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استرس مزمن باعث آلزایمر مى شود3 طرح براى تقسیم 3 استانفیلم تازه اصغر فرهادى 22 تیر رونمایى مى شودبه دست خودمان رقیب زعفرانى مى تراشیم! گاندوها هنوز براى بقا فرصت دارند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

«سرب» چاى 
با چند دقیقه دم کردن 

کاهش مى یابد؟

موج پنجم از اردستان وارد شد
3

3

2
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حادثه خبر مى کند؛ 
کسى گوش نمى دهد!

افزایش قربانیان تصادف 
در 2 ماه ابتدایى امسال

جزئیات خودسوزى 
رو به روى دادگسترى 
به روایت دادگسترى

5

اصفهان داراى  
700 طرح  عمرانى 
نیمه تمام است

بررسى هاى میزان سرب 500 نمونه 
چاى سیاه و چاى سبز موجود در بازار 

نشان داد که میزان سرب چاى دم کرده 
کمتر از حد مجاز است و پنج دقیقه 

دم کردن، بهترین زمان براى ...

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
اصفهان گفت: طرح هاى نیمه تمام این اســتان 
700 طرح است که سه طرح اصلى و شاخص آن 

تا پایان دولت به نتیجه مى رسد.
نعمت ا... اکبرى افــزود: به طور میانگین هر 
یک از این طرح ها بالغ بر 10 میلیارد تومان 
اعتبار الزم دارند که سرجمع آنها هفت هزار 

میلیارد تومان مى شود.
وى ادامــه داد: البته از زاویه اى دیگر ســه هزار 
طرح در استان به صورت نیمه تمام وجود دارد اما 

بسیارى از آنها ...

4

تشنگى تشنگى 400400 هزار اصله درخت کهن در مسیر زاینده رود هزار اصله درخت کهن در مسیر زاینده رود
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان هشدار دادمدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان هشدار داد

3

در جدیدترین رنگ بندى کرونایى، اولین شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز قرار گرفت

هوتن شکیبا 
در «مالقات خصوصى»

نیازمند به دنبال 
دومین دستکش طالیى لیگ

هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطى به پایان رسید که 
رقابت دروازه بان هاى برتر لیگ در ترکیب تیم هایشان درخشیدند؛ حامد 
لک که بیشترین کلین شــیت را در لیگ بیســتم دارد، هر چند نتوانست 

دروازه اش را بسته نگه دارد و ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کاهش 
تعداد غایبان 

کنکور سراسرى 1400 
در اصفهان

برنامه آموزش و پرورش براى باز گشایى مدارس 
از مهرماه
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بردى که از سپاهانبردى که از سپاهان
  33 محروم گرفت! محروم گرفت!

روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهانروابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان

آگهی مزایده عمومی 4000/9001 
(شماره 1000008811000001 در سامانه ستاد)

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان 

نوبت اول

م .الف: 1158481

 شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان
موضوع مزایده: فروش اقالم راکد و مازاد انبارهاى بختیار دشت و نجف آباد شرکت برق منطقه اى اصفهان در 3 گروه 
نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم برنده و تحویل 
اجناس، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. 

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 تا ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 
1400/04/24

بشماره   مرکزى  بانک  بحساب  وجه  واریز  فیش  یا  معتبر  ضمانتنامه  صورت  به  مزایده  در  شرکت  تضمین 
 IR 330100004101101430230298

بازدید از موضوع مزایده: دریافت کنندگان اسناد مزایده، میتوانند جهت بازدید از اقالم جدول فوق بر اساس مکان و 
زمان درج شده در جدول ذیل اقدام نمایند. حضور کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامى و عدم حضور به منزله قبول 

کلیه شرایط مزایده میباشد. الزم به ذکر است زمان بازدید قابل تمدید نمیباشد.

مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه 
مورخ 1400/05/11 نسبت به ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فیزیکی 
پیشنهادات (پاکات الف) را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ  1400/05/12- سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir       http://iets.mporg.ir         www.tavanir.org.ir       www.erec.co.ir

 مبلغ تضمین شرکت درمحل استقرارموضوع گروه
 مزایده

1
انبارهاى برقى پست، خط و مستعمل نجف آباد

 (شامل: نبشى دکل، سیم گارد، سیم مهار، انواع بوشینگ، کوبیکل، متعلقات
سکسیونر و غیره)

4,054,168,750 ریالانبار نجف آباد

2
 انبارهاى برقى پست و متفرقه بختیار دشت،  متفرقه و خط اسالم آباد

مستقر در بختیار دشت
(شامل: انواع کلمپ، کابل فشار ضعیف، سرکابل، انواع کنتور، اسپیسر و ....)

2,383,556,594 ریالانبار بختیاردشت

3
 انبارهاى برقى خط بختیار دشت، پست و مستعمل اسالم آباد و انبار

بهینه سازى مستقر در بختیار دشت
 (شامل: انواع یراق آالت خط از قبیل: انواع یوگ پلیت، سیم کرلو کلمپ،

سیم گارد، اسپیسر، گلند، پیچ و واشر، رله، آمپرمتر، کنتور و .....)
3,622,880,475 ریالانبار بختیار دشت

زمانمکانگروه
ساعت 08:00 الى 16:00 روز شنبه مورخ 1400/04/26انبار نجف آبادگروه 1

ساعت 08:00 الى 16,00 روزهاى یکشنبه و دوشنبه مورخ 28و1400/04/27انبار بختیاردشتگروههاى 2 و 3

رقابت برترین گلرهاى لیگ جذاب تر شد
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700 طرح است
تا پایان دولت
ا نعمت ا...
ااک از این ی
الز اعتبار
میلیارد تومان
وى ادامــه د
طرح در استان
بسیارى از آنه

6

ت؟
 اس
انه
دخ

 رو
ین

ه ا
اشی

ن ح
ختا

در
ن 
شد

ک 
خش

رد 
ر د

ى ب
ؤثر

م م
ره

د م
 رو

ده
زاین

ى 
 رو

 به
ب
ت آ

وق
ى م

شای
زگ
ا با
آی



0202جهان نماجهان نما 4076یک شنبه  13 تیر  ماه   1400 سال هجدهم

معاون دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محیط زیست 
تأکید کرد با توجه به تبعات ناشــى از تغییرات اقلیمى، 
روند افزایش دما در ایران در 20 ســال آینده، متوسط 
دما در مناطق مختلف کشــورمان بین 3/5 تا 8 درجه 

سانتیگراد بیشتر مى شود. 
تورج فتحى در ادامه روى این نکته نیز دســت گذاشت 
که نوســانات اقلیمى منجر به تغییر الگوى بارش ها در 
ایران مى شود؛ به نحوى که در سال هاى پیش رو رژیم 
بارندگى ها دیگر از شرایط نرمال کنونى تبعیت نخواهد 
کرد و بیشــتر باران ها به صورت رگبــارى و پراکنده 

خواهند بود.

همچنین بــه گفته فتحى، در 20 ســال آتــى میزان 
بارندگى ها در ایران افزایش مى یابد، اما این بارش ها 
به صورت حدى و سیل آســا خواهند بود که مى توانند 
احتمال وقوع سیل را تشدید کنند.  طبق اظهارات این 
کارشناس مدیریت منابع آبى، اگر اکنون در یک منطقه 
ایران در شرایط نرمال ســالیانه 100 میلیمتر باران در 
مقاطع مختلف زمانى در طول فصل بارش مى بارد، در 
سال هاى آتى میزان بارندگى سالیانه در آن منطقه حتى 
ممکن است به 110 تا 120 میلیمتر برسد، اما بیشتر این 
حجم بارندگى در یک یا دو مقطع و به شکلى سیل آسا 

رخ خواهد داد.

دبیر شــوراى ملى زعفران گفت: در حــال حاضر  80 
درصد زعفران جنبه صــادرات دارد و با کاهش قیمت 
زعفران انگیزه کشت در سایر کشــور ها از بین خواهد 
رفت، چــون زعفــران را ارزان تر عرضــه مى کنیم و 
مــا تنهــا تولیدکننده انحصــارى زعفــران در جهان 

مى شویم.
فرشید منوچهرى با اشاره به اینکه مسئله مهمى درباره 
کشت زعفران وجود دارد و آن این است که پیاز زعفران 
خاصیت زایشــى دارد یعنى وقتى 5 ُتــن پیاز را در یک 
هکتار زمین کشــت مى کنید بعد از هفت سال برداشت 
این 5 ُتن تبدیــل به 20 ُتن پیاز زعفران مى شــود و به 

دلیل اینکه مســمومیت ایجاد مى کند قابلیت خوراك 
دام شدن ندارد.

منوچهرى بیان کرد: زمانى که کشاورز یک هکتار زمین 
را جمع آورى مى کند و قصد دارد یک هکتار زمین دیگر 
را بکارد 7 ُتن پیاز زعفران را مصرف مى کند و باقى آن 
مازاد مى شود بنابراین بیش از 100 هزار ُتن پیاز زعفران 
مازاد به وجود مى آید که کشاورز این پیاز مازاد را در حالت 
مثبت به سایر استان ها مى فروشد تا زعفران کشت کند و 
در حالت منفى به کشور هاى همسایه براى توسعه کشت 
زعفران صادر مى کنند و به دست خودمان با پیاز زعفران 

خودمان رقیب ایجاد مى کنیم.

الگوى بارشى در ایران 
تغییر مى کند

به دست خودمان 
رقیب زعفرانى مى تراشیم!

خطر نفوذ کروناى دلتا 
به تمام کشور

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با    ایسنا|
کروناگفــت:  وجود ویروس دلتــا در جاى جاى 
کشور که پیدا شده، با توجه به اینکه قدرت سرایت 
این ویروس بسیار باالست، مى تواند میزان همه 
گیرى، بسترى و ابتال را بیشتر کند. در حال حاضر 
92 شــهرمان قرمز، 183 شــهر نارنجى و 173 
شهر هم زرد اســت. وى افزود: بیش از نیمى از 
استان هاى کشور درگیر هستند. برخى استان ها 
ابتداى درگیرى قرار دارنــد که اگر خوب رعایت 
کنند، مى توانند مهار کنند، اما اگر ســهل انگارى 

کنند بیمارى مى تواند کل استان را درگیر کند.

خشکسالى 
تا چه زمانى هست؟

   خبر آنالین | رئیــس مرکــز ملــى 
خشکسالى و مدیریت بحران سازمان هواشناسى 
گفت: تغییرات همه جا یکسان نبوده اما طى شش 
دهه گذشته با یک روند کاهشى بارندگى ها روبه 
رو شدیم. در دهه 1950 تا 1960 میالدى میانگین 
بارش باران در کشور حدود 270میلیمتر بود. احد 
وظیفه گفت: از 2010 تا 2020 بارندگى در کشور 
ما حدود 240 میلیمتر اســت، به طور کلى در 50 
ســال، چیزى حدود 40میلیمتر متوسط باران ها 
در کشور ما کمتر شــده است. این نشان مى دهد 
که همواره با یک روند تقریباً همیشه درگیر بودیم.

باالتر از 50 درجه!
  مهر | مدیــرکل هواشناســى اســتان 
خوزســتان اظهار کرد: بر اســاس نقشــه هاى 
هواشناســى از امروز همچنان وقوع دماهاى 50 
درجه و باالتر در بیشــتر نقاط استان مورد انتظار 
است. محمد سبزه زارى افزود: همچنین تا اواسط 
هفته در برخى ساعات بعد از ظهر در مناطق غربى، 
جنوبى و مرکزى استان وزش بادها متوسط همراه 

با تندباد لحظه اى خواهد بود.

هجوم گراز هاى تشنه 
  همشهرى آنالین | تصویــرى در 
فضاى مجازى منتشر شده که دسته اى از گرازهاى 
وحشى را در حال تردد در یک منطقه شهرى نشان 
مى دهد. گفته مى شود این گرازها به دلیل تشنگى 
در گرماى 51 درجه هرمزگان براى یافت آب از 
خانه بیرون زده اند و محل فیلم منتشرشــده نیز 

رودخانه خشک شهر میناب (هرمزگان) است.

 
اولین مقصد مهاجرت

 ایرانى ها
کشور هاى داراى    روزنامه شهروند |
بیشترین جمعیت ایرانى (افراد متولد ایران) امارات 
متحده عربى، ایــاالت متحده آمریــکا، کانادا، 
آلمان، انگلستان، ترکیه، سوئد، استرالیا، کویت، 
هلند، قطر، فرانســه، نروژ، اتریــش، دانمارك، 
ایتالیا، عراق، سوییس و بلژیک هستند. آمار هاى 
جهانى همچنین مى گوید غالب ایرانیان مهاجر 
تحصیلکرده و متخصص اند. داده هاى ســازمان 
ملل مى گوید آمریکا نخســتین مقصد مهاجران 

ایرانى است.

نتایج کنکور 
کى اعالم مى شود؟

ر  کنکو   باشگاه خبرنگاران جوان |
سراســرى ناپیوسته ســال 1400 از 9 تا 12 تیر 
ماه برگزار شــد و هم اکنون بیش از یک میلیون 
داوطلب کنکورى منتظر اعالم نتایج هستند. نتایج 
اولیه کنکور به صورت کارنامه تا 10 مرداد ماه در 
سایت سازمان سنجش اعالم مى شود و انتخاب 
رشته افراد مجاز نیمه اول مرداد آغاز خواهد شد. 
فهرست پذیرفته شدگان نهایى هفته آخر شهریور 

اعالم مى شود.

در مسیر افزایش 
شیوع کرونا 

حجت االســالم والمســلمین حسن    ایرنا |
روحانى در نشست ســتاد ملى مقابله با کرونا با بیان 
اینکه در شــرایط خاص کرونایى قرار داریم، اظهار 
کرد: با توجه بــه گزارش هاى دریافتى و مشــاهده 
شرایط هفته گذشــته، متأسفانه در مســیر افزایش 
شیوع کرونا هستیم. وى افزود: متأسفانه در این ایام، 
مســائلى چون انتخابات این موضوع را تشدید کرده 
است. در انتخابات شوراها طبق گزارش هاى رسیده 
مهمانى هایى که مى دادند و سفره هایى که مى انداختند 
متناسب با پروتکل ها نبوده است. همچنین سفرهاى 
تابســتانى و مــاه رمضــان و عید فطر دســت به 
دســت هم مى دهد و موجب افزایش شــیوع کرونا 

مى شود.

هزینه تکرارى
  روزنامه جمهورى اسالمى |

کشــورهاى پیشــرفته جهان حداکثر دو یا سه نوع 
واکســن بــراى کرونا دارنــد و البته مدت هاســت 
کار واکسیناســیون مردم خــود را آغــاز کرده اند و 
واکسن هایشان را به دیگر کشورها نیز صادر کرده اند 
ولى ما معلوم نیســت چرا دنبال هفت نوع واکســن 
کرونا هستیم و به صورت تکرارى هزینه ها و نیروها و 
امکانات زیادى را به تولید این واکسن هاى تکرارى 
اختصاص داده ایــم؟ اگر هدف خدمت بــه مردم و 
نجات دادن جان آنهاســت، مى توان تمام امکانات و 
نیروهــا و هزینه ها را در یک یا دو مؤسســه متمرکز 

کرد.

رئیسى، جلیلى را نمى خواهد
شــنیده ها حاکــى از این    روزنامه شرق |
است که رئیسى تمایلى به کار با سعید جلیلى ندارد و 
او را در سمت وزیر خارجه نپذیرفته و شنیده ها حاکى 
از قطعى شــدن على باقرى کنى، از نزدیکان جلیلى، 
براى این سمت اســت.آن هم درحالى  که به  تازگى 
شنیده شده دو نماینده از تیم ابراهیم رئیسى به کمیته 
تطبیق متن نهایى توافق احتمالى ایران و گروه 4+1 
اضافه شــده اند و تعداد اعضاى کمیتــه به هفت نفر 

رسیده است.

ایران به آمریکایى ها 
حمله نکرده

  باشگاه خبرنگاران جوان | نماینده دائم 
ایران در پاســخ به نامه اخیر نماینــده دائم آمریکا، 
اتهامات وارده به ایران را رد و با نقض منشور قلمداد 
کردن حمله اخیر آمریکا به سوریه و عراق، این حمالت 
را شــدیداً محکوم کرد. مجید تخت روانچى، در این 
نامه اعالم کرده اســت من چندین بار در گذشته، به 
صراحت گفته ام که جمهورى اسالمى ایران در هیچ 
حمله مسلحانه اى از ســوى هیچ نهاد یا فردى علیه 
کارکنان یا تأسیسات آمریکا در عراق، دخالت مستقیم 

یا غیرمستقیم نداشته است. 

در مذمت 
غیبت احزاب

  رویداد 24 | شاید بتوان تصور کرد که رئیسى 
این پــروژه را پیش مى برد که واقعــًا دولتى متفاوت 
تشــکیل دهد و منتقدان را انگشت به دهان کند. اگر 
چنین ایده اى هم مد نظر باشد، هنوز زود است قضاوت 
کنیم؛ چه آنکه تمام دولت هاى ایران از ابتدا تا کنون 
چنین بوده اند و همین مسیر را پیش رفته اند. این مسیر 
بیش از هر چیز نشــان از فقدان حضور احزاب جدى 
دارد؛ احزابى که مســئولیت یک دولت را بپذیرند. به 
همین دلیل است کارى که احزاب  باید انجام بدهند، 
روى دوش دولت مى افتد؛ نمونه اش راه اندازى سایت 
معرفى مدیر براى دولت رئیسى. فرض کنید اگر فقط 
500 هزار نیرو معرفى شود، چه تعداد نیروى انسانى 
فقط براى بررسى رزومه این افراد کافى است! در حالى 
که اگر اعتمادى به احزاب و فعالیت حزبى در ایران بود، 
آنها مى توانستند گزینه معرفى کنند و مسئولیت آن را 

نیز بر گردن بگیرند.

