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خمیازه هایى که زنگ خطر هستنددلیل گرانى تخمه چیستمحسن چاوشى مذاکره با ستادهاى انتخاباتى را تکذیب کردکروناى هندى، بیخ گوش ایران کامیابِى کمال با آمار فوق العاده در آسیا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا خوردن
سیب زمینى
جوانه زده 
مضر است؟

رفع گرد و غبار اصفهان اقدام فورى نیاز دارد
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پرونده کلیساى وانک
 به یونسکو مى رود

ویروس آفریقایى کرونا 
به ایران رسید

38 درصد دانش آموزان 
وزن عادى ندارند
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آب اصفهان  
جیره بندى 

نمى شود  اما  افت 
فشار داریم

همه ما این تجربه را داشته ایم. تصمیم مى گیریم غذایى با 
سیب زمینى درست کنیم. سراغ ظرف سیب زمینى ها 

مى رویم که ناگهان با چند جوانه کوچک روى سیب زمینى ها 
مواجه مى شویم. اما وقتى سر و کله این جوانه هاى ناخوانده 

روى سیب زمینى ها پیدا مى شود چه...

معاون بهره بردارى و توسعه آب شــرکت آبفا استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه امسال اصفهان جزو شهرهاى 
با تنش آبى است، گفت: در برنامه توزیع آب امسال، اصًال 
برنامه جیره بندى آب براى اصفهــان نداریم، اما افت 
فشار آب قطعًا خواهیم داشت، چراکه نیاز مردم با تولید 
آب برابرى نمى کند. ناصر اکبرى در گفتگو با «ایسنا» 
با اشاره به وضعیت بحرانى ذخیره سد زاینده رود، اظهار 
کرد: به دلیل ذخیره اندك سد زاینده رود به طور قطع در 
ماه هاى گرم پیش رو در حوزه شرب و خانگى شاهد افت 

فشار آب هستیم، اما اگر مردم سرانه مصرف...
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مدیرکل مدیریت بحران استاندارى تأکید کرد

ایرج راد: مشغول 
دورى از کرونا 
هستم! 

ذوب آهن در آسیا یک برند است
مربى فوتبال اصفهان گفت: ذوب آهن در آسیا یک برند است و فکر کردن 
درباره سقوط این تیم به دسته هاى پایین تر اشتباه است اما نباید عنوان کرد 
که همه مشکالت این تیم برطرف شده و ذوب آهن باید براى بهبود شرایط 
خود بیش از گذشته تالش کند. حسین چرخابى با اشاره به تغییر کادر فنى 
تیم فوتبال ذوب آهن در هفته هاى گذشته و عملکرد این تیم اظهار کرد: 

ذوب آهن در چند سال اخیر شرایط خوبى نداشته و ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رسیدگى به شکایات 
داوطلبان انتخابات
 از 10 اردیبهشت 

تلف شدن 10 هزار قطعه ماهى
3

کاپیتان ذوب آهن:کاپیتان ذوب آهن:

تالش مى کنم به بازى با تالش مى کنم به بازى با 
استقالل برسم

4

رو ز رورى
!!هستم!هستم!  ت مه

ى با 

ینى ها 
وانده 
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ذو
مربىف
دربارهس
که هم

خود بیش
تیم فو
ذوب آه

سالروز والدت حضرت امام حسن مجتبى (ع) مبارك باد
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وزیــر میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى از 
پرونده هاى ارســالى میراث جهانى ناملموس و ملموس 
ایران به یونســکو براى ثبت در فهرســت میراث  جهانى 

رونمایى کرد.
این پرونده ها شــامل «نوغان دارى و ابریشــم ریسى»، 
«ترکمن دوزى»، «مهرگان»، «عود»، «یلدا»، «کاروانسراى 
ایرانى»، «الحاق میــراث طبیعــى دیزماربه جنگل هاى 
هیرکانى»، «الحاق نقش رستم و نقش رجب به پارسه» و 
«الحاق کلیساى وانک به مجموعه کلیساهاى ایران» است.
محمدحســن طالبیان، معاون میراث فرهنگى کشــور در 
خصوص پرونده هاى ارسالى در حوزه میراث ملموس گفت: 

«در این زمینه در سال جارى پرونده کاروانسراهاى ایرانى 
با 56 کاروانسرا از دوره هاى مختلف تاریخى موجود در 24 
استان کشور، «دیزمار»، «نقش رســتم و نقش رجب» و 
«کلیساى وانک» به یونسکو ارسال شده که این سه پرونده 
به صورت الحاقى به پرونده هاى جنگل هاى هیرکانى، تخت 

جمشید و کلیساهاى ارامنه ایران اضافه خواهد شد.
او با اشاره به جایگاه کشــورمان در رده نهم میراث جهانى 
ملموس و رده هفتم میراث جهانــى ناملموس به اهمیت 
پرونده کاروانسراهاى ایرانى پرداخت و بیان کرد: « خراسان 
رضوى داراى بیشــترین تعــداد کاروانســرا و پس از آن 

استان هاى سمنان و اصفهان هستند.»

به گفتــه وزیر بهداشــت، درمــان وآموزش پزشــکى،
 3 مورد قطعى ابتال به کروناى آفریقاى جنوبى در یکى از 

استان هاى جنوبى کشور شناسایى شده است.
سعید نمکى گفت: دوشنبه شب  گزارش داشتیم در یکى از 
استان هاى جنوبى سه مورد ویروس آفریقاى جنوبى مشاهده 
شده که در حال دنبال کردن آن با شیوه هاى مجدد آزمایش 
هستیم تا قطعى شود. وى گفت: قبًال گفتم که ویروس ها 
پاسپورت نمى خواهند. همانطور که ویروس ووهان توانست 
خود را به قطب برســاند، صداى پاى ویروس هاى جهش 
یافته را پشــت مرزها مى شــنیدیم. با توجه به اینکه علم 
حضور و شــیوع ویروس آفریقاى جنوبــى و برزیلى را در 

کشورهاى همسایه داشتم، مکاتباتى براى منع ورود و خروج 
از کشورهاى همسایه داشتیم که مسائل به خوبى دنبال نشد. 
وى ادامه داد: در مورد ویروس جهش یافته هندى نیز صداى 
پاى آن را مى شنویم. تمام تبعه هندى و پاکستانى را بررسى 
مى کنیم و روز دوشــنبه در یکى از شهرستان ها مواردى از 
هندى هاى مبتال به کرونا را ارزیابــى کردیم و امیدواریم 

که این افراد مبتال به ویروس جهش یافته هندى نباشند.
وزیر بهداشت اظهار کرد: امیدواریم بعد از ویروس انگلیسى 
به دام شیوع گسترده ویروس آفریقاى جنوبى نیافتیم. خیلى 
از واکسن ها روى این ویروس جواب نداده و اگر جواب بدهد، 

جواب مختصرى است.

«نیتیش کومار» اهل دهلى مجبور شد جنازه مادرش را 
دو روز در خانه نگــه دارد در حالى که دنبال مکانى براى 
سوزاندن جنازه مادرش مى گشت، موضوعى که نشان 
از موج شدید مرگ و میر در پایتخت هند دارد، جایى که 
شیوع ویروس کرونا بیداد مى کند. روز پنج شنبه، باالخره 
کومار موفق شــد جنازه مادرش را در یک مجتمع مرده 
سوزى در شمال دهلى بسوزاند. کومار  در حالى که ماسک 
زده و چشم هایش بخاطر دود ناشى از سوزاندن مرده ها 
نیم باز مانده، مى گوید: «از جایى به جاى دیگر مى رفتم 
اما هر مرکز مرده ســوزى دلیل خود را داشــت... یکى 

مى گفت که دیگر چوب ندارد.»
هند روز پنج شنبه گذشته با حدود 315 هزار مورد ابتال به 
کرونا رکورد جهان در این زمینه را شکست و روزهاى بعد 
نیز رکوردهاى جدیدى ثبت شد در شرایطى که موج دوم 
شیوع کرونا در حال خرد کردن زیرساخت ضعیف پزشکى 
و درمان در این کشور است. تنها در دهلى، جایى که ذخایر 
اکسیژن بیمارستان ها به پایان رسیده، در یک روز تعداد 
مبتالیان به کرونا بیش از 26 هزار نفر افزایش داشــته 
است. در این شــرایط مردم هند به مراکز مرده سوزى 
مراجعه مى کنند تا جنازه هاى مردگانشــان را بسوزانند 

و این موضوع فشار زیادى به این مراکز وارد کرده است.
«جیتندر سینگ شــانتى» که مدیر یک مرکز درمانى 
غیرانتفاعى اســت مى گوید که بیش از 60 جسد را در 
مرکز مرده ســوزى در پارکینگ مرکز سوزانده است در 
حالى که 15 جنازه دیگر نیز در صف انتظار هستند. او با 
چشم هاى اشکبار مى گوید: «هیچکسى در دهلى تجربه 
دیدن چنین صحنه اى را نداشته است. کودکانى که پنج 
ساله اند، 15 ساله ها و 25 ساله ها سوزانده مى شوند. تازه 
ازدواج کرده ها سوزانده مى شوند. تماشاى این شرایط 

دشوار است.» شــانتى که لباس محافظتى مخصوص 
پوشیده و ســربند زرد روشن به ســر دارد، مى گوید که 
سال گذشته در جریان اوج پیک اول کرونا حداکثر تعداد 
مردگانى که روزانه مى ســوزاند 18 مورد بود اما به طور 

متوسط روزانه 10 جنازه براى سوزاندن به مرکز او منتقل 
مى شــد اما به گفته خود او، در روز پنج شنبه گذشته به 

تنهایى 78 جسد در این مرکز سوزانده شده اند. 
کومار مى گوید وقتى که مادرش که از کارکنان بخش 

درمان دولتى اســت، 10 روز پیش به کرونا مبتال شد، 
مقامات نتوانســتند بیمارســتانى براى بسترى کردن 
او بیابند: «دولــت هیچ کارى نمى کنــد. تنها خودتان 

مى توانید خانواده را نجات دهید. شما تنهایید.»

على رغم آنکه وزیر خارجه ایران در یک فایل صوتى تأکید 
کرده بود که وزیر خارجه دولت «اوباما»، وى را در جریان 
حمالت مخفیانه رژیم صهیونیســتى به منافع ایران در 

سوریه قرار داده، «جان کرى»، این اظهارات را رد کرد.
وزیر خارجه جمهورى اســالمى ایــران در فایل صوتى 
گفتگوى خود با ســعید لیالز مدعى شد جان کرى به وى 
اطالع داده است که رژیم صهیونیســتى، منافع ایران در 

سوریه را دستکم 200 مرتبه موردحمله قرار داده است.
روزنامه آمریکایى «نیویورك تایمز» گزارش کرد، اظهارات 
وزیر خارجه جمهورى اسالمى ایران درباره اطالع رسانى 
جان کرى در خصوص حمالت رژیم صهیونیستى به منافع 

ایران در ســوریه موجى از خشم را در میان محافظه کاران 
آمریکایى برانگیخت که تأکید کردند که جان کرى به اسرار 

رژیم صهیونیستى خیانت کرده است.
بااین حال، کرى در یک پیام توییترى که عصر روز دوشنبه 
منتشر کرد، با رد اظهارات ظریف گفت: مى توانم به شما 
بگویم که این روایت و این اتهامات بى چون وچرا نادرست 
است. هرگز چنین چیزى رخ نداده است. چه درزمانى که 

من وزیر خارجه بودم یا پس ازآن.
اظهارات کرى پس ازآن مطرح شــده اســت که از جانب 
چندین تــن از جمهورى خواهان برجســته آمریکا هدف 

حمله قرار گرفت.

پس از انتشــار فایل مصاحبه محمدجواد ظریف در یک 
شبکه خارجى فارســى زبان خارج از کشــور، حرف و 

حدیث ها درباره آن همچنان ادامه دارد.
خبرگزارى «تسنیم» حسام الدین آشنا را عامل لو رفتن 
این فایل ظاهراً محرمانه معرفى کرده است و خبرگزارى 
«فارس»، با انتشار مطلبى درباره کسانى که در این پروژه 
رسانه اى دخالت داشته اند خبر داده و نوشت: فایل صوتى 
افشا شده مربوط به پروژه تجربه  نگارى دولت با مدیریت 
حسام الدین آشنا بوده که با مبلغ حدود سه میلیارد تومان 

به برخى مشاوران دولت سپرده شده بود.
این خبرگزارى در ادامه گزارش خود نوشــت: عالوه بر 

حسام الدین آشنا که مدیر این پروژه بوده است، نام پنج 
چهره مشــهور که به این فایل دسترسى داشتند مطرح 
شده است که برخى از آنها ســابقه محکومیت امنیتى 
هم دارند. همان زمان نیز با توجه به سوابق منفى برخى 
از این افراد، دســتگاه هاى امنیتى به ظریف با واســطه 
رئیس دفتر رئیس جمهور تذکر داده بودند که مورد توجه 

قرار نگرفته بود.
گفتنى است قرارگاه سایبرى عمار افراد مورد اشاره این 
خبرگزارى را محمد قوچانى، مریم باقى، ســعید لیالز و 
شهیندوخت موالوردى به سرپرستى حسام الدین آشنا 

معرفى کرده است.

وزیر اسبق سپاه درباره احتمال کاندیداتورى سعید محمد 
گفت: من با اکثر مسئوالن سپاه که صحبت کردم از او 

حمایت نمى کردند.
محسن رفیق دوست در گفتگویى درباره کاندیداتورى 
سعید محمد در انتخابات 1400 گفت: او را نمى شناسم. 

اصًال از کجا پیدا شد.
وى ادامه داد: یکى از شرایط ریاست جمهورى این است 
که رجل سیاسى و مذهبى باشــد و او نیست. با تصویب 

قانون انتخابات اوت مى شود. من با اکثر مسئوالن سپاه 
که صحبت کردم از او حمایت نمى کردند. 

رفیق دوست گفت: من االن در ســپاه نیستم و اخبار را 
دنبال مى کنم. تا اینجا مســئله عزل او بیشتر تأیید شده 
است. هم آقاى جوانى معاون سیاسى گفت و نماینده ولى 
فقیه هم تأیید کرده است. نپرسیدم که موضوع تخلف چه 
بوده چون مى دانستم که رجل سیاسى و مذهبى نیست و 

جایگاهى پیدا نمى کند.

  دادستان عمومى و انقالب ایرانشهر در استان سیستان 
و بلوچســتان گفت: رئیس دفتر نماینده ایرانشــهر در 
مجلس شوراى اسالمى به اتهام قاچاق سوخت دستگیر 

شد.
حجت االسالم سعید راشکى  با بیان اینکه حدود چهار 
روز پیش وى دستگیر شده و هم اینک در اختیار اداره کل 
اطالعات سیستان و بلوچســتان براى انجام تحقیقات 

اســت افزود: تحقیقات هنوز ادامــه دارد و با گذر زمان 
و روشن شــدن موضوعات در صورت اثبات حتمًا اقدام 

قضایى انجام مى شود.
دادستان عمومى و انقالب ایرانشهر بیان کرد: این پرونده 
در ادامه همان پرونده بازداشــت رئیس شــرکت نفت 
ایرانشهر است از پرونده شــرکت نفت اغلب کارمندان 

شرکت نفت به جز یکى دو نفر بازداشت شده اند.

یک قاضى به تبرئه صیادى به استناد سخنان روحانى 
رأى داد. 

این قاضى در  خرمشــهر حکم به تبرئه صیادى داد که 
7 کیلو ماهى باربوس در فصل ممنوعه صید کرده بود. 
این حکم برائت با استناد متهم به عمل به توصیه رئیس 
جمهور در ســخنرانى چند روز پیش براى اســتفاده از 
آبزیان به جاى گوشت قرمز صادر شده است. در بخشى 

از حکم آمده: 
حسب اظهارات متهم وى براى تأمین غذاى خانواده اش 
اقدام به صید ماهى نموده است که این فعل وى در راستاى 
عمل به صحبت هاى چند روز قبل رئیس جمهور دلسوز 
و محبوب و مهربان کشــورمان مبنى بر استفاده مردم از 
آبزیان به جاى گوشت قرمز و مرغ صورت گرفته است و در 

این کار سوء نیتى نداشته است...

سخنگوى ســتاد مقابله با کرونا طى مصاحبه اى گفت: در یکى از 
استان ها فردى لباس پاکبان پوشیده و کاله پوشیده و ماسک زده 

تا واکسن دریافت کند.
علیرضا رئیسى گفت: در یکى از استان ها فردى سه چهار بار به رئیس 
مرکز بهداشت آنجا مراجعه کرده بود و درخواست کرده بود که به او 
واکسن بزنند و رئیس مرکز بهداشت مخالفت کرده بود. آن فرد رفته 
لباس پاکبان پوشیده و کاله پوشیده و ماسک زده تا واکسن دریافت 

کند. این زمانى خیلى بد و وحشــتناك مى شود که چنین فردى در 
مسئولیت قرار بگیرد. این خیانت در امانت است و نمونه هاى زیادى 

داشته ایم. فکر مى کنیم این زرنگى و قدرت است. 
سخنگوى ستاد کرونا اظهار کرد: برخى از مسئولین در جمعى که 
قرار مى گیرند ماســک نمى زنند فکر مى کنند این نشانه قدرت 
است. تا زمانى که این فرهنگ حاکم باشــد ما خیلى نمى توانیم 

پیشرفت کنیم.

پرونده کلیساى وانک 
به یونسکو مى رود

ویروس آفریقایى کرونا 
به ایران رسید

کروناى هندى 
بیخ گوش ایران 

  ایرنا | مقام هاى بهداشتى عراق دیروز 
(سه شنبه) از شناســایى و ثبت نخستین مورد از 
ابتال به ویروس «کروناى هنــدى» خبر دادند. 
یک مقام بهداشتى که به نام وى اشاره نشده است 
اعالم کرد که نخستین مورد از ابتال به ویروس 
کروناى هندى در استان ذى قار به مرکزیت شهر 
«ناصریه» در جنوب این کشــور شناسایى شد. 
وى گفت که فرد مبتال از اهالى اســتان ذى قار 
به تازگى از سفر هندوســتان برگشته بود که در 
بررسى هاى پزشکى مشــخص شد به ویروس 

کروناى هندى مبتال شده است.

ایران، سوم در تلفات کرونا
ایران با یک رتبــه افزایش فوتى بر اثر    آنا |
ابتال به کرونا در جایگاه سوم تلفات این بیمارى در 
جهان ایستاد. هند، برزیل، ایران، آمریکا، کلمبیا، 
آرژانتین، فرانسه، روسیه، ترکیه و ایتالیا به ترتیب 

ده کشور اول این جدول هستند.

