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بدترین زمان براى اندازه گیرى فشارخونسقوط کودك 1/5 ساله از طبقه نهم على انصاریان و محمدرضا هدایتى خواننده شدنداعداد و ارقام نزاع بهارانه ایرانى ها سالمتاستانفرهنگ سپاهان حسابى غافلگیر شد ورزش جهان نما

آیا ژل هاى 
ضدعفونى کننده 

الکلى به پوست 
آسیب مى زنند؟

تهـدید اصفهان از شـرق
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شرط عجیب امارات 
براى ایرانى ها

 631 کیلوگرم مرفین و 
تریاك در نایین کشف شد

قالیباف: 
تعویق زمان کنکور 

ضرورى است
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کرونا، شطرنج باز 
حرفه اى است

پزشکان انگلیسى معتقدند، ژل هاى ضدعفونى کننده  
دست به دلیل دارا بودن الکل، در برابر نور خورشید 

واکنش نشان مى دهند و منجر به سوختگى مى شوند. 
آنها با بررسى چند بیمار که دچار تاول و سوختگى 

شدید شدند، دریافتند که ژل هاى ضدعفونى کننده ...

معاون وزیر بهداشت گفت: کرونا همه شهرها و 
روستاهاى کشور را فتح کرده است. 

على اکبر حق دوست در استودیو گفتگوى ویژه 
خبرى شبکه 2 ســیما کرونا را یک شطرنج باز 
حرفه اى خواند و افزود: اگر لحظه اى حواسمان 
پرت شود به راحتى توســط کرونا کیش و مات 
مى شــویم. او در عین حال گفت: اپیدمى کرونا 
در برخى از شهرهاى کشور که طى شش هفته 
گذشــته دســتخوش آلودگى قرار گرفته بودند 

کم کم در مسیر پیر شدن است.
حق دوســت تصریح کــرد: روى هــم رفته در

 اســتان هاى جنوبى کشــور على رغم آنکه هنوز 
تعداد نفرات بسترى شده در ICU و همچنین آمار 

فوتى هایشان ادامه دارد...
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مادى نیاصرم محور جذب گردشگر مى شودمادى نیاصرم محور جذب گردشگر مى شود
باز زنده سازى زیبا ترین مادى اصفهان در دستور کار قرار گرفت باز زنده سازى زیبا ترین مادى اصفهان در دستور کار قرار گرفت 
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خیزش دوباره گرد و غبار از امروز تا چهارشنبه

گیتى خامنه 
«دست کى باال» را 

اجرا مى کند

10 نکته از دیدار استقالل – سپاهان

دوباره یک فوتبال خسته کننده و 
قابل پیش بینى از قلعه نویى
 یک. استقالل از دقیقه  یک روى بازى تسلط داشت. آن ها 
براى دومین بار پیاپى در این فصــل از آرایش 4-2-2-2 

بهره بردند. در این آرایش، کریمى و ...
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در صفحه 2 بخوانید

پیشنهاد ورود 
گشت ارشاد 
به موضوع 

بهداشت دسته ها 

رازهاى یک جنگل در شمال ایران
وقتى زیبایى و شگفتى در هم آمیخته مى شود
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آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت دقیق ریزان مصباح حدید
 (سهامى خاص) به شماره ثبت 26707

هیئت مدیره شرکت دقیق ریزان مصباح حدید

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دقیق ریزان مصباح حدید 
دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه این 
شرکت که در تاریخ 99/05/25 رأس ســاعت 11 صبح در محل دفتر 
شرکت به نشانى: اصفهان، سه راه سیمین، خیابان سهروردى، کوچه 

میرمحمد صادقى، پالك 4 تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذیل است:

1- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى شرکت
3- بررســى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به ســال 

1398/12/29
4- انتخاب اعضاء على البدل شرکت

5- انتخاب حسابرس و بازرسان قانونى شرکت
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت

7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 11893 (نوبت اول)

هیئت مدیره مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى 
ایثارگران حدید دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه این شرکت که در تاریخ 99/05/25 رأس ساعت 10 صبح در محل 
دفتر شرکت به نشانى: اصفهان، سه راه سیمین، خیابان سهروردى، کوچه 

میرمحمد صادقى، پالك 4 تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذیل است:

1- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى شرکت
3- بررســى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به ســال 

1398/12/29
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت

5- انتخاب حسابرس و بازرسان قانونى شرکت
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت

7- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى مزایده  عمومى مرحله سوم

حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه 

چاپ اول

شهردارى اژیه به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر اژیه، در نظر دارد تعداد 3 پالك 
از زمین هاى متعلق به خود را با مشــخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند؛ لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1399/05/21 لغایت پایان روز 1399/05/30، 

پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
*- ضمناً سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

م.الف:927240

ردیفشماره پالكموقعیت پالكمتراژ پالك (مترمربع)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)

3881فاز 2 مسکن مهر1/400/000162

3892فاز 2 مسکن مهر1/400/000171

3943فاز 2 مسکن مهر1/400/000162

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر              

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 3059/ش مورخ 98/12/28 شوراى 
محترم اسالمى شهر درنظر دارد عملیات اجرایى پیاده رو سازى معابر سطح شهر را 

با اعتبار اولیه8/300/000/000ریال به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خودرا حداکثر تا پایان وقت 

ادارى روز شنبه مورخ 99/05/25 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.

م.الف:924486

چاپ دوم

حمیدرضاجوادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهى مزایده 
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و بند3 مصوبه مورخ 99/4/3 هیأت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 4 پالك زمین ویالیى واقع در دهکده فرهنگى- 
تفریحى زاینده رود واقع در استان اصفهان شهرستان چادگان بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مزایده عمومى و بر اساس نظریه ى کارشناسى اقدام نماید. کلیه ى اشخاص حقیقى 
و حقوقى میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید ازپالکهاى مذکور به واحد فنى دهکده ى فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در 3 کیلومترى شهر چادگان مراجعه 

و در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مزایده شرکت نمایند.

2-محل دریافت اسناد مزایده: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، دفتر امور امالك سازمان عمران زاینده رود.
3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه لغایت روز شنبه 99/05/25 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان مبلغ 2000/000 ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به واحد امالك سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات 
مربوطه تحویل گردد.

4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پاکت هاى خود را بصورت سر بسته  وممهور تا پایان ساعت اداري روز شنبه مورخ 99/05/25 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 
ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به واحد امالك سازمان تسلیم نمایند. 

5- تاریخ بازگشایى پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  15:00 روز یکشنبه مورخ26 /99/05 جهت بازگشایى پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده هاى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه مى باشد که باید به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه 

غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى مشروط، فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- کلیه هزینه هاى مربوط به صدور پروانه بعهده برنده مزایده خواهد بود.
9- برنده مزایده ملزم به رعایت کلیه مسائل زیست محیطى که در اسناد مزایده ارائه مى گردد خواهد بود.

10-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.
11- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
12- هزینه آگهى و کارشناسى به عهده برنده مزایده است. 

13- این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.    

www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 0-32673080 3267301

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)متراژشماره زمینردیف
فروش بصورت نقدى16-111100/2838/500/000/000
فروش بصورت نقدى26-121000/2734/000/000/000
فروش بصورت نقدى332-19112944/595/500/000
فروش بصورت نقدى432-20117246/920/000/000

موضوع مزایده عبارت است از فروش 4 پالك زمین ویالیى طبق جدول زیر:

ل – سپاهان

سته کننده و 
قلعه نویى
داشت. آن ها  سلط

2ش4-2-2-2

در صفحه 5 بخوانید
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کریمى را کریمى را 
به سپاهان بازگردانیدبه سپاهان بازگردانید
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معاون وزیر بهداشــت گفــت: کرونا همه شــهرها و 
روستاهاى کشور را فتح کرده است. 

على اکبر حق دوست در استودیو گفتگوى ویژه خبرى 
شبکه 2 سیما کرونا را یک شطرنج باز حرفه اى خواند و 
افزود: اگر لحظه اى حواسمان پرت شود به راحتى توسط 
کرونا کیش و مــات مى شــویم. او در عین حال گفت: 
اپیدمى کرونا در برخى از شهرهاى کشور که طى شش 
هفته گذشته دستخوش آلودگى قرار گرفته بودند کم کم 

در مسیر پیر شدن است.
حق دوســت تصریح کرد: روى هم رفته در استان هاى 
جنوبى کشور على رغم آنکه هنوز تعداد نفرات بسترى 

شده در ICU و همچنین آمار فوتى هایشان ادامه دارد اما 
حجم ابتال به کرونا به میزان قابل توجهى کاهش یافته، 
کرونا در استان هاى غربى همچون کردستان و کرمانشاه 
و همدان هــم تقریبًا رو به کاهش اســت. در این میان
 اســتان هاى آذرى زبان کشــورمان توجه خاص ترى 
مى طلبنــد. وى گفت: اســتان تهران هــم مانند همه 
کالنشهرهاى دنیا مستعد شرایط ناگوار بوده و هست زیرا 
از روزهاى اول کرونا تا کنون همیشه در شرایط زرد، قرمز 

و هشدار بوده است.
حق دوست استفاده از ماســک را یکى از دالیل کاهش 

حجم ابتال به کرونا عنوان کرد./2384

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: به نظر مى رسد تعویق 
زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک تر شدن 
هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر 

کند، ضرورى باشد.
محمد باقر قالیباف در جلسه علنى روز گذشته (یک شنبه) 
مجلس شوراى اســالمى گفت: در پایان الزم است اشاره 
کنم که نگران رعایت نشدن پروتکل هاى دقیق بهداشتى 
در کنکور سراسرى هستیم. متأســفانه به وعده هاى داده 
شده در برگزارى کنکور دکترا عمل نشد و بى توجهى هاى 
تأســف آورى در برگزارى آن کنکور وجود داشت که خود 

نیازمند بررسى دقیق تر و پیگیرى است. 

وى افزود: ایــن کوتاهى ها، نگرانى مــردم در خصوص 
برگزارى کنکور سراسرى را بیشتر کرده است و بسیارى از 
نمایندگان شنونده نگرانى هاى والدین در خصوص سالمت 
فرزندان خود بوده اند. به نظر مى رسد تعویق زمان کنکور تا 
گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک تر شدن هوا که امکان 
استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند، ضرورى 
باشد.  قالیباف گفت: سالمت دانش آموزان عزیز ما، خط 
قرمز مجلس است و کمیسیون هاى بهداشت و آموزش 
مجلس وظیفه دارند تا اطمینان از رعایت بهترین تصمیم در 
این خصوص، مطالبات مردم را از مسئوالن ذیربط پیگیرى 

کنند./2382

کرونا 
شطرنج باز حرفه اى است

قالیباف: تعویق زمان کنکور 
ضرورى است

ُجنگ خنده باالخره 
لغو شد

جنگ خنــده حســن ریوندى    صبا |
که قراربود 16 مرداد در ســالن وزارت کشور 
برگزار شود لغو و مبالغ خرید بلیت عودت داده 
شــد. قیمت در نظر گرفته شده براى بلیت این 
کنسرت بسته به جاى صندلى هاى از 40 تا 300 
هزار تومان بود. این در حالى است که با توجه 
به پررنگ تر شدن شــیوع ویروس کرونا، نبود 
اســتقبال کافى مخاطب از فضاهاى تفریحى 
و نامناســب بودن وضعیت درآمدزایى مردم، 
برگزارى این جنگ خنــده با نقدهاى منفى رو 

به رو شده بود.

رشد دوباره 
ارزش سهام عدالت 

ســامانه اســتعالم و آزادسازى    رکنا |
ســهام عدالت بــار دیگر در پایــان معامالت 
هفته به روزرســانى شده اســت و مشموالن 
مى توانند با مراجعه به این ســامانه از آخرین 
ارزش سهام عدالت خود آگاهى یابند. بر اساس 
این گزارش کســانى که ارزش اولیه ســهام 
عدالت آنهــا 532 هزار تومان اســت در پایان 
معامالت روز شــنبه 11 مرداد ارزش ســهام 
عدالتشــان به 19 میلیــون و 312 هزار و 16 
تومان رسیده اســت. در پایان معامالت هفته 
قبل ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانى 18 
میلیون و 816 هزار و 564 تومان اعالم شــده 
بود که بر این اســاس طى معامالت شنبه 2/6 
درصد سود معادل 495 هزار و 452 تومان عاید 
سهامداران عدالت شده اســت. در هفته قبل 
زیان 4/1 درصدى به سهامداران عدالت رسیده

 بود.

حمله جدید فراستى
مسعود فراســتى، منتقد سینما    رکنا |
در برنامه «هفت»، ســریال «دل» را شبیه به 
یک فاجعه توصیف کرد. فراســتى با کنایه اى 
به سریال «دل» ساخته منوچهر هادى گفت: 
«پنج دقیقه از این سریال را دیدم، شش دقیقه از 
آن اسلوموشن بود!... تاحاال آب بستن تا این حد 
را ندیده بودم!... حاال چه چیزى نشان مى داد به 
کنار. مطلقًا کارگردانى، بازیگرى، قصه و هیچ 
چیز دیگرى هم در کار نبود و جالب اینجاست 
که کارگردان این ســریال، درس کارگردانى 
در یکى از مؤسســات هم مى دهد و این یعنى 

وضعیت فاجعه!»

کجاى مصرف انرژى 
هستیم

با تداوم وضعیت مصرف انرژى    بهار |
در کشور، در یک دهه آینده احتماًال وارد کننده 
انرژى خواهد شد. طبق آمار ها، مصرف انرژى 
در دو ماهه تابستان امسال روز به روز در حال 
افزایش اســت به طورى که  شــدت مصرف 
انرژى در ایران چندین برابر ژاپن و نروژ، هفت 
برابر کشور هاى پیشــرفته اروپایى، سه برابر 
عربستان سعودى و چهار برابر ترکیه و متوسط 

جهانى است.

برنج هم دارد مى رود!
ء  جــز   روزنامه دنیاى اقتصاد |
جدایى ناپذیر از ســفره ایرانى که در سال هاى 
اخیر جاى خود را به همتاى هندى و پاکستانى 
خــود داده، اکنون تبدیل به یــک غذاى نیمه 
لوکس شده است. بنا بر اطالعات منتشر شده 
از مرکز آمار ایران، برنج ایرانى از ابتداى ســال 
روند صعودى خود را آغاز کرده است. در خرداد 
قیمت برنج ایرانى به ازاى هــر کیلو 25 هزار 
و 900 تومان بوده در حالى که ســال گذشــته 
همین موقــع قیمت آن 23 هــزار تومان بوده

 است./2391

وضعمان از زیمبابوه 
بهتر است!

صادق زیباکالم، فعال سیاســى    نامه نیوز |
اصالح طلــب درباره اینکه رئیس جمهور گفته اســت 
«زندگى مــردم در حد ضرورت به خوبى اداره شــد» و 
«کاال هاى اساسى به وفور موجود است» مى گوید: «بله، 
اگر با کره شمالى، زیمبابوه، گینه و ونزوئال مقایسه کنیم، 
وضع مردم ما بد نیست، اما اگر وضع اقتصاد ایران و وضع 
اقتصادى مردم ایران را با ترکیه، مالزى، پاکســتان و... 
یعنى کشور هاى هم ردیف ایران، مقایسه کنیم نتیجه 
چیست؟ کشور ترکیه 150 میلیارد دالر در سال صادرات 
دارد، اما صادرات غیرنفتى مــا در بهترین حالت به 40 

میلیارد هم نمى رسد.»/2386

رئیسى کریم و مقتدر!
«قتیبه مطلق بو ســامى»، یک    خبرفورى |
کاربر عرب در فضاى مجازى در مــورد احمدى نژاد و 
اقدامات اخیرش در مورد صلح منطقه اى در توییترش 
نوشت: «دوست دارم احمدى نژاد پیروز انتخابات شود. 
به اعتقاد من او همچون گذشته به یارى خداوند تعالى 
رئیسى شجاع، عزیز، کریم و مقتدر خواهد بود...»/2387

کالً تقصیر مردم است!
عیسى کالنترى، رئیس سازمان حفاظت    میزان |
محیط زیست کشور در گفتگو با رسانه ها عنوان کرد: 80 
درصد آلودگى هواى کالنشهر ها مربوط به عملکرد مردم 
است. اگر مردم مى خواهند هواى سالم داشته باشند، در 
فصول سرد سال در مصرف گاز صرفه جویى کنند. /2388

سایت سازمان سنجش 
هک نشده

  باشگاه خبرنگاران جوان | ســخنگوى 
سازمان سنجش آموزش کشور هک شدن سایت این 
سازمان توســط هکرهاى مخالف برگزارى کنکور را 
تکذیب کرد. روز گذشته خبرى در برخى از کانال ها منتشر 
شد مبنى بر اینکه سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
در اعتراض به برگزارى کنکور از ساعت 19 تا ساعت 21 
شنبه شب هک شــده بود. همچنین ادعا شده که هکر 
در صفحه سازمان ســنجش به پیگیرى نکردن تعویق 
و مهم نبودن جان جوانان اشاره کرده و خواستار تعویق 

کنکورهاى سراسرى شده است.

