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وضعیت نامناسب غذایى 
بیکارشدگان کرونایى

فعالیت قنادى ها 
ممنوع است

توقف ساخت و ساز  
غیرمجاز در حریم 

پل  خواجو
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چرا توپ جنگى 
صفوى از ضایعات 

سر درآورد!

اگر در زمستان به گلودرد و سرفه مبتال مى شوید، یک 
قاشق غذاخورى عسل بخورید تا بهتر شوید. محققان 

اعالم کردند این کار ممکن است حتى عالیم عفونت را در 
بخش باالیى دستگاه تنفسى شما رفع کند. عفونت هاى 
قسمت باالیى دستگاه تنفسى همچون سرماخوردگى...

در چند روز گذشته خبر کشــف یک عراده توپ 
جنگى عصر صفوى پس از ســال ها مدفون در 
میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان بازتاب 
زیادى در رسانه ها داشت. اما از همان روز کشف 
این توپ تاریخى، این سئوال مطرح شد که اصوًال 
چنین شىء مهمى در میان ضایعات چه مى کرده 
اســت؟ در همین باره مسئوالن اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى استان 
اصفهان  اعالم کردند که این ابزار تسلیحاتى در 

میان ضایعاتى که در ...
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سرنوشت مبهم تاالر تیمورى با سرنوشت مبهم تاالر تیمورى با 70007000 شىء با ارزش در آن شىء با ارزش در آن
دادگاه رأى به پایان مشارکت شهردارى با ورثه بانى موزه تاریخ طبیعى اصفهان داده استدادگاه رأى به پایان مشارکت شهردارى با ورثه بانى موزه تاریخ طبیعى اصفهان داده است

3

از ابتداى سال تاکنون 167 نفر در استان با گاز منواکسیدکربن مسموم شده اند

کرونا کامبوزیا پرتوى را 
از سینماى ایران گرفت 

این هفته هر طور شده باید ببریم
مدافع ذوب آهن از بیانیه باشگاه مبنى بر تهدید به کناره گیرى از لیگ 
برتر دفاع کرد. مسعود ابراهیم زاده گفت: باشگاه حق دارد و این همه 
هزینه و ســرمایه گذارى انجام شــده تا تیم نتیجه بگیرد ولى وقتى 
داورى ها تا این اندازه پر اشتباه اســت انگیزه از من بازیکن گرفته تا 
مجموعه باشگاه براى تالش گرفته مى شود. ما در شرایط عادى اگر دو 

بازى را مساوى کرده بودیم باشگاه مارا جریمه مى کرد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پاسخ به یک ابهام درباره خبر مهم
 چند روز گذشته

کاهش 90 درصدى 
ترددهاى شبانه در 

اصفهان

آیفون 70 میلیونى در بازار ایران
2
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بانک مرکزى تا انتهاى آبان ماه امسال موظف بوده است تا 
دستگاه هاى کارتخوان (POS) و درگاه  هاى پرداختى که 
فاقد اطالعات هویتى و پرونده مالیاتى هستند را شناسایى 
و مســدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثرى در این مورد 

انجام نداده است. 
در همین ارتباط، عبدالرضا ارســطو، کارشــناس مرکز
 پژوهش هاى مجلس با بیان اینکه بر اســاس آمار بانک 
مرکزى، سه میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان فاقد 
پرونده مالیاتى و ُکد اقتصادى در کشور موجود است، گفت: 
متأسفانه تاکنون اطالع رسانى عمومى مناسبى در جهت 
آگاهى بخشــى به فعاالن اقتصادى براى تشکیل پرونده 

مالیاتى و ایجاد تناظر و همسان سازى بین دستگاه هاى 
کارتخوان با ُکد یکتا اقتصادى اشخاص، انجام نشده است.

وى با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه هاى اینترنتى 
و پوزها مى تواند منجر به فرار مالیاتى، پولشــویى و حتى 
نوســانات در بازارهاى مختلف از جمله نرخ ارز و ســکه 
شــود، افزود: علت این قضیه آن اســت که از یک ســو 
کارتخوان هاى فاقد هویت به راحتى مى توانند وسیله اى 
براى دالالن و سفته بازان براى پولشویى قرار بگیرند و از 
سوى دیگر قاعدتًا پول هاى انبوهى که مصروف داللى و 
اخاللگرى در بازار مى شود از کانال تراکنش هاى بانکى جا 

به جا و واریز مى  شود.

یکى از بزرگ ترین حمالت هوایى در طى سال هاى جنگ 
عراق علیه ایران، بمباران شهرســتان اندیمشک در 4 آذر 
1365 بود.در این روز نقاط مســکونى، نظامى و صنعتى 
شهرستان در چند نوبت مورد تهاجم هوایى نیروهاى عراقى 
قرار گرفتند، 54 فروند هواپیماى دشمن بعثى روز چهارم 
آذرماه سال 1365 شهر  اندیمشک را براى مدت یک ساعت 
و 45 دقیقه، آماج بمباران هوایى قرار دادند. در این حادثه که 
طوالنى ترین بمباران هوایى یک شهر غیر نظامى در تاریخ 
جنگ هاى بعد از جنگ جهانى دوم بود،  300 تن شهید و 

بیش از 700 تن مجروح شدند.
امیر سرتیپ دوم خلبان سید اســماعیل موسوى فرمانده 

ســابق پایگاه چهارم شــکارى وحدتى دزفول مى گوید:  
در چهــارم آذر 1365 خطه اندیمشــک و پایگاه چهارم 
شکارى روز بسیار سخت و دردناکى را پشت سر گذاشت 
که صحنه هاى تلخ آن در تاریخ ماندگار شده است. یک روز 
قبل از بمباران هوایى اندیمشک، تیزپروازان نیروى هوایى 
به چند پایگاه دشمن حمله کرده بودند و دشمن از این بابت 
خشمگین بود. حمالت وحشیانه دشمن در چهارم آذر 65 
موجب ایجاد فضایى دردناك در سطح شهر اندیمشک شد 
به گونه  اى که اعضاى تکه تکه شده فرزندان اندیمشک 
و مسافران راه آهن در اطراف محل بمباران پراکنده شده 

بود.

پزهاى بى هویت
همچنان در حال کار هستند

روزى که اندیمشک
مقاومت را معنا کرد

تراژدى دختر 8 ساله 
زمانى که پدر «آیالر»    دیده بان ایران |
8 ســاله صبح زود در حال آماده شــدن براى 
رفتن به محل کارش بود، متوجه شد که آیالر 
سرجایش نیست و با نگرانى خانه شان را در شهر 
بندرعباس وارسى کرد و جسد بى جان او را روى 
پشت بام خانه شــان پیدا کرد. جسد آیالر را به 
یک میله روى پشت بام بسته بودند. مادر او در 
اولین اظهارات خود گفته بود که شب قبل آیالر 
با اصرار از من خواست که روى پشت بام با دختر 
همسایه بازى کند. من هم به او اجازه دادم اما 
خوابم برد و متوجه نشدم که او بازنگشته است. 
منابع محلى مى گویند کــه مادر آیالر به دلیل 
انجام ندادن تکالیف او، گلویش را فشار داده و 
موجب مرگ دخترك شده است. به همین دلیل 

وى مظنون پرونده است.

حاال نوبت هویج است
  برترین ها | بعد از گوجــه و خیار حاال 
نوبت به هویج رسیده است. هویج در برخى از 
واحدهاى صنفى موجود نیست. علت کمیاب 
شدن این صیفى جات افزایش تقاضاى مردم 
و همچنین صادرات آن به عراق است. به گفته 
عضو هیئت مدیره اتحادیه میــوه و تره بار، به 
دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا تقاضا براى 
خرید هویــج افزایش یافته اســت. همچنین 
صادرات این کاال به کشــور عــراق هم رونق 
گرفته است. از این رو قیمت هویج در میادین 

اصلى میوه و تره بار دو برابر شده است.

زمان واریز بسته معیشتى 
رئیــس   باشگاه خبرنگاران جوان |

 مرکز اطــالع رســانى وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعى زمان واریز بســته معیشتى صد 
هزارتومانى را اعالم کرد. حامد شمس گفت: به 
منظور حمایت معیشتى از اقشار ضعیف جامعه، 
مبلغ صد هزار تومان کمک بالعوض براى چهار 
ماه، آذر تا اســفند ماه در نظر گرفته شده است و 
این کمک هزینه بالعوض از نیمه دوم آذر ماه 
پرداخت مى شــود. همچنین براى افرادى که 
شغل و درآمد ثابت ندارند وام یک میلیون تومانى 

درنظر گرفته شده است.

رشد تولید سیب 
  میزان | مدیــرکل دفتــر میــوه هاى 
سردسیرى و خشــک وزارت جهاد کشاورزى 
با اشاره به رشد 3 درصدى تولید سیب در سال 
جارى، میزان تولید امسال این محصول را حدود 
چهار میلیون و 120 هــزار ُتن پیش  بینى کرد. 
داراب حسنى خاطر نشان کرد که سال گذشته 
حدود 740 هزار ُتن از ســیب هاى ذخیره شده 
صادر شــد. وى آذربایجان غربى، آذربایجان 
شــرقى، فارس، تهران، اصفهان، خراســان 
رضوى و اردبیل را از اســتان هاى قطب تولید 

سیب نام برد.

جذب 16 آتش نشان زن 
  فارس| 16 زن آتش نشان تا پایان ماه 
جارى جذب شهردارى مى شوند. براى اولین 
بار قرار است زنان در عملیات ها حضور داشته 
باشند. مدیران مى گویند با احصاى مشکالت 
در دوره هاى بعد تعداد بیشــترى خانم جذب 

آتش نشانى مى شوند.

مرغ ارزان مى شود
  انتخاب | على ربیعى، سخنگوى دولت 
در نشســت هفتگى خود با خبرنگاران با اشاره 
به افزایش قیمت مرغ در بــازار گفت: مرغ به 
قیمت مصوب بازخواهد گشــت. وزارت جهاد 
320 تن مرغ گرم و منجمد را با قیمت کیلویى  
18 هزار و  500 تومان به بازار وارد کرده و آثار 

آن را خواهیم دید.

کنایه الریجانى به ظریف
محمدجواد الریجانى    خبرگزارى دانشجو|
با حضور در برنامه جهان آراى شبکه افق در واکنش به 
مصاحبه ظریف با روزنامه «ایران» درباره تفاوت داشتن 
«ترامپ» و «بایدن»، با خنده گفت: درست است قیافه و 

حرف زدن و وزنشان با هم فرق دارد!

دهقان رسماً نامزد شد
حسین دهقان، وزیر اسبق دفاع     خبر آنالین |
به طور رسمى از ورود خود به انتخابات ریاست جمهورى 
سال 1400 خبر داد. دهقان 29 مرداد 1396 با حکم رهبر 
معظم انقالب مشاور فرماندهى کل قوا در حوزه صنایع 

دفاعى شد.

سخنان «اوباما» 
در مورد برجام

رئیس جمهورى سابق آمریکا با انتقاد از    ایرنا |
سیاست خارجى دولت «ترامپ»، گفت: جهان همچنان 
درباره چگونگى اعتماد به آمریــکا در موضوعى چون 
برجام و توافق پاریس، ســئوال دارد. «بــاراك اوباما» 
در گفتگو با واشنگتن پســت ادامه داد: مهم است که به 
رسمیت شــناختن اعتمادى که متحدان ما و جهان به 
رهبرى آمریکا داشتند، در یک شب بازسازى نخواهد شد. 

معنى اش را نمى دانند
سید مصطفى هاشمى طبا، فعال    نامه نیوز|
سیاســى اصالح  طلب درباره اینکه بــه عهده گرفتن 
مذاکرات برجامــى احتمالى توســط اصالح طلبان یا 
اصولگرایان چــه تأثیرى در سرنوشــت مذاکره دارد، 
گفت: هیچ تأثیرى ندارد که چه کسى مذاکره مى کند. 
اصولگرا ها فعًال از شرط و شــروط حرف مى زنند، اما 
کســانى که این حرف ها را مى زنند متوجه نیستند که 
مذاکره یعنى چه. مذاکره یک بده بســتان است. یعنى 
همین که وارد شده باید آمادگى بده بستان داشته باشى.

قانونى که منقضى شد
  تسنیم| مدیــرکل امور مالى نهاد ریاســت 
جمهورى طى نامه اى خطاب به عامالن ذى حســابى 
با اشاره به منقضى شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
اجراى آن را تا زمان تصویب قانــون جدید مورد ایراد 
دانست و خواستار انجام مراقبت هاى الزم در این زمینه 
شد. این قانون ســال 87 به صورت آزمایشى تصویب 
شد و تا سال 1392 اعتبار داشت اما پس از آن، هر سال 
در قانون بودجه تمدید شد و آخرین بار نیز براى بودجه 
سال 1399 این اتفاق رخ داد که اعتبار آن تا مهر ماه سال 

جارى تعیین شده بود.

راهش را بلدند
مهدى گلشنى، عضو شوراى عالى انقالب    ایلنا |
فرهنگى در پاســخ به این ســئوال که آیا دانشجویانى 
که به واســطه رابطه و پول به دانشــگاه هاى خارجى 
مى روند و پس از گذراندن دو ترم در آنجا براى تحصیل در 
دانشــگاه هاى تراز باالى کشــور درخواست مى دهند، 
مى توانند پذیرفته شــوند؟ گفت: این مسئله خیلى کم 
رخ مى دهد. من یک دانشــجوى نخبه داشتم که براى 
تحصیل در مقطع دکترا به دانشــگاه پیتزبورگ رفت و 
از آنجا براى من نوشــت، اکثراً فرزنــدان مدیران ایران 
در اینجا هســتند و حتى بســیارى از آنها در اینجا خانه 
خریده اند. اتفاقاً خیلى از این افراد به صورت بلندمدت در 

آنجا مى مانند و البته راهش را هم یاد گرفته اند.

«آرزو اینا»!
   خبر آنالین | پروانــه سلحشــورى، نماینده 
ســابق تهران، در گفتگویى تأکید کرد: زنان را در حوزه 
سیاسى به شدت آسیب پذیرتر کرده اند. براى مثال زنانى 
که در عرصه سیاســى حضور دارند براى برخى از آنها 
پرونده هایى تشکیل داده  اند. جالب اینجاست که زنان را 
به شدت مورد تمسخر قرار مى دهند درحالى که کسانى 
چون آقاى قالیباف واژه هاى اشتباهى چون «آریزونا» را 
مى گوید «آرزو اینا»، اما چند بار مورد تمسخر قرار گرفت؟

خبرخوان

ادعاى محمود احمدى نژاد درباره آزمایش دارو بر روى 3500 
ایرانى با پس لرزه هایى همراه شد.

«متأســفانه مقاماتى بودند که دارویى را از سوى بهداشت 
جهانى بر روى مردم امتحان مى کردند و پول مى گرفتند». 
این ادعایى بود که محمود احمدى نژاد رئیس دولت هاى نهم 
و دهم در گفتگویى با وبسایت دولت بهار که پایگاه اطالع 

رسانى احمدى نژاد محسوب مى شود مطرح کرد.
او در این گفتگو مطرح مى کند: «متأسفانه مقاماتى بودند که 
در یک پروژه تحقیقاتى بهداشت جهانى، یکسرى داروها را 
مى خواستند آزمایش کنند، آن مقدار که من اطالعات گرفتم 
در کل دنیا 11 هزار نمونه حاضر شــدند بر روى مردمشان 
آزمایش کنند که 3500 تاى آن بر روى مردم ایران آزمایش 
شد و من شنیدم آن مقام مسئولى که این کار را کرده، قرارداد 

بسته و پول گرفته است.»
حاال رئیس ســازمان بازرسى کل کشــور درباره این ادعا 
واکنش نشــان داده و از بررســى «ادعاى آزمایش برخى 
داروهاى وارداتى بر روى 3000 نفــر از مبتالیان به کرونا 
در کشور» خبر داده اســت. او گفت: بر اساس بررسى هاى 
صورت گرفته از ســوى ســازمان بازرســى در یک طرح 
تحقیقاتى با نظارت ســازمان بهداشت جهانى 30 کشور با 
بیش از 11 هزار بیمار کرونایى مورد مطالعه قرار گرفته اند که 
تحقیق درباره حضور ایران در بین این کشورها، نحوه عقد 
قرارداد احتمالى با سازمان بهداشت جهانى و رعایت یا  عدم 
رعایت اصول اخالق پزشکى از جمله اطالع بیمار در هنگام 
تحقیقات، نحوه دریافت و هزینه کرد اعتبارات احتمالى مربوط 

به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.

گرانى افسار گسیخته مرغ باعث شده در روزهایى که به 
دلیل شیوع گسترده کرونا محدودیت هایى اعمال شده، 
شــاهد صف هاى طوالنى بدون رعایت پروتکل ها در 
شهرهاى مختلف براى خرید مرغ با قیمت دولتى باشیم؛ 
با این حال، در کنار گالیه هایى که از گرانى مرغ وجود 
دارد، بعضى ها به رسم همیشه با ماجرا شوخى کرده اند که 
تعدادى از آنها را به نقل از روزنامه «خراسان» مى خوانید.

■ اگه روباه اســتخدام کنیم بره بگرده برامون مرغ پیدا 
کنه، شیتیل روباه رو هم جداگانه بپردازیم، تهش مرغ ها 
برامون کیلویى 28 مى افته چرا توى بازار شــده نزدیک 

40 تومن!
■ مرغ رو دارن مى رسونن به یارانه مون که دیگه بدونیم 

با یارانه مى تونیم ماهى یک کیلو مرغ بخریم!
■ مرغ کیلویى 35 هزار تومــن رو باید بندازیم تو دیگ 

و مثل انسان هاى اولیه دورش بچرخیم و هورا بکشیم.
■ اینقدر گیاهخوارا رو مســخره کردید که از این به بعد 

بخوایم گوشت خوارم باشیم  نمى تونیم.
■ مرغ حتى اگر دســتاورد و قابلیت هاى عقاب رو هم 

داشت، بازم کیلویى 35 هزار تومن نمى ارزید.
■ مرغ کیلویى 35 تومــن رو دیگه نباید خــورد، باید 
تاکســیدرمیش کرد و زد به دیوار و هر از چند گاهى از 

بغلش رد شیم، بوسش کنیم.
■ دیگه اینقدر مرغ گرون شــده کــه جوجه خوردن و 

جوج زدن، رؤ یایى دست نیافتنى شده!

