مى دهد.
جوزدانى دربــاره ارتبــاط افزایــش وزن در بروز 
بیمارى ها، گفت: اضافه وزن در افراد باعث افزایش 
خطر ابتال به فشار خون باال، دیابت نوع دو، سکته 
مغزى، ساییدگى مفاصل، بیمارى آرتروز، بیمارى 
عروق کرونــر قلب، ســرطان هاى کبــد، کلیه، 
لوزالمعده، کیســه صفرا و همچنیــن اضطراب و 

افسردگى خواهد شد.
او با اشــاره به ارتباط چاقى و زیاده روى در مصرف 
میان وعده هاى غذایى اظهــار کرد: زیاده روى در 
مصرف میان وعده هاى غذایى یا تیکه خورى باعث 

افزایش وزن یا چاقى مى شود.
جوزدانى تصریــح کرد: افزایش یــا کاهش حجم 
وعده هاى غذایى در میزان الغرى یا چربى سوزى 
افراد تاثیرى ندارد. البتــه این کاهش یا افزایش در 

چاقى یا الغرى افراد بستگى به ژن آنها دارد.
او در پایان یادآورى کرد: چاقى شکم یکى از عوامل 

بروز کبد چرب است.

ممکن است شب ها خوب نخوابید یا اشتهاى زیادى 
داشته باشید. یا اینکه ممکن است تپش قلب را تجربه 
کنید. تعادل هورمونى در بســیارى از مواقع بر هم 
مى خورد و عالئم روشن و درمان دارد. در این رابطه 

بخوانید.
عدم تعــادل هورمونى هنگامى اتفــاق مى افتد که 
هورمون خیلى زیاد یا خیلى کمــى در جریان خون 
وجود داشته باشد. به دلیل نقش اساسى آنها در بدن، 
حتى عدم تعادل هورمونى کوچک مى تواند عوارض 

جانبى را در کل بدن ایجاد کند.
هورمون ها مواد شیمیایى هســتند که توسط غدد 
در سیســتم غدد درون ریز تولید مى شوند و از طریق 

جریان خون به بافت ها و اندام ها مى رسند و پیام هایى 
را ارائه مى دهند که به اندام هــا مى گوید چه کارى 
باید انجام دهنــد و چه موقع باید ایــن کار را انجام 
دهند. توجه داشته باشید که هورمون ها براى تنظیم 
بیشتر فرایندهاى اصلى بدن مهم هستند و بنابراین 
عدم تعادل هورمونى مى تواند طیف گســترده اى از 

عملکردهاى بدن را تحت تأثیر قرار دهد.

هورمون ها بــه تنظیم این موارد کمــک مى کنند:  
متابولیسم و اشتها،  ضربان قلب، چرخه خواب، چرخه 
تولید مثل، رشد و نمو عمومى، سطح خلقى و استرس 

و دماى بدن.
زنان و مردان به طور یکسان مى توانند تحت تأثیرعدم 
تعادل انسولین، اســتروئیدها، هورمون هاى رشد و 
آدرنالین قرار بگیرند. همچنین ممکن است زنان عدم 
تعادل در سطح استروژن و پروژسترون را تجربه کنند، 
در حالى که مردان احتماًال عدم تعادل در تستوسترون 

را تجربه مى کنند.
عالئم عدم تعادل هورمونى بســتگى بــه این دارد 
که کدام غده هــا و هورمون ها تحت تأثیر باشــند. 
عالئم مرتبــط با علل 
شــایع ترعدم تعــادل 
هورمونــى عبارتند از: 
صورت پفى، تارى دید، 
نابارورى، نفخ، عطش 
زیــاد، موهــاى نازك 
و شــکننده، خستگى 
غیرقابــل توضیــح و 
طوالنى مدت، تغییر در 
اشتها،  نیاز به رفتن به 
حمام کمتر و یا بیشــتر 
از حد معمول، سردرد، 
افســردگى، تحریک پذیرى و اضطــراب، تغییر در 
غلظت قند خون، اســتخوان هاى ضعیف، تغییرات 
ضربان قلب، تغییرات فشــار خون، پوســت خیلى 
خشک یا مشکالت پوســتى، تغییر در حساسیت به 
سرما و گرما،  به ســختى خوابیدن، تعریق غیر قابل 
توضیح یا بیش از حد، افزایش وزن و یا کاهش وزن 

غیر قابل توضیح و  برآمدگى در گردن.

