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رفع خروپوف در 3 دقیقهبه روزرسانى پالك هاى پستى در شهر اصفهان«چهارگاه» فعًال جایگزین «احضار»  شدکاهش 22 درصدى ترددها در تعطیالت عید فطر حدادى فر یک فصل دیگر هم مى ماند  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نشانه حمله قلبى 
خاموش را 

بشناسید

تأیید صالحیت 14 رد صالحیت شده
3

3

3

2

124 هزار نفر در استان 
اصفهان واکسن زده اند

خاموشى، ارمغان 
ماینرهاى خانگى

اجاره باغ دربستی
بهانه اي براي 
کالهبرداري

5
جریان هاى 

همرفتى بارشى 
همچنان فعال است 

حمله قلبى خاموش، یا حمله قلبى فاقد عالئم شایع، 
45 درصد از حمالت قلبى را تشکیل مى دهد و مردان 

بیش از زنان دچار این نوع حمله قلبى مى شوند. این 
نوع حمله قلبى از این جهت خاموش شناخته مى شود 

که فاقد شدت حمالت قلبى کالسیک مانند ...

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: جریان هاى همرفتى بارشــى در اســتان 
اصفهان همچنان فعال است و آسمان در ساعات 

بعد از ظهر مى بارد.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه در هفته جارى 
عمده بارش ها را در نوار شــرقى و شمالى استان 
اصفهان داشتیم، اظهار کرد: این بارش ها منجر 

به سیالبى شدن مسیل ها شد.
وى با بیان اینکه عصر روز شنبه بارش ها بیشتر 

منطقه مرکزى،...
4

60006000 معلم اصفهانى در آستانه بازنشستگى معلم اصفهانى در آستانه بازنشستگى
معاون آموزش و پرورش استان: امسال سهمیه جذب معلم داریم اما پاسخگوى جایگزینى این تعداد نیروى بازنشسته نیستمعاون آموزش و پرورش استان: امسال سهمیه جذب معلم داریم اما پاسخگوى جایگزینى این تعداد نیروى بازنشسته نیست

3

اعالم نظر نهایى هیئت نظارت استان پس از بررسى شکایت  رد صالحیت شدگان انتخابات شوراها

نویدکیا:

با هیچکس جنگ روانى 
و کرى  خوانى نداریم

سرمربى ســپاهان گفت: ما با هیچکس بحث و جنگ روانى و کرى  خوانى 
نداریم و دلمان مى خواهد راه خودمان را برویم و کارى با بقیه تیم ها نداریم. 
محرم نویدکیا در رابطه با حواشى بازى مقابل پرسپولیس گفت: فقط مى توانم 

بگویم که از وقتى مسئولیت سپاهان با من است...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اعضاى مدیریت بحران استان اصفهان 
در حال آماده باش

کانون هاى  
طوفان  سرخ 
در اصفهان 

فعال شده است؟

از کروناى هیبرید هندى - کالیفرنیایى چه مى دانیم؟
6
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طارمى توپ طال را  داد طارمى توپ طال را  داد 
کفش طال بگیرد!کفش طال بگیرد!

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که در ساعت 8 صبح مورخ  
1400/03/08 در محل کارخانه این شرکت به آدرس شهرك صنعتى مورچه خورت – فاز سوم – انتهاى بوعلى دوم – پالك 444 و 

کدپستى 8333115191  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه :  

1- انتخاب مدیران و بازرسین  2- تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1399  3-  تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سال 1399
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت  پالسما تک سپاهان (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

نوبت اول

سازمان سیما ،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 5/99/2249 مورخ 99/12/25 شوراى  محترم اسالمى شهر در نظردارد استخراج 
وفروش لوله 500فوالدى مستعمل را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى  به متقاضیان به فروش برساند.

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/03/17 به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس: فوالدشهر ،انتهاى بلوار آیت ا... خامنه اى ،پارك پرنیان ،جنب شهربازى 

تلفن:09139810558و03152631711          

چاپ اول (آگهى مزایده نوبت اول)

م.الف:1136035 سرپرست سازمان :غالمرضا خداداد ى

شماره صورتجلسه     نوع آگهى موضوعردیف 
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

مبلغ پایه به ازاى هر 
کیلو گرم     (ریال)

عملیات استخراج و فروش لوله 500فوالدى مستعمل به ضخامت 1
7میلى متر به طول حدود300متر داخل  تونل به عمق 4متر واقع در 

رفیوژ بلوار آزادى شهر فوالدشهر
نوبت اول 
مزایده 

5/99/2249
99/12/2553/550/00051/000

نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان دستگاه مزایده گذار و سرمایه پذیر؛ در نظر دارد، امکان استفاده ازظرفیت هاى تولید برق از طریق تاسیسات فشارشکن نرم

( هیدروپاور جریانى) برروى خط آبرسانى وردشت( سمیرم) به شهرضا را با توجه به فلوچارت و بخشنامه هاى ابالغى وزارت نیرو، از طریق مزایده و انعقاد قرارداد به روش 
B.O.O با مشخصات ذیل واگذار نماید.

الف- شرح مختصرى از پروژه
20 km طول خط -

190 m  اختالف ارتفاع حدود -
200 l/s  دبى حداکثر -

- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده 525 میلیون ریال
- برآورد هزینه سرمایه گذارى اولیه طرح: 35  میلیارد ریال 

- دوره احداث: یک سال
- دوره بهره بردارى تجارى: حداکثر 15 سال و مطابق با مدل مالى تجارى

- محل احداث پروژه : درمسیر خط آبرسانى از وردشت( سمیرم) به شهرضا بر سر فشار شکن موجود در خط.
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرح عملیات : عبارت است از واگذارى امتیاز حق گذر آب خط آبرسانى وردشت( سمیرم) به شهرضا براى تولید انرژى برق آبى به شرط سرمایه گذارى (تامین مالى، طراحى 
و مهندسى، تامین مصالح و تجهیزات، احداث تاسیسات و ساختمانهاى نیروگاه برق آبى در مقیاس کوچک، حمل، نصب و راه اندازى تجهیزات الکترومکانیکال، تامین برق، 
انجام آزمایشات عملکردى و اخذ تأییدیه شــروع دوره بهره بردارى، مدیریت و راهبرى ، تعمیر ونگهدارى و در صورت نیاز بازسازى، بیمه، فروش) و تولید" برق" و عقد 

قرارداد مطابق شرایط ومشخصات فنى مندرج در اسناد مزایده از طرف سرمایه گذار
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15 روز  شنبه مورخ 1400/03/08

تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 8  صبح روز یکشنبه مورخ 1400/03/09
دریافت اسناد: سایت اینترنت

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir      پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن: 03136680030داخلى 337

آگهى مزایده واگذارى حق انتفاع از پتانسیل گذر آب براى احداث  نیروگاه 
برقابى به روش B.O.O برروى خط آبرسانى وردشت(سمیرم)به شهرضا

شماره 400-1-58

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/02/27

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان براى همکارى با دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
خمینى شهر در زمینه نمونه سازى قطعات و ورود به بازار اعالم آمادگى کرد.

جعفر قیصرى در بازدید از دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر، ایجاد کارگاه ها و 
آزمایشگاه هاى متعدد صنعتى را در دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر، امتیاز قابل 
توجه این واحد دانشگاهى دانست و گفت: آماده ایم در قالب تفاهم نامه مشترك، زمینه 
ایجاد همکارى هاى متقابل در زمینه نمونه سازِى قطعات و ورود به بازار را با استفاده از 

ظرفیت هاى دو طرف فراهم کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر هم دراین بازدید گفت: راه اندازى مدرسه 
کار و اجراى طرح سه شــنبه هاى کارآفرینى با استفاده از بسته هاى آموزشى مناسب از 

اولویت هاى این دانشگاه است.
فرید نعیمى، بر توسعه و رونِق فعالیت شــرکت هاى دانش بنیان در دانشگاه تأکید کرد 
و افزود: یکى از بهترین روش هاى تبدیــل دانش به ثروت، توســعه و ترویج فعالیِت 
شــرکت هاى دانش بنیان و اســتفاده از ظرفیت اعضاى هیئت علمى دانشگاه در این 

راستاست.

آمادگى شهرك علمى و تحقیقاتى براى همکارى با دانشگاه خمینى شهر

محمد صادقى عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان و رئیس فراکسیون اتحاد براى توسعه 
پایدار اتاق هاى بازرگانى سراسر کشور و علیرضا نیکویى دبیرکمیته بهره ورى وزارت جهاد 
کشاورزى از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان بازدید 
کردند و در ضمن این بازدید با برخى از فعاالن خوش نام و با سابقه در حوزه کشاورزى 
گفتگو کرده و مسائل و مشکالت پیش روى بخش خصوصى در این حوزه را مورد بررسى 
قرار دادند. به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مشــارکت دولت و بخش 
خصوصى در عملیاتى ساختن پروژه هاى  حوزه کشاورزى و کشت گلخانه اى  و حمایت 
بیشتر از فعاالن بخش خصوصى در بخش کشاورزى از جمله اهداف مهم این بازدید بود.
محمد صادقى، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان در این  بازدید ضمن تاکید بر 

این نکته که یکى از اهداف  مهم اتاق ارتقاى شاخص کسب و کار و همچنین  اشتغالزایى 
است، بیان کرد: فراکسیونى از کلیه کمیسیون هاى کشاورزى اتاق هاى سراسر کشور 
تشکیل شده است که با همفکرى هاى انجام شده  و در صورت استفاده بهتر از ظرفیت 

اتاق در حوزه کشاورزى تحوالت جدید و مثبتى را شاهد خواهیم بود.
علیرضا نیکویى، دبیر کمیته بهره ورى وزارت جهاد کشاورزى نیز از مهیا بودن شرایط 
براى همکارى با بخش خصوصى  خبر داد و گفت: خوشــبختانه در حال حاضر  شرایط 
مناسبى براى مشــارکت بخش خصوصى برقرار است و ترجیح وزارت جهاد کشاورزى 
مشارکت با پروژه ها در مقیاس هاى بزرگ است که مشکالت بیشترى از کشور را حل 

کنند.

تهیه پیش نویس توسعه پایدار اتاق هاى بازرگانى سراسر کشور
 و وزارت جهاد کشاورزى

مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت:  میزان آموزش و سواد در ایل هاى مختلف عشایرى 
استان اصفهان متفاوت اســت و در این زمینه ایل بختیارى در مقایسه با ایل قشقایى 
نیازمند کالس ها و آموزش هاى بیشترى براى سواد آموزى و همچنین حضور بیشتر 

دانش آموزان در کالس هاى درس است.
مختار اسفندیارى درباره دالیل این موضوع افزود: معلمانى که در استان فارس مشغول 
هستند به دلیل حضور در شهرستان هاى عشایرى جنوب اصفهان مانند شهرضا، دهاقان 
و سمیرم به تدریس در بین عشایر ایل قشقایى مى پردازند اما حضور معلمان خوزستانى در 
بین عشایر ایل بختیارى واقع در غرب استان کمتر است و به همین دلیل شاهد آموزش 

کمترى در بین آنان بوده ایم.
وى درباره حل این چالش که از سال 97 آغاز شــد، خاطرنشان کرد: بر همین اساس با 
برنامه ریزى و هماهنگى هاى صورت گرفته و با مشــارکت بیشتر آموزش و پرورش و 
استاندارى مقرر شد که معلمان بیشترى در شهرستان هاى ایل بختیارى حضور پیدا کنند 

و روند تدریس به فرزندان را بیش از گذشته افزایش دهند.
مدیرکل امور عشایر اصفهان با بیان اینکه توسعه آموزشى مرهون تالش و پیگیرى است 
اضافه کرد: در زمان حاضر بالغ بر 90 مدرسه عشایرى در مقیاس هاى کوچک و بزرگ در 
استان فعال است و توانستند در مقاطع مختلف تحصیلى راهگشاى دانش آموزان باشند.

اسفندیارى خاطرنشان کرد: مى توان گفت که میزان سواد آموزى در بین ایل قشقایى 
باالى 85 درصد تا 90 درصد مى رســد و در بین ایل بختیارى این رقم حدود 80 درصد 

برآورد مى شود.
وى اظهارداشت: البته به دلیل شیوع ویروس کرونا روند آموزش در مدارس عشایرى با 
اختالل روبرو شد و همین امر سبب شده که تا حدى دانش آموزان نتوانند دوره هاى خود 

را به خوبى بگذرانند.

فعالیت 90 مدرسه عشایرى در استان اصفهان
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شایعه  کرونایى شدن 
حسن پورشیرازى تکذیب شد
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حدود سه میلیون از مشموالن سهام عدالت، از زمان ثبت 
نام این سهام تا کنون فوت شده اند که تعداد وراث این افراد 
به حدود 10 میلیون نفر مى رسد؛ با این حال، هنوز انتقال 
سهام بسیارى از متوفیان به وراثشان صورت نگرفته و به 
نظر مى رسد تا فراهم نشدن زیرساخت هاى آنالین، این 

اتفاق رخ ندهد. 
مدیرعامل شــرکت ســپرده گذارى مرکــزى اخیراً در 
مصاحبه اى اعالم کرده که شــرایط به گونه اى است که 
نمى توانیم پذیراى مراجعه فیزیکى وراث ســهام عدالت 
باشیم؛ بنابراین بسترى در حال ایجاد است که تمام مراحل 

واگذارى سهام عدالت آنالین و برخط باشد.

حسین فهیمى با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم در حال 
حاضر جمعیت وراث سهام عدالت به 10 میلیون نفر رسیده  
است، افزوده: در این شرایط سخت شیوع بیمارى کرونا، 
این جمعیــت 10 میلیون نفرى نمى تواننــد براى انتقال 
سهام عدالت اموات خود حضور فیزیکى داشته باشند. وى 
اظهار کرده که در حال حاضر مى توانیم بگوییم این افراد 
و متقاضیان براى انتقال سهام به دفاتر پیشخوان مراجعه 
کنند، اما نمى خواهیم جمعیت 10 میلیون نفرى در شرایط 
سخت نسبت به این حق قانونى خود اقدام کنند. بنابراین 
بهتر است صبر کنند تا زیرساخت هاى انتقال آنالین سهام 

با لینک تمام نهادهاى مربوطه آماده شود.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى ناجا با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: در مجموع در بحــث جرایمى که در 
ارتباط با کرونا اعمال شــده، تعداد جرایم اعمال شده از 
ابتداى شیوع کرونا در ســال 99 تا کنون بیش از هفت 

میلیون است. 
سردار ســید کمال هادیانفر با بیان اینکه طى این مدت، 
چهار میلیون و 500 هزار وسیله نقلیه با تذکر پلیس از سفر 
انصراف دادند، گفت: همچنین بیش از 70 درصد مردم 
در بحث پرهیز از سفرها رعایت کردند. اما آنچه رخ داد، 
مربوط به 30 درصدى است که اصرار به سفر داشتند و در 

ایام نوروز نیز عمدتاً همین موارد بودند.

وى ادامه داد:  وقتى ما جرایم را تحلیل مى کنیم مى بینیم 
که برخى خودروها تا 20 بــار و برخى حتى تا 100 بار به 
علت بى توجهى به محدودیت هاى کرونایى جریمه شدند 
که این نشان مى دهد موضوع  بازدارندگى جرایم در مورد 

این افراد وجود ندارد و متأسفانه رعایت نمى کنند.
 هادیانفر گفت: میزان ترددها در ایام تعطیالت عیدفطر 
امسال نسبت به ایام عید سعید فطر سال قبل 22درصد 
و نسبت به ایام عیدفطر ســال 98 که خبرى از کرونا در 
کشور نبود، 40درصد کاهش را نشان مى دهد. بنابراین 
آنچه تحت عنوان افزایش سفر مطرح مى شود، صحت 

ندارد.

وراث متوفیان سهام عدالت 
چه کنند؟

کاهش 22 درصدى ترددها 
در تعطیالت عید فطر

آب پرمصرف ها 
قطع نمى شود

  ایسنا | معاون آب و آبفاى وزیر نیرو گفت: 
هیچ برنامه اى براى قطع آب مشترکان پرمصرف 
در دستور کار نیســت و قرار نیست که تأمین آب 
هیچیک از مشترکان با محدودیت روبه رو شود. 
قاسم تقى زاده خامسى اظهار کرد: تنها طرحى که 
در حال حاضر اجرا خواهد شد مصوبه هیئت دولت 
است که بر اساس آن تعرفه مشترکان پرمصرف 
بیشتر از سایر مشترکان دریافت مى شود. وى با 
بیان اینکه تعرفه آب براى مشترکانى که بیش از 
الگو مصرف دارند 16 درصد از اول اردیبهشت ماه 
افزایش یافت، گفت: البته براى تشویق مشترکان 
مشــترکان کم مصرف از پرداخــت قبوض آب 

معاف شدند.

ثبت پیک تابستانى 
در اردیبهشت

  تسنیم| رسیدن پیک مصرف برق به مرز 
50 هزار مگاوات که یکى از شاخصه هاى رسیدن 
به ایام تابستان در ســال هاى گذشته بود، امسال 
براى نخستین بار در اردیبهشت ماه بروز کرده و 
این مسئله نشــان مى دهد که پیک مصرف برق 
تابستان به مراتب بیش از این رقم خواهد بود. پیش 
از این، طبق آمار رسمى وزارت نیرو، شاهد رشد 22 
درصدى مصرف برق در فروردین ماه سال جارى 
نسبت به زمان مشابه ســال قبل بودیم. به نظر 
مى رسد با به پایان رسیدن اردیبهشت ماه، آمارى 
مشــابه رشــد مصرف برق فروردین، براى رشد 

مصرف برق در دومین ماه سال نیز اعالم شود.

رکورد 75 ساله 
شکسته شد؟!

احســان خانــدوزى،     دیده بان ایران |
نماینده مجلس در پیامى توییتــرى اعالم کرد: 
به تازگى رکورد 75 ســاله تورم در ایران شکسته 
شد؛ اگر غیر از این اســت، بانک مرکزى گزارش 

فروردین 1400 را منتشر کند. 

افزایش چشمگیر
حقوق بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى    ایرنا |
کشور با اعالم اینکه طى 14 ماه گذشته حقوق همه 
بازنشستگان 2/5برابر رشــد پیدا کرده افزود: نیاز 
است تا با ساز و کار تأمین اجتماعى بتوان رویه اى را 
ترسیم کرد که هر فرد ایرانى بعد از 60 سالگى بتواند 
از مزایاى بازنشســتگى بهره مند شود. مصطفى 
ساالرى اظهار کرد: سال گذشته این سازمان فقط 
بابت حقوق بازنشســته ها ماهى 66 هزار میلیارد 
ریال پرداخت مى کرد که در فروردین ماه این مبلغ 

به 170 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

شرط بازگشایى دانشگاه ها 
   خبرگزارى دانشجو  |معاون آموزشى 
وزارت علوم، تحقیقات و فناورى شرط حضورى 
شدن کالس هاى آموزشى و بازگشایى دانشگاه ها 
از یکم مهر 1400 را اعالم کرد. على خاکى ادامه 
داد: اگر واکسیناســیون انجام شــود و شهر ها در 
شرایط زرد و آبى قرار گیرند امیدواریم کالس ها به 

صورت حضورى برگزار شود. 

