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چه کسانى اصًال کرونا نمى گیرند؟احداث چهارمین خط BRT از غرب به شرق اصفهانویژه برنامه «کودك شو»؛ از قربان تا غدیر 30 درصد سهام عدالت به عمد فروش نمى رود؟ تونل وحشت آسیا در راه است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نشانه هاى آلزایمر 
که دستکم 
مى گیریم!

اصفهانى ها رکورد مصرف برق را زدند
3
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آب پاکى روى دست 
مخالفان کنکور

َمرد در فقر ُمرد

«میانمار»
 مقصد صادرات 

آهن و فوالد اصفهان

5

بانوى 
71 ساله اصفهانى 
فوق لیسانس گرفت

آلزایمر از بیمارى هایى است که در این دنیاى 
ماشینى و پر از دود و آلودگى، به کابوس هر فردى 

تبدیل شده است.
هرگونه فراموشى را نمى توان آلزایمر یا نشانه اى از 

آلزایمر در نظر گرفت. اگر گاهى فراموش...

بانوى 71 ســاله اصفهانى با شــرکت در آزمون 
ورودى و پذیــرش در دانشــگاه آزاد اســالمى 
اصفهان(خوراســگان) موفق به اخذ کارشناسى 

در رشته زبان و ادبیات انگلیسى شد.
خدیجه بانــو حقانــى متولــد 1328 اصفهان، 
فارغ التحصیل کارشناســى ارشد رشته آموزش 
زبان انگلیســى از دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان(خوراســگان) در تاریخ بیســتم خرداد 

99 است.
وى سال 93 تصمیم به...
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وضعیت شهر اصفهان وضعیت شهر اصفهان «قرمز»«قرمز» شد شد
در کنار در کنار 77 شهرستان دیگر از نظر گسترش شیوع ویروس کرونا؛ شهرستان دیگر از نظر گسترش شیوع ویروس کرونا؛

3

در روزهاى دوشنبه و سه شنبه هفته جارى؛

قلعه نویى
 بازنده اصلى لیگ است

احمد جمشیدیان:

 تیم هاى استقالل و سپاهان روز شــنبه 11 مرداد در چارچوب هفته 
بیســت و هفتم لیگ برتر به مصاف هم مى روند. دیدارى سنتى بین 
دو تیم تهرانى و اصفهانى که همواره براى طرفــداران هر دو تیم از 

حساسیت ویژه اى برخوردار بوده اما....
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در رشته زبان و ادبیات انگلیسى 
از دانشگاه خوراسگان؛

صدور 
مدرك تقلبى 

با ریز نمره و مهر 
وزارت علوم!

مخالفت وزارت بهداشت با مراسم پرجمعیت در محرم
6

نگاهى به زندگى هنرمند بزرگ موسیقى نواحى که 
از فرانسه و انگلستان دکتراى افتخارى داشت
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شجاعیانشجاعیان
 مجوز بازى  مجوز بازى 
مى گیردمى گیرد

 فراخوان دعوت به مشارکت نوبت اول

داوود بحیرایى- شهردار بهارستان

شهردارى بهارســتان به استناد مصوبه هیئت عالى ســرمایه گذارى و مصوبه شــماره 453/ش ب مورخ 99/04/12 شوراى 
محترم اسالمى شهر بهارستان در نظر دارد پروژه احداث و بهره بردارى از مجموعه زیپ الین و پل معلق را از طریق مشارکت و 

سرمایه گذارى با بخش خصوصى به شرح ذیل اجرا نمایند.
متقاضیان مى توانند با در دست داشتن مدارك الزم که موید توانایى مالى و فنى مى باشد جهت دریافت اسناد و مدارك فراخوان 
از تاریخ 99/04/30 تا تاریخ 99/05/13 به آدرس شهر بهارستان، بلوار بهشت، خیابان آزادى، شهردارى بهارستان، دفتر امور 

سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نمایند.
مشخصات فراخوان:
1- آورده شهردارى

1-1 زمین و صدور مجوز احداث و بهره بردارى
2- آورده سرمایه گذار 

1-2 تجهیز و راه اندازى و بهره بردارى از مجموعه بر اساس طرح و متریال ارائه و مصوب شده به نحوى که شهردارى هیچگونه 
هزینه اى را پرداخت ننماید.

3- نحوه مشارکت
- نحوه مشارکت بر اساس روش B.O.L.T مى باشد.

4- شرایط فراخوان
* هیئت عالى سرمایه گذارى و مشارکت شهردارى بهارستان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

* هزینه چاپ به عهده برنده فراخوان مى باشد. 
* چنانچه برندگان اول، دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.
م الف:919943 

آگهى مناقصه: فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى پروژه 1- تکمیل خانه جوان فالورجان 2- تعمیر، تجهیز و 
تکمیل ورزشگاه مادر، درچه،  مجموعه قدس و اماکن ورزشى شهرستان خمینى شهر 3- تهیه و نصب چمن مصنوعى ورزشگاه 
ملت (شاهین شهر) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه 99/05/11 

مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح از طریق سامانه انجام مى گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف مى باشند 
تا آخرین روز مهلت به ســامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین 

تغییرات به عهده ایشان مى باشد.
* مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه 99/05/11 الى یکشنبه 99/05/19 ساعت 12:00

* مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 12/00 روز سه شنبه 99/05/28
* زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10/00 روز چهارشنبه تاریخ 99/05/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گزار 
م الف: 926389 

چاپ اول

2

فرامرز قریبیان فرامرز قریبیان 
دوباره دوباره 
به سینما به سینما 
باز مى گردد؟باز مى گردد؟

قلعه نو
 بازنده اصلى

احمد جمشی

 تیم هاى استقالل و سپاهان روز شــ
بیســت و هفتم لیگ برتر به مصافه
تیم تهرانى و اصفهانى که همواره دو
حساسیت ویژه اى برخوردار بوده اما..
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نوازنده  برجسته  ساز «قیچک»    موسیقى ما |
که هشتمین نســل از خانواده اى بود که همه شان قیچک 
مى نواختند، در فقر و در خانه اى استیجارى و با پاى قطع شده 
از دیابت رفــت. خب همانطور که انتظار مى رفت، ســیل 
پیام هاى تســلیت از مدیران و هنرمندان سرازیر شد؛ اما او 
زندگى سختى از سر گذراند؛ مثل خیلى دیگر از هنرمندان 
موســیقى نواحى ایران که هنوز هم در گوشه و کنار این 

سرزمین به حیات خویش در رنج ادامه مى دهند.
اگر از پیشــینه اش بخواهید، اینکه اســتاد «بخشــوك 
زنگشاهى» معروف به «رسول بخش» در سال 1320 در 
بخش «آشار» از توابع شهرســتان «مهرستان» در استان 
سیستان و بلوچستان متولد شد و از همان زمان کودکى در 
جوار پدر و پدربزرگ خود هنر نواختن ساز قیچک را آموخت 
و در 14 سالگى رسمًا در مجالس مختلف کار نوازندگى را 
آغاز کرد و در سال 1382 مفتخر به کسب مدرك دکتراى 
افتخارى نواختن ساز قیچک از کشور انگلستان شد. فرانسه 
هم به او دکتراى افتخــارى داده بود و از آن طرف مردمان 
بیش از هفت کشور دنیا از هنرنمایى او و خلق آهنگ هاى 
رازآلودش به وجد آمده بودند، مردم بلوچ نیز او و سازش را 
به عنوان بخشى از خاطره  موســیقایى خود براى همیشه 
در دل خواهند داشــت؛ اما حاال او مرده و سرود آن منطقه 
غریب تر از قبل شده است. همین چند سال پیش بود که در 
آیین گشایش دومین گردهمایى «گنجینه هاى از یاد رفته 
هنر ایران» او مورد تقدیر قرار گرفت و دوباره بعد از آن بود 

که فراموش شد.
«رسول زنگشــاهى» یکى دو ســال قبل گفته بود: «اگر 
همه  فرانسه را به من دهید، سازم را به شما نمى دهم.» او 
تا آخرین روزهاى حیاتش به این عهد خود وفادار ماند و با 
تمام مشکالت مالى ساز خود را نفروخت و کسى این مسئله 
را قدر ندانســت؛ همانطور که ندیدند، سال ها قبل فرانسه 
مى خواست به او و تمام خانواده اش اقامت این کشور را بدهد 
و او قبول نکرد و گفت: «براى من هیچ کجا ایران نمى شود» 
و حتى از اینکه به دلیل بیمارى دیابتش ناچار شد از سیستان 

به خاش برود که آب و هوایى مطلوب  تر دارد، غمگین بود.
او روزهاى ســختى گذراند، دو ســال پیش بــود که به 
بیمارستانى در زاهدان رفت و همسرش بارها التماس کرد 
که او را به تهران بیاورند -که نیاوردند- یا به مشهد منتقلش 
کنند -که نکردند- و او در حالى از این بیمارستان مرخص 

شد که  نیمى از بدنش خشک شده بود.
«زنگشاهى» در تماِم این ســال ها دو قیچک داشت که با 
یکى  بیش از دیگرى مى نواخت. سازى که از پدرش به ارث 

برده بود و خودش تزیینش کرده بــود و جانش به جان آن 
وصل بود. نواختن ساز در خانواده شان موروثى بود. همین 
حاال هم دو پسرش «ندیم» و «سهیل» قیچک مى نوازند و 
مى گویند «سهیل» نوازنده قابلى است و با این سن و سال 
کمش، چند اجراى خارجى هم داشته است. خود زنگشاهى 

اما مى گفت: «هشت نسل ما همه ساز مى نواختند و من هم 
از 14 سالگى، ساز دستم گرفتم.» 

«پهلوان رســول بخش»، قدیمى تریــن نوازنده طایفه 
زنگشاهى است که در این ســال ها در کنار نوازندگى،  این 
ساز را به بسیارى نیز آموزش مى داد. گاهى نیز در عروسى ها 

مى نواخت و از همین راه زندگى اش را تأمین مى کرد. در این 
سال ها اما شرایط بدتر از قبل شده بود، خواننده هایى که با 
او مى خواندند، فوت کرده بودند و تازه عروس و دامادهاى 
بلوچســتان، هم مثل خیلى هاى دیگر ترجیح مى دادند از 
همین موسیقى هاى روز اســتفاده کنند تا پهلوان برایشان 
بنوازد و اصًال چه کسى براى ســاز تنها پول مى دهد؟ در 
سالن هاى پرطمطراق کنسرت هم چندان استقبالى از ساِز 
تنها نمى شود، چه برسد به بلوچستان و عروسى هایش؛ پس 
پهلوان مانده بود و 130 هزارتومان عایدى که وزارت ارشاد 

برایش مى  ریخت. 
«استاد زنگشاهى» صاحب 22  فرزند شد که دو تا از آنها (از 
همسِر سومش «شمسى خاتون») به راه موسیقى آمدند؛ هر 
چند موسیقى آنان با پدر خیلى تفاوت دارد. آنها حاال دارند 
قیچک را با ارگ مى نوازند و کسب وکارشان هم از پدر بهتر 
است. خود «زنگشــاهى» تعریف مى کرد: «سهیل به من 

مى  گوید تو مگر چه جایگاهى دارى که راه تو را بروم؟»
همه  روزها هم براى «زنگشاهى» بد نبود؛ آوازه اش در جهان 
پیچید و به موسیقیدانانى از فرانسه هم قیچک آموخت و چند 
سال قبل هم در جشــنواره  موسیقى فجر تجلیل شد و سه 

سکه  تمام بهار آزادى گرفت!
او چند سال قبل دیابت گرفت. مى شد مثل میلیون ها آدم 
دیگرى که دچار این بیمارى مى  شــوند، درمان شود؛ اما 
منطقه  او محروم تر از آن بود که چنین اتفاقى رخ دهد. پایش 
را قطع کردند و او پول نداشت که پاى مصنوعى بخرد و یک 
چوب گذاشــت به جاى پایش. به همین آسانى. بعد وعده 
آمد پشت وعده.گفتند وام قرض الحســنه به او مى دهند 
(که ندادند) بارها گفت برایش ســرپناهى فراهم کنند (که 
نکردند) الاقل این 130 هزار تومان را بیشتر کنند (این را هم 
نکردند). دوستانش براى معاون هنرى وقت نامه نوشتند، 

براى مقاماِت باالتر؛ نتیجه؟ هیچ.
او یک بار هم سکته  مغزى کرد؛ همسرش (شمسى خاتون) 
در همان زمان گفت: «قبل تر که یک پا نداشت؛ حاال هم 
یک بخش هایى از بدنش خشک شده است. ما خیلى تالش 
کردیم او را ببریم بیمارســتاِن بهترى؛ اما نشــد. پولش را 

نداشتیم. پنج ماه است که مستمرى اش را نداده اند...»
همان زمان ها بود که در فضاى مجازى کمپینى براى کمِک 
مالى به او شکل گرفت و درباره اش نوشتند: «رسول بخش 
زنگشاهى از برجســته ترین قیچک نوازان ایران و دارنده 
دکتراى افتخارى هنرى از دانشگاه سوربن فرانسه به علت 
ســکته مغزى در بیمارســتان بسترى اســت و در انتظار 

حمایت هاى الزم...» /2320

30 درصد اول سهام عدالت که یک ماهى مى شود براى 
فروش به بانک ها سپرده شده با موانع متعدد عمدى و 

سهوى دست و پنجه نرم مى کند.
کمتر از دو هفته دیگــر به آزادســازى 30 درصد دوم 
ســهام عدالت باقى مانده اســت درحالــى که برخى 
سهامداران سهام عدالت هنوز از وجود برخى مشکالت 
براى فروش 30 درصــد اول ســخن مى گویند. برابر 
آمار هــا از دو میلیون نفــرى که اقدام بــه فروش این 
ســهام خود کرده اند، 9000 نفر هنوز قــادر به فروش 
سهام خود نشــده اند و این درحالى اســت که برخى از 
دارندگان هم مشکالتشــان پس از فروش آغاز شــده

 است.
با وجود این، برخى مسئوالن همچنان معتقدند که مردم 
خود باعث بروز این مشکالت هستند و به نوعى مردم 
را مســبب این ناهماهنگى ها مى داننــد. این اظهارات 
در حالى مطرح مى شــود که امینى خــواه، بازرس کل 
اتحادیه تعاونى هاى سهام عدالت کشور از وجود برخى 
رانت ها در پشت پرده این ماجرا گفت: «دلیل تأخیر در 
فروش وجود افرادى اســت که قصد دارند در آینده این 
ســهام ها را به صورت بلوکى خریدارى کنند و به دنبال 
کسب سهم بیشترى از ســهام این 36 شرکت بورسى 

هستند.»/2319

مشاور معاون آموزشى وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه 
مخالفان برگزارى کنکور به جاى تالش براى تعویق، 
دنبال راهکارهایى بــراى برگزارى بهتــر این آزمون 
باشــند، گفت: با توجه به اینکه تصویر روشنى از ادامه 
روند شــیوع کرونا در کشــور وجود ندارد، بنابراین ما 
نمى توانیم هیچکدام از آزمون هاى سال 99 را به تعویق 

بیاندازیم.
دکتر حســین قنبرى تأکید کرد: متأسفانه تالش ها و 
اقداماتى که عده اى براى تعویق یا حذف کنکور سال 99 
و همچنین آزمون هاى دیگر  انجام مى دهند، به مراتب 
فشار و اســترس زیادى را به خانواده ها و داوطلبان وارد 

مى کند و تبعات این نوع فشارهاى روانى بیشتر از تبعات 
نگرانى هاى ناشى از ابتال به کرونا خواهد بود.

وى تأکید کــرد: برگزارى ایــن آزمون ها بــا اجراى 
پروتکل هاى ســختگیرانه و دقیق بهداشــتى، امکان 
ابتالى داوطلبان بــه ویروس کرونــا را تقریبًا کاهش 
مى دهد. باید بپذیریم آزمون ها نیز بخشى از زندگى در 
شرایط کرونایى کشور اســت و نمى توان آنها را نادیده 

گرفت.
دکتر قنبرى گفــت: به هیچ عنوان امــکان تعویق و یا 
حتى حذف آزمون هاى پیش رو را نداریم. ما نمى توانیم 

آموزش پزشکى را تعطیل کنیم.

30 درصد سهام عدالت 
به عمد فروش نمى رود؟

آب پاکى روى دست 
مخالفان کنکور

افشاگرى درباره یک فیلم
محسن مؤمنى شریف، رئیس سابق    رکنا |
حوزه هنرى درباره علت توقیف فیلم بحث برانگیز 
«دیدن این فیلم جرم است» که پس از دو سال 
هنوز مجور نمایش دریافت نکرده گفت: برخى 
نمایندگان مجلس سابق این فیلم را نپسندیدند 
و نگاه فیلم به نــوع رابطه ایــران و انگلیس را 
دوست نداشــتند! «دیدن این فیلم جرم است» 
درگیر حواشى بسیارى شده و تاکنون موفق به 
دریافت مجوز اکران نشده اســت. در این فیلم 
اشارات صریحى به انفعال مقامات رسمى  کشور، 
بحث مذاکرات و انتقاد به ضعف سیاستمداران 

مى شود./2327

سرنوشت «عصر جدید»
باقیمانده بخــش دور دوم    خبرفورى|
برنامه «عصر جدید» -قبل از تعطیلى موقت- 
هم از شبکه 3 پخش شد. برنامه «عصر جدید» 
با ضبط بخشى از اجراهاى دور دوم، ضبط و به 
فاصله کمى پخش شد اما به علت پیک مجدد 
کرونا دوبــاره ضبط این برنامه قطع شــد. حاال 
اما شنیده مى شــود ضبط ادامه برنامه «عصر 
جدید» آغاز شــده و این برنامه با رعایت کامل 
پروتکل هاى بهداشتى وزارت بهداشت در حال 

ضبط قسمت هاى بعدى خود است. 

مجرى استقاللى 
تذکر گرفت

شبکه یک سیما در خصوص اتفاق    مهر |
پیش آمده در برنامه «صبح بخیر ایران» و کنایه 
مجرى این برنامه به قهرمانى تیم پرســپولیس 
اعالم کرد که به مجرى و گروه برنامه ساز «تذکر 
جدى» داده شده است. روابط عمومى شبکه یک 
سیما هم در خصوص اتفاق پیش آمده در برنامه 
«صبح بخیر ایران» از طرفداران پرســپولیس 

پوزش خواست و از آنها دلجویى کرد./2328

سقف پرداخت کم شد
بانــک مرکزى در راســتاى    تسنیم|
مبارزه با پولشویى و تأمین مالى تروریسم با ابالغ 
بخشنامه جدید به بانک ها و مؤسسات اعتبارى، 
سقف مقرر براى پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع 
در سال 1399 را به 15 میلیون تومان کاهش داد. 
سقف مقرر در اردیبهشت سال جارى به استناد 
قانون برگزارى مناقصــات، 45 میلیون تومان 

تعیین شده بود.

