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فصل سردرد شما چه فصلى است؟خالى بودن 72 درصد سد زاینده رودحسرتى که بر دل على انصاریان ماندچند هزار ایرانى در خارج تحصیل مى کنند؟ چالش سپاهان پیش از ال  کالسیکو سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نکات کاربردى 
براى استفاده از
 مواد شوینده

سرنوشت پلى اکریل در گرو  یک تصمیم
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استخدام چینى ها در 
ایرانسل اصفهان؟!

افزایش 180 درصدى 
ترافیک سرویس 
مرسوالت اینترنتى

هتل عباسى یکسال اجاره 
به اوقاف بدهکار است
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جنجال سگ کشى 
در شاهین شهر

مواد شوینده صنعتى با توجه به ماهیت ماده، 
جنس و ساختار سطحى که باید تمیز شود، به 
شیوه هاى مختلف مصرف مى شود. این مواد 
باید آلودگى را بدون آسیب به سطح مدنظر از 

بین ببرد. به همین دلیل شیوه استفاده صحیح...

ماجراى مرگ یکى از شــهروندان شاهین شهر و 
مجروح شدن شهروند دیگرى بر اثر حمله سگ هاى 
ولگرد در نزدیکى مسکن مهر این شهرستان منجر 

به ایجاد حواشى زیادى شد.
هر چند هنوز ابعاد این ماجرا از ســوى پزشــکى 
قانونى، دستگاه قضایى و نیروى انتظامى باز نشده 
و پرونده در دســت تحقیقات اولیه اســت و علت 
مرگ این شهروند شاهین شهرى مشخص نشده، 
اما تصاویرى در فضاى مجازى دســت به دست 
مى شود مبنى بر کشتار ســگ هاى ولگرد مسکن 

مهر شاهین شهر که این امر...

4 بهبود وضعیت بارشى بهبود وضعیت بارشى 
در اصفهان از دهه دوم در اصفهان از دهه دوم 

اردیبهشتاردیبهشت

پیش بینى هواشناسى نشان مى دهد؛پیش بینى هواشناسى نشان مى دهد؛
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واگذارى یا عدم واگذارى؟

گالیه آتش تقى پور 
از مسئوالن 

کنعانى زادگان انتقالش به قطر را رد نکرد 
مدافع ملى پوش پرسپولیس بنابر ادعاى اســتاد الدوحه قطر راهى االهلى شده 
اســت. طى هفته هاى اخیر شــایعات زیادى پیرامون پیوســتن محمدحسین 
کنعانى زادگان به باشگاه هاى قطرى مطرح شده بود که واکنشى از این بازیکن 
به همراه نداشت، اما اخیراً استاد الدوحه نام تیم بعدى این بازیکن ایرانى 
را فاش کرد. کنعانى زادگان که دو ســال قبل از ماشین سازى تبریز به 

پرسپولیس آمده بود، طى دو فصل اخیر ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ادامه دار شدن ماجراى کشته شدن 
مردى که گفته مى شود توسط سگ ها 

دریده شده است  

جریمه 20 هزار 
خودروى بى توجه 
به محدودیت هاى 

کرونایى

51 هزار کرونایى چگونه سفر کرده اند؟
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دومین کلین شیت دومین کلین شیت 
«واکاشى زوما»ى آبى ها

مدیر بیمارســتان شهرســتان مبارکه گفت: استفاده از 
تانکر اکسیژن موجود در بیمارســتان مبارکه و کمک 
فوالد مبارکه براى خرید دســتگاه هاى جدید و تامین 
اکســیژن از لحاظ کمى و کیفى باعث کاهش نگرانى 
مسئوالن بیمارستان در ارائه خدمات به بیماران کرونایى 

شده است.
محمد ایرانپور اظهــار کرد: اثرگذارى شــرکت فوالد 
مبارکه در گذراندن دورانى که ویروس کرونا در استان 

اصفهان و شهر مبارکه شیوع گسترده اى داشته بسیار 
قابل توجه است.

مدیر بیمارستان شهرستان مبارکه خرید تانکر اکسیژن 
10 تنى با کمک شرکت فوالد مبارکه در اوایل سال 99 
را یکى از اقدامات اثرگذار فوالد مبارکه دانست و گفت: 
تمام هزینه خرید این تانکر از سوى شرکت فوالد مبارکه 
پرداخت شد. همچنین کیفیت اکسیژن این دستگاه بسیار 
عالى است و به موقع ما را در شرایط کرونایى حمایت و 

اکسیژن مورد نیاز بیمارستان مبارکه را تامین کرده است.
وى با اشــاره به اینکــه شــرکت فــوالد مبارکه در 
زمینه تامین اکســیژن استان اصفهان بســیار موفق 
عمل کرده و حتى به دیگر اســتان ها در کل کشــور 
نیز یــارى رســانده اســت، افزود: تــا به امــروز نیز 
شــرایطى را براى بیمارســتان مبارکــه فراهم کرده 
که مشــکلى در جهــت درمــان بیمــاران کرونایى 

نداشته باشیم.

نقش شرکت فوالد مبارکه در زمینه تأمین اکسیژن 
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ن و نز و ز

برگزیدگان هشتمین جشنواره علمى، پژوهشى و فناورى 
فرهیختگان دانشــگاه آزاد اســالمى معرفى و از آنها 
تجلیل به عمل آمد. در میان برگزیــدگان، محققانى از 
دانشــگاه هــاى آزاد واحدهاى نجف آبــاد، اصفهان و 

خمینى شهر انتخاب شدند.
در مراسم  اختتامیه هشتمین جشنواره علمى، پژوهشى 
و فناورى فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمى که شامگاه 
سه شنبه 7 اردیبهشت همزمان با گرامیداشت چهلمین 
سال تاسیس دانشگاه آزاد اسالمى با حضور محمدمهدى 
طهرانچى، رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى به  صورت 
حضورى و مجازى برگزار شد، از 70 برگزیده در 27 محور 

تقدیر به عمل آمد.

استان هاى تهران، اصفهان و آذربایجان شرقى به ترتیب 
بیشترین برگزیدگان را به خود اختصاص داده اند.

این جشنواره به منظور شناسایى و تشویق برگزیدگان این 
دانشگاه در زمینه هاى مختلف علمى، پژوهشى و فناورى 
و در راستاى توجه به مســائل پژوهش محور و دانشگاه 

نسل سوم به صورت سراسرى و ملى برگزار مى شود.
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با کسب 9 عنوان 
برتر و دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 
با کسب 3 عنوان و دانشــگاه آزاد اسالمى واحد خمینى 
شــهر با یک عنوان برتر در این دوره از جشنواره خوش 

درخشیدند.
امیررضا نقش، رییس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف 

آباد به عنوان واحد ویژه برتر کشــور انتخاب شد و الهام 
ناظمى در بخش مرکز تحقیقاتى برتر، پیام سرائیان در 
بخش طرح پژوهشى برون دانشگاهى، مریم مقیمیان و 
همکاران در بخش کتاب (تالیف) در گروه علوم پزشکى، 
رحمت اله شریعتى در بخش کتاب (ترجمه) گروه علوم 
انسانى، حســین پورقاســم، مرتضى بهرامى و علیرضا 
مردانى و همکاران در بخش اختراع بین المللى و علیرضا 
مردانى در بخش پایان نامه کارشناســى ارشد، 9 عنوان 

برگزیده واحد نجف آباد در این دوره بودند.
از دانشگاه واحد اصفهان (خوراســگان) نیز پیام نجفى، 
رییس واحد در بخش واحد دانشــگاهى برتر به عنوان 

واحد برتر در حوزه فناورى، انتخاب شد.

درخشش دانشگاه نجف آباد در جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد

دو پروژه اورژانس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با حضور 
اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور، سعید نمکى 
وزیر بهداشت، پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس، 
طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و دیگر 
مسئوالن به صورت وبینار و همزمان با دیگر استان هاى 

کشور به بهره بردارى رسید.
رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان در این آئین با بیان 
اینکه ســاختمان جدید اورژانس اصفهــان در زمینى به 
مســاحت چهار هزار متر مربع با زیربناى سه هزار و 800 
متر در پنج طبقه شامل بخش هاى ادارى، پشتیبانى و مرکز 
فرماندهى عملیات احداث شده اســت، اظهار داشت: این 
ساختمان با سایر ساختمان هاى مراکز مدیریت حوادث و 
فوریت هاى پزشکى کشور، پیش بینى مرکز MCMC یا 
پایش مراکز درمانى و ستاد هدایت در ساختمان است که در 
حقیقت تجمیعى میان مرکز فرماندهى عملیات اورژانس، 

ستاد هدایت دانشگاه علوم پزشکى و مرکز پایش است.
غفور راســتین با بیان اینکه هزینه احداث این ساختمان 
تاکنون 200 میلیارد تومان بوده اســت، خاطرنشان کرد: 
در این ساختمان عالوه بر قسمت هاى عملیاتى تعداد دو 

پایگاه اورژانس پیش بیمارستانى هم احداث شده است.
وى افزود: در کنار این طرح، ســاختمان َخیِرســاز پایگاه 
اورژانس پیش بیمارستانى شهرستان برخوار نیز افتتاح و 
به بهره بردارى رســید؛ این پایگاه با هزینه اى بالغ بر پنج 

میلیارد تومان احداث و تجهیز شد که یک میلیارد تومان از 
این مبلغ از سوى خیرین و چهار میلیارد تومان شامل هزینه 
تجهیزات و آمبوالنس توسط اورژانس فوریت هاى پزشکى 

تأمین شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
امکانات سخت افزارى مانند سالن و پالتو در اختیار اهالى 
تئاتر اصفهان قرار داده شــده و این موارد جزء مشکالت 

آنها نیست.
حجت االسالم رمضانعلى معتمدى در پاسخ به گالیه هاى 
هنرمندان و اهالى تئاتــر از عدم حمایــت از آنها اظهار 
داشت: با اهالى تئاتر اصفهان و سپس با مسئوالن تهران 
نشست هایى را برگزار و مسائل مطرح و پیگیرى ها انجام 
شده است. وى افزود: حدود یک سال و نیم است که کرونا 

اجازه فعالیــت و تمرین به تئاتر نداده اســت اما به لحاظ 
امکانات مانند ســالن و پالتو در اختیار آنها قرار گرفته و 

طبیعتاً این موارد جزو مشکالت نیست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان بیان 
کرد: در حــال حاضر فرصت خوبى براى نویســندگان و 
نمایشنامه نویسان است که از فرصت کرونا استفاده کنند و 
موضوعات محورى خوبى را براى پس از کرونا آماده کنند و 
خوشبختانه اهالى تئاتر هم دست روى دست نگذاشته اند و 
به دنبال ثبت گروه هاى خود و آماده سازى زیرساخت هاى 

نمایش هستند.
حجت االسالم و المسلمین معتمدى ادامه داد: با وجود این 
شرایط در جشنواره تئاتر سال گذشته با شرایط کرونا گروه ها 
انتخاب و معرفى شدند و خوشبختانه رتبه هم کسب کردند.
وى با بیــان اینکه تئاتر جزو دســته ســوم در رده بندى 
گروه هاى مجاز در شرایط کرونا قرار دارد، افزود: در شرایط 
زرد پیگیرى براى فعالیت آنها انجام شــده اما یک زمانى 
خواستار فعالیت در شــرایط نارنجى بودند که این امکان 

براى آنها فراهم نشد.

2 پروژه عمرانى اورژانس استان اصفهان بهره بردارى شد

نویسندگان و نمایشنامه نویسان از فرصت کرونا استفاده کنند

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

سید على مرتضوى - شهردار منظریه 
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معاون بهره ورى اقتصادى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: راه اندازى کارگاه بزرگ صنایع دستى استان 

اصفهان در حمام تاریخى خوانسار بهره بردارى مى شود.
امیر حسین اســماعیلى پور با بیان اینکه در سال جارى بر 
اساس فرمایشــات رهبر معظم انقالب اولویت برنامه هاى 
اوقاف در ســال جارى تأمین نیازهاى عموم مردم از قبیل 
گوشت، طیور و محصوالت کشاورزى است، ابراز داشت: بر 
این اساس دو پروژه در استان اصفهان براى تأمین گوشت 
اجرایى شده که یکى از آنها مزرعه شماره دو چاه آب امامزاده 
آقا على عباس (ع) اســت که با 800 رأس دام در حال بهره 

بردارى است.
معاون بهره ورى اقتصادى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان با بیان پروژه دوم پرورش دام اوقاف اصفهان 
در کوهپایه در حال انجام است، تصریح کرد: این پروژه در 
موقوفه سلطان حسین صفوى معروف به فشارك کهنه که 
مزرعه پسته، پرورش شترمرغ، دام، تولید ماهى سردآبى با 
حضور سرمایه گذار به مجوز رئیس سازمان اوقاف در دست 

بهره بردارى است.
وى با اشاره به طرح هاى کشاورزى اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان نیز گفت: یکى از این پروژه ها مزرعه تولید دام سبک 
یک هزار راسى در اردستان اســت و دیگرى تولید نهال در 
شهرستان تیران و کرون روستاى دولت آباد است که در زمین 

12 هکتارى با دریافت مجوز در دست بهره بردارى است.
اســماعیلى پور همچنین به بهره بــردارى از نیروگاه هاى 
خورشیدى در بقاع متبرکه استان اصفهان اشاره کرد و ابراز 
داشــت: در 12 بقعه اجراى این طرح را داشته ایم که 300 

کیلووات برق تولید مى کنند.
وى با بیان اینکه براى ســال جارى اجــراى نیروگاه هاى 
خورشیدى را در پنج امامزاده استان در دستور کار داریم، ابراز 
داشت: از این نیروگاه ها 400 کیلووات برق تولید خواهد شد.

معاون بهره ورى اقتصادى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 

اســتان اصفهان گفت: براى بهره بردارى از این نیروگاه ها 
مجوز الزم از شرکت برق دریافت شده و به استعالم گذاشته 

شده و تا خرداد به بهره بردارى مى رسد.
وى با اشــاره به پروژه هاى گردشــگرى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان اظهار داشــت: در این زمینه در 
شهرســتان نطنز دو پروژه پیش بینى شــده بود که براى 

استعالم به سازمان اوقاف ارسال شد.
اسماعیلى پور با بیان اینکه یکى از این پروژه ها حمام تاریخى 
خورشــید بوده که مجوز فعالیت دریافت کرد، اضافه کرد: 
همچنین حمام پنجاهه نائین نیز در این راستا مجوز دریافت 

کرده و در حال بهره بردارى است.
وى راه انــدازى کارگاه صنایع دســتى در حمــام تاریخى 
شهرستان خوانسار را از دیگر پروژه هاى در دستور کار سال 
جارى معاونت بهره ورى اقتصــادى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان اعالم کرد و گفــت: در این کارگاه 
مجموعه اى از همه صنایع دســتى اســتان اصفهان قرار 

خواهد. گرفت.
معاون بهره ورى اقتصادى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس اعالم مجوز سازمان 
اوقاف و امور خیریه باید این پــروژه از طریق مزایده واگذار 

شود.

کارگاه بزرگ صنایع دستى اصفهان در خوانسار راه اندازى مى شود
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى صبح چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت یادآور شــد: شهادت مى دهم به 
عنوان فردى که از آغاز داستان هسته اى در تمام مقاطع 
آن به صورتى حضور داشــتم یک فرد آگاه و آشناى به 

مسائل مثل دکتر ظریف در صدر این حرکت بود. 
روحانى ادامه داد: دزدیدن یک سند و نوار مسئله اى است 
که باید مورد بررسى قرار بگیرد که چرا در این مقطع این 
کار را انجام دادند. درســت در مقطعى کــه وین در اوج 
موفقیت است آن را پخش مى کنند که در درون اختالف 

ایجاد کنند. 
روحانى با بیان اینکه این فایل قرار بوده به شکل محرمانه 

باشد، بخشى از آن منتشر شــود و بخشى هم به عنوان 
سند محرمانه باقى بماند، خاطرنشان کرد: اینجا سرقتى 
صورت گرفته است. فرد، جمعى و گروهى این کار انجام 
داده است. وزارت اطالعات باید تمام توان خود را به کار 
بگیرد، بفهمد این فایل چگونه ســرقت شده است. وى 
افزود: مطالب منتشرشده، برخى از آنها نظرات دولت یا 

رئیس جمهور نیست. 
رئیس شــوراى عالى امنیت ملى با بیان اینکه میدان و 
دیپلماسى دو صحنه مقابل هم نیســتند، ابراز کرد: اگر 
کســى فکر مى کند یا میدان یا دیپلماســى، این حرف 

دقیقى نیست.

دبیر شوراى عالى انقالب فرهنگى با اشاره به اغراق هاى 
عجیبى که در مورد مهاجرت و به طور خاص مهاجرت 
نخبگان ذکر مى شود گفت: بر اساس گزارش مرکز رصد 
مهاجرت نخبگان که در دانشگاه صنعتى شریف ایجاد 
شده و ســال گذشــته اولین گزارش مهاجرت نخبگان 
منتشر شده و خرداد ماه امســال گزارش دوم آن منتشر 
خواهد شــد، تنها 54 هزار نفر ایرانى بخاطر تحصیل در 
خارج از کشــور حضور دارند. که حضور آنها بیشــتر در 
تحصیالت تکمیلى است و از جایگاه علمى خیلى خوبى 
برخوردار هستند. به عنوان مثال از لحاظ تعداد دانشجویان 
خارجى در آمریکا، ایران رتبه سیزدهم را دارد ولى به لحاظ 

رتبه فارغ التحصیالن دوره دکترا در میان دانشــجویان 
خارجى رتبه چهارم را دارد.

ســعید رضا عاملى ادامه داد: از طرفى باید توجه کرد که 
در جدول مهاجرت بر اساس آمارهاى رسمى بین المللى 
رتبه ایران به لحاظ مهاجرت 87 است. همچنین باید توجه 
کرد که بر اساس مطالعات رصدى که صورت گرفته 75 
درصد برگزیدگان دانش آموزى رتبه 1 تا 1000 آزمون 

سراسرى مقیم کشور هستند.
استاد ارتباطات دانشــگاه تهران افزود: در سال گذشته 
2250 ایرانى به کشور بازگشــته اند که 400 نفر آنها به 

عنوان هیئت علمى در دانشگاه ها جذب شدند.

پخش نوار صوتى براى 
اختالف افکنى در داخل است

چند هزار ایرانى در خارج 
تحصیل مى کنند؟

اختالس در بیمارستان
   رکنا |در بررسى عملکرد مالى دانشگاه علوم 
پزشکى کرمان و یکى از بیمارستان ها، مشخص 
شده مسئول امور مالى بیمارستان، از ابتداى سال 
98 با مشارکت پیمانکاران دارویى، طبخ و توزیع 
و... اقدام به ثبت 11 میلیارد تومان ســند صورى 
در سیستم حسابدارى بیمارســتان کرده است. با 
پیگیرى انجام شده تاکنون در مجموع پنج میلیارد و 
800 میلیون تومان از وجوه اختالس شده برگشت 

داده شده است.

چند هتل باکیفیت داریم؟
   ایسنا | اعتقاد عمومى برخالف نظر هتلداران 
ایران بر این اســت که کیفیت هتل ها مطابق با 
استاندارد جهانى نیســت و قیمت هتل ها، فراتر از 
کیفیت و خدمات آنها بوده است. اینک آمار وزارت 
میراث فرهنگى چنین باورى را تأیید مى کند. در 
سالنامه آمارى این وزارتخانه آمده که از مجموع 
6032 واحد اقامتى و گردشــگرى که اطالعات 
آنها تا سال 98 ثبت شده اســت، تنها 421 واحد 
گواهى کیفیت گرفته اند که ســهم هتل ها 152 

واحد بوده است.

افزایش افسردگى 
   ایسنا | مدیرکل مشاوره و امور روانشناختى 
سازمان بهزیستى کشور گفت: بررسى هاى سامانه 
خودارزیابى روانشناختى نشان مى دهد در شش ماه 
اول شیوع کرونا 9 تا 11 درصد استرس، اضطراب 
و افسردگى شدید و متوسط گزارش شده و اکنون 

این رقم به 16 درصد افزایش یافته است.