تبریک مى گم «تونى»!
یکــى از بازیگــران و    کافه سینما |
سلبریتى هاى سینما و صداوسیما، پس از اسکار 
«آنتونى هاپکینز»، تصویــرى از خودش کنار 
او منتشــر کرد. احمد مهرانفر با استورى کردن 
این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «او 
فوق العاده است. ، او ســر آنتونى هاپکینز است. 
او نه تنها بازیگر خوبى اســت، کــه مرد خوب و 
انسان خوبى هم هست. تبریک مى گویم بهت 
تونى.» معلوم نیست مهران فر این تصویر را در 
چه شــرایطى گرفته و این آشنایى کجا و چطور 

صورت گرفته است.

خشکسالى 
در پرباران ترین استان

  تابناك | استان گیالن با میانگین بارش 
1100 میلیمتر در ســال به عنوان پرباران ترین 
استان کشور به حساب مى آید. اما این روزها تشنه 
است و در بهارش، شالیزارها خشکیده و نشاها بر 
زمین مانده و شالیکارانش دست به دعا شده اند تا 
باران به موقع بر این خاك ببارد. گیالن هرچند 
3 درصد از تولیدات کشاورزى کشور را دارد؛ اما 
در برخى محصوالت آن مانند چاى با 90 درصد 
و برنج بیــش از 40 درصد تولید کشــور اثر این 
وضعیت مى تواند آسیب هاى جبران ناپذیرى نه 
تنها بر اقتصاد و معیشت مردمان این دیار که بر 

بازار این محصوالت داشته باشد. 

حضور زنان 
در یگان هاى ویژه 

  ایرنا | فرمانده یگان هــاى ویژه ناجا در 
جمع کارکنان واحد زنان یــگان  هاى ویژه ناجا 
از عملیاتى شــدن تعدادى از واحدهاى زنان در 
یگان  هاى ویژه سراسر کشــور خبر داد و اظهار 
کرد: واحدهاى عملیاتى زنان در تهران و 9 استان 
کشور در ســه ماهه اول ســال جارى عملیاتى 
و در آینده نزدیک در ســایر اســتان ها تشکیل 
خواهد شد. سردار حسن کرمى ادامه داد: حضور 
واحدهاى عملیاتى زنان در مأموریت هاى آینده 
یگان ویژه نقش مؤثرى خواهد داشت و خألهاى 
گذشــته در برخورد با ناامن کنندگان شهرها را 

مرتفع خواهد کرد.

بیشترین و کمترین تورم
  عصر ایران | نــرخ تــورم دوازده ماهه 
منتهى به فروردین ماه 1400 براى خانوارهاى 
کشور به عدد 38/9 درصد رسید. بیشترین نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان کرمانشــاه 
(42/9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم 

(35/8 درصد) است.

فایل صوتى به سرقت رفته 
  انتخاب | سخنگوى دولت گفت: رئیس جمهور 
به وزارت اطالعات دستور دادند تا عوامل توطئه فایل 
صوتى ظریف را شناســایى کنند. على ربیعى گفت: 
این فایل توسط رســانه پترو دالرى کینه توز که با 
دالر نفتى اداره مى شود منتشر شده است، همین امر 
نشــانگر توطئه آمیز بودن ربایش و پخش گزینشى 
این مصاحبه است.  وى افزود: البته ما منتظر خواهیم 
بود دکتر ظریف به ایران بازگردد و توضیحات الزم 
در زمینه سوءبرداشــت ها را ارائــه خواهند داد. این 
مصاحبه زیرنظر مرکز بررســى هاى اســتراتژیک 
ریاست جمهورى براى تاریخ شــفاهى هشت ساله 

دولت انجام شده است.  

نخستین واکنش ظریف 
  انتخاب | وزیــر خارجه ایران در یک پســت 
اینستاگرامى به طور غیرمستقیم نسبت به حواشى 
چند روز اخیر و انتشــار فایل صوتى سه ساعته از او 
واکنش نشــان داد. محمدجواد ظریف در حســاب 
شخصى اینســتاگرامش صوتى را منتشر کرد. او در 
این صوت مى گوید: «معتقدم کارى به تاریخ نداشته 
باشید، چون خطاب به تاریخ مى گویم؛ خیلى نگران 

تاریخ نباشید. نگران خدا و مردم باشید.»

طالیى رد صالحیت شد
برخى خبرهاى رســیده حاکى از این    رکنا |
است که ســردار مرتضى طالیى که براى شرکت 
در انتخابات شوراى شهر ششــم در تهران اقدام به 
ثبت نام کرده بود توســط هیئت  نظارت شهرستان 
ردصالحیت شــد. مرتضى طالیى که از نزدیکان 
محمدباقر قالیباف شــمرده مى شــود در انتخابات 
شوراى شهر پنجم نیز ردصالحیت شده بود که پس از 
اعتراض صالحیت او مورد تأیید قرار گرفت اما موفق 
به کسب آراء الزم براى ورود به شوراى شهر پایتخت 
نشد. صالحیت مرتضى طالیى همچنین در نهمین 
دوره انتخابات مجلس توسط شوراى نگهبان احراز 
نشده بود که پس از اعتراض صالحیتش تأیید شد.  

زنجانى همینجاست
سخنگوى قوه قضاییه گفت: ادعاى    انتخاب |
خروج بابک زنجانى از کشــور مطلقًا صحت ندارد. 
غالمحسین اســماعیلى افزود: اموال و دارایى هاى 
داخل کشــور وى به وزارت نفت تحویل داده شده 
اســت و شناســایى اموال وى در خارج از کشور با 
قدرت ادامه دارد. به گفته او، شرایط عمومى حاکم بر 
کشورها و محدودیت هاى دیگر باعث طوالنى شدن 

این فرایند شده است.

خبرخوان

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، 
خیابان ادیب

تلفن: 34452005        نمابر: 34452006
چاپ:   رنگین کمان                   

آیین نامه اخالق حرفه اى 
نصف جهان را در سایت روزنامه 
مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح 

رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:
ایمیل:

تلگرام:
اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

موج دوم کرونا در شبه قاره بیداد مى کند

شرایط هولناك مرده سوزى در هند 

این 5 نفر فایل صوتى ظریف دامن «کرى» را هم گرفت!

رفیق دوست: سعید محمد اصالً از کجا پیدا شد!

بازداشت رئیس دفتر نماینده مجلس   حکم تبرئه به استناد سخنان روحانى 

مسئولى لباس پاکبان پوشید و واکسن زد!
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حمله سگ هاى ولگرد 
رئیس اورژانس شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: 
جوان حدود 33 سـاله اى در حاشیه شهر شاهین شهر 
بین اتوبان اصفهان تا مسکن مهر این شهر براثر حمله 
دسته جمعى سـگ هاى ولگرد به  شـدت مصدوم شد 
و در دم جان باخت. سـعید جعفرى خاطرنشـان کرد: 
بررسى هاى اولیه نشـان مى دهد فرد فوت شده پیش 
از حمله از شـدت ترس بیهوش مى شود و سگ هاى 
ولگرد جسد فرد فوت شده را پاره پاره مى کنند. وى به 
مورد دیگرى که هفته گذشـته در مناطق حاشـیه اى 
مسـکن مهر شاهین شهر اشـاره کرد که یکى از افراد 
معتاد به زمین خالى از سکنه مى رود و در حالى که دچار 
بیش مصرفى مـواد مخدر(اوردوز) شـده بـود با حمله 

سگ هاى ولگرد به  شدت مصدوم مى شود.

احداث بازار دوچرخه و 
موتور

محمد مجیرى، مدیرعامل سـازمان میادیـن میوه و 
تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان 
از ایجاد بازار تخصصى دوچرخه و موتورسیکلت خبر 
داد و گفـت: براى سـاخت مجتمـع صنفـى 72 هزار 
مترمربعى مخصوص عرضه دوچرخه و موتورسیکلت 
در حـال مذاکره با مشـارکت کننـده و سـرمایه گذار 

هستیم.

5000 قلم انسولین 
توزیع مى شود

معاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان از 
ورود 5 هزار قلم انسولین در استان خبر داد و گفت: تا 
پایان هفته در داروخانه ها توزیع خواهد شد و بیماران 
دیابتـى مى تواننـد انسـولین خـود را دریافـت کنند. 
ابوالفضـل اصالنى بـا بیـان اینکه سـهمیه اصفهان 
تمام شد، گفت: در مرحله قبل 5 هزار قلم رسید که کل 
سهمیه به داروخانه امام سجاد(ع) داده شد. وى با اشاره 
به اینکه در اسـتان اصفهان بیش از یکصد هزار بیمار 
دیابتى وجود دارد، اظهار داشـت: قبال بیماران دیابتى 
ویال انسـولین مى گرفتنـد ولى اکنون قلم انسـولین 
مى گیرند چرا که  بیماران تمایل به استفاده قلم دارند و 

قلم هم وارداتى است.

ضرورت تعامل 
شهردارى با آبفا

در نشست مدیر امور آبفاى لنجان با شهردار باغبهادران 
بر ضرورت تعامل شـوراى اسـالمى و شـهردارى در 
پیشـبرد طرح هـاى آبرسـانى و اصالح شـبکه هاى 
فرسـوده آب تاکید شـد.  در این نشسـت درخواسـت 
تامین آب شـرب کشـتارگاه صنعتى، پارك شهروند 
جدید ودارالقرآن به مساحت دو هزار متر واتصال خط 
فاضالب ملـک آباد به تصفیـه خانه باغبـادران مورد 

بحث و بررسى قرار گرفت.

پایان عملیات خط انتقال 
فاضالب 

فاز دوم عملیات اجرایى خط انتقال فاضالب شهر نطنز 
به پایان رسید. به گزارش روابط عمومى آبفا نطنز، این 
عملیات با توجه بـه ضرورت انتقال پسـاب فاضالب 
مسـکن مهر نطنز در مواقع بحران انجام شد. شفیعی 
رئیس اداره بهره برداري منطقه نطنز ضمن اعالم این 
خبر افزود این عملیات با پیگیري هاي انجام شـده و 
اخذ مجوز از اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 

صورت پذیرفت.

رونمایى از 4 کتاب 
مدیر مرکز آفرینش هاى ادبى قلمسـتان از رونمایى 
چهار عنوان کتاب در حوزه ادبیات ویژه هفته فرهنگى 
اصفهـان خبـر داد. الهه رضایـى اظهار داشـت: آیین 
رونمایـى ”کتـاب و ادبیـات“ روز پنجشـنبه نهـم 
اردیبهشت ساعت 18 و 30 دقیقه از صفحه اینستاگرام 
دفتر تخصصـى ادبیات و زبان و مرکـز آفرینش هاى 

ادبى قلمستان میزبان نگاه شهروندان است.

خبر

عضو هیات عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اسالمى 
شهر و روستاى استان اصفهان گفت: برخى از داوطلبان به 
روند بررسى صالحیت ها معترض بودند که بدون شک پس 
از بررسى مدارك و مستندات قانونى در هیات نظارت استان 
به اعتراض آنان رســیدگى خواهد شد. رحمت ا... فیروزى 
اظهار کرد: هم اکنون بررسى صالحیت داوطلبان انتخابات 
شوراها در هیات هاى نظارت شهرستان ها ادامه دارد و پس 
از اینکه این هیات ها نظر خودشان را به فرماندارى ها اعالم 
کردند تا 8 اردیبهشت نظر هیات هاى اجرایى را به داوطلبان 
انتخابات شوراهاى اسالمى اعالم مى کنند. وى افزود: پس 
از اعالم نظر هیات هاى نظارت به داوطلبان، کسانى که به 

رد صالحیت خود معترض هستند اعتراض خود را به هیات 
نظارت استان اعالم مى کنند و این هیات از 10 اردیبهشت 
کار خود را براى رسیدگى به شکایات داوطلبان آغاز خواهد 
کرد. عضو هیات عالــى نظارت بر انتخابات شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستاى استان اصفهان، گفت: بر اساس 
استعالم هاى چهارگانه، رسیدگى به صالحیت داوطلبان 
طبق اصول قانونى بوده است، البته برخى از داوطلبان به 
روند بررسى صالحیت ها معترض بودند که بدون شک پس 
از بررسى مدارك و مستندات قانونى در هیات نظارت استان 
به اعتراض آنان رسیدگى خواهد شد و داوطلبان در این باره 

هیچ نگرانى نداشته باشند.

معاون تربیت بدنى و سالمت آموزش وپرورش اصفهان 
گفت: در طرح کنترل وزن و چاقى دانش آموزان در استان 
اصفهان قریب به 19/65 درصد آن ها دچار اضافه وزن 
و 10/20 درصد دچار چاقى و حدود سه درصد آنها الغر 
و 4/98 درصد دچار کمبود وزن بودند و حدود 62 درصد 
داراى وزن طبیعى بودند و قریب به 38 درصد وزن عادى 

نداشتند.
آذرکیوان امیرپــور اظهار کرد: با افزایش شــیوع کرونا 
متأسفانه افزایش وزن دانش آموزان بیشتر شده است و 

این اتفاق عواقب زیادى براى آنها دارد.
امیرپور تصریح کرد: در اسفندماه ســال گذشته دوباره 

اطالعات قد و وزن 91 درصد دانش آموزان اصفهان در 
این سامانه ثبت شد و دانش آموزان چاق و داراى اضافه 
وزن موظف به گرفتن مشــاوره نســبت به کنترل وزن 
بودند و با اقدام به انجــام این کار در روز درختکارى (15 
اســفندماه) این دانش آموزان یک نهال کاشتند تا با این 
حرکت به یاد داشته باشــند در جهت تالشى که امسال 
براى کنترل وزن داشتند سال هاى آینده هم این اقدام و 

توجه به این مسئله را مدنظر داشته باشند.
وى اظهار کرد: طرح کوچ در زمینه کنترل وزن و چاقى 
دانش آموزان حساسیت ایجاد کرد چرا که براى رسیدن 

به موفقیت در این زمینه نیاز به فرهنگ سازى داریم.

38 درصد دانش آموزان 
وزن عادى ندارند

رسیدگى به شکایات داوطلبان 
انتخابات از 10 اردیبهشت 

مدیر متالورژى ثانویه با اشاره به ثبت رکورد تولید بیش 
از 700 هزار تن تختال در فروردین ماه 1400 گفت: ثبت 
این رکورد مستلزم تولید 125/5 ذوب به طور متوسط در 
روز است که میزان مهم و قابل توجهى در صنعت فوالد 

محسوب مى شود.
مســیب فتاح المنان درباره رکورد تازه شــرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه موفق شد در 
فروردین ماه ســال جارى، رکورد تولیــد بیش از 700 
هزار تن تختال را در ناحیه فوالد سازى و ریخته گرى 
مداوم به ثبت رســاند که نســبت به رکورد قبلى (662 
هزار تن در اسفندماه 99) رشــد 38 هزار تنى را نشان 
مى دهد. همچنین این مقدار نســبت به زمان مشــابه 
سال گذشــته نیز افزایش بیش از 60 هزار تنى داشته 

است.
وى با اشــاره به تفاوت یک روزه اسفند 99 و فروردین 
1400، افزود: میانگین ذوب روزانه براى تولید این حجم 
از تولیدات در اســفندماه برابر با 122/2 ذوب بود که در 

فروردین ماه به 125/5 ذوب در روز افزایش یافت. باید 
توجه داشــت که این مقدار افزایش تولید مهم و قابل 

توجهى است.
مدیر  متالورژى ثانویه فــوالد مبارکه تصریح کرد: این 
افزایش تولید در حالى اســت که هیچ تجهیز جدیدى 
در این ناحیه افزوده نشــده و صرفا با افزایش آماده به 
کارى تجهیــزات، بهبود فرآیندهــا، کاهش ضایعات 
و مدیریــت و کاهــش زمان هــاى توقــف در انتظار 
بخش هاى باالدست و پایین دست ناحیه محقق شده 

است.
فتاح المنان با بیان اینکه در تولید ناحیه فوالدســازى 
و ریخته گرى مداوم فوالد مبارکه  منابع انســانى نقش 
محورى دارند، گفت: هماهنگى و همکارى خیلى خوب 
بین پرســنل این ناحیه در مقابل مشکالت مختلف از 
جمله خرابى ها و عیوب تجهیــزات، کنترل و کاهش 
ضایعات و تنظیم دقیق زمان  بین فرآیندهاى پیوســته 
درون ناحیه و اســتفاده بهینه از کوچکترین زمانها، در 

نهایت منجر به ثبت رکورد قابل توجه تولید 700 هزار 
تن تختال در فروردین ماه شد.

وى خاطرنشــان کرد: ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم فوالد مبارکه تقریبا یک خط تولید تقریبا پیوسته 
است  که از حمل مواد آغاز و به ریخته گرى و انبار تختال 
ختم مى شــود. . در هر کدام از مراحل ایــن خط تولید 
اگر اتفاقــى رخ دهد که منجر به خــروج موقت تجهیز 
از خط تولید شــود، روى در خط بودن سایر تجهیزات 
و نهایتا تولید محصول اثر منفى مــى گذارد. در همین 
راستا با افزایش ظرفیت بافرینگ (ذخیره سازى) ذوب، 
توقفات پایین دست و باالدست را کنترل کرده و مانع از 
تاثیر منفى این خروج تجهیــزات  بر میزان تولید ناحیه

 شدیم.
مدیر  متالورژى ثانویه فوالد مبارکه در نهایت از تالش 
همه پرسنل این ناحیه و سایر بخش ها که در ثبت این 
رکورد جدید و مهم دست داشــته اند، تشکر و قدردانى 

کرد.

در فروردین ماه 1400؛

میانگین 125/5 ذوب روزانه در 
فوالد مبارکه به ثبت رسید

معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهــان با تاکید بــر اینکه امســال اصفهان جزو 
شهرهاى با تنش آبى اســت، گفت: در برنامه توزیع 
آب امسال، اصًال برنامه جیره بندى آب براى اصفهان 
نداریم، اما افت فشار آب قطعًا خواهیم داشت، چراکه 

نیاز مردم با تولید آب برابرى نمى کند.
ناصر اکبرى در گفت وگو با «ایســنا» با اشــاره به 
وضعیت بحرانى ذخیره ســد زاینده رود، اظهار کرد: 
به دلیل ذخیره اندك ســد زاینده رود به طور قطع در 
ماه هاى گرم پیش رو در حوزه شرب و خانگى شاهد 
افت فشار آب هستیم، اما اگر مردم سرانه مصرف آب 
شرب خود را 15 لیتر مدیریت کنند، بدون دغدغه از 

تابستان امسال گذر خواهیم کرد.
وى با اشاره به یک دهه گذشته که رودخانه به صورت 
مقطعى جریان داشته است، توضیح داد: در اوایل دهه 
90 که رودخانه خشک شد، وضعیت سفره هاى آب 
زیرزمینى غنى تر بود و مصــارف و جمعیت همانند 
امروز نبود و در این ســال ها در فصول گرم، شرایط 
یکســانى را تجربه کردیم، اما شرایط امسال همانند 

سال 97 کم آب است، البته سال 98 میزان بارش ها و 
ذخایر آبى استان مناسب تر بود.