بهترین حالت هاى خوابیدن براى کاهش کمردرد

همزمان با شــیوع ویروس کرونا در کشور استفاده شیلد 
جهت پیشــگیرى از ابتال به بیمارى براى برخى از افراد 

الزم و ضرورى است.
شیلد محافظ صورت یکى از اقالم محافظ شخصى است 
که از کل صــورت در برابر آلودگى ها و مواد شــیمیایى 
محافظت مى کند. به کارگیرى این محصول به خصوص 
براى افرادى کــه جزو کادر درمانى هســتند، ضرورى 
محسوب مى شــود. زیرا مانع از برخورد ترشحات بدن 

بیمار به آن ها مى شود.
در دوران شیوع کرونا و دیگر بیمارى هاى ویروسى شیلد 
مى تواند بسیار مفید باشد و از انتقال بیمارى پیشگیرى 
کند. به منظور عــدم انتقــال کرونا و برخــى دیگر از 
بیمارى ها، لمس نکردن صورت توسط دست آلوده بسیار 
مهم است. زمانى که شــیلد روى صورت قرار مى گیرد، 
دیگر امکان لمس صورت توســط دست وجود نخواهد 
داشت و در نتیجه از انتقال بیمارى ها پیشگیرى مى شود.

از دیگر مزیت هاى شــیلد این اســت که 
این وسیله محافظتى را به دفعات 

مختلف مى توان مورد استفاده 
قرار داد. فردى که از شیلد 
اســتفاده مى کند دیگر به 
صورت ناخودآگاه صورت 
و بینى خود را توسط دست 
لمس نمى کنــد و به این 
ترتیب احتمــال انتقال 

بیمارى کاهش مى یابد.
افرادى که الزم است در 
روزهاى شــیوع کرونا 
براى تردد در جامعه از 
شیلد اســتفاده کنند به 

شرح زیر هستند:

  افرادى که بــه دلیل ناراحتى تنفســى و تنگى نفس 
نمى توانند ماسک بزنند.

  افرادى که سخنرانى مى کنند و باید صداى خود را به 
حضار برسانند.

  کودکان
  ارائه دهندگان خدمات سالمت

البته باید به این نکته توجه داشت که استفاده همزمان از 
شیلد و یک ماسک تنفسى مناسب، ترکیبى عالى و قابل 
اطمینان در برابر ویروس کرونا مى سازد. همچنین شیلد 
برخالف برخى از ماسک ها، یکبار مصرف نیست و قابل 

شستشو و استفاده متناوب است.
از جمله نکات مهم براى استفاده از شیلد محافظ صورت 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
  شــیلد به تنهایى محافظ کامل نیســت، همزمان از 

ماسک هم استفاده کنید.
  شیلد را هر روز بشویید.

  استفاده از شیلد اکیدا در افراد مبتال به 
کرونا یا داراى عطسه و سرفه توصیه 

نمى شود.
   شــیلد براى افــرادى که 
ردیفــى مى نشــینند مثــل 
مســافران اتوبوس محافظت 

کننده نیست.
مؤثر بودن شیلد و ماسک منوط 
به رعایت اصول بهداشــتى در 
زمان گذاشــتن و برداشتن این 
وسایل محافظتى است، بنابراین 
نســبت به شستشــو و ضدعفونى 
دســتان خود زمان اســتفاده از 
وسایل حفاظتى اقدام 

کنید.