پیدا شدن موش 
در ظرف ترشى 

کشــف یک بچه موش در ترشى    ایلنا|
خریدارى شــده منجر به شناسایى کارگاه تولید 
غیر بهداشتى ترشى در محدوده بلوار همت قم 
شد. در جریان بازرسى از این کارگاه بیش از هفت 
تن ترشیجات فاقد مشخصات بهداشتى کشف و 
توقیف شد. این کارگاه غیرمجاز در شرایط بسیار 
نامطلوب، داراى نواقص ساختمانى، فاقد سیستم 
فاضالب مناسب و رعایت نکردن بهداشت فردى 

در حال فعالیت بود./2329

جاى خالى «نود»
رئیس   فراکسیون   روزنامه خبر ورزشى |

 ورزش مجلس به نکته اى جالب اشاره مى کند که 
خواندنش خالى از لطف نیست: «امروز که شعار در 
خانه بمانیم براى ریشه کن شدن ویروس کرونا را 
سر مى دهیم یکى از بهترین برنامه هایى که براى 
مخاطب جذابیت دارد، احیاى برنامه "نود" است 
که جاى خالى آن به شدت حس مى شود. امروز 
مردم ما حال خوبى ندارند، بازگشت برنامه "نود" 
مى تواند به ارتقاى شاخص امید اجتماعى کمک 
کند لذا امیدوارم بازگشت عادل فردوسى پور یکى 
از بهترین خبرهایى باشد که بتوانیم در آینده اى 

نزدیک به مردم نوید دهیم.»/2330

چهارمین کشور پرتورم 
معاون اقتصادى و محاســبات    برترین ها |
مرکز آمار اعالم کرد: در زمان حاضر، قیمت 475 کاال 
با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط 26 درصد در 
حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست 
چهار کشــور پرتورم جهان قرار مى دهد و عدد بسیار 
بزرگى است. در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، 
نرخ تورم ماهانه به 6/4 درصد رســیده اســت و در 
صورت پیشروى با همین روند، این عدد تا پایان سال 

مى تواند بسیار بزرگ شود.

انگلیس شروع کرد
  فارس | ســفارت انگلیس در تهران شامگاه 
دوشــنبه از آغاز خدمات صدور روادیــد خبر داد. بر 
اســاس متنى که در توییتر ســفارت انگلیس منتشر 
شده، آمده است: «خوشوقتیم که به اطالع برسانیم، 
مرکز درخواســت ویزا تهران از روز یک شنبه مجدداً 
براى ارائه خدمات ویزاى بریتانیا باز شده است. اکنون 
متقاضیان ویزا نــکات ایمنى ســاده اى براى حفظ 
ســالمتى خود و کارکنان مرکز درخواست ویزا، باید 
رعایت کنند.» سفارت انگلیس همچنین نکاتى را که 
باید مراجعه کنندگان هنگام حضور در سفارت رعایت 

کنند را در تصویرى منتشر کرده است./2323

من دکترم!
در یک برنامه تصویرى در یکى    برترین ها |
از خبرگزارى ها، سارا فالحى، نماینده شهر ایالم در 
مجلس وقتى مجرى از او درباره میزان تورم سئوال 
مى کند، حرفش را قطع مى کند و مى گوید: «من دکترا 
دارم»! یعنى مــن را «خانم دکتــر فالحى» خطاب

 کنید!/2324

مجرى معروف 
مهاجرت نکرده

  ایلنا | شایعه شده که محمد دالورى از بخش 
خبر تلویزیون اخراج شــده و اکنون در خارج از کشور 
به سر مى برد. اما آیا این شایعه حقیقت دارد؟ مجرى 
تلویزیون درباره شــایعه پیوســتنش به شبکه ایران 
اینترنشنال گفت: نمى دانم مبناى این حرف کجاست 
ولى باید بگویم که چنین موضوعى صحت ندارد. در 
حال حاضر در ایران به سر مى برم. وى همچنین درباره 
شایعه مشکالتش با تلویزیون و اخراج از بخش خبر 
نیز بیان کرد: اکنون هیچ مشکلى وجود ندارد و در حال 

اجراى برنامه هستم. /2325

بازداشت سرکرده دالالن ارز 
  ایرنا | رئیس پلیــس تهران بــزرگ گفت: 
ســرکرده دالل بازار ارز که شــبکه 30 نفرى داشت 
در یکى از اســتان هاى غربى دســتگیر شد. سردار 
حســین رحیمى اظهار کرد: پلیس تهران این فرد و 
شبکه او را مدت ها در نظر گرفته بود و چون فرد مورد 
نظر از این موضوع اطالع داشــت در صندوق عقب 
خودروها پنهان و تغییر مکان مى داد. با دستگیرى این 
سرکرده 24 نفر دیگر از اعضاى این شبکه که باعث 
نوسانات ارز در کشور شده بودند شناسایى و دستگیر 

شدند.

سند دماوند تحویل شد
  اعتماد آنالین | غالمحســین اسماعیلى، 
ســخنگوى قوه قضاییه در خصوص وقف بخشــى 
از دماوند گفت: فضاســازى خالف واقع نســبت به 
قله دماوند شــده است؛ در ماه گذشــته سند رسمى 
و کاداسترى قله دماوند با مســاحت 1081 هکتار از 
منابع طبیعى و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط 
ســازمان ثبت اســناد صادر و تحویل دولت شد و به 
نمایندگى دولت تحویل منابع طبیعى شد. کسانى که 
دنبال فضاسازى بودند متأسفانه با یک خبر غلط این 
موضوع را اعالم کردند که بخشى از دماوند در قالب 
وقف به دیگران واگذار شده است در حالى که  سند به 
نام دولت صادر شده و سند کاداسترى و دقیق است و 

تحویل منابع طبیعى شده است./2326

نگاهى به زندگى هنرمند بزرگ موسیقى نواحى که از فرانسه و انگلستان دکتراى افتخارى داشتخبرخوان

َمرد در فقر ُمرد

نامه محمــود احمدى نــژاد به «محمد بن ســلمان» 
و پیشــنهاد میانجیگرى درباره بحــران یمن، هم در 
رســانه هاى داخل و هــم در بین خارجى هــا بازتاب 
وســیعى داشــته اســت. بازتاب نامه رئیــس جمهور 
ســابق ایران به ولیعهد جوان عربســتان سعودى در 
بین رســانه هاى داخلى تقریبًا تند بــوده و نامه او  فقط 
توسط رسانه هاى نزدیک به او مورد حمایت قرار گرفته

 است.
اما نکته اى که بسیارى از رسانه ها به آن اشاره مى کنند 

این است که اطرافیان رئیس جمهور سابق، یکى از اولین 
نسخه هاى این نامه را به «نیویورك تایمز» دادند. این 
در حالى اســت که متن و ترجمه نامه تا ساعاتى بعد از 
انتشــار «نیویورك تایمز»، هنوز به دســت وبگاه ها و 
روزنامه هاى ایرانى نرســیده بود. این نشــان مى دهد 
که احمدى نژاد قصد داشــته پیامش را به رسانه هاى
خارجى برســاند و بیشــتر آنهــا را وارد بــازى خود

 کند.
 آنچه بیش از همه چیز باعث تعجب برخى رسانه ها به 

خصوص «نیویورك تایمز» شده، عبارات به کار رفته در 
این نامه است. همه مى دانند که ایران و عربستان رابطه 
زیاد خوبى با هم ندارند و به خصوص محمد بن سلمان 
که جنگ در یمن را شــعله ور کرد؛ دشــمن سرسخت 
مقامات کشورمان اســت. با این حال، در نامه احمدى 
نژاد عباراتى مانند «عالیجناب» خطاب به بن ســلمان 
آورده شــده که در نامه هاى پیشین احمدى نژاد سابقه 

نداشته است.
عبارتى که «نیویورك تایمز» در همان ابتداى گزارشش 

بر آن تأکید بسیارى مى کند «مرد صلح» است. احمدى 
نژاد در حالى بن سلمان را «مرد صلح» مى نامد که او و 
رژیم آل سعود عامل اصلى نسل کشى در یمن هستند.  

عبارت مهــم دیگرى کــه «نیویورك تایمــز» بر آن 
تأکید دارد واژه «برادر» اســت. احمــدى نژاد در پایان 
نامه اش نوشته: «برادر شما محمود احمدى  نژاد.» این 
چیزى است که معموًال در نامه هاى مقامات ایرانى به 
عربستانى ها ســابقه ندارد و از این جهت هم این نامه 

مى تواند کم سابقه تلقى شود./2321

از: محمود احمدى نژاد به: «نیویورك تایمز»

نامه اى که اول خارجى ها دیدند!

حواشى مربوط به وقف قســمتى از کوه دماوند موضوع 
کارتون بسیار از کارتونیســت ها، طنزپردازان و روزنامه 
نگاران شــده اســت. در این میان یکى از جالب ترین 
کارتون ها در این باره را روزنامه «ابتکار» منتشر کرد. در 
کارتون محمد طحانى، وقف دماوند در پیوند با حذف چند 

صفر از پول ملى ایران به خوبى نمایش داده شده است. 

ابتکار روزنامه «ابتکار» 

روزنامه «شهروند» در گزارش مفصلى به موضوع صدور 
مدارك تحصیلى جعلى پرداخته و خبرنگار این روزنامه 
در پرس و جوهایش به یکى از مؤسســاتى که در این 
زمینه فعالیت مى کند برخورده اســت. جالب آنجاست 
که یکى از مسئوالن این مؤسسه در گفتگو با خبرنگار 
«شهروند» تأیید کرده که کارهایشان غیرقانونى است 
و بنابراین آدرس مشــخصى ندارند. این هم بخشى از 

فعالیت هاى مؤسسه مزبور:  
زنى که خودش را دکتر معرفى مى کند و مشاور یکى از 

مراکز دادن مدرك اســت، مى گوید مدرك لیسانس در 
هر رشته را با مهر دانشــگاه غیرانتفاعى هشت میلیون 
تومان و کارشناسى ارشد 15  میلیون تومان  مى دهد که 
ارزان ترین مدرك دانشگاهى است که دارد: «لیسانس 
دانشگاه پیام نور 15  میلیون و ارشــد 30  میلیون است. 
لیســانس دانشــگاه آزاد را هم مى توانید با 30  میلیون 
و ارشــد را با 45  میلیون تومان بخریــد. قیمت مدرك 
پزشکى، پیراپزشکى و مهندسى پزشکى متفاوت است 
و با 70  میلیون تومان مى توانید آن را تهیه کنید.» براى 
پیش پرداخت هر مدرك دو  میلیون تومان باید پرداخت 

کرد و بعد هم اســتعالم آنالین به فرد داده مى شود تا 
در سامانه گزارش گیرى دانشــجو نامش را ببیند و در 
نهایت هم هزینه دریافت مدرك را تسویه کند. «اصل 
مدرك همراه با ریزنمرات با مهر برجسته وزارت علوم 
ظرف یک هفته به هر آدرسى که بدهید ارسال مى شود. 
مدرك کارشناسى ارشد هم یک هفته زمان مى برد تا به 
دست تان برسد.» این مؤسسه در سایتش عکس انواع 
مدارك جعلى را که ارائه مى دهد منتشر کرده و زیر هر 
کدامشان رشته و دانشگاهى که مدرك از آن صادر شده 

نوشته شده است./2322

یک مطالعه جدید، با استفاده از داده هاى گوگل، نشان 
مى دهد که افراد در سال آینده از سفر به چه مکان هایى 
هیجان زده هستند. داده هاى تکمیل شده توسط یک 
شرکت مسافرتى، بیشترین جســتجو و محبوب ترین 
مقصــد تعطیالت 2021 براى 131 کشــور را نشــان 
مى دهد. به طــور کلى امارات متحــده عربى محبوب 

ترین مقصد جهان اســت و پس از آن کانــادا، ایاالت 
متحده و قطر قرار دارند. مصر پنجمین مقصد پر جستجو 

است.
 آمریکایى ها و کانادایى ها عالقه خاصى به سفر به ژاپن 
در سال آینده نشــان مى دهند، در حالى که اروپایى ها 

براى سفر به مالدیو متمرکز شده اند.

جالب است بدانید که مقاصد محبوب از کشور به کشور 
دیگر چقدر متفاوت است ولى بیشــترین تعطیالت در 
مالدیو رزرو شده است. طبق داده هاى گوگل، مردم مانند 
همیشه به مسافرت اشتیاق نشان مى دهند و جستجوى 
«تعطیــالت 2021» از پایان ماه مــارس 124 درصد 

افزایش یافته است.

صدور مدرك تقلبى با ریز نمره و مهر وزارت علوم!

محبوب ترین مقصد مسافرى جهان 

مانى مهدوى
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آخرین آمار ابتال به کرونا 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آخرین آمار 
مبتالیان به کرونا و بهبودیافته ها و ترخیص شـدگان 
و بیماران بسترى با شرایط حاد در بخش مراقبت هاى 
ویژه در بیمارسـتان هاى استان در 24 سـاعت منتهى 
به روز سـه شـنبه را تشـریح کرد. آرش نجیمى اظهار 
کرد: تعداد 111 مورد بیمار جدید از افراد مشـکوك به 
کرونا ویروس به جز شهرسـتان هاى کاشـان و آران و 
بیدگل با عالئم بالینى در بیمارسـتان ها بسترى شدند. 
وى تصریـح کـرد: اکنـون تعـداد کل بیمارانـى که در 
شهرستان هاى استان به جز کاشان و آران و بید گل با 
تشخیص کرونا بسترى هستند 863 نفر است که از این 

تعداد 171 نفر وضعیت وخیم ترى دارند.

انفجار گاز
 در منزل مسکونى

انفجـار گاز ال پى جى در یک منزل مسـکونى در محله 
سـودان شـهر اصفهان باعث سـوختگى و مصدومیت 
اعضـاى چهار نفـرى یک خانواده شـد. حوالى سـاعت 
12 و 30 دقیقه دیروز سـه شـنبه وقوع حادثه انفجار در 
یک منزل مسـکونى به ستاد فرماندهى سـازمان آتش 
نشانى و خدمات ایمنى شـهردارى اصفهان اطالع داده 
شد. علت این انفجار سـوخت گیرى غیر مجاز از طریق 
سیلندر گاز بود. این حادثه باعث سوختگى و مصدومیت 
اعضاى چهار نفرى این خانواده شد. دو کودك 4 و 5 ساله 
نیز از مصدومان این حادثه هسـتند که همگى به مراکز 

درمانى منتقل شدند.

پیشرفت 85 درصدى
 ایستگاه پمپاژ 

به گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، نصب تجهیرات 
الکترو مکانیکال ایسـتگاه پمپـاژ فـاز دوم تصفیه خانه 
فاضـالب منطقـه  بـا 85 درصـد پیشـرفت، در مراحل 
پایانى خود قرار دارد. در جلسـه اى کـه به همین منظور 
و به صورت میدانى در محل اجراى پروژه تشـکیل شد، 
مدیر منطقه نجف اباد بر اتمام هرچه سریعتر این پروژه 

تاکید نمود.

استمرار تعطیلى
 مجالس ترحیم

احمدرضا مرادى، مدیر عامل سـازمان آرامسـتان هاى 
شهردارى اصفهان با اشاره به شرایط فعلى آرامستان باغ 
رضوان به دلیل شیوع کرونا، گفت: با توجه به شیوع کرونا 
و لزوم رعایت دستورالعمل هاى صادر شده از سوى ستاد 
کرونا، برگزارى مراسـم هاى ترحیم در آرامسـتان هاى 
شهر لغو شـده، اما زیارت اهل قبور و خاکسپارى اموات 
با حضـور حداقلـى وابسـتگان متوفى و رعایـت فاصله 

اجتماعى انجام مى شود.

میزان رو به کاهش هپاتیت
رضا فدایى، مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان گفت: ویروس هپاتیت نوع B قابل پیشگیرى 
و هپاتیت نوع C بادرمانهاى جدید قابل عالج اسـت و 
میزان شـیوع این دو در اسـتان اصفهان رو به کاهش 

است.

تخریب یک خانه تاریخى
رییس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل گفت: یک خانه با ارزش در محدوده بافت 
تاریخى این شهرستان به طور کامل تخریب شده است. 
سید حسین چاکرى افزود: خانه تاریخى عظیمى که یک 
خانه بـا ارزش تاریخى و واجد ثبت در فهرسـت اثرهاى 
ملى بود، در ساعت نخست صبح روز دوشنبه  به دالیلى 
نامعلوم تخریب شـده اسـت. وى بیـان کرد: ایـن خانه 
تاریخى متعلق به دوران پهلوى اول  در مالکیت یک اداره 
دولتى شهرستان آران و بیدگل بود و چندى پیش هم بنا 
به دالیلى نامعلوم قسمتى از آن تخریب شد که تذکرها 
و اقدام هاى الزم هم از سـوى میـراث فرهنگى صورت 
گرفت و قرار شـد تخریب متوقف و خانه مانند گذشـته 

بازسازى شود.

خبر

مدیر کل امور اجرایى ترافیک شهر اصفهان گفت: چهارمین 
خط BRT شــهر اصفهان با 110 میلیارد تومان اعتبار با 

فراهم کردن ناوگان مورد نیاز در حال احداث است.
مسعود بنده خدا در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: چهارمین 
خط چهــارم BRT شــهر اصفهان به طول مســیر 36 
کیلومتر به صورت رفت و برگشــت، امکان سرویس دهى 

به شهروندان از غرب به شرق اصفهان را فراهم مى کند.
وى با بیان اینکه چهارمین خط BRT شهر اصفهان پس 
از احداث روزانه 60 هزار مسافر را جابه جا خواهد کرد، افزود: 
این خط با طى مسیر خیابان هاى هشت بهشت، فرشادى، 
آیت ا... خراســانى، باغ گلدســته، میدان امام حسین (ع)، 

خیابان هاى آیت ا... شــمس آبادى، شــیخ بهایى، جهاد و 
آتشگاه، حجم زیادى از ســفرهاى غربى و شرقى اصفهان 
و بالعکس را ســرویس دهى مى کند. مدیر کل امور اجرایى 
ترافیک شــهر اصفهان ادامه داد: تعداد ناوگان خط چهارم 
BRT  افزون بر 57 دســتگاه اتوبوس اسکانیا خواهد بود 
که با 110 میلیارد تومان اعتبار مهیا و آماده سرویس دهى 
خواهد شد. وى گفت: فاز اول خط چهارم BRT افزون بر 
6 کیلومتر به صورت رفت و برگشت از شرق اصفهان، محل 
میدان پردیس، خیابان هاى هشت بهشت شرقى و هشت 
بهشت غربى همچنین هشت ایستگاه منطبق بر معمارى 

هویت بخش ایرانى در حال احداث است.

