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جادوى موسیقى بر مغز انسان19 هزار و 300 اصفهانى بیمه بیکارى مى گیرندترالن پروانه «مارال» ناصرالدین شاه شدصادرات گاز ایران به عراق از سرگرفته شد دروازه بان سپاهان اروپایى مى شود ؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اتفاقاتى که بعد از 
ترك نوشابه 

در بدن مى افتد

نان امسال در اصفهان گران تر نمى شود
3

3

3

2

10 هزار موتور برقى 
وارد شهر مى شود

اجراى سراسرى 
منع تردد شبانه در کشور

 چرا اصناف 
در زمان آلودگى هوا 
تعطیل نمى شوند؟

5

امروز و فردا 
رقابت

 24 هزار اصفهانى 
براى استخدام

مصرف و میل به شیرینى جاتى مثل نوشابه دست افراد نیست و 
در ناخودآگاه آن ها مى باشد . نوشابه نیز جزو آن دسته از 

شیرین هایى است که شما را معتاد مى کند و مى تواند روى 
احساس رضایت تان تاثیرگذار باشد. علت آن هم این است که 
بدن و معده احساس آرامش کاذبى با شیرینى جات مى کند و...

رئیس ســتاد برگــزارى آزمون هاى دانشــگاه 
اصفهان با بیان اینکه هشتمین آزمون استخدامى 
کشور در 11 شهر اصفهان برگزار مى شود، گفت: 
در کل استان اصفهان بیش از 24 هزار نفر در این 

آزمون با هم به رقابت مى پردازند.
حمیدرضا ایروانى اظهار کرد: هشــتمین آزمون 
استخدامى دستگاه هاى اجرایى کشور روزهاى 

4پنج شنبه و جمعه...

منشأ آلودگى هواى اصفهان چیست؟منشأ آلودگى هواى اصفهان چیست؟
پاسخ به یک سئوال مهم در بدترین روزهاى زیست محیطى اصفهانى ها پاسخ به یک سئوال مهم در بدترین روزهاى زیست محیطى اصفهانى ها 

3

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان: زمزمه افزایش 70 درصدى قیمت نان هیچ ارتباطى به اصفهان ندارد

هاشم پور؛ جذاب بود، وقتى 
جذابیت مد نبود

2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سردار سلیمانى 
افتخار ملت هاى 
مسلمان است

وضعیت کل استان اصفهان زرد شد
3

5

مصاحبهمصاحبه
 بى مصاحبه  بى مصاحبه 

آگهى مزایده فروش امالك مازاد استاندارى اصفهان

استاندارى اصفهان

چاپ دوم

م الف: 1069909

استاندارى اصفهان در نظر دارد بر اســاس مصوبه شماره 79896 مورخ 1399/06/03 وزارت 
امور اقتصادى و دارایى، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود از طریق مزایده عمومى 
(https://setadiran.ir/setad/cms ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشــانى)

 به شرح ذیل اقدام نماید.

بخشپالك ثبتى اصلى و فرعىردیف
مساحت

نشانىنوع کاربرى
اعیانعرصه

1
شش دانگ یک باب ساختمان 
به پالك ثبتى 2954 فرعى از 

107 اصلى
تجارى- 9260804 اصفهان

مسکونى
شهرستان لنجان- زرین 
شهر- خیابان حافظ

شش دانگ پالك زمین به 2
شهرستان نایین- عباس آباد مزروعى37931100 نایینشماره ثبتى 4052 اصلى

مزرعه نوروزآباد و آب خیز

4

ىهاشم پور؛ جذاب بود، وقتى و ببو ج وقتىمپور جذاببود، هاشمپور؛
دجذابیت مد نبودجذابیتمدنبودوجذابیت مد نبود دن ذا

3

پرسپولیس تهران-ذوب آهن اصفهان، امروز در ورزشگاه آزادى

پسران سبز! حاال وقتشه
تک بــازى معوقه هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام 
خلیج فارس،  امروز پنج شنبه 11 دى ماه برگزار خواهد شد و بر همین 
اساس، پس از حرف و حدیث هاى بسیار سرانجام تیم فوتبال ذوب آهن 

اصفهان در ورزشگاه آزادى باید به مصاف پرسپولیس برود.
دیدارى جذاب و حساس که نتیجه آن عالوه بر دو  تیم...

آغاز سال 2021 میالدى را به هموطنان مسیحى  تبریک مى گوییم
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ســخنگوى وزارت برق عراق اعالم کرد ایران پس از 
اینکه روز سه شنبه در خصوص بدهى هاى معوق با بغداد 
به توافق رسید، جریان معمول صادرات گاز به عراق را از 

روز چهارشنبه از سر گرفت.
شرکت گاز ایران روز دوشــنبه اعالم کرده بود عرضه 
گاز به عراق را در پى عدم پرداخت بیش از شش میلیارد 
دالر بدهى، کاهش داده است. وزارت برق عراق اعالم 
کرده بود که این کاهش بغداد و ســایر شهرهاى عراق 

را در معرض خطر کمبود برق و خاموشى قرار مى دهد.
«احمد موســى»، ســخنگوى وزارت بــرق عراق به 
«رویترز» گفت: این توافق در دیدار میان رضا اردکانیان، 

وزیر نیروى ایران و مجید مهدى، همتاى عراقى وى در 
بغداد براى ازسرگیرى صادرات گاز در سطح معمول از 
بعدازظهر روز چهارشــنبه حاصل شد. طبق بیانیه دفتر 
نخســت وزیر عراق، وزیر نیروى ایــران با «مصطفى 
الکاظمى»، نخســت وزیر عراق هم دیدار کرد و قول 
دولت ایران براى از ســرگیرى فورى صادرات گاز که 
اخیراً به دلیل مشــکالت فنى کاهش پیدا کرده بود را 

ابالغ کرد.
وزیر نیروى ایران اظهار کرد: مقامات عراقى بخشى از 
بدهى خود به شرکت هاى گاز و نیروى ایران را پرداخت 

کردند اما به میزان آن اشاره اى نکرد. 

رئیــس  جمهورى بــا تأکید بــر اینکه هیــچ جناحى 
نمى تواند سردار سلیمانى را متعلق به خود بداند، گفت: 
شهید ســلیمانى یک قهرمان ملى و یک افتخار براى 
ملت ایران، ملت هــاى منطقه و ملت هاى مســلمان

 است.
حجت االســالم و المســلمین حســن روحانى صبح 
چهارشــنبه در جلسه هیئت دولت با اشــاره به سالگرد 
شهادت سردار سلیمانى گفت: از زمان جنگ در سال 62 
از نزدیک در دفاع هشت ساله او را مى دیدم و بعد در این 
سال ها مسئولیت هایى داشت و من هم مسئولیت هایى 
داشــتم.  از 86 و 87 یکدیگر را در مقاطعى مى دیدیم و 

از زمان ریاســت جمهورى هم با ایشان مالقات هاى 
زیادى داشتم.  

روحانى گفت: او مــردى با تدبیر و اهــل تحلیل بود؛ 
سیاســت منطقه و جهان را درك مى کــرد و به معناى 
واقعى کلمه معتدل بود و نه در این خط و نه در خط دیگر 
بود و نه چپ و نه راست بود. هیچ جناحى او را نمى تواند 
متعلق به خــود بداند. او یک قهرمان ملى اســت. یک 
افتخار براى ملت ایــران، ملت هاى منطقه و ملت هاى 
مسلمان اســت. آنها مى خواســتند این قهرمان ملى را 
بگیرند در حالى که اشــتباه کردند و این قهرمان ابدى و 

تاریخى شد. /4112

صادرات گاز ایران به عراق
 از سرگرفته شد

سردار سلیمانى 
افتخار ملت هاى مسلمان است

واکسن ما اسم مى خواهد
ســعید    باشگاه خبرنگاران جوان |
بیابانکى از شعراى برجسته کشورمان با انتشار پستى 
در حساب کاربرى توییتر خود از کاربران خواست تا 
براى این واکسن ایرانى نامى انتخاب کنند. پادیران، 
نجات 19، کوویران، توان، سیمرغ و ایرانپاد از جمله 

نام هاى پیشنهادى کاربران است.

اعیان نشینى!
   خبر آنالین | قیمــت رهن و اجــاره در 
مناطق شــمال تهران را باید نشان دهنده فاصله 
طبقاتى اعیان نشــین ها با سایر مناطق جامعه به 
شمار آورد. حداقل میزان رهن در مناطق شمالى 
پایتخت 75 میلیون تومان با اجــاره ماهانه 7/5 
میلیون براى اجاره یــک آپارتمان 100 مترى در 
تجریش است. باالترین میزان اجاره هم متعلق به 
یک واحد 350مترى در الهیه با دو میلیارد رهن و 

ماهانه 130میلیون تومان است./4105

طعنه جادوگر 
به احمدى نژاد

   برترین ها | على کریمى به صحبت هاى 
اخیــر احمدى نــژاد واکنش نشــان داد. محمود
 احمدى نژاد گفته بــود على کریمى در مربیگرى 
بر عکس زمان بازى اش موفق نبود. على کریمى 
هم در پاسخ به صحبت هاى احمدى نژاد استورى 
طعنه آمیزى منتشر کرد و نوشت: «وا... من یکسال 
مربى بودم و این همه نقد مى شــم، باکى نیست. 
هشت سال شما چطور بود؟! من هم مطمئنم اگر 
هشت سال وقت داشــتم حتمًا یه کار هم انجام 

مى دادم.»

حوصله جوك ندارم!
  سینماروزان| باال بودن دوز غم آلودى 
سریال روى آنتن «شــرم» و گرفتارى هایى که 
آدم هاى ســریال را در برگرفته موجب شده احمد 
کاورى، کارگردان این سریال، مخاطب چرایى این 
حجم باالى غم قرار گیرد. احمد کاورى به روزنامه 
«فرهیختگان» گفت: این فضایى است که االن من 
نیز بدان نیاز دارم و دوست دارم غمگین باشم. این 
سریال به غمگین بودن من کمک مى کند و من نیز 
از آن استقبال مى کنم. االن حوصله شنیدن جوك 

در این شرایط و خندیدن ندارم./4104

مرگ بخاطر جوش صورت 
مصرف داروى پرخطر براى درمان     رکنا |
جوش صورت، مجرى نوجــوان برنامه رادیویى 
را به کام مرگ کشــاند. این مجرى نوجوان رادیو 
زاهــدان در میان غم و اندوه خانواده، دوســتان و 
همکارانش به خاك سپرده شد. به گفته اعضاى 
خانواده آیناز امید، این دختر 15 ساله پس از مصرف 
قرص راکوتان دچار عارضه شدید منجر به فوت 

شده است./4113

پراید کمى ارزان شد
   بهار | روز چهارشنبه (دیروز) قیمت پراید 
نسبت به روز سه شنبه کمى ارزان شد. بر این اساس 
پراید SE  111 در بــازار آزاد 114 میلیون تومان 
قیمت دارد. پراید SE  131 هم 97 میلیون تومان 

قیمت خورد./4103

مالیات بر خانه  خالى
معاون وزیر راه و شهرسازى گفت:     ایلنا |
تا چند روز آینده اطالعات مالکان یک میلیون خانه 
خالى به سازمان امور مالیاتى ارائه مى شود. محمود 
محمودزاده اظهار کرد: از یک میلیون و 500 هزار 
نفرى که در ابتدا براى آنها پیامک ارســال شد و 
اطالعات برگشتى این افراد دریافت شد مجموع 
شخصیت هایى که تا به امروز اطالعاتشان آماده 
ارائه به سازمان امور مالیاتى است، به بیش از یک 

میلیون نفر مى رسد.

کرمان نیایید
  ایسنا| استاندارکرمان با بیان اینکه هیچگونه 
پذیرشى براى مسافر و زائر در استان کرمان وجود ندارد 
و محدودیت شــدید براى برگزارى مراسم ها اعمال 
مى شود از ارادتمندان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى 
در نقاط مختلف کشور درخواست کرد به هیچ وجه در 
ایام سالگرد شهادت سردار دلها به استان کرمان سفر 

نکنند./4108

دوباره گزیده نشوید
حجت االسالم ســید ناصر موسوى    فارس|
الرگانى، عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده فالورجان 
گفت: متأسفانه این روزها شاهدیم که عده اى به دلیل 
رفتن فردى از آمریکا و آمدن شخص دیگرى به کاخ 
سفید، به دنبال مذاکره جدید هستند اما این افراد باید به 
این مسئله توجه داشته باشند که مسلمان نباید از یک 

سوراخ دوبار گزیده شود./4107

روایت «کیهان» از یک نامه
روزنامه «کیهان» در شــماره     خبر آنالین |
روز چهارشنبه خود با اشــاره به رفتار دولت اصالحات 
و وزیر خارجه اش، سیدکمال خرازى نوشت: «وزارت 
امور خارجه ایران نامــه محرمانه اى به رئیس جمهور 
آمریکا نوشــت و برخالف مواضع صریح، منطقى و 
شجاعانه رهبرى، از بسیارى از مواضع نظام در مسائل 
منطقــه اى و بین المللى کوتاه آمــد و براى حل همه 
اختالف هاى فى مابین اعالم آمادگى کرد! این نامه که 
بعدها افشا شده، تالش ایران براى خلع سالح حزب ا... 
لبنان، شفاف سازى تمام فعالیت هاى هسته اى و دست 
برداشتن از حمایت گروه هاى فلسطینى را به جرج بوش 
پیشنهاد مى کرد! البته آمریکا به این نامه اصالح طلبان 

توجهى نکرد.»/4106

خرد شدن 
استخوان هاى دشمن 

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست    مهر |
خارجى مجلس شوراى اسالمى گفت: فرمانده نیروى 
قدس سپاه در جلسه غیرعلنى مجلس تأکید کرد که 
استخوان هاى دشمن در حال خرد شدن است. ابراهیم 
رضایى با اشــاره به مباحثى که سردار قاآنى در جلسه 
غیرعلنى روز چهارشنبه مجلس شوراى اسالمى مطرح 
کرد، از قول وى گفت که نتیجه وابستگى، زیر بار ذلت 
رفتن است و این موضوع را در مورد سعودى ها مشاهده 
مى کنیم اما ما امروز هرچه داریــم از مقاومت داریم و 

نتیجه مقاومت، عزت است. 

احتمال تمدید محدودیت 
معاون هوانوردى و امور بین الملل    تسنیم|
سازمان هواپیمایى کشورى از احتمال تمدید ممنوعیت 
پرواز به انگلیس با توجه به شیوع ویروس جدید کرونا 
در این کشور خبر داد. ابوالقاســم جاللى اظهار کرد: 
با توجه به شیوع نوع انگلیســى ویروس کرونا، از اول 
دى ماه امسال به مدت دو هفته پروازها از مبدأ لندن به 
مقاصد داخلى کشور تعلیق شده و این تعلیق همچنان 
پابرجاست. وى ادامه داد: این محدودیت تا یک شنبه 
آینده (14 دى ماه) برقرار است و در صورت درخواست 
ستاد ملى مبارزه با ویروس کرونا، تعلیق پروازها تمدید 

خواهد شد.

فقط دختر «صدام» مویه کرد
دیروز 30 دسامبر، چهاردهمین     اعتمادآنالین |
سالگرد اعدام «صدام حسین» دیکتاتور سرنگون شده 
عراق بود. در آن تاریخ رئیس جمهور وقت عراق و دو 
معاونش حاضر نشدند اجراى حکم اعدام صدام حسین را 
امضا کنند. از این رو «نورى المالکى»، نخست وزیر وقت 
عراق، حکم اعدام صدام را امضا کرد.  در چهاردهمین 
سالگرد مرگ این دیکتاتور، دخترش طى بیانیه اى ادعا 
کرد پدرش تنها رئیس جمهور قانونى عراق بود و راهش 
ادامه خواهد یافت. این پیام صوتى با واکنش شــدید 
کاربران مواجه و باعث شــد حجم زیادى از نفرین و 

ناسزاها نثار صدام حسین شود. 

خبرخوان

انتشار تیزر فیلم انگلیســى «بانوى بهشت» در سایت 
هاى خارجى، ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر (ساترا) را بر آن داشت که با تفرقه  افکنانه خواندن 
این فیلم، انتشــار آن را در رســانه  هاى داخلى ممنوع 

اعالم کند.
روابط عمومى ساترا اعالم کرده است، این فیلم به دلیل 
داشــتن محتوایى با موضوعات نفــرت  پراکنى، تفرقه 
افکنى، تهییــج تعصبات نژادى و بــه منظور توهین به 
مذاهب اسالمى، وحدت جهان اســالم را مورد حمله 
قرار مى  دهد و کامًال ناقض دستورالعمل  هاى محتوایى 
ساتراست، به همین علت انتشار آن در همه رسانه  هاى 

صوت و تصویر فراگیر ممنوع است.
«بانوى بهشت» عنوان فیلمى است که تا چند روز آینده 

به نمایش درمى آید. این فیلم به واقعه غدیر و شهادت 
حضرت زهرا(س) به نویسندگى الحبیب روحانى ساکن 
لندن مى پردازد. انتشــار تیزر این فیلم در سایت هاى 
ســینمایى دنیا در حالى اتفاق افتاده است که مسلمانان 
این روزها و در ایام فاطمیه، در غم از دست دادن یگانه 
بانوى دو عالم، اسوه صبر و تقوى حضرت فاطمه(س) 

عزادار هستند.
این فیلم یک درام اکشن و تاریخى انگلیسى- آمریکایى 
است و در معرفى آن آمده است: «دو داستان مشابه اما 
با 1400 ســال فاصله. یک کودك عراقى پس از اینکه 
مادرش را در یک کشور جنگ زده از دست داد، با شنیدن 
داســتان حضرت فاطمه (س)، اهمیت و قدرت صبر را 

درك کرد.»

دبیر کمیته اجتماعى انتظامى ستاد ملى مدیریت کرونا 
گفت: همچنان ورود خودروهاى پالك بومى شهرهاى 

قرمز و نارنجى به شهرهاى زرد ممنوع است.
حسین قاسمى در تشــریح محدودیت هاى اعمال شده 
در شــهرهاى نارنجى و قرمز به ویژه منع ترددها گفت: 
ورود خودروهاى شــخصى با پالك بومى شــهرهاى 
نارنجى و قرمز به شهرهاى زرد همچنان ممنوع است. 
ورود خودروهاى با پالك بومى از شــهرهاى زرد نیز به 

شهرهاى نارنجى و قرمز ممنوع اعالم شده است.
وى افزود: در جلسه روز شنبه 6 دى  ماه سال جارى ستاد 
ملى مدیریت کرونا مصوب شد منع تردد شبانه از ساعت 
21 الى 4 بامداد در شهرهاى زرد هم اعمال شود در حالى 
که پیش تر تنها در شهرهاى نارنجى و قرمز اعمال مى 
شد، لذا فارغ از وضعیت ســه گانه زرد و نارنجى و قرمز 
منع تردد شــبانه از ســاعت 21 الى 4 بامداد در همه جا 

اجرا خواهد شد.

