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دیابتى ها مى توانند خرما بخورند؟کاهش 95 درصدى اقامت گردشگران در هتل هاتا کى بگوییم رشیدپور و علیخانى!هزینه ماهانه زندگى در ترکیه چقدر است؟ بازى ذوب آهن امیدوار کننده است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا آب معدنى 
واقعاً تاریخ انقضا 

دارد؟

جامعه پزشکى اصفهان رودرروى مجلس
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حذف کامل نسخه هاى 
کاغذى از اردیبهشت

تأثیر عجیب نور خورشید 
بر نابود کردن کرونا

نباید قیمت مرغ را 
دستورى 

تعیین مى کردند 5
جیره بندى 

آب شرب در اصفهان 
اولویت نیست

آب معدنى از آن چیزهاى پرمصرفى است که همه ما تجربه 
استفاده از آن را داشته ایم. اما آیا مى دانستید آب معدنى هم تنها 

تا زمان مشخصى قابل استفاده است؟ آخرین بارى 
که تاریخ انقضاى روى بطرى آب معدنى را چک 

کردید چه زمانى بود؟

معاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص برخى 
اخبار مبنى بر احتمال جیره بندى آب در اصفهان، 
اظهار کرد: متأسفانه بارش ها در شرایط نرمالى 
قرار ندارد و با توجه به اینکه بارش ها 33 درصد 
زیر حد نرمال است، اکنون ذخیره سد زاینده رود 
حاد است و در این شرایط نیازمند اقدامات فنى، 
توسعه زیرساخت ها و تکمیل سامانه اضطرارى 
آبرسانى هســتیم، در اولویت دوم نیز عملکرد و 

4مدیریت مصرف آب...

وضعیت کالنشهر اصفهان هم قرمز شدوضعیت کالنشهر اصفهان هم قرمز شد
سرعت عجیب و بى سابقه افزایش آمار ابتال و بسترى بیماران کرونایى در استان اصفهانسرعت عجیب و بى سابقه افزایش آمار ابتال و بسترى بیماران کرونایى در استان اصفهان

3

طرح تشکیل سازمان طب اسالمى _ ایرانى صداى پزشکان اصفهان را هم درآورد

علت مرگ آزاده نامدارى 
هنوز اعالم نشده است

هیچ سورپرایزى ندارم
عیســى آل کثیر نقل قولى کــه از او تحت عنوان ســورپرایز براى 

خوشحالى بعد از گل در رسانه ها منتشر شده بود را تکذیب کرد.
ساعتى پیش از بازى تیم هاى پرسپولیس و پدیده مشهد، مصاحبه اى 
از آل کثیر در کانال هاى هوادارى پرســپولیس دســت به دست شد 
که محتواى آن «ســورپرایز آل کثیر» براى شــادى پس از گل بود. 

همین نقل قول سبب شد تا در توییتر موجى از...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون شرکت آب و فاضالب راهکارهاى 
مقابله با تبعات کم بارشى اخیر را تشریح کرد

خسارت ُتندباد 
در اصفهان

 54 میلیارد تومان 
اعالم شد

اصفهان، میزبان 
همایش کانون هاى وکالى دادگسترى کشور
8
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هجمه هاى دوباره هجمه هاى دوباره 
علیه آقاى پنالتى گیرعلیه آقاى پنالتى گیر

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره  103/1400/1 : تامین تعداد 9 دستگاه خودرو مورد نیاز اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
مهلت دریافت اسناد : از روز  یکشنبه   1400/01/15 لغایت روز   چهارشنبه  مورخ  1400/01/18

محل دریافت اســناد کلیه مراحــل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران
 و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق سازند . 
آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشــانى www.es.ssaa.ir و همچنین در سایت ملى 

مناقصات به نشانى www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : روز شنبه 1400/01/28 تاساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10صبح روز یک شنبه 1400/01/29 
گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراي کلیه مجوزهاى الزم جهت امور حمل و نقل (مجوز 

تاکسیرانى و ...) باشند و همچنین داراى سابقه فعالیت مشابه  در ارگان هاى دولتى باشند. 
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
اعالم گردد و پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي 

بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان به مبلغ 
438,000,000 چهارصد و سى و هشت میلیون ریال مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز 
با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنًا به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  
کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده وچک شخصى ونظایر آن وپیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل 

شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان     تلفن: 1113(7-36611074)     دورنگار: 36623116

آگهى مناقصه عمومى
 یک مرحله اى شماره  103/1400/1 

     اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

نوبت دوم

م الف:1117444

4

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

1- آسفالت معابر سطح شهر
- مبلغ اولیه اعتبار: 50/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 2/500/000/000 ریال
2- آسفالت معابر مناطق 2- 4

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

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

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

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

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

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

م.الف:1119413

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت مذکور دعوت مى شــود تا در جلســه مجمع عمومى فوق العاده در ساعت 10:00 صبح 
مورخ 29 / 01 / 1400 و جلســه مجمع عمومى فوق العاده ســاعت 10:00 صبح مورخ 30 / 1 0/ 1400 و جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده در ساعت 12:00 مورخ 30 / 01 / 1400 در آدرس اســتان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزي ، 
دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتی مورچه خور، محله شهرك صنعتی مورچه خورت ، خیابان زکریا ، خیابان ابوریحان 

نهم ، پالك 302 ، طبقه همکف و کدپستى 8333113861 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 10:00 صبح مورخ 29 / 01 / 1400 :

1- نقل و انتقال سهم الشرکه بموجب سند صلح به شماره 147061 مورخ 28 / 03 / 1384 و همچنین بموجب سند صلح به شماره 
149279 مورخ 24 / 09 / 1384

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 10:00 صبح مورخ 30 / 01 / 1400 :
1-تغییر مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده 2 اساسنامه

2- تصویب اساسنامه جدید
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده

1- انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره
2- تعیین وضعیت حق امضاء

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجامع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى بطور فوق العادهآگهى دعوت مجامع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
 شرکت ایران یدك اصفهان با مسئولیت محدود  شرکت ایران یدك اصفهان با مسئولیت محدود 

ثبت شده به شماره ثبت شده به شماره 63376337 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1026027458110260274581

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد با استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش تعدادى از ساختمان تجارى واقع 
در خیابان شهید مطهرى و میدان شهید قاسم سلیمانى از طریق آگهى مزایده عمومى به افراد واجد شرایط اقدام نماید. 
از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 

مورخ 1400/01/25 به امور مالى شهردارى حبیب آباد مراجعه نمایند.
چاپ یک مرحله اى: دوشنبه 1400/01/17 

تجدید آگهى مزایده

م.الف:1119454سید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد
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مرجع ملى کنوانســیون تنوع زیستى کشور گفت: حدود 
یک میلیون و 645 هزار هکتار از وسعت جنگل هاى نیمه 
انبوه ایران با تراکم پوشش 25 تا 50 درصد کاسته شده و در 
مقابل یک میلیون و 910 هزار هکتار به اراضى جنگلى با 

تراکم پوشش 1 تا 5 درصد اضافه شده است.
اســکندر زند تصریح کرد: طى 16 ســال اخیر ســطح 
جنگل هاى ایران زیاد تغییر نکرده ولى کیفیت جنگل ها 

آسیب دیده است.
 به گفته وى در مجموع مى توان گفت که ساالنه حدود 
103 هزار هکتار از جنگل هاى نیمه انبوه کاسته و در مقابل 
ســاالنه حدود 120 هزار هکتار به اراضى جنگلى اضافه 

شده است. البته طى 16 سال اخیر ساالنه 32 هزار هکتار 
به سطح جنگل هاى دست کاشت (که به مراتب کیفیت 
پایین ترى نســبت به جنگل هاى طبیعى دارند) افزوده 
شده است و سطح جنگل هاى انبوه (با تراکم پوشش بیش 
از 50 درصد) نیز ســاالنه حدود 26 هزار هکتار افزایش 

داشته است.
زند در ادامه گفت: بر این اســاس مى توان بیان کرد که 
کیفیت جنگل هاى ایران به شــدت پایین آمده و به جز 
جنگل هاى انبوه که حدود 12 درصد از جنگل هاى ایران را 
شامل مى شوند و البته به نسبت دور از دسترس قرار دارند، 

بقیه جنگل ها به شدت در معرض آسیب قرار دارند.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعى با اشــاره به روند 
مطلوب اجراى طرح نسخه الکترونیک گفت: امید است در 
اردیبهشت با توجه به وعده اى که با سایر بیمه هاى درمانى 
و وزارت بهداشت داشته ایم به طور کامل نسخ کاغذى در 
کشور حذف شود و دفترچه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد 

که با همکارى وزارت بهداشت در حال پیگیرى است.
مصطفى ســاالرى اظهار کرد: روند کار خوب اســت، از 
اسفندماه ســال گذشــته اعالم کردیم که دیگر دفترچه 
جدیدى چاپ نمى کنیم و اگر بیمه شــده اى برگه هاى 
دفترچه اش به اتمام رسید با کارت ملى و یا جلد دفترچه 
بیمه اش به پزشک و یا مراکز درمانى مراجعه کند. به این 

ترتیب استحقاق درمان در همان مرکز درمانى استعالم 
مى شــود و فرد مى تواند از امکانات درمانى با پوشــش 

بیمه اى استفاده کند.
وى با اشــاره به اینکه امــکان گزارش مــوارد تخلف از 
ســوى مراکز درمانــى طــرف قــرارداد در نپذیرفتن 
بیمه شدگان بدون دفترچه با استفاده از سامانه تلفنى 1420 
وجود دارد گفت: البته شــمار مراکز درمانى که همکارى 
نمى کنند نسبت به هفته اول اجراى طرح بسیار کمتر شده 
است. طرحى به این بزرگى که منشــأ تحوالت اساسى 
بود در حال اجراست و نارسایى ها کمتر از حد پیش بینى 

ماست.

کاهش یک میلیون هکتار از 
وسعت جنگل هاى ایران

حذف کامل نسخه هاى کاغذى 
از اردیبهشت

سرنوشت اتوبوس 
پرحاشیه

  مهر | مدیرکل حمل و نقل مســافرى 
ســازمان راهدارى از تعلیق شــرکت حمل و 
نقل مســافرى و راننده اتوبوس ُپر حاشیه اخیر 
در فضاى مجازى خبر داد. داریوش باقرجوان 
درباره کلیپــى که در فضاى مجازى منتشــر 
شده و مســافران یک اتوبوس، بدون داشتن 
ماسک، در حال انتقاد از رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشــتى کرونا هســتند گفت: در خصوص 
تخطى راننده اتوبوس و شــرکت حمل و نقلى 
مربوطه، بالفاصلــه اداره کل راهدارى همان 
استان وارد عمل شد و شرکت، راننده و مالک 
قطع خدمات شدند. در بحث سالمت عمومى، 

مسامحه اى نداریم.

چرا مودم گران شد؟
  ایسنا| رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه از تــداوم ممنوعیــت واردات مودم خبر 
داد و گفت که این ممنوعیــت باعث افزایش 
4 برابرى قیمت انواع مودم شده است. محمد 
فرجى با اشــاره به ممنوعیت واردات مودم از 
سال 1396 براى حمایت از تولید داخل اظهار 
کرد: در یک بازه زمانى در سال 1397 به دلیل 
کمبود مودم در بازار چند شرکت وارد کننده طى 
قراردادى که با یک شــرکت خارجى داشتند، 
مجوز دریافت کردند، اما دوباره واردات این کاال 

بسته شد.

«زیرخاکى» 
بى «زیرخاکى»!

درحالــى که قرار بــود ماه    ستاره ها |
رمضان امسال، فصل دوم مجموعه «زیرخاکى 
2» روى آنتن شبکه یک برود، روابط عمومى 
این ســریال، پخش «زیرخاکــى 2» را فعًال 
منتفى دانســت.  شبکه یک ســیما نیز پخش 
تیزر مجموعه «احضار» به کارگردانى علیرضا 
افخمى را براى ایام ماه رمضان امســال آغاز 
کرده است.  فیلمبردارى فصل دوم سریال «زیر 
خاکى» با بازى پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، 
نادر فالح، هومن برق نورد، ســتاره پسیانى و 

رایان سرلک این روزها همچنان ادامه دارد.

قتل عام 8 نفر در اهواز 
  مهر | فرماندار اهواز گفــت: یک نفر 
معتاد به شیشه صبح روز دوشــنبه بعد از قتل 
هشت نفر از بســتگان خود، به زندگى خود نیز 
پایان داد. جمال عالمى نیسى اظهار کرد: این 
فرد ابتدا در اهواز اقدام به قتــل پدر، مادر و دو 
برادر همسر اول خود در اهواز مى کند و سپس 
با مراجعه به خانه همســر دوم اقــدام به قتل 
پدر و مادر زن دوم، پســر خود و برادر زن دوم 
خود مى کند. وى با بیان اینکــه فرد معتاد بعد 
از ارتکاب قتل ها به زندگى خود نیز خاتمه داد، 
گفت: وى از ســالح گرم براى این جنایت که 
ریشه خانوادگى داشته، استفاده کرده است. فرد 

قاتل سابقه کیفرى هم داشته است.

پرواز به ترکیه لغو نشد!
  مهر | سخنگوى ســازمان هواپیمایى 
کشــورى درباره نتیجه تصمیم گیرى ســتاد 
ملى مقابله با کرونا در خصوص پیشنهاد وزیر 
بهداشــت مبنى بر لغو پروازهاى ترکیه گفت: 
ســتاد ملى مقابله با کرونا فعــًال در خصوص 
لغو پروازهــاى ترکیه به جمع بندى نرســیده 
و  تا کنون در خصوص زمــان طرح مجدد لغو 
پروازهاى ترکیــه، اظهار نظرى به ســازمان 
هواپیمایى کشورى ارسال نشده است. گفتنى 
است 11 فروردین سعید نمکى وزیر بهداشت 
در نامه اى به عبدالرضــا رحمانى فضلى وزیر 
کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتى مبارزه با کرونا، 
خواستار لغو ترددهاى هوایى و زمینى «به» و 

«از» ترکیه شده بود.

اصحاِب «ما مى توانیم» 
  انتخاب | رئیس قوه قضاییه در جلسه شوراى 
عالى قضایى گفت: اگر آنقدرى که برخى آقایان جلسه 
گذاشــتند که از غربى ها امتیاز بگیرند، اگر براى رفع 
موانع تولید وقت مى گذاشتند خیلى از مشکالت حل 
شده بود و بســیارى از کارخانجات تعطیل فعال شده 
بود. ما اصحاِب ما مى توانیم هســتیم و مى دانیم این 
فرهنگ بر فرهنگ ما نمى توانیــم فائق خواهد آمد. 
اصحاِب ما مى توانیم باید بر بستر گام دوم انقالب کار 

را در دست بگیرند.

تا نزنند نمى زنم
  مهر | محمدحسن قوســیان مقدم، دبیر کل 
جمعیت هالل احمر گفت: به عنوان دبیرکل جمعیت 
هالل احمر علیرغم اینکه سال گذشــته به بیمارى 
مبتال شدم، هنوز واکسن نزده ام و تا تمام مردم ایران 
واکسن نزنند واکســن نخواهم زد. معناى واقعى ایثار 
این است. در جبهه جنگ تحمیلى هم وضع به همین 
شکل بود. خط مقدم عوض نشده و امدادگران، همان 
بسیجیان جبهه جنگ بوده و همچون عضو بسیجى 
در جنگ تحمیلى، در حال تــالش و خدمت به مردم 

کشورند.

اصالح طلب معروف درگذشت
  برنا| ســیدعلى نکویى زهرایى فعال سیاسى 
باسابقه و استاندار اسبق قزوین، چهار محال و بختیارى 
و کرمانشاه و رئیس شوراى هماهنگى جبهه اصالحات 
استان اصفهان، بامداد دوشنبه پس از یک دوره بیمارى 
سرطان در بیمارستان میالد اصفهان درگذشت. این 
فعال سیاسى اصالح طلب اردیبهشت 1319 در محله 
بیدآباد مسجد ســید اصفهان دریک خانواده مذهبى 

به دنیا آمد.

در احواالت شنا کردن!
  انتخاب | حجت االسالم و المسلمین مسیح 
مهاجرى، مدیر روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه زبردست و موفق 
و سرشناس بین المللى کشور ما چندین سال است که 
سیبل اهانت هایى در پوشش انتقاد است. به او به دلیل 
امضاى سند همکارى 25 ساله با چین انتقاد دارم ولى 
در عین حال حمله بــه او را غیرمنصفانه مى دانم. او را 
با دست و پاى بســته به داخل اقیانوس مى فرستند و 
مى گویند شنا کن و در همان حال که او تالش خود را 
براى شنا کردن با دست و پاى بسته به عمل مى آورد، 
آماج بیشــترین تهمت ها قرارش مى دهند.کشور ما 
با این فرمان قطعًا هرگز موفق به حل مشــکالتش 

نخواهد شد.

به عزیزان گفته ام نمى آیم!
  اعتمادآنالین| بعد از کالب هاوس 4 ساعته 
على اکبر صالحى، رئیس سازمان انرژى اتمى ، برخى 
صفحات رسانه هاى مجازى شایع کردند که صالحى 
درحال رایزنى با شــخصیت ها بــراى کاندیداتورى 
انتخابات 1400 است. اما رئیس سازمان انرژى اتمى 
ضمن رد چنین خبرســازى هایى تصریح کرد: البته 
گروه ها و شخصیت هاى متعددى در ماه هاى اخیر با 
بنده براى حضور در عرصه انتخابات رایزنى داشته اند 
ولى به همه ایــن عزیزان گفته ام کــه چنین قصد و 

برنامه اى ندارم.

با انگلیسى ها گفتگو نکردم
رئیس شوراى راهبردى روابط خارجى     ایسنا|
در واکنش به نقل قول اخیر کریمى قدوســى نماینده 
مجلس یازدهم از کســانى که مدعى شده اند سفیر 
انگلیس در سازمان ملل به هنگام خداحافظى سخنانى 
مداخله جویانه درباره اصول نظام جمهورى اسالمى به 
عنوان ریشه مشکالت غرب با ایران به اینجانب ابراز 
داشته است، گفت: اساساً چنین گفتگویى وجود نداشته 
است و این داستان ساختگى است. سید کمال خرازى 
ادامه داد: اگر چنین گفتگویى اتفاق افتاده بود، مسلمًا 

پاسخ قاطع و دندان شکنى به او داده مى شد.

خبرخوان

مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: آلودگى نفتى علت 
تلف شدن گربه ماهیان ساحل جاسک نبوده است، بلکه 
غرق شدن یک قایق صیادى علت این موضوع بوده است.

«حییب مسیح تازیانى بیان کرد: آنچه واقعیت امر بود این 
است که چند تعداد از این قایق هاى صیادى، شب دوازدهم 
براى صیادى مى روند و بعد از ظهر آن روز موقع برگشت 
به تالطم امواج بر مى خورند که یکى از آن قایق ها دچار 
سانحه مى شود و متأســفانه محصوالت از بین مى رود و 

آلودگى نفتى علت این اتفاق نبوده است. 
وى ادامه داد: طول ساحل 3 الى 4 کیلومتر است و چون 
ماهى ها در ساحل پخش شــده، هر کس یک تخمین 

متفاوت زده از 5 ُتن تا 20 تن یک تعداد را گفته بودند، در 
حالى  به شکل نرمال این ماهى هاى تلف شده را مى توان 
5 تن تخمین زد و ماهى ها توسط یک گروه صیادى روز 
شنبه از ساحل جمع آورى شده و براى پودر ماهى انتقال 

داده شده بودند.
وى با اشاره به اتفاق مشابه در ماه هاى قبل، افزود: تقریبًا 
حدود شش ماه پیش هم در همین نقطه از ساحل به مقدار 
خیلى کمتر در اثر دورریز صیادى ایــن اتفاق افتاده بود، 
صیادها در طول سال با توجه به شــرایط مدل صیادى 
خودشــان را تغییر مى دهند و همین گاهى باعث دورریز 

بعضى ماهى ها مى شود.