خبرخوان

طارق نیکپور، متولــد 1365، اهــل بندرعباس که در 
12 تیر ســال 1367 تازه دو ســالگى خود را پشت سر 
مى گذاشت  به همراه مادر، خواهر و برادرش بلیت پرواز 
655 ایرباس بندرعباس به مقصد دبى را تهیه کرده بودند 
اما با بروز مشکلى سوار هواپیما نمى شوند و به خانه باز 
مى گردند و ساعاتى بعد خبر سقوط هواپیما به وسیله ناو 
جنگى وینسنس آمریکایى به تیتر یک رسانه هاى دنیا 

بدل مى شود.
نیکپور در وصف آن روز، افزود: 12 تیر بود که براى دید و 
بازدید و شرکت در مراسم عروسى یکى از آشنایان عازم 
دبى بودیم، در فرودگاه مشــخص مى شود که ویزایم 
مشکل دارد و نمى توانم سفر کنم، همین موضوع سبب 
مى شود تا خانواده ام ســفر را به یک روز دیگر موکول 

کنند.
وى با بیان اینکــه از اهالى محله یادبــود بندرعباس 
که عالوه بر بندرعباســى ها اهالى اوز استان فارس و 
شهرستان بستک را تشــکیل مى دادند، بسیارى قصد 
شــرکت در آن مراسم عروسى را داشــتند، اظهار کرد: 
مادرم مى گوید آن روز خیلى ها مانند ما بخاطر مشکل 
ویزاى اعضاى خانواده شان ســوار هواپیما نشدند و به 
خانه برگشتند. از محله ما اما بسیارى در هواپیما حضور 

داشتند که به شهادت رسیدند.
نیکپور در خصوص علت ســوار نشدنشان خاطرنشان 
کرد: مدارکمان را به یکى از دفاتــر هواپیمایى، جهت 
صدور ویزا تحویل دادیم اما در فرودگاه متوجه شدیم که 
ظاهراً ویزاى صادر شده عکس ندارد که مادرم با مسئول 
دفتر هواپیمایى تماس مى گیرد و علت را جویا مى شود 
که اعالم مى کنند ظاهراً عکسم بین مدارك نبوده و این 

اتفاق افتاده است.
وى ادامــه داد: دفتر هواپیمایى خیلــى اصرار مى کند 

که حاال که ویزاى فرزندتان نیامده اســت شــما پرواز 
کنید و هر زمان به دبى رســیدید، در فرودگاه ویزا را به 
دســتتان مى رســانند اما مادرم قبول نکرده و به خانه 

برگشت.
نیکپور در خصوص واکنش بستگان به این ماجرا، عنوان 

کرد: خاله ام ساکن آلمان بود و از ماجراى مشکل ویزا 
اطالعى نداشت و بعد از ســقوط هواپیما تماس گرفت، 
فکر مى کرد که ما در هواپیما بودیم و جانمان را از دست 
داده ایم و با وجود اینکه مادرم بــا او صحبت مى کرد و 
مى گفت ما زنده ایم اما او باورش نمى شــد که صداى 

مادرم را مى شنود و فقط گریه مى کرد.
وى با اشاره به اینکه ما به خانه برگشته بودیم که رادیو و 
تلوزیون خبر «انهدام هواپیماى مسافربرى ایران توسط 
ناو وینسنس آمریکا» را اعالم کرد، اضافه کرد:  مى دانم 

که این معجزه بود که سوار هواپیما نشدیم.

روایت مسافرى که 
از سفر با پرواز 655 ایرباس بازماند...

رئیس اتحادیه ابزار فروشان تهران با بیان اینکه ابزار شامل 
آچارها، لوازم جوش و برش و ابزار آالت برقى، بادى و تراش 
است، اظهار کرد: بیش از یکســال و نیم است که واردات 
آچار ممنوع است، این در حالى است که فقط 10 درصد نیاز 
کشور در داخل تولید مى شود و کفاف مصرف را نمى دهد.  

فریدون غمام نو اظهار کرد: مســئوالن درحالى به تولید 
داخل اکتفا مى کنند که کل ابزار آالت دســتى که شامل 
آچارهاى استراتژیک مورد اســتفاده در هواپیما و صنایع 

حساس کشور است ممنوع شــده است. وى با بیان اینکه 
قطع واردات به دلیل ادعــاى تولیدکنندگان بوده، تصریح 
کرد: این در حالى اســت که ظرفیت تولید داخل متناسب 
با نیاز کشور نیست. ما این موضوع را به وزارت صمت هم 
اعالم کردیم که چرا وقتى فــردى ادعاى تولید مى کند، 
بالفاصلــه واردات کل ابــزارآالت قطع مى شــود و بعد 
تولیدکنندگان باید چندین ســال براى باز شدن واردات 

دوندگى کنند.  

تیرماه امسال با حادثه آغاز شــد؛ حادثه نخست مربوط 
به دوم تیر ماه بود که اتوبوس حامل خبرنگاران محیط 
زیست که براى تهیه گزارش از روند احیاى دریاچه ارومیه 
عزیمت کرده بودند، در مســیر نقده واژگون شد و این 

حادثه منجر به فوت دو تن از خبرنگاران شد.
حادثه دوم نیز مربوط به ســوم تیر ماه و واژگون شدن 
اتوبوس حامل ســرباز معلمانى بود کــه از مبدأ زاهدان 
به مقصد آبادان در حرکت بود که در جاده یزد-دهشــیر 
به علت نقص فنى به وجود آمده، با جدول وســط جاده 
برخورد کرده و واژگون مى شود و پس از واژگون شدن با 
یک دستگاه تریلى که در مسیر مخالف جاده پارك شده 
بود، برخورد مى کند. این حادثه منجر به فوت پنج تن از 

سرباز معلم ها شد.
با توجه به انتقاداتى که نســبت به کیفیت اتوبوس هاى 

حامل سرباز معلم ها و خبرنگاران همچون استفاده از لنت 
ترمز نامرغوب، خراب بودن کمربند ایمنى و... وارد بود، 
پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر اجراى استاندارد صنایع 
فلزى در سازمان ملى استاندارد مى گوید: حسب اعالم 
خودروســاز در حادثه اخیر اتوبوس خبرنگاران، اتوبوس 
حادثه دیده از سال 93 مراجعه اى به نمایندگى هاى مجاز 
خودروســاز براى اخذ خدمات خودرویى نداشته است. 
همچنین  عدم کنترل و نظارت مناســب در حین بهره 
بردارى مهمترین عامل بروز عیوب فنى طى سالیان اخیر 
شده است به نحوى که در حادثه اخیر اتوبوس سربازان 
معلم در جاده یزد به دهشــیر، على رغم صدور صورت 
وضعیت توسط شــرکت حمل و نقل، صاف بودن تایر 
خودرو یکى از عوامل ترکیدن تایر و از کنترل خارج شدن 

خودرو در حین سانحه بوده است.

مســئوالن وزارت آموزش و پرورش ماجراى درخواست 
از مصححان امتحانات نهایى براى دادن نمرات بهتر به 

دانش آموزان را رد کردند.
سیدجالل موسوى خطیر مدیرکل دفتر تدوین و راهبرى 
اسناد و سیاســت هاى آموزش و پژوهش ســتاد علم و 
فناورى، شــوراى عالى انقالب فرهنگى در مصاحبه اى 
مدعى شده اســت «من شــنیده ام که رئیس آموزش و 
پرورش در برخى استان ها، از مصححان خواسته نمرات 
بهترى بدهند تا دانش آموزان استان در کنکور رتبه بهترى 

بیاورند».
در همین رابطه محمد حسین کفراشى، مدیرکل ارزیابى 
عملکرد و پاسخگویى به شکایات وزارت آموزش و پرورش 
درباره اینکه آیا نمرات امتحانات نهایى با دستور مدیران 

استان ها دستکارى مى شــوند؟ اظهار کرد: اصًال چنین 
موضوعى صحت ندارد. تصحیح سئواالت امتحانات نهایى 
کلید دارد و اینگونه نیست هر فردى هر طور که خواست 
برگه ها را تصحیح کند؛ دو مصحح برگه هاى امتحانى را 
تصحیح مى کنند و اگر اختالف نمره داشتند نفر سوم آن 
را تصحیح مى کند و اینگونه نیست که یک استان بسیار 

آسان بتواند در نمرات دخل و تصرف کند.
همچنین خسرو ســاکى، رئیس مرکز سنجش وزارت 
آموزش و پرورش نیز با تکذیب این موضوع دســتکارى 
نمرات امتحانات نهایى با دستور مدیران آموزش و پرورش 
استان ها، متذکر شد: امتحانات نهایى استانداردهاى الزم 
را دارد و نتایج آن قابل اتکاســت، هر فردى تمایل دارد 

حاضریم فرایند کار را براى او  تشریح کنیم.

ونزوئال آماده مى شــود یکبار دیگر صفرهاى ارز ملى 
خود را در تالش براى ساده کردن نقل و انتقاالت روزانه 
که به ندرت در ماشین حساب جاى مى شوند یا نیاز به 
چندین بار تغییر کارت اعتبارى براى تکمیل خرید دارند، 
بردارد. بانک مرکزى ونزوئــال تصمیم گرفته 6 صفر از 
واحد پول بولیوار را از ابتداى ماه اوت بردارد. این تصمیم 
به دنبال شکست این بانک در حل مشکل تورم فراگیر 
در این کشور با چاپ اسکناس هاى بزرگ تر گرفته شده

است.
به این ترتیب ارزش یک دالر به جاى 3 میلیون و 219 

هزار  بولیوار حال حاضر، برابر با 3/2 بولیوار خواهد بود.
ونزوئال آخرین بــار در 2018 صفرهاى بولیوار را حذف 
کرده بود و در ماه مارس چاپ اســکناس یک میلیون 
بولیوارى را آغاز کرد که بزرگ ترین اسکناس در تاریخ 
این کشور بوده است. ولى این اسکناس حاال تنها 0/32 
دالر ارزش دارد و براى خریــدن یک فنجان قهوه هم 

کافى نیست. 
تورم ســاالنه در ونزوئال از بیش از 300 هزاردرصد در 
2019 تا 2339 درصد در ســال جارى میالدى پایین 

آمده است.

وابستگى 90 درصدى به واردات آچار

ونزوئال، 6 صفر از پول خود را برمى دارد! 

حادثه خبر مى کند؛ کسى گوش نمى دهد! دستکارى نمرات امتحانات نهایى دانش آموزان؟!

مجرى طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر 
گفت:به دلیل تعرفه هاى تخفیفى، ایران جزو 7 کشــورى 
است که بیشــترین میزان اســتخراج رمز ارز جهان در آن 

صورت مى گیرد.
محمد خدادادى بهلولى گفت: در حال حاضر چین، روسیه، 
آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران 7 کشورى هستند 
که بیشترین میزان استخراج رمزارز در آنها صورت مى گیرد.  
به گفته خدادادى عامل اصلى شیوع پدیده استخراج غیرمجاز 
رمزارزها در ایران، وجود تعرفــه هاى مخفف حامل هاى 
انرژى و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت هاى جهانى است.  
وى با بیان اینکه ماینر، دستگاه تولیدکننده رمزارز است در 
خصوص دلیل مصرف زیاد برق توسط این دستگاه ها گفت: 
رمزارز نوعى دارایى دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز 

تولید و نگهدارى مى شــود و براى استخراج رمزارزها باید 
محاسبات ریاضى پیچیده اى توسط رایانه به صورت مستمر 

انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادى است.  
مجرى طرح تأمین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر 
یادآور شد: استخراج یک بیت کوین به بیش از 300مگاوات 
ســاعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفى 

حدود 35 هزار واحد مسکونى در یک شبانه روز است.  
وى همچنین با مقایســه میزان مصرف یک ماینر با سایر 
وسایل خانگى گفت: مصرف برق یک ماینر2 تا 3 کیلوواتى 

به میزان 35 پنکه یا 15 یخچال فریز است.  
خدادادى در عین حال افزود: ماینرى با این مشــخصات 
همچنین به اندازه 5 کولر آبى یا یک کولر گازى برق مصرف 

مى کند.

جایگاه بیت کوینى ایران در جهان
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آتش نشان زن در اصفهان 
نداریم

مدیـر عامـل سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان گفت: در سـطح کشـور و در برخى 
اسـتان ها آتش نشـان هاى خانم فعالیت دارند، ولى در 
اسـتان اصفهان آتش نشـان خانم هنوز پذیرش نشـده 
است. محسن گالبى افزود: در حال حاضر  پرسنل خانم 
فقط به عنوان کادر ادارى مشغول اند و اگر سهمیه به ما 
اختصاص داده شود تالش مى شود که تعدادى از بانوان 

را به عنوان آتش نشان پذیرش کنیم.

اصفهان خواهرخوانده
 سمرقند شد

آیین امضاى تفاهـم نامـه خواهرخواندگـى اصفهان و 
سـمرقند توسـط شـهرداران دو شـهر در حضور سـفیر 
جمهورى اسـالمى ایران در ازبکستان به صورت برخط 
انجام شـد. بـا امضاى ایـن تفاهم نامه سـمرقند رسـما 
چهاردهمین خواهرخوانده اصفهان اسـت و شـهرهاى 
پورتو پرتغال و حیدرآباد هند هم دو شهر دیگرى هستند 
که اصفهان در آستانه عقد تفاهم نامه خواهرخواندگى با 

آنها قرار دارد.  

به روزرسانى شبکه مخابرات
در راستاى ارتقا تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه سازى 
تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى به منظور برگرداندن 
تجهیزات انتقال در محدوده مرکز شهید رجایى اصفهان 
صـورت خواهـد پذیرفـت. به گـزارش  روابـط عمومى 
مخابرات منطقـه اصفهـان، در اثـر این عملیـات کلیه
 ترافیک هاى موبایل– دیتا و سـوئیچ از سـاعت 8  الى 
10 در تاریـخ 15 تیرمـاه به مدت دو سـاعت بـا احتمال 
قطعى و دو روز احتمال اختالل جهت برگردان تجهیزات 
مخابراتى مرکز شهید رجایى اصفهان مواجه خواهند شد.

اجراى خط انتقال فاضالب 
زیباشهر 

عملیات اجرایى خط انتقال تحت فشار با قطر 400 میلى 
متر شـهر زیباشـهر با اعتبارى بالغ بر 40 میلیـارد ریال 
آغاز شـد. به گزارش روابط عمومى آبفـا منطقه مبارکه، 
این پروژه به طـول 1200 متـر و با جنس پلـى اتیلن از 
ایسـتگاه پمپاژ فاضـالب زیباشـهر آغاز و بـه حوضچه 
آرامـش تصفیـه خانه فاضـالب شـهر مبارکـه متصل 
مى شود. شـایان ذکر اسـت در مسـیر اجراى این پروژه 
کلیه زمین هاى کشـاورزى تملک و هزینـه هاى آن به 

کشاورزان پرداخت شد.

تجهیز چاه جدید مهرجان
به گزارش روابط عمومى آبفا خـور و بیابانک چاه جدید 
روسـتاى مهرجان با هزینه اى بالـغ بر 5 میلیـارد ریال 
تجهیز و در مدار قرار گرفت.قابل ذکر است این چاه دهانه 
گشـاد به عمق 62 متر دبى نزدیک به 6 لیتـر در ثانیه را 

تامین مى نماید.

سیزدهمین ایستگاه در آستانه 
انعقاد قرارداد

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان گفت: ایستگاه 
آمادگاه به عنوان سیزدهمین ایستگاه خط دوم متروى 
اصفهـان در مرحله انعقـاد قرارداد اسـت و تـا دو هفته 
آینده عملیات عمرانى آن آغاز خواهد شـد. محمدرضا 
بنکدار هاشـمى اظهار کرد: برآورد اولیه قرارداد احداث 
ایسـتگاه آمـادگاه واقـع در چهـارراه فلسـطین حدود

 150 میلیـارد تومان اسـت که در فضایى به مسـاحت 
1500 مترمربـع احداث مى شـود. وى با بیـان اینکه از 
مجموع 16 ایسـتگاه خط دو مترو، در حـال حاضر 12 
ایستگاه در حال احداث است، تصریح کرد: ایستگاه هاى 
آمادگاه و هاتف و دو ایستگاه ابن سـینا و امام على (ع) 
اجرایى نشـده که بـا تأمین اعتبـار مورد نیـاز عملیات 
اجرایى آنها نیز آغاز خواهد شـد. وى گفـت: تى. بى. ام 
غربى جبهه شمال شـرق خط دوم متروى اصفهان در 
فاصله کمى با ایستگاه الله قرار دارد و تا 12 روز کارى 

آینده به ایستگاه الله مى رسد.

خبر

رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان گفت: 
امسال در مقایسه با سال گذشــته، تعداد غایبان در جلسه 

کنکور سراسرى بسیار کاهش یافته بود.
محمدرضا ایروانى اظهار کرد: در آزمون گروه علوم ریاضى و 
انسانى کمتر از پنج درصد غایب، در آزمون گروه علوم تجربى 
حدود سه درصد و در آزمون گروه هنر 14 درصد غایب بودند. 
همچنین در آزمون گروه زبــان هاى خارجى نیز 23 درصد 

غایب ثبت شد.
وى افزود: آمــار باالى غایبان در گروه هــاى زبان خارجه 
طبیعى است و در برخى سال ها تا 35 درصد نیز ثبت شده 
است. ایروانى  تصریح کرد: هیچ داوطلب اصفهانى مبتال به 

کرونا در حوزه هاى اصفهان نداشتیم. اما بر اساس کنترل کد 
ملى مشخص شد که خانواده ها و بستگان درجه یک پنج 
نفر مبتال به کووید بوده اند که بــراى اطمینان این افراد در 
همان حوزه محل آزمون در شــرایط جدا از دیگر داوطلبان 

امتحان دادند.
وى که پیش از برگــزارى آزمون از والدیــن کنکورى ها 
خواســت به منظور پیشــگیرى از انتقال کرونا، از تجمع 
در مراکز خوددارى کننــد، در این خصــوص اظهار کرد: 
متاســفانه این موضوع از ســوى خانواده ها رعایت نشد و 
بازهم خانواده هاى بسیارى در پشت در حوزه هاى امتحانى

 تجمع کردند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان گفت: 
طرح هاى نیمه تمام این استان 700 طرح است که سه طرح 

اصلى و شاخص آن تا پایان دولت به نتیجه مى رسد.
نعمت ا... اکبرى افزود: بطور میانگین هر یک از این طرح ها 
بالغ بر 10 میلیارد تومان اعتبار الزم دارند که سرجمع آنها 

هفت هزار میلیارد تومان مى شود.
وى ادامه داد: البته از زاویه اى دیگر سه هزار طرح در استان 
به صورت نیمه تمام وجود دارد اما بسیارى از آنها اقداماتى 
جزیى مانند روکش آسفالت و یا نماى یک ساختمان هستند 
بنابراین طرح هاى شاخص و اصلى استان همان 700 طرح 

اعالم مى شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان اضافه 
کرد: در کل کشور نیز 75 هزار طرح نیمه تمام وجود دارد که 

70 هزار طرح استانى و بقیه ملى است.
اکبرى تصریح کرد: سه طرح اصلى استان اصفهان شامل 
طرح سامانه دوم آبرسانى اصفهان متشکل از آبرسانى به 
14 شهرستان، چهار هزار و 150 باب مسکن محرومان و 
قطار شهرى اصفهان- شــهر جدید بهارستان است که تا 

پایان دولت به نتیجه مى رسد.
اکبرى ادامه داد: اســتان اصفهان در مقایســه با سایر 
استان ها پس از تهران بیشــترین واریز مالیات به خزانه 

کشور را دارد.