سرپرست فرماندارى شهرســتان مبارکه پس از بازدید از 
خطوط تولید شــرکت فوالد مبارکه، در جلسه با حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل این شرکت، تحکیم و همکارى هاى 

متقابل بین صنعت و منطقه را مورد تأکید قرار داد.
اصغر هدایت گفت: فوالد مبارکه على رغم فشار تحریم هاى 
ظالمانه و مشکالت ناشى از شیوع بیمارى کرونا که اقتصاد 
کشور را در شرایط سختى قرار داده، همچنان به عنوان یک 
صنعت مادر در منطقه و کشور تأثیرگذار است و نقش بسزایى 
در اقتصاد و اقتدار ملى ایفا مى کنــد. هدایت ضمن مثبت 
ارزیابى کردن نقش فوالد مبارکه در توسعه متوازن منطقه و 
قدردانى از عزم و اراده مدیریت فوالد مبارکه در این خصوص، 

حمایت از صنعتگران را رسالت اصلى دولتمردان دانست و 
افزود: حمایت از این شرکت، حمایت از اشتغال و تولید است.
در ادامه این جلسه، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، از این شرکت به عنوان سرمایه ملى یاد کرد و گفت: 
عواید و دســتاوردهاى فوالد مبارکه تمامى مردم کشور را 
به طور مستقیم و غیرمستقیم در برمى گیرد و توسعه هاى 
خوبى که مد نظر قرار گرفته، در راستاى جهش تولید تعریف 

شده است.
وى به سابقه دیرینه همکارى هاى فوالد مبارکه با منطقه 
پیرامون خود از زمان بهره بردارى تاکنون اشاره و بر ادامه این 

همکارى ها در چارچوب مقررات تأکید کرد.

حمایت از فوالد مبارکه، حمایت 
از اشتغال و تولید است

احداث چهارمین خط BRT از 
غرب به شرق اصفهان

در جلسه اى با حضور سرپرســت مخابرات منطقه 
اصفهان و جمعى از مدیران، طى حکمى حمیدرضا 
عسگرى به عنوان سرپرســت دفتر مدیر مخابرات 

منطقه اصفهان منصوب شد.
ناصر مشایخى، سرپرست مخابرات منطقه اصفهان 
در این جلســه ضمن تقدیر از تالش هاى مجتبى 
محمدپور در زمان تصدى مسئولیت مدیریت دفتر 
مدیر منطقه، با اشــاره به تغییر و تحوالت مدیریتى 
اخیر گفت: مبناى انتصابات کارایى و اثربخشى افراد 

بوده و سعى کرده ایم از پتانسیل مدیران و رؤسایى 
که سابقه فعالیت مؤثر در بخش هاى مختلف را در 

کارنامه خود دارند استفاده کنیم.
مشــایخى در پایان ضمن دعوت همه مدیران به 
همدلى و همکارى عنوان کرد: هــم اکنون باید با 
همدلى، هم افزایى و تالش مضاعف با سرعت هر 
چه تمام تر در راستاى تحقق سیاست هاى راهبردى 
شــرکت مخابرات ایران گام برداشته و زمینه هاى 

توسعه و پیشرفت روز افزون شرکت را فراهم کنیم.

معارفه سرپرست دفتر مدیر مخابرات اصفهان 

جلســه توجیهی تفاهمنامه طرح تأمین مســکن 
محرومین روستایی شهرســتان اردستان تشکیل 
شد. در این جلسه تأملى، فرماندار شهرستان اردستان 
با تأکید بر تســریع در روند اجراى طرح مســکن 
محرومین در شهرســتان، باتوجه به اظهارات مدیر 
کمیته امداد امام خمینــى(ره) مبنى بر عدم تطابق 
سهمیه شهرستان با تعداد مددجویان واجد شرایط 
اظهار کرد: باتوجه به امضا و انعقاد تفاهمنامه تأمین 
1150 واحد مســکن محرومین با کمیتــه امداد و 
همچنین انعقاد تفاهمنامه تأمین 3000 واحد مسکن 
محرومین با بنیاد مسکن انقالب اسالمى در راستاى 
خانه دار کردن اقشار محروم، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى شهرستان تعداد مددجویانى که از سهمیه 
کمیته امداد در شهرستان بیشتر هستند را از طریق 

تفاهمنامه بنیادمسکن ثبت نام نماید. 
فتوحى، مدیر بنیاد مسکن شهرستان اردستان هم در 

این جلسه، با اشاره به تعداد سهمیه تخصیص داده 
شده به این شهرستان، در خصوص جذب مددجویان 
کمیته امداد قول مساعد داد و افزود: هدف از اجراى 
این طرح، خانه دار کردن اقشــار محروم است که 
مددجویان کمیته امداد، بهزیســتى، خانواده ایتام و 

افراد بى سرپرست در اولویت هستند.
مدیر بنیادمسکن شهرســتان اردستان خاطر نشان 
کرد: براســاس این تفاهمنامه، مبلغ 300 میلیون 
ریال کمک بالعوض توسط سازمان برنامه و بودجه 
و مبلغ 500 میلیون ریال تسهیالت مسکن روستایى 
با نرخ 5 درصــد و بازپرداخت 12 ســاله از طریق 
بنیادمسکن به متقاضیان این طرح تعلق مى گیرد که 
قرار است واحدهاى مسکونى با متراژهایى بین 40 تا 
60 مترمربع ساخته و تحویل متقاضیان شود که البته 
به غیر از کمک بالعوض و تسهیالت بانکى، قطعًا 

آورده متقاضى و کمک خیرین هم نیاز است.

برگزارى جلسه توجیهى مسکن محرومین روستایى

منصور یزدى زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  که 
در  نشست صمیمى رئیس جمهور با تولیدکنندگان و 
فعاالن صنایع فوالد و پتروشیمى کشور حضور داشت 
ضمن تقدیر از رئیس جمهــور بابت زمانى که براى 
گفتگو با تولیدکنندگان بزرگ فوالد کشور اختصاص 
داد گفت: در این جلسه گزارشى از فعالیت هاى ذوب 
آهن ارائه شد و از حجت االسالم و المسلمین روحانى 
براى حضور در افتتاحیه پــروژه PCI و راه اندازى 

کوره شماره یک دعوت شد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان سخنان رئیس جمهور 

را براى تولیدکنندگان صنعت فوالد کشــور جهت 
دستیابى به جهش تولید بسیار دلگرم کننده دانست 
و برگزارى این جلســات را براى بررسى مشکالت 

بخش تولید کشور بسیار مهم ارزیابى کرد.
وى توجــه ویــژه رئیــس جمهور به مشــکالت 
تولیدکنندگان و صدور دستورات الزم جهت پیگیرى 
حل این مشکالت را از جمله نتایج مثبت این جلسه 
دانســت و گفت: نتایج پیگیرى این مشــکالت به 
زودى اعالم مى شود که مى تواند براى رفع موانع 

بخش تولید کشور بسیار مهم باشد.

دعوت از روحانى براى راه اندازى کوره شماره یک

بانوى 71 ساله اصفهانى با شــرکت در آزمون ورودى و 
پذیرش در دانشگاه آزاد اســالمى اصفهان(خوراسگان) 
موفق به اخذ کارشناسى در رشته زبان و ادبیات انگلیسى 

شد.
خدیجه بانو حقانى متولد 1328 اصفهان، فارغ التحصیل 
کارشناسى ارشد رشته آموزش زبان انگلیسى از دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) در تاریخ بیستم 

خرداد 99 است.
وى ســال 93 تصمیم به آغاز تحصیل گرفت و از همان 
زمان با شــرکت در آزمون ورودى و پذیرش در دانشگاه 
آغاز به تحصیل کرد و خرداد 97 موفق به اخذ کارشناسى 
در رشته زبان و ادبیات انگلیسى شــد و مهر همان سال 
براى کارشناسى ارشد پذیرفته شد و تحصیل خود در این 

مقطع را آغاز کرد.
خدیجه بانو حقانى در گفتگو با «آنا» با اشاره به چگونگى 
رغبت به ادامه تحصیل در سن 71 سالگى اظهار کرد: دو 
عامل زنگ هشدارى براى خطر ابتال به فراموشى شد تا به 
فکر چاره اى براى اصالح آن باشم. نخست اینکه در امور 
روزانه و کارهاى روزمره خیلى از کارها و مسائل مهم را 
فراموش مى کردم و دوم اینکه در مورد عبادات و فرایض 
دینى کم کم به سوى فراموشى مى رفتم و احساس این را 

داشتم که ممکن است به فراموشى پیوسته دچار شوم از 
همان موقع تصمیم به حل این مشکل گرفتم و این نقطه 

آغازى براى قدم گذاشتن در جاده علم شد.
وى هدف دیگر از تحصیل در سن 71 سالگى را یادآور شد 
و توضیح داد: در طول زندگى مشوق بسیارى از دوستان و 
نزدیکان براى گرایش به سوى علم و ادامه تحصیل بودم 
که مدت ها با تحصیل خداحافظى کرده بودند؛ بنابراین با 
خود گفتم چرا من این کار را نکنم و ادامه تحصیل ندهم و 
بهتر است با آغاز به تحصیل عالوه بر سفارش زبانى اقدام 

عملى هم انجام داده باشم.
فارغ التحصیــل کارشناســى ارشــد رشــته آموزش 
زبــان انگلیســى از دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد 
اصفهان(خوراسگان) درباره مشکالت تحصیل در این سن 
گفت:  از روز نخست همه امور زندگى بر اساس زمانبندى 
خاص براى هر کارى بود، مثــل زمانبندى امور منزل و 
خانه دارى، زمانبندى انجام ورزش، زمانبندى رسیدگى 
به امور خارج از منزل و براى آغاز بــه تحصیل و قاعدتًا 
گرفتارى هاى پــس از آن نیز زمانبنــدى و برنامه ریزى 

خاصى پیش بینى کرده بودم.
حقانى اضافه کرد:  تاکنون بر اساس همان زمانبندى و 
برنامه ریزى به گونه اى کــه زیانى به ابعاد دیگر زندگى 

شــخصى وارد نکند، پیش رفته و موفــق بوده ام. وى 
درباره واکنش خانواده و اطرافیان در مورد ادامه تحصیل 
در این ســن عنوان کرد: همه اعضاى خانواده داراى 
تحصیالت آکادمیک در ســطح عالى هستند ازجمله 
همسرم مدرس اقتصاد در دانشگاه، برادر بزرگم دکتراى 
ریاضى، پسرم دکتراى مدیریت صنعتى از دانشگاه آزاد 
اسالمى و دخترم مدرك کارشناسى ارشد دارند؛ بنابراین 
سفارش ها و تشــویق آنان در درجه نخست و احساس 
نیاز براى عقب نماندن از این قافله و همراهى با ســایر 
اعضاى خانواده موجب آغاز و ادامه دادن با قدرت بیشتر 

این مسیر شد.
حقانى درباره هدف نهایى خود از ادامه تحصیل گفت: اول 
از همه براى خود علم و تســکین و اغناى روحى خودم، 
چون من مشوق لســانى براى ادامه تحصیل بسیارى از 
نزدیکان و اقوام بوده ام و خواســتم مشوق عینى و عملى 
نیز باشم و به همین علت به دنبال فراگیرى تحصیالت 
آکادمیک بودم و دیگر اینکه از کودکى خواهان این بودم 
که بتوانم در زمینه روانشناسى تخصص یافته و صاحب 
اندیشه شــوم و به همین دلیل در پى اخذ مدرك دکترا و 
تأسیس مرکز مشاوره روانشناسى بودم و امیدوارم با لطف 

خدا بتوانم به این خواسته نیز نائل شوم.

در رشته زبان و ادبیات انگلیسى از دانشگاه خوراسگان؛

بانوى 71 ساله اصفهانى
 فوق لیسانس گرفت

بر اساس اطالعات به دســت آمده از سامانه اطالع 
رســانى وضعیت شــیوع بیمارى کرونا در کشور 
(ماسک) وضعیت اســتان اصفهان در زمینه کنترل 
شیوع کرونا نامناسب است به گونه اى که بر اساس 
نقشه آمارى درج شده در این ســامانه، این استان 
داراى یک شهر با وضعیت ســفید و هشت شهر با 
وضعیت زرد، هفت شهر با وضعیت نارنجى و هشت 

شهر با وضعیت قرمز است.
بر اساس شــاخص نمادهاى این سامانه، رنگ سبز 
نشانه وضعیت بى خطر، رنگ سفید نشانه کم خطر، 
رنگ زرد وضعیت متوســط، رنگ نارنجى وضعیت 

پرخطر و رنگ قرمز نشــانه وضعیت خیلى پرخطر 
است.

در استان اصفهان فقط خور و بیابانک داراى وضعیت 
ســفید اســت. شهرســتان هاى مبارکه، برخوار، 
گلپایگان، آران و بیدگل، اردســتان، دهاقان، بوئین 
میاندشت و لنجان در وضعیت زرد و شهرستان هاى 
شاهین شهر و میمه، نجف آباد، نائین، خمینى شهر، 
فریدن، نطنز و تیران و کرون وضعیت نارنجى قرار 
دارند. وضعیت در اصفهان، شهرضا، فریدون شهر، 
چادگان، خوانسار، کاشان، سمیرم و فالورجان هم 

قرمزاست.

وضعیت شهر اصفهان «قرمز» شد

سخنگوى شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: با توجه به افزایش دماى هوا، حوالى ســاعت 
12 روز دوشنبه و سه شنبه پیک مصرف برق از عدد 
تعریف شده 1167 عبور کرد و با 4 درصد افزایش به 

1216 مگاوات رسید.
محمد على اکبرى در گفت وگو با «ایســنا»، اظهار 
کرد: افزایش دماى هوا موجب شــد تــا در این دو 
روز پیک مصرف برق اصفهان حتى از مدت مشابه 
ســال گذشــته عبور کند، اصفهان طى این دو روز 

رکوردشکنى پیک را تجربه کرده است.
وى با بیان اینکه براى هفته جارى پیک مصرف برق 
تعریفى اصفهان، 1167 مگاوات بود، گفت: با توجه 
به افزایش دماى هوا، حوالى ساعت 12 این دو روز 
پیک مصرف برق از این عــدد عبور کرد و به 1216 

مگاوات رسید و مصرف برق 4 درصد از سقف هشدار 
مشخص شــده براى اصفهان گذر کرد. با این حال 
خاموشى برنامه ریزى شــده به دلیل عبور از پیک 

مصرف برق نداشتیم.
وى افزود: زمانــى که به دلیل گرمــاى هوا به اوج 
مصرف برق مى رسیم، شبکه توزیع به دلیل افزایش 
بار دچار آسیب مى شود و به دلیل مشکالت شبکه 

دچار خاموشى ناشى از حوادث مى شویم.
وى به مردم توصیــه کرد با توجه بــه اینکه پیک 
مصرف برق در اصفهان حوالى ساعت 12 ظهر است، 
از ســاعت 11 صبح مدیریت مصرف برق را اعمال 
کنند و در ســاعات پیک مصرف، از وســایل برقى 
پرمصرف مانند ماشین هاى لباسشویى و ظرفشویى، 

اتو و جاروبرقى در ساعات پیک خوددارى کنند.

اصفهانى ها رکورد مصرف برق را زدند

مدیرکل گمرکات استان اصفهان از صادرات آهن و فوالد 
به کشور میانمار از طریق گمرك کاشان خبرداد.

رسول کوهستانى پزوه با اشــاره به صادرات آهن و فوالد 
به کشور میانمار از طریق گمرك کاشان اظهار داشت: در 
تیرماه گذشته، 37 هزار تن فوالد و آهن از طریق گمرك 
کاشان صادر شــده که تقریباً 55 درصد از صادرات آهن و 
فوالد گمرکات اســتان اصفهان را به خود اختصاص داده 

است.
وى ارزش فوالد گمرك کاشان در ماه گذشته را 15 میلیون 
دالر اعالم کرد و افزود: 51 درصد سهم از کل صادرات آهن 

و فوالد از طریق گمرکات استان اصفهان انجام شده است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان به صادرات در ماه گذشته 
هم اشاره اى داشــت و تصریح کرد: با بازگشایى مرزهاى 
کشــور صادرات 211 هزار و 290 تــن کاال به ارزش 81 
میلیون و728 هزار دالر از طریق گمرکات استان اصفهان 
انجام شد که این میزان صادرات گمرکات استان اصفهان 
نسبت به ماه گذشته از حیث وزن 55 درصد و از لحاظ ارزش 

39 درصد رشد داشته است.
وى عمده محصوالت صادراتى گمرکات استان اصفهان را 
چدن، آهن و فوالد اعالم کرد و گفت: فرآورده هاى نفتى، 

فرش و محصوالت لبنى از دیگر اقالم صادراتى از استان 
اصفهان بوده است.

کوهســتانى پزوه عمده مقاصد صادراتى گمرکات استان 
اصفهان را در ماه گذشته معرفى کرد و بیان داشت: صادرات 
به عراق با کاهش 4 درصدى ارزش، پاکســتان با رشــد 
205 درصد ارزش، افغانستان با رشد 53 درصدى ارزش، 
میانماربراى اولین بار در سال جارى، ترکیه با افزایش142 
درصدى ارزش، ارمنستان با رشــد 50 درصدى ارزش و 
کویت با با کاهش 5 درصدى ارزش نســبت به خرداد 99 

بوده است.

