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در ماه رمضان چگونه مى توان آب مورد نیاز بدن را تأمین کرد؟نان در اصفهان گران نشده استشهره سلطانى: ریسک کرونا را به جان مى خریمبا گل طارمى خیال مى بافیم! آخرین وضعیت مصدومان ذوب آهن سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عالئم بیمارى را 
در گوگل 

جستجو نکنید!

ساالنه نیم درصد اصفهان بیابان مى شود
3

3
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سفره افطار
 3 برابر گران شد

افراد عالمت دار کرونا 
به کجا مراجعه کنند؟

تعطیلى 150 واحد پیتزا 
و ساندویچ فروشى 

در یکسال رشد 102 درصدى 5
قیمت خانه 

در شهر اصفهان 

براى بسیارى از ما اتفاق افتاده است که اقدام به جستجوى 
عالئم یک بیمارى در موتور جستجوگر گوگل کرده ایم. با 

پیشرفت علم و افزایش ضریب نفوذ اینترنت، افراد بسیار 
زیادى پیش از مراجعه به پزشک تالش مى کنند  بیمارى 

خود را از طریق جستجو در گوگل تشخیص...

رئیس گروه آمارهاى ثبتى ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزى اســتان اصفهان با بیــان اینکه در 
فصل بهار 99 میانگین قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیر بناى واحد مسکونى معامله شده از 
طریق بنگاه هاى معامالت ملکى شهر اصفهان، 
هفت میلیون و 200 هزار ریــال بود، افزود: این 
رقم نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال 98 

به ترتیب 6/2 و 102/2 درصد افزایش دارد.
قریشــى همچنین با اشــاره به اینکه معامالت 
مســکن در فصل بهار 1399 نســبت به فصل 
مشابه ســال قبل آن به غیر از منطقه 7 در دیگر 

4مناطق شهرى...

موج سنگین تر کرونا موج سنگین تر کرونا 
در راه اصفهان استدر راه اصفهان است

دانشگاه علوم پزشکى: دانشگاه علوم پزشکى: 
در در 22 هفته گذشته سیر غیرعادى کرونا  هفته گذشته سیر غیرعادى کرونا 

را در استان تجربه کرده ایم و آمار را در استان تجربه کرده ایم و آمار 
بسترى ها بسترى ها 55 برابر شده است برابر شده است

3

3 میلیون و 200 هزار هکتار از اراضى استان بیابانى است که یک میلیون و 500 هزار هکتار آن کانون بحران است

6 ماه رژیم غذایى سخت 
براى بازى در یک نقش

آن تیم سپاهان بدون شک قهرمان مى شد 
مرور هادى عقیلى بر افتخاراتى که در آسیا از دست رفت

تیم سپاهان در چندســال اخیر یکبار، تیم ذوب آهن هم یکبار و پرسپولیس هم 
دوبار به فینال آسیا رفتند. من تمام این فینال ها را به خوبى یادم است. اگر به 
لیست بازیکنان سپاهان در آن زمان نگاه کنید ما خیلى خیلى فراتر از انتظار 
ظاهر شــدیم و به فینال رفتیم ولى در فینال اسمش را هرچه مى خواهید 

بگذارید ما کامالً...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بیمارستان هاى
 اصفهان 

سرریز مبتالیان کرونا 
شد

حمایت فوالد مبارکه از ساخت اولین دهکده المپیک
8
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5

سردار آزمون؛ سردار آزمون؛ 
بهترین بازیکن زنیت بهترین بازیکن زنیت 

مقابل سوچىمقابل سوچى

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 99/11/06 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد تعداد 10 قطعه زمین مســکونى واقع در سطح شهر شاهین شهر را با قیمت 

کارشناسى از طریق آگهى مزایده بصورت نقد به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1400/02/18 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.

آگهى تجدید مزایده عمومى
 (نوبت سوم)

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهراحمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

م.الف:1122905
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مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان گفت: درمانگاه ها 
موظف اند در ساعات مقرر شده به تمامى بیمه شدگان در دو 
دسته بیماران کرونایى و مشکوك که خط بیمارى هاى حاد 

تنفسى نام گرفته است، سرویس دهى داشته باشند.
على اعتصام پور با اشــاره به تمهیدات اندیشــیده شده با 
دانشگاه هاى علوم پزشکى اظهار داشت: بیمارستان غرضى 
بیشتر براى پذیرش بیماران مشکوك به کرونا و بیمارستان 
شــریعتى براى خدمت رســانى به بیمــاران غیرکرونایى 
اختصاص یافته است. در شهرســتان نجف آباد، به بیماران 
غیرکرونایى در بیمارستان فاطمه الزهرا(س) ارائه خدمت 
مى شود و بیمارســتان منتظرى براى بیماران مشکوك به 

کرونا در نظر گرفته شده است.
وى در مــورد دلیل تفکیک مراجعات بیمــاران کرونایى و 
غیرکرونایى افزود: گاهى مجبور به مارك زدن و اختصاص 
یافتن بیمارستان مى شویم؛ بخش هاى خاصى از درمانگاه ها 
و بیمارســتان ها به بیماران کرونایى و ســایر بخش ها به 
دیگر بیماران ارائه خدمت مى کند. اگر این تفکیک صورت 
نگیرد، بیماران در حوزه فشــار خون، دیابت و سایر بیمارها 

ممکن اســت از مراجعه به پلى کلینیک ها واهمه داشــته 
باشند و همچنین با دیگر مشــکالت و بیمارى ها در جامعه 
مواجه شــویم. وى تصریح کرد: در مورد زایمان، اطفال و 
جراحى هاى غیرکرونایى نیز در بیمارستان هاى شریعتى و 

  NICU غرضى به راحتى پوشش داده شــده است و بخش
در سه بیمارستان تحت پوشــش فعال است و با وجود ارائه 
بهترین خدمات از سوى کادر درمان، هیچ هزینه اى از مردم 

دریافت نمى شود.

سرویس دهى درمانگاه هاى تأمین اجتماعى به بیماران کرونایى 
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان از برگزارى غیر حضورى طرح «ضیافت 

الهى» در 49 بقعه شاخص استان اصفهان خبر داد.
حجت االســالم روان گفت: با توجه به وضعیت کنونى 

همه برنامه ها به صورت غیرحضورى خواهد بود.
وى با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه موج چهارم کرونا 
و تغییرات رنگ بندى وضعیت کرونــا جدولى طراحى 
شده و بر اساس آن فعالیت شهرستان ها مشخص شده 
است، ابراز داشــت: چنانچه وضعیت رنگ بندى شهرها 
نیز تغییر کنــد همه فعالیت ها بر اســاس جدول تعریف 

شده خواهد بود.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان با بیان اینکه برگزارى مراسم مذهبى در 
شهرهاى نارنجى و قرمز ممنوع است و بازگشایى درب 
امامزادگان نیز تابع مصوبات است. وى با بیان اینکه در 
استان اصفهان همه شهرها در وضعیت قرمز و نارنجى 
هستند، ابراز داشــت: برگزارى هر نوع مراسم در استان 

ممنوع است.
حجت االســالم روان با بیان اینکه زمان اجراى طرح 
ضیافــت الهــى از 25 فروردین تا 24 اردیبهشــت ماه 
مشخص شده اســت، افزود: فضاسازى و نظافت بقاع را 

در دستور کار داریم.

وى با بیان اینکه پخش تالوت قرآن، اذان و مناجات با 
رعایت حال همسایگان در طرح ضیافت الهى در دستور 
کار قرار گرفته است، تصریح کرد: همچنین براى پخش 
در برنامه هاى صدا و سیما نیز برنامه ها به صورت زنده و 

تولیدى را خواهیم داشت.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان با بیان اینکه در فضاى مجازى و در کانال 
«شــمیم افق» جذب حداکثرى مخاطبان را در این ایام 
داریم، تصریح کرد: تولید محتوا براى انتشار در این فضا 

نیز در دستور کار است.
وى با بیان اینکه برنامه هاى قرآنى پیش بینى شده در این 

ایام بیشتر در زمینه پخش از شبکه هاى صدا و سیما است، 
اضافه کرد: بر این اساس ترتیل خوانى و جزء خوانى در 
دستور کار است که از امامزاده نرمى و امامزاده هالل ابن 
على آران و بیدگل اجرا و امامزاده ابوالعباس خوراسگان 

اصفهان تولید و پخش خواهد شد.
حجت االســالم روان با بیان اینکه برگزارى جلســات 
تفسیر، تابع شرایط کرونا است، ادامه داد: بر اساس این 
شرایط روند برگزارى این مراسم به شهرستان ها ابالغ 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه پخــش اذان در امامزادگان اســتان 
اصفهان در ایام ماه مبارك رمضان با استفاده از ظرفیت 
قاریان قرآن و مداحان انجام شود، اضافه کرد: سعى داریم 
مناســبت هاى ماه مبارك رمضان را نیز گرامى داریم و 

مطابق با دستورات ستاد ملى کرونا برنامه ریزى کنیم.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان با بیان اینکه طرح سفره هاى افطارى 
بیرون بر را در ماه مبارك رمضان در امامزادگان اجرایى 

خواهیم کرد.
حجت االسالم روان با بیان اینکه براى شب هاى قدر نیز 
بر اساس شرایط حاکم بر استان عمل خواهیم کرد، گفت: 
برگزارى نماز سعید عید فطر نیز در امامزادگان بر اساس 

شرایط کرونایى برنامه ریزى خواهد شد.

برگزارى غیر حضورى طرح ضیافت الهى در 49 بقعه شاخص

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک 
و تسهیل ارائه خدمات درمانى به مردم ، طرح ملى نسخه الکترونیک و کاهش تدریجى 

کاربرد دفترچه بیمه در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است. 
به گزارش روابط عمومى اداره کل بیمه سالمت اســتان اصفهان، دکتر حسین بانک با 
بیان این مطلب افزود:  با جایگزینى ابزار هاى الکترونیکى، برنامه کاهش کاربرد و حذف 
تدریجى دفترچه بیمه از ابتداى اردیبهشت ماه جارى اجرا مى شود. با ارائه آموزش به مراکز 
تشخیصى درمانى طرف قرارداد ، فراهم شدن زیرساخت الزم و اجراى نسخه الکترونیک 
، از ابتداى اردیبهشت ماه 1400  چاپ دفاتر بیمه سالمت همگانى رایگان حذف شده و 
این دسته از  بیمه شدگان مى توانند کلیه خدمات درمانى خود را با ارائه کد ملى به صورت 

الکترونیک در بخش هاى درمانى دولتى دانشگاهى دریافت نمایند.
وى ادامه داد: در همین راستا دفاتر بیمه روستاییان و شهرهاى زیر 20 هزار نفر جمعیت 

از خردادماه و دفاتر سایر بیمه شدگان شامل کارمندان دولت ، سایر اقشار و بیماران خاص 
ایرانیان از تیرماه جارى چاپ نمى شود.

 دکتر بانک تصریح کرد:  در صورتى که به هر دلیلى امکان نســخه نویسى الکترونیک 
در مراکز فراهم نباشد ، پزشکان مى توانند تا اطالع ثانوى بیمه شدگان فاقد دفترچه را با 
سربرگ مرکز تجویز نموده و داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک مجاز به پذیرش بیمار و ارائه 

خدمت با سربرگ به بیمه شدگان مى باشند.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان در پایان گفت: با توجه به استمرار شیوع ویروس کرونا 
و الزام کاهش مراجعه بیمه شدگان به دفاتر پیشخوان دفاتر بیمه اى صندوق هاى کارکنان 
دولت، روستاییان، سالمت همگانى و بیماران خاص ایرانیان به صورت سیستمى تا پایان 
شهریور 1400 تمدید شد و بیمه شدگان عزیز جهت اطمینان از اعتبار دفاتر خود مى توانند 

با کد دستورى#1666* اعتبار جدید دفترچه بیمه خود را مشاهده نمایند.

 تشریح روند حذف تدریجى دفاتر بیمه سالمت

در آســتانه ماه مبارك رمضان نرم افزار هاى «صبر، کیمیاى سعادت انسان» و «معاد، 
سرنوشت جاودانۀ انسان» برگرفته از آثار آیت ا... مظاهرى، از مراجع تقلید و رئیس حوزه 

علمیه اصفهان و به همت مؤسسه فرهنگى مطالعاتى الّزهرا (ص) منتشر شد.
نرم افزار «صبر، کیمیاى سعادت انسان»، درباره اهمیت توجه و کاربرد صبر و استقامت 
به عنوان یک عامل مهم براى حفظ حیات ایمانى و انسانى، دربرگیرنده تبیین مفهوم صبر 

در عرصه فردى، خانوادگى و اجتماعى است.
نرم افزار «معاد، سرنوشت جاودانۀ انسان»، حاوى شرح مختصر منازل آخرت بر مبناى 

تعالیم قرآن و عترت است.
دسترسى آســان به صوت بیانات ، بدون نصب نرم افزار؛ متن کامل تعدادى از تألیفات؛ 

جستجوى پیشرفته و امکان چاپ متن از ویژگى ها و امکانات این نرم افزار ها است.
عالقه مندان براى تهیه نرم افزار و کتاب «صبر، کیمیاى ســعادت انســان» و «معاد، 
 alzahrabook.ir سرنوشت جاودانه انسان» و کسب اطالعات بیشتر به نشانى اینترنتى

مراجعه و یا با شماره تلفن 34493671-031 تماس بگیرند.

تولید 2 نرم افزار جدید برگرفته از آثار آیت ا... مظاهرى 

آن تیم سپ
مرور هادى

تیم سپاهان در چ
دوبار به فینال
لیست بازیک
شــ ظاهر
بگذارید

ا
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«آصف ایلیاسف»، شکارچى اهل جمهورى آذربایجان 
که با یک شرکت بین المللى برگزارکننده تورهاى شکار، 
همکارى مى کند و طى ده سال گذشته با همکارى یک 
شرکت داخلى، تورهاى شکار بسیارى را براى شکارچیان 
خارجى در ایران ترتیب داده اخیراً فیلمى از شــکار یکى 
از مشــتریانش در قرق هاى خصوصى استان یزد منتشر 

کرده است.
به گزارش «میــزان»، در این تور شــکار، «ســرگئى 
مازورکویچ»، شــکارچى روس که همــراه به روزترین 
تجهیزات شکار وارد استان یزد شده با راهنمایى قرق بانان، 
ابتدا یک قوچ و سپس یک کل که هر دو حدوداً هفت سال 
سن دارند و جوان به حساب مى آیند را شکار کرده است. 
این در حالى است که سازمان حفاظت محیط زیست بارها 
اعالم کرده، شــکار چهارپایان زیر 9 سال تخلف است و 
قرق بانان و محیط بانان باید از شکار جانوران زیر 9 سال 

جلوگیرى کنند.
گفتنى است ایلیاسف چندى پیش در واکنش به انتقادات 
ایرانیان نسبت به شــکار در یکى از سفرهایش به استان 
یزد در حالى که الشه قوچ شکارشده توسط مشتریانش 
را در برابر دوربین نگه داشته بود خطاب به ایرانیان گفت: 
«عاقل باشید و قدر آنچه براى مردم ایران انجام مى دهیم، 

بدانید!»
طبق آخرین اطالعات ارائه شــده توســط شرکت هاى 
برگزارکننده شکار، نرخ مجوز شکار قوچ و کل براى اتباع 
خارجى در قرق هاى اختصاصى ایران حدوداً 25 هزار و 11 
هزار یورو است که از این مبلغ، بین 500 تا 1000 یورو به 
خزانه دولت واریز شده و مابقى یعنى حدود 35 هزار یورو 
بین قرق دار و شــرکت ایرانى برگزارکننده شکار تقسیم 
مى شــود؛ بى آنکه جوامع محلى کمترین سهمى از آن 

داشته باشند.
شــکار اتباع خارجى در ایران طى سال هاى اخیر نه تنها 
از جانب مخالفان شــکار بلکه حتى از سوى بسیارى از 
شــکارچیان ایرانى با انتقادات گســترده اى مواجه شده 
اســت. افزایش تخلفات شــکار، مهمتریــن دلیل این 

مخالفت هاست.
قرق هاى خصوصى، اراضى ملى کشــورمان هستند که 
مدیریت آنها با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست 

از سوى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور به 
متقاضیان که عمومًا شکارچیان هستند سپرده مى شود. 
این افراد که اصطالحًا قرق دار نامیده مى شوند با استفاده 

از درآمد قابل توجهى که از فروش مجوز شکار عایدشان 
مى شــود، در این اراضى، آبشــخور ایجاد کرده و علوفه 
دستى پخش مى کنند. در نتیجه، وحوش از زیستگاه هاى 

اطراف به سوى این دام بزرگ جذب شده و در نهایت در 
برابر گلوله شــکارچیان که عمومًا اتباع خارجى هستند 

قرار مى گیرند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت گفت: ما باید جنگ اقتصادى را قطع 
کنیم و به ظلم پایان دهیم، برخى ها مى گویند دست ظالم 
باید قطع شود منتها کى، مى گویند در اردیبهشت و خرداد 
کراهت دارد. بگذارید به تیر برسیم آن وقت خوب است. 

اما دست ظالم را باید فوراً قطع کرد.
وى افزود: چــرا از مذاکرات مى ترســیم؟ چه چیزى در 
ســر ما کردند؟ ما منطق قوى داریم و مى توانیم دشمن 
را مجاب کنیم و سرجایش بنشــانیم. مگر عراق هشت 
سال با ما نجنگید. وقتى الزم شد مذاکره کنیم امام اجازه 

مذاکره داد. 

روحانى با تأکید بر اینکه با مذاکره مشکلى نداریم اما با 
منطق خودمان مذاکره مى کنیم گفت: بنابراین از مذاکره 
وین نترسید. بعضى ها از مذاکره وین مى ترسند. آنقدر هم 
که شما نگران هستید که زود این مذاکره به نتیجه برسد 
و تحریم فورى برداشته شود که در انتخابات مشکل پیدا 
نشود، مذاکره این گونه نیست پیچیدگى هاى خود را دارد 

لذا اینقدر نگران نباشید.
رئیس دولت دوازدهم اضافه کرد: ما تحریم را در 100 روز 
اول شکاندیم. اگر بگذارید در 100 روز آخر هم یک بار 
دیگر تحریم را مى شکنیم، شما دست ما را باز بگذارید ما 

مشکلى نداریم و این کار را انجام مى دهیم.