علت مرگ گربه ماهى ها در جاسک مشخص شد

ال جى رسماً با دنیاى موبایل خداحافظى کرد

رنانى:  من نزد روحانى، منفورم چپ و راست  براى مردم اعتبار سیاسى ندارند 

هزینه ماهانه زندگى در ترکیه چقدر است؟

شایعاتى که پیش تر درباره پایان کار بخش موبایل ال جى 
منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان دهى متوالى 
کســب و کار تلفن هاى هوشــمند این شرکت باالخره 
مشکل ساز شد، چون ال جى رسماً تأیید کرده کسب و کار 
تلفن هاى هوشــمند خود را تعطیل مى کند.  این شرکت 
در بیانیــه اى اعالم کرد که این تصمیــم به آنها کمک 
مى کند تا منابع خود را براى رشد حوزه هایى نظیر قطعات 
خودروهاى برقى، گجت هاى بازار اینترنت اشیاء، لوازم 
هوشمند خانگى، رباتیک، هوش مصنوعى، راهکارهاى 

سازمانى و همچنین پلتفرم ها و خدمات متمرکز کند.
البته ال جى همچنان به پشتیبانى از تلفن هاى هوشمند 
فعلى خود ادامه مى دهد ولى مدت زمان این پشــتیبانى 
بسته به هر منطقه متفاوت خواهد بود. این شرکت هنوز 
اطالعاتى را درباره تعدیل نیروهاى خود منتشر نکرده ولى 
اظهار داشــته که جزییات مربوط به این قضیه در سطح 
محلى مشخص خواهد شد. ال جى انتظار دارد که تعطیلى 
کسب و کار موبایل خود را با پایان ماه ژوئیه (اوایل مرداد) 

امسال تکمیل کند.

در روزهایى که بحث ســند جامع همکارى ایران و چین 
خبرساز اســت «محســن رنانى»، اقتصاددان و نظریه 
پرداز نام آشناى حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان، در 
یادداشتى مفصل به موضوع دیگرى مى پردازد و درباره آن 
هشدار مى دهد: الیحه «مشارکت عمومى و خصوصى».

رنانى در این یادداشت به رئیس جمهورى هشدار مى دهد 
که تصویب چنین الیحه اى مى تواند فسادى بیش از چهار 
برابر کل فساد خصوصى ســازى 30 سال پس از جنگ 

بسازد و از روحانى مى خواهد این الیحه را پس بگیرد. 

رنانى مى نویسد: خبر دارم که یکى از اقتصاددانان منفور 
در نزد آقاى روحانى هســتم. همین وضعیــت را هم در 
زمان آقاى احمدى نژاد، به ســبب انتقادهاى گسترده از 
طرح هدفمندسازى یارانه ها، داشتم. در هر دو مورد هم 
منفور بودن خودم نزد رئیس جمهور را از یکى از مقامات 
برجســته دولتى شــنیده ام. با وجود این،  به خودم اجازه 
نمى دهم نکتــه اى که به مصلحت آقــاى روحانى و در 
راســتاى منافع ملى و انجام وظیفه روشــنفکرى خودم 

مى دانم را به ایشان گوشزد نکنم. عزت ا... یوسفیان مال، یک چهره نزدیک به الریجانى، در 
رابطه با کاندیداتورى على الریجانى در انتخابات ریاست 
جمهورى گفت: تا این ساعت آقاى رئیسى و نه هیچ یک 
از کاندیداهاى مطرح اصولگرایى نه گفته اند مى آیند و نه 
گفته اند نمى آیند. حتى کاندیداهاى مطرحى که از امروز 

تبلیغات مى کنند با صراحت نگفته اند مى آیند.

او افزود: امروز در اوج کســانى که نام آنها مطرح است، 
رئیسى، قالیباف و الریجانى هستند ولى هیچ کدام از این 
افراد نگفته اند که مى آیند، حتى قالیباف با صراحت گفته 

سفرهایش کارى است و ربطى به انتخابات ندارد.
این چهره نزدیک به على الریجانى خاطرنشــان کرد: 
کارنامه رفوزگى جریان چپ و راست توسط عموم مردم 
صادر شده است و این دو جریان دیگر براى مردم اعتبار 
سیاسى ندارند لذا باید به ســمت فردى رفت که روى او 
موردى قضاوت شــود باید دید آیا او در مســئولیتى که 

داشت اشتباه مى کرد یا نه؟!
یوسفیان مال در پاسخ به این سئوال که اگر الریجانى بیاید 
احتمال حمایت اصولگرایان از او وجود دارد یا خیر، گفت: 
آقاى الریجانى مشى اصولگرایى دارد ولى جزو هیچ گروه 

و جریانى نیست.

سایت تراول تیبلز در به  روزرســانى خود از هزینه هاى 
زندگى در ترکیه تا پایان ماه مارس، متوسط هزینه هاى 
زندگى در این کشــور براى دو نفر بدون احتساب هزینه 
اجاره مسکن را معادل 342/38  دالر (بیش از 8 میلیون 
تومان) برآورد کرد. در ادامه هزینه هاى متوسط برخى از 

ضروریات زندگى در یک ماه آورده شده است:
هر وعده غذایــى در یک رســتوران ارزان قیمت: 2/66 
دالر. هر وعده غذایى در یک رستوران با قیمت متوسط: 
9/33 دالر. هزینه یک کیلوگرم برنج: 0/8دالر. هزینه هر 
شانه تخم مرغ: 0/9 دالر. هزینه ماهانه بلیت حمل و نقل 
عمومى: 28/9 دالر. هزینه هر لیتر بنزین: حدوداً 0/7 دالر. 
هزینه خرید یک دستگاه هوندا سیویک: 11 هزار و 875 
دالر. هزینه اشتراك ماهانه اینترنت پرسرعت نامحدود با 
سرعت 60 مگابایت بر ساعت: 8/58 دالر. هزینه ماهانه 

باشگاه بدنســازى براى یک نفر: 16/11 دالر. متوسط 
حقوق ماهانه دریافتى پس از کسر مالیات: 300 دالر.

هزینه اجاره ماهانه یــک واحد آپارتمان یــک اتاقه در 
مرکز شهر: 169/79 دالر. هزینه اجاره ماهانه یک واحد 
آپارتمان یک اتاقه در خارج شــهر: 100/18 دالر. هزینه 
اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان سه اتاقه در مرکز شهر: 
307/31 دالر. متوسط قیمت خرید هر متر مربع آپارتمان 
در مرکز شهر: 724/39 دالر. متوسط قیمت خرید هر متر 

مربع آپارتمان در خارج شهر: 357/11 دالر.
متوســط هزینه زندگى دو نفر درماه هم در شــهر هاى 
منتخب ترکیه به این شرح اســت: ازمیر: 533/81 دالر. 
مارماریس: 467/39 دالر. آالنیــا: 483/96 دالر. آنکارا: 
536/50 دالر. آنتالیا: 509/60 دالر. استانبول: 611/46 

دالر. وان: 322/48 دالر.

حدود یکسال از واردات هتل هاى کپســولى به ایران 
مى گذرد، اما از آنها نه در فرودگاه ها اثرى دیده مى شود 
و نه در شــهرهایى که قرار بود مســتقر شــوند. حاال 
مدیر گردشــگرى کانون جهانگــردى و اتومبیلرانى 
مى گوید: هتل هاى کپسولى (وارداتى) به انبار فرستاده 

شده اند.
24 خردادماه ســال 1399 وزارت میــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى از رونمایى اولین نمونه هتل 
کپســولى وارداتى به ایران خبر داد و اعالم کرد که این 
کپسول ها به همت کانون جهانگردى و اتومبیلرانى به 
کشور وارد شده و قرار است تحت نظارت این کانون در 
استان هاى مختلف کشــور به عنوان شکل جدیدى از 

مراکز اقامتى استفاده شود.
در همان خبر از هادى سجادى راد، مدیر گردشگرى و 
صنایع دستى کانون جهانگردى و اتومبیلرانى نقل شده 
بود که در فاز اول قرار است 200 دستگاه از این هتل هاى 
کپسولى در شهرهاى مختلف از جمله، تهران، مشهد، 
اصفهان، شیراز و تبریز راه اندازى شود تا به عنوان یک 
محل اقامت و اســتراحت کوتاه مدت براى گردشگران 

مورد استفاده قرار گیرد.
واردات این هتل هاى کپسولى در شرایطى که صنعت 
گردشگرى با همه گیرى ویروس کرونا دچار چالش هاى 
اقتصادى بســیار شــده و تا آن وقــت از حمایت مالى 
بهره مند نشــده بود، انتقادهاى زیادى را متوجه وزارت 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى کرد. اما 
واردکنندگان این هتل ها معتقدند بودند استفاده از این 
کپسول ها براى گردشگرى مزیت اقتصادى است و به 

محیط زیست کمک خواهد کرد.
با وجود این، نــه از تعداد هتل هاى کپســولى وارداتى 
آمارى داده شد و نه از هزینه ارزى که صرف خرید آنها 
شــده بود. در مردادماه 99 حســین اربابى، مدیرعامل 
کانون جهانگــردى و اتومبیلرانى ایران  در مصاحبه اى 

واردات گســترده هتل کپســولى به ایران را تکذیب 
کرد و گفت که حــدود 10 مورد از این هتل ها توســط 
بخش خصوصى به کشــور وارد و رونمایى شده است. 
اما در شهریورماه 99 ســجادى راد، مدیر گردشگرى و 
صنایع دســتى کانون جهانگردى و اتومبیلرانى درباره 
تعداد هتل هاى کپسولى واردشده به کشور گفت: فقط 
پنج کپسول وارد شــده و قرار است در فرودگاه استفاده 

شوند.

سواى اینکه هنوز به طور دقیق مشخص نیست چه تعداد 
از هتل هاى کپسولى به کشور وارد شده و چه میزان ارز 
براى آنها هزینه شده اســت، اکنون سرنوشت نامعلوم 
کپسول هاى واردشده و خط تولید داخلى وعده داده شده 

مسئله است.
حاال هادى سجادى راد مدیر گردشگرى و صنایع دستى 
کانــون جهانگــردى و اتومبیلرانى درباره ســرانجام 
کپسول هاى واردشده به «ایسنا» مى گوید: پنج یونیت 

در وزارت گردشگرى نمایش داده شد که ظرفیت 10 نفر 
را داشــت. ما از ابتدا هم بناى واردات نداشتیم. آن پنج 

یونیت هم حاال در انبار هستند.
او ِگره کار هتل هاى کپســولى را که قرار بود خط تولید 
داخلى داشته باشند و در کمپ هاى کویرى، فرودگاه و 
بیمارستان مستقر شــوند در خارج از این کانون مى بیند 
و توضیح مى دهد: بروکراســى ادارى کــه وجود دارد، 

متأسفانه اذیت مى کند!

«هتل هاى کپسولى» در انبار خاك مى خورند!
  سمیه حسنلو / خبرگزارى ایسنا |
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هواى اصفهان گرم تر مى شود
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: دماى هواى بسـیارى از مناطق اسـتان گرم تر 
مى شـود. حجـت ا... على عسـگریان اظهار داشـت: 
جوى به نسبت پایدار تا روز چهارشنبه در سطح استان 
اصفهان حاکم است و آسمان بسیارى از مناطق صاف 
و گاهى وزش باد پیش بینى مى شود. وى گفت: دماى 
هواى اسـتان بین 1 تـا 3 درجـه سـانتى گراد گرم تر 

مى شود.

تولد نوزاد کاشانى در خودرو
نوزاد عجول کاشانى در خودروى سوارى به دنیا آمد. 
رئیس مرکز اورژانس دانشـگاه علوم پزشکى کاشان 
گفت: در تمـاس با مرکـز ارتباطـات اورژانس، مبنى 
بر آغاز فرایند زایمان یک مادر 25 سـاله در خودروى 
سوارى حوالى میدان ولیعصر کاشان، بالفاصله یک 
دستگاه آمبوالنس از پایگاه منطقه یک شهرى اعزام 
شد. حسـین ریاحى افزود: پس از حضور کارشناسان 
عملیاتى اورژانس بر بالین مادر او دومین فرزند خود را 
در خودرو سوارى با سالمتى کامل به دنیا آورد و مادر 
و نوزاد به مرکز آموزشى درمانى شهید بهشتى کاشان 

منتقل شدند.

دستگیرى عامل خاموشى 
پارك ها

عامل خاموشـى در پارك هاى شـاهین شهر دستگیر 
شـد. فرمانده انتظامی شهرستان شـاهین شهر گفت: 
در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل هاى برق 
مربوط به چراغ هاى روشـنایی در معابـر و پارك هاى 
شاهین شهر، ماموران واحد گشت انتظامی یگان امداد 
شهرسـتان، فردى را در حـال بریدن کابـل هاي برق 
مشاهده کرده و به او دستور ایست دادند، اما  فرد سارق 
به محض دیدن ماموران از محل متواري شد. سرهنگ 
علی صادقی گفـت: وى پس از اعتراف بـه جرم خود، 

تحویل مرجع قضائى شد.

همکارى بیشتر مخابرات با 
پست بانک 

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه معاون مالى 
و پشـتیبانى ایـن مجموعه،با حضـور در دفتـر مدیر 
شعب پست بانک اسـتان، با وى دیدار و گفتگو کرد. 
اسـماعیل قربانى، مدیـر مخابرات منطقـه اصفهان 
در این دیـدار بـر همـکارى دو جانبه  پسـت بانک و 
مخابرات در جهت گسـترش  خدمت رسانى بهتر به 
هم استانى هاى عزیز تاکید کرد. افشین کالنى، مدیر 
شعب پسـت بانک اسـتان نیز با اسـتقبال از پیشنهاد 
افزایش سـطح  همکارى دو جانبه آمادگى مجموعه 
متبوع خـود را براى مذاکـرات کاربردى در راسـتاى 
هم افزایى جهـت توسـعه خدمات و سـرویس هاى 

مخابراتى در سطح استان اعالم کرد.

توسعه شبکه آب شهر 
بهارستان

به گزارش روابط عمومى آبفا بهارستان، توسعه شبکه 
آب به قطـر 110 میلى متر و به طـول 200متر واقع در 
جاده اصفهان شیراز (باستان آباد) با رعایت کلیه اصول 
اجرایى، با نظارت قسـمت فنى مهندسـى در کمترین 
زمان قطعى آب درمدت زمان 1 روز انجام شد. همچنین 
در اقدامى دیگر، توسـعه بیش از 150 متر شبکه آب به 

قطر 90 میلى متر به منازل مسکونى صورت پذیرفت.

کاشت نهال 
رئیس توسـعه و بهره بردارى فاضالب منطقه ورزنه 
از کاشـت تعداد 22 هزار اصله نهال بید در مسـاحتى 
حدود 3 هکتار از زمینهاى بایر تصفیه خانه فاضالب 
شـهر ورزنه خبر داد و گفت :  با همکارى پرسنل زیر 
مجموعه این نهال ها در محوطه تصفیه خانه کاشته 
شـد. آهکى در ادامه هـدف از اجراى ایـن عملیات را 
توسعه فضاى سبز و استفاده حداکثرى از زمین هاى 

بال استفاده محوطه تصفیه خانه فاضالب دانست.

خبر

رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: 10 هزار و 
558 نفر در حوادث نوروز 1400 در شهرستان هاى استان 

اصفهان آسیب دیدند.
عباس عابدى در خصوص فعالیت هاى اورژانس اســتان 
اصفهان در طرح نوروزى سال 1400 اظهار کرد: در طرح 
نوروزى امسال 56 هزار و 75 تماس با مرکز اورژانس استان 
اصفهان برقرار شــده و از این تعداد تمــاس 3627حادثه 
جاده اى به مرکز اورژانس استان اصفهان اعالم شده است.

وى ادامه داد: حدود 2455 حادثــه غیر تصادفى و 1172 
حادثه تصادفى بوده است، همچنین در مجموع حوادث 10 
هزار و 558 نفر در شهرستان هاى تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان آسیب دیدند و از این تعداد 7494 نفر 
به مراکز درمانى منتقل شدند.

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه در 
طرح نوروزى 1400 نیز بیش از 9360 حادثه شــهرى به 
مرکز اورژانس استان گزارش شد، تصریح کرد: از این تعداد 
7293 حادثه غیر تصادفــى و 2072 مورد حادثه تصادفى 

بوده است.
وى ادامه داد: در این بازه زمانى در کنار رسیدگى به حوادث 
517 بیمار مشکوك به کرونا و 36 بیمار مسموم شده با گاز 
مونوکسید کربن توسط نیروهاى اورژانس به مراکز درمانى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان منتقل شدند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان، مجموع 
خســارت وزش ُتندباد در دو هفته تعطیالت نوروزى در 
استان را در مجموع 54 میلیارد تومان اعالم کرد. منصور 
شیشه فروش افزود: این خسارت ها در سه نوبت در نیمه 
اول فروردین و بیشــتر در مناطق بادخیز شرق، شمال و 

مرکز استان وارد شد.
وى اضافه کرد: این خسارت ها به 10 هکتار گلخانه، 500 
باب کلنى زنبور عسل، هفت هزار هکتار باغ، 42 دستگاه 
خودرو، 75 تابلوى تبلیغاتى بویــژه در راه ها، 250 اصله 
درخت، یک چراغ برق و یک منزل مسکونى با پنج نفر 

مصدوم وارد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اظهار داشت: 
بیشتر باغ هاى خســارت دیده در مناطق غرب، جنوب 
و مرکز اســتان و گلخانه هاى آسیب دیده در فالورجان، 

دهاقان و شهرضا قرار دارند.
به گفتــه وى، بر اثر وزش باد شــدید و نبــود رطوبت، 
کانون هاى داخلى و مرزى گرد و غبار در استان فعال و 
موجب شد که وضعیت هواى اصفهان به مدت 6 روز در 2 

هفته گذشته در شرایط ناسالم قرار بگیرد.
شیشه فروش، همچنین گفت: وزش باد و گرد و خاك در 
جاده هاى استان بویژه در کنارگذر شرق خسارت هایى به 

بار آورده است.

