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سن طالیى براى عمل جراحى بینىمحدوده خط ترامواى اصفهانیکى از خواهران منصوریان بازیگر شدواکسن کرونا در بازار سیاه نیست رسول کربکندى: از مصاحبه خودم تعجب کردم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص 
باورنکردنى 

آلبالوى خشک

420 متهم آلوده کردن هواى شهر اصفهان
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مردم حرف نمى خواهند 
عمل مى خواهند

خطرناك ترین جهش کرونا 
در آفریقا رخ داده است

مقاومت 20 درصد 
پزشکان اصفهانى 
براى نصب «ُپز»
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افزایش 10 
درصدى بیماران 
قلبى اصفهان طى 

10 روز

خواص آلبالو خشک شامل پیشگیرى از سرطان، کاهش 
قندخون ناشتا و کنترل فشار خون مى شود. 

آلبالو خشــک نیز مانند آلبالو تازه سرشار از ویتامین 
C است. این ویتامین تأثیر زیادى در تقویت سیستم 

ایمنى بدن و در نتیجه جلوگیرى از سرماخوردگى...

مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان گفت: بیماران قلبى و عروقى در اصفهان 
به دلیل افزایش حجــم آلودگى هوا طى 10 روز 
10 درصد افزایش داشــته است. غفور راستین با 
اشاره به آخرین وضعیت مراجعه بیماران به مراکز 
اورژانس استان اصفهان به دنبال ادامه دار بودن 
آلودگى هوا اظهار کرد: از حــدود دو هفته پیش 
تاکنون پنج دستگاه آمبوالنس در میادین اصلى 
شهر براى امدادرسانى فورى در این زمینه مستقر 

شده است...

4

کروناى انگلیسى در اصفهان دیده نشده استکروناى انگلیسى در اصفهان دیده نشده است
تیمى در فرودگاه اصفهان وضعیت مسافران اروپا  را بررسى مى کندتیمى در فرودگاه اصفهان وضعیت مسافران اروپا  را بررسى مى کند

3

هشدار به واحدهاى صنعتى و تولیدى  در شعاع 50 کیلومترى کالنشهر اصفهان

تفاوت «خانه سبز»
 با «پدرساالر» از نگاه

 اکرم محمدى

فرشید طالبى: 

نویدکیا تکیه گاه محکمى
 به نام ساکت دارد

بازیکن ســابق تیم فوتبال ســپاهان گفت: روند رو به رشد 
سپاهان بسیار محسوس بوده و این امید وجود دارد که این روند در پایان لیگ 
زمینه ساز یک نتیجه خوب براى سپاهان باشد. فرشید طالبى در گفتگویى با 

اشاره به عملکرد تیم فوتبال سپاهان ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اضافه شدن 2 رام 
قطار به خط یک 
مترو اصفهان

ماجراى کشف دندان باستانى در ایران
2

محمدرضا ساکت:محمدرضا ساکت:

  بازیکنان با متدولوژى بازیکنان با متدولوژى 
محرم کار مى کنند

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

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهانشرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت اول

این تعاونى در نظر دارد تعداد چهار واحد از واحدهاى تازه احداث خود در خیابان کاوه، 
خیابان اتحاد، کوچه سامان، جنب شهردارى منطقه 7 و یک واحد خدماتى در شاهین شهر 
خیابان رازى فرعى 7 شرقى پالك 81 را از طریق مزایده بر پایه قیمت کارشناسى به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 99/10/27 با مراجعه به 
دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 
2 و یا با شماره تلفن هاى 03145242630- 09139148161 جهت بازدید و اقدامات بعدى 
هماهنگى الزم را به عمل آورند و قیمت کارشناسى خود را بطور مکتوب همراه با واریز

 1 ٪ از قیمت پیشنهادى به حساب 1407/317/279160/1 به نام تعاونى مسکن پاالیشگاه، 
به دفتر تعاونى تحویل دهند.

آگهى مزایده 
«فروش واحدهاى اضافى»

وحید رضا مشکوه روحانى -مدیرعامل  تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهانوحید رضا مشکوه روحانى -مدیرعامل  تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل 

تامین اعتبار
برآورد
 (ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

99-4-210
اجراى شبکه جمع آورى فاضالب روستاى زفره فالورجان - 

44,662,598,4921,430,000,000جارىقسمت دوم (با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  99/11/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/11/05

دریافت اسناد: سِایت اِینترنِتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031
نام روزنامه: نصف جهان(داخلی 395 )

تاریخ انتشار: 1399/10/20
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بازیکن
سپاهان بسیار محسوس
خ زمینه ساز یک نتیجه
اشاره به عملکرد تیم
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رئیس مجلس شــوراى اسالمى در نشســت با علما و 
نخبگان اســتان چهارمحال و بختیارى گفت: همه ما 
باید به این باور برســیم که مردم دیگر حرف کســى را 
ولو اینکه خوب باشد، قبول نمى کنند چرا که آنها عمل 
مى خواهند. ما مســئوالن هر کارى که انجام مى دهیم 
در صورت موفقیت آمیز بودن به نــام خود مى زنیم و در 
صورت وجود اشــکال، خواه ناخواه به پــاى دین ختم 