معاون بهره بردارى و توســعه آب شرکت آبفا استان 
اصفهان، اما به تفاوت امســال با سال 97 اشاره کرد 
و گفت: امسال اصفهان از لحاظ خشکى و بارش ها 
همانند سال 97 است، با این تفاوت که همانند سال 
99 در وضعیت شیوع کرونا هستیم که این شرایط را 

بسیار سخت تر کرده است.
وى توضیح  داد: سال گذشته با شیوع کرونا مصرف 
آب بین 12 تا 15 درصد افزایش یافت، البته زاینده رود 
در برهه اى جارى بود و نه تنها چاه هاى فلمن آبدهى 
داشــت، بلکه چاه هاى دیگر نیز حجم تولید مناسب 
آب داشتند، اما تابستان امسال شرایط بسیار سختى 

را پیش رو داریم.
اکبرى تاکید کرد: امسال اصفهان جزو شهرهاى با 
تنش آبى اســت، چراکه تنها یک چهارم سد زاینده 
رود ذخیره آب دارد و بارش ها میزان مناسبى نداشته و 

انتظار مدیریت مصرف از سوى مردم داریم.
وى با اشاره به اینکه تابستان امسال به دلیل خشکى 
رودخانه زاینــده رود، چاه هاى فلمن ظرفیت آبدهى 
ندارد، گفت: به طور قطع فرهنگ مصرف بهینه آب 
بزرگترین کمک مردم در تابستان امسال براى گذر از 
این شرایط است و از سوى دیگر شرکت آبفا امسال 
اقدامات فنى در راستاى مدیریت فشار شبکه خواهد 

داشت، چراکه کمبود آب داریم.
اکبرى تاکید کرد: زمانى که در شــبکه آب مدیریت 
فشار داشته باشــیم، به طور قطع مصرف آب مردم 
کمتر مى شود، اما باید توجه داشت که مجتمع هاى 
مسکونى منبع ذخیره آب دارند و ما نمى توانیم داخل 
ســاختمان ها را مدیریت کنیم که در این شــرایط 

فرهنگ مصرف آب از سوى مردم ضرورت دارد.

حدود 10 هزار قطعه ماهى به دلیل خشــک شــدن 
رودخانه زاینده رود در شهرستان مبارکه تلف شدند.

 سرپرست اداره محیط زیست شهرستان مبارکه گفت: 
در بخشــى از رودخانه زاینده رود در این شهرستان 
گودال آبى وجود داشت که حدود 10 هزار قطعه ماهى 

در آن زندگى مى کردند.

مهدى انصارى افزود: با قطع شــدن آب زاینده رود، 
برداشــت آب از این گودال براى کشاورزى و تبخیر 
و گرماى هوا این گودال آب خشــک شد و ماهى ها 

تلف شدند.
وى گفت: هرسال با قطع شــدن آب سد زاینده رود، 

آبزیان پایین دست رودخانه تلف مى شوند.

وزش شدید باد موجب شکســتگى درخت و سقوط 
آن بر روى دو خــودرو در میــدان پردیس اصفهان 

شد.
 سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: در پى گزارش شهروندان از 

سقوط درخت بر روى خودرو در میدان پردیس انتهاى 
عالمه امینى به سامانه 125، آتش نشانان از ایستگاه 

شماره 5 به محل اعزام شدند.
فرهاد کاوه اهنگران افزود: دو خودرو با تالش آتش 

نشانان رهاسازى شد.

آب اصفهان  جیره بندى نمى شود
اما افت فشار داریم

تلف شدن 10 هزار قطعه ماهى

رهاسازى خودرو از زیر درخت واژگون شده 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: باید 
اقدامات فورى با هدف پیشگیرى از وقوع حوادث توسط 
پلیس و راهدارى و اقدامات بلند مدت در این زمینه براى 
شناسایى کانون ها در اطراف و اجراى طرح هاى کاهش 
خطر در اطراف جاده ها توســط اداره راه و شهرسازى با 
همکارى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى و منابع 

طبیعى اجرا شود.
منصور شیشــه فروش ادامه داد: مطالعات مشخصى در 
زمینه اجراى ایــن طرح ها انجام شــده و در مرحله اول 
60 میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت که منابع طبیعى باید 

در کانون هاى بحرانى فرسایش بادى استان اجرا کند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اظهار داشت: 
منابع طبیعى باید این طرح هــا را در کانون هاى بحرانى 
فرسایش بادى استان اجرا کند و سازمان جنگل ها مراتع 

و آبخیزدارى با همکارى سازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى باید اعتباراتى براى اجراى این طرح ها اختصاص 
دهد تا این جاده هــا در برابر طوفان گــرد و غبار ایمن

 شود.
وى اضافه کرد: 16 کانون گرد و غبار در استان اصفهان با 
بیش از یک میلیون و 90 هزار هکتار وسعت شناسایى شده 
و مطالعاتى بر روى آنها انجام شده است اما بدلیل جریان 
نداشتن آب در رودخانه زاینده رود از مدتها قبل و کاهش 
بارش ها و گرماى هوا، این کانون هاى گرد و غبار نقطه اى 

و داخلى هم فعال شده که با وزش باد فعال مى شوند.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: محورهاى شرق و شمال 
استان اصفهان بادخیز هســتند که محورهاى نایین - 
اردکان، اردستان- نایین،  سجزى،  کنارگذر شرق اصفهان 
و جاده نطنز و اتوبان کاشان در بعضى از مقاطع و همچنین 

محورهاى شهرضا از ظرفیت ایجاد گرد و غبار برخوردارند.
وى بیان کرد: استان اصفهان در مقاطع زمانى سالجارى 
با شرایط گرد و غبار و وزش باد شــدید مواجه شد که به 
طوفان شدید منجر شد و سرعت باد به 120 کیلومتر در 
ساعت رسید که در بعضى از مناطق جاده اى از جمله محور 
نایین- اصفهان موجب خیزش گرد و غبار و فعال شدن 

کانون ها و کاهش میدان دید شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
این کانون هاى گرد و غبار با کم بارشى و وزش باد شدید 
فعال مى شوند گفت: 25 خودرو در گرد و غبار نوروز امسال 
با یکدیگر برخورد کردند و خساراتى به این خودروها وارد 
شد و گرد و غبار و طوفان شن خسارت هایى را به تعدادى 
از خودروها کــه به توصیه هاى پلیــس راه توجه نکرده 

بودند، وارد کرد.

سخنگوى اتحادیه خوار و بار و آجیل فروشان اصفهان 
گفت: اکنون آخر فصل است و بار نو وجود ندارد و ممکن 
است برخى از تخمه ها به کیفیت و مقدار ابتداى فصل 
وجود نداشته باشد اما با توجه به عبور از بازار شب عید و 

کاهش تقاضا گرانى تخمه توجیه ندارد.
على نورى در رابطه با افزایش قیمت تخمه اظهار کرد: 
همه انواع تخمه در ســال جدید افزایش قیمت داشته 

است، با وجود این که قیمت دالر کاهشى بوده، قیمت 
تخمه هاى خارجى افزایش یافته است و تخمه هاى کدو 

و گل آفتاب ایرانى نیز افزایش قیمت داشته است.
وى افزود: تخمه هندوانه نیز گران شده است، هر کدام 
بین 10 تا 20 درصد نســبت به پیش از تعطیالت نوروز 
افزایش یافته است، به عنوان نمونه قیمت عمده تخمه 
گل آفتاب خارجى که از 48 هزار تا 52 هزار تومان بوده 

است اکنون از 55 هزار تومان شروع مى شود. تخمه کدو 
گوشتى از 80 تا 90 هزار تومان بوده است اکنون از 90 تا 

100 هزار تومان است.
سخنگوى اتحادیه خوار و بار و آجیل فروشان اصفهان 
گفت: همانطور کــه همه اقالم مصرفى در کشــور ما 
بدون علت گران مى شــود قیمت تخمــه نیز افزایش 

یافته است. 

رفع گرد و غبار اصفهان اقدام فورى نیاز دارد

دلیل گرانى تخمه چیست 
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«درخت گردو»
 در انتظار بازگشایى سینماها

شهره سلطانى با انتشار عکسى از خود در کنار 
رضا عطــاران از بازپخش ســریال «ترش و 

شیرین» در شبکه آى فیلم گفت.
سریال «ترش و شیرین» به کارگردانى رضا 
عطاران که نوروز 86 از شبکه سه پخش شد، 
این روزها از شبکه آى فیلم بازپخش مى شود. 

شهره سلطانى که در این سریال نقش سهیال 
دختر نصرت را بازى مى کرد با انتشار عکسى 
از خود در لباس عــروس در کنار رضا عطاران 
که نقش همســر او، ناصر ُمُروت را بر عهده 
داشت در صفحه اینســتاگرامش نوشت: «به 
یاد سریال «ترش و شــیرین» که این روزها 
مجددا از آى فیلم پخش مى شــود و شــما با 
پیام ها و تصاویرى که برایم مى فرستید به من 
یادآورى مى کنید که این کار را دوست داشتید 
و چندبــاره دیدینش. خوش حالــم و ممنونم 
از حمایت هایتــان. واقعا که ایــن روزها رضا 
عطاران عزیز جایش در تلویزیون خالى است 
مطمئنم شما هم مثل من دوست دارید ایشان 
به تلویزیون برگردد تا مثل قبل تماشاچى ثابت 

سریال هایش شوید.»

ایرج راد پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در روز هاى 
سخت کرونایى گفت: در این ایام مشغول انجام کارى 
به جز مراقبت و دورى از کرونا نیســتم، با کرونا کارى 

نمى شــود کرد جز اینکه رعایت کنیم، زیرا بسیارى از 
اطرافیان و دوستانم یا در حال حاضر گرفتار شده اند یا از 
میان ما رفته اند، پس باید جدى بگیریم و طبیعتا سعى 
کنیم که از محیط هاى شلوغ و اجتماعات دورى کنیم، 
البته رفتن به برخى مکان اجتناب ناپذیر است، ولى در 
شکل حداقلى خودش و با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

در مکان  هاى ضرورى حاضر مى شوم.
وى پیرامون رسیدگى به وضعیت هنرمندان از کار افتاده 
و خانه نشین ابراز کرد: موضوع هنرمندان از کار افتاده 
را طى جلسات متعددى که ترتیب داده شده است، بار ها 
و بار ها به مسئولین رده باالى فرهنگى هنرى کشور و 
مدیران دولتى عرضه داشــته ام، مکررا با آن ها درباره 
رســیدگى به وضع معیشــتى هنرمندان از کار افتاده 
صحبت کرده ام، اما باید دید مسئولین چه زمانى به آن 

رسیدگى و به وعده هاى داده شده عمل مى کنند.

شهره سلطانى با لباس عروس 
در کنار رضا عطاران

ایرج راد: مشغول دورى از کرونا هستم! 

براى بازیگر تئاتر، داشــتن بیش از 30 هزار تماشاگر اتفاق خجسته اى 
است و حاال در اوج تعطیلى هاى تئاتر، یک بازیگر جوان توانسته بیش از 

این تعداد را با خود همراه کند.
این روزها که همه فعالیت هاى نمایشى به محاق 

رفته است، مونا فرجاد، بازیگر جوان با اجراى 
قطعاتى نمایشــى در صفحه شخصى خود، 
جمع بزرگى از تماشــاگران را جذب کرده 

است.
بعد از شــوك اولیه اى که از رویارویى 

با کرونا بر ما حادث شــد، بعضى 
از هنرمندان تئاتر کوشــیدند با 
اجراى قطعات کوتاه نمایشى، 
نبود تئاتر را تا حدودى جبران 
کننــد ولــى ایــن فعالیت ها 

ادامه دار نشد.
حاال اما مونا فرجاد قصد دارد 

جریانــى ادامــه دار 

ایجاد کند. او مرتبا نمایش هاى کوتاهى را در قالب تک گویى در صفحه 
شخصى اش بارگذارى مى کند. نکته قابل توجه در اجراى این قطعات، 
تمرکز داشــتن هر یک از آنها بر یکى از حروف الفباست. قرار است این 
قطعات نمایشى از الف تا یا اجرا شــود. نکته دیگر بهره گیرى از زبان 
مردم کوچه و بازار و بخشى از ادبیات فراموش شده در این قطعات است. 
گروه اجرایى با انتشار توضیحاتى براى هر یک از واژگان فراموش شده، 
مخاطب را در برقرارى ارتباط بیشتر با این قطعات یارى مى دهند. ضمن 

اینکه به کار خود جنبه اى آموزشى هم مى بخشند. 
این بازیگر درباره ایده اجراى این نمایش ها در صفحه شــخصى اش 
مى گوید: «در آغاز شیوع کرونا تصورم این بود این ماجرا خیلى 
زودتر از اینها به پایان مى رســد و زندگى به حالت 
عادى برمى گــردد ولى متاســفانه همچنان 
ادامه دارد و چون شخصا به عنوان تماشاگر 
یا بازیگر جرات ندارم در سالن هاى نمایش 
حضور داشته باشــم و اگر هم قرار باشد 
واکسیناسیونى انجام شود، سالن هاى تئاتر 
خیلى دیرتر از آنچه فکر مى کنیم به رونق 
قبلى برمى گردد، تصمیم گرفتم براى رفع 
دلتنگى خودم بــراى تئاتر، این کار را انجام 
بدهم. فکر کــردم همانطور که من دلتنگم، 
شاید بتوانم به رفع دلتنگى بسیارى از دوستانى 
که در صفحــه مجازى با من همراه هســتند، 

کمک کنم.»
او ادامه مى دهــد: «در کش و قــوس اینکه در 
این شــرایط چگونه مى توان تئاتــر کار کرد، 
طبیعتا به دنبال کارى بودم کــه نیاز به عوامل 
و بازیگران دیگرى نداشــته باشــد، کارى کم 
هزینه  که انجامش در خانه میســر باشد و همه 
اینها نشــانه هاى تک گویى یا مونولوگ را به من 

مى داد.»
فرجاد  با اشاره به گفتگویى که میان او و نویسنده 
موردنظرش براى اجراى این قطعات انجام شــده 

است، اضافه مى کند:« پیشنهاد نویســنده مورد نظرم که به درخواست 
خودشان فعال نامى از ایشان نمى بریم، این بود که اجراى تک گویى هایى 
که نمایشنامه هایشان چاپ شــده یا متون خوبى که بارها روى صحنه 
رفته اند، کارى اســت تکرارى . بنابراین فکر کردیــم چگونه مى توان 
ایده اى خالقانه داشــت که هم تازه باشــد و هم به دلیل خالى شدن از 
جذابیت هاى دیدارى تئاتر مانند دکور، حضور بازیگران متعدد و ...  امکان 

جایگزینى عناصر دیگرى را به ما بدهد.»
اگر این قطعات نمایشى را دیده باشــید، به سرعت متوجه به کارگیرى 
ادبیات کوچه و بازار در آنها مى شوید، ادبیاتى که شاید در ذهن بخشى از 
مخاطبان فراموش شده باشد. البته این گروه دو نفره براى این انتخاب 
و نیز براى همراه کــردن مخاطب راه چاره اى جســتند که فرجاد این 
گونه توضیحش مى دهد: «به این فکــر کردیم که کار ما مى تواند وجه 
آموزشى داشته باشد. اگر سراغ ادبیات کالسیک مى رفتیم شاید به این 
دلیل که یک قشــر خاصى را مى تواند همراه کند، بخشى از مخاطبان 
را از دست مى دادیم. پس ســراغ ادبیات کوچه بازارى رفتیم که امروز 
کمتر از آن استفاده مى شود و به دســت فراموشى هم سپرده شده. این 
خود مى توانســت کمک کند که قطعات براى مخاطب عام جذاب تر و 
دلنشین تر باشد. ضمنا استفاده از این ادبیات و واژگان با ضرباهنگى که 

به این مونولوگ ها مى دهد، جذابیتى مضاعف ایجاد مى کند.»
او درباره تمرکز بر حــروف الفبا در این قطعات هــم مى گوید: «براى 
ادامه دار شدن این قطعات، فکر کردیم چه چیز بهتر از ترتیب حروف الفبا 

که هر بار مى تواند در یک قسمت متمرکز شود.»
جذب مخاطب اینســتاگرام که عموما کم صبر و تحمل است و معموال 
مى خواهد به سرعت از کنار مسائل گذر کند، کار چندان آسانى نیست. ولى 
مونا فرجاد چگونه توانسته تماشاگران زیادى را همراه خود کند، او در پاسخ 
به این پرسش توضیح مى دهد: مخاطبان اینستاگرام در کسرى از ثانیه یا 
پســت ها را رد یا فقط به یک تایید بسنده مى کنند و سختى کار چند برابر 
مى شود که در همان کسرى از ثانیه، فرصت این را دارم محتوایى تولید کنم 
که مخاطب براى لحظه اى مکث کند، توجهش جلب شود و براى همراهى 
با این قطعه نمایشى چند دقیقه وقت بگذارد. به همین دلیل سعى کردم 
در این نمایش ها ایجاد جذابیت کافى براى تامل مخاطب و همراهى او با 

قطعات نمایشى را مورد توجه قرار بدهم.

درباره تئاترهاى اینستاگرامى یک بازیگر 

رکوردشکنى مونا فرجاد رکوردشکنى مونا فرجاد 
در اوج تعطیالت کرونایىدر اوج تعطیالت کرونایى

جوان توانسته بیش از تعطیلى هاى تئاتر، یک بازیگر اوج است و حاال در
این تعداد را با خود همراه کند.