شاخص بورس رکورد شکست
شــاخص کل بورس در شروع معامالت    ایرنا |
دیروز (یک شنبه) با حدود 40 هزار واحد رشد وارد کانال 
دو میلیون واحدى شد. این شاخص بعد از افت و خیزهایى 
که در چند روز گذشــته تجربه کرد بار دیگر به رکورد 
تاریخى دست پیدا کرد. فوالد مبارکه اصفهان، یکى از 
شرکت هایى بود که نماد آن بیشترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشت./2389

حمله به على مطهرى 
  دیده بان ایران | نماینــده شــازند و عضــو 
کمیســیون امنیت ملى از على مطهرى، نماینده سابق 
مجلس به شــدت انتقاد کرد. محمود احمدى بیغش، 
على مطهرى را نماینده بى خاصیت معرفى کرد و گفت 
مسلمانان چین هیچ مشکلى با دولتشان ندارند و دادستانى 
باید به اظهارات مطهرى در دفاع از مسلمانان چینى ورود 
پیدا کند. گفتنى است على مطهرى در توییترش نوشته 
بود: «مگر مسلمان چینى چه فرقى با مسلمان یمنى یا 

فلسطینى دارد؟»

آمریکا چند میلیونر دارد
  ایسنا| آمریکا و چین کماکان بیشترین شمار 
ثروتمندان را در جهان دارند. در بین ده ثروتمند جهان، 
شش نفر آمریکایى هســتند. این کشور به همراه چین 
بیشترین تعداد ثروتمندان جهان را دارند؛ به گونه اى که 
پیش تر «بیزینس اینسایدر» اعالم کرده بود که بیش از 
19 میلیون و صد هزار میلیونر در آمریکا و بیش از چهار 

میلیون و 600 هزار میلیونر در چین وجود دارد./2390

خبرخوان

جنگل هاى زیر آب، از پدیده هاى عجیب طبیعت هستند 
که نمونه هاى کمــى از آنها در جهان دیده مى شــود. 
دریاچه «چورت» یکى از همین جنگل هاى غرق شده 

رازآلود است.
چورت در استان مازندران، در دل جنگلى میان سارى و 
کیاســر قرار دارد. دریاچه اى که به دلیل نزدیکى اش به 
روســتاى چورت، نام خود را از آن وام گرفته است. این 
دریاچه که در ارتفاع 1034 مترى از سطح دریا قرار گرفته 

است، حدود 2/5 هکتار وسعت دارد.
فضاى رازآلود دریاچه چورت، جنگل هاى زیر آب مشهور 
در جهان را در ذهن تداعى مى کند. حــال و هوایى که 
خبر از جنگلى در دل این دریاچه مى دهد. بســیارى از 

جنگل هاى زیر آب در سراسر دنیا، از رانش زمین پدیدار 
مى شــوند، همان علتى که باعث شد، دریاچه چورت در 
سال 1318 شکل بگیرد و تا امروز پابرجا باشد. این دریاچه 
در شکاف دره اى با شیب زیاد ایجاد شــده و دور تا دور 
دریاچه را پوشش هاى جنگلى بکر و درختان قدیمى دربر 
گرفته است. در فصل هاى کم آب، دریاچه شکل واقعى 
خود را بیشــتر نمایان مى کند، زمانى که درختان از دل 
آب بیرون مى زنند و جنگل غرق شده در مقابل چشم ها 
ظاهر مى شــود. حال و هواى دریاچه وقتــى مرموزتر 
مى شــود که مه روى دریاچه و جنگل هاى اطراف را در 
بربگیرد و صداى حیوانات و پرندگان در سکوت منطقه، 

طنین انداز شود.

براى رسیدن به دریاچه چورت باید مسیرى کوهستانى را 
پیمود. حدود یک ساعت از جاده اصلى سارى تا روستاى 
چورت زمان الزم است. مسیر را باید از روستاى چورت 
ادامه داد تا بعد از حدود 20 دقیقه رانندگى در جاده خاکى، 
به دریاچه رســید. طبیعت زیباى منطقه هر گردشگرى 
را براى ســفر و دیدار از آن وسوســه مى کند. بسیارى 
از گردشــگران با قصد چادر زدن در اطــراف دریاچه و 
اقامت شبانه، به منطقه مى آیند، براى ماندن در کنار این 
دریاچه باید تجهیزات الزم از جمله چادر، کیسه خواب، 
روشنایى و مواد غذایى همراه خود داشت. دریاچه چورت 
مى تواند مقصدى جذاب براى ماهیگیران باشد. بسیارى 
از گردشگران با امید صید ماهى، قالب در آب مى اندازند 

و در آرامش، از طبیعت بکر منطقه لذت مى برند. اگرچه 
شنا در جنگل هاى غرق شده بسیار خطرناك و غیرقانونى 
است اما گ شت و گذار با قایق هاى پدالى در میان دریاچه 

مى تواند لحظاتى لذتبخش را خلق کند.
سفر به دریاچه چورت زمان و فصل خاصى ندارد. در بهار 
هوا بسیار مطبوع است و هنوز خنکى زمستان در منطقه 
حس مى شود. تابســتان دریاچه پرآب و جنگل سرسبز 
است و در شب ها مى توان از خنکى هوا لذت برد. در پاییز، 
درختان رختى رنگارنگ به تن مى کنند و جنگل غرق شده 
رخ نمایى مى کند. زمستان نیز اگر چه زیبایى هاى خاص 
خود را دارد اما هوا کمى ســرد خواهد بود و اقامت شبانه 

چندان میسر نیست./2383

وقتى زیبایى و شگفتى در هم آمیخته مى شود

رازهاى یک جنگل در شمال ایران

بازى استقالل و سپاهان با تمام جنجال هایش با برترى 
استقالل به پایان رسید، ولى حاشیه اى که از این بازى در 
فضاى مجازى دست به دست مى شود انتقاد ها از گزارش 
روِى مخ جواد خیابانى است! چند نمونه از این واکنش ها 

را مرور مى کنیم:
■ صداى خیابانى درمقابل صداى گزارشــگر مازندران 

مثل الالیى مى مونه.
■ محققان ثابت کردند نیمى از بیمارى هاى سیســتم 
شــنوایى به دلیل گوش دادن به گــزارش هاى جواد 

خیابانى است.
■بعد از انگلیسى و ژاپنى، خیابانى زبان بدن دیاباته را هم 

خیلى سلیس ترجمه مى کنه.
■ خیابانى! دمــت گرم تو این اوضــاع باعث خندمون 

مى شى.
■ آقاى تلویزیون! جواد خیابانى چه کار باید بکنه که هنوز 
نکرده، چى باید بگه که نگفته، چه مدل سوتى باید بده که 

نداده که از نظر شما توهین به ما تلقى بشه؟
■ خیابانى مى گه اســتقالل باید یه نیمه را ده نفر بازى 

کنه مگر این که یه کارى کنن یه سپاهانى اخراج بشه.
■ استاد خیابانى فرمودند استقالل در هفته هاى پایانى 
چند تا فینال داره. بزرگوار حواســش نیست فینال واسه 

قهرمان شدنه نه کسب سهمیه.

دبیر انجمن شــرکت هاى هواپیمایى کشور اظهار کرد: 
پروازهاى دبى برقرار اســت اما سختگیرى هاى خاصى 
اعمال مى شود؛ یعنى مســافر باید نتیجه آزمایش منفى 
کرونا که حداکثر مربــوط به چهار روز قبل باشــد را در 
فرودگاه مقصد ارائه کند و اگر تست کرونا نداشته باشند، 

مسافر دیپورت مى شود. 
مقصود اسعدى سامانى بیان کرد: همچنین کشور امارات 
اعالم کرده است در  پروازهایى که از ایران به سمت امارات 
مى  رود، باید پیش از انجام پرواز، فهرســت مسافران به 
کشور امارات اعالم شود، آنها فهرست را بررسى مى کنند 

که آیا این مســافران مى توانند در فرودگاه مبدأ سوار بر 
هواپیما شده و وارد امارات شوند یا خیر.

دبیر انجمن شــرکت هاى هواپیمایى گفت: در واقع باید 
پیش از انجام پروازهاى امارات، مســافران پرواز به آنها 
معرفى شوند و شرکت هاى هواپیمایى مجاز به سوار کردن 
مسافرانى که نام آنها از سوى کشور امارات رد مى شود، 
نیستند. اسعدى سامانى در پاسخ به این سئوال که آیا این 
مطالبه  کشور امارات قانونى است؟ گفت: به هر حال هر 
کشورى مى تواند بابت پذیرش مسافر مقرراتى اعمال کند 

و از این نظر، مشکل قانونى وجود ندارد.

 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى درباره زمان اجراى 
نسخه نویسى الکترونیک و حذف دفترچه هاى بیمه گفت: 
کار بسیار گسترده اى است و مقدماتى را مى طلبد؛ باید 
همه پزشکان و مراکز درمانى با ما همکارى کنند. سامانه 
نیز باید پاسخگو باشد و طورى نشــود که مردم به علت 
قطعى اینترنت یا موارد دیگر با اخالل در دریافت خدمت 

مواجه شوند.
مصطفى ساالرى افزود: یکى از مزیت هاى نسخه نویسى 
الکترونیک صرفه جویى در تجویز داروهاى غیرضرورى 

است.  
وى اضافه کرد: فنى در حال انجام است و امیدواریم طى 

چهار پنج ماه آینده این کار را اجرایى کنیم.

بیــش از 146 هزار مراجعــه به مراکز قانونى کشــور 
به دلیــل نزاع در بهار ســال جــارى به ثبت رســیده 

است.
بنابر آمار ارائه شده توسط سازمان پزشکى قانونى کشور 
در سه ماهه نخست سال جارى، 146 هزار و 353 مورد 
مراجعه به پزشکى قانونى در پى نزاع به ثبت رسیده است 
که 101 هزار و 721 مورد از مراجعات مربوط به مردان 
و مابقى (44 هزار و 632 مورد مراجعه) مربوط به زنان 

بوده است.
بر اســاس این آمار، به ترتیب اســتان هــاى تهران با 
22 هزار و 710، خراســان رضوى با 12 هزار و 868 و 
آذربایجان شــرقى با ده هزار و 334 مورد، بیشــترین 
مراجعات در پى نزاع به پزشــکى قانونى را در بهار سال 

جارى داشته اند.
همچنین اســتان هاى بوشــهر با 907، ایالم با 932 و 
هرمزگان با 1084 مورد، کمترین مراجعات در پى نزاع به 
مراکز پزشکى قانونى را در سه ماهه نخست سال جارى 

به خود اختصاص داده اند.
در اصفهان هــم طى بهار امســال 3279 زن و 6048 
مــرد و در مجمــوع 9327 نفر نزاع کردند که اســتان 
اصفهان را به چهارمین  اســتان پر نزاع در کشور تبدیل 

کردند./2385

عضو کمیسیون بهداشــت مجلس مى گوید که پیشنهاد 
مــا در خصوص محرم مشــخص اســت. مردم دســته 
برگزار نکننــد. غذاى نذرى پخت نشــود. عــزادارى در 
فضاى باز یا با قوانین ســنگین برگزار شــود. در همه جا 
نمى توانیم اعمال قانون کنیم. در بسیارى از محافل مانند 
مراســم هاى خصوصى اعمــال قانون اجرایى نیســت. 
اما در محــرم مى تــوان از پتانســیل پلیس و گشــت 
ارشــاد براى حفظ انضباط بهداشــتى دســته ها ســود 

جست.
ســید مســعود خاتمــى گفــت: در رابطــه با ماســک 
نمى توانیم نظارت انتظامى داشته باشیم. اگر چه یک عده 
از دلسوزان این تذکر را داده اند، اما الزم به وحدت رویه در 
بین کارشناسان ســتاد مقابله با کروناست وگرنه تصمیم 

گیرى سخت مى شود. در حال حاضر همه کارشناسان ستاد 
مقابله با کرونا بر استفاده از ماسک اتفاق نظر ندارند. تا زمانى 
که ستاد مقابله با کرونا به این نرسد که باید همه از ماسک 
اســتفاده کنند، اعمال قوانین انتظامى در جامعه و در این 
خصوص سخت است. از این جهت است که هنوز برخورد 

قاطع صورت نگرفته است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در ادامه بیان کرد: اما در 
رابطه با فاصله گذارى باید با جدیت برخورد شود. ما باید با 
اقدام انتظامى مانع برگزارى هر نوع تجمع شویم. بنده به 
عینه یک جشن عروسى را در خیابان دیدم که سرنشینان 
بالغ بر 50 ماشین پیاده شــدند و در خیابان رقصیدند. چه 
کسى مى توانســت جلوى آنها را بگیرد. چنین  تصمیمى 

اجرایى نیست.

باز هم دادِ فوتبالى ها درآمد!

شرط عجیب امارات براى ایرانى ها

زمان اجراى نسخه نویسى نوین

اعداد و ارقام نزاع بهارانه ایرانى ها

پیشنهاد ورود گشت ارشاد به موضوع 
بهداشت دسته ها 

صبح دیروز تصــادف پراید و دنا در محــور مواصالتى 
لردگان به بروجن یک کشته و شش مجروح در بر داشت.
خواب آلودگى راننده دنا و انحراف به چپ باعث برخورد 
مستقیم با خودرو پراید و کشته شدن راننده پراید و زخمى 
شدن شش نفر شد. بر اساس مشاهدات، حال زخمى ها 
مســاعد نبوده و توســط مأموران هالل احمر به مراکز 

درمانى منتقل شدند. در پى این حادثه از خودروى پراید 
تقریباً چیزى باقى نمانده است. 

جاده بروجن به لردگان یکى از محورهاى مواصالتى مهم 
است که سه استان چهارمحال و بختیارى، خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد را به هم متصل مى کند و هر ساله 

تصادفات متعددى در این محور اتفاق مى افتد.

پراید با سرنشینانش تکه و پاره شد 
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جریمه تردد 
در مسیرهاى دوچرخه 

رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان بـا اشـاره به 
ممنوعیت تردد و توقف در مسیرهاى دوچرخه سوارى، 
گفت: افراد در صورت تخلف اعمال قانون مى شوند. 
سـرهنگ محمدرضا محمدى با اشـاره به ممنوعیت 
تردد و توقف در مسـیرهاى دوچرخه سـوارى، اظهار 
کرد: دوربین ها و مأموران پلیس در صورت مشـاهده 
تخلف فـرد خاطى را 40 هـزار و 800 تومـان جریمه 
مى کنند. وى افزود: توقف و تردد هر نوع وسیله نقلیه 
در مسیرهاى احداث شده براى تردد دوچرخه سواران 

ممنوع است.

افزایش تخت هاى مراقبت  ویژه
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 
تعـداد تخت هـاى مراقبت هـاى ویـژه (ICU) در 
دو بیمارسـتان امین و خورشـید کالنشـهر اصفهان 
با توجه بـه افزایش بیمـاران بدحال مبتال بـه کرونا 
افزایش یافـت. آرش نجیمى بدون اشـاره بـه تعداد 
تخت هاى اضافه شده، افزود: در روزهاى اخیر تعداد 
بیمـاران بدحال مبتـال به کرونا و بسـترى شـده در 
بخش هاى مراقبت هاى ویژه (ICU) بیمارستان ها 
با شـیب تنـدى افزایـش یافـت بهمیـن دلیـل نیاز 
بود تـا در برخـى بیمارسـتان ها تعـداد ایـن تخت ها 

افزایش یابد.

آموزش اپراتورها وپرسنل 
آبفا لنجان

به گـزارش روابـط عمومـى آبفا لنجـان، امورحراسـت 
آبفاى منطقـه اقدام به برگزارى جلسـه آموزشـى حفظ 
وهوشـیارى براى حدود  50 تن ازاپراتورها وپرسنل آبفا 
منطقه لنجان با توجه به  اسـتانداردهاى شرکت، نمود. 
گفتنى است این نشسـت آموزشـى طى دوجلسه براى 
کلیه اپراتورها وپرسنل جهت ارتقاى هوشیارى وآمادگى 
بیشتردر راستاى بهترانجام دادن وظایف محوله صورت 

گرفته است.

تخفیف 50 درصدى مخابرات
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در جلسه بررسى 
مشـکالت مخابـرات شـهرضا گفـت: 15 دوربیـن 
پایش تصویرى شـهرضا و شـبکه دولت در ادارات، 
با تخفیف 50 درصـدى هزینه هاى اجرایـى به فیبر 
نورى مجهز مى شـود. ناصر مشـایخى با بیان اینکه 
روسـتاى یحیى آباد که تنها روسـتاى بدون پوشش 
اینترنـت 3G اسـت نیز بـا تخفیـف 50 درصدى به 
این شـبکه متصل مى شـود افزود: در صورت تامین 
برق و جاده، مخابـرات آمادگى راه اندازى سـایت و 
اینترنت مناطق عشایرى این شهرسـتان را دارد. در 
حال حاضر 68 هزار تلفن ثابت در شهرستان شهرضا 
فعال اسـت کـه از این تعداد 600 مشـترك بـه فیبر 

نورى متصل هستند.

وقف ساختمان 2 میلیاردى
رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان خمینى شهراز 
ثبت یک وقف جدید همزمان با دهه والیت درخمینى 
شـهرخبر داد. حسـن توکلى اظهـار کرد: ایـن موقوفه 
شـامل عرصه و اعیان شـش دانگ از منزل مسکونى 
با مسـاحت 850 متر مربع با کاربرى تجارى فرهنگى 
-خدماتى  است که با توجه به قیمت منطقه اى، ارزش 
ریالى این سـاختمان در حال حاضر 20 میلیـارد  ریال  

برآورد مى شود.

کرونا به عشایر هم زد
ایرج دهقـان، مدیـر روابـط عمومـى اداره کل امور 
عشایر اسـتان اصفهان با اشـاره به طرح غربالگرى 
ویروس کرونا در جامعه عشـایرى اصفهـان، اظهار 
کرد: 30 هزار نفر از عشـایر از 25 اردیبهشـت تا 10 
مرداد توسط کادر شبکه بهداشـت غربالگرى شدند 
که از این شمار 227 مورد مشکوك ابتالء به کرونا در 
بین عشایر شناسایى و 143 نفر آنها به مراکز درمانى 

ارجاع شدند.