مى شود.
محمدباقر قالیباف افزود: ربع قرن است که با همه وجود 
درك کردم اگر کسى مى گوید ارزشى و انقالبى هستم 
باید قادر باشد کارآمدى دین در جامعه را به اثبات برساند، 

دین امروز در مســند قدرت قرار گرفته و مسئوالن باید 
هر آنچه در وجودشان اســت براى اثبات کارآمدى دین 
در جامعه انجام دهند و امروز دشــمنان از ضعف در این 

موضوع علیه کشور استفاده مى کنند.
قالیباف، دیوانساالرى را مهمترین عامل عدم موفقیت 
کشــور در برخى از مــوارد دانســت و تصریــح کرد: 
دیوانســاالرى امروز باعث ناکارآمدى شده، البته سوء 
مدیریت هم در این موضوع تأثیرگذار اســت و یقینًا اگر 
ســوء مدیریت نبود دیوانســاالرى در هم مى شکست. 
شهیدان فخرى زاده و حاج قاسم سلیمانى اولین کارشان 

شکستن همین دیوانساالرى بود./4226

حجت االسالم والمســلمین حســن روحانى روز پنج 
شــنبه در آیین بهره بردارى از ســه طرح کالن ملى و 
کارخانه هاى نوآورى که به طور ویدیوکنفرانسى برگزار 
شــد، با گرامیداشــت یاد و خاطره جانباختگان سانحه 
هواپیماى اوکراینى در 18 دى ماه سال گذشته و آرزوى 
صبر براى بازماندگان این ســانحه گفت: براى عزیزانى 
که در آن جهان هســتند دعا مى کنیم؛ این یک حادثه 
بســیار تلخ، دردناك باور نکردنى بود که از اشــتباه یک 
فرد نشأت گرفت و آن اشتباه هم از بى تدبیرى یک جمع 

نشأت گرفت.
رئیس جمهور افزود: اگرچه همه اینها روى سهو و خطا بود 

اما حادثه خونبار و خطرناکى را به وجود آورد که عده اى از 
نخبگان ما در این هواپیما از دســت رفتند و جان به جان 
آفرین تســلیم کردند. رئیس دولت تدبیــر و امید گفت: 
ان شاءا... دادگاه ما در یک بررسى دقیق و در یک دادگاه 
پرشــکوه این پرونده را بررســى مى کند؛ چه بسا نتیجه 
نهایى این دادگاه مى تواند آرامش بخش واقعى خانواده ها 
و جبران کننده لطمه اى باشــد که جایگاه هوانوردى در 
جمهورى اســالمى ایران ایجاد کرد. رئیس جمهورى با 
اشاره به ســالروز رحلت آیت ا... هاشمى رفسنجانى هم 
گفت: وقتى افــراد فراجناحى و زندگى آنهــا با اعتدال و 

اخالق توأم مى شود زیبایى خاصى پیدا مى کنند./4218

مردم حرف نمى خواهند 
عمل مى خواهند

علت حادثه هواپیماى اوکراینى 
بى تدبیرى جمعى بود

واکسن کرونا 
در بازار سیاه نیست

  ایسنا| به دنبال طرح شــایعاتى مبنى 
بر فروش هزار یورویى واکســن کرونا در بازار 
ناصرخسرو، سخنگوى وزارت بهداشت گفت: 
مراحل حمل و نقل و نگهدارى واکســن کرونا 
ویژه بوده و محل توزیع آن قطعًا در بازار سیاه 
نیســت؛ تزریق این نوع داروهــاى تقلبى که 
محتواى آن مشخص نیست، عوارض جبران 
ناپذیرى خواهد داشــت. ســیما سادات الرى 
گفت: باید توجه کرد که هنوز هیچ واکسن تأیید 
شده و ایمن براى بیمارى کووید 19 وارد کشور 

نشده است./4215

اثرانگشت 
به جاى کارت ملى

  روزنامه ایران| سخنگوى ســازمان 
ثبت احوال کشــور درباره ثبت سند کسانى که 
کارت ملى ندارند در دفاتر اسناد رسمى گفت: 
با ســازمان ثبت اســناد تفاهمنامه اى داشتیم 
که از این به بعد کارت هوشمند ملى به صورت 
فیزیکى درخواست نشود و با اسکن اثر انگشت و 
ارتباط با سامانه احراز هویت، کار نقل و انتقاالت 
به راحتى صورت گیرد. در هر اداره یا نهادى هم 
که نیاز به فیزیک کارت باشد، اگر افراد ثبت نام 
را انجام داده باشند، به هیچ مشکلى بر نخواهند 