آیا آب وارد مى کنیم؟
  ایلنا | یک پژوهشگر منابع آب گفت:  درست 
اســت که ما کشورى با مشــکالت آب هستیم و 
متوسط بارندگى نسبت به نُرم جهانى پایین تر است 
اما منابع آب در دسترس هم کم نیست. بزرگ ترین 
معضل ما سوءمدیریت در منابع آب است، اگر تلفات 
و آب به حساب نیامده را در شبکه شهرى و روستایى 
مدیریت کنیم، چرا باید ذهنمان به سمت واردات آب 
برود؟ محمدرضا فرزانه تأکید کرد: روند مصرف ما با 

اصول ساده علمى هم مغایرت دارد.

محسن، «امانوئل» است!
احســان مازندرانى، روزنامه نگار    برترین ها  |
نزدیک به بیت هاشمى رفســنجانى، محسن هاشمى 
کاندیداى انتخابات 1400 را «امانوئل مکرون» خواند! 
او در توییتر خود نوشت: «محســن هاشمى از معدود 
کاندیداهاى ریاســت جمهورى اســت که براى عبور 
ایران از چالش عدالت و رفاه برنامه مســئله محور دارد. 
رئیس جمهور 6 صبح تا 10 شب است و یک مدیر اجرایى 
تراز با قابلیت تعامل باال در حاکمیــت. متروى تهران 
یادگار اوســت و اگر تأیید صالحیت شــود، ایران یک 

امانوئل مکرون خواهد داشت.»

کسى واکسن آمریکایى نزده
علیرضا رئیسى، سخنگوى ستاد کرونا    ایسنا |
درباره شایعاتى مبنى تزریق واکسن فایزر براى مسئوالن 
کشور گفت: تا جایى که اطالع دارم مسئوالن واکسن 
دریافت نکردند و با اطمینان هم مى گویم که آقاى رئیس 
جمهور هم واکسن نزدند. در عین حال باید پرسید چگونه 
مى خواهند واکسن فایزر را وارد کشور کنند؟ فایزر درجه 
منفى 80 درجه سانتیگراد مى خواهد. حتى اگر واکسن 
فایزر وارد شده باشد، اصًال ارزش ندارد. زیرا زنجیره سرد 

آن رعایت نشده است. 

تهیه کننده «نون. خ»
رئیس ستاد ضرغامى؟!

عزت ا...ضرغامــى، رئیس     سینما روزان |
اسبق صداو سیما صبح  شنبه 25اردیبهشت در وزارت 
کشور حضور پیدا کرد و براى نامزدى در انتخابات ریاست 
جمهورى 1400 ثبت نام کــرد. در  زمان ثبت نام وى، 
مهدى فرجى رئیس سابق شبکه یک سیما و تهیه کننده 
سریال «نون. خ» نیز او را همراهى کرد! مهدى فرجى 
که سابقه سال ها مدیریت در صداوسیما را در کارنامه 
دارد در سال هاى اخیر تهیه کنندگى سریال هایى نظیر 
«نون. خ»، «صفر 21» و «لژیونر» را برعهده داشــته 
است. به نظر مى رسد فرجى از رؤساى ستاد انتخاباتى 
ضرغامى باشد و هیچ بعید نیست که در صورت ریاست 
جمهورى ضرغامــى، او در منصبى فرهنگى همچون 

وزارت ارشاد یا ریاست سازمان سینمایى فعالیت کند.

صرفاً از رئیسى پشتیبانى شود
غالمعلى حداد عادل، رئیس شــوراى    ایسنا |
ائتالف نیروهاى انقالب با صدور بیانیه اى از اصولگرایان 
خواست تا حداکثر توان خود براى پشتیبانى از سیدابراهیم 
رئیسى را به کار گیرند تا میدان گسترده ترى براى تحقق 

ارزش هاى انقالب گشوده شود.

نامزدى 13 نماینده فعلى و 
سابق مجلس

افراد مختلفــى از جناح ها و جریان هاى    مهر |
سیاسى مختلف در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهورى ثبت نام کردند که در این میــان 13 نماینده 
مجلس یازدهم و برخى از نمایندگان ادوار نیز با حضور در 
ستاد انتخابات وزارت کشور، اسم نوشته اند. از این تعداد 
شش نفر نماینده مجلس یازدهم هستند و هفت نفر هم 
نماینده ادوار. الزم به ذکر اســت زمزمه هایى از حضور 
محمدرضا عارف نماینــده دوره دهم مجلس و رئیس 
فراکســیون امید و همچنین على نیکزاد نایب رئیس 
مجلس یازدهم براى حضور در انتخابات وجود داشت که 

هر دوى آنها انصراف دادند.

روى خوش خارجى ها به امارات
داده هاى منتشر شده توسط دولت امارات    بهار |
نشــان مى دهد که با وجود همه گیرى کرونا، مجموع 
سرمایه گذارى خارجى مستقیم جذب شده در این کشور 
در ســال 2020 به 19/88میلیارد دالر رسیده که این 
رقم در مقایسه با رقم ثبت شــده در سال 2019 حاکى 
از افزایش قابل توجه 44/2 درصدى بوده است.  اگرچه 
جزئیات بیشــترى از پروژه هاى بزرگ سرمایه گذاران 
خارجى در امارات منتشر نشــده اما پیش تر اخبارى از 
سرمایه گذارى سنگین خارجى ها در شرکت ملى نفت 

ابوظبى اعالم شده بود.

خبرخوان

سخنگوى صنعت برق گفت:آنچه موجب نگرانى صنعت 
برق به ویژه در پیک مصرف برق تابســتان شده است، 
استخراج رمز ارز در منازل است چرا که هر ماینر به اندازه 

یک کولر گازى برق مصرف مى کند.
مصطفى رجبى مشــهدى، ســخنگوى صنعت برق در 
پاســخ به اینکه چه میزان از مصرف برق کشور مربوط 
به واحدهاى استخراج کننده رمز ارز (مجاز و غیر مجاز) 
است، گفت: طبق تخمین منابع علمى خارج از ایران، کل 
مصرف برق استخراج رمزارزها در جهان حدود 15 هزار 
مگاوات است که از این میزان گفته مى شود بین 8 تا 10 
درصد مصرف برق مربوط به ایران است که بر این اساس 
مصرف برق واحدهاى استخراج رمزارز (مجاز و غیر مجاز) 
در ایران، حدود 1500 مگاوات است که از این میزان حدود 
200 مگاوات به طور مجاز در حال فعالیت هستند و بقیه به 
صورت غیر مجاز. براین اساس فقط 13 درصد از مصرف 

برق ماینرها در کشور مجاز و 87 درصد غیرمجاز است.
وى با بیان اینکه توانســته ایم از حــدود 1300 مگاوات 
مصرف برق غیرمجاز واحدهاى رمزارز، 322 مگاوات را 
شناسایى کنیم، ادامه داد: رقم باقى مانده را نیز در تالش 

براى شناسایى و برخورد قانونى هستیم.
این مقام مسئول در پاســخ به اینکه گفته مى شود اغلب 
واحدهاى غیرمجاز اســتخراج رمزارزها در مناطق آزاد 
تجارى قرار دارنــد، توضیح داد: واحدهــاى غیر مجاز 
استخراج رمزارز به صورت پراکنده در کشور وجود دارند، 
اما آنچه موجب نگرانى زیاد صنعت برق به ویژه در پیک 
مصرف برق تابستان شده است، مقوله استفاده خانگى از 
استخراج کننده هاى رمزارز است که شایع شده است. هر 
ماینر به میزان یک کولر گازى برق مصرف مى کند. همین 
روند غلط استفاده از برق خانگى مى تواند موجب آسیب به 

ترانس برق همسایه ها و حتى یک محله شود.

رحبى مشهدى تصریح کرد: اســتفاده غیرمجاز از برق 
خانگى براى ماینرها مى تواند موجب ایجاد خاموشــى 
در یک منطقه شود. بهتر اســت دارندگان ماینر اقدام به 
دریافت مجوز استفاده از برق براى ماینرها کنند و همچنین 
در مناطق معین شده مانند شهرك هاى صنعتى اقدام به 

احداث واحدهاى اســتخراج رمزارز کنند. از سویى دیگر 
اگر فردى از محل استفاده غیر مجاز ماینرها اطالع دارد، 
با ثبت آن در سایت سمات شرکت توانیر مى تواند جایزه 

نقدى دریافت کند.
سخنگوى صنعت برق با اشاره به اینکه اگر واحد خانگى 

داراى کنتور هوشمند باشد، میزان مصرف برق غیرمجاز 
آنها قابل ردیابى است، گفت: این کار زحمت زیادى دارد 
چرا که مشترکین خانگى ما زیاد هستند و نیاز به کمک 
مردمى داریم. به طور کلى احداث مزارع استخراج رمزارز 

در نیمه شمالى کشور توجیه اقتصادى دارد.

استخراج  رمزارز در منازل نگران کننده شده است

خاموشى، ارمغان ماینرهاى خانگى

پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطالعات سپاه 
عاشــورا یک باند بزرگ ترانزیت مواد مخــدر را در تبریز 

متالشى کردند.
فرمانده سپاه عاشورا با اعالم این خبر افزود: با رصد عملیاتى 
پیچیده، محمولــه ترانزیتى مواد مخــدر از مبدأ تا مقصد 
شناســایى و این باند بزرگ قاچاق مواد مخدر متالشــى 
شد. ســردار عابدین خرم بیان کرد: در این عملیات 590 
کیلو هروئین که به صورت کامًال ماهرانه در پروفیل هاى 

آهنى جاسازى و در یک سوله در حومه شهر انبار شده بود 
کشف و ضبط شد. وى ادامه داد: پنج نفر از اعضاى این باند 
که در پوشش خرید و فروش آهن آالت مبادرت به قاچاق  
و ترانزیت مواد مخدر صنعتى به اروپا مى کرد ، دســتگیر 
شده اند که سه نفر از آنها تبعه یکى از کشورهاى خارجى 

همجوار و دو نفر ایرانى هستند.
 به گفته فرمانده سپاه عاشورا، این افراد عالوه بر قاچاق مواد 

مخدر و مشروبات الکلى، اقدام به پولشویى نیز کرده اند.

دبیر انجمــن واردکنندگان برنج ایران بــا ابراز نگرانى 
از فراموشى مشــکالت تأمین برنج کشور در هیاهوى 
انتخاباتى اظهار کرد: تنها تا ســه ماه دیگر ذخایر برنج 

وارداتى داریم.
مسیح کشاورز با اشــاره به آغاز کارزار انتخاب ریاست 
جمهورى در کشــور گفت: از این نگران هستیم که در 
هیاهوى انتخاباتى، مدیران از تأمین کاالهاى اساسى 
که ذخایر آن اکنون در شرایط مناسبى است غافل شوند.
وى ادامه داد: یکى از این کاالهاى اساسى برنج خارجى 

اســت که ذخایر آن تنها براى سه ماه دیگر پاسخگوى 
نیاز کشور است. 

کشــاورز با تأکید بر اینکه با توجه به خشکسالى سال 
جارى تولید داخل نیز کاهش دارد، افزود: بدون شــک 
با کاهش تولید داخل و محدودیت در واردات با کمبود 

شدید برنج مواجه خواهیم شد.
به گفته وى؛ ذخایر کنونى کشور 100 تا 150 هزار تن 
است که دو تا سه ماه آینده تمام مى شود و این امر براى 

کشور خطرناك است.

همان ها که مدعى بودند با آمدن رئیســى پا به عرصه 
رقابت نخواهند گذشــت، یکى بعد از دیگرى آمدند و 
کاندیداى ریاست جمهورى شدند، کاندیداهایى که به 
نظر مى رسد یک کارویژه خاص براى آنها تعریف شده 

است؛  «ضربه گیر ابراهیم رئیسى».
در طیف اصولگرایان، ســعید جلیلى، علیرضا زاکانى، 
امیرحســین قاضى زاده و عــزت ا... ضرغامى از جمله 
افرادى هستند که گمان مى رود در نقش ضربه گیر و به 

اصطالح پوششى براى رئیسى ظاهر شوند.

رئیسى چندین زبان منفصل خواهد داشت تا در کارزار 
انتخاباتى یار کمکى اش باشند. رئیسى در انتخابات 96 
در جریان مناظره ها نشان داد که در زمان فشار و تنش 
عصبى نمى تواند سخنور خوبى باشد؛ البته که مقایسه 
دو نطق رئیسى پس از ثبت نام در انتخابات 96 و 1400 
نشــان داد که در فن بیان در شــرایط عادى پیشرفت 
چشمگیرى کرده و امسال مانند چهار سال پیش نیست. 
شاید انتخابات امســال هم مانند 96 نباشد؛ باید منتظر 

تحوالت یک ماه آینده بود.

مقامات برزیلى از شناسایى یک گونه جدید جهش کرده 
از ویروس کرونا در این کشور خبر داده اند. این گونه جدید 
ویروس کرونا نیز کامًال مسرى است. گونه جهش یافته تازه 
که P.1,2 نام دارد در شهر مانائوس شناسایى شده که مرکز 

منطقه آمازون کشور برزیل محسوب مى شود.

این گونه جدید کرونا به ســرعت در کشور برزیل در حال 
گسترش اســت و تاکنون در 57 منطقه مختلف در شهر 
ریودوژانیرو نیز شناسایى شده است. هنوز مشخص نیست 
آیا گونه P.1,2 کرونا مرگبارتر از گونه هاى قبلى است یا از 

این نظر تفاوت چندانى با گونه هاى قبلى ندارد.

با پایــان یافتن فرایند ثبت نام از داوطلبان ســیزدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهورى طى پنج روز، 592 نفر 
در انتخابات نام نویســى کردند اما تنها 36 نفر از مرحله 
اول عبور کرده و شــوراى نگهبان مى تواند وارد بررسى 

صالحیت آنها شود.
الزم به ذکر اســت، ســوابق اجرایى چهره هاى سیاسى 
همچون محســن هاشــمى، رامیــن مهمانپرســت، 

محمدحســین قدیرى ابیانه، ســید مصطفى تاجزاده، 
محسن رهامى، محمدجواد حق شــناس و محمد زارع 
فومنى نه در چارچوب بندهاى «الــف، ب، ج» ماده 71 
قانون خدمات کشورى است و نه در چارچوب سمت هایى 
است که شوراى نگهبان در مصوبه اخیر خود اعالم کرده؛ 
بنابراین اصًال پرونــده افراد مذکور، روى میز شــوراى 

نگهبان قرار نخواهد گرفت.

چند روز پیــش، ویدیویى در فضاى  مجازى منتشــر 
شــد که تعدادى از ســگ هاى جمع آورى شده توسط 
شهردارى تبریز به دلیل بســتن محکم طناب از ناحیه 
گردن، دچار خفگى شــده بودند، در این ویدیو تعدادى 
از زنان حامى حیوانات با مســببان این اقدام درگیرى 
لفظى پیدا کردند. در ویدیویى که پخش شد، زنان حامى 
حیوانات با تمام توان ســعى در نجات جان این سگ ها

 داشتند. 
پس از این جنجال که بــه ادعاى این افراد از ســوى 

کارکنان و پیمانکاران شــهردارى انجام شــده، روابط 
عمومى شهردارى تبریز متن گفتگوى معاون خدمات 
شهرى و اجرایى شهردار را در این خصوص منتشر کرد 
که در این متن، هرگونه اقدام به سگ کشى توسط این 
نهاد را تکذیب کرد. شــهردارى تبریز مدعى شده تا به 
امروز هیچ گونه اقدام به سگ کشــى انجام نداده و تنها 
به بیهوشى این حیوانات توسط پیستول هاى بیهوشى، 
جمع آورى و رهاســازى آنها در بیرون از شهر پس از به 

هوش آمدن سگ ها اقدام مى شود.

در این راســتا اما با توجه به عدم قانع شدن گروه حامى 
حیواناتى که در جریان اصلى سگ کشى حضور داشتند، 
به همراه تعــدادى دیگــر از افراد با تجمــع در مقابل 
ساختمان شهردارى تبریز، اعتراض خود را با شعارهاى 
«نه به کشتار سگ» به این اقدام شهردارى بیان کردند 

و خواهان استعفاى افراد خاطى در این زمینه شدند.
روابط عمومى فرماندارى تبریز هم  با صدور اطالعیه اى، 
در خصوص رفتار نادرســت با ســگ هاى بالصاحب 
خواستار بررسى موضوع توســط کارگروه ساماندهى 

حیوانات بالصاحب و برخورد با افراد خاطى، در صورت 
اثبات تخلف شد.

این در حالى اســت که شــهردار تبریز در جلسه علنى 
شوراى اسالمى شــهر از لغو قرارداد پیمانکار خاطى و 
برخورد شــدید با او در این جریان خبر داد و گفت: هیچ 
دســتورى از سوى شهردارى و ســازمان هاى تابعه در 
مورد نحوه غیر مرسوم جمع آورى سگ هاى بالصاحب 
صادر نشده و با افرادى که این کار را به شکل غلط پیش 

برده اند، برخورد مى شود.

جنجال سگ  کشى در تبریز

تنها تا 3 ماه دیگر ذخیره برنج خارجى داریمانهدام باند بزرگ ترانزیت مواد مخدر در تبریز 

تیم ضربه گیر رئیسى در انتخابات

کرونا یک بار دیگر در برزیل جهش کرد
پرونده چند داوطلب روى میز شوراى نگهبان مى رود؟
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تمدید لغو طرح زوج و فرد 
رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهان گفـت: لغو اجراى 
طرح ترافیکى زوج و فرد تا اول خـرداد ماه ادامه خواهد 
داشت. سرهنگ محمدرضا محمدى  در ادامه با اشاره به 
افزایش ساعات فعالیت مراکز شماره گذارى و تعویض 
پالك پلیس راهور در اصفهان ابراز داشت: زمان فعالیت 

این مراکز تا ساعت 16 افزایش یافته است. 

اهداى خون 9200 اصفهانى 
لطفعلى جعفـرى، مدیر روابط عمومـى اداره کل انتقال 
خون استان اصفهان گفت: در فروردین ماه امسال بیش 
از 12 هزار و 500 نفر به مراکز انتقال خون استان اصفهان 
مراجعه کردنـد و از این تعداد حدود 10 هـزار و 500 نفر 
موفق به اهداى خون شدند و در ماه رمضان نیز بیش از 9 

هزار و 200 نفر موفق به اهداى خون شدند.