خبر

با انتشار تصاویرى منتسب به کمپ نگهدارى سگ هاى 
ولگرد شهرستان مبارکه، پیگیرى موضوع در دستور کار 
قرار گرفت . تصاویر منتسب منتشر شده حاکى از آن بود 
که در کمپ سگ هاى ولگرد شهرستان مبارکه وضعیت 
نامناسبى در انتظار سگ هاى جمع آورى شده بوده و این 
موضوع، واکنش هاى کاربران شــبکه هاى اجتماعى را 
بدنبال داشــت. با این حال، پیگیرى ها نشــان مى دهد 
که تصاویر منتشر شــده، با آنچه در این کمپ به وقوع 

مى پیوندد، کامًال متفاوت است.
اصغر هدایت، فرماندار مبارکه در پاســخ به «تســنیم» 
از پیگیرى ایــن موضوع خبر داد و گفــت: این موضوع 

در دســتور کار ما قرار گرفته و بررسى هاى الزم در این 
خصوص صورت گرفت، تیمى متشکل از کارگروه هاى 
تخصصى براى بررســى این موضوع بــه محل اعزام 

شده اند و به طور جدى، موضوع را بررسى خواهند کرد.
شهردار مبارکه نیز ضمن تکذیب تصاویر منتشر شده از 
محل منتسب به کمپ سگ هاى ولگرد مبارکه گفت: این 
تصاویر صحت ندارند و کمپ سگ هاى ولگرد شهرستان 

در وضعیت مطلوبى قرار دارد.
سید محسن هاشمى تصریح کرد: بطور قطع حفظ حقوق 
حیوانات از مهمترین نکات مد نظر ما بود و تأسیس این 

کمپ نیز با این رویکرد صورت گرفته است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در آیین امضاى پنج تفاهم نامه 
همکارى بین شــرکت هاى معدنى و هپکــو  که با حضور 
مدیران عامل هپکو، فوالد مبارکه  و شــرکت هاى بزرگ 
معدنى برگزار شد، از توسعه همکارى هاى بخش معدن و 
هپکو و همچنین از برنامه ساخت 700 دستگاه ماشین آالت 
راه سازى مورد نیاز شرکت هاى معدنى توسط هپکو خبر داد 
و تصریح کرد: با حضور شــرکت هاى بزرگ معدنى در این 

تفاهمنامه ها، هپکو دوباره احیا خواهد شد.
خداداد غریب پور گفت: در گام نخست همکارى ها، ساخت 
700 دستگاه ماشین آالت راه سازى توسط هپکو تا سال آینده 
انجام خواهد شد و در برنامه بلندمدت ساخت ماشین آالت 

معدنى توسط این تولیدکننده باسابقه برنامه ریزى شده است.
معاون وزیر صمت گفت: ایمیدرو به مأموریت خود که حمایت 
از شرکت هپکو بود، جامه عمل پوشاند و به نقشى که قرار بود 
چه در قالب سهامدار و چه در قالب همکارى ایفا کند، عمل 
کرد. غریب پور گفت: شرکت هاى معدنى حوزه فوالد و مس 
و فوالدسازان که در قالب تفاهمنامه هاى فوق، در کنار هپکو 
قرار مى گیرند، نقش مهمى در بازگشت هپکو به جریان  تولید 

ایفا خواهند کرد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: آماده شدن شرایط براى 
امضاى پنج تفاهمنامــه بین شــرکت ها و هپکو، حاصل 

برگزارى هفت جلسه مهم و اساسى بود.

احیاى دوباره شرکت هپکو 
با همکارى فوالد مبارکه 

آیا تصاویر کمپ سگ هاى 
ولگرد مبارکه  واقعى بود؟ 

بازســازى و بهینه ســازى نزدیک به نیــم کیلومتر 
شبکه هاى فشار متوسط هوایى به کابل خود نگهدار در 
شرق اصفهان با هزینه اى بالغ بر 3000 میلیون ریال 

اجرایى و عملیاتى شد. 
مدیر برق منطقه 4 شرکت توزیع برق اصفهان در این 
باره گفت: در خیابان حکیم شــفایى، اول کوچه آرش 
یک دســتگاه ترانس 400 کیلوولت آمپر نصب شد و 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ایرج شمس هدف از انجام این پروژه را رفع ضعف برق 

این منطقه، برق رسانى به مشترکین جدید، کاهش بار 
ترانس هاى فول بار و بهینه ســازى و بازآرایى شبکه 
عنوان کرد. وى افزود: اســتفاده از تجهیزات نوین به 
منظور بهینه سازى شبکه ها وکاهش بار ترانس ها در 
خیابان معراج صورت گرفت به طورى که نزدیک به 3/5 
کیلومتر کابل خود نگهدار جایگزین  شبکه فشار ضعیف 
هوایى شد و همچنین یک دستگاه ترانس 400 کیلو 
ولت آمپر نیز در مدار قرار گرفت. شمس در پایان گفت: 

هزینه این پروژه بالغ بر 8500 میلیون ریال بوده است.

فرمانده انتظامى نایین از کشف 25 کیلوگرم تریاك و 
بیش از 606 کیلوگرم ماده مخدر مرفین از دو دستگاه 
خودروى کامیون و سوارى در ایستگاه بازرسى شهید 

شرافت این شهرستان خبر داد.
سرگرد هادى کیان مهر گفت:  مأموران انتظامى مستقر 
در ایستگاه  شهید شرافت روز یک شنبه حین کنترل 
خودروهاى عبورى به یک دســتگاه کامیون کشنده 
یخچال دار مشکوك شده و متوقف کردند. در بازرسى 

تخصصى از این خودرو  606 کیلو و 740 گرم مرفین 
که در سقف اتاق بار خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

به گفته وى در بازرســى دیگرى از خودروى سوارى 
عبورى  25 کیلوگرم تریاك جاسازى شده در صندوق 

عقب خودرو کشف و یک نفر دستگیر شد.
این مقام انتظامى بیان کرد: در این رابطه دو ســوداگر 
مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات 

قانونى به مراجع قضایى تحویل شدند.

تولید قفسه هاى نهایى نورد 650 در ذوب آهن بومى 
سازى شد.

فورمن شیفت مدیریت مهندسى نورد شرکت ذوب 
آهن اصفهان گفت: کارکنان مدیریت مهندســى 
نورد این شرکت موفق شدند با پیاده سازى ایده اى 
ابتکارى در طراحى مجدد قفســه هاى نهایى نورد 
براى افزایش کارایى و بازدهــى کارى گام بزرگى 

بردارند.
غالمرضا دهقانى شکســتن بال تیرآهن و غلطک 
ایجاد ضایعات وتوقف خط را از مشــکالت ناشى از 
طرح شمش هاى قفسه نهایى کارگاه نورد 650 بیان 

کرد و افزود: با تالش بى وقفه و جهادى گروه بهبود 
همچنین مشارکت سرپرست این کارگاه و تکنسین 
مونتاژ، طرح هاى شمش و ساخت اصالح و با مونتاژ 
روى قفســه بهره بردارى شــد. وى زمان طوالنى 
مونتاژ و دمونتاژ، مواد مصرفى بسیار زیاد همچنین 
ســخت بودن تنظیم آن و خطرات ناشى از آن را از 
مهمترین عوامل تغییر طرح این قفسه ها برشمرد و 
گفت: اصالح قفســه هاى نهایى نورد با بهره گیرى 
از دانــش روز مهندس جوان این شــرکت توقفات 
و ضایعات خــط را به میزان قابــل توجهى کاهش 

داده است.

12 ایستگاه مخابراتى منطقه اصفهان در مسیر مراکز 
انتقال نفت مارون تا اصفهان به شناســنامه جامع 

اطالعات فنى تجهیز شدند.
به گــزارش روابط عمومى شــرکت خطــوط لوله 
و مخابرات نفت ایــرانـ  منطقــه اصفهان، وحید 
راجى خواه معــاون مخابرات منطقــه در این باره 
گفت: در راســتاى الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ISO9001، شناسنامه اطالعات فنى 12 ایستگاه 
مخابراتى در تابلوهایى به ابعاد 100*180 سانتیمتر 
شامل اطالعات فنى ایستگاه از قبیل فرکانس هاى 

رادیوها، میزان توان ارسالى و ســطح دریافتى هر 
کدام از رادیوها، تعداد، انــدازه، زاویه تابش و ارتفاع 
نصب آنتن ها، مشخصات دیگر تجهیزات مخابراتى 
 ،SDH همچون؛ دیزل ژنراتورهــا، ماکس هاى
شــارژر، باترى و دکل هاى مخابراتــى طراحى و 
نصب شــدند. وى افزود: در ایــن تابلوها از تصاویر 
ماهواره اى، اینفوگرافى کل ایستگاه هاى مخابراتى 
منطقه و دورنماى کلى ایستگاه استفاده شده است 
که نحوه تعامل ایســتگاه مورد نظر با ایستگاه هاى 

قبل و بعد از آن را نشان مى دهد.

بازسازى و بهینه سازى شبکه ها با کابل خود نگهدار 

 631 کیلوگرم مرفین و تریاك در نایین کشف شد

بومى سازى در ذوب آهن اصفهان

تجهیز 12 ایستگاه مخابراتى به شناسنامه جامع 
اطالعات فنى

هشتاد و دومین شوراى فرهنگ عمومى اســتان اصفهان با حضور نماینده ولى فقیه در 
استان و استاندار اصفهان برگزار شد.

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، رئیس شــوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان در 
این جلسه از تشکیل شوراى فرهنگ عمومى استان تقدیر کرد و گفت: شوراى فرهنگ 
عمومى استان فرصت مناســبى براى ارائه مباحث مهم در حوزه فرهنگى بوده و الزم 

است جلسات این شورا به صورت منظم و ماهانه با دستور جلسه مشخص تشکیل شود.
عباس رضایى، نایب رئیس شوراى فرهنگ عمومى اســتان اصفهان نیز در خصوص 
برگزارى مراسمات دینى در ایام کرونا گفت: زندگى در دوران کرونا نیازمند تمهیدات بوده 
و الزم است سیستم ایمنى بدن را تقویت نماییم و یکى از راه هاى تقویت سیستم ایمنى 

امیدبخشى به جامعه است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: از هیئات مذهبى انتظار داریم همچون گذشته همراهى 
داشته باشند و دستورالعمل هاى بهداشتى را رعایت کنند همچنین مسئوالن هیئات از 

فرصت منابر براى افزایش آگاهى مردم در خصوص این ویروس استفاده کنند.
حجت االسالم و المســلمین رمضانعلى معتمدى، دبیر شوراى فرهنگ عمومى استان 
اصفهان با بیان اینکه شــوراى فرهنگ عمومى فرصت خوبى براى بررســى وضعیت 
فرهنگى استان و پیشبرد اهداف فرهنگى است، خاطرنشــان کرد: تالش مى کنیم در 

هرکدام از جلسات شوراى فرهنگ عمومى یکى از ظرفیت هاى فرهنگى، هنرى، قرآنى 
استان را معرفى کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با اشاره به فعالیت هاى دینى و قرآنى 
مؤسسه دارالقرآن اهل بیت علیهم الســالم خمینى شهر اظهار کرد: این مؤسسه بزرگ 
ترین مؤسسه فرهنگى قرآنى استان و کشور بوده و فعالیت هاى کم نظیرى در حوزه نشر 
و گسترش فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم الســالم در شهرستان خمینى شهر انجام 

داده است.

شوراى فرهنگ عمومى، فرصتى براى پیشبرد اهداف فرهنگى 

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از فوت یک کودك یکسال و 

نیمه در اثر سقوط از طبقه نهم یک مجتمع مسکونى 
خبر داد. 

فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: متأسفانه این حادثه به 
فوت این کودك منجر شد. وى افزود: ساعت 19 و 2 
دقیقه روز شنبه یازدهم مرداد در تماس تلفنى ساکنان 
ساختمان بلند مرتبه در شهرك امیریه با سامانه 125 
ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان حادثه سقوط گزارش شد. کاوه 
آهنگران در ادامه گفت: در ایــن حادثه یک کودك 
یکســاله و نیمه از طبقه نهم مجتمع مسکونى 11 
طبقه بر روى خودروى سمند پارك شده در همکف 
مجتمع سقوط کرد و در اثر شدت برخورد با زمین قبل 

از رسیدن اکیپ اعزامى جان سپرد.
این طفل 18ماهه با اســتفاده از غفلــت والدین و با 

صندلى به پنجره ساختمان نزدیک شده بود.

سقوط کودك 1/5 ساله از طبقه نهم 

آتش سوزى و دودگرفتگى واحد سوم یک باب مجتمع چهار طبقه واقع در خیابان احمد 
آباد این شهر خسارات جانى نداشت. این آتش سوزى ساعت 13 و 27 دقیقه روز یک شنبه 
در کوچه شماره 16 خیابان احمدآباد اصفهان به وقوع پیوست که با توجه به حساسیت 
این حریق، آتش نشانان از ایســتگاه هاى 4، 5 و 9 به محل حریق اعزام شدند و افراد 
گرفتار در آتش و دود را سالم از ساختمان مذکور خارج کردند. با توجه به اطالعات تماس 
گیرنده و اعالم گرفتار شدن حدود 20 نفر از ساکنان این آپارتمان در محاصره دود و آتش 
گروه هاى امداد و نجات با تجهیزات کامل به همراه امکانات ویژه نجات به محل اعزام 

شدند و از سرایت آتش به سایر واحدها جلوگیرى کردند.
20 نفر از ساکنان این آپارتمان مســکونى که در این حریق دچار دود زدگى شده بودند 
با سرعت عمل به موقع آتش نشــانان به خارج از محل حادثه انتقال یافته و به صورت 

سرپایى توسط امدادگران اورژانس مداوا شدند.

مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان از ســاماندهى مادى نیاصــرم خبرداد و گفت: 
ساماندهى بدنه و گذرهاى مجاور مادى نیاصرم از چهارباغ تا خیابان شهید بهشتى باعث 

توسعه گردشگرى در مجاور انهار مى شود.
مهین شکرانى اظهار کرد: شهردارى نورپردازى و باز زنده سازى محور تاریخى مادى 

نیاصرم را به عنوان یکى از انهار خاص شهر اصفهان در دستور کار خود قرار داده است.
شــکرانى اظهار کرد: بزرگ ترین ویژگى نهر نیاصرم این است که حد فاصل چهارراه 
تختى تا خیابان شهید بهشتى، یعنى طرفین نهر، درختان کهن قرار دارد و محل عبور 
وسیله نقلیه نیست و به شکلى طراحى شده که منازل اطراف، دسترسى هاى دیگرى 
دارند.وى افزود: این نهر بــه صورت گذر عابر و براى پیــاده روى، یکى از محورهاى 
گردشگرى منطقه است و چهارباغ را به پل مارنان وصل مى کند و در زمان جارى بودن 

آب در رودخانه منظره جذاب محسوب مى شود.

آتش سوزى در مجتمع مسکونى
 خیابان احمدآباد

مادى نیاصرم 
محور جذب گردشگر مى شود

همزمان با اعالم سازمان هواشناسى مبنى بر خیزش گرد و 
غبار از امروز در مناطق شرقى، رئیس اداره بیابان اداره کل 
منابع طبیعى اصفهان، از دو منطقه در شرق استان به عنوان 

کانون گرد و غبار نام برد.
بنا بر این گزارش، اداره کل هواشناســى استان اصفهان 
با صدور اطالعیه اى نســبت به وزش باد شــدید، طوفان 
لحظه اى و خیزش گرد و خاك در نواحى شرق، شمال شرقى 
و مرکز استان هشدار داد. این پدیده جوى که از بعد از ظهر 
دوشنبه 13 مرداد (امروز) آغاز مى شود تا صبح روز چهارشنبه 
هفته جارى ادامه دارد. در این مدت احتمال کاهش کیفیت 
هوا در مناطق درگیر، اختالل در تردد محورهاى شــرقى 
و شمالى استان و آسیب به ســازه هاى موقت و شکستن 

درختان فرسوده وجود دارد. 
در همین حال رئیس اداره بیابــان اداره کل منابع طبیعى 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر دو منطقه ســگزى و 
محور نایین- انارك شدیدترین کانون هاى بحران استان 
اصفهان هستند، گفت: متاسفانه در حالیکه اداره کل منابع 
طبیعى در حال بیابان زدایى اســت، اما در همان مناطق، 

کشاورزى سنتى به شدت در حال انجام است.

حســینعلى نریمانى در گفت وگو با «ایسنا»، در خصوص 
وضعیت کانون هاى گرد و غبار استان اصفهان، اظهار کرد: 
در آیین نامه ملى مقابله با گرد و غبار شناسایى کانون ها بر 
عهده محیط زیست، رصد آن برعهده هواشناسى و کنترل 
آن بر عهده منابع طبیعى اســت، اما اینکه از تیر ماه به این 
طرف کدام یک از کانون هاى گرد و غبار در اســتان فعال 

شده، هواشناسى مى تواند اظهار نظر کند.
وى با اشــاره به اینکه از هشت شهرســتان بیابانى استان 
اصفهان، در حال حاضر فعالیت خود را بر مناطق نصرآباد 
آران و بیدگل، ســگزى و محور نایین -انارك شهرستان 
نایین متمرکز کرده ایم، تصریح کرد: در حال حاضر دو منطقه 
سگزى و محور نایین- انارك شدیدترین کانون هاى بحران 
استان اصفهان هستند و بقیه کانون ها همچون اردستان، 

نطنز، خور و بیابانک و برخوار به تثبیت رسیده اند.
نریمانى درباره دالیل بحرانى بودن شرایط این دو منطقه، 
توضیح داد: به عنوان مثال یکى از دالیل پیشروى بیابان در 
دشت سگزى و وجود گردوغبار در آن، فعالیت کوره هاى 

گچ در آن منطقه است.
وى بیان اینکه در سال 1393 در کمیته اى قرار بر ساماندهى 

وضعیت دشت سگزى شد، گفت: قرار شد پنج معدن خاك 
رس و شن و ماسه در این منطقه تعطیل شود که در این مدت 
معادن شن و ماسه منطقه تعطیل شــدند، از سوى دیگر با 
تعطیلى معادن خاك، طى هفت ســال گذشته دیگر هیچ 
مجوزى براى این معادن داده نشده و از پنج معدن گچ نیز 
چهار معدن تعطیل شده اند و قرار است یک معدن دیگر تا 

پایان امسال تعطیل شود.
رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعى اصفهان با اشاره 
اینکه متاســفانه در طول این مدت برخى معادن همچنان 
با فعالیت خود، خوراك کوره هاى گــچ را تامین کرده اند، 
تصریح کرد: هرچه این کوره هــا فعالیت کنند، گرد و غبار 
در منطقه فعال خواهد بود، بنابراین در شرایطى که اقداماتى 
براى مقابله با بیابان زدایى در حال انجام اســت، اما برخى 

عوامل موجب پیشروى بیابان در استان اصفهان مى شود.
وى ادامه داد: البته در منطقه انارك، سطح گسترده بیابان ها 
موجب شده تا در مقابله با پیشروى بیابان عقب بمانیم، البته 
امسال این محور گرد و غبارخیز به طول 17 کیلومتر را نهال 
کارى کرده ایم و امیدواریم طى چهار سال آینده پیشروى 

بیابان در آن کنترل شود.