این روزها که همه فعالیت هاى نمایشى به محاق
رفته است، مونا فرجاد، بازیگر جوان با اجراى 
قطعاتى نمایشــى در صفحه شخصى خود، 
جمع بزرگى از تماشــاگران را جذب کرده 

است.
بعد از شــوك اولیه اى که از رویارویى 

با کرونا بر ما حادث شــد، بعضى 
از هنرمندان تئاتر کوشــیدند با 
اجراى قطعات کوتاه نمایشى، 
نبود تئاتر را تا حدودى جبران 
کننــد ولــى ایــن فعالیت ها 

ادامه دار نشد.
حاال اما مونا فرجاد قصد دارد

جریانــى ادامــه دار 

شخصى اش بارگذارى مى کند. نک
تمرکز داشــتن هر یک از آنها بر
قطعات نمایشى از الف تا یا اجرا
مردم کوچه و بازار و بخشى از ادبی
گروه اجرایى با انتشار توضیحاتى
مخاطب را در برقرارى ارتباط بیش
اینکه به کار خود جنبه اى آموزش
این بازیگر درباره ایده اجراى ای
مى گوید: «در آغاز شیوع
زودتر از اینها
عادى بر
ادامه
یا باز
حض
واکس
خیلى
قبلى
دلتنگ
بدهم.
شاید بتو
که در صف
کمک کنم
ادامه مى او
این شــر
طبیعتا به
و بازیگران
ا هزینه  که
اینها نشــا

مى داد.»
فرجاد  با اشا
موردنظرش

فیلم سینمایى «درخت گردو» به کارگردانى محمدحسین مهدویان که در سى و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر به افتخارات متعددى رسیده بود هم اکنون براى اکران در تابستان 1400 آماده مى شود. مهدویان 
عالوه بر این فیلم «شیشلیک» را هم اکران نشده داشته و هم اکنون مشغول کارگردانى نخستین سریال 
شبکه نمایش خانگى خود است. درخت گردو پیش از این به صورت محدود یک ماه در استان کردستان 
شهر سنندج اکران شد تا بتواند به عنوان نماینده سینماى ایران به اسکار برسد، هرچند این فیلم طبق نظر 
هیات انتخاب اسکار نتوانست به این جشن سینمایى راه پیدا کند، اما از استقبال نسبتا خوبى در این اکران 
روبرو شد. «درخت گردو» از فیلم هاى راه یافته به بخش اصلى سى وهشتمین جشنواره فیلم فجر مى باشد. 
محمدحسین مهدویان سیمرغ بلورین بهترین کارگردانى و پیمان معادى سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش اول مرد را براى این فیلم از آن خود کردند.
داستان این فیلم در سه مقطع زمانى سال ها 66، 83 و 95 روایت میشود و بر مبناى داستان واقعى تلخ و 
انسانى زندگى مردى رنج کشیده  کردى به نام قادر موالن پور و خانواده اش در فاجعه بمباران شیمیایى 
سردشت میباشد. پیمان معادى نقش فردى به نام «قادر موالن پور» را روایت مى کند که در خالل بمباران 

شیمیایى سردشت خانواده اش دچار مشکالت شیمیایى مى شوند. 
فیلم سینمایى «درخت گردو» ساختار تازه اى را براى مهدویان رقم زده است، از چیدمان بازیگران که 
نسبت به گذشته تغییرات فراوانى داشته تا روال داستان اثر کامًال متفاوت از آثارى همچون ماجراى نیمروز 
است، وى در این فیلم چالش متفاوتى یعنى به تصویر کشیدن سه دوره تاریخى را پشت سر گذاشته است.
درخت گردو از همان ابتدا جنجالى آغاز شد، حضور همزمان پیمان معادى و مهران مدیرى در کنار یکدیگر 
شوك بزرگى به سینماى ایران بود، ترکیب این دو بازیگر در کنار مهدویان که همیشه ترکیب بازیگران 
مشخصى را داشته نشان دهنده متفاوت بودن درخت گردو با آثارى همچون ماجراى نیمروز و التارى 

است.

 محسن چاوشى خواننده مطرح موســیقى پاپ در پى انتشار 
مطالبى مبنى بر همکارى وى با ستادهاى انتخاباتى نامزدهاى 
ریاســت جمهورى واکنش نشــان داد. این خواننده مطرح 
موســیقى پاپ با انتشــار مطلبى در فضاى مجازى هرگونه 
همکارى خود با ســتادهاى انتخاباتى نامزدهاى ریاســت 

جمهورى را تکذیب کرد.
در متن منتشر شده از سوى محسن چاوشى آمده است:

«این روزها عده اى سودجو براى گرم کردن بازار کم رونق شان 
از هیچ حربه اى دریغ نمى کنند. لذا خبر منتشرشــده مبنى بر 
تماس یکى از نمایندگان انتخاباتى با محسن چاوشى جهت 

اجراى قطعات مناسبتى، قویًا تکذیب مى گردد.»
انتشــار این مطالب در حالى اســت که طى روزهاى گذشته 
خبرهایى مبنى بر آغاز مذاکره چند ستاد انتخاباتى نامزدهاى 
احتمالى ریاســت جمهورى بــا خوانندگانى چون محســن 
چاوشى، ســاالر عقیلى و مصطفى راغب در فضاى مجازى 
منتشر شده که محسن چاوشى و ساالر عقیلى این مطالب را 

تکذیب کرده و به ستادها پاسخ منفى داده اند.
گویا مصطفى راغب دیگر خواننده جوان موســیقى پاپ نیز 
پیشنهاد تولید اثرى را نیز از سوى یکى از این ستادها دریافت 
کرده که تهیه کننده و مدیریت برنامه هاى این خواننده فعًال 

درباره آن اظهار بى اطالعى کرده است.
شایان ذکر اســت طى ســال هاى اخیر برخى از ستادهاى 
انتخاباتى نامزدهاى ریاســت جمهورى در آستانه انتخابات 
با هدف جلب مشــارکت مردم اقدام به دعوت از خوانندگان 
مطرح موسیقى کشورمان مى کنند که بتوانند از تعداد باالى 
طرفداران این خوانندگان در جهت جذب آراى خود در زمان 

تبلیغات برخوردار شوند.

محسن چاوشى مذاکره 
با ستادهاى انتخاباتى را 

تکذیب کرد
مریم نشیبا، دوبلر، گوینده خبر و  پیشکسوت رادیو که با گویندگى در 
برنامه شب به خیر کوچولو شهرت بسیار دارد به کرونا مبتال شده است، 
این خبر در رادیو سالمت اعالم شــد و گوینده برنامه از مردم خواست 
براى سالمتى مریم نشیبا -بانوى فرهیخته و دوست داشتنى با صداى 

ماندگار- دعا کنند.
نشیبا بیش از 30 ســال برنامه قصه هاى شــب به نام «شب به خیر 
کوچولو» را براى کودکان اجرا کرده که با تیتراژ «گنجشک الال» هر 
شب از رادیو براى کودکان پخش شده است. حاال قصه گوى شب هاى 
بچه ها از رادیو به دلیل ابتالء به ویروس کرونا  در قرنطینه است. پیش تر 

در مصاحبه   اى گفته بود که کرونا را دوست دارد اما رعایت مى کند.

این گوینده پیشکسوت رادیو در گفت وگویى گفته بود که در ایام کرونا 
مشــغول به کار بوده و برنامه هایش را خالى نگذاشــته است و درباره 
دشــوارى هاى کار در روزهاى کرونایى توضیح داد: براى من سخت 
نبوده است. براى برنامه هاى پرجمعیت و پرمهمان و نمایش ها سخت 
بوده اســت. من هم در برنامه «شــب بخیر کوچولو» و هم در برنامه 
«گلبانگ» در استودیو تنها هستم. سعى مى کنم تا جاى ممکن رعایت 
کنم و ماسکم را همیشه مى زنم. به جز زمانى که در استودیو هستم. با 
این شرایط مشکلى ندارم مشکل من دلسوزى نسبت به افرادى است 
که رعایت نمى کنند و یا افرادى  که با وجود رعایت، باز هم دچار بیمارى 

مى شوند .

«ســهند جاهدى» بازیگر نقش «بهروز» که پارتنر 
مهندس جوادى در سریال «بچه مهندس4 » است از 
کودکى بازیگرى را  شروع کرده است و راز ماندگارى اش 
در این حرفه را عشق و عالقه به هنر بازیگرى مطرح 
کرد. وى گرافیک خوانده و در ســریال هاى «مدرسه 
ما»، «ســرزمین کهن»،«محکومیــن»، «آچمز» و 
«سالم آقاى مدیر» بازى کرده و فیلم هاى سینمایى 
«مهمانخانه اى در برف» و «تقاطع» از کارهاى مشهور 

سهند جاهدى در سینما و تلویزیون است.
در شب هاى ماه مبارك رمضان که فصل چهارم سریال 
بچه مهندس به روى آنتن شــبکه دوم مى رود شاهد 
حضور چهره هاى جدیدى هستیم که در سرى جدید 
به این مجموعه اضافه شده اند. عالوه بر تغییر بازیگر 
نقش «جواد جوادى»، دوســتان او نیــز تغییر کرده و 
افرادى دیگر باشخصیت هاى متفاوت به جمع دوستان 

«مهندس جوادى» اضافه شده اند.
«ســهند جاهدى» ایفاگر شــخصیت بهروز، یکى از 
چهره هاى جدید این سریال است که سابقه بازیگرى او 

به قبل از سریال بچه مهندس 4 بازمى گردد.
«سهند جاهدى» بازیگر تئاتر، سینما از سنین کودکانى 
پا به عرصه برنامه هاى کودك و نوجوان گذاشت مدتى 
بعد تجربه اجرا را هم به دســت آورد و حاال در سینما و 

تلویزیون بزرگ ساالن حضور دارد.
جاهدى درباره نحوه حضــورش به عرصه هنر عنوان 
کرد: «اولین بار 8 ســالم بود که توسط پسردایى پدرم 
وارد عرصه بازیگرى شدم و با فیلم 110 ثانیه اى «دویدم 
و دویدم» به کارگردانى جــواد مزدآبادى، بازیگرى را 
تجربه کردم که این فیلم در جشنواره پلیس، پنجم شد.»

جاهدى در ســال 1384 با فیلم ســینمایى «تقاطع» 
به کارگردانى ابوالحســن داودى در نقش پســربچه 
گل فروش به صورت حرفــه اى جلوى دوربین مى رود 
و بعدها در سریال روزهاى زیبا کنار حسن جوهرچى، 

الدن طباطبایى و سام درخشانى وارد قاب تلویزیون شد.
نقش آفرینى ســهند جاهدى در فیلم سینمایى «یک 
وجب از آســمان» به کارگردانى على وزیریان بسیار 
موردتوجه قرار گرفت. این فیلم در جشنواره فجر 27، 

به عنوان فیلم برگزیده شناخته شد.
بازیگر نقش «بهروز» در ســریال «بچه مهندس4» 
درباره تجربه حضورش در برنامه عموپورنگ عنوان کرد: 
«سال88 بود که در برنامه عموپورنگ حضور پیدا کردم. 
آن زمان 13 سال داشتم. در آیتم ها کنار آقاى فرضیایى 
بازى مى کردیم وخود ایشان نقش عمو پورنگ را بازى 
مى کردند و من یک سالى در برنامه عمو پورنگ بودم که 

برایم تجربه ماندگارى شد.»
جاهدى دربــاره ماندگارى در حرفــه بازیگرى گفت: 
«مهم ترین اتفاقى که آدمى را در این حرفه نگه مى دارد 
و ماندگار مى کند،عشق به بازیگرى است. براى من هم 
در مسیرى که انتخاب کردم سختى هاى زیادى وجود 
داشت. حتى در زمان هایى بوده که کار به من پیشنهاد 
نمى شــد و بیکار بودم اما ماندم و تالش کردم. من در 

مدت دو سالى که نبودم سعى کردم تمرین کنم.»
 بازیگر سریال بچه مهندس4 درباره نحوه حضورش در 
این سریال گفت: «براى حضور در بچه مهندس از طرف 
آقاى کاورى، کارگردان سریال به من پیشنهاد داده شد. 
من چند سال پیش براى ایشــان فیلم سینمایى بازى 
کردم که خودشــان تهیه کننده فیلم بودند و درنهایت 
براى این فیلم هم پیشــنهاد دادند و من باکمال میل 

پذیرفتم.»
جاهدى درباره منطبق بودن شــخصیت «بهروز» با 
شخصیت خودش عنوان کرد: «شخصیت بهروز از من 
دور است اما شوخ طبعى هایش در من وجود دارد و من 
این شخصیت را به این دلیل دوست داشتم که از جنس 
مردم بود. جوان هایى که در همین جامعه اکنون هستند، 
جوان هایى که درس را نیمه رها کرده اند و حتى به دلیل 

شرایط اقتصادى به کار خالف هم کشیده مى شوند.»
وى افزود: «مهم ترین اتفاقى که در این نقش براى من 
وجود داشــت این بود که بهروز از ابتدا خالفکار و دزد 
نبوده و شرایط جامعه این فرد را به سمت خالف کشیده 

و این براى من جذاب بود.»

گوینده قدیمى
 به کرونا
 مبتال شد

از اجرا در برنامه «عمو پورنگ» تا بازى در «بچه مهندس4»

سهند جاهدى: «بهروز» از جنس جوان هاى همین جامعه است

فیلم سینمای
فجر به افتخ
عالوه بر این
شبکه نمایش
شهر سنندج

هیات انتخاب
روبرو شد. «د
محمدحسین
نقش اول مر
داستان این
انسانى زندگ
سردشت میب
شیمیایى سر
فیلم سینمای
نسبت به گذ
است، وى در
درخت گردو
شوك بزرگى
مشخصى ر

است.
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کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: وضعیتم نسبت به چند هفته گذشته بهتر 
است و تالش مى کنم به بازى مقابل استقالل برسم.

قاســم حدادى فر در خصوص مصدومیتى که چند هفته پیش دچارش شد، گفت: 
متأسفانه در یک بازى دوستانه از ناحیه زانو مصدوم شدم و آسیب دیدگى هم براى 
هر فوتبالیستى سخت است. در این مدت هم مردم و هواداران مرا شرمنده کردند و 
امیدوارم خیلى زود به شرایط بازى برسم. خوشبختانه شرایطم نسبت به چند هفته پیش 
بهتر است و رفته رفته به تمرینات اضافه خواهم شد. تالش مى کنم تا به بازى با استقالل 
برسم ولى مهمتر از همه این اســت که ذوب آهن به موفقیت برسد. تیم ما 
متکى به فرد نیست و خوشبختانه نسبت به گذشته از لحاظ تاکتیکى 

شرایط بهترى پیدا کردیم.
وى در ارتباط با موقعیت تیمش در پایین جدول و اینکه آیا آنها 
خطر سقوط را احساس مى کنند، عنوان کرد: چند تیم در پایین 
جدول شرایط خطرناکى دارند که ما هم جزو آنها هستیم ولى 
تالش مى کنیم تا در کوتاه ترین زمان ممکن خودمان را از 
این جایگاه دور کرده و به میانه هاى جدول برسیم. هدف 
ما این اســت که در بازى هاى باقى مانده هم خوب 

فوتبال بازى کنیم و هم خوب امتیاز بگیریم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص رقابت 
مدعیان قهرمانى تصریح کــرد: من چند ماه 
پیش هم گفتم که فقط 3 تیم پرسپولیس، 
سپاهان و استقالل شانس قهرمانى دارند 
و پرسپولیس و سپاهان را شانس هاى 
اصلى مى دانم. شانس این دو تیم هم 
براى قهرمان شــدن برابر است و باید 
دید در بازى هاى باقیمانــده کدام تیم 

اشتباهات کمترى خواهد داشت.

مربى فوتبال اصفهان گفت: ذوب آهن در آسیا یک برند است و فکر کردن درباره سقوط این تیم به دسته هاى پایین تر اشتباه است اما نباید عنوان 
کرد که همه مشکالت این تیم برطرف شده و ذوب آهن باید براى بهبود شرایط خود بیش از گذشته تالش کند.

حسین چرخابى با اشاره به تغییر کادر فنى تیم فوتبال ذوب آهن در هفته هاى گذشته و عملکرد این تیم اظهار کرد: ذوب آهن در چند سال اخیر 
شرایط خوبى نداشته و تغییراتى هم از نظر مدیریتى و کادر فنى داشته که اصًال به نفع تیم نبوده  است اما به نظر من انتخاب سیدمجتبى حسینى 
نسبت به انتخاب هاى قبلى بسیار بجا و درست بوده و به کار گرفتن رسول کربکندى به عنوان یک پیشکسوت در کادر فنى تیم و تشکیل کمیته 

فنى متشکل از پیشکسوتان هم حرکتى مثبت براى باشگاه بوده است.
وى ادامه داد: این تغییرات سبب شده روند باشگاه در حال حاضر مثبت باشد اما باید به یاد داشته باشیم که تیم ذوب آهن امسال سال سختى را 
پیش رو دارد چون امسال همه تیم ها چه در انتهاى جدول و چه در صدر جدول بسیار با انگیزه نشان داده اند و با توجه به شرایطشان براى قهرمانى 
در باالى جدول و براى بقا در لیگ بسیار تالش مى کنند. چرخابى با بیان اینکه شرایط ذوب آهن در گذشته به شکلى بود که زیاد پنالتى مى داد و 
بازیکنان در هر شرایطى خطا مى کردند، افزود: مشخص است تیمى که خطاى زیادى در بازیکنانش مشاهده مى شود، تمرین خوبى در 

دفاع فردى صورت نداده و اگرچه با حضور حسینى این مشکل تا حدودى رفع شده اما نمى توان گفت که به طور کامل برطرف 
شده است. چرخابى گفت: یکى از بدشانسى هاى ذوب آهن در جام حذفى آن بود که در قرعه کشى به تیم استقالل برخورد 

کرد، در حالى که مى توانست در این قرعه کشى به مصاف تیم راحت ترى برود اما مى توان امید داشت ذوب آهن در 
تهران بتواند از سد تیم اســتقالل بگذرد و به مرحله  باالترى برود اما هیچ چیز مشخص نیست و باید تا پایان 

بازى صبر کرد.

ذوب آهن در آسیا یک برند است
آ مربى فوتبال اصفهان گفت: ذوب آهن در
کرد که همه مشکالت این تیم برطرف ش
حسین چرخابى با اشاره به تغییر کادر فنى
شرایط خوبى نداشته و تغییراتى هم از نظ
نسبت به انتخاب هاى قبلى بسیار بجا ود
فنى متشکلاز پیشکسوتان همحرکتى
وى ادامه داد: این تغییرات سبب شده رو
پیش رو دارد چون امسال همه تیم ها چه د
در باالى جدول و براى بقا در لیگ بسیار
بازیکناندر هر شرایطى خطا مى
دفاع فردى صورت نداده و

شده است. چرخابى گفت
کرد، در حالى که مى
تهران بتواند از سد
بازى صبر کرد.