رئیس کمیته حقوقى فدراسیون فوتبال از مشخص شدن 
قیمت مزایده ساختمان این فدراسیون خبر داد.

صفى ا... فغان پور در خصوص مزایده ساختمان فدراسیون 
فوتبال به دلیل بدهى دو میلیون یورویى به شرکت شستا 
گفت: شرکت شستا به صورت جدى و قانونى اقدام کرده 
و مى خواهد پولش را بگیرد. فدراسیون فوتبال هم دچار 
مشــکالت مالى است و شســتا از طریق اجراى احکام 
مجتمع قضایى ساختمان فدراســیون را توقیف کرد و 
ساختمان فدراسیون فوتبال توسط کارشناسان حدود 68 

میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت گذارى شد.
او ادامــه داد: در این مدت حدود 16 میلیــارد تومان به 
شستا پول پرداخت کردیم و 9 میلیارد باقى مانده است. 
باید نسبت به قیمت ارز همان زمانى که پول را از شستا 
گرفتیم بدهى مان را پرداخت کنیم، ولى شرکت شستا به 

قیمت امروز یورو، پولش را مى خواهد.
بدهى فدراسیون به شستا به دلیل پولى است که از این 
ســازمان براى پرداخت مطالبات «مارك ویلموتس»  

قرض گرفت.

معاون گردشــگرى وزارت میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى مى گوید: تا کنون هیچ مجوزى 
با عنوان «هتل بیمارســتان» در کشــور صادر نشده 
است و بیمارستانى که چندى قبل با این عنوان بخش 
زایمان به اصطالح الکچــرى را تبلیغ کرد، مجوز هتل 

بیمارستان ندارد.
ولى تیمــورى توضیــح داد: در ایران عنــوان «هتل 
بیمارستان» از سال 1394 به ضوابط گردشگرى اضافه 
شــد ولى تا کنون مجوزى با این عنوان صادر نشــده

 است. 
او با اشــاره به تبلیغــات بخش زایمان یکــى از مراکز 
بیمارســتانى در تهران با تابلو هتل بیمارستان، اظهار 
کرد: در بررســى هایى که انجام شد، مشخص شد این 
مجموعه مجوز بخش هتل را ندارد. براى اینکه واحدى 
با عنوان «هتل بیمارستان» فعالیت کند، باید دو مجوز 
مجزا از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى و 
وزارت میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 

دریافت کند.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا لزومًا هتل بیمارستان 

یک مرکز الکچرى محسوب مى شود و قیمت خدمات 
آن بر چه اساس تعیین مى شود، اظهار کرد: این که هتل 
بیمارســتان را صرفًا مجموعه اى الکچــرى و گران 
بدانیم تعریف کامًال اشتباهى اســت. پایه تعریف هتل 
بیمارستان به هیچ وجه روى قیمت و خدمات الکچرى
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پخش «بانوى بهشت» در رسانه هاى ایران ممنوع شد الو110! چلوکباب مى خواهم با نوشابه

اجراى سراسرى منع تردد شبانه در کشور

مزایده ساختمان 68 میلیاردى به دلیل بدهى 9 میلیاردى!  چیزى به نام «هتل بیمارستان» نداریم

سید محمد بطحایى، وزیر اســبق آموزش و پرورش در 
نشست بسیج دانشجویى دانشــگاه فرهنگیان دانشگاه 
تهران درباره ماجراى اســتعفایش از وزارت آموزش و 
پرورش در خرداد 98 گفت: اگر من در همان ایام مى آمدم 
و مصاحبه مى کردم و شــرایط را مى گفتم و بحث هاى 
خودم با رئیس جمهــور را مطرح مى کردم، شــاید یک 
آدم موجه ترى نســبت به امروز بودم اما من نباید مسئله 
جدیدى را براى دولــت و رئیس جمهور ایجاد مى کردم. 
فهم من این بود که در آن شرایط و حتى امروز به هیچ وجه 

نباید مردم را نگران تر کرد.
وى که پیــش از این دلیــل اســتعفایش را حضور در 
رقابت هاى انتخاباتى مجلس عنوان کرده بود یادآور شد: 
مگر مى شود کسى وزارت آموزش و پرورش را رها کند 
تا نماینده مجلس شود؟ چگونه ممکن است کسى چنین 

کارى کند؟
وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: وقتى من استعفا را 
تقدیم رئیس جمهور کردم شاید سه چهار روز بعد مهلت 
استعفاى مقامات تمام مى شد، یعنى یک روز مانده بود به 
تعطیالت عید فطر که یک نامه را همراه اســتعفا تقدیم 
آقاى روحانى کردم. از پس فرداى آن عید فطر شــروع 
مى شــد و در همان تعطیالت عید فطــر زمان قانونى 
براى استعفاى مقامات هم منقضى مى شد و این آخرین 
فرصتى بود که مى شد به شــکلى رفتار کرد که تنش  و 

فضاسازى هاى رسانه اى ایجاد نشود.
وى افزود: نامه اى که خدمت رئیس جمهور فرســتادم 
یک نامــه محرمانه بود، انتظار نداشــتم کــه این نامه 

رسانه اى شود. 
بطحایى تصریح کرد: من مى خواستم در رابطه با مسئله 
رتبه بندى با آقاى رئیس جمهور صحبت کنم، ولى آقاى 
رئیس جمهور فرصت نداشــتند و ایــن فرصت فراهم 
نشد که خدمت ایشان برسم و حضورى صحبت کنیم. 
وى ادامه داد: آقاى روحانى احالــه کردند به یکى دیگر 
از دوستان که با او این مسئله را دنبال کنم اما شرطى را 
گذاشتند که نیاز بود من با خود ایشان حتمًا صحبت کنم 

چون شرطى که ایشان گذاشــته بودند براى این بحث 
اصل موضوع را عوض مى کرد بنابراین خواهش کردم 
که براى فرصت کوتاهى خدمت ایشــان برسم که این 

اتفاقات پیش آمد.
بطحایى گفت: البته در تمام مدتى که من در دولت بودم 
نهایت تکریم و احترام از جانب رئیس جمهور نسبت به 
بنده وجود داشــت و هیچ وقت هیچ کالم و برخوردى از 
ایشان که خدایى نکرده بخواهد به بنده بربخورد وجود 
نداشت اما آموزش و پرورش در مباحث اگر آخرین نباشد 

یکى مانده به آخر است و در چنین فضایى نباید توقع داشته 
باشــید وزیر آموزش و پرورش در دولت دست به سینه 
بنشــیند تا زمان بگذرد. وقتى مى بینم براى مسئله مثل 
نفت ساعت ها وقت گذاشته مى شود ولى به من 5 دقیقه 
وقت داده نمى شود اما براى ده ها کار دیگر ساعت ها وقت 

مى گذارد حق بدهید که به من بر مى خورد.
بطحایى گفت: من صبح اســتعفا را نوشتم و بعد از ظهر 
بدون اینکه پرسیده شود که تو چه مرگت است، آیا سرت 
به ســنگ خورده که مى خواهى از وزارت استعفا بدهى 

و به مجلس بروى و. .. و بدون اینکه دلیل این مســئله 
پرسیده شود با استعفا موافقت شد! بدون اینکه دلیل این 
مسئله پرسیده شود، نه از طرف رئیسم و نه از طرف معاون 
ایشان! حتى آبدارچى جلوى در تماس بگیرد و بگوید چه 
خبر اســت! اما دریغ! و این براى این است که آموزش و 
پرورش دیده نمى شود. وزیر نفت مهم است، وزیر خارجه 
مهم اســت، وزیر آموزش و پرورش و ارشاد که اهمیتى 
ندارد، حاال این رفت یکى دیگــر! اینها دل آدم را به درد

 مى آورد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش از پشت پرده استعفایش مى گوید

بطحایى: کسى نپرسید سرت به سنگ خورده؟

زنى در شــیراز با مرکز 110 پلیس استان فارس تماس 
گرفته و اعالم کرد: «سالم، ببخشید بیرون بر، چلوکباب 
مى خواهم با نوشابه!»، کاربر 110 اعالم مى کند: «شما با 

110 تماس گرفته اید و چلوکباب مى خواهید؟»
در ادامه این تماس تلفنى، زن مورد نظر مى گوید: «بله، 
بله، از دیشب تا حاال چیزى نخورده ام و گرسنه ام.»، کاربر 
پاسخ مى دهد: «آیا شــما نمى توانید صحبت کنید و فرد 
دیگرى در کنار شما است؟»، امداد خواه پاسخ مى دهد: 

«بله، بله».
در این لحظه کاربــر پلیس 110 کــه متوجه موضوع 
مى شــود، از او مى پرسد: «متوجه شــدم، مشخصات و 
آدرس را بفرمایید» و فرد امدادخــواه نیز آدرس خود را 
اعالم مى کند. در پایان کاربر 110 از امدادخواه ســئوال 

مى کند که «خانم چند نفر هســتند، با عدد اعالم کنید. 
مسلح به سالح سرد یا گرم هستند؟» و پاسخ مى شنود که 

«نه، نه من خیلى گرسنه هستم، فقط سریع بفرستید.»
کاربر 110 به امدادخواه اعالم مى کند: «بســیار خوب، 

منتظر باشید» و...
مراتب به سرعت به کالنترى حوزه استحفاظى آن محل 
اعالم و اکیپى از مأموران انتظامى براى بررسى موضوع 

اعزام مى شوند.
مأموران در بررســى هاى اولیه متوجه بــروز اختالف 
خانوادگى شــدید بین خانم تماس گیرنده با شوهرش 
مى  شوند و با تکمیل صورتجلسه، اقدامات بعدى براى 
معرفى این افراد به مرکز مشــاوره و مددکارى معاونت 

اجتماعى براى حل مشکلشان را انجام مى دهند.
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8 طرح زیربنایى برق 
امروز افتتاح مى  شود

مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه اى اصفهـان از آغاز 
بهره بردارى هشـت طـرح زیربنایى برق این اسـتان 
در روز پنجشنبه (امروز) به صورت ویدئو کنفرانس با 
حضور رئیس جمهورى همزمان با طرح هاى مشـابه 
در دیگر استان ها خبر داد. رسول موسى رضایى اعتبار 
این طرح ها را حدود 800 میلیارد تومان اعالم  و اضافه 
کرد : پروژه ها شـامل ایسـتگاه هاى توزیع، اتصاالت 

فوق توزیع و اتصاالت انتقال است.

آلودگى هوا باعث 
شدت کرونا مى شود

مسـئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشـت اصفهان 
گفت: آلودگى هوا چالشـى مهم اسـت که باید به آن 
توجه شود، آلودگى هوا احتمال ابتال به کرونا ویروس 
را افزایش نمى دهد، اما مى تواند باعث تشدید و شدت 
عالئم بیمـارى کوویـد 19 در افراد مبتال شـود. رضا 
فدایى اظهار کرد: امسال عالوه بر مسئله شیوع کرونا 
که کادر درمان را درگیر کرده اسـت موضوع افزایش 

آلودگى هوا نیز به چالشى مهم تبدیل شده است.

10 هزار موتور برقى 
وارد شهر مى شود

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: در تالش 
هستیم که تا پایان سال حدود 10 هزار موتورسیکلت 
برقـى را وارد چرخه حمـل و نقـل کنیم و بـراى این 
کار یـک همـکارى همـه جانبه نیـاز اسـت. علیرضا 
نصراصفهانى تاکید کرد: باید بدانیم روزانه حدود پنج 
میلیون لیتر بنزین و گازوئیل و 73 میلیون متر مکعب 
گاز در استان استفاده مى شود و آالینده هاى حاصل از 
سوخت آن در هوا قرار مى گیرد، پس عالوه بر صنایع 

باید سایر عوامل ایجادکننده نیز بررسى شود.

خطر در مسیر خط آهن 
تهران - بندرعباس

مدیرکل سازمان زمین شناسـى و اکتشافات معدنى 
اسـتان اصفهان با بیان اینکه وضعیت فرونشست در 
دشت هاى اردستان فوق بحرانى اسـت، تاکید کرد: 
وضعیت فرونشسـت در این منطقه فقط در دشت ها

 و مـزارع کشـاورزى اسـت، ولى ایـن هشـدار را مى 
دهیم که اگر بـراى آن برنامـه ریزى نشـود در آینده 
نزدیک موضوع فرونشست به خانه هاى مردم منتقل 
مى شـود. رضـا اسـالمى خاطرنشـان کـرد: یکى از 
خطرات جدى فرونشسـت زمین در منطقه اردستان 
در قسـمت خط راه آهـن بندرعباس به تهران اسـت 
که به مـوازات این خـط ریل آهن فرونشسـت زمین 
به خصـوص در منطقه روسـتاى شـهراب مشـاهده 
مى شود. باید توجه داشـت که هر چقدر سرعت قطار 
و لرزش آن بیشـتر باشد باعث مى شـود فرو نشست 

الیه هاى فوقانى سریع تر باشد.

تا 88 روز دیگر
شـهردار اصفهان در جلسـه بررسـى روند پیشـرفت 
پروژه هاى عمرانى شهر با اشاره به بررسى نقاط قوت 
و ضعف در اجـراى پروژه ها افزود: با توجه به شـرایط 
موجود و على رغم مشـکالت غیرقابل پیش بینى که 
حادث مى شود تا 88 روز آینده مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید سلیمانى افتتاح و به بهره بردارى 
مى رسـد. قدرت ا... نوروزى تاکید کـرد: پیگیر یافتن 
راهکارهاى جدید براى رفع مشکالت مالى هستیم تا 
پیمانکاران با قدرت، فعالیت عمرانى خود را ادامه داده 

و پروژه ها در موعد مقرر به اتمام برسد.

آغاز عملیات لوله گذاري 
بنا بر گزارش روابط عمومی آبفـا برخوار، لوله گذاري 
شبکه آب محله گلزار دولت آباد آغاز شد. شایان ذکر 
اسـت درمرحلـه اول حـدود 180 متر لولـه 160 پلی 
اتیلـن و 420 متـر لوله 110 پلـی اتیلن در حـال اجرا 

می باشد.

خبر

مدیر ارشد خدمات فنى و پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان با اشاره به کاهش 50 درصدى تامین گاز فوالد 
مبارکه و کاهش تولید این مجموعه، گفت: فوالد مبارکه 
براى به حداقل رساندن خســارت هاى ناشى از کاهش 
تولید، با وجود فصل سرما بســیارى از تعمیرات خود را 
در این مقطــع زمانى انجام مى دهد تا افــت تولید را به 

حداقل برساند.
جواد نیلى در خصوص محدودیت تحویل گاز به صنایع 
از جمله فوالد مبارکه و تاثیر آن بر فعالیت این مجموعه 
بزرگ فوالدى، اظهار کــرد: محدودیت هاى تامین گاز 
آسیب تجهیزاتى چندانى نمى زنند، اما منجر به کاهش 

تولید و افزایش هزینه هاى محصول مى شود.
وى افزود: با توجه به محدودیت هاى ســنگین تحویل 
گاز به مجموعه فوالد مبارکه طى دو سال گذشته، بعضًا 

میزان تولید روزانه به کمتر از 50 درصد هم مى رسد.
نیلى با اشاره به اینکه برخى از واحدهاى تولیدى همچون 
نیروگاه ها بعد از محدودیت تحویل گاز، امکان استفاده 
از ســوخت دوم را دارند، گفت: در مجموع مدول هاى 
احیاى مستقیم امکان استفاده از سوخت دوم را ندارند و 
تنها از طریق سوخت گاز مى توانند فعالیت کنند، بنابراین 
با محدودیت تامین گاز با توقف گســترده و شــدید در 

مجموعه هاى تولیدى مواجه مى شویم.

رئیس اتاق اصناف اصفهان بــا تاکید بر اینکه نمى توان 
به دلیل آلودگى هوا، اصناف را تعطیل کنیم، گفت: سال 
1399 عمًال فعالیت اقتصادى اصناف به صفر رسید و این 

بخش دچار آسیب بسیار شد.
رســول جهانگیرى درباره تاثیر تعطیلى هاى ناشــى از 
آلودگى هوا بــر عملکرد اصناف، اظهار کرد: متاســفانه 
اصناف به دلیل شیوع کرونا همچنان فعالیت صد درصدى 
خود را ندارند، از سوى دیگر با تشدید آلودگى هوا و تعطیلى 
اماکن دولتى، شرایط سخت کرونایى اصناف تاحدودى 

مضاعف تر مى شود.
وى تاکید کرد: با تعطیلــى ادارات و تاکید بر خانه ماندن 

مردم به دلیل تشــدید آلودگى هوا و همچنین استقبال 
نکردن افراد از خرید در چنین روزهایى، بر فعالیت اصناف 

اثرگذار است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان درباره اینکــه چرا به دلیل 
آلودگى هوا اتحادیه هاى صنفى و اتاق اصناف اصفهان 
تعطیل نیســتند، اظهار کرد: طى 10 ماه گذشته اصناف 
درگیر آثار منفى شیوع کرونا هستند و به دلیل شدت این 
بیمارى در دوره هاى 20 روزه، یک هفته اى و ... به صورت 
متناوب تعطیل شده اند، بنابراین ما براى خدمت رسانى 
به آنها، اتحادیــه هاى صنفى و اتــاق اصناف را تعطیل 
نکرده ایم تا صنوف بتوانند پیگیر امورات ادارى خود شوند.

چرا اصناف در زمان آلودگى 
هوا تعطیل نمى شوند؟

تبعات محدودیت گازرسانى 
به فوالد مبارکه

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگــى هوا در طول 48 
ســاعت و تهدید ســالمتى مردم، درخواست تعطیلى 
اداره هاى دولتــى و خصوصى اصفهــان در روزهاى 
چهارشنبه و پنجشــنبه این هفته در کارگروه اضطرار 
آلودگى هواى استان بررسى و به وزارت کشور اعالم شد 
که به منظور کاهش ترددها و اینکه افراد کمتر در معرض 

آلودگى هوا باشند با این درخواست موافقت شد.
ســید مهدى میرجهانیــان  ادامــه داد: 12 درصد آمار 
مرگ ومیرهاى کالنشهر اصفهان در سال 97 منتسب به 
آلودگى هوا بوده و در حال حاضر این آخرین آمار موجود 
اســت و هنوز آمار جدیدترى در این زمینه اســتخراج 
نشــده و اعالم آمار جدید نیازمند بررسى هاى علمى و 

کارشناسى است.