وزیر راه و شهرســازى در پاسخ به ســئوالى درباره نحوه 
اجراى قانون اخذ مالیــات از خانه هاى خالى گفت: هدف 
قانونگذار در ماده 54 مکرر قانون مالیات هاى مســتقیم 
جلوگیرى از ورود سرمایه به بازار سوداگرى، سفته بازى و 
معامالت با استفاده از خانه هاى خالى و به منظور افزایش 
سرمایه و دارایى شخص است و تصمیم داریم تا مسکن 

را در قالب یک کاالى مصرفى مورد استفاده قرار دهیم.
محمد اسالمى تأکید کرد: ما به دنبال تنظیم و ایجاد تعادل 
در بازار عرضه و تقاضاى مسکن هستیم، اکنون با وجود 
ثبت نام مردم در سامانه امالك، آمار مورد نیاز در اختیار ما 

قرار خواهد گرفت. 

اسالمى ضمن تأکید براینکه پول هاى وارد شده به بازار 
مسکن موجب تالطم شده است، گفت: قانونگذار دریافت 
میزان مالیات را از اشــخاص حقیقى و حقوقى در بحث 
خانه هاى خالى از یکدیگر تفکیک کرده اســت، بنابراین 
اشخاص حقوقى مانند مؤسساتى که توانایى مالى داشته 
و انبوهى از خانه هایى را خریده و خالى نگاه مى دارند باید 

مالیاتى دو برابر اشخاص حقیقى پرداخت کنند.
وزیر راه و شهرســازى اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و 
300 هزار خانه خالى شناسایى شده و لیست آن در اختیار 

سازمان امور مالیاتى قرار گرفته است.
بگذارید در 100 روز آخر 

تحریم را بشکنیم
تاکنون چند خانه خالى 
شناسایى شده است؟

سفره افطار
 3 برابر گران شد 

  جام جم آنالین| هــر ســفره افطار 
حداقل 100هزار تومــان آب مى خورد که این 
موضوع نشان از افزایش سه برابرى نسبت به 
سال گذشته است. به طور معمول هر خانواده 
چهارنفره به طور متوســط در مــاه رمضان 4 
کیلوگرم گوشت گوسفندى یا گاو، 5 کیلوگرم 
گوشــت مرغ، 3 کیلوگــرم زولبیــا و بامیه، 3 
کیلوگرم هلیم یا 3 کیلوگرم آش، 10 کیلوگرم 
برنج، 4 لیتر شیر، چهاربســته پنیر، چهار بسته 
خرما، یک بسته چاى، دو بسته شکر، 30 عدد 
نان بربرى، 30 عدد نان سنگک و دو لیتر روغن 
مصرف مى کند. بنابراین اگــر افزایش قیمتى 
در هیچ یک از کاالى مذکــور رخ ندهد، با یک 
حساب سرانگشــتى مى توان فهمید رمضان 
امســال براى هر خانواده ایرانى ســه میلیون 

تومان آب مى خورد.

بى عدالتى است
تعطیلــى برخــى    نود اقتصادى|
اصناف بــدون رضایــت آنها در کنــار عدم 
تعطیلى بقیه اصنــاف،  اعتراضات فراوانى را به 
دنبال داشته اســت. از آنجا که دولت در زمینه 
مالیات گیرى از همین اصناف تعطیل شده  هیچ 
گونه مســاعدتى به آنها نداشته است،  بسیارى 
از کاســبان این تعطیلى اجبــارى را ناعادالنه 

مى دانند.

هر 5 دقیقه یک مرگ
حمید ســورى رئیــس کمیته    مهر|
کشــورى اپیدمیولوژى کرونا، بــا عنوان این 
مطلب که هــر 5 دقیقه یــک ایرانى جانش را 
بر اثر کرونا از دســت مى دهد، گفت: چون راه 
اصلى انتقال ویروس از انسان به انسان است، 
مؤثرترین کار براى کنتــرل اپیدمى همچنان 
رعایت پروتکل ها و فاصله گذارى اجتماعى و 

دورى از تجمعات و مهمانى هاست.

عکس بحث برانگیز 
حامــد اژدرى، دامــاد    شهرآرا نیوز|
خانواده انصاریان با انتشــار عکسى از مرحوم 
على انصاریان در اینستاگرامش که او را در حال 
غذا خوردن در بیمارستان نشــان مى دهد به 
کنایه نوشت: «حال على انصاریان از ابتدا بد بود 
و همه مى دانستیم که فوت خواهد کرد! فقط 
نمى دانســتیم چرا بدون ماســک و با دست 
خودش دو پــرس غذا مى خــورد! على جانم 
ببخشید... بیش از دو ماه مقاومت کردم که این 

عکس رو پخش نکنم، اما...»

اروپایى ها 
کیانوش جهانپور، ســخنگوى    میزان|
سازمان غذا و دارو در توییتى نوشت: تاکنون پنج 
کشور از جمله دو کشور اروپایى متقاضى واکسن 
ایرانى کرونا هستند. با افزایش راندمان تولید، 
دستیابى به رکورد تولید ماهانه 20 میلیون دوز 

واکسن کرونا نزدیک است.

از سر ناچارى 
«پوست مرغ» مى خورند

کوچک تر شــدن هرچه بیشــتر    ایلنا|
سفره هاى مردم، پدیده هاى ناراحت کننده ترى 
از خرید پاى مرغ را در سبد خانوار هاى کم درآمد 
و حاشیه نشین قرار داده است: خرید پوست مرغ 
به قیمت چندین هزار تومان! یک مســتمرى 
بگیرکه ماهى دو میلیون تومان دســتمزد دارد 
مى گوید: مِن پدر که از کار افتاده هستم و خرج 
دوا و درمان هم دارم، چاره دیگرى ندارم. چطور 
با این دستمزد ناچیز گوشت قرمز یا مرغ بخرم 

و به فرزندانم بدهم!

جنگ در ماه رمضان 
ثواب دارد!

گروه طالبان در پاسخ به درخواست اتحادیه    ایرنا|
جهانى علماى اسالم و دولت افغانستان براى آتش بس 
در ماه مبارك رمضان اعالم کرد، جنگ در ماه مبارك 
رمضان ثواب دارد. ذبیح ا... مجاهد، ســخنگوى گروه 
طالبان به روزنامه 8 صبح افغانســتان گفت که جنگ 
ماه رمضان و غیررمضان ندارد و این گــروه به مبارزه 
 خود علیه نیروهاى امنیتى افغانستان ادامه مى  دهد. وى 
افزود: جهاد در ماه مبارك رمضان ثواب بیشترى دارد و 
به همین دلیل این گروه براى رسیدن به اهداف خود از 

جنگ دست نمى کشد.

وعده غرضى
  فارس| محمد غرضى، وزیر اسبق نفت و پست 
و تلگراف و تلفن با بیان اینکه رئیس جمهور شــوم نرخ 
تورم را به صفر مى رســانم گفت: من در مدیریت خود 
توانســته ام  این اتفاق را رقم بزنم که برعکس مســیر 

تورم عمل کنم.

یک زن ایرانى قاضى فدرال شد
یک زن ایرانى - کانادایى به نام    عصر ایران|
«لعبت صدر هاشمى» به عنوان قاضى فدرال ( قاضى 
کشورى) در کانادا منصوب شد. او متولد ایران است و در 
کودکى به همراه پدر و مادرش به کانادا مهاجرات کرده 
بود. وزیر دادگسترى و دادســتان کل کانادا  او را به این 

مقام منصوب کرد.

احمدى نژاد تکذیب کرد
دفتر محمود احمدى نژاد با صدور    خبر آنالین|
اطالعیه اى ادعاى مطرح شــده از طرف فائزه هاشمى 
رفسنجانى را قویاً تکذیب کرد. گفتنى است فائزه هاشمى 
در گفتگویــى در کالب هاوس بیان کــرد که محمود 
احمدى نژاد به او براى انتخابات ریاست جمهورى 1400 
پیشنهاد معاون اولى داده ولى او بخاطر عملکردش در 
سال 88 و توهین هایى که به پدرش کرده نپذیرفته است. 

من منفصل نیستم!
  مهر| رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به 
انتشار برخى اخبار مبنى بر صدور حکم انفصال از خدمت 
وى، اظهار کرد: این چیزها را شــما مى سازید. عیسى 
کالنترى در پاســخ به اینکه آیا این خبر صحت دارد؟ 

عنوان کرد: اگر صحت داشت اینجا چه کار مى کردم.
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جوالن شکارچى خارجى 
در قرق هاى اختصاصى یزد !

 
 آنهایى که سه شنبه شب تا ســاعت 1 و 30 دقیقه بیدار 
بودند حتمًا براى دقایقى از گل فوق العاده دیدنى مهدى 
طارمى آدرنالین خونین شان آنقدر باال رفت که خواب از 

سرشان پرید!
پورتو در حالى مقابل چلسى ایستاد که باید دو گل بازى 
رفت را جبران مى کرد. مثل یــک مأموریت غیرممکن.  
همزمان با این مســابقه، بازى پارى ســن ژرمن مقابل 
بایرن مونیخ از شبکه 3 روى آنتن رفت که به علت تعدد 
ستارگان و حساسیت باال انتخاب اول بسیارى از بینندگان 

ایرانى بود.
حتى هواداران دو آتشه بایرن مونیخ که داشتند در آخرین 
دقیقه ها در حسرت گل دوم مى سوختند با دیدن صحنه 

گل محشر مهدى  طارمى میخکوب شدند. یک برگردان 
بى نقص از پســر بوشــهرى فوتبال ایران که بى شک 

آماده ترین فوتبالیست این روزهاى ماست. 
این فقط یک گل باشــگاهى نبود. یک جرقه امیدوارى 
در تیره ترین روزها بود. مهدى طارمــى و بازیکنان تیم 
ملى ایران کافى اســت بحرین را هم مثل چلسى نگاه 
کنند. قطعًا بحرینى ها شکســت ناپذیر نیستند. ساختار 
و ســازماندهى خوبى دارند اما وقتى طارمــى، آزمون، 
جهانبخش، کاوه رضایى و یکى دو جین ستاره داریم که 
حاال در فوتبال اروپا هم به چشم مى آیند چرا نباید امیدوار 
باشیم که در آسیا آقایى کنیم؟ اجازه بدهید با همین یک 
گل حتى اگر بهار نمى شــود اندکى خیال ببافیم وســط 

روزهاى کرونایى که بوى مرگ مى دهند.

 
مجرى برنامه مذهبى «سمت خدا» در خالل گفتگویى 

تفصیلى درباره ماجراى تذکر به این برنامه توضیح داد.
هفت سال قبل بود که یکى از کارشناسان برنامه «سمت 
خدا» خطاب به رئیس صداوسیما، از پخش تبلیغ اجناس 
در برنامه هاى کودك و همچنین پخش مسابقات شبهه دار 
از تلویزیون ایراد گرفت و همین ایرادات شــائبه تعطیلى 

برنامه را هم شکل داد.
حاال نجم الدین شریعتى مجرى «سمت خدا» در پاسخ به 
آن ماجراها به روزنامه «فرهیختگان» گفت: در مقطعى 
بحث امر به  معروف مطرح شــد و احساس کردیم چرا از 
خودمان شروع نکنیم. کارشناسان انتقادهایى به برخى 

برنامه هاى تلویزیونى داشــتند که به مذاق مدیران وقت 
سازمان خوش نیامد. به ما گفتند در این حوزه وارد نشوید، 
درصورتى که احســاس مى کنم وقتى مى خواهیم امر به 
معروف کنیم و مسئله اى را جا بیاندازیم، چه خوب است 

که از خانواده مان شروع کنیم.
شــریعتى ادامه داد:  آن زمان این کار را کردیم که برخى 
خوش شــان نیامد. شــاید امروز در فضاى رسانه چنین 
محدودیت هایى وجود نداشــته باشــد و شــاید هم آن 
حساسیت وجود نداشته باشــد و این حساسیت براى آن 
زمان است، درمجموع تمام تالشمان را کردیم که وارد 
حاشیه نشویم، یعنى خداى ناکرده حواشى برنامه پررنگ تر 

از متن نشود.

 
پرونده پلتفرم وى اودى روبیکا به بررســى در کمیسیون 
اصل 90 مجلس شوراى اسالمى کشــیده شده است. 
اقدام این پلتفــرم مبنى بر محاســبه ترافیک بین الملل 
براى محتواى داخلى، شــکایت کاربران را در پى داشت 
که در نهایت موجب شد مجلس شوراى اسالمى به بحث 
ورود کند و على خضریان، سخنگوى کمیسیون اصل 90 
مجلس در گفتگویى از بررسى شکایت علیه این پلتفرم 

خبر داده است. 

مجوز پلتفرم روبیکا اواخر ســال 99 بــه دلیل تخلف در 
محاســبه ترافیک بین الملل براى محتــواى داخلى، از 
سوى ساترا ابطال شد. در حالى که مجوزى براى فعالیت 
روبیکا صادر نشده، اما این پلتفرم اقدام به تولید و پخش 
دو برنامه «منو بشــناس» و «مهنا» کــرده که اولى در 
تعطیالت نوروز منتشر شد و انتشار دومى به تازگى آغاز 

شده است.
گفته مى شــود برخى حمایت ها از پلتفرم روبیکا، مانع از 

برخورد ساترا با روبیکا شده است.

با گل طارمى خیال مى بافیم!

توضیحات مجرى «سمت خدا» درباره تذکر به این برنامه!

مجلس به پرونده روبیکا ورود کرد

  احسان محمدى / عصر ایران|

  سینماروزان/مهدى موسوى تبار|

  مصطفى قاسمیان / خبرگزارى صبا|

در این روزها که کشــور دوباره عرصــه تاخت و تاز و 
جوالنگاه کرونا شــده، کادر بهداشت و درمان یکى از 
بیمارستان هاى شیراز اواخر هفته گذشته شاهد تولد پنج 
قلوهابودند. از پنج شنبه گذشته خبر تولد پنج قلوهاى 
زوج جوان ُمهرى ساکن روســتاى مزایجان در استان 
فارس در رسانه ها و فضاى مجازى دست به دست شد 
و حال مادر و نوزادان پنج قلو هم رضایت بخش است. 
روزنامه «خراسان» در شماره روز گذشته خود با «عابد 
مرادى» پدر این پنج قلوهــا، گفتگویى انجام داده که 

بخش هایى از اظهارات او را مى خوانید.
 تقریباً شش ماه پیش متوجه شدیم که پنج قلو ها در راه  
هستند. من و همسرم با شنیدن این خبر، اول شوکه اما 

بعد از ته دل خوشحال شدیم. 
 فرزندانم هفت ماهه به دنیا آمدند. چون ســالمتى 
مادرشان در خطر بود امکان تولدشــان در 9 ماهگى 
نبود و بنا به نظر پزشــکان، نمى توانستیم تا آن زمان 
صبر کنیم. همسر عزیزم این اواخر دچار کلیه درد شد 
و در این هفت ماه از سر درد و پا درد خواب درستى هم 

نداشت. شرایط بسیار سختى بود.
 من در عسلویه راننده ام و براى پیمانکار کار مى کنم. 
به لحاظ زمانى وقت زیادى ندارم و از چند روز دیگر باید 

به عسلویه برگردم تا شغلم را از دست ندهم. 
 در شــیراز منزلى را اجاره کردم. خدا را شکر دفترچه 
بیمه دارم؛ با این حال، مخارج خیلى باالســت و براى 
هر فرزندم شــبى170 هزارتومان پرداخت مى کنم که 

در مجموع شبى 850 هزارتومان هزینه بیمارستانشان 
مى شــود. البته با منزلى که اجاره کردم و روزى 200 
هزارتومان هــم اجــاره مى دهم و با مخــارج دیگر،

تا زمان برگشتمان به روستا، 80 میلیون هزینه خواهد 
شد.

 توان خودم به تنهایى از مدیریت مالى این ماجرا خارج 
است و تمام تالشم را هم که بکنم حداکثر ماهى 3/5 
میلیون بیشتر درآمد نخواهم داشــت و این درآمد هم 
که کفاف مخارج زندگــى و فرزندانم را نمى دهد. فقط 
ماهى پنج میلیون و بلکه بیشــتر هزینه شیر خشک و 
پوشک شان مى شود و فراهم کردنش با این درآمد خیلى 

سخت است. 
 مادر خودم و مادر همســرم کمک حال خانم در خانه 
خواهند بود ولى هرطور که حســاب مى کنم باز هم به 
دو پرستار براى رســیدگى و مراقبت بیشتر نیاز داریم. 
باالخره پنج تا بچه با هم شــب گریــه مى کنند، روز 
شیر خشک مى خواهند و همســرم به تنهایى خسته 

مى شود.
 اسامى بچه ها را با مشورت خانواده هاى مان انتخاب 
کردیم. اول بگویم که همسرم همیشه دوست داشت 
اگر صاحب یک پسر شدیم، نامش را امیرعباس بگذاریم 
که خداوند به جایش پنج قلو به ما هدیه داد. نامشان را 
هم امیرعبــاس، امیررضا، امیرســام، محمدمهدیار و 
محمد ماهان گذاشــتیم که در فاصله سه دقیقه متولد 

شدند. 

پدر 5 قلوهاى روستاى مزایجان:

ماهى 5 میلیون هزینه شیر خشک و پوشک  مى شود
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برخورد پهپاد با تیر چراغ  
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از برخورد 
یک ریز پرنده (پهپاد) با تیر چراغ برق در شـمال شاهین 
شـهر خبر داد و گفت: این حادثه خسـارتى دربر نداشت 
و تنها تیر چراغ برق دچار حریق شـده بود که بالفاصله 
مشکل برطرف شد.  معاون فرماندار شاهین شهر و میمه 
هم گفت: این پهپاد تحقیقاتى و متعلق به شرکت هسا از 

زیر مجموعه هاى وزارت دفاع بوده است.

نماز جمعه اقامه نمى شود
ستاد برگزارى نماز جمعه اصفهان اعالم کرد: بر اساس 
مصوبه ستاد ملى مبارزه با کرونا و اعالم معاون بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و رئیس مرکز بهداشت 
استان نماز جمعه شهر اصفهان روز جمعه بیست و هفتم 

فروردین برگزار نمى شود.

90 درصد رعایت مى کنند
مدیر بهداشت محیط معاونت بهداشـتى دانشگاه علوم 
پزشـکى اصفهان گفت: حـدود 90 درصـد از واحدهاى 
صنفى در شهرهاى قرمز استان محدودیت هاى کرونایى 
را رعایـت مى کننـد. سـید مهـدى میرجهانیـان افزود: 
سه شنبه هفته گذشته که محدودیت هاى کرونایى آغاز 
شد حدود 80 درصد از صنوف دایر بودند. این میزان به 40 
درصد در روز نوزدهم فروردین جارى رسـید و امروز 90 

درصد صنوف محدودیت ها را رعایت مى کنند.

مرمت ایوان چهلستون
مدیر کل میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى 
اسـتان از آغاز مرحله ششـم عملیات مرمـت ایوان کاخ 
چهلسـتون اصفهان خبـر داد. فریدون الهیـارى گفت: 
این عملیـات مرمتـى شـامل آسیب شناسـى، مرمت و 
موزون سازى رنگى سقف ایوان ستون دار کاخ چهلستون 
است. وى افزود: وسعت این عملیات مرمتى بیش از 110 
متر مربع اسـت که با توجه به برنامـه ریزى ها، در مدت 

چهار ماه به پایان خواهد رسید.