ذوب آ

از همان ابتدا هم مشــخص بود حضور احسان حاج صفى بر قدرت طالیى 
پوشان اصفهانى خواهد افزود و این بازیکن طى سه بازى گذشته این موضوع 

را به اثبات رسانده است.
از دیدار برابر تراکتور ماجراجویى چندین باره احسان حاج صفى در سپاهان 
آغاز شد و این بازیکن بار دیگر به تیمى بازگشت که محبوبیت ویژه اى میان 
هوادارانش دارد. احسان سال هاست که در رفت و آمد میان تیم هاى مختلف 
و سپاهان بوده و حاال دوباره در 31 سالگى به اردوى طالیى پوشان بازگشته و 

شاید اینبار تا آخر دوران حرفه اى خود در اصفهان ماندگار شود.
از دیدار برابر تراکتور که کاپیتان تیم ملى دو سال و نیم در ترکیب این تیم 
به میدان رفته بود، درخشش احسان شروع شد  و البته این نمایش کسى را 
شوکه نکرد. او در جریان پیروزى 2 بر صفر برابر قرمزهاى تبریزى ارسال 
کننده پاس گل اول تیمش براى سجاد شهباززاده بود و در دیدار برابر سایپا 
نیز اینبار از روى کرنر براى عزت پورقاز فرصت گلزنى فراهم کرد، تا دو دیدار 
ابتدایى او در بازگشــت به اصفهان، با 6 امتیاز و البته نقش آفرینى مستقیم 

او همراه شود.
دیدار برابر نساجى اما از آن مسابقاتى بود که تیم هاى بزرگ براى کسب سه 
امتیاز در آن به بازیکنان بزرگ نیاز دارند؛ بازیکنى که مى تواند در چند ثانیه 
معادالت را به هم بریزد و نتیجه بازى را به سود تیمش کند. این کارى بود 
که احسان در مقابل نساجى مازندران کرد و فقط چند ثانیه غفلت بازیکنان 
نساجى مازندران کافى بود تا او توپ را روى پاى راست خود بیاورد و با شوتى 

سهمگین دروازه جاللى راد را باز کند.
حاال 4 بازى از حضور احسان در اصفهان مى گذرد و او موفق به ثبت 2 پاس 
گل و یک گل زیبا شده اســت. بودن این بازیکن در اردوى طالیى پوشان 
قوت قلبى براى هم تیمى هاست و یک مهره خاص براى رقابت براى کسب 
عنوان قهرمانى با تمام مدعیان و به خصوص پرسپولیس به شمار مى رود. 
او بازگشته تا بار دیگر ســپاهان را قهرمان لیگ برتر کند و این مهمترین 

مأموریت او در حضور دوباره به شمار مى رود.
کاپیتان فعلى سپاهان پیش تر سه بار توانســته مقام قهرمانى را با این تیم 
کســب کند و لیگ چهارده آخرین جام در شرایطى براى طالیى پوشان به 
دست آمد که عالوه بر احسان، بازیکنان بزرگ دیگرى نظیر محرم نویدکیا 
هم در ترکیب این تیم حضور داشــتند. از آن روز تا امروز، سپاهان روزهاى 
پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته و حاال کسب ششمین قهرمانى در تاریخ 
لیگ برتر چیزى است که با اضافه شدن احسان به عنوان یک مهره کلیدى 

به تیمى که محرم نویدکیا ساخته، ممکن به نظر مى رسد.

مأموریِت سخت احسان در بازگشت؛

مهره اى که سپاهان را قدرتمندتر کرد

کاپیتان ذوب آهن:

تالش مى کنم به بازى با استقالل برسم
کاپیتان تیم فوتبال ذوبب آهن اصفهان گفت: وضعی
است و تالش مى کنمم به بازى مقابل استقالل برس
قاســم حدادى فر در خصوص مصدومیتى که چ
متأسفانه در یک بازىى دوستانه از ناحیه زانو مصد
هر فوتبالیستى سختت است. در این مدت هم مر
امیدوارم خیلى زود به شراایط بازى برسم. خوشبختانه
بهتر است و رفته رفته به تممرینات اضافه خواهم شد. ت
برسم ولى مهممتر از همه این اســت که
متکىى به فرد نیست و خوشبختانه

شررایط بهترى پیدا کردیم.
ووى در ارتباط با موقعیت تیم
خطر سقوط را احساس مىک
جدول شرایط خطرناکى د
تالش مى کنیم تا در کو
این جایگاه دور کرده
ما این اســت که

فوتبال بازىکنیم
هافبک تیم فو
مدعیان قهر
پیش هم
سپاهان
و پرس
اصلى
براى
دید د
اشتباهات کمترىخ

ست اما نباید عنوان

ن در چند سال اخیر
سیدمجتبى حسینى
یم و تشکیل کمیته

سالسالسختى را
شان براىقهرمانى
 زیاد پنالتى مى داد و
ود، تمرین خوبى در
طور کامل برطرف 

تقالل برخورد 
وب آهن در 

د تا پایان 

فى بر قدرت طالیى 
 گذشته این موضوع 

اج صفى در سپاهان 
ا ا ژ

تالش مى کننم به بازى با

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تیم شرایط خوبى دارد و 
قرار است پنج شنبه یک بازى تدارکاتى مقابل شاهین  بوشهر 

برگزار کنیم و با تمام قوا آماده بازى با استقالل شویم.
على شــجاعى در واکنش به خبر 
احتمال قرنطینه پرســپولیس در 
بازگشت از هند اظهار کرد: طبق 
برنامه هفته آینده باید با استقالل 
بازى کنیم و حتى اگر پرسپولیس 
قرنطینه هم شود، برنامه ما چندان 

تحت تأثیر قرار نمى گیرد.
وى در ادامه از وقفه هاى مداوم در 
برنامه مسابقات ذوب آهن انتقاد 
کرده و خاطرنشــان کرد: عقب 
افتادن بازى هــاى ذوب آهن به 
ضرر ما است، چون مجبوریم به 
طور مداوم بدنسازى کرده و بازى 
تدارکاتى انجام دهیم. بدنسازى 
مــداوم احتمــال مصدومیــت 
بازیکنان را افزایش مى دهد و از 

طرف دیگر هزینه هاى زیادى به باشگاه تحمیل مى کند.
سرپرســت تیم فوتبال ذوب آهن ادامــه داد: همان طور که 

مى دانید شرایط و سطح آمادگى تیمى که در کوران مسابقات 
قرار دارد بســیار متفاوت از تیمى است که اردو برگزار کرده و 
فقط تمرین مى کند. به نفع ماست در کوران مسابقات باشیم 
تا اینکه بازى هاى مــا به تعویق 

بیافتد.
شجاعى گفت: سازمان لیگ فعًال 
برنامه ما را تا بازى مقابل تیم هاى 
استقالل و گل گهر اعالم کرده و 
زمان بازى ما مقابل پرســپولیس 
مشخص نیســت. تعویق مداوم 
بازى هــاى ذوب آهن بــه ضرر 
ماست با این حال با توجه به آنکه 
پرســپولیس از هند برمى گردد، 

شاید تعویق بازى به نفع ما باشد.
وى درباره شرایط فعلى ذوب آهن 
خاطرنشان کرد: تیم شرایط خوبى 
دارد و در ایــن مــدت بازى هاى 
تدارکاتى خوبــى برگزار کرده ایم 
و قرار است پنج شــنبه یک بازى 
تدارکاتى مقابل شاهین  بوشهر برگزار کنیم و با تمام قوا آماده 

بازى با استقالل شویم.

سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن:

با تمام قوا به مصاف استقالل مى رویم

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به مصاف شاهین بوشهر مى رود.
پس از لغو دیدار تیم هاى ذوب آهن اصفهان و اســتقالل تهران در 
چارچوب مسابقات جام حذفى همچنین بازى این  تیم  و  پرسپولیس 
از سرى  مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه هاى کشور به علت حضور 
تیم هاى استقالل و پرسپولیس در مسابقات آسیایى وقفه طوالنى 
مدتى بین بازى هاى تیم فوتبال ذوب آهن ایجاد شد بدین صورت 
که پس از بازى این تیم با پدیده خراسان در تاریخ 26 فروردین ماه تا 

بازى بعدى این تیم در تاریخ 17 اردیبهشت با استقالل تهران وقفه 
اى 22 روزه بین بازى هاى این تیم ایجاد شد که این مسئله کار را 
براى شاگردان مجتبى حسینى که روند رو به رشدى را پشت سر مى 

گذاشتند مشکل کرده است.
به همین منظور مجتبى حسینى براى حفظ آمادگى تیمش یک بازى 
تدارکاتى در مقابل تیم فوتبال برق شیراز برگزار و موفق به شکست 

این تیم لیگ سه اى با 7 گل شد.

گاندوها  در ادامــه روند آمادگى خود دهم اردیبهشــت  به مصاف 
شــاهین بوشــهر مى روند بازیکنان ذوب آهن به همین منظور از 
امروز چهارشــنبه و تا زمان برگــزارى این مســابقه اردویى را در 
شــهر اصفهان برگزار و در دو نوبت صبح و بعــد از ظهر به تمرین 

خواهند پرداخت.
اردوى سبزپوشان اصفهانى در این مرحله با برگزارى مسابقه با تیم 

شاهین  بوشهر به پایان مى رسد.

جدال گاندوها با شاهین براى حفظ آمادگى

جایگاه تیم هاى سپاهان، استقالل و پرسپولیس در رنکینگ 
جهانى تغییر پیدا کرد.

بر اســاس تازه ترین رده بندى تیم هاى باشگاهى فوتبال 
جهان تیم پرسپولیس با 4 پله صعود نســبت به رده بندى 
پیشین در رتبه 98 جهان ایستاده و بدون تغییر همچنان تیم 
پنجم آسیاست. استقالل با 9 پله سقوط در رتبه 206 جهان 
قرار گرفته است اما آبى پوشان پایتخت با یک پله صعود در 
رتبه 9 آسیا جاى گرفتند. در این رده بندى سپاهان اصفهان 
با 12 پله  صعود در رتبه 293 جهان قرار گرفت و در ســطح 

آسیا نیز با یک پله صعود در رتبه 17 ایستاد.

صعود 12 پله اى سپاهان 
در رنکینگ جهانى

شاگردان یحیى گل محمدى سه ماه پس از باخت به آلومینیوم 
اراك، این بار بازى را به الوحده امارات واگذار کردند.

پرسپولیسى ها که با پیروزى مقابل الوحده و 15 امتیازى شدن 
فرصت تاریخ سازى را داشــتند، شکست تلخى را تجربه کردند 

تا با 12 امتیاز به استقبال هفته آخر لیگ قهرمانان آسیا بروند.
آخرین باخت پرسپولیس قبل از الوحده، به دیدار با آلومینیوم اراك 
در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر بازمى گردد. جایى که آن ها 
ابتدا با گل کمال کامیابى نیا از حریــف پیش افتادند اما در ادامه 
حامد پاکدل و شــاهین توکلى دو گل وارد دروازه سرخپوشان 

کردند تا شاگردان گل محمدى با باخت از زمین بیرون بروند.
پس از آن قرمزها توانستند مس رفسنجان، فوالد، ماشین سازى، 
تراکتور، پیکان، سایپا، نساجى، نفت مسجدسلیمان، گوآ، الوحده 
و الریان را شکست دادند و مقابل پدیده و صنعت نفت به تساوى 
رسیدند و حاال برابر الوحده بازنده شدند تا صدرنشینى خود را در 

خطر ببینند.
آخرین باخت پرسپولیس که برابر آلومینیوم اراك بود، به 90 روز 
قبل برمى گردد و اگر این تیم دو بازى آســیایى را بى شکست 

مى گذراند، مى توانست به رکورد 100 بدون باخت برسد.

کمال کامیابى نیا در 5 بازى اخیر لیگ قهرمانان آسیا موفق شده نرخ پاس 93 درصدى 
را ثبت کند.

کامیابى نیا که به عنوان یکى از باتجربه ترین بازیکنان پرسپولیس پاى به تورنمنت 
گذاشته، در مجموع 327 دقیقه براى پرسپولیس بازى کرده و به طور متوسط در هر 

بازى حدود یک ساعت فرصت نقش آفرینى داشته است.
بیشترین آمار او در دیدار برگشت مقابل گواى هند بود که 91 پاس داد و نرخ 92٪ پاس 

صحیح را به ثبت رساند. اما شــب رویایى او، در بازى با الوحده رقم خورد که 
باوجود شکست پرسپولیس از 73 پاس، فقط 4 تا را به خطا داد تا با آمارى 

فوق العاده زمین را ترك کند. در دیدار اول ایــن آمار برایش روى عدد 
100٪ قرار داشت.

کامیابى نیا در مجموع 327 دقیقه اى که براى پرســپولیس بازى 
کرده، 255 پاس داد و به عبارتى هــر 77 ثانیه یک پاس را براى 

هم تیمى ها ارسال کرده است. متوسط دقت او نیز عدد ٪93 
را نشان مى دهد که آمارى استثنایى محسوب مى شود.
عالوه بر این، کمال با ثبت دو گل، نقش خود به عنوان 
یک هافبک دفاعى گلزن را هم ایفا کرده و نشان داده 
که در ششمین سال بازى با پیراهن سرخ ها، همچنان 

جزو چهره هاى شاخص این تیم است.

کامیابِى کمال با 
آمار فوق العاده 

در آسیا

شکست ناپذیرى پرسپولیس 100 روزه نشد

در حرکتى عجیب یکى از سایت هاى روسى خواهان برکنارى 
سماك ســرمربى تیم زنیت و به کارگیرى مورینیو شده است. 

مربى اى که به تازگى از باشگاه تا تنهام اخراج شده است.
این پیشنهاد در حالى از سوى سایت اسپورت روسیه مطرح شده 
است که زنیت به همراه سماك در آستانه کسب عنوان قهرمانى 
در لیگ برتر روسیه قرار دارد. اشــاره سایت مورد اشاره به نتایج 
قبلى زنیت در لیگ قهرمانان اروپا به همراه این مربى اســت. 

در مقاله اى که بدین منظور در ســایت اســپورت روسیه 
منتشر شــده این چنین آمده: «با کمال احترام به 

سرگئى سماك، ســرمربى زنیت باید بگوییم دو 
حذف شــرم آور از فصول اخیر لیگ قهرمانان 
اروپا نشان دهنده ناکامى او هستند. ژوزه مورینیو، 

سرمربى اخراجى تاتنهام مى تواند به عنوان محرك 
انگیزشى در زنیت عمل کند. پایه هاى فنى و مادى 

زنیت سن پترزبورگ باعث نمى شوند تا 
انتظارهاى مورینیو کاهش یابند و 

او سرشار از تجربه اروپایى است. 
این سرمربى پرتغالى مى تواند با 
توجه به حضور متعدد زنیت در 

لیگ قهرمانان اروپا توانمندى و باور این تیم را دوچندان کند. در 
این صورت منطقى است که به صعود زنیت از مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان اروپا ایمان بیاوریم و با حضور مورینیو نگاه به وضعیت 
این تیم در جدول گروهى شــرم آور نخواهد بود.شــاید برخى 
روش هاى مربیگرى مورینیو غیرعملى هستند اما حضورش در 
زنیت مى تواند براى مدت کوتاهى روح تازه اى به فوتبال روسیه 

ببخشد.»
سماك در صورتى که در فصل جارى لیگ برتر روسیه به همراه 
تیم زنیت قهرمان شود در قهرمانى به همراه این تیم هت 
تریک خواهد کرد. از سویى سردار آزمون یک فصل 
دیگر با زنیت قرار دارد و شاید در صورت حضور ژوزه 
در این تیم تصمیم بگیرد تا پایان مدت قرارداد در زنیت 
بازى کند. به هر صورت بازى زیر نظر مورینیو در لیگ 
قهرمانان اروپا مى تواند جذابیت هاى خاصى براى سردار 
آزمون داشته باشــد. هر چند باید به این نکته اشاره 
کرد که حضور مورینیو در تیم زنیت یک 
پیشنهاد از سوى سایت روسى 
است و شاید اصًال مورد توجه 

باشگاه زنیت قرار نگیرد.

