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در تابستان عینک آفتابى را جدى بگیریدآبى که به اصفهان رواست از استان خارج مى شودپایان نیمه کاره «زخم کارى»؟!صدور یک میلیارد کارت بانکى در 3 ماه! رجب زاده: 7 امتیاز باید بگیریم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا روغن زیتون 
هم تاریخ انقضا 

دارد؟

تنش آبى در 40 هزار هکتار از باغات اصفهان
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آمار تکان دهنده بیمارهاى 
مغز و اعصاب

رشد ثبت اظهارنامه هاى 
مالیاتى در اصفهان

روستایى در استان 
اصفهان که به کویر 

آب مى دهد

5

رعایت دستورهاى 
بهداشتى در 

اصفهان کاهش 
یافته است

روغن زیتون یکى از روغن هاى خوراکى ُپرمصرف 
در میان بسیارى از خانواده هاست. گاهى بعضى از 
خانواده ها تعداد زیادى روغن زیتون را خریدارى و 

نگهدارى مى کنند، درحالى که نمى دانند این محصول 
غذایى هم مى تواند مانند سایر مواد غذایى تاریخ ...

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: میزان رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در استان 
در حالى که برخى از شهرســتان ها در وضعیت قرمز و 
بسیار پر خطر همه گیرى بیمارى کووید 19 قرار دارد، 

بسیار کاهش یافته است.
بر اســاس آخرین رنگ بندى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى، در زمان حاضر شهرستان هاى اصفهان ، 
خمینى شهر، آران و بیدگل، اردستان و کاشان در وضعیت 
قرمز و بسیار پرخطر کرونا قرار دارند. این در حالى است 
که تا هفته گذشــته تنها اصفهان ، اردستان و کاشان در 

وضعیت قرمز قرار داشتند...
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300300 هزار لیتر آب آشامیدنى در اصفهان توزیع شد هزار لیتر آب آشامیدنى در اصفهان توزیع شد
در پى قطع و کاهش فشار آب، در مناطق مختلف کالنشهر اصفهان؛در پى قطع و کاهش فشار آب، در مناطق مختلف کالنشهر اصفهان؛
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مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى احتمال داد در صورت نرسیدن آب، درصدى از باغات استان از بین بروند

على نصیریان: دوبله نقشم 
در «ناخداخورشید» را 
نپسندیدم

فرشید طالبى از حال و روز متفاوت سپاهان و ذوب آهن در لیگ مى گوید 

سوء مدیریت، فوتبال ایران را 
بیچاره کرده است

لیگ برتر به روزهاى آخرش نزدیک مى شود و تیم ها براى قهرمانى، 
کسب سهمیه و فرار از ســقوط با یکدیگر رقابت مى کنند. در باالى 
جدول پرسپولیس و ســپاهان شــانس قهرمانى دارند و همچنین 

استقالل، گل گهر، آلومینیوم و حتى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تمامى گوشت مرغ 
توزیع شده در اصفهان 

یارانه اى است

روند صعودى کروناى دلتا در 25 استان
2

امیر عابدزادهامیر عابدزاده
 در لیگ اسپانیا

نوبت دوم  

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  1400/05/02
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/03

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

مبلغ تضمین(ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب محله سورچه و سیاه بوم 400-2-72/3
465,000,000  12،500،152،675جارىشهر کرکوند منطقه مبارکه

اجراى یک باب ساختمان دو طبقه (ادارى - انبار بحران) 400-2-97/2
44،464،127،3941,424,000,000جارىدرمحل انبار چشمه توتى

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب روستاى نرگان قسمت دوم 400-2-98/2
67،480،011،5391,665,000,000جارىدر منطقه فالورجان(با ارزیابى کیفى)

اجراى خط انتقال فاضالب زیباشهر از منهول اجرایى تا 400-2-103
79،289،318،4501,800,000,000جارىایستگاه پمپاژ(با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/04/20

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیأت  نجات غریق و غواصى استان اصفهان

اطالعیه

  به منظور انتخاب رییس  هیأت در استان اصفهان اقدام گردد ، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط 
عالقمند به احراز پست ریاست  هیأت دعوت مى نمایند جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك 
مورد نیاز از روز دوشنبه مورخ 1400/04/21  لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/04/29  به مدت 7 روز 
کارى از ساعت 8 الى 14 به دبیرخانه مجمع واقع در محل اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه  وبا 

تحویل مدارك ،  رسید دریافت نمایند .
این اداره کل به استناد قانون اصالح ممنوعیت بکارگیرى بازنشستگان مصوب مورخ 97/6/6 مجلس 
شوراى اسالمى از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى 

ورزشى معذور است.
فرزندان شهدا و جانبازان باالى 50٪ و آزادگان باالى 3 سال از شمول این قانون مستثنى مى باشند. 
 طبق نامه شــماره 32/9715/ص مورخ 94/4/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد 
معترض به فرایند انتخابات حداکثرظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شکایت خود را به 
همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگى به امورمجامع وزارتخانه مربوطه ارسال نمایند . بدیهى است 

به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
آدرس :

 اصفهان خیابان آبشار سوم اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
شرایط متقاضیان :

1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران     2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور  4-نداشتن سوء سابقه کیفرى

5- دارا بودن حداقل 25 سال تمام          6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس(براى کسانى که 
قبال یک دوره ریاست هیأت استان را بر عهده داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل قبول است)

مدارك مورد نیاز:
1. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)

2. اصل وتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح ( فقط آقایان)
3. دو قطعه عکس جدید

4. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 
5. تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها و ارگان هاى دولتى 

و یا غیردولتى
6. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . 

7. ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد .

به استناد آیین نامه انتخابات رؤساى هیات هاى ورزشى استان ها ، مقرر است نسبت به تشکیل مجمع انتخابى 
هیأت ورزشى نجات غریق و غواصى

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اســالمى در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین تجارى واقع در بلوار شهید 
فهمیده، طرح تفکیکى تجارى جنب مدارس دخترانه اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده به 
واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/04/27 مراجعه و تا تاریخ 1400/4/31 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست 

اقدام نمایند. 

آگهى مزایده

سید محسن تجویدى - شهردار دستگرد 

آدرسمتراژمدارك مالکیتعنوانردیف
بلوار شهید فهمیده، طرح تفکیکى تجارى جنب مدارس دخترانه46/95عادىپالك تجارى1
بلوار شهید فهمیده، طرح تفکیکى تجارى جنب مدارس دخترانه48عادىپالك تجارى2

نوبت دوم  

م.الف:1159664
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ی وو
منپسندیدم ندیدمپ ننپسندیدمن

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان از نقش بستن دیالوگ هاى خاص فیلم هاى مطرح کودك و نوجوان بر روى 300 

تابلوى تبلیغاتى در شهر خبر داد.
احمد رضایى با اشاره به طرح تابلوها اظهار داشــت: با توجه به نامگذارى  18 تیرماه به 
عنوان روز ادبیات کــودك و نوجوان و میزبانى اصفهان براى جشــنواره فیلم کودك و 
نوجوان و همچنین استفاده از ادبیات براى ســاخت فیلم هاى کودك و نوجوانان، اداره 
توسعه فرهنگ شهروندى تصمیم بر آن گرفت تا پیام هاى این دوره از گالرى تبلیغات 
شهرى را بر اساس فیلم هاى به نمایش درآمده در ادوار مختلف جشنواره فیلم کودك و 

نوجوان اصفهان تهیه کند.

وى افزود: پس از گزینش فیلم هاى موردنظر، دیالوگ هاى خاص استخراج و تبدیل به 
شعارهایى بر اساس مفاهیم اخالق شهروندى گردید که از آن جمله مى توان به دیالوگ 
فیلم هاى سفر جادوئى، کاله قرمزى و پسرخاله، پشت پرده مه، پدِر آن دیگرى، خواهران 
غریب، جعبه موسیقى، تنهاى تنهاى تنها، بچه هاى آســمان، کیسه برنج و قصه هاى 

مجید اشاره کرد.
رضایى با بیان اینکه این طرح ها در 300 تابلو تبلیغات شــهرى تــا 30 تیر به نمایش 
درمى آید، تصریح کرد: با توجه به تصاویر شــخصیت هاى اصلى 14 فیلم، پوسترهایى 
آماده شده که عنوان فیلم و کارگردان نیز در پوســتر درج شده و با دیدن این پوسترها و 

دیالوگ هایش، خاطره آن فیلم براى شهروندان زنده مى شود.

فرشید طالبى از ح
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نقش دیالوگ فیلم هاى کودك روى گالرى شهرى

سالروز شهادت حضرت امام محمد تقى (ع) «جواداالئمه» تسلیت باد
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سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در حاشیه جلسه ستاد 
ملى مقابله با کرونا گفت: در ایران 25 استان روند صعودى 

دارند و تقریباً اکثر شهرهایشان دارد درگیر مى شود.
علیرضا رئیســى با اشــاره به آخرین وضعیت رنگبندى 
کرونایى کشــور و با بیــان اینکه در حــال حاضر 143 
شهرســتان قرمز، 186 شهرســتان نارنجــى و 119 
شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند، گفت: بیشترین 
شهرهاى درگیر بیمارى شامل کرمان با 16 شهر درگیر، 
فارس با 13 شهر، تهران با 13 شهر، مازندران با13 شهر، 
هرمزگان با 12 شهر، سیستان و بلوچستان با 10 شهر، 
بوشهر با هشت شهر و یزد با هشت شهر درگیر بیمارى 

دارند. سایر استان ها مانند گلستان و گیالن و همچنین 
اصفهان بین پنج تا شش شهرشان درگیر است. در برخى 
ازاســتان ها یک یا دو شهر هســتند که به معنى تغییر 
رنگ به سمت قرمز اســت. وى افزود: متأسفانه با این 
هشدارهایى که داده مى شود میزان رعایت پروتکل ها 
حدود 66 درصد است که بسیار جاى تأسف است و نیاز 
است که مراقبت بیشترى انجام دهیم و پروتکل ها اگر 

زیر 85 درصد رعایت شود قطعاً کارساز نخواهد بود.
رئیسى تأکید کرد: نیازى به ذکر عدد و رقم نیست و شاید 
خود مردم هم متوجه هســتند که عادى انگارى ایجاد 

شده است.

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى روز شنبه در 
جلسه ســتاد ملى مقابله با کرونا با اشاره به مباحث مطرح 
شده درباره بازگشــایى مدارس گفت: بسیارى از کشورها 
دوره هاى پیش دبستانى را تعطیل نکردند برخى کشورها 
هم مدارس را در مدت کوتاهى بســتند و دوباره باز کردند 
چون ابتالى افراد زیر 18 سال کم است و طبق آمار و ارقام 
ابتالى آنان 5 درصد است که اکثر آنها هم بعد از مدتى بهبود 
مى یابند. رئیس جمهورى اظهار کرد: اینچنین گفته مى شود 
در دنیا مدارس عامل انتقال نیستند. کودکان هم نسبت به 
یکدیگر خیلى عامل انتقال نیستند. معموًال تماس کودك با 

بزرگ تر است که این انتقال بیشتر انجام مى شود. 

روحانى گفت: معلمان،  راننده هاى سرویس و مستخدمان 
باید واکسینه شوند و باید شــرایطى فراهم کنیم که مردم 
بتوانند با اطمینان فرزندان خود را به مدارس بفرســتند. 
فاصله ها باید رعایت شود. بعضى از مدارس باید یک روز در 
میان شوند. وسایل بهداشتى در مدارس باید آماده شود. وى 
افزود: آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و قرارگاه 
باید همه ترتیبات را فراهم کنند که در سال آینده در مهرماه 
مدارس، پیش دبستانى، دبستان، دبیرستان و دانشگاه ها 
حضورى شروع شود. اساتید در دانشگاه ها واکسینه شوند 
و شرایط براى برگزارى حضورى کالس ها در دانشگاه ها 

آماده شود.

روند صعودى کروناى دلتا 
در 25 استان

مدارس در مهر ماه 
باید باز شوند

امشب، واریز یارانه تیر 
  مهر | یکصد  و بیست و پنجمین مرحله 
یارانه نقدى مربوط  به تیر ماه سال جارى امشب 
رأس ساعت 24 به حساب سرپرستان خانوار واریز 
مى شــود. یارانه پرداختى تیرماه مانند ســنوات 
گذشــته به ازاى هر نفر 45 هــزار و 500 تومان 
است. همچنین این ماه سیزدهمین قسط از اقساط 
تسهیالت قرض الحســنه یک میلیون تومانى 
مرحله اول وام از یارانه سرپرســتان خانوارى که 

تسهیالت را دریافت کرده اند کسر خواهد شد.

500 هزار دوز دیگر 
وارد شد

مســئوالن گمرك ایران از ورود    ایسنا|
محموله 500 هزار دوزى واکسن کرونا خبر دادند. 
مهرداد ارونقى  با اشــاره به جریان واکسن هاى 
وارداتى افزود: از نیمه بهمن سال گذشته تا کنون 
20 مرحله واردات واکسن صورت گرفته است. به 
گفته وى واکســن هاى وارداتى از چند کشور از 
جمله روسیه، هند، ایتالیا و کره جنوبى وارد ایران 

شده است.

ضرر 9 میلیاردى بیرانوند
   خبر آنالین | دروازه بــان تیم ملى براى 
بازى کردن قید پول زیادى را زد. علیرضا بیرانوند از 
آنتورپ جدا شد و به باشگاه بواویشتا پرتغال رفت. 
او با این انتقال ضرر مالى زیادى دید. بیرانوند براى 
فصل جدید قراردادش به ارزش 700 هزار یورو با 
باشگاه آنتورپ داشت اما در فصل جدید از بواویشتا 
مبلغ 400 هزار یورو دریافت خواهد کرد. یعنى او 
از این انتقال 300 هزار یورو ضرر کرد. بیرانوند اما 
براى آنکه بازى کند این ضرر مالى را به جان خرید 
تا در سال جام جهانى موقعیت خود را در تیم ملى 

از دست ندهد.

رکورددار فرونشست 
در دنیا 

  تسنیم| یک کارشناس مسائل شهرى 
گفت: به دلیل افت ســطح آب هــاى زیرزمینى 
تهران بستر جغرافیایى این شهر 36 سانتیمتر در 
سال فرو مى نشــیند. این میزان نشست در هیچ  
جاى جهان تاکنون گزارش نشده است و تهران 
رکورددار فرونشست زمین در دنیا به شمار مى آید. 
سیدمحسن طباطبایى مزدآبادى گفت: در استان 
تهران ساالنه حدود 4 میلیارد مترمکعب از چاه ها 
برداشت مى شــود و حدود 50 هزار حلقه چاه که 
بیش از یک ســوم آنها غیرمجاز هســتند در این 

استان وجود دارد.

ترکیب جنسیتى نگران کننده 
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و    رکنا |
جوانان مى گوید: به طور میانگین از هر 122مرد 
متقاضى ازدواج تنها 100 خانم آماده ازدواج، انتخاب 
و تشکیل زندگى وجود دارد که به نوبه خود در آمار 
ازدواج تأثیر گذار اســت. محمد مهدى تندگویان 
اظهار کرد: ترکیب جنسیتى جمعیت در استان هاى 
مختلف متفاوت و ممکن است در برخى استان ها 
اینگونه نباشد و آمار زنان آماده ازدواج بیشتر باشد 

اما  میانگین کشورى ما میانگین خوبى نیست.

درخواست 
حذف سئواالت ریاضى 

  تسنیم| هم اکنون 25 نفر از مؤلفان کتاب 
درسى، بررسى مشروح ســئواالت درس ریاضى 
کنکور سراســرى 1400 در گروه آزمایشى علوم 
ریاضى، علوم تجربى و علوم انسانى را منتشر کردند 
و خواستار الزام متعهدانه سازمان سنجش آموزش 
کشور به محتواى کتاب هاى درسى شدند. بر اساس 
این بررسى 40 درصد سئواالت گروه علوم ریاضى، 
44 درصد سئواالت گروه علوم تجربى و 30 درصد 
سئواالت گروه علوم انسانى اشتباه، خارج از محتوا و 

اهداف کتاب درسى بوده اند.

چرا دیگر هیچ مسئولى 
«کرونا» نمى گیرد؟

طــى روزهــاى نخســت    دیده بان ایران|
همه گیرى کرونــا، در حالى که بســیارى از مردم در 
اثر عدم امکانات کافى و رسیدگى جان خودشان را از 
دست مى دادند، برخى از مسئوالن با انتشار ویدیوهاى 
گوناگون با خوشــحالى از ابتالى خــود به کرونا خبر 
مى دادند و به مردم توصیه مى کردند که در خانه بمانند. 
اما به نظر مى رسد مدت هاست که دیگر ویروس کرونا 
سراغ هیچ مسئولى نمى رود و از آنها دورى کرده است. 
محمود احمدى نژاد اردیبهشت ماه در گفتگو با رسانه ها 
اعالم کرده بود که من احتمال مى دهم مسئولین کشور 
خودشان واکسن زده اند. خیالشان راحت است.خیلى 

نگران مردم نیستند.

گران ترین شهر دنیا 
عشــق آباد، پایتخت ترکمنستان، با    روزیاتو|
کنار زدن هنگ کنگ، حاال گران ترین شهر دنیا براى 
مهاجرت محسوب مى شود. عشق آباد که سال گذشته 
در رتبه دوم این فهرست قرار داشــت، این جایگاه را 
بیشتر از بحران مداوم اجتماعى– اقتصادى خود دارد 
که منجر به کمبود غذا و تورم شــدید شده است. همه 
گیرى کرونا نیز لطمه زیادى به این کشور وارد ساخته

 است.

رقیب را 
به رسمیت نمى شناسد

عباس ســلیمى نمین، فعال    اعتماد آنالین|
سیاسى اصولگرا گفت: برخى گرایش ها در درون جریان 
اصولگرایى اصًال رقیب را به رســمیت نمى شناسد و 
اساسًا قائل به این هســتند که اصالح طلبان از دایره 
دلسوزان کشور حذف شوند. این توضیح نشان مى دهد 
تماس هاى اخیر را باید اصــالح قلمداد کنیم، آن هم 
اصالحى چشــمگیر. زیرا گرایش حذف رقیب هم در 
جمع اصولگرایان و هم در دسته اصالح طلبان، اصلى 
بود که جدى گرفته مى شــد. به همین دلیل دولت ها 
وقتى روى کار مى آمدند حذف رقیب را در دستور کار 

قرار مى دادند. 

وزیر روحانى 
در کابینه رئیسى؟

محمد جواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات    ایلنا|
و فناورى اطالعات در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه 
پس از دیدار وى با ســید ابراهیم رئیســى به عنوان 
رئیس جمهور منتخب این گمانه زنى ها مطرح شد که 
وى قصد حضور در دولت سیزدهم را دارد، گفت: چنین 
پیشنهادى نه به من شده و نه صحبتى هم پیرامون این 

موضوع شده است و این بحث ها واقعیت ندارد.