«میانمار»، مقصد صادرات آهن و فوالد اصفهان

امام جمعه اصفهان در دیدار مسئوالن دفاتر نمایندگى ولى 
فقیه در سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان افزود: 
یک روحانى مى تواند با حضور و ارتباط صمیمى با مردم، 
عالوه بر فعالیت هاى تبلیغى و دینى خود مردم را نسبت 

به موضوعاتى که کشــور نیازمند آن است، متذکر شوند، 
براى مثال با توجه به بحران آب در استان اصفهان، تالش 
شود تا مردم را نسبت به روش هاى نوین آبیارى آگاه کرده 
مسئله اسراف و مصرف بهینه آب را گوشزد و خدمات جهاد 

کشاورزى در این بخش را بازگو کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد عنوان کرد: همه ما باید 
باور کنیم که اگر شغلى در حال حاضر کارایى سابق خود را 
ندارد و یا امکانات الزم براى ادامه آن نیست، مى توان شغل 
دیگرى را راه اندازى کرد، براى مثال در استان اصفهان که 
بیش از 70 درصد آن بیابانى است نباید در برخى از مناطقى 

که با کمبود آب مواجه هستند، بر کشاورزى غرقابى اصرار 
داشت، بلکه مى توان به دام پرورى و سایر مشاغلى که به 

آب کمترى نیاز دارد رو آورد.
وى با بیان اینکه هر اقدامى باید با تدبیر و دوراندیشــى 
همراه باشد، یادآور شد: متأسفانه یکى از مسئوالن، جمعى 
از عشایر را به منطقه شرق اصفهان آورد و براى آنان منزل 
مسکونى ساخت و امکاناتى را ایجاد کرد، در حالیکه باید 
امکانات الزم را در بخش ییالق و قشالق عشایر ایجاد کرد 
نه اینکه آنان را به منطقه اى منتقل کند که امکان دامدارى 

و کشاورزى کمتر وجود دارد.

انتقاد از سیاست هاى یکجا نشین کردن عشایر
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فرامرز قریبیان بازگشت دوباره اش مقابل دوربین 
را تکذیب کرد اگرچه گفت که مشتاق ایفاى نقش 
معترض در یکى از فیلم هاى مســعود کیمیایى 

است. 
فرامرز قریبیان که بعــد از نمایش فیلم «خروج» در 
جشنواره فجر اعالم بازنشســتگى کرده بود، همزمان با 
سالگرد تولد مســعود کیمیایى در یادداشتى که روزنامه 
«اعتماد» آن را روز دوشــنبه از قول این بازیگر قدیمى 
سینما منتشر کرد، با اشاره به ریشه هاى رفاقت با مسعود 

کیمیایــى از این گفت کــه اگر کیمیایى بــاز هم نقش 
اعتراضى به او محول کند بازنشســتگى را کنار گذاشته 

و جلوى دوربین خواهد رفت.
آنطور که این روزنامه نوشــته اســت، فرامرز قریبیان به 
«اعتماد» گفته: «اساســًا نقش هاي معترض را دوست 
دارم با اینکه در جشنواره فجر اعالم بازنشستگی کردم؛ 
نمی دانم درست بود یا نه چون من حرف دلم را می زنم ولی 
اگر دوباره مسعود به من نقش اعتراضی بدهد با جان و دل 
برایش بازي می کنم! به  طور کل نقش اعتراضی با روحیه 

من همخوانی دارد و بازي خواهم کرد.»

اما به فاصله یک روز بعد از انتشــار این متن، قریبیان در 
گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «سینما سینما» ضمن انتقاد 
از انعکاس نادرست اظهاراتش در رســانه ها تأکید کرد: 
زیباترین کارى که در زندگى ام کــرده ام خداحافظى از 

سینما بوده است.
او افزود: تنها کارى که قرار است بازى کنم بازى در فیلم 
جدید على رویین تن است که قرارداد آن دو سال ونیم پیش 
بسته شده اســت و حتى پیش از فیلم «خروج» قرار بود 

ساخته شود. آن موقع به دلیل مسائل مالى پروژه خوابید.
این بازیگر مطرح ســینماى ایران تأکید کرد: از قول من 

نوشته اند که از خداحافظى از سینما پشیمان شده ام. من 
کجا گفته ام که پشیمان شــده ام؟ من بهترین کارى که 
در زندگى ام کرده ام خداحافظى از سینما بوده و امیدوارم 
که دست کوته فکران از سینما کوتاه شود و سینماى ایران 

جانى تازه بگیرد.
قریبیان البته این را هم گفته که از من سئ وال شد که اگر 
کیمیایى به شما پیشــنهاد بازى در فیلمش را بدهد قبول 
مى کنید؟ من هم گفتم اگر نقشى اعتراضى باشد ولى االن 
به نظرم شرایط به گونه اى اســت که کیمیایى هم فیلم 

نمى سازد./2309

بازیگر پیشکسوت سینما بعد از خداحافظى اش مى گوید در فیلم هاى کیمیایى بازى مى کند

فرامرز قریبیان دوباره به سینما باز مى گردد؟
آرمان کیانى

ه 
ى 
د 

اگر دوباره مسعود به من نقش اعتراضی بدهد با جان و دل 
برایش بازي می کنم! به  طور کل نقش اعتراضی با روحیه 

من همخوانی دارد و بازي خواهم کرد.»

بسته شده اســت و حتى پیش از فیلم «خروج» قرار بود 
ساخته شود. آن موقع به دلیل مسائل مالى پروژه خوابید.

بازیگر مطرح ســینماى ایران تأکید کرد: از قول من  این

مى کنید؟ من هم گفت
به نظرم شرایط به گو

نمى سازد./2309

پژمان بازغى، مجرى برنامه «کودك شــو» با ویژه برنامه اى 
مخصوص اعیاد قربان تا غدیر مهمان خانه هاى مردم در شبکه 

نسیم مى شود.
«کودك شــو» برنامه اى با اجراى پژمان بازغى در شبکه نسیم است 
که چند سالى است در این شبکه روى آنتن مى رود و با استقبال ویژه اى از سوى 
مخاطبان مواجه شده است. این برنامه به مناسبت عید قربان و غدیر با ویژه برنامه اى عیدانه 

روى آنتن مى رود.
ویژه برنامه عیدانه «کودك شو» از عید قربان تا عید غدیر با حضور چهره هاى سرشناس 

دنیاى هنر پخش خواهد شد.
صفحه برنامه «کودك شو» با انتشار ویدیویى به معرفى مهمانان این ویژه برنامه عیدانه 
پرداخت و  هنرمندانى چون فلورا سام، برزو ارجمند، حمید لوالیى، سوسن پرور، علیرام 
نورایى، علیرضا خمسه، آرش برهانى، رزیتا غفارى، فاطمه گودرزى و پسرش پویان، 
حمید گودرزى، خواهران منصوریان، کورش سلیمانى، نفیسه روشن، بیوك میرزایى، 
آرام جعفرى، محمد معتمدى، نگار عابدى، افشــین سنگ چاپ، نگین معتضدى، 

سیامک اطلسى، میثم ابراهیمى و... در این ویژه برنامه عیدانه حضور دارند.
«کودك شو» ویژه برنامه اى مخصوص کودکان و خانواده هایشان است که به 
منظور شناخت هر چه بیشتر بچه ها با فضایى شاد و کودکانه و مسابقه اى براى 

والدین برگزار مى شود.
برنامه «کودك شو»  شنبه تا سه شنبه ساعت 23 از شبکه نسیم پخش مى شود و 

جمعه ها ساعت 21 روى آنتن شبکه نسیم مى رود./2311

ویژه برنامه «کودك شو»؛
 از قربان تا غدیر 

«آیشــواریا راى باچان»، عــروس «آمیتاب 
باچان»، بعــد از ده روز بســترى شــدن در 
بیمارســتان به دلیــل ابتال به کرونــا، دوباره 

سالمت خود را به دست آورد.
این بازیگر هندى، به همراه دختر هشت ساله اش 
توانستند کرونا را شکســت دهند و بعد از ده روز 
بسترى بودن در بیمارستان دوباره سالمت خود 
را به دست آوردند. این خبر را «آبیشک باچان» 

همسر آیشواریا راى تأیید کرده است.
آبیشــک همچنین در ادامه اعالم کرد که او 
و آمیتاب باچــان، پدر 77 ســاله اش، در حال 
گذراندن مراحل درمان بیمارى خود هســتند 
و همچنان در بیمارســتان تحت مراقبت تیم 

پزشکى هستند.
خانواده باچان ها از معروف ترین افرادى 
بودند که با افزایــش میزان مبتالیان به 
کووید- 19 در کشور هند به این ویروس 

مبتال شده اند.
آیشواریا راى 46 ساله در چندین فیلم 
سینمایى بالیوودى و هالیوودى نقش 
آفرینى کرده است و به عنوان سفیر 
چند کمپانى بین المللى نیز شناخته 
مى شود. همسرش که 44 ساله است 
در فیلم هاى مطرحى از سینما ایفاى 
نقش کرده و اخیر نیز یک سریال با 
بازى او توسط کمپانى «آمازون»  به 

صورت آنالین منتشر شد.

سریال «87 متر» به کارگردانى کیانوش عیارى 
به دلیل ابتالى دو تن از عوامل پشت صحنه به 

کرونا فعًال ناتمام مانده است.
على رغم اینکه پیش از این اعالم شده بود شبکه 
یک سیما قصد دارد پس از ســریال «دخترم 
نرگس» ســریال «87 متر» بــه کارگردانى 
کیانوش عیارى را روانــه آنتن کند، ابتالى دو 
تن از عوامل پشت صحنه، این سریال را ناتمام 

گذاشت.
بنا بر این گــزارش، این ســریال از 12 تیرماه 
تاکنون تعطیل شــده و امکان تصویربردارى 
ســکانس هاى پایانى این سریال فراهم نشده 
است و بناست به محض سالمتى عوامل و در 
فرصت مناسب تصویربردارى به پایان برسد و 

زمینه براى پس تولید این سریال فراهم شود.
شبکه یک ســیما در همین راســتا با توجه به 
ایام جشــن اعیاد عید قربان تا عید غدیر و 40 
ســالگى دفاع مقدس، ســریال کمدى و طنز 
«معراجى ها» را جایگزین ســریال «87 متر» 
کرد. ســریال 30 قســمتى «معراجى ها» به 
کارگردانى مسعود ده نمکى هرشب ساعت 22 

و 15  دقیقه از شبکه یک سیما پخش مى شود.

پس از پخش فصل سوم ســریال «ستایش» 
بحث ها دربــاره امکان ادامه پیــدا کردن این 
سریال ادامه پیدا کرد اما نویســنده اثر معتقد 
است ادامه دادن سریال بى ربط است. نویسنده 
سریال «ســتایش» درباره احتمال ادامه پیدا 

کردن این سریال توضیحاتى را ارائه داد.
ســعید مطلبى، نویسنده ســریال «ستایش» 
گفت: پرونده سریال «ستایش» در همان فصل 

3 بسته شد.
وى ادامــه داد: علــى رغــم اینکه ســازمان 
صداوسیما درخواســت ادامه تولید این سریال 
را از ما دارد اما از همان ابتدا که شروع به نگارش 
«ستایش» کردم، تصمیم من روى حدود صد 
قســمت بود و از نظر من ادامه این سریال بى 

ربط است.
سریال «ستایش» در سه فصل و 111 قسمت 
به کارگردانى سعید سلطانى و نویسندگى سعید 
مطلبى و تهیه کنندگى آرمــان زرین کوب از 

شبکه 3 سیما پخش شد. 
در این ســریال نرگس محمــدى، داریوش 
ارجمند، مهدى ســلوکى، فریبا نادرى، سیما 
تیرانــداز، محمــود عزیزى، زهرا ســعیدى، 
شهرام پور اسد، سینا شفیعى و ... به ایفاى نقش 

پرداختند./2313

ستاره زن بالیوود 
کرونا را شکست داد

«87 متر» 
کیانوش عیارى به 

علت کرونا ناتمام ماند

سریال «ستایش» 
فیلم سینمایى «سریع و خشمگین 9» که قرار بود 22 ِمى 2020 ادامه پیدا مى کند؟

اکران شود به دلیل شــیوع کرونا در تمامى کشورهاى جهان با 
یکسال تأخیر و در تاریخ 2 ماه آوریل سال 2021 اکران خود در 

سینماهاى جهان را آغاز مى کند.
«ســریع و خشــمگین 9» یک فیلم رو به اکران آمریکایى در 
ژانر اکشــن به کارگردانى «جاســتین لین» است که از سوى 
«یونیورسال استودیوز» منتشر خواهد شــد. این فیلم نهمین 
بخش از مجموعه  فیلم «سریع و خشمگین» خواهد بود. «وین 
دیزل» در این فیلم به عنوان بازیگر نقش اول بازى خواهد کرد.

فیلمبردارى اصلى از تاریخ 24 ژوئن سال 2019 (3 تیر 1398) در 

استودیوى الوسندن در هرتفوردشر، انگلستان آغاز شد. 
فیلمبردارى در مکان هاى نظیر لس آنجلس، ادیتبورگ 
و لندن، انجام شده و همچنین براى اولین بار در نیز تایلند 
اتفاق افتاد و از کرابى و پوکت به عنوان مکان اســتفاده

 شد.
«وین دیزل»، «جان ســینا»، «ترسى گیبسون»، «میشل 

رودریگز»، «جوردانابوروســتر»، «لوداکریس» و «لوکاس 
بلک» از جمله بازیگرانى هســتند که در نســخه نهم فیلم 
ســینمایى «ســریع و خشــمگین » به ایفاى نقش خواهند 

پرداخت.

فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى» دومین ساخته پیمان قاســم خانى، در هفته جارى در سینما 
آنالین «فیلیمو» اکران خواهد شــد. در پى استمرار شیوع ویروس کرونا و شــرایط بحرانى سینما و فرهنگ، 
عوامل فیلم ســینمایى «خوب، بد، جلف 
2:ارتش ســرى» به جهت کمک به این 
هنر-صنعت تصمیم گرفتند این فیلم را 
همزمان با اکران ســینمایى روانه اکران 

آنالین کنند.
این فیلم سینمایى به تهیه کنندگى محسن 
چگینى و نویســندگى و کارگردانى پیمان 

قاسم خانى است.
در «خوب، بد، جلف 2:ارتش سرى» بازیگران 
بنامى چون پژمان جمشیدى، سام درخشانى، 
حامد کمیلى، ریحانه پارسا، گوهر خیراندیش، 
فرهاد آئیش، مارال فرجاد، شکیب شجره، ستاره پسیانى و على اوجى به ایفاى نقش پرداخته  اند. کاربران مى توانند با 

پرداخت 15 هزار تومان به مدت هشت ساعت  دومین اثر پیمان قاسم خانى را در قامت کارگردان تماشا کنند./2310

کرونا اکران «سریع و خشمگین 9» را هم 
به سال 2021 موکول کرد

به قسمت هاى پایانى نزدیک شد
«هم گناه» نهمین قسمت از فصل دوم سریال «هم گناه» در شبکه 
نمایش خانگى توزیع شد و این سریال نمایش خانگى به قسمت هاى 

پایانى نزدیک شد.
سریال «هم گناه» اولین ساخته مصطفى کیایى در نمایش خانگى 
است که پخش آن از ششــم اســفندماه در نمایش خانگى آغاز 
شد. فصل اول ســریال «هم گناه» خرداد ماه به پایان رسید و با 
وقفه اى کوتاه پخش فصل دوم این سریال آغاز شد و این هفته 
نهمین قسمت از دومین فصل این سریال به نمایش خانگى آمد.

فصل دوم ســریال «هم گناه» مانند فصل اول در 12 قسمت 
ساخته شده است و با پخش سه قســمت دیگر این سریال به 

ایستگاه پایانى خواهد رسید.
نهمین قسمت از فصل دوم سریال «هم گناه» روز 6 مردادماه 
99 در شبکه نمایش خانگى توزیع شد و عالقه مندان به این 
سریال باید منتظر اتفاقاتى جدید در سه قسمت پایانى این 

سریال باشند.
«هم گناه» یکى از پربازیگرترین سریال هاى نمایش خانگى است که 
روایتگر داستانى از مشکالت خانواده «صبورى» است که هر کدام به 
نوعى درگیر اتفاقاتى جدید مى شوند و بخش اصلى قصه این سریال 
ماجراى رفتن «لیال» از زندگى «فریبرز» و بازگشت پسر و دخترشان 

بعد از سال ها به زندگى خانواده «صبورى» است.
پرویز پرستویى، هدیه تهرانى، محسن کیایى، مهدى پاکدل، هنگامه 
قاضیانى، پدرام شریفى، حبیب رضایى، مسعود رایگان، رؤیا تیموریان، 
افسانه چهره آزاد، شاهرخ فروتنیان، افســانه ناصرى، احسان کرمى، 
روشــنک گرامى، ســوگل خلیق، مارال بنى آدم، على باقرى، فروغ 
قجابگلو، حسین امیدى، شــیرین اســماعیلى، مرتضى آقا حسینى، 
محمد موحدنیا، محمد رســول صفرى، آى تک جاویدنژاد، ســاقى 
حاجى پور، فرانک کالنتر و... در ســریال «هم گناه»  به ایفاى نقش

 پرداختند./2312

روزنامه «خراسان» از اظهارات و شوخى هاى اکبر عبدى با محمدرضا شریفى نیا در برنامه «ام شو» گالیه 
کرد. این روزنامه نوشت: «اکبر عبدى که معموًال گفتگوهاى پرحاشیه اى دارد، شنبه شب به عنوان مهمان در 
برنامه اینترنتى "ام شو" که به صورت زنده پخش مى شود، حضور یافت و طبق معمول مصاحبه پرسروصدایى 
داشت. یکى از بخش هاى صحبت هاى این بازیگر که بسیار دیده شده، کنایه او به محمدرضا شریفى نیاست. 
هرچند که این شوخى ها قبًال در برنامه هاى مختلف اتفاق افتاده بود و با این پیش زمینه، همانطور که مجید 

موضوع اشــاره کرده بود صحبت هایى که او در "ام شــو" درباره صالحى به این 
شــریفى نیا مطرح کرده عجیب نیست اما به هرحال بسیارى از 
مردم چنین سابقه اى از شوخى هاى آن دو با یکدیگر در ذهن 
ندارند و آنها را فراموش کرده اند، بنابراین ممکن است تصور 
کنند که اکبر عبدى درباره شریفى نیا کامًال جدى آن صحبت ها 
را مطرح کرده و تصور دیگرى درباره او پیدا کنند، بنابراین بهتر 
بود این بازیگر شوخ طبع در برنامه زنده اى مانند "ام شو" کمتر با 
صراحت صحبت و با مالحظه بیشترى با شریفى نیا شوخى 

مى کرد.» /2307

«خط باریک قرمز» فیلمى متفاوت از فرزاد خوشدســت اســت که فرهاد اصالنى و هنگامه قاضیانى 
در آن به ایفــاى نقش مــى پردازند. اکران ایــن فیلم بعــد از مدت ها در ســینماهاى کشــور آغاز 

شد.
این مستند با داستانى پربحث و دیدنى از روز دوشنبه در سینماهاى هنر و تجربه اکران خود را آغاز کرده 

است و بازیگران سرشناسى در این مستند به ایفاى نقش پرداختند.
«خط باریک قرمز» یکى از پربحث ترین مستندهاى ساخته شده در سینماى ایران است که سال گذشته 

ساخته شد.
این مستند درباره نوجوانان مجرم است که با همکارى چند مربى بازیگرى تصمیم به اجراى یک نمایش 
مى گیرند تا حرف هاى خود را به گوش مردم برســانند و این بهانه اى شود تا براى مدتى کوتاه از زندان 

خارج شوند اما برخى از این نوجوانان نقشه فرار را مى کشند و...
این مستند با همکارى نوجوانان کانون اصالح و تربیت ساخته شده است و عالوه بر آنها فرهاد اصالنى، 
هنگامه قاضیانى، افشین هاشمى، امیر دژاکام، توماج دانش بهزادى، یاسر خاسب، آرش آبسالن و.... در 

این مستند به ایفاى نقش مى پردازند.
یکى از اتفاقات خوب ساخت فیلم «خط باریک قرمز»  رهایى یک نوجوان از اعدام است./2314

«ارتش سرى» از سینماها ناامید شد

فیلم پربحث «خط باریک قرمز» درباره چیست؟!حد شوخى را نگه نمى دارد
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مسابقه دو تیم استقالل و ســپاهان در مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى (یادواره آزادسازى خرمشهر) 
فصل 99-98 اعالم شد.