خسارت ُتندباد در اصفهان
 54 میلیارد تومان اعالم شد

آسیب دیدگى بیش از 10 هزار 
نفر در حوادث نوروز 

مانى مهدوى

فقط دو روز بعد از آنکه ایرج حریرچى، معاون کل وزارت 
بهداشت از احتمال قرمز شــدن استان اصفهان در هفته 
آینده خبر داد، رنگ بندى شهرستان هاى استان اصفهان 

تغییر کرد و بر تعداد شهرهاى قرمز افزوده شد.
بر اســاس جدیدترین رنگ بندى همه گیــرى بیمارى 
کووید- 19 که روز دوشنبه توسط سامانه ماسک اعالم 
شد، اصفهان، کاشان، سمیرم و فریدن از استان اصفهان 
در وضعیت قرمز (بســیار پر خطر) قــرار گرفتند و تعداد 

شهرستان هاى قرمز به 10 رسید.
بدین ترتیب در استان اصفهان 10 شهرستان اصفهان، 
کاشان، سمیرم، شاهین شهر و میمه، فریدن، فالورجان، 
گلپایگان، خوانسار، لنجان و نجف آباد در وضعیت قرمز 
(بسیار پر خطر)، هفت شهرستان اردستان، آران و بیدگل، 
خمینى شــهر، مبارکه، نایین، بویین میاندشت و تیران و 
کرون در وضعیت نارنجى (پر خطر) و هفت شهرســتان 

دیگر در وضعیت زرد (خطر متوسط) قرار دارند.
به گفته سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، آمار 
ابتال و بسترى بیماران کرونایى در این استان با سرعت 
عجیب و بى ســابقه اى در حال افزایش اســت و تعداد 
بیماران جدید بسترى در بیمارســتان ها از 260 نفر در 

روز هم گذشت.
آرش نجیمى افزود: تعداد بیماران بســترى کرونایى به 
حدود 1200 نفر رسیده و اگر با همین سرعت پیش رود 
تا پایان فروردین جارى به بیش از 1500 نفر هم خواهد 
رسید  و اگر مبنا را قبل از تعطیالت قرار دهیم، آمار ما سه 

برابر شده است و این بسیار خطرناك است.
وى اظهار کرد: در روزهاى گذشــته حــدود 120 مورد 
بســترى داشــتیم، اما در 15 فروردین حدود 261 بیمار 
بسترى داشــته ایم و این عدد بســیار باال و نشان دهنده 
وضعیت هشدار است، موج جدید از اواسط اسفندماه شروع 
شد و این خیز چهارم را پیش بینى کردیم، اما این آمار حتى 

از پیش بینى ها هم بسیار باالتر بود.
وى با بیان اینکه از حدود 1200 بیمار بسترى 50 درصد 
آنها در شهرستان اصفهان هستند، تصریح کرد: ظرفیت 
بیمارستان خورشید با 123 بیمار بسترى تقریبًا کامل شد 

و در بیمارستان الزهرا (س) 220 بیمار بسترى هستند.
نجیمى با اشاره به اینکه در زمان حاضر بیمارستان هاى 
مرجع کرونا در کالنشــهر اصفهان شــامل خورشید و 
الزهرا(س) است، خاطرنشان کرد: بیمارستان الزهرا (س) 
تا 700 تخت ظرفیت دارد و در پاییز سال گذشته که با موج 
شدید همه گیرى کووید- 19 مواجه بودیم میزان بسترى 

در این بیمارستان به 600 نفر هم رسید.
وى با تأکید بر اینکه با توجه به اضافه شــدن بیمارستان 
الزهرا(س) به بیمارستان هاى مرجع کرونا در زمان حاضر 
نگرانى بابت تخت هاى مراقبت هاى ویژه (ICU) نداریم، 
اضافه کرد: بیشــتر بیماران کرونایى با عالئم تنفسى در 
بیمارستان ها بسترى مى شوند. البته اگر افزایش تعداد 
بیماران با این شتاب پیش برود و از این تعداد بیشتر شود 
و روزانه حدود 200 بیمار داشــته باشیم، باعث پر شدن 
تخت ها در دو هفته پیش رو خواهد شد، شدت این موج و 

افزایش تعداد بیماران بسیار باالست.
در همین حال سخنگوى ستاد استانى کرونا در اصفهان 
گفت: براى شهرهاى قرمز استان محدودیت هاى طرح 

جامع هوشمند در 5 گروه براى اجرا ابالغ شد.
حجت ا... غالمى اظهار کــرد: ادارات و کارکنان دولتى و 
دستگاه هاى اجرایى موظف شدند بخشى از نیروهاى خود 
را به صورت دورکار فعال کنند و براى خدمات غیرضرورى 
تا یک دوم و براى خدمات ضرورى تا یک سوم کاهش 
دهند. ورود و خروج به شــهرهاى قرمز هم به طور کلى 
ممنوع است و مشاغل گروه هاى 2، 3 و 4 براى شهرهاى 
قرمز و 3 و 4 براى شهرهاى نارنجى محدودیت مشاغل 

برقرار است.

سرعت عجیب و بى سابقه افزایش آمار ابتال و بسترى بیماران کرونایى در استان اصفهان

وضعیت کالنشهر اصفهان هم 
قرمز شد

طرح تشکیل سازمان طب اسالمى _ ایرانى در مجلس 
این روزها واکنش  هاى زیادى به دنبال داشته و به ویژه 

مورد انتقاد جامعه پزشکى قرار گرفته است.
براى بررســى جنبه هاى مختلف این طرح، نشســت 
هم اندیشــى درخصوص مداخله افراد فاقد صالحیت 
در امور پزشکى در ســازمان نظام پزشکى اصفهان با 
حضور تعدادى از اساتید گروه هاى مختلف پزشکى و 
انجمن هاى علمى، برخى اعضاى هیئت مدیره نظام 
پزشکى اصفهان و هیئت مدیره انجمن صنفى پزشکان 
استان اصفهان، مشــاوران این سازمان و متخصصان 

طب سنتى برگزار شد.
عباســعلى خادمى، رئیس شــوراى هماهنگى نظام 
پزشکى هاى اســتان اصفهان، در این جلسه به طرح 
تشکیل سازمان طب اسالمى-ایرانى اشاره کرد و گفت: 
اگرچه این طرح هنوز در مراحل اولیه است، اما باید توجه 
داشت طب سنتى پیشینه زیادى دارد و سال هاست در 
دانشکده هاى دانشگاه علوم پزشکى تدریس مى شود، 
اما متولى سالمت جامعه وزارت بهداشت است و نگرانى 
جامعه پزشکى این است که این کار حتما به دست اهل 

فن انجام شود.
وى با اشــاره به اینکه در بین امضا کنندگان این طرح 
نمایندگانى نیز از اســتان اصفهان دیده مى شــوند، 

گفت: از مجمع نمایندگان اســتان درخواست کردیم 
جلساتى با نظام پزشکى داشته باشند، شاید این مسائل 
راحت تر حل شود و در مســیر خودش قرار گیرد. این 
موضوع بحث علمى و کارشناسى است و امیدواریم نظام 
موازى نظام پزشکى ایجاد نشود که قطعا مشکالتى به 

دنبال خواهد داشت.
سیاوش صحت، رئیس انجمن جراحان عمومى ایران 
نیز با اشاره به اینکه طب ســنتى داراى جایگاه واالیى 
در ایران بوده و کتاب هاى پزشــکى ما تا قرن هفدهم 
میالدى کتاب رسمى پزشکى در بسیارى از کشورهاى 
جهان بوده است، گفت: وجهه طب سنتى را نیز خراب 
نکنیم. ما حق نداریم تاریخچه بزرگ علمى خودمان را 
تخریب کنیم و امیدوارم در مسیر صحیحى قرار گیریم 
که مردم به خوبى مداوا شوند و تمام هم و غم و دانش 

خود را براى مردم بگذاریم.  
محمد حسن امامى، فوق تخصص گوارش و کبد با تاکید 
براینکه طب غیراســالمى وجود ندارد و هرچه هست 
طب اسالمى اســت، گفت: همه معیارها الهى است و 
طرح این قضیه انحراف جدى اســت که باید به کمک 
علما و مراجع تقلید از آن جلوگیرى کرد. اگر اسالمى به 
معناى تسلیم در مقابل اراده خداوند است همه ما تسلیم 

هستیم.

حسن رزمجو، استاد تمام چشم پزشکى دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان تصریح کرد: همانطور که اشاره شد 
همه علوم الهى هستند، ریشــه طب نوین هم در طب 
سنتى بوده که به مرور زمان تکمیل شده است. اسالم 
نیز دســتورات خوبى داده که براى حفظ ســالمت و 

بهداشت انسان ها همیشه مورد تایید است.
غالمحســین صادقیــان، رئیس انجمن داروســازى 
استان اصفهان با اشــاره به اقبالى که در مردم نسبت 
به طب ســنتى وجود دارد، گفت: اگر این موضوع را به 
صورت علمــى مدیریت نکنیم اتفاقاتــى مى افتد که 
تبعات بدى خواهد داشــت. در حالى که سازمان نظام 
پزشکى در این باره بیشتر به صورت تدافعى عمل کرده 

است.
وى با اشاره به اینکه از 26 نفر نماینده اى که این طرح 
را امضا کرده انــد 4 نفر نمایندگان اصفهان هســتند، 
گفت: پیشــنهاد مى کنم جلســاتى با این نمایندگان 
برگــزار و ایجابى عمل کنیم. در مــورد داروخانه هاى 
داروى گیاهى مقاومت هایى کردیم ولى عطارى ها را 
فعال تر کرده و مداخالت در امور پزشــکى ادامه دارد، 
بنابراین باید نشســت هاى مشترکى داشــته باشیم. 
همچنین از ظرفیت قانون نظام پزشکى استفاده کنیم 

تا سازمان موازى تشکیل نشود.

جامعه پزشکى اصفهان رودرروى مجلس

اقامت گردشــگران در طول ایام نــوروز 1400 در 
هتل هاى اصفهان در مقایسه با نوروز 98، 95 درصد 

کاهش یافت.
مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان گفت: نوروز امســال براى رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشــتى، از مجموع 35 هزار 
تخت در استان، 50 درصد ظرفیت اقامت واحد هاى 

اقامتى به گردشگران نوروزى اختصاص یافت.

فریدون اله یارى با اشاره به کاهش ظرفیت اقامت 
استان اصفهان در نوروز امسال افزود: نوروز امسال 
فقــط از ظرفیت هتل هــا، اقامتگاه هاى ســنتى، 
اقامتگاه هاى بومگردى، مهمانپذیر ها و خانه هاى 
مسافر به شرط رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 
استفاده شــد و بیش از پنج هزار کالس آموزش و 
پرورش و کمپ هاى موقت براى حفظ ســالمت 

گردشگران نوروزى بدون استفاده ماند.

گرچه مشکل کمبود گوشــت مرغ در اصفهان تا 
حدى برطرف شده، اما همچنان برخى از صاحبان 
واحد هاى صنفى در این زمینه مشــکل دارند. در 
برخى فروشــگاه ها، مرغ به انــدازه کافى با قیمت 
دولتى 24 هزار و 900 تومان وجود دارد، اما نه همه 
جا. مردم هم مى گویند در همه مغازه ها گوشت مرغ 
عرضه نمى شود.آنان ضعف نظارت ها و تصمیم هاى 
کارشناسى نشده را مشکل این روز هاى بازار گوشت 
مرغ مى دانســتند. این در حالى است که مسئوالن 
در نوروز 1400 قیمت مرغ را 3500 تومان افزایش 

دادند.
در همین حال رسول جهانگیرى رئیس اتاق اصناف 
اصفهان درباره بازار و نوســانات قیمتى کاالهاى 
اساســى، اظهار کرد: متاسفانه ســتاد تنظیم بازار 
براى تعیین قیمت مرغ، میوه، روغن و ... به صورت 
دستورى وارد شــد، در حالى که اقتصاد هیچ گاه به 
صورت دســتورى جواب نمى دهد و اگر از روز اول 
تصمیم گیران، قیمت مرغ را 21 هزار و 500 اعالم 
نمى کردند، شــاهد صف و تجمع مردم براى خرید 

نبودیم.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه درحالى که 
تصمیم گیرندگان اطالع داشتند قیمت مرغ باالتر از 

21 هزار و 500 تومان است، اما براى آن نرخ مصوبى 
پایین تر از نرخ بازار اعالم کردند، در این شــرایط 
فردى که ساعت ها در صف انتظار مى ایستد، حجم 

باالى مرغ را در یخچال هاى خود ذخیره مى کند.
وى تاکید کرد: در عمل از پیش از عید تاکنون، مرغ با 
حجم یک و نیم برابر نیاز جامعه به بازار تزریق شد، اما 
همچنان بازار خالى از مرغ بود و قیمت این محصول 
رو به افزایش رفت و متاسفانه این شرایط براى میوه 

نیز اتفاق افتاد.
جهانگیرى تصریح کرد: برخى مواقع دخالت هاى 
بدون کارشناسى در بازار و بدون مشورت از بخش 
خصوصى و ... و همچنین دیر تزریق شــدن کاال و 
تامین نشدن به موقع مواد اولیه تولید، موجب ایجاد 
تقاضاى کاذب در جامعه و بازار مى شــود، در این 
شرایط حتى اگر دو برابر نیاز جامعه به بازار، کاالى 
اساسى تزریق شود، متاسفانه منجر به کسرى کاال 

مى شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: اگر از همان روز 
نخست قیمت مرغ را رها و براساس عرضه و تقاضا 
تعیین مى کردند، امروز شاهد تقاضاى کاذب مرغ در 
بازار نبودیم و یک نفر براى خرید مرغ چندین بار در 

صف انتظار خرید مرغ نمى ایستاد.

جزئیات اجراى طرح زوج و فــرد در اصفهان اعالم 
شد. رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: طرح 
زوج و فرد در نوبت صبح از ساعت 9 تا 14 و در نوبت 
بعدازظهر از ساعت 17 تا 22 در هسته مرکزى اصفهان 

اجرایى مى شود.
سرهنگ محمدرضا محمدى  با اشاره به اجرایى شدن 
مجدد طرح زوج و فرد در اصفهان اظهار داشت: با توجه 
به لغو طرح ترافیک در ایام نوروز و با اتمام تعطیالت 

نوروزى، طرح زوج و فرد با هماهنگى شوراى ترافیک 
استان از صبح روز دوشنبه در اصفهان اجرایى شد.

وى ادامــه داد: به منظــور رفاه حال شــهروندان  و 
همچنین شــیوع ویروس کرونا، طرح زوج و فرد در 
دو نوبت صبح و بعدازظهر در هسته مرکزى اصفهان 
اجرا مى شــود و این در حالى اســت که ورود به این 
محدوده جریمه یکصد هــزار تومانى براى متخلفان 

به همراه دارد.

معاون بهــره بردارى و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان در خصوص برخى اخبار 
مبنى بر احتمال جیره بندى آب در اصفهان، اظهار کرد: 
متاسفانه بارش ها در شرایط نرمالى قرار ندارد و با توجه 
به اینکه بارش ها 33 درصد زیر حد نرمال است، اکنون 
ذخیره سد زاینده رود حاد است و در این شرایط نیازمند 
اقدامات فنى، توسعه زیرســاخت ها و تکمیل سامانه 
اضطرارى آبرسانى هستیم، در اولویت دوم نیز عملکرد 

و مدیریت مصرف آب توسط مردم ضرورت دارد.
حسین اکبرى در گفت وگو با «ایسنا» تصریح کرد: مد 
نظر شرکت آب و فاضالب استان در هیچ زمانى، جیره 
بندى آب شرب نبوده و نیســت و اگر مردم مدیریت 
مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهند، مى توان بدون 
جیره بندى و محدودیت، از شرایط موجود عبور کنیم.

وى با بیان اینکه اصفهانى ها همواره یاد گرفته اند در 
شرایط سخت با مدیریت و روش هاى بهتر در مصرف 
آب صرفه جویى کنند، افزود: باید توجه داشــت که 
تجهیزات کاهنده مصرف بین 30 تا 50 درصد مصرف 
آب را کاهش مى دهد، از سوى دیگر با توجه به شیوع 
کرونا، مصرف آب بین 12 تــا 16 درصد مصرف آب 
افزایش پیدا کرد، بنابراین شرایط سخت ترى را نسبت 

به سال هاى غیرکرونایى داریم.
اکبرى با تاکید بر اینکه در شــرایط پیک نســبت به 
نرمال حدود 3 متر مکعب بــر ثانیه کمبود آب داریم، 
چراکه ظرفیت آبى 3/2 مترمکعبى چاه هاى فلمن را 
به دلیل خشکى زاینده رود از دست داده ایم، تصریح 
کرد: هم و غم مجموعه آبفا و شرکت آب منطقه اى و 
مدیریت استان این است تا فاز اول و اضطرارى سامانه 
دوم آبرسانى اصفهان بزرگ را که جبران این بخش 
از آب دست رفته است را تا پایان خرداد وارد مدار بهره 

بردارى کند.
وى اضافه کرد: اگر این سامانه به هر دلیل وارد مدار 
نشد، راهکار دوم، مدیریت مصرف آب و فرهنگسازى 

در این حوزه است.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه در ساختار شرکت آب 
و فاضالب مقدمات و زیرساخت هاى جیره بندى آب 
ایجاد شده اســت گفت: از تعهدات آبفا این است که 
حداقل تا طبقــه اول آب را تحویل دهیم و در صورت 
همراهى مشــترکان مى توان تا طبقه دوم تامین آب 
داشته باشــیم، اما در مجموع سیاست ما جیره بندى 

آب شرب نیست.

کاهش 95 درصدى اقامت گردشگران در هتل ها

نباید قیمت مرغ را دستورى تعیین مى کردند

جزئیات اجراى دوباره طرح زوج و فرد 

جیره بندى آب شرب در اصفهان اولویت نیست
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به رغم پیدا شدن مدارك کافى براى خودکشى مجرى مشهور تلویزیون؛ 

آرمان کیانى

خبرگزارى قوه قضاییه اعالم کرد نتیجه قطعى مرگ آزاده نامدارى، هنوز مشخص 
نیست.

«میزان» در مورد آخرین وضعیت بررسى نتایج آزمایشات پزشکى قانونى فوت 
مرحومه آزاده نامدارى کسب اطالع کرد: «پیرو اقدامات تخصصى صورت 
پذیرفته، آزمایشات آسیب شناسى درحال انجام است و هنوز نتایج آن 
مشخص نشده است. تعیین علت قطعى مرگ پس از روشن شدن 
نتایج تمامى آزمایشات و براساس نتایج آن و همچنین معاینات 
انجام شده و یافته هاى بررسى صحنه جرم انجام و نتیجه 
به اطالع مقام قضایى رسانده خواهد شد. ضمن تکذیب 
برخى اخبار منتشــره در مورد فــوت آزاده نامدارى، 
روند تخصصى تعیین علت فوت همچنان درحال 
انجام اســت و اعالم هرخبرى در این خصوص 
صرفاً از مجارى رسمى و قانونى صورت خواهد 

پذیرفت.»
این در حالى است که «همشهرى آنالین» 
فاش کرده آزاده نامــدارى با خرید مقدار 
زیادى دارو، اقدام به استفاده بیش از 100 
عدد از آنها کرده و در نهایت نیز جانش 
را از دست داده اســت. به نوشته این 
پایگاه اطالع رســانى، «مرگ بر اثر 
مسمومیت ناشى از مصرف تعداد 
بســیار زیادى قرص  اعصاب و 
روان» نظریــه کارشناســان 
پزشکى قانونى در خصوص 
علت مــرگ آزاده نامدارى 
مجرى ســابق صــدا و 
سیماست که به بازپرس 
جنایى اعالم شده است.

ازطرف دیگــر روزنامه 

«مستقل» اظهارات محمد شهریارى، سرپرست دادسراى جنایى تهران درخصوص 
جزئیات این حادثه را منتشر کرده است. به نوشته این نشریه، شهریارى گفته است: 
«ساعت 19 و 30 دقیقه هفتم فروردین ماه گزارش مرگ آزاده نامدارى اعالم شد و با 
توجه به حساسیت موضوع شخصاً به همراه قاضى حبیب ا... صادقى و اکیپ تشخیص 
هویت و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى در محــل حادثه که آپارتمانى در طبقه 
هفتم برجى در خیابان مهستان شهرك غرب بود، حاضر شدیم.  جسد با لباس راحتى 
و خانگى بود و نکته اى که حائز اهمیت بود، اینکه خانــه خانم مجرى کامًال تمیز و 
مرتب بود. وقتى ما در صحنه حاضر شدیم، پدر متوفى هم حضور داشت. آنها از مرگ 
دخترشان به  شدت شــوکه و متأثر بودند. با انجام تحقیقاتى که از مادر متوفى انجام 
دادیم، وى گفت که تصور مى کرده دخترش با داماد و نوه شان به سفر رفته باشند، چرا 
که همسر خانم نامدارى براى دیدن مادربزرگش راهى شمال شده بود. این در حالى 
بود که همسر خانم نامدارى که همراه دخترشان در سفر بود نیز تصور مى کرد که او در 
منزل پدر و مادرش است. به همین دلیل تماســى بین آنها رد و بدل نشده بود به جز 
چند پیامک که شوهر وى از او خواسته به خانواده اش اطالع بدهد که همراهشان به 

سفر نرفته است.
شهریارى درخصوص زمان مرگ خانم مجرى مى گوید: پزشکى قانونى زمان مرگ 
متوفى را بین 30 تا 40 ساعت قبل از پیدا شدن جسدش تخمین زد و این در حالى بود 
که هیچ  گونه آثار ضرب و جرح روى بدن وى دیده نمى شد. از سوى دیگر وى بعد از 
رفتن همسر و دختر خردسالش به سفر، در خانه تنها بوده و بررسى ها حکایت از این 

داشت که در این مدت هیچکس وارد آپارتمان آنها نشده است.
سرپرســت دادســراى جنایى تهران ادامه مى دهد: با انجام تحقیقات بیشتر دست 
 نوشــته اى از خانم نامدارى کشف شــد که خطاب به دختر خردسالش نوشته شده 
بود. وى در یک دفتر مشــق 40 برگى براى دخترش جمالتى نوشته بود که چیزى 
شبیه به خداحافظى بود. البته در چند خط با او درد دل کرده و گفته بود که از وضعیت 
زندگى اش راضى نیست. پس از آن درخصوص اموالش تعیین تکلیف کرده بود که 
شبیه به وصیتنامه بود. پیدا شدن این دفتر فرضیه خودکشى را قوت بخشید. چراکه 
متخصصان پزشکى قانونى نیز پس از معاینه اولیه جسد اعالم کردند که احتماًال وى 
به دلیل مسمومیت دارویى جان باخته است؛ با این حال، جسد براى انجام آزمایشات 

سم شناسى و علت اصلى مرگ به پزشکى قانونى انتقال داده شد.
در ادامه تحقیقات مشخص شد که خانم نامدارى قرص هاى ضدافسردگى و اعصاب 
و روان مصرف مى کرده است که روز حادثه بخشى از این داروها در خانه وى کشف 

شد. حتى نسخه پزشکى نیز پیدا و این فرضیه مطرح شد که خانم نامدارى عمداً اقدام 
به مصرف بیش از حد داروها کرده است.