اصفهان داراى  700 طرح  
عمرانى نیمه تمام است

کاهش تعداد غایبان کنکور 
سراسرى 1400 در اصفهان

عضو کمیســیون امور داخلى کشــور و شــوراها در 
مجلس گفت: ســه طرح براى تقســیم استان هاى 
سیســتان و بلوچســتان، اصفهان و کرمان از سوى 
نمایندگان ارائه شده است که در حال بررسى جزئیات

 آن هستیم.
ابوالفضل ابوترابى اظهار داشــت: کارگروه تقسیمات 
کشورى ذیل کمیسیون شــوراها در صدد هستند که 
استان هاى سیستان و بلوچستان را به 4 استان و کرمان 

و اصفهان را هر کدام به 2 استان تقسیم کنند.
عضو کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها در مجلس 
گفت: بحث تقسیم استان ها جزو طرح هایى است که 

بعضى از نمایندگان دارند و در کارگروه تقســیمات 
کشورى ذیل کمیســیون شــوراها در حال مطالعه، 
بررسى و کارشناسى اســت و تاکنون نتیجه خاصى 
نداشــته اســت و تا حصول نتیجه زمان زیادى باید 

طى شود.
وى با بیــان اینکه اصفهــان به 2 اســتان اصفهان 
و گلســاران و کرمان به 2 اســتان کرمان شمالى و 
جنوبى تقسیم مى شود، مطرح کرد: هدف از این کار 
کاهش بوروکراسى، نظارت بیشتر مسؤوالن استانى، 
خلوت شدن ادارات و کاهش مســافت طوالنى که 

شهرستان ها با مرکز استان دارند، است.

3 طرح براى تقسیم 3 استان 

مزرعه متمرکز اســتخراج ارز دیجیتــال در یکى از 
نیروگاه هاى کوچک تولید پراکنده برق کاشــان با 

ظرفیت بیش از 100 دستگاه ماینر کشف شد.
فرمانده  انتظامى شهرستان کاشــان گفت: با رصِد 
اطالعاتــى ماموران پلیــس امنیت اقتصــادى و با 
همکارى مدیریت حراست اداره برق کاشان، ماموران 
پس از هماهنگى با دادستان عمومى و انقالب کاشان 

از محل دیدن کردند و  متوجه شدند این نیروگاه تولید 
برق با بهره گیرى از گاز بــا یارانه دولتى و به صورت 

غیرمجاز، ارز دیجیتال تولید مى کند.
ســرهنگ ســتاد حســین بســاطى، ارزش ایــن 
ماینرهــا را بیــش از ســه میلیــارد و 500 میلیون 
ریال اعالم کــرد و گفت: در ایــن عملیات یک نفر 

دستگیر شد.

کشف مزرعه استخراج ارز دیجیتال

مسن ترین داوطلب کنکور 1400 پیرمردى 84 ساله از 
شهر اصفهان است.

بنابر اعالم سازمان سنجش و آموزش کشور محمود 
هاشم زاده مسن ترین داوطلب کنکور 1400 و ساکن 
شهر اصفهان است که با حضور در حوزه امتحانى خود  

در گروه علوم تجربى شرکت کرد.
این داوطلب گــروه علوم تجربى انگیــزه خود براى 
شرکت در کنکور را تحصیل تا مقطع دکترا اعالم کرد 

و افزود: تاکنون دو بار در کنکور شرکت کرده است.
این داوطلب با مدرك تحصیلى دیپلم داراى 7 فرزند و 
دومین بارى است که در آزمون سراسرى شرکت مى کند.

82 هزار و 732 داوطلب سهم استان اصفهان از کنکور 
1400 است.

با مسن ترین داوطلب کنکور 1400 آشنا شوید

روابط عمومى اداره کل دادگســترى اســتان اصفهان 
جزئیات خودسوزى رو به روى دادگسترى استان اصفهان 

را اعالم کرد.
به دنبال وقوع یک فقره خودســوزى در خیابان شــهید 
نیکبخت خارج از ساختمان دادگسترى و انتشار اخبار ضد و 
نقیض در شبکه هاى اجتماعى، روابط عمومى دادگسترى 

کل استان توضیح داد:
«بر اساس سوابق موجود در ســال 1396 این شخص 
یک واحد آپارتمان از شــخص دیگرى بــا مبایعه نامه 
عادى خریدارى مى کند، در حالى که مالک، همان واحد 
را دو ســال قبل از آن با مبایعه نامه عادى به فرد دیگرى 

فروخته و خریدار اول در دادگاه دعوى الزام به تحویل مبیع 
مطرح و حکم به نفع وى صــادر و در دادگاه تجدید نظر 
تأیید مى شود. فرد خود ســوخته به رأى مذکور به عنوان 
معترض ثالث اعتراض مى کنــد و دادگاه مربوطه پس از 
رســیدگى به لحاظ اینکه فروش به او مؤخر بر نفر قبلى 
بوده اعتراض ثالث را وارد ندانسته و رد مى کند. درخواست 
اعمال ماده 477 معترض ثالث هم خارج از نوبت بررسى و 
موجب قانونى براى پیشنهاد اعمال ماده مذکور در پرونده 

مالحظه نمى شود.
الزم به ذکر است فروشنده ملک متأسفانه چندین پرونده 
مشابه دیگر دارد و اشــخاص متعّددى علیه وى شکایت 

فروش مال غیر مطرح کرده اند. هر چند فرد مورد نظر در 
سال 1398 در پرونده کیفرى از فروشنده اعالم رضایت 
کرده است اما متهم به دلیل شکایت سایر شکات و نیز جنبه 

عمومى شکایت شاکى مذکور در زندان بازداشت است.
بروز چنین مشــکالتى ناشــى از بى احتیاطى بعضى از 
شــهروندان در خرید اموال غیر منقول و بى توجهى به 
هشدارهاى مکرر پیشگیرانه دســتگاه قضایى است که 
شهروندان محترم قبل از تحقیق کامل و بررسى مالکیت 
فروشــنده و بدون تنظیم سند رســمى انتقال، اقدام به 
خرید نکنند و مواظب باشــند به دام افراد فرصت طلب و 

کالهبردار نیافتند.»

جزئیات خودسوزى رو به روى دادگسترى به روایت دادگسترى

موج پنجم کرونا و اعالم وضعیت قرمز؛ باز هم روز از نو و 
روزى از نو. با قرمز شدن وضعیت کرونایى اردستان، زنگ 
خطر شــیوع موج جدید کرونا در استان اصفهان به صدا 
درآمد. براساس اطالعات نرم افزار ماسک، رنگ بندى 
اردستان از استان اصفهان به همراه 91 شهر دیگر کشور 

در حالت قرمز قرار گرفت.
وضعیت قرمز و بسیار پر خطر همه گیرى بیمارى کووید 
19 بعد از حدود 2 ماه به یکى از شهرســتان هاى استان 
اصفهان بازگشته و به گفته ســخنگوى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان، احتمال تغییر رنگ شهرهاى بیشترى 

در روزهاى آینده وجود دارد.
بر اساس آخرین رنگ بندى اعالم شده از سوى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان، وضعیت شهرستان هاى اصفهان، 
خمینى شهر، سمیرم، شاهین شــهر، شهرضا، فریدن، 
فالورجان، گلپایــگان، لنجان، مبارکــه، نایین، نجف 
آباد و نطنز نارنجى است. ســایر شهرستان ها هم فعال 

زرد هستند.
آرش نجیمى روز شنبه اظهار داشت: اگر نگاهى به جدول 
رنگ بندى همه گیرى بیمارى کوویــد 19 در اصفهان 
بیندازیم متوجه مى شــویم پس از هجدهم اردیبهشت 
امســال که 2 شــهر با وضعیت قرمز در استان داشتیم، 
نزدیک به 2 ماه هیچ شهرى با وضعیت قرمز و بسیار پر 
خطر نداشتیم اما  با بدتر شدن اوضاع از هفته هاى قبل، 

نخستین شهر ما یعنى اردستان از روز شنبه قرمز شد.
وى با بیان اینکه موارد ابتال و بیماران سرپایى کرونایى در 
استان اصفهان در حال افزایش یافتن است، تاکید کرد: 
اگر روند به همین منوال پیش رود عالوه بر تغییر ســایر 
آمار از جمله موارد بسترى و بیماران حاد و بدحال، احتمال 

تغییر رنگ شهرهاى نارنجى به قرمز بیشتر مى شود.
نجیمى با بیان اینکــه به طور میانگیــن روزانه باالى 
150 بیمار بسترى در بیمارســتان ها داریم، افزود: تعداد 
فوتى هاى بیماران مبتــال به کرونا نیــز روزانه حدوداً 
باالى 10 بیمار اســت، با توجه به اینکه در حال حاضر 
تعداد بیماران بسترى تغییر چندانى نداشته، بنابراین به 
افزایش تعداد بیمارستان هاى ریفرال کرونا نیاز نداریم و 
بیمارستان ها در حالت آماده باش هستند و تغییر آرایش 

بیمارستان هاى ریفرال اطالع رسانى خواهد شد و اکنون 
سه بیمارستان ریفرال در اصفهان داریم.

اما اردســتان چگونه به اولین شهرســتان قرمز استان 
اصفهان در پیک پنجم تبدیل شده است؟

مدیر شــبکه بهداشــت و درمان اردســتان مى گوید: 
عادى انگارى و تجمع هاى اخیــر موجب افزایش موارد 
ابتال و تغییر وضعیت رنگ بندى کرونا در این شهرستان 
از زرد به قرمز شده است. حسن ذبیحى افزود: در روزهاى 
اخیر شمار مراجعان به بیمارستان ، مرکز آزمایش کووید 
19، افزایش مبتالیان و به تبع آن افزایش بســترى ها 
موجب تغییــر رنگ بندى کرونا اردســتان شــد و این 

شهرستان از روز شنبه در وضعیت قرمز قرار گرفت.
وى بــا بیــان اینکــه مدتى اســت مردم بــه رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشــتى توجه نمى کنند و با تجمع در 
آرامستان ها، برگزارى آیین سوم و هفتم درگذشتگان و 
حضور در آیین هاى مختلف زمینه را براى انتشار و انتقال 

ویروس کرونا و شرایط کنونى را فراهم کرده اند.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان اردســتان درباره اینکه 
آیا تجمع زیــاد و حضور افراد غیربومــى در آیین هفتم 
تیر در مســجد جامع اردســتان مى تواند عامل انتشار 
ویروس کرونا شــده باشــد، گفت: براى برگزارى این 
آییــن پیش بینى هاى بهداشــتى صــورت گرفته بود، 
اما وقتى حضور جمعیت بیش از ظرفیــت بود اختیار از 
دســت برگزارکنندگان خارج شد و کارى از دست کسى 

بر نمى آمد.
دیروز علیرضا رئیســى، سخنگوى ســتاد ملى مقابله 
با کرونا نیز در حاشــیه برگزارى جلســه این ســتاد به 
اصفهانــى ها هشــدار داد و گفــت: بیــش از نیمى از 
استان هاى کشور درگیر هستند. برخى استان ها ابتداى 
درگیرى قرار دارند که اگر خوب رعایت کنند، مى توانند 
مهار کنند، اما اگر سهل انگارى کنند بیمارى مى تواند کل 
استان را درگیر کند. در استانى مانند اصفهان فعال فقط 

شهر اردستان درگیر و قرمز است.
اما روز گذشــته حجت ا... غالمى، ســخنگوى ســتاد 
اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان هم پس از جلســه 
ستاد ملى مقابله با کرونا که با حضور رییس جمهورى از 

طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: با توجه به قرمز 
شدن بیشتر شهرها در استانهاى سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، یزد و کرمان و همچنین برخى از شــهرهاى 
فارس و بوشهر مقرر شد از ورود خودروهاى غیر بومى از 
این استانها به اصفهان جلوگیرى شده و در صورت تخلف 
از آن، جریمه یــک میلیون تومانى بــراى خودروهاى 

متخلف ثبت شود.
وى با بیان اینکه پایانه هاى مسافربرى برون شهرى نیز 
موظف به کاهش یک ســوم حجم سفرها شدند، افزود: 
با توجه به اینکه مدت مانــدگارى افراد در اتوبوس هاى 
مسافربرى برون شهرى زیاد اســت مقرر شد که حجم 
ســفرها کاهش یابد و همچنین بسته هاى بهداشتى در 

ابتداى سفر بین مسافران توزیع شود.
غالمى با اشاره به اینکه از تجمع در بوستان ها با توجه به 
خاموشى دو سوم روشنایى ها باید پرهیز شود، خاطرنشان 
کرد: همچنین بر جلوگیرى از تجمــع در اماکنى مانند 
رستوران ها و تاالرها تاکید و به رستوران ها توصیه شد که 
بیشتر فعالیت هاى خود را به شکل بیرون بر داشته باشند.

وى از مردم خواست با توجه به اینکه در رستوران ها افراد 
ماســک هاى خود را از روى صورت بر مى دارند تا جاى 
ممکن از غذا خوردن داخل رستوران پرهیز و غذاى خود 

را به صورت بیرون بر تهیه کنند.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان نیز از 
ممنوعیت ورود پالك هاى غیربومى به استان اصفهان 
خبر داد. سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: برابر 
با مصوبات ستاد کرونا استان اصفهان، ورود پالك هاى 
غیربومى متعلق به اســتان هاى با وضعیت قرمز شامل 
استان بوشهر، یزد، کرمان و سیســتان و بلوچستان به 

استان اصفهان ممنوع شد.
وى افزود: در صورت لزوم به افراد بیمار براى مراجعه به 
مراکز درمانى و احضار شــوندگان مراجع قضائى با ارائه 

مدارك، اجازه ورود و تردد داده خواهد شد.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان تصریح 
کرد: در صــورت رعایت نکــردن ممنوعیت هاى تردد 
عالوه بر جریمه 525 هــزار تومانى، از ورود پالك هاى 

غیربومى استان هاى مذکور جلوگیرى مى شود.

در جدیدترین رنگ بندى کرونایى، اولین شهرستان استان اصفهان 
در وضعیت قرمز قرار گرفت

موج پنجم از  اردستان  وارد  شد

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
خشــکى رودخانه زاینده رود 400 هزار اصله درخت 
قدیمى و کهن در مسیر این رودخانه را تهدید مى کند.
منصور شیشــه فروش در گفت و گو با ایسنا با بیان 
اینکه در پاییز و زمســتان گذشــته و بهار امســال 
بارش هــاى مؤثرى کــه تبدیل به روان آب شــود 
نداشــتیم، افزود: افزایش 4 تا 5 درجه اى دماى هوا 
نسبت به مدت مشابه، خشــکى هوا، وزش بادهاى 
گرم و کمبود بارش باعث شــده بیــش از 98 درصد 
مساحت اســتان با شــرایط خاص خشکسالى و کم 

آبى مواجه شود.
وى ادامه داد: حدود یک ماه اســت شاهد قطع آب 
در مناطق مختلف هســتیم و برخى مناطق شهرى 
با تانکر آبرسانى مى شود، همچنین به 316 روستاى 

استان آبرسانى سیار مى شود.

شیشه فروش خشکى، افت کیفیت و از مدار خارج شدن 
چاه هاى آب را از اثرات کم آبى برشمرد و افزود: در بخش 
شرب چاه هاى فلمن بدون آب است و تامین آب شرب به 
سختى انجام مى شود، در بخش کشاورزى نیز 100 هزار 
هکتار اراضى حاصلخیز به علت نبود آب و خشکى چاه ها و 
قنوات خشک شده و در برخى مناطق کیفیت آب به شدت 

پایین آمده و سختى آب باال رفته است.
وى با بیان اینکــه حدود 20 هزار هکتــار از باغات 
اســتان اصفهان نیاز به آبرسانى ســیار دارند، گفت: 
باغات اســتان در معرض تنش آبى قرار دارند و دچار 
خزان شده اند. خشکى رودخانه زاینده رود 400 هزار 
اصله درخت قدیمى و کهن در نوار حاشیه زاینده رود 
و مسیر این رودخانه را تهدید مى کند و حدود 11 ماه 
است به ریشه هاى این درختان آب نرسیده و با خزان 

زودرس مواجه شده اند.

تشنگى 400 هزار اصله درخت کهن 
در مسیر زاینده رود

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان گفت: آمار 
قربانیان تصادفات در دو ماهه ابتدایى امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 25/4 درصد و نسبت به فروردین 
ماه امسال 5/5 درصد بیشتر شده است.

على سلیمانپور با بیان اینکه آمار فوتى هاى ناشى از حوادث 
رانندگى در دو ماهه ابتدایى امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش داشــته است، تصریح کرد: 
در دو ماهه ابتدایى امســال 148 نفر در حوادث 
رانندگى جان باختند، این آمار در مدت مشابه سال 
قبل 118 نفر بود و به نظر مى رسد محدودیت هاى 
کرونایى در ســال گذشــته، کاهش آمار تلفات 

حوادث رانندگى را در پى داشته است.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اضافه کرد: کل 
تلفات حوادث رانندگى در دو ماهه امســال، 31 
نفــر زن و 117 نفر مرد بودند و طــى این مدت 
3472  مصدوم حوادث رانندگى به مراکز پزشکى قانونى 

مراجعه کردند.