چرا بنزین سوپر کم شده؟
   بهــار | ســخنگوى شــرکت ملــى پخش 
فرآورده هاى نفتى علت کاهش عرضه بنزین سوپر 
را کاهش تقاضا براى این نوع سوخت اعالم کرد. 
فاطمه کاهى با بیان اینکــه ایران اکنون ظرفیت 
تولید روزانه تا 110 میلیون لیتر بنزین را دارد، اظهار 
کرد: تا پیش از سهمیه بندى بنزین و شیوع کرونا، 
سهم بنزین سوپر از مصرف کلى بیشتر بوده که با 
توجه به کاهش مصرف بنزین در یکسال گذشته 
وهمچنین کاهش تقاضا به دلیــل اختالف نرخ، 

کاهش بیشترى داشته است.

کروناى هندى در 17 کشور 
   آفتــاب | سازمان جهانى بهداشت اعالم کرد 
موارد ابتال به سویه هندى «کووید-19» در 17 کشور 
جهان شناسایى شده است. هند با طوفان کرونا مواجه 
است و این نگرانى وجود دارد که گونه یافت شده در 

این کشور در این فاجعه نقش داشته باشد.

خطر انقراض رفع شد
   تابناك | معاون محیط طبیعى اداره کل محیط 
زیست آذربایجان غربى گفت: 29 رأس گوزن زرد 
ایرانى درجزیره اشــک دریاچه ارومیه دیده شده 
است. حجت جبارى با اشــاره به اینکه گوزن زرد 
ایرانى از طرف اتحادیه بین المللى حفاظت در رده 
انقراض است، تصریح کرد: در سال هاى گذشته 
اقدامات مناسبى صورت گرفته به طورى که نسل 

آن از انقراض حتمى نجات یافت.

تعلیق حسام نواب صفوى 
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | دادستان 
انتظامى مرکز وکالى کارشناســان رســمى و 
مشــاوران خانواده قوه قضاییــه از تعلیق پروانه 
وکالت حســام نواب صفوى خبر داد. کمال رئوف 
اظهار کرد: آقاى نواب صفوى در دادسراى کارکنان 
دولت پرونده کیفرى داشته و در آن پرونده محکوم 
شده است. این پرونده ظرف مدت شش ماه تعیین 

تکلیف خواهد شد.

حاضرِ غایب انتخابات 
   روزنامه شرق | آمدن یا نیامدن على الریجانى 
بر ســر هر دو جریان سایه افکنده اســت؛ تا جایى 
که برخــى تحلیل ها حاکى از این اســت که اعالم 
نامزدى اش در انتخابــات 1400 مى تواند بازى هر 
دو جریان را به هم بزند. برخــى تحلیل ها حاکى از 
این اســت که الریجانى وارد بازى بازنده نمى شود، 
در شرایطى مى آید که برنده شــدنش تا حدى قابل 
پیش بینى باشــد که آن  هم در دو شکل رخ خواهد 
داد و اینکه بدل بــه تک نامزد یکــى از دو جریان

شود. 

این هم واکنش لیالز!
   رکنا | ســعید لیالز در یک برنامه زنده اینترنتى 
در اینستاگرام با موضوع انتخابات 1400 که به همت 
هســته بازاریابى سیاسى مرکز رشــد دانشگاه امام 
صادق(ع) برگزار شــد، در واکنش به سئوال مجرى 
در خصوص انتشار فایل صوتى مصاحبه وى با وزیر 
امور خارجه کشــور اظهار کرد: معتقدم باید کســى 
که فایل صوتى را منتشــر کرده، چوب در آستینش 
کرد! اما من عهد کردم فعًال در خصوص این مسئله 

حرفى نزنم.

صادقانه صحبت نشد 
   ایسنا | سیدناصر موسوى الرگانى عضو هیئت 
رئیسه مجلس و نماینده فالورجان مى گوید: به نظر 
من در مدیریت کرونا گاهى تصمیماتى گرفته شــده 
که شــاید لحظه اى بوده و در آن زمان صحیح نبوده 
مثل بازبودن راه ها در ایام  نــوروز  که نتیجه اش که 
سه چهار هفته پیش مشخص شد و اعالم رنگ بندى 
شهرها که اکثر شهرســتان ها زرد و آبى اعالم شدند 
و ترددهاى زیاد باعث شــد دچار پیک چهارم شویم 
که خسارتش جبران پذیر نیســت در حالى که اگر با 
مردم صادقانه صحبت مى شد آنها مثل سال گذشته 
همکارى مى کردند و ما مى توانســتیم جلوى پیک 

چهارم را بگیریم.

طرح عجیب مجلس
   انتخاب | به تازگى طرحى در مجلس در دســتور 
کار قرار گرفته اســت که در صورت تصویب، هرکدام 
از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل 
سه بار از پاسخش به ســئوال و یا سئواالت نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى قانع نشوند، پس از اتمام دوران 
وزارت از نامزدى در انتخابات ریاست جمهورى، مجلس 
و عضویت در شوراى اسالمى شهر و روستا به مدت ده 

سال محروم است.
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«دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى سابق آمریکا مراسم 
اسکار یک شنبه شب را سیاسى و کسل کننده خواند.

ترامپ با ارســال یک بیانیه کوبنده مراســم اسکار را 
«سیاسى و کسل کننده» خواند. او همینطور خواستار 
بازگشت مجرى ثابت (مراسم اسکار سه سال متوالى 
است که بدون مجرى ســنتى برگزار مى شود) به این 

مراسم شد.

در بخشــى از بیانیه ترامپ آمده است: چیزى که قبًال 
جوایز آکادمى خوانده مى شــد و حاال نامش اســکار، 
یک اســم خیلى کم اهمیت تر و نازیباتر شــده است، 
پایین ترین سطح تماشاگرانش را در تاریخ ثبت کرده و 
حتى از سال گذشته هم کمتر تماشاگر داشته، سالى که 

خودش یک رکورد بود.
دونالد ترامپ در ادامه بیانیه اش گفت: اگر آنها با فرمول 
مسخره فعلى کارشــان را ادامه دهند، البته اگر ممکن 

باشد، اوضاع بدتر مى شود.
بنا به اعالم رسانه ها، میانگین تماشاگران مراسم اسکار 
امسال 9 میلیون و 850 هزار نفر بوده که نسبت به سال 

گذشته 58 درصد افت داشته است.
ترامپ سال گذشته که در مقام ریاست جمهورى آمریکا 
قرار داشت به مراسم اسکارى که جایزه اش را به فیلم 
«انگل» داده بود، انتقاد کــرد، او در آن دوره با انتقاد از 
فیلم کــره اى برنده جایزه اســکار بهترین فیلم، گفته 
بود «بربادرفتــه» را به ما برگردانید. اشــاره ترامپ به 
فیلم «بربادرفته» شــاهکار موفق و محبوب سینماى 

آمریکا بود.

انتقاد «دونالد ترامپ» از مراسم اسکار!
کتاب «در جســتجوى مصلحت»، هجدهمین جلد از 
خاطرات روزنوشت مرحوم آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
مرورى بر اتفاقات ریز و درشت سال 1377 است. این 
کتاب در 840 صفحه تدوین و تنظیم و توسط دفتر نشر 

معارف انقالب چاپ شده است.
بخشى از کتاب بازگوکننده دیدارهایى است که آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى، به عنوان رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با افراد مختلف همچــون هنرمندان، 
نظامیان و مســئوالن اجرایى داشته است. مثًال درباره 

دیدار هاشمى رفســنجانى با منوچهر نوذرى، بازیگر و 
مجرى نوشته شده است: عصر آقاى (منوچهر) نوذرى 
آمد. هنرمند صداوسیما و برگزار کننده (برنامه) «مسابقه 
هفته» اســت. گله داشــت از آقاى (احمد)  پورنجاتى 
(معاون ســیما) که بخاطر گزارش واهى، او را ممنوع 
التصویر کرده و بعد از کشف غلط بودن گزارش، جبران 
نکرده و نیز از جو پلیسى و سوء ظن نسبت به هنرمندان 
قدیمى در صداوسیما که اخیراً تشدید شده است، شاکى 

بود. (ص 35)

«منوچهر نوذرى» در خاطرات هاشمى

ظاهراً ممنوعیت تردد مسافر و کاال از مرز پاکستان و 
هند براى ممانعت از شیوع کروناى هندى یک اعالم 
رسانه اى بوده و این ممنوعیت هنوز به گمرك ابالغ 

نشده است و مسافران در حال تردد هستند.
از اول هفته جارى بود که مسئوالن مربوطه از وزارت 
کشور تا ستاد ملى مقابله با کرونا از اعمال ممنوعیت 
ورود  مســافر و حتى کاال از هند و پاکستان به دلیل 
شــیوع کروناى جهش یافته هندى خبــر دادند.  از 
همان روز ابتدایى پیگیرى هــا از گمرك ایران با این 

اعالم همراه بود که ممنوعیتى به این ســازمان ابالغ 
نشــده و تا زمانى که صورت نگیرد امــکان اعمال 
ممنوعیت نیســت.  این در حالى بود که تردد مسافر 
از مرزهاى پاکســتان با ایران به ویژه مرز میرجاوه در 

جریان بود. 
اکنون چنــد روز از زمان اعالم ممنوعیت گذشــته و 
همچنان مســئوالن گمرك ایران مى گویند ابالغى 
در مورد ممنوعیت مســافر و کاال از هند و پاکستان 

نداشته اند و تردد ادامه دارد.

فاجعه در نزدیکى ایران

در پى اظهارات اخیر معاون کل وزیر بهداشــت درباره 
اینکه 51 هزار نفــر از مبتالیان به کرونا ســفر کرده 
و قرنطینه خود را شکســته اند و از طرفــى با توجه به 
جریمه هاى در نظر گرفته شده براى تردد خودروهاى 
شخصى در مناطق قرمز و نارنجى، این سئوال مطرح 
مى شود که آنها چگونه و با کدام وســیله نقلیه شامل 

اتوبوس، قطار یا هواپیما سفر کرده اند؟

مگر نه اینکه به گفته مسئوالن وزارت راه و شهرسازى و 
همه متولیان حمل و نقل عمومى از سازمان هواپیمایى 
کشورى گرفته تا شــرکت راه آهن و سازمان راهدارى 
و حمل و نقــل جاده اى بارها اعــالم کرده اند که تمام 
ســفرهاى صورت گرفته از طریق اتوبوس از آبان ماه 
با سامانه ماســک هماهنگ است و اگر مسافرى قصد 
سفر داشته و نتیجه تست کروناى او مثبت شده باشد، از 

فروش بلیت به او خوددارى مى کنند؟
پس اگر این موضوع و ادعاى حریرچى درست باشد باید 
دید تخلف در کدام بخش صورت گرفته و به 51 هزار نفر 
کرونایى اجازه سفر داده شده است؟ اگر با وسایل حمل 
و نقل عمومى بوده اعالم شــود تا دستگاهاى متولى 
مذکور پاسخگو باشــند و اگر با خودروى شخصى هم 
سفر کرده اند قاعدتاً باید پالك آنها براى جریمه از سوى 
سازمان راهدارى و مرکز مدیریت راه هاى کشور براى 
پلیس ارسال شده باشد تا جریمه براى آنها اعمال شود. 
اما اینکه در چنین شــرایطى چگونه و با قصور از سوى 
کدام دســتگاه و وزارتخانه این حجم از سفر و تخلف 

صورت گرفته، به نوبه خود جاى سئوال و تعجب دارد. 

51هزار کرونایى چگونه سفر کرده اند؟

او را با نام «رابینســون کروزوئه» ایتالیا مى شناسند، بعد از 
آنکه بیش از 30 سال به عنوان تنها ساکن در یک جزیره در 
ساردینیا شناخته مى شد. اما «مائورو موراندى» اکنون قصد 
دارد با کلبه کوچک خود در جزیره بودلى خداحافظى کند زیرا 
مقامات محلى بارها او را تهدید به اخراج و دادگاهى شدن 
کرده اند. این مرد 81 ساله که از سال 1989 به تنهایى در این 
جزیره زندگى مى کند در پیامى در فیسبوك، روز یک شنبه 
گذشــته کوچش از این جزیره را اعالم کرد. او در پیام خود 
چنین نوشته است: «مى خواهم اینجا را ترك کنم» و اضافه 
کرده است که «بودلى همانطور که من در 32 سال اخیر از آن 

حفاظت کرده ام مورد حفاظت قرار خواهد گرفت».
با وجود این، موراندى تأکید کرده است که بسیار از شرایط 
پیش آمده ناراحت و غمگین است. این معلم سابق در حالى 
که تالش داشت از ایتالیا به پولینزى سفر کند، به این جزیره 
مرجانى صورتى رنگ و زیبا رســید. او قبًال در مورد اینکه 
چطور به یکباره شیفته این جزیره شده و تصمیم خود براى 
ماندن صحبت کرده بود. موراندى گفته بود که لحظاتى پس 
از رسیدن به جزیره، مسئولیت نگهدارى از آن را از محافظ 
قبلى جزیره به دست آورده است. اما با انتقال مالکیت جزیره 
بودلى در سال 2015 به پارك ملى ال مادلنا، نقش محافظت 

از جزیره دیگر کاربردى نداشت.
از آن ســال به بعد، موراندى همیشــه در بحث و جدل با 
مقامات بوده که اکنون از لحاظ قانونى حــق ندارد در این 
جزیره سکونت داشته باشــد، هر چند در تمام این مدت با 
تالش هاى مقامات محلى براى ایجاد تغییرات در این جزیره 

و تبدیل آن به یک مرکز رصدخانه محیط زیستى مخالفت 
کرده است. رابینسون کروزوئه ایتالیا سال قبل در مصاحبه با 
«CNN» گفته بود: «آماده ام هر کار بکنم تا اینجا بمانم، 
حتى اگر این بدان معنا باشد که آنها مرا به زور از اینجا ببرند. 
نمى دانم کجا بروم زندگى کنم. مسلمًا به خانه ام در شمال 

باز نخواهم گشــت و نمى دانم چکار کنم... این زندگى من 
است. خودم را در حال کارت بازى کردن یا چیزهاى دیگر 

نمى توانم ببینم.»
موراندى مى گوید که از همان ابتدا نگران آینده این جزیره 
زیبا بوده و به همین دلیل با این شدت از آن براى مدت 32 

سال محافظت مى کرده است. اگر چه حمایت هاى آنالین 
بســیارى از موراندى صورت گرفته و حتى  70 هزار امضا 
براى باقى ماندن او در جزیره دریافت شده است، اما موراندى 
پذیرفته که دیگر وقت ترك محــل زندگى محبوبش فرا 

رسیده است.

داستان «رابینسون کروزوئه» ایتالیا 

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در گفتگویى با سعید لیالز که قرار نبوده منتشر 
شود، از نقش روسیه بر تصمیمات سیاست خارجى جمهورى اسالمى پرده برداشته 
و گفته روسیه در چندین برهه ایران را بازى داده است. او به کارشکنى هاى مسکو 
در برجام اشاره کرده و گفته این کارشــکنى ها در یک برهه چنان خشم ظریف را 
برانگیخته که وزیر خارجه با لحنى بسیار بى ادبانه و غیر دیپلماتیک به همتاى روس 
خود فهمانده مسائل داخلى ایران به او هیچ ارتباطى ندارد. اظهارات تند ظریف علیه 
روسیه واکنش کرملین را در پى نداشته اما رسانه هاى روس را به تکاپو انداخته است.
به گزارش «رویداد24 » رسانه روسى «کومرســنت» در گزارش مفصلى به این 
اظهارات اشاره کرده و نوشــت: ظریف گفته عدم حضور «سرگئى الوروف» در 
عکس معروف امضاى برجام نیز نشــانه اى از عدم رضایت روسیه از امضاى این 

توافق بوده است.
این رسانه روســى گفته با وجود اظهارات ظریف، رابط خبرى کومرسنت در روز 
امضاى برجام در وین حضور داشته و مى  گوید هیچ دسیسه اى پشت غیبت الوروف 

در عکس برجام نبوده است.
کومرســنت مدعى شــده واقعیت پشــت پرده عدم حضور الوروف را مى داند و 
نوشته «این مراسم رسمى که عکس آن وجود دارد بعد از ظهر انجام شده و وزیر 

خارجه روسیه براى یک مذاکره، وین را به مقصد تاشکند ترك کرده بوده و اساسًا 
نمى توانسته در این نشست حضور داشته باشد. در بقیه موارد و همه عکس هاى وین 
تا آن لحظه هم سرگئى الوروف حضور داشته است؛ از جمله این عکس ها مى توان 

به عکسى اشاره کرد که درست بعد از امضاى توافق گرفته شده است.»
این رسانه به پیچیدگى هاى مذاکرات برجام نیز اشاره کرده و گفته براى مثال «جان 
کرى» در کتاب خاطراتش این بخش از مذاکرات را بازگو کرده که سرگئى الوروف 
مستقیم از ظریف پرسیده آیا اجازه مذاکره از سمت تهران را دارد یا نه؟ وزیر خارجه 

ایران با شنیدن این حرف عصبانى شده است.
«انتون خلوپکوف»، رئیس مرکز امنیت انرژى روســیه به رسانه کومرسنت گفته 
«افشاى این فایل صوتى نشان مى دهد دیپلماسى ایرانى یک پدیده پیچیده، فرایند 
غیر خطى با فرهنگ و رسوم خاص به خودش است». این مقام روسى گفته وزیر 
خارجه ایران باید آنقدر جرأت داشته باشــد که مواضعش را براى همتایان روسى 

خود توضیح دهد.

واکنش روسیه به افشاى فایل صوتى ظریف 
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علت فوت 
کارمند شبکه بهداشت

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار گفت: 
خبر فوت مرحـوم مرتضى حیدریان، یکـى از کارمندان 
شـبکه بهداشـت برخوار پس از دریافت واکسـن کرونا 
صحت نـدارد. حسـن کمالـى گفـت: مرحـوم مرتضى 
حیدریـان یکـى از کارمندان شـبکه بهداشـت و درمان 
شهرسـتان برخوار بـود که  اخیـرا بر اثر سـکته قلبى در 
منزل خود فوت مى کند رئیس شبکه بهداشت و درمان 
شهرسـتان برخوار اظهار کرد: وى هیچ گونه واکسـنى 

دریافت نکرده بود که منجر به فوت بشود.

ناکامى قاچاقچیان 
فرمانـده انتظامی شهرسـتان تیـران وکـرون از توقیف 
2دستگاه کامیونت که در حال خارج کردن 7ُتن مرغ زنده 
به صورت قاچاق از شهرسـتان بودند خبر داد.  سرهنگ 
یوسـف بهرام پور بیان کـرد: مامـوران انتظامی بخش 
مرکزي فرماندهى انتظامى  شهرسـتان تیـران وکرون 
حین گشـت زنـی در محـور مواصالتى شهرسـتان  به 
2 دسـتگاه کامیونت حامل مرغ زنده مشـکوك و آنها را 
متوقف کردند. در بررسـى مشخص شـد رانندگان این 
خودروها فاقد هرگونه مجوز هاى قانونى براى حمل بار 
خود هستند و در این عملیات 7ُتن مرغ زنده که رانندگان 
قصد داشتند آنها را به صورت قاچاق از شهرستان خارج 

کنند کشف شد.

زمان پایان ابتدایى
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: دانش آموزان ابتدایى تا 31 اردیبهشـت 
آموزش هاى درسى را فرا مى گیرند. لیال سادات ابطحى 
افزود: معلمان و مدیران دوره ابتدایى 10 روز فرصت دارند 
نتیجه پایانى ارزشـیابى نوبت دوم را گزارش و پیشرفت 

تحصیلى دانش آموزان را ثبت کنند.