3 منبع بزرگ آالیندگى اصفهان را تهدید 
مى کند

در همین حال معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان گفــت: اســتان اصفهان را ســه منبع بزرگ 
آالیندگى تهدید مى کند، واقع شــدن استان در حاشیه 
کویر و وجود نزدیک به یــک میلیون هکتار کانون گرد 

و غبار در شمال و شرق آن و تأثیر ریزگردها، همچنین 
وجود صنایع گســترده و وجود منابع متحرك، شرایط 
خاصى ایجاد کرده است که این موارد با توجه به ریزش 
هواى سرد در این چند روزه بر شهر باعث ایجاد این ورژن 
مى شود، در حال حاضر وجود سکون محض هوا به همراه 

این منابع آالیندگى در استان احساس مى شود.
حجت ا... غالمى با رد این قضیه که هرســال شرایط 
آلودگى هواى اصفهان نسبت به سال هاى گذشته بدتر 
مى شــود، افزود: به این صورت نیست که هرسال بدتر 
از سال گذشــته مى شــود، در حالى که دستورالعمل ها 
در خصوص صنایــع و حمــل و نقل صادر شــده اند 
و اقدامــات پیگیرى مى شــوند اما شــرایط اقلیمى و 
ریزش هواى ســرد، هواى اصفهان را به چالش کشیده 
است، بخشى از شــرایط اقلیمى مثل وزش باد، بارش 
باران و مواردى از دست در سال هاى گذشته به کمک 

ما آمده اند.
غالمى با اشــاره به ســهم منابع آلوده کننــده هواى 
شــهر اصفهان، گفت: نزدیک بــه 37 درصد آلودگى 
متعلق به شــبکه حمل و نقل عمومى است، 33 درصد 
صنعت و 30 درصد بقیه مربوط به صنایع خانگى و امور 

متفرقه است.

مهمترین دلیل آلودگى هوا
اما در این میان اســتاد دانشــگاه آزاد اسالمى اصفهان 
مى گوید: جداى از سهم خودرو و صنعت در آلودگى هوا، 
الگوى توسعه اصفهان وضعیت هواى اصفهان را به این 
شکل درآورده است و تا این شیوه توسعه وجود دارد مشکل 

آلودگى هواى اصفهان قابل رفع نیست.
محمد کوشــافر اظهار کرد: نشــانه هایى وجود دارد که 
مشخص مى کند نمى توانیم سهم خودروهاى سوارى در 
آلودگى هوا را چندان زیاد بدانیم گرچه سهم این خودروها 
هم در آلودگى هوا مهم است.  کوشافر خاطرنشان کرد: 
جداى از سهم خودرو و صنعت در آلودگى هوا مهمترین 
موضوع الگوى توسعه اصفهان است که وضعیت هواى 
اصفهان را به این شــکل درآورده و تا این شیوه توسعه 
وجود دارد مشکل آلودگى هواى اصفهان قابل رفع نیست.
کوشافر افزود: درست است که نیروگاه ها مصرف کننده 
عمده مازوت هستند و گفته مى شود نیروگاه هاى استفاده 
کننده مازوت پلمب شدند اما باید توجه کنیم که واحدهاى 
دیگر هم مى توانند مازوت مصرف کنند و چه بســا تعداد 
واحدهاى کوچک که کنار هم جمع شــوند مصرف قابل 
توجهى از مازوت داشته باشند و قاعدتًا توسط مسئوالن 

مربوطه قابل رصد هستند.

پاسخ به یک سئوال مهم در بدترین روزهاى زیست محیطى اصفهانى ها

منشأ آلودگى هواى اصفهان چیست؟

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: پیش از کرونا اکثر دستفروشــان شهر 
اصفهان را در 29 بازارچه سطح شهر مستقر و ساماندهى 
کردیم اما به واسطه شرایط کرونایى ممنوعیت ایجاد 
بازارچه هاى دستفروشــى برقرار است که مصمم به 

ساماندهى هستیم. 
حسن محمدحســینى با تاکید بر اینکه در مرکز شهر 
امکان دســت فروشــى وجود ندارد، گفت: همچنین 
محل هایى را بــراى فروش صنایع خانگــى افراد در 
نظر گرفتیم و با فروشگاه هاى کوثر هم در این زمینه 

رایزنى هایى صورت گرفت.  
وى با بیان اینکه برخى خیابان هاى شهر اصفهان در 
سدمعبر شاخص هستند، افزود: خیابان هاى امام خمینى 
(ره)، چمران و سروش از جمله این خیابان هاست که 
جلسات بســیار جدى با اتحادیه هاى مرتبط داشتیم 
تا اگر معضل مردم رســیدگى نشــود، از طریق قانون 
اقدام کنیم؛ در همین راســتا چندیــن واحد صنفى در 
خیابان هاى چمــران و امام خمینى (ره) پلمب شــد، 
همچنین با پلیس راهور هماهنگى شده تا خودروهاى 
پارك شــده در حاشــیه این خیابان ها اعمال قانون 

شود.
محمدحسینى تصریح کرد: جمع آورى افراد متکدى با 
جدیت از سوى دستگاه ها انجام نشده است و با توجه به 
راه اندازى مرکز آسیب هاى اجتماعى، شهردارى افراد 
متکدى را به این مرکز هدایت، غربالگرى و ساماندهى 

مى کند.

سرپرست تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: طى مهر و 
آبان سال جارى 19 هزار و 300 نفر از مقررى بگیران تأمین 

اجتماعى بیمه بیکارى دریافت کردند.
محسن ریاضى با بیان اینکه شیوع کرونا خیلى از مشاغل 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعى را به دلیل ایجاد وقفه 
در فعالیت آنها با مشکل مواجه کرد اظهار داشت: سازمان 
تأمین اجتماعى این مشــاغل را در دو بُعد بیمه بیکارى و 
امهال حق بیمه کارفرمایان مــورد حمایت قرار داد. وى با 
بیان اینکه همه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعى 
مشمول بیمه بیکارى هستند اضافه کرد: بر این اساس طى 
مهر و آبان ماه ســال جارى 19 هزار و 300 نفر از مقررى 

بگیران تأمین اجتماعى بیمه بیکارى دریافت کردند.
سرپرست تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در خصوص 
بدهى کارفرمایان به ســازمان تأمین اجتماعى در استان 
اصفهان نیز ابراز داشــت: بیش از 1600 میلیارد تومان در 
استان اصفهان بدهى قطعى شــده از کارفرمایان مدیون 
داریم که 30 درصد از این بدهى متعلق به ســه شــرکت 

بوده است.
وى اضافه کــرد: ما بــراى پرداخت بدهــى کارفرمایان 
تسهیالتى مانند تهاتر و تقســیط را در دستور کار داریم و 
از ایــن رو از کارفرمایان انتظار داریم همکارى بیشــترى 

داشته باشند.

دستفروشان در 29 
بازارچه ساماندهى شدند

 19 هزار و 300 اصفهانى بیمه بیکارى مى گیرند

وضعیت همــه شهرســتان هاى اســتان اصفهان در 
جدیدترین رنگ بندى همه گیرى کووید 19 به رنگ زرد 
درآمد و مبناى محدودیت هاى هوشمند از یازدهم دى ماه 

تا اطالع ثانوى خواهد بود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار داشت: 
در جدیدترین جدول رنگ بندى استان اصفهان در همه 
گیرى کووید 19 همه شهرستان ها با توجه به بهبود آمار 
کرونا در وضعیت زرد قرار گرفتنــد و هیچ منطقه اى در 

وضعیت قرمز یا نارنجى نیست.
اساس اطالعات سامانه ماسک، رنگ زرد به معنى خطر 
متوسط، نارنجى به معنى پر خطر و قرمز به معنى خیلى 

پر خطر است.
آرش نجیمى  با بیان اینکه این براى نخســتین بار است 
که همه شهرستان هاى اســتان به یک رنگ و وضعیت 
زرد در مى آیند، افزود: با توجه به اعالم وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکى، رنگ بندى اعالم شده مبناى 
اعمــال محدودیت هاى هوشــمند مقابله بــا کرونا از 
روز پنجشــنبه یازدهم دى ماه تا اطــالع ثانوى خواهد

 بود.
وى با بیان اینکه در زمان حاضر حــدود 480 نفر داراى 
عالئم کرونا در بیمارســتان هاى استان بسترى هستند، 
تصریح کرد: تعداد بیماران بدحال و بســترى در بخش 
مراقبت هاى ویژه نیز به حدود 130 نفر رسید در حالیکه در 
آبان امسال نزدیک 400 نفر بود. نجیمى اضافه کرد: تعداد 
بیماران جدید بسترى شــده در روز نیز به کمتر از یکصد 
نفر رســید و از تعداد بیماران مرخص شده از بیمارستان، 

کمتر شد.
وى به کاهش آمار مرگ و میر ناشــى از کرونا اشــاره و 
خاطرنشان کرد: این آمار نیز از حدود 40 تا 50 نفر در آبان 

امسال به کمتر از 20 نفر در روزهاى اخیر رسید./4102

وضعیت کل استان اصفهان زرد شد

نان امسال در اصفهان گران تر نمى شود

امروز و فردا، رقابت 24 هزار اصفهانى براى استخدام 

نخستین شهر بهره مند از گاز فشرده طبیعى

تزیین کافوهاى مخابراتى در اصفهان 

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با 
تاکید بر اینکه در سال جارى نان دیگر در اصفهان گران 
نخواهد شد، گفت: زمزمه هاى افزایش 70 درصدى 

قیمت نان هیچ ارتباطى به اصفهان ندارد.
محمدرضا خواجه در گفت و گو با «ایسنا» اظهار کرد: 
امسال براى نخستین بار در کشــور نرخ نان در یک 
شهرستان (اصفهان) زودتر از پایتخت اعالم شد و در 
حال حاضر اتحادیه نانوایان تهران افزایش 70 درصدى 
نرخ نان را پیشنهاد داده که با موافقت استاندارى آن با 
افزایش 40 درصدى قیمت نان در پایتخت موافقت شد.
وى با تاکید بر اینکه زمزمــه هاى افزایش قیمت نان 
هیچ ارتباطى به اصفهان نــدارد، تصریح کرد: ابتداى 

آبان امســال نرخ نان در اصفهان 30 درصد افزایش 
یافت و در ســال جارى نان دیگــر در اصفهان گران 

نخواهد شد.
مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با 
اشاره به اینکه در حال حاضر نان بر اساس سه نرخ آرد 
در کشور تعیین مى شود، اظهار کرد: در حال حاضر هر 
کیسه آرد یارانه اى 33 هزار تومان، آرد نیمه دولتى 50 
هزار تومان و آرد آزاد 230 هزار تومان است. وى با بیان 
اینکه در اســتان اصفهان تنها حدود 50 واحد نانوایى 
آزادپز داریم، افزود: از این تعــداد 30 نانوایى آزادپز در 
شهر اصفهان فعال هستند و بیشتر نانوایان آزادپز، نان 

سنگک پخت مى کنند.

رئیس ســتاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان با 
بیان اینکه هشتمین آزمون اســتخدامى کشور در 11 
شــهر اصفهان برگزار مى شــود، گفت: در کل استان 
اصفهان بیش از 24 هزار نفر در ایــن آزمون با هم به 

رقابت مى پردازند.
حمیدرضــا ایروانى اظهــار کرد: هشــتمین آزمون 
استخدامى دستگاه هاى اجرایى کشور روزهاى پنجشنبه 
و جمعه (امروز و فردا)  همزمان با سراسر کشور در استان 
اصفهان برگزار مى شود. وى با بیان اینکه در کل کشور، 
544 هزار و 676 نفر در 189 شهر در این آزمون شرکت 
مى کنند، افزود: در استان اصفهان 24 هزار و 213 نفر 

در 11 شهر استان با هم به رقابت مى پردازند.
ایروانى توضیح داد: 10 هزار و 823 نفر در شهر اصفهان 
در این آزمون شرکت مى کنند که 6886 نفر در دانشگاه 
اصفهان و مابقى در دو حوزه دیگر شهر اصفهان با هم 

به رقابت مى پردازند.
وى با بیان اینکه سهمیه پذیرش در کل کشور 38 هزار 
و 184 نفر استخدام در 240 شغل است، تصریح کرد: در 
این آزمون 1908 نفر سهمیه استخدام استان اصفهان 
در دســتگاه هاى اجرایى مختلف اســت که بیشترین 
تعداد استخدامى مربوط به آموزش و پرورش با 1702 

نیرو است.

مردم خور و بیابانک در استان اصفهان خانه هاى خود 
را با گاز فشرده طبیعى یا سى ان جى گرم مى کنند.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان گفت: فاصله 280 
کیلومترى خط شبکه سراسرى و بعد مسافت و نیاز مبرم 
مردم خور و بیابانک به گاز باعث گازرسانى به روش سى 

ان جى به مردم این شهر شد.
سید مصطفى علوى افزود: از ســال 97  گازرسانى به 
روش سى ان جى با ساخت و راه اندازى یک ایستگاه 

مادر در نزدیکترین نقطه به خط شــبکه سراسرى در 
نایین آغاز و پس از آن شش ایستگاه دختر در شهر هاى 
خور و بیابانک، فرخى، جنــدق، چوپانان، انارك و چاه 

ملک مستقر شد.
وى گفــت: روزانه به ویژه در فصل زمســتان بیش از 
90 هزار متر مکعــب گاز با مخازن نصــب در خودرو 
با 22 دســتگاه خودروى کشنده گاز رســانى را انجام 

مى دهند.

مخابــرات منطقه اصفهــان در اقدامى ابتــکارى، از 
کافو هاى مخابراتى سطح شــهر در راستاى ارتقاى 
سطح سواد رسانه اى همشهریان استفاده کرده است. 
کافوهاى مخابراتى جعبه هاى بزرگ و فلزى موجود در 
سرتاسر شهر هستند که یکى از زیرساختهاى مخابراتى 
مى باشند که نقش مهمى در برقرارى ارتباطات شبکه 

ثابت دارند. 
زیباسازى نه تنها باعث طراحى بهتر شهرى مى شود 

بلکه الگوهایى خالقانه براى اســتفاده از مکان هاى 
شهرى ارائه مى دهد و به هویت هایى فیزیکى، فرهنگى 
و اجتماعى کــه یک جامعه را تعریــف مى کند، توجه 

ویژه اى دارد.
 فرآیند زیباسازى شهرى که بر پایه مشارکت شهروندان 
و سازمان ها صورت مى گیرد، منجر به ایجاد فضاهاى 
عمومى مطلوبى مى شــود که نقش مهمى در افزایش 

آگاهى، سالمت، شادى و رفاه مردم ایفا مى کند.
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هاشم پور؛ جذاب بود، وقتى جذابیت مد نبود

ترالن پروانه به عنوان جدیدترین بازیگر سریال نمایش خانگى 
«آهوى من مارال» به این مجموعه پیوست.

انتخاب بازیگران سریال نمایش خانگى «آهوى من مارال» 
ادامه دارد و ترالن پروانه جدیدترین بازیگر این اثر قرار است 

نقش مارال را ایفا کند.
پیش از این حسن معجونى براى ایفاى نقش ناصرالدین شاه 
قاجار با این پروژه قرارداد بسته است، همچنین الهام کردا براى 
نقش انیس الدوله، شبنم مقدمى و تعدادى دیگر از بازیگران 
سرشناس براى این سریال انتخاب شده و قرارداد بسته اند که 

اسامى همه آن ها به تدریج رسانه اى خواهد شد.
در خالصه قصه این سریال آمده است؛ ناصرالدین شاه، دست 
به ماشــه برده تا آهویى صید کند که آهو چشمى، چون باد از 
راه رســیده و چون برق مى گذرد و به دنبالش حال ســلطان، 

صاحبقران مى شود.
ســریال خانگى «آهوى من مارال» بــه کارگردانى مهرداد 
غفارزاده و تهیه کنندگى سعید خندق آبادى و بهروز خوش رزم 

تولید مى شود.