افزایش قربانیان تصادف در 2 ماه ابتدایى امسال
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مهران مدیرىـ  بازیگر و کارگردانـ  شامگاه جمعه مهمان برنامه 
«پرانتز باز» رادیو بود و توضیحاتــى را درباره پارامترهاى خلق 

شخصیت هاى ماندگار نمایشى مطرح کرد.
او با دفــاع از «دورهمى» شــبکه نســیم، درباره ایــن برنامه 
گفت: در کنار ســریال هایى که ســاختم، اما آنچه مرا به مردم 
نزدیک تر کرد، «دورهمى» بود. به ایــن دلیل که در این برنامه 
مسائل روز فرهنگى، سیاسى و اجتماعى مطرح مى شد و به همین 
دلیل احساس کردم به مردم نزدیک تر شدم؛ بنابراین سعى کردم 
بیشتر حرف هاى مردم را بزنم و منعکس کننده صداى آنها باشم.

در این گفت وگو، مجید واشــقانى مجرى «پرانتز باز» سپس با 
در میان گذاشتن این پرســش که «براى خلق شخصیت هایى 
تاثیرگذار در مدیوم هاى مختلف و کاراکترهایى که به اصطالح 
رگ خواب تماشــاگر را بلدند، به چه پارامترهایى نیاز است؟»، 

منتظر پاسخ مهران مدیرى شد.
مدیرى با تاکید بر اینکه پاسخ به این پرسش نیازمند بحث مفصلى 
است که شاید نتوان در یک تایم کوتاه آن را باز کرد، در عین حال 
به اختصار توضیح داد: به نظر شخص بنده، اگر آدم هر کارى را 
به درست ترین شکل ممکن، با وجدان و شریف انجام دهد، این 

اتفاق به خودى خود، محقق مى شود.
این کارگردان و بازیگر بار دیگر تاکید کرد: اگر بدون اینکه فکر 
کنیم برنامه مان مى گیرد و مردم از آن استقبال مى کنند، کارمان 
را درست انجام دهیم و تمرکز الزم را داشته باشیم، در هر کارى، 

حتى غیرهنرى حتما دیده خواهیم شد.

مجید واشقانى در ادامه، این پرسش را خطاب به مهران مدیرى 
مطرح کرد که براى خلق شــخصیت هاى ماندگار کدام مدیوم 
(سینما، تلویزیون و شــبکه نمایش خانگى) از نگاه او راحت تر 

بوده است؟
مدیرى پاسخ داد: واقعا نمى توان انتخاب کرد که بین مدیوم ها 
کدام راحت تر است؛ من زمانى در رادیو کار مى کردم و مى توان 
گفت حتى مدیوم هایى مانند رادیو و تئاتر، هر کدام محسنات و 
نفوذ خودشان را در جامعه دارند و نمى توان تفکیک کرد. خیلى 
حرف ها را در تئاتر با مخاطب خاص تر و در تلویزیون با مخاطب 
عام تر مى توان مطرح کرد. حتــى از زمانى که این پلتفرم هاى 
نمایش فیلم و سریال آمدند، کارهایى را مى توان در آنجا انجام داد 
که در مدیوم هاى دیگر نمى شد. با این حال باید گفت تلویزیون 
نفوذ بیشترى بر مخاطب دارد و طرح این موضوع دلیلى بر ترجیح 
این مدیوم نیست؛ این در حقیقت اشاره به ویژگى تلویزیون است.

سازنده برنامه «دورهمى» همچنین در پاسخ به پرسشى درباره 
«لزوم احترام به تماشاگر و قدر بیننده را دانستن» و توضیحات 
بحث برانگیزى که او به مخاطبانش درباره کپى بودن مســابقه 
«دورهمى» داده بود، چنین عنوان کرد: مــا در جهانى زندگى 
مى کنیم که شما به هرچه استناد کنید، کمتر از دو دقیقه مى توان 
اصلش را درآورد. زمانى مى شد ادعا کرد که این کار از خودمان 
است ولى در این جهانى که همه چیز باز و مشهود است، باید به 

بیننده احترام گذاشت و باید همه چیز را به بیننده گفت.
مهران مدیرى به حرف هایش اضافه کرد: باید به بیننده توضیح 

داد که یک برنامه کپى است و از مخاطب خواست که حتى اگر 
مى شــود، اصلش را هم ببیند و اینکه ما تالش کردیم که کپى 
تمیزى را دربیاریم. مگر اینکه خودمان برنامه اى را طراحى کرده 
باشــیم، وگرنه چاره اى جز احترام به مخاطب وجود ندارد و این 

رفتار قطعا زیباتر است.
در این برنامه مهران مدیرى با پرسش دیگرى مواجه شد که با 
یادآورى ایفاى نقش این بازیگر در فیلمــى مانند «دیدار» و در 
ادامه خلق شخصیت هایى براى جواد عزتى و هادى کاظمى در 
«قهوه تلخ» (به عنوان کارگردان) و همچنین بازى در کاراکتر 
مسعود شصت چى در ســریال هاى «مرد هزارچهره» و «مرد 
دوهزارچهره»، از تنوع نقش ها و همچنین تاثیر روانکاوانه ارتباط 

با مخاطب بهره برده است.
مهــران مدیرى در پاســخ به این اظهــار نظر گفــت: این ها 
شخصیت هایى هستند که مردم با آنها احساس نزدیکى کردند. 
در طول این سال ها از آیتم هاى کوتاه گرفته تا شخصیت هاى 
«مرد هزارچهره»، «قهوه تلخ» و «شبهاى برره» و کارهاى دیگر، 
شخصیت هایى خلق شد که مردم توانستند ارتباط نزدیکى با آنها 
برقرار کنند. و البته بخشى از این موفقیت مدیون نویسنده ها و 

گروه سازنده است.
او در عین حال گفت: آنچه مرا به مردم نزدیک تر کرد، «دورهمى» 
بود. چراکه در این برنامه مسائل روز فرهنگى، سیاسى و اجتماعى 
مطرح شد و احساس کردم به مردم نزدیک تر شدم و سعى کردم 
بیشتر حرف هاى مردم را بزنم و منعکس کننده صداى آنها باشم. 

اگر تاثیر آن سریال ها، 50 درصد بوده است، تاثیر «دورهمى» سى 
چهل درصد بیشتر بود.

مهران مدیرى با اشاره به سرى جدید «دورهمى» که در قالب 
مســابقه اطالعات عمومى ساخته و پخش مى شــود، در این 
زمینه هم اظهار کرد: در مســابقه «دورهمى» سعى کردم این 
نزدیکى بیشتر شود؛ با هدف دیگرى که آگاهى بخشى فرهنگى 
و اجتماعى اســت که الزمه امروز جامعه اســت. من این کار را 

خیلى دوســت دارم و فکر مى کنــم خیلى مفید 
اســت و ارتباط با مردم را خاص 

مى کند. فیدبک خوبى از این 
کار دارم؛ خیلى ها رفتند 

کالسیک  موســیقى 
ایرانى و خارجى را که 
در این مسابقه پخش 
شــد، گوش دادند و 
کتابهایــى را خواندند 
که درباره آنها ســوال 
طرح کردیم؛ اینها براى 
جامعه امروز ما بیش از 

مســائل سیاســى الزم 
اســت؛ چرا که من معتقدم 

مشکل ما بیشتر فرهنگى است 
تا سیاسى.

مهران مدیرى: «دورهمى» مرا به مردم نزدیک تر کرد
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به سرى جدید «دورهمى» که در قالب 
ومى ساخته و پخش مى شــود، در این 
ر مســابقه «دورهمى» سعى کردم این 
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«مالقات خصوصى» با حضور هوتن شــکیبا به زودى در تهران 
کلید مى خورد.

گروه سازنده فیلم سینمایى «مالقات خصوصى» به کارگردانى امید 
شمس و تهیه کنندگى امیر بنان ، پس از معرفى پرى ناز ایزدیار، حاال 

از حضور هوتن شکیبا در این پروژه خبر داد. 
هوتن شکیبا بازیگر و صداپیشه در ســى و هفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر، براى بازى در فیلم «شبى که ماه کامل شد»، موفق به 
دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و تاکنون 

در آثار ســینمایى همچون «طبقه حساس»، «هلن»، 
«عامه پســند»، «تى تى»، «ابلق» و... حضور 

داشته است.
«مالقات خصوصــى» اولین فیلم امید 

شمس است که فیلمنامه آن توسط او 
و على سرآهنگ نوشته شده است. 
شمس پیش از این در عرصه فیلم 

کوتاه فعالیت داشته است.
 فیلــم ســینمایى «مالقات 
خصوصى» اثــرى  پربازیگر 
اســت و بزودى در تهران 

کلید مى خورد.
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ا حضور هوتن شــکیبا به زودى در تهران

یى «مالقات خصوصى» به کارگردانى امید 
حاال  ایزدیار، بنان ، پس از معرفى پرى ناز میر

ر این پروژه خبر داد. 
صداپیشه در ســى و هفتمین دوره جشنواره 
در فیلم «شبى که ماه کامل شد»، موفق به 
 بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و تاکنون 

چون «طبقه حساس»، «هلن»، 
تى»، «ابلق» و... حضور 

» اولین فیلم امید 
مه آن توسط او
ه شده است. 
عرصه فیلم

ت.
مالقات 
بازیگر 
هران 

هوتن شکیبا 
در «مالقات خصوصى»

جشنواره فیلم کن برنامه کامل، نمایش فیلم هاى حاضر در بخش هاى 
گوناگون این رویداد سینمایى را منتشر کرد.

براین اســاس فیلم «قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى که نماینده 
ســینماى ایران در بخش رقابتى اصلى کن 2021 است، اولین نمایش 
جهانى خود را ساعت 15 و 30 دقیقه روز 13 جوالى (22 تیر) در سالن 
اصلى گرند لومیر کاخ جشــنواره تجربه خواهد کرد و روز پس از آن 14 
جوالى (23 تیر) ســاعت 9 و 30 دقیقه در ســالن IMAX مجموعه 
بزرگ سینمایى تازه تاسیس CINEUM به نمایش گذاشته مى شود.

قهرمان» که در مجموع 5 نمایش در کن خواهد داشت در ادامه در همان 
روز (14 جوالى، 23 تیر) ساعت 11 و 30 دقیقه بار دیگر در سالن اصلى 
"گرند لومیر" کاخ جشنواره، 15 جوالى (24 تیر) ساعت 12 و 30 دقیقه 
در سالن Screen X مجموعه ســینمایى جدید CINEUM و در 
 SALLE» نهایت 16 جوالى (25 تیر) ساعت 8 و 30 دقیقه در سالن
DU SOIXANTIÈME» جشنواره کن نمایش خواهد داشت.

بازیگر سینما و تلویزیون کشور امیدوار است که دولت آینده بتواند 
گرانى و مشــکالت اقتصادى آحاد گوناگون جامعه به ویژه اقشار 

ضعیف را حل کند.
رابعه مدنى بیان کرد:  اینک شاهدم که تمامى همکارانم در سینما 
و تلویزیون با جــان و دل کار مى کنند. من اکنــون در پروژه «از 
سرنوشت» مشغول و شاهدم که اعضاى گروه چگونه با جان و دل 

سر کار حاضر مى شوند و با تمام وجود براى کار مایه مى گذارند.
این هنرمند مجرب با اشاره به شرایط پذیرش نقش 

گفت: براى حضور در یک نقش جوانب مختلفى 
را مى سنجم؛ از جمله اینکه آیا آن نقش به 

من مى خورد یا نه. همواره در هر پروژه اى 
که حاضر باشــم مطیع کارگــردان و 
فیلم نامه هستم و هر نقشى به من واگذار 
شود آن را همانگونه که باید ایفا مى کنم. 
خدا را شــاکرم تاکنون در هرکارى که 

حضور پیدا کرده ام، آن کار موفق بوده 
اســت. البته این موفقیت ها نتیجه 

زحمات کارگردان و سایر عوامل 
است نه من. معتقدم که آدم 

نباید با چند فیلم 
بــازى کردن 

خود را گم کند.
مدنى یادآور شد: من پرورش یافته این خاکم و آینده بسیار روشنى 
را براى ایران و جوانانمان مى بینم. فیلم هاى خارجى نگاه مى کنم 
اما فیلم ایرانى برایم چیز دیگرى اســت؛ چراکه توسط هموطن و 

هم زبانم ساخته شده است.
بازیگر «میناى شهر خاموش» در بخش دیگرى از سخنان خود به 
کیفیت حضورش در پروژه هاى سینمایى و تلویزیونى اشاره و اظهار 
کرد: من بى وضو سر صحنه حاضر نمى شوم. گاهى اوقات 
هنگام ظهر که مى شود، تصمیم مى گیرم تجدید وضو 
کنم اما ناگهان یادم مى افتد که اگر وضو بگیرم، 
گریمم پاك مى شود و خانم گریمور باید دست کم 
نیم ســاعت وقت بگذارد تا بار دیگر مرا گریم 
کند. به هرحال وسایل گریم هم جزو بیت المال 
است. بنابراین تیمم مى کنم. همچنین هرگاه 
ســر کار مى روم از خانه لباس مى برم؛ چراکه 
نمى خواهم سرمایه گذار هزینه اى را بابت تهیه 
لباس هایم بپــردازد. گاهى بعضى لباس هایم 
باعث خنده عوامل مى شود چراکه براى سى 
چهل سال پیش اســت. امیدوارم این 
حرف هایم حمــل بر ریا و 

خودستایى نشود.

رابعه مدنى:

 آدم نباید با چند فیلم بازى کردن خود را گم کند

ر حاضر مى شوند و با تمام وجود براى کار مایه مى گذارند.
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شرایط پذیرشنقش با اشاره به جرب
ضور در یک نقش جوانب مختلفى 

 از جمله اینکه آیا آن نقش به 
یا نه. همواره در هر پروژه اى 
شــم مطیع کارگــردان و 
م و هر نقشى به من واگذار 
انگونه که باید ایفا مى کنم. 
رم تاکنون در هرکارى که 

رده ام، آن کار موفق بوده 
این موفقیت ها نتیجه 
ردان و سایر عوامل

 معتقدم که آدم 
فیلم 

ن 

نمى کرد: منبى وضو سر صحنه حاضر
هنگام ظهر که مى شود، تصمیم مى
کنم اما ناگهان یادم مى افتد ک
گریمم پاك مى شود و خانم گر
نیم ســاعت وقت بگذارد تا
کند. به هرحال وسایل گریم
است. بنابراین تیمم مى کنم
ســر کار مى روم از خانه لبا
نمى خواهم سرمایه گذار هزی
لباس هایم بپــردازد. گاهى
باعث خنده عوامل مى شو
پیشاســ سال چهل
حرف ها
خود

فیلم تازه اصغر فرهادى
 22 تیر رونمایى مى شود

تصویرى از گریم و لباس مهدى کوشــکى که در سریال «جیران»، در 
نقش الیاس بازى مى کند، منتشر شد.

تصویربردارى ســریال عاشــقانه- تاریخى «جیران»، به  کارگردانى 
حسن فتحى، نویسندگى احسان جوانمرد و حسن فتحى و تهیه کنندگى 

اسماعیل عفیفه، همچنان ادامه دارد.
در همین ارتباط، نخســتین تصویر از مهدى کوشــکى که در سریال 

«جیران»، در نقش الیاس بازى مى کند، منتشر شد.
این سریال که داســتانش در دوره حکومت ناصرالدین شاه مى گذرد، در 

شبکه نمایش خانگى پخش خواهد شد.

کورش تهامى، روشــنک گرامى، سیاوش چراغى پور و 
هومن شاهى از بازیگرانى هستند که در فیلم سینمایى 
«کوزوو» به کارگردانى میثم هاشــمى طبا ایفاى نقش 

کرده اند.
فیلم سینمایى «کوزوو» به کارگردانى میثم هاشمى طبا 
و تهیه کنندگى حســن کالمى بر اساس فیلمنامه اى از 

میثم هاشمى طبا چندى پیش در ژانر کمدى ساخته شد.
فرهاد آییش و بهاره کیان افشــار نیز پیش از این بعنوان 

بازیگران فیلم سینمایى «کوزوو» معرفى شده بودند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده است: معدنچیا میگن: 
هرچى بیشتر دنبال الماس بگردى، کمتر پیداش مى کنى. 
به عقیده اونا، الماسه که آدمشو پیدا مى کنه. اونه که تصمیم 

میگیره دست کى بیوفته و رو انگشت کى بشینه...
دیگر بازیگران این فیلم پربازیگر که از چهره هاى شناخته 

شده سینما هستند نیز طى روزهاى آتى معرفى مى شوند.

مهدى کوشکى در نقشى قاجارى

کورش تهامى هم 
وارد «کوزوو» شد

رضا صادقى در صفحه شخصى خود به کپى بودن آهنگش 
واکنش نشان داد.

 چندى پیش شــایعاتى منتشر شــد مبنى بر اینکه آهنگ 
«نفس» از رضا صادقى کپى یکى از آثار بابک بابایى است. 
حاال رضا صادقى خواننده پاپ ضمن تکذیب این موضوع 
در صفحه شــخصیش به آن واکنش نشــان داد. در ادامه 

مى توانید واکنش رضا صادقى را بخوانید. 
«عمریه توى موسیقى زندگى کردم، از خیلى موزیک هاى 
جذاب برداشــت کردم و با نگاه خودم ارائــه کردم و اصال 
ناراحت نشدم و نمى شم از اینکه کسى بگه که برداشت بوده.

اما کار "نفس" که ساخته بابک بابایى هست و صفحه ایى 

اون و کپى معرفى مى کنه کاش یکم مطالعه مى داشــت 
و یک روند اکوردیک و کپى معرفى نمــى کرد، براى من 
اصال اهمیتى نــداره اما اینکه روح یک جوون با اســتعداد 

رو اینجورى زخمى کنید براى دیده شده از اخالق دوره...
موسیقى شرقى بخش هاى زیادى داره که مى تونه شباهت 
داشته باشه و این شباهت یک مسئله طبیعى تو دنیاست.. 
من به بابک بابایــى و هنرش ایمــان دارم و صداقتش در 

موسیقى و کالم.
این ژست مفســرى رو هم بى خیال بشــید، گفتم آگاهى 
بده نه اینکه هر چى اپلیکیشــن "شــازام" بهت داد بگى

 درسته.»