آزمون، شاگرد مورینیو مى شود؟

3ا موفق شده نرخ پاس 93 درصدى 

انپرسپولیس پاى به تورنمنت 
ى کرده و به طور متوسط در هر

ست.
2 پاس داد و نرخ 92٪ پاس  1د که 91

ى با الوحده رقم خورد که 
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 چنین آمده: «با کمال احترام به 
ــرمربى زنیت باید بگوییم دو 
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تنهام مى تواند به عنوان محرك 
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گ باعث نمى شوند تا 
و کاهشیابند و
روپایى است. 
ىمى تواند با
عدد زنیت در 

ی رى لج ر ى ور ر م
تیم زنیت قهرمان شود درقهرمانى
تریک خواهد کرد. از سویى سرد
زنیت قرار دارد و شاید در دیگر با
در این تیم تصمیم بگیرد تا پایان
بازى کند. به هر صورت بازى زیر
قهرمانان اروپامى تواند جذابیت هاى
آزمون داشته باشــد. هر چند ب
کرد که حضور موری
پیشنهاد از
ش است و
باشگاهز
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید  حدود  ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 4906 فرعى مجزى شده از 
پالك 1987 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى 
به نام محمد محمد بیگى  دهقى   فرزند قنبر و غیره  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه 
مورخ 1400/03/06 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: 1400/02/08 
-   1122723/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت - محمد 

على ناظمى /1/137
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4910 فرعى مجزى شده از پالك 
2012 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم 
آذر هاشمى دهقى   فرزند مصطفى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1400/03/06 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

تاریخ انتشار: 1400/02/08 -   1122724/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش 
مهردشت - محمد على ناظمى /1/138

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030000057      خانم طلعت فقهى نجف آبادى  فرزند مهدى  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ده جبه و دو – هفتم حبه مشاع باستثناء ثمینه اعیانى از 72 حبه ششدانگ  پالك 
ثبتى شماره 15 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 294 دفتر 
419 امالك ذیل ثبت 101173 بنام نامبرده ثبت و سند به شماره چاپى 390017  صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1400/02/08 - 1127374/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى /2/110
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 140085602030000372      خانم مریم رمضانى حمزه  فرزند حسین  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 901 فرعى مجزى شده از 768 از 859 اصلى  واقع 
در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 101 دفتر 689 امالك ذیل ثبت 

155417 بنام نامبرده ثبت  و سند بشماره چاپى 431964 سرى د 93  صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى  مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1400/02/08 - 1127523/م الف-مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد 

از طرف محسن نساج نجف آبادى /2/111
فقدان سند مالکیت

 شماره: 140085602030001372      آقاى نادعلى حبیب الهى فرزند رمضانعلى  باستناد 
154 برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 2 فرعى از 15 اصلى  واقع در قطعه 9 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 28 دفتر 128 امــالك ذیل ثبت 9730/2093 بنام 
رمضانعلى حبیب الهى نجف آبادى  فرزند اسداله مســبوق به مالکیت بوده و سند مذکور 
مفقود شده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى منزل مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکــس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 

کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1400/02/08 - 1127541/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف هدى چاوشى /2/112
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 140085602030001361      آقاى مجید على عسگرى  فرزند سبز على بشماره 
ملى 1090347073 احدى از وراث سبزعلى على عسگرى  باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت پنج و نیم دانگ 
مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1241 اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان کــه درصفحه 475 دفتر 369 امالك ذیل ثبت 89981 بنام ســبزعلى على 
عسگرى نجف آبادى فرزند محمد على نامبرده مســبوق  به  ثبت و سند  مالکیت بشماره 
274364 بوده و نامبرده طى انتقاالت متعدد مقدارى از مالکیت خود را به غیر انتقال داده و 
مقدار سى و دو حبه و یکهزار و دویست و سه هزار – سه هزار و چهار صدم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه مشاع مالکیت باقى مانده و ســند مذکور مفقود شده است نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابه جا منزل مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/02/08 - 1127542/م الف- مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى /2/113

برخى بر این باورند که عصــر بیمارى هاى ژنتیکى در 
دنیا پایان یافته و بشر وارد عصر بیمارى هاى ویروسى 
شده اســت، ولى محققان حوزه ژنتیکى با رد این ادعا 
تاکید دارند که حتى وجود ساختارهاى ژنتیکى است که 
فردى بعد از ابتال به کرونا در بیمارستان بسترى مى شود 
و برخى دیگر با یک هفته استراحت بهبودى خود را به 

دست مى آورند.
دکتر مسعود هوشمند، عضو هیئت علمى پژوهشگاه ملى 
مهندسى ژنتیک و زیست فناورى، دکتراى تخصصى در 
ژنتیک مولکولى و دانشــمند برتر جهان اسالم با اشاره 
به نقش ژن در بروز بیمارى هاى ویروســى مانند کرونا 

گفت: در حال حاضر ژن هایى شناسایى شده اند که نشان 
مى دهد اگر ژنى جهش داشــته باشد، واکنش نسبت به 
بیمارى ویروس متفاوت خواهد بود، به همین دلیل است 
که در یک خانواده فردى بسیار بد حال مى شود و برخى 
دیگر درحد ســرما خوردگى به کرونا مبتال مى شوند و یا 

برخى با یک هفته استراحت بهبود مى یابند.
وى اضافه کرد: این واکنش هاى مختلف به دلیل متفاوت 
بودن ســاختارهاى ژنتیکى و مقاومت بدن آنها در برابر 
ویروس است و به همین دلیل اســت که داروهایى که 
براى این بیمارى تجویز مى شــود، تاثیرات متفاوتى بر 

روى افراد مختلف دارد.

معاون کل وزیر بهداشت در تشریح آخرین وضعیت کرونا 
در کشورگفت: متاسفانه تا دو هفته آینده روند فوت ناشى 

از کرونا صعودى خواهد بود.
ایرج حریرچى با اشــاره به اینکه موارد بسترى در برخى 
موارد کاهشى شده است گفت: در14 ماه اخیر به کانال 
490 وارد نشده بودیم، متاسفانه پیش بینى من این است 
که هنوز روند مرگ افزایشى خواهد بود، گرچه به دلیل 
رعایت هایى که در دو، ســه هفته اخیر شد موارد ابتالى 
سرپایى کاهش پیدا کرده و به حدود 19 هزار نفر رسیده 

است.
معاون کل وزیر بهداشت ادامه داد: خبر بد این است که 

حداقل تا دو هفته آینده روند مرگ و میر صعودى خواهد 
بود و روند نزولى  یا نســبتًا نزولى بسیار شکننده است، 
شــهر قرمز، زرد و نارنجى که تا االن اعمال مى شود با 
آن چیزى که در مصوبات براى شــهر قرمز و نارنجى و 
زرد وجود دارد بسیار تفاوت دارد لذا مصوبه داریم، ولى 

اجرا نمى شود.
او اظهار کرد: دانشــگاه واشــنگتن یکى از معتبرترین 
مراکز پیش بینى بیمارى ها اعالم کرده  اســت که تا 25 
اردیبهشت افزایش موارد مرگ تا حدود 700 مورد برسد و 
بعد روند نزولى در اواخر خرداد به 200 مورد مى رسد، لذا 

امیدواریم این پیش بینى کامال نادرست باشد.

آیا وارد عصر بیمارى هاى 
ویروسى شده ایم؟

روند فوت ناشى از کرونا 
صعودى خواهد بود

چنددرصد تست ها خطاست؟
   تسـنیم |رئیـس مرکـز مدیریت شـبکه وزارت 
بهداشت در پاسـخ به این سـؤال که احتمال بروز منفى 
کاذب در تسـت هاى کرونا چه قدر اسـت، تصریح کرد: 
حدود 35 درصد از افراد علیرغم این که عالئم کرونا دارند، 
ممکن است تست شان به طور کاذب منفى باشد. جعفر 
صادق تبریزى ادامه داد: افرادى کـه عالئم کرونا دارند 
اما تسـت آنها منفى شـده اسـت را نیز باید مثبت فرض 
کنیم زیرا این تسـت منفى، کاذب اسـت و این افراد نیز 
مانند مبتالیان کرونا باید جداسازى و درمان شوند. وى 
گفت: تمام افرادى که در تماس نزدیک با بیماران مبتال 
به کرونا بوده اند بایـد به مدت یک هفته خود را از سـایر 

اعضاى خانواده جدا کنند.

بیل گیتس 
   روزیاتو | بیل گیتس، میلیاردر، کار آفرین و نیکوکار 
معروف بـا اطمینان مى گویـد که جهان در پایان سـال 
2022 به طور کامل به شـرایط نرمال باز خواهد گشت. 
موسس مایکروسافت گفته اسـت که انتظار دارد سطح 
شـیوع ویروس کرونا در انتهاى سـال میالدى آینده به 
«اعدادى بسیار پایین» برسد در شرایطى که واکسن هاى 
کرونا به طور روز افزونى در سراسر جهان در دسترس قرار 
خواهند گرفت. او گفته است که در عرض سه تا چهار ماه 
آینده، ایاالت متحده و دیگر کشـورهاى توسـعه یافته، 
واکسن هاى اضافى در دسترس خواهند داشت که آنها 

را در اختیار کشورهاى در حال توسعه قرار خواهند داد.

آگهى تغییرات
 شرکت قطعه سازان آرش سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 35462 و شناسه ملى 14004127216 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/01 مرکــز اصلى شــرکت از واحد ثبتى 
اصفهان به واحد ثبتى خمینى شهر به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، 
شهر خمینى شــهر، محله جعفر آباد ، بلوار پروفسور 
میردامادى ، کوچه (فرعى 2) ، پالك 0 ، طبقه همکف - 
کدپستى 8438153898 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1127288)

آگهى تغییرات
 شــرکت یکتا اندیش ســازه ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 18853 و شناسه 
ملــى 10260397518 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: حسین اسرافیلى بیشــه به شماره ملى 
1288898924 و علیرضــا کربالییــان 
به شــماره ملى 5499375984و مجید 
فهیم پور به شماره ملى 1288070799 
به ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند.موسسه 
حسابرســى امین تدبیر بصیر به شناسه 
ملى 10103512680 به ســمت بازرس 
اصلى و لیال راستکارانرجانى به شماره ملى 
1375706489 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند .روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1127659)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا نفیس ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 64838 و شناســه ملى 
14007245142 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1400/01/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه شد و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح شد : ثبت موضوع 
ذیل به منزله اخذ و صدو پروانه فعالیت نمیباشد 
تهیه ، تولید و بسته بندى پخش و فروش کلیه 
فراورده هاى غذایى ، خشــکبار ، حبوبات ، 
چاى و قند و شکر و برنج و لبنیات ، صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، صادرات 
و واردات محصوالت کشــاورزى و فراورى 
محصوالت کشــاورزى از خــارج به داخل 
کشورجهت صادرات و مصرف داخلى و تهیه 
و تولید و بسته بندى محصوالت کشاورزى ، 
واردات تجهیزات کشاورزى و امور مرتبط با 
بخش کشاورزى ، تحقیق و توسعه در مورد 
محصوالت کشاورزى و باغدارى و ایجاد زیر 
ساختها از جمله سردخانه- تولیدى- قطعات- 
کود و سم جهت واردات و صادرات . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1127674)

آگهى تغییرات
شــرکت تیوا تجارت ماهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 53954 و شناســه ملى 
14004844314 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " مجتمع 
فرآورده هاى معدنى تیوا صنعت ماهان " تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1127297)

آگهى تغییرات
شرکت راویس تجارت سبز پارس سهامى خاص به 
شماره ثبت 67176 و شناسه ملى 14009858324 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله بهارانچى ، خیابان 
کنارگذراتوبان خرازى ، خیابان آتشگاه ، پالك - 75، 
ســاختمان امین ، طبقه چهارم ، واحد 7 کدپســتى 
8186699770 انتقــال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1127304)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا اندیش سازه ســهامى خاص به شماره 
ثبت 18853 و شناســه ملى 10260397518 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا کربالییان به شماره 
ملى 5499375984 به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره آقاى حسین اسرافیلى بیشه به شماره 
ملى 1288898924 به ســمت رئیس هیات مدیره 
آقاى مجید فهیم پور به شماره ملى 1288070799 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با دو امضاء از ســه امضاء اعضا هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1127663)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى برج نیلگون فریدن شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64250 و شناسه ملى 
10861209454 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نرگس 
شهریسوند به کدملى 4172730183 به سمت رئیس 
هیات مدیره و اکرم شهریسوند به کدملى 4172118054 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حمزه نظرى به کدملى 
1159569657 به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل متفقا با رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1127660)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى برج نیلگون فریدن شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 64250 و شناســه ملى 
10861209454 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نرگس 
شهریسوند به شماره ملى 4172730183 و حمزه نظرى به 
شماره ملى 1159569657 و اکرم شهریسوند به شماره 
ملى 4172118054 به ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند مصطفى عیدى به شماره 
ملى 1159948682 به سمت بازرس اصلى و امیر اکبرى به 
شماره ملى 1159884196 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1127662)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى پزشکى شفا تجهیز آفرین 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 57599 و 
شناســه ملى 14006460163 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1400/01/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - اسداله شــکل آبادى به کدملى 
6609787311 بســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، شهاب کهکشــان به کدملى 
1270093428 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و محمد زراعتى شــمس آبــادى به کدملى 
1281049190 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور و همچنین 
کلیه اوراق عادى و ادارى شــرکت با امضاء 
مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر است. - فهیمه هراتیان به 
کدملــى 1292469323 و على على خاصى 
حبیب آبــادى به کدملــى 6600040181 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1127681)

روى موج کووید- 19

افزایش اخیر موارد ابتال به ویروس کرونا در هند، این کشور را 
در هرج و مرج و وحشت قرار داده است. در حالى که بسیارى 
براى زنده ماندن از موج دوم ویروس کرونا در تالش هستند، 
بیمارستان ها و مراکز درمانى این کشور تقریباً منابع الزم را 
براى نگهدارى از بیماران مبتال به موارد شدید کووید-19 به 

پایان رسانده اند.
در این دوران چالش برانگیــز که به جهش دوگانه ویروس 
کرونا و دیگر انواع نگرانــى (VOCs ترکیبات آلى فرار) 
نسبت داده شــده است، گفته مى شود نســخه جدیدى از 
کووید-19 در مناطقى از بنگال غربى، ماهاراشترا و دهلى 
ردیابى شده است که سه جهش پیدا کرده است و کارشناسان 
معتقدند افزایش تعداد موارد ابتال به دلیل تغییرات جدید در 

حال تکاملى است که در این گونه جدید ایجاد شده است.
در حال حاضر، چهــار نوع جدید کووید در سراســر جهان 

شناسایى شده است.
اولین ویروس جهش یافته که به آن نوع انگلیســى کرونا 
نیز گفته مى شــود، در جنوب شــرقى انگلیس یافت شد. 
کارشناسان معتقدند قدرت سرایت ویروس انگلیسى کرونا 
40 تا 70 درصد بیشتر از سایر انواع بوده و این جهش خطر 

مرگ را تا 60 درصد افزایش مى دهد.
جهش دیگرى از ویروس کرونا نیز در برزیل کشف شد که 
اعتقاد بر این بود که مسرى تر و خطرناك تر از جهش قبلى 
اســت. جهش آفریقایى ویروس کرونا نیز دست کم در 20 

کشور از جمله انگلیس مشاهده شد.
گونه هندى ویروس کرونا که دو جهش یافته اســت براى 
اولین بار در اواخر مارس شناســایى شــد و همچنان موج 
دوم ویروس کرونــا را در هند هدایت مى کنــد. این گونه 

هندى باعث ســرایت پذیرى بیشــتر و توانایى دور زدن 
آنتى بادى ها را نیز دارد.

برخالف موج اول ویروس کرونا، موج دوم توسط کوکتلى از 
جهش هاى ویروس کرونا انجام مى شود که نه تنها آسیب 
پذیرترین افراد را تحت تأثیر قرار مى دهد، بلکه آسیب هایى 

را به افراد جوانتر نیز وارد مى کند.
در این ویروس جهش دوگانه صورت گرفته است. این ویژگى 

ورود کووید-19 به بدن و ابتال به عفونت را آسان  تر مى  کند و 
گفته مى  شود توانایى دور زدن آنتى  بادى هایى را که سیستم 
ایمنى یا واکســن در بدن ســاخته  اند دارد؛ به همین دلیل 

مى  تواند در بدن با سرعت بیشترى پخش شود.
حتى گفته مى  شــود خطر اینکه این ویروس جهش  یافته 
بتواند افرادى را که پیش  تر به کرونا مبتال شده  یا در برابر این 
ویروس واکسینه شده  اند، دوباره مبتال کند، از جهش  هاى 

دیگر بیشتر است. جهش  هاى نوع هندى براى پژوهشگران 
ناشناخته نیستند. این جهش ها پیش از این هم در نوع جهش 
 یافته افریقاى جنوبى و در نوع برزیلى دیده شــده بودند. در 
برخى موارد وجود این جهش  ها حتى در نوع انگلیسى هم به 
اثبات رسیده است. در حالى که هنوز چالش هاى نوع ویروس 
کرونا با جهش دوگانه فروکش نکرده اند، نسل جدید دیگرى 
از کووید-19 در بنگال غربى ردیابى شده است. بر اساس نظر 

متخصصان، نسبت آلودگى به این گونه جدید به طور قابل 
توجهى در بنگال غربى در حال رشد است.

این گونه از ویروس کرونا که ســه جهش پیدا کرده است، 
ترکیبى از سه سویه مختلف کووید-19 است. این گونه توسط 
مجموعه اى متمایزى از واریان هاى ژنتیکى شناسایى شده و 
از آن به عنوان گونه اى یاد مى شود که از سیستم ایمنى بدن 
به خوبى فرار مى کند؛ به این معنى که این نوع توانایى فرار 
از آنتى بادى هاى تولید شده توسط افرادى که قبال به کرونا 

مبتال شده اند را دارد. 
این احتمال نیز مطرح اســت که گونه ســه جهشى کرونا 
مقاومت بیشترى در برابر واکسن هاى موجود داشته باشد؛ 

هر چند این موضوع نیازمند آزمایش هاى بیشتر است.
خطرات عفونت ناشــى از جهش سه گانه ویروس کرونا در 
هند هنوز یافت نشده اســت با این حال با توجه به افزایش 
موارد آلودگى بــه ویروس کرونا، جهش هــا فقط قویتر و 
کشــنده تر مى شــوند. در حال حاضر بنا بر گزارش ها نوع 
سه  جهشــى کرونا در رده «توجه  برانگیز» قرار دارد نه رده 

«نگرانى  برانگیز».
محققان معتقدند با توجه به اینکه این گونه جدید شــامل 
 E484K مجموعــه اى از واریان هاى ژنتیکــى از جمله
اســت، مى تواند از واکنش  هاى ایمنى فرار کند و در برابر 
آنتى بادى ها مقاوم است، اما قبل از رسیدن به یک نتیجه 

خاص ، تحقیقات بیشترى باید انجام شود.
 «وینود ســکاریا» یک محقق در موسســه ژن شناسى و 
زیست شناسى یکپارچه شــوراى پژوهش علمى و صنعتى 
مى گوید که براى سنجش اثر واکسن ها روى این نوع کرونا، 

به داده هاى تجربى بیشترى نیاز  است.