هفته هاســت کــه از رونمایى و فروش آیفــون 12 در 
بازارهاى جهانى مى گذرد و به نظر مى رســید گذر این 
گوشى تحت تأثیر شرایط کرونایى و تحریم ها به زودى 
به بازار ایران نیافتد؛ با وجود این شرایط اما آیفون 12 وارد 
بازار ایران شده و با قیمت هاى نجومى فروخته مى شود!

نگاهى به بازار موبایل نشــان مى دهد، گوشى موبایل 
Apple iPhone 12 Pro Max پرچمدار قیمت  ها شده و 

با نرخ 54 تا 70 میلیون به فروش گذاشته شده است. این 
در حالى اســت که قیمت همین گوشى اواخر هفته قبل 
92 میلیون تومان بود. به گفته فعاالن این بازار، خرید و 
فروش به حداقل رسیده و مشتریان انگشت شمارى براى 

خرید این نوع گوشى اقدام مى کنند.

رسانه هاى آمریکا بامداد سه شنبه گزارش دادند «سازمان 
خدمات عمومى آمریکا» به «جو بایدن» اطالع داده که 
آماده پیشــبرد روند انتقال قدرت است. سازمان خدمات 
عمومى آمریکا در نامه اى که به رؤیت «اى بى سى نیوز» 
رسیده به تیم بایدن گفته که به نظر مى رسد او در انتخابات 
برنده شده است. «امیل مورفى»، رئیس  این سازمان به 
بایدن گفته مى تواند روند انتقال قدرت را آغاز کند. «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا که تــا کنون از اذعان به 
شکست در انتخابات خوددارى کرده باز هم به شکست 

اذعان نکرد اما آغاز روند انتقال قدرت را تأیید کرد.

در پى این بیانیه تیم انتقــال قدرت جو بایدن اعالم کرد 
اکنون که «ســازمان خدمات عمومى آمریکا» پیروزى 
بایدن در انتخابات ریاســت جمهــورى را تأیید کرده ، 
اعضاى این تیم طى روزهاى آتى بــا مقام هاى دولت 

فدرال دیدار خواهند کرد.
یــک مقــام آمریکایــى در گفتگــو بــا خبرگزارى 
«آسوشیتدپرس» تصریح کرد تصمیم ترامپ براى آغاز 
روند انتقال قدرت به بایدن بعد از شکســت تالش هاى 
تیم حقوقى او در برگرداندن نتیجه انتخابات به نفع او در

 ایالت  هاى کلیدى صورت گرفت.

نتایج نظرسنجى مؤسسه عالى پژوهش تأمین اجتماعى 
نشــان مى دهد بیش از 93 درصد از بیکارشــدگان در 
شرایط شــیوع ویروس کرونا ابراز کرده  اند که در ایام 
بیکارى مجبور شده اند هزینه هاى زندگى خود و خانواده 
شان را کاهش دهند. بیش از 76 درصد آنان مجبور به 
کاهش هزینه هاى مواد خوراکى خانواده شــان در این 

دوره زمانى شده اند.
 مطابق نتایج این پژوهش، مصرف گوشت قرمز حدود 
72 درصــد از خانواده هــاى افراد بیکارشــده کاهش 
جدى پیدا کرده است و حدود 15 درصد از خانواده هاى 

بیکارشدگان، حتى پیش از دوره بیکارى نیز توان خرید 
گوشــت قرمز به صورت ماهانه را نداشته اند. حدود 76 
درصد از خانواده ها، دچار کاهشى محسوس در مصرف 
مرغ، حدود 71 درصد از خانــواده ها کاهش در مصرف 
برنج، 61 درصــد خانواده ها دچــار کاهش مصرف در 
لبنیات و حدود 42 درصد خانواده هاى بیکارشــدگان، 
کاهــش در مصرف تخم مــرغ را در این دوره شــیوع 
ویروس کرونا تجربه کــرده اند. حــدود 70 درصد از 
خانواده ها، کاهش در مصرف ماهانه  میوه را نیز گزارش 

کرده  اند.

ارتش آمریکا با زیر پا نهادن پیمان هاى منع گســترش 
سالح هاى هسته اى یک بمب اتمى بهینه سازى شده را 
نخستین بار با جنگنده فوق پیشرفته اف-35 در صحراى 

نوادا آزمایش کرد.
خبرگزارى روسى «اسپوتنیک» با انتشار این خبر افزود: 
این آزمایش در 25 ماه اوت گذشته (چهارم شهریور ماه) 
در صحراى نوادا انجام شده است؛ ارتش آمریکا در این 
آزمایش به محک زدن توانایى جنگنده پیشرفته اف-35 
به منظور حمل سالح اتمى و پرتاب آن در سرعتى مافوق 

صوت، پرداخت.
اسپوتنیک افزود: تصاویر این آزمایش که به تازگى انتشار 
یافته نشان مى دهد که ارتش آمریکا بمب اتمى کوچک 
«بى61-12» مدل بهینه شده از خانواده بمب هاى اتمى 
بى61، بمبى که با پرتاب توســط بمب افکن ها امکان 
ایجاد انفجار هســته اى را دارند را با این مدل از جنگنده 

پیشرفته در سرعتى مافوق صوت پرتاب کرده است.
خبرگزارى روسى «اســپوتنیک» در ادامه گزارش داد: 
آمریکا در حالى در شهریور دست به این پرتاب آزمایشى 
زد که بنابر پیمان سال 1996 میالدى که آزمایش هرگونه 
سالح هسته اى در جهان را منع مى کند؛ ارتش آمریکا 
با انجام این آزمایش اکنون توانایى آن را دارد که پرتاب 
بمب اتمى را توسط جنگنده رادار گریز خود و با حین پرواز 

با سرعت مافوق صوت انجام دهد.
بنابراین گزارش، بیانیه اى که از سوى «آزمایشگاه ملى 
ســندیا» -یک مرکز تحقیقات نیمه سرى دولت فدرال 
واقع در ایالت نیومکزیکو– در این خصوص انتشار یافت، 
آمده است: این نخستین آزمایشى بود که براى سنجیدن 
و تست تمامى سیستم هاى مرتبط بین جنگنده اف-35 

مدل «اى» (۳۵A-F) و بمب (اتمى) بى61-12 به عمل 
آمد، در این آزمایش تمامى سیســتم هــاى مکانیکى، 
الکترونیکى و ارتباطى بین این جنگنده و این بمب براى 

پرتاب آزموده شد.
بیانیه آزمایشــگاه ملى ســندیا مى افزاید: این آزمایش 

حســاس ترین بخش از برنامه آزمایشــى بین جنگنده 
اف-35 مدل اى با بمب اتمى بى61-12 بود که اکنون با 
این آزمایش این دو جنگ افزار به یکى از تسلیحات مهم 
در راهبرد بازدارنده هسته اى براى آمریکا و متحدان آن 

به حساب مى آید.

تنها جنگنده اف-35  مدل اى امکان پرتاب بمب اتمى 
در صورت مافوق صوت را ندارد، چراکه دو جنگنده دیگر 
آمریکا، اف-15 و اف-16 نیز قابلیت حمل و پرتاب این 
نوع از بمب اتمى در چنین ســرعتى را دارند، اما اف-35 

قادر است از مزیت رادارگریزى خود نیز بهره برد.

یک خبرگزارى روسى ادعا کرد

 آمریکا با جنگنده اف-35 بمب اتمى
 آزمایش کرد

باالخره «ترامپ» شکست را پذیرفتاحمدى نژاد جنجال به پا کرد

وضعیت نامناسب غذایى بیکارشدگان کرونایى

آیفون 70 میلیونى در بازار ایرانجوج زدن رؤیا مى شود؟!
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فعالیت قنادى ها ممنوع است
مهدى عسگرى، مسئول روابط عمومى مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفت: اخبار منتشر شده در فضاى مجازى 
مبنى بر اجازه فعالیت رسته شیرینى فروشى و قنادى در 
زمان محدودیت هاى اعالم شده از طرف ستاد مقابله با 
کروناى استان از تاریخ اول تا 14 آذر ماه 99 صحت ندارد 
و اجازه فعالیت ایـن واحدها از طرف معاونت بهداشـتى 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان صادر نشده است.

تغییر ساعت فعالیت
 اتوبوس و مترو

سـاعت سـرویس دهى مترو همه روزه به جـز روز هاى 
تعطیل از ساعت 6و 15 دقیقه تا سـاعت 19 خواهد بود. 
سرویس دهى تمام خطوط اتوبوسرانى اصفهان هم همه 
روزه از سـاعت 5 و30دقیقه تا سـاعت 21 است، برخى 
خطوط اصلى و مرکزى شهرى به صورت خطوط شبانه 

به مدت یک ساعت از 21 تا 22 شب فعال است.

دانشگاه آزاد 
ناحیه بندى مى شود

پیـام نجفـى، رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان 
اصفهان(خوراسـگان) اظهـار کرد: در پیشـنهادى که 
توسـط این اسـتان به دکتر طهرانچى رئیس دانشگاه 
آزاد اسـالمى ارائه شده اسـت، درصدد تشکیل نواحى 
دانشـگاهى و ناحیه بنـدى در مجموعـه دانشـگاه آزاد 
اسالمى استان هستیم که در صورت موافقت و تصویب 
براى هـر ناحیـه دانشـگاهى یـک خزانـه دار تعیین و 

منصوب خواهد شد.

تقدیر از مخابرات اصفهان
مدیرکل هماهنگی خدمات ارتباطات سـیار از اقدامات 
مخابرات منطقه اصفهان تقدیر کرد. بـه گزارش روابط 
عمومـى مخابـرات منطقـه اصفهـان، طبـق اظهارات 
محمد رضا بیگی ده آبادي در این نامه، مخابرات منطقه 
اصفهان توانسته است در ارزیابى فصل تابستان مناطق 
بـا محوریـت نگهـدارى Access، Core و بهینـه 
سازى،در بین پنج استان برتر کشور در زمینه نگهدارى 
Access و بهینـه سـازى قـرار بگیرد. گفتنى اسـت 
اقدامات صورت گرفته در این زمینه  نقش بسزایى در ارتقا 
و افزایش کیفیت شبکه و به تبع آن افزایش رضایتمندى 

مشترکین در سطح استان دارد.

انتقال آب چاه خیابان شریعتى 
فتحیان، مدیر امور آبفامنطقه 6 گفت: عملیات انتقال آب 
چاه خیابان شریعتى به خط لوله آب 1000 میلیمترى به 
منظور توسعه تأمین آب شرب با صرف هزینه اى معادل 
400 میلیون ریال از محل اعتبارات جارى به طول 200 
متر و با اسـتفاده از لوله فوالدى به قطر 200 میلیمترى 

انجام شد.

خدمات بهزیستى
 غیرحضورى است

مجتبى ناجى، معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى 
اصفهـان گفـت: اکنـون تمامى امـور از جملـه خدمات 
مددکارى، صدور پروانه و مجوز مراکز تحت نظارت این 
اداره و نیز درخواست ها و مراحل فرزندخواندگى به سبب 

شیوع کرونا به شیوه غیرحضورى انجام مى شود. 

ثبت یک رکورد در فوالد مبارکه
رئیس واحـد آماده سـازى تختال ناحیه فوالدسـازى 
فوالد مبارکه گفت: رکورد بى سابقه بارگیرى تختال 
از طریق حمل ریلى، در سـال جهش تولید و در ادامه 
عملکـرد موفقیت آمیز ناحیه فوالدسـازى در کسـب 
رکوردهاى پیاپى در سـال جارى حاصل شـده است. 
محسـن احمـدى  هماهنگـى بـا واحـد حمل ونقـل 
ریلى و اصـالح فرایندهـاى موجـود را عوامل اصلى 
ایـن موفقیت برشـمرد و افـزود: امیدواریـم عملکرد 
درخشـانى در سـال 1399 در زمینه بارگیرى اسـلب 

براى واگن ثبت شود.

خبر

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهــان گفت: از 
ابتداى امســال تاکنون بالغ بــر 312 کیلومتر عملیات 
اصالح و توســعه در شــبکه آب و فاضالب این استان 

انجام شده است.
هاشــم امینى هدف از انجام عملیات توسعه و اصالح 
را بهبــود در آبرســانى در مناطق مختلف شــهرى و 
روستایى و ارتقاى شــبکه فاضالب این استان برشمرد 
و اظهار کرد:  عالوه بر موارد ذکر شــده، بهره ورى در 
مصرف آب، جلوگیرى از هدررفت مایه حیات، ارتقاى 
کیفیت و بهره گیرى مؤثر از فاضالب از مزایاى اجراى 
طرح هاى توســعه و اصالح در شــبکه آب و فاضالب 

اصفهان به شــمار مى رود. وى با اشــاره بــه اینکه در 
این مدت 173 کیلومتر توســعه شــبکه آب در استان 
انجام شــد، تصریح کرد: 69 کیلومتر اصالح شبکه آب 
دیگر اقدام این بخش بــود و در بخش فاضالب نیز 65 
کیلومتر لوله گذارى و 5 کیلومتر اصالح شــبکه انجام

 شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه در شش ماه نخست امسال ده هزار  و 179 انشعاب 
جدید در بخش آب استان اصفهان ایجاد شد، خاطرنشان 
کرد: در این مدت 9118 انشعاب هم در بخش فاضالب 

استان به انشعابات قبلى افزوده شد.

مدیرعامل ســازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان 
گفت: محدودیت هاى آرامســتان هاى شــهر اصفهان از 
جمله ممنوعیت برگزارى هرگونه مراســم عزادارى به جز 
مناسک خاکسپارى، در صورت تصویب ستاد استانى کرونا 

اجرایى مى شود.
 احمدرضا مرادى اظهار کرد: با توجه به افزایش آمار متوفیان 
و تشدید محدودیت هاى کرونایى به منظور حفظ سالمت 
شهروندان، در صورت تصویب در ســتاد استانى مدیریت 
بیمارى کرونا، صرفاً برگزارى مناسک خاکسپارى با حضور 
حداقلى افراد در آرامستان شهر اصفهان امکانپذیر و برگزارى 

مجالس ترحیم تا اطالع ثانوى تعطیل خواهد شد.

مدیرعامل ســازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان 
افزود: همچنین خانواده هاى عزادار پس از انجام مناسک 
خاکسپارى و یا زیارت اهل قبور سریعًا محل را ترك کنند 
و در ایــن زمینه همــکارى الزم را با مأمــوران انتظامات 
سازمان داشــته باشــند. وى تصریح کرد: توزیع هرگونه 
خیرات و نذورات نیز در قالب مواد غذایى غیر بسته بندى در 
آرامســتان ها ممنوع اســت.  مرادى بیان کرد: متوفیان 
کرونایى در قطعات مورد درخواســت خانواده ها و بر اساس 
پروتکل هاى بهداشــتى در عمق 2 مترى دفن مى شوند و 
چنانچه از قبل براى خرید قبر اقدام کرده اند و قبور آنها در 

طبقه دوم باشد، نسبت به جابه جایى قبور اقدام مى شود.

محدودیت هاى آرامستان ها 
اجرایى مى شود

عملیات توسعه
 در شبکه آب و فاضالب  

مدیر شبکه بهداشــت و درمان شاهین شهر و میمه از 
پلمب یک واحد کارگاه تولید ماســک غیربهداشتى و 
توقیف 350 بسته دســتمال کاغذى و دستمال توالت 
در شاهین شهر، خبر داد. على پارســا افزود: در توقیف 
و پلمب این واحد کارگاهى عالوه بر 50 هزار ماســک 
غیربهداشتى سه دستگاه  برش، دو دستگاه پرس، مواد 
اولیه تولید ماسک و نایلون هاى بسته بندى نیز توقیف و 
به واحد بهداشت محیط به منظور تعیین تکلیف انتقال 

داده شد. پارسا همچنین از توقیف و ضبط بیش از 350 
بسته دستمال کاغذى و دســتمال توالت از این کارگاه 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: در این کارگاه با بسته بندى 
دستمال کاغذى در بسته هاى پالستیکى و درج آدرس 
یکى از استان هاى کشــور اقدام به عرضه محصوالت 
خود مى کردند که عالوه بر توقیف بیش از 350 بســته 
دستمال کاغذى و دستمال توالت، سه کیسه نایلون نیز 

توقیف و ضبط شد.