ســامان جلیلى، خواننده جوان پاپ با انتشار پستى به صورت 
تلویحى خبر از مهاجرت خود داد و با هوادارانش خداحافظى کرد.

این خواننده که 3 مرداد امسال تولد 30 سالگى خود را جشن 
مى گیرد، ویدئویى از لحظه پروازش منتشــر کرد و نوشت: 

"شروع یه زندگى جدید، خدانگهدارتون"

با وجود اینکه به نظر مى رسد سامان جلیلى مهاجرت کرده، اما 
برخى از مخاطبان خداحافظى او را باور نکرده اند زیرا او پیشتر 

نیز پست هاى مشابهى منتشر کرده بود.
سامان جلیلى در خرداد سال 1399 از موسیقى خداحافظى 

کرد و مدتى بعد خداحافظى خود را پس گرفت.

اتابک نادرى که به ســریال خانگى "آهوى من مارال" 
پیوسته اســت اعتقاد دارد به دلیل مقطع پرفراز و نشیب 
قاجاریه در زمان ناصرالدین شــاه، سینماگرها سراغ این 

مقطع تاریخى مى روند.
او  پیش از این نقش حسین فردوست را در سریال "عمارت 
فرنگى" ایفا کرده است و در سریال "آهوى من مارال" 
هم به عنوان بازیگر نقش محورى ســریال حضور دارد، 
بازیگرى که او را با ســریال هاى "بچه مهندس" و نقش 
پررنگ در سریال "شوق پرواز" شهید بابایى مى شناسیم. 
نادرى درباره این که گفته مى شود چرا آن قدر سریال سازان 
و فیلمســازان به دوره تاریخى ناصرالدین شاه پرداختند، 
تأکید کرد: دوره تاریخ ناصرالدین شــاه و قاجاریه پرفراز 

و نشیب اســت؛ ناصرالدین شاه تنها پادشــاهى بود که 
نسبت به دیگر پادشاهان عمر بیشترى کرد، طبیعى است 
به خاطر همه ایــن پیچیدگى ها و اتفاقات به ســراغ این

 دوره بروند.
وى افزود: من در سریال "عمارت فرنگى" نقش حسین 
فردوست را بازى کردم و قرار بود در سریال "معماى شاه" 
هم این نقش را داشــته باشــم اما چون نقش پیرى این 
شخصیت را محمود عزیزى بازى نکرد، این اتفاق نیفتاد، 
زیرا این بازیگر پیشکسوت به دالیلى که به توافق نرسید 
نتوانست در این سریال باشــد و رضا فیاضى براى دوران 
میانسالى حسین فردوست انتخاب شد و از این جهت من 

در این سریال حضور نداشتم.

سامان جلیلى مهاجرت کرد؟

اتابک نادرى:

 قرار بود در «معماى شاه» حسین فردوست باشم، نشد!

واکنش رضا صادقى به کپى بودن آهنگش
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هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطى به پایان رسید 
که رقابت دروازه بان هاى برتر لیگ در ترکیب تیم هایشان درخشیدند؛ 
حامد لک که بیشترین کلین شــیت را در لیگ بیستم دارد، هر چند 
نتوانست دروازه اش را بسته نگه دارد و کلین شیت هاى او در عدد 13 
باقى ماند اما یکى از بهترین هاى پرسپولیس در دیدار با گل گهر بود 

و نمایش خوبى را ارائه کرد.
لغزش لک در راه رســیدن به چهاردهمین کلین شیت باعث شد تا 
رقباى او در مسیر دستکش طالیى لیگ بیســتم فاصله شان را به 
حداقل برسانند؛ پیام نیازمند سنگربان تیم فوتبال سپاهان در دیدار با 
ماشین سازى یک شب تقریباً آرام را پشت سر گذاشت و دوازدهمین 
کلین شیت خود را در این فصل به دســت آورد تا فاصله اش با حامد 
لک در جدول برترین دروازه بان هاى لیگ از حیث کلین شــیت به 

حداقل برسد.
حسین پورحمیدى هم توانست دروازه خود را در مصاف با آبى هاى 
پایتخت بسته نگه دارد تا اینچنین یازدهمین کلین شیت خود در لیگ 
بیســتم را رقم بزند و امیدوار به پنج هفته باقیمانده براى رسیدن به 

عنوان برترین دروازه بان فصل باشد.
محمدرضا اخبارى دروازه بان تراکتور هم پس از یک هفته دورى، 
نمایش فوق العاده اى در فوالدشــهر اصفهان داشت و با درخشش 
خود مانع از گلزنى مهاجمان ذوب آهن شد تا به نهمین کلین شیت 
خود در این فصل دست پیدا کند و هم تراز با محسن فروزان که در 
لحظات پایانى دوئل با مس، در راه دهمین کلین شــیت ناکام ماند، 
با 9 کلین شیت در جایگاه چهارم برترین دروازه بان هاى فصل جاى 
گیرد. رشید مظاهرى دروازه بان اســتقالل هم که براى چهارمین 
هفته متوالى در ترکیب تیمش حضور نداشت، با 9 کلین شیت دیگر 

دروازه بان حاضر در جایگاه چهارم برترین گلرهاى لیگ است.
گفتنى اســت که در پایان رقابت هاى لیگ نوزدهم نیز پیام نیازمند 
دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان توانســت با 17 کلین شیت عنوان 
برترین دروازه بان فصل را به دست آورد و حاال این فرصت را دارد تا 
براى دومین  فصل متوالى، این عنوان را از آن خود کند. هر چند که 
در این مسیر رقیب سرسختى چون حامد لک در مقابل پیام نیازمند 

حضور دارد. 
بیشترین کلین شیت در لیگ بیستم:

حامد لک 13 کلین شیت
پیام نیازمند 12 کلین شیت

حسین پورحمیدى 11 کلین شیت
محمدرضا اخبارى 9 کلین شیت
محسن فروزان 9 کلین شیت
رشید مظاهرى 9 کلین شیت

رقابت برترین گلرهاى لیگ جذاب تر شد

نیازمند به دنبال دومین 
دستکش طالیى لیگ

با توجه به پیروزى پرسپولیس مقابل گل گهر، شاگردان محرم نویدکیا 
براى باقى ماندن در کورس قهرمانى نیاز مبرمى به 3 امتیاز بازى پنج 

شنبه خود مقابل ماشین سازى قعرنشین داشتند.
بر خالف تصورها، ماشین سازى حریف سرسختى براى سپاهان بود 
و این تیم را به شدت آزار داد. سپاهانى ها در نیمه اول چندین تالش 
ناموفق در گلزنى داشتند و در ســمت مقابل هم ماشین سازى چند 
موقعیت خوب را در ضدحمالت و شوت هاى از راه دور به دست آورد که 

درخشش نیازمند مانع از فروپاشى دروازه سپاهان شد.
در چنین شرایطى که بازى به شدت گره مى خورد، نیاز به یک ستاره 
بیش از پیش احساس مى شود؛ ســتاره اى که بتواند با یک حرکت، 
جریان بازى را به نفع تیم خود تغییر بدهد؛ چنین نقشى را در بازى مقابل 
ماشین سازى، دانیال اسماعیلى فر براى ســپاهان ایفا کرده و با یک 

خیز 3 امتیازى، خوشبختى را براى زردهاى اصفهانى به ارمغان آورد.
هافبک ملى پوش طالیى هاى اصفهان که از پیوستن او به سپاهان به 
عنوان بمب نقل و انتقاالت لیگ بیستم یاد مى شود، در دقیقه 67 بازى با 
ماشین سازى سرانجام توانست، ارسال هاى پرتعداد تیمش را به نتیجه 
رسانده و دروازه حریف را باز کند؛ تنها 2 دقیقه بعد از مردود اعالم شدن 
گل نژادمهدى روى ارسال خلعتبرى، دانیال اسماعیل فر در حرکتى 
مشابه، از تله آفســاید حریف گریخته و با یک خیز بلند توپ را کنترل 

کرده و پیش از رسیدن دروازه بان، با نوك پا آن را وارد دروازه کرد.

آخرین تقابل هفته بیســت و پنجم لیگ برتــر فوتبال ایران در 
شرایطى به پایان رسید که شاگردان محرم نویدکیا در تیم فوتبال 
سپاهان موفق شدند به سختى در خانه از سد ماشین سازى بگذرند 
و با تک گل دانیال اســماعیلى فر، 3امتیاز حساس را در کورس 
قهرمانى به دســت آوردند تا امیدهایشان براى کسب عنوان 

قهرمانى زنده بماند.
اما جدال با ماشین سازى براى سپاهانى ها تلفات زیادى 
هم داشت؛ چرا که محمدرضا خلعتبرى که سازنده تک 
گل تیمش بود، یک اخطار از داور مسابقه دریافت کرد 
تا با ثبت چهارمیــن کارت زرد، دیدار بعدى تیمش 

مقابل پیکان تهران را از دست بدهد.
خلعتبرى تنها بازیکنى از سپاهان نبود که دیدار بعدى 
تیمش را از دست مى داد، چرا که محمد محبى 
و محمد کریمى هم با دریافت کارت زرد، 
محروم از بازى ســپاهان مقابل پیکان 
شــدند؛ محبى هفتمین کارت زرد خود 
در لیگ بیســتم را دریافت کرد و براى 
دومین بار از این جهــت محرومیت را تجربه 
مى کند و محمد کریمى جــوان هم که فرصــت کمى مقابل 
ماشین ســازى براى بازى پیدا کرد، چهارمیــن اخطار فصل را 

دریافت کرد و بازى بعدى را از دست داد.
حاال با از دست دادن این سه بازیکن براى دیدار با پیکان، محرم 
نویدکیا ســرمربى جوان تیم فوتبال ســپاهان بدون شک کار 

دشوارى براى چینش ارنج تیم خود خواهد داشت.

چند روز پس از مســابقه ذوب آهن و تراکتور مجتبى 
حسینى سرمربى سبزپوشان که در پایان بازى به دلیل 
اعتراض به عملکرد یاسر همرنگ داور مسابقه از زمین 
اخراج شد  در گفتگویى ضمن انتقاد شدید از عملکرد 
داور مســابقه که آن را غیرعــادى توصیف مى کند، 
خواهان ورود نهادهاى نظارتى به اتفاقات دیدار تیمش 

و تراکتور و محرومیت همرنگ شد.
او مى گوید: اشــتباه مهلک داور باعث شد که در این 
شرایط سخت تیم ما ضربه سختى بخورد. خنده دار 
است که حتى داور مسابقه نمى دانست چه چیزى را 

پنالتى گرفته؛ اولش گفت هند است؛ بعد گل به بازیکن 
تراکتور پشت پا زده اند و بعد وقتى بین نیمه به رختکن 
رفت و فیلم را دید، آمد و گفت هل داده اســت. مگر 
مى شود در بازى به این مهمى چنین اشتباه مهلکى 
انجام شــود. پس نهادهاى امنیتى کى مى خواهند 

ورود کنند؟! 
حسینى گفت: در وقت هاى اضافى هم شاهد کارهاى 
غیرحرفه اى عجیبى بودیم. مگر مى شود اسم و شماره 
بازیکن را اشــتباهى داد. در خود وقت اضافه 4 دقیقه 
وقت تلف کردند ولــى داور نگرفت. آخر بازى هم که 

اعتراض کردیم، کل کادر تیم را اخراج کرد. 
سرمربى ذوب آهن گفت: در مسابقات هر اتفاقى که 
مى افتد باید فوتبالى باشــد. به نظرم داور این مسابقه 
باید محاکمه بشــود. نمى شــود که بیاید و به راحتى 
ریشــه تیم را بزند. چه تضمینى وجود دارد که بازى با 
سایپا داور مسابقه یک اشتباه فاحش دیگر نکند؟ چه 
کسى مى خواهد جواب این اشتباهات را بدهد؟ تاوان 
این اشتباهات را باید چه کسى بپردازد؟ بیایند و بررسى 
کنند؛ به ما بگویند کى بوده که ذوب آهن از داورى نفع 

برده؟ فقط یک مثال بزنند.

پرسپولیس در جدول رده بندى لیگ بیستم 2 امتیاز بیشتر از سپاهان 
دارد و روى کاغذ بازى هایش تقریباً ساده تر از حریف به نظر مى رسد.

پرســپولیس به ترتیب با فوالد در اهواز، آلومینیوم در تهران، ماشین 
ســازى در تبریز و تراکتور و پیکان در پایتخت بازى دارد در حالى که 
ســپاهان باید با پیکان در تهران، صنعت نفت در اصفهان، پدیده در 

مشهد، ذوب آهن در اصفهان و استقالل در تهران پیکار کند.
 صد البته نتایــج بازى هاى فوتبــال غیرقابل پیش بینى اســت اما 
پرســپولیس ســه بار در تهران بازى مى کند و روى کاغذ تا حد کمى 

بازى هایش ساده تر به نظر مى رسد.
این در حالى است که بازى با پیکان و پدیده و دربى اصفهان و بازى با 
استقالل در تهران براى شاگردان نویدکیا چندان ساده به نظر نمى رسد. 

خیلى ها فکر مى کردند سپاهان ماشین سازى قعر جدولى را گلباران کند 
اما این تیم فقط با یک گل از سد شاگردان اکبرپور گذشت تا همچنان 

فاصله 2 امتیازى خود با پرسپولیس را حفظ کند.

امید نورافکن مدافع سپاهان گفت: رتبه دومى بد نیست و شاید 
براى خیلى ها خوب باشــد اما ما هفته ها در صدرجدول بودیم و 

لیاقت قهرمانى را داریم.
امید نورافکن پس از پیروزى تیمش مقابل ماشــین سازى اظهار 
کرد: بازى خوبى مقابل ماشین سازى انجام ندادیم. باید بین تیم دوم 
و انتهاى جدول فرق باشد اما همانطور که سرمربى مان در کنفرانس 

گفته بود، تیم هاى بزرگ هم ممکن است حذف شوند.
او ادامه داد: از محمدرضا حسینى و دانیال اسماعیلى فر تشکر مى کنم 
که توانستند با پاس گل و گل شــان این 3 امتیاز را براى مان به دست 
آورند. پنج روز زمان داریم و باید خوب اســتراحت و ریکاورى کنیم تا 

آماده و بهتر از این بازى مقابل پیکان عمل کنیم.
نورافکن اضافه کرد: رتبه دومى بد نیست و شاید براى خیلى ها خوب 
باشد اما ما هفته ها صدرجدول بودیم و لیاقت قهرمانى را داریم. در بازى 
پرسپولیس مقابل مس و گل گهر اشتباهات داورى براى پیروزى شان 
تاثیرگذار بود اما ما سعى  مى کنیم تا آخرین لحظه تالش کنیم و خوب 

ریکاورى کنیم تا بتوانیم بهتر از این عمل کنیم. 
مدافع سپاهان گفت: اگر براى گل گهر پنالتى گرفته مى شد، بازى شان 
با پرسپولیس مساوى مى شد و بازى قبل شان هم همینطور بود و این 

اعتراضات بحق است.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره بازى تیمش 
برابر تراکتور، اظهار کرد: تیم ما در طــول 90 دقیقه بازى 
بسیار خوبى را به نمایش گذاشت و به هیچ عنوان مستحق 
باخت نبودیم. ما چند موقعیت خوب داشتیم و در اکثر لحظات 
بازى مالکیت توپ و زمین هم در اختیار ذوب آهن بود، ولى 

متأسفانه روى اشتباهات داورى بازى را واگذار کردیم.
مجتبى حقدوســت ادامه داد: متأســفانه یک پنالتى براى 
تراکتور گرفته شــد که هیچکس نفهمید چرا داور پنالتى 
گرفت. حتى بازیکنان تراکتور هم باورشان نمى شد که داور 
اینگونه براى آنها پنالتى بگیرد. اصــًال در آن صحنه هیچ 
اتفاقى رخ نداد. من در رختکن از سینا اسدبیگى پرسیدم که 
آیا خطاى او را پنالتى اعالم کرده است که بعداً متوجه شدم 
حرکت من را خطا تشخیص داده است. این در حالى است 

که من مرتکب هیچ خطایى نشدم.
هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: ما 
فوتبال خوبى را به نمایش گذاشتیم، ولى به خاطر اشتباهات 
داور بازى را واگذار کردیم. جالب اینجاست که تراکتور قصد 

داشــت به هر طریقى وقت را تلف کند و کادر فنى این تیم 
هنگامى که قصد داشــتند بازیکنان خود را تعویض کنند، 
شماره هاى بازیکنان را اشتباه مى گفتند تا وقت بازى را تلف 

کنند. این موضوع واقعاً تعجب آور بود.
حق دوست در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن 

با این شرایط بحرانى مى تواند در لیگ بماند، 
گفت: ما امسال به شدت بابت داورى ضربه 

خوردیم و اگر این اشــتباهات نبود االن 
کارمان به اینجا نمى رســید. ما در پنج 
بازى آینده مى جنگیم تا به حقمان برسیم 
و مطمئنم که در لیــگ مى مانیم. فقط 
امیدوارم حداقل در ایــن پنج بازى بابت 

داورى ضربه نخوریم.

باشگاه ذوب آهن با دو شــرکت فرانسوى و چکى براى راه 
اندازى تکنولوژى کمک داور ویدیویى رایزنى کرده است 
اما هنوز فدراسیون فوتبال به درخواست آنها پاسخى نداده 

است.
مدیران و مربیان باشگاه ذوب آهن معتقدند اشتباهات داورى 
در این فصل به این تیم ضربه زیادى زده است. این موضوع 
بعد از بازى اخیر ذوب آهن با تراکتور که با یک گل به سود 

تراکتور به پایان رسید، شدت بیشترى گرفت.
گل تراکتور در این بازى از روى نقطه پنالتى به ثمر رســید 

و ذوبى ها معتقد بودند این پنالتى حاصل اشــتباه داور بوده 
است. 

حتى مجتبــى فریدونى مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در 
مصاحبه اى، از فدراســیون فوتبال به شــدت انتقاد کرد و 
گفت: «تیم ما هفتاد هشتاد میلیارد تومان هزینه مى کند و 
 VAR بخاطر اشتباه داورى باید برود دسته یک. نه خودشان
مى آورند نه مى گذارند خودمان بیاوریم . آقاى عزیزى خادم 
با تلویزیون صحبت کرده و گفته است تحریم ها نگذاشتند 
 VAR کمک داور ویدیویى بیاوریم. کدام یــک از قطعات

مشــمول تحریم است؟ 
آیا هارد اســت، آیا دوربین 

است؟ به ما اجازه دهند ما در عرض یک ماه اینها را 
وارد مى کنیم.»