استمرار تعطیلى ناژوان 
مدیر طرح سـاماندهى ناژوان گفت: پیرو مصوبه سـتاد 
کرونا در اسـتان اصفهان، تمام راه هـاى ورودى به این 
مجموعه بسته شده و تعطیلى مراکز گردشگرى ناژوان 
نیز تا اطـالع ثانوى ادامه خواهد داشـت. سـید رسـول 
هاشمیان اظهار کرد: کنارگذر پارك میرزا کوچک خان تا 
اطالع ثانوى بسته و پارك هر گونه وسیله نقلیه در حاشیه 

پارك هاى ناژوان ممنوع است.

ترمیم 1100 مترمربع ترانشه 
عملیات ترمیم بیش از 1100 مترمربع ترانشـه آسفالت 
طى دوازده ماهه سال 99 در منطقه 4 اصفهان به مرحله 
اجرا درآمد. به گـزارش روابط عمومى آبفا منطقه 4، این 
فعالیت اصالحى در پى تخریب آسفالت و حفارى هاى 
صورت گرفته که مربوط به حوادث و نصب انشعابات آب 

و فاضالب بوده در دستورکار قرارگرفت.

تعویض والو در آتشگاه 
عملیات تعویض گیت والوهاي 100 و80 واقع در خیابان 
آتشگاه و خیابان مظاهري توسط اکیپ بهره برداري آب 
منطقه 3 انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 
3، این تعویض به علت فرسودگی والو انجام شد. شایان 
ذکر است با تعویض این والوها مشکل کمبود وافت فشار 

آب در این منطقه مرتفع گردید.

دما کاهش مى یابد
 کارشـناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از کاهش بیشـینه دما در اغلب مناطق اسـتان خبر داد. 
حجت ا... على عسـگریان گفت: روز پنجشـنبه آسمانى 
صاف، گاهى افزایش ابر و وزش باد پیش بینى مى شود و 
بیشینه دماى هواى بسیارى از مناطق استان بین یک تا 

2 درجه کاهش مى یابد.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: تعداد 
بیمار بدحال نیاز به بسترى در سطح استان بسیار افزایش 
پیدا کرده است و همین امر سبب شده اکثر بیمارستان ها 

تقریبا به مرز تکمیل برسند.
آرش نجیمى با بیان اینکه تعداد موارد بســترى، بدحال 
و فوتى ها روزانه در حال افزایش اســت، افزود: وضعیت 
شهرستان هاى داران، شاهین شــهر، لنجان و مبارکه و 
نجف آباد از نظر تعداد بیماران در وضعیت بحرانى است و 
بر اساس آخرین رنگ بندى هیچ شهرستان زردى نداریم و 
تقریباً تمام شهرستان ها قرمز و دو شهرستان نارنجى است.

وى با بیان اینکه تعداد موارد بسترى خارج از تصور است، 

گفت: تعداد زیاد بیماران شناسایى شده و تعداد بیمار بدحال 
نیاز به بسترى در سطح استان بســیار افزایش پیدا کرده 
است و همین امر سبب شده اکثر بیمارستان ها تقریبا به 
مرز تکمیل برسند، بیمارســتان تأمین اجتماعى غرضى 
تقریبَا وضعیت آن تکمیل شده اســت و الزهرا در آستانه 

تکمیل شدن است.
وى با اشــاره به اینکه بیمارستان صحرایى با ظرفیت 60 
تخت در ضلع جنوبى سپاهان شهر با تمام امکانات مشغول 
ارائه خدمت به بیمارانى کرونایى است، بیان کرد: فاز دوم 
طرح شهید ســلیمانى در اصفهان در حال انجام است تا 

دوباره غربالگرى آغاز شود.

سخنگوى ســتاد مقابله با کروناى استان اصفهان گفت: 
بیمارستان هاى اصفهان ســرریز بیماران مبتال به کرونا 
شده و چندین بیمارستان صحرایى در بیمارستان الزهرا 

ایجاد شده است.
حجت ا... غالمى شامگاه سه شنبه در نشست خبرى ارائه 
گزارش هفتاد و نهمین مصوبات ستاد استانى مقابله با کرونا 
در اســتان اصفهان با بیان اینکه در ادامه جلسه شوراى 
تأمین استان، وضعیت در زمینه شیوع کرونا بررسى شد، 
ابراز داشت: بر اســاس مصوبات این جلسه همه مشاغل 
گروه یک از ساعت 21 و 30 دقیقه به جز مراکز درمانى و 
داروخانه ها تعطیل مى شوند و این طرح تا 10 روز ادامه دارد.

سخنگوى ستاد مقابله با کروناى استان اصفهان با بیان 
اینکه در پارك هاى استان روشنایى به یک سوم کاهش 
یافته است، ادامه داد: تردد خودروهاى غیر بومى در استان 
با توجه به تشــکیل کمیته حمل و نقل عمومى در ستاد 
مقابله با کرونا جدى تر کنترل خواهد شد و بر این اساس 
همه نهادهاى مربوط در این زمینــه مانند هالل احمر، 
نیروى انتظامى، بسیج و ... به صورت 24 ساعته فعالیت 

خواهند داشت.
وى با بیان اینکه 33 دوربین در سطح شهر تخلفات زوج 
وفرد و تردد شبانه را بررسى مى کند، ادامه داد: 440 دوربین 

کنترل سرعت نیز  به این سیستم اضافه شد.

بیمارستان هاى اصفهان 
سرریز مبتالیان کرونا شد

5 شهرستان در وضعیت 
بسیار بحرانى

رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: مشــکلى در 
تأمین آرد وجود نداشــته و قیمت  نان تغییرى نکرده 

است.
محمود پهلوان زاده با بیان این که قیمت نان یارانه اى 
و نیمه یارانه اى کامًال مشخص اســت، اظهار کرد 
مشکلى در تأمین آرد وجود ندارد قیمت ها نیز تغییرى 

نکرده است.
وى افزود: تعدادى از نانوایان آزاد پز هستند، آزاد پزها 
قیمت متفاوتى دارند تعداد کمى هســتند تابلو دارند 
و واحد نانوایى به صورت آزاد پــز اعالم کرده اند که 
قیمت نان در این واحدها بیشــتر از سایر نانوایى ها 

اســت. رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان درباره نحوه 
تعیین قیمت نان کنجد دار در نانوایى ها گفت: برخى 
مردم به صورت سلیقه اى تقاضاى افزودن کنجد به 
نان دارند اکنون قیمت کنجد افزایش یافته اســت 
بنابراین استفاده از آن در نان به ضرر نانواست اکنون 
فقط با درخواست مشترى برخى نانواها به نان کنجد 

اضافه مى کنند و اجبارى در این موضوع وجود ندارد.
پهلوان زاده افزود: تغییرى در قیمت آرد نداشته ایم و 
قیمت نان نیز بر اساس آخرین مصوبه سال گذشته در 
نانوایى ها به مردم ارائه مى شود، آرد نیز به اندازه کافى 

تخصیص داده شده است.

نان در اصفهان گران نشده است

رئیس اتحادیه پیتزا و ســاندویچ فروشــان اصفهان با 
اشاره به ضرر و زیان هاى ناشــى از شیوع کرونا، گفت: 
در یکسال گذشــته 150 واحد صنفى پیتزا و ساندویچ 
فروش نتوانســته اند از پس پرداخت اجاره ها برآمده و 

مغازه هایشان را تعطیل کرده اند.
سید مصطفى موسوى اظهار کرد: فعالیت صنف ما کامًال 
تعطیل شده و کار ما به صفر رسیده است. به دلیل کاهش 
زمان فعالیت، تعداد مشترى ها نیز کاهش قابل توجهى 
یافته است نمى توانیم از مشتریان در واحدهاى صنفى 
پذیرایى کرده و فقط به صورت بیرون بر خدمات رسانى 

مى شود.
رئیس اتحادیه پیتزا و ساندویچ فروشان اصفهان گفت: 
در یک سال گذشته 150 واحد به طور کلى نتوانسته اند 
از پس پرداخت اجاره ها برآمده و مغازه هایشان را تعطیل 
کرده اند، در واقع در آمدى نداشتند که بتوانند اجاره بدهند.
موســوى افزود: قیمت مواد اولیه بیش از 100 درصد 
افزایش یافته و به همان نسبت نیز قیمت محصوالت 
افزایش یافت. کسانى که مستأجر بودند حتى همچنان 
نیز در حال تعطیلى هستند اما آنهایى که صاحب مغازه 

هستند فعالیت خود را ادامه مى دهند.

تعطیلى 150 واحد پیتزا و ساندویچ فروشى
 در یکسال

رئیس اداره بیابان زدایى اداره کل منابع طبیعى وآبخیزدارى 
استان اصفهان با گالیه از اعتبارات اندك براى مقابله با 
بیابان زایى، گفت: بیابان زایــى پهنه اى اتفاق مى افتد و 
بیابان زدایى به صورت نقطه اى انجام مى شــود، در این 

شرایط بیابان زایى با شیب تندى در حال پیشروى است.
حسینعلى نریمانى با اشاره به پدیده غالب خشکسالى در 
اصفهان و تشــدید گرد و غبار و ریزگردها، اظهار کرد: در 
مجموع تغییرات اقلیمى به ما مى گوید که یک بار دیگر 
فعالیت هاى خود را مرور کنیم و اقداماتى که موجب تشدید 

بیابان زایى مى شود را، متوقف یا اصالح کنیم.
نریمانى تاکید کرد: اگرچه اقدامات بیابان زدایى در استان 
انجام مى شود، اما تغییرات اقلیمى فرامرزى است و عالوه 
بر ورود ریزگردهاى برون مرزى به داخل کشور، در داخل 
نیز مرزهاى ســمنان، یزد، قم و ... آسیب پذیر هستند و با 
توجه به اینکه در این مرزها ســکونت افراد بسیار اندك 
اســت، تمرکز کمترى براى رفع اثرات بیابــان زایى آن 

انجام مى شود.

وى توضیح داد: با کاهش بارندگى، رطوبت خاك کاهش 
مى یابد در این شــرایط چسبندگى بین ذرات خاك کمتر 
مى شود که با کمترین سرعت باد شاهد طوفان گرد و غبار 

همانند ابتداى امسال در کشور و استان مى شویم.
وى با بیان اینکه ساالنه یک درصد مساحت کشور تبدیل 
به بیابان مى شود، این عدد در اصفهان نیم درصد است، 
توضیح داد: طى یک بررسى از سال 81 تا 98، حدود نیم 
درصد به مساحت بیابان هاى استان (مناطق تحت تاثیر 

فرمایش بادى) اضافه مى شود.
نریمانى با بیان اینکه 10 درصد اراضى خشک دنیا بیابانى 
است که این عدد در کشور 20 درصد و در استان اصفهان 
30 درصد است، توضیح داد: در حال حاضر 3 میلیون و 200 
هزار هکتار از اراضى استان اصفهان بیابانى است که از این 
میزان یک میلیون و 500 هــزار هکتار آن کانون بحران 
اســت؛ به این معنا که اگر گرد و غبار در این کانون ها رخ 
دهد به طور قطع شاهد خسارت سنگینى به منابع زیستى و 

اقتصادى خواهیم بود.

وى با بیان اینکه اگرچه باید با شرایط اقلیمى موجود سازگاز 
شویم، اما باید فشار خود را از طبیعت کمتر کنیم، توضیح 
داد: به عنوان مثال معادن ســطحى همچون خاك رس، 
شن و گچ و ... باید از استان حذف شود، همچنین در بحث 
آب، با جریان زاینده رود، بیش از 100 هزار هکتار اراضى 
کشاورزى زیر کشت مى رود و اگر حقابه کشاورزان داده 

شود، به طور قطع گرد و غبارها کمتر خواهد شد.
نریمانى در ادامه با اشاره به تبعات خشکى زاینده رود و تاثیر 
آن بر بحران بیابان زایى در استان اصفهان، تصریح کرد: 
خشکى زاینده رود به حرکت طوفان هاى گرد و غبارى به 
سمت مناطق مســکونى کمک مى کند (اگر باد از شرق 
باشد، گرد و خاك به سمت اصفهان مى آید و اگر جهت باد، 
غرب باشد، گرد و خاك به سمت ورزنه و جاده ترانزیتى و 

راه آهن مى رود).
وى تاکید کرد: هر چه اراضى کشــاورزى اصفهان کمتر 
تحت پوشــش گیاهى و زیر کشت رود، مستعد فرسایش 

خاك مى شود.

ساالنه نیم درصد اصفهان
 بیابان مى شود

وقوع یک فقره تصادف میان دو خودروى سوارى 
در شهر ابریشم اســتان اصفهان در روز چهارشنبه 

دوکشته بر جا گذاشت.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان اظهارداشــت: این ســانحه 
رانندگى ساعت 11 و 2 دقیقه به اتاق فرمان 125 
سازمان آتش نشانى اعالم و نیروهاى امداد و نجات 

از ایستگاه هاى 5، 12 و 13 به محل اعزام شدند. در 
این حادثه ترافیکى دو خودروى ســوارى در محور 
شهر ابریشم پشــت سپاهانشهر با یکدیگر برخورد 

کرده اند.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: در این حادثه رانندگى 
سرنشینان خودروى سوارى پراید دو خانم 25 و 29 

ساله در دم جان باختند. 

تصادف مرگبار در شهرابریشم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: موج 
سنگینى در پیش است و تعداد بسترى ها اضافه مى شود. 
حدود 15 روز پیش بیمارســتان الزهرا وارد چرخه درمان 
کرونا شده است و طى چند روز گذشته 350 بیمار بسترى 
در این بیمارستان داشــتیم اما امروز (دیروز) این عدد به 
حدود 560 بیمار بسترى در بیمارستان الزهرا(س) رسید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بهروز کلیدرى صبح چهارشنبه 
25 فروردین در نشست خبرى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان در خصــوص آخرین وضعیت شــیوع بیمارى 
کووید 19 در استان، اظهار کرد: شرایط شیوع این بیمارى 
در استان کامًال بحرانى است و تقریبًا وضعیت تمام نقاط 
استان قرمز رنگ شده است و بار زیادى از جهت پذیرش 
بیماران سرپایى به حوزه درمان وارد مى شود، بیش از 86 
هزار نفر بیمار بسترى از ابتداى شیوع بیمارى کووید 19 در 
استان داشته ایم و نزدیک به 9400 نفر فوتى در این مدت 
وجود داشته است، حدود 4500نفر از این تعداد، تست شان 
مثبت بوده و سایر آنها اگرچه تست پى سى آرشان منفى 

بوده است اما عالئم بالینى بیمارى کرونا را داشته اند.
وى با بیان اینکه در دو هفته گذشــته ســیر غیرعادى 
کرونا را در استان تجربه کرده ایم، افزود: حدود 5200 نفر 
بسترى شدند که نشان مى دهد نسبت به اواخر اسفند ماه 
آمار بسترى ها دو برابر شده و همچنین آمار بسترى ها طى 
یک شبانه روز در اسفندماه روزانه 100 نفر بوده و این آمار 
طى پنج روز گذشته به حدود 450 تا 500 بیمار جدید در 

شبانه روز هم رسیده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: تعداد بیمارانى که به صورت سرپایى درمان مى شوند 
افزایش چشمگیرى داشته اند و این آمار در روزهاى آخر 

اسفند ماه حدود 250 تا 300 نفر بوده و اکنون به 2300تا 
2500 بیمار مثبت که به صورت ســرپایى یا بسترى در 
مراکز درمانى تشخیص داده مى شوند رسیده ایم، مراکز 
درمانى مختلف نیز فشــار غیرعادى پذیرش را تحمل 
مى کنند و در شهرستان ها هم میزان بسترى ها حدود یک 

و نیم برابر موج هاى سنگین قبلى است.

وى با بیان اینکه در دو هفته گذشته آمار مرگ و میرها نیز 
رشد کرده است، افزود: آمار واقعى مرگ و میرها طى دو یا 
سه هفته آینده مشخص خواهد شد همچنین طى دو هفته 
گذشته 336 بیمار فوت کردند که از این تعداد کمتر از 50 
درصدشان تست کروناى مثبت داشته اند و تست کروناى 
بیش از 50 درصد آنها منفى بوده است اما عالئم بالینى 
بیمارى کووید 19 را داشته اند، روزانه در استان به حدود 
15 تا 25 مرگ در روز رســیده ایم که این موضوع بسیار 

نگران کننده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با توضیح 
اینکه تمام خدمات درمانى غیراورژانسى که مى توانستیم 

حدود دو هفته به تعویق بیندازیم را ممنوع کردیم، افزود: 
تنها خدمات ضرورى و حیاتى به بیماران ارائه مى شــود 
تا بیمــاران کرونایى بــراى دریافت خدمــات معطل یا 
منتظر نمانند، از پنجشنبه گذشته به بیمارستان ها ابالغ 
شد در شهرســتان ها بیمارســتان هایى که به بیماران 
کرونا خدمات مى دهند کلینیک هاى حاد تنفسى داشته 
باشــند، در اصفهان نیز هفت مرکز کلینیک حاد تنفسى 
در بیمارستان ها فعال است. از جمله این مراکز کلینیک 
حاد تنفسى در الزهرا، غرضى، خورشید و عیسى بن مریم، 
میالد و عسگریه و شریعتى است، این مراکز مجوز دارند تا 

به بیماران سرپایى خدمات بسترى بدهند.
کلیدرى ادامه داد: بیمارستان کاشــانى را براى بیماران 
تصادفى حفظ کرده ایم و حــدود 95 درصد از تخت هاى 
این بیمارستان اشغال شده و به طور روزانه براى بیماران 
جدید ایجــاد ظرفیت مى کنیم و حــدود 15 تا 20 تخت 
براى بیماران تصادفــى در روز خالى مى کنیم، همچنین 
بیمارستان امین را نیز براى خدمات غیراورژانسى کووید 

19 و جراحى حفظ کرده ایم.
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در 
خصوص نیاز استان و کشور به اکسیژن، افزود: شرایط 
استان در این زمینه نســبت به سایر استان ها در کشور 
بد نیست چرا که ســاختارها و صنایع تولید اکسیژن در 
استان اصفهان متمرکز است و از دیگر استان ها از جمله 
استان هاى شــمالى، جنوبى، چهارمحال و بختیارى و 
کهگیلویه و بویراحمد درخواست اکسیژن داریم، سعى 
مى کنیم مراکز درمانى خود را پوشــش دهیم و بعد از 
پوشــش مراکز خود به سایر اســتان ها نیز تا حد توان 

اکسیژن برسانیم.