یافته هاى جدید در مورد جهش سه گانه کرونا در هند
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گل کلم یک غذاى سرشــار از مواد مغذى اســت؛ به 
طوریکه حاوى انواع ویتامین هــا، مواد معدنى و آنتى 
اکسیدان است که براى سالمتى مفید بوده و بدن را از 

بیمارى محافظت مى کند.
1. تقویت توانایى هاى ذهنى

گل کلم حاوى درصد باالیى کولین است که در بهبود 
کیفیت خواب، افزایش مهارت ها و توانایى هاى آموزشى 
و نیز تقویت حافظه نقش دارد. کولین موجود در گل کلم 

انتقال سیگنال هاى عصبى را بهبود مى بخشد.
2. فواید گل کلم براى رژیم غذایى

گل کلم حاوى خواص زیادى اســت کــه آن را براى 
کاهش وزن مفید مى کند؛ زیرا کالرى کمى دارد و یک 
فنجان گل کلم فقط 25 کالرى دارد. همچنین منبعى 
غنى از فیبر است که به تنظیم فرآیند هضم و احساس 
سیرى کمک مى کند و همچنین حاوى مقادیر زیادى 

آب مفید براى کاهش وزن است.
3. حفاظت از قلب و عروق

گل کلم سرشار از آنتى اکســیدان هاى قدرتمند است 
که به جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى عروقى کمک و 
همچنین از بدن در برابر سکته مغزى محافظت مى کند. 
مطالعات علمى نشــان داده است که خوردن گل کلم 
به طور منظم به کاهش میــزان بیمارى هاى قلبى و 
بیمارى هاى مرتبط با رگ ها کمک مى کند و همچنین 

باعث تنظیم نسبت کلسترول در خون مى شود.
4. محافظت در برابر سرطان

گل کلم به محافظت در برابر بیمارى هاى ســرطانى 
کمک مى کند؛ زیرا حاوى درصد باالیى آنتى اکسیدان 
و "ایندول-3-کاربینول" اســت کــه داراى یک اثر 
ضد استروژن محافظتى است و مانع رشد سلول هاى 
سرطانى مى شــود که این به نوبه خود بدن را از ابتال 
به سرطان ریه، پســتان، دهانه رحم و مثانه محافظت 

مى کند.
5. فواید گل کلم براى زنان باردار

گل کلم یک ماده غذایى مفید براى خانم ها در دوران 

باردارى است؛ زیرا سرشار از ویتامین هاى مهم و مورد 
نیاز براى این دوره از جمله ویتامین C، ویتامین A و 
ویتامین B است که این ویتامین ها به رشد سلول هاى 
جنین و رشد سیســتم عصبى کمک و ایمنى مادر را 

تقویت مى کنند.
6. تقویت استخوان ها

کمبود ویتامیــن K یکــى از دالیــل بیمارى هاى 
استخوانى است. گل کلم سرشار از ویتامین K است که 
از قرار گرفتن در معرض پوکى استخوان محافظت و از 
 K احتمال شکستگى جلوگیرى مى کند؛ زیرا ویتامین
موجود در گل کلم باعث افزایش جذب کلسیم و کاهش 

دفع آن از طریق ادرار مى شود.
7. محافظت از دستگاه گوارش

گل کلم سرشار از فیبر غذایى و آب است که از دستگاه 
گوارش در برابر برخى مشــکالت از جمله یبوســت، 
التهاب روده، قرار گرفتن در معرض سرطان معده و روده 

بزرگ محافظت و روند هضم غذا را تسهیل مى کند.

همه ما این تجربه را داشــته ایم. تصمیم مى گیریم 
غذایى با سیب زمینى درست کنیم. سراغ ظرف سیب 
زمینى ها مى رویم که ناگهان با چند جوانه کوچک روى 
سیب زمینى ها مواجه مى شویم. اما وقتى سر و کله این 
جوانه هاى ناخوانده روى سیب زمینى ها پیدا مى شود 

چه اتفاقى مى افتد؟ آیا خوردن آن ها ضرر دارد؟
در مورد سیب زمینى هاى جوانه زده باید همان اصولى 
را رعایت کرد که درباره هر مــاده غذایى دیگرى که 
شروع به کهنه شدن کرده وجود دارد. اگر شک دارید 
دورش بیاندازید. کارشناسان مى گویند بهتر است سیب 
زمینى هاى جوانه زده را دور انداخت. چون وجود این 
جوانه ها نشان مى دهد مقدار سموم مضر در آن سیب 
زمینى باالتر از چیزى اســت که در یک سیب زمینى 

تازه وجود دارد.
همه سیب زمینى ها حاوى دو سم طبیعى به نام هاى 

سوالنین و کاکونین هستند. میزان این سموم در 
ســیب زمینى به مرور طى فرآیندى طبیعى 
افزایش مى یابد، به خصوص اگر سیب زمینى 
در معرض نور قرار گیرد. ممکن است متوجه 

این نکته هم شده باشید که سیب زمینى هاى 
کهنه رفته رفته به رنگ سبز درمى آیند. علتش 
آن است که نور مى تواند کلروفیل سیب زمینى 
را افزایش دهد، ماده اى که عامل رنگ ســبز 
گیاهان است. اگر ســیب زمینى هایتان سبز 
شده اند، کلروفیل خطرناك نیست اما نشان 

مى دهد سموم درون شان هم 
بیشتر شده است.

این سم ها بر روى پوســت و جوانه هاى سیب زمینى 
وجود دارند و گوشــت زرد رنگ ســیب زمینى مقدار 

کمترى از آن ها را در خود دارد.
گرچه براى دیدن آثار منفى این ســم ها باید مقادیر 
زیادى ســیب زمینى خورده باشــید، اما این ســموم 
مى توانند باعث استفراغ، اسهال، شکم درد، سردرد و 
تب شوند. عوارض مصرف این سموم معموًال خفیف 

است اما مى تواند در برخى افراد شدیدتر باشد.
کندن پوست سیب زمینى پیش از پخت آن مى تواند 
به کاهش چشمگیر میزان سمومى که در معرض شان 
قرار خواهیــد گرفت، کمک کند. جوانه هاى ســیب 

جدا کردن هستند. جدا زمینى به راحتى قابل 

کردن جوانه ها، لکه ها و قسمت هاى نرم یا تغییر رنگ 
داده پوست سیب زمینى مى تواند خطر مصرف سموم 
ذکر شده را کاهش دهد اما ممکن است شما را به کلى 

از آن ها خالص نکند.
اما بهترین راه براى اینکه بتوانید سیب زمینى هایتان 
را با خیال راحت مصرف کنید و از خوردن آن ها کامل 
لذت ببرید این است که از همان ابتدا جلوى جوانه زدن 
آن ها و سبز شدن شان را بگیرید. قرارگیرى در معرض 
نور مستقیم خورشید، احتمال جوانه زدن سیب زمینى 

را بیشتر مى کند.
سیب زمینى هاى خود را در جاى خشک و خنکى مثل 
کابینت نگه دارید. ســیب زمینى و پیاز را هم کنار هم 
نگه ندارید چون از پیاز گازهایى متصاعد مى شود که 
مى توانند بــه فرآیند جوانه زدن ســرعت 
بخشند. عالوه بر این، از خرید 
زیــاد ســیب زمینى 
خــوددارى کنید. 
اگر تنها به اندازه 
نیازتان خرید 
کنید مى توانید 
از سالمت خود 
بیشتر مطمئن باشید. 
اگر مجبور شدید سیب 
زمینى زیــادى بخرید 
آن ها را در یک کیسه 
نخى نگه دارید که هوا 

از آن رد شود.

جوانه ها نشان مى دهد مقدار سموم مضر در آن سیب 
زمینى باالتر از چیزى اســت که در یک سیب زمینى 

تازه وجود دارد.
همه سیب زمینى ها حاوى دو سم طبیعى به نام هاى 

سوالنین و کاکونین هستند. میزان این سموم در 
ســیب زمینى به مرور طى فرآیندى طبیعى 
افزایش مىیابد، به خصوص اگر سیب زمینى

در معرض نور قرار گیرد. ممکن است متوجه 
این نکته هم شده باشید که سیب زمینى هاى 

کهنه رفته رفته به رنگ سبز درمى آیند. علتش 
آن است که نور مى تواند کلروفیل سیب زمینى 
را افزایش دهد، ماده اى که عامل رنگ ســبز 
گیاهان است. اگر ســیب زمینى هایتان سبز 
شده اند، کلروفیل خطرناك نیست اما نشان 

درون شان هم مى دهد سموم
بیشتر شده است.

کابینت نگه دارید. ســیب زمینى و پیاز را هم کنار همجداکردن هستند. جدا زمینى به راحتى قابل 
نگه ندارید چون از پیاز گازهایى متصاعد مى شود که
مى توانند بــه فرآیند جوانه زدن ســرعت
بخشند. عالوه بر این، از خرید
زیــاد ســیب زمینى
خــوددارى کنید.
اگر تنها به اندازه
نیازتان خرید
کنید مى توانید
از سالمت خود
بیشتر مطمئن باشید.
اگر مجبور شدید سیب
زمینى زیــادى بخرید
آن ها را در یک کیسه
نخى نگه دارید که هوا

از آن رد شود.

7 خاصیت
 گل کلم که فکرش 

را نمى کنید!

آیا خوردن سیب زمینى
 جوانه زده مضر است؟

یک عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى لرستان اظهار کرد: گوشت گوسفند با  داشتن آهن، 
کلسیم، پروتئین و سلنیوم داراى مواد مغذى مورد نیاز براى بدن است.

علیرضا چگنى اظهار کرد: از مهم ترین مزایاى گوشت گوسفند مى توان به جلوگیرى از سرطان، کم خونى، کاهش 
وزن و درمان افسردگى اشاره کرد.

وى با اشاره به اینکه گوشت گوسفند بسیارى از مواد مورد نیاز بدن را تامین مى کند، عنوان کرد: عامل  مهمى که 
باعث شده تا گوشت گوسفند طرفداران زیادى داشته باشد، پیشگیرى از سرطان است.

چگنى با اشاره به اینکه وجود منابعى مانند آهن، کولین  و ســلنیوم از بروز حمالتى که به سرطان منجر مى شود 
جلوگیرى مى کند، عنوان کرد: همچنین گوشت گوسفند داراى اسید لینولئیک است  که از التهاب هاى سرطان و 

تومورهاى بدخیم جلوگیرى به عمل مى آورد.
این عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى لرستان با اشاره به تأثیر و فواید گوشت گوسفند در 
کاهش وزن، ادامه داد: وجود پروتئین باال و چربى کم در گوشت گوسفند باعث مى شود مصرف این گوشت  جلوى 

افزایش وزن را بگیرد و سبب کنترل وزن شود.
 B  وى افزود: همچنین گوشت گوسفند راه حل خوبى براى باال بردن سوخت و ساز  بدن است و با داشتن ویتامین

 کمک مى کند تا کالرى ها و چربى هاى بدن راحت تر سوزانده شوند.
چگنى با اشاره به اینکه یکى دیگر از فواید گوشت گوسفند تازه   این است که به میزان زیادى از کم خونى جلوگیرى 
مى کند، افزود: کم خونى هنگامى پدیدار مى شــود که بدن با کمبود گلبول هاى قرمز مواجه شود، گوشت قرمز به 

سبب وجود آهن کمبودهاى گلبول قرمز را جبران  مى کند.
این عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى لرستان ادامه داد: وجود آهنى که در گوشت قرمز 
است مشــکالت کم خونى بدن را جبران مى کند و این موضوع باعث مى شــود تا یکى  از فواید گوشت گوسفند 

جلوگیرى از نقص هاى مادرزادى باشد.
وى تأکید کرد: گوشت گوسفند باعث مى شود تا نوزادان و زنان باردار  دچار کم خونى نشوند.

 چگنى با بیان اینکه از دیگر فواید گوشت گوسفند مى توان به داشتن کلسیم اشاره کرد، افزود: کلسیم موجود در این 
گوشت براى بدن بسیار مفید است و  از طریق مصرف گوشت گوسفند سالمت استخوان هاى بدن تضمین خواهد 

شد و استخوان ها به خوبى تقویت مى شوند.  
این عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى لرســتان، تأکید کرد: با خوردن گوشت گوسفند 

ناهنجارى ها و اختالالت استخوانى به خوبى درمان مى شوند.ناهنجارى ها و اختالالت استخوانى به خوبى درمان مى شوند.

فواید مصرف گوشت گوسفندى 

ت
که فکرش 

نید!

حمله قلبى یکى از دردناکترین بیمارى هایى است که مى تواند در برخى موارد جان 
فرد را نیز به مخاطره بیاندازد. حمله قلبى زمانــى بروز مى کند که یکى از رگ هاى 

خون رسان به قلب (رگ هاى کرونرى) به وسیله پالك هاى چربى و کلسترول 
گرفته شود.

یکى از تصورات اشتباه درباره حمله قلبى این است که این بیمارى هیچ 
عالئمى ندارد. این در حالى اســت که پیش از بروز حمله قلبى در فرد، 
عالئمى بروز مى کند و در صورتى که فرد نسبت به آن هوشیار باشد 

مى تواند خطر مرگ را به میزان قابل توجهى کاهش دهد.
دانشمندان دانشگاه کارولیناى جنوبى آمریکا مى گویند یکى از عالئم 
رایج سکته قلبى خمیازه کشیدن است. اگر فرد به طور مستمر اقدام به 
خمیازه کشیدن بى دلیل کند بدون آنکه عالئم خواب آلودگى را داشته 
باشد، این امر مى تواند یکى از عالئم مهم پیش از بروز سکته قلبى باشد.

البته موارد زیادى مى تواند باعث بروز خمیازه در فرد شــود که مهم ترین 
آن ها شامل کمبود خواب، بى خوابى در طول شب، ابتال به اختالل وقفه 

خواب (آپنه خواب)، نارکولپسى و استفاده از دارو هایى است که 
داراى عوارض خواب آور هستند، مى شود.

بیمارى هاى وخیــم دیگرى مانند 
خونریزى داخلى، تومور مغزى، 

ام اس و ســکته مغــزى 
مــى تواند باعــث بروز 

خمیازه هاى زیاد و بى 

دلیل در فرد باشد. با این حال، على رغم تحقیقات گسترده دانشمندان براى پى بردن 
به دلیل اصلى بروز خمیازه در انسان، هنوز هیچ دلیل علمى 
براى این موضوع یافت نشــده است. برخى معتقدند 
خمیازه کشــیدن باعث تقویت اکسیژن رسانى در 

خون و کاهش دماى مغز مى شود.
متخصصان قلب تاکید دارند کسانى که در حین 
ورزش کردن به ویژه در روز هاى گرم سال اقدام 
به خمیازه کشیدن مى کنند در خطر حمله قلبى 
قرار دارند. خمیازه در این افراد نشــان دهنده بروز 

یک مشکل در قلب است.
یک تحقیق که در آمریکا انجام شــده اســت نشــان 
مى دهــد خمیازه کشــیدن و مکانیســم تنظیم درجه 
حرارت بدن ارتباط مستقیمى با هم دارند. زمانى که سایر 
ســازوکار ها براى خنک کردن بدن دچار مشــکل شود، 
مغز دســتور خمیازه کشــیدن را صادر مى کند. انســداد 
رگ هاى کرونرى باعث مى شــود قلب تالش بیشترى 
براى خونرســانى انجام دهد و این فشار 
بیشــتر باعث تولید گرما مى شود. به 
همین دلیل هم کسانى که دچار حمله 
قلبى شده اند عرق مى کنند و دماى 

بدنشان باال مى رود.

خمیازه هایى که زنگ خطر هستند

نوشــیدن آب به مقدار مناســب داراى فواید 
زیادى براى سالمتى اســت و بسیارى آن را 
اکسیر زندگى لقب داده اند. آب تقریبا 70 درصد 
از بدن انسان را تشــکیل مى دهد و روى تک 
تک ســلول ها تاثیر مى گذارد تا آب مورد نیاز 
بدن تامین شود، از بدن سم زدایى و دماى بدن 
حفظ شود که این اقدامات به نوبه خود به زندگى 

سالم کمک مى کند.
یکپارچگــى ســاختار ســلول: بــراى حفظ 
یکپارچگى ســلول هایى مانند مو، پوســت و 
ناخن مصــرف آب ضرورى اســت و تا حدى 
به تولید کالژن که خاصیت ضــد پیرى دارد 

کمک مى کند.
حفظ دماى بدن: حفظ تعادل مایعات براى حفظ دماى بدن عامل کلیدى است. براى اینکه آنزیم ها به درستى کار 
کنند، مهم است که دماى بدن حفظ شود. در غیر این صورت بیشتر عملکردهاى بدن ممکن است متوقف بماند. 
چربى سوزى: نتایج تعدادى از مطالعات حاکى از آن است مصرف آب با کاهش چربى بدن مرتبط است زیرا مصرف 

آب آشامیدنى به کاهش وزن کمک مى کند.
حفظ رطوبت بدن: تشنگى آخرین نشانه کمبود آب است بنابراین کامال ضرورى است که فرد به مقدار کافى آب 

بنوشد. کمبود آب بدن باعث افت سطح انرژى و ضعیف شدن سیستم ایمنى مى شود.
کمک به هضم غذا و حفظ سالمت دهان: یکى از رایج ترین سواالتى که پرسیده مى شود این است که چه زمانى 
براى نوشیدن آب مناسب است؟ قبل از غذا؟ بعد از غذا؟ در حین غذا؟ نوشیدن آب در تمام این سه مرحله به هضم 
بهتر غذا کمک مى کند. این ماده تولید بزاق که حاوى الکترولیتها، مخاط و آنزیم است را تسهیل کرده که به هضم 
غذا کمک مى کند و باعث حفظ سالمت دهان مى شود. هضم غذا از دهان شروع مى شود و با افزایش سن تولید بزاق 

نیز کاهش مى یابد. اگر احساس مى کنید دهان شما خشک است، میزان مصرف آب را افزایش دهید.
کمک به سم زدایى: مهمترین عملکرد آب سم زدایى است که به نوبه خود به سیستم ایمنى بدن کمک مى کند. 
در طول روز سموم بسیارى چه از طریق محیط زیست و چه از طریق مواد غذایى در بدن جمع میشوند. سم زدایى 
از طریق ادرار، مدفوع و عرق اتفاق مى افتد همچنین تعریق به حفظ دماى بدن کمک مى کند. نوشیدن آب ناکافى 

ممکن است به یبوست و سنگ کلیه منجر شود.