ذوبى ها با دو شرکت از کشورهاى جمهورى چک و فرانسه 
رایزنى کرده اند. این شــرکت ها مبلغى در حدود 260 هزار 
یورو (حدود 7 میلیارد و 800 میلیون تومان) براى راه اندازى 
سیستم VAR در ورزشگاه فوالدشــهر اصفهان پیشنهاد 

داده اند که البته بعضى از آپشن هاى آنها با هم تفاوت دارد.

ذوب آهن حاال فقط پنج بازى دیگر فرصت دارد تا از خطر سقوط به 
دسته یک فرار کند.

شاید قرار گرفتن در محوطه سقوط، آن هم در خصوِص ذوب آهنى که 
تا چند سال پیش، یکى از قدرت هاى فوتبال ایران بود و حتى تا فینال 
لیگ قهرمانان آسیا رسیده بود، اتفاق دور از انتظارى براى اهالى فوتبال 
بوده باشد، اما شکســت ذوب آهن در بازى مقابل تراکتور، این تیم را 
بیشتر به سمت سقوط سر داد تا، اما و اگر هاى فوتبالى براى ما ایرانیان 

دقیقه نودى بیش از پیش رخ نمایى کند.
ذوب آهن با یــک گل به تیم تراکتور باخت تا هــم فیروز کریمى به 

یک برد مهم در تجربه اولش با این تیم دست پیدا کند و هم سبزها، 
یازدهمین باخت فصل شان را تجربه کنند. این بازى تراکتور را به رده 
چهارم جدول پرتاب کرد و ذوب آهن را در همان رده پانزدهم جدول 

نگه داشت.
البته بخت با سبز هاى فوالدشهر یار بود که سایپا که تنها 3 امتیاز بیشتر 
از آن ها دارد، باخت تا شدت حساسیت بازى روز دوشنبه  این دو تیم در 

فوالدشهر بسیار باال برود. 
بازى دوشنبه، بازى مهمى اســت، ذوب آهن هنوز براى بقا در لیگ 

فرصت دارد، آن هم پنج بازى که معادل 15 امتیاز است.

حسینى:

خنده دار است؛ داور 
نمى دانست چه چیزى را 
پنالتى گرفته!

گاندوها هنوز براى بقا فرصت دارند

گل 3 امتیازى بمب نقل و انتقاالت براى سپاهانى ها

آخرین تقابل هفته بیســت و پنجم لیگ برت
شرایطى به پایان رسید که شاگردان محرم نو
سپاهان موفق شدند به سختى در خانه از سدم
ح 3و با تک گل دانیال اســماعیلى فر، 3امتیاز
قهرمانى به دســت آوردند تا امیدهایشان

قهرمانى زنده بماند.
اما جدال با ماشین سازى براى سپاه
هم داشت؛ چرا که محمدرضا خلعت
گل تیمشبود، یک اخطار از داور
تا با ثبت چهارمیــن کارت زرد
مقابل پیکان تهران را از دست بد
خلعتبرى تنهاها بازیکنى از سپاهان
چ تیمش را از دست مى داد،
ب و محمد کریمى هم
محروم از بازى ســ
شــدند؛ محبى هفت
در لیگ بیســتم را
دومین بار از این جهــت
مى کند و محمد کریمى جــوان هم که فر
ـن ســـازى براى بازى پیدا کرد، چهارمی ماشی

دریافت کرد و بازى بعدى را از دست داد.
حاال با از دست دادن این سه بازیکن براى د
فوتبال ســپا تیم نویدکیا ســرمربى جوان
دشوارى براى چینش ارنج تیم خود خواهد دا

ن 
ار 
 را 

غیرحرفه اى عجیبى بودیم. مگر مى شود اسم و شماره 
4بازیکن را اشــتباهى داد. در خود وقت اضافه 4 دقیقه 
وقت تلف کردند ولــى داور نگرفت. آخر بازى هم که 

این اشتباهات را باید چه کسى بپردازد؟ بیایند و بررسى 
کنند؛ به ما بگویند کى بوده که ذوب آهن از داورى نفع 

برده؟ فقط یک مثال بزنند.

: ما
ات
صد

داشــت به هر طریقى وقت را تلف کند و کادر فنى این تیم 
هنگامى که قصد داشــتند بازیکنان خود را تعویض کنند، 
شماره هاى بازیکنان را اشتباه مى گفتند تا وقت بازى را تلف 

کنند. این موضوع واقعاً تعجب آور بود.
حق دوست در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن 

با این شرایط بحرانى مى تواند در لیگ بماند، 
گفت: ما امسال به شدت بابت داورى ضربه
االن ایناشــتباهات نبود اگر خوردیم و
کارمان به اینجا نمى رســید. ما در پنج 
بازى آینده مى جنگیم تا به حقمان برسیم 
فقط  لیــگ مى مانیم. و مطمئنم که در
امیدوارم حداقل در ایــن پنج بازى بابت 

داورى ضربه نخوریم.

وده

 در
د و
د و
VA
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مشــمول تحریم است؟ 
آیا هارد اســت، آیا دوربین 

است؟ به ما اجازه دهند ما در عرض یک ماه اینها را 
وارد مى کنیم.»

ذوبى ها با دو شرکت از کشورهاى جمهورى چک و فرانسه 
0رایزنى کرده اند. این شــرکت ها مبلغى در حدود 260 هزار

0 میلیارد و 800 میلیون تومان) براى راه اندازى  7یورو (حدود 7
پیشنهاد VAR در ورزشگاه فوالدشــهر اصفهان Rسیستم

داده اند که البته بعضى از آپشن هاى آنها با هم تفاوت دارد.

بردى که از سپاهان
 3 محروم گرفت!

بازى هاى باقیمانده سپاهان 
سخت تر است یا پرسپولیس؟

حمله بازیکن استقاللى 
سپاهان به پرسپولیس

روایت عجیب هافبک ذوب آهن از اتالف وقت تراکتورى ها 

«فوالدشهر» به کمک داور ویدیویى تجهیز مى شود؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026002766 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى على 
یزدانى به شناسنامه شماره 771 کدملى 6609908230 صادره برخوار فرزند محمد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120,41 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى حسن طاهرى
و راى شماره 140060302026002768 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى مجید 
یزدانى به شناسنامه شماره 390 کدملى 6609669333 صادره دولت اباد فرزند محمد 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 120,41 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى حسن طاهرى. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/28 - م الف: 1158509 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/236

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002385 مورخ 1400/02/26 هیات سه خانم 
فرشــته برزانیان ماربین به شناسنامه شــماره 4576 کدملى 0054265886 صادره 
تهران فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113,61 مترمربع 
پالك شماره 13883 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/28 - م الف: 1158495 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان 

4/238/

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302026002951 مورخ 1400/03/04 هیات چهار آقاى 
سید مرتضى صادقى على آبادى به شناسنامه شماره 2 کدملى 1189715643 صادره 
اردستان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,42 مترمربع 
پالك شــماره 83 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى خانم 
رضوان کارخانه دار و خانم رحمت شماعى زاده و اقاى احمد زارعى. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/28 - م الف: 1158449 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/240

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027001695 مورخ 1400/02/12 سیدرهام ملکوتى 
به والیت پدرش حمید ملکوتى فرزند ســید حمید بشماره شناسنامه 0156862093 
صادره از تهران بشــماره ملى 0156862093 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى 
بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1593 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 311/41 مترمربع. خریدارى طى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/28 - م الف: 1158589 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/242

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 139860302027016656 مورخ 1398/12/25 اردشــیر سالمى 
فرزند على بشماره شناســنامه 214 صادره از بروجرد بشــماره ملى 4131887551 
در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعــه زمین پالك 
15234 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 28/10 مترمربــع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/28 - م الف: 1158634 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/248

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 1115 و 1116و 1117 و 1118 و 1119 مورخه 1400/02/27خانم میترا 
یوسفى فرزند غالمرضا نسبت به به سه - چهارم دانگ مشاع و آقاى مهدى یوسفى 
فرزند غالمرضا نسبت به 1/5 دانگ مشاع و آقاى محمد رضا یوسفى فرزند غالمرضا 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع و خانم زهرا یوسفى فرزند غالمرضا نسبت به سه – چهارم 
دانگ مشــاع و آقاى علیرضا یوسفى فرزند غالمرضا نســبت به 1/5 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 107/47 مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 
732  اصلى واقعى در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13 – تاریخ انتشار دوم: 
1400/04/28 - 1158534 / م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد /4/250

نوع دلتا پــالس (Delta plus ) کــه به عنوان «نوع 
نگران کننده» ویروس کرونا اعالم شده است در مقایسه 
با سایر سویه ها میل بیشــترى به بافت هاى ریه دارد. با 
این حال، دکتــر ان کا آرورا، رئیس کارگروه کووید-19 
تحت گروه مشــاوره ملــى فنى در مورد ایمن ســازى 
(NTAGI) هند اظهار کرد: به این معنى نیست که نوع 
دلتا پالس باعث بیمارى شدیدتر یا قابلیت انتقال بیشتر 

خواهد شد.
دکتر ان کا آرورا گفت: «دلتا پالس در مقایســه با سایر 
انواع آن تمایل بیشترى به پوشش مخاط در ریه ها دارد اما 
به این معنى نیست که باعث بیمارى شدیدتر و یا قابلیت 

انتقال بیشتر مى شود. البته اگر این نوع به بافت ریه آسیب 
بیشترى برساند هنوز مشخص نیست.»

وى تاکید کرد: تاثیر ســویه دلتا پالس تنها با شناسایى 
موارد بیشتر مشخص خواهد شــد، اما به نظر مى رسد 
این بیمارى به طور کلى در همه افرادى که یک یا دو دوز 
واکسن دریافت کردند، خفیف است. ما باید کامال مراقب 
باشیم و گسترش آن را بررسى کنیم تا این امر به ما میزان 

انتقال را ارائه دهد.
آرورا بیان کرد: تعداد موارد شناســایى شده دلتا پالس 
ممکن است بیشتر باشــد زیرا ممکن است افراد بدون 

عالمت نیز وجود داشته باشند.

اســتادیار گروه پزشکى کودکان دانشــگاه علوم پزشکى 
تحقیقات ملى پیروگوف روسیه مى گوید: تعداد طبیعى آنتى 

بادى کووید 19 نمى تواند جایگزین واکسیناسیون شود.
به گفته ایوان کونوالوف، فقط واکسیناســیون مى تواند از 

پایدارى در برابر ویروس محافظت کند.
اســتادیار گروه پزشکى کودکان دانشــگاه علوم پزشکى 
تحقیقات ملى پیروگوف روسیه گفت: تاکنون، چندین نشریه 
تحقیقاتى نشان داده اند احتمال کمى وجود دارد کسانى که 
از این بیمارى بهبود یافته اند دوباره به آن آلوده شوند، با این 
حال، افرادى هســتند که پس از آلودگى دوباره به ویروس 
مبتال شده اند. این کارشــناس افزود، تاکنون به دلیل تنوع 

سیستم هاى آزمایش، ســطح الزم آنتى بادى  ها مشخص 
نشده است. نیکوالى مالیشف، متخصص ارشد مسکو در 
بیمارى  هاى عفونى  هم خاطرنشان کرد که افراد مى توانند 

بدون توجه به سطح آنتى بادى واکسن بزنند.
آندره ایسایف، متخصص تحقیقات ژنتیک مولکولى اظهار 
داشت: «آنتى بادى  ها نمى توانند محافظت کامل در برابر 
ویروس را تضمین کنند؛ متأسفانه، هیچ مقاله تحقیقاتى وجود 
ندارد که نشان دهد سطح مشخصى از آنتى بادى  هاى خنثى 
کننده ویروس محافظت کامل از بیمار را تضمین مى کند، زیرا 
سویه هاى مختلف ویروس کرونا و آمادگى ایمنى متفاوت 

بیمار براى مواجهه با عفونت وجود دارد».

دلتا پالس میل بیشترى به 
بافت هاى ریه دارد

آنتى  بادى طبیعى جایگزین 
واکسیناسیون نمى شود

خطرى به نام 
سرایت پذیرى

  بهداشـت نیـوز| معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکى اراك با اشاره به اینکه جهش ویروس ممکن 
اسـت سیسـتم ایمنى بـدن را دور بزند، تاکیـد کرد: 
خطرناك بودن ویـروس به قدرت بیمـارى زایى آن 
نیسـت، بلکه بـه تـوان سـرایت پذیرى آن بسـتگى 
دارد، زیرا سـرایت پذیرى زیـاد موجب مانـدگارى و 

جهش هاى بیشتر ویروس مى شود.

وداع با پالسمادرمانى 
  ایسنا| دکتر عاطفه عابدینى، دبیر کمیته علمى 
کشورى کووید19 درباره نقش پالسمادرمانى در روند 
درمان بیماران مبتال به کرونا گفـت: در ویراش دهم 
پروتکل هاى درمانى کرونا که در خرداد ماه منتشر شد 
موضوع پالسـمادرمانى را از پروتکل خـارج کردیم. 
البته علت این موضوع کاهش استقبال بهبود یافتگان 
کرونـا در اهداى پالسـما نبـود بلکـه در کل دنیا این 
روش مورد سوال قرار گرفت و برخى اوقات عوارضش 

بیشتر از فایده اش بود. 

آیا کروناى خفیف
 خطرناك است؟

  فـارس| الکسـاندر گینتسـبورگ، مدیـر مرکـز 
تحقیقـات ملـى اپیدمیولـوژى و میکروبیولـوژى 
گامالیـا کـه واکسـن اسـپونتیک وى را تولیـد کرده 
هشـدار مى دهد حتـى مـوارد خفیف ویـروس کرونا 
براى بـدن خطرناك اسـت. وى مى گویـد: این یک 
بیمارى بسـیار مـوذى اسـت و حتـى اگر فـردى به 
شـکل خفیف بیمار شـده باشـد، به معناى محافظت 
در برابر این بیمارى نیست و یک عارضه بسیار جدى

 ایجاد مى کند. 

مطابق با 
پروتکل هاى جهانى

  ایرنـا| محمدکاظـم شـاه کرمـى، عضـو شـبکه 
راهبـردى تحقیقـات بیمارى هاى ویروسـى کشـور 
گفت: صدور مجوز اضطرارى واکسن هاى ایرانى ضد 
کووید-19 از سوى سازمان غذا و دارو کامال مطابق 
با پروتکل هاى جهانى است و تمام نظارت هاى الزم 
و بررسـى هاى سـخت گیرانه در ایـن زمینـه اعمال 

مى شود.

مدیرکل دفتر سالمت و تندرستى وزارت آموزش و پرورش 
با اشــاره به اینکه به احتمال قوى امسال مدارس به طور 
حضورى برگزار مى شود، بیان کرد: طبق تصمیم وزارت 
بهداشت در مردادماه امسال واکسیناسیون معلمان انجام 
مى شود تا شــروع مدارس از مهرماه به صورت حضورى 

دنبال شود.
دکتر محمــد محســن بیگى اضافــه کرد: براســاس 
پروتکل هاى وزارت بهداشت فعال واکسن هاى موجود 
هیچ کدام تأییدیه براى استفاده براى سنین زیر 18 سال 
را ندارند و فعال واکسیناسیون دانش آموزان مطرح نیست.

وى خاطرنشــان کرد: با وجود اینکه برخى گروه هاى پر 
خطر طبق برنامه واکسیناسیون وزارت بهداشت واکسینه 
شــدند و امکان دارد در بین آن ها تعداد محدودى دانش 
آموز و معلم هم بوده باشــند، اما این تعداد جامعه آمارى 
باالیى ندارند و جامعه آمارى باالى ما شــامل معلمانى 

هستند که واکسینه نشده اند.
محسن بیگى گفت: در حال حاضر  با توجه به شیوع کرونا 
در حال تهیه و تدوین یک پروتکلى با عنوان نظام مراقبت 
مبتنى بر مدرسه هستیم که هنوز آماده نشده و احتماال تا 
اواسط مرداد ماه با مشارکت وزارت بهداشت این پروتکل 

آماده مى شود و به مدارس ابالغ مى شود.
وى ادامه داد: براســاس این پروتکل مدیران مدارس و  
عوامل اجرایى مدارس آمادگى الزم را در خصوص اصول 
مراقبتى و بهداشــتى مربوط به ویروس کرونا در مدارس 
پیدا مى کنند و سهم و نقش هر کسى در مدرسه مشخص 
مى شــود از دانش آموزان و والدین گرفتــه تا معلمین و 

مدیران مدرسه.
مدیرکل دفتر ســالمت و تندرســتى وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به اینکه بناى ما بر این است که امسال 
بازگشایى مدارس به صورت حضورى باشد، اظهار داشت: 
شرایط منطقه اى هر مدرســه، نسبت و میزان حضورى 
بودن آموزش را مشــخص مى کند یعنى امکان دارد در 
یک منطقه امکان بازگشــایى به طور کامل وجود داشته 
باشد و در جاى دیگر آموزش ترکیبى باشد زیرا وضعیت 
اپیدمى و آمادگى مدرسه دو عامل تعیین کننده در نحوه 

آموزش ها هستند.
محســن بیگى گفت:مدارســى را داریم که تعداد دانش 
آموزان آن کم و این مدارس شاید بتوانند در شرایط پیک و 
سخت هم بازگشایى داشته باشند و مشکلى هم پیدا نکنند 
اما برخى مدارس تراکم جمعیت بــاال دارند و یا اپیدمى 
بیمارى در آن منطقه بیشتر اســت که این ها بر شرایط 

بازگشایى و نوع آموزش اثر مى گذارد.