شهردار هنوز معلوم نیست
مهدى چمران، منتخب شــوراى    تسنیم|
شهر تهران با اشــاره به نهایى شــدن شاخص هاى 
انتخاب شهردار جدید تهران اظهار کرد: وارد گزینه هاى 
پیشنهادى از ســوى منتخبین شوراى شهر تهران در 
ارتباط با تعیین شهردار شــده ایم. وى در واکنش به 
مطرح شدن اسامى چون علیرضا زاکانى، محمد مخبر، 
محســن پیرهادى و على آبادى به عنوان گزینه هاى 
احتمالى شهردار جدید تهران تصریح کرد: این اسامى 

در فضاى مجازى و گمانه زنى رسانه اى است. 

اتصال راه آهن یزد به اصفهان 
  فارس| امیــد حاجتى، مدیرعامل ســازمان 
هدفمندسازى یارانه ها اظهار کرد:  در راستاى توسعه 
حمل و نقل کاال وخدمات در سطح کشور و به منظور 
برخــوردارى هموطنان عزیز از این خدمات توســط 
ســازمان هدفمندســازى یارانه ها بابت اجراى طرح 
اتصال راه آهن یزد - اقلید به راه آهن اصفهان - شیراز 
مبلغ 100 میلیارد تومان از منابع مالى این سازمان به 
شرکت مادر تخصصى ساخت و توســعه زیر بناهاى 

حمل و نقل کشور پرداخت شد.

خبرخوان

تابســتان امســال، کره زمین به معناى واقعى کلمه به 
جهنم تبدیل شده است. رکوردهاى دمایى از خاورمیانه 
تا آمریکا شکسته شــده اند، جنگل ها یکى یکى در آتش 
سوخته اند و زندگى صدها انســان بخاطر شدت گرما به 

پایان رسیده است.
چند هفته گذشته از نظر گرما اتفاقات استثنایى و ترسناکى 
در دنیا رخ داد؛ از کاناداى سرد تا کویت گرم، دماسنج ها 
همه اعدادى نزدیک یا باالى 50 درجه سلیســیوس را 

نشان دادند. 
متخصصان هواشناســى علت این گرمــاى جهنمى را 
پدیده اى را به اســم «گنبد حرارتى» مى دانند، البته که 
بدون تأثیر فعالیت هاى انسانى و تغییراقلیم، شدت گرما 

هم تا این حد نبود.
کانادا یکى از کشورهایى اســت که به شدت اسیر گنبد 
حرارتى شــده اســت، به طورى که در 29 ژوئن دماى 
شهرستان لیتون در 200کیلومترى ونکوور به 49/6 درجه 
سلسیوس رسید و منجر به تعطیلى مدارس، دانشگاه ها 
و حتى مراکز واکسیناسیون در استان «بریتیش کلمبیا» 

شد.
دماى 49/6 درجه گرم ترین دمایى است که تاکنون در 
کشور کانادا به ثبت دماسنج ها رسیده است. یک روز پس 
از رکوردشکنى هفته گذشته دما در شهرستان لیتون، این 
منطقه با آتش سوزى شدیدى درگیر شد، تا حدى که دو 
نفر کشته شدند و جمعیت زیادى از آن منطقه تخلیه شدند.

این گرماى عجیب و غریب در کانادا عامل مستقیم مرگ 
صدها نفر هم بوده است. هفته پیش رئیس دادگسترى 
استان بریتیش کلمبیا خبر از «مرگ ناگهانى و غیرقابل 
انتظار» 719 نفر داده بود. گفته مى شود که گرماى شدید 

دلیل حداقل 500 مورد از این مرگ هاست.
اما این احتمال وجود دارد که گرماى شــدیدترى در راه 
ایاالت متحده آمریکاســت، گرمایى که شــاید تاکنون 
در تاریخ (از زمان ثبت اطالعات هواشناســى) مشاهده 
نشده است. به گفته کارشناســان موج گرمایى دیگرى 
در راه ایاالت متحده آمریکاست که مى تواند گرم ترین 
موج گرمایى تاریخ باشد و منجر به بازنویسى رکوردهاى 

هواشناسى در تاریخ زمین شود.
پیش بینى هاى هواشناسى نشان مى دهند که یک شنبه و 

دوشنبه دماى هواى دره مرگ در کالیفرنیا به 53/9 درجه 
مى رسد، گرم ترین دماى ثبت شده زمین که از نظر علمى 
معتبر است، 54 درجه و مربوط به همین دره مرگ ایاالت 

متحده آمریکا در سال 2013 میالدى است.
شــرایط در اروپا بهتر از دیگر مناطق در نیم کره شمالى 
اســت و هنوز این قاره با موج هــاى گرمایى مرگبارى 
روبــه رو نشــده اســت، اگرچه دمــا در کشــورهاى 
مختلفى مثل فرانســه و انگلیس چند درجه بیشــتر از 

میانگین بود.
برخالف اروپا شــدت گرما در خاورمیانه زیاد اســت؛ در 
هفته هاى گذشــته میزان دماى هوا در ده ها کشــور در 
خاورمیانه یا با رکوردهاى قبلى برابر شدند یا حتى رکوردها 
را شکســتند. به طورى که دماى هوا در چندین کشور 

منطقه از جمله ایران به باالى 50درجه رسید.
حتى در روز 22 ژوئن دماى هوا در شــهرى در کویت به 

53/2 درجه رســید، در حالى که رکورد گرم ترین دماى 
منطقه 54 درجه (این رکورد هنوز به شکلى علمى تأیید 
نشده است) و مربوط به شهر اهواز در سال 2017 است. 
خاورمیانه در تابســتان ها به گرماى زیاد و دماى باالى 
40درجه معروف است، اما دماهاى باالى 50 درجه حتى 
براى این منطقه هم عجیب اســت. هواشناسى استان 
خوزستان پیش بینى کرده است که در روزهاى اخیر دما در 

برخى مناطق استان خوزستان به باالى 50 درجه برسد.
درباره علت گرماى هواى چند ماه اخیر خاورمیانه هنوز 
گزارش علمى منتشر نشــده است، اما محققان معتقدند 
که شــدت گنبد حرارتى که در این منطقه تشکیل شده 
به حدى نبوده اســت که به تنهایى منجر به شکســته 
شدن رکوردهاى دمایى شود و این موضوع احتماًال دلیل 

دیگرى هم دارد.
متهم شماره یک این اتفاق پدیده تغییراقلیم یا گرمایش 

جهانى بخاطر انتشــار گازهاى گلخانه اى توسط انسان 
است. مطالعات نشان دادند که اگر در یک جهان فرضى 
که تغییراقلیم در آن وجود ندارد، این موج هاى گرمایى 
ایجاد مى شــدند شــدت دماى حداکثر آنها 3/5 درجه 

کمتر بود.
اما خبر بدتر کــه حتى با وجود تغییراقلیم، دانشــمندان 
هم پیش بینى نمى کردند که زمین به این زودى با این 
شدت از گرما روبه رو شود. «گیرت جان ون اولدنبرگ»، 
از مؤسســه هواشناســى هلند و یکــى از محققان این 
مطالعه مى گویــد: «فکر مى کردیم کــه مى دانیم چه 
اتفاقى در حال رخ دادن اســت... بعد نوبت به این موج 
گرمایى رسید که شدت آن خیلى بیشتر از چیزى بود که 
انتظارش را داشتیم... این اتفاق تکان دهنده است. خیلى 
نگران هستیم که هر سال چنین اتفاقى رخ بدهد، اما باز 

نمى دانیم اتفاق تکرار مى شود یا نه.»

از خوزستان تا ونکوور؛ 

گرما دنیا را جهنم کرده است

 رئیس انجمن مغــز و اعصاب ایران آمــار مبتالیان به 
بیمارى هاى نورولوژى را ناخوشایند و تکان دهنده خواند.

حســین پاکدامن گفت: ما آمارهاى تکان دهنده اى در 
خصوص بیمارى هاى مغــز و اعصاب داریم. براى مثال 
در کشــور حدود یک میلیون و 320 هزار بیمار مصروع 
داریم که نسبت به میانگین کشورهاى توسعه یافته بسیار 

باالست و حدود 17 در صد هزار را شامل مى شود.
وى همچنین با بیان اینکه ســکته هاى مغزى سومین 
عامل مرگ و میر هســتند، تصریح کرد: آمارها نشــان 
مى دهد که حدود 180 هزارنفر ســالیانه درکشور ما به 
دلیل ســکته مغزى از دنیا مى روند و البته ســن ابتال به 
آن نیز حدود 10 ســال پایین آمده، این در حالى است که 
مى توان با پیشــگیرى به موقع از این آمار تکان دهنده 

کاست.
پاکدامن در بخش دیگرى از اظهارات خود به رشد آمارى 

بیماران مبتال به آلزایمر اشاره کرد و گفت: درحال حاضر 
در کشــور حدود 750 هزار بیمار مبتال به آلزایمر داریم 
و متأســفانه پیش بینى مى کنیم که در آینده نیز با تعداد 
بیشترى از این بیماران مواجه شویم. این موضوع در مورد 

«سردرد» ها نیز صادق است.

این استاد تمام دانشکده علوم پزشــکى دانشگاه شهید 
بهشــتى در خصوص ابتــالى بیماران بــه MS نیز به 
ناهمگونى رشد این بیمارى با تقسیم بندى هاى جغرافیایى  
پرداخت و افزود: یک ناهمخوانى معنادارى در مورد رشد 

MS در کشورمان وجود دارد که نگران کننده است.

پاکدامن آمار فعلى بیماران را حدود 85 هزار نفر برشمرد 
و ادامه داد: طبق تقسیم بندى  جغرافیایى باید بین 2 تا 3 
درصد بیمار مبتال به MS وجود داشته باشد در حالى که 
االن تعداد مبتالیان بســیار باالتر از این عدد است و این 

یک هشدار جدى است.

در حالى که کمتر از یک ماه پیش رئیس ســازمان ملى 
استاندارد گفته بود که احتماًال با تمهیدات چیده شده مابقى 
ذرت هاى آلوده از کشور خارج خواهد شد، اخیراً نماینده 
اراك در مجلس شوراى اسالمى بحث ورود این محموله 
به چرخه مصرف دام و طیور را مطرح کرده؛ موضوعى که 
از سوى سازمان ملى استاندارد تکذیب شد و از این نماینده 
نیز خواسته شده مستندات خود را براى رسیدگى ارائه کند.

ماجراى این ذرت ها مربوط به ســال 1395 اســت که 

حدود 120 هزار ُتن ذرت وارد بندر امام (ره) شد و با انجام 
آزمایش هاى متعدد از ســوى ســازمان ملى استاندارد، 
وجود سم آفالتوکســین باال در این محموله اثبات شد و 
گواهى انطباق براى این محموله صادر نشــد. در نهایت 
سال گذشته نیره پیروزبخت، رئیس سابق سازمان ملى 
اســتاندارد،  اعالم کرد که رئیس جمهورى دستور توقف 
واردات ذرت هاى آلوده به کشــور و برخــورد قضایى با 
متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده اســت که اگر این 
محموله مرجوع نشــود، باید امحا شــود. سال گذشته 
گمانه زنى هایى درباره تبدیل ذرت ها به الکل نیز مطرح 

شد که به سرانجام نرسید. 
دو ســال پیش نیز  ســازمان اموال تملیکى اعالم کرد 
پیش بینى کرده بود که با فروش این ذرت ها به کشورهاى 
غیرهمسایه که امکان برگشت این محموله به ایران کامًال 
منتفى باشد،   حداقل نصف ارز خارج شده براى خرید این 

محموله ها بار دیگر وارد ایران شود.

رئیس اتحادیه انجمن  انرژى هاى تجدیدپذیر ایران با اشاره 
به ریشه یابى خاموشى هاى اخیر در کشور اظهار کرد: در واقع 
هیچ اتفاق غیرمنتظره و غیرمترقبه اى رخ نداده، تمام این 
شرایط از قبل مشخص بود، اگر شرایطى غیر از این داشتیم 
باید تعجب مى کردیم. امروز کمبود برق به استخراج رمزارزها 
ربط داده شــده در صورتى  که آمارها این موضوع را تأیید 

نمى کند در واقع پشت سر رمزارز مخفى مى شوند. 
هاشم اورعى افزود: طبق آمار 2 تا 2/5درصد مصرف برق 
چه به صورت مجاز و چه غیرمجاز مربوط به رمزارز است، در 
حالى که طى سه چهار سال اخیر از یک طرف تقاضا بیشتر و 

از طرف دیگر عرضه کم شده است. 
استاد دانشگاه صنعتى شریف تصریح کرد: تقاضا باال رفته 
است و اگر مى خواستیم خاموشى نداشته باشیم باید متناسبًا 
عرضه هم باال برود اما نه تنها عرضه باال نرفته و حتى ثابت 
نمانده بلکه کم شده است. از طرف دیگر در زمان هایى مثل 
زمستان که مصرف زیاد نبود باید تعمیرات را انجام مى دادیم 

تا نیروگاه ها از اردیبهشت آماده رفتن به زیر بار کامل باشند، 
اما این اتفاق نیافتاده است.

اورعى گفت: اکنون ضعف مدیریت، کمبود بودجه و تحریم 
همه با هم جمع شدند و نتیجه این شــد که به دلیل عدم 
تعمیرات به موقع 4 هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق کاهش 
پیدا کرده، پس تقاضا باال، عرضه کم و این مشکالت به وجود 
آمده است. رئیس اتحادیه انجمن  انرژى هاى تجدیدپذیر 
ایران خاطرنشــان کرد: وقتى تا این اندازه روى نیروگاه ها 
فشار وارد مى کنیم، آن هم نیروگاه هایى که تیمار نشده اند، 
تعداد نیروگاه هایى که از مدار خارج مى شوند، افزایش مى یابد 
و این ماجراى امروز و دیروز نیســت، ده سال است که این 

مسئله را داریم.
وى  در ادامه گفت: اکنون برق مصرفى کشور از نیروگاه هاى 
گازى و برقابى تأمین مى شــود که فعًال نمى توانیم روى 
نیروگاه هاى برقابى به عنوان تأمین کننده حســاب کنیم و 
حتى دیگر امکان توســعه آنها را هم نداریم، از سوى دیگر 
مشکل گاز داریم که در نتیجه روش سنتى احداث نیروگاه 
گازى و برقابى باید کنار گذاشته شود چون در زمستان امکان 

تأمین گاز و در تابستان کمبود آب داریم. 
اورعى یادآور شــد: در شــرایط امروز تنها راه این است که 
نیروگاه تجدیدپذیر بسازیم. کشور ما به وفور به انرژى باد و 
خورشید دسترسى دارد، اگر طبق برنامه هاى توسعه پنجم و 
ششم و مصوبات بودجه عمل مى کردیم، باید تاکنون 5 هزار 

مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشیم.

در بهار سال جارى، بانک ها بیش از یک میلیارد انواع کارت 
بانکى صادر کرده اند که در مقایسه با سال گذشته تقریباً 15 
درصد بیشتر شده است.  به گزارش «ایسنا»، از ابتداى سال 
جارى تا پایان خرداد ماه بانک ها معادل یک میلیارد و 189 
میلیون و 994 هزار و 536 عدد کارت بانکى در قالب کارت 
برداشــت، اعتبارى، هدیه و کارت پول الکترونیک صادر 
کرده اند که در مقایســه با صدور یک میلیارد و 33 میلیون 

و 97 هزار و 537 کارت بانکى در ســال گذشته تقریباً 15 
درصد بیشتر شده است. آمار بانک مرکزى نشان مى دهد 
382 میلیون و 695 هزار و 448 عدد کارت خرید یا هدیه در 
سطح کشور توسط شبکه بانکى صادر شده که بانک ملى 
ایران با صدور 98 میلیون و 496 هــزار و 666 عدد کارت 
هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز 

بانک هاى پارسیان و ملت قرار دارند.

آمار تکان دهنده بیمارهاى مغز و اعصاب 

جدال پایان ناپذیر بر سر ذرت هاى آلوده

واقعیت هاى کمبود برق در کشور

صدور یک میلیارد کارت بانکى در 3 ماه!
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آتش به جان 4 کامیون افتاد
4کامیون در شهرستان اصفهان اسیر شعله هاى آتش 
شدند. مسوول آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
ورزنه گفت: در سـاعت 5 و 29 دقیقه روز جمعه، پس 
از اعالم خبر آتـش گرفتن چهار خودرو در روسـتاى 
قورتان بخش بن رود، بالفاصله، تیم عملیاتِى اطفاى 
حریق به محل حادثه اعزام شـد. اکبر حیدرى افزود: 
در این حادثه، چهار دستگاه کامیون بنز 19 ُتن که در 
دو طرِف یک منزل مسکونى پارك شده بودند، طعمه 
حریق سنگینى شدند که پس از تالش دو ساعته آتش 
نشـانان، آتش به طور کامل خاموش شـد. خسـارات 
وارد شده، بیش از پنج میلیارد تومان برآورد شده است.

نجات نوجوان 12 ساله 
نوجـوان 12 سـاله محبـوس شـده در خودرو بـا کمک 
آتش نشـانان از خـودرو خارج و بـه بیمارسـتان منتقل 
شد. سخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى 
شـهردارى اصفهان با اشـاره به اعـالم حادثـه برخورد 
یک دستگاه خودروى پراید با درخت در خیابان آتشگاه، 
خیابان نبوى منش با سـامانه 125 گفت: آتش نشـانان 
از ایستگاه شـماره 8 به محل حادثه اعزام شدند. آتشیار 
فرهـاد کاوه آهنگران افـزود: آتش نشـانان نوجوان 12 
ساله محبوس شده در این خودرو را خارج کرده و تحویل 

عوامل اورژانس دادند.

پرداخت وام ازدواج 
پرداخـت وام جهیزیه بـه کارکنان و فرزنـدان کارکنان 
آبفاى استان اصفهان آغاز شد. به گفته کارشناس مسئول 
مغایرت بانکى شـرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
پس از اعالم فراخوان ثبت نام افراد متقاضى، تعداد 59 
نفر واجد شرایط شناخته شدند که فرایند معرفى آنها به 
بانک عامل آغاز شد. احمدرضا نظرى با اشاره به این که 
این وام به کارکنان و یا فرزندان آنها که از ابتداى سـال 
1399 ازدواج کرده و سند رسـمى ازدواج دارند پرداخت 
مى شود افزود: همه 59 نفرى که شـرایط الزم را احراز 
کرده اند ظرف مدت سـه ماه براى دریافت وام به بانک 

قرض الحسنه رسالت معرفى مى شوند.