ترالن پروانه «مارال» ناصرالدین شاه شد

مجموعه «آقازاده»، بازى جمشید هاشــم پور را بیش از گذشته به چشم 
آورد. او در این سریال کامًال دیده شد تا رسانه ها بعد از مدت ها دوباره سراغ 
او بروند. ستاره ســینماى ایران در دهه 60 و 70 چندى پیش گفتگویى با 

روزنامه «سازندگى» انجام داد و در آن از بسیارى مسائل سخن گفت.
جمشیدهاشــم پور متولد ســال 1332 در تهران اســت. او در جوانى در 
ورزش هاى رزمى، چون ووشو فعالیت مى کرد. هاشم پور را تا اواسط دهه 

60 با نام هنرى جمشید آریا مى شناختند.
او پیش از انقالب در چهار فیلم ایفاى نقش کرد و درباره ورودش به سینما 
در گفت وگو با «ســازندگى» چنین گفت: «ورود من به سینما تصادفى و 
دور از انتظار بود. در زمان کودکى، پاتوق من و دوستانم در محله سلسبیل 
و در سینما خرم بود و در آنجا فیلم هاى متعددى را با بلیت 6 ریالى تماشا 
مى کردیم.از دیدن فیلم بسیار لذت مى بردم و حتما هفته اى دو سه بار را به 
سینما مى رفتیم. اما اصال فکرش را هم نمى کردم که روزى بازیگر سینما 
شوم و این مساله حتى در خیاالتم هم وجود نداشت. آقاى حسن شریفى که 
مدیر تولید فیلم "جهنم سفید" بود من را دید و گفت مى خواهى کار سینما 
انجام بدهى؟ من گفتم بلد نیستم. ایشان من را پیش آقاى خاچیکیان برد و 

من در فیلم "جهنم سفید" نقش یک بدمن را بازى کردم.»
پس از پیروزى انقالب، هاشم پور کار خود را با بازى در فیلم «خط قرمز» 
مســعود کیمیایى آغاز کرد. بیان و نگاه نافذ او در کنار بدن ورزیده اش به 
گونه اى بود که هر بیننده اى را تحت تاثیر قرار مى داد، او بازیگرى است که 

توجه عموم مردم را به خود جلب مى کرد.
بازى او در نقش «زینال بندرى» در فیلم تاراج ساخته ایرج قادرى بود که 
جمشید هاشم پور را با سِر تراشیده میان مردم مطرح کرد. زینال بندرى با 
آن تیپ تبدیل به شخصیت ماندگار در سینماى ایران شد تا جایى که تیپ 
قهرمان سرتراشیده تا سال ها مخاطبان بسیارى را روانه سینما ها مى کرد.  
تاراج که سیاست گذاران ســینمایى وقت، اجازه تبدیل شدنش به الگوى 
ســینماى حادثه اى را ندادند، با یــک دهه تاخیر تبدیل بــه فیلم کالت 
سینماگران، موسوم به بدنه شد. سال ها پس از آن، جمشید هاشم پور با سر 
تراشیده و در هیئت تیپ محبوب زینال بندرى ستاره مورد عالقه مخاطب 
سینماى حادثه اى بود.این سینما ابتدا هم در تهران و  هم در شهرستان ها 
پرمخاطب بود، ولى با گذشــت زمان، طبقه متوسط شهرى سلیقه اش را 
تحمیل کرد و اکشن هاسینما هاى شهرســتان ها را محل فتح گیشه قرار 

دادند.
 جمشید هاشم پور با شمایل این قهرمان با سِر تراشیده در دهه 60 و اوایل 
دهه 70 رکن اساسى فیلم هاى عقاب ها، یوزپلنگ، افعى، قافله و پادزهر و 

... بود. او ستاره سینماى ایران در این دهه بود.
اودر گفتگو با روزنامه «ســازندگى» درباره دوران ممنوع الکارى اش در 
دهه 60 گفت: «بعد از فیلم «یوزپلنگ» ساخته ساموئل خاچیکیان بود که 
ممنوع الکار شدم. چون یادم هست قبل از فیلم شایعه شده بود که هاشم پور 
قرار است ممنوع الکار شود و چون قرارداد این فیلم را بسته بودیم سریع کلید 
زدند و مرا جلوى دوربین بردند.  بعــد از ممنوع الکارى، من اقدامى نکردم 
و حتى ارشاد هم نرفتم که ببینم اصال چرا ممنوع الکار شدم یا درخواست 
بدهم ممنوع الکارى ام را لغو کنند. حتى کسى به من خبر نداد ممنوع الکار 
شــده ام. آن موقع کارگردان ها و تهیه کننده ها لیســت بازیگران شان را 
مى بردند ارشــاد و به آن ها مى گفتند هاشــم پور فعال نمى تواند کار کند. 
دلیل خاصى نداشتند فقط گفتند ایشان خیلى دارد پرواز مى کند و مطرح 

مى شود»
او با بازى در فیلم روز باشکوه دوباره به ســینما بازگشت. وى در این باره 
مى گوید: «نقشى در روز باشکوه بود که در سینماى ایران عیارى نتواست 
بازیگرى را پیدا کند که آناتومى و فرم بدنش به آن کاراکتر بخورد. نقش 
نماینده اشرف در یکى از استان ها بود باید خیلى ابهت مى داشت بعد عیارى 
رفت ارشاد و با مسئوالن صحبت کرد که چنین پرسوناژى دارم و بازیگرى 
که مدنظرم باشد نمى توانم پیدا کنم شــما هم بس کنید، ایشان به اندازه 
کافى متنبه شده است؛ سه سال و چهار ماه برایش بس است. اول گفتند 
یک ماه دیگر، 20 روز دیگر و خالصه عیارى آن قدر اصرار کرد تا باالخره 

ممنوع الکارى مرا برداشتند.».
 اما یکى از متفاوت ترین نقش هــاى او در آن دوران بازى در نقش مردى 
عرب در فیلم «مادر» ساخته زنده یاد على حاتمى بود، او در این فیلم دیالوگ 
چندانى نداشت، اما حضور فراموش نشدنى داشت. سکانس رودرویى او 

با پسر بزرگ خانواده یکى از  خاطره  انگیزترین سکانس هاى فیلم است.
جمشید هاشم پور از معدود هنرپیشگان موفق ســینماى ایران است که 
فعالیت تئاترى نداشــت و بنا به گفته خودش در یکى از مصاحبه هایش 
سینما را از سینما شروع کرده است و تنها فعالیت تئاترى وى صحنه هایى از 
فیلم تماس شیطانى بود که صحنه هاى تئاتر را با راهنمایى مجید مظفرى 

اجرا کرد.
در ســال 1369 در نقش بازرس صدرالدین رکنــى در فیلم «پرده آخر» 
تحسین منتقدان را برانگیخت. او به خوبى توانست بازرسى متفاوت و با 

آرامش خلق کند.
هاشــم پور دپیلــم افتخــار هفدهمین جشــنواره فیلم فجــر را براى 
بازى در فیلم هیوا رســول مالقلــى پور دریافت کرد. پــس از دریافت 
دیپلم افتخار، گزیده کار شد و ســعى کرد در فیلم هاى خوب و متفاوت 

بازى کند.
بازى بسیار خوب او در فیلم هاى آواز قو «سعید اسدى، 1379»، سفر به 
فردا«محمدحسین حقیقى، 1380»، قارچ سمى «رسول مالقلى پور، 
1380»نشان از رویکرد سخت گیرانه هاشم پور دارد. او در این سال ها 
یک بازى تحســین برانگیز در فیلم مســافر رى «داود میر باقرى، 
1379» از خود به نمایش گذاشت. هاشم پور در دهه 80 با بازى در 
فیلم واکنش پنجم«تهمینه میالنى» در نقش حاج صفدر توانست 

نامزد دریافت جایزه از جشنواره فیلم فجر شود.
 همچنین بازى خوب او در فیلم «ســفر به فــردا» که نامزدى 
بیستمین دوره جشــنواره فیلم فجر را برایش به ارمغان آورد به 
دلیل اکران نامناسب و نوع فیلم آنچنان که باید دیده نشد. نقش 
کوتاه او در فیلم کیفر بسیار گیرا و تأثیرگذار بود به گونه اى که 
براى تیزر تبلیغاتى عکس این بازیگر بــر پرده هاى تبلیغات 
بود. هاشم پور در ســال 1386 از پس نقش سنگینى در فیلم 
استشهادى براى خدا به خوبى برآمد و نامزد دریافت سیمرغ 

بلورین از جشنواره فجر شد.
 او اخیرا در ســریال آقازاده نقش حاج حسن بازى مى کند 
نقشــى که بى شــباهت به اکبر طبرى نیســت. او درباره  
ویژگى هاى نقش حاج حســن به روزنامه «سازندگى» 
گفت: حاج حســن که من نقش آن را بــازى کردم هم 

وجوه مثبت دارد و هم منفى . در مجموع ســعى کردم آن 
چه کارگردان و نویسنده درباره این نقش مى خواستند در کار 
اجرا کنم، فکر مى کنم نقش را توانســتم به خوبى از کار در 

بیاورم البته باز هم نتیجه کارم به نظر و سلیقه مخاطب بستگى 
دارد./4116

ترالن
«آهوى
انتخاب
د ادامه
نقش م
پیش از
قاجار با
نقشا
سرشنا
اسامىه
در خالص
به ماشــ
راه رســ
احصاحبقرا
ســریال
غفارزاده
تولید مى

ترالنالن پروانه «مار
این روزها سریال هاى نوســتالژى مثل «روزگار جوانى» وارد 
فصل جدید مى شــوند و در پیش تولید به ســر مى برد. همین 
چندى پیش بود که سعید اشناب مدیر شبکه 5  درباره ساخت 
سریال هاى جدید، نام فصل دوم «روزگار جوانى» و حتى ساخت 

"عملیات 125" جدید را آورد. 
او گفت: در حال حاضر یکســرى از سریال هاى گذشته را قرار 
است امروزى  کنیم و آن خاطره خوش و انرژى که از قبل بوده 
را با ساخت سرى هاى جدید تکرار کنیم. مثل "روزگار جوانى" 

و "عملیات 125" 
اما پیگیرى ها نشــان مى دهد که "روزگار جوانى" این روزها 
با اصغر توســلى، کارگردان در پیش تولید به سر مى برد، گروه 
نویسندگان در حال نگارش داستان هاى جدید این سریال اند 
تا بتوانند در اواخــر دى ماه یا اوایل بهمن مــاه کار را به مرحله 

تولید برسانند. 
روز گار جوانى کــه اواخر دهه 70 پخش مى شــد ماجراهاى 
دانشــجویانى بود که به تهران آمده بودند و تصمیم گرفتند تا 
خانه اى را به صورت مشترك اجاره کنند.  نصرا... رادش با لهجه 
و گویش آبادانى نقش حمیدرضا را پذیرفت، امین حیایى دیگر 
جوان قصه "روزگار جوانى" بود که نقش افشین را بازى مى کرد.  

نقش دیگر دانشجوى قصه را بهزاد خداویسى ایفا مى کرد که در 
"روزگار جوانى" نامش مجید بود پسر اصفهانى که رشته نقاشى 
را در دانشگاه مى گذراند. کیهان ملکى در نقش احد لهجه آذرى 
و نقش پزشک را داشت و مهدى صبایى نقش شهریار را بازى 

مى کرد که اهل کرمانشاه بود و رشته کشاورزى مى خواند. 
اما اصغر توســلى این روزها درگیِر انتخــاب بازیگراِن فصل 
جدید "روزگار جوانى" اســت. نامى که از بازیگران قدیمى به 
میان مى آید نام "بیوك میرزایى" اســت که در فصل نخست، 
کاراکتر عباس آقا را بازى مى کرد. او این روزها در سریال "جشن 
سربرون" و کار رادیویى "صبح جمعه با شما" هنرنمایى مى کند. 
داستاِن نســخه جدید "روزگار جوانى" قرار است حول محور 
دانشــجویان دهه 1380 بگذرد.  پنج جوان و دانشجوى جدید 
مثل نسخه قدیمى اش بازیگران اصلى داستان اند و قصه هاى 
امروزى دارد. به تعبیر تهیه کننده نســخه اى که در 30 قسمت 
30 قصه طراحى شده است.  همان شکل و شمایل اپیزودى در 
این نسخه هم رعایت مى شود. شخصیت هاى اصلى داستان 
همچون فصل نخســت، حول محور این 5 دانشــجو، در هر 
اپیزود و قسمت وارد ماجراهاى نسخه جدید "روزگار جوانى" 

مى شوند. /4114

جزئیات جدید از «روزگار جوانى» 1400

5 دانشجوى قدیمى دیگر نیستند

کننده  تهیــه 
مسابقه تلویزیونى «شوتبال» درباره 
انتخاب حامد آهنگى به عنوان مجرى این برنامه مى گوید: 
مى خواستیم مجرى کسى باشد که شلوغ باشد و بتواند هیجان و انرژى 

را به مخاطب منتقل کند.
مقداد مومن نژاد، تهیه کننده مســابقه تلویزیونى «شــوتبال» درباره 
ساخت این برنامه در دوران کرونا گفت: اسفند سال گذشته مى خواستیم 
برنامه «شوتبال» را شــروع کنیم و دکور برنامه هم زده شد اما به خاطر 
کرونا برنامه تعطیل شد. از فصل بهار شروع کردیم و برنامه در تابستان 
پخش شد. 38 قســمت را قبل از ماه محرم و صفر پخش کردیم و بعد از 
ماه محرم و صفر از 18 آذر سرى جدید برنامه شــروع شده که تا اسفند 
ماه ادامه دارد. در سرى قبل برنامه که اوضاع کرونا به این شدت نبود ما 
تماشاچى داشــتیم البته با رعایت تمام پروتکل ها، اما در سرى سوم ما 
تماشاچى نداریم و فقط گروه ها مى آیند و مسابقه مى دهند. تقریبا سى 

و خورده اى قسمت از برنامه ضبط شده و قسمت هاى کمى براى ضبط 
باقى مانده است.

مومن نژاد درباره ادامه ساخت آن در سال جدید عنوان کرد: براى سال 
جدید هنوز شبکه چیزى به ما نگفته است، اگر شبکه تمایل داشته باشد 
که برنامه فصل چهارمش هم ســاخته شــود ما هم ادامه مى دهیم. 
معموال شبکه نسیم برنامه هایش را بِرندسازى مى کند و نگه مى دارد؛ 
مثل برنامه «کودك شــو»، «خندوانه»، «دست فرمون» و «دور 
همى»، اما مدتى هم به تیم سازنده استراحت مى دهد تا فصل جدید 
ساخته شــود. او افزود: این کار از نظر مالى هم به صرفه تر است؛ دکور 

برنامه تغییرى نمى کند و کار معقول و عاقالنه اى است.
تهیه کننده برنامه «شــوتبال» درباره انتخاب حامــد آهنگى به عنوان 
مجرى این مسابقه گفت: حامد آهنگى قبل از «شوتبال» تجربه اجراى 
یک برنامه تلویزیونى را نداشــت و در اســتیج اجرا مى کرد و در برنامه 
«خندوانه» هم استندآپ داشت. دلیل انتخاب ایشان این بود که ما باید 
ســراغ آدمى مى رفتیم که بتواند برنامه را با دو گروه مدیریت کند و این 
کار آسانى نیست چون برنامه فضاى گفت و گو ندارد. باید کسى باشد که 
هیجان و انرژى را به برنامه و مخاطــب منتقل کند و بداهه گوى خوبى 
باشد. چون شبکه نسیم و تلویزیون هم ایشان را مى شناختند ما از ایشان 

دعوت به همکارى کردیم.
مسابقه تلویزیونى «شــوتبال» با اجراى مبینا نصیرى و حامد آهنگى، 
به کارگردانى محمد پیوندى و تهیه کنندگى مســعود رجبیان  و مقداد 
مومن نژاد،  سه شنبه تا جمعه ساعت21 و 30 دقیقه از شبکه نسیم پخش 

مى شود./4115

تهیه کننده مسابقه «شوتبال»:

حامد آهنگى را انتخاب کردیم 
چون شلوغ است!

کننده  تهیــه 
مسابقه تلویزیونى «شوتبال» درباره 
انتخاب حامد آهنگى به عنوان مجرى این برنامه مى گوید: 

در حالى که در هفته هاى اخیر مبتالیان به کرونا در کشــور انگلیس افزایش یافتند، فیلمبردارى 
«مأموریت غیرممکن 7» با نقش آفرینى تام کروز همچنــان ادامه دارد. فیلمبردارى «مأموریت 

غیرممکن 7» این بار در استودیوى فیلمسازى النگ کراس ادامه مى یابد.
النگ کراس که در گذشته مکانى متعلق به وزارت دفاع انگلیس براى آزمایش تانک ها بوده است، 
اکنون به اســتودیو تبدیل و میزبان فیلم هاى معروف و پرفروشى مثل «جیمزباند: اسکاى فال»، 
«ثور: دنیاى تاریک» و «محافظان کهکشان» شده است. فیلم هاى جدیدى که در این استودیو 

ساخته شده شامل «مرد شاه»، «آرتمیس فاول» و «مرگ روى نیل» مى شود.
تام کروز بعد از استراحت در دوران کریسمس، اکنون به انگلستان برگشته و تولید فیلم جدیدش را از 
استودیو برادران وارنر در لیودسن به استودیو الگ کراس برده است. این استودیو در جنوب انگلیس 
در رده چهارم (باالترین مرحله محدودیت ها) قرار دارد اما با این وجود تولیدات سینمایى با رعایت 

ضوابط کرونایى همچنان مجاز است.
تام کروز پس از آنکه دو هفته قبل در محل فیلمبردارى "مأموریت غیرممکن 

7" به عوامل تولید تاخت به این علت که پروتکل هاى بهداشــتى کووید-19 را 
رعایت نمى کردند، و فایل صوتى پرخاشــگرى او به بیرون درز کرده بود، حاال در 

فضایى جدى در محل فیلمبــردارى که در مقابل کووید ایمن اســت به ادامه کار 
مشغول شده است.

تام کروز ضوابط کرونایى سر صحنه «ماموریت غیرممکن 7» را کامًال جدى اجرایى 
مى کند. تولید فیلم ماموریت غیر ممکن در ماه اکتبر و بعد از آنکه آزمایش 12 نفر مثبت شــد، به 
تعویق افتاد و یک هفته بعد و در ماه دســامبر تولید این پروژه از ســر گرفته شد. این فیلم توسط 

کریستوفر مک کوایر کارگردانى شده و در 19 نوامبر 2021 راهى سینما ها مى شود.

کروناى انگلیسى
 «تام کروز» را 
متوقف نکرد

خانه جدید سیلوستر اســتالونه در پالم بیچ فلوریدا در زمینى به وسعت 6 هزار 
مترمربع ساخته شده است. بناى این خانه 12 حمام و دو مهمانخانه مجزا دارد 

که براى ستاره فیلم هاى اکشن سینما کافى به نظر مى رسد!
بر اساس خبرى که در ورایتى منتشر شده است، استالونه این خانه را از مالکان 

کمپانى "پان پاسیفیک مکانیکال" خریده است.
مالکان قبلى سال 2018 براى خرید این ملک حدود 24 میلیون دالر پرداخته 

بودند و در کمتر از 2 سال با فروش آن سود عظیمى به دست آورده اند.