خورد./4216

ماجراى 
جهش یافته ها

  ایسنا| معاون بهداشت وزارت بهداشت 
درباره احتمال شناســایى دومیــن نفرى که 
به ویروس کروناى جهش یافته مبتال شــده 
است گفت: بعد از شناســایى اولین مورد ابتال 
به کرونا جهــش یافته در کشــور، اطرافیان و 
همسر این فرد هم تست شدند. همسر این فرد 
عالیمى داشت که مورد بررسى قرار گرفت و 
تست او هم کرونا مثبت شد اما اینکه آیا همسر 
این فرد هم مبتال به کروناى جهش یافته اى 
اســت که در انگلیس شــاهدیم یا خیر، هنوز 
مشخص نیســت.  دکتر علیرضا رئیسى گفت: 
آن فردى هم که گفته شــده بود در سنندج به 
کروناى جهش یافته مبتال شــده، کرونا مثبت 
بوده اما کرونایش از نوع جهــش یافته نبوده

 است.

کمبود مواد شوینده 
در راه است؟

برخى از تولیدکنندگان از    تجارت نیوز |
افزایش احتمالى قیمت مواد شوینده در شب عید 
خبر دادند. این در حالى است که رئیس انجمن 
صنایع شــوینده این احتمال را رد کرد. چندى 
پیش سامان عبدا... پور، تولیدکننده مواد شوینده 
گفته بود: علت گرانى روزانه مواد شوینده نوسان 
قیمت دالر، افزایش قیمت مواد اولیه و پت هاى 
پالستیکى اســت و همین مسئله ممکن است 
قیمت شــوینده ها را در شب عید گران کند. اما 
به گفته رئیس انجمن صنایع شــوینده، مواد 
شوینده شب عید گران نمى شــود، مگر اینکه 
قیمت مواد اولیه این صنایع تغییر فاحشى داشته

 باشد. 

مشکل آزادسازى یکباره 
  فارس| بهــروز محبى نجــم آبادى، 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره 
حذف ارز 4200 تومانى دارو گفت: براى حذف 
ارز 4200 تومانــى دارو باید ســازوکار دقیقى 
تعریف شــود. چراکه دارو قبًال با ارز یارانه اى 
وارد کشور مى شده و اگر به یکباره ارز آن آزاد 
شــود، یک رانت جدیدى به وجــود مى آورد و 
یک عده اى سریع نسبت به احتکار دارو اقدام 

مى کنند./4217

تخریب ویالى آقاى مدیر
  فارس| ویالى غیرمجاز یکى از مدیران کل نهاد 
ریاست جمهورى در یکى از خوش   آب و هوا ترین مناطق 
شرق تهران در شــهر ارجمند فیروزکوه توسط دستگاه 
قضایى تخریب شد. حکم تخریب این ویالى غیرمجاز 
با حضور نمایندگان دادســتان و جهاد کشــاورزى اجرا 
شد. پیگیرى ها نشان مى دهد این فرد فشار زیادى براى 
جلوگیرى از تخریب ویالى خود با استفاده از ارتباطات 

متعدد به مسئوالن شهرستان وارد کرده است./4219

درخواست از کره
  فارس| یک منبع دیپلماتیک در کره جنوبى 
مى گوید تهران از سئول خواسته تا از مجموع 7 میلیارد 
دالر پول هاى بلوکه شــده در بانک هاى کره جنوبى، 
یک میلیارد دالر تجهیزات پزشــکى و درمانى از این 
کشور خریدارى کند و همچنین عالوه بر یک میلیارد 
دالر تجهیزات پزشــکى مذکور، درخواست استفاده از 
ده میلیون دالر یا بیشــتر از پول هاى بلوکه شده براى 
خرید واکسن «کووید-19» از طریق برنامه تسهیالتى 
«کوواکس» را دارد. این منبع گفت: تحت قوانین آمریکا، 
اگر پول ایران از طریق یک بانک آمریکایى منتقل شود، 

بلوکه خواهد شد. /4220

بى آبى در کنار دریا!
  تسنیم| اســحاق جهانگیرى در ســفر به 
سیستان و بلوچســتان در جمع خبرنگاران در چابهار 
با اشــاره به معضل بى پایان آب در ســواحل مکران و 
شهرهاى ساحلى آن خاطرنشان کرد: در کنار آب دریا 
بودن و بدون آب واقعاً سخت است و این مشکالت باید 
هرچه سریع تر توسط متولیان آب و وزارت نیرو حل شود 

تا مردم در سختى و رنج نباشند./4221

مسئول تخریب هاشمى!
   خبر آنالین | محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام(ره) و رهبرى به مناســبت چهارمین 
سالگرد درگذشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى گفت: در 
زمان آقاى احمدى نژاد یکى از مسئولیت هاى اساسى 
خود آقاى احمدى نژاد تخریب آقاى هاشمى بود ولى در 
نهایت آقاى هاشمى در آخرین انتخاباتى که شرکت کرد 
و بعد از آن مرحوم شد در تهران رأى اول را آوردآن هم در 
شرایطى که عده اى از اصولگرایان از کاندیداتورى ایشان 