موج سنگین تر کرونا در راه اصفهان است
برخى آگاهان و فعاالن حــوزه میراث فرهنگى بر این 
باور هستند که سر در مدرسه چهارباغ اصفهان پس از 
چهارسال از عبور مترو از زیر چهارباغ عباسى و سى و سه 
پل در معرض خطر تدریجى ارتعاش هاى حاصل از عبور 

و مرور روزانه قطار شهرى قرار دارد.
سیدمرتضى فرشته نژاد یکى از اعضاى سابق شوراى 
فنى میراث فرهنگى اصفهان واستاد مرمت و معمارى 
اصفهان در خصوص خطر احتمالــى عبور مترو براى 
مدرسه چهارباغ معتقد است که  تخریب به این صورت 
نیست که فورى و با دوبار گذشتن مترو از زیر زمین انجام 
شود؛ بلکه شبیه بمب تاخیرى در انفجار هستند که بمب 
هســت و عمل هم خواهد کرد اما در حالت فرسایش 

رخ مى دهد.

فرشته نژاد اضافه کرد: جبهه غربى مدرسه چهارباغ و 
َسر در مدرسه پشت بند ندارد و فشارهاى رانشى موجب 
تخریب آن مى شود که علت آن هم مربوط مى شود به 

نوع بنا که از قدیم به صورت خاص ساخته شده است.
این استاد مرمت و معمارى اصفهان افزود: ما نگرانیم بر 
اثر عبور و رفت و آمد مترو از زیر چهارباغ تخریب بناهاى 
تاریخى به خصوص مدرسه چهارباغ با سست شدن و 
افتادن کاشى ها شروع و سپس اتفاقاتى از نوع اثر گذارى 

ارتعاشات مترو بر بنا آشکار شود.
فرشــته نژاد گفت: حتى این ارتعاشات بر رامپ جنوبى 
سى و سه پل سمت پیاده رو اثر گذاشته و اخیرا ترك هاى 
ریزى خورده است که به دلیل لرزش هاى عبور مترو از 

زیر سى و سه پل است که گاهى پوشانده مى شود.

َسردر مدرسه چهارباغ در معرض خطر 

رییس گروه آمارهاى ثبتى سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى اســتان اصفهان با بیان اینکــه در فصل بهار 
99 میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر 
بناى واحد مسکونى معامله شده از طریق بنگاه هاى 
معامالت ملکى شــهر اصفهان، هفت میلیون و 200 
هزار ریال بود، افزود: این رقم نســبت به فصل قبل و 
فصل مشابه سال 98 به ترتیب 6/2 و 102/2 درصد 

افزایش دارد.
قریشى همچنین با اشاره به اینکه معامالت مسکن 
در فصل بهار 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل 
آن به غیر از منطقه 7 در دیگر مناطق شهرى اصفهان 
روند کاهشى داشت، خاطرنشان کرد: بیشترین حجم 
معامالت در این فصل مربوط به مناطق 8، 5، 1و 13 

بوده اســت. وى با بیان اینکه در بهار 1399 بیشترین 
قیمت یک مترمربع زیربناى مســکونى معامله شده 
در کالنشــهر اصفهان 18 میلیون و 447 هزار تومان 
در منطقه 6 و کمترین 2 میلیــون و 760 هزار تومان 
در منطقه 11 بود، تصریح کرد: در یک ســال گذشته 
قیمت هاى مسکن در اصفهان باز هم افزایش یافته اما 

هنوز آمار آن بطور دقیق استخراج نشده است.
این کارشــناس آمار، بیشــترین رشــد قیمت واحد 
مســکونى در کالنشــهر اصفهان در بهار 1399 را 
مربوط به منطقــه 14 با 305/9درصــد و کمترین را 
مربوط به منطقه یک بــا 37/6 درصد اعالم و اضافه 
کرد: این شاخص در کل شهر اصفهان 102/2 درصد 

افزایش داشت.

رشد 102 درصدى قیمت خانه در شهر اصفهان 

3 میلیون و 200 هزار هکتار از اراضى استان بیابانى است که  یک میلیون و
 500 هزار هکتار آن کانون بحران است
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بیوك میرزایى سال ها است که در عرصه هاى بازیگرى، گویندگى و دوبله فعالیت مستمر دارد. این هنرمند 
تا به امروز در سریال هاى ماندگار و خاطره انگیزى همچون سایه همسایه، آقاى دالر، آپارتمان، همسایه ها، 
مش خیرا... و صندوقچه اسرار، روزگار جوانى، همشاگردى ها، پهلوانان  نمى میرند، باغ گیالس و دو سریال 
رمضانى گمگشته و برادر به ایفاى نقش پرداخته است. میرزایى در گفتگویى درباره سریال قدیمى "باغ 

گیالس" صحبت مى کند که این روزها از شبکه آى فیلم پخش مى شود. 

یکى از نکات جالب در ســریال "باغ گیالس" و شاید برخى از مجموعه هاى 
دیگر حتى "پهلوانان نمى میرند"، کســى به جاى شــما صحبت نمى کند و 
اصطالحاً دوبلور ندارید؛ این اتفاق به پیشنهاد خودتان مى افتد یا کارگردان؟

صداى من هویتى دارد که هرکسى جایم صحبت کند براى مخاطب باورپذیر نیست. همیشه جاى خودم 
در فیلم ها و سریال ها حرف زده ام و دوبلورى نداشته ام. در "باغ گیالس" هم به دلیل سابقه اى که در دوبله 
دارم و سال ها کار در رادیو، در نهایت قرار شد که خودم روى کاراکترى که بازى اش مى کردم صحبت کنم 
و دوبلور دیگرى این کار را انجام ندهد. در زمانى که ســریال باغ گیالس ساخته شد معموًال صدابردارى 
سر صحنه انجام نمى شد و دوبلورها جاى بازیگران صحبت مى  کردند. در زمان خودش اتفاق خوبى بود و 
حتى بازى بازیگر نمود بیشترى پیدا مى کرد. دوبلورهاى توانمندى داشتیم که زحمت زیادى مى کشیدند 

و با صداسازى مناسب باعث مى شدند تا بازى هنرپیشه هم بهتر دیده شود.
باغ گیالس از جمله ســریال هاى پُرمخاطب تلویزیون در سال  هاى ابتدایى 
دهه 1370 است. خودتان چه بازخوردهایى از مردم بابت بازى در این سریال 
گرفتید، با توجه به اینکه آن زمان فضاى مجازى و شــبکه هاى اجتماعى هم 

وجود نداشتند؟
باغ گیالس به خصوص در قسمت هاى پایانى اش واقعًا خیابان ها را خلوت مى کرد. بسیارى از مردم این 
سریال را تماشا مى  کردند و از آن لذت مى بردند و خیلى هم به ما بازیگران لطف داشتند و در کوچه و خیابان 

اظهار محبت مى کردند.
سؤالى که این روزها زیاد مطرح مى شــود چرا سریال هاى قدیمى امروز هم 
موفق اند و ســریال هاى جدید کمتر مى توانند نوستالژى باشند و یا اصطالحاً 

خیابان خلوت کن شوند؟
سریال از یک متن خوب و کارگردانى حرفه اى بهره مى برد. قصه جذابى داشت که توسط یک تیم با تجربه 
ساخته مى  شد. بازیگران معروفى هم در سریال حضور داشتند و همین مسئله باعث جذابیت بیشتر شده بود. 
آن سال ها مثل امروز نبود که روزى سه چهار سریال پخش شود. نمایش سریال ها به شکل هفتگى بود و 
مخاطب باید یک هفته منتظر مى شد تا بتواند قسمت جدید را ببیند. برایم جالب است که مردم سریال هاى 
قدیمى را بیشتر دوست داشــتند، چون قصه و شــخصیت هایش را باور مى  کردند. هنوز که هنوز است 
وقتى از بازپخش سریال هایى مثل باغ گیالس مطلع مى شــوند ترجیح مى  دهند دوباره به تماشاى این 

آثار بنشینند.

مردم شخصیت هاى سریال هاى 
قدیمى را باور مى کردند

کووید 19 این روزها بار دیگر سراغ هنرمندان را مى گیرد و در تازه ترین خبر ابتالى باران کوثرى به این ویروس اعالم 
شده است.

در روزهاى اخیر محمد شیرى بازیگر (شب هاى برره)، فرنوش صمدى (کارگردان) و حسام نواب  صفوى (بازیگر) به 
کرونا مبتال شده اند.  سال گذشته تعداد زیادى از اهالى سینما و هنر به ویروس کرونا مبتال شده و برخى از آنها نظیر پرویز 

پورحسینى، چنگیز جلیلوند، اکبر عالمى و خسرو سینایى بر اثر این بیمارى از دنیا رفتند.
«ملکه گدایان» یکى از سریال هایى است که این روزها تصویربردارى اش در حال انجام است و تست کروناى باران 

کوثرى که نقش اصلى سریال را بازى مى کند مثبت اعالم شده است.
باید دید با توجه به اطالعیه روابط عمومى ســازمان ســینمایى که ابتداى هفته از لزوم تعطیلى پروژه هاى در حال 
فیلمبردارى خبر داده بود، آیا با این شــرایط عوامل  پروژه حاضر به تعطیلى موقت هســتند یا همچنان به ادامه کار 

مى پردازند؟!

 

 
 

 

 
 

باران کوثرى  به کرونا مبتال شد

تمامى بازیگران سریال «زخم کارى» به کارگردانى محمدحسین مهدویان جلوى دوربین 
رفتند.

ســریال «زخم کارى» بــه کارگردانى محمدحســین مهدویان که در تهــران در حال 
تصویربردارى است، نخستین تجربه سریال سازى مهدویان در شبکه نمایش خانگى است 

که با سرمایه گذارى فیلیمو آن را کلید زده است.  
زخم کارى، یک نوآر ملتهب است که داســتانى پرتنش دارد و تا کنون تمام بازیگران آن 

جلوى دوربین رفته اند.  
جواد عزتى، رعنا آزادى ور، هانیه توســلى، ســعید چنگیزیان، الهه حصارى، عباس جمشــیدى فر، مهدى 
زمین پرداز، امیرحسین هاشمى، با هنرمندى کاظم هژیر آزاد، منو چهر علیپور، مه لقا باقرى، مائده طهماسبى و 

با حضور سیاوش طهمورث، با معرفى مرتضا امینى تبار و سارا حاتمى بازیگران «زخم کارى» هستند.  
همچنین نیوشا على پور و مه یاس پازوکى بازیگران خردسال این سریال نمایش خانگى هستند.  

«زخم کارى» ساخته محمدحسین مهدویان و به تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشیان از محصوالت پلتفرم 
فیلیمو است که در سال جارى پخش مى شود.

جواد عزتى و هانیه توسلى
 جلوى دوربین مهدویان

اولین عکس از لیال حاتمى در«هرمان»

و

فیلمبردارى فیلم سینمایى "هرمان" به کارگردانى على 
بهراد پس از حدود یک ماه با بازى لیال حاتمى در نقش 

اصلى به پایان رسید.
"هرمان" نخســتین تجربه کارگردانى بهراد در حوزه 
سینماست و حاتمى در آن براى نخستین بار با مهرداد 
صدیقیان همبازى است. ضمن اینکه جواد نوروزبیگى 

روى صندلى تهیه کنندگى این فیلم اول نشسته است.
"ِهرمان" از اسفند سال گذشــته جلوى دوربین رفت و 
هفته گذشته پیش از آغاز توقف پروژه هاى سینمایى به 
دلیل قرمز شدن شهرها از نظر ابتال به کرونا کار آن به 
پایان رسید. گفته مى شود "هرمان" نام موقت این پروژه 

است و در ادامه عوض مى شود.

هنگامه قاضیانى بازیگر سینما با انتشار متنى از محسن چاوشى خواننده موسیقى پاپ قدردانى 
کرد. قاضیانى که این متن را در یکى از پست هاى چاوشى به اشتراك گذاشته، نوشته است:

"مانایى شــما به اصالت صراحت و بیان تمام کلمات در لحظه رهایى هنر هزارتوى آواز براى 
من قدیمیه. بیاد دارم سال هاى 84 و 85 بعد تمرینات تئاتر فاصله تئاتر شهر رو تا خونه که اصال 
مسافت کمى نبود، تک ترانه هاى شمارا مى شنیدم .محسن خان جان قبیله مهر، مردم یعنى حس 
یک هنرمند و شما نت مى سازى، ترانه مى سپارى براى زمان، و به آزادى زندانبان «غریب» و آثار 
سینما نگاه عمیقى دارید، این دو مصور. مردم واقع بین و روراست، با شما در قبیله آنان که جغرافیا 
ندارد رفیقن و این کم موهبتى نیست ، قدر شمارو میدونم در موسیقى عصر عجیب جهان. خدا 

نگاهدار شما در راهى ، رو به روشنایى ، که نور را خوب مى شناسید"

متن احساسى هنگامه قاضیانى
 براى محسن چاوشى

آثار بنشینند.

"فیلمبردارى فیلم سینمایى "هرمان" به کارگرد
بهراد پس از حدود یک ماه با بازى لیال حاتمى

اصلى به پایان رسید.
"هرمان" نخســتین تجربه کارگردانى بهراد
سینماست و حاتمى در آن براى نخستین بار ب
صدیقیان همبازى است. ضمن اینکه جواد نور

هنگامه قاضیانى بازیگر سینما با انت
کرد. قاضیانى که این متن را در یکى
"مانایى شــما به اصالت صراحت
4من قدیمیه. بیاد دارم سال هاى 84
مسافت کمىنبود، تک ترانه هاى ش
یک هنرمند و شما نت مى سازى، تر
سینما نگاه عمیقى دارید، این دو مص
ندارد رفیقن و این کم موهبتى نیس
نگاهدار شما در راهى ، رو به روشنای

متن احساس
 براى

شــهره ســلطانى با ابراز دلتنگى براى حضور در تئاتر از 
مسئوالن مى خواهد که از نظر مالى و بهداشتى، پروژه هاى 
هنرى را حمایت کنند تا هنرمندان بتوانند با آرامش و در 

امنیت روانى، کار کنند.
این بازیگر هم مانند دیگــر همکارانش در تئاتر دلتنگ 
حضور روى صحنه و هم نفسى با تماشاگر است ولى فعال 

فعالیت در این حوزه را امکان پذیر نمى داند.
او که سال گذشــته مانند تعداد زیادى از بازیگران درگیر 
ویروس کرونا شد، درباره فعالیت هاى اخیر خود در زمینه 
تئاتر مى گوید: من بچه تئاتر هستم. دلم براى صحنه لک 
زده است ولى در شرایط فعلى ناچار شدم پیشنهادهایى را 

که براى بازى در چند نمایش داشتم ، رد کنم.
او توضیح مى دهد: وضعیت اجراى تئاتر بسیار نابسامان 
است. برخى گروه ها چند ماه وقت و انرژى مى گذارند و 
نمایشــى را براى اجرا آماده مى کنند اما به دلیل شرایط 
دشــوار کرونایى و تعطیــالت مقطعى تئاتــر، عموما 
نمایش هایشان فقط چند شب روى صحنه مى ماند و وقت 
و انرژى شان هدر مى رود. این مساله را براى دوستانى که 
به من پیشــنهاد همکارى داده بودند، توضیح دادم و در 
نهایت آنان هم پذیرفتند که فعال شــرایط مناسبى براى 

اجراى تئاتر نداریم.
این بازیگر که تجربه کارگردانى در سینما و تئاتر را دارد، 
اضافه مى کند: اگر تئاتر شرایط پایدارترى مى داشت، با 

اینکه از نظر مالــى هرگز ما 
را تامین نکرده اســت، حتما 
در کنار پروژه هاى تصویرى، 
یک کار تئاتر هم مى پذیرفتم 
چون از نظر روحــى واقعا به 
حضــور روى صحنه و ارتباط 
بى واسطه با تماشاگر نیاز دارم 
ولى متاسفانه چنین زمینه اى 

فراهم نیست.
سلطانى با یادآورى این نکته 

که زندگى هنرمنــدان و فعاالن تئاتر هرگــز از این راه 
تامین نمى شده، ادامه مى دهد: تئاتر براى ما منبع درآمد 
نیست بلکه منبع انرژى اســت که به لحاظ عاطفى ما را 
تامین مى کنــد ولى در حال حاضر هیچ امیدى نیســت 
که یک گروه نمایشــى بتواند اجراهاى خــود را طبق 
برنامه ریزى هاى انجام شده از اول تا به آخر روى صحنه 
ببرد و مدام این نگرانى هست که با تغییر شرایط کرونایى، 
فعالیت هاى تئاترى دچار وقفه شــود بنابراین تئاتر این 

روزها نمى تواند آن انرژى همیشگى را به ما ببخشد.
سلطانى با اشــاره به شرایط دشــوار بازیگرى در دوران 
کرونا ادامه مى دهد: ریسک بیمارى را به جان مى خریم 
ولى چاره اى نیســت چون باید کار کنیم و امیدوارم همه 

همکارانم کار و منبع درآمد داشته باشند. 

دلتنگى هاى حضور روى صحنه تئاتر

مهدى ماهانــى، بازیگر ســینما و تلویزیون تصویرى 
از بازى خود در  فیلم سمپاشــى  را منتشر کرد و درباره 
تالش هایش براى این فیلم نوشــت. او گفت که وزن 
زیادى براى ایفاى این نقش کم کرده و تمام تالشــش 
را انجام داده تا نقش خود را به نحو احســن انجام دهد. 
ماهانى در این باره ادامه داد که نقش عطا در این فیلم را 

خیلى دوست دارد.
او مى گوید: 6 ماه رژیم غذایى ســخت و ورزش مداوم 
که ماه آخر قبل از شــروع تصویربردارى مصادف شد با 
ماه زیباى رمضان. از 75 کیلو شــدم 57/5 کیلو. به یاد 
دارم در پیش تولید کار بودیم یکى از همکاران عزیزم که 
حق استادى بر گردن من دارند گفتند مهدى باید براى 
این نقش لباس گشاد بپوشد که فرم بدنش و عضالتش 
نشان ندهد ورزشکار هست. در جواب گفتم الغر مى کنم، 
آن عزیزى برگشت به من گفت این کاراکتر باید خیلى 
الغر باشد، باید کاغذ باشــد، کار تو نیست، مگر چند ماه 

زمان داریم؟!
همان شب برگشــتم خانه، بهم برخورد، جورى از فردا 

صبح رژیم گرفتم و جنگیدم براى الغرى و رســیدن به 
فیزیک نقش که وقتى ریش و موهایــم را براى گریم 
دومم در فیلم زدند به قدرى صورتم الغر شــده بود که 
کارگردان فیلم بغض کرد، مادرم وقتى من را دید زد زیر 
گریه و در مالقاتى حضورى، جناب فریدون جیرانى من 
را نشناختند و گفتند پسر برو ماهانى رو صدا کن و خیلى 

خاطرات جالب دیگر...
یک خاطره از صحنه فیلم بردارى براتون بنویســم، به 
علت نوع پوشش نقش و فیزیکش بیشتر مغازه ها که با 
لباس صحنه و گریم مى رفتم سفارشــى که داشتم را به 
من نمى دادند و عذرم را مى خواستند و از مغازه محترمانه 
بیرونم مى کردندچون مى ترسیدند پول نداشته باشم. که 
مى رفتم و به همراه عوامل فیلم بر مى گشــتم به همان 

مغازه تا چیز هایى را که مى خواستم بفروشند...
در این فیلم امیر آقایى، مهدى ماهانى، رضا یزدانى، لیال 
اوتادى، حامد وحید، محسن دلیخون، هدیه بازوند، نازلى 
رجب پور، بهزاد هاشــمى و امیر جعفرى به ایفاى نقش 

پرداخته اند.