توقیف 50 هزار ماسک غیربهداشتى 

در چند روز گذشته خبر کشف یک عراده توپ جنگى عصر 
صفوى پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب 
آهن اصفهان بازتاب زیادى در رسانه ها داشت. اما از همان 
روز کشف این توپ تاریخى، این سئوال مطرح شد که اصوًال 

چنین شىء مهمى در میان ضایعات چه مى کرده است؟
در همین باره مسئوالن اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى اســتان اصفهان  اعالم کردند که این ابزار 
تســلیحاتى در میان ضایعاتى که در کارخانــه ذوب آهن 

اصفهان نگهدارى مى شد، کشف و شناسایى شده است.
به گفته علیرضا امیــرى، مدیر روابــط عمومى ذوب آهن 
اصفهان روزانه هزاران ُتن ضایعات و آهن قراضه توسط این 
کارخانه براى استفاده در فرایند تولید چدن و فوالد استفاده 
مى شود که این توپ جنگى نیز در میان آنها قرار داشته است.
امیرى در گفتگو با «ایرنا» افزود: با توجه به حساسیت موجود 
براى ریختن ضایعات در کــوره ذوب، قطعات آهن قراضه 
قبل از انداخته شــدن داخل کوره بررسى مى شود که مبادا 
ذوب شدن آنها حادثه اى به همراه نداشته باشد. وى با اشاره 
به حجم بســیار زیاد دپوى ضایعات در ذوب آهن اصفهان 
خاطرنشان کرد: در حدود هفت سال گذشته کارکنان ذوب 
آهن متوجه این توپ در میان آهن قراضه ها و ضایعات شدند 
و با توجه به اینکه ظاهر ابزار نظامى را داشت آن را داخل کوره 

ذوب نیانداختند و در کنارى نگهدارى شد.
امیرى با بیان اینکه مقرر بود این وســیله با توجه به ظاهر 

نظامى که داشــت در مــوزه صنعتى ذوب آهــن اصفهان 
نگهدارى شــود، اضافه کرد: اما با توجــه به اهمیت میراث 
فرهنگى و در معرض نمایش عموم مــردم قرار دادن، این 
موضوع به اداره میراث فرهنگى لنجان گزارش شد تا آن را 

مورد بررسى قرار دهند.
وى با بیان اینکه ما اطالعى از اینکه این توپ متعلق به دوران 
صفوى است، نداشتیم، تصریح کرد: حدس زده مى شود که 
این توپ جنگى در ســال هاى دور به بخش ضایعات ذوب 

آهن تحویل داده شده است.
بــه گفتــه رئیــس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى شهرســتان لنجان که کارخانه ذوب آهن در 
محدوده آن قرار دارد، با بررســى هاى کارشناسى مشخص 
شد که این توپ جنگى متعلق به دوران صفوى است که به 
احتمال زیاد در سده هاى گذشته در پادگان هاى دوران صفوى 
در اصفهان نگهدارى مى شد و پس از سقوط این سلسله دست 
به دست شده و  سرانجام به منظور بازیافت به کارخانه ذوب 

آهن تحویل داده شده بود.
احمد فتحى با بیــان اینکه این توپ جنگــى تحویل اداره 
میراث فرهنگى شهرستان لنجان و سپس واحد امانى اداره 
کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى استان 
اصفهان شد تا مرمت شود، گفت: اینکه این توپ جنگى به 
طور دقیق از کجا به بخش ضایعات کارخانه ذوب آهن منتقل 

شده براى ما هنوز مشخص نیست.

وى ادامه داد: با توجه به اینکه اصفهان داراى سپاه بزرگ و 
چندین دژ بوده است حدس زده مى شود که این توپ جنگى 
مربوط به استحکامات نظامى اصفهان بوده و پس از سال ها 
دست به دست شدن به دپوى ضایعات در کارخانه ذوب آهن 

رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگى،گردشگرى وصنایع دستى استان 
اصفهان نیز در این زمینه به  اسناد و تصاویر تاریخى از میدان 
امام(ره) اشاره و اضافه کرد: در ســفرنامه هاى گردشگران 
اروپایى نقل شده است که پادشــاهان صفوى به ویژه شاه 
عباس اول پس از پیروزى بر اشغالگران پرتغالى در مرزهاى 
جنوب ایران و خلیج فارس تعدادى از توپ هاى غنیمتى از 
آنان را به میدان نقش جهان انتقال داده و در میدان  در معرض 

دید عموم قرار دادند.
به گفته فریدون اللهیارى، تصاویــر کتاب اصفهان در 113 
سال پیش اثر هنرمند عکاس «ارنســت هولستر: نشانگر 
بقایاى دو عدد از این توپ ها در میدان و درجنب کاخ عالى قاپو 

در اواسط دوران قاجار است.                             
اللهیارى با اشاره به اینکه اصفهان در دوران صفوى پایتخت 
ایران بود و چندین پادگان نظامى قوى از جمله در قلعه طبرك 
در این خطه قرار داشت که در اسناد و سفرنامه هاى خارجى به 
آنها اشاره شده است، گفت: بر اساس اسناد موجود در دوران 
پهلوى تا اوایل انقالب اسالمى نیز در محدوده خیابان سپه 

اصفهان چندین توپ جنگى وجود داشت.

پاسخ به یک ابهام درباره خبر مهم چند روز گذشته

چرا توپ جنگى صفوى 
از ضایعات سر درآورد؟! 

ساخت و ساز غیر مجاز در حریم پل  تاریخى خواجو 
متوقف شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 

اســتان با اشــاره به دریافت گزارش هاى مردمى 
مبنى بر ساخت و ساز در ضلع شــمالى پل  تاریخى 
خواجو گفت: با بررســى تیم نظارت یگان حفاظت 
میراث فرهنگى  مشخص شد که حریم درجه یک این 
پل ، مورد تعرض قرار گرفته و شهردارى و سازندگان 
این مجموعه، ضوابط ســاخت و ساز در حریم آثار و 

بنا هاى تاریخى را رعایت نکرده اند.
فریدون اللهیارى افــزود: با توجه بــه مکاتبات با 
شــهردارى و تأکید بر موارد تخلف به آنها، دستور 
توقف ســاخت این مجموعه ها تــا تعیین تکلیف 

صادر شد.

توقف ساخت و ساز  غیرمجاز در حریم پل  خواجو

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان با 
اعالم اینکه از ابتداى ســال جارى تاکنون 167 مورد 
مسمومیت با گاز منواکسیدکربن اتفاق افتاده و هشت 
نفر فوت کردند، گفت: بیشــترین آمار مسمومیت ها 
مربوط به شهر اصفهان و پس از آن لنجان و فالورجان 

بوده است.
دکتر غفور راستین در گفتگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه 
هر سال با شروع فصل سرما متأسفانه شاهد مسمومیت 
و مرگ و میر با گاز منواکسیدکربن هستیم، اظهار کرد: 
سال گذشته در سطح استان 601 مورد مسمومیت با گاز 

منواکسید کربن داشتیم که 30 نفر فوت کردند.

وى افــزود: در دو ســال اخیــر آمار مســمومیت با 
منواکسیدکربن در شهر اصفهان بیشتر از همه شهرهاى 

استان بوده است.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان با اشاره به 
اینکه سال گذشته نجف آباد و خمینى شهر در رده هاى 
دوم و سوم مسمومیت با منواکسیدکربن بودند، گفت: 
امســال لنجان و فالورجان در رده دوم و ســوم بعد از 

اصفهان قرار دارند.
وى خاطرنشان کرد: بیشــتر مسمومیت هاى ناشى از 
منواکسیدکربن به دلیل اســتفاده از بخارى به صورت 

ناقص و غیراستاندارد بوده است.

CO شهر اصفهان در صدر مسمومیت با

تاالر تیمورى، یکى از بناهــاى باقیمانده دوره تیمور 
گورکانى در اصفهان است که از سال 1367 در اختیار 
موزه تاریــخ طبیعى اصفهان قرار گرفت اما از ســال 
1395 تا به امروز، دِر آن بســته اســت و سال 1398 
نیز خبر رسید که قرار اســت تخلیه، مرمت و به موزه 

هنرهاى سنتى تبدیل شود.
مهدى مزروعى، عضو کمیســیون فرهنگى شوراى 

شهر اصفهان درباره سرنوشت این تاالر در 
پاسخ به این پرسش که آیا هنوز هم قرار 
است تاالر تیمورى از موزه تاریخ طبیعى 
به موزه هنرهاى سنتى بدل شود؟ اظهار 
کرد: تصمیم تبدیل تاالر تیمورى به موزه 
هنرهاى سنتى قطعى اســت و منوط به 

تخلیه این مکان است.
مزروعى به پرسش دیگر «ایسنا»، با این 
مضمون که آیا شهردارى اصفهان، براى 
انتقال اشیاى موزه تاریخ طبیعى به مکان 

دیگرى که بتوان موزه تاریخ طبیعى را در آن برپا کرد 
برنامه اى دارد یا خیر؟ این گونه پاسخ داد: این اموال در 
مالکیت شریک  _در حال حاضر ورثه شریک_ است 
و تصمیم در خصوص محل نگهــدارى و ... به عهده 

ایشان است.
فریده روشن، رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى شهر 
اصفهان نیز درباره آخرین وضعیت تاالر تیمورى اظهار 

کرد: اکنون حکم پایان مشارکت (مشارکت شهردارى 
اصفهان با ورثه مرحوم جعفریان به عنوان مالک اشیاى 
موزه تاریخ طبیعى اصفهان) از سوى دادگاه صادر شده 
ولى حاضر به تخلیه نیستند و شــکایت مجدد براى 
تخلیه و دریافت اجرت المثل براى زمانى که از پایان 

مشارکت گذشته، صورت گرفته است.
اکنون مشخص نیست که بعد از تخلیه تاالر تیمورى، 

براى 7000 شىء با ارزشــى که مرحوم محمدعلى 
جعفریــان، زمین شــناس نمونه کشــور و پایه گذار 
رشته هاى زیست شناسى و زمین شناسى در دانشگاه 
اصفهان، با هزینه شخصى جمع آورى کرده بود تا در 
موزه تاریخ طبیعى اصفهان براى عموم مردم به ویژه 
کودکان و نوجوانان به نمایش گذاشته شود، چه اتفاقى 

خواهد افتاد.

پیرو رسیدگى به گزارشــات مردمى در سامانه 114 
ســازمان اطالعات ســپاه و برخورد بــا محتکران 
مایحتاج مردم با تالش نیروهاى بسیج ناحیه مقاومت 
امام رضا (ع) شهرستان اصفهان بیش از 60 هزار لیتر 
نفت گاز به همراه سایر مشــتقات نفتى که به منظور 
قاچاق به کشورهاى همسایه و به صورت غیرقانونى 
در یک مکان متروکه جمع آورى شــده بود کشــف 

و توقیف شــد. این محموله تحویل شــرکت پخش 
فرآورده هاى نفتى اصفهان شد و پرونده در حال سیر 

مراحل قضایى است.
به دلیل سود سرشار ناشى از قاچاق فرآورده هاى نفتى 
و تفاوت قابل توجه ارزهــاى خارجى با ریال عده اى 
سودجو اقدام به جمع آورى محموله هاى هیدروکربنى 

و قاچاق آن مى کنند.

کشف 60 هزار لیتر سوخت قاچاق

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به کاهش 90 
درصدى ترددها در سطح شهر اصفهان از زمان اجراى 
محدودیت هاى کرونایى، از برخورد قاطع با رانندگان 
قانون گریز و رانندگان پالك ناخوانا و مخدوش براى 
فرار از چنگال دوربین ها در اجراى طرح محدودیت هاى 

کرونایى خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى در گفتگو با «ایسنا»، 
با اشــاره به اجراى طرح ممنوعیت تــردد خودروهاى 
شخصى از ساعت 21 شــب از اول آذرماه در اصفهان، 
اظهار کرد: مشــاهدات میدانى در چند شــب گذشته 
نشــاندهنده رعایت قانــون و همکارى شــهروندان 

اصفهانى در اجراى این طرح است.
وى با تأکید بر اجراى کامل قوانین و مقررات مربوط به 
محدودیت هاى کرونایى در اصفهان، گفت: بیش از 140 
تیم کنترلى در سطح استان در راستاى اجراى محدودیت 

و ممنوعیت ها به کارگیرى شده اند.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به بازدید 
شــبانه از نحوه اجراى محدودیت هــاى کرونایى در 
اصفهان، گفت: تردد هیچ خودرویى در خیابان ها و معابر 
شهرى اصفهان به چشــم نمى خورد و شاهد کاهش 
90 درصدى ترددهاى شــبانه در سطح شهر هستیم، 
مگر اندك ترددهاى ضرورى سازمان ها و ارگان هاى 
خدماتى. وى با بیان اینکه تعداد اندك رانندگان قانون 
گریز نیز با برخورد قاطع پلیس مواجه شــدند، افزود: 
ترددهاى غیرمجاز از ساعت 21 شــب تا 4 بامداد در 
شهرهاى قرمز توســط دوربین ها ثبت شده و به مبلغ 

200 هزار تومان اعمال قانون مى شوند.
ســرهنگ محمدى با اعالم اینکه طــى این مدت در 
مجموع حدود 1000 جریمه براى خودروهاى متخلف 
صادر شده است، گفت: ثبت تخلفات عالوه بر مأموران 
راهنمایى و رانندگى بیشــتر به وســیله سامانه هاى 

الکترونیکى انجام مى شود.

کاهش 90 درصدى ترددهاى شبانه در اصفهان 

مرکز پژوهش هاى هســته اى اروپــا (CERN)، طرح 
محققان دانشگاه صنعتى اصفهان به منظور ساخت دستگاه 
سنجش میزان درخشندگی ناشى از برخوردذرات با درصد 
خطاي کمتر از یک درصد را به عنوان طرح برگزیده براى 
ارتقاى تجهیزات مربوط به آزمایــش CMS براي اندازه 
گیري درخشندگى برخورد ذرات در ســرعت هاي باالتر 
انتخاب کرد. «سرن»، بزرگ ترین مجموعه آزمایشگاهى 
دنیا در زمینه فیزیک ذرات بنیادى و فیزیک هسته اى است 
که حدود 66 سال قبل یعنى در سال 1954 میالدى توسط 
سازمان اروپایى تحقیقات هسته اى ایجاد و در طى این مدت 
پژوهش هاى متعددى را به رهبرى دانشمندان برتر دنیا (از 

جمله شش دارنده جایزه نوبل) به سرانجام رسانید.
با پذیرفته شدن دانشــگاه صنعتى اصفهان در سال 1398 
به عنوان نخســتین دانشــگاه ایرانى بــه عضویت مرکز
 پژوهش هاى هســته اى اروپا، اینک در دومین دستاورد 
بزرگ و ارزشــمند علمى بین المللى، طرح پیشــنهادى 
مشترك میان محققان دانشکده مهندسى برق وکامپیوتر 
و دانشکده فیزیک این دانشــگاه به منظور ساخت دستگاه
 اندازه گیري درخشندگی ناشــى از برخورد ذرات با خطاي 
کمتر از یک درصد به عنوان طرح برگزیده این پروژه علمى 

جهانى برگزیده شد.

پذیرش طرح محققان 
دانشگاه صنعتى اصفهان در 
بزرگ ترین پروژه علمى دنیا 

سرنوشت مبهم تاالر تیمورى با 7000 شىء با ارزش در آن
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محسن چاوشى یکى از افرادى است که از محبوبیت و شــهرت و پایگاه اجتماعى  اش 
بیشترین بهره را براى انجام کارهاى خیر و نجات جان و زندگى انسان ها برده است. خواننده 
عرصه پاپ که هرچند در سال هاى گذشته گهگاه به علت کیفیت ترانه هایى که خوانده و 
کارهایى که ساخته مورد انتقاد قرار گرفته اما بدون توقف در کارهاى خیر پیش رفته و این 
روزها دعاى خیر زیادى پشت سرش است. از خانواده هایى که اعدامى پاى چوبه دارشان 
به آغوششان بازگشــته تا آنها که به دلیل جرایم مالى در زندان بودند و با گلریزان هاى 

چاوشى از بند آزاد شدند.
کمیل نظافتى، روحانى خّیرى است که در سال هاى گذشــته چندبارى در برنامه هاى 
مختلف تلویزیونى حاضر شده است. این روحانى جوان در سال 96 به عنوان مهمان در یک 
برنامه تلویزیونى حاضر بود و در جایى از صحبت هایش خاطره اى تعریف کرد از جوانى که 
80 میلیون براى نجات جان یک اعدامى پرداخت کرده است. او با بیان این نکته که اگر 
آن فرد بفهمد اسمش را آورده   ناراحت مى شود، گفت: زمانى براى یک محکوم به اعدام به 
شیراز رفته بودم، فراخوان دادم و مردم در کمتر از 24 ساعت 50 میلیون تومان فرستادند. 
جوانى به من زنگ زد و گفت من به شما 80 میلیون تومان مى دهم به شرطى که شما را 
ببینم، گفتم من شیراز هستم. گفت من شیراز مى آیم و مى بینمت. وقتى آمد گفتم چقدر 
قیافه ات برایم آشناست؟! گفت اسمم محسن است. گفتم فامیلى ات چیست؟ نگفت. گفتم 
کجا زندگى مى کنى؟ نگفت. گفتم کد ملى ات را بگو من مى خواهم صورت جلسه کنم. 
گفت ولش کن! گفتم اگر من رضایت نگیرم این 80 میلیون تومان باید برگشت داده شود. 
گفت خیالت راحت، اگر رضایت هم نگرفتى، در حساب خودت هم باشد هر جا خواستى 

هزینه کن! گفتم خدا امثال شما را براى من زیاد کند!
نظافتى در ادامه این برنامه درباره هویت آن جوان گفت: کار انجام و جلوى اعدام گرفته شد. 
ما هر شب چند تا پیامک تا اذان صبح براى هم مى فرستادیم. یک هفته اتفاقى عکس کاور 
آهنگى را دیدم و او همان آدمى بود که من دیده بودم. او محسن چاوشى بود و بعد از آن هم 

آهنگ «گلدون» را خواند و جان یک نفر دیگر را هم نجات داد.

ترانه اى که ناجى شد
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موســیقى در کانال تلگرامى اش روایتى دارد از مادرى که 
بخاطر ترانه اى از محسن چاوشى قاتل فرزندش را بخشید. او مى نویسد: «گفتم: محسن، 
چهارشــنبه اعدامش مى کنن. رفتیم براى تقاضاى عفو از مادرش. «خداحافظى تلخ» 

گذاشته بودن و چشماش از گریه باد کرده بود. تحت تأثیر کارهاى تو هستن.» جزئیات را 
گفتم. کمى بعد چاوشى شعرى فرستاد و گفت: اینو براى اون خانم بفرست. معجزه شد.

این بخشى از آن ترانه است:
نبخش/ که بخشش/ در ما نگنجد./ بخشش را/ به بخشنده بسپار

گذشتن کار ما بود/ از همه چیز گذشتیم/ و از این نیز بگذریم/ نبخش داغدیده  من/ اما/ 
بگذر تا بخشوده شوى.

و در آخر
گذشت عمرم 

و عمرم درگذشت...»