مسابقه دو تیم استقالل و سپاهان اصفهان معوقه از مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى (یادواره آزادسازى 
خرمشهر) فصل 99-98 روز دوشــنبه 20 مرداد 1399 ســاعت 20 و 30 دقیقه  در ورزشگاه آزادى برگزار 

مى شود.

لیگ برتر در فصل نوزدهم یکسال تمام طول کشید! مسابقاتى که از 31 مرداد 
1389 آغاز شد باالخره در 30 مرداد امسال به پایان مى رسد. لیگ برترى که به 
دلیل تجهیز ورزشگاه ها با دو ماه تأخیر آغاز شد و سپس ویروس کرونا مهمان 
ناخوانده و منحوس آن شــد تا تیم ها بعد از چهار ماه بالتکلیفى هشت هفته 

پایانى رقابت ها را برگزار کنند.
پایان لیگ نوزدهم براى چهار نماینده ایران در آســیا زمانى براى استراحت 
نیست. استقالل، پرسپولیس، شهرخودرو و سپاهان 24 شهریور باید در لیگ 
قهرمانان آسیا در قطر به میدان بروند. آن هم در حالى که پیش از این رقابت ها 
استقالل با سپاهان، پرسپولیس با برنده بازى نفت مسجدسلیمان و تراکتور 

تبریز در جام حذفى هم مسابقه دارند.
به این ترتیب باید گفت تیم هاى ایرانى در شهریور وارد تونل وحشت در آسیا 
خواهند شد. بازى در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم هایى که از نظر امکاناتى 
و بازیکنان با کیفیت خارجى بسیار برتر از استقالل و پرسپولیس، سپاهان و 
شهر خودرو هستند. در آسیا دیگر نمى توان با بهانه داشتن بازیکن کرونایى از 

حضور در برخى رقابت ها انصراف داد!
از سویى دیگر فصل آینده لیگ برتر قرار است از اواسط مهرماه آغاز شود یعنى 
تیم هاى درگیر در لیگ قهرمانان آسیا شاید کمتر از 15 روز فرصت استراحت 
براى شروع رقابت هاى فصل بعد را داشته باشند. البته این در صورتى است 
که این بازیکنان ملى پوش نباشند و به تیم ملى دعوت نشوند، زیرا تیم ملى 
در مهر و آبان امسال نیز چهار رقابت حساس در مقدماتى جام جهانى دارد و 

بازیکنان ملى پوش این باشگاه ها باید براى تیم ملى هم بازى کنند.
به این ترتیب به نظر مى رســد که بازیکنان ملى پوش و با کیفیت تیم هاى 
مطرح فوتبال ایران باید خود را براى فصلى ســخت و فشــرده آماده کنند 

فصلى که اگر ریکاورى ها و تمرینات بدنسازى براساس 
اصول علمى نباشد ممکن اســت بازیکنان زیادى در آن 

مصدوم شوند.
همه این دشــوارى هاى فوتبالى به عالوه ویروس منحوس کرونا 

باعث مى شود که بدانیم چه روز هاى سختى در انتظار فوتبال باشگاهى 
است. جام حذفى این فصل نیز چهار مسابقه تا پایان دارد. ابتدا مسابقه 
معوقه استقالل و سپاهان باید برگزار شود تا تیم چهارم حاضر در نیمه 

نهایى مشخص شود.
ســپس دو بازى در نیمه نهایى و یک مســابقه در فینال که شــاید 

این مسابقات قبل از 24 شــهریور 99 به پایان برسد. پرسپولیس 
مى خواهد دوباره دبل کند و قهرمان جام حذفى شود. شاگردان 
مجیدى براى کسب این جام و دفاع از اعتبار خود به آب و آتش 
خواهند زد. تراکتور هم مى خواهد یک جــام به هوادارانش 
تقدیم کند. در واقع تنها تیمى که خیلى شانس قهرمانى ندارد 
نفت مسجدسلیمان است؛ با این حال،  نمى توان این تیم را 

دستکم گرفت. فراموش نکنیم در جام حذفى سال هاى 
اخیر تیم هایى از لیگ یک هم به فینال رسیده اند.

به این ترتیب مسابقاتى هیجان انگیز، جذاب و دشوار 
پیش روى تیم هاى محبوب فوتبال ایران است، اما 
تنها افسوس غیبت تماشاگران در ورزشگاه هاست 
که همه امیدواریم ویروس کرونا را شکست بدهیم 
تا دوبــاره روز هاى خوب برگــردد روز هایى که 

تماشاگران در ورزشگاه حضور داشتند.

 تیم هاى اســتقالل و سپاهان روز شــنبه 11 مرداد در 
چارچوب هفته بیســت و هفتم لیگ برتر به مصاف هم 
مى روند. دیدارى سنتى بین دو تیم تهرانى و اصفهانى 
که همواره براى طرفــداران هر دو تیم از حساســیت 
ویــژه اى برخوردار بــوده اما ایــن بار کــه تیم هاى 
صدرجدولى در تالش براى کسب عنوان نایب قهرمانى 

لیگ هستند از حساسیتى بیشتر برخوردار شده است.
احمد جمشیدیان، بازیکن اسبق استقالل و سپاهان در 

گفتگویى، درباره دیدار حساس شنبه آینده این دو تیم 
حرف زد که چند روز پس از آن باید در جام حذفى 

هم به مصاف هم بروند.
دیدار حساس دو تیم استقالل 
و سپاهان را چطور پیش بینى 

مى کنید؟
با توجه به اینکه قهرمانى پرسپولیس مسجل شده 
است و البته از هفته ها قبل هم مسجل بود االن 
این دو باشگاه دنبال سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 

هستند و هدف بعدى شان رسیدن به 
جام حذفى است که اتفاقًا 

آنجا هم یک بازى 
رودررو با یکدیگر 

دارند تا سهمیه 

مستقیم آسیا را بگیرند. ضمن اینکه هر دو تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا هم شرایطى تقریباً شبیه به هم دارند و در 

دور رفت نتایج خوبى نگرفته اند.
 فضاى فعلى را بــراى فرهاد به چه 

صورت مى بینید؟
با وجود فشارهایى که در این مدت بر فرهاد آمده او باید 
در یکى از این ســه جام یک نتیجه خوبى بگیرد تا این 
مربى جوان بتواند روى مربیگرى فصل 
بعدش در استقالل حساب باز کند.

قلعه نویى هم با نتایجى 
که در سپاهان گرفته 
بــراى ایــن دیدار 

شرایط خوبى ندارد.
امیر فصل قبل سپاهان را 
تحویل گرفت و نتیجه بدى 
هم با این تیــم نگرفت ولى 
باید گفت در فصل جارى نسبت 
بــه هزینــه و 

امکاناتى که در اختیار تیمش قرارداده شد او بازنده اصلى 
لیگ برتر است. چون این تیم با بازیکنانى که جذب کرد 
الیق قهرمانى بود ولى پرســپولیس در مسابقات گوى 
قهرمانى را از این تیم ربود و حاال امیر در اندیشه جبران 
این شکست بزرگ در لیگ با کسب سهمیه و رسیدن به 

قهرمانى در جام حذفى است.
 نقطه قوت سپاهان چیست؟

این تیم روى هوا خیلى ســخت گل مى خورد. با وجود 
پیام نیازمند و عناصر دفاعى ســپاهان این تیم سازمان 
دفاعى خوبى دارد. ضمناً این تیم روى ارسال ها خیلى به 
گل رسیده و از این حیث تیم خطرناکى روى شش قدم 

حریفانش است.
استقالل چطور؟

اســتقالل در عمق دفاع ضعف دارد و بیشتر گل هایش 
را از همان نقطه دریافت مى کند. با وجود مصدومیت ها 
و محرومیت هاى بازیکنان، فرهاد مجیدى نتوانســته 

سازمان دفاعى مشــخص و ثابتى داشته باشد براى 
همین از این نقطه آســیب پذیر است. ولى 

در خط هافبک اســتقالل 

خالق تریــن بازیکنــان لیــگ را دارد و در خط حمله 
بازیکنانى بّرنده و گلزن دارد.

بازى را در میانه زمیــن با درگیرى 
هافبک ها پیش بینى مى کنید؟

فکر نمى کنم درگیرانه باشد. اتفاقًا فوتبال زیبایى از آب 
درخواهد آمد. دیدارهاى این دو تیم همواره پرگل بوده 
است. فرهاد که همیشــه گفته دوست دارد تیمش 3-2 
برنده شود تا 0-1 که یعنى عاشق بازى هجومى است و 
قلعه نویى هم با فشارهای ى که این روزها تحمل مى کند 

به هیچ وجه به تساوى فکر نمى کند.

اخیراً شایعه کســر 40 درصد از مطالبات بازیکنان 
پرســپولیس، فضاى خبرى این باشگاه را تحت 

تأثیر قرار داد.
خبرى که منتشر شد، تفســیرى از صحبت هاى 
50 ثانیه اى سیدجالل حســینى در رادیو بود که 
واکنش هاى زیادى را به دنبال داشــت. ماجراى 
این جنجال این بود که باشــگاه پرســپولیس از 
هفت بازیکن خود خواسته تا 40 درصد از قرارداد 
خود را ببخشند اما پرسپولیسى ها خیلى زود چنین 

موضوعى را تکذیب کردند.
 پس از این موضوع، مدیر رسانه اى سرخپوشان با 
تکذیب این خبر توضیح داد: «مهدى رســول پناه 
مدتى قبل با این بازیکنان نشستى داشته و درباره 
این موضوع صحبت کرد. قرار شد آنها هم با درك 
شرایط باشگاه به دلیل وضعیت خاص پرسپولیس 
و پرونده هاى خارجى که داریم، هر کدام 30 درصد 
از آپشن ها و پاداش هاى باقیمانده شان را تخفیف 

بدهند که آنها هم قبول کردند.»
سیدجالل حسینى هم در گفتگویى با اشاره به این 
مسئله عنوان کرد: «متأسفانه در چند ماه گذشته 
بعضى افراد از درون باشــگاه نمى خواســتند این 
مسئله حل شود و مى گفتند شرایط مساعد نیست؛ 
حتى یکى از اعضاى باشگاه گفت بازیکنان بابت 
این طلب 40 درصد تخفیف بدهند که آقاى رسول 

پناه مخالفت کرد. مدیران قبلى هم تالشى براى 
حل این مسئله نکردند اما االن آقاى رسول پناه به 
دنبال حل شدن این مشکل است. ضمن اینکه این 
مسئله مربوط به فصل هاى قبل بوده و اینکه 40 
درصد از قرارداد این فصل کم شود صحت ندارد.»

این در حالى اســت که یکى از معاونان باشــگاه 
پرسپولیس در گفتگویى با تأیید پیشنهاد کسر 40 
درصدى از قرارداد بازیکنان، گفت که «باشــگاه 
پرســپولیس از بازیکنان خواســته تا با آنها کنار 

بیایند».
همچنین مهرداد میناوند، پیشکســوت باشــگاه 
پرســپولیس کــه این روزهــا مجــرى کارگزار 
اسپانسرى سرخ هاست، در این باره در اینستاگرام 
خود نوشــت: «اتفاق عجیب درخواســت کسر 
40 درصدى از پــاداش و طلب چند بازیکنى که از 
ســال هاى قبل طلبکار هســتند که آقاى رسول 
پناه به عنوان دســتخوش قهرمانى به ستاره هاى 
تیم پیشکش کرده است. آیا این عوض خدا قوت 
و پاداش تیم است؟ 40 درصد از پاداش قراردادى 
که بازیکن براى آن عــرق ریخته و جنگیده وجام 
آورده است.این حق است؟ انصاف است؟ معرفت 
است؟ آیا این به معنى چراغ سبز به ستاره ها براى 
ترك تیم نیست؟ الحق که عجب پاداشى دادید به 

قهرمانان ایران!» 

سخنگوى باشگاه ذوب آهن اعالم کرد هیچ برنامه اى 
براى جدایى توافقى دروازه بان لبنانى این تیم وجود ندارد.

احمد جمشــیدى درباره اینکه گفته مى شــود باشگاه 
ذوب آهــن به دنبــال جدایى توافقى بــا مهدى خلیل 
دروازه بان لبنانى این تیم است، گفت: تاکنون چنین بحثى 

در باشگاه ذوب آهن مطرح نشده است و هنوز هیچ برنامه اى 
در این خصوص نداریم. 

وى درباره عملکرد لــوکا بوناچیــچ و نتیجه گیرى ضعیف 
ذوب آهن در هفته هاى اخیر، اظهار کرد: قرار است جلسه اى فنى 

برگزار شود و درباره وضعیت تیم در چهار  هفته پیش رو صحبت و 
تصمیم گیرى شود. اجازه دهید تا زمان برگزارى این جلسه صحبتى در 

در شرایطى که به نظر مى رسید این خصوص نداشته باشم.
شــاگردان جواد نکونام اولین 
باخت نســاجى بــا محمود 
فکرى را بــه این تیم تحمیل 
کنند امــا نســاجى نهایتًا در 
یک بازى فوق العــاده مهیج 
توانســت برنده بازى شود. 
فکرى و شــاگردانش که 
هفته گذشــته استقالل 
را در ورزشــگاه آزادى 
متوقف کرده بودند، 
با پیــروزى مقابل 
نساجى، استقالل را 
تبدیل به جدى ترین 
مدعى نایب قهرمانى 
لیگ کردند. اگر فوالد از بازى تســاوى 
هم مى گرفت، مى توانســت با پیروزى 
در بازى معوقه اش به رده دوم جدول 
برسد اما حاال شاگردان نکونام حتى 
اگر بازى معوقه شــان را هم ببرند، 
باز به علــت تفاضل گل کمتر به 
نسبت استقالل، نمى توانن د به 

رتبه دوم جدول برسد.

قلعه نویى 
بازنده اصلى
 لیگ است

جمشیدیان: 
احمد 

قهرمان شدید، پس باید تخفیف بدهید!

 جدایى خلیل؟ 

ى نبوده است
ل؟ بحث

دیدار بزرگ، 20  مرداد

خ

نات بدنسازى براساس 
ت بازیکنان زیادى در آن 

ى به عالوه ویروس منحوس کرونا 
اى سختى در انتظار فوتبالباشگاهى
تا پایان دارد. ابتدا مسابقه چهار مسابقه
گزار شود تا تیم چهارم حاضر در نیمه 

و یک مســابقه در فینال که شــاید 
9یور 99 به پایان برسد. پرسپولیس 

مان جام حذفى شود. شاگردان 
فاع از اعتبار خود به آب و آتش 
هد یک جــام به هوادارانش
خیلى شانس قهرمانى ندارد
 حال،  نمى توان این تیم را 

در جام حذفى سال هاى 
فینال رسیده اند.

نگیز، جذاب و دشوار 
بال ایران است، اما 
ر ورزشگاه هاست 
 را شکست بدهیم 
ردد روز هایى که 

شتند.
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در شرایطى که به نظر مى رسید 
شــاگردان جواد نکونام اولین 
باخت نســاجى بــا محمود 
فکرى را بــه این تیم تحمیل 
کنند امــا نســاجى نهایتًا در 
یک بازى فوق العــاده مهیج 
توانســت برنده بازى شود. 
و شــاگردانش که  فکرى
هفته گذشــته استقالل

را در ورزشــگاه آزادى 
متوقف کرده بودند، 
با پیــروزى مقابل 
نساجى، استقالل را 
تبدیل به جدى ترین 
قهرمانى مدعى نایب
از بازىتســاوى لیگکردند. اگر فوالد

هم مى گرفت، مى توانســت با پیروزى 
در بازى معوقه اش به رده دوم جدول 
برسد اما حاال شاگردان نکونام حتى

اگر بازى معوقه شــان را هم ببرند، 
باز به علــت تفاضل گلکمتر به 
نسبت استقالل، نمى توانن د به 

رتبه دوم جدول برسد.

 لیگ است

تونل وحشت آسیا در راه است

خدمت بزرگ 
محمود به
 آبى ها

ـگ را دارد و در خط حملهه

ه زمیــن با درگیرى
 بینى مى کنید؟

اتفاقًا فوتبال زیبایى از آبب
دو تیم همواره پرگل بودهه
2ه دوست دارد تیمش33-2
شق بازى هجومى است وو
 این روزها تحمل مىکندد

ى کند.

ى 
ى
ت

ن:: 

ت

مسئوالن باشگاه استقالل در انتظار صدور کارت 
بازى داریوش شجاعیان هستند.