شهره سلطانى: 
ریسک کرونا را 
به جان مى خریم

بیوك میرزایى: 

6 ماه رژیم غذایى سخت براى بازى در یک نقش



ورزشورزش 05054012 سال هجدهمپنج شنبه  26  فروردین  ماه   1400

هادى عقیلى کــه خودش بارها با ســپاهان حضور در 
بازى هاى آســیایى را تجربه کرده است در گفتگویى 
از تجاربش مى گوید و صحبت هــاى جالبى در مورد 
اشتباهاتى که فینال و یا قهرمانى را از تیم هاى ایرانى 

گرفته انجام مى دهد.
   تیم سپاهان در چندسال اخیر یکبار، تیم ذوب آهن 
هم یکبار و پرسپولیس هم دوبار به فینال آسیا رفتند. من 
تمام این فینال ها را به خوبى یادم اســت. اگر به لیست 
بازیکنان سپاهان در آن زمان نگاه کنید ما خیلى خیلى 
فراتر از انتظار ظاهر شــدیم و به فینــال رفتیم ولى در 
فینال اســمش را هرچه مى خواهید بگذارید ما کامال 
براى این کار آماده نبودیم و مثالش را خدمتتان عرض 
کنم؛ بازى رفــت در اصفهان یک- یک شــد و بازى 
هم کامال پایاپاى بود و بازى برگشــت را ما دو بر صفر 
باختیم. چه در اصفهان چه در بازى برگشت ما یکسرى 
اشتباهات فردى داشتیم  که بازى را واگذار کردیم ولى 

جدا از اشتباه فردى اشتباه ما نحوه سفر بود. تیم ما و یا 
حتى تیم پرســپولیس در فینال قبلى که تجربه کردند 
چون من با آقاى باقرى هم صحبت کردم و ایشان هم 
با بنده هم عقیده بود. چرا ما باید چهار پنج روز زودتر به 
محل مسابقه مى رفتیم؟ تیم ما و پرسپولیس هر دو به 
ژاپن رفتیم و از دید من هم ما و هم پرسپولیس به این 
دلیل بازى را واگذار کردیم. زودتر رفتن به محل مسابقه 
و تفاوت زمانى باعث شد که بازیکن ها بهم بریزند. ما 
مجبور بودیم تا پاسى از بامداد به دلیل اختالف ساعتى 
بیدار بمانیم و این اختالف باعث شده بود بحث خواب 
و غذا به هم بریزد و خیلى از بازیکنان در وعده صبحانه 
حاضر نمى شــدند و خود به خود یک وعده غذایى کم 
مى شد و خواب هم کم مى شد و چه انتظارى از چنین 
تیمى مى رفت که چند روز بعدش فینال را برگزار کند؟ 
این یک مسئله بزرگ براى تیم ما در آن زمان و همچنین 
تیم پرسپولیس  و این یک دلیل بســیار بزرگ براى از 

دست دادن فینال بود.
   ما شاهد اشــتباهات زیادى بودیم و این اشتباه یکبار 
براى تیم بزرگ ســپاهان افتاد و  فینال آسیا را از دست 
داد. یکسال به خاطر یک اشتباه با وجود تیم رویایى که 
داشتیم فینال را از دست دادیم. در برگشت بازى را بردیم 
ولى یک بازیکن دو کارته داخل زمین بود و سرپرســت 
اصال حواســش به این قضیه نبود که ایــن موضوع در 
تیم ملى امید هم اتفاق افتاد و حذف شــدیم و به راحتى 
این اتفاقات مى افتد و هیچ کس آن نفرات را بازخواست 
نمى کند. در صورتى که بسیار اشتباه نابخشودنى و بزرگى 
است ولى متاسفانه چون آموزشى نیست و مالیمت آمیز و 
کدخدا منشانه با این موضوعات برخورد مى شود همه چیز 
از بین مى رود. آن تیم سپاهان آن سال بدون شک قهرمان 
مى شد. این مجموعه اشتباهات و غیر حرفه اى بودن ها در 
داخل ما را بد عادت مى کند و باعث مى شود در صحنه بین 

المللى هم همین باشیم.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان براى دیدار با پدیده دیروز 
راهى مشهد شد.

شاگردان مجتبى حســینى قرار است امروز پنجشنبه در 
هفته بیستم مسابقات لیگ برتر به مصاف پدیده بروند.

ذوب آهن براى این بازى قاسم حدادى فر و دارکو بیدوف 
را در اختیار نخواهد داشت. حدادى فر به دلیل مصدومیت 
از ناحیه زانو در حال پشت ســر گذاشتن مراحل درمانى 
اســت ولى هنوز زمان دقیق بازگشــت این بازیکن به 
میادین فوتبال مشخص نشده است. قرار است حدادى فر 
روز شنبه یا یک شنبه از زانوى مصدمش MRI بگیرد تا 
پزشکان در خصوص نحوه ادامه روند درمانى این بازیکن 
تصمیم بگیرند. دارکو بیدوف هم فیزیوتراپى را آغاز کرده 
و پزشکان ذوب آهن امیدوارند که این بازیکن 3 تا 4 هفته 

دیگر به میادین فوتبال برگردد.

هافبک تیم سپاهان معتقد اســت با اینکه سپاهان در مسیر رســیدن به قهرمانى با رقباى 
قدرتمندى رو به رو است اما هنوز 10 هفته دیگر باقى مانده و همه چیز براى رسیدن به عنوان 

قهرمانى لیگ دست خود بازیکنان و تالش آنهاست.
جالل الدین على محمدى در خصوص دیدار سپاهان مقابل نفت مسجد سلیمان اظهار کرد: 
مى دانستیم بازى سختى داریم و مقابل یک تیم سختکوش به میدان مى رویم و هرچه از بازى 
گذشت شرایط براى ما سخت و سخت تر شد چرا که ما نیاز به گل داشتیم و باید گل  مى زدیم 
ولى متاسفانه شادابى همیشگى را نداشــتیم و موقعیت هایمان هم متاسفانه به خوبى مورد 

استفاده قرار نگرفت و بازى مساوى شد.
هافبک سپاهان در رابطه با اینکه از این تیم انتظار قهرمانى مى رود هم خاطرنشان کرد: امید 
به قهرمانى داریم چون جزو مدعیان و تیم هاى باالى جدول هستیم و براى قهرمانى تالش 
مى کنیم ولى در این راه تنها نیستیم و رقیب داریم و نمى توانیم بگوییم بى رقیب هستیم و اتفاقا 
رقباى ما هم تیم هاى قدرتمند و پرمهره اى هستند و اینکه من فکر مى کنم هنوز 10 هفته 
دیگر باقى مانده و هنوز همه چیز دست خودمان است و مى توانیم تکلیفمان را خودمان روشن 

کنیم و هرچقدر بهتر امتیاز جمع کنیم شانس بیشترى براى قهرمانى داریم.

هافبک سپاهان: همه چیز دست 
خودمان است

آخرین وضعیت مصدومان 
ذوب آهن

مدافع تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: مقابل سپاهان باید خوب دفاع مى کردیم که 
خوشبختانه این اتفاق رخ داد.

میثم تهیدست در خصوص تساوى برابر ســپاهان گفت: ما مى دانستیم که برابر سپاهان 
بازى بسیار ســختى در پیش داریم و آنها با پیروزى در 6 بازى پیاپى انگیزه زیادى داشتند 
تا در این بازى هم برنده شــده و به صدر جدول برســند. خوشبختانه شــرایط روحى تیم 
ما بعد از آمدن محمود فکرى خوب شــد و بچه ها انگیزه زیادى براى این بازى داشــتند. 
ما مى دانســتیم که باید خوب دفاع کنیم و خوشــبختانه این اتفاق هم رخ داد، در ضمن 
کرمانشاهى هم روز بســیار خوبى را پشت سر گذاشــت و چند موقعیت خیلى خوب را از

 سپاهان گرفت.
تهیدست در پاســخ به این پرسش که کدام تیم در این فصل شــانس اول قهرمانى است، 
خاطرنشان کرد: من پرسپولیس را شــانس اول مى دانم، آنها چند سال است که کنار هم 
بازى مى کنند و تنوع تاکتیکى خوبى دارند. پرسپولیس شانس اول است و اگر استقالل 
هم نوسان کمى داشته باشد مى تواند مدعى باشد، همین طور سپاهان که امسال واقعا 

نتایج خوبى گرفته است.

مقابل سپاهان باید خوب دفاع 
مى کردیم

هواداران زنیت با آراء باالیى ســردار آزمون را 
به عنوان بهترین بازیکن این تیم برابر سوچى 

انتخاب کردند.
بر اســاس نتیجه نظرســنجى صورت گرفته 
توسط رسانه رسمى زنیت سن پترزبورگ سردار 
آزمون با بــه دســت آوردن آراء 80 درصدى 
هواداران به عنوان بازیکن این تیم در دیدار هفته 
بیست وپنجم لیگ برتر روســیه برابر سوچى 
انتخاب شد. یاروسالو راکیتسکى (9,24 درصد) 
و دالر کوزایف (8,99 درصــد) رتبه هاى دوم و 

سوم را کسب کرد.
زنیت در دیدار با ســوچى 2 بر یک پیروز شد و 
سردار آزمون زننده گل هاى تیمش بود. زنیت 
54 امتیازى صدرنشــین جدول رده بندى لیگ 

برتر روسیه است.

سردار آزمون؛ بهترین بازیکن زنیت
 مقابل سوچى

مهدى طارمى ســومین ایرانى لقب گرفــت که دروازه 
چلسى را باز مى کند.

تیم فوتبال پورتو در دور برگشــت از مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان اروپا به مصاف چلســى رفت و با 

نتیجه یک بر صفر به پیروزى رسید.
گل پورتو بــا ضربه قیچى برگردان مهــدى طارمى در 
دقیقه 3+90 زده شد اما در نهایت تیم پرتغالى از رسیدن 
به مرحله بعد باز ماند. طارمى در شرایطى این سوپرگل را 
به ثمر رساند که پیش از این هم دو ایرانى دیگر موفق 
شده بودند دروازه چلسى را باز کنند و نکته جالب اینکه 

یکى از گل ها هم قیچى برگردان بود.

حدود یکســال پیش بود که علیرضا جهانبخش مهاجم 
ایرانى برایتون در لیگ برتــر انگلیس با قیچى برگردان 
دیدنى که بهترین گل فصل تیمش شد، دروازه آبى هاى 
لندن را گشود و حاال مهدى طارمى بار دیگر یاد و خاطره 

آن گل را زنده کرد.
پیش از این هم على دایى اسطوره فوتبال ایران و آقاى 
گل فوتبال جهان در 21 ســپتامبر 1999 و در چارچوب 
رقابت هاى لیــگ قهرمانان اروپا، موفق شــده بود با 
پیراهن هرتابرلین دو بار دروازه چلســى را باز کند تا به 
نوعى ایرانى ها به عنوان متخصص گلزنى به چلســى 

شناخته شوند.

ایرانى ها، متخصص قیچى کردن چلسى!

کارلوس کى روش سرمربى سابق ایران که گزینه هدایت 
آفریقاى جنوبى است، براى کار کردن در این کشور تمایل 

دارد.
کارلوس کى روش ســرمربى ســابق تیم ملــى ایران که 
دســامبر 2020 از تیم ملى کلمبیا جدا شد، در حال بررسى 

پیشنهادهایش است.
در این بین فدراســیون فوتبال آفریقاى جنوبى هم در حال 
بررسى گزینه ها براى سرمربیگرى بافانا بافانا است. پیتسو 
موســیمانه مربى اهل آفریقاى جنوبى االهلى مصر که در 
این تیم موفق بوده گزینه اول آنها به شــمار مى رود، اما دو 
گزینه دیگر هم دارند که اعالم کرده اند دوست دارند مربى 
این تیم شوند. نشریه «تایمز» آفریقاى جنوبى به نقل از یک 
منبع معتبر مدعى شده کارلوس کى روش و فیلیپ تروسیه 
که هردو سابقه کار در این تیم را داشته اند با فدراسیون فوتبال 
آفریقاى جنوبى در تماس بوده اند و اعالم کرده اند براى کار 

در بافانا بافانا مایل هستند.
تروسیه که در حال حاضر در ویتنام کار مى کند سال 1998 
براى مدت کوتاهى در آفریقاى جنوبى کار کرد و کى روش 
که این روزها تیم ندارد بین ســال هاى 2000 تا 2002 در 
24 بازى روى نیمکت بافانا بافانا نشســت و این تیم را به 

جام جهانى 2002 رساند.

کى روش به
 آفریقاى جنوبى مى رود؟

مرور هادى عقیلى بر افتخاراتى که در آسیا از دست رفت

آن تیم سپاهان بدون شک
 قهرمان مى شد 

مهدى طارم
چلسى را باز
تیم فوتبال
نهایى لیگ
نتیجه یکب
گل پورتو بـ

3دقیقه 90+3
به مرحله بعد
به ثمر رسا
شده بودند
یکى از گل

بر اساس تازه ترین رده بندى تیم هاى باشگاهى فوتبال 
جهان که سایت «فوتبال دیتابیس» اعالم کرد، سپاهان 
با 1498 امتیاز، در جایگاه سومین تیم برتر فوتبال ایران 
قرار گرفت. طالیى پوشان اصفهانى، همچنین، در رتبه 

17 قاره کهن و در رتبه 297 جهان قرار گرفته اند.
در این رده بندى، سرخپوشان پایتخت با 1601 امتیاز و 
با یک پله صعود نسبت به رده بندى پیشین در رتبه 112 
جهان ایســتادند. همچنین، پرسپولیس مانند رده بندى 

پیشین در رده پنجم آسیا جاى گرفته است.
تیم استقالل با 1530 امتیاز، مانند رده بندى پیشین در 
رتبه دوم فوتبال باشگاهى ایران و یازدهم قاره آسیا جاى 
گرفته است. آبى پوشان پایتخت در سطح جهانى با پنج 

پله صعود نسبت به هفته قبل، در رده 220 قرار دارند.

طالیى ها در جمع 300 تیم 
برتر جهان

مهاجم پدیده معتقد است بازى دشوارى مقابل تیم متحول 
شده ذوب آهن خواهند داشت.

مهرداد بایرامى با اشاره به شــرایط پدیده در آستانه دیدار 
با ذوب آهن عنوان کــرد: قبل از بازى هفتــه قبل مقابل 
پرسپولیس از نظر روحى و فنى در وضعیت بهترى نسبت به 
همیشه قرار گرفتیم و پس از یک امتیازى که از این بازى 
کسب کردیم، با روحیه تر شــدیم ولى متأسفانه وقفه 

طوالنى بین بازى ها خیلى به نفع ما نبود.

او ادامه داد: آقاى رحمتى و کادر فنــى تیم تالش زیادى در این مدت 
کردند تا بازیکنان را در شــرایط خوب خود حفظ کنند و به نظرم تمام 
بچه هاى تیم االن در آمادگى باالیى هستند و انگیزه زیادى براى دیدار 
مقابل ذوب آهن دارند. بایرامى اضافه کرد: بازى دشــوارى مقابل تیم 
متحول شده ذوب آهن داریم، اما باید از امتیاز میزبانى به بهترین شکل 
استفاده کنیم و با تمام توان وارد بازى شویم. روحیه خوبى که در دیدار با 
پرسپولیس به دست آوردیم را همچنان حفظ کردیم و با انرژى زیادى 

مقابل ذوب آهن قرار مى گیریم تا 3 امتیاز را به مشهدى ها هدیه کنیم.

هیخودمان است م ی
بازى بس
تا در این
ما بعد از
ما مى دا
کرمانشا
 سپاهان
تهیدست
خاطرنش
بازى
هم
نتای

یم ر ى

تیم والیبال سپاهان در فصل گذشته رقابت هاى 
لیگ برتر باشگاه هاى کشــور با هدایت رحمان 
محمدى راد توانســت عملکرد خوبى داشته و در 

جایگاه سوم جدول رده بندى قرار بگیرد.
اصفهانى هــا براى فصل پیش رو چنــد تغییر در 
ترکیب خود خواهند داشت؛ سعید جواهرى توانا، 
دریافت کننده فصل گذشته سپاهان براى فصل 
1400 لیگ برتر والیبال ایران از این تیم جدا شد 
و با عقد قرارداد رســمى به تیم هورسان رامسر 

پیوست. در همین راستا بازیکنانى همچون مجتبى 
میرزاجانپور، علیرضا مباشرى، کیاووش حیدرى و 
پرویز پزشکى نیز قرارداد خود را با طالیى پوشان 

اصفهانى تمدید کردند .
مسعود غالمى، امیر غفور و ســامان فائزى هم 
نفراتى هســتند که از آنها به عنوان گزینه هاى 
جدى حضور در سپاهان یاد مى شود. گفته مى شود 
غالمى و غفور با اصفهانى ها به توافق نهایى هم 

رسیده اند.