الکچرى بازى 
«سیلوستر استالونه» 

در 74 سالگى!
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دروازه بان سپاهان اروپایى مى شود ؟

تک بازى معوقه هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس،  امروز پنج شنبه 11 دى ماه برگزار خواهد 
شد و بر همین اساس، پس از حرف و حدیث هاى بسیار 
سرانجام تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه آزادى 

باید به مصاف پرسپولیس برود.
دیدارى جذاب و حســاس که نتیجه آن عالوه بر دو  تیم 
برگزارکننده، براى تیم هاى گل گهر سیرجان، استقالل، 
سپاهان، صنعت نفت و حتى نساجى و شهرخودرو نیز حائز 
اهمیت بوده و مى تواند معادالت تیم هاى باالى جدول را 
پیچیده تر کند. نتیجه دیدار ذوب آهن و پرسپولیس با توجه 
به فاصله کم امتیازى بین تیم هاى نخست تا دهم جدول 
براى تیم هاى زیادى حائز اهمیت است و مى تواند کورس 

مدعیان قهرمانى را جذاب تر کند.
این دیدار در شرایطى برگزار مى شــود که ذوب آهن در 
7 هفته گذشته هیچ بردى به دست نیاورده و با به دست 
آوردن 5 تساوى و 2 شکســت، 5 امتیازى بوده و در رده 
پانزدهم جدول جــاى دارد و همین امــر در کنار فاصله 
2 امتیازى ذوب آهــن با قعر جدول، شــرایط ذوبى ها را 

بحرانى تر از گذشته کرده است.
ذوبى ها هفته گذشــته مقابل گل گهر سیرجان به میدان 
رفتند و در حالى که مى توانســتند 3 امتیاز این دیدار را از 
آن خود کنند، تن به تســاوى خانگــى یک-یک داده و 
همچنان در حســرت برد باقى ماندند. در آن ســو هفته 
گذشته پرســپولیس مقابل نســاجى به میدان رفته و به 

تساوى یک-یک دست پیدا کرد.
پرســپولیس و ذوب آهن در حالى آماده پیکار با یکدیگر 
مى شــوند که این تقابل تحت تأثیر حواشى پیش آمده 
درباره تعویق 24 ساعته این بازى قرار گرفته و از حساسیت 
باالیى برخوردار شده است. پرسپولیس و ذوب آهن پیش 
از این قرار بود روز پنج شنبه 22 آذرماه به مصاف هم بروند 
اما حضور سرخ پوشان در فینال لیگ قهرمانان و قوانین 
ســخت گیرانه قطر در کنار مثبت شــدن تست کروناى 
تعدادى از بازیکنان ذوب آهن موجب شد بازى لغو شود که 

البته ذوبى ها به این موضوع اعتراض داشتند.
سازمان لیگ پس از بازگشت پرســپولیس و با توجه به 
درخواست استقاللى ها براى یکســان بودن بازى هاى 

پرسپولیس پیش از شهرآورد تهران، تصمیم به برگزارى 
بازى هاى معوقه شاگردان گل محمدى گرفت و در برنامه 
اولیه قرار شد بازى ذوب آهن و پرسپولیس، دیروز برگزار 
شود اما اعتراض سرمربى سرخ پوشان به فاصله کم این 
بازى با تقابل هفته گذشــته تیمش مقابل نســاجى، در 
نهایت منجر به تعویق 24 ســاعته بازى شد تا اعتراض 

ذوبى ها را برانگیزد.
این دیدار در شــرایطى برگزار مى شــود که سبزپوشان 
اصفهانى تالش خواهند کرد با پیروزى مقابل پرسپولیس 
ناکامى هاى اخیر را از خاطر برده و به روزهاى اوج شــان 
بازگردند و در آن سو پرسپولیسى ها نیز قصد دارند با کسب 
3 امتیاز این دیدار، به طور رســمى به کورس قهرمانى 

وارد شوند.
ذوب آهن باید مقابل قهرمان فصل قبل به میدان برود و 
کار سختى پیش رو دارد. شاگردان رضایى در چند هفته 
گذشته با وجود بازى هاى خوبى که به نمایش گذاشته اند، 
در نتیجه گیرى ضعیف عمل کرده و در شرایط بحرانى به 
سر مى برند. سبزپوشان اصفهانى از 7 بازى قبلى خود، تنها 
5 امتیاز به دست آورده  و با قعر جدول تنها 2 امتیاز فاصله 
دارند و براى بهبود جایگاه شــان در جدول به هر 3 امتیاز 
این دیدار نیاز دارند؛ امرى که با توجه به قدرت تیم مقابل 

اندکى سخت به نظر مى رسد.
سبزپوشــان اصفهانــى چــاره اى جز پیــروزى مقابل 
پرســپولیس ندارند، اما این امر چندان ساده نخواهد بود. 
سبزپوشــان اصفهانى مقابل تیمى قرار مى گیرند که در 
فصل جارى همراه با یحیى گل محمدى در لیگ قهرمانان 
عملکرد خیره کننده اى داشــته و فینالیست این فصل از 
رقابت ها به شــمار مى رود. از طرف دیگر پرسپولیس در 
لیگ بیستم نیز عملکرد خوبى از خود به جاى گذاشته و در 
4 هفته گذشته با کسب 2 پیروزى و 3 تساوى، 9 امتیازى 
شده و با 3 بازى کمتر نسبت به سایر رقبا در جایگاه دهم 

جدول قرار گرفته است.
پرسپولیس در هفته هاى جارى به بهترین فرم تیمى خود 
رسیده و فوتبال هجومى و باکیفیتى را ارائه مى دهد. آنها 
در فاز هجومى اگرچه با کمبود مهاجم روبه رو هستند اما 
حضور مهره هاى باارزشى مانند نعمتى، پهلوان و امیرى 

در کنار مهدى عبدِى جوان زهر خــط حمله این تیم را 
دوچندان کرده است. شاگردان گل محمدى در فاز دفاعى 
نیز شرایط بسیار خوبى داشته و با یک گل خورده بهترین 

خط دفاعى لیگ را در اختیار دارند.
ذوبى ها مقابل پرسپولیس کار سختى پیش رو دارند اما با 
توجه به سبک بازى این تیم و نمایش هاى خوب شاگردان 
رضایى در هفته هاى گذشــته، چندان خالى از امید نیز 
نیستند. سبزپوشان اصفهانى در فاز هجومى شرایط خوبى 
دارند و میالد جهانى در کنار ابوالفضل عکاشه مى توانند 
دردسرهاى زیادى براى پرسپولیس به وجود آورند. شرایط 
ذوبى ها در میانه میدان نیز خوب بوده و رضا حبیب زاده و 
علیرضا منظمى در بازى مقابل شهرخودرو عملکرد خوبى 
از خودشان به جاى گذاشته اند. بیشتر مشکل ذوب آهن در 
فاز دفاعى است؛ مدافعان ذوب آهن در چند هفته گذشته 
عملکرد ضعیفى از خود به جاى گذاشته و اشتباهات زیادى 
را مرتکب شده اند و همین امر مى تواند با توجه به قدرت 
خط میانى و حمله پرســپولیس براى رحمان رضایى و 

تیمش دردسرساز شود.
تقابل ذوب آهن و پرســپولیس را مى توان بازى انگیزه و 
روحیه دانست. سرخ پوشان قصد دارند با پیروزى در این 
دیدار، روحیه از دســت رفته خود را بازیابند و ذوبى ها نیز 
براى بهبود جایگاه شان به 3 امتیاز این دیدار نیاز وافرى 
دارند و همین نکته مى توانــد این دیدار را تبدیل به یکى 
از جذاب ترین بازى هاى هفته کند. بدون شــک تیمى 
مى تواند در بازى روز پنج شــنبه موفق باشد که از توان 
روحى و روانى باالترى برخوردار بــوده و بازیکنانش از 

تمرکز بهترى برخوردار باشند.
بر همین اساس چالش اصلى رحمان رضایى براى بازى 
پنج شنبه، بازســازى تیمش در بعد روحى و روانى است. 
بازیکنان ذوب آهــن از نظر روحى تحت فشــار زیادى 

قرار دارند و ترس از باخــت مانع تمرکز کامل 
آنها شده اســت. رضایى اگر بتواند تیمش 
را از نظر روحى به ســطح آمادگى مطلوبى 
برســاند، نتیجه گیرى مقابل نایب قهرمان 
آســیا چنــدان دور از ذهــن نخواهــد 

بود.

پرسپولیس تهران-ذوب آهن اصفهان، امروز در ورزشگاه آزادى

پسران سبز! حاال وقتشه

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: امیدوارم بتوانیم 
بازى خوبى به نمایش بگذاریم اما مى دانیم پرسپولیس 
تیم بزرگى اســت. پرسپولیس فینالیســت آسیاست و 

مى دانیم بازیکنان بزرگى دارد.   
رحمان رضایى پیش از بازى تیمش برابر پرسپولیس در 
یک کنفرانس خبرى اظهار کــرد: بازى پیش رو، بازى 
فوق العاده ســختى براى ما خواهد بــود. ما یک هفته 
بازى نکردیم و در بازى با گل گهر شرایط جالبى نبود اما 
پرسپولیس خوب استراحت کرده است و در خانه بازى 

مى کند و شرایط خوبى دارد. 
وى ادامه داد: بازیکنان ما دو هفته اســت از شــرایط 
بیمارى کرونا بازگشته اند و شرایط بدنى آنها بهتر شده 
است اما دو مورد داریم که نتوانســتند خود را برسانند. 
امیدوارم بتوانیــم بازى خوبى به نمایــش بگذاریم اما 
مى دانیم پرســپولیس تیم بزرگى اســت. پرسپولیس 

فینالیست آسیاست و مى دانیم بازیکنان بزرگى دارد.
رضایى گفت: فکر مى کنم این بازى شــرایط حساسى 
براى ما به وجود خواهد آورد و خواهان این هستیم که 
شرایط خود را در جدول بهتر کنیم ولى پرسپولیس تیم 
بزرگى اســت و ما باید با نهایت تمرکز و شرایط روحى 

خوب به مصاف پرسپولیس برویم.

پرسپولیس خوب استراحت کرده است 

با تصمیم ســرمربى ســپاهان بازیکنان ایــن تیم تا بعــد از بازى با پرســپولیس 
ممنوع المصاحبه شدند.

تیم فوتبال سپاهان در دیدارى عجیب مقابل ماشین سازى تن به تساوى 3-3 داد و نتوانست از 
برترى خودش برابر این تیم محافظت کند.

سپاهانى ها در حالى از تبریز به اصفهان برگشتند که چند روز دیگر یعنى سه شنبه 16 دى ماه باید دیدار 
معوقه و حساس هفته هفتم مقابل پرسپولیس را در تهران و در ورزشگاه 

آزادى برگزار کنند. با توجه به اهمیت و حساسیت این دیدار، محرم 
نویدکیا، سرمربى طالیى پوشــان بازیکنان تیمش را ممنوع 

المصاحبه کرد و همچنین از ســایر اعضــاى کادرفنى 
هم خواســت تا بعد از بازى با پرسپولیس با رسانه ها 

صحبتى نداشته باشند.
نویدکیا قصد دارد با ایــن اقدام تیمش را در 
آرامش به مصاف حریف سرســخت و 

مدعى بفرستد.

مصاحبه
 بى مصاحبه 

لئون استپانیان، بازیکن ارمنستانى سابق 
تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن درباره 
محبوبیت باالى خود در اصفهان گفت: 
من به عنوان یک فوتبالیســت کوچک 
به اصفهــان آمدم و ایــن فرصت برایم 
به وجود آمد که ســال ها در خدمت تیم 
ســپاهان و مردم خوب اصفهان باشم. 
همیشه گفتم و االن هم تکرار مى کنم 
که در زندگى هر چیزى که دارم، از شهر 

اصفهان دارم.
وى درباره وضعیت ســپاهان افزود: اول 
فصل گفتم که مطمئنم سپاهان با آمدن 
آقاى ســاکت به روزهــاى اوج خودش 
برمى گردد. این تصمیمى که ســاکت 
گرفته و به محرم نویدکیا اعتماد کرده، 
خوشحال کننده است. براى محرم آرزوى 
موفقیت دارم. همچنین مرزبان را خیلى 
خوب مى شناسم چون چند سال در کنار 
او به عنوان دستیار در تیم هاى مختلف 
کار کردم. او مربى بزرگى است و قبال در 

سپاهان هم کار کرده.
اســتپانیان همچنین گفــت: آرزو دارم 
که ذوب آهن هم از ایــن بحران بیرون 
بیایــد. مطمئنم کــه جایــگاه اصلى 
ذوب آهــن ایــن نیســت و آن ها این 
پتانسیل را دارند که پیشرفت کنند و بهتر 

نتیجه بگیرند. 
بازیکن سابق ســپاهان درباره اینکه با 
لقب «لئون اســتویچکف» هــواداران 
او را تشــویق مــى کردنــد، عنــوان 
کرد: دلم بــراى آن روزها تنگ شــده 
اســت. به خاطر شــوت هایى که من 
مى زدم، به من لقب  استویچکف دادند. 
چنــد گل کــه از راه دور زدم، گفتند که 
تو شبیه اســتویچکف هســتى. به هر 
حال خوشحال مى شــدم که با بازیکن 
بزرگى همچون اســتویچکف مقایسه 

مى شدم.

لقب 
«لئون استویچکف» را 
خیلى دوست داشتم

یک سایت لهستانى از عالقه تیم راکو چستو که در رده دوم لیگ برتر این کشور قرار 
دارد، خبر داده و از عالقه مدیران این تیم به جذب پیام نیازمند در ژانویه مى گوید.

طبق ادعاى این سایت پیام نیازمند یکى از اهداف تیم راکو چستو به شمار مى رود، 
ولى این وب سایت در شروع گزارش خود تاکید مى کند که جذب این دروازه بان ملى 

پوش فوتبال ایران که یکى از بهترین گلرهاى آسیا است، آسان نخواهد بود.
در بخشى از این گزارش که وب سایت اسپورت  دى ال به نقل از وب سایت دیگر کشور 
لهستان کار کرده، آمده است:« تیم راکو که پائیر فوق العاده اى را سپرى کرده، از 14 
بازى صاحب 8 پیروزى، 2 شکست و 4 تساوى شده و با یک امتیاز اختالف نسبت به 
لژیا ورشو که 29 امتیازى است، با 28 امتیاز در رده دوم جدول رده بندى قرار گرفته 
است. آنها همچنین یکى از بهترین خطوط دفاعى لیگ را با 15 گل خورده در اختیار 
دارند، اما همچنان به دنبال این هستند تا یک دروازه بان را براى بهتر شدن فضاى 

رقابت به ترکیب تیم خود اضافه کنند.
وب سایت لهستانى سپس به شرایط پست دروازه بان در تیم دارکو چستو اشاره 
دارد و نوشته اســت:« جیکوب زومسکى و برانیســالو پیندروج نیز البته در 
ترکیب این تیم حضور دارند که گلرهاى خوبى در رقابت براى کسب عنوان 
قهرمانى به شمار مى روند. با این حال مسئوالن باشگاه دارکو به 
دنبال افزایش رقابت در تیمشــان هســتند و پیام نیازمند یکى از 

بازیکنانى است که براى این منظور زیر نظر دارند.
در ادامه این گزارش توضیحاتى در مورد گلر ملى پوش سپاهان و 
رکورد او در لیگ ایران ارائه شده و ضمن اینکه او به عنوان بهترین 
گلر لیگ برتر ایران معرفى شده، این گزارش اینطور ادامه پیدا کرده 
است:« البته نام این دروازه بان براى خیلى از اروپایى ها چندان آشنا 
نیست، اما او گلرى شناخته شده در آسیا است. پیام نیازمند بهترین 
دروازه بان لیگ برتر ایران اســت؛ او همچنین رکورد بیشترین 
دقایق گل نخوردن در تایخ فوتبال ایــران را با 940 دقیقه به 
نام خود زده اســت. در اکتبر نیازمند اولین بــازى ملى خود را 

مقابل ازبکستان تجربه کرد و در پیــروزى 2 بر 1 
عکس العمل هایــش و 
توانایى او در بازى با 
پا، مورد تحســین 
قــرار گرفــت و 

مخاطبان آن مسابقه را تحت تاثیر قرار داد.» 
بخش پایانى گزارش با اشــاره به اینکه پیام نیازمند و تیم راکو چستو انتخاب هاى 
خاص و متفاوت خودشــان را پیش رو دارنــد، به احتمال نهایى شــدن این خرید 
پرداخته است:« آیا این انتقال ســرانجام خواهد گرفت؟ این سوالى است که هنوز 
جوابى براى آن نمى توان پیدا کرد. راکو چســتو آنطور که شنیده هاى ما مى گویند، 
همین حاال هم دوســت دارد که این دروازه بان را در اختیار داشــته باشد، اما اینکه 
آنها بتوانند خواســته هاى باشگاه ســپاهان را برآورده کنند، شــک برانگیز خواهد 
بود. قرارداد ایــن بازیکن در تاریخ 30 ژوئن خاتمه پیدا خواهــد کرد و بنابراین این 
دروازه بان در تابســتان به صورت بازیکن آزاد در دسترس خواهد بود؛ اما سوال این 
است که آیا باشگاه راکو چستو و مســئوالنش تا آن زمان براى این دروزاه بان صبر 
خواهند کرد یا خیر؟ شــاید هم آنها در مورد انتقال ایــن بازیکن به صورت قرضى 
و 6 ماهه با باشــگاه ســپاهان توافق کنند و این دروازه بان را در ژانویه به خدمت 

بگیرند؟ 
این گزارش اینطور خاتمه پیدا کرده اســت:« اما چیزى که در حال حاضر مشخص 
است، اینکه هم پیام نیازمند و هم باشگاه دارکو چستو انتخاب هاى متفاوت خودشان 
را دارند. به عنوان مثال پیام نیازمند پیش تر مــورد توجه یک تیم پرتغالى بود، و در 
سوى دیگر تیم دارکو چستو شرایط بازار چک را براى خرید یک دروازه بان بررسى 

مى کرد.» 
پیام نیازمند در ابتداى لیگ هجدهم به سپاهان پیوست و از زمان حضورش به خوبى 
توانسته خال بزرگى که در این تیم طى لیگ هاى پانزدهم تا هفدهم ایجاد شده بود 
را از بین ببرد و در تمامى بازى هاى رسمى این تیم حاضر بوده است. نیازمند که در 
ابتدا با قراردادى 2 ساله به سپاهان پیوسته بود، در ابتداى لیگ نوزدهم قرارداد خود 
را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد و در تابستان سال 2020 قراردادش با باشگاه 

سپاهان خاتمه پیدا خواهد کرد.
گفتنى است پیام نیازمند در پایان لیگ نوزدهم قرار بود به لیگ پرتغال منتقل شود، 
ولى ویروس کرونا و بحرانى که در شرایط اقتصادى باشگاه هاى پرتغالى و به طور 
کلى باشگاه هاى فوتبال در سراسر دنیا ایجاد شد، مانع لژیونر شدن پیام نیازمند شدند. 
حاال باید صبر کرد و دید که آیا باشگاه لهســتانى دارکو چستو موفق به جذب این 
بازیکن در ژانویه یا در تابســتان خواهد شد یا مسیر لژیونر شــدن پیام نیازمند که 
یکى از اهداف اصلى او در مســیر حرفه اى او به شمار مى رود، از کشور دیگرى گذر 

خواهد کرد.