ایجاد 64 هزار شغل 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
در هشت سـال اخیر براى 64 هزار و 442 نفر در بخش 
صنعت و معدن این استان اشـتغالزایى شده است.ایرج 
موفق ادامـه داد: اصفهـان از حیـث تعـداد پروانه بهره 
بردارى صنعتى صادر شـده رتبه اول، از لحاظ اشـتغال 
صنعتى رتبه دوم و از نظر سرمایه گذارى در این بخش، 

رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است.

قیمت خودرو افزایش یافت
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروى اصفهان گفت: با 
اعالم اخیر شوراى رقابت افزایش نرخ 9 درصدى براى 
خودروهاى سایپا و افزایش 8 درصدى براى محصوالت 
ایران خودرو داشته  است؛ در کل به دلیل شرایط موجود، 
بازار خودرو نسـبت به سـال گذشـته بى رونق اسـت و 

معامالت حدود 30 درصد کاهش داشته است.

برداشت اولین چین یونجه 
به گزارش روابط عمومى نمایندگى بنیاد تعاون زندانیان 
استان اصفهان؛ عملیات برداشت اولین چین یونجه واحد 
گلپایگان انجام شد. شـایان ذکراست سطح زیر کشت 

یونجه در این واحد زراعى 7.5 هکتار مى باشد.

توسعه شبکه آب 
شـبکه آب خیابان باغ مشـهد به طول 245 متر توسعه 
یافت. به گـزارش روابط عمومى آبفا منطقـه یک، این 
عملیات توسـط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره 
بردارى آب آبفا منطقه یـک در مدت 4 روز انجام شـد. 
همچنیـن در عملیاتـى دیگر شـبکه آب کوچـه انصار 
المهدى خیابان بازارچه به طول 130 متر و در مدت دو 

روز توسعه یافت.

اصالح مصرف انرژى 
طرح اصالح مصرف انرژى به منظورکاهش 50 درصدى 
مصرف برق درسـاعات اوج مصرف در تاسیسـات آبفا 
منطقه لنجان اجرا شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفا 
لنجان، بر اساس این طرح درساعات اوج مصرف برق، 
9 دسـتگاه دیزل ژنراتوردرتصفیه خانـه هاى فاضالب 
زرین شهر، سده – ورنامخواست (شماره3) و کرچگان 

راه اندازى شد. 

مرگ کارگر 35 ساله 
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهان گفت: کارگر 35 ساله بر اثر ریزش 
آوار در پروژه ساختمانى در اصفهان جان خود را از دست 
داد. فرهاد کاوه آهنگران با اشـاره بـه حادثه ریزش آوار 
در اصفهان اظهار داشـت: ایـن حادثه در سـاعت 11 و 
35 دقیقه روز شـنبه به سـتاد فرماندهى عملیات آتش 
نشانى اصفهان گزارش شده است. وى با بیان اینکه در 
این حادثه آوار بر روى کارگر حدوداً 35 ساله فرو ریخته 
اسـت، ادامه داد: این حادثه در خیابان باغ دریاچه اتفاق 

افتاده است.

خبر

سه نفر از اعضاى شوراى شهر و سه نفر از نیروهاى احزاب 
اصالح طلب اصفهان براى حضور در انتخابات شوراها تایید 

صالحیت شدند.
رئیس کمیته اطالع رســانى شــوراى هماهنگى جبهه 
اصالحات اصفهان گفت: با اعالم نظر نهایى هیات نظارت 
بر انتخابات استان اصفهان، علیرضا نصر اصفهانى رئیس 
شوراى شهر، کوروش محمدى رئیس کمیسیون اجتماعى 
و خانم شیرین طغیانى رئیس کمیسیون عمران از شوراى 

شهر اصفهان تایید صالحیت شدند.
مهدى بهروزى با بیان اینکه هنوز امکان تهیه لیست کامل 
وجود ندارد؛ ابراز امیدوارى کــرد: با تدابیر رئیس مجلس، 

شکایت ســایر داوطلبان در هیات مرکزى نظارت هم به 
نتیجه برسد تا بتوان به یک لیست کامل رسید.

در همین حال با اعالم نظر نهایى هیات نظارت بر انتخابات 
استان و پس از بررسى شکایت ها، هشت نفر از اصولگرایان 
اصفهان شامل ســه نفر از مدیران سابق شهرى هم تایید 
صالحیت شدند. حجت االسالم علیرضا باطنى، دبیر شوراى 
هماهنگى مجمع نیرو هاى انقالب استان اصفهان گفت: در 
اوایل خرداد و با پایان مصاحبه  تخصصى از داوطلبان شوراى 
شهر در مجمع نیروهاى انقالب، لیست چند برابر ظرفیت به 
همراه سوابق نامزدها به اعضاى مجمع داده و در جلسه اى 

تصمیم نهایى گرفته مى شود.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان این 
که تاکنون حدود 124 هزار نفر در استان اصفهان واکسن 
کرونا دریافــت کرده اند، ادامه داد: بــا ورود محموله هاى 
جدید واکســن کرونا ویــروس قطعاً افراد بیشــترى و با 
سرعت باالترى واکسینه خواهند شد و تأخیرى در تزریق 

واکسن هاى دریافتى نداریم.
کمال حیدرى با اشاره به اینکه تاکنون حدود 50 درصد از 
سالمندان باالى 80 سال واکسینه شده اند، خاطرنشان کرد: 
واکسیناسیون افراد باالى 75 سال در استان اصفهان شروع 
شده و تقریباً هر دو هفته، گروه سنى 5 سال کمتر که براى 
آنها پیامک ارسال شده براى واکسیناسیون مراجعه مى کنند، 

البته گروه سنى 80 سال به باال نیز همچنان مى توانند براى 
تزریق واکسن کرونا ویروس مراجعه کنند،.

حیدرى با توضیح اینکه در شهرستان هاى بزرگ استان بنا 
بر جمعیت آن شهرستان مراکز تجمعى واکسن راه اندازى 
مى شود، اضافه کرد: افرادى که دوز اول واکسن را در مراکز 
بهداشــت تزریق کرده اند باید براى تزریق دوز دوم نیز به 

همان مرکز مراجعه کنند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر واکســن چینى در حال استفاده است، 
گفت: در مراحل بعد نیز هر واکســنى در دسترس ما قرار 

بگیرد همان را استفاده خواهیم کرد.

124 هزار نفر در استان 
اصفهان واکسن زده اند

تأیید صالحیت
 14 رد صالحیت شده

معــاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، گفت: قریب به شــش هزار نفــر در آموزش 
وپرورش استان شرایط بازنشسته شدن دارند و خروج این 
تعداد بازنشسته از چرخه آموزش مشکالت را مضاعف 
مى کند و تالش مى شود که با راضى نگه داشتن تعدادى 
از معلمان بازنشسته آنها در سال تحصیلى جدید همچنان 

به کار خود ادامه دهند.
محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد: سال هاى گذشته این افراد 
به سن بازنشستگى رسیده بودند ولى با اصرار و اعالم نیاز 
آموزش و پرورش به کار ادامه دادند و امسال مى خواهند 
از چرخه آموزش و پرورش خارج شوند که این اتفاق بر 

مشکالت سال هاى گذشته این سازمان مى افزاید.

معــاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، تصریح کرد: امسال ســهمیه جذب معلم در 
استان داریم اما پاسخگوى جایگزینى این تعداد نیروى 
بازنشسته نیســت و شــاید معادل تنها یک سوم تعداد 
افرادى که بازنشسته مى شوند، جذب معلمان جدید را در 

آموزش و پرورش داشته باشیم.
وى اظهار کرد: در حوزه آموزش به جهت کمبود نیروى 
انسانى، مى توانیم از معلمان بازنشسته، درخواست داشته 
باشیم تا در صورت تمایل و براى جبران کسرى نیروى 
آموزش و پــرورش همچنان به کار خــود ادامه دهند و 
خوشبختانه در حوزه مربیان پرورشى در مدارس با کاهش 

نیرو مواجه نبودیم.

6000 معلم اصفهانى در آستانه بازنشستگى

رئیس پلیس فتاى اســتان از شناسایى و دستگیرى 
عامل کالهبردارى از شهروندان با شگرد درج آگهى 

دروغین اجاره باغ دربستی در سایت  دیوار خبر داد. 
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوي گفت : در پى 
مراجعه یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه 
قضایى به پلیس فتا استان و درخواست رسیدگى به 
شکوائیه خود مبنى بر کالهبردارى مبلغ 10 میلیون 
ریال در سایت دیوار، پیگیرى موضوع در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وي افزود: شاکى در تحقیقات اولیه در خصوص نحوه 
کالهبردارى صورت گرفته اظهار داشــت: در سایت 
دیوار به دنبال اجاره ویال یا باغ بودم که پس از مشاهده 
یکى از آگهى ها و تماس بــا صاحب آگهی، مبلغ 10 

میلیون ریال جهت رزرو به حساب صاحب باغ واریز 
کرده در حالی که پس از آن شخص مورد نظر پاسخگو 

نبوده است.
ســرهنگ مرتضوي خاطر نشــان کرد: با توجه به 
اظهارات شــاکى و انجام تحقیقات فنى و پلیســى 
کارشناسان متهم را شناســایى و پس از هماهنگى 

قضایى دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
وي با اشــاره به اینکه متهــم در مواجهه بــا ادله و 
مســتندات، جرم خود را پذیرفت و عنوان داشت که 
اجاره باغ دربســتی بهانه اي بــراي کالهبرداري از 
شهروندان و کســب درآمد بوده و تصاویر مربوطه را 
از طریق آگهی هاي مختلف فروش امالك به دست 

آورده است.

اجاره باغ دربستی، بهانه اي براي کالهبرداري 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف 201 کیلو 
و 500 گرم تریاك که در بطري هاي آب معدنی جاساز 
شده بودند در عملیات ماموران یگان امداد این فرماندهى 
خبر داد. سرهنگ حسین بســاطی بیان کرد: ماموران 
یگان امــداد فرماندهى انتظامى کاشــان حین کنترل 
خودروهاى عبورى در محور مواصالتى این شهرستان 
به یک دستگاه سواري ال 90 مشکوك شده و آن را براى 

بررسى هاى بیشتر متوقف کردند.
وي افزود: مامــوران پس از متوقف کــردن خودرو با 
هماهنگى مقام قضائى از آن بازرسی کردند که در نتیجه 
این عملیات 201 کیلو و 500 گــرم تریاك که در 101 

بطري آب معدنی جاساز شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان از دستگیرى 2 

سوداگر مرگ در این عملیات خبر داد.

قاچاق مواد مخدر؛ این بار با بطري هاي آب معدنی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان 
اینکه اداره کل محیط زیست اصفهان دائما مسئوالن را 
از خطرات باز و بسته شدن مکرر آب در زاینده رود مطلع 
مى کند، اظهار داشت: به عنوان یکى از اعضاى کارگروه 
ســازگارى با کم آبى و صیانت از منابع آب، با استناد به 
مطالعات دانشگاهى و تحقیقات کارشناسى انجام شده، 
همواره در سطوح ملى و استانى در خصوص تبعات جدى 
زیست محیطى، بهداشتى، اقتصادى و اجتماعى خشک 
شدن تاالب بین المللى گاوخونى و قطع و وصل شدن آب 
و عدم استمرار جریان در بستر زاینده رود ، هشدار داده ایم 
و همچنین بر ضرورت تامین حقابه هاى زیست محیطى 
متناسب با میزان منابع و ذخایر آبى در دسترس و استمرار 

جریان زاینده رود، تاکید داریم.
ایرج حشمتى در خصوص پیامدهاى خطرناك خشک 
شــدن زاینده رود و تاالب گاوخونى گفت: خشکسالى 
بسیار شدید و کم ســابقه در سال هاى اخیر به خصوص 
ســال آبى 1400-1399 و فقر پوشــش گیاهى و نیز 
کاربرى هایى مانند خاکبردارى و یا فعالیتهاى معدنى در 

زمان هاى وزش باد، سبب فعال شدن کانون هاى نقطه اى 
گرد و غبار و شکل گیرى طوفان هاى لحظه اى در استان 
به ویژه در مناطق شرق، شمال شرق، شمال و بعضا در 

نواحى مرکزى مى شود.
وى با اشاره به طوفان سرخ تودشک که در ایام نوروز رخ 
داد، اظهار داشت: وزش باد شدید و چند روزه در ایام نوروز 
سبب پدیده گرد و غبار و طوفان هاى محلى در بسیارى 
از نقاط شرق و شمال شرق استان شد. وقوع طوفان سرخ 
در شهر تودشــک در ایام نوروز نیز به منشاء یابى دقیق 
نیاز داشــته و نمى توان آن را مشخصاً به خشکى تاالب 
گاوخونى و بستر زاینده رود نسبت داد چرا که هنوز حداقل 
رطوبت در رسوبات و بستر تاالب گاوخونى و نیز حداقل 
جریان زه آب ها و پساب کشاورزى در بستر زاینده رود در 
شرق اصفهان وجود دارد. وى ادامه داد: اگرچه خشکى 
کامل تاالب گاوخونى و زاینده رود و از دست رفتن این 
رطوبت حداقلى در رســوبات، قطعا پیامدهاى ناگوار و 
خطرناکى از جمله خیزش گــرد و غبار و ریزگردها با بار 

آلودگى همراه با فلزات سنگین خواهد داشت.

کانون هاى  طوفان   سرخ در اصفهان
 فعال شده است؟

مدیر عامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان از آغاز عملیات 
به روزرسانى، تهیه و نصب پالك هاى پستى در مناطق 15 

گانه شهر اصفهان خبر داد.
ســید حمید رضا ابطحى اظهار کــرد: امروزه 
اســتفاده از اطالعات مکانى و سرویس هاى 
مکان مبنا در فعالیت هاى شهرى، ارائه خدمات 
به شهروندان به طور چشمگیرى رو به افزایش 

است.
مدیرعامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان با 
 (GNAF) اشاره به اجراى پروژه ملى جى نف
در اصفهان، ادامــه داد: GNAF در حقیقت 
یک سیستم متمرکز نمایش اطالعات موقعیت 
مکانى افراد شامل شهر و محله محل سکونت، 
پالك و شماره واحد مســکونى و اطالعات 
پیرامونى متعددى مثل معابــر اطراف، انواع 

دسترسى ها، تعداد ساکنان ساختمان و میزان بهره مندى 
ساختمان از خدمات شــهرى مثل آب و برق است که با 
اجراى این پروژه، همه مکان ها با یک کد شناخته مى شود 

و مردم از سردرگمى درباره آدرس دهى خارج مى شوند.
وى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى سازمان فاوا عملیات 

برداشت، به روزرسانى و صحت سنجى پالك هاى شهرى 
و کدهاى پستى اصفهان را در دستور کار قرار داده است، 

گفت: همزمان با آن، پروژه تهیه و نصب پالك هاى جدید 
پستى از منطقه 8 آغاز شده و مراحل عملیاتى سازى آن در 

سایر مناطق در حال انجام است.
ابطحى با اشــاره به مزایاى استفاده از پالك هاى جدید، 
اظهار کرد: بارکدهاى پســتى (QR code) که حاوى 

اطالعات کدهاى پستى واحدهاى مسکونى، تجارى و 
ادارى است داراى قابلیت به روزرسانى بوده و نیاز نبودن 
تعویض فیزیکى پالك نصب شده در صورت 
ایجاد تغییرات در عرصه و اعیان هر ملک، از 

جمله مزایاى این پالك هاى جدید است.
وى نمایش آدرس پســتى صحیــح ملک بر 
اساس آخرین وضعیت بانک اطالعاتى مرتبط 
با اسامى معابر و اطالعات توصیفى اداره پست 
را از جمله مزایاى این پالك هاى جدید برشمرد 
و تصریح کرد: عالوه بر مزیت هاى بیان شده، 
پالك هاى جدید در کلیه ســامانه هایى که به 
نحوى از طریق موقعیت هاى مکانى در حال 
سرویس دهى به شهروندان است قابل استفاده 

خواهد بود.
مدیر عامل سازمان فاوا شهردارى اصفهان افزود: 
این پروژه در سال هاى گذشته مطرح شده، اما به دلیل نبود 
برخى هماهنگى ها، اجرا نشــده بود که با ورود سازمان فاوا 
قرار اســت در تمامى مناطق 15 گانه اجرا شده و امیدواریم 
تا پایان ســال جارى در هفت منطقه و مابقى در سال آینده 

به اتمام برسد.

به روزرسانى پالك هاى پستى در شهر اصفهان

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
جریان هاى همرفتى بارشى در استان اصفهان همچنان 

فعال است و آسمان در ساعات بعد از ظهر مى بارد.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه در هفته جارى عمده 
بارش ها را در نوار شرقى و شمالى استان اصفهان داشتیم، 
اظهار داشت: این بارش ها منجر به سیالبى شدن مسیل ها 

شد.
وى با بیان اینکه عصر روز شــنبه بارش ها بیشتر منطقه 
مرکزى، غرب و جنوب استان را در بر گرفت، ادامه داد: این 
بارندگى ها در نیک آباد، مورچه خورت، خمین، گلپایگان، 
فالورجان، مبارکه، شهرضا و بخش هاى مرکزى تا شب 

ادامه داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
جریان هاى همرفتى بهاره در استان اصفهان به صورت 
عمودى فعالیت دارد، ادامه داد: منشأ این بارش ها داخلى 
است و در ســاعات بعد از ظهر و اوایل شب ابرها فعال و 

بارش هاى ناگهانى را داریم.
وى با بیان اینکه توصیه هاى الزم به بخش هاى مختلف 
براى پیشگیرى از حوادث ارائه شده است، افزود: اعضاى 
مدیریت بحران در استان اصفهان همچنان در حال آماده 
باش هستند چرا که ماهیت این بارش ها رگبارى و همراه 

با تگرگ و رعد و برق است.
خسارت بارندگى

در همین حال مدیر جهاد کشــاورزى شهرستان خور و 
بیابانک در شرق استان اصفهان گفت: بارش هاى رگبارى 
و سیالب هاى اخیر، 10 میلیارد ریال به بخش کشاورزى 
این شهرستان خسارت زده است. سید حکمت موسوى  

افزود: ســیالب به 65 هکتار زمین کشاورزى، پنج رشته 
قنات دهزیر شــهر خور و روستاهاى هفتومان و بیاضه و 
همچنین چاه آب کشاورزى روستاى آبادان این شهرستان 

خسارت وارد کرد.
در شهر اصفهان هم سخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى در خصوص حوادث ناشى از 

بارندگى هاى روز شنبه توضیحاتى ارائه داد.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: د هفت مورد حادثه ناشى 
از بارندگى به سامانه 125 سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان گزارش شــد که بالفاصله 
آتش نشانان راهى محل حادثه شدند. وى با اشاره به این 
که پنج مورد آبگرفتگى اماکن و منازل به آتش نشــانى 
اعالم شده است، ادامه داد: بیشترین مورد خسارت هاى 
بارندگى ها آبگرفتگى اماکن، منازل منهاى 60 یا زیرزمین 
منازل بوده است. وى خاطرنشــان کرد: دو مورد سقوط 
درخت نیز گزارش شــده که سقوط یکى از آن ها بر روى 

یک خودرو باعث آسیب جزئى شده است.
بارش ها 34 درصد کاهش یافت

اما مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
مى گوید: بارش هاى امسال در این استان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن بالغ بر 34 درصد کاهش یافته است.