اجراي 430 متر کلکتور اصلی 
فاضالب 

430 متـر از کلکتـور اصلی فاضـالب بلـوار طالقانی 
شاهین شهر اجرا شـد. به گزارش روابط عمومى آبفا 
منطقه شاهین شـهر، با هدف توسعه و اصالح شبکه 
اصلی فاضالب بلوار طالقانی شـاهین شـهر عملیات 
حفاري بصورت نقب و لوله گذاري به طول 430 متر 
به قطر 1600 میلى متر بتنی در عمق حفاري 7 متر با 

اعتباري بالغ بر 3 میلیارد تومان اجرا شد.

سقوط از بلندى در صدر است
مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان گفت: نزدیک به نیمى از 
تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندى است به طورى 
که در دو ماهه ابتدایى امسال نیز 12 نفر از قربانیان حوادث 
کار به دلیل سـقوط از بلندى جان خود را از دست داده اند. 
على سلیمانپور با اشاره به آمار حوادث ناشـى از کار در دو 
ماهه سال 1400، خاطرنشان کرد: در دو ماهه ابتدایى سال 
جارى 21 نفر در حوادث ناشـى از کار جان خود را از دست 
دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته اسـت و تلفات حوادث کار در دو ماهه ابتدایى سال 
قبل 12 نفر و همگى مرد بودند، کل تلفات حوادث کار در 

این مدت 21 نفر و همگى مرد بودند.

12 هزار ُتن نهاده در راه استان
حسـین محمدصالحى دارانى نماینده فریدن با بیان 
اینکه مقدار زیـادى از نهاده هاى دامى در گمرك دپو 
شده و کامیون به اندازه کافى نبوده است که نهاده ها 
را به استان ها منتقل کنند، افزود: این تأخیر سبب شد 
نهاده هاى دامى به موقع به دسـت دامداران نرسـد و 
خشکسالى ها اخیر تولید علوفه را با مشکل روبه رو کرد 
اما از مقدار 22 هزار تن نهاده دامى که سـهم اسـتان 
اصفهان در بنادر دپو شده حدود 12 هزار تن با قطار در 

حال انتقال است.

خبر

شهردار اصفهان گفت: پروژه هاى متعدد شهر اصفهان از 
عید قربان تا عید غدیر رونمایى و افتتاح مى شود.

قدرت ا... نوروزى در برنامه رادیویى «ســالم اصفهان» 
اظهار کرد: برنامه افتتاحیه هاى هفتگى شهردارى اصفهان، 
با سرعت پیش مى رود و این روزها به دلیل تعدد پروژه هاى 
آماده بهره بردارى، در فاصله عید تا عیــد (اعیاد قربان تا 
غدیر) هر روز رونمایى و افتتاحیه هایى پیش بینى شــده 

است.
وى ادامه داد: مراســم افتتــاح برخى از ایــن طرح ها در 
قالب هاى رسانه اى به شهروندان تقدیم مى شود و برخى 
هم با حضور محدود دســت اندرکاران در فضاى باز بهره 

بردارى مى شوند در واقع بر اساس ابالغیه هاى ستاد کرونا 
عمل خواهیم کرد.

وى ادامه داد: سال گذشته نیز 20 ورزشگاه در نقاط مختلف 
شهر، تجهیز و نوسازى شد و 10 ورزشگاه در این چهار سال 
در نقاط مختلف شهر به ویژه مناطق کمتر برخوردار از جمله 
زینبیه ساخته شد. نوروزى با بیان این که در هفته جارى، 
پالك هاى پستى جدید شهر اصفهان با همکارى اداره کل 
پست و شهردارى اصفهان رونمایى خواهد شد، گفت: این 
پالك ها داراى امکاناتى مانند کد خوان دیجیتال اســت 
که امکان دریافت کد پســتى و اطالعات دیگر از طریق 

بارکدهاى آن ها وجود دارد.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از توزیع 
ســیار حدود 300 هزار لیتر آب آشــامیدنى در پى قطع و 
کاهش فشــار آب، در مناطق مختلف کالنشهر اصفهان 

خبر داد.
مهرداد خورسندى افزود: بدنبال افزایش دما و اوج مصرف، 
ظرف روزهاى اخیر، آب آشامیدنى در برخى از نقاط شهر 
اصفهان با کاهش شدید فشــار و در نهایت قطعى مواجه 

شده است.
وى اظهار داشت: بر این اســاس، عملیات آبرسانى با 24 
دستگاه تانکر سیار حامل حدود 300 هزار لیتر آب در مناطق 

مختلف اصفهان در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

مدیر روابــط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آبفاى 
اصفهان افزود: در روزهاى گذشــته به مناطقى از جمله 
خیابان کاوه، آل خجند، دشتســتان، پروین، رباط، کاخ و 

آتشگاه توسط تانکر آبرسانى شد.
وى همچنین به آبرسانى به بیمارستان هاى امین و امید به 
مدت دو بار در روز اشاره کرد و گفت: افزایش شدت گرماى 
هوا و کاهش شدید آب، بســیارى از مناطق را با مشکل 
مواجه کرده است که بیمارستان ها در اولویت ما قرار دارند.

وى یادآور شد: در شرایط قطعى آب، شهروندان مى توانند 
با سامانه 122 تماس بگیرند تا در سریعترین زمان نسبت به 

تامین آب براى آنها با تانکرهاى آبرسان اقدام شود.

300 هزار لیتر آب آشامیدنى 
در اصفهان توزیع شد

ساخت 10 ورزشگاه 
در 4 سال اخیر

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: دختر بچه 4 
ساله بر اثر برخورد با مینى بوس در نجف آباد جان خود 

را از دست داد.
ســرهنگ محمدرضــا محمــدى بــا اشــاره به 
حادثه ترافیکى شــب گذشــته در نجف آباد اظهار 
داشــت: این حادثــه ســاعت 22 جمعه شــب به 
مرکز فوریت هــاى پلیس 110 اصفهــان گزارش

 شده است.
وى با بیان اینکه این حادثه در خیابان شهداى شهر 
نجف آباد براثر برخورد یک دستگاه مینى بوس در حال 

شروع به حرکت با عابر پیاده که دختر بچه4 ساله بوده 
اســت، اتفاق افتاد، ابراز داشت: این دختر بچه مسافر 
مینى بوس بوده که پس از پیاده شدن با مینى بوس 
برخورد کرده و به دلیل شدت جراحات در بیمارستان 

فوت کرده است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: علت 
وقوع این تصادف عدم توجه به جلو از ســوى راننده 
مینى بوس و عدم کنترل و نظارت والدین بر کودك 
به هنگام تردد در معابر توســط کارشناســان پلیس 

تشخیص داده شد.

فوت دختر 4 ساله در نجف آباد

مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه نیمى از باغات استان درگیر تنش آبى و 
بى آبى هستند، گفت: اگر با هر روشى آب باغات استان 
از طریق کانال و یا آبرسانى ســیار تامین نشود، احتمال 

مى رود درصدى از باغات استان از بین روند.
احمدرضا رئیس زاده در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به 
وضعیت باغات استان در شرایط کم آبى، اظهار کرد: اگرچه 
برداشت محصول از باغات استان انجام مى شود، اما این 

باغات به شدت درگیر تنش آبى و خشکسالى هستند.
وى با بیان اینکه برآورد مى شــود نیمى از باغات استان 
اصفهان تحت تنش آبى قــرار دارند، تصریــح کرد: از 
مجموع 80 هزار هکتار ســطح زیر کشت باغات استان، 
حدود 40 هزار هکتــار آن دچار کم آبى و خشکســالى 

هستند.
مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
تاکید کرد: اگر با هر روشــى آب باغات استان از طریق 

کانال و یا آبرسانى سیار تامین نشود به طور قطع با خشکى 
مواجه مى شــوند و احتمال مى رود درصــدى از باغات 

استان از بین روند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر محصول زردآلو، گیالس، 
آلو از باغات استان برداشــت شده و برداشت هلو و شلیل 
نیز در حال انجام است، یادآور شد: طى شهریور و مهر ماه 
امسال برداشت محصول از باغات سیب، انار، به، گالبى و 
... انجام خواهد شد و به نظر مى رسد همین باغات بیشتر 

تحت تاثیر تنش آبى قرار دارند.
رئیس زاده اما تاکید کرد: هنوز میزان خســارات باغات 
استان از بى آبى و خشکسالى برآورد مشخص نشده است، 
با این وجود شرایط باغات استان طى سال گذشته بسیار 

بهتر از امسال بود.
وى با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت باغات استان 
مربوط به محصول سیب، انار، پســته، بادام، انگور و ... 
اســت، گفت: در حال حاضر تمام 24 شهرستان استان 

درگیر تنش آبى هستند، اما به طور معمول باغات هشت 
شهرســتان حوضه زاینده رود درگیر خشــکى و بى آبى 
هستند و از ســوى دیگر باغات شهرســتان هاى غربى 
همچون بویین میاندشــت، فریدون شــهر، خوانسار، 
گلپایگان، و فریدن و دهاقان، شــهرضا و سمیرم درگیر 

تنش آبى هستند.
مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
در خصوص ضرورت تغییر مدل آبیارى کشــت باغات 
اســتان، گفت: به طور معمول اگر تغییرى ایجاد شــود 
امکان اصالح شیوه آبیارى باغات وجود دارد، اما مناطقى 
که اصالح باغ داریم، رویکردمان ایجاد باغات مقاوم به 
خشکى با نیاز آبى کم همچون پسته، زیتون، زرشک، گل 

محمدى است.
وى تاکید کرد: امروز در اســتان اصفهان با توجه به روند 
خشکسالى و بى آبى کشــاورزان دیگر به ایجاد باغات با 

نیاز آبى باال تمایل ندارند.

تنش آبى در 40 هزار هکتار 
از باغات اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
حجم زیادى از آب رودخانه هاى سمیرم و فریدون شهر 
از استان اصفهان خارج مى شــود و دسترسى به آن 

نیست.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه یک میلیون و 200 
هکتار از عرصه هاى زیســت محیطى و پناه گاه هاى 
حیات وحش اســتان با کم آبى و کم علوفگى مواجه 
هســتند، اظهار داشــت: 40 درصد کاهش بارندگى 
در مناطق غرب و سرشــاخه هاى استان و 50 درصد 

کاهش بارندگى در شرق استان را شاهد هستیم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
کاهش 53 درصدى آب مخازن سدهاى استان گفت: 
شدیدترین وضعیت خشکسالى در چند سال گذشته در 
استان اصفهان حاکم شده است و سبب خشکى کامل 
رودخانه زاینده رود به مدت 11 ماه شده، خشکى چاه ها 
و چشمه ها و کاهش کیفیت آب نیز از اثرات خشکسالى 
بوده اســت. وى با بیان اینکه 316 روستا در استان با 
تانکر آبرسانى مى شود، بیان کرد: این روستاها بیشتر 

در اطراف رودخانه زاینده رود و یا فریدون شهر و سمیرم 
که رودخانه دارند، واقع شده است، حجم زیادى از آب 
رودخانه هاى سمیرم و فریدون شهر از استان اصفهان 

خارج مى شود و دسترسى به آن نیست.
شیشه فروش با بیان اینکه عالوه بر اینکه زاینده رود 
خشک شده، 98 درصد از تاالب گاوخونى هم خشک 
شده است، عنوان کرد: حق آبه هاى کشاورزى و زیست 
محیطى تأمین نشده است، یک میلیون و 200 هزار 
هکتار از عرصه هاى زیست محیطى و پناهگاه هاى 
حیات وحش استان که شــامل 44 هزار رأس گونه 
جانورى نادر مى شوند، منتظر اقدام محیط زیست کشور 
هستند تا نجات داده شوند، این گونه هاى جانورى نیاز 
به آب و علوفه دارند و چندین بار به محیط زیست کشور 

اعالم کرده ایم اما تاکنون اقدامى نشده است.
وى ادامه داد: به علت کم آبى 100 هــزار از اراضى 
کشاورزى کشت نشده و حدود 400 هزار اصله درخت 
قدیمى و کهن در مســیر زاینده رود در حال تنش و 

خشکى است.

آبى که به اصفهان رواست از استان خارج مى شود

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
میزان رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در استان در حالى 
که برخى از شهرستان ها در وضعیت قرمز و بسیار پر خطر 
همه گیرى بیمارى کووید 19 قرار دارد، بســیار کاهش 

یافته است.
بر اســاس آخرین رنگ بندى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى، در زمان حاضر شهرستان هاى اصفهان ، 
خمینى شهر، آران و بیدگل، اردستان و کاشان در وضعیت 
قرمز و بسیار پرخطر کرونا قرار دارند. این در حالى است 
که تا هفته گذشــته تنها اصفهان ، اردستان و کاشان در 

وضعیت قرمز قرار داشتند.
ســید مهدى میرجهانیان مدیر گروه بهداشــت محیط 
مرکز بهداشــت اصفهان افزود: با توجه به قرمز شــدن 
وضعیت چند شهرســتان در اســتان اصفهان، اجراى 
محدودیت هاى مربوط به طرح مدیریت هوشمند کرونا 
در این مناطق الزامى است اما شاهد کم توجهى تعدادى 
از مردم و واحدهاى صنفى و کم کارى برخى از مدیران 

در این زمینه هستیم.
وى اظهار داشــت: هر یــک از دســتگاه هاى اجرایى 
و واحدهــاى صنفى ملــزم بــه رعایت مفــاد آن در 

رنگ بندى هاى مختلف کرونایى هستند.
میرجهانیــان به برخــى از نمونه هاى بــى توجهى به 
محدودیت هاى کرونایى در شرایط قرمز اشاره و اضافه 
کرد: عده اى مراسم و جشــن هاى با تعداد نفرات زیاد تا 
500 نفر مى گیرند، برخى از آموزشگاه ها و مدارس اقدام 
به برگزارى کالس هاى فوق العاده یا تابســتانه کردند 
و تعدادى از باشگاه هاى سربســته با وجود ممنوعیت، 

فعالیت مى کنند.
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در شــرایط قرمز کرونایى، اماکن و 
پاساژهاى سربسته باید تعطیل باشد، برگزارى هرگونه 
اجتماع ممنوع است و مراسمى مانند نماز جماعت نباید 

در فضاى سربسته انجام شود.
اما در همین حال ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان از شــهروندان تقاضا کرد تا از هرگونه مراجعه 

بدون نوبت به مراکز واکسیناسیون خوددارى کنند.
آرش نجیمى افزود: در زمان حاضر واکسیناسیون تمام 
گروه هاى سنى در استان بر اساس نوبت و زمان اعالم 

شده در پیامک ارسالى انجام مى شود.
وى افزود: هم اینک مراکز ارائه واکســن به شهروندان 
اصفهان به پنج مرکز در نقــاط مختلف افزایش یافته و 
بنا بر آخرین آمار، تمام کادر درمانى استان که داوطلب 

دریافت واکسن بودند، بطور کامل واکسینه شده اند.
 نجیمى بــا اشــاره به پوشــش حــدود 70 درصدى 
واکسیناسیون سالمندان اســتان گفت: دلیل واکسینه 
نشــدن جمعیت باقى مانده سالمندان اســتان مسائل 
مختلفــى از جمله نداشــتن تمایل به زدن واکســن یا 
دریافت نکردن پیامک هاى حضور براى واکسیناسیون 

بوده است.

روستاى بازیاب در 70 کیلومترى جنوب خوروبیابانک 
در تامین آب شــیرین براى مردم کویــر از اهمیت 

ویژه اى برخوردار است.
رئیس اداره آبفاى شهرستان خوروبیابانک 
با بیان اینکه در اوایل دهه 70، دو سد بتنى 
در این روستا احداث شد که وظیفه تقویت 
آب در چشــمه هاى این روستا را بر عهده 
داشــتند، گفت: با خریــدارى نیمى از آب 
چشمه بازیاب، آب شیرین مردم شهرستان 

خوروبیابانک تامین مى شود.
محمد جواد فیروزى گفت: میانگین بارش سالیانه در 

این روستا 121 میلیمتر گزارش شده است.

وى تاکید کرد: باران در اردیبهشــت امسال بیش از 
63 میلیمتر باریده اســت و پیش بینى مى شود دبى 

چشمه هاى بازیاب براى تامین آب شیرین تا شهریور 
زیاد باشد.

روستایى در استان اصفهان که به کویر آب مى دهد

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى اصفهان 
گفت: ادعاى بعضى فروشندگان براى مرغ آزاد یا دولتى 
و یا رهتابى یا غیررهتابى کذب اســت و تمامى گوشت 
مرغ که در استان اصفهان توزیع مى شود یارانه اى بوده و 

با قیمت مصوب تولید شده است.
حسین ایراندوست با اشاره به مشکالت کمبود مرغ در 
دو هفته اخیر در استان اظهار داشت: بر اساس جمعیت 
استان اصفهان انتظار مى رود به روزانه 400 تن گوشت 
مرغ براى تامین بازار نیاز است و در چند روز اخیر به طور 
میانگین 470 تن مرغ زنده با بیش از 350 تن گوشــت 

مرغ در بازار عرضه شده است.
وى افزود: در شــرایط طبیعى بازار ایــن میزان عرضه 
گوشت ایده آل اســت اما در هفته گذشته که با کاهش 
عرضه گوشت مرغ مواجه بودیم دالیل مختلفى وجود 
داشت، جوجه ریزى در طول زمان ثابت نیست و در هر 
هفته 3 تا 4 روز جوجه ریزى مى شود و همین امر باعث 
مى شود که به عنوان مثال در یک روز 600 تن مرغ زنده 

و روز دیگر 400 تن مرغ زنده عرضه شود.

وى ادامه داد: گرماى هوا  از دیگر دالیل کمبود مرغ در 
دو هفته اخیر اســت در شهرستان هایى مانند اردستان، 
نایین، کاشان و آران و بیدگل به دلیل گرماى هوا در تیر و 
مرداد در بحث هاى پرورش مرغ به گونه اى برنامه ریزى 
مى کنند که با مسن شدن مرغ ها قبل از رسیدن به گرما 
حذف شوند یا در گرماى زیاد جوجه هایى با سن کم داشته 
باشند. معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشاورزى استان 
اصفهان بیان کرد: اگر شهروندان از خرید مرغ باالتر از 
قیمت مصوب امتناع کنند، فروشنده نیز مجبور مى شود 
تا آن را با قیمت مصوب عرضه کند، چرا که در اســتان 
اصفهان توزیع گوشــت مرغ درجه B صورت مى گیرد 
و قیمت باالتر از  25 هزار و 950 تومــان آن براى آن 
قابل قبول نیست. ایراندوست خاطرنشان کرد: ادعاى 
بعضى فروشندگان که مرغ آزاد یا دولتى و یا رهتابى یاغیر 
رهتابى است، ادعایى کذب است  و تمامى گوشت مرغ 
که در استان اصفهان توزیع مى شود یارانه اى است و با 
قیمت مصوب تولید شده و نباید با بهانه و اسامى مختلف 

آن را گران تر به مشترى ارائه دهند.