شهریارى درخصوص شــایعات مطرح  شــده در فضاى مجازى نیز مى گوید: من و 
همکارانم و مأموران، از ســاعت20 که به محل حادثه رسیدیم تا ساعت یک بامداد 
یعنى حدود 5 ساعت به صورت دقیق صحنه جرم را بررسى کردیم. هیچ نشانه اى از 
جنایت یا اینکه متوفى باردار بوده یا اینکه تهدید مى شده وجود نداشت. حتى با انجام 

کالبدشکافى نیز موضوع باردارى خانم نامدارى منتفى شد.
وى درباره شایعات مطرح شــده درباره اختالف خانوادگى متوفى نیز مى گوید: پدر 
و مادر خانــم نامدارى روابط متوفى و شــوهرش را خوب توصیــف کردند و گفتند 
که آنها هیچ اختالفى با هم نداشــتند و زندگى آرامى داشــتند. ضمن اینکه بررسى 
آخرین پیامک هاى رد و بدل شــده بین متوفى و شوهرش نیز نشان مى دهد که آنها 
هرچند اختالفات کوچک و معمولى داشته اند اما در آخرین روزها رابطه صمیمانه اى 

داشته اند.

اولین مصاحبه شوهر آزاده نامدارى
اما شوهر مرحوم آزاده نامدارى که براى انجام تحقیقات به دادسراى امور جنایى رفته 
بود جزئیات بیشترى از این حادثه تلخ را بازگو کرد. او مى گوید: هنوز باورم نمى شود 
که آزاده را از دست داده ام، این داغ بزرگ را چطور مى توانم تحمل کنم؟ چطور با این 
غم سنگین کنار بیایم؟ زندگى من ویران شد. داغ از دست دادن همسرم از یک طرف و 
دامن زدن به شایعات و اظهارنظرهاى نادرست درباره زندگى من از طرف دیگر باعث 

شده که روزهاى وحشتناکى را سپرى کنم و عذاب بیشترى ببینم.
او مى گوید: ما زندگى خوبى داشتیم.  آزاده به شدت سرزنده و شاد بود. قبل از حادثه قرار 
بود با همسر و دخترم به شمال کشــور برویم. بستگان من در آنجا زندگى مى کنند و 
مى خواستیم سرى به آنها مخصوصاً مادربزرگم که بیمار بود بزنیم. اما آزاده در آخرین 
دقایق از آمدن پشیمان شد. گفت کار دارد و مى خواهد در خانه بماند. حتى از دخترم 
پرسید که پیش من مى مانى؟ که دخترم گفت: مى خواهم دریا را ببینم و تفریح کنم، 

این شد که راهى شمال شدیم و همسرم در خانه ماند.
وى ادامه مى دهد: با او به صورت پیامکى در ارتباط بودم و حتى از همسرم خواستم که 
تنها نماند و به خانه پدر و مادرش برود اما نمى دانستم که چنین حادثه اى رخ مى دهد و 
او را براى همیشه از دست خواهم داد. اما این را تأکید کنم که من و آزاده هیچ مشکلى 

با یکدیگر نداشتیم و نمى دانم چرا اینطور شد.

بهرغمبه رغم

آرمان کیانى

خبرگزارى قوه قضاییه اعالم کرد نتیجه قطعى مرگ آزاد
نیست.

«میزان» در مورد آخرین وضعیت بررسى نتایج آزمای
مرحومه آزاده نامدارى کسب اطالع کرد: «پیرو
پذیرفته، آزمایشات آسیب شناسى درحال ان
مشخص نشده است. تعیین علت قطعى
نتایج تمامى آزمایشات و براساس نتا

انجام شده و یافته هاى بررسىص
به اطالع مقام قضایى رسانده
برخى اخبار منتشــره در مو
روند تخصصى تعیین عل
انجام اســت و اعالم
صرفاً از مجارى رسم

پذیرفت.»
این در حالى است
فاش کرده آزاده
زیادى دارو، اقد
عدد از آنها کر
از دست د را
پایگاه اطال
مسمومیت
بســیا
روان
پزش
ع

علت مرگ آزاده نامدارى هنوز اعالم نشده است

 رضا رشــیدپور در گفت و گویى درباره افزایش حضور بازیگران به عنوان 
مجرى در صدا و سیما و شبکه خانگى گفت: همانطور که خیلى از بازیگرها 
دارند اجرا مى کننــد خیلى از مجرى ها هم دارنــد کار بازیگرى مى کنند و 
خواننده ها هم به همین شــکل. نمى خواهم بگویم کار ما خیلى محترمه 
اما اجراى تلویزیونى کار ساده ایى نیســت. کارى است که من بعد از سالها 

همچنان دارم ظرایف تازه ایى را در آن کشف مى کنم.
وى گفت: بین بازیگرهایى که اجرا مى کننــد کار مهران مدیرى را ترجیح 
مى دهم و موفق ترین شان هم بوده. مهران مدیرى همیشه در اجرا و بازى در 
رفت و آمد بوده و در دوره یکى مانده به آخر «دورهمى» اجراى قابل قبول 
و استانداردى را از مهران مدیرى در آن ژانر دیدیم. اجراى پژمان بازغى هم 

در «کودك شو» خوب بود یا مسابقه ایى که حمید گودرزى 
اجرا مى کرد بــد از آب در نیامده بود اما االن فکر 

مى کنم باید کسانى که نیامده اند اجرا کنند را بشماریم!
این مجرى پرســایه تلویزیون افــزود: تلویزیون باید به ســمت 

مجرى هاى جوان و چهر ه هــاى جدید حرکت کند. خوشــبختانه 
توانســتم پنج شــش نفر را به تلویزیون معرفى کنم و از بقیه دوستان 

هم مى خواهم این کار را بکنند. تا کى باید پنج شش نفر در مدار 
اجراهاى برجسته تلویزیون باشند. تا کى بگوییم رشیدپور 

و علیخانى. باید چرخش وجود داشته باشد و چهره هاى 
جدید بیایند. مــا اصًال مجرى پــرورش نمى دهیم 
و پناه مى بریــم به دامن افرادى که شهرتشــان را 
از جاى دیگــرى گرفته اند. بجــاى اینکه بگویند 
شهاب حسینى را بیاوریم چهره هاى جدید و تازه 

بیاورند.

تا کى بگوییم رشیدپور و علیخانى!

کارگردان فیلم هاى سینمایى «خواهران غریب» و «اتوبوس شب» گفت: طى بیش از یک سال گذشته کسانى که اهل سینما رفتن و فیلم دیدن 

بودند در خانه هاى شان توسط اینترنت بهترین فیلم هاى روز سینماى جهان را دانلود و تماشا کردند و بقیه افراد جامعه هم پاى برنامه هاى شبکه 
«جم» هستند!

کیومرث پوراحمد تصریح کرد: بحران در عرصه سینما مختص همه سینماگران نیست و فقط زندگى سینماگران و صنوف ضعیف سینمایى را دچار 

مخاطره کرده است چرا که برخى افراد در همین سینما کار و فعالیت مى کنند و زیر بال قدرت هستند و مسئوالن آن ها را از هر نظر همیشه تأمین 

مى کنند و آن ها زندگى هاى بسیار مرفه و لوکسى دارند و از این شرایط بحرانى کک شان هم نمى گزد!

کارگردان فیلم هاى ســینمایى «گل یخ» و «کفش هایم کو؟» در پایان این گفتگو افزود: اوضاع در سینما براى بنده و امثال بنده که زیر بار کسى 

نمى رویم دردناك و بحرانى است! خود من تا دو سه سال قبل جزو طبقه متوسط محسوب مى شدم و اآلن نزدیک 30 سال است در یک خانه 100 

مترى زندگى مى کنم اما این روزها که دقت کرده ام مى بینم که ماه به ماه سطح زندگى مان دچار افت جدى مى شود! جالب آنجا است که براى 

بنده حرف هاى زیادى هم درآورده بودند که مثال بابت ساخت «قصه هاى مجید» پول هاى نجومى گرفته ام در صورتى که کل مبلغى که من 
براى ساخت تمام قسمت هاى این سریال گرفتم 16 میلیون تومان بود!

پوراحمد: تا دو سه سال قبل جزو طبقه متوسط بودم

نسخه چهارم فیلم ســینمایى «ماتریکس» بدون شک یکى 
از مهمترین آثار سینماى جهان است که در سال جدید اکران 
مى شــود. پیشــتر قرار بود تا «ماتریکس 4» در تاریخ یکم 
آوریل 2022 اکران شود، اما براســاس آخرین اعالم برادران 

واچوفسکى این فیلم قطعا 22 دسامبر 2021 اکران مى شود.
چندى پیش کیانو ریوز طى آخریــن گفت و گوى خود درباره 
حضورش در این فیلم اعالم کرد که در ابتدا نظر چندان مثبتى 
نسبت به ساخت قسمت چهارم این فیلم نداشته اما به حدى 
داستان و فیلمنامه ماتریکس 4 با دقت و جذابیت نوشته شده 
که وى به هیچ وجه نتوانسته بازى دوباره در این فیلم را رد کند. 
فیلم ســینمایى ماتریکس در ســه گانه اولیه خود توانست با 
استقبال و نقد بســیار مثبت اهالى ســینما و منتقدین روبرو 
شــود، در همان زمان تمامى دوســت داران این فیلم انتظار 

ساخت نسخه بعدى اثر را نداشته و این سه گانه را اثرى کامل 
مى دیدند اما حال دوستداران ماتریکس در آستانه نسخه چهارم 

این اثر قرار گرفته اند. 
هنوز شگفتى ساخت ماتریکس 4 براى عالقمندان این فیلم 
سینمایى تمام نشده بود تا اینکه خبرى جدید جنجال آفرین 
شد، بنا بر اخبار تایید شده، در «ماتریکس 4» عالوه بر حضور 
کیانو ریوز در نقش همیشگى، یک نئو جوان نیز حضور خواهد 

داشت.
یحیى عبدالمتین بازیگر آثــار مطرحى همچون «آکوامن» و 
«ما» در فیلم سینمایى «ماتریکس 4» در کنار کیانو ریوز نقش 
آفرینى مى کند. یحیى عبدالمتیــن یکى از نقش هاى اصلى 
این فیلم را به کارگردانى النا واچفسکى بازى خواهد کرد که 

جزئیات آن از سوى سازندگان، مخفى نگه داشته شده است.

«ماتریکس 4» 

بعد از سال ها میزبان مخاطبان خواهد بود

بازگشت رؤیایى «نئو»

طالق برد پیت و آنجلینا جولى در حال تبدیل شدن به پرهزینه ترین 
طالق هالیوود از نظر حقوقى است. این زوج در سال 2014 با یکدیگر 
ازدواج کردند اما دو ســال بعد از ازدواجشــان آنجلینا جولى بخاطر 
چیزى که آن را «تفاوت هاى غیر قابل تطبیق» خوانده بود درخواست 

جدایى مى کند.
کارشناسان حقوقى حاضر در لس آنجلس مى گویند هر کدام از این 
سلبریتى ها براى پیشروى پرونده حقوقى شان بیش از 1 میلیون دالر 
را صرف کرده اند و مى گویند حتى جدال آن ها بر سر حضانت بچه ها 
نیز مى تواند تا 6 سال دیگر ادامه داشته باشد دلیل آن هم این است که 
آن ها هنوز تصمیم نگرفته اند چگونه ثروت فوق العاده زیاد و حضانت 

فرزندان خود را بینشان تقسیم کنند.
اخیراً آنجلینا جولى تابلو نقاشى وینستون چرچیل که برد پیت در سال 
2011 به عنوان هدیه براى او خریدارى کــرده بود را به مبلغ 11/5 
میلیون دالر به فروش رساند. شایعات حاکى از آن است که جولى این 
کار را براى تامین مالى کارهاى حقوقــى اش در جدال با بازیگر فیلم 

«روزى روزگارى در هالیوود» یعنى برد پیت، انجام داده است.
یکى از وکالى طالق در لس آنجلس مى گوید: «من فکر مى کنم این 
پرونده به یکى از پرهزینه ترین پرونده هاى طالق در تاریخ هالیوود از 
نظر حقوقى تبدیل شود.» او ادامه مى دهد: «این پرونده بیش از 4 سال 
است که در جریان است و به یکى از طوالنى ترین مواردى تبدیل شده 
است که ما دیده ایم. من اعتقاد دارم تا به اینجاى کار آنجلینا جولى و 
برد پیت هر کدام 1 میلیون دالر خرج کرده باشند چرا که آن ها از وکالى 

بسیار معتبر و سرشناسى استفاده مى کنند.»
او افزود: «نرخ حقوق این وکال به طور ســاعتى 1000 تا 1500 دالر 
حساب مى شود و من فکر مى کنم آن ها هفته اى 40 تا 50 ساعت کار 
مى کنند. آن ها همچنین یک قاضى خصوصى نیز استخدام کرده اند 
که احتماال هزینه اى 900 تا 1000 دالر بصورت ساعتى را در بر دارد. 
پس با همه این اوصاف فکر مى کنم آن هــا روزى 10 هزار دالر خرج 

مى کنند.»

پر هزینه ترین 
پرونده طالق در تاریخ 

هالیوود!

حبیــب دهقان نســب از بازى در 
«نقش خاك» خبر داد و درباره این سریال توضیحاتى 

ارایه داد.
این بازیگر درباره کار جدید خود چنین اطالع رسانى کرد: هم اکنون در همدان 

مشغول بازى در سریال «نقش خاك» به کارگردانى آرش معیریان هستم. بازى من 
در این کار نزدیک به 3 ماه است که آغاز شده و تا خرداد نیز ادامه خواهد داشت.

وى افزود: در این مجموعه با میرطاهر مظلومى، مریم معصومى، مهرداد ضیایى، آزیتا ترکاشوند، 
شیرین بینا، فرزانه نشاط خواه و… همبازى هستم. این سریال یک کار کامال جدى است که پیشتر 

قرار بود براى پخش در ماه رمضان آماده شود، اما به دلیل طوالنى شدن زمان تصویربردارى، 
براى ماه مبارك شبکه یک آماده نخواهد شد.

این بازیگر ادامه داد: سریال درباره دو برادر اســت که بر سر ارث پدرى با 
یکدیگر به مشکل بر مى خورند.

«نقش خاك» یک ملودرام با موضوع اجتماعى و خانوادگى ا  ست 
این روزها در مرحله تولید براى آنتن رمضان صداوسیماست. 

این ســریال داســتان دو خانواده را روایت مى کند که در 
کار ســفالگرى در الله جین از توابع اســتان همدان 

هستند، همچنین ماجرایى عاشقانه میان دخترعمو 
و پسرعمو بخشى دیگر از داستان این سریال را 

تشکیل مى دهد.

ستم
خاك» ه

حبیب دهقان نسب: مشغول بازى در «نقش 

ستم
خاك» ه

حبیب دهقان نسب: مشغول بازى در «نقش 

جدیدترین سریال سعید سلطانى به نام «یاور» در ماه مبارك رمضان از شبکه سه سیما پخش مى شود.
«یاور» با داریوش ارجمند و دیگر بازیگرانش در شــرِق تهران به تصویربــردارى ادامه مى دهد. امید 
علیمردانى که پیشتر در سریال «ستایش» نقش رستم را بازى کرده بود، در این سریال همچنان نقش 

رستم را بازى مى کند.
مجموعه 30 قسمتى «یاور» ملودرامى اجتماعى است که قسمت هاى معمایى و تم جوانمردى دارد.

در کنار داریوش ارجمند که نقش اصلى یعنى «یاور» را برعهده دارد، ارسالن قاسمى، محمد حاتمى، زهرا 
سعیدى، شبنم فرشادجو، امید علیمردانى، فقیهه سلطانى، مهوش افشارزاده، اسماعیل محرابى از جمله 

بازیگرانى اند که در این سریال حضور دارند.

کارگردان «ستایش»
 سریال رمضان 1400 را مى سازد
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باوجود هجمه اى که علیه مهــدى طارمى مهاجم 
ایرانى تیم فوتبال پورتو در بازى با سانتاکالرا ایجاد 
شده بود، دو کارشناس داورى پنالتى روى این مهاجم 

را تایید کردند.
تیم فوتبال پورتو در هفته بیســت و پنجم لیگ 
فوتبال پرتغال به مصاف ســانتاکالرا رفت 
و با نتیجه 2 بر یک به پیروزى رســید. 
مهدى طارمى مهاجم ایرانى پورتو 
که از ابتدا در ترکیب این تیم قرار 
داشت، در دقیقه 47 موفق شد 
یک پنالتى بگیرد. طارمى در 
حالى که دروازه بان سانتاکالرا 
را دریبل کرده بــود، با خطا در 
محوطه جریمه این تیم سرنگون 

شد و داور اعالم پنالتى کرد.
بعد از این مســابقه هجمه سنگینى علیه 
طارمى در فضاى مجازى از سوى هواداران 
سایر تیم ها از جمله اسپورتینگ و بنفیکا ایجاد 
و مطالب زیادى مبنى بر تالش طارمى براى 
فریب داور منتشر شد. این انتقادات از طارمى 
بى سابقه نیست و هربار که داوران روى این 
مهاجم اعالم خطا و پنالتــى مى کنند، کاربران 
فضاى مجازى که دل خوشى از هنر پنالتى گرفتن 
طارمى ندارند، علیه او تصاویــر و مطالب مختلفى 

منتشر مى کنند.
با وجود هجمه اخیر اما دو کارشــناس داورى تایید 
کردند که خطاى رخ داده روى مهدى طارمى پنالتى 
و تصمیم داور براى اعالم پنالتى و نشان دادن کارت 

زرد به دروازه بان حریف درست بوده است.
«ژورژه فائوســتینو» در این خصــوص به روزنامه 
«رکورد» گفت: VAR نشــان داد که طارمى پنج 
سانتى متر عقب  تر از ژآئو آفونسو (دفاع سانتاکالرا) 
بود و در نهایت با لمس پاى چپش توسط دست راست 
مارکو پریه را (دروازه بان سانتاکالرا) روى زمین افتاد. 

تصمیم (اعالم پنالتى) خوب بود.
همچنین «مارکو فریه را» دیگر کارشــناس داورى 
فوتبال در پرتغال گفت: بدن دروازه بان با پاى مهدى 
طارمى در محوطه جریمه برخورد کرد. اعالم پنالتى 

و کارت زرد براى دروازه بان به درستى اعالم شد.