 باشــگاه اســتقالل از چند هفته قبــل خواهان 
بازگشــت نام داریوش شــجاعیان به لیست این 
تیم براى ادامه مسابقات بود و حاال با آمدن جواب 
استعالم از فیفا سازمان لیگ باید این کار را انجام

 بدهد.
با توجه به تعطیالت بلند مدت کرونایى در فوتبال 
ایران ســازمان لیگ زیر بار بازگرداندن شجاعیان 
به لیست استقاللى ها نمى رفت و به همین خاطر 
آنها از فدراسیون جهانى فوتبال استعالم گرفتند که 
ظاهرا فیفا این مساله را بالمانع دانسته است. از این 
رو هیات رییسه سازمان لیگ باید این موضوع را به 
کمیته نقل و انتقاالت ابالغ کند و نام شجاعیان به 

لیست وارد شود.
ســعید رمضانــى، سرپرســت اســتقالل در این 
خصوص گفــت: «نامه اى که فیفا ارســال کرده 
بسیار امیدوار کننده اســت. قرار شده هیات رییسه 
ســازمان لیگ در این باره چهارشــنبه تشــکیل 
جلســه بدهدو به نظر مى رســد این مســاله روز 
چهارشنبه حل شود و مجوز بازى شجاعیان صادر 

شود. 
در این شرایط اســتقاللى ها امیدوارند کارت بازى 
شجاعیان فردا صادر شــود و این بازیکن بتواند از 
مصاف با سپاهان براى تیم شــان به میدان برود. 
اتفاقى که بعد از چند ماه خبر خوبى براى هواداران 

استقالل و شجاعیان خواهد بود.

شجاعیان
 مجوز بازى مى گیرد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302016000102 تاریــخ: 1399/03/10 برابــر راى شــماره 
139860302016000812 مــورخ 98/12/12 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى وحید دادخواه فرزند عباس بشماره شناسنامه 
157 به شماره ملى 5499439389 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 916/17 
مترمربع پالك 2736 فرعى از یک اصلى واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان خریدارى از 
مالک رسمى آقاى حاجى آقا شیرازى تهرانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 99/5/8 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 99/5/23 م الف:  925080 ســید محمدحسن 

مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/5/113
حصروراثت

 محمد اکرمى  داراى شناسنامه شماره 2937 به شرح دادخواست به کالسه 9900675 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا اکرمى  
بشناســنامه 49 در تاریخ 98/12/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. گوهر جوادى ازوارچه  ش ش 4 مادر متوفى فرزند رضا 
، 2. محمد اکرمى فرزند رضا  ش ش 1090362341 فرزند متوفى  ، 3. علیرضا اکرمى فرزند 
رضا  ش ش 1428 فرزند متوفى  ، 4. مهرى اکرمى فرزند رضا  ش ش 5499435170 فرزند 
متوفى  ، 5. خدیجه دادخواه تهرانى فرزند یداله به شماره ملى 5499689180 همسر متوفى 
، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

925721/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/118
حصروراثت 

محمد اســدى  داراى شناسنامه شــماره 1091322181 به شــرح دادخواست به کالسه 

9900598 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد مهدى اسدى  بشناسنامه 10900774486 در تاریخ 98/12/21 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اقدس 
اسدى  جاجائى ش ش 1091532801 ، 2. لیال اسدى  ش ش 1091237263 ، 3. محدثه 
اسدى  جاجائى ش ش 1090276486 ، 4. محمد اسدى  ش ش 1091322181 ، 5. بتول 
اسدى  جاجائى ش ش 440 ، 6. طاهره اســدى  جاجائى ش ش 1091521638 ، 7. مریم 
اسدى  جاجائى ش ش 1091139024 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 925724/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/119
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001483 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/04 نظر به 
اینکه سند مالکیت ششــدانگ یکباب آپارتمان پالك ثبتى شماره: 8965 فرعى از 
118- اصلى بخش یک که در دفتر 560 صفحه 235 بنام دلشاد عسکرى کوچى ثبت 

و سند صادر و تسلیم گردیده که بموجب سند شماره 202208- 94/12/6 دفترخانه 
شماره سه شهرضا در رهن بانک مسکن میباشد. اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 13992170200806698- 99/4/30 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 95008- 99/4/30 به گواهى دفترخانه 
شماره سه شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 925820 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/5/120

معاون بهداشــت وزیر بهداشــت در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به ســئوالى درباره آخرین تصمیم ها براى 
چگونگى برگزارى مراســم عرفه، اعیاد قربان و غدیر 
و عزادارى هاى محرم و صفر گفــت: در این زمینه با 
صاحبنظران جلســه داریم تا عالوه بر احترام به شعائر 
دین و ســنت ها، ســالمتى مردم را هم کامًال مورد 

توجه قرار دهیم.
دکتر علیرضا رئیسى افزود: در مورد مراسم روز عرفه، 
اعیاد قربان و غدیر و مراسم محرم و صفر پروتکل ها 
دارد آماده مى شــود. چندین نظر وجود دارد. قطعًا اگر 
مراسمى هم برگزار شود اصًال و به هیچ وجه به شکل 

قبل نخواهد بود و کامًال محدود خواهد بود.
معاون بهداشت وزارت بهداشــت ادامه داد: بعضى ها از 
باشــکوه برگزار کردن صحبت مى کنند، باشکوه برگزار 
کردن فقط به این معنا نیســت که جمعیت زیاد باشــد، 
مــى تواند تعابیــر و معانى دیگرى هم داشــته باشــد.

 مى تواند هر خانه یک حسینیه باشد و همه افراد مى توانند 
در خانه باشند و آن مراسم را در خانه برگزار کنند. وى تأکید 
کرد: نظر قاطع وزارت بهداشــت این است که برگزارى 
مراســم پر جمعیت در محرم ممنوع باشــد، به ویژه در 
محیط هاى سربسته که قاطعانه و محکم با آن مخالفت 

مى کنیم./2315

رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیرو هاى مسلح با 
بیان اینکه در اصل خدمت سربازى و مدت زمان آن تغییرى 
نداشته است، گفت: خوشبختانه با شیوع کرونا هیچیک از 

فرایند هاى خدمت وظیفه عمومى به تعویق نیافتاده است.
امیر دریادار دوم غالمرضا رحیمى پور، رئیس اداره سرمایه 
انسانى سرباز ســتاد کل نیرو هاى مسلح درباره اعالم نظر 
وزارت بهداشت مبنى بر اینکه در پاییز با موج گسترده اى 
از همزمانى بیمــارى کرونا و آنفلوآنزا مواجه هســتیم، آیا 
برنامه اى براى آن ایام براى اعزام مشموالن و سربازان در 
حال خدمت پیش بینى شده است، گفت: در مراکز نظامى 
همواره پروتکل هاى بهداشتى رعایت مى شود و تجهیزات 

ما بهتر است و مراکز ما نیز مجهز هســتند، براى شرایط 
بحرانى تر نیز آمادگى داریم و جاى نگرانى نیست. دارو نیز به 
میزان کافى در اختیار داریم و میزان فراگیرى و شیوع بیمارى 
تاکنون در مراکز ما بسیار کم بوده است و ما مشکلى خاص 

و نگرانى براى دو تا سه ماهه آینده نداریم.
رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز ستاد کل نیرو هاى مسلح 
درباره مشموالنى که از اعزام به خدمت خوددارى کرده و 
در این ایام غیبت مى کنند، خاطرنشان کرد: امنیت مقوله اى 
نیســت که بتوان آن را با اینگونه موضوعــات به تعویق 
انداخت. با مشــموالنى که غیبت مى کنند، قطعًا برخورد 

مى شود.

مخالفت وزارت بهداشت با 
مراسم پرجمعیت در محرم

تغییرى در مدت خدمت 
سربازى ایجاد نشده

مبادله پول نقد در اردبیل 
ممنوع شد

   ایسـنا | اسـتاندار اردبیـل بـا تأکیـد بـر رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى گفت: هرگونه انتقال و مبادله 
پول نقد در اسـتان اردبیل ممنوع است تا با این کار از 
شـیوع ویروس کرونا جلوگیرى شـود. اکبر بهنامجو 
اظهار کرد: تمام مبادالت نقدى باید از طریق سیستم 
بانکى و نظام الکترونیک انجام شـود تا با این شـیوه 
از مبادله پـول نقد جلوگیرى شـده و سـالمت مردم 

حفظ شود.

خبرنگار همدانى
 درگذشت

   ایسنا | مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان از 
فوت خبرنگار جوان همدانى بر اثر ابتال به بیمارى کرونا 
خبر داد. مهـرداد حمزه اظهـار کرد: «مهدى کاشـى»، 
خبرنگار روزنامه «سپهر غرب» صبح روز دوشنبه 6 مرداد 
ماه بر اثر ابتال به بیمارى کرونا درگذشت. وى یادآور شد: 
مهدى کاشى چند روز گذشته در بیمارستان بسترى و در 
حال مبارزه با این بیمارى بود که متأسفانه دارفانى را وداع 

گفت./2316

ماجراى شربت درمان کرونا 
   فارس | عضو کمیته علمى سـتاد ملـى مبارزه با 
کرونا در واکنش به سـاخت شـربت درمـان کرونا در 
مازنـدران گفت: به زودى شـاهد تعداد زیـادى از این 
شـایعات و افراد سـودجو خواهیم بود که از استیصال 
مردم سوء اسـتفاده مى کنند. اگر درمانى کشف شود، 
این درمـان ابتدا در کمیته کشـورى درمـان مطرح و 
صحت آن تأیید شـده و پـس از درج در پروتکل براى 
درمان اسـتفاده مى شـود. مینو محـرز افـزود: تأکید 
مى کنم که درمانى براى کوویـد-19 تا به این لحظه 
وجود ندارد و مردم از توجه به شایعات خوددارى کنند. 
همچنین داروهاى گیاهى و سنتى نیز هیچ تأثیرى بر 

روند درمان این بیمارى ندارند./2317

حرکت پرشتاب قرمز
  مهر | محمدرضا قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
استان قم گفت: متأسفانه شمار بیماران کرونایى در استان 
قم روزانه در حال افزایش است و با شتاب به وضعیت قرمز 

و اعمال محدودیت ها نزدیک مى شویم./2318

روى موج کووید-19

همه انسان ها فکر مى کنند حوادث بد فقط براى دیگران 
رخ مى دهد، کرونا که آمد بسیارى بى توجه به هشدارهاى 
بهداشتى زندگى عادى خود را ادامه مى دادند و برایشان 
اهمیتى نداشت که هر روز چه بسیار انسان هایى جانشان 
با همین بى تفاوتى ها از دست مى رود. حتى تصور گرفتن 
این بیمارى واگیردار براى برخى افراد خنده دار بود و همه 
جا با بى خیالى عنوان مى کردنــد ما خودمان کروناییم و 

اصًال چنین بیمارى وجود ندارد.
«بهروز» داســتان ما نیز جز همین افراد بود، پسرى 30 
ســاله که قبول آلودگى و بیمارى از طریق یک ویروس 
میکروسکوپى برایش سخت و درك نکردنى بود، به نیروى 
جوانى اش مى نازید و حتــى روزى فکر نمى کرد آنچنان 
ضرب شستى از همین موجود میکروسکوپى بخورد که تا 

عمر دارد عوارض آن در وجودش ریشه کند.
او در یکى از بیمارستان هاى مرکز مازندران، بسترى بود، 
کارش مسافرکشى بود، اما اکنون در خانه دوران قرنطینه 
را پشت سر مى گذارد و مى گوید حالم خوب است. مى خندد 
و مى گوید «دیگر رفتار گذشته را تکرار نمى کنم»، وى که 
حاال توانسته پس از پشت سر گذاشتن دوره اوج بیمارى 
تا مقدار زیادى سالمت خود را بازیابد، با ظاهرى سالم و 
یک ماســک روى صورت، از قصه درگیرى اش با کرونا 

برایمان مى گوید.
بهروز اینگونه آغاز مى کند که، خودم هم نمى دانم چه شد 
که کارم به اینجا رسید، شغلم رانندگى است و با افراد زیادى 
روزانه سر و کار داریم و با شیوع کرونا همه زندگى ها تغییر 
کرد اما من کرونا را باور نداشتم و یا حتى آن را مانند یک 
سرماخوردگى ساده مى دانستم. استفاده از ماسک و مواد 
ضدعفونى کننده برایم بى معنى بود چرا که ســال ها به 
بدنسازى رفته بودم و بدن خود را بسیار قوى مى دانستم اما 
حدود دو هفته پیش بود که از محل کار به خانه آمدم، حال 
درستى نداشتم، نیمه هاى شب تب شدیدى به سراغم آمد 

در تمام بدنم احساس کوفتگى و درد داشتم.
بهروز که این روزها، احساس ســبکى مى کند مى گوید: 
به دکتر مراجعه کردم و پزشک داروى ضد تب و مسکن 
تجویز کرد و کمتر از یک هفته با همین شرایط و کمى دل 
درد سر کردم، در این مدت سه آزمایش دادم و چندبارى بار 
هم از سُرم استفاده کردم تا اینکه تبم قطع شد، هنوز فکر 

مى کردم سرماخوردگى یا آنفلوآنزاست.
وى ادامه مى دهد، با فروکش کــردن تب، تنگى نفس 
به سراغم آمد و با این شرایط دوباره براى چندمین بار به 
پزشــک مراجعه کردم و با یک آزمایش دیگر اعالم شد 
که آزمایش عفونت من مثبت اســت، در سى تى اسکن 

نیز معلوم شــد ریه هاى من درگیر شــده اســت و هردو 
عفونت دارد.

این بیمار، مى گویــد در ابتدا باورش برایم ســخت بود، 
من کرونا مثبت شــده بودم، آن هم از نوع حاد و باید در 
بیمارستانى که براى بیماران کرونایى در نظر گرفته بودند 
بسترى مى شدم، در روزهاى اولیه بسترى، خشکى گلو 
و تشــنگى مفرط، لحظه اى رهایم نمى کرد، هیچ میلى 
به خوردن غذا نداشــتم، تب باال و خشــکى گلو حتى در 
نیمه هاى شب باعث مى شد از خواب بیدار شوم و مجبور 
مى شدم مقدار زیادى آب بنوشم، لحظاتى مرگ را جلوى 

چشمانم مى دیدم.
وى اشاره مى کند که، درد کلیه ها، پهلو، کمر و تکرر  ادرار 
از دیگر عوارض این بیمارى است که بعد از هفته اول به 
سراغم آمد، بعد از آن هم مشــکالت گوارشى مانند نفخ 
معده، تهوع و اسهال که اشــتهایم را به صفر رسانده بود، 
انگار این بیمارى از سر انسان وارد و بعد از طى طریق در 

اندام هاى داخلى بدن، از دستگاه گوارش خارج مى شود.
این جوان تصریح مى کند که، این بیمارى جدى اســت و 
با هیچکس شــوخى ندارد، مردم فکر نکنند کرونا براى 
دیگران است چون تا زمانى که جدى گرفته نشود، رعایت 
مردم هم کمتر است پس آن را جدى بگیرند و رعایت کنند.

تجربه یک جوان ورزشکار از ابتالیش به کرونا

2 شرکت بزرگ داروسازى «مدرنا» (Moderna) مرگ را جلوى چشمانم دیدم
و «فایــزر» (Pfizer) کــه در حــال توســعه 
پیشرفته ترین واکسن کرونا ویروس هستند، وارد 
مرحله محورى مطالعه خود شده و سومین مرحله 
آزمایش فاز بالینى این واکسن را روى 30 هزار نفر 

آغاز کردند.
ارزیابى محققان این شــرکت ها، آزمایش واکسن 
روى 30 هزار نفر در آزمایشــات جداگانه است که 
نتیجه این آزمایــش مرحله آخر، بــه طور قطعى 
تعیین خواهد کرد که این واکسن ها بدن را در برابر 

کووید-19 محافظت مى کند یا خیر؟
این به این معناســت که هر کدام از شــرکت ها به 
صورت مجزا واکسن را روى 30 هزار نفر آزمایش 

خواهند کرد.
سن این افراد که واکسن شرکت «فایزر» را دریافت 
مى کنند، بین 18 تا 85 ســال بوده و از 120 نقطه 
جهان همچون 39 ایالت آمریکا انتخاب شــده اند. 
«فایزر» در نظر دارد تا انتهاى سال 2020 میالدى، 
تا صد میلیون دوز از واکسن را تولید کند و این میزان 
را تا اواخر سال 2021 میالدى به 1/3 میلیارد دوز 

برساند. واکسن ساخت شرکت «فایزر» که به طور 
مشترك با همکارى شرکت داروسازى آلمانى «بایو 
ان تک» ساخته شده، بر اساس ماده ژنتیکى موسوم 
به «آر ان اِى پیام رسان» (mRNA) تولید شده 
که دستورالعمل هاى الزم براى ساخت پروتئین ها را 
در اختیار سلول ها قرار مى دهد. با تزریق یک «آر ان 
اِى پیام رسان» مخصوص طراحى شده به بدن، این 
واکسن به طور بالقوه مى تواند به سلول ها بگوید که 
چگونه بدون بیمار کردن فرد، پروتئین مخصوص 

کروناویروس را ایجاد کنند.
شرکت «مدرنا» واکسن خود را با همکارى مؤسسه 
ملى آلرژى و بیمارى هاى واگیردار آمریکا توســعه 
داده است. این شرکت نیز اعالم کرد که قصد دارد از 
سال آتى، هر سال بین 500 میلیون تا یک میلیارد 

دوز از واکسن را تحویل جهانیان دهد.
در راســتاى نتایج موفقیــت آمیز واکســن این 
شــرکت، اخیراً اداره تحقیقات و توســعه زیست 
پزشکى(BARDA) آمریکا، 472 میلیون دالر 
به «مدرنا» بودجه اعطا کرد تــا تالش خود براى 

توسعه واکسن کووید-19 را ادامه دهد.

گوگل در بحبوحه مهارناپذیرى شیوع ویروس کرونا، 
یک بار دیگر بازگشایى دفاتر خود در بسیارى از نقاط 
آمریکا را به تأخیر انداخت و بــه کارمندانش اجازه 
خواهد داد تا ژوئیه ســال 2021 از خانه وظایفشان 

را انجام دهند.
این شــرکت پیش از ایــن اعالم کــرده بود که 
کارمندانش مى توانند تا پایان امسال در خانه بمانند. 
«سوندار پیچاى»، مدیرعامل گوگل در ایمیلى که به 
کارمندان شرکت ارسال شــد، اعالم کرد این تغییر 
براى کمک به آنها به منظور امکان برنامه ریزى از 
قبل انجام شده و در سراسر جهان اعمال خواهد شد.