یک جدایى، 4 تمدیدى و شاید 3 جذب

باید منتظر ماند و دید ســرمربى اســتقالل براى 
دیدارهاى پیش  رو چه در ســر داشــته و از کدام 
بازیکنان نیمکت نشین در صورت گره خوردن بازى 

استفاده خواهد کرد؟
بــا نزدیک شــدن به رقابت هــاى لیگ 

قهرمانان آســیا و آنچه از نمایش 
استقالل در چند هفته اخیر شاهد 
بوده ایــم تا حــدودى مى توان 
ترکیب مورد نظر فرهاد مجیدى 

را براى بازى هــاى پیش  رو حدس 
زد اما فشــردگى بازى ها 

و تنــوع تاکتیکــى 
حریفــان بعضى 
اوقــات باعــث 
خواهد شــد کار 
براى استقالل و 
فرهاد مجیدى 
گره بخــورد. 
در چنیــــن 
شــرایـــطى 
بــازیکـــنان 

نیمکت نشــــین 
مى توانند شرایط را دچار 

تغییر مثبت به نفع تیم کنند.
با این شرایط سئوالى که مطرح مى شود این است 
که اســلحه پنهان مجیدى در چنین مواقعى چه 
کسى است و آیا مجیدى یک یا دو تن از بازیکنان 
باتجربه خود را نیمکت نشــین خواهدکرد تا 
در نیمه دوم و لحظات ســخت بازى از 
حضور و تجربه آنان اســتفاده کند یا 
اینکه دل به جوانانى بسته است که به 
دنبال فرصتى هستند تا توانایى هاى 
خود را به بهترین شکل ممکن 
نشان دهند؟ باید منتظر 
ماند و دید سرمربى 
براى  استقالل 
هــاى  ر ا ید د
پیش  رو چه در 
سر داشته و از 
کدام بازیکنان 
نیمکت نشــین 
در صــورت گره 
خــوردن بــازى 
اســتفاده خواهد 

کرد؟

اسلحه پنهان فرهاد کیست؟

ر
شــدن به رقابت هــاى لیگ 

ــیا و آنچه از نمایش 
چند هفته اخیر شاهد 
حــدودىمى توان

نظر فرهاد مجیدى 
هــاى پیش  رو حدس 
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تیکــى
عضى 
ــث 
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ى
د. 
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ـــین 
رایط را دچار 

ن و و ى
باتجربه خود را نیمکت نشــین خ
در نیمه دوم و لحظات ســخ
حضور و تجربه آنان اســت
اینکه دل به جوانانى بسته
دنبال فرصتى هستند تا تو
خود را به بهترین ش
نشان دهند؟
ماند و د

استقال
ید د
پیش
سر
کدا
نیمک
در صـ
خــور
اســتفا
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بازى مقابل تیم متحول شده ذوب آهن دشوار است

بازیکن اسبق فوالد خوزستان که این روزها در 
دسته 3 توپ مى زند مدعى شد: مى خواستم به 
ذوب آهن بروم اما به اجبار باشــگاه از فوالد به 

لیگ یک رفتم.
بهمن جهان تیغ مى گوید: تاریخ فوتبال بازى 
کردن به قبل و بعــد از مصدومیتم برمى گردد. 
متأســفانه بى مهرى هایى در قبال من صورت 
گرفت و به من که ســرمایه باشگاه بودم توجه 
نشد و من را به امان خدا رها کردند و من دوباره 
تنها شــدم و تصمیم گرفتم مثل گذشته که از 
زمین هاى خاکى شــروع کردم و تــا گلزنى در 

آسیا پیش رفتم دوباره روى پاى خودم بایستم و 
تالش کنم. من االن در دسته 3 بازى مى کنم و 
در تیم خلیج فارس بندرماهشهر هستم. متاسفانه  
به اجبار باشگاه از فوالد به لیگ یک رفتم و در 
بادران بازى کردم درحالى که از سایپا، پیکان و 
سپیدرود رشت پیشنهاد داشتم و از همه مهمتر 
بحث انتقال من به ذوب آهن کامال جدى شده بود 
ولى متاسفانه چون قرارداد داشتم نمى توانستم به 
تیم دیگرى بروم و از طرفى باشگاه حاضر نمى شد 
من به تیم دیگرى بروم و هنوز خود من مانده ام 

که چرا با جدایى من مخالفت شد. 

مى خواستم به ذوب آهن بروم اما نگذاشتند
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 مقابل سو
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اخطار اجرایى
شــماره: 1194/97 به موجب رأى شــماره 160 تاریخ 98/2/30 حوزه تیران شــوراى 
حل اختالف شهرســتان تیران و کرون که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حســام 
عموتقى نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: تضامنًا محکوم اند به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 97/12/15 تا زمان اجراى حکم بر اســاس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک 
مرکزى و پرداخت 3/710/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر الصاقى در حق خواهان 
مجید نادرى با وکالت سمیرا سلمانیان نشانى: تیران- نرسیده به دادگسترى بهنیا- روبروى 
ورزشــگاه تختى- دفتر وکالت صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر حق االجراء 
که توسط اجراى احکام حقوقى محاســبه و اخذ مى گردد. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 1122756 شــعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان تیران و کرون/1/133 
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 140085602016000145 - 1400/01/23 آقاى ســید یحیى افضلى 
اسفیدواجانى فرزند سید حســین به استناد یکبرگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت هجده حبه مشــاع از هفتاد و دو 

حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 27 فرعى از 2 اصلى واقع در رضوانشهر بخش دوازده 
ثبت اصفهان که در دفتر امالك الکترونیکى شــماره 139620302016001712 بنام 
نامبرده ثبت و سند مالکیت کاداسترى به شــماره سریال 423273 سرى ب/95 صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در 
اثر سهل انگارى مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که 
هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد ازتاریخ انتشــار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. م الف: 1122995 سید محمدحسن مصطفوى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک تیران/1/139
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 140003902003000014 تاریخ آگهى: 1400/01/24 شماره پرونده: 
139704002003004592 آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9706410- 
هفت هزار و یک سهم مشاع از چهارصد و چهل و پنج هزار و پانصد و بیست و یک سهم 
عرصه و اعیان یک باب آپارتمان پالك ثبتى 14078 فرعــى از 15182 اصلى مفروز و 
مجزا شــده از 4 فرعى از اصلى مذکور قطعه واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان به مساحت 13. 1212 مترمربع به آدرس: خیابان چمران خیابان آل محمد 

کوچه بهشت (12) مجتمع بهشت طبقه 2 واحد 12 که ســند مالکیت آن با شماره چاپى 
385214 سرى الف سال 97 ثبت و صادر شده است. با حدود و مشخصات: شماال: درب و 
دیوار است بطول (27/95) بیست و هفت متر و نود و پنج سانتیمتر به معبر شرقا: دیواریست 
بطول (50/ 43) چهل و سه متر و پنجاه سانتیمتر به شماره باقیمانده چهار فرعى از پانزده 
هزار و یکصد و هشتاد و دو اصلى جنوبا: در سه قسمت که قسمت دوم آن غربى است. اول 
دیواریست بطول (24/60) بیست و چهار متر و شصت سانتیمتر به کوچه دوم دیواریست 
بطول (0/30) سى سانتیمتر به کوچه سوم درب و دیواریست بطول (3/30) سه متر و سى 
سانتیمتر به به کوچه غربا: در دو قســمت اول خط فرضى است بطول (7/50) هفت متر 
و پنجاه سانتیمتر به شماره سیزده هزار و هشتصد و شــصت و شش فرعى از پانزده هزار 
و یکصد و هشــتاد و دو اصلى دوم دیوار بدیوار بطول (35/60) ســى و پنج متر و شصت 
سانتیمتر به شماره دوازده هزار و نهصد و سى و پنج فرعى از پانزده هزار و یکصد و هشتاد 
و دو اصلى که طبق نظر کارشناس رسمى پالك مذکور به صورت یک واحد آپارتمان به 
مساحت 140 مترمربع که نصف آن 70 مترمربع ســهم مدیون مى باشد. در طبقه دوم از 
مجموعه شش طبقه که هر طبقه داراى شش واحد مى باشد و واحد مورد تقاضا 14002 
سهم از 445521 سهم ششدانگ مى باشد. داراى سقف از نوع تیرچه بلوك و داراى یک 
پارکینگ و انبارى زیرزمین مى باشد. شــامل کلیه متعلقات اعم از سرمایش و گرمایش، 
امکانات آشپزخانه، خواب، حال و پذیرایى، سرویس بهداشتى حمام، مشاعات اعم از راه 
پله، راه پله ضرورى، آسانسور، راهرو، پشت بام، حیاط، نگهبانى محوطه پارکینگها، شیر 
آتش نشانى دیوارهاى مشترك و اختصاصى، کف و سقف مشترك مى باشد. ملکى اقاى 
على فردوســى که در قبال طلب خانم زینب مهرانى بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه 

شماره 1846 مورخ 1385/09/11 دفترخانه ازدواج شماره 105 اصفهان توقیف گردیده از 
ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 در شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر از طریق مزایده به فروش میرسد. 
مزایده از مبلغ پایه شش میلیارد و سیصد میلیون ریال (6/300/000/000 ریال) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهیهاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهیهاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1400/01/26 درج و منتشر میگردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شــد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1122969 یعقوبى – رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/1/141

موج جدید کرونا در حال پیش روى ایران است و بسیارى 
معتقدند روزهاى ســیاه و تاریکى پیش روى کشورمان 
است.  با این حال، بســیارى بر آنند که موج جدید کرونا 
نه یک مســاله کشــورى و داخلى، بلکه مربوط به کل 
جهان است. این مســاله در مورد منطقه خاورمیانه قابل 

بررسى است. 
نه فقط ایران بلکه کل منطقه درگیــر موج جدید کرونا 
است. موج چهارم کرونا از اوایل آوریل 2021 آغاز شد. 
بیشــتر کشــورهاى منطقه نیز در همین زمان با شیوع 
گسترده و موج جدید کرونا مواجه شــدند. با این حال، 
برخى کشــورها زودتر از ســایرین با موج جدید مواجه 

شدند. کشــور لبنان از جمله کشــورهایى است که از 
ژانویه ســال 2021 و با آغاز تعطیالت کریســمس با 
موج جدید کووید 19 مواجه شد. به جز لبنان، عراق نیز 
از جمله کشورهایى است که زودتر از بقیه با موج جدید 
کرونا مواجه شد. در مورد عراق بسیارى معتقدند که این 
کشور منشا شیوع ویروس انگلیسى در منطقه هم است 
و بى تدبیرى مسئولین در کنترل عبور  ومرور باعث شد، 
ویروس انگلیسى از مرز عراق در جنوب، وارد کشورمان 

بشود.
بنابراین، مى توان نتیجه گرفت که منشا موج جدید کرونا 

ویروس در منطقه خاورمیانه لبنان و عراق است.

معاون و جانشین وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس 
گزارش مدیرکل یونسکو باتوجه به شیوع کرونا، 24 میلیون 
کودك در دنیا در معرض ترك تحصیل کامل قرار دارند و 
100 میلیون کودك نیز بدون کســب مهارت در خواندن، 
دوره کرونا را سپرى مى کنند. سید جواد حسینى گفت: بر 
اساس اعالم مدیرکل یونسکو 11 میلیون دانش آموز دختر 
به دلیل شرایط کرونا شــاید هرگز به مدرسه بازنگردند و 
به جمع 130 میلیون دختر بازمانده از تحصیل قبل کرونا 
بپیوندند. همچنین یک ســوم کودکان دنیا دسترسى به 
تجهیزات هوشمند آموزشى براى اتصال به فضاى مجازى 
را ندارند که نتیجه فورى آن ایجاد نابرابرى آموزشى است. 

وى افزود: مدیرکل سازمان بهداشت جهانى تأکید کرده 
باید از تمام کشورها بخواهیم مدارس را با رعایت الزاماتى از 
جمله واکسیناسیون معلمان بازگشایى کنند و مدارس باید 
آخرین جایى باشند که در کرونا تعطیل مى شوند همچنین 
76 کشور جهان واکسیناسیون معلمان را در اولویت قرار 
دادند. حسینى در ادامه گفت: بر اساس اعالم یونسکو در 
107 کشور جهان مدارس به رغم وجود کرونا مدارس باز 
شده است، در 70 کشور جهان مدارس نیمه تعطیل هستند 
و تنها در 30 کشــور مدارس کامًال بسته است. همچنین 
مدارس در سراسر جهان على رغم کرونا مسیر بازگشایى 

را طى مى کنند.

متهمان  ردیف اول 
موج چهارم کرونا در منطقه 

مدارس 70 کشور جهان 
نیمه تعطیل است

توقیف ماشین عروسى!
معاون  فرماندارى الیگودرز از برخورد با    ایسنا|
گلفروشى که به مصوبات ستاد مقابله با کرونا بى اعتنا 
بود خبر داد و افـزود: مالک گلفروشـى در حین تزیین 
ماشـین عروس بـه همـراه راکب خـودرو دسـتگیر و 
خودرو به پارکینگ منتقل شـد. منصور رضایى یادآور 
شد: در روزهاى اخیر چندین داماد به همراه پدرانشان 
و سایر عوامل برگزارى جشن هاى عروسى بازداشت 

شده اند.

اکسیژن کم آمده است
مدیـر روابط عمومـى دانشـگاه علوم    ایسنا|
پزشکى اراك اظهار کرد: آمار بسترى و مرگ و میر به 
شدت افزایش یافته و مراکز درمانى استان در وضعیت 
بحرانى بخصوص در زمینه تامین اکسیژن و اکسیژن 
رسانى که اصلى ترین درمان بیمارى کروناست، قرار 

دارند. 

مشکل تخت
  ایسنا| عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا 
گفت: تخت هاى اختصاص یافته به بیماران کرونا در 
بیمارسـتان ها کامًال پر است. مسـعود مردانى با بیان 
اینکه هنوز مشـکلى در تجهیزات پزشکى و داروها به 
وجود نیامده است، اظهار کرد: فعال تنها مشکل در بودن 

تخت هاى بیمارستانى است.

آگهى تغییرات
شــرکت نیلو عمران زاینده رود سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 14168 و 
شناســه ملــى 10260351698 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/01/15 یاســر طوقانى 
به کدملــى 1290556431 بســمت 
مدیرعامل ، حســین طوقانى به کدملى 
1282241011 بســمت رئیس هیات 
مدیــره ، نیلوفــر طوقانى بــه کدملى 
1287066372 بســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و علیرضا طوقانى به کدملى 
1287415776 بســمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت 
معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1122771)

آگهى تغییرات
شــرکت نیلو عمران زاینده رود ســهامى 
خاص به شماره ثبت 14168 و شناسه ملى 
10260351698 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- یاسر طوقانى به کدملى 1290556431 ، 
حسین طوقانى به کدملى 1282241011 ، 
نیلوفر طوقانى به کدملى 1287066372 و 
علیرضا طوقانى به کدملى 1287415776 
بســمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - زهره 
طاهرى زاده به کدملى 1280285982 و 
نرگس پاکدل به کدملى 1270834401 
بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1122772)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود ویرا همراه ســپاهان درتاریخ 1400/01/17 به شماره ثبت 67401 به 
شناســه ملى 14009927880 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات تلفن همراه ،خرید وفروش خرد وکل تلفن همراه ،
واردات لوازم جانبى موبایل والکترونیکى موبایل ، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى 
و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سپاهان شهر ، بلوك121 ، خیابان باغ ، کوچه 
صحرا ، پالك 49 ، طبقه همکف کدپستى 8179945693 ســرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد حسین قربانى سینى به 
شــماره ملى 1270120239 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى سعید ســلمانى نهوجى به 
شماره ملى 1271995077 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد حسین 
قربانى سینى به شماره ملى 1270120239 و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى سعید سلمانى نهوجى به شماره ملى 1271995077 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1122766)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آریا حفار اسپادانا سهامى خاص به 
شماره ثبت 48375 و شناسه ملى 10260665340 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :

 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 5000000ریال به 
4000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده و 
صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشــرح زیراصالح شــد ماده 5 اصالحى : سرمایه 
شــرکت مبلغ 4000000000 ریال نقدى است که 
به 400000سهم با نام عادى 10000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1122774)

آگهى تغییرات
شرکت نیک آب سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 47147 و شناســه ملــى 10260652310 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فــوق العــاده مــورخ 1399/12/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - موسســه حسابرسى و خدمات 
مدیریت آوند (حســابداران رســمى) به شناســه 
ملى 10100588054 و رســول حسنى به کدملى 
5659644465 بترتیب بســمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکســال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج

 آگهى هاى شرکت تعیین شــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1122777)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آریا حفار اسپادانا سهامى خاص به 
شماره ثبت 48375 و شناسه ملى 10260665340 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرضیه 
قاسمى به شماره 5659639186 به سمت بازرس 
اصلى و رضا قاسمى به کد ملى 5499815690 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شــدند .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 (1122775)

آگهى تغییرات
شرکت منبع سازى و سوله ســازى اصفهان دوجدار 
سهامى خاص به شــماره ثبت 3325 و شناسه ملى 
10260346377 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/12/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ســرمایه شــرکت از محل مطالبات 
حال شده ســهامداران و صدور ســهام جدید از مبلغ 
20000000000 ریال به مبلغ 80000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بدین شرح اصالح 
شد: سرمایه شرکت مبلغ 80000000000 ریال نقدى 
است منقسم به 4000 سهم 20000000 ریالى با نام 
عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1122783)

روى موج کووید-19

با آغاز خیز چهارم کرونا وزارت بهداشتى ها و متخصصان 
حوزه ســالمت معتقدند که حاال کوچک ترین عالئم و 
حتى عالئم یک سرماخوردگى ســاده را هم باید کرونا 

قلمداد کرد. 
باید توجه کرد که با شروع اپیدمى کرونا در کشورمان، 
وزارت بهداشت تغییراتى را در ساختار ارائه خدمات خود 
اعمال کرد. به طورى که براى شناســایى ســریع تر و 
سیستماتیک و همچنین ارائه خدمات بهتر به مبتالیان 
به کرونا، حدود 1200 مرکز جامع خدمات ســالمت را 
تحت عنــوان مراکز منتخب کوویــد- 19 با 16 یا 24 
ســاعت فعالیت تجهیز کرد و به مــردم اعالم کرد که 
از این مراکز براى بررســى عالئم کرونا استفاده کنند 
تا عالوه شناســایى ســریع تر بیماران، در عین حال از 
ازدحام و همچنین مراجعات بى مورد به بیمارســتان ها 
جلوگیرى شود. در سیستم نظام ســالمت، این مراکز 
به عنوان ســطح ارجاع براى ســطوح باالتــر تعیین 

شدند.
دکتر جعفرصادق تبریزى، رئیس مرکز مدیریت شبکه 
وزارت بهداشــت، در ایــن زمینه گفت: اگــر فردى با 
عالئم شــدید بیمارى به این مراکــز مراجعه کرد به 
بیمارستان هاى منتخب کووید19 ارجاع داده مى شود 
و البته کســانى که در خانــه امکان ایزوالســیون و 
جداسازى از ســایرین را ندارند به اقامت گاه هایى که 

براى ایــن منظور در نظر گرفته شــده اســت معرفى 
مى شوند.

وزارت بهداشت لیســت مراکز جامع سالمت منتخب 

بیمــارى کووید-19 را اعــالم کرده اســت. بنابراین 
اگر عالمت دار شــدید، حتمــا به این مراکــز مراجعه 

کنید.

رئیس پلیس آگاهى اســتان همدان از شناســایى 
سارقان غیربومى و دستگیرى یکى از آنها با شگرد 
تست کرونا تحت عنوان کارکنان وزارت بهداشت 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ على اسدبیگى در تشریح این خبر گفت: 
در پى وقوع یک فقره سرقت از منزل یک پیرمرد در 
شهرستان همدان، شناسایى و دستگیرى سارقان در 
دستور کار ماموران پلیس آگاهى استان قرار گرفت.