صحبت کردن در مورد قــرارداد مارك ویلموتس با تیم 
ملى فوتبال ایران و بدتر از آن نتایجى که او با این تیم در 
مقدماتى جام جهانى گرفت، تکرارى و ناامیدکننده است 
اما واقعیت این است که نه تنها مدیریت جدید را به خود 
مشغول کرده است بلکه باشگاه پرسپولیس را هم به وارد 

چالش جدیدى کرده است.
ویلموتس نه تنها با حضورش ضربه جبران ناپذیر مالى 
شــدیدى به فوتبال ایران زد، بلکه بــا نتایجى که برابر 
عراق و بحریــن گرفت اوضاع تیم ملــى را در وضعیت 

قرمز قرار داد .
در حالى که انتظار مى رفت شــهاب الدین عزیزى خادم 
و تیم مدیریتى جدیدش پس از شــروع کار تمرکز را بر 
روى فراهم کــردن موفقیت تیم ملــى و نتیجه گرفتن 
در دیدارهاى باقى مانده مقدماتى جام جهانى بگذارند، 

آنها درگیر حل و فصل مشــکل بدهى 2 میلیون دالرى 
بابت قرارداد ویلموتس با شرکت سرمایه گذارى تامین 

اجتماعى هستند.
فدراسیون فوتبال پس از آنکه اموالش توقیف شد و سه 
دانگ ساختمان باشگاه پرســپولیس هم در آستانه سند 
خوردن براى تامین اجتماعى قرار گرفت، دســت به کار 
شده تا در نشست هایى با مسئوالن تامین اجتماعى این 

مشکل را حل کند.
به گفته على جوادى سخنگوى فدراسیون فوتبال قرار 
اســت تا پایان هفته جارى عزیزى خادم نشســتى را با 
معاون شرکت شستا برگزار کند تا زمینه توافق طرفین 
براى حل این مشــکل فراهم شــود. تالش فدراسیون 
فوتبال این است که بتواند ساختمان باشگاه پرسپولیس و 

البته ساختمان خود فدراسیون را آزاد کند.

مدافع تیم سپاهان در مورد اهدافش در سال جدید 
و بازى پیش رو صحبت کرد.

محمدرضــا مهدیزاده در گفتگویــى  در خصوص 
اتفاقات ســال گذشته اظهار داشــت: سال 99 به 
طور کلى ســال خوبى نبود و از جنبه هاى مختلف 
مى توان گفت به خاطر اتفاقات ناخوشایندى که رخ 
داد سال بدى بود ولى از لحاظ ورزشى براى خودم 

مى توانم بگویم در مجموع نه سال خیلى خوبى بود 
و نه خیلى بد. 

وى افــزود: بهترین اتفاق براى من در ســال 99 
گلى بود که به صنعت نفت آبادان زدم و با این گل 
سپاهان پیروز شد و بدترین اتفاق هم شکست مقابل 
اســتقالل در جام حذفى بود که باعث شد از صعود 

به فینال باز بمانیم.

مدافع ســپاهان در مورد انتظارش از ســال جدید 
هم توضیح داد: انتظار م از ســال 1400 این است 
که دقیقا برخالف ســال 99 باشــد. از طرفى این 
ویروس کرونا زندگى مردم را سخت کرده و باعث 
شده عزیزانى از میان ما بروند و خانواده هاى زیادى 
داغدار شوند و از طرفى مشکالت اقتصادى خیلى 
شرایط ســختى براى مردم ایجاد کرده و امیدوارم 

این دو مشکل در سال جدید برطرف شوند. 
مهدیزاده در مورد شانس قهرمانى سپاهان در سال 
جدید هم توضیح داد: شانس قهرمانى براى سپاهان 
وجود دارد ولى کار راحتى نیست و خیلى باید تالش 
کنیم و کم اشتباه باشــیم تا بتوانیم از این فرصت 
بهترین استفاده را ببریم و امیدوارم بتوانیم قهرمانى 

را در پایان فصل به هواداران هدیه دهیم.

یزدخواســتى گفت: ذوب آهن بازیکنان ستاره اى که 
در حد و شخصیت باشگاه باشد ندارد. بازیکنانى که در 
حال حاضر در ذوب آهن بــازى مى کنند اکثرا در یک 

سطح هستند.
محمود یزدخواستى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص 
عملکرد تیم ذوب آهن مقابل صنعت نفت اظهار کرد: 
بازى تیم ذوب آهن نسبت به گذشته امیدوار کننده بود، 
این بازى نشان داد که بازیکنانى که به این تیم اضافه 
شــده با بقیه بازیکنان هماهنگ تر شده اند و روزهاى 
بهترى در این جام در انتظار تیم ذوب آهن است. البته 
پیروزى که با تک موقعیت به وجود آمد و ضربه اى که 
محمدى مهر زد، نمى تواند تمام بضاعت تیم را نشان 

دهد و الزم است ذوب آهن در شــرایطى قرار بگیرد 
که موقعیت هاى بیشــترى ایجاد کند. در بازى دیروز 
یک ســرى موقعیت ها براى ذوب آهن ایجاد شد اما 
تیم صنعت نفت با موقعیت هایى که در بازى داشت به 
خصوص در نیمه دوم مى توانست نتیجه بازى را تغییر 
دهد. بهتر است ذوب آهن از تمام موقعیت ها استفاده 
کنند و به شــکلى جلو رود که موقعیت هاى زیادى در 
جریان بازى به دســت آورد البته که پیروزى در بازى 
حق ذوب آهن بود و کیفیت بهترى به نمایش گذاشت.

وى در خصــوص وضعیت تیم ذوب آهن نســبت به 
فصل اول و رسیدن به جایگاهى خوب در لیگ امسال، 
تصریح کرد: در این فصل امکان رسیدن به جایگاهى 

که در ذهن عالقمندان و هواداران ذوب آهن اســت، 
نیســت به خاطر این که جبران نقاط ضعف و نتیجه 
نگرفتن در نیم فصل اول کار خیلى ســختى اســت. 
همین که ذوب آهن با نتیجه گیرى هاى بهتر جایگاه 
خود را از پایین جدول به باال ارتقا دهد، مى تواند انگیزه 
بهترى براى بازیکنان، کادر فنى و مدیران باشگاه باشد 
تا در دوره هاى بعدى تیم را از نظر بازیکن و کادر فنى 

قوى تر ببندند.
یزدخواســتى با اشــاره به ضعف هاى تیم ذوب آهن، 
تصریح کرد: هر تیمى باید یکســرى تعدادى ستاره 
داشته باشد تا در موقعیت هاى حساس با بازى سازى 
و تکنیک هاى فردى تیم را به نتیجه مدنظر برسانند. 

ذوب آهن بازیکنان ســتاره اى که در حد و شخصیت 
باشگاه باشــد را ندارد. بازیکنانى که در حال حاضر در 
ذوب آهن بازى مى کنند اکثراً در یک سطح هستند. به 
نظر من، جهانى یک بازیکن مؤثر اســت اما در پستى 
بازى مى کند که در جریان بازى باعث مى شــود که 
زمانى که صاحب توپ مى شــود با دروازه زاویه بسته 
داشته باشد و در زاویه بسته رسیدن به گل مشکل است 
به همین صورت در بازى دیروز و ضرباتى که جهانى زد 
با عکس العمل دروازه بان مواجه شد. اگر جهانى بیاید 
و در بال راست خط حمله تیم قرار بگیرد مثل شرایطى 
که اکثر بازیکنان دنیا دارند و افراد راست پا در قسمت 
چپ و افراد چپ پا در قســمت راســت بازى مى کنند 

مانند محبى در این صورت وقتى که فوتبالیســت در 
سر توپ میزند و به وسط زمین مى آید فضاى بیشتر و 

زاویه بهترى دارد.
وى افزود: به نظر مى رســد خط دفاعى ذوب آهن نیز 
با روند و برنامه ریزى بهترى بــازى مى کند، البته که 
شهاب گردان یک مهره بسیار تأثیر گذار در مدیریت 
و کنترل خط دفاعى است و بازیکنان در این بخش با 
فکرتر و آرامش بیشترى عمل مى کنند. سلطانى مهر 
نیز در وســط زمین بازیکن دونده و خوبى است و بهتر 
گذشته عمل مى کند. در مجموع تیم ذوب آهن امیدوار 
کننده تر از گذشته بازى مى کند. امیدوارم ذوب آهن به 

جایگاه بهترى برسد.

مدیرعامل سابق باشگاه استقالل با یک اظهار نظر 
عجیب دیگر دوباره مورد توجه قرار گرفته است. 
احمد سعادتمند که در ســال گذشته همواره یکى 
از چهره هاى قابل توجه و خبرساز پیرامون باشگاه 
استقالل بوده سال جدید را هم را با پاسخ به یک 

خبر پرسروصدا آغاز کرد.
ماجرا از این قرار اســت که اخیراً  مشــخص شد، 
سعادتمند هنگام حضور روى صندلى مدیرعاملى 
استقالل از شخصى به نام احمدى 580 هزار درهم 
امارات قرض گرفته و نکته جالب این است که در 
یکى از مواد قرارداد آمده که باشگاه استقالل اگر به 
هر دلیلى موفق به بازپرداخت پول نشود، باید بابت 
هر روز دیرکرد هزار درهم به شخص قرض دهنده 

جریمه پرداخت کند.
اکنون نزدیک به حدود یک ســال از موعد چک 
گذشته و طلب 580 هزار درهمى به دلیل دیرکرد به 
888 هزار درهم تبدیل شده است و امضا کنندگان 
چک هم معتقدند این پول براى باشگاه خرج شده 
و آن ها تمکن مالى بازپرداخت آن را ندارند و پاى 

استقالل در این پرونده به میان آمده است.
گرفتارى مالى جدید براى اســتقالل که در نقل و 
انتقاالت زمستانى به دلیل پرونده شکایت وینفرد 
شفر همانند نقل و انتقاالت تابستانى با محرومیت 
رو به رو بود، موجب شد تا طرفداران این تیم مجددا 
سعادتمند را عامل اصلى ایجاد حواشى بدانند و در 

فضاى مجازى علیه او موضع بگیرند.
ســعادتمند هم که پس از مناظــره تلویزیونى با 
اسماعیل خلیل زاده، رئیس هیات مدیره استقالل 
گفتگویى با رســانه ها نداشــته و اغلب از طریق 
صفحه اینستاگرامش موضوعاتى را بیان مى کند 
امروز هم در اقدامى مشابه به حاشیه جدید پاسخ 
داد. او اعالم کرد به دلیل حضور تیم در لیگ و لیگ 
قهرمانان آسیا سکوت کرده و قرار است  در این باره 

صحبت کند.
پاسخ سعادتمند به حاشیه جدید جایى قابل توجه 
مى شود که او اعالم کرد با توجه به اینکه خیلى از 
حقایق را بازگو نکرده است قرار است بعد از پایان 
مســابقات لیگ برتر تمام آنچه باید بیان مى شده 
را به عنوان یک کتاب به چاپ برســاند. اتفاقات 
دوران حضور ســعادتمند در استقالل فراوان بوده 
که مهمترین آن پایان همکارى با فرهاد مجیدى به 
دلیل احتمال بازگشت آندره آ استراماچونى بوده و 
همچنین روند مذاکره با این سرمربى ایتالیایى هم 
موضوعى بوده که هیچ زمان به صورت دقیق 

مشخص نشد.
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جدید برطرف شوند. 
س قهرمانى سپاهان در سال 
نس قهرمانى براى سپاهان 
ى نیست و خیلى باید تالش 
یم تا بتوانیم از این فرصت 
 و امیدوارم بتوانیمقهرمانى 

اران هدیه دهیم.

وعده انتشار
 کتاب افشاگرى

بازى ذوب آهن امیدوار کننده است
 یک کارشناس فوتبال:

عیسى آل کثیر نقل قولى که از او تحت عنوان ســورپرایز براى خوشحالى بعد از گل در رسانه ها 
منتشر شده بود را تکذیب کرد.

 ساعتى پیش از بازى تیم هاى پرســپولیس و پدیده مشهد، مصاحبه اى از آل کثیر در کانال هاى 
هوادارى پرسپولیس دست به دست شد که محتواى آن «سورپرایز آل کثیر» براى شادى پس از 
گل بود. همین نقل قول سبب شد تا در توییتر موجى از واکنش ها به این گفته مهاجم پرسپولیس 
به وجود بیاید. اما حاال ستاره تیم پرسپولیس این نقل قول را تکذیب کرده و گفته: «من در دو، سه 
ماه گذشته با هیچ رسانه اى مصاحبه نداشته ام. ضمن احترام نسبت به رسانه هاى گروهى، این 

تصمیم را گرفتم تا این دوره به دور از هر گونه حاشیه  و اتفاقى براى من پشت سر گذاشته شود.
وى افزود: «به همین علت از رسانه هاى محترم و فعاالن رسانه هاى مجازى خواهش مى کنم با 
توجه به عدم انجام مصاحبه ، از انتشار هرگونه نقل قول منسوب به اینجانب که غیر واقعى خواهد 

بود، خوددارى کنند.

ل ى خوشحالى بعد از

، مصاحبه اى از آل کثیر در کانال هاى 
سورپرایز آل کثیر» براى شادى پس از 
ش ها به این گفته مهاجم پرسپولیس 
را تکذیب کرده و گفته: «من در دو، سه 
ترام نسبت به رسانه هاى گروهى، این 

فاقى براى من پشت سر گذاشته شود.
نرسانه هاى مجازى خواهش مى کنم با 
منسوب به اینجانب که غیر واقعى خواهد 

هیچ سورپرایزى ندارم

صعود خاطره انگیز ذوب آهن
به یاد 

کنفدراسیون 
فوتبال آســیا بــه یادماندنــى ترین 

بازى هاى تاریخ پلى آف لیگ قهرمانان آسیا را معرفى 
کرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه آغاز بازى هاى پلى 

آف لیگ قهرمانان آسیا 2021 به معرفى 55 بازى پلى آف به یادماندنى در 
منطقه غرب آسیا پرداخت.

در میان 5 بازى پلــى آف به یادماندنى تاریخ لیگ قهرمانان آســیا 3 بازى مربوط به 
نمایندگان ایران بود. دیدار خاطره انگیز استقالل با السد قطر در سال 2017 در مرحله پلى 
آف لیگ قهرمانان که در نهایت با نتیجه تساوى بدون گل به ضربات پنالتى کشیده شد و 

استقالل با نتیجه 4 بر 3 به مرحله گروهى راه پیدا کرد.
دومین بازى خاطره ساز در این مرحله دیدار ذوب آهن اصفهان با الغرافه در سال 2019 

بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به نفع نماینده ایران به پایان رسید و 
ذوب آهن راهى مرحله گروهى شد. 

همچنین دیدار پلى آف سایپا با الریان قطر که نماینده ایران با 
نتیجه 3 بر یک شکست خورد جزو بازى هاى به 

یادماندنى قرار گرفت.

ک باوجود هجمه اى
پ ایرانى تیم فوتبال
شده بود، دو کارشنا

تایید کردند. را
تیم فوتبال پورت
فوتبال پرتغ
و با نتیج
مهد

م
شدو
بعد از این
ف طارمى در
سایر تیم ها
و مطالب ز
فریب داور
بى سابقه

خ مهاجم اعالم
فضاى مجازى که
طارمى ندارند، علی

منتشر مى کنند.
وجود هجمه اخیر با
کردند که خطاى رخ
و تصمیم داور براى
زرد به دروازه بان ح
«ژورژه فائوســتین
R R«رکورد» گفت:
سانتى متر عقب  تر

بودو در نهایت با لمس
مارکو پریه را (درواز
تصمیم (اعالم پنالت
همچنین «مارکو ف
فوتبال در پرتغال گ
طارمى در محوطه
و کارت زرد براى د

ط به
ه پلى
 شد و
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هجمه هاى دوباره 
علیه آقاى پنالتى گیر

گذشته ها گذشته است! 
رییس هیات مدیره استقالل به صحبت هاى على سامره درباره انتقال قاسمى نژاد واکنش نشان داد.

 امین قاسمى نژاد یکى از گزینه هاى استقالل در نقل و انتقاالت زمستانى بود که در نهایت این انتقال با عدم توافق میان دو باشگاه 
استقالل و پدیده مشهد صورت نگرفت. 

در این خصوص گفته مى شد که مسئوالن تیم مشهد مانع از انتقال قاسمى نژاد به استقالل شدند اما دیروز على سامره مربى پدیده اعالم کرد 
که آنها مشکلى براى آزاد کردن مهاجم خود نداشتند و استقاللى ها انگار دوست نداشته اند این بازیکن را جذب کنند.

در این خصوص از اسماعیل خلیل زاده رییس هیات مدیره استقالل سوال شد. او  در واکنش به حرف هاى سامره گفت: «گذشته ها گذشته 
است، ولى اگر بازیکنى را نمى خواستیم که دنبالش نمى رفتیم. قاسمى نژاد را مى خواستیم و براى جذب اوتالش کردیم ولى هر کارى باید به 

روش قانونى انجام شود. نمى شود به صورت غیرقانونى بازیکنى را به خدمت گرفت.

یک روزنامه اماراتى دلیل انتخاب عربســتان براى میزبانى دیدار تیم هاى 
فوالد ایران و العین در مرحله پلى آف لیگ قهرمانان آسیا را اعالم کرد.

 روزنامه االتحاد امارات به نقل از یک منبع رسمى در کنفدراسیون فوتبال 
آســیا (AFC) نوشــت: به دلیل عدم آمادگى باشــگاه فوالد ایران براى 
میزبانى از العین امارات و همچنین نداشتن سیستم دقیق پزشکى مطابق 
الزام هاى بهداشتى و سالمتى، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت تا از 
کشورهاى نامزد برگزارى این بازى بهره ببرد. در نهایت AFC این بازى 

را به جاى ایران به ورزشگاه فیصل بن فهد عربستان انتقال داد.
بر اساس این گزارش، تیم العین امارات روز سه شــنبه با کاروان 30 نفره 

بازیکنانش راهى ریاض مى شود.
تیم هاى فوالد و العین شنبه آینده به مصاف هم 

مى روند و برنده این دیدار در گروه D لیگ 
قهرمانان آســیا با النصر عربستان، 

السد قطر و الوحدات اردن رقابت 
خواهد کرد.

فوالد سیستم دقیق پزشکى نداشت 

شر میراث بد شگون را بکنید
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 فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاى سید مجید محمدى فرزند سید احمد با ارائه یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت شهود طى شماره 11877- 1399/10/22 دفترخانه 405 تیران تایید شده مدعى مفقود 
شدن ســند مالکیت تک برگ صادره بر روى ششدانگ زمین محصور شماره 86 فرعى از 24 
اصلى روستاى مبارکه بخش دوازده ثبت اصفهان شده که سند مالکیت شماره 344481 ب- 96 
در دفتر الکترونیکى 139720302016002652 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است. اینک 
برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 
1118508 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون/1/104

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاى سید مجید محمدى فرزند ســید احمد با ارائه یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت شهود طى شــماره 11879- 1399/10/22 دفترخانه 405 تیران تایید شده مدعى 
مفقود شدن سند مالکیت تک برگ صادره بر روى ششدانگ خانه شماره 94 فرعى از 24 اصلى 
روستاى مبارکه بخش دوازده ثبت اصفهان شده که سند مالکیت شماره 344479 ب- 96 در 
دفتر الکترونیکى 139720302016002654 به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است. اینک 
برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و 

اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 1118501 

سید محمدحسن مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون/1/105 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره  راى  بــر  برا  1399 /12 /19  -139960302012001301 شــماره: 
139960302012000745 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى جواد محمدى فرزند شکرا... بشماره شناسنامه 33 صادره از چادگان 

در یک باب گلخانه به مساحت 41. 3856 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 1 فرعى از  .62 
اصلى واقع در اراضى نوکن ســمندگان خریدارى از مالک رسمى آقاى حاج شکراله محمدى 
فرزند على محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/01/17 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/02/01  م الف: 1117269 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/1/102

وزیر بهداشت ضمن هشدار نسبت به افزایش موارد مثبت 
کرونا در کشور، گفت: با یکى از ســهمگین  ترین امواج 
کرونا مواجه هســتیم، براى نظام سالمت ایام پرچالشى 

را مى  بینم.
سعید نمکى تصریح کرد: اتفاقى که در خوزستان افتاد به 
ما نشان داد که مدیریت این ویروس، کار بسیار سخت و 
مشکلى است و سختى هایى که کادر بهداشت و درمان در 
کنترل مسائل خوزستان متحمل شدند از تالش  هاى 12 
ماهه براى کل کشور سخت  تر و سنگین  تر بود و در واقع 
اگر همزمان 3 موج مانند خوزستان به ما تحمیل مى  شد، 

نظام سالمت فرو مى  ریخت.