پیچاى در این ایمیل نوشت: بســیارى از مدارس 
اعالم کرده اند که در زمان شــروع سال آموزشى 
جدید گشایش نخواهند یافت و والدین را با دورنماى 

مدیریت تحصیل فرزندانشــان در خانه و همزمان 
انجام وظایف کاریشان روبه رو کرده اند. امیدوارم این 
تغییر انعطاف پذیرى که شما براى متوازن کردن کار 
و رسیدگى به فرزندان و عزیزانتان در 12 ماه آینده 

نیاز داشتید را فراهم کند.
با افزایش مــوارد ابتال به کووید- 19، بســیارى از 
شــرکت هاى آمریکایى در طرح هــاى خود براى 
بازگشایى دفاترشان بازبینى مى کنند. گوگل یکى 
از این شــرکت هاى بزرگ اســت که از زمان آغاز 
شــیوع ویروس کرونا در مارس، کارمندانش را به 
خانه فرستاد. سایر شرکت هاى فناورى بزرگ شامل 
فیســبوك و آمازون هم اعالم کرده اند کارمندان 
دفترى مى تواند حداقل تا ابتداى ســال 2021 در 

خانه بمانند.

آغاز بزرگ ترین و آخرین مرحله آزمایش
 واکسن کرونا 

دورکارى کارمندان گوگل یکسال دیگر تمدید شد

ویروس کرونا مرد 62 ســاله اى را قاتل همسرش 
کرد. این مرد در لندن همسرش را به خاطر اینکه به 

ویروس کرونا مبتال شده بود به قتل رساند.
از قرار معلوم، این مرد بى رحم که از ویروس کرونا 
به شدت ترسیده بود پس از اینکه فهمید همسرش 
کرونایى شــده بدون توجه به التماس هاى زن 56 
ساله او را در حالى که هنوز زنده بود پس از ضرب و 

شتم فراوان با شمشیر کشت. نتایج پزشکى قانونى 
نشان داد که قربانى به علت بریده شدن گلویش با 
شمشیر جانش را از دست داده و معاینات اولیه ضرب 

و شتم وحشیانه قبل از مرگ را تأیید کرده است.
پس از دســتگیرى متهم و اعتراف به قتل مجرم و 
پرونده اش به دادگاه لندن منتقل شــد تا رسیدگى 

به آن آغاز شود.

مردى بخاطر کرونا سر زنش را با شمشیر برید!
فقدان مدارك

ســند کمپانى خودرو ســوارى پژو 
405 جى ال ایکــس تیپ i 8 .1 مدل 
1388 بنزینــى به شــماره موتور 
12488089096 و شــماره شاسى 
NAAM 01 CA 19 K 870058 به 
شماره پالك 24 – 176 ى 28 متعلق 
به هوشنگ شجاعى اسعدیه به شماره 
ملــى 1840907444 فرزند عزیز 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

محققان آلمانى موفق به تربیت سگ هاى آموزش دیده شده اند تا آنها بتوانند با بو کشیدن 
نمونه هاى گرفته شده از بزاق افراد، اشخاص مبتال به کرونا را از اشخاص عادى متمایز 
کنند. ســگ ها قدرت بویایى بى نظیرى دارند و لذا از آنها براى کشف مواد مخدر به طور 

گسترده استفاده مى شود. تعلیم سگ ها براى شناسایى ویروس کرونا موجب شده تا این 
حیوانات بتوانند با دقت 94 درصد این ویروس را از نمونه هاى جمع آورى شده تشخیص 

دهند.
قبل از این از قدرت بویایى سگ ها براى تشخیص بیمارى هایى همچون سرطان، ماالریا و 
کشف مواد منفجره هم استفاده شده بود. به منظور تعلیم سگ ها بدین منظور آنها در اتاقى 
قرار گرفته و نمونه هاى عادى و کرونایى بزاق در برابرشان قرار گرفت. امید مى رود در آینده 
سگ ها به چنان توانایى دســت یابند که بتوانند با بو کشیدن افراد در مکان هاى عمومى 
اشخاص مبتال به کرونا را شناسایى کنند.پژوهشگران دانشگاه هانوفر تا به حال هشت 
سگ را بدین منظور تربیت کرده اند و براى تربیت آنها یک هفته وقت صرف کرده اند. براى 
افزایش دقت این سگ ها و ارتقاى قدرت تشخیص آنها از 1012 نمونه استفاده شده است. 
الزم به ذکر است که بر اساس بررسى هاى قبلى احتمال انتقال ویروس کرونا به سگ ها و 

تبدیل آنها به موجودات ناقل این ویروس بسیار اندك است.

سگ ها براى تشخیص کرونا تعلیم مى بینند
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رئیس دانشکده علوم پزشــکى آبادان گفت: بهترین راه پیشگیرى از ابتال به 
کرونا از طریق مصرف مواد غذایى، پرهیز از مصرف غذا به ویژه غذاى سرد در 

محیط خارج از منزل است.
دکتر شکرا... سلمان زاده در گفتگویى با اشاره به راه هاى انتقال ویروس کرونا 
از طریق مواد غذایى و راه هاى پیشــگیرى از آن، اظهار کرد: کروناویروس از 
طریق غذاهاى پخته شده و گرم منتقل نمى شــود اما احتمال انتقال کرونا از 
طریق برخورد دست آلوده به غذاهاى خام و سرد مانند ساالد یا ساندویچ سرد 

وجود دارد.
وى افزود: بهترین راه پیشگیرى از ابتال به کرونا از طریق مصرف مواد غذایى، 
پرهیز از مصرف غذا به ویژه غذاى سرد در محیط خارج از منزل است. مواد اولیه 
غذا نیز که از بیرون تهیه مى شوند باید به خوبى ضدعفونى شوند. با رعایت این 

نکات، ویروس از طریق غذا منتقل نمى شود.
ســلمان زاده با بیان اینکه ویروس کرونا به میزبان زنده نیاز دارد تا رشد کند، 
تصریح کرد: در صورت آلوده بودن افرادى که با تهیه و توزیع مواد غذایى سر و 
کار دارند، امکان انتقال این ویروس به مواد غذایى و مصرف کنندگان بعدى 

وجود دارد.
رئیس دانشکده علوم پزشکى آبادان گفت: همچنان بر شستشوى دست ها 
با آب و صابون تأکید مى شود و حتماً قبل از تماس با غذاى پخته و یا آماده و 
پیش از اقدام به غذا خوردن، پس از دست زدن به مواد غذایى خام و هنگام 

آماده کردن مواد غذایى خام، باید دست ها با آب و صابون شسته شوند.

بررســى هایى که در مورد اثرات وجود آهن زیاد در بدن انسان 
صورت گرفته نشــان مى دهد که بین وجود آهن زیاد در بدن و 

کاهش عمر انسان رابطه مســتقیم وجود دارد و تنها افرادى باید 
قرص هاى آهن مصرف کنند که از این نظر با کمبود جدى مواجه 

هستند.
بررسى یادشده حاکى است که وجود آهن زیاد در بدن افراد موجب 
ایجاد بیمارى هاى خاصى در بدن انسان مى شود. این بررسى براى 
اولین بار از طریق تحقیق در مورد داده هاى ژنتیکى 48972 انسان 

صورت گرفته است.
این تحقیق که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد انجام شده، 
حاکى است مصرف قرص هاى مکمل آهن توسط افراد نیز باید با 
دقت و زیر نظر پزشک متخصص انجام شود تا از تجمع این ماده 
در بدن افراد جلوگیرى شود. در غیر این صورت مشکالتى مانند 

کم خونى و نارسایى قلبى در این بیماران برطرف نمى شود.

نوشــابه یکى از نوشــیدنى هاى صنعتى محسوب 
مى شود که طرفداران زیادى در جهان دارد. مصرف 
مدام نوشابه به علت داشــتن کافئین و قند مى تواند 
وابســتگى ایجاد کنــد، بعضى از تحقیقات نشــان 
مى دهند که قند موجود در نوشــابه اعتیادآور نیست، 
اما در مقابل بعضى تحقیقات رابطه این دو را به خوبى 
نشــان مى دهند. افرادى که نوشابه را در وعده هاى 
زیاد مصرف مى کنند ممکن است به سختى بتوانند 

آن را ترك کنند.
متأسفانه مصرف نوشابه در بین ایرانیان بسیار رایج شده 
است. با توجه به اینکه مصرف نوشابه در میان کودکان 

هم عادى شده است، باید بدانید که نوشابه دشمن کلیه 
کودکان است.

چرا نوشابه مضر است؟
-نوشیدنى هاى کافئین دار، ویتامین ها و مواد معدنى بدن 
را مى سوزاند و دندان را پوسیده مى کند و خطر ابتال به 

پوکى استخوان را تا چهار برابر بیشتر مى کند.
-قند نوشــابه براى بیماران مبتال به دیابت از ســایر 

کربوهیدرات ها خطرناك تر است.
-کافئین موجود در نوشابه باعث ایجاد اضطراب، فشار 
خون باال، ضربان قلب نامنظــم و در نهایت باال رفتن 

کلسترول خون مى شود.

-نوشابه باعث خشکى بدن مى شود. وقتى سلول هاى 
بدن خشک مى شوند به ســختى مواد مغذى را جذب 
مى کنند و براى بدن دشــوار اســت که مواد زائد را از 

بین ببرد.
-نوشابه باعث سرطان مى شود. رنگ قهوه اى موجود در 
نوشابه فرایندى شیمیایى است و چون مواد موجود زیر 
فشار باال و دماى زیاد شکل مى گیرند باعث سرطان ریه، 

کبد و خون مى شود.
-نوشــابه خطــر ابتال بــه چاقــى را زیــاد مى کند. 
نوشیدنى هاى قندى احتمال چاقى را 60 درصد افزایش 

مى دهند.

-خطر ابتال به کبد چرب را بیشــتر مى کند. نوشــابه و 
نوشــیدنى هاى شــیرین به بیمارى کبد چرب مرتبط 

مى شود.
-فشار خون را باال مى برد. فشــار خون باال از عوارض 
نوشیدن نوشابه است، چون نوشابه شامل مقدار زیادى 
سدیم است که سطح فشــار خون را افزایش مى دهد. 

در یک قوطى نوشابه، 75 میلى گرم سدیم وجود دارد.
-نوشابه هضم غذا را با مشکل مواجه مى کند. تقریباً همه 
مواد موجود در نوشابه مضر است. مصرف نوشابه همراه 
غذا اصًال درست نیست، بعد از غذا هاى چرب اگر نوشابه 
مصرف کنید باعث رقیق شــدن اســید هاى گوارشى 

مى شود و هضم غذا را با مشکل رو به رو مى کند.
بهترین جایگزین براى نوشابه چیست؟

مصرف آب، شــربت هاى طبیعــى، دوغ، چاى هاى 
گیاهى یا میوه اى، نوشیدنى هاى سنتى شیرین شده 
با کمى عســل، آبمیوه هاى طبیعى و شیر از بهترین 
نمونه هاى جایگزین براى مصرف نوشــابه محسوب 

مى شوند.
جالب است بدانید محققان ثابت کردند که ناخن بعد از 
72 ساعت ماندن در نوشابه، به طور کامل حل مى شود؛ 
حاال فکر مى کنید نوشابه بعد از گذشت 72 ساعت با بدن 

شما چه مى کند؟

کروناویروس همچنان در ایران و سایر کشورهاى دنیا جوالن مى دهد و قصد خروج هم ندارد. در این بین بسیارى 
از افراد به این بیمارى دچار شده یا متأسفانه جان خود را از دست داده اند. تا پیش از این بیشتر تأکید مى شد که افراد 
مســن و داراى بیمارى زمینه اى (مثل دیابت، بیمارى قلبى و عروقى و یا بیمارى تنفسى) مستعد گرفتار شدن به 
این بیمارى هستند اما امروزه این باور تا حدى جرح و تعدیل شده است. طبق برخى مشاهدات، بعضى از اعضاى 
خانواده که جوان بوده و هیچ بیمارى زمینه اى هم نداشتند مبتال به کرونا شده و حتى کارشان به دستگاه تنفسى 

هم کشیده شده است. 
اگر چنین است، شاید باید این پرسش را مطرح کنیم که اصلى ترین عامل ابتالى سخت یک فرد به کرونا چیست؟ 
آیا به جز چاقى، سن باال و بیمارى زمینه اى شاخص دیگرى هم مطرح است؟ در این مدت نظرات بسیارى توسط 
پزشکان و متخصصان در این رابطه مطرح شده است. برخى از گروه خونى صحبت کردند. این دسته، گروه خونى 
A را بیشتر در معرض خطر دانسته و افرادى با گروه خونى O را کمتر در معرض مرگ و میر بر اثر کرونا دانستند. 

عامل دیگرى که از نظر برخى از متخصصین علت اصلى ابتالى سخت یک نفر به کرونا است، ژنتیک است. هنوز 
کارهاى زیادى روى این موضوع انجام نشده است. اما یک گروه تحقیقاتى با آزمایش روى مبتالیان کرونا و تطبیق 

اطالعاتشان با مبتالیان به سارس، سعى کردند به نتایج مشخصى در این زمینه برسند.
بر اســاس چند مقاله علمى، یک ژن مهم یعنى HLA مى تواند نقش بســیار زیادى در شــدت ابتال به کرونا 
داشته باشد. HLA به بدن مى گوید که چگونه پروتئین هاى خاصى را که سیستم ایمنى بدن براى تشخیص 
میکروب هاى مزاحم استفاده مى کند، بسازد. این ژنوم سپس سیستم دفاعى بدن را وا مى دارد که این میکروب ها 
را به عنوان اهداف مشخص شده شناسایى کرده و آنها را بکشند.  طبق بررسى کلى دانشمندان، ساختار DNA و 
ژنتیک انسان ها مى تواند در میزان ابتالیشان به کرونا مؤثر باشد و برخى افراد که داراى ساخت ژنى خاصى باشند 
شاید هرگز به این بیمارى دچار نشوند چرا که ژن ها به سرعت به تشخیص ویروس کمک کرده و قبل از ورود به 

ریه مبتال، سیستم دفاعى بدن را از ویروس پاك مى کند. با این حال، نباید فراموش 
کرد که گستره وسیع علم ژنتیک و تغییرات دائمى کووید- 19 باعث شده 

هنوزارتباط مستقیمى بین کرونا و ژنتیک پیدا نشود و به جز 
انتشار چند مقاله در ژورنال هاى علمى، اثر برجسته دیگرى 

ارائه نشود.

چگونه مى توان اعتیاد به نوشابه  را ترك کرد؟
نوشــابه یکى از نوشــیدنى هاى صنعتى
مى شود که طرفداران زیادى در جهان دا
مدام نوشابه به علت داشــتن کافئینو قن
وابســتگى ایجاد کنــد، بعضى از تحقیقا
مى دهند که قند موجود در نوشــابه اعتیاد
ااااااااااما در مقابل بعضى تحقیقات رابطه این دو
نشــان مى دهند. افرادى که نوشابه را در
ززززززززززززززززززززییییییاد مصرفمى کنند ممکن است به سخ

آن را ترك کنند.
متأسفانه مصرف نوشابه در بین ایرانیان بسی
است. با توجه به اینکه مصرف نوشابه در میا

ى ى ر ى ر و ر ؤ رو ن ن ز و ى ن
هبهههبهبههههبههبهبهبهبهههبهبه به شاید هرگز به این بیمارى دچار نشوند چرا که ژن ها به سرعت به تشخیص ویروس کمک کرده و قبل از ورود

ریه مبتال، سیستم دفاعى بدن را از ویروس پاك مى کند. با این حال، نباید فراموش 
9کرد که گستره وسیع علم ژنتیک و تغییرات دائمى کووید- 19 باعث شده 

هنوزارتباط مستقیمى بین کرونا و ژنتیک پیدا نشود و به جز 
انتشار چند مقاله در ژورنال هاى علمى، اثر برجسته دیگرى

ارائه نشود.

آلزایمر از بیمارى هایى اســت که در این دنیاى 
ماشینى و پر از دود و آلودگى، به کابوس هر فردى 

تبدیل شده است.
هرگونه فراموشى را نمى توان آلزایمر یا نشانه اى 
از آلزایمر در نظر گرفــت. اگر گاهى فراموش مى 
کنید کلید را کجا گذاشته اید شماره تلفنى را یادتان 
نمى آید یا وارد اتاق مى شوید اما یادتان نمى آید 
براى چه کارى به اتاق رفته اید، نباید تصور کنید که 
در معرض بیمارى آلزایمر هستید. عوامل متعددى 
وجود دارد که سبب مشــغول شدن ذهن انسان و 
فراموشــى هاى کوتاه مدت مى شوند. آلزایمر اما 

نشانه هایى دارد که نباید از آنها غافل شوید. 
دکتر مریم نوروزیان، متخصص بیمارى هاى مغز 
و اعصاب و مؤسس اولین کلینیک آلزایمر در ایران 
درباره نشانه هاى بیمارى آلزایمر مى گوید: بیمارى 
آلزایمر به چند مرحله تقســیم مى شود که این 
مراحل را مى توان در همه افراد مبتال مشاهده کرد. 
مرحله اول MCI است که مرحله اختالل خفیف 
شناختى اســت که در این مرحله هنوز بیمارى 
شروع نشده است و شاید کسانى که این مشکل 
را دارند هیچگاه به آلزایمر مبتال نشوند ولى این 
مرحله اى است که تأکید مى شود باید همگان با 

احساس آن مراقب باشند. 
وى مى افزاید: در این مرحله بیمار هنوز در اجتماع 
اســت کار و زندگى را اداره مى کند و مشکلى در 
عملکرد ندارد اما ممکن اســت در برخى موارد 
فراموشى داشته باشــد، چیزى را جا مى گذارد، 
حرف هاى تکرارى مى زند و یا اســم کسى را به 
خاطر نمى آورد و فراموش مى کند که در مورد چه 

چیزى مى خواسته است حرف بزند یا اینکه حتى 
فراموش مى کند که ماشــین خود را کجا پارك 

کرده است. 
نوروزیان با اشاره به اینکه در این مرحله از بیمارى، 
بیمار تمرکز کافى نــدارد، تصریح مى کند: بیمار 
وقتى در موقعیت هاى پیچیده قرار مى گیرد یک 
مقدار گیج مى شــود مثًال نمى تواند چند کار را 

همزمان انجام دهد. 
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه در این مرحله 
هنوز بیمارى، آلزایمر نیست، اما مرحله اى شایع 
است و عده اى زیادى به آن مبتال هستند، اظهار 
مى دارد: در مرحله بعدى از هر صد نفرى که این 
بیمارى را دارند پنج تا 16 نفر آنها مبتال به بیمارى 
آلزایمر پیش رونده مى شوند بنابراین باید بیماران 
در این مرحله بدانند که مشکل چیست آیا مشکل 
افسردگى و اضطراب اســت یا مصرف داروهاى 
نامناسب و یا یک زندگى شلوغ و بى برنامه است؟ 
علل متنوعى براى این نــوع بیمارى وجود دارد و 
لزوماً آلزایمر نیست اما ما همیشه به کسانى که به 
مرحله اول مبتال هستند توصیه مى کنیم که مراقب 