منصور شیشه فروش افزود: میزان بارندگى ها از ابتداى 
سال آبى جارى(مهر 99) تاکنون 125 میلى متر بوده که 
در نقاط مختلف استان از 14 تا افزون بر 50 درصد کمتر 

شده است.
وى با بیان اینکه در وضعیت تنش آبى قرار داریم، اضافه 
کرد: این موضوع در سرشاخه هاى زاینده رود هم صدق 

مى کند و همین امر سبب کاهش مقدار ذخیره سد زاینده 
رود شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: در شــرق استان شــاهد بیش از 50 درصد کاهش 
بارش ها هستیم و این شاخص در سرشاخه هاى زاینده 
رود حدود 30، در شهرســتان ســمیرم بالغ بر 14 و در 

شهرستان کاشان حدود 49 درصد کمتر شده است.
شیشــه فروش با اشــاره به اینکه ناپایــدارى جوى و 
بارش هاى رگبارى تا آخر اردیبهشــت نیز در استان رخ 
خواهد داد، گفت: این بارش ها تاثیــر قابل مالحظه اى 

در کم آبى و خشکسالى ندارد اما در مجموع مفید است.
اختالف 30 درجه اى دما 

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: هواى اصفهان گرمتر مى شود.

ابراهیم هنرمند با بیان اینکه بارش تگرگ در ارتفاعات و 
مناطق مستعد دور از انتظار نیست، به بارندگى هاى شبانه 
روز منتهى به روز یکشنبه در ســطح استان اشاره کرد و 
افزود: بیشترین میانگین بارشى ثبت شده از ایستگاه هاى 
هواشناسى کبوتر آباد 16/5 میلى متر، فرودگاه اصفهان 
10 میلى متر، شــهر اصفهان هفت میلى متر، علویجه 2 
میلى متر و دولت آباد یک میلى متر بوده است ضمن اینکه 
بارش هاى کمتر از یک میلى متر در مناطق غربى استان 

گزارش شده است.
هنرمند اضافه کرد: چوپانان با دماى 34 درجه سانتى گراد 
باالى صفر و بوئین و میاندشت با دماى 4درجه سانتى گراد 
باالى صفر به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان 

پیش بینى مى شود.

اعضاى مدیریت بحران استان اصفهان در حال آماده باش

جریان هاى همرفتى بارشى 
همچنان فعال است

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: در راستاى 
حفظ و ارزش گذارى به ابنیه هاى تاریخى و محورهاى 
دسترسى به این ابنیه ها، عملیات ساماندهى بازار رنگرزها 

در دستور کار این منطقه قرار گرفت.
حســین کارگر اظهار کرد: بــازار بــزرگ اصفهان از 
شــبکه هاى مختلف بازارچه ها با کاربرى هاى متفاوت 
تشکیل شــده اســت که قدمت آن ها به زمان صفویه 
بازمى گردد و در طول این بازارها ابنیه هاى ارزشــمند 
فراوانى مانند حمام ها، مدرســه هاى علمیه، مســاجد، 

سراها، تیمچه ها و ضرابخانه ها قرار داشته است.

وى افزود: عالوه بر اینکه بازارها از ارزش تاریخى بنایى 
برخوردار است، محور دسترســى به ابنیه هاى تاریخى 
بودن نیز از کارکرد دیگر آن محســوب شده و اهمیت 

ویژه اى دارد.
مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان با اشــاره به بازار 
رنگرزها، تصریح کرد: در سال گذشته از حمام شاهزاده ها 
با هزینه تملک و اجراى 500 میلیارد ریال بهره بردارى 
شد و با توجه به این که مسیر دسترسى به این حمام از 
کف آسفالت برخوردار بود، ساماندهى این بازار در اولویت 

برنامه هاى این منطقه قرار گرفت.

آغاز پروژه ساماندهى بازار رنگرزها
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در فاصله پخش دو ســریال «احضار» و «زیرخاکى»، 
شــبکه اول ســیما اپیزود «چهــارگاه» از مجموعه 

«روزهاى بهتر» به کارگردانى بیژن 
میرباقرى را روى آنتن  برد. داستان 
این اپیزود بــه قلم ســارا باقرزاده 
به نگارش درآمــده و روایت چهار 
مادر اســت که عاشقانه براى نجات 

فرزندان خود مبارزه مى کنند.
بازیگران این اپیزود مریم سعادت، 
مریم مقدم، کــوروش تهامى، امیر 
رضا دالورى، الیکا عبدالرزاقى، کاظم 
هژیرآزاد، نگین معتضدى، غالمرضا 
اصانلو، على اصغر طبســى و هانیه 

کریمى هستند.  
مجموعه تلویزیونى چهارگاه به تهیه کنندگى احمد زالى 

محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 
شش قسمت تولید شده است و از حوالى ساعت 22 و 15 

دقیقه از شــبکه یک پخش مى شود. این سریال پیش 
از این نیز سال 96 روى آنتن شبکه یک سیما رفته بود.

همه در سراســر دنیا برد پیت را به عنوان بازیگر قلب ها مى شناســند. او در 
فیلم هاى بزرگى مانند باشگاه مشــت زنى، تروآ، جنگ جهانى زد، آقا و خانم 
اسمیت و یازده یار اوشن بازى کرده است، اما آیا اطالعاتى بیش از این براى 
این شخص وجود ندارد؟ در این متن 9 مورد از جالب ترین واقعیت ها در مورد 

یکى از بزرگ ترین بازیگران زمان خود آورده شده است.
9. انتخاب نام «برد پیت»

 برد پیت در سال 1963 در شهر کوچک شانى در ایالت اکالهاماى آمریکا و در 
یک خانواده  مذهبى به دنیا آمد. نام کامل این بازیگر، که در 18 دسامبر سال 
1963 متولد شد، ویلیام بردلى پیت است. بعد از اتمام دوران مدرسه، برد پیت 
در رشته روزنامه نگارى و تبلیغات تحصیل کرد، اما هرگز فعالیتى در این زمینه 
انجام نداد. او با تنها ســرمایه اش که 325 دالر بود راهى هالیوود شد. تقریبا 
همان زمان بود که اسم کاملش را کنار گذاشت و دیگر تبدیل به برد پیت شد. 
اگرچه مشخص نیســت که چرا او نام «برد پیت» را به عنوان نام هنرى خود 
انتخاب کرده است، اما این انتخاب مى تواند به این دلیل باشد که این نام، کوتاه 

و شیرین به نظر مى رسد.
8. اولین شغل برد پیت قبل از بازیگرى

او براى تأمین هزینه دوره هاى بازیگرى و اجاره خانه اش نیاز به پول داشت. 
برد پبت قبل از اینکه یک ستاره درخشان در هالیوود باشد، راننده لیموزین بود. 
او یخچال را به آپارتمان ها منتقل مى کرد و حتــى در زمانى لباس یک مرغ 
غول پیکر را براى رستورانى به نام ال پولو لوکو پوشید. طولى نکشید که توجه 
فیلمسازان هالیوودى به او جلب شد و فرصت بازى در فیلم ها و سریال هاى 

مختلفى را پیدا کرد.

7. عاشق ساعت هاى قدیمى
برد پیت عاشــق جمع آورى ســاعت هاى قدیمى اســت و آنقدر مشــتاق 
ساعت هاست که به عنوان سفیر، به برند سوئیسى برایتلینگ پیوست. وى به 
طور مرتب به سراسر جهان سفر کرده که این شرکت سوئیسى را تبلیغ کند. او 
اخیرا از یک سفر تبلیغاتى به چین بازگشته است. برند برایتلینگ در حال حاضر 

یک برند آنالین محبوب در زمینه فروش آنالین ساعت است.
6. مشکل صحبت کردن با لهجه انگلیسى

زمانى که برد پیت براى بازى در فیلم جنایى قاپ زنى انتخاب شد؛ قرار بود از 
لهجه انگلیسى براى شخصیت خود، استفاده کند. با این حال، او خود با لهجه 
دست و پنجه نرم مى کرد، بنابراین او و گاى ریچى کارگردان، مواردى را تغییر 
داده و لهجه ایرلندى تقریبا غیرقابل رمزگذارى را به برد پیت دادند. یک شوخى 
در طول فیلم جریان دارد که هیچ کس نمى تواند نحوه صحبت شخصیت او 

را کامًال بفهمد!
5. زندگى از هنر تقلید مى کند؟

یک سال قبل از اینکه قرار باشد برد پیت نقش قهرمان مشهور یونان، آشیل را 
در حماسه بزرگ بودجه تروا بازى کند، تاندون او پاره شد. خوشبختانه برد پیت 

قبل از شروع فیلمبردارى بهبود یافت.
4. زوج قدرتمند و ثروتمند در جهان

اگرچه جدایى بردپیت با آنجلینا جولى، همسر آن زمان، شوك هاى زیادى را 
در سراســر جهان به وجود آورد، اما این دو نفر در واقع در رتبه پنجم در لیست 
زوج هاى پردرآمد دنیا در مجله فوربس قرار گرفتند. برد پیت و آنجلینا جولى در 

یک سال 34 میلیون دالر درآمد کسب کردند.

3. ممنوعیت سفر به چین
تقریباً براى 20 ســال، بازدید از برد پیت در چین ممنوع شد. این ممنوعیت 

به دلیل درگیرى پیت با فیلم "هفت سال در تبت" مطرح شد، 
که دولت چین اعالم کرد این کشور حاکمیت تبت 

را بسیار ظالمانه و خشن نشان مى دهد. با این 
حال، گفته مى شود او اخیراً سفرى به این 

کشور داشت و به طرفداران چینى خود 
هم امضا داد.

2. تماشا نکنید!
یــه شــکل کامــال عجیــب و 
غیرمنتظره، برد پیت از والدینش 
خواســت که یکى از فیلم هاى 
او را تماشــا نکنند. او گفت که 
صحنه هاى شدید و گرافیکى در 
فیلم باشگاه مشت زنى بسیار 
زیاد است و براى آن ها مناسب 

نیست!
1. رقص و میمون؟

برد پیت اظهار داشته است 
که دو فیلم مــورد عالقه 
وى تب شنبه شب و سیاره 

میمون ها است.

واقعیت هایى در مورد زندگى «برد پیت»

کارگر رستورانى که تاج هالیوود شد
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پرى امیرحمزه، بازیگر شناخته شده و پیشکسوت تئاتر، ســینما و تلویزیون، سوگوار درگذشت دخترش، فرخ 
شادمنش شد.

فرخ شادمنش، روز جمعه 24 اردیبهشــت حین عمل جراحى که به دلیل عارضه کلیوى روى او انجام مى شد، 
درگذشت. فرخ شادمنش، برنامه ریز، دستیار کارگردان و بازیگر بود.

پرى امیرحمزه، بازیگر فیلم ها و سریال هایى چون «دایره مینا»، «مجنون»، «اعتراض»، «آرایشگاه زیبا» و «در 
پناه تو»، بیش از یک دهه است که جلو دوربین یا روى صحنه نقش آفرینى نکرده است.

دختر پرى امیرحمزه درگذشت

بروس ویلیس و جان تراولتا دو ستاره مطرح سینماى آمریکا در 
دهه 90 بعد از 27 سال بار دیگر با هم همکارى مى کنند. این دو 
بازیگر قرار است در فیلم اکشــن «شهر بهشت» به کارگردانى 
چوك راسل بازى کنند. تولید «شهر بهشت» از میانه هاى هفته 

گذشته در هاوایى آغاز شد.
در «شــهر بهشــت»، بروس ویلیس در نقش رایان سوان 
مامور اجراى وثیقه بازى مى کنــد که قصد دارد مجرم 
اهل هاوایى با بازى جان تراولتا را بگیرد، مجرمى که 
پدر رایان سوان را نیز به قتل رسانده است. آنگونه 
که به نظر مى رسد فیلم به «میامى وایس» 
شباهت دارد و تفاوت شان در نقش مامور 
پلیس اســت که اینجا جایش را به مامور 

اجراى وثیقه داده است.
فیلم «شهر بهشت» به گونه اى چهارمین 
همکارى بروس ویلیس و تراولتا است با این 
حال این دو جلوى دوربین فقط یک بار و آن هم در سال 

1994 در فیلم مهم «پالپ فیکشن» ساخته تارانتینو با یکدیگر 
همبازى شده اند. فیلم کوئنتین تارانتینو در آن سال نزدیک به 

200 میلیون دالر در گیشه فروش داشت.

بروس ویلیس و جان
7 بعد از 27 سا 0دهه90
بازیگر قرار است در
چوك راسل بازى کن
گذشته در هاوایى آغ
در «شــهر بهش
مامور اجراى
اهل هاوا
پدر ر
ک

هم
حال این دو ج

همکارى «بروس ویلیس» و «جان تراولتا» پس از 27 سال

رونمایى از گریم رعنا آزادى ور
فرزند حسن پورشیرازى، بازیگر ســینما و تلویزیون اعالم کرد  در سریال مهدویان

پدرش به دلیل شکستگى پا در بیمارستان بسترى شد و ربطى 
به کرونا ندارد.

پیش از این خبرى در فضاى مجازى منتشــر شــد که حسن 

پورشیرازى در بیمارستان بسترى شــده و برخى خبر از ابتالى 
این بازیگر ســینما و تلویزیون به بیمارى کرونــا دادند و برخى 
هم به جراحى پا در بیمارستان اشــاره کردند. آرین پورشیرازى 

در توضیحاتى ابتالى این بازیگر پیشکسوت به کرونا را رد کرد.

او تأکید کرد که پدرش به دلیل شکســتگى پــاى چپ راهى 
بیمارستان آبان شد و بعد از چند ســاعت جراحى االن در منزل 

دوران نقاهت را مى گذراند.
وى افزود: حال پدرم خوب اســت و امیدوارم در دو یا سه هفته 
آینده بتواند بــه رواِل عادى خــودش بازگردد.  
پورشیرازى درباره شایعات کرونایى، گفت: شایعه 
زیاد اســت و ما به همین خاطر عکس منتشــر 
کردیم، چون همــه به محِض اعالم بســترى 
شــدن در بیمارســتان، فکر کردند پدر به کرونا 

مبتال شده اند. 
خود این بازیگر هم با انتشار عکسى از خود بر روى 
تخت بیمارستان، از پزشکان و پرسنل بیمارستانى 
که در آن بسترى بوده است، تشکر کرد و نوشت: 
دوســتان عزیز؛ زمین خوردم و پایم شکســت؛ 

نگران نباشید االن خوبم.
حسن پورشیرازى به تازگى ســریال "باخانمان" را روى آنتن 
شبکه سه سیما داشت و البته در ایام ماه مبارك رمضان مجموعه 
تلویزیونى "برادرجان" از شــبکه تماشا پخش شد که او در این 

سریال به ایفاى نقش پرداخته بود. 

شایعه  کرونایى شدن حسن پورشیرازى تکذیب شد

با نزدیک شدن به زمان پخش سریال «زخم کارى» از ساخته هاى محمدحسین مهدویان، 
تصویرى از رعنا آزادى ور بازیگر این سریال منتشر شد.

تصویربردارى ســریال «زخم کارى» این روزها در حال انجام اســت و این اولین همکارى 
مهدویان و آزادى ور است. آزادى ور پیش از این در سریال هاى نمایش خانگى حضور نداشته 

است. رعنا آزادى ور حضور در عرصه بازیگرى را با فیلم سینمایى «مارمولک» آغاز کرد. 
جواد عزتى، هانیه توســلى، ســعید چنگیزیان، الهه حصارى، عباس جمشیدى فر، مهدى 
زمین پرداز، امیرحسین هاشــمى، (با حضور) کاظم هژیر آزاد، منو چهر علیپور، مه لقا باقرى، 
مائده طهماسبى (با هنر مندى) سیاوش طهمورث، (با معرفى) مرتضا امینى تبار و سارا حاتمى 

بازیگران «زخم کارى» هستند. 
«زخم کارى» اولین سریال محمدحسین مهدویان جدیدترین محصول فیلیمو است که در 

فضاى نوآر ساخته شده است.
در خالصه داستان این سریال آمده است: «من عاشق زمستوناى اینجام. قشنگ نیست؟ 

- قشنگه ولى سختى داره. پنج هزار کیلومتر 
پرواز مى کنن فقط براى این که زنده 

بمونن. اولش خیلى ترسناکه ولى 
تهش خونه شونو پیدا مى کنن. 

- اگه به تهش برسن. 
- بلد باشن مى رسن.» 

«چهارگاه» فعالً جایگزین «احضار»  شد

بهرام رادان که در سریال «جیران» به کارگردانى 
حسن فتحى نقش ناصرالدین شاه را بازى مى کند، 

تصویرى از خود در این سریال را منتشر کرد.
ســریال «جیران» به کارگردانى حســن فتحى 
و نویســندگى احســان جوانمرد و حسن فتحى و 
تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه قرار است سال 1400 

به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش شود.
بهرام رادان، پرى ناز ایزدیار، امیرحســین فتحى، 
امیرجعفرى، رویا تیموریــان، مهدى پاکدل، رعنا 
آزادى ور، ســتاره پسیانى، غزل شــاکرى،کتانه 
افشارى نژاد، مرتضى اسماعیل کاشى، هومن برق 
نورد، مهدى کوشکى، ســمیرا حسن پور، فاطمه 
مســعودى فر،بهناز نازى، غالمرضا نیکخواه و با 
حضور مریال زارعى در نقش مهدعلیا بازیگران این 

سریال تاریخى هستند.

جدیدترین عکس از بهرام رادان در 
نقش« ناصرالدین شاه» سرى جدید مسابقه هوش برتر با دکورى هوشمند 

و ساختارى کامال متفاوت با اجراى آریا طاهرى به 
آنتن نسیم آمد.

تهیه کننده هــوش برتر با بیان اینکه در ســرى 
جدید این مســابقه 4 هزار نفر از تمام شهر هاى 
ایران شرکت کردند اظهار داشت: در این مسابقه 
ازبین سنین 11تا 47 سال و با رکوردى کم نظیر 
داوطلب، شرکت در این برنامه شدند که در نهایت 
از طریق دو آزمون الکترونیکى، 256 نفر توانستد 

به هوش برتر راه پیدا کنند.
پیمان پور مقیمى افزود: پخش ســرى دوم این 
مسابقه با ساختارى کامال متفاوت و اضافه شدن 
آیتم هاى جدید ریاضى، حافظه، کالمى، دیدارى 
فضایى و در مجموع 80 بازى است که مخاطب هر 

شب با بازى هاى جدید و متنوع روبرو خواهد شد.