خیزش دوباره گرد و غبار از امروز تا چهارشنبه

تهدید اصفهان از شرق
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پژمان جمشیدى از ابتداى ورودش به تلویزیون و سینما 
برخــالف موضع گیرى منتقدان، بازیگــر محبوبى بود و 
توانســت خودش را به عنوان یک چهره مســتعد که در 
انتخاب هایش دقــت دارد اثبات کند. او بعد از ســریال 
«پژمان» که شــروع موفقیتش بود در فیلم ســینمایى 
«خوب، بــد، جلف» اولیــن تجربه کارگردانــى پیمان 
قاسم خانى در سینما بازى کرد، فیلمى که چه در جشنواره 
فیلم فجر و چه در گیشــه مورد اقبال قرار گرفت. او حاال 
در سرى دوم «خوب بد جلف» هم بازى کرده، فیلمى که 
جمشیدى به عنوان یک اثر کمدى در کارنامه کارى اش 

به آن افتخار مى کند. 

بازخوردى که از ســرى اول «خوب 
بد جلف» گرفتید چطور بــود؟ از بین 
فیلم هاى کمدى که تا حاال بازى کردید 
چقدر از این فیلم راضى هستید و چه 

جایگاهى برایتان دارد؟
«خوب بد جلف» در جشــنواره فیلم فجر سه سال پیش 
براى اولین بار به نمایش درآمد و مورد اقبال قرار گرفت و 
تا شب آخر هم به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
بودیم، اما در رقابتى سنگین ســیمرغ را از دست دادیم و 
دیپلم افتخار آراء مردمى یا همان بهتریــن فیلم از نگاه 
تماشــاگران را گرفتیم. به همین دلیــل مى توانم بگویم 
بازخورد خیلى خوبى داشت و چون این فیلم به نوعى ادامه 
سریال «پژمان» بود و مخاطبان با این سریال ارتباط خوبى 
برقرار کرده بودند. در گیشــه هم با اقبال بسیار باالیى از 
سوى مخاطبان رو به رو شد و فروش خیلى خوبى را تجربه 
کرد. من «خوب بد جلف» را به عنوان یک اثر کمدى خیلى 
دوست دارم و از نگاه خودم جزو بهترین فیلم هایى است 

که بازى کرده ام. 
پیمــان قاســمخانى در جایگاه یک 
کارگردان چقدر به کارش مسلط بود. با 
بقیه کارگردان هایى که با آنها همکارى 

کردى چقدر فرق داشت؟
پیمان همانطــور که خــودش در مصاحبــه کنفرانس 

خبرى اش گفــت در «خوب بد جلــف 1» آنقدرى که در 
زمینه فیلمنامه نویســى کار کرده شــاید در کارگردانى 
تجربه نداشت. ولى در «خوب بد جلف 2» به نظرم در این 
زمینه هم خیلى مسلط تر شــده بود. سرى اول این فیلم، 
چون تجربه اول او و البته کار سختى بود شاید یک مقدار 

کارگردانى براى پیمان سنگین تر بود.
همــه از رفاقت بیــن تــو و پیمان 
قاســمخانى خبر دارند، با این رفاقت 
بازى کردن براى او ســخت است یا 

آسان؟
به نظرم انجام دادن هیچ کارى براى پیمان سخت نیست. 
او اینقدر آدم محترم و بى عقده اى اســت که هیچ سختى 
وجود ندارد. من سال هاست با پیمان دوست هستم و در 
طول این مدت هیچ وقت نشده از هم دلخور شویم یا حتى 
براى مدت کوتاهى رابطه مان قطع شود. من پیمان را مثل 

عضوى از خانواده ام دوست دارم.
ارتباط و همکارى  ات با سام درخشانى 
چطور شــکل گرفت. چطور شــد که 
اینطور به یک زوج خوب ســینمایى 

تبدیل شدید؟
اتفاق هاى مختلفى افتاد تا من افتخار حضور در کنار سام 
درخشانى را در ســریال «پژمان» پیدا کردم. بازیگر هاى 
دیگرى تست شده بودند و قرار بود بازى کنند، ولى سکه 
چرخید و قرعه به نام سام افتاد. شاید بتوانم بگویم بهترین 
اتفاقى که مى توانست بیافتد این بود که سام براى آن نقش 
انتخاب شود چراکه بهترین گزینه بود. من در بازى هاى 
مشترکمان کنار سام خیلى راحت بودم و خاطرات خوبى از 
سریال «پژمان» دارم. او خیلى در آن سریال به من کمک 
کرد و پارتنر همراهى بود. به نظرم همه اینها باعث شد تا 

سریال «پژمان» با مخاطب ارتباط برقرار کند.
اگر اشــتباه نکنم قبًال هم گفته بودید 
دوست دارید قســمت دوم «خوب بد 
جلف» ساخته شود، حاال که این اتفاق 
افتاده چقدر از آن راضى هستى. فکر 
مى کنى نتیجه به تصورى که داشــتى 
چقدر نزدیک اســت. چقدر آن را هم 

موفق مى دانى؟
اتفاق هاى زیادى در این مدت افتاد. ابتدا قرار بود سریال 
ساخته شود، ولى نشــد. کارگردان هاى مختلفى آمدند و 
قرار بود آنها کار را بسازند، اما نشد تا اینکه تصمیم بر این 
شد «خوب بد جلف 2» ساخته شود و من خیلى خوشحال 
شدم، چون اصًال دوست نداشتم «خوب بد جلف» در قالب 
سریال ساخته شود و دلم مى خواســت همان فیلم ادامه 
داشته باشد که خوشــبختانه باالخره این اتفاق افتاد. من 
«خوب بد جلف 2» را هم خیلى دوست دارم. این فیلم پایان 
بازى دارد و فیلم در انتها تمام نمى شود. در قسمت یک هم 
همین اتفاق افتاد و شاید برخى فکر مى کردند توى ذوق 
مخاطب مى خورد، اما اینطور نشد. به لحاظ کارگردانى و 
کلیت فیلم و حتى فیلمنامه من فکــر مى کنم «خوب بد 
جلف 2» جلوتر از نسخه اولش اســت. البته شاید نظرات 
مختلفى در این باره وجود داشــته باشــد، اما من بر این

 باورم.
برخى از مخاطبان مى گویند «خوب بد 
جلف» جنس متفاوتى از کمدى است، 
به نظرت چقدر از این تفاوت به سلیقه 
پیمان یا سختگیرى اش برمى گردد؟

پیمان قاسمخانى مدل و شــیوه خودش را دارد و اگر هم 
شوخى کند آنقدر در لفافه اســت و واضح بیان نمى شود 
که توى ذوق نمى زند. دلیل تفاوتش هم این است که او 
پیمان قاسمخانى است. معلوم است که طنز او هم با بقیه 

باید فرق داشته باشد.
فیلم هاى کمدى دنیــا را چقدر دنبال 

مى کنى؟
فیلم هاى کمدى روز دنیا را تا جایى که فرصت کنم دنبال 
مى کنم. اما صادقانه بگویم من فیلم هاى سینماى خودمان 
را بیشتر مى بینم، موسیقى به زبان خودمان را بیشتر گوش 
مى کنم، کتاب نزدیک بــه فرهنگ خودمان را بیشــتر 
مى خوانم. مثًال خالد حسینى از نویسنده هاى مورد عالقه 
من است به این دلیل که شاید فرهنگش که از افغانستان 
مى آید نزدیک تر به فرهنگ خودمان اســت. من هم این 
مدلى هستم و فکر مى کنم این شــیوه براى رشد کمک 

بیشترى به من مى کند./2377

پژمان جمشیدى: 

«خوب بد جلف 2» 
از اولى بهتر شده!

حمید فرخ نژاد چند ســال قبل ابراز امیدوارى کرده بود که نســل 
او بارقه هاى منش نســل کسانى مثل خسرو ســینایى را بفهمد و 

ادامه دهد.
فرخ نژاد در ســال 1369 با بازى در فیلم در «کوچه هاى عشق» 
ساخته خسرو سینایى بازیگرى را در سینما آغاز کرد. در سال 1378 
بازى در فیلم «عروس آتش» که دومین فیلم کارنامه سینمایى اش 
بود، درخشید و آغاز درخشش او در ســینما به حساب مى آید. این 
دومین همکارى وى با خسرو سینایى محسوب مى شد. بازى در این 

فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در هجدهمین 
جشنواره فیلم فجر برایش به همراه آورد. فیلمنامه این فیلم که توسط 
فرخ نژاد و سینایى نوشته شده بود نیز سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه 

را دریافت کرد.
بازیگر فیلم «عروس آتش» حدود سه سال قبل در مراسم جشن 
تولد 77 ســالگى خســرو ســینایى گفته بود: درباره نویسندگى، 
کارگردانى و نوازندگى آقاى سینایى بسیار گفته شده، در حالى که 
ما از اینها زیاد داریم، اما به نظرم وجه بارز او انسانیت است و در وهله 

اول واقعاً انسان خوبى است.

او یادآورى کرده بود: من وقتى در ســال 68 از آبادان جنگ زده و 
ویران به تهران آمدم، به واســطه سمیرا سینایى که همکالسى ام 
بود با آقاى سینایى آشنا شــدم. بعدها دیدم دست طبیعت و روزگار 
و تقدیر چیزهایى مثل جوانــى را از آدم گرفت ولى چیزهایى را در 
اختیارت گذاشت و آدم هایى را ســر راهت قرار داد که جبران همه 
آنهاست. یکى از افتخاراتم آشنایى با آقاى سینایى و خانواده او بود 
چون انسان هاى بزرگى هستند که جاى خیلى چیزها را در زندگى 

برایم پر کردند.
فرخ نژاد با اشاره به اینکه «تکنیک را در سینما مى توان یاد گرفت 

ولى اینکه با شخصى آشنا شوى که انسانیت به تو یاد دهد خیلى مهم 
است»  با شوخى خاطره اى را از یک همکارى تعریف کرده بود با این 
تأکید که انسانیت خسرو سینایى براى او دردسر هم درست کرده بود.

این بازیگر همچنین گفته بود: آقاى ســینایى باید بداند که براى 
همه ما بزرگ و عزیز است، به هرحال نسل تقوایى ها، بیضایى ها 
و سینایى ها دارند کم کم جایشان را به نسل ما مى دهند و ما کمتر 
آن اصولگرایى در اخالق و آرمان گرایى را شاهد هستیم، امیدوارم 
الاقل بارقه هاى منش آن نســل را ما بتوانیم بفهمیم و ادامه اش 

بدهیم. /2376

روایتى از حمید فرخ نژاد و آشنایى اش با خسرو سینایى 
  پرستو فرهادى/خبرگزارى ایسنا  |

  نژال پیکانیان/ برترین ها  |

فیلم سینمایى «تا      ابد» به نویسندگى امیرحســین دواتگر و امید امین نگارشى، کارگردانى امید امین 
نگارشى و تهیه کنندگى محمد نجفى زاده به زودى در سینماهاى سراسر کشور اکران مى شود.

«تا ابد» در سکوت خبرى ساخته شــده و با توجه به موضوع و ترکیب بازیگرانش مى تواند در شرایط 
کنونى به جذب مخاطبین در سینما کمک کند.

این فیلم با برنامه ریزى هاى انجام شده از روز چهارشنبه در سینماهاى سراسر کشور به اکران عمومى 
در خواهد آمد.

میالد کى مرام، مهرداد صدیقیان، بهرنگ علوى، ترالن پروانه، هلیا راجى و با حضور محسن کیایى 
گروه بازیگران فیلم را تشکیل مى دهند. در خالصه داستان «تا ابد» آمده است: «پول براى ما دو حالت 

دارد، یا ما را مى بوسد یا مى کشد.» 

نخستین تصویر از فیلم «هولیا» در حالى منتشر شد که على انصاریان و محمدرضا هدایتى در نقش دو 
موزیسین دیده مى شوند. این دو بازیگر با گریم هایى متفاوت و دیدنى در فیلم کمدى «هولیا» به ایفاى 

نقش در کنار دیگر ستاره هاى دنیاى کمدى مى پردازند.
کمدى فانتزى «هولیا» به کارگردانى مرتضى آتش زمزم به تازگى در تهران کلید خورده است.

محمدرضا هدایتى، على انصاریان، مریم امیر جاللى، بهراد خرازى و (باحضور) محمد فیلى و افشین سنگ 
چاپ، مجید شهریارى، شیوا خسرو مهر، شراره رخام در این فیلم بازى دارند. به زودى چند بازیگر چهره 

ایرانى و خارجى دیگر نیز به این گروه خواهند پیوست.
سازندگان به جاى خالصه داستان، این متن را ارائه داده اند: «در ایران پدر و مادرها به بچه هاشون اجازه 

هرکارى را نمى دهند، ولى همیشه نوه داستانش فرق داره!»
«هولیا» ششمین فیلم سینمایى این کارگردان اصفهانى پس از فیلم هاى «مرگ سپید»، «بن بست»، 

«مالیخولیا»، «سیمین» و «نیروانا»  محسوب مى شود.

 بازگشت محسن کیایى
 به سینماها 

 با نقشى متفاوت 

مخاطبان خردســال و کودك به زودى 
شاهد برنامه اى جدید از تولیدات گروه 
کودك و نوجوان شبکه 2 سیما هستند 
که در آن گیتى خامنه همراه با بازیگران 
و شــخصیت هاى عروسکى به اجراى 

برنامه خواهند پرداخت.
این مجموعه برنامه به تهیه کنندگى 
سید محســن مناجاتى و کارگردانى 
زهرا حق جو تولید شــده و با توجه 
به مخاطب خردســال این برنامه، 
بخش هایى از جمله نمایش هاى 
کوتاه، موسیقى و کلیپ، مسابقه و 
بازى،  بخش ویژه قصه گویى و...  

طراحى شده است.
دو شخصیت عروسکى به نام هاى 

«توتک» و «زاغک» نیز در ماجراهاى 
جالب «دست کى باال» حضور خواهند 

داشت.
با توجه به شیوع بیمارى کرونا و لزوم 
در خانه ماندن کودکان، این برنامه 
قصــد دارد اوقاتى شــاد و مفرح 
همراه با ذکر نکاتــى مفید براى 

کودکان ایجاد کند.  
«دست کى باال» از یک شنبه 
19 مرداد، هر هفته روزهاى فرد 
ساعت 15:00 از شبکه 2  سیما 

روانه آنتن مى شود.

گیتى خامنه 
«دست کى باال» را 

اجرا مى کند

على انصاریان و محمدرضا هدایتى
 خواننده شدند
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دوباره یک فوتبال خسته کننده و دوباره یک فوتبال خسته کننده و 
قابل پیش بینى از قلعه نویى

10 نکته از دیدار استقالل – سپاهان

 یک. استقالل از دقیقه  یک روى بازى تسلط داشت. آن ها 
براى دومین بار پیاپى در این فصل از آرایش 4-2-2-2 
بهره بردند. در این آرایــش، کریمى و ریگى جلوى چهار 
مدافع، اسماعیلى و رضاوند پشت سر دو مهاجم( قایدى و 

دیاباته) قرار مى گیرند.
دو. اســتقالل از دیدار مقابــل نفت آبادان بــه آرایش 
چهاردفاعه بازگشته است. از آن مســابقه به این سمت، 
آن  ها در هر بازى پیشــرفت داشــته اند. ابتدا استحکام 
دفاعى اســتقالل به هنگام دفاع در عمق زمین خود( در 
مقابل نفت)، بعد ســاخت بازى اســتقالل از عقب زمین

( مقابل نســاجى) و در نهایت ادامه  پیشرفت در طراحى 
حمالت و البته شــکنندگى کم تر در ضد حمالت( مقابل 

پارس)
ســه. ســپاهان با آرایش 3-3-4 به میدان آمد. آن ها 
به هنگام دفــاع در آرایــش 2-4-4 قــرار مى گرفتند
( نورافکن به ســمت چپ خط هافبک مى رفت و محبى 
در کنار کى روش قرار مى گرفت). سپاهان تنها با محبى و 
کى روش روى دو مدافع میانى استقالل فشار وارد مى آورد 
و استقالل با اضافه کردن ریگى یا کریمى به دو دفاع وسط 
خود و ایجاد یک عرض سه نفره و داشتن برترى عددى، به 

راحتى ساخت حمالت خود را انجام مى داد.
چهار. اتفاق مشابه در خط دفاع سپاهان و با اضافه شدن 

کیانى به دو مدافع مرکزى زرد ها انجام مى گرفت، با این 
تفاوت که تیم فرهاد گهگاهى با اسماعیلى به کیانى فشار 
وارد مى کرد. هرگاه اسماعیلى هم در کنار قایدى و دیاباته 
به فشار وارد کردن روى آورد، نیازمند مجبور به بلندکردن 

توپ بود.
پنج. اخراج رضاوند در دقایق پایانى نیمه  اول و اضافه شدن 
على قربانى به خط حمله  ســپاهان و تغییــر آرایش تیم 

قلعه نوعى به 4-2-2
شش. تعویض درست دانشگر به جاى قایدى، بازگشت 
استقالل به دفاع سه نفره. آبى ها براى ایجاد برترى عددى 
مقابل قربانى-کى روش در محوطه  خودشــان، به دفاع 
ســه نفره روى آوردند. هم چنین دانشــگر وظیفه داشت 
هرگاه محمد محبى در فضاى بین مدافعان و هافبک هاى 
استقالل خود را خالى مى کند، از دفاع جدا شده و پاس او را 

قطع کند که به خوبى هم این کار را انجام داد.
هفت. ســه دفاع اســتقالل به اضافه  وریا و زکى پور به 
 (Narrow به حالت )حالت فشرده و مترکز در میانه  زمین
قرار داشــتند. این آرایش مدافعان اســتقالل نیم فضا ها
( Half space=فضــاى بین مدافع وســط و کنارى) را 
کاهش مى داد تا مانع استفاده  محبى از این فضا شود. اما در 
جناح راست، مرتضى حسینى یک گوش راست کالسیک 
بود که بیشتر لب خط بازى مى کردو با توجه به نفوذ هاى 
منصورى از راست، مى توانست یک موقعیت دو در برابر 

یک در مقابل زکى پور ایجاد شود که سپاهان چندان به این 
جناح توجهى نداشت.