تمامى گوشت مرغ توزیع شده در اصفهان
 یارانه اى است

رعایت دستورهاى بهداشتى در اصفهان کاهش یافته است
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سحر جعفرى جوزانى یکى از بازیگران مشهور سینما 
و تلویزیون کشورمان مدتى اســت که دچار یکى از 
اشتباهات فاجعه آمیز یکى از پزشکان شده و سالمتى 
خود را از دست داده اســت. او براى صحبت کردن 

مجبور است که فک خود را با دستانش نگه دارد.
سحر جعفرى جوزانى در توضیح این اتفاق با انتشار 

ویدیویى در اینستاگرام خود گفت:
دندانهاى عقل من نهفته بوده و سالها قبل دکتر خیلى 
خوبى به من پیشنهاد کرد که چون دندانهاى عقل من 
با اعصاب درگیر است نکشیدن آنها بهتر از کشیدن 
مى باشــد اما در این مدت هر چند وقــت یکبار درد 
داشتم. یکى از عزیزان، یک پزشک متخصص فک 

مطب و صورت به من معرفى کــرد. من و پدرم  به 
مراجعه کرده و یک عکس OPG خواســتند که من 
گفتم حتما یک عکس رنگى هم خواهند خواســت 
چرا که در عکس سیاه و سفید میزان درگیرى دندان 
با عصب زیاد واضح نیست. ایشان با نگاه به عکس با 
اعتماد به نفس کامل گفتند که من دچار اسپاسم شدید 
بوده و هیچ ارتباطى به دنــدان عقل ندارد و احتماال 
هنگام خواب دندان هاى خود را روى هم مى فشارید 
و باید همین االن بوتاکس داخل فک شما تزریق کنم

دکتر به داخل فک و در جاهایى که دندان عقل رشد 
مى کند شروع به تزریق بوتاکس کردند. پدرم به دکتر 
تاکید داشــت که من دخترم را بــراى یک مصاحبه 
طى روزهاى آینده مقابل دوربین خواهم برد و دکتر 
گفت که هیــچ تغییرى در صــورت و تکلم بیمار به 
وجود نخواهد آمد. من هم قبل از تزریق بوتاکس با 
دکتر دیگرى تماس گرفته و به دلیل ترس از تزریق 
بوتاکس با او مشورت کردم و ایشان گفتند که هیچ 

اشکالى ندارد اما باید دوز بوتاکس به اندازه بوده و در 
جاى مناسبى تزریق شود.

دکتر بعــد از تزریــق بوتاکس به دنــدان عقل، در 
قســمت هاى دیگر فک من و دندانهاى جلویى نیز 
بوتاکس تزریق کردندو ســپس بوتاکس را به فک 
پائین و استخوان آن زده و گفت که گردنتان نیز مدتى 
دیگر درد خواهد کرد و باید به گردن نیز تزریق کنم 
که من اجازه ندادم و گفتم همین مقدار کافیست و به 

منزل بازگشتیم.
روز اول چیزى مشخص نبود اما دو روز بعد صورتم کج 
شده و حالت افتادگى پیدا کرد به طورى که من وقتى 
دست خود را از زیر فک برمى دارم فک من مى افتد و 

به صورت فلج در مى آید.
با مطب دکتر تماس گرفته و با منشى ایشان صحبت 
کردم و اتفاق را توضیح دادم. منشى گفت که تشریف 
بیاورید تا سمت دیگر فک شما رو دوباره تزریق کنیم 

تا درست شود.
یعنى کــدام دیوانه اى طرف دیگــه فک خودش را 
مى دهد تا دوباره فلج کننــد. مادرم با تحقیق در این 
مورد فهمید افرادى کــه این اتفاق بــراى آنها رخ 
مى دهد چون این سمت صورت به یک سرى اعصاب 
صورت مربوط مى شود دچار بیمارى ولز شده اند. ولز 

بیمارى خطرناکى است.
من دو سال قبل هم توسط پزشکى، دچار دوبینى شدم. 
چشم من مشکل داشت و با مراجعه به پزشک دچار 
مشکل دو بینى شد. تا مدتها با عینک آفتابى به باالى 
پشت بام مى رفتم تا شما متوجه مشکل من نشوید 
چرا که چشم من باند پیچى شــده بود و من با یک 

چشم مى دیدم.

محمدحسین مهدویانـ  کارگردان «زخم کارى» 
ـ با انتقاد صریــح از رویه ســازمان زیرمجموعه 
صداوسیماـ  ساتراـ  درخصوص سانسورهاى اعمال 
شده بر این مجموعه، تاکید کرد که در صورت ادامه 

این روند، از انتشار این سریال معذور است.
داستان سریال "زخم کارى“ ساخته محمدحسین 
مهدویان، از یک رمان ایرانى و نمایشــنامه مکبث 
اقتباس شده اســت و جریان فســاد اقتصادى و 
اخالقــى حاکــم بر طبقــه "پولــداِر نوکیســه“ 

شمیران نشین را به خوبى به تصویر مى کشد.
مهدویان که با «زخم کارى» براى نخســتین بار 
ساخت سریال در شــبکه نمایش خانگى را تجربه 
مى کند، با انتشــار یادداشــتى انتقــادى درباره 
سانسورهاى اعمال شده بر این مجموعه از سوى 
ســازمان تنظیم مقررات صــوت و تصویر فراگیر 
(ســاترا)، خطاب به مخاطبانش چنین نوشت: «در 
هفته هاى گذشــته با رویکردى ســازنده و مبتنى 
بر تعامل به سانســورهاى عمومــا غیرمنطقى و 
غیرعرفى ســاز و کار سانســور صدا و سیما و زیر 
مجموعه  آن یعنى ســاترا تن دادم تــا اختاللى در 
روند پخش ســریال پیش نیاید ولى این بار سطح 
سخت گیرى ها به جایى رســیده که از حد طاقت و 
تحمل من خارج شده است. در قسمت ششم سریال 
زخم کارى به نقطه اى رسیده ام که مى بینم تن دادن 
به سانسورهاى غیرعقالنى، غیرحرفه اى و دور از 
واقع بینى اجتماعى به وضوح موجب تاثیرات مخرب 
بر داستان و تضییع حقوق ما به عنوان سازنده و شما 
به عنوان مخاطب شده است. پس اجازه بدهید در 
قســمت هاى پیش رو در صورت ادامه این رفتار، 

میان حق مسلم شما براى تماشاى سروقت قسمت 
جدید و احقاق حق  دیگرتان که تماشاى نسخه اى 
در شأن  شماســت، دومى را انتخاب کنم. شاید به 
زودى سیاهه  این سانسورها را براى داورى درست 
مردم و مدیران خردمند باقى مانده بر مسند منتشر 
کنم تــا خودتان قضاوت کنیــد و تصویرى واقعى 
از میزان رفتارهاى تنگ نظرانه و ســلیقه اى پیش 

روى تان داشته  باشید.»
در همین حال هانیه توســلى بازیگر سریال "زخم 
کارى“ هم  عکسى را از سکانس حذف شده انتهایى 
ششمین قسمت این ســریال در اینستاگرام خود 
پست کرد.این بازیگر در سریال "زخم کارى“ نقش 

به نام "منصوره" را دارد که سابقًا رابطه اى دخـترى 
عاشقانه با "مالک" داشته اســت که "جواد عزتى“ 
نقش آن را ایفا مى کند. عکســى که هانیه توسلى 
منتشــر کرده، مربوط به صحنه اى از اتاق "مالک" 
در هتلى در جزیره کیش است که صبح زود پس از 
استحمام، با "منصوره" در بالکن نشسته  و مشغول 

خوردن آب میوه است.
مالک و منصوره دور از چشم "سمیرا“ همسر فعلى 
مالک و "عشق قدیمى پدر منصوره" در کیش قرار 

مالقات گذاشته  اند.
ششمین قسمت از این ســریال جمعه 18 تیرماه 
1400 منتشر شد و با تماشــاى آن متوجه خواهید 
شد که بخشــى از این عکس که مربوط به حضور 
تنهاى "منصــوره" در بالکن اتاق "مالک" اســت 
در ســکانس آخر فیلم وجــود دارد، امــا پیش از 
پیوستن "مالک" به او سریال به پایان این قسمتش

 مى رسد.

کمپانى سینه آرت حق نمایش فیلم «قهرمان» اصغر فرهادى 
را در هلند و بلژیک پیش خرید کرد.

این شــرکت پرآوازه که در بروکســل و آمســتردام فعالیت 
مى کند، حق اکــران 17 فیلم حاضــر در هفتادوچهارمین 
جشــنواره فیلم کن را پیش خرید کرده است. که یکى از آنها 

فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادى است.
ایــن اولین همــکارى فرهــادى بــا کمپانى ســینه آرت 

نیســت و این شــرکت پیش تر حق نمایــش و توزیع آثار 
بین المللى ســینماى فرهادى از جمله فروشــنده، گذشته، 
همه مى داننــد و جدایى نــادر از ســیمین را تصاحب کرده

 بود.  
از دیگر مشــتریان خارجى فیلم قهرمان مى توان به آمازون 
استودیوز و ممنتو پیکچرز اشاره کرد که به ترتیب حق نمایش 
و پخش این فیلم فارسى زبان را در آمریکا و فرانسه برعهده 

دارند.
جدیدترین ســاخته فرهادى که به نمایندگى از ایران براى 
دریافت نخل طالى امسال با کارگردانانى از فرانسه، هلند، 
فنالند، ژاپن، آمریکا،چاد، تایلند، اســترالیا، روسیه، بلژیک، 
مجارســتان، ایتالیا و نروژ رقابت مى کند، اولین بار سه شنبه 
13 ژوئن (22 تیر) در ســالن گرند لومیر کاخ جشنواره کن به 

نمایش درخواهد آمد.

اواخر هفته گذشته دیوید رونى (David Rooney) منتقد ارشد 
نشــریه آمریکایى هالیوودریپورتر فیلم قهرمان را به عنوان 
یکى از موردانتظارترین و دیدنى ترین فیلم هاى جشنواره کن 

امسال معرفى کرد.
این فیلم اولین بار در بخش رقابتى هفتاد و چهارمین جشنواره 
کن نمایش داده مى شود و قرار اســت پاییز امسال در داخل 

کشور اکران شود.

على نصیریان با برترى دادن به استفاده از صداى خود 
بازیگران براى انتقال بهتر حس صحنه به تماشــاگر، 
در عین حال تاکیــد مرحوم على حاتمى بر اســتفاده 
از دوبلورها را یادآور شــد. این بازیگر در این زمینه از 
«ناصر طهماســب» به عنوان یکى از دوبلورهایى یاد 
کرد که به خوبى از عهده صداپیشگى نقش هایش در 
کارهایى چون «هزاردستان» و «کمال الملک» برآمده

 است.
به گزارش ایســنا، على نصیریان که در برنامه «پرانتز 
باز» رادیو نمایش حاضر شده بود، در پاسخ به پرسش 
نغمه دانش، یکى از کارشناســان برنامه درباره نقش 
پررنگ گویش ها و لهجه ها در ادبیات دهه 50 و 60 و به 
تبع آن کاربرد آن در فیلم ها و سریال ها و فرهنگى که 
وامدار آن بوده است و نقش مرحوم على حاتمى در این 

مســیر، خاطرنشان کرد: 
على حاتمى در کارهایش 
متکى بر دوبلور بود؛ البته 

آن زمان هنوز صدابردارى 
ســر صحنه راه نیفتاده بود و 

اگر قرار بود خود بازیگر هم حرف 
بزند، باید مى رفت به استودیوى صدا 

و دوباره جاى خــودش صحبت مى کرد؛ 
البته مرحوم حاتمى برخــالف داریوش مهرجویى و 

ناصر تقوایى معتقد بود که دوبلورها باید جاى بازیگران 
حرف بزنند.

نصیریان در این زمینه توضیح داد: تاکید بر استفاده از 
صداى خود بازیگر به این دلیل است که خود هنرپیشه 
حس کالم یادش اســت؛ البته ممکن است دوبلورها 

صداى شــیک ترى 
داشــته باشــند ولى حس 
بازیگر با صداى خود او قطعا بهتر منتقل مى شود. براى 
مثال چه کسى بهتر از خود من مى توانست در «هالو» یا 
«سربداران» حرف بزند؟ وگرنه همان اتفاقى مى افتاد 
که در «ناخدا خورشــید» رخ داد و من نتوانستم بروم و 
آقایى به جاى من صحبت کردند که چندان نپسندیدم. 

این بازیگر قدیمى در عین حال خاطرنشان کرد: البته 
دوبلورهاى کارآمد هم زیــاد داریم. مثل مرحوم پرویز 
بهرام یا ناصر طهماســب. آقاى طهماسب در سریال 
«هزاردســتان» و «کمال الملک» به جاى من حرف 
زدند و به خوبى از عهده این کار برآمدند. ناصر طهماسب 
آنقدر وســواس داشــت که به هنگام فیلمبردارى سر 
صحنه مى آمد و کار ما را تماشــا مى کرد و توانست به 

خوبى نقش من را بگوید.
بازیگر نقش ابوالفتح صحاف در سریال «هزاردستان» 
درباره این پروژه یادآور شد: به هر حال لهجه براى این 
شخصیت، آن را به مراتب گیراتر و جذاب تر مى کرد و از 
آنجا که على حاتمى دیالوگ ها را به شکل آذرى نوشته 
بود، سیروس طاهباز به شــهرك سینمایى آمد و با هم 
دیالوگ هاى ترکى را کار کردیم. من هم سعى کردم 

لهجه ها را درست ادا کنم. ُحسن این کار در آن بود که 
هنگام دوبله، طهماســب از صداى من ایده گرفت و 

توانست هنرمندانه این صدا را ایجاد و اجرا کند.
نصیریان در پاسخ به پرســش مجید واشقانى، مجرى 
«پرانتــز باز» مبنى بــر اینکه از بین نقــش هایى که 
تاکنون ایفا کرده است، کدامیک به لحاظ به کارگیرى 
گویش و لهجه دشوارتر بوده است؟، از فیلم سینمایى 
«شیرســنگى» به کارگردانى مسعود جعفرى جوزانى 

نام برد.
این بازیگــر قدیمى به صحبــت هایــش ادامه داد: 
شیرسنگى لحن و لهجه بسیار سختى داشت؛ چراکه در 
فضاى ایالتى مى گذشت و درباره قوم لر و بختیارى بود. 
براى همین خیلى تمرین کردیم و آقاى جعفرى جوزانى 

کمک کردند و در نهایت لهجه کار درآمد.

صداى بازیگر یا صداى دوبلور؛ کدام 
ارجح است؟ عــذرا وکیلــى، گوینــده و تهیــه کننده 

پیشکسوت رادیو سال هاست که در عرصه 
هنر با صداى زیبایش برنامه رادیویى «سالم 
کوچولــو» را گویندگى مى کنــد. حاال او از 
تعطیلى این برنامه 50 ســاله خبر مى دهد و 
مى گوید: کرونا این برنامــه را تعطیل کرده 
است و معلوم هم نیســت که چه زمان از سر 

گرفته شود.
عذرا وکیلى درباره شرایط فعلى ساخت این 
برنامه گفــت: بعد از ماجــراى کرونا، برنامه 
«ســالم کوچولو» را تعطیل کردیم و فعال 

قصد نداریم ادامه دهیم.
این گوینده در پاســخ به این ســوال که آیا 
بچه هاى امروز هم رادیــو گوش مى دهند؟ 
گفت: بلــه؛ اگر برنامه اى ویژه و باب پســند 
بچه ها پخش شود، رادیو گوش مى کنند. باید 
فکر کرد که چگونه و چطــور مى توان براى 
بچه ها برنامه ســازى کرد. اگر حساب شده 
و جذاب باشــد، مى توانیم بچه ها را به سمت 

رادیو جذب کنیم.
او در عین حال با اشاره به تمایل کودکان به 
رسانه هاى جدیدتر عنوان کرد: االن بچه ها 
به سمت رسانه هاى جدید گرایش پیدا کرده 
و به سمت شان کشیده مى شوند. البته گروه 
سنى که به سمت رســانه هاى جدید مى رود 
اگر خردسال باشند باید با حمایت پدر و مادر 

از محتواى رسانه هاى جدید استفاده کنند.
این گوینده در همین راستا یک برنامه خوانش 
کتاب را براى کودکان در پایگاه ایرانصدا اجرا 
مى کند که درباره این برنامه توضیح داد: یک 
برنامه کتاب خوانى براى ایرانصدا دارم که در 
آن کتابى درباره کــودك و مربوط به گروه 

ســنى الف و ب خوانش مى شود و یک 
جلدش را قرار است من اجرا کنم.  

یک مشترى خارجى دیگر براى «قهرمان» 

کرونا یک برنامه
 50 ساله را تعطیل کرد

سپند امیرسلیمانى که به دلیل عوارض ناشى 
از ویروس کرونا در بیمارستان بسترى و تحت 
عمل جراحى قرار گرفته بود، از بهبود وضعیت 

خود خبر داد.
این بازیگر با انتشــار ویدئویى و اعالم خبر مرخص 
شدنش از بیمارستان، گفت: خواســتم اول از همه فیلم 
بگذارم و از ته قلبم از همه تشــکر کنم بابــت پیام هاى محبت 
آمیزتان. وجود امروزم را مدیون شما هستم. دست تک تک کسانى که حالم را پرسیدند، مى بوسم؛ مادر، 

پدرها و حتى پدربزرگ ها و مادربزرگ ها.
این بازیگر درباره وضعیت خود و شرایطى که دچار ویروس کرونا شد، گفت: مختصر بگویم من یک ماه قبل 
کوویدـ  19 گرفتم. یک هفته اول دل درد شدیدى بود و شبانه بیمارستان رفتم که گفتند یا تاثیر خود ویروس 
بوده یا داروهایى که مصرف کرده بودم، روده من سوراخ شده بود و آلوده. همان شب اورژانسى عمل شدم. 
سه  چهار روز بعد چون آلودگى زیاد بود شکم را باز کردند و شب خطرناکى بود. حتى دکترها مثل فیلم ها به 

خانواده ام گفته بودند اگر امشب بدنش دوام بیاورد مى توان به بهبودى اش امیدوار بود. 
امیرســلیمانى در پایان گفت: دو سه ماهى تا خوب شــوم کار مى برد. فقط خواســتم از همه تشکر کنم. 
مى دانم عادت ندارید من را بى انرژى ببینید. ولى نمى توانستم از شما تشکر نکنم. واقعا دست تک تکتان را 
مى بوسم و دمتان گرم. من تمام زندگى ام صادقانه براى شما کار کردم از این به بعد هم از جانم براى شما 

مایه مى گذارم. به زودى با همان انرژى مى آیم.