وى عنوان کرد: مسابقه هوش برتر جزء معدود 
مسابقه هایى است که در طراحى و اجرا صاحب 
ســبک و به نوعى منحصر به فرد است که این 

مهم بر پایه هوش و استعداد جوان ها کشورمان 
بنا شده که با قوانین و مقتضیات مربوط به هوش 
پیش مى رود لذا این مسابقه با تکیه بر این ساختار 

علمى و تمرکز بر هوش چند گانه انسانى براى 
اولین بار در قالب یک برنامه تلویزیونى به آنتن 

آمده است.
تهیه کننده هوش برتر در خصوص اجرا این برنامه 
با اشاره به شــرایط جدید و تغییر مجرى عنوان 
داشت: هوش برتر همواره مورد اقبال مخاطب در 
ارزیابى هاى رسانه اى بوده پس از اینکه بعد از 10 
سرى در فصل اول با اجراى هنرمند گرامى افشین 
زى نورى پخش شد در این فصل با حضور جوان 
با انگیزه آریا طاهرى در ایام نوروز 1400 توانست 
این موفقیت را ادامه دهــد و جزو برنامه هاى برتر 

سیما و شبکه نسیم در آن ایام باشد
عالقه مندان به این برنامه مى توانند فصل جدید 
هوش برتر را هر روز ســاعت 19 از شبکه نسیم 

دنبال کنند.

256 نفر در «هوش برتر» رقابت مى کنند
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کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن از تصمیم خود براى 
خداحافظى از فوتبال منصرف شده است.

قاســم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن 
که پیش از این عنوان کرده بــود تصمیم دارد در 
پایان فصــل از میادین فوتبــال خداحافظى کند، 
دچار بدشانسى شد و به دلیل مصدومیت از ناحیه 
رباط صلیبى فصل چند ماه زودتر برایش به پایان 

رسید.
همین موضوع باعث شد تردیدهایى در مورد آینده 
فوتبالى حدادى فر ایجاد شود و از پایان تلخ فوتبالى 

او در این شرایط صحبت به میان آمد چرا که تا پایان 
فصل قادر به بازى کردن نیست و اگر تصمیمش 
براى خداحافظى جدى باشد این مصدومیت نقطه 

پایانى فوتبال او در نظر گرفته مى شد.
با وجود این با پیگیرى هاى انجام شــده از باشگاه 
ذوب آهن مشخص شد که مسئوالن باشگاه طى 
صحبت هایى که با قاسم حدادى فر داشتند نظر او را 
براى اینکه یک فصل دیگر به فوتبالش ادامه دهد 
جلب کرده و رضایت او را گرفتند تا این بازیکن بعد 

از پایان مصدومیتش به میادین برگردد.

همچنین قرار است به زودى و پس از بهبود نسبى 
شرایط جســمانى این بازیکن، او به دفتر باشگاه 
دعوت و قراردادش تمدید شود تا براى ادامه روند 

درمانى خودش انگیزه بیشترى پیدا کند.
مجتبى فریدونــى، مدیرعامل ذوب آهن در رابطه 
با وضعیت قاسم حدادى فر و اینکه قرار است یک 
فصل دیگر به فوتبالش ادامه دهــد گفت: از ابتدا 
هم قاســم حدادى فر تصمیمش براى خداحافظى 
جدى نبود و ما صحبتى با او داشتیم که قبول کرد 
فصل بعد هم در جمع ما بماند. مشکل خاصى وجود 

ندارد و چهار پنج ماه دیگر آماده بازى خواهد شد. 
در مورد قرارداد او هم باید بگویم که بازیکنى مثل 
او براى بازى در ذوب آهن نیازى به قرارداد ندارد 
ولى طبق عرفى که وجود دارد براى تقدیر از زحمات 
بازیکنان در شرایط مصدومیت قراردادشان را تمدید 
مى کنند و ما هم چنین برنامه اى داریم ولى او فعًال 
شرایط آمدن به باشــگاه را ندارد و با عصا حرکت 
مى کند. به محض اینکه شرایطش کمى بهتر شد 
او را دعوت مى کنیم و قراردادش را تمدید خواهیم

 کرد.

ســرمربى ســپاهان گفت: ما با هیچکس بحث و جنگ روانى و کرى  
خوانى نداریم و دلمان مى خواهد راه خودمــان را برویم و کارى با بقیه 

تیم ها نداریم.
محرم نویدکیا در رابطه با حواشــى بازى مقابل پرسپولیس گفت: فقط 
مى توانم بگویم که از وقتى مسئولیت سپاهان با من است سعى کردم تا 
آنجایى که مى شود تنش را از باشــگاه و هواداران دور کنم و این آرامش را 
به باال دستى ها یعنى سرپرست و مسئوالن باشگاه منتقل کنم و بگویم 
دوست دارم با این سبک تیمم را اداره کنم. فتاحى هم وقتى پشت خط 
برنامه تلویزیونى آمد سعى کرد واقعیت ها را بگوید و من هم سعى کردم 
همین کار را انجام دهم. از روز اول هم گفتم با هیچکس بحث و جنگ 
روانى و کرى  خوانى نداریــم و دل مان مى خواهد راه 
خودمان را برویم و سعى مى کنیم تیم مان را با آرامش 
به سمت جلو ببریم و کارى با بقیه تیم ها نداریم. هر 
کسى هر جورى دوست دارد مى تواند تیمش را اداره 

کند و ما هم سعى کردیم به این صورت پیش برویم.
سرمربى سپاهان با بیان اینکه در نهایت باید ببینیم دیدگاه مان به دردمان 
مى خورد یا نه، عنوان کــرد: در فوتبال تمام دنیا ممکن اســت چنین 
تنش هایى به وجود بیاید اما امیدوارم کمى کاله مان را باالتر بگذاریم و 
همه چیز را گردن هواداران نیاندازیم. ما هم در این اتفاقاتى که افتاده 
مقصریم و مى بینیم که با وجود این که هوادارى در ورزشگاه ها نیست 
اما تنش ها همچنان وجود دارد و همین مساله یعنى این که باید سرى 

هم به خودمان بزنیم.
او باتوجه به سالروز قهرمانى سپاهان در فصل 94-93 در این رابطه گفت: 
یک روز خیلى عجیب بود. ما از بقیه تیم ها عقب تر بودیم و در رده چهارم 
بودیم. 6 بازى به پایان لیگ مانده بود و هر 6 بــازى را بردیم و 18 امتیاز 
در این بازى ها کسب کردیم که بسیار رویایى بود. تا لحظه آخر فکرش را 
نمى کردیم که مى توانیم قهرمان شویم چون تراکتور از حریف خود 3 بر یک 
جلو بود. ما فقط داشتیم بازى مى کردیم که پیروز شویم و نایب قهرمان شویم 
اما در نهایت بازى تراکتور مساوى شد و ما قهرمان شدیم. روز خاطره انگیزى 
براى همه هواداران سپاهان بود و از آن بازى ها بود که در اوج نا امیدى مى بینید 

که همه چیز براى تان فراهم مى شود.  
نویدکیا در عملکرد تیمش در این فصل از رقابت ها بیان کرد: ما این واقعیت را باید 
قبول کنیم که خیلى هم در همه بازى ها با کیفیت نبودیم و این واقعیت را باید قبول 
کنیم. ما مقابل پرسپولیس در نیمه اول با کیفیت نبودیم و ضعیف تر از آن ها بودیم 
یا نیمه اول بازى جام حذفى در ساوه بى کیفیت و بدون برنامه بودیم. من نمى توانم 
بگویم تیم مان خیلى خوب و با کیفیت دارد کار مى کند اما فقط مى توانم به این مساله 

اشاره کنم که داریم تالش مى کنیم روز به روز بهتر شویم.

ستاره ایرانى پورتو پایه گذار یکى از گل هاى تیمش در جریان برترى مقابل ریو آوه و کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان بود.

تیم فوتبال پورتو در حالى که مثل همیشــه مهدى طارمى را به عنوان مهاجم نوك در ترکیب 
خود داشت، در چارچوب هفته سى و سوم و ماقبل پایانى فصل 21-2020 لیگ برتر پرتغال در 

ورزشگاه اختصاصى باشگاه ریو آوه به مصاف این تیم رده شانزدهمى رفت.
یک نیمه بدون گل حاصل کار ریو آوه و پورتو بود و بــازى در نیمه دوم با حمالت ُپر 

دامنه پورتو شروع شد و این تیم در دقیقه 56 روى نفوذ ژوآئو، پاس در عمق او و 
ضربه تمام کننده مارتینز تونى گل اول مسابقه را به ثمر رساند و دروازه ریو آوه 

را باز کرد.
تنها سه دقیقه پس از این اتفاق و در حالى که پورتو به حمالت خود ادامه مى داد، 
طارمى در حالى پاس در عمق داد که به شکل  جالب توجهى و برخالف همیشه 
در محوطه جریمه حضور نداشت و در میانه میدان مى چرخید که پاس رو به 
جلوى عالى او از بین مدافعان ریو آوه را لوئیــز دیاز با یک حرکت انفرادى 

دیدنى و شوت زمینى تبدیل به گل کرد.
مهدى طارمى هشت دقیقه پس از دادن پاس گل و در دقیقه 67 جاى خود 
را به سرجیو اولیویرا داد که این بازیکن ثانیه هایى پس از ورود به زمین روى 

یک کار تیمى فوق العاده توسط بازیکنان پورتو گل سوم را به ثمر رساند.
در ادامه مسابقه یاران طارمى موفق شدند برترى 3 بر صفر خارج از خانه 
مقابل ریو آوه را نگه دارند و با کسب این پیروزى 77 امتیازى شوند و 
ضمن حفظ رتبه دوم جدول لیگ برتر پرتغال، با توجه به اینکه یک هفته 

از فصل باقى مانده و فاصله آنها با بنفیکا به 4 امتیاز رسیده، سهمیه حضور 
مستقیم در لیگ قهرمانان اروپا را نیز به دست آورند.

مهدى طارمى با وجود اینکه موفق به گلزنى براى پورتو در تقابل با تیم سابقش 
نشد، اما با 15 گل همچنان در رده دوم جدول برترین لیگ برتر پرتغال ماند تا 
فاصله 5 گله اش با صدر جدول گلزنان که در اختیار هریس سفروویچ از بنفیکا 
و گونکالوس از اسپورتینگ است، حفظ شود و امیدهاى او براى رسیدن به آقاى 

گلى از دست برود.
ستاره ایرانى پورتو که سال گذشته با پیراهن ریو آوه به آقاى گلى و به نوعى توپ 
طالى لیگ برتر پرتغال رسید، در یک هفته باقیمانده از فصل جارى هدف جدیدى 
را خواهد داشت و خیز خود را براى تصاحب کفش طالى پاسورها برداشته است.

طارمى پس از دادن دو پاس گل در هفته گذشته، مقابل ریو آوه نیز یک پاس گل داد تا 
جدا از  پنالتى هایى که در این فصل گرفته، با 10 پاس گل به تنهایى در صدر جدول پاسورهاى 
لیگ برتر پرتغال بایستد و یک هفته تا معرفى به عنوان بهترین پاسور فصل فاصله داشته باشد.

طارمى اولین بازیکن فصل 21-2020 لیگ برتر پرتغال است که توانسته در تعداد گل و پاس گل 
دو رقمى شود؛ 15 گل و 10 پاس گل که رکورد جدیدى براى این ستاره ایرانى است.

جدى ترین رقیب طارمى براى رسیدن به عنوان بهترین پاسور فصل، داروین نونز از بنفیکا است؛ 
بازیکنى که 9 پاس گل در این فصل داده، اما طى 15 مسابقه رسمى اخیر تیمش در ترکیب ابتدایى 
قرار نگرفته که اگر همین اتفاق در هفته پایانى هم بیافتد، به نفع ملى پوش ایرانى پورتو خواهد

 بود.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن بار دیگر نسبت به برنامه ریزى 
سازمان لیگ انتقاد کرد.

مجتبى فریدونى در مورد شــرایط ایــن روزهاى ذوب آهن 
اظهار کرد: خدا را شکر شرایط خوبى داریم و در 

هفته هاى اخیر هم نتایج خوبى کسب شده 
است و تیم روى روال نتیجه گیرى افتاده 

است. در بازى اخیر هم که مقابل گل 
گهر تن به شکســت دادیم به نظرم 
حقمان باخت نبود و مى شــد نتیجه 

دیگرى در زمین رقم بخورد.
وى در رابطه با تقابل دوباره با استقالل 

در جــام حذفى هم خاطرنشــان کرد: به 
هر حال شــرایط تیم خوب اســت و از طرفى 

بازى ســختى هم داریم. درست اســت که استقالل 
را در لیگ شکســت دادیم ولى شــرایط هر بــازى متفاوت 
اســت. این را در تیم مى بینــم که بتوانیم بــه مراحل باالتر 

جام حذفى صعود کنیــم ولى باید دید در زمیــن چه اتفاقى 
مى افتد. 

مدیرعامل ذوب آهــن در اعتراض به برنامه ســازمان لیگ 
عنوان کرد: االن برنامه ریزى جورى است که به 
ضرر ما تمام مى شود. ما هر چهار پنج روز 
یکبار باید بازى کنیم و سه بازى پیاپى 
خارج از خانه هم داریم و بعد از بازى با 
پرسپولیس هم دوباره به یک تعطیلى 
طوالنى مدت مى خوریم و تیم دوباره 
از روند خودش خارج مى شود و آماده 
نگه داشتن بدن بازیکنان کار سختى 
است. در بازى مقابل استقالل هم راضى 
به این نبودیم که دو روز دیرتر به زمین برویم 
ولى زورمان در برنامه ریزى مسابقات و سازمان لیگ 
به استقالل و پرسپولیس نمى رســد و هرچه مى گویند باید 

انجام دهیم.

آندره استراماچونى بعد از 18 ماه دورى از دنیاى فوتبال حاال با 
پیشنهاداتى از فوتبال آسیا روبه رو شده است. سرمربى سابق 

اســتقالل که پیش از این گفته مى شــد با الغرافه 
قطر براى حضور در لیگ این کشور به توافق 

رسیده است حاال احتمال دارد راهى لیگ 
چین شــود. این خبرى است که سایت 

کالچومرکاتو ایتالیا داده است.
این سایت در این ارتباط نوشت: «یک 
ماه پیش آندره اســتراماچونى مربى 

ایتالیایى پیشنهاد را از لیگ قطر دریافت 
کرد و در حال ارزیابى آن اســت. اما حاال 

پیشــنهادى از کانگژو چین هم رسیده است. 
تیمى که در پنج بازى نخســت خــود در لیگ چین 

صاحب سه تساوى و دو باخت شد و قصد دارد با ارائه پیشنهاد به 
استراماچونى، سرمربى خود را تغییر بدهد. استراماچونى از نظر 

ورزشى تردیدى براى قبول این پیشنهاد ندارد اما قبل از تصمیم 
گیرى مى خواهد در مورد آن فکر کند. از یک طرف قطرى ها با 
او تماس گرفته اند و از سوى دیگر تیم کانگژو که در 
سال 2019 از لیگ دسته اول چین صعود کرد 
و سال گذشته در سوپر لیگ ماندنى شد. 
هدف کانگژو صعود به رده هاى باالى 
جدول است و براى این کار مى خواهد 
پروژه خود را با ایــن مربى ایتالیایى 

شروع کند.» 
سرمربى کانگژو افشین قطبى است که 
سابقه هدایت پرسپولیس، فوالد و تیم ملى 
را در کارنامه دارد. باید منتظر ماند و دید دوران 
دورى از فوتبال استراماچونى بعد 
از دریافت غرامات از استقالل 

به پایان مى رسد یا نه.

مدیرعامل ذوب آهن تأیید کرد

حدادى فر یک فصل دیگر هم مى ماند 

ســرمربى ســپاهان گفت
خوانى نداریم و دلمان مى

تیم ها نداریم.
محرم نویدکیا در رابطه با
مى توانم بگویم که از وقتى
آنجایى که مى شود تنش را از
به باال دستى ها یعنى سرپ
دوست دارم با این سبک

برنامه تلویزیونى آمد سعى
همین کار را انجام دهم.
روانى و
خودما
به سم
کسىه
کند و ما هم سعى
سرمربى سپاهان با بیان این
مى خورد یا نه، عنوان کــ
تنش هایى به وجود بیاید
همه چیز را گردن هوادار
و مى بینیم که ب مقصریم
اما تنش ها همچنان وجو

هم به خودمان بزنیم.
او باتوجه به سالروز قهرمانى
م یک روز خیلى عجیب بود.
6بودیم. 6 بازىبه پایان لیگ
در این بازى ها کسب کردیم
نمى کردیم که مى توانیمقهرم
جلو بود. ما فقط داشتیم بازى م
اما در نهایت بازى تراکتور مساو
و براىهمه هواداران سپاهانبود
که همه چیز براى تان فراهم مى ش
تیمش در اینفص نویدکیا در عملکرد
قبول کنیم که خیلى هم در همه بازى
کنیم. ما مقابل پرسپولیس در نیمه او
ب یا نیمه اول بازى جام حذفى در ساوه
بگویم تیم مان خیلى خوب و با کیفیت
اشاره کنم که داریم تالش مى

نویدکیا:
با هیچکس جنگ روانى و کرى  خوانى نداریم

شجاع مى ماند، احتمال جدایى طارمى توپ طال را  داد، کفش طال بگیرد!
کریمى و رضاییان

هافبک گل گهر: 
ذوب آهن کادر فنى کاربلدى دارد 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

زورمان به استقالل و پرسپولیس نمى رسد

استراماچونى جانشین مربى پرسپولیسى مى شود؟

یک نشریه قطرى وضعیت شــجاع خلیل زاده، رامین رضاییان و على کریمى، سه لژیونر مطرح 
تیم هاى الریان و الدحیل را براى فصل بعد مشخص کرد.

در فصلى که گذشت ایران بیشــترین تعداد بازیکنان را در لیگ ســتارگان قطر داشت. روزنامه 
«الراى» با تیتر «خانه تکانى بازیکنان خارجى در تابســتان» از احتمــال تغییرات زیاد بازیکنان 

خارجى در تابستان پیش رو خبر داد.
این روزنامه درباره «الریان» نوشت: شجاع خلیل زاده و یاسین براهیمى فصل بسیار خوبى را تجربه 
کردند و هواداران از عملکرد این دو بازیکن راضى هســتند و به همین دلیل در تیم باقى خواهند 
ماند، پس با این اوصاف تمامى احتماالت برگشت این مدافع به تیم پرسپولیس منتفى خواهد بود.