نمکى ضمن تاکید بر اینکه باید ویروس را در ســرزمین 
گرفتار زمین  گیر کنیم، گفت: نظام سالمت علیرغم تمامى 
تالش  ها براى دســتیابى به مرگ و میرهاى تک رقمى 
امروزه با مشــکل مواجه اســت و نباید اجازه داد افسار از 
دست ما رها شده و مرگ و میرها افزایش یابد. امروزه مهار 
اژدهاى کووید 19 چموش سرکش از دست ما رها شده و 
مشخص نیست چه زمانى مرگ سه رقمى را کاهش دهیم. 
در حال حاضر در شرایط بسیار سنگین و دشوار قرار داریم.

وى افزود: متأسفانه در مورد کنترل سفرها کسى به حرف 
من گوش نداد و امروز با گرفتارى بسیار سنگینى مواجه 

هستیم.

کانون بانک ها و موسسات اعتبارى خصوصى اعالم کرد: 
تا اطالع ثانوى ســاعات فعالیت بانک ها براى پذیرش 
مشتریان، از 8 الى 14 و در روزهاى پنج شنبه 8  تا 12 و 

30 دقیقه خواهد بود.
در اطالعیه کانون بانک ها و موسسات اعتبارى خصوصى 
آمده است: حضور کارکنان بانک ها در شهرها با هشدار 
قرمز بمیزان 50 درصد اســت و 50درصد بقیه کارکنان 
مى توانند با توجه به نظر مدیران مناطق بنحوى که ارائه 
خدمات شعب متوقف یا با خدشه روبرو نگردد به صورت 
نوبتى از طریق دورکارى ادامه یابد. در شهرهاى با هشدار 
نارنجى حضور کارکنان به میزان دوســوم خواهد بود و 

یک سوم آنان مى توانند مشروط به امکان ارائه کامل به 
مشتریان از طریق نوبتى دورکارى داشته باشند.

بدیهى است در سایر شهرها با هشدارهایى با رنگ هاى 
زرد و آبى ارائــه خدمات بانکى با حضــور صددرصدى 

کارکنان خواهد بود.
طبیعتاً رعایت پروتکل هاى بهداشــتى (استفاده از لوازم 
التحریر اختصاصى، مواد ضدعفونى کننده، رعایت فاصله 
مکانى بین افراد و ...) و توصیه و پیشــنهاد به مراجعین 
براى انجام امــور بانکى آینده با اســتفاده از تجهیزات 
الکترونیکى مــورد عنایت همکاران بانکــى و به ویژه 

مدیران شعب خواهد بود.

مهار اژدهاى کووید- 19 
از دست ما رها شده است

جزئیات ساعت کار جدید 
بانک ها در شهر هاى رنگى

اگر کروناى انگلیسى گرفتیم...
  خبر فورى| یک فـوق تخصص ریـه درباره 
ویژگـى بیمـاران مبتال بـه کروناى انگلیسـى گفت: 
بیمارانى وجود دارند که امروز حالشـان خوب است و 
در فاصله یک روز حالشان شدیداً بد مى شود تا جایى 
که به ICU هـم مى رونـد! اردا کیانى اظهار داشـت: 
بیمـاران باید داروهایى کـه اثر ضدویروسـى دارند را 
سـریع تر اسـتفاده کنند چرا که ممکن است در هفته 
دوم تاثیرگذارى سـابق را نداشـته  باشـد. وى افزود: 
بیمارانى که در خانه هسـتند باید اکسـیژن خونشان 
را مرتب اندازه گیرى کنند؛ اگر 4درصد افت اکسیژن 
خـون اتفـاق بیفتد بایـد هر چه سـریع تر به پزشـک 

مراجعه کنند.

3 رکورددار قربانیان کرونا
  ایسنا| شمار مبتالیان به بیمارى کووید-19 
ناشـى از کروناویـروس جدیـد در جهـان تاکنون به 
بیـش از 132 میلیون نفر رسـیده و مـرگ نزدیک به 
سـه میلیون بـر اثر ابتـال به ایـن بیمارى تأیید شـده 
اسـت. آمریکا بـا بیـش از 31 میلیون مبتـال و بیش 
از 568 هـزار قربانـى همچنـان در صـدر فهرسـت 
کشـورهاى درگیر با بیمـارى کووید-19 قـرار دارد. 
همچنین پـس از ایـاالت متحده کشـورهاى برزیل 
با بیش از 331 هـزار و مکزیـک نیز با بیـش از 204 
هـزار جانباختـه، همچنـان باالتریـن آمـار قربانیان 
کوویـد 19 را در ایـن فهرسـت جهانـى گـزارش 

داده اند. 

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت پویا پالســت زنده رود سهامى 
خاص به شماره ثبت 46751 و شناسه 
ملــى 10260648120 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/12/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدعلى 
کالنترى به شماره ملى 1092338128، 
محمد حســین کالنترى به شماره ملى 
1270211831 و اصغــر کالنترى به 
شــماره ملــى 1091925151 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - حسن کالنترى 
به شماره ملى 1091883025 و حسن 
رضایى به شماره ملى 5756763547 
به ترتیب به ســمت بازرســان اصلى و 
بازرس على البدل شــرکت براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1115887)

آگهى تغییرات 
شرکت ســپاهان کانســار اردستان 
سهامى خاص به شماره ثبت 63970 
و شناســه ملى 14008935775 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/20 علیرضــا مشــایخى 
به کدملى 1280380391 بســمت 
مدیرعامل ، گیتى چوپان نژاد به کدملى 
1090889364 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره و شرکت نرم پودر سپاهان 
به شناســه ملى 10260369822 به 
نمایندگى محمد جعفر مشــایخى به 
کدملى 1229554289 بسمت رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
و با مهر شــرکت معتبر اســت. ضمناً 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1115914)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســپاهان کانســار اردستان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63970 
و شناســه ملــى 14008935775 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/11/20 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - علیرضا 
مشــایخى به کدملى 1280380391 
، گیتــى چوپــان نــژاد بــه کدملــى 
1090889364 و شــرکت نــرم پودر 
سپاهان به شناسه ملى 10260369822 
بســمت اعضاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- محســن مهدوى انارکى بــه کدملى 
0793595932 و میثاق کرباســیان به 
کدملى 1171361955 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1115915)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســیما طب معتمد ســهامى 
خاص به شماره ثبت 42428 و شناسه 
ملــى 10260602170 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1399/12/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - احمد رضا 
قوامى به شــماره ملى 1819780848، 
ســید مهدى قریشیان به شــماره ملى 
4432570628 و محمد شــاه ابوئى به 
شــماره ملى 4432555734 به سمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - بیژن موحدیان 
عطار به شــماره ملى 4723672028 
به ســمت بازرس اصلى و امید صوابى 
اصفهانى به شماره ملى 0053203755 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1115920)

آگهى تغییرات 
شــرکت خدماتى روژان گستر سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 32242 
و شناســه ملــى 10260527863 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: احمد منصورى گندمانى4640011628 
بســمت رئیس هیأت مدیره و ماه جبین 
منصــورى گندمانــى6299703547 
بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و راضیه 
منصــورى گندمانــى6299931035 
بســمت مدیر عامل براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند . ضمناً (مدیــر عامل) 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود 
. کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر است 
. و ســایر اوراق ادارى و عادى شرکت با 
امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1115922)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع ریخته گــرى مصمم 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
1750 و شناسه ملى 10260299756 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/12/24 تصمیمــات 
ذیل اتخــاذ شــد : صدیقــه ریحانى 
مارنانــى 1288669232را بســمت 
رئیس هیــات مدیره ، و عبدالرســول 
باقــرى مارنانــى1288581742 را 
بســمت مدیرعامــل و محمــد باقرى 
مارنانى1270463888 را به ســمت 
نایب رییس هیئت مـدیره شرکت تعیین 
نمودند .براى باقیمانده مدت دو ســال 
تا1401/5/1 تعیین شــدند.کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیر عامل و یکى از اعضاء هیئت مدیره 
و با مهر شرکت معتبر است ، ضمنا» مدیر 
عامل مجرى مصوبــات هیئت مدیره مى 
باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1115925)

آگهى تغییرات 
شرکت تاسیساتى و ساختمانى ارکشن گاز شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 1708 و شناســه ملى 10260234701 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على داد کیوانى هفشــجانى کد ملى 4622321580 و نسرین شهسوارى کد 
ملى 1219386766 و محمدامین کیوانى هفشجانى کد ملى 129283652 و خسرو نیکى کد ملى 1971145246 و نیما کیوانى هفشجانى کد ملى 
129251006 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین ناصرى کدملى 1129283755 و مصطفى نیکدستى 
کد ملى 1281685984 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1115937)

آگهى تغییرات 
شرکت میم تیم شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1802 و شناسه ملى 10260199600 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى حمیدى به 
شماره ملى 3731934027 به سمت رئیس هیات مدیره و ستاره کاوه به شماره ملى 3257659482به سمت نایب رئیس هیات مدیره و فرزاد فرهیدى به شماره ملى 0055061990 به سمت 
مدیر عامل وعضو هیات مدیره تا تاریخ 1401/11/15 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ءمدیر عامل یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1115921)

آگهى تغییرات 
شرکت میم تیم شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1802 و شناسه ملى 10260199600 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 
42 اساسنامه به شرح زیر اصالح والحاق گردید : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصى که هیات مدیره تعیین خواهد نمود همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1115876)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع نساجى بدر نصف جهان سهامى خاص به شماره ثبت 60084 و شناسه ملى 10980281016 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرزانه شایان به کد ملى 2571780379 و محمد دافعیان به کدملى 1282417401 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1115908)

آگهى تغییرات 
شرکت صنایع ریخته گرى مصمم اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 1750 و شناسه ملى 10260299756 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد فالورجان به استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر اشتر جان، محله کشاورز ، خیابان شقایق ، کوچه صحرا ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 
8465115770 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1115917)

یک تحقیق جدید نشان مى دهد که نور خورشید قادر است 
ویروس کووید-19 را هشت برابر سریع تر از آنچه تاکنون 

تصور مى شد، خنثى کند.
محققان دانشگاه ســانتا باربارا، دانشــگاه ایالتى اورگان، 
دانشــگاه منچســتر و موسســه فناورى فــدرال زوریخ 

سوئیس(ETH) داده هاى یک مطالعه انجام شده در ژوئیه 
ســال 2020 را که حاکى از توانایى غیرفعال کردن سریع 
ویروس کرونا توسط نور خورشــید بود، در یک آزمایشگاه 
آزمایش کردند. آنها متوجه شــدند که ویــروس کرونا در 
آزمایشات، هشــت برابر ســریع تر از آخرین مدل نظرى 

پیش بینى شده غیرفعال مى شود.
پائولو لوزاتو-فیگز استاد مهندسى مکانیک و نویسنده اصلى 
این مطالعه از دانشگاه سانتا باربارا گفت: این تئورى فرض 
مى کند که غیرفعال ســازى ویروس کرونا توسط آسیب 

رسانى نور خورشید به RNA ویروس محقق مى شود.

با این حال، تیم تحقیق احســاس کرد که غیرفعال سازى 
RNA توســط اشــعه ماوراء بنفش از نوع UV-B ممکن 

است تمام ماجرا نباشد. دانشمندان حدس زدند که مکانیسم 
دیگری غیر از غیرفعال سازی RNA توسط اشعه UV-B مانند 

اشــعه UV-A که جزو کم انرژى تر نور خورشید است نیز 
دخیل باشد.

پرتوهاى مختلفى در نور خورشید وجود دارد. اشعه هایى که 
بیشترین آسیب را براى پوست ما دارند، اشعه ماوراء بنفش 
(UV) نامیده مى شوند. دو نوع اساسى از اشعه ماوراء بنفش 
وجود دارد که به سطح زمین مى رسند و UVB و UVA نام 
دارند. اشعه UVB مسئول ایجاد آفتاب سوختگى است. اشعه 
UVB همچنین بیشــترین نقش را در ایجاد سرطان هاى 

پوست دارد.
فیگز توضیح داد: مردم تصور مى کنند که UVA تأثیر زیادى 
ندارد، اما ممکن اســت با برخى از مولکول هاى موجود در 
محیط برهم کنش داشته باشد. این مولکول ها به نوبه خود 
مى توانند با ویروس کرونا در تعامل باشــند و باعث تسریع 
غیرفعال شدن آن شــوند. وى افزود: بنابراین دانشمندان 
هنوز نمى دانند دقیقا چه خبر اســت. تجزیــه و تحلیل ما 
نشان مى دهد که به آزمایش هاى بیشترى براى آزمایش 
جداگانه اثرات طول موج هاى مشخص نور و توانایى تعامل 
آنها با ویروس نیاز است. اگر مشخص شود که UVA قادر 
به غیرفعال سازى ویروس کرونا است، این موضوع مى تواند 
بسیار مثمر ثمر باشد، زیرا اکنون انواع مختلفى از المپ هاى 
ال اى دى ارزان قیمت وجود دارند کــه حتى از نور طبیعى 
خورشید نیز قوى تر هســتند و مى توانند براى خنثى سازى 

محیط از ویروس کرونا استفاده شوند.

تأثیر عجیب نور خورشید بر نابود کردن کرونا
یک اپیدمیولوژیست با اشــاره به اینکه تاثیر سفرهاى 
نوروزى در آمار مبتالیــان و جانباختــگان کرونا طى 
روزهاى آتى مشــخص مى شــود، گفت: بــا توجه به 
افزایش هاى فعلى موارد مبتالیان متاسفانه از دو هفته 
دیگر افزایش فاحشى در تعداد مرگ و میر مبتالیان کرونا 

خواهیم داشت.
مسعود یونسیان با اشاره به سفرهاى شکل گرفته در ایام 
نوروز گفت: در مورد سفرها پیامى که مردم دریافت کرده 
بودند این بود که مسافرتشان به مناطق زرد و آبى بدون 
هیچ محدودیتى آزاد است که این تصمیم درستى نبود و به 
نظر بنده حتى اشتباهى استراتژیک بود؛ زیرا شرط منفى 
بودن نتیجه تست کرونا را براى رفتن به این شهرهاى 
زرد و آبى را قائل نشده بودند در حالى که مهم تر از اینکه 
بگوییم به مناطق آلوده سفر نکنید این نکته مهم است 
که بگوییم افراد آلوده به مناطق پاك تر ( زرد و آبى) سفر 
نکنند؛ چون یک بیمار مى تواند در آن منطقه جمع کثیرى 

را به کووید19 مبتال کند.
یونســیان درباره بروز موج چهارم کرونا در ایران، ادامه 
داد: به نظر مى رسد این موج در کشــور آغاز شده است 
زیرا اغلب استان هاى ما در حال طى کردن روند افزایشى 

بیمارى هستند.

اجازه سفر در نوروز 
اشتباهى استراتژیک بود
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آب معدنــى از 
آن چیزهــاى 
فــى  مصر پر
اســت که همه 
ما تجربه استفاده 
از آن را داشــته ایــم. اما آیا 
مى دانستید آب معدنى هم تنها 
تا زمان مشخصى قابل استفاده است؟ 
آخرین بارى که تاریــخ انقضاى روى بطرى آب 

معدنى را چک کردید چه زمانى بود؟
بله آب معدنى هــم واقعًا تاریخ انقضایى دارد که به ســر 
مى رسد. و گرچه علت تاریخ انقضا داشتن گوشت یا مواد لبنى 
شاید برایتان واضح باشد، اما شاید از تاریخ انقضا داشتن آب 

معدنى تعجب کنید.
در بحث تاریخ انقضاى آب معدنى آن چیزى که باید نگرانش 
باشید کیفیت آب نیست. پالستیکى است که آب را با آن بسته 
بندى مى کنند: معموًال پلى اتیلن ترفتــاالت (PET) براى 
بطرى هاى آب معدنى کوچک و بزرگ و پلى اتیلن سنگین 
(HDPE) براى بطرى هاى آب ســردکن ها. با سر رسیدن 
انقضاى آب معدنى یا به خصوص بــا قرارگیرى در معرض 
حرارت از جمله نور خورشید و گرماى ماشین یا کامیون هاى 
حمل بار، این پالستیک ها به درون آب نشت مى کنند. به این 

ترتیب، سم درون این پالستیک ها وارد آب مى شود.
وقوع این اتفــاق نه تنها بر روى مزه آب اثــر مى گذارد بلکه 
مى تواند صدمات جدى به سالمت بدن وارد کند. این سم ها 
سیستم غدد درون ریز بدن را مختل مى کنند، امرى که باعث 
مشکالت بارورى، ســرطان هاى مختلف، مشکالت عصب 
شناختى و وارد شدن صدمه به دستگاه ایمنى بدن مى شود. 
عالوه بر این، متخلخل بودن ساختار پالستیک باعث مى شود 
هر بو و چیز ناخوشایندى که در بیرون بطرى وجود دارد به آب 

درون آن راه پیدا کند.

پس تاریخ انقضاى روى بطرى آب معدنى چطور سالمت ما را 
حفظ مى کند؟ بسیارى از تولیدکنندگان آب معدنى یک تاریخ 
انقضاى استاندارد 2 ساله روى بطرى مى زنند. اما حقیقت آن 
است که این عدد تقریباً من درآوردى است. هیچ روش قطعى 
وجود ندارد که بتواند تعیین کند دقیقًا از چه زمانى آب درون 
بطرى دیگر قابل نوشیدن نیست. با این حال، بدیهى است که 
هر چه بطرى مدت زمان بیشترى دست به دست شود، احتمال 
اینکه در معرض حرارت قرار بگیرد یا به طور کلى کیفیت آن 

شروع به کم شدن کند، بیشتر مى شود.
اما کیفیت آب مى تواند به عوامل مختلفى بستگى داشته باشد. 
حتى یک بطرى پالستیکى تازه که ساعت ها در یک کامیون 
حمل بار گرم بوده مى تواند مواد سمى خطرناکى را وارد آب 
کند، حتى اگر اول از همه به انبار فروشــگاه رفته باشد. اما به 
طور کلى، تا زمانى که آب معدنى تان را با فاصله منطقى بعد از 
خرید آن بخورید، آن را طوالنى مدت در معرض حرارت شدید 
قرار ندهید یا خیلى نزدیک شوینده هاى خانگى نگه ندارید و 
به محض باز کردنش آن را در یخچال بگذارید، آب معدنى تان 

کامًال بى ضرر خواهد بود.