بعد از انتشار خبر بازى باران کوثرى در نقش 
فروغ فرخزاد که به جنجال بى ســابقه ایى در 
رسانه ها منجر شد حاال دومین بازیگر این فیلم 

مشخص شد.
ستاره پسیانى بازیگرى است که در کنار باران کوثرى 
در ایــن فیلم ایفاى نقــش خواهد کرد. فیلم ســینمایى 
«رگ هاى آبى فروغ» در دو زمان گذشــته و حال روایت مى شود و 

ستاره پسیانى نقش فیلمسازى است که در زمان حال در حال تحقیق روى زندگى فروغ است.
همچنین باران کوثرى در نقش فروغ فرخزاد در فالش بک هاى فیلم به ایفاى نقش مى پردازد و سازندگان 

سعى کرده اند چهره ایى شبیه به این شاعر سرشناس معاصر از او بسازند.
این فیلم به کارگردانى جهانگیر کوثرى مدتى است کلید خورده و تولیدش همچنان ادامه دارد.  

صحبت هاى 
سپند  امیرسلیمانى 
پس از نجات از کرونا

ستاره پسیانى 
هم به باران کوثرى 

ملحق شد

على نصیریان:
 دوبله نقشم در 

«ناخداخورشید» 
را نپسندیدم

ماجراى عجیب 
معلولیت َفکِّ 

سحر جعفرى جوزانى!
پایان نیمه کاره 

«زخم کارى»؟!

زخم کارى ِسانسور، صداى مهدویان را درآورد
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پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ذوب آهن در دو سال اخیر 
حدود سى چهل امتیاز بابت داورى از دست داده و باید فکرى به 

حال این قضیه کرد.
مهدى رجــب زاده در رابطه با ادامه مســیر ذوب آهن در لیگ و 

شانس بقاى این تیم گفت: کلید بقا در لیگ بازى مقابل آلومینیوم 
بود که متاسفانه از دست رفت و اگر به برد مى رسیدیم کار راحت تر 
بود. در بازى برابر تراکتور همه گفتنــد که داور با پنالتى که براى 
حریف گرفت نتیجه را تغییر داد. اگر ذوب آهن در 3 بازى مقابل 
نفت مسجدسلیمان، نساجى و مس رفســنجان 7 امتیاز بگیرد 

شانس باالیى براى ماندن خواهد داشت.
رجب زاده درباره لزوم اســتفاده از VAR در لیگ برتر عنوان کرد: 
داورى در فوتبال ما به معضل بزرگى تبدیل شده است و در این سه 
چهار سال به باالترین سطح رسیده است. قبًال داوران خوبى چون 
اصفهانیان، مرادى، فروغى و رحیمى مقدم در لیگ سوت مى زدند، 
اما نسل جدید به اعتماد به نفس و اعتبار الزم نرسیده است. اکنون 

تمام تیم ها مدعى هستند داورى به ضرر ماست، قبال مربیان زیاد 
اعتراض نمى کردند، اما حاال هر هفته 10 اشتباه فاحش و تاثیر گذار 

مى بینیم و همه معترضند.
وى افزود: یحیى گل محمدى که مربى آرامى اســت و خیلى کم 
اعتراض مى کرد هم مقابل گل گهر دست به اعتراض زد، چون 
همه ناراحت و عصبى هســتند. ذوب آهن در دو سال اخیر حدود 
سى چهل امتیاز بابت داورى از دســت داده و باید فکرى به حال 
این قضیه کرد. همه جاى دنیا VAR در حال ورود است، اما اینجا 
همه دنبال شانه خالى کردن هستند و بهانه مى آورند. فدراسیون 
باید پیشقدم شود و مدیر عامل ذوب هم گفته مشکلى براى تامین 

هزینه هاى VAR نداریم.

شرط باقى ماندن ذوب آهن در لیگ برتر به روایت پیشکسوت این تیم

رجب زاده: 7 امتیاز باید بگیریم

لیگ برتر به روزهاى آخرش نزدیک مى شود و تیم ها 
براى قهرمانى، کسب سهیمه و فرار از سقوط با یکدیگر 
رقابت مى کنند. در باالى جدول پرسپولیس و سپاهان 

شــانس قهرمانى دارند و همچنین اســتقالل، گل 
گهر، آلومینیوم و حتى فوالد براى کسب سهمیه 
آســیایى تالش مى کنند. در پایین جدول هم 
تیم هاى ماشین سازى، ذوب آهن و نساجى در 
محدوده خطر قــرار دارند و هر یک مى خواهند 

هرطورى شده در لیگ برتر بمانند.
فرشید طالبى بازیکن اسبق ذوب 

آهن، سپاهان و تراکتور در پاسخ 
به این سئوال که چطور سپاهان 
که دو فصل پیــش در جدول 
رده بندى چهاردهم شده بود 
حاال به کورس برگشــته؟ 

مى گوید:
سپاهان، امسال  فوق العاده 
کار کرده است، ورود محمد 
رضا ساکت که به نظرم از 

موفق ترین مدیران باشــگاهى ایران اســت و حضور 
محرم، خون تازه اى به رگ هاى سپاهان تزریق کرده 
اســت. انصافا محرم که براى اولین ســال مربیگرى 
حرفه اى را تجربه مى کند، کنار ســاکت که 
شک نکنید تکیه گاه محکمى براى او است، 
شرایط فوق العاده اى براى سپاهان رقم زده 
اند. این نشــان مى دهد سپاهان مى تواند 
قطعا روزهاى خوب خــودش را تکرار کند. 
چیزى که چندین و چند سال آن هم به 
دلیل سوء مدیریت رقم خورده 
بود. در واقع تعداد مدیران و 
مربیان به باشگاه ها ضربه 
مى زند و سپاهان هم با 
همه ساختار قوى اش، 
از این مســاله مستثنا 
نبــود، اما دوبــاره به 
شرایط خوب برگشته 
و سپاهان امسال فوق 
العاده بــود و قطعا مى 

تواند در سیر صعودى خودش 
قرار بگیرد. با این وضعیت از این به بعد همه 

سپاهان همیشگى را مى بینند و فکر نمى کنم 
دیگر این تیم از مسیرش خارج شود.

وى درباره شرایط دیگر تیم اصفهانى یعنى 
ذوب آهن هم مى گوید: مــن روزى از 
ذوب آهن بیرون آمدم، همه مى گفتند 
فرشید طالبى چون بعداز  هشت نه سال 
مى خواهد برود ســپاهان این طور داد 
مى زند، اما من گفتم شــما ذوب را نابود 

مى کنید. حاال که بوى ســقوط ذوب آهن 
به لیگ یک به مشام رسیده، همه به حرف من 

رسیدند. سوء مدیریت بیچاره مى کند. هواداران نباید 
بازیچه مدیریت شوند. مدیران حرف هایى را مى زنند که 

به نفع خودشان است. ذوب آهن برایش این اتفاق افتاد، 
همان طور که یک روزى براى سپاهان پیش آمد، یک روز 
خوب ندید، ولى  دوباره به دهه قبل خودش برگشته است. 
به نظرم حاال سپاهان به معناى واقعى جزو سه تیم برتر 

تاکتیکى، دیسیپلین و انضباطى شده است.

 تعدادى از هواداران تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مقابل 
فدراسیون فوتبال تجمع کردند.

جمعى از هــواداران تیم فوتبال ذوب آهن جمعه شــب از 
اصفهان راهى تهران شــدند و روز شــنبه با تجمع مقابل 
فدراسیون فوتبال نسبت به مسائل و اشتباهات داورى که به 

ضرر این تیم شده اعتراض کردند.
تجمع کنندگان ذوب آهنــى که بدون اطالع باشــگاه و 

به صورت خودجوش تصمیم به این کار گرفتند، نســبت 
به از دســت رفتن 16 امتیاز و همچنیــن چینش داوران 
در مســابقات لیگ برتر به رئیس فدراســیون و همچنین 
سرپرســت کمیته داوران اعتراض کردند. آنها همچنین 
از رئیس کمیته اخالق خواســتند که نظــارت دقیق ترى 
روى مســابقات هفته هــاى پایانــى لیگ برتر داشــته 

باشد.

تجمع اعتراضى هواداران ذوب آهن مقابل فدراسیون

مدیر تیم فوتبال سپاهان به مصاحبه افشین پیروانى سرپرست پرسپولیس واکنش تندى 
نشان داد.

افشین پیروانى سرپرســت باشگاه پرســپولیس در مصاحبه اى سپاهانى ها را 
خطاب قرار داد و از آنها خواست تا با توجه به اتفاقات رخ داده در دیدار پیکان و 

سپاهان، دیگر در مورد مسائل داورى اظهار نظرى انجام ندهند. 
حاال رضا فتاحى، سرپرست باشگاه ســپاهان در گفتگویى در واکنش به 
این موضع گیرى پرسپولیسى ها اینطور حرف هایش را آغاز کرد و گفت: 
«تمرکز باشگاه بزرگ سپاهان به طور کامل روى هفته هاى پایانى است 
و هرگز اسیر جوسازى رسانه اى پیروان رفتارهاى مسموم نمى شویم. بعد از 
شکست خوردن پروژه فرافکنى و سفسطه در کنار زمین فوتبال، حاال میدان 

بازى به فضاى رسانه اى و فضاى مجازى تغییر فاز داده است.»
سرپرست سپاهان ســپس با کنایه زدن به افشــین پیروانى در ماجراى حواشى دیدار 
مستقیم دو تیم در نقش جهان و مصاحبه هاى تلویزیونى این چهره ادامه داد:« برخى براى آنکه 
تعارض و ستیزهاى درون باشگاهى خود را به دنیاى خارج نسبت دهند، دســت به دامن مصاحبه و استفاده از استعاره و تشبیه هاى 
غیر اخالقى شده اند؛ در صورتى که کسى در ردیف پیروان این رفتارهاى آمیخته به دروغ و بى صداقتى قرار نمى گیرد. امیدواریم این 
اتهام زدن ها وقتى در ترازوى ارزیابى هاى عادالنه قرار گرفت، افراد را مجبور به تغییر فتحه و ضمه ها نکند، چرا که افکار عمومى و 
رسانه هاى منصف تراز بسیار خوبى براى تشخیص نیت افراد هستند. جالب اینکه حافظه فوتبالدوستان هنوز ادبیات دور از صداقت 

برخى چهره ها را فراموش نکرده، ولى در عملیات روانى جدید آنها هجمه به داوران را در دستور کار قرار داده اند.»
رضا فتاحى با اشاره به اینکه مشى سپاهان در این فصل دورى از صحبت در مورد داورى بوده و تاکید بر این نکته که این موضوع نباید 
سبب سو استفاده سایر تیم ها شود، اضافه کرد:« البته که مشى حرکتى باشگاه بزرگ سپاهان از ابتداى فصل احترام به جامعه داورى 
بوده است، ولى این نباید دستاویزى براى سایر تیم ها باشد که در هفته هاى پایانى از ابزار فرافکنى براى تحت فشار قرار دادن داوران 
و تهییج منفى افکار عمومى استفاده کنند. این در حالى است که در طول فصل بیستم نیز سپاهان از اشتباهات غیر عمد داوران متضرر 

شده و چندین امتیاز حساس و حیاتى را از دست داده است. 

برخى خبرها حاکى از آن است که شهاب الدین عزیزى خادم تصمیم  نهایى را براى انتخاب 
داور دربى گرفته و علیرضا فغانى را به عنوان داور دربى جام حذفى انتخاب کرده است.

فغانى که براى قضاوت رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق در تایلند 
به سر مى برد، قرار است دوشنبه هفته آینده وارد تهران شود تا بتواند روز پنج 

شنبه دربى استقالل – پرسپولیس را در جام حذفى سوت بزند.
این در حالى است که گفته مى شــد موعود بنیادى فر و برادران حیدرى 
گزینه هاى کمیته و دپارتمان داوران فدراســیون فوتبال براى دربى پنج 

شنبه هفته آینده هستند.
ظاهرا فدراســیون فوتبال هزینه هاى بلیت پرواز او از تایلند به تهران و از 
تهران به استرالیا را متقبل شده است و فغانى به تهران مى آید تا دربى حساس 
جام حذفى را سوت بزند. البته عزیزى خادم رئیس فدراسیون در صحبت هایش 
اشاره کرده که از فغانى در بازى هاى هفته هاى پایانى لیگ برتر و جام حذفى استفاده 
مى شود و این بدان معناست که فغانى تا پایان لیگ و جام حذفى در ایران خواهد بود و بازى 
هاى نیمه نهایى و فینال جام حذفى و بازى هاى حساس و سرنوشت ساز لیگ برتر براى قهرمانى و سهمیه و سقوط 

نکردن تیم ها را سوت خواهد زد.
البته استقاللى ها زیاد نمى توانند از انتخاب فغانى خوشحال باشند چرا که او با فرهاد مجیدى در دورانى که مجیدى بازیکن استقالل 
بود، همیشه چالش داشتند و محال بود فغانى به مجیدى اخطار ندهد. در هر حال از آن روزها خیلى گذشته است اما حضور فغانى در 

تهران نشان مى دهد که رئیس فدراسیون فوتبال هم زیاد به عملکرد داوران فعلى لیگ برتر اعتقادى ندارد. 
این اتفاق مطمئنا به مذاق داوران ایرانى حاضر در لیگ برتر خوش نخواهد آمد چرا که فغانى دو سال است در لیگ برتر ایران سوت 

نزده و مطمئنًا داوران به این روند اعتراض خواهند کرد.

پرونده سرمربى پیشین استقالل در آستانه وارد شدن به مرحله خطرناك است و در صورتى 
که مسئوالن این باشگاه نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، محرومیت و کسر امتیاز 

شاگردان مجیدى را تهدید خواهد کرد.
آندره آ استراماچونى سرمربى سابق و ایتالیایى آبى پوشان که از ابتداى فصل 
نوزدهم هدایت این تیم را بر عهده داشــت و قبل از پایان نیم فصل همان 
فصل به دلیل عدم وصول مطالباتش تهران را ترك کرد، اخیراً به صورت 
رســمى به تیم الغرافه پیوسته تا سرنوشــت خود را در لیگ ستارگان قطر 

دنبال کند.
اســتراماچونى برنده یک پرونده جنجالى از استقالل شد و توانست به ازاى 
کمتر از نیم فصل حضور در این تیم، به اندازه دو فصل آبى ها را بدهکار کند و 

راى خود را هم از کمیته انضباطى فیفا دریافت نماید.
هرچند استقاللى ها این راى را در دادگاه عالى ورزش هم به چالش کشیدند، اما بدیهى 
است احتمال شکسته شدن این راى در CAS بســیار پایین است و در آینده نه چندان دور 

براى باشگاه استقالل در این خصوص ضرب االجل تعیین مى شود.
مطالبات استراماچونى و دستیارانش از استقالل بدون محاسبه سود روزشمار ساالنه 5 درصد، معادل یک میلیون و 400 هزار یورو است 

که ممکن است این مطالبات تا 1/5 میلیون یورو نیز افزایش یابد.
این مبلغ، هزینه دو فصل قرارداد استراماچونى با استقالل بود و آبى ها در حالى باید این مبلغ را به وى پرداخت کنند که تنها 13 هفته 
از او استفاده کردند. یک حساب حدودى نشان مى دهد که در صورت صادر شدن راى نهایى با قیمت یورو فعلى استقالل باید حدود 45 

میلیارد تومان به این مرد ایتالیاى پرداخت کند.
از افراد نزدیک به استراماچونى در ایتالیا کسب اطالع کرده که سرمربى سابق آبى پوشان قصد ندارد به هیچ وجه بر سر مبلغ و نحوه 
دریافت مطالباتش از باشگاه استقالل کوتاه بیاید و مترصد آن است که در فرصتى که پس از تایید این راى در CAS از طریق فیفا به 

عنوان ضرب االجل اعالم مى شود، تمام مطالبات خود را همراه با سود روزشمار آن دریافت کند.
بدیهى است در صورتى که باشگاه اســتقالل نتواند این مطالبات را در موعد مقرر پرداخت نماید اولین اقدام فیفا بستن پنجره نقل و 

انتقاالت و دومین اقدام نیز کسر امتیاز خواهد بود.

مهدى طارمى در پرسپولیس ستاره شد و حاال تبدیل به یکى از ستاره هاى 
فوتبال اروپا و تیم پورتو شده است. او البته روزهاى سختى در جمع قرمزها 
داشت. حمید درخشان سرمربى سابق قرمزها از این سختى ها مى گوید 

و توضیح مى دهد: 
 «در یکى از تمرینات پرسپولیس مهدى از حال رفت. پزشک تیم را فرستادم 
باالى سرش تا ببینم چه اتفاقى افتاده. مهدى به او گفت سه روز است غذا 
نخورده است. در آن زمان تیم مشــکل مالى داشت. مهدى هم از شهرستان 
آمده بود و پول نداشت. مدیرعامل در زندان بود. آن زمان مشکالت زیادى داشتیم 

ولى در رسانه ها مطرح نمى کردیم.»

واکنش تند سرپرست سپاهان به صحبت هاى پیروانى

فغانى، داور 99 درصدى دربى 

استراماچونى صلح نمى کند 

روایتى شنیده نشده از روزهاى 
عجیب طارمى در پرسپولیس

سوء مدیریت، فوتبال ایران را بیچاره کرده است

امیر عابدزاده در لیگ اسپانیا

فرشید طالبى از حال و روز متفاوت سپاهان و ذوب آهن در لیگ مى گوید

نىدارند و همچنین اســتقالل، گل 
وحتى فوالد براى کسب سهمیه 
ش مى کنند. در پایین جدول هم
ن سازى، ذوب آهن و نساجى در
ــرار دارند و هر یک مى خواهند

رلیگ برتر بمانند.
زیکن اسبق ذوب 

در پاسخ تراکتور
هچطور سپاهان 
ـشدر جدول 
شده بود  دهم
 برگشــته؟ 

 فوق العاده 
ورود محمد 
نظرم از   به

حرفه اى را تجربه مى کند، کنار
شک نکنید تکیه گاه محکمى
شرایط فوق العاده اى براى سپ
اند. این نشــان مى دهد سپا
قطعا روزهاى خوب خــودش
چیزى که چندین و چند س
دلیل سوء مدیریت
واقع تع بود. در
مربیان به باش
مى زند و س
همه ساخت
از این مس
نبــود، ام
شرایط خ
و سپاهان
العاده بــ

گلر ایرانى شاغل در لیگ پرتغال خبر از حضورش در 
یک تیم اسپانیایى داد.

روز پنج شنبه باشــگاه پونفرادینا که در اللیگاى 2  
حضور دارد و فصل گذشته در رتبه هفتم قرار گرفته 
است، خبر توافق خود با دروازه بان ایرانى سابق تیم 

فوتبال ماریتیمو را منتشر کرد.
عابدزاده که فصل گذشته عنوان بهترین دروازه بان 
فصل پرتغال را به دســت آورده بود، سالهاست که 
درباره رؤیایش براى حضور در فوتبال اسپانیا مى گوید 
و به همین دلیل و باوجود پیشنهاداتى که از یکى دو 
تیم در یونان و پرتغال (پاناتینایکوس، بواویشتا و...) 

داشته است، در نهایت این تیم مربوط به لیگ سگوندا 
را براى ادامه فوتبالش انتخاب کرد.