وى افزود: در بررســى هاى اولیه مشخص شد که 
سارقان در یک گروه چهار نفره، سه نفر مرد و یک 
نفر خانم با یک دستگاه خودرو پژو پارس سرقتى وارد 
شهر همدان شده و با انتخاب سوژه مورد نظر خود 
که پیرمردى مسن و سالخورده بوده، اعالم داشته اند 
که از کارکنان وزارت بهداشت بوده و به انجام تست 
کرونا به صورت رایگان از افراد ســالخورده اقدام 

مى کنند و تست کرونا باید در منزل صورت بگیرد.
رئیس پلیس آگاهى استان همدان بیان کرد: سارقان 
با ســوار کردن مالباخته و مراجعت به منزل وى، با 
ســرگرم کردن مالباخته که پیرمرد و پیرزنى بوده 
اقدام به سرقت چهار عدد فرش دستباف یک مترى 
و تعداد شش عدد النگوى پیرزن مى کنند و بالفاصله 
از همدان متوارى مى شوند که با توجه به حساسیت 
موضوع و ایجاد جو ناامنى در منطقه فوق، شناسایى 
و دستگیرى سارقان به صورت ویژه در دستور کار 

کارآگاهان مبارزه با سرقت قرار گرفت.
وى ادامه داد: در تحقیقات صورت گرفته، مشخصات 
خودرو و متهمان به دست آمد و مشخص شد این 

گروه یک ماه قبل نیز در شهر همدان اقدام به چندین 
سرقت کرده و بالفاصله متوارى شده اند، تا اینکه با 
اقدامات خاص پلیسى معلوم شد خودرو مورد نظر 
در شهرستان بروجرد تصادف کرده و خودرو دچار 
نقص فنى شده است و سرنشینان با اموال مسروقه 

متوارى شده اند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان همدان با اعالم اینکه 
راننده خودرو در یک عملیات پیچیده دستگیر و به 
پلیس آگاهى همدان انتقال داده شد، افزود: متهم در 
بازجویى هاى پلیسى به چهار فقره سرقت اعتراف 
کرد. با تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد که 
نامبرده به همراه همدستان خود در استان هاى قم، 
سمنان،خراسان رضوى و ... نیز مرتکب سرقت هاى 
متعددى با این شیوه و شگرد شده اند که هماهنگى 
الزم با پلیس آگاهى این استان ها براى دستگیرى 

دیگر سارقان به عمل آمد.

افراد عالمت دار کرونا 
به کجا مراجعه کنند؟

 دستگیرى سارق با شگرد تست کرونا!



سالمتسالمت 07074012 سال هجدهمپنج شنبه  26 فروردین  ماه   1400

براى بسیارى از 
ما اتفاق افتاده است که 

اقدام به جســتجوى عالئم یک 
بیمارى در موتور جستجوگر گوگل کرده ایم. با 

پیشرفت علم و افزایش ضریب نفوذ اینترنت، افراد بسیار 
زیادى پیش از مراجعه به پزشک تالش مى کنند بیمارى 

خود را از طریق جستجو در گوگل تشخیص دهند.
با این حال، متاسفانه این گونه جستجو هاى اینترنتى در 
بسیارى از موارد باعث سردرگمى بیشتر و ایجاد استرس 
در فرد مى شــود. گرچه جســتجوى اینترنتى یکى از 
اقداماتى است که مى تواند درباره موضوعات بى شمارى 
به شــما کمک کند، اما این اقدام دربــاره بیمارى ها و 

مسائل پزشکى صادق نیست.
زمانى که شما عالئم یک بیمارى را در گوگل جستجو 
مى کنید، گوگل تنها به دنبال یافتن نزدیک ترین واژگان 
به مواردى است که شما مطرح کرده اید. در واقع، گوگل 
توانایى صحت سنجى و اعتبار بخشــى به مطالب را 
ندارد. گوگل ممکن است یک پایگاه اینترنتى تخصصى 
پزشکى را به شما معرفى کند که برایتان بسیار سودمند 
اســت. اما در عین حال، این موتور جستجو مى تواند 
صفحاتى مانند ویکى پدیا را به شــما معرفى کند که 
قابلیت ویرایش از ســوى هر فردى را دارد. همچنین 
وبالگ هاى بى شــمارى در اینترنت وجود دارد که از 

سوى افراد غیر متخصص اداره مى شوند.
براساس تحقیقات صورت گرفته، ویکى پدیا ششمین 

پایگاه اینترنتى 
محبوب جهان براى 
اطالعات پزشکى است. این یک 
حقیقت بسیار رعب آور است، زیرا این وبسایت به 
هیچ عنوان قابل استناد نیست، زیرا هر فردى مى تواند 
از هر جایى در جهان مطالب آن را ویرایش کند. گرچه 
ویکى پدیا در حال اصالح قوانین ویرایشى خود است، 
اما در حال حاضر نمى توانید به طور قطع به داده هاى آن 

اطمینان کنید.
بسیارى از عالئم بیمارى ها با یکدیگر شباهت دارند. در 
بسیارى از موارد گوگل در جستجوى عالئم بیمارى، به 
فرد عمل جراحى یا شرایط حاد مانند ابتال به سرطان را 
معرفى مى کند. این موارد باعث ضربات روحى به فرد و 
مشکالت روانى مى شود. اضطراب، استرس و نگرانى 

از جمله مواردى است که در این افراد دیده مى شود.
همچنین اطالعات اشتباه درباره بیمارى ممکن است 
باعث انحراف از درك بیمارى و مراجعه به یک پزشک 
متخصص غیر مرتبط با بیمارى خود شــود. همچنین 
متاسفانه ممکن است فرد به طور سر خود اقدام به خرید 
و مصرف برخى دارو ها کند. در تمامى موارد ذکر شده 

هزینه هاى اضافى به بیمار تحمیل مى شود.
به طور کلى بهتر است در صورتى که شناختى از بیمارى 
خود ندارید، در ابتدا به یک پزشک عمومى مراجعه کنید. 
پزشک عمومى مى تواند براساس عالئم و شرایط بیمار، 

او را براى درمان به یک پزشک متخصص رجوع دهد.
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تجو 
عالئم بیمارى را در گوگل جس
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 میوه 
فواید استفاده از

یک دکتراى ویروس شناسى پزشکى مى گوید بر اساس اطالعات موجود ماسک و فاصله اجتماعى 
در مقابل تمام واریانت هاى ویروس کرونا محافظت ایجاد مى کند، پس اگر این دو را رعایت کنید 

دچار هیچ نوع کرونایى نخواهید شد.
محسن کشاورز با بیان اینکه پاسخ تست کرونا، به نوع تست، کیفیت کیت تشخیصى و شیوه 

نمونه گیرى بستگى دارد، اظهار کرد: تحقیقات جدید نشان داده اند که روز نمونه گیرى نیز 
درنتیجه صحیح تست کرونا مؤثر است و براى مثال سه تا چهار روز پس از مواجهه فرد با 

بیمار مبتال به کرونا ، نتیجه تست کرونا بهتر و دقیق تر مشخص مى شود.
وى تصریح کرد: رپید تست ها ( تست هاى سریع)  منفى کاذب بیشترى نسبت به 
تست هاى پى سى آر دارند اما تســت PCR نیز منفى کاذب دارد، بنابراین منفى 
شدن تست ممکن اســت به طور قطعى تعیین کننده ابتالى فرد به کرونا نباشد و 
براى کاهش تعداد تست هاى منفى کاذب دو بار تست به فاصله 24 ساعت گرفته 

مى شود.
عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى بوشهر گفت: خوشبختانه تست هایى که 
االن موجود است، واریانت جهش یافته انگلیسى را نیز به خوبى تشخیص مى دهند و 

در صورت ابتالى فرد به کروناى انگلیسى نیز نتیجه اش مثبت مى شود. 
دکتراى ویروس شناسى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى بوشهر تأکید کرد: اگر کسى 

عالیم مشابه کرونادارد، باید فرض را بر ابتال به کرونا بگذارد، مگر اینکه خالفش ثابت 
شودوبراى اینکه از فردى آزمایش کرونا گرفته شود، در ابتدا باید فرد عالئم بالینى داشته 

باشد و بدون هیچ عالمتى آزمایش دادن ، منطقى نیست.
کشاورز خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهترین روش موجود براى تست کرونا، PCR  تست 

مخاطى است که البته این تست هم به طور قطعى ویروس را نشان نمى دهد و بسته به اینکه در چه 
دوره اى از بیمارى از فرد تست گرفته مى شود، درصد خطاى متفاوتى دارد.

وى در جواب اینکه کى به پزشــک مراجعه کنیم ،گفت:  بهتر است از همان شروع عالئم مانند، آبریزش 
بینى ، بى اشتهایى و بدن درد با پزشک در تماس باشد ولى اگر کوچک ترین عالیم تنفسى (سرفه ، تنگى تنفس، 

درد قفسه سینه، کم شدن اکسیژن خون) پیدا کردید ، حتماً در سریع ترین زمان ممکن به مرکز درمانى مراجعه کنید.

تست کرونا تا چه میزان قابل اطمینان است
 مصرف آب کافى حائز اهمیت است و فوائد بسیارى براى سالمتى دارد. عدم نوشیدن آب کافى مى تواند 
خلق و خوى فرد را تحت تاثیر قرار داده و احساس خستگى را در او تشدید کند که در نتیجه بر سطح 

انرژى و حافظه تاثیر مى گذارد.
همچنین مصرف آب کافى مى تواند به کنترل بیمارى هاى مزمن کمک کند و در پیشگیرى و درمان سردرد، 
میگرن، سنگ کلیه، یبوست و در حفظ فشار خون نقش دارد. همچنین شواهدى وجود دارد که نشان 

مى دهد تامین آب مورد نیار بدن میزان اشتها را کاهش مى دهد.
اما در ماه رمضان که نمى توان در طول روز آب نوشید چگونه مى توان آب مورد نیاز بدن را تامین کرد؟

کارشناسان تغذیه توصیه مى کنند که فاصله زمانى افطار تا سحر را به تامین آب مورد نیاز بدن اختصاص 
دهید.

همچنین توجه به نوع خوراکى مصرفى در دو وعده غذایى سحرى و افطارى هم کمک کننده است. 
درحالیکه در ماه رمضان میل به خوردن شیرینى جات بیشتر است بهتر است خوراکى هاى 

حاوى میزان آب بیشتر را جایگزین کرد.
به گفته کارشناسان بهتر است میوه ها و سبزیجات حاوى آب همچون توت 
فرنگى، هندوانه، طالبى، خیار، کدو سبز، فلفل دلمه اى و گوجه فرنگى در 

فاصله افطار تا سحر مصرف شود.

اخیرا کارشناســان مکررا تأکید مى کنند که شستن خرید 
هفتگى احتماًال کارى به در امان ماندن از کووید 19 ندارد؛ 
به نظر مى رســد ویروس از طریق هوا منتقل مى شود و به 
طور کلى از طریق سطوح منتقل نمى شود.  تحقیقات اخیر 
نشــان مى دهد که کوید روى سطوح یا اجسام براى مدت 
طوالنى زنده نمى ماند، اما هنگامى که در هوا قرار گرفت، 
ویروس مى تواند معلق بماند و مانند دود در اطراف شناور 

باشد.
ویروس شناســان تأکید مى کنند، باید به راه هاى  کاهش 
خطر انتقال از طریق هوا توجه کرد تا مانع شیوع همه گیرى 

شد.
مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى ایاالت متحده 
(CDC) هفته گذشته توصیه هاى خود را به روز و تأکید 
کرد، ویروس از طریق ســطوح قابلیت انتقال ندارد؛ این 
توصیه در حالى منتشر شــده که در اوایل همه گیرى افراد 
مشــغول شســتن مواد غذایى خود بودند و در مکان هاى 
عمومى همه سطوح ضدعفونى مى شد، سرویس بهداشتى 
عمومى تعطیل شــد و افراد براى صرف غذا با قاشــق و 
چنگال یکبار مصرف حتى مراقبت مى کردند و همه اینها 

فقط براى اینکه در امنیت باشند، انجام مى شد.
اجماع نظر دانشمندان در تازه ترین بروزرسانى هاى کووید 
19 حاکى از آن اســت که  خطر انتقال ویروس از طریق 
سطح خطر واقعى نیست. کارشناســان مى گویند: «تمیز 
نگه داشتن دستان هنوز محتاطانه اســت، اما درك ما از 
کووید ادامه پیدا کرده و به نظر مى رسد انتقال آن  از طریق 

هوا انجام مى شود». 
تحقیقات اخیر، در محیط هایى شبیه به زندگى واقعى، نشان 
مى دهد که ویروس در طوالنى مدت یــا حداقل در هیچ 
مقدارى که احتمال ایجاد عفونت وجود داشته باشد بر روى 

سطوح زنده نمى ماند.

ویروس کرونا 
در هوا شناور است
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در ماه رمضان 
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مصــرف انواع 
آب میوه در ماه هاى گرم ســال براى تامین آب 

بدن و مواد مغذى مورد نیاز آن ضرورى است اما فواید آب هندوانه فراتر از 
چیزى است که فکر مى کنید.

این آب میوه، کم کربوهیدرات، کم کالرى و سرشار از فیبر، اسید هاى آمینه و کاروتنوئید ها است. هندوانه 
17 درصد نیاز روزانه به ویتامین A و 21 درصد از نیاز روزانه به ویتامین C را تامین مى کند و عالوه بر این، مزایاى 

زیر را هم دارد:
هندوانه به دفع سموم از بدن کمک مى کند و محتواى باالى ماده معدنى پتاسیم در آب هندوانه عملکرد کلیه را بهبود مى بخشد و 

اسید اوریک، قند و سایر سموم موجود در خون را فیلتر مى کند.
هندوانه سرشــار از آب و فیبر است که ســالمت دســتگاه گوارش را تقویت مى کند و ویتامین C و A و

 آنتى اکسیدان هاى حیاتى موجود در آن که میکروبیوم خوب روده را تقویت مى کنند، به بهبود هضم غذا که 
به دلیل افزایش گرما در طول تابستان اغلب ضعیف و کند مى شود، کمک مى کند.

هر 100 گرم آب هندوانه، حدود 30 کالرى انرژى داشته و به عنوان یک نوشیدنى فورى تقویت کننده انرژى عمل 
مى کند؛ زیرا حاوى ویتامین C، ویتامین A و منیزیم است.

آب هندوانه به دلیل داشتن مقدار زیادى آب، تعریق را براى خنک سازى گرماى بدن و تعادل الکترولیت ها تحریک مى کند. 
ویتامین C موجود در آن هم باعث تقویت ایمنى بدن و تقویت بدن مى شود.

مقدار زیاد آب هندوانه، به حفظ تعادل الکترولیت در بدن کمک مى کند و به بدن احســاس سیرى مى دهد، تشنگى را 
برطرف کرده و از کمبود آب بدن جلوگیرى مى کند.

آب هندوانه سطح pH بدن را حفظ مى کند. سطح pH بدن با افزایش دما، کاهش مى یابد. وقتى pH کاهش 
مى یابد، بدن اسیدى شده و منجر به شرایطى از جمله ضعف کبد، نارسایى قلبى و افت قند خون مى شود، 

اما ثابت شده است که مصرف آب هندوانه به طور طبیعى به حفظ سطح pH بدن کمک و از عفونت 
جلوگیرى مى کند. 

دماى بدن معموًال در طول تابستان افزایش مى یابد. خوردن آب هندوانه به 
کاهش دماى بدن کمک مى کند، زیرا حاوى درصد زیادى آب است و 
اثر تسکین دهنده اى براى بدن ایجاد مى کندY همچنین ترکیب 
لیکوپن موجود در آن از پوست در برابر آفتاب سوختگى 

محافظت مى کند.
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همان طور کــه همه ما 
مى دانیم مهم ترین راه انتقال 

ویروس کرونا قطرات عطســه و سرفه 
است و به همین دلیل از زمان آغاز شیوع این بیمارى 

زدن ماسک اهمیت خودش را از دست نداده بلکه بیشتر هم 
شده است و حاال توصیه به زدن همزمان دو ماسک هم مى شود 
اما ممکن است ضرورت استفاده صحیح از آن کمتر مورد توجه 
قرار بگیرد و بسیارى از ما نکات ایمنى استفاده از آن را به خوبى 
رعایت نکنیم. به همین دلیل در ادامه به اشــتباهاتى که ممکن 

است داشته باشیم اشاره مى کنیم:

نگذاشتن هر 2 بند پشت گوش
صرف نظر از این که از چه نوع ماسکى استفاده مى کنید؛ به هنگام 
گذاشــتن آن روى صورت باید هر دو طرف ماسک، کامال روى 
صورت را بپوشاند و یک بند آن رها نباشــد. کناره هاى ماسک 

هم نباید باز باشد.

استفاده از ماسک خیس
ممکن اســت به هر علتى مانند بارندگى بهارى یا عرق کردن، 
ماســک روى صورت خیس شود. همیشــه یک ماسک اضافه 
همراه داشته باشــید تا در این مواقع آن را با ماسک خیس شده 

جایگزین کنید.

گرفتن ماسک از 
روى سطح بیرونى

باید ماسک را از قسمت بند آن بگذارید و 
بردارید. بعد از برداشتن ماسک، آن را در پالستیک 
بگذارید و در آن را ببندید و در سطل زباله در دار بیندازید و همیشه 
قبل و بعد از گذاشــتن و برداشتن ماسک دســت خود را با آب و 

صابون کامال بشویید.

نشستن ماسک پارچه اى
ماســک پارچه اى را باید با آب با دماى باال با صابون شســت و 
شو دهید و بعد از این که کامال خشــک شد، از آن استفاده کنید. 
ضمن این که ماسک پارچه اى مکمل ماسک سه الیه است و به 
تنهایى کارایى چندانى براى پیشگیرى از ورود ویروس به دهان 

و بینى ندارد.

 گذاشتن ماسک روى سطح آلوده
در زمانى که نیاز است براى مدتى ماســک خود را بردارید، نباید 
آن را از جایى آویزان کنید یا رویه داخلى که در تماس با صورت 
شماست با سطحى تماس داشته باشد و از آلوده نبودن محل قرار 
گرفتن ماسک مطمئن شــوید. اگر براى صرف چاى و... نیاز به 
برداشتن ماسک است بهتر است ماسک را روى سطوح و چانه قرار 
ندهید و یک بند را با احتیاط بردارید و دوباره پشت گوش بگذارید.