حمایت نکردند و فقط عده اى حمایت کردند./4222

عارف، زیر 5 درصد
صادق زیباکالم، اســتاد علوم     انصاف نیوز |
سیاسى دانشگاه تهران درباره  حضور محمدرضا عارف در 
انتخابات ریاست جمهورى 1400مى گوید: در انتخابات 
اسفندماه سرلیست تهران اندازه 10 درصد رأى عارف در 
سال 92 را به دست نیاورد و اگر عارف -به هر شکلى چه 
انفرادى چه از طرف اصالح طلبان- در انتخابات 1400 

شرکت کند 5 درصد هم رأى نخواهد آورد./4223

آستین باال بزنید!
  برترین ها| معــاون کل وزارت بهداشــت، با 
حضور در یک برنامه تلویزیونى از کســانى که مخالف 
زدن واکسن هستند انتقاد کرد. ایرج حریرچى در برنامه 
«سالم صبح بخیر» شبکه 3 ســیما گفت: کسانى که 
مدعى مخالفت با واکسن هستند، آیا تا به حال واکسن 
نزده اند؟ این قبیل افراد آستین خود را باال بزنند ببینیم در 

دوران کودکى واکسن نزده اند./4224

بدترین شکست 
  عصر ایران| نتایج انتخابات مجلس ســنا در 
آمریکا با پیروزى دو نامزد مورد حمایت حزب دموکرات 
به پایان رسید و حاال «ترامپ» و حزب جمهوریخواه 
سنگین ترین شکســت تاریخى خود را از سال 1932 
به بعد تجربه مى کنند. این حزب توانســت دو کرسى 
مجلس ســنا از ایالــت جورجیــا را از آن خودکند و با 
کسب 50 کرسى سنا، اکثریت این مجلس را به دست 

گیرد./4225

خبرخوان

   دکتر حامد وحدتى نسب / مدیر گروه
باستان شناسى دانشگاه تربیت مدرس تهران |

  حسین على پناهى / روزیاتو |
روسیه قصد دارد از یک موشک هسته اى «توقف ناپذیر» 
با سرعت 15 هزار مایل بر ساعت رونمایى کند که مى تواند 
از تمام سیستم هاى دفاعى عبور کرده و ایالت تگزاس در 

آمریکا را به طور کامل نابود کند. 
راکــت RS-28 Sarmat بــا 208 تن وزن قرار اســت 
جایگزین موشک هســته اى ترســناك دیگرى به نام 
R-36 شود که توسط ناتو نام شیطان براى آن انتخاب شده 

است.  این موشک قاره پیما 35 متر طول و 3 متر قطر دارد. 
کرملین مدعى شده که موشک هسته اى ترسناك و جدید 
این کشور 6/200 مایل برد داشته و مى تواند 16 کالهک 

را حمل کرده و از هر سیستم دفاع موشکى مدرن موجودى 
عبور کند.

بر اســاس ادعاى روزنامه متعلق به وزارت دفاع روسیه، با 
این مقدار کالهک و قدرت انفجارى، موشــک هسته اى
 RS-28 Sarmat مــى تواند منطقه اى بــه اندازه ایالت 
تگزاس را به طور کامل نابود سازد. معرفى این سالح ویرانگر 
چندین بار به تعویق افتاده و تست هاى نهایى آن چندین بار 
به آینده موکول شده بود. اما «الکسى کریووروچکو»، معاون 
وزیر دفاع روسیه مدعى شــده که این موشک دوربرد به 
زودى معرفى خواهد شد. وى در این باره گفته است: «باید 
بگویم که تست هاى پرتاب موشک Sarmat با نتایج مثبت 

تکمیل شده است. در آینده اى نزدیک تست هاى پروازى 
این مجموعه راکت را آغاز خواهیم کرد.»

کریووروچکو در ادامــه در مورد قابلیت هاى ترســناك 
این موشــک قدرتمند گفت: «با توجه به قابلیت هایش، 
هیچ سیستم دفاع موشــکى، حتى پیشرفته ترین آنها نیز 
نمى تواند مانع این موشک شــود.» موشک RS-28 که 
قرار است در سیبرى مستقر شود یکى از سالح هاى جدید 
متعددى بود که «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه 
در سال 2018 رونمایى کرد. از دیگر سالح هاى پیشرفته اى 
که توسط پوتین معرفى شدند مى تواند به موشک گالیدر 
هایپرسونیگ آوانگارد اشاره کرد که به گفته رئیس جمهور 

روسیه «شبیه یک شهاب سنگ و شبیه یک توپ آتشین» 
حرکت مى کند.