مسیر بى توقف کارهاى خیر
شــاید همین اتفاقات جرقه اى شد براى شــروع کارهاى خیر محسن چاوشى با کمک 
طرفدارانش که خود را «چاوشیســت» مى نامند. نجات جان بیــش از 45 نفر از اعدام و 
نجات بیش از صد محکوم جرایم مالى از حبس و بازگرداندن آنها به دامان خانواده شان و 

جمع آورى هزینه درمان ده ها بیمار. 
محسن چاوشى در صفحه اینســتاگرامش هفته اى چند کمپین تشکیل مى دهد و براى 
کارهاى خیر گلریزان مى کند. از جوان افغانســتانى محکوم به اعدام که از 16سالگى در 
انتظار چوبه دار در کانون اصالح و تربیت به ســر مى برد تا کودك مبتال به ســرطان که 
خانواده اش براى هزینه هاى درمان، درمانده شده اند و کمپین هایى براى نجات ده، 20 
و گاهى 30 زندانى از زندان هایى از سراسر کشور. چاوشى به کمک دوستانش، پس از 

بررسى صحت موضوع و تأیید مراجع مربوطه، از هوادارانش که 2/5 میلیون نفرشان 
در اینســتاگرام صفحه اش را دنبال مى کنند، مى خواهد که با مشــارکت در این 

کارهاى خیر دل یک یا چند خانواده را شاد کنند. هوادارانى که تا امروز هم 
کم نگذاشته اند و حاال تعداد خانواده هایى که با این جنس کارها دلشان 

شاد شده هر روز بیشتر و بیشتر مى شود.

هدیه تولد ویژه از طرف چاوشیست ها
هشــتم مرداد 99 بود که محسن چاوشى در شــب تولدش از 
طرفدارانش طلــب کادوى تولد متفاوتى کــرد. در روزگارى 
که تولد گرفتن براى برخى ســلبریتى ها خوراك محتواى 

چند روز صفحات شخصى شان را تأمین مى کند، خواننده «امیر بى گزند» از هوادارانش 
خواست تا با همکارى هم دیه یک محکوم به اعدام را تأمین کنند. این درخواست چاوشى 
با استقبال هوادارانش روبه رو شد و چاوشیست ها با ثبت یک رکورد جدید در پنج ساعت 
مبلغ 165میلیون تومان پرداخت کردند تا خانم جوانى که از 18 سالگى در زندان بوده و 16 

آزاد شود و محسن چاوشى در تولد 41 سال پشت میله ها مانده  بود 
چهارمین محکوم به اعدام سالگى خود، چهل و 

را به زندگى 
بازگرداند.

جلیل سامان، کارگردان سریال «زیرخاکى» به دلیل 
سانسور در بازپخش این سریال اعالم کرد که از ادامه 
ساخت این مجموعه منصرف شده است. این در حالى 
است که تهیه کننده این مجموعه مى گوید سامان را 
به ساختن فصل دوم «زیر خاکى» ترغیب خواهد کرد.

این روزها سریال «زیرخاکى» که در ایام ماه رمضان 
روى آنتن شبکه یک سیما رفت از این شبکه بازپخش 

مى شود.
جلیل ســامان چندى پیش از تدارك تصویربردارى 
فصل جدید این ســریال خبر داد و حاال در پســت 
جدیدى در صفحه شخصى خود در اینستاگرام نسبت 
به بازپخش این ســریال واکنش نشــان داده است. 
ســامان در صفحه خود نوشته اســت: «با پوزش از 
مخاطبین دوست داشتنى ســریال «زیرخاکى»، به 
علت سانسور بى دلیل آن در بازپخش و سیاست هاى 
دوگانه و متناقض تلویزیون از ادامه ساخت آن انصراف 

مى دهم.»
سریال «زیرخاکى» جزو سریال هاى محبوب اخیر 
در ابتداى سال بوده اســت که توانست با زبانى مفرح  
برخى واقعیت هاى تاریخ قبــل انقالب را به تصویر 

بکشد.
در همین حال رضا نصیرى نیا، تهیه کننده ســریال 
«زیرخاکى» در واکنش به حواشــى پیش آمده براى 
این سریال و انصراف جلیل سامان از کارگردانى فصل 
دوم آن، یادداشتى را منتشــر کرد. در این یادداشت 
آمده است: «خوشبختانه با اســتقبالى که مخاطبان 

عزیز بهار امسال از سرى اول مجموعه «زیرخاکى» 
داشــتند، با فاصله اى کوتاه این روزها شاهد پخش 
دوباره این سریال از شــبکه محترم یک هستیم که 
قطعًا براى مجموع عوامل ســریال خرسندکننده و 

لذت بخش است.
البته من به دلیل شلوغى کار در واپسین روزهایى که به 
فیلمبردارى فصل دوم سریال نزدیک هستیم فرصت 
نکردم پخش مجدد کار را ببینم و اطالع یافتن از اینکه 
متأسفانه بخش هایى از قسمت دوم حذف شده، همه 

ما را شگفت زده کرد!
این ســئوال در ذهنمان بود که چه اتفاقى افتاده که 
ســریالى که چند ماه پیش از شبکه یک پخش شده 
براى پخش مجدد دچار ممیزى شــده است؟! از این 
رو با جدیت پیگیر موضوع و متوجه شدم این حذفیات 
مورد تأیید مدیر محترم شبکه نیز نبوده و حاصل اعمال 
نظر شخصى یکى از همکاران شبکه بوده که در جریان 

پخش ابتدایى سریال نیز نبوده است.
لذا این اقــدام، موجب رنجش خاطر آقاى ســامان، 
کارگردان محترم سریال شد و شاهد واکنشى از ایشان 
بودیم که نشاندهنده دلسردى او نسبت به ادامه مسیر و 
ساخت فصل دوم سریال است. البته قرار بر این شد که 
در ادامه، «زیرخاکى» بدون هیچ ممیزى پخش شود.

فعًال در حال مذاکره با جلیل سامان هستم تا در تصمیم 
خود تجدید نظر کرده و با جدیت همیشگى به کار خود 
ادامه دهد تا ان شــاءا... بتوانیم بدون وقفه فصل دوم 

«زیرخاکى»  را کلید بزنیم...»

کامبوزیا پرتوى از سینماگران پیشکسوت کشورمان بر اثر کرونا 
درگذشت.

این نویسنده و کارگردان سینماى ایران صبح روز گذشته 4 آذر 
در بیمارستان دى درگذشت. وى در چند روز اخیر به دلیل ابتال به 

کرونا در بیمارستان بسترى شده بود.
او فعالیت هنرى خود را با ساخت فیلم هاى کوتاه در سینماى آزاد 
دماوند آغاز نمود، بعد از مدتى نخستین فیلم بلند داستانى اش را 
با نام «عینک» براى شبکه دوم تلویزیون ساخت و کارگردانى 
در سینماى حرفه اى را با فیلم «ماهى» تجربه کرد. از آثار مطرح 
او در زمینه کارگردانى مى توان بــه فیلم هاى «ماهى»، «گلنار»، 
«بازى بزرگان»، «کافه ترانزیت»، «پرده» و «کامیون» اشاره کرد.

کامبوزیا پرتوى در فیلم هایى مثل «آدم» (رضا کاهانى)، «شبانه 
روز» و «پنج ستاره» مشاور کارگردان و در فیلم هایى مثل «شب 
یلدا» (کیومرث پوراحمد)، «یک شب»، «سه زن» (منیژه حکمت) 
و «سوت پایان» (نیکى کریمى) مشاور فیلمنامه بوده است. وى 
همچنین نویسندگى فیلمنامه فیلم هاى دیگرى همچون «شیرك» 
(داریوش مهرجویى)، «دایره» (جعفر پناهى)، «شب» و «خیابان 
هاى آرام» را بر عهده داشته و کسب چهار سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه از جشنواره فیلم فجر براى فیلم هاى «من ترانه 15 سال 
دارم»، «کافه ترانزیت»، «فرارى» و «کامیون» نیز در کارنامه اش 

دیده مى شود. 
پرتوى در ساخت «خانه دوست کجاست» با عباس کیارستمى 
همکارى داشت و فیلمنامه «ایستگاه متروك»  را بر اساس طرحى 

از او نوشت.

سریال «سالم بمبئى» به زودى تولید مى شود. این سریال به کارگردانى قربان محمدپور و تهیه کنندگى جواد 
نوروزبیگى در مراحل پایانى نگارش فیلمنامه قرار دارد. شنیده شده که تا کنون هم صحبت هاى اولیه با چند بازیگر 

هندى براى حضور در این سریال قطعى شده است اما هنوز ترکیب بازیگران نهایى نیست. 
از سوى دیگر حضور بنیامین بهادرى و محمدرضا گلزار در سریال «سالم بمبئى» در هاله اى 
از ابهام قرار دارد. دو چهره اى که در فیلم سینمایى «سالم بمبئى» به عنوان بازیگران اصلى 
حضور داشتند و خبرساز شدند. بنیامین بهادرى اولین تجربه بازیگرى خودش را پشت سر 

گذاشت و براى آن فیلم چند آهنگ اختصاصى هم اجرا کرده بود.
اولین خبرها از ساخت سریال «سالم بمبئى» در حالى به گوش مى رسد که پس از اکران 
نسخه سینمایى آن، زمزمه هایى مبنى بر ساخت «ســالم بمبئى 2» هم براى پرده 
سینما به گوش مى رسید. حاال باید دید بنیامین بهادرى و محمدرضا گلزار که پس 
از آن فیلم سینمایى دیگر همکارى مشــترکى نداشتند، سراغ سریال همان پروژه 
هم مى روند یا نه؟ البته بنیامین بهادرى طى چند ســال اخیر نشان داده که اهل 
چالش هاى جدید است و رغبت خوبى نســبت به حضور در موقعیت هاى جدید 

هنرى دارد.
طى دو ســال اخیر دو نوبت خبرهایى درباره حضور بنیامیــن بهادرى در قاب 
تلویزیون به عنوان مجرى به گوش رسید که هیچکدام به دالیل مختلف میسر 
نشد. او همچنین تولید یک «رئالیتى  شو» با مضمون خانوادگى را هم پیگیرى 

مى کند که هنوز خبرهاى جدیدى از آن در دست نیست.

  فروغ گشتیل/ خبرگزارى صبا|

بهزاد فراهانى درباره کتاب جدیدش که این روزها روانه بازار شــده 
است سخن گفت.

این بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس که این روزها کتاب «پنجاه 
و پنج داستان کوتاه» را روانه بازار کرده است درباره چگونگى نوشتن 
این کتاب بیان کرد: چند ســال پیش با چند نفــر از همکارانمان در 
رادیو صحبتى داشتیم که قرار شــد من تکه هاى کوچک نمایشى را 
برایشان بنویسم. دو داستان نوشــتم که در این کتاب هم وجود دارند 
و وقتى برایشان خواندم خیلى خوششان آمد و تعریف کردند، من هم 
با خود گفتم حاال که اینطور است، این داســتان ها را سه تا بکنم بعد 
چهار تا و همینطور ادامه پیدا کرد و زیاد شد و به تازگى که کرونا آمد 
من را مجبور کرد که در لحظات خلــوت و تنهایى خود بعضى از این  

داستان ها را بنویسم.
وى از علت نوشتن کتابى درباره سرگذشت زندگى خود، عنوان کرد: 
تکه هاى دراماتیکى از زندگى خودم از کودکى تا به امروز در این کتاب 
وجود دارد و چون جنبه دراماتیک آن نیرومند بود و به نوعى بیان کننده 

شناسنامه اى از گذشته ام بود آن را نوشتم.
فراهانى در پاســخ به اینکه فکر مى کند مخاطبان نسبت به زندگى 

شخصى اش چه واکنشى نشــان مى دهند، بیان کرد: چه بد باشد چه 
خوب، ایرادى ندارد، هر کسى حق دارد در ادبیاتى که به صورت چاپ 

در آمده است داورى کند.
مترجم کتاب «دور از کارخانه» درباره استقبال مردم از کتاب جدیدش 
عنوان کرد: مى گویند که اســتقبال خیلى خوبى از کتاب شده  است، 

خیلى  ها هم به خودم زنگ زدند، تشویق، تعریف و تشکر کردند.

مرحوم چنگیز جلیلونــد گوینده ثابت نقش هاى «مارلون برانــدو» بود. اما او در 
مهمترین فیلم این بازیگر بزرگ تاریخ سینما یعنى «پدرخوانده» به جاى براندو 

حرف نزد. دلیل این اتفاق را از زبان خود اسطوره دوبله ایران بخوانید: 
«یادم هست که اســتودیوى سازنده فیلم یک نماینده فرســتاده بود تا دوبلور را 
انتخاب کند و دلیل مى آورد که لحن مارلون براندو در این فیلم با تمام فیلم هایش 
فرق مى کند، همانطور که انتخاب این هنرپیشه براى فیلم «پدرخوانده» نیز غیر 
منتظره بود. چرا که کارگردان دنبال بازیگر مى گشــته و به توصیه مدیر تهیه که 
براندو را پیشنهاد داده بود، اعتنا نمى کرد و از آژانس هاى بازیگرى درخواست عکس 
هنرپیشــه کرده بود. مارلون براندو نیز مانند نقش فیلم خودش را گریم مى کند و 
عکس مى گیرد و به صورت گمنام براى کارگردان ارســال مى کند. «کاپوال» با 
دیدن آن عکس در میان عکس ها مى گوید این همان «پدر خوانده» است و وقتى 
براندو را به صورت مستقیم مى بیند از تعجب جا مى خورد و ایمان مى آورد که او 

چه قدرتى دارد.
به هر حال وقتى فیلم به ایران با نماینده آمد، قرار تست صدا گذاشتند که من قبول 
نکردم و آخر سر مرحوم نوربخش حرف زد و من هم جاى «جیمز کان» در نقش 
«سانى کورلئونه» حرف زدم و بعد هم با وسوسه روبیک (از عوامل فنى)، ده دقیقه 

جاى براندو به طور آزمایشى در تنهایى خودم حرف زدم که در آن موقع با حالتى 
عصبى و خش دار دیالوگ ها را با قدرت گفتم که خود نماینده کمپانى «پارامونت» 
وقتى آن تکه ده دقیقه اى را دید افسوس خورد و مرا به ناهار در رستورانى دعوت 
کرد و همانجا به من گفت تو صدایت همردیف «یول براینر» و «ریچارد برتن» 
است. مى دانى که این صداها جزو 10 صداى برتر دنیا هستند. این حرف ها دردى 
را دوا نمى کرد چرا که «پدرخوانده“ از دســت رفته بود و من که تمام نقش هاى 
براندو را حرف زده بودم در بهترین کارش محروم مانده بودم و شــاید هم بعد از 
دیدن آن تکه توســط نماینده در دوبله مجدد حرف نمى زدم حتى اگر صد هزار 

دالر هم مى دادند.
 زمانى که من دیالوگ هایى از براندو را در فیلم گفتم وى تا مدتى خیره به پرده نگاه 
کرد و آنگاه رئیس استودیو را خطاب قرار داد و با صداى بلند گفت: این فالن فالن 
شده که خود براندوست، با براندو اصًال مو نمى زند! و من که از بد دهانى وى ناراحت 
شده بودم دیگر کار را قبول نکردم اما او زمانى که از در استودیو خارج مى شد رو به 

. good ...[luck] mr brando :من کرد و گفت
پس از رفتن وى، مدیر استودیو که امتناع مرا دید خواست دستمزد مرا به دالر بدهد 

اما من نپذیرفتم.» 

از نجات محکوم به اعدام تا 
آزادسازى زندانیان جرایم مالى

مسیر 
بى توقف 

محسن چاوشى 
در 

اینستاگرام

و بر ن ى نوز
ه علت کیفیت ترانه هایى که خوانده و 
وقف در کارهاى خیر پیش رفته و این 
ه هایى که اعدامى پاى چوبه دارشان 
الى در زندان بودند و با گلریزان هاى 

ى گذشــته چندبارى در برنامه هاى 
6ن در سال 96 به عنوان مهمان در یک 
ش خاطره اى تعریف کرد از جوانى که 
ایننکته که اگر با بیان کرده است. او

ت: زمانى براى یک محکوم به اعدام به 
0 ساعت 50 میلیون تومان فرستادند.  2
ن تومان مى دهم به شرطى که شما را

م و مى بینمت. وقتى آمد گفتم چقدر 
گفتم فامیلى ات چیست؟ نگفت. گفتم 
گو من مى خواهم صورت جلسه کنم. 
 میلیون تومان باید برگشت داده شود. 
ساب خودت هم باشد هر جا خواستى 

!
ت: کار انجام و جلوى اعدام گرفته شد. 
رستادیم. یک هفته اتفاقى عکس کاور 
. او محسن چاوشى بود و بعد از آن هم 

 نجاتداد.

لگرامى اش روایتى دارد از مادرى که 
خشید. او مى نویسد: «گفتم: محسن، 
ى عفو از مادرش. «خداحافظى تلخ» 

نبخش/ که بخشش/ در ما نگنجد./ بخشش را/ به بخشنده بسپار
گذشتن کار ما بود/ از همه چیز گذشتیم/ و از این نیز بگذریم/ نبخش داغدیده  من/ اما/ 

بگذر تا بخشودهشوى.
و در آخر

گذشت عمرم 
و عمرم درگذشت...»

مسیر بى توقف کارهاى خیر
شــاید همین اتفاقات جرقه اى شد براى شــروع کارهاى خیر محسن چاوشى با کمک 
5طرفدارانش که خود را «چاوشیســت» مى نامند. نجات جان بیــش از 45 نفر از اعدام و 
نجات بیش از صد محکوم جرایم مالى از حبس و بازگرداندن آنها به دامان خانواده شان و 

جمع آورى هزینه درمان ده ها بیمار. 
محسن چاوشىدر صفحه اینســتاگرامش هفته اى چند کمپینتشکیل مى دهد و براى 
16سالگى در  6کارهاى خیر گلریزان مى کند. از جوان افغانســتانى محکوم به اعدام که از
که انتظار چوبه دار در کانون اصالح و تربیت به ســر مى برد تا کودك مبتال به ســرطان که 
20 0ت ده، خانواده اش براى هزینه هاى درمان، درمانده شده اند و کمپین هایى براى نجات ده،

چاوشى به کمک دوستانش سراسر کشور. از زندانهایى از نش، پس از زندانى 0و گاهى30
لیون نفرشان  میلیون 5بررسى صحت موضوع و تأیید مراجع مربوطه، از هوادارانش که 2/5

شــارکت در این در اینســتاگرام صفحه اش را دنبال مى کنند، مى خواهد که با مشــا
 که تا امروز هم کارهاى خیر دل یک یا چند خانواده را شاد کنند. هوادارانى که

نس کارها دلشانکم نگذاشته اند و حاال تعداد خانواده هایى که با این جنس
شاد شده هر روز بیشتر و بیشتر مى شود.