برنامه آموزش و پرورش براى باز گشایى مدارس از مهرماه

پروتکل نظام مراقبت مبتنى بر مدرسه
 تدوین مى شود

مطالعه جدید محققان نشــان مى دهــد احتمال پایین 
عفونى بودن ناشــى از آلودگى کروناویروس در سطوح 

بیمارستان را تأیید مى کند.
، «آنجال هاچکو»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه 
کالیفرنیا، در این باره مى گویــد: «تیم ما براى اولین بار 
اثبات کرد توالى کروناویروس مى تواند از وسایل محیطى 

جمع آورى شده از سطوح بیمارستان شناسایى شود.»
این مطالعــه نشــان داد که بــا تعیین توالــى ژنوم، 
کروناویروس حتــى از نمونه هایى کــه آزمایش هاى 
PCRشــان معموًال منفى مى شــوند، قابل تشخیص 

است. نتایج همچنین تأیید کرد که RNA کروناویروس 
برداشته شده از یک ســطح، اگرچه حاوى توالى ژنومى 
تقریباً دست نخورده بود، اما قابلیت عفونى کردن نداشت. 
این یافته این فرضیه را پشتیبانى مى کند که ممکن است 

سطوح آلوده راه اصلى انتشار بیمارى کووید 19 نباشد.
به گفتــه محققان، تعییــن توالى ژنــوم در نمونه هاى 
وسایل سطحى بیمارستان بســیار مهم است. با بدست 
آوردن دقیق توالى هــاى ژنومى ویروســى، محققان 
مى تواننــد منبــع را ردیابى کــرده و نحــوه حرکت

 عفونت را دریابند.

وقتى از دورهمى، از کنار هم بودن و خانواده صحبت 
مى شود همه ما یکسرى جمع هایى را به یاد مى آوریم 
که بزرگتر و کوچکتــر فارغ از دغدغه هایشــان با 
خوبى و خوشــى روایت گر قصه زندگى اند، اما این 
روزها موضوعى این سفره هاى دراز و طویل و این 
جمع هاى خودمانى مان را تحت شــعاع قرار داده و 
آن چیزى نیست جز کرونا، مهمان ناخوانده اى که از 
زمانى که آمد نشان داد دشمن سرسخت هر دورهمى 

بودن است.
حاال دیگر دورهمى ها یادآور خاطرات و شادى  براى 
مردم سیستان و بلوچستان نیست بلکه براى خیلى 
از این مردم منتهى به مرگ عزیزان شده، عزیزانى 
که از تمام رده هاى سنى و کوچک و بزرگ را در بر 
مى گیرد و جاى خالى انســان هایى را براى همیشه 
در ذهن و قلب باقى مى گــذارد. عبارت و جمالتى 
که این روزها از زبان مسووالن و آن هایى که بطور 
مستقیم و نزدیک ترى با واقعیت تلخ و تاریک کرونا 
سر و کار دارند را اندکى باید با تامل شنید اینکه همه 
آنان به اتفاق از سرایت باالى ویروس جهش یافته 
کرونا در سیستان و بلوچستان، نبود زیرساخت هاى  
الزم درمانى و آمارهاى روزانه مرگ و میر کرونایى 
مى گویند به ما این هشدار را مى دهد تصمیم جدى 
بگیریم و این طاعون زمانه را با خانه هم نرفتن، فاصله 
داشتن، رعایت دستورالعمل ها و برگزارى مجازى 

خیلى از دیدن ها از سرزمین مان بیرون کنیم.

احتمال انتقال کرونا از سطوح بیمارستانى چقدر است؟
جالل مجدیان متخصص بیمارى هاى عفونى در پاسخ به این سوال که آیا کرونا در حال 
حاضر با عالئم جدیدى بروز پیدا مى کند؟ بیان کرد: عالئم اولیه بیمارى همچنان وجود 
دارند و عالئم جدیدى به آن ها اضافه شــده اند که از جمله آن ها مى توان به درد شانه ها 
که قبال آن را در بیماران مبتال به کرونا نمى دیدیم اشاره کرد و همچنین در حال حاضر 

عوارض گوارشى ناشى از این بیمارى واضح تر بروز پیدا مى کنند.
وى ادامه داد: خوشبختانه تجربه ثابت کرده اســت که هنگامى عالئم خارج ریوى در 
بیمارى کووید دیده مى شود احتمال رفتن بیمارى به سمت عالئم شدید ریوى که منجر 
به آسیب هاى حیاتى مى شود، کمتر است و براى مثال آن دسته از مبتالیان به کرونا که با 
عالئمى نظیر درد شدید بدن به ما مراجعه مى کنند و آن هایى که عالئم اصلیشان اسهال، 

استفراغ و سایر مشکالت گوارشى است، کمتر دچار درگیرى ریوى مى شوند.

با 2 عالمت جدید کرونا آشنا شوید

دورهمى؛ صحنه گردان 
کرونا در 

سیستان و بلوچستان

روى موج کووید-19
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بررسى هاى میزان سرب 500 نمونه چاى سیاه و چاى 
سبز موجود در بازار نشان داد که میزان سرب چاى دم 
کرده کم تر از حد مجاز اســت و پنج دقیقه دم کردن، 
بهترین زمان براى کاهش میزان سرب و حفظ عطر و 

طعم چاى است. 
گیاه چاى مى تواند مقدار نسبتا زیادى 
از عناصــر غیــر ضرورى 
و فلــزات ســنگین مانند 
کادمیم، سرب، قلع و ... را از 
خاك هاى آلوده جذب و در خود 
ذخیره کند. اگر چــه غلظت فلزات 
در چاى دم کرده معموال اندك 
است، اما مى تواند بخش مهمى از 
کل عناصر ورودى به بدن را تشــکیل 

دهد.
فلزات ســنگین پس از ورود به بدن دفع نشــده و در 
بافت ها، انباشته مى شوند و همین موضوع باعث بروز 
بیمارى ها و عوارض متعددى در بدن مى شود. همچنین 
این مواد مى توانند جایگزین دیگر امالح و مواد معدنى 

مورد نیاز در بدن شوند.
با توجه به اهمیت این موضــوع و همچنین فراوانى 
سرب در پوســته زمین، پژوهشگران دانشگاه تبریز با 
انجام مطالعه اى میزان ســرب را در نمونه هاى چاى 
سبز و سیاه وارداتى اندازه گیرى کردند. همچنین تاثیر 
مدت زمان دم کردن چاى در آزاد شدن سرب را مورد 

بررسى قرار دادند.
یافته هاى این تحقیق نشان داد که مقدار سرب در هر 
دو نوع چاى سیاه و سبز به صورت خشک، خیلى بیشتر 

از مقدار سرب در دم کرده آن ها است. همچنین در دم 
کرده هر دو نوع نمونه چاى سیاه و سبز میزان سرب در 

هر سه زمان دم شدن در حد مجاز استاندارد قرار دارد.
به عالوه مشخص شــد هر چه مدت زمان دم کردن 
چاى طوالنى ترى شود، مقدار ســرب در آن ها باالتر 
مى رود. به طورى که مقدار سرب در چاى دم شده در 
15 دقیقه خیلى بیشتر از مقدار سرب در چاى دم شده 
در 5 دقیقه است. بنابراین بهترین زمان براى دم کردن 
چاى مدت زمان پنج دقیقه است که هم میزان فلز سرب 
در کم ترین مقدار ممکن خواهد بود و هم ویژگى هاى 
دیگر چاى از لحاظ عطر و طعم، بهترین شرایط را دارد.

بررســى هاى این مطالعه که با تحقیقات پیشین نیز 
هم راستا است، نشــان مى دهد که هرچند برگ چاى 
و چاى خشک به دالیل مختلف در طى رشد و سپس 

در مراحل فرآورى در کارخانه دچار آلودگى به فلزات 
سنگین مى شــود، ولى محتواى این فلزات در چاى 
دم کشیده بســیار کاهش یافته و مقدار کم ترى از این 

فلزات جذب بدن مى شود.
به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ این بررسى نشان داد 
که نوشیدن چاى سبب مسمومیت ناشى از این فلزات 
نمى شود. بنابراین در صورت مصرف متعادل، به عنوان 

یک نوشیدنى مفید محسوب مى شود.
این محققان پیشنهاد مى کنند: «مدت زمان دم کشیدن 
انواع چاى سبز و سیاه تا 5 دقیقه کافى است و بهتر است 
مدت زمان دم کردن چاى طوالنى نشود. چرا که با این 
روش سرب کم ترى وارد چاى مى شــود و در نهایت 
مســمومیت حاصل از تجمع ســرب در بافت ها بدن 

کاهش مى یابد».

«سرب» چاى با چند دقیقه دم کردن 
کاهش مى یابد؟

وجود عالئم و عارضه هایى همچون سوزش معده 
یا دل درد که با داروهاى بدون نســخه بهبود پیدا 
نمى کند یا احســاس درد شدید نشان دهنده لزوم 

مراجعه به یک متخصص گوارش است.
در صورت داشــتن هر یک از عالئم زیر پزشــک 
عمومى ممکن اســت شــما را به یک متخصص 

گوارش ارجاع دهد.
وجود عارضه ســوزش معده که با 

داروهاى بدون نسخه بهبود پیدا نمى کند:
 اگرچه سوزش معده گاه به گاه در میان افراد شایع 
است اما درصورتیکه حالت تهوع، استفراغ یا مشکل 
در بلع وجود داشــته باشــد یا فرد به دلیل دل درد 
شبانه نتواند به خواب رود، الزم است از متخصص 

کمک بگیرد.
 درد مداوم یا شدید معده: 

ناراحتى شکمى معموال به دلیل ویروس معده، سوء 
هاضمه یا گاز ایجاد مى شود. درد شدیدتر ممکن 

است نشانه انسداد روده باشد.
وجود خون در مدفوع:

 وجود خون در مدفوع چه قرمز یا سیاه موردى است 
که باید بررسى شود چرا که مى تواند خونریزى در 

دستگاه گوارش را نشان دهد.
 گیر کردن غذا در مرى:

 این شرایط ممکن است به صورت وجود یک توده 
در گلو احساس و باعث بلع سخت و دردناك شود. 
همچنین مى تواند باعث از دســت دادن اشتها یا 
استفراغ شود و ممکن است نشانه اى از بیمارى یا 

نوعى ناهنجارى باشد.
سن باالى 45 سال: 

حتى اگر احساس کسالت و عالئم بیمارى ندارید، 
انجمن ســرطان آمریکا توصیه مى کند که اولین 
کو لونوسکوپى غربالگرى در سن 45 سالگى و پس 

از آن هر 10 سال انجام شود.

بر اساس تحقیقات دانشــمندان، روشن کردن کولر 
خودرو هنگام سوار شــدن در فصل گرما، خطرناك 

است.
 بر اساس تحقیقات انجام شده اجزاى داخلى کابین 
از جمله روکش صندلى ها، روکش درها و داشــبورد 
و سایر قطعات، در اثر تابش نور آفتاب مخصوصا در 
فصل تابستان، گاز سمى و سرطان زاى بنزن را تولید 
و ساطع مى کنند که بوى آشنایى هم دارد، به همین 
دلیل به رانندگان خودروهاى مختلف توصیه و تاکید 
مى شود بالفاصله پس از سوار شدن به خودرو کولر 

آن را روشن نکنند. 
گاز بنزن عالوه بر ســرطان زا بودن، به استخوان ها 
هم آسیب مى رساند و سبب مسمومیت استخوانى 
مى شود و این مســمومیت  منجر به ابتال به آنومیال 
که نوعى سرطان خون مربوط به گلبول هاى قرمز 
خون است و سطح گلبول هاى سفید بدن را کاهش 
مى دهد، مى شــود. همچنین این گاز ســمى سبب 
ابتال به لوکمیا نوع دیگرى از ســرطان خون مربوط 
به گلبول هاى ســفید خون و در مواردى همزمان با 
افزایش ریسک ابتال به سرطان باعث سقط جنین در 

خانم ها نیز مى شود.
با وجود اینها در برخــى از تحقیقات به عمل آمده نیز 
این نتیجه حاصل شــده که این گاز خطرى ایجاد 
نمى کند و بهتر است هنگام سوار شدن در خودرو و 
پس از آنکه مدتى خودرو زیر آفتاب بوده، شیشــه ها 
پایین کشیده و اجازه داده شود تا هواى نامطبوع داخل 

کابین خارج شود.

5 دلیل براى مراجعه 
به متخصص گوارش

کولر ماشین زیر آفتاب را 
بالفاصله روشن نکنید

یکى از مشکالت در یافتن درمان مناســب آلزایمر، نبود 
اطالعات کافى درباره این بیمارى اســت. بــراى مثال، 
نمى دانیم این بیمارى چگونه و چرا در مغز آغاز مى شــود. 
حال براساس پژوهشى جدید، استرس مزمن مى تواند در این 
فرایند مؤثر باشد. پژوهش یادشده بر محور هیپوتاالموس و 
هیپوفیز و آدرنال (محور HPA) متمرکز است؛ مسیرى که 
دو بخش مغز را به غده هاى باالى کلیه پیوند مى دهد. محور 
HPA مجموعه اى از فرایندهاى زیست شناختى را کنترل و 

واکنش به استرس را مدیریت مى کند.
در  پژوهشــگران 
ى  وهش هــا پژ
ارتباط  قبلى، 

استرس مزمن با بیمارى آلزایمر را بررسى کردند و نشان دادند 
مدیریت زودهنگام سطح استرس مى تواند یکى از روش هاى 
کاهش خطر پیشرفت بیمارى هاى مخرب سیستم عصبى 
باشد. دیوید گرات، متخصص ژنتیک مولکولى از دانشگاه 

کورتین استرالیا، دراین باره مى گوید:
مى دانیم اســترس مزمــن بر بســیارى از مســیرهاى 
زیست شناسى بدن تأثیر مى گذارد. آثار متقابلى بین استرس 
مزمن و مجراهاى تأثیرگذار بر واکنش بدن به اســترس 

وجود دارد.
هرچه اســترس بیشتر باشــد، کورتیزول بیشــترى آزاد 
مى شــود. این هورمون در گروه هورمون هاى موسوم به 
گلوکوکورتیکوئید قرار دارد که قندخون را افزایش مى دهد 
 HPA و سیستم ایمنى را سرکوب مى  کند. اختالل در محور
و افزایش سطوح کورتیزول اغلب در بیماران آلزایمر دیده 
مى شــوند. با این حال، علت دقیق و معیارهاى محیطى و 
ژنتیکى تأثیرگذار بر آن کامال مشخص نیستند. پژوهشگران 
نشان دادند معیارهاى ژنتیکى تأثیرگذار بر محور HPA بر 
التهاب مغز تأثیر مى گذارند که به آسیب به نورون ها منجر 
مى شــود و در بیمارى هایى مثل آلزایمر دیده شده است. 

گرات بیان مى کند:
تغییرات ژنتیکى در این مجراها بر رفتار سیستم ایمنى مغز 
تأثیر مى گذارند و به واکنشى نادرست منجر مى شوند. این 
مســئله در مغز اختالل مزمن فرایندهاى مغزى عادى را 
سبب مى شــود و خطر زوال عصبى و درنهایت زوال عقلى 

را افزایش مى دهد. 

ور ى پیو ی ى ىب ب زر ش وب
کنترل و HPAA مجموعه اى از فرایندهاى زیست شناختى را

وواکنش به استرس را مدیریت مى کند.
در پژوهشــگران 
ى وهش هــا پژ
ارتباط قبلى، 

استرس مزمن باعث آلزایمر مى شود

شاید شــما نیز از جمله کسانى باشــید که دســتکم چند بار تجربه داغ شــدن کف پا و احساس ســوزش در این 
منطقه از بدن را داشــته اید. این احســاس ناخوشــایند و شــایع معموًال در طول شــب رخ داده و باعث مى شود 
نتوانید خواب راحتى داشــته باشــید هر چند شــدت آن متغیر بوده و معموًال با گزگز کردن و مورمور شدن همراه

 است. 
نام این عارضه «نوروپاتى» است. اما علت چیست؟ در بسیارى از موارد، فشار بیش از حد به کف پا مانند کوهپیمایى 

یا ایستادن بیش از حد عامل اصلى سوزش کف پاســت اما در برخى موارد علت این امر به عفونت قارچى، 
باردارى یا حتى آسیب به اعصاب محیطى پا باز مى گردد.

افرادى که به دیابت یا عفونت اچ آى وى مبتال هستند و کسانى که مصرف الکل زیاد داشته، از 
کمبود ویتامین ب رنج مى برند یا حتى با سم هاى خاصى تماس داشته اند، ممکن است دچار 

داغ شدن کف پا شوند.
 به طور کلى مى توان علت داغ شــدن کف پــا را به عوامل زیر 

نسبت داد:
چاقــى و اضافــه وزن، اعتیــاد بــه دخانیــات، مصرف 
الــکل، اضطــراب و تنــش هــاى عصبى، پوشــیدن 
کفش هــاى نامناســب، پوشــیدن جوراب هــاى بافته 

شــده از الیــاف مصنوعــى، بیمــارى دیابــت، کمبــود 
ویتامین هاى B6 و B-12، افزایش اسید اوریک خون، اختالل 

در فعالیت هاى کلیه، شــیمى درمانى، بیمارى مزمن کلیوى و 
نوروپاتى دیابتى.

یکى از شــایع ترین دالیل داغ شــدن کف پا و بــه اصطالح ُگر 
گرفتگــى آن نوروپاتى دیابتى اســت که از عــوارض ابتال به 
دیابت نوع 1 و 2 به شــمار مى آید و در نتیجه آسیب رسیدن به 

اعصاب پا ایجاد مى شــود. در این صورت ممکن است عالئمى 
مانند سر درد، بى حسى در دست و پا و سوزن ســوزن شدن زیر پا را نیز 

حس کنید.