عابدزاده در هفته  هاى گذشته براى حضور در اللیگا و 
تیم هاى مثل مایورکا و کادیز نیز امکان سنجى کرده 
اما مسئله پاســپورت ایرانى مانع بزرگى در انتقال او 
بود و حاال این تیم اسپانیایى پونفرادینا با او به توافق 
رسیده تا این دروازه بان ایرانى به رؤیایش ادامه دهد.

باشــگاه پونفرادینا با این تصور از یک خرید بزرگ 
تابستانى رونمایى کرد؛ گلر تیم ملى ایران و بهترین 

دروازه بان فصل پیش لیگ پرتغال.
هدف بزرگ عابدزاده همواره حضور در لیگ فوتبال 

اسپانیا و بازى در سطح اول اللیگا بوده و 
تصور مى کند با ترك پرتغال و عقد قرارداد 
با پونفرادینا به این هدف نزدیک تر خواهد 

شد.
پونفرادینــا فصــل گذشــته را در رتبــه 
هشــتم لیگ 22 تیمى اســپانیا ســپرى 
کــرد. ایــن تیــم در روزهاى اخیــر چند 
بازیکــن جدید به خدمــت گرفته که یکى 

از آنها لوچو گارســیا دروازه بــان کلمبیایى 
اســت که احتماال رقیب عابــدزاده خواهد

 بود.

دش 
ز این به بعد همه 

نند و فکر نمى کنم 
ارج شود.

 اصفهانى یعنى 
مــن روزى از 
مه مى گفتند 
هشت نه سال 
 این طور داد 
ما ذوب را نابود 

ـقوط ذوب آهن 
ه، همه به حرف من 

ره مى کند. هواداران نباید 
ران حرف هایى را مى زنند که

ب آهن برایش این اتفاق افتاد، 
اى سپاهان پیش آمد، یک روز 
هه قبل خودش برگشته است. 
عناى واقعى جزو سه تیم برتر 

اطىشده است.

ل اللیگا بوده و 
ل و عقد قرارداد 
دیک تر خواهد 

ـته را در رتبــه 
ــپانیا ســپرى
چند هاى اخیــر
ت گرفته که یکى

ه بــان کلمبیایى 
عابــدزاده خواهد
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یک متخصص بیمارى هاى عفونى و گرمسیرى گفت: 
سویه دلتا جمعیت هاى زیادى را تهدید مى کند و افرادى 
که قبال کرونا گرفتند مى توانند با این سویه دلتا به بیمارى 
شدیدترى مبتال شــوند و حتى آنها را به بسترى، حتى 
بخش مراقبت هاى ویژه پیش ببــرد و حتى افرادى که 
قبال کرونا گرفتند و شاید بسترى ســاده داشته و خوب 
شدند، درگیرى شان با دلتا آنقدر شدید باشد که حیات آنها 

را با خطر مواجه کند.
دکتر ایمان قاســم زاده  اظهار کرد: دلتا ســویه هندى 
ویروس کروناســت و در زمان گسترش جهانى، سالح 
ویروس ها در مقابل سیستم ایمنى بدن افراد و داروهایى 

که براى درمان به کار مى رود، تغییرات ژنتیکى است.
وى افزود: ویروس دائم خود را تغییــر مى دهد تا بتواند 
بقاى خود را حفــظ کند و در نتیجه براى بقا و رســیدن 
به ایــن مســئله تغییرات ژنتیکــى مى دهــد و در هر 
لحظه در هر گوشــه از دنیا ممکن است این موتاسیون

 پیش بیاید.
وى تصریح کرد: ایمنى برخى واکسن ها سرخک مادام 
العمر است اما ایمنى آنفلوانزا تقریبا سالیانه است تا سویه 
جدید وارد شــود. لذا ایمنى ابتال بــه کووید19 ماندگار 
نیست و ممکن است افراد ســه تا چهار ماه دیگر مجددا 

مبتال شوند.

عضو انجمن علمى آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت 
ایران با تاکید بر اینکه سرایت پذیرى دلتا ویروس کرونا 
حداقل 15 برابر گونه هاى انگلیســى و آفریقایى است، 
گفت: براى ممانعت از گسترش پیک پنجم و عدم ورود 
به پیک هاى بعدى، راهــى جز تعطیلى و قرنطینه کامل 

کشور به مدت سه هفته نیست.
محمدرضا محبوب فر گفت: در صورت نبود چاره اندیشى 
درست و عزم جدى در قبال مقابله با کرونا، دیرى نخواهد 
پایید که پیک ششم با شدت و حدت بیشتر دامان همگان 

را بگیرد و خانواده هاى بسیارى را داغدار کند.
محبوب فر اظهار داشت: با توجه به گونه وحشى کروناى 

دلتاى هندى و این موضوع که سرایت پذیرى آن حداقل 
15 برابر گونه هاى انگلیسى و آفریقایى است، براى مانع 
زدایى از گسترش پیک پنجم و عدم ورود به پیک هاى 
بعدى، راهى جز تعطیلى و قرنطینه کشــور به مدت سه 
هفته نیست در غیر اینصورت شــاهد پیامدها و عواقب 

غیرقابل جبرانى خواهیم بود.
وى  تصریح کرد: انتشار اطالعات ضد و نقیض در مورد 
کرونا، واکسیناسیون آن و وضعیت اقتصادى و معیشتى 
حاکم بر جامعه  باعث شده ویروس کرونا به اولویت چندم 
مردم قرار گیرد حتى در بسیارى از مصاحبه ها شاهدیم 

که بیمارى کرونا اولویت دهم مردم شده است.

افرادى که قبالً کرونا گرفته اند 
مصون نیستند

شدت سرایت کرونا «دلتا»
 15 برابر بیشتر است

زمان واکسیناسیون خبرنگاران 
   میزان | علیرضا زالى رئیس سـتاد مقابلـه با کرونا 
استان تهران گفت: ستاد ملى مقابله با کرونا خبرنگاران 
را جزو مشـاغل گـروه 3 برده اسـت و بر همین اسـاس 
بعید مى دانـم زودتر از مـرداد براى خبرنگاران واکسـن 
تزریق شـود. ولى آمادگى داریم اگر سـهمیه واکسـنى 
براى خبرنگاران در نظر گرفته شـود، به سـرعت تزریق 

را انجام دهیم.

محدودیت ترحیمى
   مهر | کمیته اطالع رسـانى سـتاد مقابلـه با کرونا 
شهرستان گناوه در اطالعیه اى به منظور پیش گیرى از 
تجمع افراد و شیوع کرونا در مراسم ترحیم و تشییع اموات، 
درج هر گونه تاریخ و ساعت مراسم در این آگهى ها را در 
شهرستان ممنوع اعالم کرد. در این اطالعیه آمده است: 
چنانچه در اعالمیه اى تاریخ و سـاعت مراسم درج شود 

برخورد قانونى با متخلفان صورت مى گیرد.

فقط آب ها آبى مى ماند
   ایرنا | اوج گیرى کرونا در خیز پنجم خود از مرزهاى 
جنوبى، شرقى و جنوب شـرقى نیز گذر کرده و با روایت 
اپلیکیشن ماسک 15 مرکز استان کشور را به قرق خود در 
آورده است. حاال در نقشه ایران رنگ آبى فقط در دریاى 
خلیج فارس  و خزر قابل مشـاهده اسـت و دیگر نواحى 

خشکى کشور در احاطه رنگ بندى کرونا است.

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 حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى 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 اقدامات 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 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027000204 مورخ 1400/1/17 مرتضى خالقى کیا 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 36 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291184279 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10205 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/46 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 
1153333 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/101

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 حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى 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 اقدامات 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 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027002324 مورخ 1400/02/25 على امامى فرزند 
عباسعلى بشماره شناســنامه 1215 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1287865194 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/71 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 
1153304 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/103

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

برابــر راى شــماره 140060302026001098 مورخ 1400/01/25 هیــات چهار آقاى 
محمدعلى ارشدى پور به شناسنامه شــماره 850 کدملى 1286267072 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,80 مترمربع پالك شماره 32 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى شیخ على نقى نجفى 
زاده . 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/20 - م الف: 1153438 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/105 

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 140060302026002444 مورخ 1400/02/27 هیات ســه آقاى 
حمیدرضا آخوند تهران به شناسنامه شماره 1316 کدملى 1288995865 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 367,97 مترمربع پالك 
شــماره 72 فرعى از 14039 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 

1153504 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/107

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 140060302026001262 مورخ 1400/01/29 هیات دو آقاى محمد 
سهرابى به شناسنامه و کد ملى 4610362694 صادره شهرکرد فرزند عبداهللا بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144,90 مترمربع از پالك 15189 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 ســند 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153668 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/109

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 139960302026024867 مورخ 1399/12/14 هیات یک آقاى 
مجتبى اشرافى به شناسنامه شــماره 1381 کدملى 1287998143 صادره اصفهان 
فرزند حجى حسین بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74,68 مترمربع 
از پالك شــماره 268 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153567 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/111

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 
رســمى 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 نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بــر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبــت 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 140060302027003614 مورخ 1400/03/17 محمدرضا جاللى 
زفره ئى فرزند على اکبر بشــماره شناســنامه 1815 صادره از کوهپایه بشــماره ملى 
5659018459 در ششدانگ یک قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 11 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 28087 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153687 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/113

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 139960302026022474 مورخ 1399/10/24 هیات یک 
آقاى مهدى عادلى دستجردى به شناسنامه شماره 1460 کدملى 1286958415 
صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 109,30 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعى از 15187 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد 
و راى شماره 139960302026022475 مورخ 1399/10/24 هیات یک آقاى 
مجتبى عادلى دســتجردى به شناسنامه شــماره 465 کدملى 6609865914 
صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 109,30 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعى از 15187 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 
مالک رســمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشخاص نســبت 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: 1400/04/05 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 1154140 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/118
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 140060302026002408 مورخ 1400/02/26 هیات سه آقاى سید 
محسن طباطبائى قهساره به شناسنامه شماره 9 کدملى 1189865343 صادره اردستان 
فرزند سید رضا نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 167,86 مترمربع از 
پالك شــماره 116 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه  نامه عادى از مالکیت مالک رسمى 
عبدالرسول موذنى. 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153757 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/120

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 140060302026001228 مورخ 1400/01/28 هیات چهار آقاى 
منوچهر میرزائى به شناسنامه شــماره 92697 کدملى 1281922481 صادره اصفهان 
فرزند فتحعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 289,02 مترمربع پالك 
شــماره 42 فرعى از 15177 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 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: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 

1153789 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/122

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 حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى 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 اقدامات 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 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 139960302027016634 مــورخ 1399/10/01 ســمیه عابدى 
خوراسگانى فرزند حسین بشــماره شناســنامه 1471 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291624325 در دو دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
9429 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 140 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى.
2ـ راى شــماره 139960302027016635 مورخ 1399/10/01 احمد چیت  ســاز 
خوراسگانى فرزند رسول بشماره شناســنامه 16368 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283865221 در چهار دانــگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 9429 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 140 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/20 - م الف: 1154528 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/124

روى موج کووید-19

گزارش ها حاکى اســت، اســترالیا مانع از ورود 
واکســن چینى کرونا به پاپوآ گینه نو شده است؛ 
موضوعى که با واکنش سخنگوى وزارت خارجه 

چین مواجه شد.
پاپوآ گینه نو کشورى مشترك المنافع است که در 
اقیانوس آرام، قاره اقیانوســیه و گینه نو قرار دارد. 
پایتخت آن پورت مورزبى اســت و از سال 1906 

تحت سلطه استرالیا اداره مى شد. این کشور 463 
هزار کیلومتر مربعى در سال 1975 رسما استقالل 

خود را از استرالیا به دست آورد.
پاپوآ گینه نو همچنین کشــورى فقیــر و کامًال 
روســتایى اســت و تنها 18 درصــد از مردم آن 
شهرنشین هستند و بســیارى از نقاط آن را هنوز 
جنگل هاى دست نخورده و زیستگاه قبایل ابتدایى 

دور از تماس با تمدن امروزى تشکیل مى دهد.
جزیره مانوس پاپــوآ گینه نو یکــى از جزایرى 
است که دولت اســترالیا آن ها را براى نگه دارى 
پناهجویانى که سعى داشــته اند خود را با قایق به 

استرالیا برسانند، در آنجا نگه دارند.
وانگ ون بین» سخنگوى وزارت خارجه چین روز 
سه شنبه درباره ممانعت اســترالیا از ورود واکسن 

چینى به کشــور کوچک گفت: سیاسى کردن و 
قلدرى و تهدید برخى مقامات استرالیایى در مساله 
واکسن، سهل انگارى در امر سالمت و جان مردم 
پاپوآ گینه نو مى باشد که عملى دور از انسانیت و نیز 

مخالف مقابله با همه گیرى کرونا در جهان است.
بر اســاس این گزارش اســترالیا چندین مشاور 
در مرکز جلوگیرى و مهار بیمــارى پاپوآ گینه نو 
منصوب کرده است که آنها مانع از ورود محموله 
اهدایى واکســن چینى به این کشــور کوچک 

جزیره اى شده اند.
وانگ با بیان اینکه این اقدام استرالیا یک عملکرد 
ریاکارانه و غیر مسووالنه است، گفت: چین بسیار 

به این مساله توجه کرده و با آن مخالف است.
سخنگوى وزارت خارجه چین گفت: چین واکسن 
کرونا را به عنوان محصول عمومى جهانى تلقى 
کرده و براى ایجاد جامعه مشــترك با ســالمت 
بشــرى تالش مى کند و براى نجات جان بیشتر 
مردم در دیگر کشورهاى در حال توسعه نیز کمک 

رسانى کرده است.
به گفته وى پکن در این راستا هیچ هدف سیاسى و 

نیز پیش شرط سیاسى نداشته است.  
این مقام چینى به استرالیا توصیه کرد که به ایجاد 
اختالل و ممانعت از همکارى چین با کشورهاى 
جزیره اى اقیانوس آرام در زمینه واکســن پایان 
داده و براى یارى به همــکارى جهانى مبارزه با 

کرونا اقدام کند.

درگیرى لفظى استرالیا و چین بر سر صادرات واکسن به یک مستعمره  

جنجال در  پاپوآ گینه نو

دکتر چوبین، فارغ التحصیل مقطع دکتراى ویروس شناسى پزشکى دانشگاه 
تربیت مدرس و از محققان یکى از شرکت هاى دانش بنیان موفق شد که اولین 

کیت تشخیص کرونا را در کشور طراحى کند و به مرحله تولید برساند.
وى در مطالعات اخیر خود نیز به نسل جدیدى از کیت هاى جدید دست یافته 
است که عالوه بر آنکه مثبت یا منفى بودن تست PCR را مشخص مى کند، 

قادر است نوع واریانت آن را نیز شناسایى کند.
به گفته وى اولین واریانت افریقاى جنوبى که در کشــور شناســایى شد، با 
بهره گیرى از این کیت بوده اســت. اولین فرد مبتال به ویــروس کرونا نوع 

افریقایى در بندرعباس بوده است.
دکتر حمزه چوبین، مدیر پروژه "ژنوا" در یکى از شــرکت هاى دانش بنیان 
و مجرى طرح، با اشــاره به محصول جدید این شرکت، گفت: ما تولید کیت 
جدید براى تشخیص کرونا را در دستور کار قرار دادیم که به عنوان نسل جدید 

کیت هاى کرونا به شمار مى رود.
وى ادامه داد: در نسل جدید کیت هاى تشخیص کرونا توانستیم کیت هایى 
را عرضه کنیم که عالوه بر اینکه در نمونه گرفته شده از فرد مبتال تشخیص 
مى دهد که فرد مبتال به کرونا شده است یا خیر، نوع ویروس کرونا را نیز اعالم 

خواهد کرد.
چوبین اضافه کرد: این کیت قادر است تشخیص دهد که ویروس موجود در 
نمونه فرد مبتال از نوع انگلیسى (آلفا ویروس)، نوع افریقایى (بتا ویروس) و یا 

از نوع ویروس هندى (دلتا ویروس) است.

تشخیص و شناسایى همزمان 
جهش هاى کرونا در کشور 
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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

برابر راى شماره 139360302026020725 مورخ 1393/09/17 و راى اصالحى شماره 
139360302026025363 مورخ 1393/12/10 هیات دو محمد رضائى به شناســنامه 
شماره 50 کدملى 1290222398 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 130,53 مترمربع پالك شماره 41 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک شــمال 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 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: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 

- م الف: 1154682 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/126

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 140060302026002823 مورخ 1400/03/02 هیات چهار خانم زهره 
بهرامیان زمانى به شناسنامه شماره 10085 کدملى 1283210193 صادره اصفهان فرزند 
مهدى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 82,48 مترمربع پالك شماره 

13849 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه  نامه عادى از مالکیت مالک رسمى خانم نصرت ماست بندزاده. 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: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 

- م الف: 1154651 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/128

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 140060302026001948 مورخ 1400/02/15 هیات یک آقاى حمید 
اظهرى ورزنه به شناســنامه و کدملى 1270387936 صــادره اصفهان فرزند محمد به 
صورت ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 213,36 مترمربع از پالك 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه  نامه عادى مع الواسطه از مالکیت شهردارى. 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 رســید، 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: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 

1154749 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/130

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 یــک قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضــى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر

 به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003155 مورخ 1400/03/06 رسول اسماعیلى 
آدرگانى فرزنــد محمود بشــماره شناســنامه 31 صــادره از مبارکه بشــماره ملى 
5419479451 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 

پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/25 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/20 - م الف: 1154795- مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/132

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 140060302026000100 مورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى محسن 
مکسبى به شناسنامه شماره 1599 کدملى 1292544481 صادره اصفهان فرزند عباس به 
صورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27,95 مترمربع از پالك شماره 201 فرعى از 
15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت بانوان عزت نائل و زینب آغاحاجى. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 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: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153200 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان 

3/197/

بیشتر ما مى دانیم که اگر از پوســت خود در برابر آفتاب 
محافظت نکنیم، دچار آفتاب سوختگى مى شود و آسیب 
مى بیند، اما تعداد کمى به این موضوع توجه دارند که اثرات 

نور خورشید براى چشم نیز مضر است.
اکنون نتیجه مطالعه محققان «بنیاد ســرطان پوســت 
استرالیا» نشــان داد که حساسیت چشــم به اشعه هاى 
ماوراى بنفش (UV) نامرئى نور خورشید 10 برابر بیشتر 

از حساسیت پوست به این اشعه هاست.
این مطالعه نشــان داد که قرار گرفتــن طوالنى مدت در 
معرض نور خورشــید نه تنهــا کره چشــم را دچار آفتاب 
سوختگى مى کند، بلکه باعث ابتال به وضعیت هایى مانند 
آب مروارید و دژنراســیون ماکوال مرتبط با افزایش سن 

مى شود که تهدیدى براى بینایى محسوب مى شوند.