اوشیست هاهدیه تولد ویژه از طرف چاوش
سن چاوشى در شــب تولدش از  بود که محسن 9هشــتم مرداد 99

ى تولد متفاوتى کــرد. در روزگارى طرفدارانش طلــب کادوى ت
ها خوراك محتواى که تولد گرفتن براىبر ى برخى ســلبریتى

16 6در زندان بوده و سالگى در ز 8میلیون تومان پرداخت کردند تا خانم جوانى که از 18 5مبلغ 165
41سال پشت میله ها مانده  بود  1حسن چاوشى در تولد آزاد شود و محسن

چهارمین محکوم به اعدام چسالگى خود، چهل و
را به زندگى
بازگرداند.

چرا چنگیز جلیلوند به جاى «مارلون براندو» در 
«پدرخوانده» حرف نزد؟

«2 
کى

خا
زیر

ت «
اخ
 س
 در

هام
اب

کرونا کامبوزیا پرتوى را 
از سینماى ایران گرفت 

بهزاد فراهانى از کتاب جدیدش مى گوید

کرونا باعث شد داستان بنویسم

«بنیامین» در سریال «سالم بمبئى» بازى مى کند؟
سریال «سالم بمبئى» به زودى تولید مى
نوروزبیگى در مراحل پایانى نگارش فیلمن
این سریال هندى براى حضور در
و سوىى دیگر حضور بنیا از
از ابهبهبهام قرار دارد. دو چ
حضضضضور داشتند و خبر
گذذاشت و براى آن
اولین خبرها از سا
نسخه سینمایى
سینما به گوش
از آن فیلم س
هم مى روند
چالش هاى
هنرى دارد
طى دو سـ
تلویزیون
نشد. او
مى کن

«بنیامین» در سریا
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هافبک تیم سپاهان در مورد شرایط این تیم 
و بازى مقابل آلومینیوم اراك صحبت کرد.

محمد کریمى در خصوص کار با محرم 
نویدکیا و شرایط ســپاهان در فصل 
جدید اظهــار کرد: ســپاهان در 

جدید تغییرات زیادى داشــته فصــل 
عوض شده و براى همین تا و کادر فنـــى 

بخواهند با تفکرات جدید بچــه هــاى تیم 
بهترین نحــو ممکن در آشنا شوند و آن را به 
به زمان دارد و از همین زمین پیاده کنند نیاز 
هرچه جلو مى رود بهتر رو مى بینید تیم ما 

داریــم خواســته هاى مى شود. ما ســـعى 
احسن در زمین انجام دهیم ســرمربى تیم را به نحو 

خواهیم شد.و به مرور در ایــن کار بهتر 
وى در مورد کار با 

محــرم نویدکیا 
گفت: کـــار با 
ایشـــان خیلى 
لذت بخش است 

چون ارتبــاط خوب 
دارد و ایــن و صمیمانــه اى با بازیکنان 

صمیمیت در تیم و بین بچه ها هم به خوبى شکل گرفته است. 
ضمن اینکه کار با محرم نویدکیا براى من که یک پاسور هستم 
و ایشان قبًال در این پست بازى مى کرده قطعاً چیزهاى زیادى 
براى یاد گرفتن از ایشــان دارم و مطمئنم این فرصتى که در 

اختیارم قرار گرفته به آینده فوتبالى من خیلى کمک مى کند.
هافبک ســپاهان در مورد اینکه مقابل آلومینیوم در پســت 

هافبک دفاعى بازى کرد هم توضیــح داد: یک بازیکن باید 
آمادگى این را داشته باشد تا هر چیزى کادر فنى مى خواهد در 
زمین اجرا کند و من هم با اینکه در پســت هافبک دفاعى به 
کار گرفته شدم مشکلى ندارم و امیدوارم کادرفنى از عملکردم 

راضى باشد.
کریمى در مورد برترى مقابل آلومینیوم هم گفت: برد خوبى 
بود و با توجه به شکست در بازى اول به آن نیاز مبرم داشتیم و 
از لحاظ روحى هم شرایط خیلى خوبى در تیم ما ایجاد کرد و از 
این بابت خوشحالم و امیدوارم این مقدمه پیروزى هاى بعدى 

باشد و بتوانیم نتایج خوبمان را ادامه بدهیم.
وى در رابطه با گل سپاهان که تیم حریف عقیده داشت آفساید 
است، هم خاطرنشان کرد: فیلم گلى که زدیم موجود است و 
هرکسى آن را ببیند متوجه مى شود گل ما سالم بود و مشکلى 
نداشت و مرتضى منصورى و بازیکن حریف در یک خط قرار 

داشتند.
هافبک سپاهان در رابطه با اینکه مى تواند مثل دو فصل قبل 
باز هم آقاى پاس گل شــود یا نه، گفت: بله من دو فصل قبل 
آقاى پاس گل لیگ شدم ولى هر فصل شرایط خاص خودش 
را دارد و نمى شــود دو فصل را با هم مقایسه کرد. من تالش 
مى کنم در فصل جارى براى تیم مثمر ثمر باشم و اگر بتوانم 

پاس گل هاى زیادى براى سپاهان مى دهم.
کریمى در پایان در مورد تقابل حساس با تراکتور در هفته سوم 
هم توضیح داد: بازى خیلى سختى مقابل تیم خوب تراکتور 
داریم. آنها از تیم ه اى پر مهره و قدرتمند لیگ هستند و قبل 
از شــروع فصل یک دیدار تدارکاتى مقابل آنها داشتیم که به 
شناخت خوبى رسیدیم و این به بازى رو در رو کمک مى کند. 

امیدوارم با دست پر از این بازى خارج شویم.

بازى در پست 
هافبک دفاعى؟ حله

محمد کریمى: 

هافبک تیم سپاهان در مورد شرایط
و بازى مقابل آلومینیوم اراك صح
محمد کریمى در خصوص کار
نویدکیا و شرایط ســپاهان
جدید اظهــار کرد: ســپ

جدید تغییرات زیادىفصــل 
عوض شده و براىو کادر فنـــى 

بخواهند با تفکرابچــه هــاى تیم 
بهترین نحــو مآشنا شوند و آن را به 
به زمان دارد وزمین پیاده کنند نیاز 
مى بینید تیم ما  مى ررو جلو هرچه

داریــم خواســمى شود. ما ســـعى
احسن در زمین انجســرمربى تیم را به نحو 

خواهیم شدو به مرور در ایــن کار بهتر
وى در مورد کار با 

محــرم نویدکیا 
گفت: کـــار با 
ایشـــان خیلى

لذت بخشاست 
چون ارتبــاط خوب 

داردو صمیمانــه اى با بازیکنان 
صمیمیت در تیم و بین بچه ها هم به خوبى شکل گرف
ضمن اینکه کار با محرم نویدکیا براى من که یک پاسو
و ایشان قبًال در این پست بازى مى کرده قطعاً چیزهاى
براى یاد گرفتن از ایشــان دارم و مطمئنم این فرصت
اختیارم قرار گرفته به آینده فوتبالى من خیلى کمکم
هافبک ســپاهان در مورد اینکه مقابل آلومینیوم در

هافبک

سرپرست کمیته مســابقات سازمان 
لیگ فوتبال اعالم کــرد هیچ نامه اى 
مبنى بر کناره گیرى ذوب آهن ارسال 

نشده است.
مسئوالن باشگاه ذوب آهن اصفهان  در 
اعتراض  به اشتباهات داورى هاى انجام 
شده تهدید به کناره گیرى از مسابقات 
لیگ برتر کردند. از این رو نگرانى هایى 
ایجاد شد اما حاال مدیران سازمان لیگ 
مى گویند هیچ نامه رسمى اى در این 

خصوص به دستشان نرسیده است.
ســهیل مهــدى، سرپرســت کمیته 
مســابقات ســازمان لیگ در این باره 
گفت: من چیــزى دریافــت نکردم. 
ذوب آهن باشــگاه خوب و ریشــه دار 
اســت و دلخورى آنها، مــا را ناراحت

 مى کند.
وى افزود: بخشى از آن، حوادث فوتبال 
اســت و برنامه ریزى خاصى در قضیه 
نبوده است. موضوع در حیطه قضاوت 
داورى بوده و برخى از موارد مطرح شده 
درست است. با فرد متخلف هم برخورد 
شــده و بقیه مســائل فوتبالى است. 
امیــدوارم ذوب آهن روى مســابقات 
متمرکز شود و نتایج را به گونه  اى که 

مى خواهد بگیرد.

مدافع سپاهان همچنان نمى تواند تیمش را 
در دیدار پیش رو همراهى کند.

گئورگى گولســیانى، مدافع گرجســتانى 
ســپاهان که چند هفته اى مى شود درگیر 
مصدومیت اســت و در دو هفته گذشته از 
لیگ بیســتم نتوانســته طالیى پوشان را 
همراهى کند، در بازى با تراکتور هم قادر به 

حضور در ترکیب اصلى نخواهد بود.
مصدومیت گولسیانى به پایان رسیده ولى او 
از لحاظ بدنى از تیم عقب است و به همین 
دلیل بعید است کادرفنى او را در دیدار مقابل 
تراکتور به کار بگیرد و ریسک مصدومیت 
دوبــاره او را قبول کنــد و از همین رو باید 
مدافع گرجستانى را غایب ترکیب سپاهان 

مقابل تراکتور بدانیم.
شنیده  ها حاکى از آن است که این بازیکن 
از هفته چهارم مقابل ســایپا مى تواند براى 

سپاهان به میدان برود.

از دو مصــدوم تراکتور یــک بازیکن برابر 
سپاهان هم غایب خواهد بود.

 تراکتور در حالى باید در هفته ســوم لیگ 
برتر در دیدارى حساس و دشوار به مصاف 
ســپاهان برود که کادر پزشکى در روزهاى 
اخیر درگیر مصدومیــت دو بازیکن تیم بود 
که یکى از آنها براى بــازى پیش رو آماده 

شده است.
در این راستا امین اسدى، مهاجم تراکتور که 
در دو هفته ابتدایى لیگ غایب بود آماده بازى 
برابر سپاهان شده و ممکن است با تصمیم 

کادرفنى در این دیدار به میدان برود.
دیگر مصــدوم تراکتورى هــا محمدرضا 
خانزاده، مدافع این تیم است که در دیدار با 
نساجى مصدوم شد و همچنان مشغول طى 

کردن مراحل درمانش است.
به گفته کادر پزشــکى، خانزاده در دیدار با 
سپاهان غایب است و از هفته چهارم مى تواند 

تراکتور را همراهى کند.

گئورگى از هفته 
چهارم مى آید

خانزاده بازى با 
سپاهان را 
از دست داد

دلخورى ذوب آهن 
ما را 

ناراحت مى کند

ما خیلى زحمت مى کشیم اما چه فایده

سرمربى تیم فوتبال گل گهر ســیرجان گفت:کارم با تیم ملى نیز 
تمام شده بود و براى این اتفاق 13 سال جنگیدم ولى این اجازه را 

ندادند که از سپاهان جدا شوم.
 امیر قلعه نویى در خصوص انتخاب گل گهر در لیگ بیستم اظهار 
کرد: اکثر تیم هایى که مــن مربیگرى آنها را بــه عهده گرفتم، 

هیچوقت شرایط ایده آلى نداشتند حتى تیم ملى فوتبال.
وى افزود: زمانى هدایت اســتقالل را برعهده گرفتم این تیم در 
رده نهم یا ســیزدهم بود. تراکتور نیز در رتبه سیزدهم قرار داشت 
یا سپاهان هم چهاردهم بود ولى مســئولیت آنها را قبول کردم. 
هیچوقت به تیم هایى نرفتم که آرامش، پول و شرایط خوب مالى 
داشته باشــند. گل گهر هم تیم خوبى است و ما با مطالعه این تیم 
را انتخاب کردیم و تالش ما این است که یک تیم با ثبات درست 

کنیم.
قلعه نویى در خصوص بدشــانس ترین و خوش شــانس ترین 
روزهاى مربیگرى خود عنوان کرد: خاطــره خوبى که از فوتبال 
دارم این است که در سال 88 و در لیگ هشتم در شهر امام هشتم 
با استقالل قهرمان لیگ شدیم که این هم لطف امام رضا (ع) بود.

وى تأکید کرد: کًال آدم بدشانســى بودم، از پنالتى هاى تیم ملى 
گرفته تا خیلى بازى هاى دیگر. در بعضى از بازى ها باید 5 بر صفر 
برنده مى شــدیم ولى باخته ایم. در کارنامه مربیگرى من باالى 

پنجاه شصت مورد از این بازى ها وجود دارد.
وى در خصوص آرزوى فوتبالى خود تصریح کرد: همه ما طبیعتًا 
یک هدف در تیم ملى داریم. ســال 2007 در حق من در تیم ملى 
خیلى بدى کردند. حدود 13 ســال زحمت کشیدم تا به جایگاهى 
رسیدم که مسئوالن براى حضور در تیم ملى به سراغ من بیایند ولى 

عظیمیان این اجازه را نداد که به تیم ملى بروم.
وى ادامه داد: 13 سال در تیم هاى شهرستانى مربیگرى کردم و با 
تمام سختى ها و دورى از خانواده جنگیدم ولى به هدفم رسیدم تا 
مسئوالن فدراسیون فوتبال را مجاب کنم تا به اصفهان بیایند. حتى 
کارم با تیم ملى نیز تمام شده بود ولى عظیمیان این اجازه را نداد 
که از سپاهان جدا شوم. البته من بعد از 13 سال به خواسته خودم 

رسیدم ولى حتماً خیریتى بوده که نشد به تیم ملى بروم.
سرمربى اســبق تیم ملى تأکید کرد: ما در آسیا در ضربات پنالتى 
حذف شدیم ولى من را دادگاهى کردند. دو دوره بعد آقاى کى روش 
در همان مرحله حذف مى شود و از او یک قهرمان ملى مى سازند. 

ببینید در این ده  سال چه برنامه ریزى هایى علیه من کرده اند.

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید که دیدار برابر پیکان 
براى این تیم حکم یک فینال زودرس را دارد.

شــهاب گردان، دروازه بان با تجربه تیم فوتبــال ذوب آهن در 
گفتگویى در رابطه با شــرایط این تیم پیش از بازى هفته سوم 
برابر پیکان اینطور حــرف هایش را آغاز کــرد و گفت: از نظر 
نتیجه اى دو مساوى به دست آورده ایم. اولى را قطعًا برده بودیم، 
ولى دومى را نمى شــود به طور قطعى گفت؛ با این حال، باز هم 
داور اشتباه کرد. االن مى توانســتیم اول جدول باشیم، ولى 2 
امتیاز از دو بازى داریم. همیشه امیدواریم ولى ادامه این شرایط 
امیدمان را نا امیــد مى کند. باید غیر از امیــدوار بودن به آینده، 
کارهاى بیشترى بکنیم. نمى دانم چه کارى و این وظیفه باشگاه 
است. باید تصمیمى بگیرند که این شرایط دیگر ادامه پیدا نکند.

از شهاب گردان در مورد دو اشتباه داورى در دقایق 95 و یک بازى 
علیه ذوب آهن پرسیدیم، که او در واکنش به این سئوال گفت: این 
دیگر از بدشانسى هم گذشته است. معموًال این اشتباهات هر چند 
وقت یکبار اتفاق مى افتد ولى دیگر این براى ذوب آهن اپیدمى شده 
است. چطور مى شود که یک سوت هم به نفع ذوب آهن زده نمى 

شود. خودمان باید براى بهبود این شرایط کارى کنیم.
شــهاب گردان در ادامه با تأکید بر این نکته که این دو اشــتباه 
داورى مى توانــد نتیجه یــک فصل ذوب آهــن را تحت تأثیر 
قرار بدهد، اضافه کرد: این اتفاقاتى که افتــاد، هفته اول و دوم 
بوده اســت. من یک ذره فوتبال بازى کرده ام و یک مقدار اگر 
قبول داشــته باشــند، در این فوتبال تجربه دارم. این دو اشتباه 
تأثیرگذارترین اشــتباهات در روند تیمى ذوب آهن بوده است. 
دقیقًا در شرایطى که مى توانســتیم صدر جدول باشیم، این دو 
اشتباه نتیجه گیرى کل فصل تیم را تحت تأثیر قرار مى دهد. یک 
داور دقیقه 95 اشــتباه مى کند و یک داور دقیقه یک. تیمى که 
مى چسبد به باال، پایین آوردنش خیلى سخت است و تیمى که 
پایین قرار مى گیرد، به ســختى باال مى آید.  تیم ما اما ریشه دار 

اســت؛ شخصیت 
و انســجام و روح 
تیمى را دارد. سرد 
و گــرم روزگار را 
زیاد چشــیده ولى 
خب دیگر نباید این 
اتفاقات و اشتباهات 

تکرار شود.
ســئوال پایانــى از 
گــردان در رابطه با 
بازى هفته سوم این 
تیم برابر پیکان بود و 
او در واکنــش به این 
بازى گفــت: میزبان 

هســتیم ولى تیم هاى 
آقــاى تارتار همیشــه 

تیم هاى خوب و منسجمى 
هستند. سه چهار امتیاز عقب 

هســتیم. براى خودمان از نظر 
جدولى حکم یک فینال زودرس را 

دارد و با تمام وجود در ایــن بازى حاضر 
خواهیم شد.

حمید مطهرى، دســتیار یحیــى گل محمدى در پایــان بازى 
پرســپولیس و نفت آبادان به نشســت خبرى رفتــه و البه الى 
حرف هایش گفته: «صحنه اخراج آقاى گل محمدى قشنگ نبود.» 
یعنى چى قشنگ نبود؟ طرف توپ را طورى شوت کرده که یادمان 
نمى آید در کل دوران فوتبالش به این محکمى ضربه زده باشد، بعد 
هم داور اخراجش کرده؛ همانطور که اســتراماچونى را پارسال به 

همین دلیل در بازى استقالل و ذوب آهن اخراج کردند. 
خب قشنگ نبود دیگر چه صیغه اى اســت؟ مثًال انتظار داشتید 
محمدرضا اکبریان با گل و شیرینى کنار خط برود و به یحیى کارت 
قرمز بدهد؟ شاید هم چون ایشان ســرمربى تیم فینالیست آسیا 
هستند باید یک توپ دیگر هم مى گذاشتند جلوى پایش تا شوت 
دوم را محکم تر بزند. خداوکیلــى چه چیزهایى که در این فوتبال 

نمى شنویم. 