663 واحد صنفى متخلف
مدیر بازرسـى و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: 
از فعالیت 663 واحد صنفى متخلف از مصوبات کرونا در 
اصفهان جلوگیرى شـد. جواد محمدى فشـارکى بیان 
داشت: از ابتداى امسال تا کنون 73 هزار و 856 بازرسى 
از اصناف شـده که از این تعـداد پنج هـزار و 171 تذکر 
کتبى بـه واحد هاى صنفى داده شـده اسـت. وى افزود: 
واحد هاى صنفى متخلف که از محدودیت هاى کرونایى 
تبعیت نکنند و به فعالیت خود ادامه دهند مشمول جریمه 

اصناف مى شوند.

بهره بردارى از کارگاه قالیبافى 
به گـزارش روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، کارگاه قالیبافى ندامتگاه خوانسار با اشتغال شش 
مددجو و بافت دو دار قالى به بهره بردارى رسید. نوع قالى 

بافته شده در این واحد مهابادى مى باشد.

نصب شیر فشار شکن 
شیر فشار شـکن خط انتقال روسـتاى اریسمان نصب و 
راه اندازى شـد. به گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه 
بـادرود، این عملیـات با هدف مدیریت فشـار شـبکه و 

کاهش حوادث نصب و راه اندازى شد.

در آستانه افتتاح
مدیر امور آبفا منطقه لنجان در دیدار با نماینده ولى فقیه 
و امام جمعه شهر باغبهادران از تکمیل پروژه فاضالب 
ملـک در آینـده اى نزدیـک خبـر داد. دراین نشسـت 
حجت االسـالم طباطبائـى نماینـده ولى فقیـه و امام 
جمعه شهر باغبهادران، تکمیل انتقال شبکه جمع آورى 
فاضالب ملک آباد را از مهم ترین درخواست هاى مردم 
این شـهر عنوان کرد و خواستار تسـریع در اجراى این 
طرح ها شـد. ناظمـى مدیر آبفـا لنجان نیز بیـان کرد: 
اجراى پـروژه فاضالب ملک آباد با پیشـرفت فیزیکى
90 درصـد درحـال تکمیـل اسـت و بـزودى در مـدار

 بهره بردارى قرار مى گیرد.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اظهار داشت: 
خسارت ناشــى از تغییرات اقلیمى در بخش کشاورزى و 
منابع طبیعى استان اصفهان از جمله خشکسالى، سیل، 
سرمازدگى، توفان، آتش ســوزى در مراتع، آفات نباتى و 
امراض دام و طیور در سال گذشــته بالغ بر 800 میلیارد 

تومان بود.
منصور شیشه فروش افزود: شرایط کم بارشى، باال رفتن 
میانگین دمــا و افزایش تبخیر، کاهش پوشــش برف در 
مناطق کوهستانى و از بین رفتن رطوبت خاك در سال آبى 
1399- 1400 تشدید شده است و بررسى در یک دوره 10 
ساله منتهى به اسفندماه سال گذشته بیانگر افزایش درجات 

خشکسالى در تمام نقاط استان بوده به طورى که هم اکنون 
80 درصد از مساحت آن درگیر خشکسالى و کم آبى است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
بر اثر تشکیل الگوهاى نامناســب و نبود رطوبت کافى 
در ســامانه هاى جوى در پاییز و زمســتان سال گذشته 
و فروردین امســال کم بارشــى اســتان را در برگرفت، 
خاطرنشــان کرد: انرژى این امواج ناپایدار در فروردین 
ماه به صورت وزش باد شدید و توفان تخلیه شد که حدود 
218 میلیارد تومان به تأسیسات گلخانه اى و کشاورزى 
استان خسارت زد و ســبب فعال شدن کانون هاى جدید 

گرد و غبار شد.

سرپرست آب منطقه اى اصفهان با اشــاره به اینکه 72 
درصد سد زاینده رود خالى و ذخیره مخزن سد 387 میلیون 
مترمکعب است گفت: ما هنوز چشــم انتظار بارش هاى 

اردیبهشت ماه هستیم.
حسن ساسانى با اشــاره به افزایش دماى هوا و وضعیت 
بارش هاى حوضه زاینده رود، اظهار کرد: از ابتداى سال 
آبى جارى تاکنون میزان بارش هاى حوضه آبریز زاینده 
رود 807 میلیمتر بوده که این میزان در مدت مشابه پارسال 

1090 میلیمتر و در متوسط بلندمدت 1300 میلیمتر بود.
وى توضیح داد: میزان بارش ها در این حوضه 26 درصد و 

نسبت به متوسط بلندمدت 38 درصد کاهش یافته است.

سرپرست شرکت آب منطقه اى اصفهان با تاکید بر اینکه 
تا روز چهارشنبه 8 اردیبهشــت ماه ذخیره سد زاینده رود 
387 میلیون متر مکعب است، تصریح کرد: در حال حاضر 
تنها 28 درصد ســد زاینــده رود آب دارد و 72 درصد آن 

خالى است.
وى اضافه کرد: سال گذشته در چنین روزى ذخیره آب سد 
زاینده رود در حالیکه آب در رودخانه جریان داشت، 560 
میلیون مترمکعب و در متوسط بلندمدت 925 مترمکعب 
بود که میزان ذخیره ســد زاینده رود در سال آبى جارى 
نسبت به پارسال 31 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 

58 درصد کاهش داشته است.

خالى بودن 72 درصد 
سد زاینده رود

خسارت 800 میلیارد تومانى 
تغییرات اقلیمى به کشاورزى 

شرکت ایرانسل شــایعه استخدام کارکنان چینى در 
فروشگاه این شرکت در اصفهان را تکذیب کرد.

در پى انتشار یک ویدیو در شــبکه هاى اجتماعى و 
اظهار مطالبى مبنى بر اســتخدام کارکنان چینى به 
جاى کارکنان ایرانى در فروشگاه ایرانسل در اصفهان، 

ایرانسل اطالعیه اى منتشر کرد.
در این ویدئو فردى با تصویربردارى از حضور تعدادى 
از افراد چینى در خیابان مقابل فروشگاه محصوالت و 
خدمات ایرانسل در اصفهان، مدعى شده بود ایرانسل 
این افراد را به جاى کارکنان ایرانى در فروشگاه خود 

استخدام کرده است.
متن اطالعیه ایرانسل به شرح زیر است: 

«با توجه به انتشار یک ویدیو در شبکه هاى اجتماعى و 
اظهار مطالبى در آن مبنى بر استخدام کارکنان چینى 
به جاى کارکنان ایرانى در فروشــگاه محصوالت و 
خدمات ایرانســل در اصفهان، به اطالع مى رساند، 

افراد مشاهده شده در ویدیو، 11 نفر تبعه جمهورى 
خلق چین بوده انــد که حوالى ســاعت 9 صبح روز 
یکشنبه، 29 فروردین 1400، براى خرید سیم کارت، 
به فروشــگاه ایرانسل در این شــهر مراجعه و پس 
از انجام امور ادارى مربوطه، فروشــگاه ایرانسل را 

ترك کرده اند.
افراد فوق، به دلیل لزوم رعایت موازین بهداشتى در 
دوران کرونا، در فضاى باز بیرون از فروشگاه ایرانسل 
مســتقر و به نوبت وارد فروشگاه شــده اند. پس از 
حضور ایشان در فروشگاه ایرانسل و تکمیل فرم هاى 
درخواست مربوطه توســط آنان، امور احراز هویت، 
ثبت نام و تحویل سیم کارت، مطابق با موازین قانونى، 

توسط همکاران فروشگاه ایرانسل انجام شده است.
دو تصویر منتشر شده در این خبر، از ویدیوى ضبط 
شده توسط دوربین هاى مداربسته فروشگاه ایرانسل، 

تهیه شده است».

استخدام چینى ها در ایرانسل اصفهان؟!

معاون حقوقى و ثبتى اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
گفت: از یک ســال گذشــته تاکنون اجاره بهاى هتل 
عباسى پرداخت نشده و در صورت انجام توافقات اجاره 

بها دریافت خواهیم کرد.
حجت االسالم اصغر توسلى با بیان اینکه برخى ادارات 
براى پرداخت وبه روز رســانى اجــاره بهاى موقوفات 
همکارى دارند، ابراز داشت: آن دست از اداراتى که در این 
زمینه همکارى نمى کنند با ابزار قانون پیگیرى الزم را 
انجام خواهیم داد چرا که همه اقدامات اوقاف کارشناسى 

شده اســت و ما بر اساس نظر کارشــناس اجاره بها را 
دریافت خواهیم کرد.

معاون حقوقى و ثبتى اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
در ادامه در خصوص پرداخت اجاره بهاى هتل عباسى 
اصفهان تصریح کرد: در ایــن زمینه به دنبال توافقاتى 
هستیم و اعالم کردیم که مباحث هتل عباسى با جدیت 
دنبال شود. حجت االســالم توسلى تصریح کرد: سند 
مسجد جامع اصفهان هنوز صادر نشده اما نقشه بردارى 

آن انجام شده است.

هتل عباسى یکسال اجاره به اوقاف بدهکار است

حجــت ا... غالمى اظهــار کرد: با توجــه به اعمال 
دو هفته اى محدودیت ها در ســطح اســتان و فشار 
دستگاه هاى بازرسى و نظارتى علیرغم این که هنوز 
وضعیت مطلوبى در اســتان نداریم اما شاهد تغییر 
وضعیت و رنگ بندى جدیدى هستیم که بیش از 9 
شهرستان به وضعیت نارنجى تغییر وضعیت دادند اما 

هنوز 15 شهرستان قرمز هستند.
وى افزود: شهرســتان هاى خوانســار، گلپایگان، 
چادگان، مبارکه، فریدون شــهر، بوئین و میاندشت، 
برخوار، خور و دهاقان از قرمز به نارنجى تبدیل شدند، 
البته در بین شــهرهاى قرمز هنوز شش شهرستان 

اردستان، ســمیرم، شاهین شهر، شــهرضا، نطنز و 
نائین در شرایط حاد و بحرانى وضعیت قرمز هستند 
که در این شهرســتان ها باید محدودیت ها به شکل 

شدیدترى اجرا شود.
سخنگوى ســتاد اســتانى کرونا در اصفهان گفت: 
امیدواریم با ادامه اعمال محدودیت ها در روزهاى آتى 
تعداد شهرهاى قرمز کمتر شود و به سمت نارنجى 
و زرد شدن برویم، در این 9 شهرستان که به سمت 
وضعیت نارنجى رفته اند عالوه بر فعالیت مشــاغل 
گروه یک که از قبل فعال بودند فعالیت مشاغل گروه 

2 برقرار مى شود.

وضعیت 15 شهرستان اصفهان هنوز قرمز است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
درآخرین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موضوع 
واگذارى مدیریت پلى اکریل به شوراى تأمین استان ارجاع 
شد و شوراى تأمین هم مصوبه اى در این باره براى مسؤوالن 

کشور ارسال کرده است.
ایرج موفق اظهار داشت: موضوع واگذارى مدیریت پلى اکریل 
به هیأت  مدیره در کارگروه واگذارى موافقان و مخالفانى دارد 
که در آخرین جلسه اســتدالل هاى خود را بیان کرده اند و 
استاندارى همچنان در حال بررسى شرایط و جوانب کار است.

وى  بیان داشت: اخیراً هم نمایندگان استان در مجلس نامه اى 
خطاب به وزیر صمت در این باره نوشته اند و خواستار توقف 
فرایند واگذارى مدیریت پلى اکریل به هیأت مدیره حداقل تا 

6 ماه آینده شدند که این پیشنهاد در کنار مصوبه شوراى تأمین 
در حال بررسى اســت و هنوز تصمیم نهایى توسط مقامات 

کشور گرفته نشده است.
وى ادامه داد: رئیس هیأت حمایت از صنایع به  عنوان نماینده 
وزارت صمت در جلسات کارگروه، براى واگذارى مدیریت 
به هیأت  مدیره به  شرط اینکه مقامات استان درباره فراهم 
بودن شرایط واگذارى به جمع بندى برسند، اعالم آمادگى 

کرده است.
موفق دربــاره اخذ تضمیــن از هیأت  مدیره بــراى اجراى 
برنامه هاى پیشنهادى شان و حفظ حقوق کارگران توضیح 
داد: مرجع قضایى قرار است از هیأت  مدیره ضمانت، براى 
اجراى برنامه هاى پیشــنهادى و ارائه برنامه تولید، قبل از 

واگذارى اخذ کند تا مشکلى براى کارگران و فرایند تولید در 
این کارخانه به وجود نیاید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان 
اینکه واردات AN به  عنوان ماده اولیه تولید الیاف اکریلیک 
به دلیل تحریم ها دچار مشــکل است، گفت: اکنون واردات 
به صورت مقطعى در حال انجام اســت ولى هنوز واردات در 
حدى نیست که کارخانه بتواند با تمام توان تولید کند و تولید 

در تناژ پایین ادامه دارد.
وى ادامه داد: طرح نوســازى این کارخانه هنوز به ما ارائه 
نشده و ما منتظریم تا تجهیزات و خطوط تولید موردنیاز براى 
نوسازى را به ما اعالم کنند تا در کارگروه تسهیل ارزیابى شود 

و حمایت الزم در این زمینه به عمل آید.

سرپرست معاونت امور فرهنگى و رسانه اى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان گفت: 2024 عنوان 
کتاب در زمینه هاى مختلف ســال گذشته در این 

استان به چاپ رسید.
على حاجى زکى افزود: این تعداد کتاب با شمارگان 
2 میلیون و 319 هزار و 965 جلد در استان اصفهان 

چاپ و منتشر شده است.
وى با اشــاره به حمایت و چاپ 3539 عنوان کتاب 

از نویسندگان توسط ناشران اســتان تصریح کرد: 
همچنین در سال گذشته 10 مجوز جدید انتشارات در 
شهرستان هاى اصفهان، فالورجان، کاشان و بوئین 
میاندشت صادر شد.  سرپرست معاونت امور فرهنگى 
و رسانه اى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان 
خرید 372 عنوان کتاب از نویســندگان و ناشــرین 
اســتان به ارزش  حدود 75میلیون تومان را از جمله 

اقدامات این اداره کل در سال گذشته برشمرد.

2000 عنوان کتاب در اصفهان چاپ شد

واگذارى یا عدم واگذارى؟

سرنوشت پلى اکریل
 در گرو  یک تصمیم

20 هزار خودروى ناقض محدودیت هاى کرونایى در 
اصفهان جریمه شدند.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: بیش از 
20 هــزار و 400 خودرو هم که بــا پالك غیربومى 
وارد شهرســتان هاى نارنجى و قرمز شده اند نیز در 
استان اصفهان 500 هزار تومان و یک میلیون تومان 

جریمه شده اند.
سرهنگ محمدرضا محمدى افزود: طرح ممنوعیت 
تردد از ساعت 22 تا 3 صبح در زمینه کاهش تردد ها و 
کاهش شیوع بیمارى کرونا در شهر اصفهان اجرایى 
مى شــود که از 18 فروردین ماه تاکنون بیش از 89 

هزار خودرو اعمال قانون شده اند.
وى گفت: همچنین بــه رانندگان 58 هــزار و 76 

دســتگاه خودروى غیر بومى هم تذکر لسانى داده 
شــد و 33 هزار و 751 خودرو نیز به شهر هاى خود 

بازگردانده شده اند.
در همین حال مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک 
شهردارى اصفهان گفت: بر اســاس تصمیم ستاد 
استانى کرونا ماموران راهور با استقرار در مرکز کنترل 
ترافیک شهردارى از طریق تصاویر دریافتى از 440 
دوربین نظارتى در محدوده هاى طرح ترافیک شهر در 
خصوص اعمال قانون منع تردد شبانه اقدام مى کنند.

وى گفــت: بــه تازگى در پــى موج جدید شــیوع 
کرونا، ســتاد کرونا تصمیم گرفت عالوه بر نظارت 
دوربین هاى مکانیــزه، پلیس راهور نیــز در مرکز 

مدیریت و کنترل ترافیک مستقر شود.

جریمه 20 هزار خودروى بى توجه به 
محدودیت هاى کرونایى 

ماجراى مرگ یکى از شهروندان شاهین شهر و مجروح شدن 
شهروند دیگرى بر اثر حمله ســگ هاى ولگرد در نزدیکى 
مسکن مهر این شهرستان منجر به ایجاد حواشى زیادى شد.

هر چند هنوز ابعاد این ماجرا از سوى پزشکى قانونى، دستگاه 
قضائى و نیروى انتظامى باز نشده و پرونده در دست تحقیقات 
اولیه است و علت مرگ این شهروند شاهین شهرى مشخص 
نشــده، اما تصاویرى در فضاى مجازى دســت به دست 

مى شود مبنى بر کشتار سگ هاى ولگرد مسکن مهر 
شاهین شــهر که این امر منجر به تجمع بیش از 100 
نفر از شهروندان شاهین شهرى روبه روى فرماندارى 

شده است.
فرماندار شاهین شهر در این ارتباط ضمن عذرخواهى 
از شهروندان شاهین شــهر و افکار عمومى به دلیل 
وقوع حادثه مرگ یکى از هنرمندان شــاهین شهر به 
دلیل حمله ســگ هاى ولگرد اظهار مى کند: در این 
زمینه فرماندارى هیچ دستورى مبنى بر کشتار سگ ها 
صادر نکرده است. اسفندیار تاجمیرى تصریح مى کند: 
شهردارى بر اساس دستورالعملى که دارد باید نسبت 

به زنده گیرى و تیمار سگ ها اقدام کند. وى با تاکید بر اینکه 
دستورالعمل شهردارى در زمینه جمع آورى سگ هاى ولگرد 
مورد نقد است، ابراز مى کند: در این زمینه باید توجه داشت که 
شهرستان شاهین شهر به دلیل موقعیت جغرافیایى، تجمع 
کارخانجات صنایع غذایى، مراکز پسماند و چرمشهر جاذبه را 
براى حضور حیوانات و به ویژه سگ هاى بالصاحب فراهم 

کرده است.

فرماندار شاهین شــهر با بیان اینکه تعداد سگ هاى ولگرد 
در شاهین شهر بیش از ظرفیت مرکز راه اندازى شده براى 
نگهدارى سگ ها در این منطقه اســت، مى گوید: بیش از 
170 قالده ســگ در حال حاضر در این مرکز نگهدارى و 
تیمار مى شود اما باید توجه داشت که حفظ جان انسان ها در 
این زمینه در اولویت است. تاجمیرى با بیان اینکه تأکیدات 
فرماندارى و دادستان شاهین شــهر بر اجراى دستورالعمل 

قانونى در مقابله با این سگ ها بوده است، ادامه مى دهد: در 
این زمینه با شهرداران و دهیاران جلسه اى را برگزار کرده ایم 
و باید توجه داشت که سگ ها امینت و سالمت شهروندان 

را تهدید مى کنند.
همچنین شهردار شاهین شــهر در این زمینه با بیان اینکه 
کشتار سگ ها در شــاهین شــهر کار نیروهاى شهردارى 
نبوده اســت، به «مهر» مى گوید: در این زمینه نامه اى را به 

دادستانى ارسال کرده و خواستار تسریع در رسیدگى به این 
پرونده شده ایم. احمدرضا پرى تبار ادامه مى دهد: همچنین 
گشت هاى خدمات شهرى شــهردارى و نیروى انتظامى 
گشت زنى خواهند کرد تا مشخص شود که این اقدام توسط 

چه کسانى انجام مى شود.
وى در خصوص احتمال ابتالى این سگ ها به بیمارى هارى 
اظهار مى کند: در این زمینه هیچ ســندى وجود ندارد و این 

احتمال در دست بررسى است.
شهردار شاهین شهر با بیان اینکه مرکز نگهدارى سگ ها 
در شاهین شهر در حال تکمیل شدن است، ادامه مى دهد: 
باید توجه داشت که سگ هاى ولگرد شهرهاى دیگر نیز 
در شاهین شهر رهاسازى مى شوند و براى ساماندهى آنها 
درخواست واگذارى زمین 10 هزار متر مربعى را از منابع 
طبیعى داشــته ایم که در صورت واگذارى این زمین در 

کمتر از یک ماه این مرکز را بهره بردارى خواهیم کرد.
همچنین حسینعلى حاجى دلیگانى در این زمینه با بیان 
اینکه با طرح سوالى از وزیر کشــور در خصوص حادثه 
حمله سگ هاى ولگرد که موجب کشته و مصدوم شدن 
دو نفر از اهالى مسکن مهر شده اند، خواستار پاسخگویى وى 
شده ام به خبرنگار مهر گفت: کوتاهى شهردارى شاهین شهر 

در جمع آورى سگ هاى ولگرد کامًال مشهود است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى تصریح مى کند: 
به عنوان نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس خواستار 
برخورد قاطع مراجع ذى صالح قانونى با متخلفین این حادثه 

ناگوار هستم.