هشت. گل دوم استقالل روى حرکت دانشگر، مشابه 
گل دنیله دى آمبروسیو به ناپولى در تیم اینتر بود. دانشگر 
و دى آمبروسیو هردو مدافع وسط سمت راست تیمشان 
در آرایش سه دفاعه هستند که در موقعیت این دو گل به 
نیم فضا ها حمله کردند. این اتفاق در تیم هاى کنته توسط 
این مدافعان امرى رایج است که در بازى  اخیر استقالل 

هم مشاهده شد
نه. چهره ى ویژه و البته کم تر مورد توجه قرارگرفته  نیمکت 
اســتقالل، صالح مصطفوى اســت. او که پیشتر دستیار 
کارلوس کى روش، والتر زنگا و علیرضا منصوریان هم بوده 
و به همراه تیم الجزیره به دور دوم لیگ قهرمانان آسیا هم 
راه یافته، مغز متفکر این روز هاى تیم استقالل است. تغییر 
به موقع آرایش از سه به چهار نفر و تعویض عالى دانشگر 
در بازى با ســپاهان، بدون تحلیل هــا و داده هاى صالح 

امکان پذیر نبودند.
ده. قلعه نوعــى و تیمش یــک فوتبال خســته کننده و 
قابل پیش بینى را ارائه دادند. تک گل ســپاهان هم روى 
اشتباه فردى بازیکنان استقالل به دست آمد. امکان این که 
قلعه نوعى با این نوع فوتبالى که تنها بر کانال هاى کنارى 
تکیه دارد، بار دیگر به قهرمانى در لیگ ایران برسد، چیزى 

نزدیک به صفر است.

قابل پیش بینى از قلعه نویىقابل پیش بینى از قلعه نویى
 هافبک توانمند اســتقالل مقابل سپاهان نیز 

نقش قابل توجهى در پیروزى تیمش داشت.
على کریمى طى چند ســال گذشــته یکى از 
بهترین هافبک وســط هاى فوتبال ایران بوده 
و در لیگ نوزدهم نیز توانســته براى استقالل 
بازى هاى درخشــانى را به نمایــش بگذارد. 
کریمى به عنوان هافبک وسط آبى ها در میانه 
زمین به خوبى توپ را به گردش در مى آورد و 

شنبه نیزدر برد مقابل سپاهان بسیار موثر بود.
کریمى که بــه نوعى نقــش طراحى حمالت 
اســتقالل را برعهده دارد، با پاس هاى دقیق 
و بى نقصش همواره مهاجمــان را در بهترین 
شــرایط ممکن صاحب موقعیت مى کند و گل 
اول بازى شنبه هم روى همین تیزهوشى او به 
ثمر نشست. در صحنه هایى که بازیکن سپاهان 
روى دیاباته خطاى پنالتى کرد، پاس دقیق على 
کریمى بود که مهاجم مالیایــى را در موقعیت 
تک به تک با پیام نیازمنــد قرار داد و در نهایت 
با اعالم خطاى پنالتى گل اول استقالل به ثمر 

رسید.
کریمى در دقایقى که استقالل 10 نفره شده بود 
و سیستم بازى اش تقریبا روى ضد حمالت بود، 
با پاس هاى دقیق پشت دفاع سپاهان چندین 
بار خطرساز شد که اگر مهاجمان استقالل دقت 
مى کردند مى توانستند گل هاى بیشترى نیز به 

ثمر برسانند.
مهندس این روزهاى اســتقاللى ها نه تنها در 
خط حمله که در امور دفاعى نیز مشارکت خوبى 
داشت. او با دوندگى باال بارها توپ هافبک هاى 
سپاهان را قطع کرد و توانست یکى از مهره هاى 
موثر استقالل در برد دلچسب مقابل شاگردان 
قلعه نویى باشد. حاال با این درخشش هواداران 
سپاهان بیشتر دلتنگ او هستند و دوست دارند 
مهره اى که قلعه نویى فصــل پیش به راحتى 
از اســم او عبور کرد هر چه زودتر به ســپاهان 
بازگردد. موضوعى که شــاید براى فصل آتى 

 یک. استقالل از دقیمحقق شود.
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از اســم او عبور کرد هر چه زودتر به ســپاهان 
بازگردد. موضوعى که شــاید براى فصل آتى 

محقق شود.

کریمى را به 
سپاهان بازگردانید

شایان ذکر است که اى کاش او محروم مى ماند!

  پیش از اینکه ســوت مهم ترین بازى هفته بیست و 
هفتم لیگ برتر توسط بیژن حیدرى در ورزشگاه خالى 
از تماشاگر آزادى به صدا دربیاید، یک جنگ دیگر در 
بیرون از مستطیل شــروع شده بود؛ نبردى که نقطه 
عطف آن شــایان مصلح بود. مصلح به دلیل انتشار 
یک پست توئیترى جنجالى، با واکنش سریع کمیته 
اخالق مواجه شد و محرومیت او به باشگاه سپاهان 
ابالغ شد. پس از این بود که شایان مصلح انتشار این 
پست توئیترى را در صفحه اینستاگرام خود تکذیب 
کرد و سپس تالش باشگاه ســپاهان براى بخشش 

محرومیت این بازیکن آغاز شد.
عملکرد محمد طیبى در دو دیدار برابر پارس جنوبى 
جم و تراکتور سبب خشــم کادر فنى سپاهان از این 
بازیکن شــد و به همین دلیل هم بود که آنها پیگیر 
بازگرداندن مصلح به ترکیب اصلى تیمشــان بودند؛ 
بازیکنى که مقابل نفت آبــادان در کنار مهدى زاده 
عملکرد قابل قبولى ارائه داده بود. پس مســتندات 
باشگاه ســپاهان به کمیته اخالق رسید و براى آنها 
اثبات شد که مصلح ادمین آن صفحه توئیترى نبوده 
و یکى با نام او در این صفحه فعالیت داشته و سرانجام 
کمیته اخالق چند ساعت مانده به آغاز بازى حساس 

برابر استقالل محرومیت این بازیکن را بخشید.
با بخشش محرومیت این بازیکن، فضاى هواداران 
اســتقالل در فضاى مجازى بار دیگر پر شده بود از 

بى عدالتــى هایى که علیه 
این تیم صورت مى گیرد، 

ولى اینبار ماجرا بــراى این تیم 
متفاوت بود و شــایان انگار همان 

مهره اى بود که اســتقاللى ها به آن در بازى تعیین 
کننده فصل نیاز داشتند.

شــایان که در کنار مهدى زاده زوج قلب خط دفاعى 
سپاهان را تشکیل داده بود، روى هر دو گل استقالل 
نقشــى تعیین کننده داشــت؛ گل اول بازى با بى 
احتیاطى او در کورس با دیاباته و خطاى پنالتى او به 
ثمر رسید و روى گل دوم هم خودش کار را یکسره 
کرد تا روى ارسال نه چندان خوب دانشگر و برخورد 
توپ به بدنش، براى دومین مرتبه، دروازه پیام نیازمند 

مقابل تیم 10 نفره استقالل باز شود.
البته این تنها کارکرد  مصلح مقابل استقالل نبود و 
او روى گل دوم به بازگشــت محمد دانشگر بازیکن 
جنجالى و پرحاشیه این روزهاى آبى پوشان به ترکیب 
و پایان روزهاى بالتکلیفى او نیز کمک کرد تا یکى از 
رقیبان مستقیم سپاهان در کسب سهمیه آسیایى به 

نوعى تقویت هم شده باشد.
شــنبه یازدهم مردادماه 1399 یکى از آن روزهایى 
است که مصلح مرد همیشه خندان سپاهان همواره 
به تلخى از آن یاد خواهد کرد؛ شبى که قرار بود براى 
او و سپاهان با خاطراتى شــیرین، ثبت کلین شیت 
براى نیازمند و احتماال گلى کــه در ثانیه هاى آخر 
بازى ثبت کرد، به ذهن آورده شود ولى حقیقت این 
بازى براى مصلح تقدیم یک پنالتى و زدن گل دوم 

استقالل بود ....
با اتفاقاتى که در بازى رقم خورد، حاال اگر مسئوالن 
باشگاه ســپاهان به عقب بازگردند، احتماال دیگر نه 
مستنداتى براى تکذیب حساب توئیترى منتسب به 
شایان مصلح ارسال مى کنند و نه بیانیه اى براى رفع 

محرومیت او صادر خواهند کرد !

یک کارشناس فوتبال گفت: جواد محمدى خیلى جوان است. مدیران 
کارخانه مى توانستند گزینه بهتر براى مدیرعاملى انتخاب کنند.

کمال حسینى در گفت و گو با ایمنا، در رابطه با تساوى ذوب آهن مقابل 
نفت مسجد ســلیمان اظهار کرد: در بازى مقابل نفت مسجد سلیمان 
بازیکنان بى انگیزه بودند و در هفته هایى که نتیجه را واگذار مى کردند 
عملکرد بهترى داشتند. ناداورى در هر بازى براى ذوب آهن بوده، اما دلیل 
نمى شود همه شکست ها را به داورى ارتباط دهیم زیرا اگر موقعیت هایى 
که ذوب آهن داشــت وارد دروازه مى شــد هیچکس از خطاهاى داور 

صحبت نمى کرد.
وى ادامه داد: در نیمه دوم با ورود محمدرضا عباسى به زمین شرایط ذوب 

آهن بهتر شد و این تیم به گل رســید، اما تعویض دوم اشتباه بود. وقتى 
تیمى به گل نیاز دارد نباید مهاجم را بیرون کشــید بلکه باید خط حمله 
تقویت شود. بوناچیچ مى توانســت بوحمدان را به جاى هافبک یا دفاع 
بیاورد. با خروج مهاجم ذوب آهن از زمین دفاع نفت مسجد سلیمان کار 

راحت ترى داشت.
کارشناس فوتبال با بیان اینکه 80 درصد ناداورى ها به ضرر ذوب آهن 
بوده، تصریح کرد: داورى از فوتبال جدا نیست و اشتباهاتى دارد که اگر 
این اشتباهات نبود امکان داشت جایگاه ذوب آهن در جدول بهتر باشد، 
اما حاال که وضعیت داورى به این شکل است مربى باید قبل از بازى به 

بازیکنان بگوید که باید با 12 نفر بازى کنند.

وى در خصوص لوکا بوناچیچ، خاطر نشان کرد: نمى خواهم بگویم همه 
باخت ها تقصیر سرمربى است، اما بوناچیچ چندســال در فوتبال ایران 
فعالیت داشته چه نتیجه اى گرفته است؟ هیئت مدیره و مدیران باشگاه 

باید به حسن استکى اعتماد مى کردند. 
کارشناس فوتبال افزود: ذوب آهن هفته دیگر با پرسپولیس بازى دارد که 
این تیم قهرمان شده و مى خواهد جشن قهرمانى را با پیروزى پشت سر 
بگذارد. ذوب آهن چیزى براى از دست دادن ندارد و باید انتحارى عمل 

کند، زیرا تعداد گل وقتى که بازى را واگذار کردى اهمیتى ندارد.
حسینى با اشاره به اینکه هر لحظه امکان دارد ذوب آهن با تمام سوابقى 
که دارد به لیگ یک سقوط کند، گفت: مربیان باید از نظر روحى و روانى 

بازیکنان را تقویت کنند، تیم به یک شوك نیاز دارد و همچنین بوناچیچ 
باید روى تعویض ها دقت بیشترى داشته باشد.

وى در رابطه با تأثیر مدیرعامل باشگاه روى تیم فوتبال ذوب آهن، اظهار 
کرد: مدیرعامل بى تأثیر نیســت زیرا تصمیمات کلى را مى گیرد، جواد 
محمدى خیلى جوان است. مدیران کارخانه مى توانستند گزینه بهتر براى 
مدیرعاملى انتخاب کنند و این مدیر عامل جوان زمانى انتخاب شد که 
تیم در چالش بود. اطرافیان جواد محمدى افراد درستى نیستند، این مدیر 
عامل پیشکسوتان باشگاه را بیرون کرد در صورتى که آنها مى توانستند 
در این روزهاى سخت کمک حال او باشند، محمدى هنوز فرصت دارد تا 
روى کسانى که با او کار مى کنند تجدید نظر کند و کمک ذوب آهن باشد.

کمال حسینى: 

محمدى 
خیلى جوان است

مدافع راست تیم فوتبال ذوب آهن گفت: من هرگز به بازیکنان و 
کادر فنى نفت مسجدسلیمان نگفتم که روى گل حریف آفساید را 

پر کرده بودم.
فرشــاد محمدى مهر در گفت وگویى، در خصوص اظهارات اخیر 
بعضى از بازیکنان و اعضاى کادرفنى تیم نفت مسجدسلیمان که 
گفته بودند این بازیکن به پر کردن آفساید اعتراف کرده بود، گفت: 
من شنیدم که چنین مصاحبه هایى انجام شده و گفته اند که من 
در پایان بازى به آنها گفتم که آفساید را پر کردم، در حالیکه اصال 

اینطور نبود و من هرگز چنین حرفى نزدم.
وى ادامه داد: من بعد از بازى با آقاى تارتار صحبت کردم و از او 
پرسیدم که آیا گل شما آفساید نبود که ایشان گفتند آفساید 
نبود، البته یک عکس هم به من نشان داده شد که زاویه 
چندان خوبى نداشت ولى آن عکس نشان مى داد که من 

آفساید را پر کرده ام. بعد از بازى اما یک نفر فیلمى به من 
داد که نشان مى داد بازیکن حریف در موقعیت آفساید 
قرار دارد و این موضوع براى من هم ثابت شد. این فیلم را 

حتى دیگران هم دیدند.
وى در قسمت دیگرى از حرف هایش تاکید کرد: عملکرد 
داورها طورى اســت که افتضاح تریــن داورى ها براى 
ذوب آهن اســت و اگر در بازى با ماشین سازى و نفت 
مسجد ســلیمان از داورى ضربه نمى خوردیم، شش 

امتیاز گرفتــه بودیم و االن اینجــاى جدول قرار 
نداشتیم. در دو بازى ما به ناحق نتیجه 

نگرفتیــم و بایــد کمیته 
داوران به این موضوع 

رسیدگى کند.  

افتضاح ترین داورى ها براى ذوب آهن است

هافبک پیشین تیم هاى استقالل و سپاهان گفت: 
اســتقالل از موقعیت هاى 30 درصد به گل رسید و 

نقطه ضعف سپاهان عمق دفاع این تیم بود.
احمد جمشیدیان در گفت وگویى در خصوص بازى 
استقالل و سپاهان اظهار داشت:  بازى بود که همه 
دوست داشتیم از ابتدا مانند نیمه دوم باشد چون دو 

تیم در نیمه دوم بازى جذابى ارائه دادند. 
هافبک اسبق اســتقالل تصریح کرد: فکر مى کنم 
فرهاد مجیدى با توجه به اینکه هم دانشــگر و هم 
یزدانى را در اختیار داشت ترجیح داده بود نیمه اول 
با چهار دفاع و سیستم 2-4-4 بازى کند. سیستمى 
که تقریبا مى شود گفت از شروع فصل استقالل با 
آن بازى نکرده بود، به همین خاطر این تیم نیمه اول 
را از دست داد. البته شاید مجیدى براى این کارش 

دالیلى داشته است.
وى گفت: در مجموع نیمه دوم دســت ســپاهان 
بود و این تیــم موقعیت هاى زیادى داشــت. کادر 
فنى سپاهان با شــروع نیمه دوم نورافکن را بیرون 
کشــید چون با توجه به تنش هایى که در نیمه اول 

ایجاد شده بود به درستى تشخیص دادند 
که این بازیکن ممکن اســت در نیمه دوم 

اخراج شود.
هافبک اسبق سپاهان در مورد تعویض هاى 
این تیم گفت: با آمــدن قربانى آوراژ قدى 
سپاهان باالتر رفت و این  تیم با دو مهاجم 
سرزن یعنى کى روش و قربانى بازى کرد. 
کادر فنى این تیم احساس کرد مى تواند از 
جناحین به استقالل ضربه بزند. آن ها روى 

گل هایى که خورده بودند حسابى غافلگیر شده 
بودند و تغییرات در ســپاهان طورى بود که 

سعى کردند این تیم هجومى تر شود.
جمشیدیان در مورد بازیکنان موثر سپاهان 
گفت: یکى از کلیدى ترین مهره ها و بهترین 

بازیکنان سپاهان در این فصل محمد محبى 
بوده، اگرچه او مقابل استقالل آن فروغ همیشگى 

را نداشــت اما در کل به همراه حسینى بازى  خوبى 
را در فاز هجومى ســپاهان مقابل استقالل انجام

 دادند.

 سپاهان حسابى غافلگیر شد

شاکى از بیژن
تیم فوتبال ســپاهان  در بازى بیست و هفتم لیگ 
برتر مقابل اســتقالل با نتیجه 2 بر یک شکســت 

خورد.
گل اول تیم استقالل روى یک پنالتى بحث برانگیز 
روى شیخ دیاباته به دست آمد که بیشتر کارشناسان 

داورى این پنالتى را           نادرست عنوان کردند.
به همین خاطر باشــگاه ســپاهان با ارسال نامه اى 
رسمى به فدراسیون فوتبال،  سازمان لیگ و کمیته 
انضباطى از عملکرد بیژن حیدرى داور این مسابقه 

شکایت کرده است.