مدافع ذوب آهن از بیانیه باشــگاه مبنى بر 
تهدید بــه کناره گیرى از لیــگ برتر دفاع 

کرد.
مســعود ابراهیم زاده گفت: باشــگاه حق 
دارد و ایــن همه هزینه و ســرمایه گذارى 
انجام شــده تا تیم نتیجه بگیرد ولى وقتى 
داورى ها تا این اندازه پر اشتباه است انگیزه 
از من بازیکن گرفته تا مجموعه باشــگاه 
براى تالش گرفته مى شــود. ما در شرایط 
عادى اگر دو بازى را مســاوى کرده بودیم 
باشگاه مارا جریمه مى کرد یا تذکر مى داد 
ولى به خوبى مى دانند که ما عملکرد خوبى 

داشتیم و تالشمان را کردیم و دلیل نتیجه 
نگرفتن تیم اشتباهات داورى است. 

ابراهیم زاده ادامه داد: این اشتباه فقط براى 
بازى با ماشین سازى نیست و در بازى قبل 
و هفته هاى آخر فصل گذشــته هم چنین 
مسائلى را شاهد بودیم و به قدرى از داورى 
ضربه خوردیم که تیم در حال ســقوط به 

لیگ یک بود. 
وى در مورد عملکرد خوب خودش مقابل 
ماشــین ســازى و قرار گرفتنش در تیم 
منتخب هفته «ایلنا» هــم گفت: از لطف 
شــما ممنونم و این انگیزه من را بیشــتر 

مى کند ولى هدف اصلــى من مفید بودن 
براى تیم است و به عملکرد شخصى 
خودم به طور مجــزا فکر نمى کنم و 

دوست دارم تیم نتیجه بگیرد. 
ابراهیــم زاده در مــورد بــازى با 
پیکان در هفته سوم گفت: بازى 
ســختى مقابل پیــکان داریم و 
آنها توانســتند شــهر خودرو را 
شکســت دهند و روحیــه باالیى 

دارند ولى ما 4 امتیاز از دســت دادیم 
و باید ایــن هفتــه هرطور شــده پیروز

 شویم. 

این هفته هر طور شده باید ببریم
ید بودن 

صى
 و

دیم
ه پیروز

گالیه هاى مالل آور و تکرارى قلعه نویىم

شهاب گردان: 

مدیرعامل فوالدمبارکه 
نگذاشت به تیم ملى بروم

اشتباهات علیه ذوب آهن 
اپیدمى شده

با گل و شیرینى 
باید کارت مى داد؟

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گفت: به دلیل 
تصمیم اشــتباه داور، از بازى بعدى محروم 
شدم و بابت این مسئله بسیار ناراحت هستم.
وحید محمــدزاده در گفتگویى در خصوص 

ر اخراجش در دقایــق ابتدایى  ا ید د
ذوب آهــن اصفهان و 

ماشین سازى تبریز، 
اظهار کرد: جا دارد از 
بازیکنان ذوب آهن 
تشــکر کنــم چون 

اخراج من در دقایق ابتدایــى بازى کار آنها 
را دشــوارتر کرد. بازیکنان تمام تالش خود 
را کردند تا تیم شکســت نخورد. با تصمیم 
اشــتباه داور درباره اخراج من، کار براى تیم 
ما سخت شد و من هم از بازى بعدى محروم 
شدم. بابت این مسئله بسیار ناراحت هستم 
چون نمى توانم در بازى بعدى در خدمت تیم 

خود باشم.
وى افزود: ما تمرینات خوبى را سپرى کردیم 
و به دنبال 3 امتیاز از بازى با ماشــین سازى 
و حتى بازى هفته اول بودیم، اما اشتباهات 
داور در هــر دو بــازى، باعث شــد نتوانیم 
امتیازات کاملى از این مسابقات بگیریم. 
امتیازات هفته هــاى اول براى تیم ها 
خیلى مهم اســت، اما ما در دو بازى 4 
امتیاز را به راحتى از دست دادیم. اگر 
هم دربــاره داورى ها حرف بزنیم، 

محروم مى شویم.
بازیکن تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان در پایان خاطرنشــان 
کرد: ما خیلى زحمت مى کشیم، 
اما با یک تصمیم اشتباه تمام 
زحمات مان به هــدر مى رود. 
مطمئنــًا از ایــن دســت 
اشــتباهات باز هم پیش 
مى آید، اما امیدوارم میزان 
آنها کمتر شــود، چون ما در 
این دو هفته بیشــتر از سایر تیم ها از داورى 

ضربه خوردیم.

اصفهان و ذوب آهــن
ماشین سازى تبریز، 
اظهار کرد: جا دارد از 
بازیکنان ذوب آهن 
تشــکر کنــم چون 

این شدم. بابت
چون نمى توانم

خود باشم.
وى افزود: ما تم
3و به دنبال 3 ام
و حتى بازى ه
داور در هــر د
امتیازات کا
امتیازات
خیلى مه
امتیاز ر
هم در
مح
باز
اص
ک
ا

این دو هفته بی
ضربه خوردیم

ت از دو مصــدوم
سپاهان هم غایب
 تراکتور در حالى
دیدارى برتر در
ک ســپاهان برود
اخیر درگیر مصد
که یکى از آنها ب

شدهاست.
در این راستا امین
دردو هفته ابتدایى
برابر سپاهان شد
کادرفنى در ایند
دیگر مصــدوم
خانزاده، مدافع ا
نساجى مصدوم
کردن مراحل درم
به گفته کادر پزش
سپاهان غایب اس
تراکتور را همراه

خانزا
سپ
از د

اســت؛ شخصیت 
و انســجام و روح 
تیمى را دارد. سرد 
و گــرم روزگار را 
زیاد چشــیده ولى 
خب دیگر نباید این 
اتفاقات و اشتباهات 

تکرار شود.
ســئوال پایانــى از 
گــردان در رابطه با 
بازى هفته سوم این
پیکان بود و تیم برابر

او در واکنــش به این 
بازى گفــت: میزبان 
تیم هاى هســتیم ولى

همیشــه  آقــاى تارتار
تیم هاى خوب و منسجمى

عقب  هستند. سه چهار امتیاز
نظر هســتیم. براى خودمان از

جدولى حکم یک فینال زودرس را 
دارد و با تمام وجود در ایــن بازى حاضر 

خواهیم شد.
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 891 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على اکبر هاشــمى دهقى  
فرزند عبداهللا و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/09/27 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 
انتشــار: 1399/09/05  -   1049117/ م الف ناظمى- کفیل ثبت اســنادوامالك بخش 

مهردشت /9/103     
 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4836فرعى  مجزى شده از پالك 
2120 فرعى واقع در دهق4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فرهاد 
محمد بیگى دهقى  فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/09/27 ساعت 

8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشار: 1399/09/05  -   1049502/ م الف ناظمى - کفیل ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت /9/104  
 

فقدان سندمالکیت
خانم اقدس اسدى پور فرزند محمد با ستناد دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت به شماره چاپى 437025 ه / 91  مقدار 52045 سهم مشاع از 581580 سهم ششدانگ 
پالك 440/425 واقع در بخش 16 در صفحه 503 دفتر866 تسلیم گردیده و به موجب انحصار 
وراثت به شماره 391 مورخ 9/ 9/ 1390 به نام وى ثبت گردیده و سابقه رهن و بازداشت ندارد 
و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى منزل از بین رفته چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1050816 /م الف 

عباسعلى عمرانى   مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/9/106  

 فقدان سندمالکیت
خانم پروین السادات اسدى پور فرزند محمد با ستناد دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود 
شدن سند مالکیت به شــماره چاپى 190560 ه / 91  به میزان 8 ســهم از 72 سهم  پالك 
440/236 واقع در بخش 16 اصفهان در دفتر امالك 882 صفحه 200 و شماره ثبت 198241 
به نامش صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجایى منزل از بین رفته چون درخواســت صدور سند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1050810 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/9/107  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

فقدان سندمالکیت
خانم پروین السادات اسدى پور فرزند محمد با ستناد دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود 
شدن سند مالکیت به شماره چاپى 437024 ه / 91  به میزان 52045 سهم از 581580 سهم  
پالك 440/425 واقع در بخش 16 اصفهان در دفتر امالك 866 صفحه 527 و شماره ثبت 
195166 به نامش صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایى منزل از بین رفته چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، 

طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1050808 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/9/108  
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

فقدان سندمالکیت
خانم اقدس اسدى پور فرزند محمد با ســتناد دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت به شماره چاپى 190562 ه / 91  مقدار 8 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ به استثناى 
بهاى ثمنیه عرصه و اعیان پالك 236 / 440 واقــع در بخش 16 که در صفحه 203 دفتر882 
تسلیم گردیده و به بموجب انحصار وراثت به شــماره 391 مورخ 9 / 9 / 1390 به نام وى ثبت 
گردیده و سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى منزل 
از بین رفته چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . 
ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد 

. 1050833 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر/9/109 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى گفت: چهار 
شرکت ایرانى براى تولید واکسن کرونا فعالیت مى کنند و 
امیدواریم از روز چهارشنبه (امروز) مجوز آزمایش انسانى 

این واکسن صادر شود.
سعید نمکى افزود: در کمیته واکسیناسیون کار را  از سه 
مســیر دنبال مى کنیم. اول خرید واکسن از منابعى که 
در دنیا تأیید شــدند که چهار منبع را تاکنون براى خرید 

واکسن انتخاب کرده ایم.
وزیر بهداشت ادامه داد: قرار است براى خرید 18 میلیون 
دوز مذاکــره کنیم. مقدارى هم از منابع دیگر واکســن 
ســازان دنیا، مازاد بر آن مذاکره بــراى خرید کرده ایم. 

مسیر دومى که براى تأمین واکسن دنبال مى کنیم تأمین 
واکسن از طریق قرارداد تولید مشترك و استفاده از دانش 
بیرون اســت که این کار را طى مذاکره با دو سه کشور 

دنبال مى کنیم.
نمکى گفت: سومین روش تکیه بر دانش و توان داخلى 
است. خوشبختانه تاکنون چهار شــرکت در این زمینه 
در ایران فعالیت مى کنند و گزارش خود را به ســازمان 
بهداشت جهانى داده اند و امیدواریم براى دو مورد آنها 
در جلسه اى که روز چهارشــنبه داریم، اجازه آزمایش و 
کلینیکال ترایال بر روى مدل انســانى از روزهاى آینده 

صادر شود.

عضو ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: بر اساس آخرین 
آمار موجود، مراجعه مبتالیان به ویروس کرونا به مراکز 
درمانى حدود 30 تا 40 درصد در مقایسه با هفته گذشته 

کاهش یافته است.
دکتر مســعود مردانى با تأکید بر اینکه وضعیت اپیدمى 
کرونا در حال فروکش اســت و ارتباطى به اجراى طرح 
جدید ندارد، افزود: اپیدمى در حال فروکش کرونا، نتیجه 
همکارى خوب مــردم مبنى بر رعایــت پروتکل هاى 

بهداشتى است.
وى با بیان اینکه اجراى طرح جدید براى کاهش و کنترل 
بیمارى کرونا بســیار خوب به نظر مى رسد، اظهار کرد: 

نتیجه بســیار خوب اجراى این طرح از حدود سه هفته 
دیگر مشخص خواهد شد و پیش بینى مى کنم اجراى آن 

نتایج بسیار مثبتى به دنبال خواهد داشت.
استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: تمدید 
تعطیلى هفته سوم بستگى به روند بیمارى خواهد داشت 

که به نظرم شاهد کاهش این بیمارى خواهیم بود.
دکتر مردانى گفت: بر اساس اطالعات سازمان بهداشت 
جهانى ضدعفونى و شستشــوى معابر و اماکن عمومى 
هیچ تأثیرى در کنترل و کاهش انتقــال بیمارى کرونا 
ندارد و چیزى جز تلف کردن وقت و به هدر دادن سرمایه 

عمومى نیست.

مجوز تست انسانى واکسن 
ایرانى صادر مى شود؟

کاهش آمار مراجعه 
کرونایى ها به مراکز درمانى 

یک خبر خوب
  جام جم آنالین | بر اســاس یک مطالعه 
در انگلیس که روى کارکنان بخش هاى مراقبت از 
بیماران کرونایى انجام شده است، بعید است افرادى 
که کووید-19داشــته اند تا حداقل شش ماه پس از 
اولین عفونت مجدد به آن مبتال شوند. موارد قبلى از 
عفونت دوباره افراد مبتال و ایزوله شده این نگرانى را 
ایجاد کرده بود که ممکن است افراد سریعًا دوباره به 

کرونا مبتال شوند. 

انجام تست رایگان
  مهر| بابک عشرتى، معاون بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى ایران گفت: انجام تست کرونا در مراکز 
16 ساعته که تحت نظارت دانشگاه هاى علوم پزشکى 
قرار دارند، رایگان است و در حال حاضر 26 مرکز فعال 

است و سه مرکز نیز تا آخر این هفته دایر مى شود.

بیش از 59/5 میلیون 
مبتال به کرونا

  ایسنا | آمار جهانِى مبتالیان به کرونا تا ظهر 
دیروز به 59 میلیون و 516 هزار و 610 نفر رسیده و 
مرگ یک میلیون و 402 هزار و 42 نفر نیز بر اثر ابتال 
به این بیمارى تأیید شده است. آمریکا هم اکنون با 
بیش از 12/7 میلیون مبتال و بیش از 260 هزار قربانى 

در صدر فهرست کشورهاى درگیر با کرونا قرار دارد.

اخالل در رساندن روزنامه ها 
  ایسنا | با آغــاز محدودیت هاى ســتاد ملى 
کرونا در راستاى جلوگیرى از افزایش شیوع ویروس 
کرونا در شــهرهاى قرمز و اعمال قوانین منع تردد 
بین این شــهرها، سیســتم توزیع روزنامــه ها به 
استان هاى ایران دچار مشکل شد؛ موضوعى که به 
گفته مدیران مسئول باید پیش از اعمال محدودیت ها 
براى آن راهکار و تدبیر مناسبى در نظر گرفته مى شد. 
ناوگان توزیع روزنامه ها و نشــریات در استان ها به 
دلیل ناهماهنگى در تردد بین شهرى اعالم کرد که 
دیگر امکان ادامه همکارى در این شرایط را ندارد. بر 
همین اساس بسیارى از روزنامه  هاى صبح دیروز از 
طریق وسایل حمل و نقل عمومى به سایر استان ها 

فرستاده شدند.

کرونا ما را فریب مى دهد 
  ایسنا | محققان دانشــگاه دولتى نیویورك 
مى گوینــد ویروس ها ما را فریــب مى دهند تا وقت 
بیشترى براى معاشرت و انتشــار آنها بگذرانیم. به 
گفته این محققان ویروس کرونا رفتار افراد آلوده را 
دستکارى کرده و قبل از اینکه عالیم آنها بروز کند، 
جامعه پذیرى بیشــترى از خود نشان مى دهند. قبًال 
این نوع رفتار در مورد ویروس هاى آنفلوآنزا و هارى 
گزارش شده بود و حاال گفته مى شود کرونا احتمال 
معاشرت را بیشــتر کرده و به ناحیه اى در مغز به نام 

ACC حمله مى کند.

روى موج کووید- 19

با افزایش شــیوع کرونــا در ایران، بســیارى آمار پایین 
کشورهایى مثل عراق و افغانســتان و حتى یمن و سوریه 
را به عنوان موفقیت در مهار کرونــا مطرح مى کنند. این 
آمار پایین در این مناطق در حالى ارائه مى شود که کمترین 
شیوه ها و پروتکل هاى بهداشتى در این کشورها رعایت 
نمى شود. حاال بسیارى مى پرســند چگونه آمار کرونا در 

ایران اینقدر باالست و در عراق و سوریه اینقدر پایین است؟
از آنجا که عراق کشورى است که شاید اطالعات پزشکى 
در آن بهتر از سوریه و یمن ثبت شــده باشد از این جهت 

قابلیت بحث بیشترى دارد.
طبق آمار سازمان بهداشت جهانى و وزارت بهداشت عراق، 
در روز 15 نوامبر 2419 نفر به کرونا مبتال شدند. این تعداد 

نسبت به آمار روز قبلش پایین تر است. اوج بیمارى در عراق 
در روز 23 سپتامبر بود که 4724 نفر بیمار جدید روزانه به 
ثبت رسیدند. بعد از آن نمودار بیمارى روند نزولى پیدا کرد. 
اگر به این آمار دقت کنیم، به نظر مى رسد وضعیت عراق 
خوب است. اما همه چیز در ظاهر اعداد خالصه نمى شود. 
مشخص است که تعداد باالى کیت هاى آزمایشى، ارزان 
بودن کیت ها، تعداد زیاد مراکز آزمایش و بیمارســتان در 
مناطق مختلف و به خصوص فرهنگ مراجعه به بیمارستان 
و مراکز تشخیص، اصلى ترین عامل در نزدیک شدن تعداد 
بیماران کرونایى ثبت شــده به عدد واقعى اســت. اما در 
کشورهاى فقیر و آشفته اصوًال چنین سیستمى وجود ندارد. 
بررسى ها نشان مى دهد استان هاى مهم و ثروتمند عراق 
که دسترسى بیشترى به مراکز بهداشــتى دارند و اصوًال 
از ثبات سیاسى و اقتصادى بیشــترى برخوردارند، تعداد 

مبتالى بیشترى داشته اند. 
نمى توان انــکار کرد که دولت عراق بــراى کنترل کرونا 
اقداماتى انجام داده اســت. مع الوصف بعید اســت همه 
این پروتکل ها به درستى رعایت شــده باشند. بنابراین، 
مشخص اســت که وضعیت کرونا در عراق همانند آتش 

زیر خاکستر است.