هر دوى این بیمارى ها یعنى آب مروارید و دژنراســیون 
ماکوال با افزایش ســن ارتباط دارند اما قــرار گرفتن در 
معرض اشعه هاى UV نور خورشــید خطر ابتال به آنها 
را افزایش مى دهد. به عالوه بر اساس اعالمیه «آکادمى 
چشــم پزشــکى آمریکا»، 10 درصد از مــوارد ابتال به
 سرطان هاى پوست در پوست نازك پلک رخ مى دهد و 

سرطان مى تواند در کره چشم نیز ایجاد شود.
به همین دلیل است که اکنون محققان به اندازه استفاده 
از کرم هاى ضد آفتاب به استفاده از عینک هاى آفتابى در 

تمام روزهاى فصل تابستان تاکید دارد.
اشعه فرابنفش به قرنیه و شبکیه چشم آسیب مى  رساند. 
اشعه ماوراى بنفش خورشــید داراى سه نوع طول موج 
B ،A و C اســت. نوع A توســط عدسى چشم جذب 

مى  شــود و ضررى براى چشــم ندارد. نوع B موجب 
سوختگى پوست مى  شود و مى تواند موجب کورى برگشت  
پذیر شود و فرد براى 12 تا 48 ساعت بینایى خود را از دست 
بدهد و در طوالنى مدت، آب مروارید، تغییر در مرکز دید 
و ناخنک چشم را به وجود آورد. نوع C در الیه ازن جذب 
مى  شود و به زمین نمى  رسد. استفاده از یک عینک آفتابى  
استاندارد و خوب مى تواند از ورود اشعه فرابنفش به داخل 
چشم جلوگیرى کند. فریم و دسته عینک آفتابى باید به 
گونه  اى باشــد که حداقل نور از اطراف به چشــم برسد 
و از طرفى فاصله آن از چشــم  ها به اندازه اى باشــد که 
مژه  ها به عینک برخورد نکند. عینک  هاى داراى دسته 
پهن گزینه مناسبى اســت چون از دو طرف از چشم  ها 
محافظت مى  کند. عینک آفتابى استاندارد باید از زیر ابروها 

تا نزدیک گونه  ها را پوشش دهد، بهتر است همراه عینک از 
کاله آفتابى هم استفاده شود. از سوى دیگر رنگ لنز عینک 
آفتابى ضمانت کننده کیفیت بهتر آن نیست. بعضى از لنزها 
در قسمت  هاى فوقانى رنگ تیره  تر و در بخش  هاى پایینى 
رنگ روشن  ترى دارند. به عبارتى قسمت باالیى محافظت 
بیشترى در مقابل نور خورشید داشته و قسمت پایینى براى 
دید بهتر طراحى شده است. رنگ سبز و خاکسترى لنزها 
تمام شعاع  هاى نورى را به یک اندازه از خود عبور مى  دهد 

و براى انواع فعالیت  هاى ورزشى و بیرونى مناسب است.
رنگ قهوه اى لنز موجب افزایش عمق دید مى شود. رنگ 
زرد بیشتر از هر رنگ دیگرى طول موج آبى نور را که براى 
چشم مضر است فیلتر مى کند. رنگ قرمز باعث افزایش 

عمق دید و کاهش خستگى چشم مى  شود.

هندوانه یکى از مغذى ترین میوه هاى تابستانى است که 
به دلیل داشتن آب فراوان مى تواند براى بدن بسیار مفید 
باشد. متخصصان تغذیه توصیه مى کنند که تمام افراد در 
فصل تابستان و در صورت امکان، مصرف هندوانه را هر 

روز در رژیم غذایى شان داشته باشند.
حدود 92 درصــد از حجم هندوانه را آب تشــکیل داده 
است. از آنجایى که نوشیدن آب و مایعات یا خوراکى هاى 
سرشار از مایعات فراوان در فصل تابستان از اهمیت باالیى 
برخوردار است. بنابراین، مصرف یک تا دو وعده هندوانه در 
طول روز در تابستان مى تواند جلوى کم آبى بدن را بگیرد. از 
طرف دیگر، هندوانه حجم باالیى از فیبر غذایى را به دلیل 
آب فراوانش در خود جاى داده است. با این حساب، مصرف 
روزانه هندوانه عالوه بر تامین مقدارى از آب بدن در طول 

روز مى تواند جلوى یبوست هاى تابستانى را هم بگیرد. 
از آنجایى که حجم باالیى از 

هندوانه را آب تشکیل داده است، بنابراین میزان کالرى 
این میوه مغذى واقعا پایین اســت. تقریبا هر 154 گرم 
هندوانه (حدود 1 لیوان) فقــط 46 کیلوکالرى انرژى به 
بدن مى رساند. این درحالى است که با وجود کالرى پایین، 
مصرف یک لیوان هندوانه مى تواند 21 درصد از نیاز روزانه 
بدن به ویتامین C، 18 درصد به ویتامین A، 5 درصد به 
 ،B1 پتاسیم، 4 درصد به منیزیم و 3 درصد به ویتامین هاى
B5 و B6 را تامین کنــد. از طرف دیگر، هندوانه مقادیر 
قابل توجهى از کاروتینوئیدها، لیکوپن و ویتامین E را هم 
در خود جاى داده است. بنابراین، مصرف روزانه هندوانه 
مى تواند تا حد فراوانى باعث کاهش التهاب در بدن و بهبود 

عملکرد سیستم دفاعى شود. 
مصرف منظم هندوانه در فصل تابستان مى تواند به حفظ 
ـ عروقى هم کمک کند. مطالعات  سالمت سیستم قلبى 
مختلفى نشان داده اند که لیکوپن فراوان هندوانه مى تواند 
به کاهش کلسترول و فشار خون کمک کند و از طریق 
کاهش اســترس اکســیداتیو در بدن، احتمال ابتال به 
بیمارى هاى قلبى یا سکته هاى قلبى را کاهش دهد. 
از طرف دیگر، منیزیم و ویتامین هاى C ،A، B6 و 
پتاسیم موجود در هندوانه جزو بهترین ریزمغذى ها 
براى حفظ ســالمت 
ـ عروقى و بهبود  قلبى 
عملکرد سیستم دفاعى 
بدن محسوب مى شوند. 

در تابستاندر تابستان
 عینک آفتابى را  عینک آفتابى را 
جدى بگیریدجدى بگیرید

چرا باید در تابستان هندوانه بخوریم؟

7 ماده غذایى براى مقابله با کم آبى
اگر چه آب آشامیدنى بهترین راه براى هیدراته کردن است، شما مى توانید بدن خود را با خوردن غذاهاى خاص هیدراته کنید. غذاهاى حاوى آب نه تنها کالرى 

کمترى دارند و به کاهش وزن کمک میکنند، بلکه انتخاب مفیدى براى جلوگیرى از کم آبى بدن هستند.

ماست: یک بسته ماســت ساده حاوى 
85 تــا 88 درصــد آب اســت. 
بعــالوه این کــه مصرف آن 
نیاز به کلســیم و برخى از 
ویتامین هاى گروه ب مانند 
ویتامین ب 12 و ریبوفالوین 
را برطرف مى کنــد. براى 
خرید ماست، مطمئن باشید که 
نوع پروبیوتیک آن را براى حفظ 
ســالمت گوارش و تقویت سیستم ایمنى 

بدن انتخاب مى کنید.

خیار: 95 درصد از یــک فنجان خیار 

ب تشکیل مى دهد. 
خرد شده را آ

ى فیبــر و برخى از
خیار حاو

ـن هــا از جملــه 
 ویتامیـ

ویتامین ث است و مصرف 

جان از آن، 6 درصد 
یک فن

ن نیاز به این ویتامین 
از میزا

را در روز برطرف مى کند.

گوجه فرنگى: در هر زمان از سال وجود 
دارد. یک کاســه گوجه فرنگى 
را مى توانید همــراه با پنیر، و 
ریجان به عنوان میان وعده 
مصرف کنید. گوجه فرنگى 
94 درصد آب دارد و بهترین 
انتخاب براى رفع تشنگى 

در طول روز است.

اسفناج: اســفناج غنــى از فیبر است. 
همچنیــن 92درصــد آب دارد. 
اسفناج شامل آنتى اکسیدان 
بوده و مصرف یک فنجان 
از آن در روز، 15 درصد از 
میزان نیاز به ویتامین اى 

را برطرف مى کند.

قلبى کمک مى کند.برابر سرطان و بیمارى هاى موجود در آن به محافظت در و لیکوپن و آنتى اکســیدان منبع خوبى از ویتامین ث است را آب تشــکیل مى دهد. هندوانه هندوانه: تقریبا 92 درصد از یک هندوانه 

ساالد ســبز: دو فنجان ساالد حاوى 
سبزیجات سبز، حاوى 15 کالرى 

و 90 درصد آب اســت. این 
ســبزیجات غنــى از مواد 
مغــذى مانند فــوالت، 
ویتامین ث، فیبــر و آنتى 
اکسیدان ها هســتند و به 

حفظ سالمت چشم و پوست 
نیز کمک مى کنند.

توت فرنگى: غنــى از ویتامین ث، 
فوالت و ویتامین ب براى رشد 
سالم سلول هاى جدید است. 
توت فرنگى 91 درصد آب، 
زغال اخته 85 درصد آب و 
تمشک نیز 85 درصد آب در 

هر فنجان دارد.

یک فوق تخصص قرنیه گفــت: قوزقرنیه اختاللى در 
ســاختار قرنیه اســت که مى تواند در اثر ژنتیک و یا 

مالش هاى طوالنى بروز کند.
جوان مهدى خداپرســت با بیان اینکــه بیمارى قوز 
قرنیه یکى از چالش هاى چشم پزشکى دنیا محسوب 
مى شود، اظهار کرد: سالهاست که پزشکان سعى کردند 
با استفاده از عینک این مشکل را حل کنند اما این روش 

جواب قطعى نداد، چون این بیمارى پیش رونده است.

خداپرست با اشــاره به راه هاى درمان قوز قرنیه گفت: 
استفاده از عینک در مرحله اول و پس از آن لنز تماسى، 
رینگ، لنز داخل چشــمى و در نهایــت پیوند قرنیه از 

راه هاى مختلف درمان این بیمارى است.
این فــوق تخصص قرنیه بــه افرادى که قــوز قرنیه 
دارند، گفــت: خوشــبختانه این بیمــارى خطرناك 
نیســت و هیچگاه باعث کورى نمى شود. این بیمارى 
که آســتیگمات نامنظم ناشــى از نازکى قرنیه است، 

درمان دارد.
خداپرست با بیان اینکه پیوند قرنیه در اکثر استان هاى 
کشور انجام مى شود، گفت: افرادى که به بیمارى قوز 
قرنیه به صورت پیشرونده مبتال هستند در لیست پیوند 

قرنیه قرار مى گیرند.
او با تاکید بر اینکه عمل با لیزر، روند پیشروى بیمارى 
قوز قرنیه را کند مى کند، افزود: راه هاى درمانى بسیارى 
همچون قرار دادن رینگ داخل قرنیه نیز وجود دارد که 

مى تواند به عنوان روش هاى درمانى مدنظر قرار بگیرد.
این فوق تخصص قرنیه چشــم یادآورى کرد: افرادى 
که ورم ملتحمه و خارش چشــم دارند و مدام مجبور 
به مالیدن چشم خود مى شــوند، در معرض قوز قرنیه 

قرار دارند.
او گفت: قوزقرنیه اختاللى در ســاختار قرنیه اســت 
که مــى توانــد در اثــر ژنتیــک و یا مالــش هاى

 طوالنى بروز کند.

مالش چشم، عامل اصلى ایجاد قوز قرنیه است

روغن زیتون یکى از روغن هــاى خوراکى ُپرمصرف 
در میان بســیارى از خانواده هاســت. گاهى بعضى از 
خانواده هــا تعداد زیادى روغن زیتــون را خریدارى و 
نگهدارى مى کنند، درحالى که نمى دانند این محصول 
غذایى هم مى تواند مانند سایر مواد غذایى تاریخ انقضا 

داشته باشد.
معموال مى توان فســاد روغن زیتــون را از روى بوى 
نامطبوعش تشــخیص داد. زمانى که تاریخ انقضاى 
روغن زیتون مى گذرد و این محصول دچار فساد غذایى 
مى شود، بوى تندوتیزى مانند بوى ترشیدگى به خود 
مى گیرد. در این صورت، هم استفاده از آن در غذاهاى 
سرد مانند ســاالدها غیرقابل تحمل خواهد شد و هم 
نمى توان از این روغن در غذاهاى پختنى استفاده کرد.

 روغن زیتون فاسد به دلیل داشتن بوى تند و نامطبوع 
باعث بدطعم شدن غذا خواهد شد. این طعم نامناسب 

به حدى شدید است که به ســادگى مى توانید آن را 
تشــخیص دهید. از نظر علم صنایع غذایى نیز 
روغن زیتون بین 18 تــا 24 ماه تاریخ مصرف 
دارد. ایــن درحالى اســت کــه تاریخ مصرف 
روغن هاى زیتون فرابکر بــه چیزى حدود 12 

تا 18 ماه مى رسد. از آنجایى که 
روغن هــاى زیتــون فرابکر 

مراحل فــرآورى 
کمترى را سپرى 

مى کنند، بنابرایــن مدت زمان نگهــدارى از آنها نیز 
کوتاه تر خواهد شد. 

بهتر اســت که روغن زیتون در جاى تاریک و خنک 
مانند کابینت دور از نور آفتاب نگهدارى شــود. اگر در 
مناطقى زندگى مى کنید که فضــاى محیط به اندازه 
کافى خنک و تاریک نیســت، بهتر اســت که روغن 
زیتون را داخل یخچال قرار دهید تا ماندگارى بهترى 
داشته باشد. اگر مى خواهید که از خواص روغن زیتون 
بیشتر بهره مند شوید، بهتر است روغن هاى زیتونى که 
در بطرى هاى شیشه اى تیره رنگ یا قوطى هاى فلزى 
به فروش مى رسند را خریدارى کنید. هرچقدر محیط 
نگهدارى از روغن زیتون خنک تر و تاریک تر باشــد، 

مدت زمان ماندگارى آن هم 
بیشتر خواهد شد.

آیا روغن زیتون هم تاریخ انقضا دارد؟ 

احتماًال در آخر هفته ها براى تهیه کباب به سراغ استفاده 
از دستگاه گریل مى روید. شاید برگرداندن برگر روى آن 
برایتان مثل آب خوردن ساده باشد با این حال، مى توانید 
بدون اینکه متوجه شوید، مرتکب یک اشتباه خطرناك 
بشوید. مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها (CDC) در 
مورد خطرات احتمالى براى سالمتى، به علت قرار دادن 
این یک مورد روى گوشــت بعد از کباب کردن، هشدار 
داده اســت بعد از بیرون آوردن از کباب پز، هیچ مایعى را 
که با گوشــت خام در تماس بوده، روى غذاى خود قرار 
ندهیدپختن گوشت خام ریســک خودش را دارد. ممکن 
است شما فکر کنید که با مراقبت جداگانه از گوشت خام، 

همه نکات الزم را رعایت کرده اید اما مؤلفه ى دیگرى نیز 
وجود دارد که ممکن است فراموش کنید. هر مایعى، اعم 
از ماریناد، سس یا مایعى که با گوشت خام در تماس بوده، 
هرگز نباید بعد از کباب شدن گوشت روى آن قرار بگیرد. 
اگر چه ممکن است وسوســه انگیز باشد که بقیه ماریناد 
خانگى خوشمزه خود را روى گوشت تازه کبابى بریزید، اما 

این کار خطراتى براى سالمتى تان به همراه دارد.
CDC هشــدار مى دهد: مارینادها و سس هایى که با 
آب گوشت خام در تماس بوده اند را باید دور بریزید، زیرا 
این مواد مى توانند میکروب ها را به غذاهاى پخته شــده 

منتقل کنند.

یک توصیه براى کباب خوردن

مختلفىنشان داده اند که لیکوپن فراواز آنجایى که حجم باالیى از 
به کاهش کلسترول و فشار خون کم
ب کاهش اســترس اکســیداتیو در
بیمارى هاى قلبى یا سکته هاىق
از طرف دیگر، منیزیم و ویتامین
پتاسیم موجود در هندوانه جزو
بر
قل
عم
بدن

م و و ل بل یر
از این روغن در غذاهاى پختنى استفاده کرد.
تون فاسد به دلیل داشتن بوى تند و نامطبوع
طعم شدن غذا خواهد شد. این طعم نامناسب
شدید است که به ســادگى مى توانید آن را 

ص دهید. از نظر علم صنایع غذایى نیز 
4 تــا 24 ماه تاریخ مصرف  بین 18 8تون
ن درحالى اســت کــه تاریخ مصرف 
12 2ىزیتون فرابکر بــه چیزى حدود

 مى رسد. از آنجایى که 
ـاى زیتــون فرابکر 

فــرآورى 
را سپرى 

ب ر ری و ر ون نزی رو ز رى ه
مدت زمان ماندگارى آن هم 

بیشتر خواهد شد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

تقدیر الهى همانند قطره هاى باران ، براى هرکس که مقدر شده خواه اندك 
و خواه بسیار، از آسمان به زمین مى آید. پس اگر کسى مال و منال برادر خود 
را بیش از خود یابد، نباید که بر او رشک برد. زیرا مسلمان تا زمانى که آلوده 
فرومایگى نشده - به گونه اى که چون از آن یاد شود اظهار حقارت و خشوع 
کند و زبان طاعنان سفله در حق او دراز شود - همانند قمار کننده تیز چنگى 
است که چشم به راه نخستین پیروزى خود در تیرهاى قمار است ، که براى 

موال على (ع)او مالى در پى دارد و باخت هاى او را نیز جبران کند. 
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مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: در سال جارى 
و تا روز چهارشنبه هفته گذشــته از سوى صاحبان مشاغل 
استان 229 هزار و 892 مورد اظهارنامه الکترونیکى مالیاتى 

ثبت شد.
بهروز مهدلو با اشاره به اتمام مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى 
عملکرد مشاغل سال 1399 در 15 تیر امسال افزود: در زمان 
مشابه سال گذشته 220 هزار و 914 اظهارنامه الکترونیکى 
در استان ثبت شده بود و در سال جارى شاهد رشد 4 درصدى 

نسبت به سال گذشته هستیم.
وى ادامه داد: آخرین موعد ارائه اظهارنامه  مالیاتى اشخاص 
حقیقى که هر ســال 31 خرداد بود امســال بدلیل شرایط 

کرونایى تا 15 تیر تمدید شده بود.
وى با بیان اینکه خوداظهارى مؤدیان حقیقى امسال 4 درصد 
رشد داشته است، اظهار داشت: سال 98 نیز141 هزار و 597 
اظهارنامه  مؤدیان حقیقى با اســتفاده از تبصره ماده 100، 
قطعى و بر این اســاس 65 درصد از اظهارنامه ها از فرایند 

رسیدگى خارج شده بود.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان افزود: عالوه بر این 
21 درصد الباقى اظهارنامه هاى سال 98 که بالغ بر 41 هزار 
731 اظهارنامه بود براى نخســتین بار با خوداظهارى مورد 
قبول قرار گرفت که بر همین اســاس در مجموع حدود 86 

درصد از اظهارنامه ها رسیدگى نشد و با اجراى ماده 97 قانون 
مالیات هاى مستقیم، تنها 14.5 درصد یعنى 17 هزار و 405 

اظهارنامه  مشاغل مورد بررسى قرار گرفت.
مهدلو با بیان اینکه میزان رسیدگى به اظهارنامه ها در کشور 
30 درصد و در استان اصفهان 15 درصد ابراز امیدوارى کرد 
که با فرهنگ سازى، میزان رســیدگى به اظهارنامه هاى  
مشــاغل به کمتر از 10 درصد کاهش یابد و این امر باعث 
ایجاد تعامل بین ســازمان امور مالیاتى و مؤدیان، کاهش 
تبعیض، افزایش تمکین مالیاتى، کیفیت رسیدگى و برقرارى 
عدالت مالیاتى شود. مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با 
اشاره به اینکه میزان فرار مالیاتى و پولشویى در سطح کشور 
به حدود 30 هزار میلیارد تومان مى رســد، گفت: چهار اداره 
مالیاتى براى مقابله با پولشــویى و شناسایى افراد حقیقى و 
حقوقى که فرار مالیاتى داشتند در استان فعال شده و رصد 
مالى بانک ها نیز کمک کننده بوده و تاکنون نزدیک به یکهزار 
میلیارد تومان از این مبلغ در استان اصفهان وصول شده است. 
مدیرکل امور مالیاتى اصفهان با بیان اینکه اکنون حدود 35 
درصد از هزینه هاى جارى دولت توســط مالیات و عوارض 
تأمین مى شود که رقم کمى پایین است ابراز امیدوارى کرد 
که با فرهنگ سازى و انجام اقدامات زیرساختى 70 درصد 

هزینه هاى دولت را پوشش دهد.