موشک هسته اى جدید Sarmat  که در کشورهاى غربى 
با نام «شیطان2» شناخته مى شود را قدرتمندترین موشک 
بالســتیک بین قاره اى داراى کالهک هسته اى روسیه 
مى دانند. این موشــک 400 برابر قوى تر از هر یک از دو 
بمبى است که ایاالت متحده در طول جنگ جهانى دوم 
بر روى شــهرهاى ژاپن رها کرد. این میزان قدرت بدین 
معناست که موشک جدید روسى مى تواند منطقه اى به 
مســاحت انگلیس یا ایالت تگزاس را به تلى از خاکســتر 

تبدیل کند.

ویژگى هاى موشک جدید و ترسناك روسیه در آستانه رونمایى

«شیطان 2» تگزاس را به خاك تبدیل مى کند

غار قلعه کرد آوج در اســتان قزوین یکى از قدیمى ترین 
محوطه هاى سکونت انســان در ایران است که به لحاظ 
غناى مواد باستان شناســى و بقاى انســانى کشف شده 
یک محوطه کامًال منحصربه فرد اســت. دندان کودك 
نئاندرتال که چند روز پیش در قزوین رونمایى شد در غار 
قلعه کرد کشف شــده بود.  این غار از قدیمى ترین مناطق 
سکونت انسان در ایران است که به لحاظ غناى یافته هاى 
باستان  شناسى و بقایاى انســانى یافت شده یک محوطه 

بى نظیر و کامًال یگانه است.
 پروژه مطالعاتى «بررسى شواهد حضور انسان در لبه شمالى 
فالت مرکزى» یک پروژه بین المللى ایرانى– فرانسوى 
است که از حدود 10 سال قبل با بررسى بقایاى انسانى در 
مناطقى از سمنان و دامغان آغاز شد که در ادامه با توجه به 
موقعیت قرارگیرى غار قلعه کرد در لبه غربى فالت مرکزى 
که بسیار حائز اهمیت بوده، بازدیدهاى اولیه از غار انجام شد 
و در نهایت با مشاهده مواد فرهنگى شامل دست افزار سنگى 
و اســتخوان هاى جانورى تا اعماق گودال و حفظ شدگى 

مناسب این مواد، غار قلعه کرد براى ادامه مطالعات انتخاب 
و فصل اول کاوش هاى باســتان شناسى این محوطه در 

شهریور 1397 آغاز شد. 
نمونه هاى جانورى یافت شده در غار قلعه کرد شگفت انگیز 
است و کشف بقایاى انواع زیادى از اسب سانان که در حال 
حاضر منقرض شده اند، کرگدن دو شاخ، خرس غارنشین 
و انواع گوزن و بز کوهى نشــان دهنده  رژیم غذایى بسیار 

متنوع ساکنان این محوطه است.
از منظر بقایاى انسانى، معدود محوطه هایى در ایران وجود 
دارند که در آن نمونه هایى با قدمت فراتر از 45 هزار سال 
مشاهده شــده و قلعه کرد یکى از آنهاست. در حال حاضر 
نتایج سن سنجى نشــان مى دهد که ســن غار قلعه کرد 
مى تواند بسیار فراتر از 45 هزار ســال و حتى تا 100 هزار 

سال پیش باشد.

در فصل دوم کاوش هاى باستان شناسى این محوطه در 
شهریور ماه 1398 دندان بسیار کوچکى کشف شد که در 
بدو امر با توجه به شــواهد موجود قطعًا دندان یک انسان 
بود ولى با توجه به قدمــت الیه هایى که این دندان در آن 
کشف شد و وجود دست افزارهاى سنگى مربوط به انسان 
نئاندرتال در مجاورت آن نمى توانســت مربوط به انسان 
هوشمند باشد. براى تشخیص تفاوت هاى بسیار جزئى که 
بین دندان این دو گونه انسانى وجود دارد مطالعات تکمیلى 
با استفاده از اسکنرهاى فوق العاده پیشرفته آغاز شد و در 
نهایت نتایج به دســت آمده در خصوص شکل و سن این 
دندان، تأییدکننده این موضــوع بود که این دندان، دندان 

یک کودك نئاندرتال است.     
با شــیوع بیمارى کرونا در کشــور با توجه به اینکه پروژه 
باستان شناسى غار قلعه کرد یک پروژه مشترك بین المللى 
اســت و همکاران خارجى امکان ســفر به ایران را ندارند 
در حال حاضر متوقف شــده و با بهبود شرایط فصل سوم 
کاوش ها در ســال 1400 ادامه خواهد یافت. پیش بینى 
مى شود با توجه به مشاهده بقایاى انسانى در داالن هاى 
داخلى غار که دسترسى به آن تقریباً غیرممکن است پروژه 

کاوش در غار قلعه کرد بین 10 تا 15 سال به طول انجامد.