محمد احمدى

على کمانگرى

سعید نظرى
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حصروراثت                                                                             
بهروز خودسیانى  داراى شناسنامه شماره 55 به شرح دادخواست به کالسه 9900712 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
رضا خودسیانى بشناسنامه 70 در تاریخ 99/4/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهناز خودسیانى ش ش 1 ، 2. شهناز 
خودسیانى ش ش 3873 ، 3. زهرا خودسیانى ش ش 2328  ، 4. مژگان خودسیانى ش 
ش 9039 ، 5. تقى خودســیانى ش ش 81 ، 6. بهنام خودسیانى ش ش 139 ، 7. بهروز 
خودسیانى ش ش 55 ، 8. بهزاد خودسیانى288 ،(فرزندان متوفى) 9. جیران اصالنى ش 
ش 25 فرزند رحمن همسر متوفى  ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 926866 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/5/141 
حصروراثت

شهین بهبهانى داراى شناسنامه شماره 43407 به شرح دادخواست به کالسه 9900691 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید 
اسدى  بشناســنامه 504 در تاریخ 99/4/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شــهین بهبهانى فرزند قربان  ش ش 
43407 همسر متوفى  ، 2. امین اســدى فرزند حمید  ش ش 9858 ، 3. احسان اسدى 
فرزند حمید  ش ش 1160040532 فرزندان متوفى   ، 4. سکینه صید على سامانى  ش 
ش 4017 مادر متوفى  ، متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 926981 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد /5/142
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شماره آگهى: 139903902003000046 تاریخ آگهى: 1399/05/11 شماره پرونده: 
139704002003002727 آگهى مزایده پرونده 9703773/1- تمامت دو دانگ عرصه 
و اعیان پالك ثبتى 75 (هفتاد و پنج) فرعى از 4610 (چهار هزار و ششصد و ده) اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به مساحت 35. 105 مترمربع به نشانى اصفهان چهارباغ 
خواجو- کوچه اسالمى (30)- منزل دوم سمت راست کدپستى 8143893791 که سند 
مالکیت اصلى به شماره چاپى 260027 در صفحه 439 دفتر 210 با شماره دفتر بازداشتى 
الکترونیک 139705802023003122 واقع در زیرزمین اول ثبت و صادر شده است با 
حدود: شماال: به طول 52. 16 متر دیواریست به دیوار پالك 4610/7* شرقا: به طول 
80. 3 متر دیواریســت به دیوار پالك 4610/6* جنوبا: در نه قسمت که قسمت هاى 
دوم و چهارم و ششم شرقى و قسمت هشتم غربى است اول به طول 70. 4 دیواریست 
اشــتراکى با پارکینگ مشــاعى پالك 72 فرعى دوم الى چهارم به طول هاى 23. 2 و 
50. 0 و 15. 0 متر کال دیواریست اشــتراکى با پارکینگ مزبور پنجم به طول 55. 3 متر 
درب و دیواریست به راه پله مشاعى پالك 67 فرعى ششــم به طول 3 متر دیواریست 
به راه پله مزبور هفتم الى نهم به طول هاى 58. 4، 65. 1، 10. 3، متر کال دیواریســت 
به حیاط مشــاعى پالك 66 فرعى* غربا به طول 30. 7 متر دیواریست به دیوار پالك 

4610/5 که طبق نظر کارشناس رسمى دادگســترى ملک مورد بازدید عبارت است از 
یکباب آپارتمان مسکونى 2 خواب با مساحت 35. 105 مترمربع در طبقه زیرزمین یک 
(60-)، عرصه زمین 66. 193 مترمربع، با اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك کف سرامیک، 
سطوح داخلى ســفیدکارى، پنجره هاى خارجى آلومینیوم کابینت چوبى، نماى خارجى 
آجر و اشتراکات آب، برق و گاز سیستم گرمایش موتورخانه مرکزى و رادیاتور، سرمایش 
کولر آبى، فاقد انبارى با قدمت حدود 20 سال مى باشد با توجه به موارد فوق و موقعیت 
محل و مساحت عرصه و اعیان و قدرالســهم از عرصه و پارکینگ غیرمسقف مشاعى 
در حیاط و نوع بنا و مشترکات ارزش دو دانگ پالك ثبتى فوق الذکر بصورت تخلیه به 
مبلغ 2/633/333/333 ریال (دو میلیارد و ششصد و سى و سه میلیون و سیصد و سى و 
سه هزار و سیصد و سى و سه ریال) ارزیابى گردید. ملکى آقاى یاسر سوداوى به شماره 
ملى 1290767785 به بموجب سند نکاحیه شماره 4833 مورخ 1383/10/04 تنظیمى 
دفترخانه 15 شهر اصفهان استان اصفهان در قبال طلب خانم مولود ناظمى اشنى و 0/05 
اجرائى متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 99/05/29 
در شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جى تاالر میدان 
هفت تیر شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان از طریق مزایده به فروش مى 
رسد. مزایده از مبلغ 2/633/333/333 ریال (دو میلیارد و ششصد و سى و سه میلیون و 
سیصد و سى و سه هزار و سیصد و سى و ســه ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/05/13 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده 
را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اســناد و امالك اصفهان و شناسه واریز 
(دریافت از حسابدارى اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز 
و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 926974 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/143

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شماره آگهى: 139903902003000045 تاریخ آگهى: 1399/05/11 شماره پرونده: 
139604002003001902 آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9603438- 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه پالك ثبتى 2135 فرعى از 15202 اصلى 
مفروز  و مجزا شــده از 5 فرعى از اصلى مذکور بخش 5 اصفهان به مساحت 66. 215 
مترمربع بــه آدرس: اصفهان فلکه کردآباد و خیابان مهدیه جنوبى بن بســت شــهید 
على قاسمى پالك 315؛ که ســند مالکیت آن با شــماره چاپى 495372 شماره دفتر 
339 صفحه 452 و شــماره ثبت 70311 ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: 

شماال: بطول 8/10 متر در و دیواریســت به کوچه چهار مترى شرقًا بطول 26/30 متر 
دیوار بدیوار پالك باقیمانده 15202/5 جنوبا: بطول 8/10 متر و دیواریســت به کوچه 
شش متر و نیمى غربا: بطول 26/95 متر اول دیواریست به کوچه دوم دیواریست بدیوار 
پالك باقیمانده مذکور سوم دیواریست به کوچه که طبق نظر کارشناس رسمى پالك 
مذکور داراى مســاحت 215/66 مترمربع و بعد از رعایت بر اصالحى از سمت شمال و 
جنوب طبق پاسخ استعالم شماره 4/97/654687 مورخ 97/10/08 شهردارى منطقه 
4 اصفهان داراى مساحت باقیمانده حدود 189 مترمربع و اعیانى ششدانگ پالك مذکور 
در سه طبقه شامل زیرزمین با کاربرى انبارى که موزائیک دیوارها سرامیک با مساحت 
32 مترمربع و همکف و نیم طبقه روى آن داراى سازه اسکلت فلزى و دیوار باربر و سقف 
آهن و آجر (ضربى). کف سیمانى و موکت، دیوارها نقاشــى شده؛ آشپزخانه با کابینت 
mdf، سرمایش کولر آبى، گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن دیوارى پنجره ها  آهنى، 
درب هاى داخلى چوبى و نما آجر سه ســانتى با مساحت 249/9 مترمربع و داراى تمام 
اشتراکات با قدمت 40 سال و مجموع مســاحت 281/9 مترمربع مى باشد ملکى اقاى 
على آژیر که در قبال طلب خانم رضوان شــیرانى بیدآبادى بابت مهریه مندرج در سند 
نکاحیه شــماره 3118 مورخ 56/11/11 دفترخانه ازدواج شماره 171 اصفهان توقیف 
گردیده از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 99/5/29 در شعبه اول اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان تاالر نبش میدان 7 تیر اداره اجراى اسناد 
رسمى شعبه مهریه از طریق مزایده به فروش میرســد. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و 
سیصد و پنجاه میلیون ریال (2/350/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود. این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت 
اسناد و امالك کشور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/5/13 چاپ و منتشر مى گردد و 
درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد و خریداران 
جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره 
حســاب: IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 
نزد بانک مرکزى بابت پرونده کالســه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. الزم به 
ذکر است کلیه هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد 
از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خوهد شد. م الف: 926971 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان/5/144
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139903902004000126 تاریخ آگهى: 1399/05/11 شماره پرونده: 
139504002004000866 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9502868- 
تمامى ششدانگ عرصه و اعیان پالك شماره 931 فرعى از 15194 اصلى مجزى شده 
از شماره 15194 باقیمانده به مســاحت 220 مترمربع (عرصه) و اعیانى 350 مترمربع 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان با قید به اینکه مالک حق احداث واحد کســب و کار در 

مورد معامله را بدون اجازه شــهردارى ندارد. ملک به آدرس: اصفهان- کنار گذر اتوبان 
آقابابائى- بعد از پل غدیر- خیابان کوثر- بن بســت بوستان 10- پالك 70- کدپستى 
8158797451 که اسناد مالکیت المثنى آن در دو جلد به شماره چاپى 346491 با شماره 
دفتر الکترونیک 139720302027007274 و شــماره چاپى 346490 با شماره دفتر 
الکترونیــک 139720302027007273 به نام مهدى راه بر (چهــار دانگ) و صدیقه 
نعمت زاده (دو دانگ) ثبت و ســند مالکیت صادر شده است حدود و مشخصات: شماًال: 
دیوارى است به دیوار پالك 900 فرعى بطول یازده متر شرقا: دیواریست به زمین نهصد 
و سى و دو فرعى بطول بیست متر جنوبا: درب و دیواریست به کوچه هشت مترى احداثى 
بطول یازده متر غربا: دیواریست به قطعه زمین پالك نهصد و سى فرعى بطول بیست 
متر حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمى این منزل شمالى (در ورودى در 
حیاط باز مى شــود) داراى طبقه همکف و زیرزمین مى باشد ورودى منزل در بن بست 
بوستان شماره 10 به عرض هشت مترى قرار دارد. دیوارها آجرى و سقف تیرچه بلوك 
مى باشــد. در طبقه زیرزمین توســط نه پله از کف حیاط به زیرزمین مى رسد داراى دو 
اتاق خواب کف موزائیک و موکت، دیوارها کاغذ دیوارى، کابینت فلزى، داراى سرویس 
بهداشتى، سرمایش کولر آبى و اسپیلیت، گرمایش بخارى و آبگرمکن دیوارى میباشد. در 
طبقه همکف داراى سه اتاق خواب دو از آنها کف موزائیک و موکت و یکى از اتاق خوابها 
با پذیرائى کف سرامیک، دیوارها از کاغذ دیوارى آشــپزخانه اپن، کابینت فلزى، داراى 
سرویس بهداشــتى، گرمایش بخارى و آبگرمکن دیوارى، سرمایش کولرآبى راه پله از 
سنگ، حیاط و نماى جنوبى ساختمان از آجرنما سه ســانتى، پشت بام از ایزوگام، کف 
حیاط موزائیک، در ورودى ساختمان ماشین رو از جنس پروفیل فلزى،  داراى اشتراکات 
آب و فاضالب و برق و گاز مى باشــد. ملکى آقاى مهدى راه بر نسبت به چهاردانگ و 
خانم صدیقه نعمت زاده نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ که طبق سند رهنى شماره 
81273 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 129 اصفهان در رهن بانک صادرات واقع 
مى باشــد. و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 
روز شنبه مورخ 1399/05/25 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به 
مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و دویست میلیون تومان شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/05/13 درج و منتشر مى 
گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت 
در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و 
ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. 
ضمنًا برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز طى فیش مخصوص 
پرداخت نماید و اال مبلغ على الحســاب دریافتى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 

927075 زهرا یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/145

«ماریا ون کرکوو»، رئیس بخش واکنش به بیمارى هاى 
همه گیر سازمان جهانى بهداشت ضمن هشدار درباره تبعات 
اجراى قرنطینه با شدت یکسان در تمام مناطق یک کشور، 
تأکید کرد که کشورها براى ریشه کنى کووید-19 باید به 

سمت تدابیر قرنطینه محلى و متناسب با هر منطقه بروند.
این مقام بهداشــت جهانى که ریاســت گروه واکنش به 
همه گیرى در بخش بیمارى هاى نوظهور را برعهده دارد در 
مصاحبه اختصاصى با روزنامه انگلیسى «تلگراف» درباره 
اقدامات کشــورها در اجراى قرنطینه کامل یا جزئى گفت: 
چنین اقداماتى ابزارهایى شــفاف و صرفًا اجبارى بوده که 
به کشورها فرصتى داد تا زیرســاخت هاى بهداشتى خود 

را براى مقابله کووید-19 تقویت کنند. تا پایان ماه مارس 
(اسفند-فروردین) بیش از صد کشور قرنطینه کامل یا جزئى 
را اجرا کردند. این مقام سازمان جهانى بهداشت همچنین با 
توجه به رویدادهاى شــش ماه گذشته تاکنون که وضعیت 
بهداشــتى اضطرارى در جهان اعالم شــد اظهار کرد که 
هزینه هاى اقتصادى، بهداشتى و اجتماعى قرنطینه بسیار 
هنگفت بوده است. وى توضیح داد که قرنطینه چیزى نیست 
که سازمان جهانى بهداشــت توصیه کند اما الزم بود این 
روش در برخى کشــورها به دلیل شیوع سریع بیمارى اجرا 
شود. اما ما امیدواریم که دیگر الزم نباشد کشورها قرنطینه 

سراسرى را دوباره اجرا کنند.

فرمانده عملیات مدیریت بیمارى کرونا در کالنشــهر 
تهران تأکید کرد: اینطور نیست که فکر کنید کشورهایى 
کــه در دور اول کرونا توفیق داشــتند، قطعــًا گارانتى 

مى شوند و دیگر کرونا سراغشان نمى آید. 
علیرضا زالى افزود: باید دارو و واکســن کاراى این دارو 
پیدا شود و یا در بدترین و سخت ترین شرایط که از نظر 
علمى کامًال با آن مخالفیم و آن را منســوخ شده تلقى 
مى کنیم، 66 درصد جامعه مبتال شوند که در این صورت 
با حجم بســیار زیاد بیمارى و تلفات بسیار زیاد همراه 
خواهد بود. البته ما به شدت از نظر علمى با ایمنى جمعى 
مخالفیم و این حرف بسیار خطرناك است.  در عین حال 

راه دیگر این است که این بیمارى الگوى بیمارى هاى 
سارس و مرس را طى کند و دچار سقوط و زوال خود به 

خودى در طبیعت شود.
وى افزود: در عیــن حال باید زنجیــره انتقال ویروس 
را در هم بشــکنیم. تنها راه فائق آمدن بر این ویروس 
همین اســت. ادامه حیات کرونا در طبیعــت تا زمانى 
که موجود زنده را به عنوان میزبان جدید شــکار نکند، 
متوقف مى شــود. این ویروس در زمانــى که مى تواند 
به حیــات بیولوژیک خود ادامه دهد کــه چرخه انتقال 
وجود داشــته باشــد. باید زنجیــره انتقال شکســته

 شود./2378

توصیه سازمان 
جهانى بهداشت به کشورها

ایمنى جمعى
 حرف بسیار خطرناکى است 

درگذشت پدر و پسر کرونایى
   خبـر آنالیـن | محمـود یگانه پـور، فعـال عرصه 
موسـیقى، در حالـى کـه دو روز پیش از مرگـش، پدر 
خود را به علت ابتال به کووید-19 از دسـت داده بود، 
درگذشـت. این تهیه کننده موسـیقى و برگزار کننده 
کنسرت، شـنبه 11 مرداد بر اثر ابتال به ویروس کرونا 
در گذشـت. او سـال ها به عنوان تهیه کننـده، در کنار 
هنرمندان و گروه هاى مطرح موسیقى فعالیت داشت. 
یگانه پور متولد 25 مرداد 1356 و داراى دو فرزند 15 و 

هفت ساله بود./2379

ابتالى مجرى مشهور به کرونا
   باشـگاه خبرنگاران جوان | نـادر طالب زاده، 
مستندساز، تهیه کننده و مجرى تلویزیونى هم از چنگ 
کرونا در امان نماند و به این ویروس مبتال شده است. وى 
دبیر کنفرانس بین المللى افق نو، دبیر جشنواره فیلم عمار، 
از افراد مؤثر در تأسیس شـبکه افق سیما و عضو هیئت 
اندیشه ورز این شبکه نیز است. گفتنى است پیش تر، نادر 
طالب زاده به دلیل یک ترور بیولوژیکى به سـرفه هاى 

خونى  مبتال شد./2380

عنان کار از دست خارج شده
   جـام جـم آنالیـن | دکتر سـیروس بهجت پور، 
متخصص بیمارى هـاى عفونى با اشـاره به وضعیت 
کرونا در کشـور اذعان کـرد: هم اکنون شـیوع کرونا 
در کشـور کنتـرل ناپذیـر اسـت و عنان کار از دسـت 
خارج شـده. اگر سـوءمدیریت وجـود نداشـت امروز 
تعـداد مبتالیان و فوت شـده هـاى کرونایـى روز به 
روز باالتر نمى رفت. وى افزود: اسـتفاده از ماسـک و 
سایر اقالم بهداشـتى یک تأکید ویژه است اما اعتقاد 
دارم تنهـا چیزى کـه جلوى مـوج هاى بعـدى کرونا 
را مى گیـرد فقـط قرنطینه اسـت. در غیـر اینصورت 
نـه تنها مـوج سـوم کـه مـوج هـاى بعـدى هـم در 

راه خواهد بود./2381

روى موج کووید-19

وزارت بهداشــت روســیه اعالم کرد کــه برنامه 
واکسیناسیون گســترده در برابر کووید-19 از ماه 

اکتبر(مهر) آغاز خواهد شد.
البته سرعتى که روسى ها در ارائه اولین واکسن بالقوه 
براى کووید-19 پیش گرفته انــد، نگرانى هایى را 
ایجاد کرده که آیا مســکو برنده شدن براى ساخت 
اولین واکسن کرونا را بر سالمتى و ایمنى در اولویت 
مى داند؟ روسیه امیدوار است واکســن کرونا تا ماه 
اکتبر(مهر ماه) به صورت انبوه ارائه شود. مقامات حوزه 
بهداشت این کشور در نظر دارند کمپین واکسیناسیون 

گسترده علیه کووید-19 را از ماه اکتبر آغاز کنند.
«میخائیل موراشکو»، وزیر بهداشت روسیه اعالم 
کرد که  مؤسســه تحقیقات علمى اپیدمیولوژى و 
 (Gamaleya میکروبیولــوژى «گامالیــا»(
آزمایش هاى بالینى یک واکسن آدنوویروس علیه 
کرونا را تکمیل کرده است و براى ثبت دارو کارهایى 
در دست اقدام اســت. وى ادامه داد، ما قصد داریم 
برنامه گسترده تر واکسیناسیون را در ماه اکتبر انجام 

دهیم.
موراشکو با بیان اینکه پزشکان و معلمان اولین کسانى 
خواهند بود که واکسن را دریافت مى کنند، افزود:800 
نفر در مرحله ســوم کارآزمایى شرکت مى کنند و در 
همان زمان تولید آغاز مى شود که نتیجه آن تولید و به 

کارگیرى واکسن به میزان انبوه خواهد بود.