جذب پیام آسان نخواهد بود

استراحت کرده است

سعاد وفاپیشه و دیدار ماشین سازى سپاهان با اتفاقاتى 
که در نهمین روز زمستان 99 در بنیان دیزل رقم زدند، 

در خاطره هاى اهالى فوتبال ماندگار شدند.
 زمســتان روز 9 دى ماه 1399 تبریز، احتماال حاال 
حاالها در دل تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران به یادگار 
محفوظ خواهد ماند؛ جایى که تیم فوتبال ماشــین 
سازى در شرایطى که دور چمن ورزشگاه بنیان دیزل 
را برف پوشانده بود، از سپاهان میزبانى مى کرد و در 
طول 90 دقیقه این مســابقه جذاب و تماشایى که 
با نتیجه پر گل 3 بر 3 خاتمه یافت و شــاهد به ثمر 
رسیدن 5 گل از 6 گل بازى از روى نقطه پنالتى شدیم. 
نیمه اول دیدار این مسابقه در حالى به پایان رسید که 
ســه گل از چهار گل از روى نقطه پنالتى ثبت شده 
بود؛ سهم سپاهان دو پنالتى بود و سهم تیم میزبان 
یک پنالتى. به این ترتیب به طــور میانگین در هر 
15 دقیقه شاهد اعالم یک ضربه پنالتى در نیمه اول 
بودیم، اما اگر فکر مى کنید این پایان کار بود، سخت 

در اشتباهید.
با شروع نیمه دوم بازهم شــاهد تداوم اعالم پنالتى 
بودیم؛ در دقیقه 60 از تقابل دو تیم، ســعاد وفاپیشه 
داور ارومیه اى مسابقه که انتخابش براى این مسابقه با 
نگرانى سپاهانى ها نیز همراه شده بود، چهارمین ضربه 
پنالتى بازى را اینبار براى شاگردان سعید اخبارى مربى 

موقت ماشین سازى گرفت، تا سهم تیم میزبان هم از 
ضربات پنالتى به عدد دو برسد و میانگین هر 15 دقیقه 
یک پنالتى هم همچنان حفظ شــود!  پیمان بابایى 
ضربه پنالتى اعالم شده در نیمه دوم را در حالى به گل 
تبدیل کرد که پیام نیازمند با تشخیص دقیق محل 
ضربه، آن را مهار کرده بود، اما مهاجم سبزپوشــان 

در ریباند موفق شد توپ را وارد دروازه سپاهان کند. 
بعد از این گل ماشین ســازان بازهم به حمالت خود 
ادامه دادند تا اینکه در دقیقــه 75 یک بار دیگر، داور 
بازى ضربه پنالتى سوم را هم براى آنها گرفت تا پیمان 
بابایى با یک ضربه چیپ آن را به گل تبدیل کرده و کار 

را به تساوى سه بر سه بکشاند.
 با اعالم پنجمین ضربه پنالتــى در پنجمین پانزده 
دقیقه بازى، رکورد هر پانزده دقیقه یک پنالتى در این 
دیدار همچنان پابرجا ماند، ولى این آخرین مرتبه اى 
بود که داوراین مسابقه در سوت خود به نشانه پنالتى 
دمید تا رکورد هر 17 دقیقه یک پنالتى در این مسابقه 

به یادگار بماند.
حاال سعاد وفاپیشــه و دیدار دو تیم ماشین سازى و 
سپاهان که در دور رفت هفته دهم لیگ بیستم برگزار 
شد، رکورد بیشــترین اعالم ضربه پنالتى را به خود 
اختصاص داده است؛ رکوردى که تکرار آن شاید به 

سال ها زمان نیاز داشته باشد!/4117

در

لامل قرار دارند و ترس از باخــت مانع تمرکز ک
بتواند تیمش اگر آنها شده اســت. رضایى
را از نظر روحى به ســطح آمادگى مطلوبى 
برســاند، نتیجه گیرى مقابلنایب قهرمان

آســیا چنــدان دور از ذهــن نخواهــد 
بود.

یک سایت لهستانى از عالقه تیم راکو چستو که در رده دوم لیگ
دارد، خبر داده و از عالقه مدیران این تیم به جذب پیام نیازمند
طبق ادعاى این سایت پیام نیازمند یکى از اهداف تیم راکو چ
ولى این وب سایت در شروع گزارش خود تاکید مى کند که جذ
پوش فوتبال ایران که یکى از بهترین گلرهاى آسیا است، آسا
در بخشى از این گزارش که وب سایت اسپورت  دى ال به نقل از
لهستان کار کرده، آمده است:« تیم راکو که پائیر فوق العاده اى
4 تساوى شده و با یک ام 4 شکست و 2 پیروزى، 2 8بازى صاحب 8
8 امتیازى است، با 28 امتیاز در رده دوم جدول 9لژیا ورشو که 29
5است. آنها همچنین یکى از بهترین خطوط دفاعى لیگ را با 5
دارند، اما همچنان به دنبال این هستند تا یک دروازه بان را بر

رقابت به ترکیب تیم خود اضافه کنند.
وب سایت لهستانى سپس به شرایط پست دروازه بان در
دارد و نوشته اســت:« جیکوب زومسکى و برانیســال
ترکیب این تیم حضور دارند که گلرهاى خوبى در رقا
قهرمانى به شمار مى روند. با این حال مسئو
دنبال افزایش رقابت در تیمشــان هســتند
بازیکنانىاست که براىاینمنظور زیر نظر
در ادامه این گزارش توضیحاتى در مورد گلر
رکورد او در لیگ ایران ارائه شده و ضمن اینک
گلر لیگ برتر ایران معرفى شده، این گزارش
است:« البته نام این دروازه بان براى خیلى از

نیست، اما او گلرىشناخته شده در آسیا است
دروازه بان لیگ برتر ایران اســت؛ او همچ
دقایق گل نخوردن در تایخ فوتبال ایــر
زده اســت. در اکتبر نیازمند اولی خود نام

مقابل از2در پیــروزى 2 بر 1
عک

جذب پیا

ت 

پنالتیغ!
این همه پنالتى در تبریز؟
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فقدان سند مالکیت 
شهردارى دهق با نمایندگى آقاى مانده على هاشمى ،  باستناد دو  برگ استشهاد محلى 
که تحت 926064- 99/10/06 به تائید دفترخانه 220 عســگران رسیده است ، مدعى 
است که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 23/307 فرعى مجزى شده از 23/6 واقع 
در دهق  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 478 دفتر 53 امالك ذیل ثبت 14045 بنام 
شهردارى نامبرده  ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت نامعلوم مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/10/11، 1069645/م الف محمد 

على ناظمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/10/123

 فقدان سند مالکیت 
شماره: 139985602030014200     خانم طیبه فاضلى نجف آبادى فرزند على باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 281/4 واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 76 دفتر 70 امالك ذیل ثبت 8905 بنام خانم زهرا 
نورمحمدى نجف آبادى  فرزند محمود ثبت و سند بشماره چاپى 421413 صادر و تسلیم 
گردیده و بعد بموجب سند انتقال شــماره 78987 مورخ 1363/5/4 دفترخانه 23 نجف 
آباد به زهرا مهدیه فرزند قربانعلى انتقال شده است ، سپس بموجب سند انتقال 56566-
1386/7/16 دفتر 16 نجف آباد به متقاضى نامبرده انتقال شده و  معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/10/11، 
1069702/ م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا 

لطفى نجف آبادى/10/124

 حصروراثت  
آقاى محســن هادى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 172 به شرح دادخواست به 
کالسه 9901532 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طلعت خانم هنرمند زاده نجف آبادى بشناســنامه  336 در تاریخ 99/1/23 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
اشرف هادى نجف آبادى  ش ش 1394  ، 2. عصمت هادى نجف آبادى ش ش 23398 
، 3. منصور هادى نجف آبادى ش ش 1276 ، 4. ناصر هادى نجف آبادى ش ش 498 ، 
5. محسن هادى نجف آبادى ش ش 172 ، 6. مســعود هادى ش ش 22247 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت 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 شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 1068385 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/125 

 اخطار اجرایى
شماره 1077/98 به موجب راى شماره 1077/98 تاریخ 6/11/ 99حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حامد اسماعیلى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان  بابت اصل 
خواسته و مبلغ سیصد هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل  و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ مطالبه 98/1/18 لغایت اجراى حکم پرداخت  و پرداخت نیم عشر 
دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: بتول یوسفان با وکالت خانم هاجر 
هنرمند و حسن پاك طینت به نشانى: نجف آباد خ شریعتى طبقه فوقانى بانک مهر اقتصاد 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1069082/م الف-شعبه  

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/126

برخى از بهبودیافتگان کرونا به نوعى اختالل بویایى مبتال 
شده اند که با نام پاروزمیا شــناخته مى شود، این اختالل 
بویایى باعث مى شود افراد بسیارى از بو هاى ناخوشایند 
و عجیب را بدون آن که منبع خارجى داشته باشد تجربه 
کنند. این بوها مى توانند شامل بوى ماهى فاسد شده، نان 

سوخته یا حتى زباله باشند.
تا مدتى پیــش صرفــا گزارش هایى پراکنــده درباره 
رایحه هاى نامطبوع وجود داشــت، اما اکنون بسیارى از 
بیماران مستقیما به بوى بد شبیه به بوى ماهى فاسد شده 
اشاره مى کنند. درواقع به نظر مى رسد این یک عالمت 
جدید اســت. کومار همچنین اشــاره کرد که حتى کادر 

درمان نیز به علت مواجهه با بیماران کرونایى و البته ابتال 
به این بیمارى اکنون برخى عالئم بویایى ناخوشایند را 

تجربه کرده اند.
عجیب ترین نکته این است که برخى بهبودیافتگان کرونا، 
بو هاى بد را به شکل چرخشى تجربه مى کنند. براى مثال 
برخى ابتدا بوى زباله، سپس بوى سوختگى و مدتى بعد 

بو هایى مثل غذا هاى فاسد شده را تجربه مى کنند.
یکى از پرســش هاى مهمى که اکنون همچنان مطرح 
اســت این اســت که چرا برخى از افراد عالئم بویایى را 
تجربه مى کنند و برخى دیگر نیز چنین عالئمى ندارند، 

پرسشى که هنوز پاسخ دقیقى براى آن وجود ندارد.

رئیس انستیتیو پاستور ایران از انجام مرحله 2 کارآزمایى 
واکسن کروناى این مجموعه خبرداد و گفت: با بررسى 

مزایا و معایب واکسن فایزر، خرید آن عاقالنه نیست.
علیرضا بیگلرى گفت: پس از آنکــه تحلیل نتایج فاز 
2 انجام شــد؛ فاز 3 که بى خطرترین فاز است بر روى 
حدود 50 هزار نفر بین ماه هاى بهمن و اسفند توسط 
مجموعه انجام خواهد شد و امیدواریم تولید انبوه را پس 

از فاز 3 آغاز کنیم.
رئیس انستیتیو پاستور از کرونا به عنوان پیچیده ترین 
بیمارى قرن نام برد و گفت: در کشورهاى دیگر براى 
ساخت واکسن اقدام مى شــود ولى موضوع مهم این 

اســت که با گذر زمان تاثیر هر یک از این واکسن ها 
مشخص خواهد شد. به همین دلیل باید انتخاب کرد 

که کدام واکسن براى ما مناسب تر است.
وى افزود: امکان نگهدارى واکســن فایزر و استفاده 
از آن براى 80 میلیون نفر میســر است ولى بهتر است 
وارد این فاز نشــویم چون ســرمایه گذارى عظیمى 
مى خواهد. براى کشورى مثل ایران که وسعت و نقاط 
دورافتاده بســیار دارد با صرف نظر کردن از عوارض و 
قیمت فایزر، انتخاب عاقالنه آن است از واکسن دیگرى 
استفاده شــود. فایزر باید در دماى 80 درجه زیر صفر 

نگهدارى شود./4110

ابتالى برخى بهبودیافتگان 
کرونا به «پاروزمیا»

دومین واکسن ایرانى کرونا 
در راه است

واکسنى از طال با ارزش تر
  روزنامه همشهرى | واکسن کووید-19 
به  معناى واقعى حکم طال پیدا کرده اسـت؛ تا جایى 
کـه مجرمـان سـایبرى و کالهبـرداران دارویى آن 
را وسـیله اى تازه بـراى اعمـال مجرمانه خـود قرار 
داده اند. به همین دلیل دولت ها الیه هاى جدید امنیتى 
براى جلوگیرى از دزدى این داروى جدید بیولوژیک 
یـا دسـتورالعمل هاى دیجیتـال آن ایجـاد کردنـد. 
بارزترین نشـانه امنیتى بودن ایـن محصول دارویى 
و حمل ونقل آن، حضور نیروهاى مسلح آمریکایى در 
مرکز توزیع واکسن و همچنین اسکورت وسیله نقلیه 
حامل آن بود. ژنرال مایـکل مک کورى مدیر امنیت 
عملیات مى گوید: منافع خارجى مانند سرویس هاى 
اطالعاتى، عناصر مجرمانه و افرادى وجود دارند که 

دوست دارند در این فرایند اخالل ایجاد کنند.
میلیاردها دوز واکسن در یک اتفاق تاریخى بى نظیر 
در سراسر جهان حمل و توزیع خواهد شد. هر قدم از 
این اتفاق توسـط رسـانه ها پیگیرى مى شود. خروج 
نخسـتین کامیون هاى حامل واکسـن فایزر و مدرنا 
از طریق تلویزیون پخش مسـتقیم شد. یک میلیون 
و 700 هزار مـرگ در جهان به واسـطه کووید-19، 
تولیدکننـدگان و شـرکت هاى تدارکاتى را با فشـار 
بى سابقه اى براى حمل سریع و در عین حال کنترل 
دقیـق دمـا و دقـت در تحویل ایـن واکسـن روبه رو 

کرده است.
کارشناسـان مى گوینـد گروه هـاى سـازمان یافته 
مجرمانـه از ارزش هـر دوز واکسـن اطـالع دارند و 
به  دنبـال راه هایى بـراى ایجـاد اختـالل در حمل و 

دسترسى به این واکسن ارزشمند هستند.

روى موج کووید-19

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بین المللى همگامان سالمت جهان گستر درتاریخ 1399/09/30 به شماره ثبت 66449 به شناسه ملى 14009662905 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات درمانى تشخیصى بالینى به گردشگران سالمت درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله نظر غربى 
، بلوار بوستان سعدى ، کوچه کالنتر[39-15] ، پالك- 20 ، پالك قدیم20 ، طبقه اول کدپستى 8175644493 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 100 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 692806 - 9 مورخ 
1399/09/02 نزد بانک ایران زمین شعبه حکیم نظامى با کد 6928069 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى آرمان کاله دوزان به شماره ملى 1272323579 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید کاله دوزان به شماره ملى 1281757799 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهناز نیک کار 
اصفهانى به شماره ملى 1287966314 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم صبا یزدانى به شماره ملى 1270718924 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم مرضیه شاهین شمس 
آبادى به شماره ملى 4610439263 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1068966)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آریا طرح گستر مانا درتاریخ 1399/08/10 به شماره ثبت 66008 به شناسه ملى 14009548316 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام و نظارت برعملیات ساخت، نصب و راه اندازى مربوط به انواع 
نیروگاه هاى حرارتى و مطالعات انرژى . انجام و نظارت بر اجرا و راه اندازى در خصوص پروژه هاى نیروگاهى - مطالعات انرژى هاى نو در حوزه هاى باد، 
خورشیدى – زمین گرمایى - زیست توده و هیدروژن. فرایند تولید، ساخت، تجهیز نیروگاه هاى برق پراکنده در زمینه انرژى هاى تجدیدپذیراعم از برق ،گاز ، 
خرید و فروش انرژى هاى تجدیدپذیر به اشخاص حقیقى وحقوقى دولتى وغیر دولتى،موسسات عمومى دولتى غیر دولتى ،اشخاص خصوصى، انعقاد قرارداد 
بااشخاص مذکورصادارت انرژى هاى تولیدى ، فعالیت در زمینه جداسازى ،جمع آورى و بازیافت پسماند شهرى وصنعتى ، خرید و فروش آنها و محصوالت 
تولیدى حاصل از پسماندهاى شهرى وصنعتى، تولید وخرید و فروش کمپوست، وتامین نیروى انسانى به صورت موقت و انجام کلیه فعالیتهاى شهرسازى و 
معمارى اعم از انجام مطالعات و برنامه ریزى و تهیه طرح هاى توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلى شهرها طرح هاى هادى شهرى، مطالعه و برنامه ریزى 
بخشهاى تاریخى شهرى، طرح هاى حفاظت شهرها در برابر حوادث آتش سوزى، زلزله و سیل و نظارت بر اجرا واجراى مجموعه هاى مسکونى، ساختمان 
هاى تجارى، ساختمان هاى ادارى، صنعتى و کارخانه ها و نظارت بر ساخت پروژه هاى معمارى ومعمارى داخلى. انجام و تهیه راهنماى طراحى شهرى و 
تهیه طرح هاى شهرى از قبیل مراکز شهرى، میادین، بدنه هاى شهرى، فضاى سبز، زیباسازى شهر، طرح هاى آماده سازى، راهنماى طراحى شهرى، طرح 
جامع سه بعدى و انجام و نظارت بر اجرا و اجراى راه هاى روستایى، فرعى و اصلى آزادراهها، پلها و تونلها، ابنیه فنى مربوط و بهسازى آنها . و طرح و محاسبات 
ایستایى سازه ها و ارزیابى ایستایى آنها و طرح هاى ترمیمى مربوط به آن، انجام طرح، محاسبه و نظارت انواع سازه ها و همچنین مطالعات ارزیابى، استحکام 
سازه هاى موجود در برابر انواع نیروهاى داخلى و خارجى و همچنین تهیه طرح بهسازى و ترمیم و نظارت بر اجراى آنها. انجام و مطالعات و تهیه طرح هاى 
تأسیساتى مکانیکى، الکتریکى و الکترونیکى و تجهیزاتى نظیر: سرمایش، گرمایش، آبرسانى، فاضالب، برق، تلفن و ارتباطات الکترونیکى، گازرسانى، هواى 
فشرده، بخار و سیستمهاى برفگیر. انجام مطالعات و بررسى هاى الزم جهت شناسایى و آماده سازى پى ابنیه هاى فنى، شناسایى محلى احفر گمانه هاى 
اکتشافى، آزمایشهاى محلى) و خدمات آزمایشگاهى مکانیک خاك و سنگ تجزیه و تحلیل نتایج و طراحى، آزمایش و بررسى مصالح ساختمانى و استقرار 
واحدهاى آزمایشگاهى جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایى(خاك، بتن، آسفالت) جهت پروژه ها، محاسبات مربوط به فشار خاك و دیوارهاى حایل. استفاده از 
روشهاى مختلف ژئوفیزیک شامل روشهاى مغناطیسى، الکتریکى، پرتونگارى هوایى و زمینى) و نیز بررسى هاى گراویمترى و لرزه نگارى به منظور شناخت 
بیشتر ساختمان داخلى زمین به منظور کاربرد آن در حل ابهامات زمین شناسى. انجام و نظارت بر نقشه بردارى زمینى: شامل تهیه نقشه هاى توپوگرافى اعم 
از منطقه اى، شهرى و نقشه بردارى و پیاده کردن طرح ها شامل مسیرها، خطوط لوله انتقال نیرو، تهیه پروفیل هاى طولى و عرضى، تعیین و اندازه گیرى نقاط 
کنترل زمینى. انجام پردازش هاى کارتوگرافى براى ارایه و چاپ محصوالت. میکروژئودزى: در کلیه خدمات مرتبط به تخصص نقشه بردارى زمینى به عالوه 
نقشه بردارى تونل و معدن، میکروژئودزى، و مطالعات جابجایى گسل ها، رفتارسنجى سدها و ابنیه فنى و نقشه بردارى زمینى، گسترش شبکه هاى ژئودزى 
و ترازیابى دقیق. فتوگرامترى: کلیه خدمات مربوط به تخصص نقشه بردارى زمینى به عالوه تبدیل هیدروگرافى وعکس هاى هوایى و ماهواره اى به نقشه و 
تهیه انواع نقشه هاى عکسى و تصویرى، میکروژئودزیفتوگرامترى برد کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسى 
مسطحاتى، رفع جابجایى ناشى از اختالف ارتفاع، انجام تصحیحات طیفى، استخراج اطالعات و تفسیر داده هاى ماهواره اى و تعیین کاربرى ها و تهیه 
مدل ارتفاعى رقومى (DTM,DEM,DSM) هیدروگرافى: کلیه خدمات مربوطه به تخصص نقشه بردارى زمینى به عالوه عمق یابى و تهیه نقشه از کف دریاها و 
رودخانه ها و مطالعات جزرومدى، جریان سنجى حرکت آب و محاسبات و تهیه جداول مربوطه و پیاده کردن موقعیت سکوهاى حفارى چاه هاى نفت و گاز( به 
جز اکتشاف ، استخراج و بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى ) در دریا، نمونه بردارى از کف دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها. طرح ، محاسبه، نظارت 
فنى و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى وخدمات پیمانکارى وعملیات اجرایى کلیه ى موضوعات فوق به جز مباحث مربوط به میراث فرهنگى. 
و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالها ى مجاز بازرگانى ، شرکت درنمایشگاههاى بین المللى تخصصى داخل وخارج از کشور اخذو ایجاد شعب 
ودفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى، 
انعقاد قراردادهاى همکارى ومشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در زمینه 
موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذارى درموسسات وشرکتها وپروژه هاى داخلى وخارجى در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى وخصوصى، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى درخصوص تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
سرچشمه ، کوچه شهید حسین اعرفى [19] ، خیابان آیت اله شهید سید حسن مدرس ، پالك- 568 ، مجتمع ادارى قصر ، طبقه سوم ، واحد 9 کدپستى 
8148864575 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92262221 مورخ 1399/04/30 نزد بانک ملت شعبه مسجد سید اصفهان با کد 
92262 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احسان فاتحى به شماره ملى 1271572151 و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد منصورى حبیب آبادى به شماره ملى 1287986277 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى منصور منصورى به شماره ملى 1290868311 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اکبر فشارکى پزوه به شماره ملى 1291858806 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین اقبالى به شماره ملى 1750464616 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى داود 
بلوارى زاده دشتستانى به شماره ملى 1951245261 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل ورئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امید فشارکى پزوه به شماره ملى 1270207822 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
آقاى سجاد زرگر به شماره ملى 1742673848 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. سرمایه شخصیت حقوقى : مبلغ 10000000 ریال مشتمل بر 10000000 
ریال سرمایه نقدى و 0 ریال سرمایه غیر نقدى مقسم به 100 سهم 100000 ریالى که 100 سهم با نام عادى مى باشد و مبلغ10000000 ریال نقدا طى 
گواهى بانک شماره 15694206 مورخ 1399/07/29 بانک ملت شعبه مسجد سید اصفهان میباشدپرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1068986) 