ماجراى کشف دندان باستانى در ایران 

خبر ســرقت معروف ترین دوچرخه ایران تکذیب شــد. 
شهردار زنجان گفت: مدیریت شهرى به منظور جلوگیرى 
از تخریب «دوچرخه حاج حســن» تصمیم گرفت تا این 
اثر ماندگار را در اداره زیباســازى امانت بگذارد و به منظور 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و جلوگیرى از آسیب رساندن 
به المان امانتدارى زنجانى ها آن را در محفظه شیشــه اى 

قرار دهد.
حدود 50 سال پیش وقتى مأموران شهردارى زنجان براى 
ساماندهى محله مسگرها مى آیند، یکى از این مأموران، 
دوچرخه حاج حســن نعلچگر که مغازه مسگرى داشت را 
به گوشه اى پرت کرده و دوچرخه حاج حسن که  فرسوده 
بوده، مى شکند و مأمور شــهردارى براى جبران خطایش 
یک دوچرخه نو را عصر همان روز  براى حاج حسن مى آورد 
و بدون حرفى دوچرخه را آنجا مى گذارد و مى رود اما حاج 
حسن مى گوید به نظر من این دوچرخه امانت است و باید 
امانتدارى کنم و هر روز صبــح هنگام باز کردن مغازه اش 
دوچرخه را جلوى مغازه مى گذاشت تا بلکه آن مأمور بیاید 
و دو چرخه را ببرد و عصر موقع بستن مغازه دوچرخه را به 

داخل مى برد.
اما آن مأمور شــهردارى هرگز نیامد و دوچرخه اى که بعد 
از گذشت 45 ســال حتى یک بار هم کسى سوار آن نشد، 
بعد از درگذشت حاج حسن در آذرماه 97 در پیاده راه سبزه 

میدان زنجان به نمایش گذاشته شد تا «المان حاج حسن و 
دوچرخه» به یک جاذبه گردشگرى تبدیل شود.

این دوچرخه اما این روزها سرجاى خودش نیست. حبیب ا... 
یگانه شهردار زنجان اظهار کرد: این دوچرخه براى بازسازى 
و احیاى مجدد برداشته شده اســت و در زمان کوتاهى با 

تدابیر مناسب در محل نصب مى شود.
وى افزود: شهروندان زنجانى و برخى از مسافران با عالقه 
مندى براى ثبت لحظه هاى به یادماندنى و گرفتن عکس 
یادگارى در کنار المان مرد امانتدار زنجانى تجمع مى کردند 
که این امر ســبب بى توجهى به رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى مى شد. با این اقدام عالوه بر جلوگیرى از تخریب 
دوچرخــه ازدحامى نیز بابت گرفتن عکــس یادگارى به 

وجود نمى آید.

رها کردن ته سیگار در طبیعت عادت مخرب تعداد زیادى 
از افراد است و کارشناسان این موضوع را تأیید کردند که 
ته مانده هاى سیگار خسارت هاى شــدیدى را به محیط 
زیست وارد مى کند، همچنین ته مانده هاى سیگار شکل 
فراگیرترى از  آلودگى پالســتیکى روى زمین هستند و 
هرساله چندین میلیارد ته مانده سیگار دور انداخته مى شود.

جالب است بدانید فیلتر هاى سیگار معموًال از فیبر سلولز 
استات نوعى زیست پالستیک تولید مى شوند که تجزیه 
آنها چندین دهه طول مى کشد، وجود ته مانده هاى سیگار 
در خاك، روند رشــد جوانه و طول ســاقه گیاه شبدر را به 
ترتیب 27 و 28 درصد کاهش مى دهد. همچنین به گفته 
محققان ته مانده هاى سیگار وزن ریشه گیاه را حدود 57 

درصد کاهش مى دهند.
ســاالنه 4/5 میلیارد ته ســیگار در طبیعت رها شده و به 
آن آســیب مى زند، گاهى اثر مواد موجود در ته سیگار ها 
ماندگارى 600 تا 700 ساله در طبیعت به جاى مى گذارند و 
این از غم انگیز ترین آثارى است که هر انسانى مى تواند از 

خود به جاى بگذارد.
همچنین هر ته ســیگار رها شــده در طبیعت به راحتى 
مى تواند وارد آب شود و اگر ته ســیگار هایى که در جوى 
آب رها مى شــوند به مخازن آب شهرى راه پیدا کنند، 12 
ماه طول مى کشد تا هر ته سیگار در آب تازه شکسته شود 
و در این بین ممکن است این ماده مخرب غذاى بعضى از 

آبزیان شود.

فعال سیاســى اصولگرا در واکنش بــه اظهارنظرهاى 
رســانه اى در خصوص فعالیت هــاى انتخاباتى على 
الریجانى گفت: با اینکه هیچ اطالعى از رفتار انتخاباتى 
دکتر الریجانى نــدارم اما تحلیلم این اســت که او در 

انتخابات شرکت نمى کند.
 محمد مهاجرى گفت: آنچه در رســانه ها مشــاهده 

مى شود نشان از این دارد که تندروهاى اصالح طلب و 
اصولگرا در عصبانیت از ورود احتمالى آقاى الریجانى 
اشــتراك کامل دارند. به گمانم تندروهاى هر دو جناح 
از هم اکنون دســت خود را رو کرده و وحشــت شان 
را از ورود چهــره هاى ِخــَردورز به انتخابات نشــان 

مى دهند./4227

«دوچرخه حاج حسن» به سرقت نرفته است

یک هشدار کامالً جدى!