هم اکنون بیــش از صد واکســن احتمالــى براى 
کووید-19 در حال توسعه است و بنا به گفته سازمان 
بهداشت جهانى، حداقل چهار واکسن در مرحله نهایى 
آزمایش بالینى خود هستند. از جمله سه مورد در چین 

و یک مورد دیگر در انگلیس.

«کریل دیمیترف»، رئیس صندوق ثروت مســتقل 
روسیه، کمپین تولید واکســن را با برنده شدن برابر 
آمریکا در رقابت پرتاب موفقیت آمیز اولین ماهواره به 

فضا در سال 1957 میالدى مقایسه کرد.
بنا به گفته محققان روسى، واکسن مؤسسه «گامالیا» 

به این دلیل سریع ساخته شــد چون بر اساس یک 
واکســن اصالح شده اســت که براى بیمارى هاى 
مختلف به کار گرفته شده است. مقامات بهداشتى این 
کشور گفتند که در اوایل ماه آتى اطالعات بیشترى 

راجع به واکسن منتشر خواهد شد.

در میان نگرانى جدى جهانیان از سیاست روسیه اعالم شد

یک مقام امنیتى آمریکا، مســئول پیگیرى آنچه نفوذ سایبرى چینى واکسن روسى کرونا مهر ماه مى آید
خوانده مى شود، ادعا کرد هکرهاى مرتبط با دولت پکن، امسال شرکت 
بیوتکنولوژى مدرن واقع در آمریکا را کــه در حال تحقیق براى تولید 
واکسن کرونا ویروس اســت، هدف قرار داده اند تا اطالعات آن را به 
سرقت ببرند، روز جمعه چین ادعاى هدف قرار گرفتن مودرنا را توسط 

هکرهاى چینى رد کرد.
هفته گذشته، وزارت دادگسترى ایاالت متحده ادعا کرد که دو شهروند 
چینى از سه هدف نامعلوم در آمریکا جاسوسى مى کردند. این سه هدف 
که نامش فاش نشــد، در حال انجام تحقیقات پزشکى براى مقابله با 

ویروس تاجى شکل کرونا بوده اند.
در این اتهام آمده است که هکرهاى چینى در ماه ژانویه یک نظرسنجى 
را انجام داده اند و شــبکه رایانــه اى یک شــرکت بیوتکنولوژى در 
ماساچوست را که به تالش براى تولید واکسن ضد کرونا معروف است، 
آماج گرفته اند. مودرنا که مقر آن در ماساچوســت است در ماه ژانویه 
اعالم کرد در حال تولید واکسن علیه کروناویروس است. اف بى آى نیز 
فعالیت جاسوسى که مجموعه هکرهاى مذکور به آن متهم هستند را 

تأیید کرده  است.
کارشناسان امنیت سایبرى مى گویند که فعالیت هاى نظرسنجى مى تواند 
شامل یکسرى عملیات از جمله شناسایى نقاط ضعف در وبسایت هاى 

عمومى و دسترسى به حساب هاى مهم پس از ورود به شبکه باشد.
سخنگوى شرکت «رى جردن» از ارائه جزئیات خوددارى کرد و گفت: 
مودرنا به شدت نسبت به تهدیدهاى الکترونیکى احتمالى هوشیار است 
و یک تیم داخلى، آژانس هاى پشتیبانى خارجى و روابط مهم کارى با 
مقامات را به منظور ارزیابى مــداوم تهدیدات و محافظت از اطالعات 

ارزشمندمان، حفظ مى کند.
این مقام امنیتى آمریکا که به شــرط فاش نشدن اسمش با «رویترز» 
گفتگو کرد، جزئیات بیشــترى ارائه نداد. اف بى آى و وزارت بهداشت 
و خدمات انسانى از افشاى شرکت هاى هدف قرار گرفته شده توسط 

هکرهاى چینى خوددارى کردند.
واکسن احتمالى مودرنا یکى از اولین و مهمترین واکسن هایى است که 
دولت «ترامپ» در زمینه مبارزه با بیمارى همه گیر انجام مى دهد. چین 
همچنین در تالش است با مشارکت شرکت هاى دولتى، ارتش و بخش 
خصوصى براى مقابله با این بیمارى که بیش از 660 هزار نفر را در سراسر 
جهان کشته است، واکسن بسازد. چین با قاطعیت هرگونه نقش در نفوذ 
الکترونیکى را انکار کرد و «وانگ ونبین»، سخنگوى وزارت امور خارجه 

چین در پکن گفت که این اتهام بى اساس است.

جاسوسى کرونایى چینى ها
 از آمریکا؟

طبق تحقیقى جدید، افراد براى جلوگیرى از ابتال به کووید-19 در یک 
سفر یک ساعته در قطار باید فاصله اجتماعى بیش از یک متر را رعایت 
کنند. طبق این تحقیق اگر در ســفرى دو ساعته، مسافران قطارها در 

فاصله 2/5 مترى فردى بنشینند که مبتال به کروناست، احتمال دارد 
آنها نیز مبتال شوند. این تحقیق براســاس اطالعات قطارهاى سریع 
السیر چین و با همکارى ســازمان هاى دولتى چینى از جمله آکادمى 
علوم چین انجام شده است. در تحلیل هاى در نظرگرفته شده در این 
پژوهش، شیوع ویروس کرونا بین 19 دسامبر 2019 تا 6 مارس 2020 
بررسى و مشخص شد فرد مبتال به ویروس کرونا به طور متوسط 0/32 
درصد از افرادى که تا فاصله سه صندلى در کنار و پنج صندلى جلو یا 

پشت سر او نشسته اند را مبتال مى کند. احتمال ابتالى مسافرانى که در 
فاصله نزدیکى از فرد مبتال مى نشینند، 3/5 درصد است. همچنین نرخ 
انتقال ویروس به بیمارانى که در یک ردیف نشسته اند نیز 1/5 درصد 
اعالم شده است. دکتر «شنگجى» محقق ارشد این پژوهش مى گوید: 
«تحقیق ما نشان مى دهد هرچند ریسک ابتال به کووید-19 در قطار 
باالست، اما موقعیت صندلى فرد و مدت زمان سفر در انتقال بیمارى از 

فرد مبتال به بقیه دارد.

احتمال ابتال به کرونا در قطار 
بررسى شد

  شیوا سعیدى قوى اندام/ خبرگزارى مهر |

  مترجم: فاطمه حسین پور/ خبرگزارى ایسنا |
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آیا مى دانید چرا ایتالیایى ها بسیار خوش اندام هستند؟ در 
صورتى که آمریکایى ها غذاهاى ایتالیایى مى خورند اما 
به خوش اندامى آنها نیستند. آیا در رژیم غذایى ایتالیایى 

اسرارى وجود دارد که بتوانیم از آنها یاد بگیریم؟
مطالعــات نشــان مى دهــد که یــک رژیــم غذایى 
مدیترانه اى داراى مزایایى براى سالمتى است، از جمله 
کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و سرطان براى 
داشتن زندگى طوالنى تر اســت. تمام غذاهاى ایتالیایى 
مورد عالقه آمریکایى ها مانند پنیر پیتزا، پاستا و... غذاهاى 

سالمى نیستند.

راز شــماره یک رژیم غذایــى ایتالیایى: 
تفریحانه غذا خوردن

ایتالیایى ها مانند دیگر کشورهاى مدیترانه اى مى دانند 
که چگونه واقعاً از تجربه غذا خوردن لذت ببرند. آنها بیش 
از یک ساعت براى ناهار و یا شــام و خوردن قهوه خود 
زمان مى گذرانند و از این زمان لذت مى برند. با این حال، 
نشستن طوالنى مدت پشت میز باعث نمى شود که منجر 
به زیاد خوردن و نوشیدن شود. قبل یا بعد از شام با یکدیگر 

پیاده روى مى کنند و لذت مى برند.
همچنین آنچه در منو غذایى ایتالیایى ها موجود است با 
آنچه در منو آمریکایى ایتالیایى موجود اســت با یکدیگر 
تفاوت دارند. ایتالیایى هــا از رژیمى غنــى از میوه ها، 
سبزیجات، لوبیا، ماهى، مرغ، روغن زیتون، گوجه فرنگى، 
غالت کامل، لبنیات و... لذت مى برند و گوشت قرمز بسیار 
کم مى خورند.به طور معمــول، ایتالیایى ها روز را با یک 
صبحانه تقریبًا کوچک از قهوه با شــیر (به جاى کرم) به 
همراه غالت یا بیسکویت کوچک شروع مى کنند. وعده 
ناهار هر خانواده با خانواده دیگر متفاوت است اما به طور 
معمول شامل ساندویچ یا ساالد است به عنوان پیش غذا 
و یک قطعه کوچک ماهى یا مرغ و سبزیجات براى وعده 
ناهار است. میان وعده بچه ها معموًال شامل ماست یا میوه 
است. کیک، بیسکویت یا آب نبات و شکالت جزو میان 
وعده بچه ها نیست. بزرگساالن نیز اغلب قهوه یا کاپوچینو 

را با شیر مى نوشند نه با خامه هاى چرب!
شام یک وعده غذایى اصلى است. اما دیر موقع آن را سرو 
نمى کنند به دلیل اینکه هضم آن ســخت مى شود. شام 
معموًال شامل پاستا با ســس گوجه فرنگى یا سبزیجات 

اســت، همراه با بخش کوچکى از ماهى یا گوشــت و 
سبزیجات. به همراه میوه اى براى دسر غذاهاى موجود 
براى شــام اســت. مقدار مواد غذایى گفته شده خیلى 

کوچک تر و کمتر از مقدار سرو شده در آمریکاست.

راز شماره 2 رژیم غذایى ایتالیایى: زمانى 
که احساس سیرى مى کنید از غذا خوردن دست 

بکشید
یک پزشــک رومى مى گوید ایتالیایى ها نگران کالرى 
نیســتند زیرا زمانى که احساس ســیرى مى کنند غذا 
خــوردن خــود را تمــام مى کننــد. او مى گویــد: ما با 
معده مان غذا مى خوریــم نه با مغزمــان! زمانى که ما 
تفریحانه غذا مى خوریم ســیگنالى دریافت مى کنیم که 
به ســیرى رســیده ایم به همین دلیل در ادامه از قهوه و 

نوشیدنى هاى دیگر لذت مى بریم.
همچنین این پزشــک مى گوید: ایتالیایى ها یک سبک 
زندگى فعال دارند. بســیار در حال دوچرخه ســوارى و 
پیاده روى هســتند. همچنین رژیم غذایى مدیترانه اى 
را دنبال مى کنند که شــامل مقدار زیــادى از میوه ها و 
ســبزیجات، چند بار در هفته ماهى، گوشت گاو یا مرغ، 
دانه هاى کامل و روغن زیتون اســت. همــه این موارد 
به ایتالیایى ها کمک مى کند تــا از زندگى طوالنى خود 
لذت ببرند. تفاوت رژیم غذایــى ایتالیایى و آمریکایى در 
این اســت مقدار کمى پروتئین مصرف مى کنند، بعد از 
شــام وعده غذایى دیگرى مصرف نمى کنند، روبه روى 
تلویزیون و کامپیوتر غذا نمى خورند و غذاهاى پرکالرى 

مصرف نمى کنند.
عالوه بر این ایتالیایى ها دهان خود را با میوه ها شیرین 

مى کنند به جاى استفاده از دسرهاى پرکالرى. همچنین 
در جنوب ایتالیا فراوانى لیمو زیاد است لیموناد و ژالتو لیمو 

به عنوان دسر بسیار پر طرفدار است.

راز شــماره 3 رژیم غذایى ایتالیایى: لذت 
بردن از مواد ساده و تازه

یک رژیم به نام «توسان» در ایتالیا وجود دارد که شامل 
لوبیا مى شود. این ماده غذایى شــامل مقدار زیادى فیبر 
است و غنى در مقدار پروتئین است و مى تواند مدت زمان 
زیادى شما را سیر نگه دارد با کمترین مقدار کالرى اى که 
دارد. همچنین سرکه بالزامیک یکى دیگر از محصوالت 
بسیار معطر و بسیار کم کالرى و لذیذ ایتالیایى است که 
به صورت رایگان براى طعم دهى به غذا و ســاالدها در 

رستوران هاى ایتالیا سرو مى شود.

راز خوش اندام بودن ایتالیایى ها 

خارش ساق پا مى تواند دالیل مختلفى داشته باشد اما علل بارز آن  آلرژى 
و دیابت است که افراد مبتال به این نوع عارضه ها بیشتر عالیم را احساس 
مى کنند. عللى که مى توانند باعث بروز خارش در قسمت ساق پا شوند را 

مى توان با کمک روش هاى ساده رفع کرد.
خارش ساق پا ممکن است به صورت سوزش، قرمزى، مور مور شدن، بى 
حسى، پوسته پوسته شدن، ترك خوردن، ورم، حساسیت و ور آمدن پوست 
ظاهر شود. افراد بهتر است به سرعت از این نوع عارضه پیشگیرى کنند تا 

به صورت زخم ایجاد نشود. افراد دیابتى به دلیل اینکه قند مورد نیاز بدنشان 
تولید نمى شود گاهى دچار این عارضه خواهند شد.

البته این نوع خارش ها ممکن اســت به دلیل قارچ یــا عفونت هم ایجاد 
شود. ابتدا به پزشک مراجعه شود و در صورت سطحى بودن آن مى توانید 
از داروها و پمادهاى مناسب استفاده کنید البته بدون تجویز پزشک دارو 
مصرف نشود زیرا مصرف برخى داروها موجب ایجاد اختالل در سیستم 

ایمنى بدن خواهد شد.

اغلب افراد در منازل، با گرفتن فشار خون آشنا هستند اما عالوه بر آشنا بودن با این حرفه، الزم است نکاتى را بدانند تا بتوانند دقیق ترین فشار خون را اندازه گیرى کنند.
یکى از نکاتى که باید در اندازه گیرى فشار خون توجه کرد، زمان اندازه گیرى فشار خون است. بسیارى از افراد به این مسئله توجه نمى کنند و در عصرها هم این کار را انجام 

مى دهند که گفته مى شود به هیچ وجه عصرها فشار خون اندازه گیرى نکنید. اما چرا نباید در عصر فشار خون گرفت؟
مطالعات محققان ژاپنى نشان مى دهد که بهترین زمان اندازه گیرى فشار خون در افرادى که فشار خون باال دارند، صبح است؛ چرا که فشار خون باال در صبح، با افزایش 

احتمال سکته مغزى مرتبط است.
این مطالعه همچنین نشان مى دهد که نوسانات فشار خون در جمعیت آسیایى، بیش از ساکنین کشــورهاى غربى است، به همین دلیل این مطالعه بر مبناى مردم ژاپن 
صورت گرفته است و به افرادى که در آسیا زندگى مى کنند، به ویژه افرادى که فشار خون باال دارند، توصیه مى شود که هر روز به محض بیدار شدن از خواب فشار خود را 

اندازه بگیرند.
فشار خون عصر مى تواند تحت تأثیر عواملى چون دوش آب گرم، یا غذاى مصرف شده باشد.

محققان مى گویند تتراسایکلین ها فقط نقش آنتى بیوتیکى ندارند بلکه این داروها 
داراى خواص ضدالتهابى و تنظیم کننده سیستم ایمنى نیز هستند.

به نظر مى رسد کروناویروس ابتدا به الیه بیرونى مجارى هواى انسان حمله مى کند. 
در بیماران مبتال به نوع شدید آن، بیمارى پیشرفت کرده و منجر به نارسایى تنفسى 
و سندروم ناراحتى حاد تنفسى مى شــود. در این شرایط نیاز به درمان فورى بسیار 
ضرورى است چراکه شواهد نشان مى دهد تأثیرات فوق التهابى و تضعیف کننده 

سیستم ایمنى بدن از عوامل مؤثر در پیشرفت بیمارى هستند.
در مطالعه جدید، محققان دانشگاه هاروارد دریافتند تتراسایکلین به دلیل تأثیر در 
تنظیم سیستم ایمنى در درمان بیمارى کووید- 19 مؤثر است. این دارو براى درمان 

HIV و ماالریا هم استفاده مى شود.
محققان در این مطالعه دارو تتراسایکلین را بر روى 24 بیمار بررسى کردند. نتایج 
نشان داد تتراسایکلین مى تواند نیاز به دستگاه تهویه ونتیالتور و طول مدت بسترى 

بودن در ICU را در بیماران کاهش دهد.
از آنجایى که معموًال کروناویروس موجب تقویت سلول هاى الیه بیرونى دستگاه 
تنفسى مى شود و واکنش هاى التهابى ریه را ترغیب مى کند. این شرایط از طریق 

تتراسایکلین ها متوقف مى شود.