آب چه فوایدى براى سالمتى دارد؟

یک پزشک با اشاره به قدرت سرایت باالى کروناى 
انگلیســى گفت: این امر مى طلبد که افراد با دقت 
بیشترى پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت کرده 
و اگر بیمار شــده و یا فرد بیمــارى در خانه دارند، 
حتما نکات مربوط به قرنطینه را با جدیت بیشترى 

رعایت کنند.
دکتر بهزاد مهدویان در خصوص مدت زمان ناقل 
بودن بیماران کرونایى اظهار کرد: این مدت بسته 
به وضعیت جسمانى افراد و میزان درگیرى ریوى 
آنها بین حداقل دو تا سه هفته بعد از شروع عالئم  

ادامه دارد.
مهدویان تصریح کــرد: در افرادى کــه بیمارى 
خاص و صعب العالج داشته و دچار درگیرى ریوى 
شده اند، مدت انتقال بیمارى تا سه هفته هم هست 

و این مدت در سایر بیماران حداقل دو هفته است.
وى خاطرنشــان کرد: این مدت قرنطینه دو تا سه 
هفته اى حداقلى اســت و اگر افــراد بتوانند مدت 
بیشــترى در قرنطینه بمانند قطعًا اطمینان خاطر 

بیشترى از عدم انتقال ویروس حاصل مى شود.
وى یادآور شد: توصیه مى شود افراد داراى بیمارى 
خاص و صعب العالج و بیمارانى که درگیرى ریوى 
پیدا کرده اند، در صورت امــکان و براى اطمینان 
بیشــتر مدت قرنطینه خود را به چهار هفته و سایر 

بیماران به سه هفته افزایش دهند.
مهدویان اظهار کرد: افرادى هم که معذوریت شغلى 
دارند و یا به هردلیل نمى توانند بیش از زمان حداقلى 
دو تا ســه هفته در قرنطینه بمانند مى توانند تست 

کرونا داده و با خیال راحت قرنطینه را ترك کنند.
وى با تاکید بر لزوم گذراندن کامل دوران قرنطینه، 
خاطرنشان کرد: روند بیمارى کرونا داراى نوسان 
است و این امکان هست که افراد چند روز بدحال 
بوده و دو تا ســه روز بهبود یافتــه و دوباره بدحال 
شوند، بنابراین توصیه مى شود افراد به هیچ عنوان 
در مدت دو تا ســه هفته قرنطینه، حتى در صورت 

بهبودى عالئم، قرنطینه را ترك نکنند.
مهدویان تصریــح کرد: افــراد در این مدت حتى 
اگر بهبود یافته و عالئمى نداشــته باشــند بازهم 
ناقل هستند و مى توانند افراد دیگر را درگیر کنند، 
بنابراین باید حداقل دو تا سه هفته بصورت کامل 

در قرنطینه بمانند.

بیماران کرونایى تا چند 
روز ناقل هستند؟

یافته هاى علمى جدید نشــان مى دهد که ارتباط 
معنادارى بین فشــار خون باال و تصلب شــرایین 

وجود دارد.
تصلب شرایین، کاهش کشــش طبیعى عروق یا 
رگ ها تا حدى است که این رگ ها ضخیم و متشنج 
شده و از جریان خون جلوگیرى مى کنند. فشار خون 
نیز وضعیتى اســت که در آن نیرو و فشار خون بر 

دیواره عروق براى مدت طوالنى زیاد است.
عالئم تصلب شرایین مرتبط با قلب:

1. بى نظمى در ضربان قلب یا آریتمى
2. درد در قسمت فوقانى بدن مانند: بازو، شانه ها و 

سینه که به آنژین معروف است.
3. تنگى نفس

عالئم تصلب شرایین مرتبط با مغز:
1. بى حسى یا ضعف در دست ها یا پاها

2. مشــکل در صحبت کردن یا درك شــخص 
صحبت کننده

3. افتادگى عضالت صورت
4. فلجى

5. سردرد شدید
عالئم مرتبط با تصلب شــرایین در 

بازو ها، پا ها و لگن:
1. فشار خون باال
2. نارسایى کلیه

ارتباط بین تصلب 
شرایین و فشار خون باال

طره بیاندازد. حمله قلبى زمانــى بروز مى کند که یکى از رگ هاى 
ب (رگ هاى کرونرى) به وسیله پالك هاى چربى و کلسترول 

شتباه درباره حمله قلبى این است که این بیمارى هیچ
ن در حالى اســت که پیش از بروز حمله قلبى در فرد، 
 کند و در صورتى که فرد نسبت به آنهوشیار باشد

گ را به میزان قابل توجهى کاهش دهد.
گاه کارولیناى جنوبى آمریکا مى گویند یکى از عالئم 
اقدام به خمیازه کشیدن است. اگر فرد به طور مستمر

ى دلیل کند بدون آنکه عالئم خواب آلودگى را داشته 
 تواند یکى از عالئم مهم پیش از بروز سکته قلبى باشد.
خمیازه در فرد شــودکه مهم ترین  مىتواند باعث بروز

د خواب، بى خوابى در طول شب، ابتال به اختالل وقفه
)، نارکولپسى و استفاده از دارو هایى است که 

اب آور هستند، مىشود.
ــم دیگرى مانند 

تومور مغزى، 
ه مغــزى 

ث بروز 
 و بى 

به دلیل اصلى بروز خمیازه در انسان،
براى این موضوع یافت نشــده
خمیازه کشــیدن باعث تقوی
خون و کاهش دماى مغز مى
متخصصان قلب تاکید دار
ورزش کردن به ویژه در رو
به خمیازه کشیدن مى کنن
قرار دارند. خمیازه در این افر

یکمشکل در قلب است.
یک تحقیق که در آمریکا انجام ش
مى دهــد خمیازه کشــیدن و مک
هم حرارت بدن ارتباط مستقیمى با
ســازوکار ها براى خنک کردن بدن
مغز دســتور خمیازه کشــیدن را ص
رگهاى کرونرى باعث مى شــو
براى خونرســانى
بیشــتر باعث تو
همین دلیل هم
قلبى شده اند
بدنشان باال م



فراخوان مناقصه عمومى خرید یک مرحله اى
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى خرید قیر 70- 60 و قیر PG به 
شماره 99/2/325 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه خرید تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 16 مورخ 1400/02/06 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:

از ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 1400/02/06 لغایت ساعت 16 روز شنبه 1400/02/11
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز سه شنبه 1400/02/21

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1400/02/21
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/22

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه 
ضمانتنامه:

آدرس: اصفهان، کوى زمانى، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان و تلفن 03136288085

نوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى عملیات تکمیل سقف دوم فاز 
A 3 ساختمان حوزه علمیه جامعه المهدى اصفهان به شماره 99/2/330 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه خرید تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 16 

مورخ 1400/02/06 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:

از ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 1400/02/06 لغایت ساعت 16 روز شنبه 1400/02/11
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز سه شنبه 1400/02/21

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1400/02/21
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1400/02/22

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه:
آدرس: اصفهان، کوى زمانى، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان و تلفن 03136288085

نوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

آگهى مناقصه
شــهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 99/3032 مورخ 99/11/13 شوراى محترم اسالمى شهر، 
اجراى عملیات تهیه تجهیزات و لوازم سالن هاى پردیس سینمایى امید نجف آباد در مجموعه فرهنگى خارون منطقه 
دو شهردارى را با مجموعه برآورد اولیه به مبلغ 30/000/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت، حسب مدارك 
موجود در مدارك مناقصه، از محل اعتبارات عمرانى شهردارى و بر اساس جدول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل یا حقیقى و رزمه کارى مرتبط و تجهیزات 

متناسب با این موضوع را دارا باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزمه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/02/19 به امور قراردادهاى 

شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 

مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار مى باشد. 

نوبت دوم

م.الف:1125807 محمد مغزى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: واحد 
نجف آباد در سال تحصیلى جدید پذیراى داوطلبان ادامه 

تحصیل در 70 رشته تحصیلى در مقطع دکترى تخصصى 
خواهد بود.

امیررضا نقش افزود: دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف 
آباد بعنوان یکى از پرافتخارترین دانشــگاه هاى کشور در 
عرصه هاى ملــى و بین المللى در ســال تحصیلى جدید 
پذیراى دانشجویان مقطع دکترى در 70 رشته تحصیلى به 
دو شیوه با آزمون از طریق آزمون سازمان سنجش کشور و 

بدون آزمون ویژه استعدادهاى درخشان خواهد بود 
وى درپایان به شــرایط پذیرش بــدون آزمون دکترى 
تخصصى ویژه استعداد هاى درخشان اشاره نمود و افزود: 
کسب معدل 17/5 به باال در مقطع ارشد، فارغ التحصیلى 
از مقطع کارشناسى ارشــد در کمتر از 5 سال گذشته در 
رشته متجانس با رشته انتخابى مقطع دکترى و نمره پایان 
نامه حداقل 17 (خوب) را از شرایط پذیرش استعدادهاى 

درخشان عنوان نمود.
پذیرش دانشــجوى باآزمون از طریق آزمون سراســرى 
و بــدون آزمون ویژه اســتعدادهاى درخشــان در مقطع 
دکترى تخصصى دانشگاه آزاد اســالمى از 31 فروردین 
از طریق ســایت مرکز ســنجش و پذیرش دانشــگاه به 
آدرس azmoon.org آغاز شده و تا 8 اردیبهشت ماه

 ادامه دارد.

پذیرش دانشجو در 70 رشته 
دکتراى تخصصى دانشگاه نجف آباد

مخابرات منطقه اصفهان موفق به کسب رتبه دوم کشــورى در ارزیابى معاونت امور 
مشتریان شد.

طبق گزارش معاونت امور مشتریان شرکت مخابرات ایران و بر مبناى ارزیابى معاونت 
هاى ستادى از عملکرد مناطق مخابراتى در  سال 1399، مخابرات اصفهان توانست با 
کسب امتیاز 97/13، رتبه دوم معاونت امور مشتریان را در بین استان هاى کشور کسب 
کند. این موفقیت در سایه  ارائه خدمات و سرویس هاى بهینه و نیل به اهداف و چشم 

اندازهاى تعیین شده از طرف شرکت مخابرات ایران به دست آمده است.
گفتنى اســت رضایتمندى مشــتریان از خدمات و ســرویس هاى ارائه شده یکى از 
شــاخصه هاى مهم در اهداف تعیین شده از سمت شــرکت مخابرات ایران بوده و در 
مخابرات منطقه اصفهان نیز پایش مســتمر رضایتمندى مشتریان به صورت ماهانه ، 
دوره اى و سالیانه در راســتاى بهبود کیفیت خدمات و ســرویس ها در واحد تحلیل و 

سنجش مشتریان  صورت مى پذیرد.

معاون عملیات شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفت 
ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: آزمایشگاه کنترل کیفیت 
این منطقه به عنوان یکى از مجهزترین آزمایشگاه هاى 
کنترل کیفیت مواد نفتى در کشــور طى ســال گذشته 
روزانه بطور متوســط 20 آزمایش مختلــف انجام داده 
که طى آن بیش از 16 میلیارد و 80 میلیون ریال صرفه 

جویى شده است.
حشــمت ا... امیرى ادامه داد: طى سال گذشته بیش از 
6700 آزمایش بر روى مواد نفتى دریافتى، ارســالى و 
روغن هاى صنعتى انجام شد که از این تعداد بیشترین 

آزمایش مربوط به بنزین و نفت گاز مى باشد.
امیرى افزود: این آزمایشگاه به صورت 24 ساعته وظیفه 
نظارت بر کیفیت و گرفتن تالقى فرآورده هاى دریافتى 
و ارسالى خطوط 16، 18، 20، 24 و 32 اینچ از قبیل نفت 
خام، انواع فرآورده هاى نفتى شامل بنزین موتور، سوپر 

و یورو 4، نفت ســفید، نفت گاز، ATK، نفتا و غیره را 
بر روى خطوط و مخازن بر عهــده دارد و خدمات آن از 
لحاظ صرفه جویى در زمان و هزینــه ها ،کیفیت مواد 
ارسالى و دریافتى بســیار حائز اهمیت است، در ضمن 
این آزمایشگاه با هماهنگى واحدهاى کنترل و عملیات 
وظیفه استحصال فرآورده هاى آلوده را نیز بر عهده دارد.
وى خاطر نشــان کرد: عالوه بر این پیش از خریدارى 
روغن هاى مــورد نیاز جهــت اســتفاده در پمپ ها، 
توربین ها و ماشین آالت مناطق 12 گانه این روغن ها 
طى 16 تست مختلف مورد ارزیابى کیفى قرار گرفته و 
پس از مطابقت با پارامترهاى اعالم شــده توسط تولید 
کننده و شــرایط استاندارد دســتگاه ها مجوز خرید آن 
صادر مى شــود. همچنیــن بصورت منظم و ســاالنه 
روغن هاى استفاده شده در دســتگاه ها نمونه گیرى و 

آزمایش مى شوند.

معاون عملیات بیان داشــت: آزمایــش هاى مختلف: 
«پایدارى اکسیداسیون، ویسکوزیته در دو دماى مختلف، 
مقدار آب، اسیدیته، خاکستر، نقطه اشتعال، کف، نقطه 
ریزش، خوردگــى مس، زنگ زدگى روغن، شــاخص 
گرانروى و غیره » توسط دستگاه هاى پیشرفته، با دقت 

و زمان اندك در این آزمایشگاه انجام مى پذیرد.
گفتنى اســت که این آزمایشگاه نخســتین آزمایشگاه 
کنترل کیفیت شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفت 
ایران مى باشد که آبان ماه سال 1389 با هدف بررسى، 
کنترل و حفظ کیفیت مواد نفتى هنگام تحویل و انتقال، 
تدوین روش هاى مناسب پیشــگیرى از آلودگى مواد 
نفتى، تطبیق روش هاى اجرایى با استانداردهاى موجود 
و نظارت بر مشخصات مواد نفتى (نفت خام و فرآورده ها) 
در مرکز انتقال نفت و تأسیسات شهید بهشتى اصفهان 

راه اندازى شد.

صرفه جویى 16 میلیارد ریالى در شرکت خطوط لوله و مخابرات 

حوزه هنرى اســتان اصفهان با همــکارى اداره 
فرهنگى اجتماعى شــهردارى منطقه 2، برنامه 
طنز «قندپهلو» را به مناســبت هفتــه اصفهان 

برگزار مى کند.
به گزارش روابــط عمومى حوزه هنرى اســتان 
اصفهان، این ســازمان در نظر دارد به مناســبت 
نزدیک شدن ایام والدت امام حسن مجتبى علیه 
السالم و همچنین هفته اصفهان برنامه "قند پهلو به 
وقت اصفهان2" را با حضور شاعران و طنزپردازان 

اصفهانى برگزار نماید.
این برنامه که به دلیل شــیوع ویــروس کرونا به 
صورت مجازى برگزار مى شود در دو شب متوالى 
پس از برگزارى نماز مغرب و عشــاء با شعرخوانى 
شاعران طنزپرداز و همچنین خوانش متون طنز از 
طنازان حوزه هنرى با موضوع اصفهان در ساعت 

21 برپا مى شود.
در ایــن برنامه على ســلیمیان، مرضیه کریمى و 
مســعود صفرى اشــعار طنز خود را مى خوانند و 
محمدحسن دست پاك و هادى فقیهى استندآپ 
کمدى اجرا خواهند کرد و رســول شاکرین نیز به 

خوانش نثر طنز مى پردازد. 
«قندپهلو بــه وقت اصفهان2» چهارشــنبه و 
پنج شــنبه 8 و 9 اردیبهشت (امشــب و فردا)

در ساعت21 برگزار مى شــود و عالقه مندان 
مى توانند در الیو صفحه هاى اینســتاگرامى 
زیــر این برنامــه را به صــورت زنده تماشــا

 کنند:
Instagram.com/artesfshan.ir

Instagram.com/isfahanfarhang
Instagram.com/hamshahry.2

امشب، « قندپهلو به وقت اصفهان2 »

برترى مخابرات منطقه اصفهان

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خشم را فرو نشان و به هنگام قدرت ببخش و به هنگام خشم 
فروتن باش و در حکومت مدارا کن تا آینده خوبى داشته باشى، 
نعمت هایى که خدا به تو بخشیده نیکو دار و نعمت هایى که 
در اختیار دارى تباه مکن و چنان باش که خدا آثار نعمت هاى 

موال على (ع)خود را در تو آشکارا بنگرد.

دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْرُزْقنى فیِه طاَعَه الْخاِشعیَن َواْشَرْح فیِه َصْدرى بِاِنابَِه الُْمْخبِتیَن، بِاَمانَِک 

یا اَماَن الْخآئِفیَن.
خدایــا! فرمانبــردارى فروتنــان را در ایــن روز  روزِى مــن گــردان و

 بگشــا ســینه ام را بــراى بازگشــتن به ســویت همانند بازگشــتن خاشــعان، 
به امان بخشی  ات، اى امان بخش بیمناکان!

رئیس و نایب رئیس اتحادیه سراسرى کانون هاى وکالى دادگسترى ایران (اسکودا) به منظور شرکت در 
آئین تحلیف جمعى از پذیرفته شدگان اختبار کانون وکالى دادگسترى اصفهان به این شهر سفر مى کنند.

جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسرى کانون هاى وکالى دادگسترى ایران (اسکودا) و ابراهیم کیانى نایب 
رئیس این اتحادیه، به منظور شرکت در آئین تحلیف جمعى از پذیرفته شدگان اختبار دوره 44 کانون وکالى 

دادگسترى استان اصفهان، عصر چهارشنبه، هشتم اردیبهشت ماه (امروز) به اصفهان سفر خواهند کرد.
بنابراین گزارش، دیدار و گفتگو با هیئت مدیره کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان، شرکت در نشست 
مطبوعاتى با اصحاب رسانه هاى جمعى و گروهى اصفهان، دیدار با مقامات قضائى استان و نیز سخنرانى 
در آئین تحلیف پذیرفته شدگان اختبار دوره 44 کانون وکالى دادگسترى، از جمله برنامه هاى سفر رئیس 

و نایب رئیس اتحادیه سراسرى کانون هاى وکالى دادگسترى ایران (اسکودا) به اصفهان خواهد بود.

سفر رئیس اسکودا به اصفهان

معاون مشارکت هاى مردمى بهزیستى اصفهان از رشد 11 درصدى کمک هاى مردمى 
به بهزیستى اصفهان در سال گذشته خبر داد.

على اصغر شاهزیدى گفت: دریافت کمک هاى نقدى و غیرنقدى و خدمات بهزیستى 
اصفهان در سال گذشــته بالغ بر 790 میلیارد ریال بود که نسبت به سال 98 حدود 11 

درصد افزایش مثبت داشته است.
وى افزود: هر سال در ماه مبارك رمضان برنامه اى به نام ضیافت رمضان وجود داشت 
که شامل دریافت کمک هاى نقدى و غیرنقدى، بازدید از منازل مددجویان و سفره هاى 

افطار مددجویان و دریافت بســته هاى خشــکبار و مواد غذایى بود که امسال به دلیل 
محدودیت هاى کرونایى، انجام این اقدامات میسر نبود.

معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل بهزیســتى اصفهان با اشاره به آغاز افتتاح طرح 
"پویش همدلى" اضافه کرد: امســال دعوت مردم به سفره هاى افطار، دریافت و طبخ 
غذاهاى گرم به دلیل وجود ویروس کرونا میسر نیست و پویشى در حال افتتاح است به نام 
"پویش همدلى" که توسط مؤسسات خیریه اى که مجوز رسمى از بهزیستى دارند انجام 
مى شود همچنین در پایان ماه مبارك رمضان جمع آورى زکات فطره را خواهیم داشت.

رشد 11 درصدى کمک هاى مردمى به بهزیستى در سال گذشته