مهاجرى: الریجانى کاندیدا نمى شود
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محدوده خط ترامواى اصفهان
مدیـر پـروژه ترامواى شـهر اصفهـان با بیـان اینکه 
هزینه هـاى نگهـدارى و بهره بـردارى تراموا بسـیار 
کم است گفت: سـال 88 در اصفهان مجوز و مصوبه 
شوراى عالى ترافیک براى ایجاد خط تراموا در بزرگراه 
امام خمینى (ره) دریافت شد که با گذشت زمان و تغییر 
الگوى سفرهاى شهرى بار دیگر مصوبات فعال شده تا 
بتوانیم بر اساس مطالعات ارتقاى حمل و نقل همگانى 
در شهر اصفهان، سیستم هاى ریلى سبک را اجرایى 
کنیم. قدرت ا... افتخارى  ادامه داد: محدوده خط تراموا 
از پایانه قـدس، میدان جمهـورى، خیابان کاشـانى، 
خیابان حکیم نظامى، خیابان دانشگاه و میدان آزادى 
است که ترکیبى از سیستم حمل و نقل ریلى سبک و 
سامانه تندرو اسـت که امیدواریم با انجام مطالعات و 
استفاده از توان افراد با تجربه و اساتید دانشگاه این کار 

را با دقت بیشترى پیش ببریم./4212

وارونگى دما، پدیده غالب هوا
حجت ا... على عسگریان، کارشناس اداره پیش بینى 
هواشناسـى گفـت: وارونگـى دمـا و آلودگى هـوا در 
مناطق مرکزى اسـتان به ویژه کالنشهر اصفهان تا 
اواسط هفته جارى نیز ادامه خواهد داشت اما در عین 
حال با توجه به ناپایدارى هـاى ضعیف احتمال تغییر 
شاخص هاى کیفى هوا وجود دارد، با وجود این پدیده 
اینورژن در روزهاى پیش رو در مناطق مرکزى استان 

اصفهان غالب است.

گریز 4 نفر 
از دست قاتل خاموش

چهار نفر بر اثر نشـت گاز مونوکسـید کربن در شـهر 
گلدشت نجف آباد مسموم شدند. سخنگوى مدیریت 
حوادث و فوریت هاى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن ساعت 22 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 
به مرکز فرماندهى اورژانس گزارش شد گفت: در این 
حادثه چهار نفر به علت نشـت گاز مونوکسـید کربن 
از آبگرمکن دیـوارى حمام مسـموم شـده بودند که  
بالفاصله مصدومان به بیمارستان منتظرى نجف آباد 
منتقل شدند. عباس عابدى با بیان اینکه در این حادثه 
مورد فوتى نداشت افزود: در این حادثه سه زن و یک 

نوزاد سه روزه دچار مسمومیت شده بودند.

واگذاري 212 انشعاب فاضالب 
به گـزارش روابط عمومی آبفـا منطقـه 2، در9 ماهه 
نخسـت سـال بیش از هزار آحـاد انشـعاب فاضالب 
پس از بازدید هـاي بعمل آمده به مشـترکین منطقه 
واگذار شده است. این اقدام در راسـتاي ار تقاء سطح 
بهداشتی ، اجتماعی منطقه صورت گرفت. همچنین 
در این مدت تعداد 1247 عدد کنتور خراب و فرسوده 

تعویض گردیده است./4211

راه اندازى نیروگاه خورشیدى 
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بن رود و جرقویه 
علیـا از راه انـدازى نیـروگاه خورشـیدى در امامزاده 
میرزین العابدین ورزنه خبـر داد. امرا.. اصغرى گفت: 
نیـروگاه خورشـیدى در امامـزاده میرزیـن العابدین 
ورزنـه بـا اعتبـار 100 میلیـون تومـان راه انـدازى 

شد .