آگهى تغییرات 
شرکت شبنم شهر پایدار شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 36075 و شناسه ملى 10840075333 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى اصول نگر آریا ( حسابداران رسمى ) به شناسه ملى 10103559024 به سمت بازرس اصلى و جالل الدین گودرزى به کد ملى 1140234226 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1067873)

نتایج یک پژوهش جالب که توســط محققان آمریکایى 
انجام شده است، نشان مى دهد رواج انواع ماسک و پوشش 
صورت در این روزهاى کرونایى، نمى تواند کودکان را از 

بازخوانى احساسات ما از روى حاالت صورت، باز بدارد!
مردم دنیا از بزرگ و کوچک حدود یک ســال است که در 
اغلب اوقات، با افرادى که صورت آن ها تا حدى پوشیده 

است ارتباط برقرار مى کنند. همین موضوع باعث شده که 
بسیارى از بزرگساالن فکر کنند آیا این مساله مشکلى براى 

رشد عاطفى کودکان به وجود مى آورد یا خیر.

براى بررسى این موضوع، محققان آمریکایى بیش از 80 
کودك 7 تا 13 ساله را مورد بررسى قرار دادند. ،آنها به این 
کودکان عکس هایى از چهره هاى مختلف را نشان دادند 
که در آن ها نشانى از غم و اندوه، عصبانیت یا ترس در حالت 
هاى مختلف صورت دیده مى شــد. این صورت ها برخى 
بدون مانع، بعضى با ماسک جراحى و برخى نیز با عینک 
آفتابى پوشانده شده بودند. از این بچه ها خواسته شد تا از 
یک لیست شش تایى، برچســب احساسات مربوط به هر 

چهره را به آن اختصاص دهند.  
نتایج نشان داد که کودکان شرکت کننده در این تحقیق، 
احساسات چهره هاى بدون پوشش را در 66 درصد مواقع 
درست تشخیص دادند. در مواردى نیز که از پوشش صورت 
استفاده شده بود، آن ها باز هم موفقیت قابل قبولى داشتند. 
این کودکان موفق شدند غم و اندوه را در 28 درصد موارد، 
خشــم را در 27 درصد و تــرس را در 18 درصد مواقع به 

درستى شناسایى کنند. 
همچنین طبق ایــن یافته ها، عینک آفتابى، شناســایى 
احساسات عصبانیت و ترس را دشوار مى کند، چراکه دیدن 
چشم ها و ابروها براى تشخیص این حاالت ضرورى است.
به عالوه، کودکان در موارد متعدد، از پشت ماسک صورت، 
ترس را با تعجب اشتباه مى گرفتند. محققان دلیل این مورد 

را نیز به پوشانده شدن شکل دهان نسبت دادند.
مجریان این پژوهش اظهار داشــته اند: «احساسات تنها 
از طریق حاالت صورت شــما منتقل نمى شــوند. بلکه 
انعطاف هاى صوتى، نحوه قرارگیرى بدن فرد و آنچه در 
اطراف او اتفاق مى افتد، همگى مى توانند در تشــخیص 

احساسات فرد مورد نظر به شما کمک کنند».
آن ها افزوده اند: «بچه هــا واقعاً از انعطاف پذیرى باالیى 
برخوردار هستند. آن ها مى توانند با اطالعاتى که به طرق 
مختلف به آن ها داده شده، سازگارى پیدا کرده و رشد خود 
را ادامه دهند. لذا پوشاندن صورت با ماسک بعید است در 

رشد عاطفى آن ها اختاللى به وجود آورد».

کودکان احساسات را 
از روى ماسک هم مى خوانند

نخستین مورد مبتال به گونه جدید کرونا در ایالت 
کلرادو در آمریکا شناســایى شده است؛ همچنین 
دولت شــیلى به عنوان نخستین کشور آمریکاى 
التین از ثبت نخســتین مورد به ویروس جهش 

یافته کرونا خبر داد.
فرماندار کلرادو اعالم کرد که یک مورد مبتال به 
گونه جدید ویروس کرونا در این ایالت شناسایى 
شده است. وى افزود: بیمار مبتال به ویروس جهش 
یافته کرونا، جوان بیست ساله اى است که در حال 

حاضر  در قرنطینه به سر مى برد.
ایاالت متحده که بیشــترین میزان مرگ و میر 
ناشى از کرونا را در جهان به خود اختصاص داده؛ 
روزانه با ثبــت بیش از 200 هزار مــورد مبتال به 
کووید 19 و بیش از سه هزار جان باخته ناشى از آن، 
در سه هفته گذشته با افزایش چشمگیرى از موج 

مبتالیان مواجه بوده است./4109

ویروس
 جهش یافته کرونا 
به قاره آمریکا رسید
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این نکته ثابت شده که پیروى از برخى عادات ناسالم در هنگام شب، مى تواند یکى از دالیل اصلى افزایش وزن 
باشد. با این حال، درپیش گرفتن عادات سالم در ساعات شب، مى تواند اثر معکوس داشته و براى رسیدن به 

اهداف تناسب اندام به شما کمک کند.
■ اجتناب از کافئین: نوشــیدنى  هاى حاوى کافئین کیفیت خواب را مختل مى  کنند و کالرى باالیى نیز 
دارند. همچنین نظم بیولوژیک را به هم مى  زنند و باعث اضافه وزن مى  شوند. نوشیدن یک لیوان شیر گرم یا 

آب مطمئنا احساس بهترى به شما خواهد داد.
■ مصرف کربوهیــدرات هاى پیچیده: مصرف کربوهیــدرات هاى پیچیده در وعده شــبانه مانند 

براى احساس سیرى طوالنى مدت ماکارونى یا نان کامل، به شما 
دریافت کالرى اضافه و عدم تمایل به 

کمک خواهد کرد.
■ اجتناب از خوابیدن بالفاصله بعد از شام: اگر پس از شام خوردن فورا به رختخواب بروید، مطمئنا 
چاق خواهید شد. این عادت موجب تجمع چربى در بدن مى  شود و سوء  هاضمه ایجاد مى کند. بنابراین، بهتر 

است شام 1/5 تا 2 ساعت پیش از خواب میل شود.
■ خواب کافى: یکى از مهم  ترین علت  هاى اضافه وزن کم  خوابى است زیرا بر متابولیسم بدن تاثیر مى  گذارد 
و روند طبیعى آن را کاهش مى  دهد. اگر به اندازه کافى نخوابید، احساس گرسنگى افزایش مى  یابد و کورتیزول 
بیش از حد معمول تولید مى  شود. به عالوه، خستگى ناشى از اســتراحت ناکافى نیز مانع از تحرك و ورزش 

مى  شود. بنابراین، سعى کنید حتما شب  ها 7 تا 8 ساعت بخوابید.
■ خاموش کردن تلفن همراه: مطالعات نشان داده که نور منتشر شده از موبایل، لپ تاپ یا تلویزیون، 
سطح مالتونین را در مغز به مقدار بسیار زیادى کاهش مى دهد. مالتونین هورمون تنظیم کننده خواب و بیدارى 
در بدن است و زمانى که سطح آن کاهش مى یابد، عوارض بى خوابى که یکى از آنها چاقى است بروز مى کند.

■ زود خوابیدن: محققان دانشگاه بریگهام یانگ نشــان داده اند زنانى که برنامه غذایى صحیح را دنبال 
مى کنند و در یک ساعت مشخص به خواب مى روند و از خواب بیدار مى شوند (حتى در تعطیالت آخر هفته)، 

مى توانند وزن بیشترى را از دست بدهند.
■ نوشیدن چاى بابونه: چاى بابونه حاوى مواد شیمیایى گیاهى است که به بهبود خواب کمک مى کند. 
همچنین مطالعات نشان داده که چاى بابونه به عنوان یک عامل ضد التهابى در بدن عمل مى کند و اختالالت 

گوارشى و ناراحتى معده را کاهش مى دهد ضمن به کاهش موثر وزن کمک مى کند.
■ مصرف پروتئین: تحقیقات جدید نشــان مى  دهد که خوردن یک اسنک کوچک مى  تواند به کاهش 
وزن کمک کند. محققان دریافته  اند افرادى که 30 تا 60 دقیقه قبل از خواب، یک اسنک حاوى 150 کالرى 

مى  خورند ، متابولیسمشان سریع  تر شده و فشار خونشان کاهش مى یابد.
■ تنظیم دماى اتاق: تنظیم درجه حرارت اتاق خواب، یکى از ساده ترین راه ها براى کوچک کردن سایز دور 

کمر است. تحقیقات نشان داده که سرماى خفیف اتاق منجر به کاهش وزن مى شود.

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهندسى امیر پوشش فرتاك درتاریخ 1399/10/03 به شماره ثبت 2366 به شناسه ملى 14009673005 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش کاالهاى مربوط به حوزه پوشش هاى ساختمانى و صنعتى شامل 
انواع ورق هاى پلى کربنات، چند جداره، تخت، آکریلیک ،کریستال ،فایبرگالس، کارتن پالست، فوم، پشم شیشه، پشم سنگ، تورى، شید و یراق آالت مربوطه انجام 
خدمات مشاوره، نصب و اجراى پوشش هاى صنعتى و ساختمانى، اخذ وام و تســهیالت و اعتبارات ریالى و ارزى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و 
خصوصى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت، شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات کشورى ،صادرات، واردات و 
تولید محصوالت حوزه پوشش درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر درچه پیاز، محله الغدیر ، بلوار الغدیر ، بن بست شصت فوالد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8431674473 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 158 مورخ 1399/09/16 نزد بانک ملى ایران شعبه سه راهى خمینى شهر با کد 3188 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقاى على حاج حیدرى به شماره ملى 0016364694 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى فرشاد کریمى به شماره ملى 1130364313 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد صادق کریمى ابادچى به شماره ملى 1271312735 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء هریک از اعضا هیات مدیره به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد امین 
کریمى به شماره ملى 1130221245 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى نعمت اله کریمى به شماره ملى 1141323753 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1068978)

براى احساس سیرى طوالنى مدتماکارونى یا نان کامل، به شما 
دریافت کالرى اضافهو عدم تمایل به 

وید

شبـانه الغـر شـ

مصرف نوشابه در بین بسیارى از افراد به یک عادت تبدیل 
شده است . خرید و تهیه این نوشــیدنى آسیب زا بسیار 
راحت و قابل دسترسى اســت . در این بین تعداد زیادى 
از افراد هستند که این عادت مخرب را کنار گذاشته اند. 

اما بعد از ترك نوشابه چه اتفاقاتى در بدن رخ مى دهد؟
 1. عالقه به شیرینى جات کاهش پیدا مى کند
مصرف و میل به شــیرینى جاتى مثل نوشابه دست 
افراد نیست و در ناخودآگاه آن ها مى باشد . نوشابه 

نیز جزو آن دسته از شیرین هایى است که شما را 
معتاد مى کند و مى تواند روى احساس رضایت 
تان تاثیرگذار باشــد. علت آن هم این اســت 
که بدن و معده احســاس آرامــش کاذبى با 
شیرینى جات مى کند و هورمون هایى را آزاد 
مى کند. حال زمانى که این نوشیدنى را کنار 
بگذارید، میل به تمام انــواع مواد غذایى که 
داراى شیرین کننده هاى مصنوعى هستند، 
کاهش پیدا مى کند زیرا مهــم ترین آن را 

ترك کرده اید.
2. وزن کاهش پیدا مى کند 

نوشابه ها حتى در انواع رژیمى حاوى انسولین 
هســتند و باز هم حاوى شــیرین کننده هاى 
مصنوعى مى باشند و از کاهش وزن جلوگیرى 
مى کنند و در نتیجه مى توان گفت که نوشــابه 
سدى براى کاهش وزن اســت که با ترك آن 

زودتر به این مهم دست پیدا مى کنید. 
3. سیستم ایمنى بهبود پیدا مى کند
اســید موجود در نوشــابه براى سیســتم 

گوارش ، ریشه دندان ها و بدتر شدن وضعیت رفالکس 
معده مضر اســت . ترك کردن آن باعث مى شود که 
باکترى هاى مضر و آســیب زننده به این قسمت ها و 
سیستم ایمنى شما از بین بروند و در نتیجه سیستم ایمنى 

سالمى خواهید داشت . 
4. استخوان هاى محکمى خواهید داشت

رنگ کاراملى موجود در نوشابه داراى مواد مصنوعى 
اســت که فســفرهایى را به وجود مى آورد که در 
طوالنى مدت براى اســتخوان ها مضر هستند 
. فســفر یک ماده طبیعى است که در غذاهاى 
طبیعى مثل لوبیا و غالت یافت مى شــود اما 
انواعى از آن که در نوشــابه وجــود دارند ، در 
طوالنى مــدت به جاى فایده به اســتخوان 
شما آســیب وارد مى کند و همچنین باعث 
ایجاد مشکالت کلیوى نیز مى شود . مصرف 
نکردن آن نیز طبیعتا استخوان هاى شما را 

تقویت مى کند .
5. انرژى بیشترى خواهید داشت

کافئین موجود در نوشــابه دوســت و انرژى 
بخش شما نیست . مصرف بیش از حد کافئین 
باعث از بین بردن آب بدنتان مى شود و سیستم 
ایمنى بــدن را بیش از حد تحریــک مى کند و 
در نتیجه احساس خســتگى زیادى مى کنید 
. مصرف نوشــابه باعث بــاال و پایین رفتن و 
نواسانات انرژى خواهد شد و در نتیجه ترك 
آن انرژى را در ســطح بــاال و متعادلى نگه 

مى دارد .