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
با اشــاره به تداوم ناپایدارى هاى همرفتى در استان تا 
اواسط هفته پیش رو گفت: شرایط بارش هاى بهارى از 

دهه دوم اردیبهشت ماه بهتر خواهد شد.
ابراهیم هنرمند با بیان اینکه ناپایدارى هاى همرفتى 
بهارى در سطح استان تا اواســط هفته پیش رو ادامه 

خواهد یافت، اظهار داشــت: افزایش ابر و وزش باد به 
نسبت شدید تا شدید و رگبارهاى موقتى همراه با رعد و 
برق به ویژه نیمه شمالى و شرقى اصفهان در این مدت 

پیش بینى مى شود.
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: خروجى مدل هاى هواشناســى و 

الگوهاى اقلیمى نشــان مى دهد که شرایط بارش ها 
در دهه دوم اردیبهشت بهتر خواهد بود و حتى احتمال 

بارندگى فراتر از نرمال نیز وجود دارد.
هنرمند اضافه کرد: وزش باد و گرد و خاك محلى پدیده 
غالب مناطق شرقى و تا حدى مرکزى اصفهان در این 

هفته است.

بهبود وضعیت بارشى در اصفهان از دهه دوم اردیبهشت

جنجال سگ کشى در شاهین شهر
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حسین سلیمانى، بازیگر سینما درباره تازه ترین فعالیت هاى 
خود گفت: فیلم «کولبرف» به کارگردانى میالد منصورى، 
مهرماه سال گذشته تصویربردارى شد که فیلمى با موضوع 
کولبران کرد است. در این میان اتفاق تلخى براى این گروه 

مى افتد که با یکدیگر متحد مى شوند تا به حقشان برسند.
وى درباره همکارى با زنده یاد على انصاریان در فیلم سینمایى 
«کولبرف» ادامــه داد: این فیلم چهــار کاراکتر اصلى دارد 
که من در نقش یکى از آن ها حضــور دارم و على انصاریان 
هم در فیلم نقش مأمورى را داشــت که خودش معتقد بود، 

بهترین نقش آفرینى شان را در این نقش داشته است. رفاقت 
بیست وچند ساله اى با على انصاریان داشتم و در چند پروژه 
هم او را پیشنهاد کردم و او هم اگر سر کارى مى رفت، من را 
پیشنهاد مى داد، اما در این فیلم، او انتخاب خود کارگردان بود.
سلیمانى افزود: همکارى در این فیلم واقعًا خاطره انگیز بود. 
این فیلم براى على انصاریان بســیار مهم بود و حتى هنوز 
فایل هاى صوتــى او را دارم که تا آخریــن روزهایى که به 
بیمارســتان برود، پیگیر نتیجه این فیلم بود و بسیار دوست 
داشــت فیلم را روى پرده ببیند. آنقدر این عالقه جدى بود 

که میالد منصورى، دستیار کارگردان یکى از سکانس هاى 
فیلم را آماده کرد تا به بیمارســتان ببرد و على آن را ببیند اما 
روزى این سکانس آماده شد که على انصاریان فوت کرد و 

از میان ما رفت.
حســین ســلیمانى با اشــاره به نقش آفرینى متفاوت على 
انصاریان در سریال «87 متر» ساخته کیانوش عیارى، ادامه 
داد: على انصاریان بیشــتر از بســیارى از آدم هایى که ادعا 
مى کنند، عاشق سینما هستند، عاشــق تر بود. هر لحظه از 

سینما و فیلم صحبت مى کرد و تمام دغدغه اش سینما بود.

امیرحسین مدرس از اولین مجریان برنامه «نیمرخ» بود که حضورش 
در این برنامه، هم به دلیل متفاوت بودن ساختار برنامه و هم شیوه اجرا 
مورد توجه قرار گرفــت. او بعد از «نیمرخ» در برنامه هاى مناســبتى 
زیادى حضور داشت و عالوه بر اجرا در زمینه بازیگرى، شعر، موسیقى، 

همیــن فعالیت پرداخت و شاید خوانندگــى و ... هم به 

یکى از دالیل کمرنگ شــدن حضورش در اجراى تلویزیونى باشــد. 
مدرس مدتى است در رادیو صبا برنامه اجرا مى کند اما به گفته خودش 
اصوال با طنز میانه اى ندارد و به خاطر سیستم ادارى به رادیو صبا منتقل 

شده است.
امیرحسین مدرس اکنون در رادیو صبا صداپیشگى و گویندگى مى کند. 
او در این شبکه برنامه هایى همچون «جدى بگیرید جدى نگیرید» که 
یک برنامه طنز است، «قند پارسى» و «قصه ظهر» صبا را اجرا مى کند.

این مجرى در گفت و گویى در پاسخ به اینکه چطور شد که وارد حیطه 
طنز و صداپیشگى شد؟ اظهار کرد: به اجبار! در واقع اساس کارى که من 

انجام مى دهم برنامه هاى کامال جدى است و اصوال با طنز میانه اى 
ندارم. این هم خودش نوعى طنز است و چه طنزى باالتر از اینکه من هم 

کار وارد این حیطه شده ام(با خنده).
او ادامه داد: به خاطر سیستم ادارى به صبا منتقل شده ام. البته این را هم 
بگویم که من سابقه کار بازیگرى داشــته و دارم و در رادیو نمایش هم 
بوده ام. تجربه صحنه تئاتر و همین طور دوبله را هم دارم. بنابراین به نظر 
من مهم پایه و اساس کار است که درست باشد و من هم بعد از گذشت 
این همه سال با اینکه طبعم طنز نیست و عالقه مند نیستم اما این کار را 
هم انجام مى دهم. البته هم اکنون در رادیو صبا سه برنامه دارم که قند 

پارسى و قصه ظهر جمعه کامال جدى هستند و فقط برنامه جدى بگیرید 
جدى نگیرید است که درون مایه طنز دارد.

مدرس در پاسخ به اینکه هم اکنون بجز کار در رادیو صبا،  مشغول چه کار 
دیگرى است؟ اظهار کرد: هم اکنون چند سالى است که مشغول جمع آورى 
و تصحیح نسخ خطى و متون کهن هستم. همین طور پروژه جمع آورى 
متون مهجور و نسخ خطى ادبیات کالسیک را در دست دارم که شاید 99 
درصد مردم و حتى قشر دانشگاهى بى خبر از آن هستند. یکى از این متون، 
آماده چاپ بوده و نزدیک به هزار صفحه است که در حوزه هاى مختلف 

اعم از موسیقى، عکاسى، شعر، خوشنویسى و ادبیات است.

آتش تقى پور که این روزها در حــال بازى در یک 
سریال شبکه نمایش خانگى است، از نبود حمایت 

مسئوالن از هنرمندان گالیه کرد.
این بازیگر پیشکســوت تئاتر، ســینما و تلویزیون 
درباره فعالیت هاى ایــن روزهایش به ویژه با وجود 
شــیوع کرونا گفت: به تازگى در ســریالى با عنوان 
«خانه آقاجان» بازى کردم که به تهیه کنندگى حاتم 
معصومى و کارگردانى على حســن زاده در زنجان 
و درباره صنایع دســتى زنجان با حضور تعدادى از 
بازیگران بومى ســاخته شــده و این روزها در حال 

پخش از شبکه زنجان و شبکه شما است.
به گفته وى، این سریال درباره خانواده اى است که 
پدرشان از زمان هاى گذشته در حوزه صنایع دستى 
فعالیت مى کرده و حاال دخترانش که همگى ازدواج 
کرده اند، در کنار شوهرانشان تحت نظارت پدر، قصد 

توسعه صنعت ملیله  سازى، افزایش مقدار و کیفیت 
تولید، صادرات و اشتغال  زایى را دارند، اما با پسر 
خانواده که براى رسیدن به آرزوهایش به خارج 

از کشور رفته دچار مشکالتى مى شوند.
وى دربــاره فعالیت ایــن روزهایش بیان 
کرد: در حال حاضر مشــغول بازى در یک 
سریال شبکه نمایش خانگى هستم که 13 
قسمتى است اما متاسفانه نمى توانم بگویم 
که عنوان سریال و قصه چیست و عوامل 

آن چه کسانى هستند.
این بازیگر درباره شــرایط سخت این 
روزها و حضور پرخطرشــان در فیلم ها 
و سریال ها گفت: وقتى مسئوالن هیچ 
حمایتى نمى کنند مــا مجبوریم براى 
گذران زندگــى و تامیــن هزینه هاى 
معیشــت مان خطر را به جــان بخریم و 

سر کار برویم.

تهیه کنندگان اسکار نود و سوم (Oscars 2021) حتى در مورد ”آنتونى 
هاپکینز“ 83 ســاله براى حضور مجازى در مراسم اســتثنا قائل نشدند. 
اسکار 2021 برخالف چند دهه گذشته با اهداى جایزه ”بهترین فیلم“ به 
پایان نرسید، بلکه ”استیون سودربرگ“ و دیگر تهیه کنندگان اهداى جایزه 

بهترین بازیگر مرد نقش اول را به انتهاى مراسم موکول کردند.
این تغییر سبب شد که بسیارى تصور کنند این جایزه به ”چادویک بوزمن“ 
فقید اهدا خواهد شد که تابستان گذشته ناباورانه درگذشته بود. اما در نهایت 
این جایزه توســط ”واکین فینیکس“ که به لکنت افتاده بود به ”آنتونى 
هاپیکینز“ براى بازى در ”پدر“ (The Father) رسید که حتى در مراسم 

حضور نداشت، نه حتى به شکل مجازى.
هاپکینز که به دلیل مشکالت ناشى از پاندمى کرونا ترجیح داده بود در ولز 
بماند و به لندن سفر نکند، در حین بیرون آمدن نامش از پاکت احتماًال در 

خوابى شیرین به سر مى برده. ”ایندى وایر“ به تازگى گزارش داده است که 
نمایندگان سالخورده ترین برنده اسکار بهترین بازیگرى، از تهیه کنندگان 
اسکار خواسته اند به هاپکینز اجازه حضور در مراسم از طریق پلتفرم ”زوم“ 

را بدهند، اما آن ها در مورد او استثنائى قائل نشده اند.
”کایل بوکانان“ منتقد ”نیویورك تایمز“ نیز رد شدن درخواست هاپکینز 
را تأیید کرده و مى نویسد: مى توانم تأیید کنم که آنتونى هاپکینز پیشنهاد 
کرده از طریق ”زوم“ در مراســم حاضر شــود و تهیه کنندگان اســکار 
درخواست او را رد کرده اند… اما شــایعه دیگر این است که الیویا کولمن 
[همبازى هاپکینز در فیلم ”پدر“] آمــاده دریافت جایزه از طرف هاپکینز 
بوده، اما تا جایى که مى دانم این ادعا صحت ندارد. کولمن مشغول بازى 
در یک فیلم اســت و تنها براى بخش [بهترین بازیگر زن نقش مکمل] 

حضور پیدا کرد.

ستاره سینماى هالیوود در قسمت هفتم ”مأموریت غیرممکن“ به میعادگاه 
همیشگى اش یعنى روى قطار بازگشت!

تصاویر کروز 58 ساله و آت ول 39 ساله پنجشــنبه 22 آوریل در یورکشیر 
بریتانیــا در حیل فیلمبردارى صحنــه اى از هفتمین قســمت از چندگانه 
”مأموریت غیرممکن“ روى یک قطار در حال حرکت منتشر شده است. آن ها 

فیلمبردارى این صحنه را از اولین ساعات روز آغاز کردند.
کروز براى آخرین نماى روز، خود را به روى قطار در حال حرکت رساند در 
حالى که فیلمبردار هم در مجارت او دیده مى شد. هیلى نیز در این صحنه هاى 
خطرناکى که توسط هلى کوپتر و یک خودرو در حال فیلمبردارى بود، میان 
دو واگن به چشم مى خورد. این آخرین روز فیلمبردارى ”مأموریت غیرممکن 

7" در یورکشیر بود.
کروز که سابقه آویزان شدن از بال هواپیما و باال رفتن از برج خلیفه دبى و نگه 
داشتن نفس در زیر آب به مدت شش دقیقه را دارد، با انجام حرکات بدلکارى 
بیگانه نیست. او اخیراً در مصاحبه با ”گراهام نورتون“ فاش کرده است که از 
باال رفتن آدرنالین خون لذت مى برد: ”من بازیگرى فیزیکى هستم و از انجام 

این حرکات لذت مى برم. مطالعه و تمرین مى کنم و این زمان زیادى مى گیرد. 
استخوان هاى زیادى از من شکسته است!“

کروز چنان لذتى از انجام حرکات بدلکارى مى برد که گاهى نمى تواند لبخند 
را از چهره خود بزداید. او در بخش دیگرى از مصاحبه مى گوید: ”بار اول انجام 
حرکت بدلکارى بسیار پراسترس است، اما نشاط آور نیز هست. چند بار در 

حین فیلمبردارى به من گفته اند که لبخند نزنم.“

شهین تسلیمى یکى از بازیگران پیشکسوت و ُپرکار است که عالوه بر آثار ملودرام  
اجتماعى، در سریال هاى کمدى هم حضور پررنگى داشته است. این بازیگر، اکنون 
سریال « بچه مهندس 4 » را روى آنتن و دو سریال «87 متر» اثر کیانوش عیارى و 

« رعد و برق » ساخته بهروز افخمى را نیز در نوبت پخش دارد.
از بازیگران جدید سریال «بچه مهندس» هستید، چه 

شد که بازى در سریال را پذیرفتید؟
من قبال هم با آقاى سعید سعدى کار کرده بودم و تهیه کننده بسیار خوب و خوش 

حسابى هستند. «بچه مهندس» هم سریالى بود که مخاطبان دوست داشتند.
در سریال با چهره هاى جوانى مانند آقاى سهند جاهدى 
و محمدرضا رهبــرى همبازى هســتید، تجربه کار با 

چهره هاى کم تجربه چطور بود؟
آقاى سهند جاهدى که بازى بسیار خوبى داشت و به نظر من بازیگر پخته اى بود. 
یک مقدار در خصوص آقاى رهبرى نگران بودیم و فکر مى کردیم چون جایگزین 
آقاى روزبه حصارى شده ، ممکن اســت مخاطبان نپذیرند اما وقتى بازى کردند، 
دیدیم بازى شان خیلى خوب است. من خودم بازى ایشان را دوست داشتم. سعى 
کرده بود کاراکتر گذشته را حفظ کند و کارگردان سریال، آقاى کاورى هم خیلى 

زحمت کشیدند، با ایشان کار کردند تا توانستند جاى آقاى حصارى را پر کنند.
در سریال «رعد و برق» هم بازى کردید.

سریال «رعد و برق» درباره سیل استان گلستان و سریال بسیار جذابى است. خیلى 

خوب سیل را به تصویر کشیده و تمامش حقیقت دارد. آقاى افخمى و آقاى داوود 
هاشمى، تهیه کننده، خیلى زحمت کشیدند. این ماجرا در واقعیت داستان خانوادگى 
نداشت اما براى این که قصه شیرینى داشته باشد، بخشى را در قصه گنجانده اند 
که من و آقاى مهران رجبى یک خانواده هستیم که هر شهرستانى سیل مى آید، 

مى رویم  وکمک مى کنیم.
باتوجه به این کــه آقاى افخمى معتقد اســت نباید از 
ماسک استفاده کرد و عوامل سریال «رعد و برق» ماسک 

نداشتند، در خصوص ابتال به کووید19 نگران نبودید؟ 
ما وقتى مى رویم سرکار و جلوى دوربین هستیم، نمى توانیم ماسک داشته باشیم 
پس قاعدتًا ماسک نمى زنیم. بعضى مکان ها فضاى بسته اى دارد اما سریال «رعد 
و برق» بیشتر در محیط باز و فضاى بیرون تصویربردارى مى شد. آقاى افخمى هم 
نگفته بودند که ماسک نزنید، این سوء تفاهمى بود که پیش آمد و خود ایشان هم 
مى گفتند. تولید سریال تقریبًا یک ســال و نیم طول کشید و در زمان شیوع کرونا 
تصویربردارى شد، خدا را شکر هیچ کدام از عوامل کرونا نگرفتند و همه صحیح و 
سالم بودند. نکته اى که مى گویم ممکن است به نظر مخاطبان شما مسخره بیاید 
اما آقاى افخمى از نظر تغذیه خیلى به بچه ها مى رســیدند و هنگام ناهار و شام، 
یک کاسه سیر جلوى بچه ها مى گذاشتند که بخورند. سیر آنتى بیوتیک دارد، این 
بیمارى هم ویروسى و عفونى است؛ بنابراین سیر از بیمارى جلوگیرى مى کند و 
عفونت را از بین مى برد. من که عقیده ام این است، چون عوامل سیر مى خوردند و 

تغذیه شان خوب بود، مقاومت بدنشان باال بود.
خوردن ســیر توصیه متخصص و پزشــک بود یا نظر 

شخصى آقاى افخمى؟
نمى دانم چون از ایشان نپرسیدم اما خود من هم سیر دوست دارم و به دلیل خاصیت 
سیر که مى گویند براى درمان 72 بیمارى مفید اســت، چه هنگام شیوع کرونا که 

سرکار بودم و چه پیش از آن، سیر مى خوردم و خدا را شکر مشکلى پیش نیامد.
در آثار کمدى مختلفى بازى کردید، نقش هاى کمدى را 

بیشتر دوست دارید یا جدى را؟
تا به حال نقش تلخ و منفى به من پیشــنهاد نشده اســت اما اگر نقش رئال هم 
بازى کردم که مثال مادر ســخت گیر و مقتدرى بودم، باز هم نقش کمى شیرینى 

داشته است. در اصل من بازیگر کمدى هستم و کمدى را بسیار دوست دارم، 
چون مردم مى خندند، من هم از ته دل خوشــحال مى شوم و به همین 

دلیل نقش هاى کمــدى را ترجیح مى دهم. کال آدم شــوخ طبعى
 هستم.

هم اکنــون نقش خاصى وجــود دارد 
که عالقه مند باشــید بازى کنید، اما 

پیشنهاد نشده باشد؟
من فیلم هاى پلیســى و نقش پلیس را خیلى دوست 

دارم، اما این نقش دیگر به سنم نمى خورد.

شهین تسلیمى از حضورش در سریال هاى «بچه مهندس4» و «رعد و برق» مى گوید

بهروز افخمى به بازیگرها «سیر» مى داد تا کرونا نگیرند!

گالیه آتش تقى پور 
از مسئوالن 

حسرتى که بر دل على انصاریان ماند

امیرحسین مدرس:

چه طنزى باالتر از اینکه من هم وارد طنز شده ام!