الراى درباره الدحیل که دو بازیکن ایرانى به نام هاى على کریمى و رامین رضاییان را دارد، نوشت: 
الدحیل فصل ناامید کننده اى را تجربه کرد و نتوانست عنوان قهرمانى را در هیچ جامى به دست 
آورد و به همین علت باید منتظر تغییرات اساسى در این تیم در تابستان بود. البته رامین رضاییان 
در نیم فصل دوم راهى السیلیه شد اما طبق اعالم «الراى» بازی کن الدحیل است و باید به این تیم 

برگردد تا درباره او تصمیم نهایى گرفته شود.

هافبک گل گهر در مورد بازى مقابل ذوب 
آهن صحبت کرد.

نوید عاشــورى گفت: بــازى تاکتیکى و 
دشوارى را پشت سر گذاشتیم، ضمن اینکه 
ذوب آهن از سطح فوتبالى خوب و کادر فنى 
کاربلدى برخوردار است. نیمه اول نتوانستیم 
عملکرد خیلى خوبى داشته باشیم اما نیمه 
دوم بازى را به دست گرفتیم و در دقیقه 49 
توانســتیم دروازه حریف را باز کنیم و یک 

امتیاز را کسب کنیم.
هافبک گل گهر در مورد کار زیر نظر امیر 

قلعه نویى هم گفت: امیر قلعه نویى نیاز به معرفى من ندارد و ایشــان یکى از پر افتخارترین و با 
تجربه ترین مربیان لیگ برتر هستند و کار کردن زیر نظر مربى بزرگى مثل آقاى قلعه نویى باعث 

افتخار است.
هافبک گل گهر در خصوص پیش بینى قهرمان لیگ برتر  گفت: پیش بینى کردن کار سختى است 
و من هم در جایگاهى نیستم که در این مورد نظر بدهم ولى با توجه به جدول لیگ برتر و نتایج به 

دست آمده فکر مى کنم پرسپولیس قهرمان لیگ برتر باشد.

برایتون در حضــور 73 دقیقه اى علیرضا جهانبخش مقابل وســتهم به 
تساوى یک بر یک دست پیدا کرد.

در ادامه بازى هاى هفته ســى و ششــم لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال 
برایتون که براى نخســتین بار در این فصل و براى دومین بازى پیاپى 
علیرضا جهانبخش را در ترکیب ابتدایى داشت، مقابل تیم رده ششمى 

وستهم قرار گرفت.
در شرایطى که بازى با تساوى بدون گل در جریان بود و در نیمه دوم پیش 

مى رفت، علیرضا جهانبخش به عنوان دومین تعویضى تیمش در دقیقه 
73 از زمین بیرون رفت که حاصل کار او مقابل وستهم یک شوت خارج 
از چارچوب و یک دریبل موفق بود و 33 پاس با دقت 78 درصدى داشت.
پرسى تائو که جانشین جهانبخش شده بود، در دقیقه 84 پاس گل داد و 
دنى ولبک دروازه وستهم را باز کرد، اما تنها سه دقیقه پس از آن بازى به 

تساوى کشیده شد.
در نهایت برایتون در دیدار خانگى مقابل وستهم که براى کسب سهمیه 

اروپایى تالش مى کرد، به تساوى یک بر یک رضایت داد تا 38 امتیازى 
و در جایگاه هفدهم جدول لیگ برتــر انگلیس بماند؛ رتبه و امتیازى که 

منجر به سقوط آنها از لیگ جزیره نخواهد شد و بقاى آنها قطعى است.
علیرضا جهانبخش، بازیکن ایرانى برایتون براى دومین هفته متوالى از 
ابتدا در ترکیب برایتون بود و تا دقیقه 73 در زمین حضور داشــت. او در 
دقیقه 56 در آستانه ثبت نخستین گل فصل بود که با بدشانسى شوت او از 

باالى دروازه وستهم به بیرون رفت و نمره متوسط 6/5 را گرفت.

بى  سابقه
 براى 
جهانبخش

گچین
با ارائه پیشنهاد به 
تراماچونى از نظر 

و ر ی ب ر ر ر رر
دورى از فوتبالاستراماچ
ا از دریافت غرامات از
به پایان مى رسد یا نه.

ریوآوه و کسب سهمیه 

مهاجم نوك در ترکیب
20 لیگ برتر پرتغال در 

ت.
با حمالت ُپر

مق او و
آوه  ریو

ى داد، 
یشه
و به 
ى 

د
ى 

ابقش 
ماند تا 
نفیکا 
 آقاى 

ىتوپ 
جدیدى 
هاست.

س گل داد تا 
در جدول پاسورهاى

ل فاصله داشته باشد.
 در تعداد گل و پاس گل 

یرانى است.
بنفیکا است؛  یننونز از
مش در ترکیب ابتدایى 
ش ایرانى پورتو خواهد

یر ب
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عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه اگر 
رعایت پروتکل ها اتفاق نیافتد، موج پنجم کرونا در کشور 
آغاز خواهد شــد، گفت: هرچند اکنون عمده شهرهاى 
کشور در وضعیت نارنجى کرونا قرار دارند، اما این وضعیت 
شکننده است و اگر عدم رعایتى اتفاق افتد، مجدداً شاهد 

قرمز شدن این شهرها خواهیم بود.
مسعود مردانى با اشــاره به وضعیت مراجعات کرونایى 
در کشــور، گفت: مراجعات بیماران مبتال بــه کرونا به 
بیمارستان ها کماکان زیاد است، اما با توجه به میزان آن ها 
در اوج و پیک اپیدمى، اکنون مقدارى بین 10 تا 15 درصد 

کاهش یافته است.

وى افزود: در حال حاضر شاهدیم که اکثریت شهرها از 
وضعیت قرمز به نارنجى تبدیل شده اند و با این شرایط همه 
دوباره فکر مى کنند، کرونا تمام شده است و مجددا همه به 
خیابان ها آمده و تجمعات و عدم رعایت پروتکل ها از سر 
گرفته مى شود. در حالى که باید هشدار داد که این اقدام 
درست نیست. در غیر این صورت اگر رعایت پروتکل ها 

اتفاق نیفتد، موج پنجم کرونا در کشور آغاز خواهد شد.
مردانى در زمینه وضعیت فوتى ها و زمان کاهشى شدن 
موارد مرگ و میر در کشور، گفت: احتماال تا یک ماه آینده 
همین وضعیت را داشته و شاهد مرگ و میرهاى سه رقمى 

خواهیم بود.

سرپرست فرماندارى شادگان در استان خوزستان با اشاره 
به برگزارى مراسمات معایده در شادگان در شرایط کرونا 
گفت: تعدادى از عامالن برگزارى مراســم معایده عید 
فطر در شادگان، دستگیر و تحویل مراجع قضایى شدند. 
معایده از آیین هاى سنتى مردم عرب خوزستان در روز 
عید سعید فطر است که پس از اقامه نماز عید آغاز شده 
و در آن اقــوام عرب به صورت دســته جمعى به منازل 
یکدیگر رفته و با قهوه، چاى و شــیرینى مورد استقبال 

قرار مى گیرند.
امیــد صبرى پوراظهار کرد: با وجــود  تذکرهاى الزم و 
صدور بیانیه هاى مختلف از سوى شــیوخ پیرامون لغو 
مراسمات عید فطر، تعدادى از مضیف ها در این ایام باز 

بوده و اقدام به برگزارى مراسم کرده اند.
وى با بیان اینکه تعدادى از عامالن برگزارى  مراســم  
معایده  عید فطر در شادگان دســتگیر و تحویل مراجع 
قضایى شدند، تصریح کرد: بر اســاس تصمیم شوراى 
تامین شادگان، با متولیان و عوامل برگزارکننده مراسم 
معایده در برخى از مضایف شهرســتان با تمام جدیت، 

برخورد الزم و قانونى صورت مى گیرد.
سرپرســت فرمانــدارى شــادگان تاکیــد کــرد: 
شــیوخ، معتمدیــن، وجهــا و ســران عشــایر باید از 
برگــزارى هرگونــه اجتماع و مراســم اجتنــاب کنند 
تا بتوان بیمــارى کوویــد - 19 را در این شهرســتان 

کنترل کرد.

شرایط شکننده کرونا در 
شهرهاى نارنجى

بازداشت عامالن برگزارى 
مراسم هاى معایده 

کشتار دسته جمعى 
 بهداشـت نیوز | مینـو محرز، عضو سـتاد ملى 
مبارزه با کرونا تصریح کرد: مشکل کشور از اول موضوع 
واکسن نبوده بلکه مشکل اقدامات پیشگیرانه، نظارت و 
انجام پروتکل ها بوده اسـت. اگر مانع از انتشـار ویروس 
به خصـوص هندى در کشـور نشـویم، شـاهد کشـتار 
دسـته جمعى خواهیم بـود چراکـه این ویروس بسـیار 

فاجعه بار است.

زنان خانه دار در صدرند
 ایسنا |رئیس دانشگاه علوم پزشکى قزوین گفت: 
بر اساس برآوردها روند بسترى ها به 21 درصد و میزان 
فوتى به 4/4 درصد بـه ازاى هر صد هزار نفر در اسـتان 
قزوین، کاهش پیدا کرده؛ در میان کسانى که تست مثبت 
داشتند خانم هاى خانه دار با 40 درصد، کارگر و کارمندان 

شرکت با 13/9 درصد بیشترین مبتالیان هستند.

«رازى» کم عارضه است
  ایسنا |سخنگوى موسسه تحقیقات واکسن و سرم 
سـازى رازى گفت: در مطالعات بالینى فاز یک واکسـن 
موسسه رازى، عارضه اى که در داوطلبان و روند مطالعه 
اختالل ایجاد کند، مشـاهده نشـد و به لحاظ اثربخشى 
نیز با توجه به سـابقه خـوب واکسـن هاى نوترکیب در 
ایجاد ایمنى زایـى باال به نظر مى رسـد، نتایج مورد نظر 

حاصل شود.

آگهى تغییرات 
شرکت سازه آزما نقش جهان شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 54040 و شناســه ملى 
14004884633 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1400/01/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مجتبى درى کفرانى کدملى 5659898904 
و میثم تجدد کدملــى 1292477881 و بابک مهدى 
راکى کدملى 1971544248 به عنوان اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1133480)  

آگهى انتقالى 
شــرکت میراب اصفهان شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 2098و شناســه ملى 10260429626 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/25 محل شــرکت به شهرستان شهرضا 
، بخش مرکزى ، دهســتان دشــت ، روستا شهرك 
شیمیائى رازى، محله فاز 2 ، بلوار رازى ، کوچه ((فرعى 
9)) ، خیابان هشتم ، پالك 189 ، طبقه همکف و کد پستى  
8639113715 و شماره تماس 03153323520 
انتقال یافت و در این واحد ثبتى تحت شماره 2098 به 
ثبت رسید و جهت اطالع عمومى آگهى میگردد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى شهرضا (1134147)    

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى آرین کاال اسپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 41492 و شناســه ملى 
10260592140 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/01/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : امید میرمقتدایى به شماره ملى 1286944082 
به ســمت رئیس هیات مدیره ومدیر عامل و حدیث 
حاجى جعفرى به شــماره ملى 1290614385 به 
ســمت نایب رئیس هیات مدیره و سید محمد میر 
مقتدائى به شــماره ملى 1286271223 به سمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1134150)  

آگهى انتقال 
شرکت الکترو توان آریا سهامى خاص به شماره ثبت 
46389 و شناســه ملى 10260644296 به موجب 
آگهى تغییرات شماره ى 140030402085000999 
مورخ 1400/01/24 و صورتجلســه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/01/18 مرکز اصلى شرکت 
الکترو توان آریا سهامى خاص از واحد ثبتى اصفهان 
به واحد ثبتى خمینى شهر به نشانى استان اصفهان ، 
شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى 
شهر، محله دستگرد قداده ، کوچه (فرعى8) ، خیابان 
دوستى ، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد شرقى کدپستى 
8436184977 انتقال یافــت و در این اداره تحت 
شماره 2461 به ثبت رســید./ اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1134157)    

آگهى تغییرات
 شرکت پســران تالشــگر کویر جى سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2143 و شناســه ملى 
14006936245 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــى عادى بطــور فــوق العاده 
مــورخ 1399/12/05 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : اســماعیل سبزدشــت به شماره 
ملــى 5419797763 بــه ســمت بازرس 
اصلى و مهرنــوش طالبى طادى بــه کد ملى 
1112052437 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شــدند .روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى مبارکه (1134162)    

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى آراز نیروى زاینده 
رود شــرکت ســهامى خــاص بــه 
شــماره ثبــت 26369 و شناســه 
ملــى 10260471130 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1400/02/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : امیر حق شناس به کدملى 
1285020308 و علیرضا حق شناس 
به کدملى 1292105658 و اکبر حق 
شــناس به کدملى 1286413524 
بعنــوان اعضــاى اصلــى هیــات 
مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. مصطفى صــدرى به کدملى 
4623355225و محمد مهدى جبار به 
کدملى 1284977447 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1133493)  

آگهى تغییرات
 شــرکت مهندســى آراز نیــروى 
زاینده رود شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 26369 و شناســه 
ملى 10260471130 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/02/05 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : امیر حق شناس به کدملى 
1285020308 به سمت مدیرعامل 
و علیرضا حق شــناس بــه کدملى 
1292105658 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و اکبر حق شــناس به 
کدملى 1286413524به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
به تنهایى و با مهر شرکت معتبر است.  
مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1133494)  

آگهى تغییرات 
شــرکت ســپند صنعــت آیریک 
جم شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبــت 62381 و شناســه 
ملى 14008329187 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : علیرضا آقائى گودى به شماره 
ملى 1271225131 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و وجیهه بســتگانى به 
شــماره ملــى 1292589183 به 
ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره 
و جواد آقائى گودى به شــماره ملى 
5659627900 به سمت مدیر عامل 
و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمى با امضاء مدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1134152)   

آگهى تغییرات
 شــرکت بازرگانــى آریــن کاال 
اســپادانا شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 41492 و شناســه 
ملــى 10260592140 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عادى 
مورخ 1400/01/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : امید میرمقتدایى به شماره 
ملى 1286944082 و حدیث حاجى 
جعفرى به شماره ملى 1290614385 
و سید محمدمیر مقتدائى به شماره ملى 
1286271223 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند سید محمد اخالقى به شماره 
ملى 1287008641 به سمت بازرس 
اصلى و حســن على فرمان آرابزرگ 
زاد به شماره ملى 1284744442 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال انتخاب گردیدند روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1134159)   

آگهى تغییرات 
 شرکت پسران تالشــگر کویر جى 
سهامى خاص به شماره ثبت 2143 
و شناسه ملى 14006936245 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : طبق اختیارات حاصله تفویض 
شــده از مجمع عمومى فوق العاده  
09 /12 /1399 در خصوص افزایش 
ســرمایه به هیات مدیره ســرمایه 
شرکت از محل واریز نقدى و باال بردن 
مبلغ اسمى از مبلغ 1000000ریال 
بــه مبلــغ23000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه 
به شرح زیر اصالح شــد. سرمایه 
شــرکت مبلــغ2300000000 
ریال نقدى اســت که به 100 سهم 
23000000ریالــى بانــام عادى 
منقســم گردیده و تمامــا پرداخت 
شــده اســت اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت

 شــرکت  ها و موسسات غیرتجارى 
مبارکه (1134161)  

آگهى تغییرات
 شرکت مهندســى حیات افروز سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
1287 و شناسه ملى 10260178122 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/12/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : غالمعلى امینى بنگر بــه کدملى 
2063646376و روح اله جمشیدى به 
کدملى 1111197210و مرضیه ستارى 
نجف آبادى به کدملى 1091542937 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند.

حسابرســى امین تدبیر بصیر به شناسه 
ملى 10103512680و زهرا ایزدى نجف 
آبادى به کدملى 1288931190بترتیب 
به ســمت بازرســان اصلى وعلى البدل 
شــرکت براى مدت یکســال انتخاب 
شــدندروزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب شدترازنامه 
و حساب سود و زیان مالى سال 97و98 
به تصویب رســید اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهــان مرجع ثبت

 شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 
نجف آباد (1134163) 

آگهى تغییرات
 شرکت کیان فلز جى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 42329 و شناسه ملى 
10260601183 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید کیخسروکیانى به کدملى 
1284568466 و میترا طاهرى به کدملى 1289407649 و نیما کیخســرو 
کیانى به کدملى 1272121895 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند.موسسه ارقام نگر آریا به کدملى 10100617632 و 
سعید گل شیرازى به کدملى 1287066240 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالى 98 به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1134165)   

تاسیس 
شرکت سهامى خاص راهساز صنعت پارتاك پارسیان درتاریخ 1400/02/19 به شماره ثبت 67754 به شناســه ملى 14010007518 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : انجام عملیات راه سازى ، محوطه سازى ، خطوط لوله گاز ، خطوط نفت وآب و تاسیسات و تجهیزات ، انجام عملیات زیست محیطى ، استخراج و بهره بردارى از معادن بجز نفت و گاز پتروشیمى ، طراحى و 
اجراى دریاچه هاى مصنوعى ، طراحى و اجراى لندفیل ها (رفع ضایعات صنعتى ) و سد سازى و نصب و راه اندازى پاالیشگاه ها و کلیه پروژه هاى صنعتى و کارهاى ساختمانى و راه کارهاى خدماتى تاسیسات و ساختمان و صنعت و تهیه و توزیع ، خرید و فروش ، صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ وام و تســهیالت و اعتبارات از بانکهاى دولتى و خصوصى در جهت تحقق اهداف شرکت ، اخذ و اعطاى نمایندگى به شرکتهاى 
دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى ، مشارکت در امر تولید کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، مشارکت با شرکتهاى دولتى و خصوصى و اشخاص حقیقى در داخل و خارج از کشور ، تامین نیروى انسانى مورد نیاز اشخاص 
حقیقى و حقوقى به صورت موقت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیریه ، کوچه نگین ، بن بست گلستان ، 
پالك0 ، ساختمان آریا ، طبقه همکف کدپستى 8174815781 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
1902013 مورخ 1400/02/15 نزد بانک صادرات شعبه کشاورز با کد 1902013 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امین داودوندى به شماره ملى 1271031515 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فروزان راکى سلیمى به شماره ملى 4670044249 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم محبوبه راکى سلیمى به شماره ملى 4679716169 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 سهامدار آقاى شهاب راکى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى کیامرث مقصودى به شماره ملى 1818201828 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سیدعلى حسینى به شماره ملى 4610366770 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. گواهى بانک بشماره2013/1400/59 صادر گردیده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1133479)

از کروناى هیبرید هندى - کالیفرنیایى 
چه مى دانیم؟

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشگاه 
شهید بهشتى با تاکید بر اینکه جهش هاى ویروس 
کرونا در راستاى ایجاد سازگارى بیشتر ویروس با 
محیط رخ مى دهد، توضیحاتى درباره جهش هندى 