مصرف آب گرم با معده خالى تاثیر مستقیم روى 
دستگاه گوارش داشــته و باعث تقویت سیستم 
ایمنى و حذف ســموم از بدن مى شود. به گفته 
کارشناسان مصرف یک لیوان آب گرم به همراه 
لیمو در اوایــل صبح منجر بــه کاهش فعالیت 
رادیکال هاى آزاد در بدن شده و از شما در برابر 

انواع بیمارى ها محافظت مى کند.
بهبود فرایند هضم: یــک فنجام آب گرم و 
نوشیدن آن با معده خالى منجر به دفع سموم از 
بدن شده و سیستم گوارشى را براى هضم بهتر 
مواد غذایى تحریک مى کند. این در حالى است 
که آب سرد تاثیر برعکس دارد و نوشیدن آن به 
همراه چربى ها، فرایند هضم را دشوار مى کند. 
آب سرد منجر به ایجاد رسوبات چربى در دستگاه 
گوارش مى شــود. آب گرم نه تنها مواد سمى را 
از دســتگاه گوارش پاك مى کند بلکه منجر به 
تسکین عالئمى مانند ســوء هاضمه، سوزش 

سردل و نفخ مى شود.
جلوگیرى از یبوست: بسیارى از غذاهایى 
که در طول روز مصرف مى کنیم، به دشــوارى 
هضم مى شــوند و منجر به درد و نفخ شکم و 
اختالل یبوست مى شوند. نوشیدن آب گرم در 
این میان باعث بهبود حرکت روده ها و مبارزه با 

یبوست مى شود.
از بین بردن دردهــاى روزمره: آب گرم 

اثر آرامبخــش روى بــدن دارد و منجر به 
ارامش عضالت شکمى، تسکین جوش 

و اسپاسم مى شــود. برخى مطالعات 
نشــان داده اند که آب گرم باعث 
تحریک گردش خون شده و براى 
درمان زخم هاى عضالنى بسیار 

مفید است.
کاهش وزن: آب گرم دماى بدن و سوخت و 

ساز آن را افزایش مى دهد. با این اتفاق سوخت 
چربى بــاال رفته و عملکرد دســتگاه گوارش و 

کلیه ها نیز بیشتر مى شود.
بهبود گردش خون: نوشــیدن یک لیوان 
آب گرم با معده خالى منجر به تخریب رسوبات 
چربى در بدن مى شود. این فرایند همراه با پاك 
شــدن ســموم از بدن بهبود گردش خون را به 

همراه دارد.
کاهش التهاب: نوشــیدن منظــم آب گرم 
همراه با لیمو منجر به کاهش میزان اسیدیته در 
بدن شما را کاهش مى دهد ضمن این که منجر 
به حذف اســیداوریک از مفاصل شما مى شود؛ 

عاملى که مقصر بروز التهاب در مفاصل است.

با معده خالى آب گرم بنوشید  

مدت هاست که مى دانیم سایه درختان و ساختمان ها مى توانند موجب خنکى هوا شوند. اکنون محققان دانشگاه 
ایالتى «اوهایو» در آمریکا این موضوع را مورد مطالعه دقیق قرار دادند. 

 نتایج این مطالعه نشان داد میزان سایه درختان در آنچه که به عنوان «اثر جزیره گرمایى شهرى» شناخته مى شود، تأثیر قابل 
توجهى دارد. جزیره گرمایى شهرى (Urban heat island) به پدیده باال بودن چشم گیر درجه دماى هواى برخى از شهرها 

یا مناطق شهرى در مقایسه با حومه شهر یا محدوده هاى روســتایِى نزدیک آنها گفته مى شود. چنین پدیده  اى موجب بروز مشکالت 
فراوانى شده است. 

معموال اختالف دما در شب بیشتر از روز است و این هنگامى که وزش باد ضعیف است آشکارتر مى شود. جزایر گرمایى هم در تابستان و هم در 
زمستان دیده مى شود. علت اصلى جزایر گرمایى شهرى تغییر چیدمان زمین بدنبال توسعه شهرى است.

اکنون محققان در این مطالعه متوجه شدند که میزان سایه درختان تأثیر قابل توجهى در تاثیر جزیره گرمایى شهرى دارد. 
و چه در معرض آفتاب، اثــرات قابل توجهى در محققان همچنین متوجه شدند چمنزارها چه در معرض ســایه قرار داشته باشند 

چمن زارهایى که در معرض آفتاب بودند، دماى کاهش گرما دارند، اما چمنزارهایى که در معرض ســایه قرار داشتند نسبت به 
هوا را بیشتر خنک مى کردند. 

نویسندگان این مطالعه گفتند: همانطور که انتظار مى رفت، 
ساختمان ها دماى هوا را افزایش مى دادند، اما در عین 
حال سایه هاى ایجاد شده توسط آنها مى تواند دماى 

هوا را به میزان قابل توجهى خنک کند، به ویژه 
اگر آنها پشت بام ساختمان هاى مجاور 

را تحت الشعاع قرار دهد.

نقش کلیدى درختان 
در خنک شدن هواى تابستان
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پزشــکان مى گویند شوره زیاد سر مى تواند نشــانه اى از وجود 
مشکل در کبد شما باشد.

بیمارى کبد چرب زمانى ایجاد مى شود که بدن شما چربى زیادى 
تولید کند یا چربى ها را به اندازه کافى متابولیزه نکند؛ وقتى این 

اتفاق مى افتد، شوره سر مى تواند نشانه اولیه بیمارى باشد.
کبد عضوى مخروطى به رنگ قهوه اى مایل به قرمز است که در 
قسمت فوقانى سمت راست حفره شکم قرار دارد. یک کبد سالم 
معموًال حدود سه پوند وزن دارد و قادر است حدود 13 درصد از 

خونرسانى بدن را در زمان هاى مختلف حفظ کند.

بیمارى کبد چرب ممکن است در نتیجه انتخاب هاى نادرست 
ســبک زندگى رخ دهد. یکى از عالئم وخیم شدن کبد ممکن 

است شامل شوره سر باشد.
آنجال هیکس متخصص طب سوزنى چینى مى گوید که بیشترین 
علت ایجاد شوره در طب چینى کمبود خون در کبد است. خون، 
بدن را هیدراته مى کند، بنابراین کمبود خون در اینجا به معناى 
کم خونى نیســت، اما خون شما پوست سر شــما را به درستى 

مرطوب نمى کند.
سایر شرایط سالمتى که باعث مى شوند شوره سر به عنوان یک 

عالمت ظاهر شود عبارتند از سندرم شوگرن، کم کارى تیروئید، 
.B6 پسوریازیس، احتقان کبد و کمبود ویتامین

در بیشــتر موارد، بیمارى کبد چرب مشــکلى جدى ایجاد 
نمى کند یا مانع از کار طبیعى کبد نمى شود، اما براى 7 تا 30 
درصد افراد مبتال به این بیمارى، بیمارى کبد چرب با گذشت 

زمان بدتر مى شود. 
متخصصان دقیقــًا دلیل تراکم چربى در بعضــى از افراد را 

نمى دانند، ولى با این وجود، بیمارى کبــد چرب با تعدادى از 
عالئم بیمارى مزمن مرتبط است.

ارتباط 
شوره سر 
با مشکالت 
کبدى!
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همزمان با آغاز فصل تابســتان و هفته صرفه جویی در 
مصرف آب تعداد 160 عدد بنر با محتواى مصرف بهینه آب 
در میادین و چهارراه هاى پر تردد شهر اصفهان نصب شد.

این بنرها به منظور آگاهی بخشــی عمومی و باال بردن 
سطح دانش شهروندان نسبت به محدودیت منابع آبی و 
با همکارى خانه فرهنگ آب و سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداري اصفهان طراحى و در سطح کالنشهر اصفهان 

نصب شد. 
همچنین دو طرح ویژه مدیریت انرژي در محل ایستگاه 
متروى میدان امام حسین (ع) و دیوار بیرونى بیمارستان 
حضرت عیسی بن مریم(ع) واقع در خیابان شهید شمس 

آبادى نصب شد و در معرض دید عموم قرار گرفت.
به مناســبت هفته صرفه جویى در مصــرف آب نزدیک 

به یکهزار پوستر آموزشــى نیز در ایســتگاه هاى مترو و
 اتوبوس هاى شرکت واحد شهرهاى اصفهان، شاهین شهر، 

فالورجان، خمینى شهر و نجف آباد نصب شد. 
عالوه بر این با همکارى ادارات آبفاى خودگردان مناطق 
37 گانه بنرهایى با مضامین روش هاى صرفه جویى در 
مصرف آب در سطح 98 شهر و 948 روستاى تحت پوشش 

آبفاى استان اصفهان نصب شد. 
پخش «نشــان آگهى» و صدها ثانیه زیرنویس آموزشى 
از شبکه تلویزیونى اصفهان و همچنین پخش پیام هاى 
صرفه جویى از صداى مرکز اصفهان از دیگر فعالیت هاى 

آبفاى استان اصفهان در هفته مصرف بهینه آب بود. 
 در همین حال در اقدام مشترك روابط عمومى آبفاى استان 
اصفهان و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، بنر 280 مترمربعى 

«منابع آب محدود است» بر روى سکوهاى تماشاگران 
ورزشگاه بزرگ نقش جهان نصب شد.

در این بنر که با ابعاد 20 × 14 متر طراحى شده است عبارت 
«اندکى صرفه جویى؛ گذر از بحران کم آبى» درج شده و 
همزمان با مســابقه فوتبال تیم هاى سپاهان اصفهان و 
ماشین سازى تبریز در شامگاه پنج شنبه دهم تیرماه جارى 

از سیماى مرکز اصفهان به نمایش درآمد.
همچنین یک بنر 50 مترمربعى با ابعاد 50×1 متر نیز با شعار 
«با مصرف صحیح آب، امانتدار آیندگان باشیم.» مقابل 

جایگاه تماشاگران نصب شد.
شایان ذکر است این بنرها تا پایان رقابت هاى لیگ برتر 
باشگاه هاى فوتبال کشور در ورزشگاه نقش جهان نصب 

خواهد بود.

افزایش فعالیت هاى تبلیغى- آموزشى آبفاى استان اصفهان در فصل تابستان

مدیر روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان به منظور پایدارى شبکه هاى برق به اجرا ترویج صرفه جویى از نقش جهان
شدن طرح جدیدى اشاره کرد و گفت: در این طرح صنایع همکار در راستاى مسئولیتهاى 
اجتماعى خود به جهت کمک به همشهریان خود براى پیشگیرى از قطع برق ایشان  به 

صورت داوطلبانه تولید خود را به ساعات 23 الى 11 صبح انتقال مى دهند. 
محمد على اکبرى در ادامه گفت: در این صورت با دریافت حداقل نیاز انرژى ضرورى 
مابقى بار الکتریکى صنعت و نیاز انرژى الکتریکى این صنایع در مدت زمان روِز حذف 
شده  و به ساعات شب هنگام انتقال مى یابد در نتیجه میزان مصرف انرژى الکتریکى در 
سطح شهرستان اصفهان کاهش چشمگیرى مى یابد و براى پایدارى شبکه نیازى به 

خاموشى مشترکین برق نمى باشد.
 وى تصریح کرد: در این صورت در سطح اصفهان هیچ مشترکى با خاموشى هاى کمبود 
تولید برق مواجه نشده و همچنین صنایع همکار به صورت نامحدود مى توانند در بازه 
زمانى 11 شب تا 11 صبح  انرژى الکتریکى مصرف نمایند همچنین در ازاى این همکارى 
مشمول پاداش هاى صنعت برق در طرحهاى مدیریت مصرف تابستان و همچنین نرخ 

پایین تعرفه کم بارى قرار مى گیرند.
على اکبرى خاطرنشــان کرد : اجراى این طرح باعث مى گردد هیچگونه خاموشى در 
سطح اصفهان براى هیچ مشترکى ( خانگى و تجارى و...) ایجاد نگردد و صنایع با استفاده 

از شیفت شــب جهت فعالیت عالوه بر تامین انرژى الکتریکى پایدار و بدون هیچگونه 
دغدغه ، پاداش قابل توجهى نیز دریافت مى نمایند که جبران هزینه هاى شیفت شب 
هنگام مى گردد و از هزینه هاى ناشى از قطع ناگهانى برق و  آسیب احتمالى به خط تولید 

و محصوالت خود مصون مى گردند.

پاداش هاى  چشمگیر صنعت برق به صنایع همکار

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
دهم تیرماه همزمان با روز صنعــت و معدن با حضور در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان بر همکارى پاالیشگاه و 

سازمان تأکید کرد.
ایرج موفق گفت: در یک سال گذشته با وجود تحریم ها و 
درگیرى بیمارى کووید 19، 560 کارخانه جدید با 18 هزار 
میلیارد تومان در این اســتان راه اندازى شده است. وى 
افزود: با راه اندازى این واحد هاى جدید صنعتى براى بیش 

از 12 هزارو 580 نفر اشتغال مستقیم فراهم شده است.
 مدیر عامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان نیز ضمن 
گزارشى از فعالیت پاالیش نفت اصفهان اظهار امیدوارى 
کرد صنایع در سال تولید، پشــتیبانى ها ومانع زدایى ها 

بیش از پیش موفق باشند.
مهندس مرتضى ابراهیمى اظهار داشت: شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با تولید بیش از 30 نوع فرآورده نفتى از نظر 

تنوع تولید رتبه اول کشور را  دارد.
حضور در جایگاه بزرگداشت یادمان شهداى پاالیشگاه 

اصفهان و اداى احترام به شــهداى هشــت سال دفاع 
مقدس شرکت از برنامه هاى این روز بود.

بازدید رئیس سازمان صمت از شرکت پاالیش نفت اصفهان

برنامه آزمایش توابع حفاظتى توربوى ژنراتور هاى مراکز 
انتقال نفت مارون در منطقه اصفهان طراحى شد.

ابراهیم حیدرى، طراح و برنامــه نویس این طرح گفت: 
طراحى و برنامه نویســِى آزمایش هــاى مختلف انواع 
رله هاى حفاظتى ولتاژى و جریانــى موجود در مراکز، 
بعد از ساخت رایانه صنعتى کنترل مورد نیاز در نرم افزار 

تخصصى AVTS Pulsar صورت گرفت.
وى گفت: با توجه به اهمیت حفاظت در سیســتم هاى 
الکتریکى در پایدارى تامین بــرق و حفاظت تجهیزات 
مربوطه، نیاز به آزمایش و کالیبره کردن رله هاى حفاظتِى 
آنها به صورت دوره اى است و در هر کدام از مراکز انتقال 
نفت مارون، تعداد 30 عدد انواع رله حفاظتى براى تامین 

حفاظت توربو ژنراتورها و دیزل ژنراتورها وجود دارد که 
پیش از این به روش دستى آزمایش مى شد و زمانبر بود.

حیدرى گفــت: بــا راه اندازى نــرم افزار دســتگاه و 
طراحى و برنامه نویســى آزمایش هاى توابع حفاظتى 
مورد نیاز، امــکان آزمایش دوره اى بــه صورت نظام 

مند(سیستماتیک) و با سرعت باال میسر شده است.

طراحِى یک برنامه و صرفه جویى در وقت نفت مارون

به گزارش روابط عمومى فرمانــدارى اصفهان، معاون 
استاندار و فرماندار اصفهان در آیین تودیع و معارفه مدیر 
صندوق بازنشســتگى اســتان، با بیان اینکه خدمت به 
جامعه بازنشستگان، خدمتى شایسته است اظهار داشت: 
بازنشستگان آیینه تمام نماى کارمندان جوان امروز هستند 

و خدمت صادقانه به آنها، از اهمیت واالیى برخوردار است.
افزود: بازنشستگان از مهم ترین قشرهاى جامعه به شمار 
مى روند که در رشــد و پیشرفت کشــور اثرگذار هستند 
و دولت ها مى توانند از تجربیات آنان در مســیر تحقق 

برنامه هاى خویش بهره مند شوند.

سیســتانى با بیان اینکه جایگاه و شــأن بازنشستگان، 
جایگاهى واالســت، خاطرنشــان کرد: بازنشســتگى 
مرحله اى اســت که هیچکس را گریزى از آن نیست و 
احترام، رعایت حرمت و استفاده از تجارب بازنشستگان، 
همواره مورد تاکید است  و بى شک آنان بدون هیچ منتى، 

آماده ارائه تجارب خود به نسل هاى جوان هستند.
وى توجه به منزلت بازنشستگان را امرى ضرورى دانست 
و تأکید کرد: لزوم تکریم بازنشستگان، دفاع از حقوق آنها، 
تکریم و ارائه خدمات باکیفیت به بازنشســتگان باید در 

اولویت برنامه ها قرار گیرد.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه کانون ها صداى رســاى 
بازنشستگان هســتند، عنوان کرد: کانون ها گروه هاى 
مرجع اجتماعى هســتند که هم قادر به انتقال مشکالت 
به مسووالن هستند و هم مى توانند در تصمیم سازى ها و 

برنامه ریزى ها نقش کلیدى داشته باشند.
گفتنى اســت، در این آیین، از زحمات شــهروز عبادى 
تجلیل و علیرضا غفر الهى به عنوان مدیر جدید صندوق 

بازنشستگى استان معرفى شد.

بازنشستگان در رشد و پیشرفت کشور اثرگذار هستند

مدیر روابط عمومى بانــک ایران زمیــن گفت: انجام 
مسئولیت هاى اجتماعى توســط نهادهاى مالى در امور 
عام المنفعه از اقداماتى است که بانک ایران زمین بر آن 

تاکید ویژه اى دارد. 

سید محمد حسین اســتاد افزود: از زمان شیوع بیمارى 
کرونا مــا اقدامــات زیــادى را در راســتاى کمک به 
بیمارستان ها، نهادهاى بهداشــتى و ... انجام دادایم و 
ســعى کرده ایم با برگزارى کمپین هاى اطالع رسانى 

ضمن آگاه سازى مشتریان، از شیوع این بیمارى در شعب 
خود نیز جلوگیرى کنیم.  وى گفت: اقدامات مهم و بزرگى 
توسط بانک ایران زمین در راستاى کمک به تولید واکسن 

کرونا انجام گرفته که بزودى اطالع رسانى خواهد شد.

تأکید بانک ایران زمین بر انجام امور عام المنفعه

مدیر اشــتغال و کارآفرینى اداره کل تعــاون، کارورفاه 
اجتماعى استان اصفهان از تمدید بسته حمایت از کسب 
و کارها و مشاغل به شــدت آسیب دیده از کرونا در سال 
1400 بر اساس مصوبه هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملى 

مدیریت کرونا خبر داد. 
حســین باقرى با اعالم این خبر توضیح داد: فهرســت 
مشاغل و کســب و کارهایى که عناوین آن ها متناسب 

با گروه هاى شغلى تعطیل یا محدود شده در طرح جامع 
محدودیت تردد و تجمع عمومى مصوب ستاد ملى کرونا  

بوده، تنظیم و اعالم شده است. 
وى افزود: متقاضیان و صاحبان مشــاغل و کســب و 
کارهاى مشــمول مى توانند براى ثبت نام به ســامانه 
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کرده و نسبت به ثبت تقاضاى خود اقدام کنند.

تمدید بسته حمایت از کسب و کارها