الهام پاوه نژاد که معتقد است هیچ برنامه مشخصى براى درآمدزایى 
جامعه تئاترى نداریم، مى گوید: کل جامعه هنرى چوب چند چهره 
مشهور را مى خورند و تصور عمومى این است که همه فعاالن هنرى 

درآمدهاى آن چنانى دارند و باید به دیگران کمک کنند!
این بازیگر که سال گذشته تجربه اجراى آنالین نمایش «مرجان» 
به کارگردانى آریان رضایى را داشــت، درباره تداوم نداشتن چنین 
تجربه هایى مى گوید: تجربه خیلى خوبى بود؛ چیزى شبیه مدیوم تله 
تئاتر زنده ولى همان سال گذشــته هم این موضوع را مطرح کردیم 
که هزینه هاى این کار اصال پایین نیست. شــاید به نظر بیاید مگر 
اجراى یک کار تک بازیگر چه هزینه اى دارد درحالیکه این شکل از 
اجرا به دلیل مسایل فنى و تکنیکى هزینه هاى باالیى دارد. اجاره دو 
سه دوربین براى تصویر گرفتن ، اجاره پالتو، حضور یک کارگردان 
تلویزیونى براى سوییچ کردن، طراحى هاى خاص اجرا  و ... همه اینها 

سبب مى شود هزینه باالیى به گروه تحمیل شود.
او ادامه مى دهد: بــا اینکه فروش بلیت ما خوب بــود ولى با آن رقم 
توانستیم هزینه هاى کار را جبران کنیم و بخش زیادى از هزینه هاى 
آن چند اجرا از جیب کارگردان رفت و به ســوددهى نرسید. ولى اگر 
قرار است چنین شیوه اى ادامه پیدا کند، رسما باید سرمایه گذار وارد 

کار شود.  
این بازیگر تاکید مى کند: تداوم این جریان به ســوددهى آن وابسته 
است. ولى مثل بسیارى از موارد که برنامه ریزى هاى ما در لحظه رخ 
مى دهد، در بخش هنر هم این ضعف را داریم. حاال هم همه به دنبال 
ساخت سریال در شبکه نمایش خانگى هستند درحالیکه کافى است 
یکى از آن سرمایه گذاران به تولید تئاتر هم ورود کند. با سرمایه ساخت 
یک سریال مى تواند ده تئاتر تلویزیونى ساخت که با این شیوه هم در 
حوزه تئاتر فعالیت کرده ایم و هم به درآمدزایى خانواده نمایش کمک 
کرده ایم. ضمن اینکه این شــیوه هم بتدریج مخاطبان خود را پیدا 

خواهد کرد و مى توانیم اجراهاى روتین داشته باشیم. 

الهام پاوه نژاد: 

چوب چند چهره مشهور را 
مى خوریم

علت عدم حضور «آنتونى هاپکینز» در اسکار فاش شد 

«تام کروز» روى قطار چه مى کند؟

ت بدنشانباالبود.
ر توصیه متخصص و پزشــک بود یا نظر 

 افخمى؟
اما خودمن هم سیر دوست دارم و به دلیل خاصیت دم

2ن 72 بیمارى مفید اســت، چه هنگام شیوع کرونا که 
سیر مى خوردم و خدا را شکرمشکلى پیش نیامد.

مختلفىبازى کردید، نقش هاى کمدى را
دارید یا جدى را؟

ه من پیشــنهاد نشده اســت اما اگر نقش رئال هم 
ـخت گیر و مقتدرى بودم، باز هم نقش کمى شیرینى 

یگر کمدى هستم و کمدى را بسیار دوست دارم، 
م از ته دل خوشــحال مى شوم و به همین 

ترجیح مى دهم. کال آدم شــوخطبعى

قش خاصى وجــود دارد 
اشــید بازى کنید، اما 

 باشد؟
ش پلیس را خیلى دوست 

نم نمى خورد.

یر رو ى

ـوت تئاتر، ســینما و تلویزیون 
یــن روزهایش به ویژه با وجود 
 به تازگى در ســریالى با عنوان 
ى کردم که به تهیه کنندگى حاتم 
نى على حســن زاده در زنجان 
ـتى زنجان با حضور تعدادى از 
اخته شــده و این روزها در حال 

ن و شبکه شما است.
ریال درباره خانواده اى است که 
ى گذشته در حوزه صنایع دستى 
حاال دخترانش که همگى ازدواج 
هرانشان تحت نظارت پدر، قصد 

سازى، افزایش مقدار و کیفیت 
تغال  زایى را دارند، اما با پسر
دن به آرزوهایش به خارج 

شکالتىمى شوند.
ت ایــن روزهایش بیان 
مشــغول بازى در یک 
3ش خانگى هستم که 13
سفانه نمى توانم بگویم 
صه چیست و عوامل 

د.
شــرایط سخت این 
طرشــان در فیلم ها 
قتى مسئوالن هیچ 
مــا مجبوریم براى 
تامیــن هزینه هاى 
 را به جــان بخریم و 
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مرحله یک  هشتم نهایى جام حذفى امشب پنج شنبه 9 اردیبهشت ماه با برگزارى 
چهار دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها، سپاهان در ورزشگاه شهید 

چمران ساوه به مصاف تیم خوشه طالیى مى رود.
سپاهان در دومین گام از رقابت هاى جام حذفى باید به مصاف تیم دسته یکى 
خوشه طالیى ساوه برود؛ دیدارى تقریبًا آسان اما حساس که از جذابیت باالیى 
برخوردار اســت. ســپاهانى ها که در لیگ برتر جزء تیم هاى مدعى قهرمانى 
محسوب مى شوند، به دنبال قهرمانى در جام حذفى نیز بوده و قصد دارند هر 2 
جام را از آن خود کنند. زردپوشان اصفهانى در مرحله یک  شانزدهم نهایى میزبان 
تیم مس رفسنجان بوده و این تیم را با نتیجه 2 بر یک شکست دادند تا بر اساس 
قرعه، در مرحله یک هشتم نهایى آماده مصاف با تیم خوشه طالیى ساوه شوند.

ســپاهانى ها در لیگ برتر عملکرد مثبتى داشــته و تا بدین جاى فصل نتایج 
درخشانى کسب کرده اند. زردپوشــان اصفهانى فوتبالى هجومى و جذاب را به 
نمایش مى گذارند و یکى از با کیفیت ترین تیم هاى حال حاضر لیگ هســتند. 
ســپاهان از مهره هاى کلیدى و با کیفیت بســیارى بهره مى بــرد که کامًال با 
سیســتم دلخواه نویدکیا منطبق هســتند. حضور بازیکنانى مانند شهباززاده، 
محبى و حســینى در خط حمله و بازیکنانى مانند رفیعى، ســلمانى، کریمى و 
على محمدى در کنار ستاره بزرگى مانند حاج صفى سپاهان را تبدیل به یکى از 
پرمهره ترین تیم هاى حاضر در لیگ کرده که از قدرت خالقیت و توان تاکتیکى 
باالیى برخوردار بوده و دســت نویدکیا را براى اجراى برنامه هاى مدنظرش باز 

گذاشته است.
زردپوشان اصفهانى در فاز تهاجمى قدرت باالیى داشته و خطرناك ترین خط 
حمله لیگ را در اختیار دارند اما در چند هفته اخیر مهاجمان این تیم با افت نسبى 
روبه رو شده و نرخ تبدیل به گل موقعیت هاى گلزنى این تیم افت کرده است. آنها 
در هر بازى، حمالت پرشمارى را انجام داده و موقعیت هاى گلزنى متعددى را 
خلق مى کنند، با این وجود  کاهش نرخ بهره ورى مهاجمان سپاهان باعث شده 

تا آمار گلزنى این تیم کاهش چشم گیرى پیدا کند. سپاهانى ها در خط دفاعى اما 
عملکرد فوق العاده اى داشته و در نیم فصل دوم با 5 کلین شیت و دریافت یک 

گل، عملکرد درخشانى از خود به جاى گذاشته اند.
در آن سو، خوشه طالیى ســاوه تیم جوان و نوپایى است که در 2 فصل اخیر در 
لیگ دسته یک فوتبال کشور حضور داشته و در مرحله قبلى از سد تیم شهردارى 
بردسکن گذشته است. خوشه طالیى ســاوه در فصل جدید رقابت هاى دسته 
یک کشور عملکرد چندان خوبى نداشته و در هفته بیست ودوم با کسب 7 برد، 9 

مساوى و 6 شکست 30 امتیازى بوده و در رده یازدهم جدول قرار دارد.
طالیى پوشان از قدرت بدنى باالیى بهره برده و بازى مستقیمى را ارائه مى دهند. 
آنها در فاز هجومى سعى دارند با استفاده از ضربات آزاد و کرنر و ارسال از کناره ها 
به گل برســند. در فاز دفاعى نیز بازیکنان این تیم عملکرد خوبى داشــته و با 
دریافت 17 گل در 22 بــازى آمار خوبى از خود به جاى گذاشــته اند. بازیکنان 
خوشــه طالیى انگیزه باالیى دارند و به دنبال آن هســتند تا با پیروزى مقابل 

سپاهان شگفتى ساز شوند.
ســپاهان اگرچه از نظر تــوان فنى و کیفیــت بازیکنان قابل مقایســه با تیم 
خوشه طالیى نبوده و تیم نویدکیا چند ســر و گردن باالتر از رقیب دسته یکى 
خود به شــمار مى رود، اما باید پذیرفت که در بازى امشب کار سختى پیش رو 
دارد. چالش اول نویدکیا مقابل خوشه طالیى کیفیت پایین چمن ورزشگاه شهید 
چمران ساوه است که عالوه بر کاهش کیفیت بازى تیم ها، احتمال مصدومیت 
بازیکنان ســپاهان را افزایش مى دهد و این اتفاق در آستانه الکالسیکوى مهم 
پیش رو، مى تواند نویدکیا و تیمش را به دردسر اندازد. از طرف دیگر انگیزه باالى 
بازیکنان خوشه طالیى براى اثبات توانایى هایشــان مى تواند برگ برنده تیم 
ساوه اى به شمار آید؛ در آن سو بازیکنان سپاهان نیز مى توانند با یک برد شیرین 
آماده حضور در بازى حساس مقابل پرسپولیس شوند. حال باید منتظر ماند و دید 

نتیجه این دیدار چگونه رقم خواهد خورد.

چالش سپاهان پیش از ال  کالسیکو
امشب؛ مصاف طالیى ها و خوشه طالیى در جام حذفى

تیم فوتبال استقالل در پنجمین شب از 
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا در 
دیدارى حساس مقابل االهلى عربستان 
قرار گرفت که این بــازى در نهایت با 
تساوى بدون گل به پایان رسید. فرهاد 
مجیدى در این بــازى از هر 5 تعویض 
خود استفاده کرده که یکى از دو تعویض 
همزمان و پایانى او، حضور بابک مرادى 

به جاى مهدى قایدى بود.
اســتقاللى ها در این تورنمنت تا پیش 
از این بازى از 19 بازیکن استفاده کرده 
بودند و بابک مرادى بیستمین بازیکنى 
بود که براى اســتقالل در این بازى ها 
به میدان رفــت و 8 دقیقه فرصت بازى 
پیدا کرد. مــرادى در همین مدت زمان 
کوتاه حضورش در زمین پایه گذار یکى 
از حمالت آبى پوشان بود و یک بار هم 

براى این تیم فرصت گلزنى خلق کرد. 
پیش از این رشــید مظاهرى، سیاوش 
یزدانــى، مهــدى قایــدى، فرشــید 
اسماعیلى، وریا غفورى، مسعود ریگى، 
آرش رضاوند، ارسالن مطهرى، محمد 
نادرى، هرویه میلیــچ، عارف غالمى، 
شیخ دیاباته، محمد حســین مرادمند، 
مهدى مهدى پور، سید احمد موسوى، 
سعید مهرى، سبحان خاقانى، داریوش 
شجاعیان و آرمان رمضانى 19 بازیکنى 
بودند که مورد اســتفاده قــرار گرفته 

بودند.

دو بازیکن ایرانى ماریتیمــو بعد از بازى آخر 
تیم شان تصویرى کنار هم منتشر کردند.

روز سه شنبه فیلمى از بازى ماریتیمو و بوایشتا 
با عنوان درگیرى لفظى علــى علیپور و امیر 
عابدزاده منتشر شد. در اواخر مسابقه علیپور 
چیزى مى گوید و امیر هم به زبان فارسى به 
او مى پرد. البته بعد از مسابقه این دو تصویرى 
از رختکن تیم منتشر کردند که نشان مى داد 
کامال رفیق هســتند و کال در زمین اتفاقى 

طبیعى رخ داده. ولى ماجرا چه بود؟
در اواخر مسابقه که ماریتیمو یک بر صفر پیش 
بود، عابدزاده توپــى را مهار کرد که علیپور با 
فریاد از او خواست تا روى زمین بیفتد. عابدزاده 
هم از این کار امنتاع کرد و جواب علیپور را داد. 
ظاهرا امیر مى ترســید که از داور کارت زرد 
دریافت کند و به همین خاطر خود را زمین نزد.

7 پزشک و پرســتار در رابطه با مرگ دیگو 
مارادونا تحت بازجویى قرار گرفته اند.

نشریه «گاتزتا دلو اسپورت» گزارش داد بنا بر  
یک تحقیق پزشکى، که توسط کمیسیونى 
که مقامــات قانونى آرژانتین براى بررســى 
مرگ مارادونا منتشر شده، نشان مى دهد که 
مى شد از مرگ این اسطوره فوتبال جلوگیرى 
کرد. در این گزارش پزشکى تأیید شده است 
که مارادونــا در اثر بیمارى قلبــى که از قبل 
وجود داشته درگذشته، اما نتیجه مى گیرد که 
یک ســهل انگارى کلى و عمومى در درمان 
و مراقبت از بیمار بر مــرگ او تأثیرگذار بوده 
اســت. این گزارش همچنین وضعیت خارج 
از کنتــرل در خانه مارادونــا و کمبود کامل 
حداقل تجهیزات مورد نیــاز و ناکافى بودن 
محل اقامتــى که براى او آماده شــده بود را 
یکى از دالیل ناتوانــى در جلوگیرى از مرگ 
مارادونا معرفى کرده اســت.  به نظر مى رسد 
که پزشکان مارادونا با توجه به اینکه اسطوره 
فوتبال آرژانتین هرگز تحت معاینات منظم 
قرار نگرفته بود، از بیمارى هاى قلبى، ورم 

ریوى و سیروز حاد او آگاهى نداشته اند.

ماجراى داد زدن 
عابدزاده 

بر سر علیپور

دیگو مارادونا به قتل 
رسیده است!

بیستمین بازیکن 
استقالل در آسیا

هافبک سپاهان:

امسال رقابت و ماجراى قهرمانى شیرین است

مدافع ملى پوش پرسپولیس بنابر ادعاى استاد الدوحه قطر راهى 
االهلى شده است.

طى هفته هاى اخیر شایعات زیادى پیرامون پیوستن محمدحسین 
کنعانى زادگان به باشگاه هاى قطرى مطرح شده بود که واکنشى از 
این بازیکن به همراه نداشت، اما اخیراً استاد الدوحه نام تیم بعدى 

این بازیکن ایرانى را فاش کرد.
کنعانى زادگان که دو سال قبل از ماشین سازى تبریز به پرسپولیس 
آمده بود، طى دو فصل اخیر نمایش خوبى در ترکیب سرخپوشان 
ارائه کرد و در تیم ملى ایران نیز عملکرد قابل قبولى داشــت تا 

بازى هاى او موجب شود مورد توجه قطرى ها قرار بگیرد.
در حالى اســتاد الدوحه این خبــر را اعالم کرده کــه این مدافع 
پرسپولیس هم اکنون همراه با سرخ پوشان در هند به سر مى برد، اما 
در صورت صحت این موضوع، به نظر مى رسد که توافق طرفین 

پیش از شروع لیگ قهرمانان آسیا به دست آمده است.
کنعانى زادگان که گفته مى شد قراردادش با پرسپولیس را هم با 
وجود درخواست این باشــگاه تمدید نکرده، به نظر مى رسد سال 
آینده همانند بســیارى از بازیکنان ایرانى ازجمله روزبه چشمى، 
شجاع خلیل زاده، امید ابراهیمى، مهرداد محمدى، رامین رضاییان 
و... بازى در لیگ ســتارگان قطر را تجربه خواهــد کرد و راهى 

االهلى خواهد شد.
کنعانى زادگان در واکنش به خبر استاد الدوحه اعالم کرد هنوز هیچ 
تصمیم گیرى درباره آینده اش نداشته، اما پیشنهاد سایر تیم ها را 
رد نمى کند و مى گویــد در حال حاضر تمرکــزش را روى ادامه 

بازى هاى پرسپولیس گذاشته است.
االهلى در بین باشگاه هاى قطرى رکورددار تعداد جذب بازیکن 
ایرانى است و هم اکنون نیز امید ابراهیمى را به عنوان کاپیتان در 
اختیار دارد و احتماال فصل آینده عــالوه بر کنعانى زادگان، یک 
بازیکن دیگر ایرانى را هم به خدمت بگیرد که گفته مى شود روزبه 

چشمى خواهد بود.
سال گذشته نیز در جریان رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا استاد 
الدوحه در یک خبر فورى اعالم کرده بود که روزبه چشــمى به 
ام صالل مى رود، اما در آن مقطع باشگاه استقالل خبر مربوطه را 
تکذیب کرد؛ موضوعى که در آینده به اثبات رسید و حاال باید دید 
باز هم خبر استاد الدوحه پیرامون یک مدافع دیگر ایرانى صحت 

خواهد داشت یا خیر.

دروازه بان استقالل در بازى بامداد چهارشــنبه این تیم مقابل 
االهلى عربستان نمایش بسیار خوبى داشت.

تیم هاى استقالل ایران و االهلى عربستان برگزار کننده دومین 
بازى شب پنجم گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا بودند. این دیدار 
با توجه به شکســت عجیب الدحیل مقابل الشرطه از حساسیت 
بسیار باالیى برخوردار بود چرا که تیم برنده مى تواند به تنهایى 

به صدر جدول تکیه بزند.
برخالف دیــدار رفت که با برتــرى 5 بر 2 اســتقالل و به ثمر 
رســیدن 7 گل در بازى همراه بود؛ بازى برگشت دو تیم گلى در 
پى نداشت. االهلى که همچنان به خاطر شکست بازى رفت از 
استقالل تحت فشار بود، در این بازى با احتیاط بسیار باالیى در 

خط دفاعى کار کرد.
در چنین شرایطى، ستاره میدان را باید درون دروازه تیم استقالل 

جستجو کنیم؛ جایى که رشید مظاهرى 
با سیوهاى نجات بخش خود بارها دروازه 
تیمش را نجات داد. او در نیمه اول چند 
عکس العمل خوب داشت که مهمترین 
آن مهار ضربه آزاد عبدالرحمن غریب با 

یک جایگیرى خوب بود.
اوج کار رشید مظاهرى در نیمه دوم 

بود، جایى کــه در عرض 
چنــد دقیقه، بــا چند 

عکس العمل دیدنى، 
«واکاشى  نقش 

زوما» را براى 
استقاللى ها 
در زمین ایفا 
کــرد. او در 

دقیقه 65 بازى 
ضربه ســر خطرناك 

عمر الســومه را با یک خروج 
خوب، به زیبایى راهى کرنر 
کرد. تنها 3 دقیقه بعد، شوت 
زیباى ادریــس فتوحى از 
پشــت محوطه جریمه بار 

دیگر با واکنــش زیباى 
رشید مظاهرى همراه 
شد تا این دروازه بان 
نشــان دهد قصد گل 

خوردن ندارد. 
بــا  مظاهــرى 

بســته نگه داشــتن 
دروازه خــود در ایــن دیدار 
موفق به رقــم زدن دومین کلین 
شــیتش در لیــگ قهرمانان آســیا

 2021 شد.

 با پایــان یافتن روز پنجــم از رقابت هاى مرحلــه گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا، تراکتور و اخبارى داراى بیشترین تعداد کلین شیت 

در این رقابت ها هستند.
در حالى که در پایان شب پنجم رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
3 تیم الوحده امارات، پرسپولیس و تراکتور ایران با مجموع 3 گل 
خورده بهترین خطوط دفاعى مســابقات را در اختیار دارند، سرخ 
پوشان تبریز و محمد رضا اخبارى ســنگربان این تیم با 4 کلین 
شیت، بیشترین تعداد بسته نگه داشتن دروازه در طول یک بازى را 

در این مسابقات دارند.
تراکتورى ها در نخستین دیدار خود در این رقابت ها مقابل پاختاکور 
به تساوى 3-3 رسیدند و شاید کمتر کسى تصور مى کرد تیمى که 
در یک بازى 3 بار دروازه اش باز شده، در 4 دیدار متوالى موفق به 

بسته نگه داشتن دروازه اش شود. اما این 
اتفاق افتاد تا امروز اخبارى با ثبت 4 کلین 
شیت، خودش و تیمش را در صدر جدول 

کلین شیت ها قرار دهد. 
پــس از اخبــارى، محمد الشمســى 

دروازه بــان تیــم الوحده 
امارات با 3 کلین شیت 
بهتریــن عملکــرد 
را در بیــن همــه 
دروازه بان هایى که 
در ایــن تورنمنت 
به میدان رفته اند، 

دارد.