چه کسانى باید در برابر کرونا از «شیلد» استفاده کنند؟

سهیل ادیب مقدم، تخصص جراحى چشم میهمان برنامه 
تلویزیونى «طبیب» با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
بیمارى قوز قرنیه یکى از چالش هاى چشــم پزشــکى 
دنیا محسوب مى شود، تصریح کرد: این بیمارى درمان 
قطعى ندارد و براى سالیان سال یکى از دغدغه هاى چشم 

پزشکى دنیا بوده اســت، تشخیص 
اولیه این بیمارى در قرن 19 صورت 
گرفته و در ابتدا سعى کردند با استفاده 
از عینک این مشکل را حل کنند، اما 
جواب قطعى نــداد، چون این بیمارى 

پیش رونده است.
او ادامه داد: استفاده از لنز هاى تماسى، 
استفاده از رینگ ها، پیوند هاى قرنیه و 
لنز هایى با تکنولوژى باال که در داخل 
چشم کار گذاشته مى شــود از دیگر 

مواردى است که تا به حال براى بهبود آن استفاده شده، 
اما نظر من این اســت که همیشه پیشــگیرى بهترین 

درمان است.
عضو انجمن چشم پزشکى خاورمیانه و آفریقا همچنین 
یادآورى کرد: اگر تا جایى که مى توانیم در مراحل اولیه این 
بیمارى را تشخیص دهیم، درمان آن نیز ساده تر خواهد 
بود، آن هایى که قوز قرنیه دارند تارى دید پیدا مى کنند و 
معموال شیوع آن در دهه دوم زندگى بوده و از بچه هاى 

11 تا 12 ساله شروع مى شود و، چون خانواده هم اهمیت 
نمى دهند این زمان تشــخیص را از ما مى گیرد، ممکن 
اســت در مراحل اولیه فکر کنیم با عینک حل مى شود؛ 
لذا این بیمارى پیشرفت مى کند، به همین دلیل هر گونه 
ضعف بینایى به ویژه در دهــه دوم زندگى در کودکان و 

نوجوانان را جدى بگیریم، اینجاست که معاینات دوره اى 
اهمیت پیدا مى کند.

ادیب مقدم گفت: یکى از عادت هاى غلط که باید آن را 
ترك کنیم مالیدن و فشار مکانیکال بر روى چشم است، 
این ثابت شــده که این قضیه مى توانــد یکى از عوامل 
مهم در ایجاد قوز قرنیه باشد به خصوص اگر یک زمینه 
مثبت ارثى هم داشته باشیم که قطعا این قضیه را تشدید 

خواهد کرد.

مالیدن چشم ها باعث چه بیمارى مى شود؟

عالئمى که نشان مى دهد چاقى شکمى باعث کوچک شدن مغز مى شود
بدنتان تعادل هورمونى ندارد

باعثت کمر نسایز همچن و بدن توده
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ب  استفاده از شیلد اکیدا در افراد مبتال
کرونا یا داراى عطسه و سرفه توصی

نمى شود.
 شــیلد براى افــرادى ک
ردیفــى مى نشــینند مثــل
مســافران اتوبوس محافظت

کننده نیست.
مؤثر بودن شیلد و ماسک منوط
به رعایت اصول بهداشــتىد
زمان گذاشــتن و برداشتن این
وسایل محافظتى است، بنابراین
ضدعفونى نســبت به شستشــو و
دســتان خود زمان اســتفاده
وسایل حفاظتى اقد

کنید.

  گالره یوسف پور / باشگاه خبرنگاران |
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آگهى مناقصه

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 89/3666 مورخ 98/11/28 شوراى محترم اسالمى 
شهر، عملیات احداث رمپ هاى پل زندگى واقع در منطقه یک شهردارى نجف آباد را با مجموع برآورد اولیه به 
مبلغ 22/000/000/000 ریال بدون احتساب تعدیل و مابه التفاوت، از محل اعتبارات عمرانى سال 1399 شهردارى 

و بر اساس فهرست بهاء سال 1399 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط 
و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج 

در رشته ابنیه) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/04/14 به امور 

قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/100/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شــهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. 

برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

چاپ اول

م الف: 882921

سیداکبر بنى طبا، مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى  شرکت آبفا 
استان اصفهان در برنامه رادیویى جارى حیات به فعالیت هاى  دفتر 
روابط عمومى در سال هاى اخیر، که منجر به ترویج فرهنگ مصرف 
بهینه آب در بین اقشار مختلف گردید پرداخت و به نقش روابط عمومى 

در پیشبرد اهداف و رویکرد سازمان ها و شرکت ها اشاره نمود. 

  هفت سال متوالى  از تولید و پخش برنامه جارى حیات  
که پیرامون مدیریت  مصرف  آب است  مى گذرد، شما 
تأثیر این برنامه را در اصــالح فرهنگ مصرف آب در 

جامعه چگونه ارزیابى مى کنید؟
از ســال 92 تا کنون طى تعاملى که با مرکز صدا و سیماى اصفهان 
داشتیم، برنامه مشارکتى رادیویى جارى حیات با رویکرد مدیریت 
مصرف آب در دستور کار قرار گرفت و از آن زمان تا کنون در اقصى 
نقاط استان، برنامه جارى حیات با هدف مصرف بهینه آب براى اقشار 
مختلف جامعه تولید و پخش شد که در این زمینه به موفقیت هایى 
در راستاى ترغیب مردم به مصرف درســت آب دست یافتیم، گواه 
این مطلب اســتقبال مردم از این برنامه است چراکه هر هفته شمار 
قابل توجهى از مردم در سطح استان در مسابقه ایى که در این برنامه 

پیرامون راه هاى مصرف بهینه است شرکت مى نمایند .
  روابــط عمومى شــرکت آبفا چگونــه از ظرفیت 
رســانه ها در زمینه ترویج مصرف بهینه آب در جامعه 

استفاده مى کند؟
درچند سال گذشته روابط عمومى شــرکت آبفا استان اصفهان نه 
تنها طى تعاملى که با رســانه ملى داشته توانســت به خوبى از این 
ظرفیت در راستاى ترغیب مردم به مصرف بهینه آب استفاده کند، 
بلکه از ظرفیت دیگر رسانه ها مانند رسانه هاى دیجیتال، مکتوب و 
شبکه هاى اجتماعى در این زمینه نیز بهره مند شده است. گواه این 
مطلب میزان ســرانه مصرف آب در اصفهان است چراکه در حال 

حاضر سرانه مصرف آب در اصفهان حدود 150 لیتر در شبانه روز مى 
باشد، در حالیکه در سال 86 این رقم 189 لیتر در شبانه روز بوده است.
  چگونه توانستید اعتماد مردم را به خود جلب کنید؟

با شفاف سازى بستر هاى اعتماد عمومى را جلب کردیم شفاف سازى 
و اعتماد سازى به هنگام، تاثیر به سزایى درامر ترویج مصرف صحیح 
آب داشــت، این در حالیســت که  با تولید برنامه هایى خالقانه و با 
ایده هاى جدید  توانستیم به نوعى ارزش آب را به مردم القاء کنیم تا 

مردم در مصرف آن دقت کافى را به خرج دهند.
  ارتباط خود با مردم را چگونه ارزیابى مى کنید؟

دنیاى امروز عصر ارتباطات است و روابط عمومى شرکت آبفا همه 
ساله با خالقیت و نوآورى توانسته با خلق مباحث و محتواى جدید، 
ارتباط موثرى با مردم برقرارکند تا با همکارى آنها خدمات پایدار و 
قابل توجهى به مشــترکین ارائه نماید، چرا که آبفا بعنوان شرکتى 
خدماتى وظیفه تامین آب شرب سالم و بهداشتى و جمع آورى ، انتقال 