کرونا ارائه کرد.
دکتر ســید علیرضا ناجى، دربــاره صحبت هایى 
که پیرامون ویروس کرونــا تحت عنوان «هیبرید 
هندى_ کالیفرنیایى» مى شــود گفت: نمى دانم 
منظور از این نوع اسم گذارى چیست و باید از کسى 
که بر این نوع ویروس کار کرده است سوال کرد. در 
هر صورت واریانت هنــدى که این روزها صحبت 
پیرامون آن زیاد است موتاسیون هاى زیادى داشته 
است که 3 تا از این موتاســیون ها براى 3 واریانت 
مختلف اســت. یکى مربوط به واریانت برزیلى و 
آفریقاى جنوبى، یکى مربوط به واریانت بریتانیایى 
و یکى هم مربوط به واریانت کالیفرنیا است. این که 
مى گویند هیبرید هندى _ کالیفرنیایى، حتما چیز 
جدیدى است اما اطالعات علمى دقیقى به ما ندادند 

که به چه علت این نام را گرفته است.
وى افــزود: وقتى جهشــى از ویــروس کرونا در 
هندوستان مشاهده شد، کارهاى ژنومى بر ویروس 
نشــان داد که با واریانت جدیدى روبرو هستیم که 
موتاسیون هاى متعددى بر آن صورت گرفته است. 
نکته جالب این است که 3 تا از این موتاسیون ها که 

پیش از این همزمان با هــم در یک واریانت وجود 
نداشته است، اینجا مشــاهده مى شود. موتاسیون 
484 که نوع دیگر آن را در واریانت آفریقاى جنوبى 
و برزیلى مى دیدیم و همان واریانتى است که بسیار 
نگرانیم ویروس ها با این واریانت نسبت به واکسن 
مقاوم شوند، موتاسیون 452 که در سویه واریانت 
کالیفرنیایى مشاهده مى شــود که این موتاسیون 
هم گذر دهى ویروس را افزایش داده و نســبت به 
برخى آنتى بادى ها مقاوم کرده اســت و در نهایت 

موتاسیون 618 که سبب مى شود ویروس شکلى به 
خود بگیرد که ورود به سلول برایش راحت تر شود 
که این موتاســیون هم در واریانت بریتانیایى دیده 
مى شــود. البته خود واریانت هندى، 3 زیر واریانت 

دارد که یکى از آنها موتاسیون 484 را ندارد.
ناجى اظهار کرد: وقتى صحبــت جدیدى مطرح 
مى شود باید اطالعات دقیق علمى در اختیار جامعه 
علمى هم قرار گیــرد تا بهتر متوجــه صحبت ها 
شویم تا مردم هم نســبت به اطالعات در تاریکى 

قرار نگیرند.
این اســتاد تمام ویروس شناسى پزشکى دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى، اظهار کرد: نوع هندى 
ویروس بیشتر در هندوستان دیده مى شود و پس 
از آن در انگلســتان و آمریکا تعداد مبتالى زیادى 
به این نوع شناسایى شده است و بر اساس آخرین 
آمار این سویه هندى در حدود 40 کشور شناسایى 
شده است. البته میزان پخش شدن ویروس ها در 
دنیا مطمئنا عدد درســت و واقعى نیست؛ زیرا همه 
اینها بســتگى به این دارد که چقدر کشورها اقدام 
به پایش ژنتیکى ویروس کنند. وى درباره احتمال 
بروز جهش ایرانى کرونا، تاکیــد کرد: این احتمال 
خیلى زیاد است. وقتى ویروسى وارد یک جمعیت 
مى شود بر اســاس چرخش و تغییراتى که در خود 
مى دهد موتاسیون هاى اختصاصى آن کشور را رقم 
مى زند و این بسته به خو پذیرى ویروس با جمعیت 
و ژنتیک منطقه است. بنابراین اگر بر ویروس کرونا 
در ایران کار کنیم احتماال موتاسیون هایى مى بینیم 
که مربوط به خود ایران اســت اما اینکه ما به این

 ویروس ها، اطالق واریانــت ایرانى کنیم مبحث 
دیگرى است؛ زیرا اصطالح واریانت تعریف خاص 
خود را دارد که نیازمند کارى وسیع است . در هر حال 
ویروس خود را بسته به شــرایط تغییر مى دهد تا 

سازگارى بیشترى با محیط داشته باشد.

معاون فنى مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: هر مدرسه اى که حوزه امتحانى 
دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم است، اگر پروتکل هاى وزارت بهداشت را رعایت نکند، 

تعطیل مى شود.
محســن فرهادى افزود: با توجه به دالیلى که دوســتان آموزش و پرورش براى برگزارى 
امتحانات نهایى پایه نهم و دوازدهم به صورت حضورى داشــتند، ما هم پیش شرط هایى 
در نظر گرفتیم تا دانش آموزان، والدین آنها و همچنین اولیا مدرسه، نگرانى بابت حضور در 

مدرسه نداشته باشند.
وى با تاکید بر افزایش حوزه هاى امتحانى، تصریح کرد: اولین درخواست وزارت بهداشت، 
رعایت فاصله دو مترى هر دانش آموز است که مى بایست فضاى 4 مترمربعى را داشته باشند.

فرهادى با اشاره به اینکه امتحانات سایر رده هاى تحصیلى به صورت غیر حضورى برگزار 
مى شود، گفت: قرار شده فضاى کل مدرسه براى امتحانات این دو مقطع تحصیلى در نظر 
گرفته شود و از همین رو پیش بینى شــده در هر کالس بین 4 تا 5 دانش آموز حاضر شوند 
و امتحان بدهند. معاون فنى مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: اولویت 
بعدى وزارت بهداشت، برگزارى امتحانات در فضاى باز است که اگر مدرسه اى این شرایط 
را داشت، امتحان در محیط هاى باز برگزار شود. وى افزود: براى ما فقط تعداد دانش آموزان 
در یک کالس مهم نیست، بلکه باید تهویه مناسب نیز براى کالس هایى که دانش آموزان 
حضور دارند، فراهم شود. وى با عنوان این مطلب که اسامى حوزه هاى امتحانى از سوى وزارت 
آموزش و پرورش در اختیار ما قرار گرفته است، افزود: همکاران ما با همکارى دوستان آموزش 
و پرورش در جانمایى حوزه هاى امتحانى مشارکت دارند تا چنانچه شرایط رعایت پروتکل ها 

در هر حوزه امتحانى وجود نداشت، آن مدرسه از مدار برگزارى امتحانات خارج شود.

شروط وزارت بهداشت براى
 امتحانات نهایى دانش آموزان
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امروزه براى داشتن بدنى ســالم باید از مواد غذایى مقوى مانند میوه ها در عادت هاى غلط که دندان هاى شما را زرد مى کند
برنامه غذایى روزانه افراد گنجانده شود. افراد باید روز را با میوه شروع و در 
هنگام نوشیدن چاى کشمش را جایگزین قند کنند همچنین نمکدان ها را 

در ویترین بگذارید زیرا نمک براى بدن انسان مضر است.
براى داشتن طول عمر طوالنى و زندگى سالم افراد باید سیر و پیاز مصرف 
کنند و به میزان کافى آب و مایعات بنوشند براى حفظ سالمتى باید افراد با 

نوشابه قهر کنند و غذاهاى خود را با روغن زیتون تهیه کنند.

احتمال انتقال کرونا از طریق عرق افراد ؟

مرگ بیشتر در اثر کرونا، 
سهم مردان چاق

محققان دریافتند، مردان چاق بیشــتر از زنان چاق در اثــر ابتال به کرونا جان 
مى بازند. این محققان هنوز نتوانستند تعیین کنند که چرا چاقى بیشتر بر مردان 

تأثیر مى گذارد.
پژوهشگران این مطالعه همچنین کشف کردند که چاقى ممکن است یک عامل 
خطرناك براى ذات الریه شدید در صورت ابتال به کووید در مردان چاق باشد؛ 
به طور کلى کارشناسان احتمال مى دهند چاقى مى تواند بر روى سیستم ایمنى 

افراد تاثیر منفى بگذارد.
محققان آمریکایى تاکید دارند اینکه مى بینیم یک کشور شاهد شیوع گسترده 
ویروس کرونا و آمار باالى قربانیان است و کشور دیگر آمار پایین ترى دارد به 

چاقى و اضافه وزن مردم آن کشور ارتباط دارد.
براساس داده هاى به دست آمده، بیماران چاق در مقایسه با بزرگساالنى که از 
وزن مناسبى برخوردار بودند، احتمال مرگ در بیمارستان، ابتال به ذات الریه شدید 

یا نیاز به اتصال به ونتیالتور بیشترى دارند.
بر اساس نتایج منتشر شده در مجله میکروبیولوژى بالینى و بیمارى هاى عفونى 

اروپا، این ارتباط در میان افراد چاق به ویژه مردان چاق نمایان تر است.
جیمى هارتمن-بویس، محقق ارشد در زمینه رفتارهاى بهداشتى در دانشگاه 
آکسفورد مى گوید: براى درك این موضوع به تحقیقات گسترده ترى نیاز است؛ 
چاقى یک بیمارى پیچیده، مزمن و عود کننده و یکــى از عوامل اصلى ایجاد 

نابرابرى در سالمتى است.
چاقى با واکنش هاى جدى ترى نسبت به کووید مرتبط است زیرا باعث آسیب 
ریه و شریانى مى شود که اثرات ویروس را خطرناك تر مى کند. مطالعات قبلى 
نشان مى دهد اضافه وزن مى تواند خطر کووید 19 شدید را 40 درصد افزایش 
دهد، در حالى که افراد چاق 70 درصد بیشــتر احتمال دارد به دلیل بیمارى در 

بیمارستان بسترى شوند.

مشاهده تظاهرات پوستى 
در 20 درصد مبتالیان به کرونا

متخصص پوست و مو در لرستان گفت: تظاهرات پوستى در حدود 20 درصد 
مبتالیان به کرونا دیده مى شود که این عالئم گاهى به تنهایى و یا همراه با چند 

عالمت دیگر بیمارى کووید 19 در افراد وجود دارد.
دکتر امیر جوانبخت اظهار کرد: کووید 19 مانند بسیارى از بیمارى هاى دیگر 
مى تواند ارگان هاى داخلى بدن را درگیر کند، گرچه تظاهرات اولیه ممکن است 

ریوى باشد اما پوست، مخاط مو و ناخن ها را هم دچار آسیب خواهد کرد.
وى گفت: شاید به دلیل اینکه عوارض این ویروس ممکن است حیات فرد را دچار 
مشکل کند کمتر کسى به ناراحتى هاى پوستى توجه مى کند اما گیرنده هایى 
که در ریه وجود دارد در برخى از گیرنده هاى پوستى نیز هست و ممکن است 
کرونا از طریق آنها، پوست و مو را مورد حمله قرار دهد و عالوه بر این به واسطه 

واکنش هاى ایمنى، ضایعات پوستى نمایان مى شود.
وى افزود: نوع دیگر تظاهرات بر اثر لخته هاى خونى به وجود مى آید که ویروس 
کرونا الیه هاى سطحى مویرگ ها را مورد حمله قرار مى دهد و این لخته هاى 

خون مى تواند عروق پوستى را درگیر کند و موجب کم خونى شود.
این متخصص پوست و مو بیان کرد: تظاهرات پوستى کرونا تقریبا در 20 درصد 
از بیماران کرونایى دیده مى شــود و حتى احتمال مى رود که این تظاهرات به 
تنهایى بروز پیدا کند یا مى تواند همزمان با درگیرى ریوى و یا حتى پس از آن 

نمایان شود.
دکتر جوانبخت گفت: ضایعات پوستى کرونا انواع مختلفى دارد که مهمترین و 
شایعترین آن "ماکولوپاپولر" مى باشد، ضایعاتى که به صورت نقاط قرمز رنگ 
و پراکنده در تمام سطوح بدن دیده مى شود و برخى دیگر به صورت تظاهرات 

کهیرى که خارش دار، قرمز رنگ و برآمده هستند.
وى اظهار کرد: ممکن است این ضایعات کهیرى با ضایعات مخاطى همراه باشد 
و دستگاه مخاط تنفسى را درگیر مى کند که این درگیرى خطرناك بوده و حتى 
منجر به مرگ فرد مى شــود همچنین تظاهرات پوستى دیگرى وجود دارد که 

مانند ضایعات پوستى آبله مرغان نمایان مى شود.
وى ادامه داد: در دیگر ضایعات، پوست حالت شبکه پیدا مى کند و دست و پا به 
حالت سرمازدگى نمایان مى شود که در اصطالح به آن انگشتان "کوبیدى" 
مى گویند یا ممکن است پس از چندین ماه خطوط عرضى در ناخن ها مشاهده 

شود که در رشد آن وقفه به وجود مى آید.
وى ریزش مو را از دیگر عوارض ناشــى از ویروس کرونا برشمرد و گفت: این 
ویروس به دلیل اینکه تب باالیى ایجاد مى کند باعث وقفه در رشد موها و ریزش 

مى شود که چهار ماه پس از ابتالى فرد، قابل مشاهده است.

نسخه اى براى 120 ساله شدن

10 عالمت پایین بودن سطح اکسیژن خون
آگاهى از نشانه هاى هشــداردهنده سطح کم اکســیژن خون در بیماران 

کرونایى بسیار مهم است.
سطح اکسیژن در خون نشان مى دهد که تمام سلول ها اکسیژن کافى دریافت 
مى کنند و هیچ کمبودى وجود ندارد.  براساس این گزارش، محدوده طبیعى 
سطح اکسیژن در خون 75-100 میلیمتر جیوه است و دامنه پایین آن کمتر 

از 70 میلیمتر جیوه است.
اگر سطح اکسیژن در خون به کمتر از 60 درصد کاهش یابد، این نشان دهنده 
یک موضوع بسیار مهم بوده و ممکن است به معناى کمبود اکسیداسیون 
خون باشد، به گونه اى که ســلول ها، بافت ها و اعضاى بدن مقدار اکسیژن 
مورد نیاز بدن را دریافت نمى کنند. در چنین حالتى فرد نیاز به مراجعه فورى به 

پزشک دارد تا با یک درمان مناسب سطح اکسیژن خون را احیا کند.
عالئم و نشانه هایى که کاهش سطح اکسیژن در خون را نشان مى دهد به 

شرح زیر است:
سردرد، سرگیجه، تنفس سریع، تنگى نفس،  بى خوابى، سوزن سوزن شدن،  
فشار خون باال یا نوسان فشار خون و بى ثباتى، ضربان قلب سریع، احساس 

اختالالت بینایى و گیجى و از دست دادن تمرکز.
براى افراد سالم و عادى، نســبت 70 میلیمتر جیوه بسیار خوب است و اگر 

درصد آن کمتر از این باشد، باید 
با پزشک مشورت شود، اما براى 
بیمار مبتال به کرونا، ســطح 
اکسیژن وى نباید کمتر از 91 
میلیمتر جیوه باشــد، بنابراین 

باید به خوبى کنترل شود.
در صورت کمبود دستگاه هاى 

اکسیژن، گزینه هاى زیادى مانند 
موقعیت مســتعد براى بازیابى سطح 

اکسیژن در خون وجود دارد؛ این یک روش 
ایمن و موثر براى کنترل ســطح اکسیژن در خون 

است.
اما اگر فردى به این درمان هاى خانگى پاســخ ندهد و ســطح اکســیژن 
ســاعت ها همچنان کاهش یابد، به ویژه براى افــرادى که از تنگى نفس 
یا عوارض ریه رنج مى برند و یا افراد مســن که ممکن اســت به ســرعت 
وضعیت سالمت آن ها بد مى شــود، باید کمک فورى پزشکى به او انجام

 شود.

روش فورى رفع خروپوف، یک تکنیک شامل 3 دقیقه نفس مى باشد که باعث پایان دادن 
به بى خوابى هاى شبانه تان و خروپف مى شود.  این یکى از ساده ترین و طبیعى ترین روش 
و تکنیک براى بهینه سازى سالمت شما مى باشــد. این روش یکى از انواع نفس کشیدن 
مى باشد که از خروپف و بى خوابى هاى شبانه جلوگیرى مى کند. این تکنیک یک روش بسیار 

قدرتمند براى مشکالت مربوط به تنفس شناخته شده است.
اگر شما روش درســت نفس کشــیدن را یاد بگیرید، در واقع به اکسیداسیون بهتر بافتها و 

اندام هایتان، از جمله مهمترین بخش بدن مغز کمک کرده اید.
همانگونه که مى دانید راه هاى زیاد و مفیدى براى بهبودى ســالمت بدن وجود دارند. این 
تکنیک براى مراقبت از شرایطى همچون اختالالتى در خواب (بى خوابى) و اضطراب بیش 

از حد مى باشد.
در این روش نباید قادر به شنیدن صداى نفس کشیدن باشید، همانگونه که در خواب نمى توانید 

صداى نفس کشیدنتان را احساس و گوش کنید. جابجایى کمى باید در قفسه 
و شکم هنگام نفس کشیدن باشد. دهان باید بسته باشد.

روش هایى براى عملکرد بهتر و رفع خروپوف در کوتاه ترین مدت
1. از طریق بینى نفس بکشید و بازدم را هم از طریق بینى انجام دهید.
2. با اســتفاده از دســتتان راه هاى بینى را ببندید تا هیچ هوایى به

 ریه ها وارد نشود.
3. تعداد ثانیه ها را بشمارید.

4. در طى مرحله 3 ممکن است شما اولین حرکات غیر ارادى در عضالت 
تنفسى خود را احساس کنید. در این زمان، شکم شما حرکت تندى خواهد 

داشت و اطراف گردن منقبض میشود.
5. در آخر، استنشاق شما آرام خواهد گرفت.

6. بعد از مراحل باال فقط از طریق بینى دم و بازدم کنید. این تکنیک بسیار کارآمد و 
مفید مى باشد و از خروپف و بى خوابى جلوگیرى مى کند.