کنعانى زادگان انتقالش به 
قطر را رد نکرد 

دومین کلین شیت 
«واکاشى زوما»ى آبى ها

گجت تراکتور، رکورددار 
کلین شیت آسیا

هافبــک ســپاهان در خصــوص رقابــت 
فشرده این تیم با پرســپولیس براى رسیدن 
به قهرمانــى گفت: رقابت بیــن مدعیان در 
هر فصل وجود دارد ولى امســال فاصله کم 
امتیازها رقابت را حساس تر کرده و رقابت و 

ماجراى قهرمانى شیرین است.
جالل الدین على محمدى در خصوص 
رقابت فشرده این تیم با پرسپولیس 
براى رســیدن به قهرمانى و اینکه 
برخــى معتقدنــد بازى ســپاهان و 

پرســپولیس سرنوشت قهرمانى را 
رقم خواهــد زد، تصریح 

کــرد: رقابــت بیــن 
مدعیــان در هر فصل 
وجود دارد ولى امسال 
فاصله کــم امتیازها 
رقابت را حســاس تر 

کرده و امسال رقابت و 
ماجراى قهرمانى شیرین 

اســت. همه چیز بســتگى 
به بازى هــاى بعدى دارد و 
بازى با پرسپولیس هم بسیار 
مهم است اما اینطور نیست 
که سرنوشــت قهرمانى را 
رقم بزند چون بازى هاى 
دیگرى هــم باقى مانده 
اســت. این یک بازى 
6 امتیازى اســت و هر 

تیمى برنده شود قطعًا شــرایط بهترى براى 
ادامه بازى ها پیدا خواهد کرد. امیدوارم تیم ما 

در این بازى خانگى برنده شود.
هافبــک ســپاهان در خصــوص اینکه آیا 
پرســپولیس بابت انجام بازى هاى فشــرده 
در لیگ قهرمانان آسیا، براى بازى با 
سپاهان با خستگى مواجه نخواهد 
شــد، خاطرنشــان کرد: من بعید 
مى دانم اینطور باشــد، پرسپولیس 
هفت هشــت روز بعــد از اتمام این 
بازى ها با سپاهان بازى مى کند 
و بــراى این بــازى با 
خســتگى  مشــکل 

مواجه نیست. 
در  على محمــدى 
خصــوص بــازى با 
خوشــه طالیى ساوه 
در جــام حذفــى گفت: 
جام حذفى شــرایط خاص 
خــودش را دارد و هیچ 
تیمى را نمى توان دست 
کم گرفت. ما بازى سختى 
در پیش داریم ولى در این 
جام باید قهرمان شــویم، 
پس فرقى نــدارد با کدام 
تیم روبرو مى شــویم. باید 
همــه تیم هــا را ببریم تا 

قهرمان شویم.
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جستجو کنیم؛ جایى که رشید مظاهرى 
با سیوهاى نجات بخش خود بارها دروازه 
تیمش را نجات داد. او در نیمه اول چند 
عکس العمل خوب داشت که مهمترین 
آن مهار ضربه آزاد عبدالرحمن غریب با 

یک جایگیرىخوببود.
اوج کار رشید مظاهرى در نیمه دوم 

بود، جایى کــه در عرض 
چنــد دقیقه، بــا چند 

عکس العمل دیدنى، 
«واکاشى  نقش 

زوما» را براى 
استقاللى ها 
در زمین ایفا 
کــرد. او در 
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ضربه ســر خطرناك 

عمر الســومه را با یک خروج 
خوب، به زیبایى راهى کرنر 
3کرد. تنها 3 دقیقه بعد، شوت 
زیباى ادریــس فتوحى از 
پشــت محوطه جریمه بار 

دیگر با واکنــش زیباى 
رشید مظاهرى همراه 
شد تا این دروازه بان 
نشــان دهد قصد گل 

خوردن ندارد. 
بــا  مظاهــرى 

بســته نگه داشــتن 
دروازه خــود در ایــن دیدار 
موفق به رقــم زدن دومین کلین 
شــیتش در لیــگ قهرمانان آســیا

2021 شد.

ى ها در نخستین دیدار خود در این رقابت ها مقابل پاختاکور 
3وى 3-3 رسیدند و شاید کمتر کسى تصور مى کرد تیمى که 
4 بار دروازه اش باز شده، در 4 دیدار متوالى موفق به  3 بازى 3

اما این  گه داشتن دروازه اش شود.
4فتاد تا امروز اخبارى با ثبت 4 کلین 
خودش و تیمش را در صدر جدول 

شیت ها قرار دهد. 
 از اخبــارى، محمد الشمســى 

بــان تیــم الوحده 
3 با 3 کلین شیت 
ـن عملکــرد 
بیــن همــه 
بان هایى که 
ن تورنمنت 
ن رفته اند، 

مانى شیرین است.
على محمدى در خصوص 
ه این تیم با پرسپولیس 
دن به قهرمانى و اینکه 
قدنــد بازى ســپاهان و 

س سرنوشت قهرمانى را 
د زد، تصریح 

ــت بیــن
ر هر فصل 
ى امسال 
 امتیازها 
ســاس تر 
ل رقابت و

مانى شیرین 
 چیز بســتگى 
ى بعدى دارد و 
ولیس هم بسیار 
ا اینطور نیست 
ت قهرمانى را 
ن بازى هاى 
م باقى مانده 
یک بازى 
ســت و هر 

در لیگ قهرمانان
سپاهان با خست
شــد، خاطرنش
مى دانم اینطور
هفت هشــت رو
بازى ها با س
و بـ
مش
مو
عل

خص
خو
در جـ
جام حذ
خــو
تیمى
کم گر
در پیش
جام بای
پس فر
تیم روب
همــه
قهرمان
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تحدید حدود اختصاصى
چون ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4909 فرعى مجزى شــده از پالك 836 فرعى  
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام معصومه حیدرى 
خوندابى  فرزند محمد على در جریان ثبت اســت 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 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 بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روزپذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 
1400/02/09 -   1122722/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت 

-  محمد على ناظمى /1/136

یک پزشک عمومى به ضرورت استراحت 15 دقیقه اى 
و برداشتن ماسک پس از هر چهار ساعت استفاده مداوم 
از ماسک اشاره و مطرح کرد: پوست خود را قبل و بعد 
از استفاده از ماسک با شوینده مناسب صورت خود به 

منظور پاك کردن آلودگى ها، شستشو دهید.
دکتر آنا دیلمى به ایجاد سوزش، خارش، جوش و یا آکنه 
به علت استفاده از ماســک به عنوان یکى از عوارض 
پوستى نسبتا شایع در دوران شیوع کرونا اشاره و اظهار 
کرد: تعریق و ایجاد رطوبت داخل ماســک و سایش 
و تمــاس مکانیکى مداوم و طوالنى مدت پوســت با
 ماسک هاى تنفسى به عنوان یک محرك سبب ایجاد 

جوش و آکنه در پوســت به ویژه پوست هاى مستعد 
جوش یعنى پوست هاى چرب مى شود.

وى تصریــح کــرد: در صورت اســتفاده از ماســک
 پارچه اى حتما قبل از مصرف و پس از هر بار مصرف، 
آن را بشویید و ماســک هاى جراحى معمولى نیز هر 

چهار ساعت یکبار باید تعویض شوند.
دیلمــى خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکه
 کرم هاى آرایشــى منجر به انســداد منافذ پوست و 
افزایش احتمال آکنه مى شــوند، هنگام اســتفاده از 
ماســک از کرم ها و محصوالت آرایشــى اســتفاده

 نکنید.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره 
به هشدارهاى داده شده مبنى بر ورود گونه جهش یافته 
ویروس کرونا از هند گفت: یکى از بهترین راه ها براى 
جلوگیرى از ورود ویروس هندى به کشــورمان بستن 
مرزهاى زمینى از سمت افغانســتان و پاکستان است. 
در حالت عادى این مرزها ولنگار و بــاز بوده و به دلیل 
گســتردگى آن پوشش ها خوب نیســت به طورى که 
روزانه رفت و آمد بین مرزى زیاد اســت و حتى تبادل 
کاال هم صورت مى گیرد. پس اولین نکته براى مقابله 
با ورود ویروس هندى بســتن مرزهاى طوالنى شرق 

کشور است.

على اصغر باقرزاده ادامه داد که ویروس کروناى هندى 
به مراتب میزان ســرایت و مرگ و میر آن باالتر است 
و باید اقدامات پیشــگیرانه صورت گیرد تا بتوان از این 
مرحله عبور کرد وگرنه در آینده بسیار نزدیک اتفاقات 

ناگوارتر رخ داده و کشور وارد چالش جدید مى شود.
باقرزاده اضافه کرد: به نظر مى رســد دولت توان بستن 
مرزها را ندارد و نیروهاى مسلح باید وارد شوند. خواهشم 
از نیروهاى مسلح این اســت که در بستن مرزها ورود 
کنند همان طور که پیش از این هم در کارهاى جهادى 
و مقابله با کرونا کنار وزارت بهداشت بودند، این بار هم 

نقش جدى داشته باشند.

ماسک بزنید اما مراقب 
پوستتان هم باشید

مرزهاى شرقى کشور را 
ببندید

پایان دوران کرونا 
   ایرنا | معاون نخسـت وزیر روسـیه اعالم کرد که 
مصونیـت جمعـى در برابـر ویـروس کرونا در روسـیه 
در سـپتامبر (10 شـهریور تا هشتم مهر) سـال جارى 
قابل دسـتیابى اسـت. «تاتیانا گولیکووا»در عین حال 
خاطرنشـان کـرد کـه در مناطـق مختلف، ایـن زمان 
ممکن اسـت بسته به شـدت واکسیناسـیون در کشور 
متفاوت باشـد. به گفته وى، در حال حاضر 12 میلیون 
شهروند روسـیه با اولین دوز واکسـن خود را واکسینه 
کرده اند و حدود 8 میلیون نفر نیز به طور کامل واکسینه 
شـده اند. پیش از این، رئیس وزارت بهداشـت روسیه، 
گفتـه بود که پنـج منطقه روسـیه نزدیک به شکسـت 

ویروس کرونا هستند.

نخست وزیر تایلند جریمه شد
   ایسنا | «پرایوت چان-اوچا»، نخست وزیر تایلند 
به دنبال الزم االجرا شـدن قرنطینه ملى در این کشـور، 
از نخسـتین افرادى بود که بابت ارتکاب جـرم، جریمه 
شـد. تصویرى در صفحه رسـمى فیس بـوك وى، او را 
حین ریاسـت جلسـه اى در مورد واکسیناسـیون کووید 
19، بدون ماسک نشـان مى دهد که با انتقادات آنالین 
همراه بود. فرماندار بانکوك گفت، همراه با رئیس پلیس 
شهر و یک مقام دیگر، رفته اند تا 6 هزار بات (190 دالر) 
از پرایوت دریافت کنند چون این نخستین سرپیچى او از 
قانون بوده است. عکس مجرمانه پرایوت نیز از صفحه 

فیس بوك او پاك شد.

تاسیس
شرکت سهامى خاص پیروز پایار پاییز درتاریخ 1399/12/25 به شماره ثبت 67317 به شناسه ملى 14009898278 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهاى طراحى ، نظارت ، مشاور و اجراى پروژه هاى عمرانى و 
معمارى ساختمان- از قبیل ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومى – قالب بندى ساختمان ها، سوله، سازه هاى ساختمانى، محوطه ها، دیوارکشى، فنس کشى، 
کلیه کارهاى خدماتى از قبیل محوطه سازى ، اجراى پیاده روها زیبا سازى شهرى ، نگهدارى و توسعه فضاى سبزشهرى و انجام عملیات آسفالتى و خاکى اعم 
از خاکبردارى ، خاکریزى ، دکوپاژ و بلوکاژ – امور پیمانکارى مربوط به نگهدارى و توسعه شبکه هاى آبى ، بندها، سدها و ساختمان هاى نیروگاه آبى، سازه هاى 
هیدرولیکى و تونل هاى آب، مخازن آب و شبکه هاى توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه هاى آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه هاى 
پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، کانال هاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زه کشى، سازه هاى دریایى و ساحلى، احداث 
حوضچه ها و استخرها ، عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب – امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، 
شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص – امور پیمانکارى مربوط به ساخت ، توسعه ونگهدارى شبکه گاز رسانى شهرى، 
انجام امور تاسیساتى ، تجهیزاتى و پیمانکارى - راه و باند خط آهن و پل و جدول بندى و انبوه سازى و انجام پروژهاى ساختمانى به صورت پیمانى و یا اى پى 
سى (طراحى - مشارکت و اجرا) و تولید و عرضه مصالح و سازه هاى مختلف و طرح هاى نوین همراه با ایجاد ازمایشگاههاى صنعتى و تخصصى اعم از : بتن ، 
مصالح ، جوش و سایر امور مرتبط و عرضه محصوالت در بازارهاى داخلى و خارجى و فعالیت هاى صادرات و واردات در کلیه امور - خرید و فروش در بازارهاى 
داخلى و خارجى در کلیه امور - تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - طراحى و اجرا و نگهدارى شبکه آى تى و اتوماسیون و خدمات کامپیوترى و کلیه 
امور مرتبط- ارائه و انجام کلیه خدمات عمومى شامل : کلیه فعالیتهاى نظافتى اعم از : نظافت کلیه مکانهاى عمومى ، ادارى ، تجارى (دولتى و خصوصى) ماشین 
نویسى و تایپ و اپراتورى رایانه ، تامین نیروى انسانى اعم از ساده و حرفه اى - ارائه خدمات مربوط به آشپزى و رستوران شامل تهیه ، طبخ و توزیع غذا ایجاد 
و اداره رستوران و تاالر و بوفه و سرویس دهى به اشخاص حقیقى و حقوقى و کلیه سازمانها و ارگانها و ادارات دولتى و خصوصى ، انجام امور مطالعاتى ، خدمات 
پژوهشى ، نظارتى و مشاوره اى در تمامى بخشهاى اقتصادى و مرتبط با موضع شــرکت - اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى - انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى - ساخت و مشارکت و تامین قطعات صنعت هوایى و نفت و گاز ، پتروشیمى ، نیروگاهى ، فوالد ، خودرو و کشاورزى- ارائه و 
انجام کلیه خدمات کشاورزى اعم از : پیش از کاشت ، کاشت ، داشت و برداشت و پس از برداشت و خدمات صنعتى و سنتى دامپرورى - تامین آب شرب و آب 
زراعى ، ایجاد و نگهدارى کانالهاى آبرسانى و زهکشى ، بازسازى قنات و خدمات توزیع آب و حفاظت از منابع آبى - اجراى سیستم هاى نوین آبیارى - طراحى 
، اجرا و احداث و نگهدارى از فضاى ســبز و باغات و جنگلکارى وکلیه امور مرتبط – ارائه و انجام کلیه فعالیتها در زمینه خدمات برگزارى همایشها و سمینارها 
نمایشگاهها (بجز فرهنگى هنرى) ، اداره سالنهاى نمایش و برگزارى مراسم ها وجشن ها ، کنفرانس ها، اجراى غرفه هاى پیش ساخته نمایشگاهى ، مونتاژ و 
اجراى سازه هاى نمایشگاهى، برگزارى نمایشگاه و سمینار، کنفرانس ، کنسرت و مراسم افتتاحیه و کلیه مراسم ها - اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات 
دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصه ها و مزایده هاى خصوصى و دولتى و مشارکت و سرمایه گذارى در شرکت هاى 
ثالث در زمینه ساخت و ساز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دستگرده ، کوچه امید[37] ، خیابان شهید باهنر ، پالك - 257 ، ساختمان تجارى رجاء ، طبقه سوم 
، واحد 9 کدپستى 8138754961 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 10 سهم 1000000 ریالى تعداد 10 
سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 183 مورخ 1399/12/09 نزد بانک ملى ایران شعبه تختى اصفهان با کد 
3042 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امیر شاپور صالحى به شماره ملى 1270365649 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد على صالحى به شماره ملى 1292068078 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم هما کریمى راد به شماره ملى 3071168241 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم الیکا دادخواه تهرانى به شماره ملى 1273042646 به سمت بازرس اصلى 
به مدت 1 سال خانم سیمین ذوالفقارى به شماره ملى 1815359201 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1127661) 

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى مبین انرژى گستر آداك آیریک درتاریخ 1400/02/02 به شماره ثبت 67588 به شناسه ملى 14009967003 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و محاسبه و نظارت فنى و اجراى 
کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى ابنیه سبک و سنگین و ساخت راه و باند و سدسازى و تاسیسات مربوطه، نقشه بردارى و تسطیح اراضى، گود 
بردارى، تزریق سیمان، شمع کوبى و شمع ریزى سدهاى خاکى و بتنى، تاسیسات برقى و مکانیکى ساختمان ها و کارخانجات صنعتى و نیروگاهها، تولید و 
انتقال نیرو، ارائه خدمات فنى و پشتیبانى و مشاوره و طراحى و نگهدارى فنى و نظارت فنى در امر پروژه هاى تاسیسات برقى و مکانیکى و الکتریکى، طراحى 
و اجرا انواع دکل هاى ثابت و متحرك، ساخت و ساز ابنیه و ساختمان و راه سازى و آب و تاسیسات و تجهیزات و صنعت و معدن و نیرو و محوطه سازى و 
کشاورزى، خدمات مرمت بافت هاى فرسوده و انجام خدمات وابسته ازقبیل طراحى و محاسبه و نقشه کشى و نقشه بردارى و اجرا و نظارت، ساختمان 
سازى و کلیه فعالیت هاى عمرانى و تاسیساتى و امنیتى و ساخت و تجهیز درکلیه ى پروژه هاى صنعتى و غیر صنعتى و ارائه کلیه خدمات طراحى در رابطه 
با موضوع شرکت، خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از کاالهاى الکتریکى و الکترونیکى و تاسیسات گرمایش و 
سرمایش و نصب و راه اندازى و نگهدارى آنها و تجهیزات پزشکى و محصوالت بهداشتى و آرایشى و مواد غذایى و محصوالت کشاورزى و پتروشیمى و 
لوازم خودرویى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، 
گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى 
و غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك نمایشگاه ، میدان استقالل ، خیابان استقالل ، پالك 0 ، پالك قدیم 17 
- بلوك 6 ، طبقه همکف ، واحد 17 کدپستى 8195164341 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 53/6780/4 مورخ 1400/01/22 نزد 
بانک تجارت شعبه خیابان کشاورزى با کد 6780 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا غالمعلى پور آرانى به شماره ملى 1250107822 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا رحیمى به شماره ملى 1271906491 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى محمدرضا رحیمى به شماره ملى 1292030259 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى مصطفى خرم آبادى آرانى به شماره ملى 1250093619 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى امیر رهیده به شماره ملى 1250129265 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1127678) 

آگهى تغییرات
شرکت توسعه هوشــمند پایا اندیش سینا شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 63364 و شناسه ملى 
14008714432 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : باتوجه به 
اختیارداده شده در مجمع عمومى فوق العاده مورخ 99/11/1 سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام 
جدید از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1000000000 ریال افزایش یافت مبلغ افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 
999000000 ریال طى گواهى بانکى شماره 552 مورخ 99/11/29 بانک سپه شعبه مالصدرا کد1264 پرداخت 
گردید،و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصالح گردید سرمایه نقدى شرکت مبلغ 1000000000 ریال منقسم 
به 100000 سهم با نام هر یک به ارزش 10000 ریال مى باشد که مبلغ سرمایه صد در صد پرداخت شده مى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1127691) 