و تصفیه فاضالب را به عهده دارد.
  نقش مجموعه را در تغییر رویکرد مردم در مصرف 

بهینه آب چگونه ارزیابى مى کنید؟
در ســال هاى اخیر مقوله مدیریت مصرف و ســازگارى با کم آبى 
در سطح ملى  مطرح شــد و ما هم با برنامه ریزى دقیق و منسجم ، 
برنامه هاى متنوعى در قالب فیلم کوتاه ، فیلم داستانى ، انیمیشن ، 
کاریکاتور، اینفوگرافیک ، پوستر ، شعر ، داستان  و... در سطح استان 
تولیدکردیم، که این امر تغییراتى در رویکرد رفتار مصرفى مردم در 

سطح استان به وجود آورده است.
  روابط عمومى آبفا در برنامه هاى درون سازمانى چه 

فعالیت هایى انجام داده است؟
در سال هاى اخیر با انجام نظرســنجى ها در بزنگاه هاى مختلف 
توانســتیم با بهره مندى از نقطه نظرات کارکنان، فضایى در جهت 
تقویت فرهنگ عمومى و فرهنگ ســازمانى ایجاد کنیم به طورى 

که کارکنان بتوانند در فضایى مملو از تعامل و انســجام در راستاى 
اهداف سازمان فعالیت کنند. این همدلى و همکارى نقش به سزایى 

در پیشبرد اهداف سازمان داشته است.
  امسال با یکپارچه شــدن شرکت هاى آبفا شهرى و 
روســتایى چه تمهیداتى براى ترغیب روستاییان به 

مصرف صحیح آب دارید؟
درحال حاضر 927 روســتا تحت پوشش آبفا اســتان اصفهان قرار 
دارد، در روستاها با توجه به نوع کاربرى، مصارف آب متفاوت از شهر 
مى باشد، روستاییان عالوه بر شرب، مصارفى براى دام و کشاورزى 
هم دارند بنابراین بایــد با اجراى پروژه هاى ســخت افزارى ، نرم 
افزارى و مغز افزارى راهکارهایى در راســتاى مصرف بهینه آب در 
روســتاها مد نظر قرار داد. در نتیجه برنامه هاى فرهنگى  پیرامون 
ترغیب روستاییان به مصرف درســت آب، با برنامه هایى که براى 
شهر نشینان تهیه مى شود، متفاوت است، با این وجود در نظر داریم 
از ظرفیت شوراها و دهیارها براى ارتباط موثر با روستاییان بهره مند 
شده و برنامه هاى فرهنگى درزمینه مصرف بهینه آب در روستاها 

اجرا نماییم.
  هم اکنون با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا که 
موجب شد مردم نسبت به گذشته آب بیشترى مصرف 
کنند، چه توصیه اى براى مصرف درســت آب در این 

روزها دارید؟ 
درحال حاضر که در فصل گرم سال قرار داریم، با به کارگیرى وسایل 
برودتى بیش از گذشته آب مصرف مى شــود و همچنین با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى درزمان شــیوع ویروس کرونا، مصرف آب 
بیش از گذشته شده اســت. این در حالیست که اگر هنگام 20 ثانیه 
شستن دست ها، شیر آب را باز بگذاریم،  طبق محاسبات، 4 لیتر آب 
هدر مى رود و اگر هر خانوار 5 نفرى طى روز 10 مرتبه این عمل را 
انجام دهند، با توجه به اینکه 5 میلیون نفر تحت پوشش طرح آبرسانى 

اصفهان بزرگ قرار دارند، حــدود 200 هزار مترمکعب مصرف آب 
افزایش مى یابد. در نتیجه از مردم فهیم استان اصفهان تقاضا داریم 
براى جلوگیرى از به وجود آمدن مشکل آب در تابستان، تا حد ممکن 

مصرف آب را مدیریت کنند. 
  همه ساله عملکرد روابط عمومى ها از سوى نهادها و 
سازمان هاى مختلف ارزیابى مى شود که روابط عمومى 
شرکت آبفا در چند سال اخیر در جشنواره هاى مختلف 
خوش درخشید، رمز این موفقیت ها را در چه مى بینید؟