رفع خروپوف در 3 دقیقه

نشانه حمله 
قلبى خاموش 
را بشناسید

حمله قلبى خاموش، یا حمله قلبى فاقد عالئم شایع، 45 درصد 
از حمالت قلبى را تشــکیل مى دهد و مردان بیش از زنان دچار 
این نوع حمله قلبى مى شوند. این نوع حمله قلبى از این جهت 
خاموش شناخته مى شود که فاقد شدت حمالت قلبى کالسیک 

مانند درد قفسه سینه، درد در بازو یا تعریق و تنگى نفس است.
با این حال از نظر بدنى، آنها یک حمله قلبى طبیعى هستند که در 
نتیجه تجمع چربى و مواد دیگر در شریان هاى تغذیه کننده آن، 
خون رسانى به قلب را ناگهان مسدود مى کند. این شرایط باعث 

آسیب به بافت شده و مى تواند ُکشنده باشد.
«جروم منت»، سرپرســت تیم تحقیق از بیمارستان دانشگاه 
بیرمینگام، در این بــاره مى گوید: «برخى افراد چند ســاعت 

قبل از بروز حمله قلبى، احســاس خســتگى یا احساس حال 
خوب نداشــتن را گــزارش مى کننــد.» گاهى اوقــات، درد 
قفســه ســینه وجود دارد، اما حــس حالت تهــوع به قدرى 
غالب است که افراد ممکن اســت عالئم را با آنفلوانزا اشتباه

 بگیرند.
به گفته محققان، بروز عالئم شبه آنفلوانزا همیشه نگران کننده 
و نشانه حمله قلبى نیست، اما اگر چاق، کم تحرك، داراى فشار 
خون باال و سابقه خانوادگى بیمارى قلبى هستید، باید عالئم خود 

را جدى بگیرید.
محققان توصیه مى کنند اگر چندین هفته عالئم مبهمى شــبیه 

آنفلوانزا داشتید حتماً به پزشک مراجعه نمائید.

به مرور زمان و با افزایش ســن، دندان  ها درخشندگى و زیبایى 
خود را از دســت مى  دهند و در این میان عواملى مانند ســیگار 
کشیدن و مصرف غذاهاى رنگى این مشکل را تشدید مى کند. 
در اینجا عادات غلط روزانه که باعث از دســت رفتن ســالمت 

دندان ها و زرد شدن آن ها مى گردند، معرفى شده اند:

  انتخاب دهانشویه هاى اسیدى
بزاق شــما ترکیبى از مواد معدنى، آنزیم ها و ترکیبات اکسیژن 
است که تعادلpHرا در دهان شما حفظ مى کند و میزان اسید 
را که منجر به آســیب میناى دندان مى شود، کاهش مى دهد. 
بزاق همچنین از دندان هــا در برابر باکترى هــا و جلوگیرى 
از لکه هاى دندانى محافظــت مى کند. با ایــن حال انتخاب 

دهانشویه هاى بسیار اسیدى و اســتفاده مکرر از آنها باعث از 
بین رفتن میناى دندان و ایجاد لکه هاى دائمى روى دندان ها 

مى شود.
  مصرف میوه ها و سبزیجات اسیدى

همانطور که دهانشــویه هاى اســیدى میناى دندان را از بین 
مى برند، اسیدهاى موجود در رژیم غذایى نیز مى توانند همین 
خاصیت را داشته باشند. میوه هاى خانواده مرکبات مانند گوجه 
فرنگى، آناناس، سرکه، نوشــابه هاى گازدار، و ... اثرات مخرب 
روى سالمت دندان ها دارند. توصیه مى شود بعد از مصرف این 

غذاها آب بخورید و یا مسواك بزنید.
  نوشیدن زیاد قهوه

اگرچه به عقیده محققــان قهوه مى تواند منافــع زیادى براى 

سالمتى داشته باشد، اما اثرات مخربى هم روى دندان ها دارد. 
الیه بیرونى که روى دندان  ها را مى  پوشــاند پوشیده از منافذ 
متعدد اســت و به همین دلیل به  ســادگى رنگ قهوه را به خود 

مى  گیرد. در نتیجه دندان  ها زرد مى  شوند.
   سیگار کشیدن

در اثــر مصرف ســیگار، بــه تدریج دنــدان هاى فــرد تغییر 
رنگ مى دهند. این تغییر رنگ به دلیل تاثیر مواد شــیمیایى و 
سمى سیگار است که بر روى ســطح دندان ها قرار مى گیرد. 
زردى دندان ها با کشیدن ســیگار کم نیکوتین به جاى سیگار 
معمولى هم کاهــش نمى یابد. در واقع اثــرات آنها کامال مثل 
هم اســت. موادشــیمیایى موجود در ســیگار، پالك سختى 
را روى دندان هــا ایجاد مى کند کــه رنگ دندان هــا را زرد

 مى کند.
  استفاده نکردن از نخ دندان

به عقیده متخصصان دندان پزشکى نقش نخ دندان در کاهش 
لکه هاى دندانى کمتر از مسواك نیســت. نخ دندان از انسداد 
پالك در میناى دندان جلوگیرى مى کند و محافظ لثه ها در برابر 

بیمارى هاى پریودنتال است.
  استفاده نادرست از مسواك

براى جلوگیرى از لکه هاى دندانى بهتر اســت که با یک روال 
منظم مسواك بزنید. فشــار وارد کردن به مسواك بخصوص 
زمانى که خمیردندان حاوى مواد ساینده باشد، دندان ها را مستعد 
ابتال به زردى مى کند و بافت دنتین یا عاج دندان را در معرض 

آسیب قرار  مى دهد.
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در  راســتاى افزایش خالقیت، نوآورى، رشــد و 
بالندگى  فردى و ســازمانى، ایــده هاى خالقانه 
کارکنان مخابرات منطقه اصفهان، مورد حمایت 

این مجموعه قرار مى گیرند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
پیرو تصمیم مدیریت مخابــرات منطقه اصفهان 
مبنى بر حمایت از ایده هاى جدید، ساز و کار الزم در 
این خصوص براى ایده هایى که  قابل پیاده سازى 
در ســطح شــرکت مخابرات بوده و داراى مزیت 
اجرایى شدن باشند؛  فراهم شده و کلیه همکاران 
اعم از رســمى، قــراردادى و بخــش خصوصى 
میتوانند ایده هاى خــود را در قالب فرم پیش بینى
 شــده به اداره آمــوزش این مجموعه ارســال 

نمایند.
شایان ذکر است که لزومى به پیاده سازى ایده هاى 
مورد تایید توسط شخص ایده پرداز نبوده و حقوق 

مادى و معنوى ایده هاى مورد تایید، به نحو مقتضى 
حفظ خواهد شد.

معموًال  نوآورى، نیروى هدایت کننده  به ســوى 
موفقیت  اســت و امروزه و به خصوص در صنایع 
دیجیتال، بهره  بردن از پتانســیل هاى نوآورى از 

اهمیت فراوانى برخوردار است.
خالقیت کارکنان، یکى از منابعى اصلى توســعه 
ایده هاى خارق العاده است. ازاین رو معموًال افکار 
خودجوش کارکنان است که منجر به یک نوآورى 

در عمل مى شود.
آزادى براى خالقیت داشتن یکى از پیش شرط  هاى 
الزم براى شکل گیرى ایده هاى نوآورانه است و 
هر مجموعه این وظیفــه را دارد که فضاى آزادى 
را براى کارکنانش فراهم بیاورد تا بتوانند ایده هاى 
خالقانه خود را براى ارتقاى فعالیتهاى آن مجموعه 

ارائه دهند.

معاون سیماى صدا و سیماى اســتان اصفهان با 
اشاره به پخش برنامه "بهشت اجابت" در سحرهاى 
ماه مبارك رمضان گفــت: پخش این ویژه برنامه 
ســحرگاهى، ارمغان معنوى براى همشــهریان 

اصفهانى داشت.
سید مهدى ســیدین نیا با بیان اینکه این برنامه 
با همکارى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان و با حمایت مجموعه فرهنگى 
مذهبى تخــت فوالد به مدت یک ماه اجرا شــد، 
افزود: بخش هاى مختلف برنامه بهشــت اجابت 
از جمله مناجات سحر، وصیت نامه شهدا، ارتباط با 
قرآن، تنوع بحث هاى کارشناسى برنامه و معرفى 
بزرگان مدفون در تخت فوالد، توانست مخاطبان 

زیادى را جلب کند.

وى تصریح کرد: این برنامــه در طول 80 تا 100 
دقیقه توانســت مخاطــب را با خود همــراه کند 
که در نظرســنجى ها نیز با اقبال عمومى مواجه 

شد.
وى به همکارى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان در اجراى مجموعه شــهر 
قشنگ نیز اشــاره کرد و گفت: انتخاب مجرى و 
مهمانان ایــن برنامه از نقاط قــوت آن بود که در 
طول پخش لحظات خوشــى را بــراى ببیندگان 

فراهم کرد.
معاون سیماى صدا و سیماى اســتان اصفهان با 
تاکید بر لــزوم پخش برنامه هاى طنز در شــبکه 
اصفهان، ادامه داد: پخش مجموعه "شهر قشنگ" 

ادامه پیدا خواهد کرد. 

ذوب آهن اصفهان که تنها تولید کننده ریل کشور 
است از اسفند ماه 99 تا کنون موفق شده 20 هزار تن 
ریل تولید کند. از این مقدار ریل 10 هزار تن آن در 
اسفند ماه 99 تولید شد که یک رکورد در تولید ریل 

محسوب مى شود.  
محمد امین یوسف زاده با بیان اینکه از اسفند ماه 99 
تا کنون ذوب آهن موفق شده 20 هزار تن ریل تولید 
کند، گفت: عمده 20 هزار تن ریل تولید شده در ذوب 
آهن اصفهان از نوع 60E1 اســت که مخصوص 
خطوط پرسرعت مى باشد و به ســفارش راه آهن 

جمهورى اسالمى تولیدشده است  .

مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهان افزود: در 
شرایط کنونى این شرکت تمام ریل مورد نیاز کشور 
را تولید مى کند و برنامه هایى براى صادرات نیز دارد.
ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه منا 
(خاورمیانه و شمال آفریقا) است که نخستین محموله 
ریل تولیدى آن در پروژه ریلى بســتان آباد-تبریز 
استفاده شد و در پى آن در دیگر پروژه هاى ساخت راه 
آهن کشور از جمله در راه آهن هاى چابهار- زاهدان، 
میانه – اردبیل، همدان – سنندج و رشت – کاسپین 
از این محصول با ارزش افزوده باال اســتفاده شده 

است.

طرح جهادى بهسازى شبکه برق در 11 روستاى 
اردستان اجرا مى شود.

 فرماندار اردســتان با بیان اینکه اجراى این طرح 
براى 245 روستاى اســتان اصفهان مصوب شده 
اســت گفت: با پى گیرى نماینده مردم شهرستان 
در مجلس سهم اردستان 11روستا شامل سهرویه، 
سیانک، ومکان، سنجدســتان، ماربین، همسار، 
امیران، یافت آباد، امیرآباد، جعفرآباد و سفیده در نظر 

گرفته شده است.
حمید رضا تاملى افزود: در قالب این طرح جهادى، 
بهسازى شبکه روســتا ها و رفع حریم شبکه برق 
اجرا مى شود و اداره برق باید پیگیرى الزم را داشته 
باشد و بخشداران و دهیاران نیز در این زمینه کمک

 کنند.

فرهنگسراى تخصصى رسانه به مناسبت روز جهانى  ارتباطات  وبینار 
آموزشى«انقالب ارتباطات و رســانه هاى اجتماعى»  را امروز 27 
اردیبهشت  ســاعت 10 صبح  با حضور مهدى منتظر قائم، دکتراى 
پژوهش در رسانه هاى اجتماعى، نویســنده کتاب در حوزه رسانه و 

مدرس دانشگاه تهران در حوزه ارتباطات و رسانه برگزار مى کند.
مدیر فرهنگسراى رسانه در این خصوص گفت: امروزه  در عصر نوین 
ارتباطى  با توجه  سرعت باالى گردش اطالع رسانى، گسترش فزاینده 
فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى و نقش  فعالین حوزه ارتباطات  
و روابط عمومى  ها در نحوه استفاده از این ابزار جدید و چگونگى پیوند 
با جامعه اطالعاتى و اقشــار و گروه هاى متکثر اجتماعى بسیار حائز 

اهمیت است.       
فاطمه  شــفیعى  تصریح کرد: علم ارتباطات  نیز در عصر نوین دچار 
دگرگونى هاى بنیادى شده  و ساختارى جدید پیدا کرده است  و نیاز 
است همه دست اندرکاران این حوزه در این زمینه  آگاه و به روز باشند.

شــفیعى ادامه داد: در عصر جدید ارتباطات و در روابط عموى نوین،  
مخاطب از اهمیت بســیار ویژه اى برخوردار است  وروابط عمومى 
برنامه هاى سازمانش را  بر اســاس ارزش آفرینى براى مخاطبان و 

جلب رضایت  آنها پیاده سازى مى کند.  
وى ادامــه داد:  موضــوع وبینار آموزشــى « انقــالب ارتباطات و 
رســانه هاى اجتماعى» در زمینه دگرگونى هاى جدید  و تحوالت 
ارتباطات مى باشد و عالقمندان براى شــرکت در وبینار مى توانند، 
مشخصات  خود شــامل نام و نام خانوادگى،  نام پدر و کد ملى را در 
واتس اپ به شماره 09130916727ارســال نموده و توسط لینک  
https://b2n.ir/b97749  با مرورگر کروم وارد وبینار شده و گزینه 

مهمان را انتخاب کنند.
به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر حضور در کارگاه تعلق مى گیرد 
و عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن 

35544096 تماس حاصل نمایند.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان از افزایش 6 برابرى در 
آمد گمرکات در استان اصفهان خبر داد.

 رسول کوهستانى پزوه بیان داشت: در فروردین1400 
درآمد کسب شده توسط گمرکات استان اصفهان 944 
میلیارد و 890 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل حدود 6 برابر رشد داشته است .
وى گفت: در یک ماهه ابتداى امسال  تشریفات واردات  
12 هزار و 707 تن کاال به ارزش 77 میلیون و 539 هزار 
دالر در  گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته است که 
در مقایسه با سال قبل ، از حیث وزن 80 درصد واز لحاظ 
ارزش 408 درصد رشد داشته است و درادامه گفت : در 
مقایسه فروردین سال 1400 با 1398 از حیث وزن 176 

درصد و از لحاظ ارزش 108 درصد رشد داشته ایم .

این مقام مسئول با اشــاره تعطیل پذیر نبودن گمرکات 
استان در ایام نوروز و شــیوع ویروس کرونا بیان داشت: 
عمده محصوالت وارداتى گمرکات استان اصفهان مواد 
اولیه ، واسطه اى و خطوط تولید؛ واحدهاى تولیدى بوده 
است و اذعان داشت : کارکنان گمرکات استان به صورت 
کشــیک در ایام تعطیالت نوروز حضور داشتند وپس از 
تعطیالت نوروز با حضور کامل مدیران و معاونین و اعمال 
شیفت بندى مناسب جهت رعایت پروتکلهاى بهداشتى ، 
خدمت رسانى به واحد تولیدى ، صادرکنندگان وبازرگانان 
درگمرکات اســتان و ارزیابى در  واحدهــاى تولیدى و 
انبارهاى اختصاصى  و حتى در خــارج از وقت ادارى در 

حال انجام بوده است .
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان در خصوص فعالیت 

واردات گمرکات اســتان اصفهان بــه تفکیک اظهار 
داشت: ارزش اظهارنامه هاى وارداتى به گمرك اصفهان 
38 میلیون دالر و به وزن 4 هزار تن بوده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 636 و از نظر ارزش 

248 درصد رشد داشته است .
کوهستانى پزوه در زمینه واردات گمرك مجتمع فوالد 
مبارکه گفت : در فروردین امسال تشریفات واردات  37 
میلیون دالر و به وزن 7 هــزار تن کاال از طریق گمرك 
مجتمع فوالد مبارکه انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن 717 و  از لحاظ ارزش 470 

درصد رشد داشته است .
وى در خصوص درآمد گمرکات استان اذعان داشت: در 
یک ماهه 1400 ، بالغ بر 944 میلیارد و 890 هزار ریال 

درآمد توسط  گمرکات استان اصفهان وصول و به خزانه 
واریز شده است که نســبت به فروردین 1399 حدود 6 

برابر رشد داشته است .
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهــان مهمترین  دالیل 
افزایش واردات گمرکات استان اصفهان افزایش تعداد 
انبارهاى اختصاصى، شناسایى فعاالن مجاز اقتصادى 
و ارائه خدمات مطلــوب در کمترین زمــان ممکن به 
واحدهاى تولیدى برشمرد و بیان داشت:در حال حاضر 34 
باب انبار اختصاصى زیر کلید گمرك در واحدهاى تولیدى  
استان اصفهان  وجود دارد  که 15 درصد سهم کشور را 
به خود اختصاص داده است  همچنین تعداد فعاالن مجاز 
اقتصادى در حال حاضر 29 شرکت مى باشند که سهم8 

درصدى از کشور در استان اصفهان مى باشد .

افزایش 6 برابرى در آمد گمرکات در استان اصفهان 

حمایت از ایده هاى خالقانه در مخابرات اصفهان

ارمغان معنوى براى همشهریان اصفهانى

تولید 20 هزار ُتن ریل از ابتداى اسفند ماه تا کنون 
در ذوب آهن

بهسازى شبکه برق در 11 روستاى اردستان

وبینار آموزشى انقالب ارتباطات و رسانه هاى اجتماعى  
امروز برگزار مى شود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نخستین شب 
شــعر زمزم رضوى را با محوریت اهمیت و قداست 

آب، برگزار مى کند.
رییس آمــوزش همگانى آبفاى اســتان اصفهان 
به موضوعات این شــب شعر اشــاره کرد و گفت: 
هنرمندان مى توانند آثار خود را در زمینه هاى "آب 
و نفحات آسمانى"، "آب و سرگذشت اصفهان"، "آب 
و لطافت شعر"،  "آب و آینده" و "آب و سالمتى" به 

دبیرخانه ارسال کنند.
محسن شــفیعا ادامه داد: عالقه مندان مى توانند 
آثار خود را حداکثر تا 25 خرداد ماه ســال جارى به 
دبیرخانه شب شــعر زمزم رضوى واقع در اصفهان، 
خیابان هزار جریب، خیابان جابرابن حیان، شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان، دفتر روابط عمومى 
و آموزش همگانى، کدپستى 8168936556  ارسال 
کنند. وى همچنین گفت: عالقه مندان    مى توانند 
آثار خود را درقالب فایل word  یاpdf  از طریق فضاى 
مجازى به شماره 09380952405 براى دبیرخانه 

ارسال کنند. 
رییس آموزش همگانى آبفاى استان اصفهان با بیان 
این که هر نفر مى تواند حداکثر سه اثر در قالب هاى 
کالسیک و آزاد به دبیرخانه ارسال کند، افزود:  آثارى 
که فاقد مشخصات کامل باشــد و یا پس از پایان 
زمان تعیین شــده به دبیرخانه ارسال شود پذیرفته 

نخواهد شد. 
 شفیعا تصریح کرد: به شاعران برگزیده ، پس از ارائه 
آثارشان در شب شعر جوایز نفیسى اهدا خواهد شد و 

آثار منتخب در مجموعه اى چاپ مى شود. 
اضافه مى شود در برگزارى شب شعر زمزم رضوى، 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان، سازمان 
جهادکشاورزى و بانک مســکن اصفهان تعامل و 

مشارکت خواهند داشت.

نخستین شب شعر 
«زمزم رضوى» 

از سوى آبفاى اصفهان 
برگزار مى شود