ز افراد به یک عادت تبدیل
شــیدنى آسیب زا بسیار 
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گذاشته اند.  را کنار خرب
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اتفاقاتى که بعد از اتفاقاتى که بعد از 
ترك نوشابه ترك نوشابه 
در بدن مى افتددر بدن مى افتد

دانشمندان فنالندى موفق شدند تا احساسات برانگیخته شده 
ناشى از موسیقى را در مغز رمزگشــایى کرده و فعالیت مناطق 

متفاوت مغز را در هنگام شنیدن ترسیم کنند.
محققان دانشــگاه تورکوى فنالند ســاز و کارهاى عصبى که 
اساس پاسخ ها و واکنش هاى عاطفى به موسیقى است را کشف 
کرده اند. در این پــروژه تحقیقاتى، در مجمــوع عملکرد مغز 
102 نفر از افراد در حالى که به موســیقى گوش فرا مى دهند با 
تصویربردارى تشدید مغناطیسى عملکردى (fMRI) اسکن شد. 
محققان این پروژه تحقیقاتى با استفاده از یک الگوریتم یادگیرى 
ماشــینى، فعالیت مناطق متفاوت مغز وقتى احساسات مختلف 
ناشى از موسیقى از یکدیگر جدا مى شوند، را ترسیم کردند. آنها 
توانستند براساس فعال شدن قشر شــنوایى و حرکتى، به طور 
دقیق پیش بینى کنند، فردى که در حال گوش دادن به موسیقى 

است به موسیقى شاد گوش مى دهد یا غمگین.
گفتنى است قشر شنوایى، عناصر صوتى موسیقى مانند ریتم و 
ملودى را پردازش مى کند. فعال شدن قشر حرکتى، احساسات 
حرکتى مرتبط با موسیقى را در شــنوندگان ایجاد مى کند. این 
مسئله حتى وقتى که آنها در در دستگاه ام آر آى نیز به موسیقى 

گوش مى دهند، اتفاق مى افتد.
عالوه بر این، محققان کشف کردند وقتى شرکت کنندگان فیلم 
تماشا مى کنند، احساسات شدید برانگیخته شده ناشى از اتفاقات 
فیلم در کدام مناطق مغزى فعال مى شــوند. آنها همچنین به 
بررسى این نکته پرداختند که آیا همین مناطق هنگام گوش دادن 

به موسیقى، تحریک کننده احساسات هستند یا خیر.
نتایج آزمایش ها و بررســى ها نشــان مى دهد که احساسات 
برانگیخته شده توســط فیلم ها و موســیقى تا حدى مبتنى بر 
عملکرد مکانیســم هاى مختلف در مغز اســت. بر این اساس 
مشخص شد فیلم ها بخش هاى عمیق تر مغز را که احساسات را 
در موقعیت هاى واقعى زندگى تنظیم مى کنند، فعال مى سازند. 
گوش دادن به موسیقى به شدت تماشــاى فیلم، این مناطق را 
فعال نمى کند و فعال سازى آنها احساسات ناشى از موسیقى را 
از یکدیگر جدا نمى کند. به  فرآیند فوق ممکن است به این دلیل 
باشــد که فیلم ها به طور واقع بینانه ترى مى توانند رویدادهاى 
واقعى زندگى که باعث برانگیختن احساسات مى شوند، را کپى 
بردارى کرده بنابراین مکانیســم هاى ذاتى احساسات را فعال 

مى کنند.
در مورد احساسات ناشى از موســیقى، باید در نظر داشت آنها بر 
اساس ویژگى هاى صوتى موسیقى بنا شــده و توسط تأثیرات 
فرهنگى و خاطرات شخصى شــکل گرفته اند.قابل ذکر است 
که به طور سنتى، احساسات ناشى از موسیقى از طریق موسیقى 
دستگاهى کالسیک مورد بررسى قرار گرفته است. در ضمن طى 
این پروژه از موسیقى به تنهایى استفاده شده و هیچکدام از آنها 
داراى متن نبوده اند تا نقش احساسات شعر و احساسات موسیقى 

تداخل پیدا نکند.

جادوى موسیقى 
بر مغز انسان

خوردن  
انــدازه  ماســت خواص به 

دارد حتى خواص ماســت از زیادى براى سالمت 
شیر بیشتر است

 آیا مصرف ماست به افراد مبتال به عدم تحمل الکتوز توصیه مى شود؟
بله. در فرآورده هاى کشت داده شده شیر از جمله ماست، به دلیل اینکه حین فرآیند تولید، 
الکتوز موجود در شیر به اسید الکتیک تبدیل مى شود بسیار آسانتر از شیر هضم مى شود. 

بنابراین خوردن ماست براى این افراد مشکلى ندارد و معموال توصیه نیز مى شود.
 آیا مصرف ماســت بر ســالمت و لطافت پوســت نیز تاثیر مثبت 

مى گذارد؟
بله، ماست به علت خاصیت سردى که دارد به لطافت پوست کمک مى کند. مالیدن 
ماســت به دســت و صورت باعث نرمى و لطافت پوست شــده و از امراض جلدى 
بخصوص جوش غرور جوانى مى تواند جلوگیرى نماید. پزشکان تاکید دارند آرامش 
روانى افراد تاثیر مستقیمى بر روى پوست آنها دارد. ماست به انسان نشاط بخشیده 
و عمر را طوالنى و آدمــى را در مقابل امراض عفونى حفظ مى کنــد و به او آرامش 
مى بخشد همچنین افرادى که بطور مرتب ماست استفاده مى کنند پوست بدون چروك 

و سالمترى خواهند داشت.
 آیا مصرف ماست به حفظ سالمت قلب کمک مى کند؟

بله، مصرف روزانه ماست به مقدار متعادل مانع از ضخیم شدن دیواره سرخرگ گردنى شده و 
در نتیجه خطر بروز بیمارى قلبى را کاهش مى دهد. مطالعات نشان داده که مصرف ماست و 
فرآورده هاى لبنى پروبیوتیک براى سالمت قلب و عروق مفید است. در یکى از آزمایشاتى که 
روى 1080 زن 70 ساله صورت گرفته است این زنان بطور تصادفى براى شرکت در مطالعه 
مصرف کلسیم و پیامد شکستگى استخوانى انتخاب شده بودند. نتایج آزمایش ها که در مجله 
انجمن تغذیه آمریکا منتشر شده حاکى است مصرف روزانه حدود یکصد گرم یا بیشتر ماست 
کم چرب تاثیر قابل توجهى در کاهش احتمال ضخیم شدن دیواره سرخرگ گردنى دارد. این 

فاکتور نیز به نوبه خود در برطرف کردن خطر احتمال امراض قلبى موثر است.
 آیا ماست هاى پروبیوتیک خواص درمانى دارند؟

بله، ماست هاى پروبیوتیک آثار درمانى فراوانى دارند که از جمله آنها مى توان از خصوصیت 

ضدسرطانى آنها به ویژه ســرطان روده، باال بردن سیستم ایمنى بدن، 
کاهش کلســترول خون، فعالیت ضد میکروبى در قبال باکترى هاى 
بیمارى زا، پیشگیرى و درمان آسیب هاى کبدى و اختالالت گوارشى 

نام برد.
 آیا ماست یا دوغ را نباید با غذاهاى پروتئینى مصرف کرد؟

این موضوع از نظر علمى پایه و اساس محکمى ندارد. اثر منفى ماست 
و دوغ بر این مواد معنى دار نیست. البته اگر مدتى فاصله بین مصرف آنها 

باشد بهتر است.
 بهترین زمان براى استفاده از ماست؟

بنا به توصیه کارشناسان تغذیه، مصرف لبنیات از جمله ماست با معده خالى 
توصیه مى شود، چون در این حالت میزان جذب کلسیم بیشتر است. مصرف ماست 
قبل از غذا از نظر جذب کلســیم بهتر اســت. البته این بدین معنى نیست که بعد از 

غذا جذب کلسیم نخواهیم داشت. ماســت فقط یک عصرانه یا دسر خوشمزه نیست 
و خواص بسیار زیادى دارد. ماســت منبع غنى پروتئین ، کلسیم، ریبوفالوین و ویتامین

 B12 است.
 آیا با افزودن میوه به ماست از خواص آن کاسته مى شود؟

خیر، از ماست در تولید دسرهاى مختلف نیز استفاده مى شود. یکى از فرآورده هایى که بسیار 
مفید است ماست میوه اى است. ماست هاى میوه اى مخصوصا براى کودکان، روش بسیار 
مناسبى در تشویق آنان به مصرف لبنیات و میوه است و مى تواند جایگزین غذاهاى چرب و 
پرکالرى کودکان شود، ضمن این که همراهى ماست و میوه باعث مى شود ویتامین هاى 

موجود در میوه، به کمک اسیدالکتیک موجود در ماست، بهتر جذب شوند.

دانستنى هایى راجع به ماست

خوردن  
ماســت خواصانــدازه 

دارد حتى خواص ماسـى سالمت

هافرادمبتال به عدم تحمل الکتوز توصیه مى
شده شیر از جمله ماست، به دلیل اینکه ح

از بدیل مى شود بسیار آسانتر

بنابراین خوردن ماست
 آیامصرف ماســت

مى گذارد؟
بله، ماست به علت خاصیتس

ماســت به دســت و ص
بخصوص جوش غرو

روانى افراد تاثیر
و عمر را طوالنى

مىبخشد ه
وسالمترى
 آیا مص

بله، مص
در

نظر تمام متخصصان علم تغذیه بر این است که کاهش 
مصرف قند اگرچه کار ساده اى نیست ولى اثرات مثبت 
آن شامل پیشگیرى از ابتال به دیابت، بیمارى هاى قلبى 

و همچنین اضافه وزن مى شود.
بى شک کاهش مصرف قند کار ساده اى نیست چون 
این ماده در ترکیب تمام کیک ها، نان، غذاهاى آماده و... 
وجود ندارد اما کاهش مصرف این خوراکى ها تغییرات 
مثبتى در بدن ایجاد مى کند که منجر به افزایش کیفیت 

زندگى خواهد شد.
حفظ ســالمت کبد: زیاده روى در مصرف قند فشــار 
مضاعفى روى کبد مى  گذارد تا جایى که اثرات آن را با 
الکل مقایسه کرده  اند. اما خوددارى از مصرف زیاد قند 
کار کبد را کاهش مى  دهد و به این ترتیب به سالمت آن 

کمک بیشترى مى  شود.
حفظ وزن سالم: رفتارهاى غذایى مملو از تنقالت شیرین، 
با کالرى باال و کم فیبر بدون شک منجر به افزایش وزن 
مى شود، خطر ابتال به سندرم متابولیک و دیابت را نیز 
باال مى برد. عالوه بر این مصرف زیاد قند باعث از بین 
بردن هورمونى در بدن مى  شود که «لپتین» نام دارد و 
مسئول ایجاد احساس سیرى بعد از مصرف غذا است. در 
نتیجه مدام احساس گرسنگى مى  کنید و میل زیادى به 
مصرف مواد غذایى قندى دارید. اما زمانى که مصرف قند 
را کاهش مى  دهید و به حداقل مى  رسانید بدن به تدریج 
کنترل اشتها را به دســت مى  گیرد. در نتیجه به موقع 
احساس ســیرى مى  کنید و به این ترتیب کالرى بیش 
از نیاز عایدتان نمى  شــود. بدون شک کاهش دریافت 

کالرى نیز شما را از چاقى و عوارض آن نجات مى  دهد.
کاهش سطح ترى گلیســیرید: محققان کلینیک مایو 
اعالم کرده اند که خوردن بیش از حد مواد قندى سطح 
ترى گلیسیرید خون را باال مى برد و ممکن خطر ابتال 
به بیمارى هاى قلبى را افزایش دهد. ترك مصرف قند 

و رســاندن آن به حداقل میزان، روشــى مناسب براى 
حفظ سالمت قلب و کنترل ترى گلیسیرید است. ترى 
گلیسیرید نوعى چربى اســت که کالرى  هاى ناشى از 
مصرف قند را ذخیره کرده و اثرات کلسترول خوب خون 

را زایل مى  کند.
کاهش مشــکالت دندانى: قند بیشتر با تشکیل بیشتر 
حفره هاى دندانى ارتباط مستقیم دارد. با وجود مسواك 
زدن و اســتفاده منظم از نخ دندان، خوردن کمتر قند از 
بروز این حفره ها مى تواند به نحو چشمگیرى پیشگیرى 

کند.
جوانى پوســت: مصرف زیاد قند باعث بروز روندى به 
نام «گلیکوزیله» مى  شــود که مخصوص ذوب کردن 
قند به وســیله  فیبرهاى پروتئین  ها است. این روند نیز 
آسیب  هاى جدى به االستین و کالژن پوست مى  رساند. 
با کاهش مصرف قند پوست سالم  ترى خواهید داشت و 
عالئم پیرى یعنى چین و چروك و غیره دیرتر سراغتان 

خواهد آمد.
سالم ماندن مغز: بنا به اعالم پژوهشگران، افزایش قند 
خون یکى از عوامل بروز آســیب هاى مغزى است که 
مى تواند حافظه را تخریب کند. البته به عقیده محققان 
هنوز براى رسیدن به این موضوع بررسى هاى بیشترى 

باید انجام شود.
پیشگیرى از سنگ کلیه: مصرف نوشیدنى  هاى شیرین 
و قندهاى تصفیه شده خطر تشکیل سنگ  هاى کلیوى 
را به میــزان 25 درصد افزایش مى  دهــد. بدتر از همه 
اینکه نوشیدنى  هاى شیرین که جزو کوالها محسوب 
مى  شود این احتمال را تا 33 درصد نیز باال مى  برند. براى 
پیشگیرى از بروز این مشکل الزم است که مصرف هر 
نوع نوشیدنى شیرین را محدود کنید و به جاى آن  ها از 
نوشیدنى هاى سالمى مانند آب و آب میوه  هاى طبیعى 

استفاده کنید.

فواید 
کاهش 
مصرف 

قند

فوق تخصص بیماران کلیه و نفرولوژى بزرگســاالن گفت: 
تب و لرز، سوزش، بوى بد، تکرر و تغییر رنگ ادرار، سوزش و 

درد در کلیه ها از عالئم عفونت ناشى از سنگ کلیه است.
حسن ارگانى فوق تخصص بیماران کلیه و نفرولوژى با 
اشاره به روش هاى معمول در جلوگیرى از ایجاد سنگ 
کلیه گفت: با مصرف آب و مایعــات زیاد و مصرف کم 
نمک و پروتئین هاى حیوانى مى توان از ایجاد سنگ کلیه 

جلوگیرى کرد.
وى افزود: به کسانى که مستعد سنگ کلیه هستند توصیه 
مى شود: روزانه حداقل 10 لیوان آب مصرف کنند و اشخاصى 

که مستعد نیستند فقط در حد رفع تشنگى آب بنوشند.
فوق تخصص بیماران کلیه و نفرولوژى بزرگســاالن تاکید کرد: مصرف آب زیاد در کســانیکه 

کراتینین خوب دارند و اختالل کارکرد کلیه ندارند مشکلى ایجاد نخواهد کرد.
وى با اشاره به اینکه معموال بیمارى کلیه خاموش اســت گفت: معموال کلیه ها به صورت پیش 
رونده درد و ســوزش ندارند و معموال وقتى بیمارى در افراد پیشرفت مى کند به پزشک مراجعه 
مى کنند. پزشــکان از عالئم  جانبى آن مثل فشــار خون باال، ورم و مرض قند به وجود بیمارى 

مشکوك و معاینات و آزمایشات الزم را به عمل مى آورند.
ارگانى در ادامه این گفتگو اظهار داشت: فیبروز بافت کلیه توسط پاتولوژى تشخیص داده مى شود 

و قابل تشخیص با معاینات معمولى نیست.
فوق تخصص بیماران کلیه و نفرولوژى بزرگســاالن تاکید کرد: بهترین کار پیشگیرى از سنگ 
کلیه است. باید مراقب باشیم جلوى بزرگ تر شدن سنگ کلیه و ایجاد سنگ هاى جدید گرفته 
شود. رژیم غذایى سالم و مصرف داروهاى توصیه پزشــک از بزرگ شدن سنگ کلیه و یا ایجاد 
سنگ هاى جدید جلوگیرى مى کند. اســترس هم در این بین مخرب است اما هنوز نقش آن در 

بزرگ شدن سنگ کلیه مشخص نیست.

محققان آمریکایى معتقدند که برخى عالئــم اولیه کووید 19 
مى توانند فقط یک روز دوام داشته باشند.

عالئم خفیف گوارشى مانند از دست دادن اشتها، حالت تهوع، 
استفراغ و اسهال پیش ساز هاى بیمارى هستند.

این ها مهمترین عالئم کووید 19 نیستند و مى توانند فقط یک 
روز دوام داشته باشند. پزشکان اصرار دارند که اسهال و حالت 
تهوع بیشتر قبل از بروز عالئم تنفسى رخ مى دهد و به نظر آن ها 
حالت تهوع مى تواند از تعدادى بیمارى دیگر براى مثال، آنفلوانزا، 
میگرن، اختالالت دستگاه گوارش یا افسردگى صحبت کند. در 
مورد ویروس کرونا، پس از حالت تهوع، ســرفه، تب، از دست 

دادن چشایى و بو ظاهر مى شود.
پیش از این محققان کالج کینگ لندن هفت عالمت ویروس کرونا 
را شناسایى کرده بودند که نیاز به واکنش سریع دارد؛ آن ها به 
دنبال سردرد، ضعف، کاهش اشتها، درد هاى عضالنى، اسهال، 

گیجى و بثورات پوستى بودند.
عالوه بر این، افرادى که تحت ویــروس کروناى طوالنى قرار 
گرفته اند، اختالالت حس بویایى و چشایى را به یکى از عالئم 
درك بو هاى ناموجود نسبت مى دهند بنابراین، بسیارى از بیماران 
در مورد بوى نفرت انگیز ماهى، گوگرد یا بوى نامطبوع شیرین 
صحبت کردند. این عارضه جانبى به این دلیل است که سارس-

کووید-2 یک ویروس نوروتروپیک است.

عالیم سنگ کلیه عفونى چیست؟
فوق تخصص بیمارا
تبو لرز، سوزش، بو
ع درد در کلیه ها از
حسن ارگانى فو
اشاره به روش ه
کلیه گفت: با مص
نمک و پروتئین ه

جلوگیرى کرد.
وى افزود: به کسان
مى شود: روزانه حداق

برخى عالیم کرونا عالیم سنگ
فقط یک روز دوام دارند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداى تعالى حضــرت محمد (صلــى ا...علیه و آله) را نشــانه قیامت 
قرار داده و مژده دهنده بهشت و ترســاننده از عقوبت. سیر ناشده از 
دنیا رخت بر بست و سالم از هر خطا و گناهى به عالم آخرت درآمد. 
سنگى بر روى سنگى ننهاد تا به راه خود رفت و دعوت پروردگارش 
را اجابــت کــرد. چقــدر خــدا را بــر ما منت اســت کــه نعمــت وجود 
محمد (صلى ا...علیه و آله) را به ما عطا نمود. پیشروى که از پى او 

مى رویم و پیشوایى که پاى بر جاى پاى او مى نهیم.
موال على (ع)
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