 در سال 98 روابط عمومى شــرکت آبفا در جشنواره هاى مختلف 
به رتبه هاى برتر دســت یافــت، به طوریکــه در ارزیابى عملکرد 

شرکت هاى تابع وزارت نیرو در 9 بخش حائز رتبه برتر گردید که در 
مجموع به عنوان روابط عمومى برتر در میان شرکت هاى آب وبرق 
در کشور شناخته شد. این موفقیت ها مرهون تولیدات و برنامه هاى 
فرهنگى با کیفیت بوده است و توانسته گروه هاى مختلف جامعه را 
تحت تاثیر قرار دهد. همچنین یکى از دالیل  این موفقیت، تعیین 
شرح وظایف مشخص براى کارکنان این دفتر مى باشد به گونه اى 
که وظایف فعاالن در واحد آموزش همگانى ، ارتباط بارســانه ها و 
واحد پژوهش و افکار سنجى به صورت تخصصى مشخص مى شود  
و ارتقاى دانش فعاالن عرصه روابــط عمومى یکى دیگر از عوامل 

مهم در این زمینه است. 

مدیر روابط عمومى آبفا استان اصفهان مطرح کرد

ایجاد اعتماد عمومى در راستاى ترویج مصرف بهینه آب باشفاف سازى

حراج حضورى
مؤسســه اى اقتصادى درنظر دارد تعدادى خودرو،کاالهاى نو و مستعمل را ازطریق حراج 

حضورى به فروش برساند:

محل بازدید 
اصفهان: جاده شیراز،بعداز شهرك آزمایش ،کوچه خلیج فارس60(کاالهاى نو و مستعمل)

اصفهان: سه راه ســیمین،خیابان جانبازان،خیابان امیریه،خیابان شماره 4،شهرك نیکو 
شهر(اقالم مستعمل و آهن آالت)

نایین: بلوار دکتر فاطمى- ابتداى جاده کاشان- مقابل پمپ بنزین نصیرى-پارکینگ بزرگ 
ایران خودرو

کیلومتر30جاده شهرکرد به بروجن- جنب تونل فجر-روبروى کارخانه سیمان(جرثقیل 
تاور-تراکتورو کاالهاى مستعمل)

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  با رم  ران  یدا
تعداد60دستگاه خودرو اوراقى و قابل شماره گذارى 

مقدارمعتنابهى انواع کاالهاى مستعمل 
یک دستگاه جرثقیل تاور- یک دستگاه تراکتور ایران-آهن آالت

انواع کاالهاى نو از قبیل(دوربین عکاســى canon-ظروف چینى،نخ،الستیک خودرو 
سبک و سنگین،باطرى خودرو و موتورو...

زمان بازدید
سه شنبه مورخ99/04/03 از ساعت9 الى14

زمان برگزارى حراج
چهارشنبه مورخ99/04/04 از ساعت9/30 صبح

محل برگزارى حراج:
اصفهان-خیابان هزارجریب،کوى بهار،خیابان شــهید غالمى؛روبروى دبیرستان باهنر،کانون 

فرهنگى،تربیتى همدانیان
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

آگهى مزایده (نوبت دوم)

محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2750 مورخ 98/09/12 شوراى محترم اسالمى 
شهر نجف آباد، نسبت به واگذارى بهره بردارى از خدمات حق العمل دام کشتارگاه شهردارى نجف آباد، با 
قیمت پایه کارشناسى، طبق مشخصات و شرایط موجود در مدارك مزایده به شرکت کنندگان واجد شرایط 

اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده: شرکت کنندگان باید توانایى و رزومه کارى مرتبط و همچنین صالحیت الزم با 

موضوع مزایده را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهردارى دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/04/14 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 

نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان ضمانت شــرکت در مزایده را طى فیش واریزى به 
حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد واریز و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى 
ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد.

چاپ اول

م الف: 882923