آگهى تغییرات
 شرکت توسعه فناورى محوران پردازش کامیاب سهامى خاص به شماره ثبت 60404 و شناسه ملى 14007554808 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/01/23 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال افزایش 
یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد ریال نقدى است که به دویست هزار سهم با نام عادى ده هزار ریالى منقسم گردیده و 

تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1127699)    

آگهى تغییرات
شرکت بستان دلگشا شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 12023 و شناسه ملى 10260330607 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شــرکت به شهرستان 
اصفهان ، بخش جلگه ، دهستان امامزاده عبدالعزیز ، روستا 
قمشان، محله ندارد ، خیابان امام خمینى ، کوچه توحید ، 
پالك 330 ، 301 ، طبقه اول و کدپستى 8134165760 
انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1127676)   

آگهى تغییرات
شرکت طلوع سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 96 و 
شناســه ملى 10260027308 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدحسن طالبى فروشانى 
به کدملى4621808524 و حسن کاظمى نافچى به کدملى 
1091403023 بترتیب بســمت بــازرس اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1127679)   

آگهى تغییرات
شرکت ایکاد صنعت گستر اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 55968 و شناسه ملى 14005755868 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/01/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 900000000 ریال به 3900000000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و باال 
بردن مبلغ اسمى سهام افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 3900000000 ریال نقدى است که به 300 سهم با نام عادى 
13میلیون ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1127689)  

روى موج کووید- 19

یکى از اساتید "دانشگاه لنکستر" انگلستان، مفهوم جدیدى 
را براى تجزیه و تحلیل ســریع وجود ویــروس از ویروس 

سرماخوردگى گرفته تا کروناویروس ارائه داده است.
این روش که از یک راهبرد تحلیلى براى شناسایى نانوذرات 
اســتفاده مى کند، مى تواند وجود ویروس ها را تنها طى 20 

ثانیه تشخیص دهد.
اگرچه این بررسى ها باید در آزمایشگاه انجام شوند اما شاید 
بتوان از آنها براى شناسایى سریع افرادى استفاده کرد که به 
بیمارستان مراجعه مى کنند تا مشخص شود که آیا به ویروس 
مبتال هســتند یا خیر. این کار به پزشکان کمک مى کند تا 
در مورد روش هاى درمانى تصمیــم بگیرند و بیماران را در 

بخش هاى جداگانه پذیرش کنند.
در هر حال، اگرچه این مفهوم مى تواند تشــخیص دهد که 
فردى به کروناویروس مبتال اســت اما نمى تواند نوع آن را 
تعیین کند. هنوز باید آزمایش هاى بیشترى صورت بگیرند 
تا ویروس خاصى که شــخص به آن مبتال شــده است، 

مشخص شود.
اگرچه این روش جایگزین آزمایش هایى نیست که به طور 
ویژه براى شناســایى انواع عفونت هاى کووید-19 ابداع 
شــده اند اما شــاید بتوان از این روش براى تشخیص این 
موضوع استفاده کرد که آیا ویروس ها از یک خانواده هستند 
یا خیر. اگر وجود یک ویروس تشخیص داده شود، آزمایش 

ویژه ترى مورد نیاز است.
این مفهوم که توسط پروفسور "کلود دگولدر" استاد دانشگاه 
لنکستر ارائه شده است، نمونه هاى رقیق مایعاتى مانند مخاط 

بینى یا بزاق دهان بیماران را به کار مى گیرد. از یک مشعل 
پالســما براى اتمیزه کردن و یونیزه کردن ذرات ویروس 
استفاده مى شود. این فرآیند روى DNA یا آران اى انواع 

ویروس، طى چند ثانیه کار مى کند.
دگولدر گفت: آنچه ما پیشنهاد مى کنیم، یک آزمایش جدید 
کووید-19 نیست؛ بلکه یک مفهوم جدید است که مى تواند 
ویروس ها را به سرعت کشف کند. این روش براى شرایطى 
مفید است که افراد، بیمار هستند اما مشخص نیست که به 
ویروس مبتال شده اند یا شــرایط دیگرى آنها را بیمار کرده 

اســت. این مفهوم، به گروه بالینى اطــالع مى دهد که آیا 
ویروسى وجود دارد یا خیر تا آنها بتوانند اقدامات درمانى را 
به موقع آغاز کنند. براى کشف عفونت دقیق ویروسى، هنوز 
به آزمایش هاى بیشترى نیاز است اما ارائه نتایج آن، بیشتر 

زمان مى برد.
کاربرد دیگر این مفهوم، آزمایش نمونه هاى آب موجود در 
سیســتم هاى فاضالب و یا رودخانه ها است. این نتایج، به 
متخصصان بهداشت عمومى کمک مى کنند تا شهرهایى را 

که ویروس در آنها شیوع مى یابد، شناسایى کنند.

ابتکار جدیدى که براى شناسایى سریع ویروس کرونا ارائه شده است

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان در استان شناسایى ویروس فقط  در 20 ثانیه
بوشهر گفت: اداره پســت این شهرستان به دلیل 
رعایت نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى با دستور 

رئیس ستاد مقابله با کرونا مهروموم شد.
ماریا خویش دوست بیان کرد: در بازدید هاى انفرادى 
بازرسان شــبکه بهداشــت و درمان و همچنین 
بازدید هاى مشترك نمایندگان فرماندارى و شبکه 
بهداشت و درمان دشتستان که در چندین نوبت از 
اداره پست این شهرستان صورت گرفت مشخص 
شــد که این اداره از لحاظ رعایت اصول بهداشتى 
(فاصله اجتماعى، اســتفاده از ماسک و تهویه هوا) 
رتبه خوبى ندارد و اخطاریه و تذکر کتبى از ســوى 

کمیته ستاد مقابله با کرونا به رئیس اداره ابالغ شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان تاکید کرد: 
اداره پست از جمله ادارات مهم شهرستان است که 
روزانه افراد زیادى به این محل رفت وآمد مى کنند و 
رعایت نکردن شیوه نامه هاى بهداشتى مى تواند در 

شیوع کرونا بسیار مؤثر باشد.
وى عنوان کرد: با توجه به ادامــه رعایت نکردن 
اصول بهداشتى در اداره پست دشتستان، با دستور 
فرماندار و هماهنگى دادستان و با حضور نمایندگان 
فرماندارى، شبکه بهداشت و درمان و اداره اماکن 
نیروى انتظامى، این اداره مهروموم و تا اطالع بعدى 

تعطیل شد.

مهروموم اداره پست دشتستان 

سخنگوى وزارت بهداشــت هزینه درمان بیماران 
مبتال به کرونا و ســهم بیمه ها از این هزینه ها را 

اعالم کرد.
دکتر سیما سادات الرى درباره هزینه درمان بیماران 
کرونایى، گفت: میزان پرداختى بیمه شدگانى که 
مبتال به ویروس کرونا مى شوند هیچ تغییرى نکرده 
و بیمه ها 90 درصد از هزینه هاى بخش بسترى و 
70 درصد از هزینه هاى بخش سرپایى را پرداخت 
مى کنند. وى افزود: همچنین سازمان بیمه سالمت 
در بخش خصوصى نیز همین میــزان را با تعرفه 
دولتى پرداخت مى کند. در نتیجه میزان پرداختى 
بیماران مبتال به ویروس کرونا در بخش بسترى 10 

درصد و  بخش سرپایى 30 درصد است.
الرى ادامه داد: همچنین در مورد داروى رمدسیویر 
در حوزه درمان سرپایى در کلینیک هاى بیمارستانى 
و با تشکیل پرونده بسترى، پوشش 90 درصدى از 

طرف بیمه سالمت داده مى شود.
وى با بیان اینکه ســازمان بیمه سالمت تاکنون 
حدود دو هزار میلیارد تومان در بخش هاى بسترى، 
سرپایى و دارویى براى بیماران مبتال به کرونا هزینه 
کرده اســت، گفت: هر بیمار مبتال به کرونا به طور 
متوسط بین 6/5 تا 8 میلیون تومان در بخش دولتى 
هزینه دارد که 90 درصد آن در بخش بسترى توسط 

بیمه پرداخت مى شود.

درمان کرونایى ها چند؟
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سردرد فصلى شما مى تواند یک سردرد خوشه اى بهاره، میگرن 
تابستانى یا سردرد آلرژى پاییزى باشد. ثابت ترین سردرد فصلى 
سردرد خوشه اى اســت. ســردردهاى میگرنى نیز مى توانند 

فصلى باشند
اما چه چیزى علت ســردردهاى فصلى است؟ کامًال مطمئن 
نیســتیم، اما احتماًال مربوط به ســاعت داخلى در مغز است 
که کنترل کننده ریتم شــبانه روزى هســتند. ساعت داخلى 
به میزان نور روز (که دریافت مى کنید) حســاس اســت و به 
کنترل چرخه هاى خواب کمک مى کنــد. احتماًال این تغییر 

در چرخه هاى خواب است که باعث برخى سردردهاى فصلى 
مى شود.

سردردهاى خوشــه اى در مقایســه با میگرن نادر است. آنها 
سردردهاى بسیار شدیدى هستند که اغلب با تغییر در ساعت 
داخلى ایجاد مى شــوند. برخى از افراد مبتال به ســردردهاى 
خوشه اى به قدرى نسبت به تغییر در نور روز حساس هستند که 

مى توانند شروع سردرد خود را دقیق پیش بینى کنند.
تابستان زمان دیگرى است که مى تواند به صورت میگرن باعث 
سردردهاى فصلى شود، زیرا بسیارى از افراد مبتال به میگرن 

به گرما حساس هستند. افراد مبتال به میگرن نیز ممکن است 
نسبت به تغییر فشار حساس باشند. برخى از بیماران میگرنى 

مى توانند قبل از هواشناسى، طوفان را تشخیص دهند.
براى هر کسى که دچار سردردهاى آلرژى شود، فصل سردرد 
مى تواند بهار به دلیل درختان، تابستان به دلیل علف ها، پاییز به 

دلیل کپک ها یا زمستان به دلیل گرد و غبار باشد.
در اینجا چند نکته از متخصصان سردرد آورده شده است:

- یک دفترچه سردرد داشته باشید. اگر مى توانید الگوى فصلى 
را ببینید، این امر به شما در پیشگیرى کمک مى کند.

- در فصل سردرد خود از عوامل محرك دیگر خوددارى کنید. 

مى تواند شامل غذاها، استرس، استعمال دخانیات، وعده هاى 
غذایى فراموش شده یا بى خوابى باشد.

- بسته به آلرژى خود، فعالیت هاى فضاى باز را در اوج فصل 
آلرژى محدود کنید و اقدامات احتیاطى در داخل خانه را انجام 

دهید تا در معرض گرد و غبار و کپک قرار نگیرید.
و مراقب سردرد در فصل تعطیالت باشید که احتمال دارد رژیم 
خود را کنار بگذارید. حتمًا در طول ســال به عادت هاى سالم 
سردرد پایبند باشــید. تعطیالت خود را تا آنجا که ممکن است 
بدون استرس انجام دهید. سردرد پس از تعطیالت یا سردرد 

استرس یک مشکل رایج است. 

مواد شوینده صنعتى با توجه به ماهیت ماده، جنس و ساختار سطحى 
که باید تمیز شود، به شیوه هاى مختلف مصرف مى شود. این مواد 
باید آلودگى را بدون آسیب به سطح مدنظر از بین ببرد. به همین دلیل 

شیوه استفاده صحیح آن ضرورى است. 
قبل از به کارگیرى مواد شوینده شیمیایى، طریقه مصرف آن را از روى 
برچسب هاى درج شده بر آن ها مطالعه کنید تا بدانید هر محصول را 

در چه زمینه اى و به چه میزان استفاده کنید.
نوع و میزان آلودگى مواد شوینده صنعتى مى تواند از نوع قلیایى یا 
اسیدى باشد. توجه به نوع این مواد شوینده قبل از به کارگیرى آن ها 
تاثیر زیادى بر کیفیت نظافت و حذف آلودگى ها دارد. از این رو توجه 
به حجم و نوع آلودگى براى انتخاب مواد شوینده صنعتى مناسب نکته 

مهم و با اهمیتى است.
بهتر است در محیط هاى صنعتى مواد شوینده در محلى مناسب و 
دور از تابش نور آفتاب نگهدارى شوند. به دلیل حساسیت و اشتعال 
پذیرى اغلب این مواد شــوینده صنعتى آن ها را بــه دور از گرما و 

حرارت نگهدارى کنید.
 کاربرد تجهیزات ایمنى و مراقبتى همچون دســتکش، ماسک و 
عینک مخصوص هنگام نظافت سطوح به ویژه در مواردى که از مواد 
شوینده صنعتى شیمیایى استفاده مى شود، مى تواند از بروز آسیب و 
مشکالتى از قبیل خوردگى، سوختگى یا مشکالت تنفسى در نیروى 

خدماتى پیشگیرى کند.

 کبد به طور طبیعى براســاس وظیفه اى که دارد هــر روز در حال 
پاکسازى خود و بدن است، اما گاهى اوقات الزم است براى داشتن 
یک عملکرد بهتر به روند پاکسازى کبد کمک کرد. در صورتى که 
کبد وظیفه اصلى خود را به خوبى انجــام ندهد در کنار عادت هاى 
نادرست غذایى این عضو حساس بدن دچار مشکل و عارضه هایى 

مانند کبد چرب خواهد شد.
مصرف میوه ها و سبزیجاتى از قبیل گوجه فرنگى، هویج، چغندر، 

سیب و کلم بروکلى و در کل سبزیجات حاوى برگ سبز مى تواند 
به پاکســازى کبد کمک کند. تا حد امکان از 

مصرف غذا هاى چرب و سرخ کرده مانند 
کبــاب، کتلت، کوکو، سوســیس، 

کالباس و فســت فود خوددارى 
و مــواد غذایى مانند گوشــت 
مرغ و ماهى را جایگزین کنید. 
برخى افراد بر ایــن باورند که 
انجام حجامت در پاکســازى 
کبد موثر است، اما این درست 

نیســت و تنها با انجام آزمایش 
خون و سونوگرافى مى توان به 

مشکالت کبد پى برد.
1. قند خون خود را پایین تر 

نگاه دارید
کربوهیدرات ها را از منابع ســالم دریافت کنید. 

وقتى زیادى از حد قند مصرف مى کنیم، کار کبد دشــوار مى شود. 
هوس شکر و شیرینى جات را کنترل کنید. احتماًال علت هایى وجود 
دارد که شما این میزان از شیرینى جات را مى خورید. دلیل را پیدا کنید 
و تا مى توانید این میزان را کاهــش دهید. قدم به قدم پیش روید تا 

دچار ولع نشوید.
2. راه هایى براى کاهش استرس پیدا کنید

ســم زدایى یک فرایند پاراسمپاتیک اســت، بنابراین اگر همیشه 
تحت فشار قرار داشته باشــید، کار کبد را سخت مى کنید. استرس 
ماهیچه هاى ما را سفت مى کنید و انرژى از سیستم ترمیم بدن ما دور 

مى شود و در نتیجه سم زدایى مطلوبى نخواهیم داشت؛ بنابراین به 
همین علت است که در زمان استرس، سموم بیشترى در سلول هاى 

چربى ذخیره مى شود، زیرا انرژى الزم براى دفع آن ها وجود ندارد.
3. روغن کرچک

استفاده از روغن کرچک، سه الى چهار مرتبه در هفته به شما کمک 
مى کند سیستم کبد و لنفاوى شما تقویت شود. توجه داشته باشید که 
در دوران قاعدگى یا باردارى و شیردهى و در صورت داشتن آى یو 

دى بهتر است از این روش استفاده نکنید.
4. عصبانیت خود را حل کنید

هیچ چیز مثــل عصانیت هایــى که حل 
نمى شــوند، کبد را سنگین نمى کند. 
با یک مشاور یا درمانگر صحبت 

کنید تا مسائل خود را حل کنید.
5. هــر روز چربى هاى 

سالم بخورید
منابع حیوانى و گیاهى سالم را 
انتخاب کنید. چربى هاى سالم 
مانند کره، زیتون، آووکادو، تخم 
مرغ طبیعى و لبنیات خام را از یاد 
نبرید. در یک رژیــم کاهش وزن 
هم که قرار دارید، حتما در خوراك روز 

خودتان، این چربى هاى سالم را بگنجانید.
6. گوشت هاى ارگانیک بخورید

حداقل براى چند بار در هفته پروتئین هاى ارگانیک بخورید. روند 
زندگى مدرن ما، به شیوه اى پیش رفته است که در بسیارى از مواقع 
ما بدون آنکــه بدانیم با مصرف پروتئین ها هم به بدنمان آســیب 
مى رســانیم. بهتر اســت تجدید نظر کنیم و پروتئین هاى حیاتى 

ارگانیک را به بدنمان برسانیم.
7. هر روز چغندر بخورید

این نوشیدنى را فراموش نکنید، زیرا مانند افسانه اى براى کبد عمل 
مى کند. کافى اســت مقدارى آب چغندر صاف شده داشته باشیم و 

صبح به صبح براى مدتى از آن بنوشیم.

استفاده از مواد طبیعى براى مصارف دارویى از گذشته تاکنون  
در زندگى انســان ها رایج بوده و حنا یکى از مــواد دارویى 
پرمصرف در جهان است. بیشتر مردم حنا را به عنوان رنگ مو 
استفاده مى کنند، اما حنا به  جز تغییر رنگ موها، آثار دیگرى 

هم به جا مى گذارد و خواص درمانى دارد.
■اگر مى خواهید فشار خون خود را کاهش دهید و سیستم 
قلبى عروقى خود را تقویت کنید از آب دانه هاى حنا مصرف 

کنید.
■حنا به عنوان یک آبرســان قوى مو 

مى باشــد و به عنوان یک ماده 
طبیعى براى نرم کنندگى مو 

محسوب مى شود.
■حنا به عنــوان یک ماده 
ضدچروك طبیعى شناخته 
مى شــود چرا که باعث 
آب رسانى زیاد به پوست 
صورت شــده و بدن را در 
مقابل چین و چروك مقاوم 
مى کند. اگــر مى خواهید 

پوست جوان و شادابى داشته 
باشید از حنا کمک بگیرید.

■ شما مى توانید پوست یا برگ حنا 
را خیس کرده و آب به دست آمده را براى 

سم زدایى کبد، طحال و پاکسازى بدن استفاده کنید. حنا براى 
درمان بیمارى هاى کبد بسیار کاربردى است.

■ در قدیم از حنا براى رنگ کردن موى سر استفاده مى شده، 
حنا به دلیل خواص خود براى رنگ مو بسیار مفید است چرا که 

تأثیرى منفى بر روى فولیکول هاى مو نمى گذارد.
■ حنا به عنوان یک ســفیدکننده طبیعى پوســت است که 
مى تواند به کمــک حنا الیه بردارى پوســت را انجام دهد و 

پوست را تمیز و روشن مى کند.
■ روغن حنا باعث درمان استرس و اضطراب مى شود و به 

درمان بى خوابى کمک مى کند. براى درمان بى خوابى شبانه 
بهتر است هر شب قبل از خواب روغن حنا را ببویید.