آیا آب معدنى 
کارشناس مسئول سالمت دهان و دندان معاونت واقعًا تاریخ انقضا دارد؟

بهداشتى خراســان شــمالى گفت: شایع بودن 
تلخى و بدمزگى دهان باعث شده تا چندان جدى 
گرفته نشود اما باید توجه داشت که نباید نسبت 
به تلخى دهان و بد مزه بودن آن در هنگام صبح 

بى توجه بود.
دکتر مهین یاهوئیان اظهار کرد: تلخى و بدمزه 
بودن دهان نشان مى دهد که بدن دچار اختاللى 
شده است که باید علت آن را ریشه یابى و درمان 

کنید.
وى با بیــان این که عوامل مختلفــى در تلخى 
دهان ماننــد عــدم رعایت بهداشــت دهان و 
دندان، مشکالت کبدى، تغذیه نامناسب، تکثیر 
باکترى ها و سینوزیت نقش دارند گفت: خشکى 
دهان ناشــى از بیمــارى هایى ماننــد دیابت، 
پرخورى و مصرف غذاهاى چرب در وعده شام، 
باردارى به دلیل تغییرات هورمونى، مشــکالت 
کبدى و در نتیجه تجمع ســموم در بدن، تجمع 
باکتــرى ها بــه دلیل کاهــش ترشــح بزاق 
در شــب، اســیدى شــدن مــرى و در نتیجه 

تامین غــذاى باکتــرى ها و رفالکــس معده، 
ســینوزیت و در نتیجه تامین غذاى باکترى ها، 
مولتى ویتامین ها و مکمل هــا که اغلب داراى 
آهن، روى و مس هســتند از جمله دالیل مهم 

در تلخى و بدمزه بودن دهان هنگام صبح است.
دکتر یاهوئیان با بیان این که مصرف ســیگار بر 
غدد چشایى اثرگذار اســت، افزود: مصرف آن و 
همچنین عدم رعایت بهداشت دهان و دندان در 

تلخى و بوى بد دهان تاثیرگذار است.
وى بهترین راهکار براى مقابله با مشکل بدمزه 
بودن و تلخى دهان را مصرف مواد غذایى مناسب 

دانست که به سم زدایى بدن کمک مى کنند.
دکتر یاهوئیان عنوان کرد: مصرف مایعات براى 
رفع مشکل کم آبى بدن، مصرف مرکبات ترش 
مزه براى ترشــح بزاق، اســتفاده از نخ دندان و 
مسواك دندان ها و زبان، سم زدایى با سیر، چغندر، 
لیمو، عســل و جعفرى، رفع مشــکل رفالکس 
معده، غرغره با آب نمک و جوش شیرین از جمله 
راهکارهاى مقابله با بدمزه بودن و تلخى دهان 

است.

کارشناس مسئول سالمت دهان و دندان معاونت 
بهداشتى خراسان شــمالى گفت: بعد از خوردن 
مواد قندى از آب یا میوه هاى آبدار استفاده کنید 

که خاصیت تمیزکنندگى داشته باشند.
دکتر مهین یاهوئیان اظهار کــرد: تعداد دفعات 
خوردن موادغذایى ترش و شیرین را محدودکنید 
چرا که به ازاى خوردن هر بار مواد قندى، محیط 

دهان تا نیم ساعت اسیدى باقى مى ماند.
وى ادامه داد: موادترش و نوشابه ها نیز اثر مشابه 
مى گذارند بنابراین تا حدامکان بعد از خوردن مواد 
قندى از آب یا میوه هاى آبدار اســتفاده کنید که 

خاصیت تمیزکنندگى داشته باشند.
یاهوئیان عنوان کرد: شکســتن پسته و فندق با 
دندان از جمله رایج ترین افعالى است که منجر به 
شکستگى ناگهانى دندان ها و ترمیم هاى دندان 
مى شــود بنابراین از جویدن مواد غذایى سفت و 

سخت پرهیز کنید.
وى ضمن تاکید بر اهمیت رعایت بهداشت دهان 
و دندان، افزود: مســواك و نخ دندان را فراموش 
نکنید همچنین افرادى که دندان مصنوعى دارند 
نیز باید به بهداشــت دندان مصنوعى خود بعد از 

وعده هاى غذایى توجه کنند.

خرما سرشار از انواع مواد مغذى از جمله منیزیم 
و پتاســیم اســت. همچنین منبع خوبى از فیبر، 
کربوهیدرات و آنتى اکسیدان است. اگرچه با توجه 
به مقدار قند باال مى توانــد یکى از دغدغه هاى 

افراد درگیر با دیابت باشد.
براى بررســى بهتر الزم اســت ابتدا با مفاهیم 
شــاخص و بار گلیسمى آشنا شــویم. شاخص 
گلیسمى (GI) روشــى براى اندازه گیرى تأثیر 
کربوهیدرات ها بر ســطح قند خون است. این 
مقدار در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیرى مى شود 
و امتیاز گلیسمى گلوکز خالص (قند) 100 تعیین 
مى شود (باالترین مقدارى که قند خون شما پس 

از خوردن غذا مى تواند افزایش یابد).
کربوهیدرات هاى با شــاخص گلیسمى پایین، 
داراى امتیاز گلیسمى 55 یا پایین تر هستند، در 
حالى که کربوهیدرات هاى با شاخص گلیسمى 
70 یا باالتر، در گروه شاخص گلیسمى باال قرار 

دارند.
غذاهاى با شاخص گلیسمى پایین باعث نوسانات 
کمترى در قند خون و سطح انسولین مى شود. از 
طرف دیگر، غذاهاى با GI باال به ســرعت قند 
خون را افزایش مى دهد. این افزایش شدید قند، 
در ادامه مى تواند منجر به سقوط قند خون شود، 
به ویژه در مبتالیان به دیابت که بدن آنها براى 

کنترل این تغییرات، توان کمترى دارد.

مبتالیان به دیابــت اغلب باید ســعى کنند به 
غذاهایى که ضریــب GI پایین ترى دارند پایبند 
بمانند. این به آنها کمک مى کند تا سطح قند خون 
خود را مدیریت کنند. خرما با وجود شیرینى زیاد، 
ضریب GI کمى دارد (شــاخص گلیسمى 42). 
این بدان معناست که اگر به مقدار متعادل خورده 

شوند، براى مبتالیان به دیابت بى خطر هستند.
براى پاسخ به این مسئله، باید بار گلیسمى مواد 
غذایى (GL) را در نظر بگیریم. بار گلیسمى هنگام 
محاســبه اثرات آن بر قند خــون، «اندازه وعده 
غذایى» آن ماده غذایى خاص را در نظر مى گیرد.

براى تعیین بار گلیسمى یک ماده غذایى ، GI آن 
را در مقدار کربوهیدرات موجود در آن ضرب کرده 
و آن را بر 100 تقســیم مى کنیم. بنابراین، دو تا 
سه عدد خرما خشــک (48 گرم) حاوى 36 گرم 
کربوهیدرات اســت و امتیاز بار گلیسمى آن 17 

مى شود که یک GL متوسط است.
مهم ترین نکته در رژیم غذایى دیابت، کنترل قند 
خون و پیشگیرى از نوسان آن در طول روز است. 
چنانچه رژیم غذایى زیــر نظر متخصص تغذیه 
تدوین شــده و مقادیر کربوهیدرات آن بر حسب 
بیمارى و داروهاى مصرفى محاسبه شده باشد، 
مصرف خرما به مقدار توصیه شــده در رژیم، نه 
تنها ضررى ندارد؛ بلکه با توجه به خواص بى نظیر 

خرما مى تواند مفید و موثر نیز باشد.

بدمزه بودن و تلخى دهان 
اول صبح را جدى بگیرید

گامى ساده براى 
حفظ سالمت 

دندان ها 

دیابتى ها مى توانند خرما بخورند؟

تحقیقات قبلى، کمبود ویتامین D را با خطر بیشتر ابتالء به کووید 19 و 
تجربه ابتالء به نوع شدیدتر بیمارى، به ویژه در میان افراد سیاه پوست و 

اسپانیایى تبار، مرتبط دانسته است.
ویتامین D نقش هاى مختلفى را در بدن ایفا مى کند نظیر تنظیم سطح 
کلسیم، حفظ سالمت استخوان ها و دندان ها و حمایت از سیستم ایمنى 

بدن.
عالوه بر دریافت ویتامین D از منابع غذایى، بدن مى تواند از طریق قرار 
گرفتن در معرض نور خورشید، در پوست این ویتامین را ایجاد کند. با این 
حال، براى افراد با پوست تیره و کسانى که در معرض نور آفتاب نیستند 
دشوار است که بتوانند ســطح کافى ویتامین را به خصوص در ماه هاى 

زمستان حفظ کنند.
شواهد جمع آورى شده نشــان مى دهد افرادى که داراى کمبود سطح 
ویتامین D هســتند احتمال آزمایش کروناویروس شــأن مثبت است. 
همچنین ممکن است به احتمال زیاد به نوع شدید بیمارى مبتال شوند. 
آزمایشات بالینى نشان داده است که مکمل هاى ویتامین D مى توانند از 
افراد در برابر سایر عفونت هاى تنفسى ناشى از ویروس ها محافظت کنند.

دکتر «دیوید ملتزر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «نتایج 
جدید حاکى از آن است که داشتن ویتامین D باالتر از حد کافى با کاهش 
خطر مثبت شــدن آزمایش کروناویروس، حداقل در افراد سیاهپوست، 

همراه است.»
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 D میزان باالى ویتامین
از افراد در مقابل کرونا محافظت مى کند

آبلیمو خواص شگفت انگیزى براى سالمت دارد اما مصرف 
بیش از حد آن مى تواند موجب عوارض جانبى خطرناکى براى 

سالمت افراد شود.
برخى از کارشناسان آب لیمو را به عنوان یک نوشیدنى سرشار 
از فواید مانند جلوگیرى از کمبود آب بدن، کمک به هضم غذا 
و حمایت از کاهش وزن معرفى مى کنند. اما مانند بسیارى از 
مواد غذائى که سرشار از فایده هستند، مضراتى هم دارند. این 
مضرات هنگام نوشیدن مقدار زیاد آب لیمو نیز مى تواند حادث 

شود در این گزارش به برخى از این مضرات اشاره مى شود:
به گفته انجمن دندانپزشکان آمریکا، از آنجا که لیمو ها بسیار 
اسیدى هســتند، تماس مکرر دندان ها با مقدار زیادى از آن 

مى تواند میناى دندان را از بین ببرد.
براى جلوگیرى از این مشکل، سعى کنید آب لیمو را از طریق 
نى بنوشید تا از قرار گرفتن دندان ها در معرض مستقیم اسید 
دندان هــا جلوگیرى کنیــد. همچنین باید از مســواك زدن 
بالفاصله پس از مصرف آب لیمو و نوشیدن مقدار زیادى آب 

ساده همراه آن خوددارى کنید.
اگرچه استفاده از آب لیمو غالبا براى سالمت روده بسیار مفید 

است، اما زیاده روى در مصرف آن مى تواند بیمارى هاى شایع 
مانند بیمارى رفالکس معده و رفالکس اسیدى را تشدید کند. 
رفالکس ها از غذا هاى اسیدى مانند لیمو ناشى شده و مى توانند 

باعث سوزش معده، حالت تهوع و استفراغ شود.
هیچ چیز بدتر از بیدار شدن از خواب با التهاب دردناك ناشى از 
زخم تازه ایجاد شده نیست. به گفته انجمن دندانپزشکان آمریکا 
بیشتر این زخم ها و تاول ها ظرف یک یا دو هفته به خودى خود 
از بین مى روند، اما نوشیدن بیش از حد آب لیمو ممکن است 

این زخم ها را تشدید کند.
عالوه بر این، اگر مرکبات زیاد مصرف کنید، ممکن است این 
کار شــما علت اصلى ایجاد زخم ها و تاول ها باشد. همچنین 
ممکن است میان مصرف مرکبات و میگرن ارتباط وجود داشته 
باشد. اگرچه هیچ ارتباط اثبات شده اى وجود ندارد، اما برخى 
مطالعات طى سال هاى گذشته ارتباط بین میگرن و مرکبات 

را محتمل دانسته اند.
این ارتباط ممکن است به این دلیل باشد که لیمو ها در مقایسه 
با میوه هاى دیگر حاوى درصد بیشترى تیرامین هستند که یک 

مونوآمین طبیعى است و غالباً با سردرد همراه است.
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اگر مرکبات زیاد مصرف کنید، ممکناست این بر این، عالوه
کار شــما علت اصلى ایجاد زخم ها و تاول ها باشد. همچنین 
ممکن است میان مصرف مرکبات و میگرن ارتباط وجود داشته 
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مونوآمین طبیعى است و غالباً با سردرد همراه است.

بیش از حد 
آبلیمو 

مصرف نکنید

درست است که شــما از دو ماسک براى 
پوشش دهان و بینى خود استفاده مى کنید 
اما اگر روش صحیح آن را بکار نگیرید، خطر 

ابتالى شما به کرونا دوبرابر مى شود.
همزمان با انتشار نوع جدید و جهش یافته 
کرونا، مسئولین بهداشتى توصیه مى کنند 
محافظت ماســکى خود را تقویت کرده و 
افزایش دهیم. استفاده از دو ماسک به طور 
همزمان، یکى از ساده ترین کارهایى است 
که توصیه شده است. اما این ماسک گذارى 
مضاعف بایدها و نبایدهایى دارد تا بتوان به 

تاثیر بیشتر آن اطمینان کرد.
دو ماسک زدن مى تواند با بستن شکاف هاى 
اطراف لبه ها، متناسب بودن ماسک با صورت 
را بهبود بخشد و چندین الیه محافظت در 
برابر ورود و یا بیــرون آمدن قطرات ایجاد 

نماید.
استفاده از دو ماسک جراحى یکبار مصرف 
با هم توصیه نمى شــود. ماســک جراحى 
استاندارد ماســکى مستطیل شکل به رنگ 
سبز یا آبى است که از مواد کاغذمانند ساخته 
شده است. در حالى که ماسک هاى جراحى 
فیلترهاى خوبى در برابر قطرات ویروسى 
محسوب مى شــوند، اما به خوبى سرتاسر 
بینى و دهان را نمى پوشــانند و در طرفین 
صورت، شکاف ایجاد مى کنند که همین امر، 
باعث کاهش کارایى آنها مى شود. پوشیدن 
همزمان دو ماسک جراحى مشکل مسرى تر 

بودن ویروس را حل نمى کند.
استفاده از ماسک پارچه اى بر روى ماسک 
جراحى به بسته شدن منافذ اطراف صورت 
شده و ایمنى بهترى در برابر بیمارى ایجاد 
 N95 میکند. الزم اســت بدانید که ماسک
ماسکى طالیى با استاندارد پزشکى است 
اما کمیاب بوده و تعداد زیادى از آنها تقلبى 
است. اگر به نوع اصل آن دسترسى دارید 
مى توانید تا 95 درصــد از ابتال به ویروس 
ایمن شوید و نیازى به اســتفاده دوگانه از 

ماسک دیگرى نیست.
سوال دیگرى که مطرح مى شود این است که 
وقتى از دو ماسک استفاده مى کنیم، آیا الزم 
است ماسک جراحى خود را از پشت گوش 
گره بزنیم؟ بهترین روش براى اســتفاده 
دوگانه از ماسک، استفاده از ماسک جراحى 
به عنوان الیه اول و پوشــاندن روى آن با 
ماسک پارچه اى است. سفت کردن ماسک 
جراحى مورد نیاز نیســت ، اما اگر در مکان 
پرازدحام و خطرناکى هســتید، گره زدن 
حلقه هاى گوش و جمع شــدن ماسک در 
گوشــه هاى صورت مى تواند تا 20 درصد 

کارایى فیلتر آن را بهبود بخشد.

فریب 2 ماسکه بودن 
بهار نارنج، شــکوفه درخت نارنج اســت که خود را نخورید

در عطرســازى و ســاختن اســانس، انــواع 
نوشــیدنى هاى فصلى و عرقیات و… کاربرد 
بسیار دارد. شکوفه درخت نارنج در فصل بهار 
درخت را زینت داده و در پاییز و زمستان، جاى 

خود را به میوه نارنج مى دهد.
دکتر ســعید توکلى، سرپرســت مرکز آنالیز و 
فرآورى گیاهان دارویــى و عضو هیات علمى 
پژوهشکده گیاهان دارویى در خصوص خواص 
بهار نارنج اظهار کرد: این گیاه منبع بسیار خوبى 
از مواد مغذى و مواد معدنى ضرورى است که 

براى بدن بسیار مفید هستند.
توکلى عنوان کرد: افزودن بهار نارنج در چاى موجب کمک 
به هضم غذا شــده و ناراحتى هاى معده را کاهش مى دهد. 
همچنین بهار نارنج داراى آنتى اکسیدان هاى بسیارى است 
که از بدن در مقابل رادیکال هــاى آزاد محافظت کرده و در 
نتیجه موجب کاهش خطر ابتالى فرد به بیمارى هاى جدى 

و مزمن مى شود.

وى دیگر خــواص این گیاه را خاصیت ضد ســرطانى، ضد 
آلرژى، مدر، ضد التهابى بودن و تقویت کننده سیستم ایمنى 
بدن دانست و گفت: بهار نارنج موجب تنظیم سطح فشار خون 

از طریق افزایش گردش خون در رگ ها مى شود.
سرپرست مرکز آنالیز و فرآورى گیاهان دارویى اظهار کرد: 
آب بهار نارنج باعث بســته شــدن منافذ پوست مى گردد و 
بخور بهار نارنج، پوست چهره را باز مى کند. همچنین براى 

رفع سرگیجه و بهبود سرماخوردگى، بوییدن 
بهارنارنج و دم کرده آن براى رفع سکســکه 

به کار مى رود.
عضو هیأت علمى پژوهشکده گیاهان دارویى 
خاطر نشان کرد: اســتفاده زیاد از عصاره بهار 
نارنج ســبب باال رفتن فشــار خون و افزایش 
ضربان قلب مى شــود و افراد دچــار بیمارى 
قلبى باید از اســتفاده بیش از حــد آن پرهیز 
کنند. همچنین بهار نارنــج در دوران باردارى 
و شیردهى بایســتى با احتیاط مصرف شود. 
زیاده روى در خوردن عرق بهــار نارنج و زیاد 
بوئیدن بهار نارنج سبب بى خوابى مى شود، از 
این خاصیت مى توان در مواقع نیاز به نخوابیدن استفاده کرد.

توکلى تصریح کرد: براى جلوگیرى از آسیب دیدن لباس ها 
توسط حشــرات، به جاى اســتفاده از نفتالین که بد بوست 
مى توان از پوست و شکوفه هاى خشک نارنج استفاده کرد. اثر 
بهار نارنج در ظرف مسى تا هفت سال و در ظرف شیشه اى تا 

یک سال باقى مى ماند.