بسیارى از افراد مو هاى قوى و سالم مى خواهند، 
به خصوص با افزایش سن، اما مو هاى این افراد 
بلند نمى شود یا بسیار خشــک و شکننده است. 
جالب اینجاســت که مو هاى شما در حدود 0/5 
اینچ (1/25 ســانتیمتر) در هر ماه و 6 اینچ (15 
سانتیمتر) در سال رشد مى کند. سرعت رشد آن 
به عواملى مانند سن، ســالمتى، ژنتیک و رژیم 

غذایى بستگى دارد.
اگرچه شما نمى توانید عواملى مانند سن و ژنتیک 
را تغییر دهید، اما رژیم غذایى چیزى اســت که 
شما بر آن کنترل دارید. در حقیقت، رژیم غذایى 
فاقد مواد مغذى مناسب مى تواند منجر به ریزش 
مو شود. از طرف دیگر، رعایت یک رژیم غذایى 
متعادل با مواد مغذى مناسب مى تواند به رشد مو 
کمک کند، به خصوص اگر به دلیل تغذیه ضعیف 

دچار ریزش مو هستید.
تخم مرغ منبع عالى پروتئین و بیوتین است، دو 
ماده مغذى که ممکن است رشد مو را تقویت کند. 
خوردن پروتئین کافى براى رشــد مو از اهمیت 
زیادى برخوردار است، زیرا فولیکول هاى مو از 
پروتئین ها ساخته شــده اند. کمبود پروتئین در 

رژیم غذایى باعث تقویت ریزش مو مى شود. 
در انواع توت ها بــا ترکیبات مفید و 

ویتامین هایى وجود دارند که 
ممکن است باعث رشد 

مو شوند. اسفناج 

هم یک سبزى بسیار سالم است که داراى مواد 
مغذى مفیدى مانند فوالت، آهن و ویتامین هاى 
A و C است که همگى باعث رشد مو مى شوند. 
سیب زمینى منبع خوبى از بتاکاروتن است. بدن 
این ترکیب را به ویتامین A تبدیل مى کند که به 
سالمتى مو ارتباط دارد. یک سیب زمینى متوسط 
(حدود 114 گرم) حاوى بتاکاروتن کافى است تا 
بیش از چهار برابر نیاز روزانه ویتامین A شما را 
تأمین کند. تحقیقات نشان داده اند که ویتامین 
A تولید سبوم را تقویت مى کند و به سالم ماندن 

مو کمک مى کند.
آجیل ها منابعى خوشــمزه، مقوى و حاوى انواع 
مواد مغذى هستند که مى توانند رشد مو را تقویت 

کنند. 
فلفل دلمه اى منبع عالى ویتامین C اســت که 
ممکن است به رشد مو کمک کند. در حقیقت، 
یک فلفل زرد تقریباً 5/5 برابر ویتامین C نسبت 

به پرتقال تأمین مى کند. 
لوبیا منبع عالى پروتئین گیاهى اســت که براى 
رشد مو ضرورى است. لوبیا منبع خوبى از روى 
است که به چرخه رشد و ترمیم مو کمک مى کند. 
مطالعات نشــان داده اند که ترکیبات موجود در 
سویا ممکن است رشد مو را تقویت کند. یکى 
از این ترکیبات، اسپرمیدین است 
که در ســویا فراوان 

است. 

مواد غذایى الزم براى رشد مو

همگى مى دانیم کــه این ویروس ناشــناخته 
اســت و جهان را بــه چالش کشــانده. در ابتدا 
یافته هاى پژوهشــگران خبر از جرم ســنگین 
این ویروس مى داد و مى گفــت این ویروس در 
هوا معلق نمى ماند و بــر روى زمین مى افتد. به 
همین علت ضد عفونى کردن کفش ها یکى از 
راه هاى جلوگیرى از انتقال کرونا شد. بعد از مدتى 

پژوهشگران ژاپنى تحقیقى درباره 
علت شــیوع باالى این ویروس 
شروع کردند. نتایج تحقیقات بر 
این اساس بود؛ در یک اتاق (بدون 
تهویه هوا) میکرودراپلت هایى که 
حاوى اطالعات بیمــارى کرونا 
هستند، از فردى که مبتال یا ناقل 
کروناست به طریق عطسه، بلند 
صحبت کردن و نفــس عمیق 
کشیدن به تمام افراد سالم حاضر 

در اتاق انتقال مى یابد. این نظریه پاسخى درست 
و علمى به علت آمار شیوع باالى کروناویروس 
بود؛ اما حاال با توجه به این موضوع که ما همچنان 
درباره کرونا در حال کشــف هســتیم، موضوع 
انتقال کرونا از طریق کولر ماشین و جارو برقى 

مى تواند درست باشد؟ 
سیســتم مکش جاروبرقى به این صورت عمل 
مى کند که هوا و مــواد زاید، با فشــار زیاد وارد 

کیسه جارو برقى شده و سپس هوا از کیسه و یک 
فیلتر رد مى شود و به بیرون از جارو برقى انتقال 
مى یابد. طبق این مکانیسم امکان پخش و انتقال 

کرونا از طریق جارو برقى وجود ندارد. 
همچنین به دو دلیل کولر ماشــین که از هواى 

بیرون تغذیه مى کند کرونا را به داخل نمى آورد:
1. هواکش کولر ماشین در کنار چرخ ها قرار دارد 

و حدود 20 سانت یا بیشتر با زمین فاصله دارد که 
توانایى کشش ویروس را ندارد.

2. کولر ماشین داراى فیلتر قدرتمندى است که 
اجازه ورود کرونا را نمى دهد.

تنها راهى که در ماشــین ممکن است شما را به 
کرونا مبتال کند، وجود یک فرد ناقل یا بیمار به 
کروناست. آن هم در شرایطى که پنجره ها بسته 

باشند و امکان تهویه هوا وجود نداشته باشد.

کولر ماشین و موتور جاروبرقى
 کرونا را منتقل نمى کند

بدترین زمان براى اندازه گیرى فشارخون

محققان دانشگاه کلمبیا نیویورك دریافتند زنان 
مســنى که به طور منظم ماهى هاى سرشار از 
اسیدهاى چرب اُمگا 3 مصرف مى کردند مقاومت 
بهترى در مقابل تأثیــرات نورولوژیکى آلودگى 

هوا داشتند.
دکتر «کا هى»، سرپرســت تیم تحقیق در این 
باره مى گوید: «مشخص شده است که اسیدهاى 
چرب امگا 3 با التهاب مقابله کرده و ساختار مغز 

را در افراد مســن حفظ مى کند. همچنین آسیب 
ناشى از مواد سمى نظیر ســرب و جیوه را به مغز 
کاهش مى دهد.» به گفته هى، «ماهى منبع عالى 
اسیدهاى چرب امگا 3 است. یافته هاى ما نشان 
مى دهد که میزان باالتر اسیدهاى چرب امگا 3 در 
خون به دلیل مصرف ماهى موجب حفظ حجم مغز 
زنان با افزایش سن مى شود و احتماًال محافظى در 

مقابل تأثیرات سمى آلودگى هواست.»

غذایى شگفت انگیز 
براى مقابله با اثرات آلودگى هوا

محققان دانشگاه کلمبیا نیویورك دریافتند زنان 
از شا ا ا نظ ط ه که ن

را در افراد مســن حفظ مى کند. همچنین آسیب 
غز ه ا نظ اد از ناش

براى مقابله با اثرات آلودگى هوا

زیادى برخوردار است، زیرا فولیکول هاى مو از 
پروتئین ها ساخته شــده اند. کمبود پروتئین در 

رژیم غذایى باعث تقویت ریزش مو مى شود. 
در انواع توت ها بــا ترکیبات مفید و 

ویتامین هایى وجود دارند که 
ممکن است باعث رشد 

مو شوند. اسفناج

رشد مو ضرورى است. لوبیا منبع خوبى از روى 
است که به چرخه رشد و ترمیم مو کمک مى کند. 
مطالعات نشــان داده اند که ترکیبات موجود در 
سویا ممکن است رشد مو را تقویت کند. یکى 
از این ترکیبات، اسپرمیدین است 
که در ســویا فراوان 

است. 

تأثیر تتراسایکلین ها در بهبود 
ناراحتى تنفسى کووید- 19

دالیل خارش ساق پا چیست؟

پزشکان انگلیسى معتقدند، ژل هاى ضدعفونى کننده  دست به دلیل دارا بودن 
الکل، در برابر نور خورشید واکنش نشان مى دهند و منجر به سوختگى مى شوند. 
آنها با بررسى چند بیمار که دچار تاول و ســوختگى شدید شدند، دریافتند که 
ژل هاى ضدعفونى کننده دست مبتنى بر الکل مى تواند در اثر نور شدید واکنش 

نشان دهد.

 «سیمران دئو»، پزشــک انگلیســى توضیح داد: اگر مى خواهید مدت زمان 
طوالنى در معرض نور مستقیم خورشید بگذرانید، استفاده از ژل هاى دستى 

مبتنى بر الکل مى تواند باعث آسیب به پوست شما شود.
هنوز علت این واکنش کامًال درك نشده اما مشخص شده است که ژل هاى 

الکلى همانند آفتاب شدید مى توانند اگزما را تشدید کنند.
مبتالیان به اگزما یا تاول هاى کوچک پس از استفاده مکرر از ژل هاى الکلى 
ممکن است دچار خراشیدگى پوستى شوند که این مى تواند منجر به عفونت شود 
و نشانه هایى مانند قرمز شدن موضعى و الیه الیه شدن پوست را به همراه دارد.
پزشکان براى افرادى که مشکالت پوستى دارند، بهترین راه ضدعفونى کردن 

را شستشو با آب و صابون مى دانند.
دکتر دئو افزود: در صورت دسترسى نداشتن به آب و صابون، پوشیدن دستکش 
مى تواند خطر ســوختگى و ایجاد تاول را کاهش دهد، اگرچه ایده آل نیست. 
ممکن است بخواهید براى محافظت از دستان خود دستکش بپوشید، اما مهم 
است که به یاد داشته باشید که این دستکش ها مى توانند ویروس بیشترى را نیز 
جمع آورى کنند، بنابراین سعى کنید هنگام پوشیدن آنها صورت یا تلفن خود 

را لمس نکنید.
اگر سطوح مشــترك مانند وســایل حمل و نقل عمومى را لمس مى کنید، 

دستکش بپوشید و هرچه سریع تر آنها را دور بیاندازید.

آیا ژل هاى ضدعفونى کننده الکلى به پوست آسیب مى زنند؟
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آگهى مزایده زمین شماره99-2138 
مورخه1399/05/01

مجتبى رضا زاده-شهردار مشکات

چاپ دوم

شهردارى مشکات درنظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال 1399 تعداد2 قطعه 
از زمین هاى در تملک خود با کاربرى مسکونى را طى تشریفات مزایده عمومى به 
فروش برساند.لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست میگردد از تاریخ نشر 
اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهردارى مراجعه 

نمایند.
الزم به ذکر است هزینه کارشناسى اراضى و آگهى برعهده برنده مزایده میباشد.

م.الف:924174

؟
در  روزنامه 
نصف جهان

فیلم  ببینید...

نشست هم اندیشــى روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با فعاالن فرهنگى و مدیــران خبرگزارى ها و کانال هــاى خبرى مجازى 

شهرستان فالورجان، در فرماندارى این شهرستان برگزار شد. 
معاون سیاسى امنیتى اجتماعى فرماندارى فالورجان در این جلسه، تولید محتواى خوب 
و اطالع رسانى به موقع را براى مدیریت مصرف آب توسط مردم بسیار مهم دانست و 
گفت: الگوى مصرف بهینه آب باید در جامعه رعایت شود و این موضوع در شهرستان 

فالورجان به دلیل کاهش ذخایر منابع آبى نیازمند توجه بیشتر است.
سلطانى با اشاره به وضعیت قرمز این شهرســتان از لحاظ شیوع ویروس کرونا اظهار 
داشت: براى عبور از این شرایط بحرانى به آب نیازمندیم و باید مصرف آن را مدیریت 
کرد. وى از رسانه ها خواست به وظیفه اطالع رسانى خود در این حوزه نیز همانند گذشته 

با دقت و حساسیت عمل کنند.
مدیر امور آب و فاضالب منطقه فالورجان هم گفت: اصحاب رسانه در خط مقدم ارتباط 
دولت با مردم هستند و اطالع رسانى درست خدمات صورت گرفته، باعث ایجاد احساس 

امنیت و آرامش در آنها مى شوند.
محمد مهدى پراندوخ در این نشست، شبکه آب و فاضالب را به موجودى زنده تشبیه 
کرد که نیازمند رسیدگى، تغذیه و نظارت شبانه روزیست و مدیریت آب و فاضالب منطقه 

فالورجان این اقدامات را بدون وقفه تحت هر شرایطى پیگیرى مى کند.
وى با اعالم غیرحضورى شــدن تمامى خدمات قابل ارائه به مردم در حوزه هاى آب و 
فاضالب و عدم نیاز به مراجعه حضورى مردم در شرایط بحرانى شیوع ویروس کرونا 
اظهار داشت: این خدمات بر اساس مقررات و دستورالعمل هاى اجرایى مشخصى انجام 
مى شود و با توجه به یکپارچه سازى شــرکت هاى آب و فاضالب شهرى و روستایى، 

خدمات یکپارچه براى همه مشترکین ارائه مى گردد. 
مدیر امور آب و فاضالب منطقه فالورجان شــیوع کرونا و ورود به فصل گرما را عامل 
افزایش زیاد مصرف آب در این شهرستان دانست و افزود: علیرغم افزایش مصرف آب در 
این روزها، پرسنل شرکت آب و فاضالب با تمام توان و امکانات خود آب شرب مورد نیاز 

مردم را تامین مى کنند و تاکنون مشکلى در این خصوص وجود نداشته است.
محسن شفیعا رئیس اداره آموزش همگانى شرکت آبفا استان اصفهان نیز گفت: هدف 
اصلى از ترتیب دادن این نشست، استفاده از ظرفیت فضاى مجازى براى اطالع رسانى 

اهمیت و روشهاى صرفه جویى در مصرف آب به مردم است و آنچه در این راستا اهمیت 
دارد انتقال صحیح اطالعات و نشر محتواهاى فرهنگى آموزشى مناسب و متناسب با 
گروه هاى هدف است. وى با قدردانى از اصحاب رســانه و مدیران کانال هاى خبرى 
مجازى شهرستان فالورجان براى همکارى با شــرکت آب و فاضالب اظهار داشت: 
رسانه هاى محلى مى توانند با نگاه مخاطب شناسانه و آشنایى که با شرایط فرهنگى و 
بومى مناطق شهرستان که دارند این شرکت را در تولید محتواهاى متناسب با آن یارى 
دهند. شفیعا  با اشاره به برنامه ریزى براى اجراى طرح فرهنگى "سه شنبه هاى آبى" و 
همچنین جشنواره فرهنگى هنرى "خانواده آبى" در استان اصفهان افزود: رسانه هاى 
شهرستان مى توانند در قالب طرح سه شــنبه هاى آبى، روزهاى سه شنبه هرهفته به 
صورت هماهنگ  اطالع رســانى هاى الزم را درخصوص مدیریت مصرف آب انجام 
دهند و مســابقات فرهنگى متنوعى را نیز برگزار نمایند و شــرکت آب و فاضالب نیز 

حمایت هاى الزم را انجام مى دهد. 

مدیریت مصرف آب براى عبور از 
شرایط بحرانى کرونا ضرورى است

درآمدهاى پایدار شــهردارى شــامل 
عوارض نوســازى, عوارض پسماند و 
ارزش افزوده اســت. درآمدهاى پایدار 
تابع شرایط اقتصادى در طول یک سال 
نبوده و همواره مردم مکلف به پرداخت 
آن هستند؛ چیزى شبیه به قبض هاى 
آب و برق و امثالهم. اولین شرط تأمین 
این منابع براى شهردارى ها، باال بردن 
فرهنگ عمومى است، مردم هستند که 

باید این عوارض را پرداخت کنند.
یکى از مشکالت شهردارى در حصول 
درآمدها، استفاده از ماشین آالت است. 
شهردارى به عنوان شخصیتى حقوقى مى تواند بصورت پیمانکار و خارج از فعالیت هاى 
درون سازمانى از ماشین آالت خود جهت کسب درآمد استفاده کند اما به دلیل کمبود این 

تجهیزات و افزایش نیازهاى درون سازمانى این مهم مغفول مانده است.
استفاده از سرمایه گذارى هاى مردمى و حتى سرمایه گذارى هاى خارجى یکى دیگر از 
راه هاى ایجاد درآمد پایدار براى شهردارى است که این مهم درشهردارى هاى شهرهاى 

با کمتر از 50هزار نفر جمعیت چندان محقق نشده است.
به دلیل سرانه درآمدى پایین اکثر مردم شهردارى هاى شهرهاى زیر 50 هزار نفر جمعیت  
و عدم وجود انگیزه تاکنون سرمایه گذار مناسبى براى راه اندازى پروژه هاى مختلف این  

شهردارى ها یافت نشده است.
با وجود سرانه درآمدى ناچیز شهردارى ها  و عدم پرداخت عوارض مختلف توسط مردم، 

نمى توان انتظار فعالیت هاى عمرانى گسترده اى داشت.
اما راهکارهاى کسب درآمد پایدار براى شهردارى چیست؟

در مورد اهمیت درآمد پایدار براى شهردارى هامى توان گفت کسب درآمد در شهردارى از 
امورى است که تاثیر عمده اى در ارائه خدمات شهرى به شهروندان دارد. اگر شهردارى 
نتواند درآمد کافى و پایدار به دســت آورد، نخواهد توانست تاسیسات ضرورى در شهر 

ایجاد و اداره کنند.

بر اساس تجارب کشــورهاى مختلف، مهمترین منابع مالى شهردارى ها را مالیات و 
عوارض و بعد از آن کمک هاى دولتى در قالب بودجه هاى جارى، تاسیسات و تجهیزات 

محلى  و نهایتاً استقراض تشکیل مى دهند.
یکى از راهکارهاى کسب درآمد پایدار براى شهردارى ها حرکت در جهت ایجاد درآمد 
پایدار بیشتر با استفاده از اعتبارات عمرانى، تعریف پروژه هاى درآمدزا در ابعاد مختلف 

صنعتى و خدماتى و ...  یکى از راهکارهاى تاثیر گذار است.
راهکار دوم استفاده از پتانسیل هاى مردمى در تعریف پروژه هاى توسعه اى و درآمدزا 
مى باشد و توسعه نظارت بر تمامى فعالیت هاى موجود از طریق بهبود سیستم مدیریت 
کیفیت و استفاده از سیستم هاى نوین مدیریت کیفیت و جلب مشارکت هاى مردمى 
در اداره امور شهرها موارد دیگرى است که براى کســب درآمد پایدار باید مورد توجه 
قرار بگیرد. ســرمایه گذارى در ایجاد تاسیســات تفریحى، به دلیل عام المنفعه بودن 
آن، طرح ایجاد واحدهاى تجارى در مراکز خدمات محله، ناحیه و منطقه، طرح ایجاد 
مراکز چندمنظوره آموزشى، ورزشى، هنرى و فرهنگى از یک سو باعث افزایش درآمد 
شهردارى ها مى شود و از سوى دیگر زمینه تامین خدمات و زیرساخت هاى توسعه پایدار 

شهرها را فراهم خواهد کرد.

راهکارهاى تأمین در آمد هاى پایدار 
براى شهردارى ها

  حشمت اله شمسى / مدیر 
امور مالى شهردارى فالورجان |