  فاطمه حسین پور/ خبرگزارى ایسنا |

استاد ایرانى دانشگاه آمریکایى «گیرنه» قبرس با بیان 
اینکه به محض مشــاهده اولین مورد ابتال به کرونا در 
قبرس شمالى دانشــگاه ها تعطیل شدند، گفت: در این 

شرایط بار کارى استادان افزایش پیدا کرد.
دکتر هاله بوستانى اظهار کرد: دانشگاه گیرنه در قبرس 
شــمالى از پردیس هاى بین المللى دانشــگاه آریزونا 
آمریکاست.این دانشگاه با دانشگاه هاى مطرح آمریکایى 
قراردادهاى چند ساله امضا مى کند و به عنوان پردیس 

همان دانشــگاه آمریکایى فعالیت مى کند که با تغییر 
قرارداد شرایط تحصیلى نیز متفاوت مى شود. وى ادامه 
داد: در این دانشــگاه تمامى رشته ها از جمله پزشکى و 

مهندسى ارائه مى شود.
وى با اشاره به اولین روز شیوع کرونا در شهر گیرنه گفت: 
یک روز در ماه مارس زمانى که سر کالس بودم، ایمیلى 
به تمامى شــهروندان فرستاده شــد که در آن به مردم 
اطالع داده شد اولین مورد ابتال به کرونا در شهر مشاهده 
شده است. در ایران وزارت بهداشــت به مردم پیامک 
ارسال مى کند ولى در قبرس شمالى طى ایمیلى به همه 

شهروندان، مشــاهده اولین مورد ابتال به کرونا اطالع 
رسانى شد. از لحظه ارسال ایمیل به شهروندان، تمامى 
مشاغل و به تبع آن  دانشگاه ها تعطیل شدند و حتى در آن 
روز اطالع رسانى در ماه مارس در اواسط کالس، دانشگاه 
تعطیل شــد و همه مردم در ســاعت 2 بعداز ظهر در 

خانه هاى خود بودند.
این استاد دانشــگاه راجع به شــرایط آموزش عالى در 
روزهاى ابتدایى شیوع کرونا افزود: پس از اعالم تعطیلى 
کل کشــور، ما تا دو هفته هیچ گونه ارتباطى نداشتیم و 
فقط از سمت دانشگاه ایمیل هایى ارسال مى شد که به 

زودى سیستم تدریس آنالین راه اندازى مى شود. شرایط 
به مدت دو تا سه هفته به همین شکل ادامه پیدا کرد ولى 
از هفته سوم، دانشگاه یکسرى پلتفرم را ایجاد کرد که 

طى آن بتوانیم آموزش مجازى را پیگیرى کنیم. 
وى خاطرنشــان کرد: از تاریخ 10 مارس، تا چندین ماه 
کسى اجازه ورود به دانشگاه را نداشت و قوانین قرنطینه 
بسیار جدى دنبال مى شد و ما هیچ ارتباطى با دانشگاه 
نداشــتیم. از یک زمان به بعد هم تنها یکسرى جلسات 

رسمى در دانشگاه برگزار مى شد.
استاد ایرانى دانشــگاه «گیرنه» با اشاره به مشکالت 
زیرساختى آموزش مجازى در این دانشگاه اظهار کرد: 
این مشکالت تنها در باره دو ســه مورد از دانشجویان 
من که ساکن روســتاهاى ترکیه بودند و با مشکالت 
زیرساختى از جمله مشکل اینترنت مواجه شدند، صدق 

کرد.
وى با بیان اینکه با شــروع آموزش مجازى، دانشــگاه 
حقوق استادان را کاهش داد، خاطرنشان کرد: با شیوع 
کرونا و ارائه آموزش آنالین، دانشگاه گیرنه حقوق اساتید 
را به مدت چند ماه به 60 درصد کاهش داد ولى پس از 
اعتراض استادان، میزان حقوق ها به 90 درصد رسید که 
البته بسیارى از استادان استعفا کردند و ترافیک کارى 

روى استادهاى باقیمانده افزایش پیدا کرد.
دکتر بوستانى با اشاره به نحوه ارائه دروس عملى رشته 
معمارى در دروان آموزش مجازى اضافه کرد: در حال 
حاضر، هنگامى که دانشجو در حال گذراندن درس هاى 
عملى خود اســت، من مى توانم از طریق دوربین، روند 
انجام کارهاى عملى دانشجویان را بررسى و نظارت کنم. 
ولى امکان شکل گیرى بحث و گفتگو میان دانشجویان 
وجود ندارد چراکه اگر 40 دانشــجو به طور همزمان در 
یک پلتفرم مجازى به گفتگو بپردازند، بى نظمى زیادى 
در کالس به وجود مى آید. به این دلیل و با این رویکرد، 
همکارى استاد با دانشجو به صورت تک نفره افزایش 

یافته است.

با مشاهده اولین مورد ابتال به کرونا، همه جا تعطیل شد

تجربیات کرونایى یک دانشگاه مهم در قبرس
کرونا مى تازد و اکنون به نخستین دغدغه مردم و 
مسئوالن تبدیل شده، چرا که هر روز شمار زیادى 
از افراد را گرفتار مى کند و تعــدادى دیگر را نیز 
ناباورانه جان مى ستاند و این داستان تکرارى و 
تلخى است که مى توان با اندکى توجه و احساس 

مسئولیت جلوى آن را گرفت.
خبر ابتالى اعضاى خانواده ها و مرگ و میرها 
بیش از هر زمان دیگر شنیده مى شود، وضعیتى 
که هر چند پیش از این حساسیتى را در بین عموم 
ایجاد مى کرد، اما انگار خبر مرگ روزانه بیش از 
400 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتال به این بیمارى 
نیز به اخبارى عادى در کنار دیگر رویدادها تبدیل 

شده است.
هر روز که مى گذرد چهره تاریک و ترســناك 
جدیدى از کرونا نمایان مى شود، افزایش نگران 
کننده آمار مبتالیان به کرونا موجب نگرانى هاى 
گسترده شده که در موج هاى اول و دوم شیوع 

کرونا سابقه نداشته است.
کرونــا همچنان جــان مى گیــرد، تخت هاى 
بیمارستانى را پر از بیمار و بســیارى را نیز خانه 
نشین کرده، اقتصاد و کسب و کار به شدت آسیب 
دیده و زندگى از حالوت و شیرینى گذشته اش 

دور شده است.
در این زمانه که کرونا بى رحمانه قربانى گرفته 
و زندگى هاى بســیارى را نابود مى سازد، گویا 
خیلى ها بدون مقاومت دست تسلیم باال برده و 
خود با دست خویش قربانیان را به مسلخ کووید- 
19 مى برند، آنها عادت کرده اند که هر روز یکى 
از عزیزان خود را تقدیم ویروس کرونا کنند و در 

گور جاى دهند.
هشدارهاى مسئوالن بهداشتى همچنان تکرار 
مى شــود، اما گویى پنبه در گوش ها فرو رفته و 

کسى دیگر متوجه خطر نیست.

«آبیشک کومار»، پژوهشگر دانشــگاه کلرادو بولدر و 
همکارانش، بر نحوه گسترش ویروس کرونا طى اجراى 
موسیقى تمرکز کردند. آنها به بررسى نتایج آزمایش هایى 
پرداختند که براى اندازه گیرى میزان انتشار ذرات هوایى 

توسط نوازندگان طراحى شده اند.
«جین هتزبرگ» از پژوهشــگران این پروژه گفت: در 

ابتداى پژوهش، همه نگران فلوت بودند اما بررسى ها 
نشان داد که فلوت، ذرات چندانى تولید نمى کند.

از سوى دیگر، ســازهایى مانند کالرینت و ترومپت که 
داراى سطوح مرطوب و مرتعشى هستند، مستعد تولید 

ذرات معلق در هوا هستند. 
خبر خوب این است که این ذرات، قابل کنترل هستند. 
با گذاشــتن یک ماســک جراحى روى دهانه خروجى 
این ســازها، میزان ذرات هوایى کاهش مى یابد تا به 
میزان ذراتى که بــا صداى طبیعى منتقل مى شــوند، 

برسد.
اگرچه سطح ذرات هواپخش تولید شده توسط نوازندگان 
و سازهاى مختلف متفاوت است، آنها به ندرت بیشتر از 

یک فوت منتشر مى شوند.
آنها یک مدل صندلى حساس به بیمارى هاى همه گیر را 
براى ارکسترهاى زنده طراحى کردند و محل قرار دادن 
فیلترها و شنوندگان را نیز مشخص کردند تا میزان خطر 

را کاهش دهند.

پنبه ها را از گوش ها 
خارج کنید

سازهاى موسیقى هم کرونا را منتشر مى کنند! راز سکوت کرونا در عراق چیست
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به آنتى بیوتیک ها باعث این ترس شــده که به روزى بازگردیم که هنوز آنتى بیوتیک کشــف 
نشده بود.

وى افزود: همزمان با پیدایش آنتــى بیوتیک ها مقاومت میکروبى هم آغاز 
شده است. به عنوان مثال از اولین سالى که پنى سیلین وارد بازار شده است، 
بالفاصله ســال بعد از آن مقاومت به پنى سیلین گزارش شــده است، اما در 
سال هاى اول مرتبًا آنتى بیوتیک هاى جدید به بازار آمده و در نتیجه مقاومت آنتى 
بیوتیک کمتر بوده است. اما در حال حاضر آنتى بیوتیک جدید بسیار کمى به بازار دارویى 
عرضه مى شود، اما هر روز گزارش جدیدى از مقاومت میکروبى داریم و با این روند کم 

کم به طور کامل در مقابل میکروب ها خلع سالح مى شویم.
وى ادامه داد: هر ساله در این موقع از سال به دلیل شیوع آنفلوآنزا، 
شــاهد مصرف بى رویه و نادرست و خودســرانه آنتى بیوتیک ها 
بودیم، اکنون هم با توجه به شیوع کرونا مى بینیم که مشکالت در این 

حوزه چندین برابر شده است. 
محمدحسینى درباره میزان مصرف خودسرانه دارو، گفت: باید توجه کرد که مصرف آنتى  بیوتیک 
بدون تجویز پزشک، تنها مورد مصرف خودسرانه نیست، بلکه گاهى پزشکمان را مجبور و اصرار 
مى کنیم که برایمان آنتى بیوتیک تجویز کند یا بسیارى از افراد به محض قطع عالیم، داروى آنتى 
بیوتیک را قطع مى کنند که این موارد هم جزو مصرف خودسرانه محسوب مى شوند. باید توجه کرد 
که وقتى میکروب ها به یک سطحى در بدن مى رسند، عالیم ایجاد مى شود، حال وقتى آنتى 
بیوتیک را شروع مى کنیم، اولین گروه میکروب هایى که از بین مى روند، ضعیف ترین آنها 
هستند بنابراین وقتى عالیم قطع مى شود، همه میکروب ها از بین نرفته اند، بلکه تعداد 
زیادى از آنها که میکروب هاى ضعیف تر هستند، از بین رفته اند و میکروب هاى قوى تر 

هنوز باقى ماندند و تعدادشان کم است و فرد دیگر عالمت ندارد.
وى افزود: حال اگر آنتى بیوتیک را قطع کند، میکروب قوى که آنتى بیوتیک را شناخته، 
در بدن باقى مى ماند و این بار به محیط بیشتر دسترسى دارد و چند وقت دیگر فرد دوباره بیمار 
مى شود و در عین حال به آنتى بیوتیک مقاوم مى شــود و به آنتى بیوتیک قوى ترى نیاز خواهد 
داشت. یکى دیگر از موارد مصرف خودسرانه این است که صرف توصیه دوست یا به دلیل شباهت 

عالیم با یک بیمارى همان آنتى بیوتیک را مصرف مى کنیم.

محمدحسینى درباره پرمصرف ترین آنتى بیوتیک ها در کشور، گفت: بیشترین میزان مصرف در 
آنتى  بیوتیک هاى خوراکى به ترتیب مترونیدازول که در صف اول قرار دارد، ســپس آموکسى  
سیلین، کواموکسى  کالو، سفالکسین، سیپرو فلوکساسین، سفکسیم و آزیترومایسین قرار دارند که 
اینها آنتى بیوتیک هاى خوراکى پرمصرف ما هستند. در حوزه آنتى بیوتیک هاى تزریقى باالترین 
میزان مصرف را پنى سیلین ها دارند. به خصوص پنى  سیلین شش سه سه که در صف اول قرار 
دارد و بعد از آن هم جنتامایسین، سفازولین و سفتریاکسون قرار مى گیرد. این داروها در صف اول 

تجویز و مصرف در کشور قرار دارند.
وى تأکید کرد: خواهشم این است که با شــنیدن نام این آنتى بیوتیک ها آنها را مصرف نکنید، 
مصرف آنتى بیوتیک به ویژه در بیمارى  هاى ویروسى نه تنها کمکى نمى کند، بلکه با از بین بردن 
میکروب هاى خوب داخل روده که به جذب غذا کمک کرده و سیستم ایمنى را تقویت مى کنند، 
ما را در مقابل ویروس ها بى سالح تر مى کنند. اجازه دهید که پزشک نوع آنتى بیوتیک و زمان 

مصرف آن را تعیین کند و بعد دست به مصرف آنتى بیوتیک بزنید.
محمدحسینى درباره وضعیت مصرف آنتى بیوتیک در دوران کرونا و تأثیر مصرف آنتى بیوتیک 
در کرونا، گفت: همه ما مى دانیم که کرونا یک ویروس است. یکى از مهمترین مسائلى که مردم 
باید بدانند این است که آنتى بیوتیک ها به هیچ عنوان روى ویروس ها مؤثر نیستند و اساساً قابلیت 
شناسایى و پیدا کردن ویروس را ندارند که بتوانند روى آن تأثیرگذار باشند. متأسفانه با شیوع کرونا 
و شایعاتى که وجود  دارد، گروه زیادى به مصرف آنتى بیوتیک ها و حتى با تصور پیشگیرى، روى 
آوردند که بسیار خطرناك است. زیرا مصرف بى رویه آنتى بیوتیک ها سیستم ایمنى را تضعیف 
مى کند. در حالى که تنها سالح در برابر ویروس سیستم ایمنى است که باید ویروس را از بین ببرد. 
به ویژه در زمینه کرونا که هنوز داروى اختصاصى ندارد و براى آن از داروهاى ضدویروسى که در 
ویروس هاى قبلى مؤثر بودند، استفاده مى کنیم، این موضوع مهم است که استفاده آنتى بیوتیک ها 
در این مورد بسیار خطرناك است. البته مواردى وجود دارد که بیمارى که دچار عفونت ویروسى 
مى شود، عالوه بر عفونت ویروسى یک عفونت باکتریال هم به بدن اضافه مى شود. در این زمان 
پزشک با تشخیص نوع عفونت، آنتى بیوتیک درست را انتخاب مى کند و بر همین اساس در برخى 
مراحل درمان بیمارى کرونا از آنتى بیوتیک ها هم استفاده مى شود، اما این زمانى است که پزشک 
مطمئن است که یک عفونت باکتریالى هم ایجاد شده است. به طور کلى آنتى بیوتیک ها بر روى 

کرونا و هیچ بیمارى ویروسى دیگرى، هیچگونه تأ ثیرى ندارند.

بت  یا د
مزمن  بیمــارى 
غیرقابل درمــان و پیش رونده 
است که مشخصه آن ناتوانى پانکراس در ترشح 
کافى انسولین و یا ناتوانى بدن در استفاده مؤثر از انسولین 

ترشح شده است.
این بیمارى از علل اصلى کورى و از کار افتادگى کلیه در 
بزرگساالن است. اکثریت مبتالیان به دیابت دچار دیابت 
 (NIDDM) نوع 2 یا دیابت غیر وابســته به انسولین
هستند که به حالتى گفته مى شود که بدن توان استفاده 

مؤثر از انسولین را ندارد.
دیابت نوع 2 بیشتر در بزرگســاالن، افراد داراى اضافه 
وزن و کم تحــرك رخ مى دهد و یــک روزه به وجود 
نمى آید بلکه این بیمارى معموًال با اختالل تحمل گلوکز 
که اصطالحًا «پره دیابت» یا «پیش دیابت» شــناخته 
مى شود، آغاز مى شــود که در صورتى که مراقبت هاى 
الزم انجام نشود تبدیل به دیابت شده و غیرقابل درمان 

مى شود. 
این موضوع نشان دهنده اهمیت باالى شناسایى پیش 
دیابت است. براى شناخت بهتر پیش دیابت که معموًال 
عالمت شــاخص و خاصى ندارد انجام آزمایش هاى 

روتین حائز اهمیت است.

پیش دیابــت در برخى از افــراد مى توانــد با عالیمى 
مانند تشــنگى هاى غیرعادى، تکرر ادرار، تارى دید و 
خستگى هاى بیش از حد همراه باشد. براى درمان کامل 
پیش دیابت اصالح شیوه زندگى توصیه مى شود که از 

طریق اقدامات زیر مى توان به آن دست یافت.
1- افزایش فعالیت بدنى هوازى با شدت متوسط مانند 

پیاده روى هاى سریع، شنا و طناب زدن؛
2- کاهش مصرف قندهاى ساده مانند قند، شکر، شربت، 
عسل، مربا، نوشیدنى هاى گازدار و دلستر هاى شیرین؛

3- کاهش مصرف میوه ها با شــاخص گلیسمیک و بار 
گلیسمیک باال مانند انگور و هندوانه؛

4- کاهش مصرف نان با آرد سفید مانند نان هاى فانتزى 
و جایگزینى آن با نان هایى مانند سنگک؛

5- کاهش مصرف برنج ســفید و افــزودن حبوبات و 
سبزیجات به برنج مصرفى؛

6- افزایش مصرف سبزیجات؛
7- کاهش وزن پیوسته و مالیم؛

8- مصرف به موقع وعده ها به صورت سه وعده اصلى و 
دو الى سه میان وعده؛

9- تنظیم ساعت خواب به صورتى که به موقع بخوابید 
و صبح زود بیدار شوید چراکه شب بیدارى باعث افزایش 

مقاومت به انسولین مى شود ؛
10- قطع مصرف دخانیات و

11- رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایى.

انجام سى تى اســکن به منظور کنجکاوى و بدون دستور پزشک متخصص ممنوع 
است.