خواص بى نظیر بهار نارنج براى بدن انسان
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یک تسهیلگر و مدرس دوره هاى کارآفرینى اجتماعى با 
تشریح روش هاى  بهبود مشاهده گرى، دانش آموزان را با 

مسئله بینى، مسئله یابى و حل مسئله آشنا کرد.
خانه جوان وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشــى شــهردارى اصفهان در دومین وبینار «هفت 
سکوى ردپا» که با همکارى اداره کل آموزش و پرورش 
استان ویژه دانش آموزان هنرســتانى در حال برگزارى 
است به سراغ موضوع «مســئله یابى، مشاهده گرى و 

مسئله بینى» رفت.
ابراهیم زرگران، تســهیلگر، منتور و مدرس دوره هاى 
کارآفرینى اجتماعى در دانشــگاه و مراکــز کارآفرینى 
اصفهــان در ایــن وبینار با اشــاره به طــرح موضوع 
«خودشناســى» اظهار داشت: خودشناســى مى تواند 
مســیرهایى که احتمال موفقیت تیپ شخصیتى شما 
در آنها بیشتر است را نمایان کند و همچنین به شخص 
کمک مى کند بتواند از میان مسیرهاى فراوان در طول 

زندگى مسیر بهتر براى خود را انتخاب کند.
وى با بیان اینکه خودشناسى در مسئله یابى موثر است 
افزود: اگر تیپ شخصیتى فردى اجتماعى نبوده و درباره 
مسائل اجتماعى دغدغه مند نباشد و اگر بخواهد معضلى 
اجتماعى را حل کند باید انگیزه جانبى دیگرى نیز براى 
خود بتراشــد تا بتواند خود را در آن مســیر نگه دارد، لذا 
خودشناســى به ما کمک مى کند بدانیم که روى کدام 
مســائل تمرکز کرده و از کنار کدام مســائل به راحتى 

عبور کنیم.
این مدرس دوره هاى کارآفرینى اجتماعى با بیان اینکه 
لزومًا مشــاهده با دیدن یکسان نیســت، درباره هشت 
روش  بهبود مشاهده گرى گفت: ابتدا باید موضوع مورد 
مشاهده را بشناسید. در طول روز نمى توانید انتخاب کنید 
چه چیزهایى را ببینید اما مى توانید نسبت به چیزهایى که 

مى بینید شناخت کسب کنید تا مشاهده گر شوید. براى 
مثال زمانى که به ســفر مى روید اگر پیش از سفر درباره 
شهر مقصد مطالعه کنید نوع نگاه و مشاهده شما با سفر 

بدون تحقیق تفاوت دارد. 
زرگران ادامــه داد: نمى توانید درباره هــر چیزى که در 
طول روز مى بینید مطالعه و تحقیق کنید، بنابراین باید 
با خودشناســى موارد موردعالقه خود را بشناسید و تنها 
درباره همان موارد به مطالعه، یادگیرى و شناخت بپردازید 

تا در نهایت مشاهده بهترى از آن موضوع داشته باشید.
وى تصریح کرد: همــواره با عجله از کنار بســیارى از 
چیزهایى که مى بینید مى گذریــد پس در دومین روش 
بهبود مشاهده گرى، باید سرعت تان را کم کنید و دنیاى 
بیرون را ببینید. زمانى که این کار را انجام دهید مى توانید 
خودخورى ها و سرزنش هاى درونى خود را کاهش دهید 
و چون درگیر موضوعى بیرونى مى شــوید دیگر به این 

خودخورى ها پر و بال نخواهید داد. در ســومین روش 
بهبود مشاهده گرى نیز باید تجربه هاى تازه کسب کنید 

و چیزهاى جدید را امتحان کنید.
به گفته مدرس وبینار هفت سکوى ردپا، راه دیگر براى 
بهبود مشاهده گرى این است که چیزهایى که تمرکزتان 
را بهم مى ریزد و حواستان را پرت مى کند را حذف کنید ؛ 
مثال حضور بیش از اندازه در فضاى مجازى یا پرداختن 

به افکار مزاحم.
زرگران بازى کردن را پنجمین راه بهبود مشاهده گرى 
دانســت و تصریح کرد: بازى یک ورزش فکرى خوب 
است که تمرکز را باال نگه مى دارد؛ پس باید به بازى هاى 
معماگونه بیشــتر بپردازیم تا ذهن مان همواره در حال 
نرمش کردن باشــد و یک ذهن آماده، قواى استدالل 

بهترى دارد و مى تواند سریع تر مسئله بینى کند.
وى با بیان اینکه خیلى اوقات پناه بردن به فضاى مجازى 

و اینســتاگرام نوعى فرار از موقعیت است، افزود: چون 
دوست نداریم به مسئله خود فکر کنیم و راه حلى براى آن 
نداریم براى فرار از آن به فضاى مجازى و سرگرمى هاى 
زرد پناه مى بریم لذا در رویداد "ردپا" تالش داریم بگوییم 
چگونه باید مسائل خود را حل کنیم. بنابراین اگر خودمان 
را عادت دهیم به چیزى پناه ببریم که مسیرى را برایمان 

باز کند بسیار بهتر است.
این مدرس دوره هاى کارآفرینى اجتماعى ششمین راه 
بهبود مشاهده گرى را نوشتن دانست و اظهار داشت: یک 
دفترچه خاطرات داشته باشید و بنویسید. نوشتن تمرکز 
شما را درباره یک مســئله افزایش مى دهد. زمانى که 
مى نویسید به جوانب یک امر بیشتر فکر مى کنید و دیدن 
را به مشــاهده تبدیل مى کنید. همچنین نوشتن باعث 
مى شود کالم شما پیرایش شود و از زوائد بپرهیزید. پس 
از مدتى در کنار دفترچه خاطرات یک دفتر نقاشــى هم 

داشته باشید و ذهنیات خود را روى کاغذ بیاورید.
زرگران ادامه داد: هفتمین راه بهبود مشاهده گرى براى 
مسئله بینى، آزمودن حافظه و تقویت حافظه است. براى 
تقویت حافظه کوتاه مدت به تکــرار بازى هاى فکرى 
ساده بپردازید و براى آزمودن و تقویت حافظه بلندمدت 
هم مى توانید یک خاطره از سال هاى دور را به یاد آورده 

و تالش کنید آن را با جزئیات بنویسید.
وى با بیان اینکه هشتمین راه براى بهبود مشاهده گرى 
این است که مهارت تفکر انتقادى خود را توسعه ببخشید، 
گفت: البته تفکر انتقادى به معناى غر زدن مدام نیست 
بلکه مى توانید به این فکر کنید که اگر جاى سازنده یک 
وسیله بودید آن را چطور مى  ساختید یا چه تغییرى در آن 
ایجاد مى کردید. همچنین باید فرد انتقادپذیرى باشــید 
چون اگر این ویژگى را نداشته باشید، در طول زمان آدم ها 

کمتر با شما حرف مى زنند و کمتر یاد مى گیرید.

به همت خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در وبینار «هفت سکوى ردپا» مطرح شد

رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان از برگزارى ارائه  8   روش  بهبود مشاهده گرى براى نوجوانان  
همایش ملى «کانون هاى وکالى دادگسترى سراسر 
کشور» در اصفهان و به میزبانى کانون اصفهان خبر 

داد.
لیال رئیســى عصر یک شــنبه پس از پایان جلســه 
هیئت مدیره این کانون اظهار داشــت: همایش ملى 
«کانون هاى وکالى دادگسترى سراسر کشور» پس از 
ماه مبارك رمضان و در اواخر اردیبهشت ماه سال جارى 
در اصفهان و به میزبانى کانون وکالى دادگســترى 

اصفهان برگزار خواهد شد.
وى افزود: ایــن همایــش طــى دو روز و با حضور 
هیئت رئیســه محترم اتحادیه سراسرى کانون هاى 
وکالى دادگسترى(اســکودا) و نیــز هیئــت مدیره 
کانون هاى وکالى دادگسترى سراسر کشور در محل 
هتل عباسى اصفهان و با رعایت کلیه پروتکل هاى 

بهداشتى ابالغى از سوى ســتاد ملى مقابله با کرونا 
برگزار خواهد شد.

وى تصریــح کــرد: در این همایــش، موضوعات و 
محورهاى کالن و اساســى نهاد وکالــت به بحث و 
تبادل نظر حاضرین گذاشته خواهد شد و راهکارهاى 
الزم براى مدیریت بحران هاى فراروى کانون هاى 

وکالى دادگسترى نیز بررسى خواهد شد.
رئیس کانون وکالى دادگســترى اصفهان با اشاره 
به چرخشــى بودن روال میزبانى ایــن همایش در 
استان هاى مختلف اظهار داشت: مطابق تصمیمات 
و هماهنگى هاى قبلى، قــرار بود میزبانى اصفهان از 
همایش ملى «کانون هاى وکالى دادگسترى سراسر 
کشور» در سال گذشته صورت پذیرد، اما متاسفانه به 
دلیل مواجهه عمومى با ویروس کرونا، برگزارى این 

همایش در اصفهان، تا سال جارى به تاخیر افتاد.

از ابتداى شــروع به کار مراکز نیکوکارى تا پایان 
سال گذشته، 421 مرکز نیکوکارى مشغول فعالیت 
و جذب کمک هاى مردمــى و کمک به نیازمندان 

هستند.
مدیــرکل کمیته امــداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهــان، اظهار داشــت: هدف از ایجــاد مراکز 
نیکوکارى حفظ مسئولیت اجتماعى، تقویت روحیه 
انفاق و نوع دوستى میان مردم بوده است که به لطف 
خدا از ابتداى شروع به کار تا پایان سال گذشته، 421 
مرکز نیکوکارى مشغول فعالیت و جذب کمک هاى 

مردمى و کمک به نیازمندان هستند.
کریم زارع  گفت: این مراکز در سال 1399 توانسته اند با 
حمایت خیرین نیکوکار مبلغ 210 میلیارد تومان کمک 

جذب و میان نیازمندان توزیع نمایند.

زارع تاکید کرد: مراکز نیکوکارى خاص افراد مددجو 
تحت حمایت کمیته امداد نمى باشد و افراد نیازمند 
که در محالت مربوطه شناسایى شده اند نیز تحت 

حمایت قرار مى گیرند.
وى با اشــاره به آنکه نیمى از مراکز نیکوکارى به 
صورت تخصصى فعالیت مى کنند، بیان داشت: در 
چشم انداز ســال جارى برنامه ریزى شده است که 
مراکز نیکوکارى تخصصى در حوزه هاى اشتغال، 
مســکن، درمان و فرهنگى ایجــاد و درخصوص 
برون ســپارى فعالیت هاى امداد بــه آنها تمرکز 

کنیم.
زارع همچنین در خصوص افزایــش تعداد مراکز 
نیکوکارى افزود: در برنامه سال جارى شروع به کار 

200 مرکز جدید پیش بینى شده است.

در تعطیالت نوروزى سال جارى از 29 اسفند ماه 1399 
تا 13 فروردین 1400 که با شــرایط شــیوع ویروس 
کرونا همزمان بــود، بیش از 293 میلیــون لیتر انواع 
فرآورده هاى نفتى مورد نیاز هموطنان از طریق خطوط 
لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه 

اصفهان رسید و به مبادى مصرف ارسال شد.
سیاوش اورنگى مدیر منطقه در این باره گفت: از ابتداى 
آغاز تعطیالت نــوروزى 293 میلیون و 375 هزار لیتر 
انواع فرآورده هاى نفتى شامل: بنزین یورو، نفت گاز و 
نفت سفید از طریق خطوط لوله منطقه اصفهان رسید و 

به مبادى مصرف ارسال شد.
اورنگى بیان کــرد: در ایام نــوروز 1400 بیش از 84 
میلیون لیتر بنزین یورو و بیش از 198میلیون لیتر نفت 
گاز تولیدى پاالیشــگاه اصفهان جهت تأمین سوخت 
مورد نیاز پایتخت و مرکز کشور به طرف تهران و نائین 

ارسال شد.
وى افزود: همچنین در طول مدت یاد شــده به منظور 
تامین خوراك مورد نیاز پاالیشگاه اصفهان و بخشى از 
خوراك پاالیشگاه هاى تهران و تبریز از طریق خطوط 
لوله 30 اینچ مارون بــه اصفهان و 24 اینچ اصفهان به 

تهران بیش از یک میلیارد و 213 میلیون لیتر نفت خام 
رسید و ارسال شد.

مدیر منطقــه اصفهان کارکنان شــرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران را ســربازان خــط مقدم انتقال 
انرژى کشور دانست و بیان کرد: در ایام عید نوروز که 
بخش قابل مالحظه اى از مــردم و کارکنان دولت در 
ســفرهاى نوروزى یا قرنطینه خانگى بودند، کارکنان 
پرتالش بخش هاى مختلف عملیاتى، فنى، پشتیبانى 
و حراست با خدمات شبانه روزى خود در مراکز انتقال 
نفت و پایش مستمر مسیر خط لوله صعب العبور انتقال 
نفت خام مارون تا اصفهان و خطوط لوله فرآورده هاى 
نفتى، نقش بسزایى در خدمت رسانى به هموطنان ایفا

 نمودند.
گفتنى است؛ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه اصفهان با 1100 کیلومتــر خطوط لوله انتقال 
نفت خام و فرآورده هاى نفتى، هشت مرکز انتقال نفت، 
دو تاسیسات انتهایى و 31 ایستگاه مخابرات صنعتى در 
گستره استان هاى خوزستان، چهار محال و بختیارى و 
اصفهان، یکى از مناطق استراتژیک شرکت خطوط لوله 

و مخابرات نفت ایران محسوب مى شود.

براى کنترل کوچ عشایر به شهرســتان فریدونشهر در 
استان اصفهان شش پاسگاه کنترل کوچ در شش ورودى 

اصلى به این شهرستان تدارك دیده شده است.
مختار اسفندیارى، مدیرکل امور عشایرى استان در جلسه 
شوراى عشایرى شهرستان فریدونشهر گفت: عشایر تا 
قبل از فرا رسیدن خرداد اجازه ورود به مراتع شهرستان 

را ندارند.
رضا صفــرى فرماندار شهرســتان فریدونشــهر نیز با 
بیان اینکه قبل از ورود عشــایر و آغاز کوچ عشایر 400 

کیلومتر از ایل راه هاى شهرســتان تیغ زنى و بازسازى 
مى شود گفت:براى غربالگرى عشــایر از نظر ابتال به 
کرونا گروه هاى شبکه بهداشــت؛ هالل احمر و بسیج 
و سپاه در فصل کوچ عشایر در ورودى هاى شهرستان 

مستقر مى شوند.
ساالنه با آغاز فصل کوچ عشــایر، بیش از 3000 خانوار 
عشــایرى با بیش از 240 هزارراس دام به شهرســتان 
فریدونشهر کوچ مى کنند و در 180 هزار هکتار ازمراتع 

طبیعى و اراضى ملى مستقر مى شوند.

مدیر نیروگاه گازى هسا از اتمام تعمیرات اساسى واحد 
شماره دو نیروگاه گازى هســا توسط متخصصان این 

نیروگاه خبر داد.
على نقدى پور با اشاره به پایان یافتن تعمیرات اساسى 
واحد دو نیروگاه گازى هســا  گفت: بــا اتمام اورهال 
این واحــد و هماهنگى هــاى الزم با دیســپاچینگ 
منطقه اصفهان، واحد یاد شــده اســتارت و ســپس 
به علــت عدم نیاز شــبکه از مــدار خــارج گردید، تا 

در صورت لزوم و نیاز شــبکه، این واحــد نیروگاهى 
آمادگى الزم جهت در ســرویس قرار گرفتن داشــته 

باشد.
وى ادامه داد: در مدت زمان تعمیرات این واحد اقدامات 

انجام شده است.
گفتنى است نیروگاه گازى هســا که در شمال منطقه 
اصفهان واقع شده، زیر مجموعه شرکت مدیریت تولید 

برق اصفهان است.

 بنابراعــالم روابــط عمومى کارخانــه ذوب آهن 
اصفهــان، در 12 ماهــه ســال مالــى منتهى به 
30 اســفند 99 فروش محصوالت ایــن کارخانه 
درمقایسه با ســال قبل از آن 84 درصد بیشتر شده

 است.
در این مــدت از فروش محصــوالت فوالدى این 
کارخانه عظیم 200 میلیــارد و 388 میلیون و 892 

هزار ریال درآمد حاصل شده است.
همچنین فــروش ذوب مادر صنعــت فوالد ایران 

در اســفند ماه 1399 نیز با افزایش 116 درصدى 
در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل از آن به 24 
میلیــارد و 634 میلیون و 659 هزار ریال رســیده 

است.
از مجموع فروش ذوب در 12 ماهه سال قبل 116 
میلیارد و 720 میلیــون و 653 هزار ریال مربوط به 
فروش داخلى و 83 میلیــارد و 668 میلیون و 239 
هزار ریال هم مربوط بــه درآمد حاصل از صادرات 

محصوالت ذوب آهن اصفهان است.

به مناسبت اعیاد شعبانیه و نوروز و در راستاى عمل 
به مسئولیت اجتماعى  شرکت فوالدمبارکه، با حضور 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شوراى 
اسالمى، نماینده مدیر عامل فوالد مبارکه و جانشین 
فرمانده سپاه شهرســتان مبارکه، تعداد 500 بسته 
معیشــتى در بین نیازمندان و قشر آسیب پذیر شهر 

مجلسى توزیع شد.
هادى نباتى نژاد، مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه 
در این زمینه گفت: در جریان برگزارى جلسات کارى 
خوبى که با مسئولین شهرستان مبارکه داشتیم توجه 
بیشــتر به افراد نیازمند منطقه و به ویژه افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینى (ره) و بهزیستى 
و همچنین نیازمندان ســاکن شــهر مجلســى در 

اولویت قرار گرفت به همین منظور با نظر مســاعد 
مدیرعامل شــرکت، بودجه مورد نیاز تامین شــد و 
پس از اقدامات الزم براى خرید، اقالم مورد نظر، با 
همکارى مسئولین مربوطه و حوزه مقاومت بسیج 
شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه بین نیازمندان 

توزیع شد.
هادى نباتى نژاد ارزش این تعداد بســته حمایتى را 
200 میلیون تومان اعالم کــرد و گفت: همچنان 
که این اقدام، اولین گام شــرکت در این راستا نبوده 
است، به یقین آخرین اقدام نیز نخواهد بود و مدیریت 
شرکت همچنان در راســتاى توسعه متوازن در این 
خصوص برنامه ریــزى و اقدامات شایســته ترى 

خواهد داشت.

اصفهان، میزبان 
همایش کانون هاى وکالى دادگسترى کشور

فعالیت 421 مرکز نیکوکارى 
در استان اصفهان

ارسال 293 میلیون لیتر فرآورده نفتى 
در ایام نوروز  

تدارك 6 پاسگاه کنترل کوچ در 6 ورودى اصلى 
به فریدونشهر

اتمام تعمیرات اساسى واحد 2 نیروگاه گازى هسا 

افزایش 84 درصدى فروش محصوالت 
کارخانه ذوب آهن

اهداى 500 بسته معیشتى در شهر مجلسى 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
دردهه اخیر با وجود اینکه شرکت آبفا بعضا با تنگناهاى 
مالى و محدودیت منابع آبى مواجه بوده اما به واسطه 
برخوردارى از نیروى انســانى متعهــد و متخصص 
توانست بر مشــکالت غلبه کرده و خدمات پایدار به 

مشترکین ارائه دهد.
هاشــم امینى در آیین نکوداشت مدیران بازنشسته و 
معرفى مدیران جدید شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیــان اینکه دردهه اخیر شــرکت آبفا در 
بسیارى از زمینه ها  به رشد و شکوفایى قابل توجهى 
دســت یافته، اظهار داشــت: فعاالن صنعت آبفا در 
اصفهان بى وقفه درصــدد ارتقاى کیفیت خدمات به 
مردم در سطح استان هستند به طورى که شعار سال 
1400 از سوى شرکت آبفا استان اصفهان حفظ ارزش 
آب، ارتقاى دانش ســازمانى، خدمات نوین و پایدار 

نامگذارى شد.
 مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با اشاره به 

عدم بارندگى هاى کافى در ســال آبى جارى گفت: 
بارندگى ها در بسیارى از حوضه هاى آبریز کشور کمتر 
از حد نرمال بوده است، براین اساس بدنه مدیریت جدید 

شرکت باید با تالش شبانه روزى و به کارگیرى دانش و 
تخصص الزم درصدد تامین  آب شرب پایدار  مردم در 

شهرها و روستاهاى استان باشند.

در این برنامه محمدرضا جواهرى به عنوان سرپرست 
طرح بازسازى شبکه فاضالب شهر اصفهان، مهرداد 
خورسندى به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومى و 
آموزش همگانى، حسین اکبریان به عنوان سرپرست 
دفتر امورقراردادها ، مجتبى اورنگى به عنوان سرپرست 
دفتر بهره بردارى و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و 
خطوط انتقال آب،  محسن سلمانى به عنوان سرپرست 
دفتر حسابرسى و نظارت مالى، عباس عباسى خاك به 
عنوان سرپرست مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان، روح 
ا... سعیدى به عنوان سرپرســت دفترسامانه خدمات 
غیرحضورى، محمدحسین مسلمى به عنوان سرپرست 
امور مالى و حسن گلى به عنوان سرپرست دفتر برنامه 
ریزى و بودجه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

معرفى شدند. 
همچنین به پاس 30 سال خدمت بى وقفه از محسن 
بیشه، سید اکبر بنى طبا و احمد پورمحمد باقر تجلیل 

به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد

غلبه آبفا بر مشکالت با نیروى انسانى متعهد و متخصص