 ■ کســانى که از شــپش مو رنج مى برند مى توانند حنا را با 
آب لیمو ترش ترکیب کنند چرا که بــه آنها یک ترکیب ضد 
قارچى مى دهد که مى توانند براى از بین بردن شــپش مو از 
آن استفاده کنند. شما مى توانید این ترکیب را بر روى پوست 
و موى سر خود بمالید و حداقل 3 ساعت بعد از این کار موى 

خود را با آب گرم بشویید.
■ حنا داراى خاصیــت ضدباکتریایى 
و ضدقارچى اســت کــه باعث 
پاکسازى پوســت مى شود و 
همچنین چربى پوست را 
کاهش مى دهد که این 
امر باعث درمــان آکنه 

مى شود.
■ روغــن حنــا داراى 
خاصیــت ضــد التهابى 
مى باشــد که به درمان 
بیمارى هاى روماتیسم و 

آرتروز کمک مى کند.
خاصیــت  داراى  حنــا   ■
ضدباکتــرى و ضدعفونى کنندگى 
قوى مى باشــد که باعث درمان سریع تر 
زخم ها مى شــود. بــا ایجاد یک الیــه پوســتى محافظ از 

عفونت هاى پوستى جلوگیرى مى کند.
■ خواص ضدالتهابــى موجود در برگ حنــا باعث افزایش 
جریان خون در سر شده و به درمان سردرد کمک مى کند. شما 
براى این امر مى توانید مقدارى آب برگ درخت حنا را بر روى 
پیشانى خود قرار دهید تا میگرن شــما تسکین پیدا کند، حنا 

براى درمان طبیعى ریزش موى سر بسیار مؤثر است.
 ■ حنا به دلیل داشــتن توانایى خنک کنندگى مى تواند براى 

درمان آفتاب سوختگى مؤثر باشد.

عادت هایى که آن ها را بد مى دانند، مثل ناخن جویدن، زیاد اما مؤدبانه شکایت کردن و آدامس جویدن، در واقع 
نشان مى دهند که شما از اغلب آدم ها باهوش تر هســتید. البته، هوش فقط یک نوع نیست و هوش اجتماعى و 
هیجانى هم مهم است. از قرار معلوم، آدم هاى بسیار باهوش ویژگى هاى مشترکى دارند که آن ها را از بقیه متمایز 

و برجسته مى سازد. در ادامه از برخى نشانه هایى خواهیم گفت که از هوش زیادتان حکایت دارد.

استرس یک مشکل رایج است. - در فصل سردرد خود از عوامل محرك دیگر خوددارى کنید. 

8 نشانه که مى گوید هوش خیلى زیادى دارید
اگر در خانه، محل کار یا هر جاى دیگرى وقتى متوجه مى شوید چیزى درست و سر جایش 
نیست، شکایت خود را مؤدبانه ابراز مى کنید، این  هوش هیجانى شما را نشان مى دهد. 
شاید اینطور به نظر برسد که صرفاً از شــکایت کردن لذت مى برید، اما در واقع آگاهى و 
هوشیارى شما نسبت به محیط پیرامون تان را مى رساند. شما مى فهمید چیزهاى منفى 
چه اثرى مى توانند بر دیگران و نه فقط خودتان داشته باشند و همین امر باعث مى شود 

احساس کنید الزم است شکایت خود را ابراز کنید.

به عقیده دانشمندان گوش دادن به حرف هایى که به 
خودمان مى زنیم فواید زیادى برایمان دارد. اثر این کار 
بر مغز با اثرى که مطالعه یا تفکر بــر آن دارد، متفاوت 
است. در واقع این کار از فروتنى بیشتر شما حکایت دارد، 
باعث مى شود مواجهه عاطفى بهترى با مسائل داشته 
باشید و توانایى تان را در تصمیم گیرى و انتخاب میان 
دو دیدگاه باال مى برد. بنابراین حرف زدن با خود نشان 

دهنده باالتر بودن هوش هیجانى است.

طبق تحقیقات، از قرار معلوم میــان جویدن آدامس 
و داشــتن عملکرد بهتر در آزمون ها و کارهاى متکى 
بر حافظه، ارتباط مســتقیم وجود دارد. حافظه، توجه 
و هر دو نــوع عملکرد اجرایى و فکرى ممکن اســت 
هنگام آدامس جویدن، افزایش پیدا کند. با این حال، 
دانشــمندان اختالف نظرها و مشکالتى در خصوص 
اثبات این موضوع داشته اند، چون این امر ممکن است 

بر روى عملکرد وظیفه اى فرد هم اثر بگذارد.

اعتقاد بر این است که باهوش ترها دوســتان کمتر و حلقه هاى اجتماعى کوچک ترى 
دارند چون افراد مستقل ترى هستند. بر اســاس نظریه سوانا، در گذشته، انسان ها باید 
در قالب گروه هاى بزرگ ترى به شکار مى رفتند و مشکالت را به همراه یکدیگر حل 
مى کردند. با این حال، امروزه ما وابستگى کمترى داریم و این نکته به خصوص درمورد 

افراد بسیار باهوش صدق مى کند که مى توانند مشکالت شان را به تنهایى حل کنند.

توانایى مقاومت در برابر وسوســه ها و داشــتن صبر، نشانه 
دهنده هوش به ویــژه در میان نوجوانان اســت. تحقیقات 
نشان داده کســانى که هوش آن ها باالتر از سطح متوسط 
است خودکنترلى بیشــترى، به ویژه به لحاظ غذایى دارند. 
در حقیقت، خودکنترلى یکى از بهترین راه ها براى داشــتن

 زندگى اى سالم و در نتیجه بهتر است.

کسانى که هوش هیجانى باالیى دارند به طور کلى مشکلى با اینکه با افکار 
و ایده هاى خود تنها بمانند ندارند و نیازى نمى بینند براى شاد بودن دائماً با 
دیگران معاشرت داشته باشند. چون مى توانند آنقدر غرق در کارهاى خود 
مى شوند که شرکت نکردن در رویدادهاى اجتماعى، ترسِ  از دست دادن 
در آن ها ایجاد نمى کند. این افراد خیلى دوست صمیمى ندارند و از وقتى که 

براى خودشان مى گذارند، لذت مى برند.

بر اساس «اثر دانینگ کروگر» کسانى که توانایى پایین ترى 
دارند اغلب خودشان را دســت باال مى گیرند. با این حال، 
کسانى که از هوش بیشترى برخوردارند، توانایى شان را نه 
دستکم مى گیرند و نه دست باال. کسانى که هوش باالترى 
دارند، بیشتر مى دانند چه چیزى هایى را نمى دانند، در نتیجه، 

خودشان را خیلى باهوش نمى بینند.

تحقیقات جدید نشان داده جویدن ناخن ها در واقع 
ممکن است نشانه اضطراب نباشد. طبق تحقیقات، 
عادت هاى آرامش بخشى همچون جویدن ناخن ها و 
کندن پوست، در واقع از کمال گرایى فرد و احساس 
نارضایتى اش ناشى مى شــود. در حقیقت، به نظر 
مى رسد داشتن تمایالت کمال گرایانه ى افراطى 
ممکن است به دلیل باالتر بودن هوش فرد نسبت به 

کسانى باشد که این ویژگى را ندارند.
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مشکالتى ازقبیل خوردگى، سوختگىیا مشکالت تنفسى در نیروى
خدماتى پیشگیرى کند.

نکات کاربردى براى استفاده از
 مواد شوینده

فصل سردرد 
شما 
چه فصلى 
است؟

خواص جادویى حنا  ساده ترین راه براى پاکسازى کبد



از دوستى با بیخردان و خالفکاران بپرهیز، زیرا هر کس را از 
آنکه دوست اوست مى شناسند؛ و در شهرهاى بزرگ سکونت کن 
زیرا مرکز اجتماع مسلمانان است و از جاهایى که مردم آن از یاد 
خدا غافلند و به یکدیگر ســتم روا مى دارند و بر اطاعت از خدا به 

موال على (ع)یکدیگر کمک نمى کنند بپرهیز.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ َوفِّْقنى فیِه لُِمواَفَقهِ اْالَْبراِر، َوَجنِّْبنى فیِه  ُمراَفَقَه اْالَْشراِر، َوآِونى فیِه 

بَِرْحَمتَِک اِلى داِرالَْقـراِر، بِاِلـِهیَّتَِک یا اِلـَه الْعالَمیَن.
خدایا! موفقم دار در این روز به همراهى کــردن با نیکان و دورم دار در آن 
از رفاقت با اشــرار و جایم ده در آن به وســیله رحمت خود به خانه قرار و 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىآرامش، به معبودیّت خود، اى معبود جهانیان.

مدیر کل پست استان اصفهان گفت: با شیوع کرونا و به دنبال 
افزایش درخواست خرید و فروش اینترنتى در استان اصفهان، 
رشد این سرویس در سال گذشــته افزایش 180 درصدى را 
داشته و ترافیک بسته و امانت در استان نسبت به سال قبل از 

آن 62 درصد افزایش یافته است.
حمید باقرى به خدمات پست استان براى جلوگیرى از شیوع 
ویروس کرونا با توجه به افزایش درخواست هاى خرید و فروش 
اینترنتى در سطح استان اشاره کرد و افزود: کارکنان این اداره 
کل از زمان شــیوع ویروس کرونا با شعار خدمت به مردم و با 
توجه به ساختار خود از ابتداى شیوع ویروس کرونا بیشترین 
خدمت رسانى را به مردم انجام داده اند و بعد از کادر درمان جزو 
اقشــارى بودند که ایثارگرانه در کنار مردم ایستادند تا آنها در 
خانه بمانند و بسیارى از نیازهاى خود را از طریق شبکه گسترده 

پستى برطرف کنند.
مدیر کل پست اســتان اصفهان با بیان اینکه از ابتداى شیوع 
کرونا تا پایان سال 99، خرید و فروش هاى اینترنتى افزایش 
یافته است، تصریح کرد: در این شــرایط نامه ها به بسته هاى 
پســتى با حجم و وزن زیاد تبدیل شــد، از این رو امانت هاى 
پستى نسبت به سال گذشته رشــد 62 درصدى داشت و باید 

توجه داشت اگر این امانت هاى پســتى از سوى مردم جابجا 
مى شــد زیان  جبران ناپذیرى بر ســالمت عمومى در سطح 

استان وارد مى کرد.
باقرى یادآور شــد: با توجه به افزایش 180درصدى ترافیک 
سرویس مرسوالت اینترنتى در استان با بسیج تمام امکانات 
موجود و بهره گیرى از ظرفیت هاى بخش خصوصى، تالش 

کردیم تا بسته ها و امانات مردم به موقع تحویل داده شود.
وى افزود: با توجه به تعطیل بودن بسیارى از فروشگاه ها در 
موج هاى مختلف کرونا، نیاز مردم به دریافت خدمات پستى 
بیش از پیش افزایش یافــت و بســیارى از خانواده ها براى 
پیشــگیرى از ابتال به کرونا خریدهاى خود را اینترنتى انجام 
مى دهند، که موزعین پست تا پاسى از شب مشغول رساندن 

مرسوالت هستند.
وى با اشــاره به راه اندازى هاب پستى منطقه مرکزى کشور 
در اصفهان در پیک شــیوع کرونا، گفت: بــا افزایش خرید و 
فروش هاى اینترنتى ناشى از شیوع ویروس کرونا و همچنین 
در اسفند 1399 نخستین بار حجم لجستیکى عملیات تخلیه و 
بارگیرى مرسوالت در هاب مرکزى پستى کشور در اصفهان 

از مرز 70 کامیون در روز گذشت.

مدیر کل پست استان اصفهان اعالم کرد؛

افزایش 180 درصدى ترافیک سرویس مرسوالت اینترنتى 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از واگذارى 602 
مورد انشــعاب رایگان گازطبیعى به مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستى استان اصفهان در سال 

گذشته خبر داد.
سید مصطفى علوى اظهار کرد: سال گذشته تعداد 602 
انشعاب رایگان گاز در این اســتان اهدا شد که از این 
تعداد 103 مورد به خانوارهاى تحت پوشش بهزیستى 
و 85 مورد هم به مددجویان کمیته امداد امام خمینى 

(ره) واگذار شده است.
وى افزود: همچنین سال گذشته324 انشعاب رایگان 
در اختیار خانواده معظم شــهداء، اسراء، مفقود االثر و 
جانبازان و رزمندگان قرار گرفت و 90 بخشودگى نیز 

شامل مساجد، حسینیه ها و مدارس خیرساز گردید.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، افزود: 
مددجویان نهاد هــاى حمایتى که تاکنــون از امتیاز 
انشــعاب گاز بهره مند نشــدند، مى توانند با دریافت 
معرفى نامه از نهاد مربوطه و ارائه آن به شرکت گاز از 

امتیاز کنتور و اشتراك رایگان استفاده کنند.
این مقام مســئول تصریح کرد: بر اساس قانون، افراد 
تحت پوشش ســازمان ها و نهاد هاى حمایتى همانند 
کمیته امداد امام خمینى (ره)، سازمان بهزیستى و... با 
ظرفیت مصرفى 6 مترمکعبى مى توانند براى یکبار از 

اشتراك رایگان گاز استفاده کنند.

واگذارى انشعاب
 رایگان گاز به مددجویان 

کمیته امداد 

اولین جلسه تئورى دوره آموزش خبرنگارى مقدماتى روز 
پنجم اردیبهشــت 1400 ، به صورت ویدئو کنفرانس در 

مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این 
دوره که با هدف آشنایى رابطین روابط عمومى مخابرات با 
مفاهیم خبرنویسى جهت انعکاس فعالیت هاى مجموعه 
مخابرات در سطح استان به صورت آنالین برگزار مى شود؛ 
منصور گلنارى پیشکســوت عرصه خبر و مطبوعات، به 
آموزش مباحث سواد رسانه اى براى مخاطبین مى پردازد.

گفتنى است در این دوره که به مدت 5 ساعت در پنج جلسه 
برگزار خواهد شد، شرکت کنندگان با مفاهیم اصلى خبر، 
سبک هاى خبرنویسى، انواع تیتر و لید، تنظیم و ویرایش 
خبرآشنا مى شوند و پس از پایان دوره، ارزشیابى انجام و 

نتایج اعالم خواهد شد.

رابطین روابط عمومى 
مخابرات آموزش 
خبرنگارى مى بینند

مانور مدیریت  بار ساختمان هاى ادارى صنعت آب و برق با حضور معاونت 
هماهنگى توزیع، معاون وزیر نیرو در امور بــرق و انرژى و مدیر عامل 

شرکت توانیر به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
این نشست با هدف اقدامات عملى اصالح الگوى مصرف در دستگاههاى 
اجرایى، ایجاد فرهنگ بهینه مصرف و آمادگى براى مدیریت اضطرارى 

بار و افزایش تاب آورى شبکه به سایر مصارف برگزار شد.
در این جلســه حمید رضا پیرپیــران، مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
اصفهان گفت: جلسه انسجام بخشى حوزه برق با حضور مدیرعامل برق 
منطقه اى و مدیر عامل توزیع برق استان و شهرستان در برق منطقه اى 

برگزار شد واقدامات مناسبى در حوزه هاى مختلف توسط همکاران در 
هفته گذشته انجام گرفت . 

وى تصریح کرد:3 کمیته اصلى تعیین و به صورت روزانه مسائل  را رصد 
مى نمایند  و کمیته مادر با حضور مدیرعامــل برق منطقه اى و مدیران 
عامل توزیع برق استان و شهرســتان  به صورت هفتگى تشکیل جلسه 

مى دهند.

وى خاطر نشــان کرد در روزهاى آینده نشســتى دربرق منطقه اى با 
حضور استاندارومدیران کل دســتگاههاى اجرایى و به خصوص مراکز 
حساس صورت مى گیرد تا در  خصوص مدیریت اضطرارى احتمالى بار 

آمادگى هاى الزم ایجاد شود. 
پیرپیران تاکید کرد :1021 انشعاب  ادارات در حوزه شهر اصفهان مجهز 
به کنتورهاى فهام مى باشــد که 40 درصد قابلیت قطع را دارند  و براى 

مابقى کنتورها بر روى کلید کل ها رله شنت نصب مى شود که در صورتى 
که با صنعت برق همکارى نکنند مدیریت اضطرارى بار برایشان ایجاد 

وقطعى برق اجرا مى شود. 
وى خاطر نشان کرد مانور گروه ضربت کشف ماینرها همزمان با مانور 
مدیریت بار ساختمانهاى ادارى در حال برگزارى است و ما با توجه به نرم 
افزار تهیه شده توسط همکاران شرکت با تحلیل دیتا نقاط داراى ماینر را 
شناسایى و اقدام به جمع آورى این رمز ارزها نموده ایم  که در این مانور 
نیروى انتظامى،حراســت، لوازم اندازه گیرى و یک گروه کلید ســازها 

حضور داشته اند.

مدیر امور آبفــا منطقه 6 اصفهان از شســت و شــو 
و الیروبى بیــش از 130 کیلومتر شــبکه فاضالب و 
سم پاشــى بیش از 8 هزار منهول فاضالب در ســال 

گذشته خبر داد.
خلیلى اظهار کرد: شست و شو و الیروبى بیش از 130 
کیلومتر از شــبکه هاى فاضالب جهت حفظ بهداشت 
شــهرى، جلوگیرى از پس زدگى و در راســتاى بهبود 
عملکرد با دســتگاه واترجت توســط عوامل پیمانکار 

بهره بردار در سال 99 به انجام رسیده است.
وى افزود: در همین مدت به منظور مبارزه با حشــرات 

موذى بیش از 8 هزار منهول از شــبکه فاضالب سم 
پاشى شد.

وى گفت : همچنین در سال گذشته بیش از 8 کیلومتر 
عملیات آسفالت و ترمیم ترانشه انجام گرفته است و در 
همین مدت 225 مورد دریچه فاضــالب در معابر هم 
سطح سازى شــده و بیش از 250 مورد حادثه فاضالب 

توسط اکیپ امداد فاضالب رفع شده است.
مدیر امور آبفا منطقه 6 تصریح کرد: در حال حاضر بیش 
از 28 کیلومتر شبکه فاضالب اصلى و فرعى در منطقه 

خوراسگان اجرا شده و در حال بهره بردارى است.

اجراى مدیریت اضطرارى برق در اصفهان

130 کیلومتر شستشو و الیروبى شبکه فاضالب 
در منطقه 6 اصفهان

برنامه "هفت شب، هفت موسیقى" مورد استقبال، بازنشر 
و حمایت شهرهاى دیگر در صفحات مجازى قرار گرفته 

است.
رئیس اداره هنرى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى 
شــهردارى اصفهان گفــت: برنامه "هفت شــب، هفت 
موسیقى" به مناســبت هفته فرهنگى اصفهان از سوى 
هنرسراى خورشید برنامه ریزى شــده که هر شب به اجرا 

و پخش قطعات موسیقى در صفحات مجازى مى پردازد. 
على عطریان شیوع کرونا را دلیل انتشــار مجازى برنامه 
«هفت شب، هفت موسیقى» دانســت و خاطرنشان کرد: 
اجراهاى پخش شده بازخورد مثبتى را از سوى شهروندان 
و اهالى موسیقى به همراه داشته و بازنشر آن در صفحات 
مجازى در شهرهاى دیگر نشــان از حمایت مردمى از این 
برنامه دارد.  آخرین قســمت این برنامه امشب ساعت 21 
پخش شده و عالقه مندان براى تماشاى ویدئوهاى "هفت 
شب، هفت موســیقى"  مى توانند به صفحه اینستاگرام

 @isfahanfarhang مراجعه کنند.

استقبال از «هفت شب، هفت موسیقى»  

نیروگاه حرارتی اصفهان در فروردین ماه امســال بیش از 
222 میلیون کیلووات ساعت انرژي الکتریکی تولید و به 

شبکه سراسري برق کشور منتقل کرده است.
مهندس حســین امنیه، مدیر دفتر برنامه ریزى شرکت 
مدیریت تولید بــرق اصفهان با اعالم ایــن خبر افزود: 
واحدهاى بخارى مولد برق نیروگاه اصفهان از اولین ماه 
سال جارى، 222 میلیون و 551 هزار کیلووات ساعت، برق 
خالص تولیدي را به شبکه سراسري برق کشور تحویل 
داده اســت. وى گفت: نیروگاه اصفهان داراى پنج واحد 
بخارى مولد برق با ظرفیت هــاى متنوع و مجموع توان 
اسمى تولید 835 مگاوات برق است که در صورت تأمین 
آب و سوخت مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد 
نیاز کالن شهر اصفهان در اکثر فصول سال و تحویل به 

شبکه سراسرى برق کشور خواهد بود.

تولید نیروگاه اصفهان 
به 222 میلیون کیلووات 

ساعت رسید 