پزشک فوق تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکى خراســان شمالى با اعالم این خبر 
گفت: اطالعات ارائه شده ناشى از سى تى اسکن ریه فقط مربوط به همان روز، ساعت 
و لحظه اســت و فرد مبتال در خصوص درگیرى ریه در روزهاى دیگر هیچ اطالعى 

دریافت نخواهد کرد.
دکتر بیوك مرادخانى نســبت به نگرانــى در خصوص درگیرى و آســیب ریه که با 
درصدهاى مختلف اعالم مى شود، هشدار و توضیح داد: اگر فردى درصد آسیب ریوى 
اعالم شده باالیى دارد، دلیل بر مشــکالت زیاد و اگر فردى درصد پایین ترى داشته 

باشد دلیل بر مشکالت کم نیست.
وى با بیان اینکه میزان اشباع اکســیژن فرد از اهمیت ویژه اى برخوردار است، اظهار 
کرد: فردى ممکن است با ابتال به بیمارى کووید- 19 و درگیرى ریه اشباع اکسیژن 
خوبى داشته باشد، اما به طور کلى تا حدودى بین درگیرى ریه و افت اشباع اکسیژن 

ارتباط وجود دارد اما همیشگى و دایمى نیست.
این عضو هیئت علمى دانشگاه سنجش میزان اکسیژن فرد مبتال را ضرورى دانست 
و عنوان کرد: سى تى اسکن به دلیل آنکه اشعه خیلى باالیى دارد، انجام آن به ویژه با 

فاصله زمانى بسیار کم توصیه نمى شود.
دکتر مرادخانى اضافه کرد: افرادى که در تماس با فرد داراى بیمارى کووید- 19 مثبت 

بودند و یا PCR آنها مثبت گزارش شده نیاز به انجام سى تى اسکن ندارند.
وى خاطرنشان کرد: بررسى میزان اشباع اکسیژن به طور سریال و روزانه براى افراد 
داراى بیمارى زمینه اى، برونشیت و آسم، سابقه عمل جراحى و یا افرادى که عالیم 
خطر دارند و یا بدون بیمارى زمینه اى پیشرفت در بیمارى کووید آنها مشاهده شده ، 

توصیه مى شود.

اگر در زمستان به گلودرد و سرفه مبتال مى شوید، یک 
قاشق غذاخورى عسل بخورید تا بهتر شوید. محققان 
اعالم کردند این کار ممکن است حتى عالیم عفونت را 

در بخش باالیى دستگاه تنفسى شما رفع کند.
عفونت هاى قسمت باالیى دستگاه تنفسى همچون 
ســرماخوردگى معموًال بیمارى هاى ویروسى هستند 
که بر بینى، گلو، حنجره و راه هاى هوایى منتهى به ریه 
تأثیر مى گذارند. عالیم بیمارى شامل گرفتگى بینى، 

پرى بینى، گلودرد و سرفه است.
محققان با بررســى 14 مورد مطالعه که بر روى بیش 
از 1800 نفر مبتال به عفونت دســتگاه تنفسى فوقانى 
انجام شده بود تأثیر استفاده از عسل یا دارو هاى معمول 
همچون آنتى هیســتامین ها، اکسپکتورانت ها، مهار 
کننده هاى سرفه و مســکن ها را در آنها مورد بررسى 

قرار دادند.
یافته هاى محققان نشان داد عسل را نمى توان به عنوان 
یک روش درمانى مورد تأیید قــرار داد، ولى به علت 
خواص ضد میکروبى عســل، مى توان از آن به عنوان 
روشى مؤثر براى کاهش عالیم بیمارى در بزرگساالن 

(و نه کودکان و نوجوانان) استفاده کرد.
دانشمندان مى گویند در واقع عســل، در کنار داروها، 
ترکیبى مؤثر براى رفع عالیم سرماخوردگى هاى دوره 

سرما محسوب مى  شود.

نتیجه یک بررسى جدید که با حضور ایرانى ها صورت گرفته نشان مى دهد، مصرف یک ماده خوراکى مى تواند منجر به طول 
عمر افراد شود.

مطالعه جدیدى که در همایش مجازى انجمن قلب آمریکا در سال 2020 ارائه شد، نتیجه گیرى شگفت انگیزى داشته است 
که مى گوید خوردن فلفل تند، طول عمر را افزایش مى دهد. در این مطالعه افرادى از کشورهاى  ایران، آمریکا، چین و ایتالیا 
حضور داشتند؛ تحقیقات قبلى به وضوح نشان داده بود، فلفل هاى تند مى توانند داراى اثرات ضد التهابى، آنتى اکسیدانى، ضد 

سرطانى و کاهنده قند خون باشند.
مطالعه جدید خوردن فلفل تند را با میزان کمترى از سرطان و مشکالت قلبى عروقى مرتبط دانسته است؛ عالوه بر این مرگ 

زودرس در این دسته از افراد کمتر از سایرین رایج است. 
یک مطالعه در سال 2017 که بیش از 16 هزار آمریکایى را تقریباً 20 سال تحت نظر قرار داده بود، نشان داد کسانى که بیشتر 

از همه فلفل تند مصرف مى کنند، 13 درصد کمتر ممکن است دچار مرگ زودرس شوند.
در مطالعه جدید، دانشمندان سالمت و عادات غذایى بیش از 570 هزار نفر در ایاالت متحده، ایتالیا، چین و ایران را بررسى کردند. 

نتیجه گیرى آنها این بود که افرادى که به طور منظم فلفل تند مى خورند داراى موارد زیر هستند:
«بو ژو»، نویسنده ارشد این مطالعه که در انستیتوى قلب کلیولند اوهایو متخصص قلب است به روزنامه انگلیسى «ایندیپندنت»  

گفت: «ما از ارتباط تنگاتنگ مصرف فلفل تند و کاهش مرگ و میر در اثر سرطان و بیمارى قلبى شگفت زده شدیم.»

یک مدرس دانشــگاه گفت: معموالً افراد در این 
تعطیالت دو هفتــه اى همراه بــا محدودیت ها 
حالتى از افســردگى را با عالیم مختلفى تجربه 
خواهند کرد به همین دلیل ورزش کردن با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى مى تواند تا حدودى اختالل 

خلقى مردم را درمان کند.
متین نصرى، روانشناس با اشاره به اختالل خلقى 
به خصوص در دوران کروناویروس و قرنطینه هاى 
خانگى اظهار کرد: اختالل خلقى عبارت است از 
آشــفتگى در حالت هیجان یا خلق فرد که افراد 
مى توانند این آشفتگى را  به صورت شعف شدید، 
افسردگى شدید و یا آمیزه اى از این حالت هاى 

هیجانى تجربه کنند.
وى به تعطیالت دو هفته اى در کشــور به منظور 
کاهــش انتقال شــیوع ویــروس کووید -19 
اشــاره کرد و افزود: در حال حاضــر ما در فصل 
پاییز به سر مى بریم و معموالً افراد در این فصل 
حالتى از افســردگى را با عالیم مختلفى تجربه 
خواهند کرد؛ تعطیــالت دو هفتــه اى همراه با 
محدودیــت هایى باعث شــده تا ایــن حالت 

افسردگى بیشتر تجربه شود.
این روانشناس بیان کرد: بیشتر افراد در این فصل 
عالقه خود را به اغلب فعالیت ها از دست مى دهند و 
یا به سختى مى توانند به رویدادهاى زندگیشان که 
معموالً لذت بخش هستند نیز واکنش نشان دهند.

نصرى ادامه داد: براى این افراد صبح زمان بسیار 
سختى است و احساس دلتنگى، بى قرارى، کندى 
روانى، حرکتى، اختالل اشتها و گناه شدید، برخى 

از عالیمى هستند که این افراد تجربه مى کنند.
وى گفت: این حالت که الگوى فصلى نام دارد هر 
سال در زمان یکسانى معموالً به مدت دو ماه پاییز 
یا زمســتان فرد را دچار عالیم ذکر شده مى کند 
و تغییر در ریتم هاى زیســتى مرتبط با تغییرات 
فصلى در مقدار نور روز، موجب افسردگى در این 
افراد مى شود؛ نور آفتاب عامل بسیار مؤثرى در این 

الگوى افسردگى فصلى است.
این روانشناس با بیان اینکه همایند شدن دوره 
قرنطینه مى تواند در تشدید این اختالل چشمگیر 
باشــد، تصریح کرد: قرنطینه تعامالت معمول 
افراد را تحت شعاع قرار مى دهد و افراد از محیط 
اجتماعى و روابط بین فردى قطعاً فاصله خواهند 

گرفت.
نصرى افــزود: به این افراد پیشــنهاد مى کنیم 
از راهکارهایى مثــل ورزش کــردن با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و قرار گرفتن در معرض 
نور قبل از طلوع آفتاب که باعث باال رفتن خلق آنها 

مى شود بیشتر استفاده کنند.

محققان در تازه ترین بررســى دریافتند که مرده زایى و زایمان زودرس احتمال ابتال به بیمارى قلبى، سکته مغزى یا 
نارسایى قلبى مادران را دو برابر مى کند.  

تحقیقات نشان مى دهد مشکالت باردارى مى تواند زنان را در معرض خطر بیمارى قلبى یا سکته هاى بعدى قرار دهد. 
پره اکالمپسى با افزایش چهار برابرى خطر نارسایى قلبى همراه است. پرى-اکالمپسیا از عوارض دوران باردارى و یک 
اختالل چندارگانى است که در 5 تا 7 درصد از حاملگى ها در کشورهاى غربى رخ مى دهد. تحقیقات دانشگاه بیرمنگام 
نتایج 32 مطالعه قبلى را تحلیل کرده است؛ محققان مى گویند زنانى که دچار عوارض باردارى یا سایر مشکالت تولید 
مثل هستند، در سنین بعدى بیشتر دچار بیمارى قلبى یا سکته مى شوند. رنج ناشى از پره اکالمپسى در دوران باردارى، 
یک بیمارى شایع است که منجر به فشار خون باال به طور خطرناك مى شود و با افزایش چهار برابرى خطر نارسایى 
قلبى همراه است. براســاس داده هاى موجود، زنانى که در دوران باردارى دیابت یا فشار خون باال داشتند، 50 درصد 

بیشتر در معرض مشکالت قلبى بودند. 
دانشمندان گفتند تحقیقات بیشترى براى کشف علت وجود چنین رابطه قوى بین سالمت بارورى و قلب الزم است، 
اما مشخص است که باردارى در سنین مناسب، دور ماندن از استرس و اضطراب و پیروى از رژیم غذایى سالم به حفظ 

سالمتى مادران و نوزادان کمک مى کند.

طبق یافته هاى یک مطالعه جدید قطرات عطسه افرادى که بینى آنها گرفته است 
(در صورتى که هیچیک از دندان هاى خود را از دست نداده باشند و همه را داشته 

باشند) حدود 60 درصد دورتر از افرادى که این مشکل را ندارند، پخش مى شود.
مطالعه جدیدى توسط محققان «دانشگاه فلوریدا مرکزى» انجام شده که طى آن 
محققان به بررســى این موضوع پرداخته اند که قطرات تنفسى خارج شده هنگام 
عطسه تا چه فاصله اى پخش مى شوند. این اولین مطالعه اى است که در آن محققان 
ویژگى هاى فیزیولوژیکى را که مى تواند باعث شیوع زیاد ویروس در افراد شود را 

شناسایى کرده اند.
دانشمندان با استفاده از مدل هاى تولید شده توسط رایانه، عطسه را در انواع مختلف 
افراد شبیه سازى کردند و در گام بعد ارتباط بین ویژگى هاى فیزیولوژیکى افراد و 

میزان مسافت طى شده توسط قطرات عطسه آنها در هوا را ثبت کردند.
آنها دریافتند عواملى مانند گرفتگى بینى یا داشتن تمام دندان ها با تأثیر بر میزان 

پخش قطرات هنگام عطسه مى توانند توانایى گسترش ویروس را افزایش دهد.
این مطالعه نشان مى دهد وقتى بینى افراد نگرفته باشد و عمل دم به راحتى انجام 
شود، سرعت و فاصله قطره هاى عطسه کاهش مى یابد و دلیل آن این است که یک 
بینى نگرفته عالوه بر دهان راهى براى خروج قطرات عطسه ارائه مى دهد؛ با وجود 
این، هنگامى که بینى افراد گرفتگى دارد، ناحیه اى که عطسه مى تواند از آن خارج 
شود محدود مى شود و بنابراین باعث مى شود قطرات عطسه از دهان خارج شود 
که این موضوع سرعت پراکندگى آنها را افزایش مى دهد زیرا دندان ها ناحیه خروج 

عطسه را نیز محدود کرده و باعث افزایش سرعت قطرات مى شوند.
هنگامى که محققان عطســه را در مدل هاى مختلف شبیه سازى کردند، متوجه 
شدند که فاصله پخش شدن قطرات وقتى فرد دچار گرفتگى بینى مى شود حدود 60 
درصد دورتر از حالتى است که دچار این مشکل نیست . این بدان معناست که وقتى 
کسى بینى خود را با دستمال پاك و خالى مى کند، مى تواند فاصله پخش میکروب ها 

به بیرون را کاهش دهد.

آنتى بیـوتیک نقل و نبـات نیست!
آنتى بیوتیک ها باعث این ترس شــده که به

نشده بود.
وى افزود: همزمان با پیدا
شده است. به عنوان مثال
بالفاصله ســال بعد از آن م
سال هاى اول مرتبًا آنتى بیوتیک
بیوتیک کمتر بوده است. اما در حال ح
عرضه مى شود، اما هر روز گزارش ج
کم به طور کاملد
وى ادامه داد: هر
شــاهد مصرف
بودیم، اکنون هم با

ا برابر شده است.  حوزه چندین
برباره میزان مصرف خودسرانه محمدحسینى د
بدون تجویز پزشک، تنها مورد مصرف خودسر
مى کنیم که برایمان آنتى بیوتیک تجویز کند یا
بیوتیک را قطع مى کنند که اینموارد هم جزو م
که وقتى میکروب ها به یک سطحى در بدن
م بیوتیک را شروع مى کنیم، اولین گروه
هستند بنابراین وقتى عالیم قطع مى
زیادى از آنها که میکروب هاى ضعیف
هنوز باقى ماندند و تعدادشان کم است
وىافزود: حال اگر آنتىبیوتیک را قط

آنتى بیـو

سرپرســت دفتر نظارت و پایش مصرف 
فرآورده هاى سالمت سازمان غذا و دارو ضمن 
هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتى بیوتیک ها، در 

عین حال پرمصرف ترین آنتى بیوتیک هاى خوراکى و تزریقى در 
کشور را تشریح کرد.

دکتر نوشــین محمدحســینى گفت: آنتى بیوتیک  ها یکى از مؤثرترین و مهمترین 
داروهایى هستند که مى توانند در حیات بشرى نقش داشته باشند. تنها بیمارى هاى عفونى به 
آنتى  بیوتیک وابسته نیستند، بلکه انواع شــیمى درمانى ها، جراحى ها و بسیارى از فرایندهاى 
پزشکى به وجود آنتى بیوتکى ها و تأثیر آنها وابسته است. از طرفى متأسفانه مقاومت میکروب ها 

تعطیالت 2 هفته اى و 
راهکار درمان اختالل خلقى

ً

11 گام طالیى براى درمان کامل 
پیش دیابت

یا د
مز بیمــارى 
غیرقابل درمــان و پیش رو
ش ت ا انک ان نات آ شخ ک ا

ف 
د و 

ان 

اصرار بر انجام سى تى اسکن، ممنوع

گرفتگى بینى ویروس را بیشتر پخش مى کند

زنان مستعد 
سکته مغزى 

عسل را فراموش نکنید

عسل را فراموش نکنید

خوراکى که عمر شما را طوالنى مى کند
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آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 99/2766 

حمیدرضا جوادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه مالى و معامالتى و مصوبه هیأت مدیره ، در نظر دارد اجراى خدمات مورد نیاز خود شامل: امور باغبانى، فضاى سبز و جنگلدارى، 
خدماتى، انتظامات و نگهبانى را بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. 

لذا از کلیه شرکت هاى داراى صالحیت خدمات پیمانکارى سال99 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى دعوت مى شود در صورت دارا بودن شرایط الزم و با در نظر گرفتن مراتب 
ذیل در مناقصه مذکور شرکت فرمایند.

1-موضوع مناقصه :
الف) حفظ و نگهدارى فضاى سبز و جنگلدارى عمومى و امور باغبانى 

ب) رفت و روب و تنظیف شبکه معابر اصلى ، فرعى و جمع آورى و حمل پسماندها
ج) حفظ و نگهدارى شبکه هاى تأسیسات و تجهیزات شامل آب و فاضالب ، تصفیه خانه و برق 

د) انتظامات و نگهبانى 
2- محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امورقراردادهاى سازمان واقع در : اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان عمران زاینده رود .

3- زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز99/9/15  مى باشد.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد مناقصه باید مبلغ 1/000/000ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به 

امور قراردادها ارائه تا اسناد مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا پایان  وقت اداري روز شنبه مورخ 99/9/15 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 

امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه محرمانه  سازمان تسلیم نمایند.
5-تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت در ساعت15:00 روز شنبه مورخ99/9/15جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل خواهد شد .
6-مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :  معادل پنج درصد برآورد کل قرارداد  به مبلغ  (3,500,000,000)ریال مى باشدکه باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه 

غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل تحویل نمایند.
7- تاکید مى گردد به پیشنهادهاى فاقد سپرده ،سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتراز میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مخیر بوده  و در صورت عدم تأیید ، ضمانتنامه شرکت در مناقصه مسترد خواهد شد .
9- معیارها و روش هاى ارزیابى کیفى شرکت کنندگان بر اساس ارائه رزومه عبارت از  :مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعى به همراه قراردادهاى مربوطه ، گواهینامه مالیات بر 

ارزش افزوده معتبر و گزارش حسابرسى آخرین سال مالى ، گرید و رتبه خدماتى و انتظامى.
10- کلیه مراحل مناقصه تابع آیین نامه مالى و  معامالتى سازمان عمران زاینده رود خواهد بود .

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
12- هزینه آگهى ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.
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