خود باشند. 
این متخصص مغز و اعصاب مى گوید: همانطور 
که کسانى که چاق هستند در خطر ابتالى به دیابت 
قرار دارند افرادى هم که به این مرحله اول مبتال 
هستند ممکن است در معرض ابتالى به آلزایمر 
قرار داشته باشند  بنابراین این مرحله، مرحله قبل 

از آلزایمر است. 
نوروزیان مرحله بعــدى را مرحله خفیف آلزایمر 
دانسته و مى افزاید: اولین عالمتى که این مرحله 

دارد این اســت که فرد در محاسبات طولى خود 
مشکل پیدا مى کند یعنى اینکه مثالً اگر خانم خانه 
دارى خرید مى کند نمى داند چقدر باید پول بدهد 
و چقدر باید پس بگیرد یا مردان در کارهاى بانکى 
اشتباه پیدا مى کنند و صفرها را اشتباه مى کند که 

این یک عالمت مهم بیمارى آلزایمر است. 
وى با اشــاره به اینکــه فرد در ایــن مرحله در 
مســیرهایى که قبًال مى رفته است مشکل پیدا 
مى کند و نمى تواند مسیر خود را راحت پیدا کند 
تصریح مى کند:  عالئم یاد شــده عالئم خفیف 
آلزایمر اســت که باید براى کسى که مبتالست 
توجه شــود و حتماً  به متخصص مغز و اعصاب 

مراجعه شود. 
مؤســس اولین کلینیک آلزایمر در ایران مرحله 
بعدى را مرحله متوسط دانسته و با بیان اینکه فرد 
دو سه سال بعد از مرحله خفیف وارد این مرحله 
مى شود، مى گوید: در این مرحله بیمار نمى تواند 
لباس هایش را متناسب با هوا یا موقعیت اجتماعى 

تنظیم کند. 
به گفته نوروزیان مرحله بعدى مرحله متوسط رو به 
شدید است که در آن فرد لباس پوشیدنش اشکال 
پیدا مى کند یعنى دکمه هاى خود را اشتباه مى بندد 
و بند کفشــش را نمى تواند ببندد، ممکن است 
جوراب و کفش خود را لنگه به لنگه بپوشد یا اینکه 
پشت و روى لباس را تشخیص ندهد یا زیپ لباس 
را ببندد و تمام این مراحل بدون آن است که دست 

بیمار فلج باشد یا مشکلى داشته باشد.
در این مرحله پیشرفت بیمارى این گونه مشاهده 
مى شود اما بعد از مدتى فرد درست نمى تواند 

استحمام کند و آب ســرد و گرم را نمى تواند 
تنظیم کند و همچنین فرد بعد از دستشــویى 
نمى داند چه باید کند وآداب دستشویى رفتن را 
فراموش مى کند و  نمــى تواند خود و یا محل را 

تمیز نگاه دارد. 
این متخصص مغز و اعصاب در توصیف مراحل 
بعدى مى گوید: فرد نمى توانــد کنترلى در ادرار 
داشته باشد و بى اختیارى پیدا مى کند البته این 
موضو ع با اینکه شــخصى در اثر پروســتات یا 
زایمان هاى متعدد ممکن اســت بــى اختیارى 
کمى پیدا کند  فرق دارد، همچنیــن بیمار بعد از 
بى اختیارى ادرار بى اختیــارى در دفع هم پیدا 
مى کند که مشکالت بسیارى براى خانواده بیمار 

به وجود مى آورد. 
وى در مورد مرحله شدید آلزایمر مى  گوید: در این 
مرحله بیمار نمى تواند حــرف بزند و تنها کلمات 
خیلى کمى را، حدود 6 تا 12 کلمه مى تواند بگوید. 
بعد از ایــن مرحله نیز کلمات نــا مفهومى را ادا 
مى کند کــه بعد از آن نیز نمــى تواند به تنهایى 

بایستد و حتماً باید کسى دستش را بگیرد.  
این استاد دانشگاه با اشــاره به اینکه در مراحل 
بعدى و بعــد از این مرحله شــخص  نمى تواند 
بنشیند و حتى توان خندیدن و گریستن را ندارد 
مى افزاید: آخریــن مرحله آن اســت که بیمار 
نمى تواند گردن خود را نگه دارد و گردن مى افتد 
و این مرحله درســت برعکس چیزى است که 
از کودکى به بزرگسالى اتفاق مى افتد و در واقع 
مراحل بیمارى آلزایمر چهار مرحله خفیف، متوسط، 

رو به شدید و شدید است.

نشانه هاى آلزایمر که دستکم مى گیریم!

اگر ساندویچ بخوریم
 کرونا مى گیریم؟

آهن زیاد در بدن عمر را کوتاه مى کندچه کسانى اصالً کرونا نمى گیرند؟ 

متخصص گوارش و کبد گفت: بیمارانى که دچار اضافه وزن و به تبع آن کبد چرب هستند، به نسبت سایر افراد که وزنشان ایده آل است، 
سیستم ایمنى ضعیف ترى دارند و در نتیجه احتمال شدیدتر بودن کرونا در آنها بیشتر است.

امیر حسین فقیهى در خصوص ماندگارى عوارض ابتال به کرونا بعد از بهبود این بیمارى اظهار کرد: عوارض کووید- 19 گذراست؛ اما 
اگر این ویروس منجر به نارسایى ارگان هاى اصلى بدن نظیر کبد و کلیه و یا نارسایى تنفسى شود مى تواند خطر مرگ را براى بیمار به 

همراه داشته باشد.
فقیهى توضیح داد: ابتال به کرونا در بعضى موارد مى تواند منجر به ایجاد فیبرز و سختى در بافت 

ریه شود و ممکن است بر اثر آن بیمار بخشى ازقسمت حیاتى ریه خود را از دست بدهد، اما 
از آنجایى که کبد توانایى ترمیم بافت هاى خود را دارد در صورتى که فرد مبتال بهبود پیدا 

کند، مشکل چندانى براى کبد به وجود نمى آید.
وى اضافه کــرد: کرونــا یک بیمــارى جدید و 

ناشناخته است و حدود چند ماه است که 
بشر درگیر آن شــده است و ازاین رو 
اطالعات کافى در مورد این بیمارى 

وجود نــدارد و درخصــوص تأثیرات 
بلندمدت این بیمارى و همچنین 
عوارض پایدارآن روى کبد و سایر

 ارگان هاى بدن باید بررسى هاى 
بیشترى در آینده صورت گیرد.

این متخصص گوارش کبد گفت: عالوه بر 
عوارض گوارشى و تنفسى، کرونا ممکن 

است به عالئم پوستى، سکته قلبى، سکته مغزى، 
تورم انگشتان، ورم مفصل و... بروز پیدا کند.

کرونا در چه صورتى «مرگبار» عمل مى کند؟

طریق غ
طریق ب
وجود دا
وى افزو
پرهیز از
ک غذا نیز
و نکات،
ســلما
تصریح
دار کار
وجو

رئیس
با آب
پیش
آم

 بعضى موارد مى تواند منجر به ایجاد فیبرز و سختى در بافت 
را از دست بدهد، اما  مار بخشىازقسمت حیاتىریهخود
ت هاى خود را دارد در صورتى که فرد مبتال بهبود پیدا 

جود نمى آید.
مــارى جدید و 

ست که 
 رو 
رى

رات 
 

عالوه بر 
 ممکن 

ى، سکته مغزى، 
 پیدا کند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اطاعــت خــدا را راه ورود بــه آب حیــات، شــفیع گرفتــن خواســته هــا، 
پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبرها، آرامش وحشت هاى طوالنى 
دوران برزخ و راه نجات لحظات ســخت زندگى، قرار دهید زیرا اطاعت 
خدا، وســیله نگهدارنده از حوادث هالك کننده و جایگاه هاى وحشتناك، 
که انتظــار آن را مى کشــید و حرارت آتش هــاى برافروخته اســت. پس 
کسى که تقوا را انتخاب کند، سختى ها از او دور شوند، تلخى ها شیرین و 

فشار مشکالت و ناراحتى هایش برطرف خواهند شد.
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مجمع عمومى عادى ســالیانه صاحبان سهام شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان در خصوص عملکرد سال مالى منتهى به 29 اسفند سال 1398، 
با رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى  وهمزمان 
به صورت آنالین از شبکه اینترنتی،  در محل سالن آمفى تئاتر شهرك 

شهید محمد منتظرى برگزار شد.

در این مجمع که بــا حضور دارندگان 79,35 درصد از ســهامداران به 
صورت حضورى و مجازى برگزار شــد، پرداخت مبلغ 400 ریال سود 
خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالى 1398 این شرکت به تصویب 
رسید و مقرر شد باقیمانده به مبلغ 20,236,658 میلیون ریال نیز پس 
از کسر پاداش عملکرد هیئت مدیره، به عنوان سود تخصیص نیافته در 

حساب هاى شرکت لحاظ شود.
مجمع با بیشترین آراء به هیأت مدیره اجازه داد با رعایت صرفه و صالح 
شرکت به تشخیص خود و در راستاى تکالیف اجتماعى براى حمایت از 
پروژه هایى نظیر پروژه هاى حفاظت از محیط زیست، فرهنگى، ورزشى، 
بهداشتى و سایر سازمان هاى ذیصالح قانونى به صورت بالعوض یا 
تسهیالت خارج از آیین نامه معامالتى شرکت و همچنین پروژه هاى 
آبرسانى با لحاظ مصوبات هیات دولت و کارگروه ملى سازگارى با کم آبى 
و همچنین کارگروه استانى سازگارى با کم آبى و سایر مکاتبات دریافتى 
در این خصوص ازطریق مراجع ذیربط استانى تا سقف 650 میلیارد ریال 
اعتبار هزینه کند که سقف 350میلیارد ریال آن براى پروژه تامین آب 
مورد نیاز شرکت از خلیج فارس و تتمه مصوبات کارگروه ملى استانى 
سازگارى با کم آبى تامین آب پایدار شرکت و 300میلیارد ریال دیگر براى 

سایر فعالیت هاى اجتماعى است.
همچنین هیات مدیره مکلف شد راهکارهاى علمى و اجرایى کاهش آب 
مصرفى شرکت و همچنین شناسایى، جایگزینى و استفاده از سایر منابع 

آبى را پیگیرى و اتخاذ تصمیم کند.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ابتداى این جلسه با بیان 
این که ادامه فعالیت پاالیشــگاه اصفهان در گرو راه اندازى واحدهاى 
گوگردزایى است و تمامى فرآورده هاى نفتى این شرکت تا سال 1404 
بر اساس استانداردهاى یورو 4 و 5 تولید خواهد شد گفت: در حال حاضر 
تمامى بنزین تولیدى این شرکت که روزانه حدود 12 میلیون لیتر بوده 

منطبق با استاندارد یورو 5 است.
مرتضى ابراهیمى با اشــاره به این که از حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل 
تولیدى روزانه این شرکت فقط حدود 2 میلیون لیتر آن اساس استاندارد 
یورو 4 است افزود: با بهره بردارى واحد تصفیه گازوئیل این شرکت در 
بهار سال 1400 تمامى گازوئیل پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد 

یورو خواهد شد.
او با بیان این که قرار داد ســاخت واحد گوگرد زدایى از نفت کوره این 
شرکت توسط یک شرکت ایرانى امضاء شده اســت گفت: این پروژه 
به دلیل پیچیدگى هاى خاصى که دارد تا 4 سال آینده به بهره بردارى 

مى رسد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: با راه اندازى واحد مزبور، 
تمامى فرآورده هاى نفتى آن بر اساس یورو 4 و 5 تولید مى شود و معضل 

زیست محیطى پاالیشگاه اصفهان رفع خواهد شد.
ابراهیمى در ادامه با بیان این که با بهره بردارى واحد گرانول ســازى 
گوگرد پاالیشــگاه اصفهان، و با رعایت تمام اســتاندارد هاي  زیست 
محیطی و با موافقت سازمان حفاظت از محیط زیست واحد هاي گرانول 

سازى گوگرد و حالل ها از فهرست آالیندگى خارج شده است. 
وي  با بیان این که پاالیشگاه اصفهان براى تامین آب مورد نیاز واحدهاى 
عملیاتى خود به ساخت ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب شاهین شهر 
با ظرفیت حدود 700 متر مکعب اقدام کرده است گفت: در حال حاضر 
حدود 400 متر مکعب پساب شاهین شهر از طریق ایستگاه پمپاژ به این 

تصفیه خانه منتقل و پس از تصفیه در فرایند تولید استفاده مى شود.
او یکى دیگر از اقدام هاى این شرکت براى کاهش مصرف آب در پاالیشگاه 
اصفهان در بحران کم آبى حاکم بر کشور، به روز رسانى برج هاى خنک کننده 
براى جلوگیرى از تبخیر و هدر رفت آب و همچنین استفاده از برق سراسرى 
در واحدهاى عملیاتى اعالم کرد و افزود: این شرکت براى تامین برق مورد 
نیاز واحدهاى عملیاتى خود و کاهش آب مصرفى به خرید 60 مگاوات برق 

از شبکه سراسرى اقدام کرده است.
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که پاالیشگاه 
اصفهان در حال حاضر 16 مگاوات برق از شــبکه سراســرى دریافت 
مى کند گفت: به ازاى تولید هر مگاوات برق،  6 ُتن آب مصرف مى شود 
که با احتساب 16 مگاوات برق دریافتى از شبکه سراسرى، حدود 80  متر 
مکعب آب در ساعت صرفه جویى شده است و با بهره بردارى واحدهاى 
جدید و استفاده کامل از برق شبکه سراسرى، 300 تا 400 متر مکعب آب 

در ساعت  در پاالیشگاه اصفهان صرفه جویى خواهد شد.
ابراهیمى افزود: ارز حاصل از صادرات محصوالت شرکت پاالیش نفت 
اصفهان رقم چشمگیرى نیســت که آن به طور مستقیم صرف خرید 

تجهیزات مورد نیاز براى طرح هاى در حال اجراى شرکت مى شود.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، چشم انداز شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در افق سال 1400 را سرآمد شــرکت هاى تولید کننده 
فرآورده هاى نفتى کشور اعالم کرد و افزود: با بهره بردارى از طرح هاى 

بهبود فرایند تولید، این چشم انداز محقق خواهد شد.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام این شرکت:

تمام بنزین تولیدى شرکت پاالیش نفت اصفهان
 منطبق با استاندارد یورو 5 است

آگهى تجدید مزایده

        مهدى غالمى-شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 99/361/ش مورخ 1399/04/05 شوراى 
محترم اسالمى شهر درنظر دارد نســبت به اجاره جایگاه CNG  خود از طریق 
تجدید آگهى مزایده اقدام نماید، متقاضیان میتوانند به منظور آگاهى از شرایط 
مزایده و دریافت مدارك شرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 

1399/05/19 به شهردارى مراجعه نمایند.

چاپ دوم

م.الف:923335

آگهى تجدید مزایده

        مهدى غالمى-شهردار گلدشت

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 99/360/ش مورخ 1399/04/05 شوراى 
محترم اسالمى شهر درنظر دارد نسبت به اجاره سالن ورزشى  خود از طریق آگهى 
مزایده اقدام نماید، متقاضیان میتوانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت 
مدارك شرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1399/05/19 به 

شهردارى مراجعه نمایند.

چاپ دوم

م.الف:923338

راه اندازى تیم هاى واکنش سریع
 در شرکت آبفا  استان اصفهان

معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: براى اولین بار در 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان چهار تیم واکنش سریع به منظور مهار حوادث 

درکوتاه ترین زمان ممکن تشکیل شد.
ناصر اکبرى هدف از راه اندازى تیم هاى واکنش سریع را کاهش تبعات حوادث غیر 
مترقبه برشمرد و اعالم کرد: چهار تیم 23 نفره که داراى تخصص و مهارت الزم در 
مهار حوادث خطوط انتقال، شبکه توزیع، تعمیرات پمپ، کنترل کیفى، برق، خدمات 

حمل ونقل ،پشتیبانى و تدارکات هستند تشکیل مى شود.
وى انتخاب اعضاى تیم هاى واکنش ســریع را بر مبناى عملکردشان در هنگام 
وقوع حوادث برشمرد و خاطرنشان ساخت: در ســالهاى اخیر تیم هایى از شرکت 
آبفا اصفهان براى مهار بحران هاى مختلف از جمله سیل و زلزله که دراستان هاى 
خوزستان، لرستان ، کرمانشــاه و.... به وقوع پیوست اعزام شدند و ارزیابى عملکرد 
افراد اعزامى به این استان ها یکى از پارامترهاى انتخاب افراد در تیم هاى واکنش 

سریع بود.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به آموزش هایى 

که براى اعضاى تیم هاى واکنش سریع در نظر گرفته شده است اعالم کرد: با هدف 
ارائه خدمات سریع و به موقع به آسیب دیدگان، آموزش هاى متنوع و جامعى در نظر 

گرفته شده تا اگر نقاط ضعف در این زمینه وجود داشته باشد برطرف گردد.
وى خاطرنشان ساخت: افراد تشکیل دهنده تیم هاى واکنش سریع باید نظم، انضباط 
و پاکیزگى را سرلوحه کارهاى خود قرار دهند تا بتوانند کمک هاى در خور توجهى به 

آسیب دیدگان ارائه دهند.
اکبرى سالمت جسمى و روانى اعضا را شرط الزم براى حضور در تیم هاى واکنش سریع 
دانست و اظهار داشت: اعضا باید از ســالمت جسمانى و روانى الزم براى حضور فعال 
در تیم هاى واکنش سریع برخوردار باشند همچنین روحیه کار گروهى داشته باشند تا 

با مشارکت در انجام کارها بتوانند تبعات ناشى از وقوع حوادث را به حداقل برسانند.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان رعایت اصول ایمنى و 
استاندارد را ضرورى برشمرد و بیان داشت: برخوردارى از تجهیزات الزم و تخصصى 
به همراه رعایت اصول ایمنى از عوامل بســیار مهم مى باشد که اعضاى تیم هاى 

واکنش سریع باید در مهار حوادث مد نظر قرار دهند.  