مدیرکل امور مالیاتى استان خبر داد

اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان رشد ثبت اظهارنامه هاى مالیاتى در اصفهان 
با همکارى آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى و مرکز 
مشاوره پایا اقدام به اجراى طرح آموزشى شاپنک 
(شــبکه آموزش و پرورش نوجــوان کارآفرین) و 

باشگاه نوجوان کارآفرین نموده است.
مؤسس و مدیر آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى پایا 
گفت: نوجوانان ســن 12 تا 18 سال که در 2گروه 
12تا15 سال و 15تا18سال دسته بندى مى شوند 
، به ویژه دانش آموزان پایه نهــم تحصیلى که در 
فرآیند انتخاب رشته قراردارند مخاطبین این طرح 
مى باشند. فریبا جوان ضمن اشاره به چشم انداز این 
طرح با عنوان "هر دانش آموز ایرانى یک کارآفرین" 
اهداف این طرح را پرورش کارآفرینان نوجوان خط 
شکن و نوآور، ایجاد نگرش خالق، مثبت و انعطاف 

پذیردربرابــر تغییرات،تقویت حــس کنجکاوى ، 
پرسشــگرى،  تقویت حس اســتقالل باتوجه به 
تفاوتهاى فردى دانش آمــوزان، برقرارى ارتباط 
با همســاالن و بزرگســاالن، پذیرش مسئولیت، 
مهارت حل مسئله و مهارتهاى پژوهشى، مهارت 
درك افکار و احساســات خود و دیگــران عنوان 
نمــود. مؤســس و مدیــر آموزشــگاه آزاد فنى و 
حرفه اى پایا توضیح داد: درطــول برگزارى دوره 
باشگاه کارآفرینان نوجوان، دانش آموزان به صورت 
رایگان استعدادیابى مى گردند و براى ورود به مرحله 
واقعیت آزمایى  مهارت آموزى آماده مى شــوند. 
دراین زمان براساس جواب تســت استعدادیابى و  
عالیق دانش آموزان به سمت انتخاب حرفه هاى 

مهارتى هدایت مى شوند .

اجراى طرح آموزشى شاپنک و 
باشگاه نوجوان کارآفرین در اصفهان

کمیســیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان با برگزارى 
جلسه اى پیرامون طرح اصالح قانون معادن که هم 
اکنون در دستور کار مجلس شوراى اسالمى قراردارد، 
پیشنهادات جهت ارائه به کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس شوراى اسالمى را بررسى نمود.
در این جلســه که با حضور مهدى طغیانى، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى، جلیلى، 
قائم مقام رئیس ســازمان صمت اســتان اصفهان، 
پیروى، کارشناس مرکز پژوهش هاى مجلس در حوزه 
معدن و دیگر مسئولین و خبرگان حوزه معدن برگزار 
شــد، آخرین اصالحات صورت گرفته در طرح قانون 
معادن کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــوراى 
اسالمى مورد بحث و بررسى قرار گرفته و پیشنهادات 
کمیسیون معادن اتاق بازرگانى جهت ارائه به مجلس 

شوراى اسالمى مطرح شد.
شایان ذکر است الزام تبدیل افراد حقیقى به حقوقى و 
تشکیل پرونده مالیاتى ظرف مدت مشخص، تنظیم 
آیین نامه صدور گواهى صالحیــت فنى و مالى پس 
از ســه ماه، تعریف دقیق از طرح هاى مطرح شده در 
قانون، بازنگرى در بودجه ســازمان زمین شناسى به 
عنوان متولى اصلى بخش اکتشافات، انتشار فراخوان 
عمومى درخصوص پهنه هاى اکتشافى براى اثبات 
عدم وجود متقاضى حقیقى و حقوقى غیردولتى از جمله 
موارد مطرح شده در این جلسه براى اصالح طرح قانون 
معادن بود. در پایان جلسه مقرر شد جلسات کارشناسى 
به منظور بررسى تمامى مواد طرح و جمع بندى نظرات 
جهت تدوین گزارش نهایى ارسالى به مجلس شوراى 

اسالمى ادامه یابد.

بررسى طرح اصالح قانون معادن در اصفهان

آبفــاى اصفهــان از مجهزترین وپیشــرفته ترین
 آزمایشگاه هاى تخصصى براى نظارت بر کیفیت و 

سالمت آب شرب  بهره مى برد.
مدیر مرکز پایش و نظــارت بر کیفیت آب و فاضالب 
آبفاى استان اصفهان گفت: 22 آزمایشگاه میکروبى و 
5 آزمایشگاه شیمیایى در سطح شهرستان هاى استان 
با استفاده از نیروهاى مجرب و متخصص، کار سنجش 
سالمت و کیفیت آب را در تمام شهرها و روستاهاى 

تحت پوشش بر عهده دارند.
فهیمه امیرى با اشــاره به فعالیت آزمایشگاه مرکزى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان یک 
آزمایشــگاه مرجع در زمینه هــاى میکروبیولوژى، 
فیزیکوشیمیایى و ریز آالینده هاى معدنى گفت: این 
آزمایشگاه تنها آزمایشگاه آب در سطح کشور به شمار 
مى رود که داراى گواهینامه اســتاندارد ایزو2017- 

17025 است. 
وى در بخش دیگرى از ســخنانش بــا بیان این که 

آب شرب شهرها و روســتاهاى استان هر روز توسط 
کارشناسان کنترل کیفى و آزمایشگاه هاى زیرمجموعه 
آبفاى استان اصفهان مورد پایش قرار گرفته و سالمت 
آن تایید مى شود افزود: یکى از این آزمایش ها، اندازه 
گیرى میزان کلر  باقیمانده آب آشامیدنى در شبکه هاى 
آب است. مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و 
فاضالب آبفاى استان اصفهان افزود:  بر همین اساس 
سال گذشته بیش از 166 هزار و 500  مورد کلرسنجى 
در شهرها و بیش از 431 هزار موردکلرسنجى در شبکه 
توزیع آب روستاهاى اســتان انجام شد که نتایج آن 
بیانگر مطلوبیت آب توزیع شده به میزان 99,9 درصد 
بود. امیرى درپایان سخنانش به فعالیت آزمایشگاه هاى 
فاضالب آبفاى استان اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: 
تعداد شش آزمایشگاه نیز در تصفیه خانه هاى فاضالب 
شمال، جنوب، شاهین شهر، بهارستان، سده لنجان و 
ستاد آبفا بر کیفیت پســاب خروجى از تصفیه خانه ها 

مطابق با استانداردهاى تعیین شده نظارت دارند.

نظارت مجهزترین آزمایشگاه هاى تخصصى بر 
کیفیت آب 

متخصصین بخش ابزار دقیق نیروگاه اصفهان موفق به تعمیر 
دستگاههاى کالیبراتور فشار شدند.

به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، 

متخصصین این شــرکت در بخش تعمیرات ابزار دقیق با 
تالش و پشــتکار خود ،موفق به تعمیر دستگاههایى شدند 
که نوسازى آن مستلزم هزینه ارزى بسیار باالیى بود و با این 

اقدام صرفه جویى ارزى قابل توجهى صورت گرفت.
به گفته سیاوش گل محمدى رئیس گروه ابزار دقیق نیروگاه 
اصفهان ،جهت کالیبراســیون تجهیزات اندازه گیرى فشار 
 Dead weight در نیروگاهها و صنایع دیگر از دستگاه
Tester استفاده مى گردد. وى در ادامه گفت: در نیروگاه 

اصفهان ســه دســتگاه از این تجهیز وجود دارد که جهت 
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیرى فشــار از مقادیر کم تا 
فشار 400bar مورد اســتفاده قرار میگیرد. وى ادامه داد: 
دو دســتگاه از این تجهیزات به علت نشتى روغن و اشکال 
در عملکرد مکانیزمهاى بخش مکانیکى و الکتریکى ، غیر 
قابل استفاده شده بود و جهت رفع عیب از این تجهیزات این 
دو دستگاه  دمونتاژ شــد و قطعات مکانیکى آسیب دیده آن 
در داخل نیروگاه ساخته شــد.همچنین مدار الکتریکى آن 

رفع اشکال گردید. سیاوش گل محمدى با بیان این مطلب 
افزود:متخصصین بخش تعمیرات ابزار دقیق موفق شدند 
پس از رفع عیب و برطرف کردن این اشــکاالت و تســت 
دستگاهها در فشــارهاى مختلف ،تجهیزات مذکور را در 
کارگاه کالیبراســیون و کارگاه تنظیم تجهیزات ابزار دقیق 
مســتقر کنند.هم اکنون این تجهیزات بــا همت و دانش 
کارکنان بومى شرکت در بخش ابزار دقیق کمک به  چرخه 

تولید میکند.

خودکفایى در تعمیر 
دستگاه هاى کالیبراتور 
فشار در نیروگاه اصفهان

مدیر مخابرات منطقــه اصفهان به همراه جمعى از مدیران این مجموعه، از قســمت هاى 
مختلف اداره مخابرات شهرستان نجف آباد بازدید کرد. به گزارش روابط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى در جریان این بازدید با تاکید بر اهمیت موضوع رضایتمندى 
مشتریان اظهار کرد : در شرایط کنونى ارتباطات به یکى از مهم ترین نیازهاى افراد جامعه 
در تمام سطوح تبدیل شده و با توجه به این مطلب، باید کلیه کارکنان مجموعه مخابرات در 
هر جایى که مشغول هستند؛ تمام همت خود را براى افزایش سطح رضایتمندى مشترکین 
ســرویس هاى مختلف به کار ببندند. وى در این بازدید از نزدیک در جریان جزئیات روند 

فعالیتهاى قسمت هاى مختلف فنى و پاسخگویى مخابرات این شهرستان  قرار گرفت.

بازدید مدیر مخابرات اصفهان از مخابرات نجف آباد

عملیات اجرایى و بهره  بــردارى از پنج طرح عمرانی، 
تولیدى و خدماتى شهرك و ناحیه صنعتى شهرستان 
دهاقان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 

صنعتى ایران آغاز شد.
این طرح ها شامل یک واحد صنعتی تولید سازه گلخانه 
و شبکه روشــنایى معابر شــهرك صنعتى دهاقان و 
همچنین ایســتگاه آتش نشانى و شــبکه داخلى گاز 
ناحیه صنعتى جمبزه است که در مجموع با صرف 187 
میلیارد ریال اعتبار در جریان سفر روز پنج شنبه علی 

رسولیان به استان اصفهان به بهره بردارى رسید.
کارخانه شــرکت تعاونى "گلخانه ســازان خود سازه 
گلشن" که در زمینی به مســاحت 6 هزار مترمربع با 
زیربناي 2 هزار مترمربع و با سرمایه گذارى 90 میلیارد 
ریال در شــهرك صنعتى دهاقان احــداث و به بهره 
برداري رسید، ظرفیت تولید 700 تن انواع سازه گلخانه 
در سال را دارد و براي 10 نفر به صورت مستقیم و 40 
نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی فراهم کرده 
است. شبکه روشنایى معابر شهرك صنعتى دهاقان نیز 
به طول 5 کیلومتر و با اعتبار 12 میلیارد ریال اجرا و به 

بهره برداري رسید.
همچنین عملیات اجرایی احداث تقاطع غیرهمسطح 
شهرك صنعتى دهاقان که شامل تهیه و ساخت باکس 
بتنى 8 در 6 است، با اعتبار 15 میلیارد ریال و با مشارکت 
شرکت شــهرك هاى صنعتى و اداره کل راهدارى و 

حمل و نقل جاده اى استان اصفهان آغاز شد.
ایستگاه آتش نشانى ناحیه صنعتى جمبزه نیز که با 250 
میلیارد ریال اعتبار براى احداث ساختمان و 250 میلیارد 
ریال دیگر براى خرید خودروى آتش نشانى این مرکز 
توسط شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان هزینه شده 

است، افتتاح و آماده بهره برداري شد.
همچنین شبکه داخلى گاز ناحیه صنعتى جمبزه که با 
اعتبار 20 میلیارد ریال در مدت 10 ماه اجرا شد، به بهره 

بردارى رسید.

آغاز عملیات اجرایى و 
بهره  بردارى از 5 طرح 

میزان فروش شرکت ذوب آهن اصفهان بهار امسال حدود 1/5 برابر افزایش داشته است.
معاون فروش و بازاریابى شرکت ذوب آهن اصفهان، پرفروش ترین محصول این شرکت 

در بازار داخلى را تیرآهن و در بازار صادراتى شــمش کاالیى اعالم کرد و گفت: شرکت 
ذوب آهن اصفهان در 3 ماهه نخست سال جارى فروش بازار داخلى و خارجى برابر با 70 

هزار و 605 میلیارد ریال داشته است.
بهزاد کرمى افزود: از این میزان 38 هزار و 523 میلیــارد ریال مربوط به فروش داخلى 
و میزان صادرات آن 37 هزار و 331 میلیارد ریال اســت که شامل 173 هزار و 701 تن 
تیرآهن، 64 هزار و 412 تن میلگرد، 12 هزار و 933 تن کالف، 7 هزار و 477 تن شمش 
کاالیى، 13 هزار و 680 تن ریل و 2 هزار و 351 تن دیگر محصوالت (نبشــى، ناودانى 

و...) مى شود.
وى گفت: میزان فروش شــرکت ذوب آهن اصفهان نیز در خردادماه 1400 برابر با 26 
هزار و 747 میلیارد ریال بوده که سهم بازار داخل 14 هزار و 122 میلیارد ریال و سهم بازار 

صادراتى نیز 12 هزار و 625 میلیارد ریال بوده است.

افزایش فروش ذوب آهن

باتوجه  به اتمام زمان مأموریت ســید محمد قلمکاریان 
در کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان، مهدى على اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان، نســرین باباپور را به عنوان 
سرپرســت کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 

استان اصفهان معرفى کرد.

على اکبرزاده در این حکم با اشــاره به شایســتگى ها 
و ســوابق باباپور اظهار امیدوارى کرده اســت تا وى 
با بهره گیــرى از رهنمودهاى مقام معظــم رهبرى و 
به واسطه تالش عالمانه و همت مجدانه خود و همکاران 
پرتالش آن اســتان، قدم هاى مؤثرى در اهداف عالى 
کانون و پیشــرفت فرهنگ و هنر کودکان و نوجوانان 

برداشته شود.
در حال حاضر باباپــور معاون ســوادآموزى اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان اســت کــه با حفظ 
ســمت، به عنوان سرپرســت کانون پــرورش فکرى 
کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهــان معرفــى

 شده است.

انتصاب سرپرست جدید کانون پرورش فکرى اصفهان  

شهردارى خور در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 389 مورخ 1400/2/27 شوراى محترم اسالمى شهر خور نسبت به اجراى 
بخشى از نظافت بافت جدید شهر خور شامل مجموعه هاى مسکونى امام على (ع) و امام رضا(ع) ولیعصر(عج) فاطمیه، مهدیه، 
رزمندگان و امام حسین(ع) از طریق آگهى مناقصه عمومى و به صورت حجمى براى مدت 9ماه از تیر لغایت پایان سال 1400 و 
با اعتبارى معادل 6,800,000,000 ریال اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد مناقصه و 

شرکت در تجدید مناقصه تا پایان وقت ادارى ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/5/2 به شهردارى خور مراجعه نمایند. 
نشانى :خور وبیابانک ،میدان دفاع مقدس       تلفن :46322220-46322127 -31 0 

            www.khoor.ir:فاکس:    46323399  - 46323200  -031      وب سایت 

آگهى تجدید مناقصه 

على اصغر خادمىـ  شهردار خور

نوبت اول  

م.الف:1162696

آگهى تجدید مناقصه عمومى

ابوالفضل توکلىـ  شهردار زاینده رود 

نوبت اول  

م.الف: 1162644

شهردارى زاینده رود در نظر دارد نســبت به برگزارى تجدید مناقصه 
عمومى طبق مشخصات زیر اقدام نماید. 

1ـ موضوع تجدید مناقصه: اجراى آسفالت معابر و ترمیم ترانشه هاى 
سطح شهر زاینده رود

2ـ مبلغ مناقصه: 11,000,000,000 ریال 
3ـ مبلغ تضمین: 550,000,000 ریال 

4ـ در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهردارى 
ضبط مى  گردد. 

5ـ زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1400/4/19 

از طریق سامانه ستاد 
6ـ مهلت تحویل پیشنهادات: روز شنبه مورخ 1400/5/9 

7ـ تاریخ گشایش پاکت ها: روز یک شنبه مورخ 1400/5/10 
8ـ کلیه اطالعات مربوطه در اســناد مناقصه و سامانه ستاد بارگذارى 

گردیده است. 
9ـ اعتبار پروژه: از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى بودجه 

1400 شهردارى زاینده رود مى باشد. 
آدرس :اصفهان - شهرستان لنجان - شهردارى زاینده رود

تلفن:03342663855-7