اشتباهاتى که ماسک را 
آسیب پذیر مى کنند

کلسترول باال عالمت ندارد 
کلسترول باال به طور معمول عالئمى ایجاد نمى کند و به همین 
دلیل مهم است سطح کلسترول خود را به طور منظم بررسى کنید.
در بیشتر موارد کلسترول باال یک مشکل بى صدا است، زیرا به 

طور معمول هیچ عالئمى در آن بروز پیدا نمى کند. بسیارى 
از افراد حتى تا زمانى که دچار عوارض جدى مانند 

حمله قلبى یا سکته مغزى نشوند حتى نمى دانند 
کلسترول باال دارند به همین دلیل غربالگرى 
معمول کلسترول مهم است. اگر سن20 سال 
یا باالتر است از پزشک خود بپرسید آیا باید به 
طور معمول غربالگرى کلسترول انجام دهید.

مصــرف بیش از حــد مواد غذایــى حاوى 
کلسترول، چربى هاى اشــباع شده و چربى هاى 

ترانس خطر ابتال به کلسترول باال را افزایش مى دهد. سایر 
عوامل ســبک زندگى نیز مى توانند در افزایش کلسترول نقش 
داشته باشند که این عوامل شامل عدم تحرك و سیگار کشیدن 
است، همچنین ژنتیک فرد بر احتمال ابتال به کلسترول باال تاثیر 

مى گذارد. 
در صورت عدم درمان کلســترول باال باعث تجمع 
پالك در عروق مى شود. با گذشت زمان این 

پالك عروق را تنگ و باریک مى کند که این وضعیت به عنوان 
تصلب شرایین شناخته مى شود. تصلب شــرایین یک بیمارى 
جدى اســت که مى تواند جریان خون را از طریق عروق محدود 
کند، همچنیــن خطر ابتال به لخته هاى خــون خطرناك را 

افزایش مى دهد. 
در برخى موارد شاید بتوانید سطح کلسترول خود 
را بدون مصرف دارو کاهــش دهید به عنوان 
مثال، داشتن یک رژیم غذایى مغذى، ورزش 
منظم و پرهیــز از اســتعمال دخانیات براى 
کاهش کلســترول باال در برخــى افراد کافى 
است، همچنین برخى از افراد ادعا مى کنند برخى 
مکمل هاى گیاهى و غذایى به کاهش سطح کلسترول 
کمک مى کنند. به عنوان مثال: سیر، زالزالک، سبوس جو دوسر 

موجود در بلغور جو دوسر و جو دوسر وتخم کتان آسیاب شده.
با این حال، سطح شــواهد این ادعا ها متفاوت است، همچنین 

ســازمان غذا و داروى ایــاالت متحده هیچ یــک از این 
محصوالت را براى درمان کلسترول باال تایید نکرده 

است، بنابراین تحقیقات بیشــترى در این 
زمینه نیاز است. 
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براى همه ما پیش آمده اســت که بار ها به اشتباه وارد 
جایى مى شویم، اما دلیل ورود خود را نمى دانیم.

دانشمندان دانشگاه "باند" استرالیا تحقیقى انجام دادند که دلیل خطاى 
مکرر ورود به اتاق هاى مورد نظر را مشخص کرده است.

دانشــمندان براى پى بردن به علت این رفتار، گروهى از افراد را جمع 
آورى کردند. ابتدا از آن ها خواســته شــد تا به توالى خاصى از اشکال 

هندسى نگاه کنند و سپس به اشکال مجازى اتاق ها منتقل شوند.
داوطلبان باید در اتاق هــاى واقعى قدم مى زدنند و برخى از مســائل 
ریاضى را در ذهن خود حل مى کردند؛ به گونه اى که هر یک از شرکت 
کنندگان در این آزمایش شــروع به فراموش کردن توالى شکل هاى 

هندسى کردند. 
دانشــمندان پس از اتمام مطالعه به این نتیجه رسیدند که "اثر آستانه" 
هنگامى که هوشیارى ما بیش از حد سنگین مى شود و همزمان محل 
حضور را تغییر مى دهیم، تغییر شکل مى دهد و مغز به پردازش اطالعات 

بصرى جدید مى پردازد.

علت تکرار ورود اشتباه 
به اتاق ها چیست؟



سرمایه اى از عقل سودمندتر نیست و تنهایى ترسناك تر از خودبینى 
و عقلى چون دوراندیشــى و بزرگوارى چون تقوى و همنشینى چون 
اخالق خوش و میراثى چون ادب و رهبرى چون توفیق الهى و تجارتى 
چون عمل صالح و ســودى چون پاداش الهى و پارسایى چون پرهیز از 

شبهات و زهدى چون بى اعتنایى به دنیاى حرام نیست.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان:
ْبنى فیِه اِلى َمْرضاتَِک َوَجنِّْبنى فیِه ِمْن َسَخِطَک َونَقِماتَِک َوَوفِّْقنى فیِه  اَللّـــُهمَّ َقرِّ

لِقِرائه آیاتَِک، بَِرْحَمتَِک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن.
خدایا! نزدیکم کن در این روز به سوى موجبات خشنودیت و دورم ساز در آن 
از خشم و عذابت و موفقم دار در این روز بخواندن آیات قرآنت به رحمت خود 

اى مهربان ترین مهربانان.

عملیات اجراى مرحله ســوم آبرســانى به مجتمع 41 
روستایى شهرســتان تیران و کرون با اجراى 7 کیلومتر 

خط انتقال آغاز شد. 
مدیر آبفاى تیران و کرون با بیان اینکه اجراى 
این طرح در واپسین روزهاى سال 1399آغاز 
شــد، اظهار داشت: از دهم اســفند ماه سال 
گذشته عملیات آبرسانى به روستاى قلعه ناظر 
که بخشى از مجتمع 41 روستایى شهرستان 
تیران و کرون اســت، آغاز شــده و تاکنون 
بیش از 3500 متر از خطــوط انتقال به اجرا 

درآمده است. 
ســعید عابدینى هدف از اجراى این طرح را 
ارتقاى کمى و کیفى  آب شــرب ســاکنان 
روستاى قلعه ناظر برشمرد و اظهار داشت: هم 

اکنون آب شرب این روستا از طریق منابع محلى تامین 
مى شود که با بهره بردارى از این طرح آب شرب 2275 
نفر از ساکنان این روستا از سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ 

تامین خواهد شد. 
مدیر آبفاى تیران و کرون با تاکید بر لزوم تامین پایدار آب 
شرب روستاى قلعه ناظر اظهار داشت: پیش بینى مى شود 

این طرح در خرداد ماه سال جارى به بهره بردارى برسد. 
عابدینى با بیان اینکه از سال 1384 آبرسانى به  مجتمع 
41 روستایى تیران و کرون در دســتور کار قرار گرفت 

خاطر نشــان ســاخت: از آن زمان تا پایان سال گذشته   
34 روســتا در مجتمع 41 روستایى تیران و کرون تحت 

پوشش سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ قرار گرفته اند. 
وى با بیان اینکه با اجــراى 8 کیلومتر خط 
انتقال دیگر، تمام 41 روستاهاى این مجتمع 
از آب طرح اصفهان بزرگ بهره مند مى شوند، 
تصریح کرد: با اجراى این عملیات، روستاهاى 
کردعلیا، کرد سفلى، دولت آباد، دره بید، گن 
هران و تقى آباد در مجتمع 41 روستایى تیران 
و کرون از سامانه آبرســانى اصفهان بزرگ 

برخوردار مى شوند.
مدیرآبفاى تیران و کرون با بیان اینکه مرحله 
سوم طرح آبرسانى به مجتمع 41 روستایى، با 
مشارکت دهیارى روستاى قلعه ناظر اجرایى 
شده اســت ، ابراز امیدوارى کرد با تامین اعتبارات الزم،  
مرحله بعدى این طرح که آبرســانى به 6 روستاى باقى 

مانده در این مجتمع است نیز آغاز شود .  

آبرسانى به مجتمع 41 روستایى تیران و کرون

متقاضیان مى توانند با پرداخــت مبلغ 100 هزار تومان 
جهت تبدیل خط اعتبارى به دائمى اقدام نمایند.

به گــزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
کارشــناس اداره مشــتریان ســیار در برنامه رادیویى 
چتــر ارتباط با اعــالم این مطلب گفت: اگر مشــترك 
اعتبارى همراه اول هستید و به هر دلیل از جمله دریافت 
صورتحساب به جاى تهیه شارژ مایل به تبدیل سیم کارت 
خود به دائمى هستید کافى است به فروشگاه هاى همراه 
اول، مراکز تلفن ثابت یا نمایندگى هاى همراه اول مراجعه 

کنید و بدون نیاز به خرید سیم کارت جدید، سیم کارت 
اعتبارى فعلى خودتان را به دائمى تبدیل کنید.

شهین بهرامى در پاســخ به ســوال یکى از مشتریان 
درخصوص بسته هاى اینترنتى اظهارکرد: قیمت بسته ها 
به عالوه 9 درصد مالیات ارزش افزوده محاسبه مى شود 
و چنان چه خط اعتبارى باشــد باید مبلغ مورد نیاز براى 
خریدارى بسته به عالوه 9 درصد مالیات خط شارژ شود 
و در صورت دائمى بودن خط،نباید مبلغ بدهى میان دوره 

بیشتر از  60 درصد ودیعه خط باشد.

وى افزود: کد دســتورى براى لغو بسته اینترنت تمدید 
شده #8*100* مى باشد و در صورت خریدارى نشدن 
بسته جدید،تعرفه مطابق اینترنت آزاد محاسبه مى شود.

گفتنى اســت ســامانه تلفنى 3636 برنامــه رادیویى 
چترارتباط، خط ارتباطى بین مشترکین و مخابرات منطقه 
اصفهان مى باشد و مشترکین مى توانند به صورت شبانه 
روزى نظرات، پیشنهادات و سواالت خود را در سه بخش: 
تلفن ثابت، تلفن همراه واینترنت از طریق این ســامانه 

مطرح نمایند.

راه هاى دائمى کردن خطوط اعتبارى همراه اول

در کمیسیون توسعه و بهبودمحیط کسب وکار اتاق بازرگانى اصفهان، مصادیق مخل 
کسب و کارآخرین بخشنامه دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمى بررسى شد.

در این جلسه که با حضور اصغر اخوان مقدم و اکبر لباف از اعضاى هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانى اصفهان برگزار شد، عنوان گردید مشکل عرضه و تامین مواداولیه محصوالت 
پتروشیمى موجب التهاب بازار داخل و از دســت رفتن بازارهاى صادراتى شده است. با 
توجه به اینکه صادرات پروسه اى اتفاقى نبوده و نیازمند بازارسازى طى سالیان زیادى 
است، عدم وجود مواد اولیه براى شرکت هاى تولیدکننده داخلى و شرکت هاى مدیریت 

صادرات موجب از بین رفتن بازارهاى صادراتى خواهد شد.
همچنین با اشاره به تبصره 3 ماده 6 بخشنامه دســتورالعمل تنظیم بازار محصوالت 
پتروشــیمى و تاکید بــر رعایت کــف عرضه محصــوالت ملتهب و ایجــاد مهلت 
دو هفته اى براى جبران میزان کسرى، تاکید گردید مقصود از کف عرضه محصوالت 
مختلف مشخص نبوده و این امرتولیدکنندگان و صادرکنندگان زیادى را با مشکل مواجه 

کرده است. 
در ادامه پس از بررســى تبصره 9 ماده 6 نیز  قیمت گذارى برمبناى شفافیت وباز بودن 
مچینگ تا 24 ساعت براى مصرف کنندگانى که اجازه خرید دارند با قیمت قبل از جمله 

راهکارهاى کمک به کاهش مشکالت فعاالن این حوزه عنوان شد.
در این جلسه همچنین ماده 9 این بخشنامه مورد بررســى قرار گرفت و براى اصالح  
تبصره 1 این ماده پیشنهاد اجازه ورود مواد پتروشیمى وارداتى بر اساس تناژ برنامه ریزى 
شده توسط بخش خصوصى و نه الزاماً از طریق مجتمع هاى پتروشیمى نیز مطرح گردید.

بررسى بخشنامه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمى دراتاق بازرگانى اصفهان

مدیر منطقه یک برق شهرستان اصفهان گفت: بیش 
از یک کیلومتر کابِل خود نگهدار به منظور روشنایى 
خیابان آذر در حد فاصل پل آذر تا خیابان شیخ بهایى 

احداث و در مدار قرار گرفت.

سید على رضا عریضى با بیان اینکه روشنایى در این 
محور به صورت پایه فلزى با نصب فونداسیون انجام 
شده، افزود: در این طرح، 38 اصله پایه روشنایى به 

همراه 72 دستگاه چراغ 90LED  وات استفاده شده 
است. وى به بهینه سازى شبکه فشار متوسط و فشار 
ضعیف در حد فاصل چهار باغ تا خیابان پاســداران 
اشاره کرد و گفت: در این محور طرح غالف گزارى 

اجرا شد.
مدیــر منطقه یک 
بــرق شهرســتان 
اصفهان افــزود: در 
حــد فاصــل چهار 
باغ عباسى تا چهار 
راه قصــر و خیابان 
آمادگاه، کابل فشار 
متوســِط روغنى با 
کراســلینگ  کابل 

تعویض شد.
ســید علــى رضا 
عریضى با بیان این 
که در مجموع بیش از پنــج کیلومتر غالف گذارى 
انجام شد، گفت: براى بهره بردارى از این طرح ها 30 

میلیارد ریال هزینه شد.

برخى مناطق اصفهان روشن تر شد

واحد شــماره ســه 120 مگاواتى بخارى نیروگاه 
اصفهان پس از پایان تعمیرات اضطرارى، دوباره به 

مدار تولید، بازگشت.
مدیر دفتر مهندســى شــرکت تولید برق اصفهان 
گفت: در این تعمیرات به مــدت 280 روز توربین 
HP و LP به صورت کامل تعمیــر و پره هاى ثابت 

ومتحرك آســیب دیده ردیف 1 تا 10 و سیل هاى 
ثابت ومتحرك ردیف 1 تا 10 توربین HP همچنین 
پد هاى هر دوسمت یاتاقان تراست توربین HP نیز 

تعویض شد.
سیدحسن فرزام مهر افزود: تست هاى NDT بر روى 
قسمت هاى مورد نیاز قطعات توربین انجام و لیک 
داخلى والو هاى ورودى وخروجى کندانسور رفع شد.
وى گفت: با پیوستن دوباره واحد شماره سه بخارى 
به مدار تولید برق، عالوه بر افزایش ظرفیت شبکه 
سراســرى تولید، میزان آمادگى نیروگاه اصفهان 
براى تولید برق پایدار به ویــژه در روز هاى گرم و 

پیک تابستان هم افزایش یافت.

بازگشت واحد 120 مگاواتى نیروگاه اصفهان
 به شبکه سراسرى

معاون توســعه امــور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان گفت: امیدواریم با حمایت شــرکت و باشــگاه 
فوالد مبارکه دهکده المپیک بین 5 تا 7 سال آینده به بهره 

بردارى برسد.
حسین زیبایى با اشاره به اینکه سالها ورزشگاه نقش جهان 
ناتمام مانده بود و وزارت ورزش هم توان مالى تکمیل این 
ورزشگاه را نداشت، اظهار کرد: ورزشگاه نقش جهان پس 
از 30 ســال با پیگیرى مدیران شــرکت فوالد مبارکه به 
سرانجام رسید. وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و 
تجهیز بسترى را براى مشارکت در پروژه هاى نیمه کاره 
فراهم کردند و شرکت فوالد مبارکه در راستاى تکمیل این 

ابرپروژه ملى اقدام کرد.
وى افزود: بودجه هــاى دولتى کفاف تکمیــل ابرپروژه 
ورزشگاه نقش جهان را نمى داد و این شرکت فوالد مبارکه 
بود که در راستاى مسئولیت اجتماعى ساخت این ورزشگاه 
را تکمیل کرد تا به ازاى هزینه اى که متقبل شده بود، از این 

مجموعه بهره بردارى کند.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به اینکه در طرح جامع شهرى براى 
آینده، این مجموعه به عنوان دهکده المپیک در نظر گرفته 
شده در سال جارى از طریق اداره ورزش و جوانان و شرکت 
فوالد مبارکه پیگیرى هایى به عمل آمد تا 170 هکتار از این 
مجموعه تحویل باشگاه فوالد مبارکه قرار بگیرد و براى 
احداث پروژه هاى جدید ورزشــى مانند پیست دوچرخه 

سوارى اقدام شود.
وى اضافه کرد: متاسفانه ســرانه ورزشى استان اصفهان 
پایین اســت و ورود شــرکت فوالد مبارکه باعث شد تا 

زیرساخت هاى ورزشى کشــور و سرانه ورزشى در استان 
اصفهان ارتقا یابد و یک مجموعه بزرگ استاندارد با ظرفیت 
75 هزار نفر براى رویدادهاى ملى و بین المللى ساخته شود.
زیبایى با اشاره به قرارداد فى مابین وزارت ورزش و جوانان 
با شرکت فوالد مبارکه در راستاى توسعه ورزشگاه نقش 
جهان بیان داشت: ورزشگاه نقش جهان 300 هکتار زمین 
ورزشى دارد و به مدت 45 ســال در اختیار شرکت فوالد 

مبارکه قرار دارد.
وى با اشاره به اهمیت جایگاه شرکت فوالد مبارکه در کشور 

و پایبندى این شرکت به مســئولیت هاى اجتماعى ابراز 
داشت: اصفهان دومین استان صنعتى کشور است و تعهد 
شرکت فوالد مبارکه در رسالت هاى اجتماعى باعث شده 
است تا مجموعه هاى ورزشى در سطح استانداردهاى بین 

المللى در اصفهان توسعه پیدا کند.
معاون توســعه امــور ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
اصفهان با تاکید بر اینکه مســئولیت اجتماعى شــرکت 
فوالد مبارکه در تکمیل ورزشگاه نقش جهان که 25 سال 
مسکوت مانده بود، نمایان مى شود، گفت: این ابرپروژه با 

60 درصد پیشرفت فیزیکى بالتکلیف بود و این شرکت و 
باشگاه فوالد مبارکه بود که در راستاى مسئولیت اجتماعى 
توانست این پروژه را تکمیل کند و به عنوان یک ورزشگاه 

بین المللى به کشور عرضه کند.
زیبایى گفت: پروسه تکمیل دهکده المپیک پس از تایید 
شرکت توســعه و تجهیز پنج تا هفت ساله خواهد بود چرا 
که فازبندى شده پیش مى رود و در این مرحله صرفا 170 
هکتار به شرکت فوالد مبارکه واگذار شده است تا با توجه به 

توافق هاى به عمل آمده در فاز اجرایى قرار بگیرد.

معاون اداره کل ورزش اصفهان با اشاره به تکمیل ورزشگاه نقش جهان توسط فوالد مبارکه خبر داد

حمایت فوالد مبارکه از ساخت
 اولین دهکده المپیک 