پیوستن به نسل چهارم 
تلفن همراه

با ارتقاى تجهیزات مخابراتى، روستاى بالن از توابع 
شهرسـتان نائین به نسـل چهارم تلفن همراه مجهز 
شد. گفتنى است روستاى بالن بعنوان مرکز دهستان 
کوهسـتان بخش مرکزى در فاصلـه 35 کیلومترى 
از مرکز شهرسـتان نایین  قـرار گرفته و حـدود 700 
مشترك این روسـتا و روسـتاهاى همجوار آن تحت 
پوشـش سیسـتم WLL قرار دارند. الزم به ذکر است 
ارتقـاء تجهیـزات مخابراتى سـیار، نقـش مهمى در 
افزایش کیفیت و کمیت استفاده از شبکه تلفن همراه 

خواهد داشت.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از شناسایى 
420 واحد صنعتى و تولیدى با بار آالیندگى هوا در شعاع 50 
کیلومترى کالنشهر اصفهان خبر داد و گفت: هشدارهاى 
الزم به این واحدها براى جلوگیرى از آلودگى هوا داده شده 
است. منصور شیشه فروش افزود: این واحدهاى صنعتى 
در بخش هاى مختلف مانند مواد ســوختى، شــیمیایى، 
ریخته گرى، کوره هــاى آجر و گچ و معادن هســتند و 
تیم هاى گشت و نظارت بطور مســتمر به بازرسى از آنها 

مى پردازند.
وى با بیان اینکه در چند روز گذشــته به 45 واحد صنعتى 
متخلف درباره آلودگى هوا اخطار یا حکم پلمب داده شد، 

اظهار داشــت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان به 
واحدهاى صنعتى و معدنى آالینده هواى مستقر در شعاع 50 
کیلومترى کالنشهر اصفهان براى توقف آلودگى اخطار داد.
شیشــه فروش تاکید کرد: این واحدهــا در صورت ادامه 
فعالیت و تشدید آلودگى هوا با حکم مراجع قضایى پلمب 
مى شود. بر اساس مصوبه ســال 94 شوراى برنامه ریزى 
اســتان اصفهان ، اســتقرار صنایــع آالینــده در همه

 شهرك هاى صنعتى در شــعاع 50 کیلومترى کالنشهر 
اصفهان ممنوع است. هواى اصفهان و سایر مناطق صنعتى 
و مرکزى استان در روزهاى اخیر در وضعیت آلوده و ناسالم 

قرار دارد.

مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: بیماران قلبى و عروقى در اصفهان به دلیل افزایش 
حجم آلودگى هوا طى 10 روز 10 درصد افزایش داشــته 
است. غفور راستین با اشــاره به آخرین وضعیت مراجعه 
بیماران به مراکز اورژانس استان اصفهان به دنبال ادامه 
دار بودن آلودگى هوا اظهار داشت: از حدود دو هفته پیش 
تاکنون پنج دستگاه آمبوالنس در میادین اصلى شهر براى 

امدادرسانى فورى در این زمینه مستقر شده است.
وى با اشاره به افزایش 10 درصدى مأموریت هاى اورژانس 
براى بیماران قلبى و عروقى در شرایط افزایش آالینده هاى 
جوى گفت: اکثر این بیماران افراد باالى 60 سال بوده اند.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى تاکید کرد: شهروندان 
و به ویژه گروه هاى حساس باید در هواى آلوده از تردد غیر 
ضرورى در شهر و انجام فعالیت هاى ورزشى در فضاى باز 

به شدت خوددارى کنند.
وى در ادامه با بیان اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون 18 
هزار و 500 بیمار مبتال به کرونا توسط نیروهاى اورژانس 
استان اصفهان جابه جا شده اند، تصریح کرد: تا قبل از آذر 
ماه عمده فعالیت نیروهاى اورژانس و بیش از 40 درصد 
مأموریت ها مربوط به کرونا بود و این در حالى اســت که 
امروز تعــداد مأموریت ها به کمتر از پنج درصد رســیده

 است.

افزایش 10 درصدى بیماران 
قلبى اصفهان طى 10 روز

420 متهم آلوده کردن 
هواى شهر اصفهان

مدیرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهــان گفت: تا 
پایان سال 1400 تمام مشــموالن موظف به نصب 
صنــدوق مکانیــزه فروش هســتند و ایــن کار به 
دنبال شفاف ســازى درآمدها و نظام مالیاتى کشور

 است.
بهروز مهدلو در خصوص آخریــن وضعیت مودیان 
مشمول نصب صندوق فروش (pos) مطابق با قانون 
پایانه فروشگاهى، اظهار کرد: اجراى این قانون سال 
گذشته ابتدا براى پزشکان الزام شد که در مطب هاى 
خود از صندوق مکانیزه فروشــگاهى یا پز استفاده 
کنند و سپس تا پایان سال 98 قرار شد، 50 شغل یا 15 

صنف مشمول این قانون شوند.
وى افزود: متاسفانه با شــیوع کرونا در کشور اجراى 
این قانون مقدارى با تاخیر انجام شــد و در نهایت با 
توجه به تصویب قانون سامانه صندوق فروشگاهى، 
این کار از حدود 2 ماه پیش آغاز شــد و سازمان امور 

مالیاتى بعد از تصویب این قانون باید پس از 15 ماه 
آن را اجرایى کند.

مدیرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهــان  با بیان 
اینکه تا پایان بهمن ســال گذشــته قــرار بود تمام 
پزشــکان مشــمول، مجهز به صنــدوق مکانیزه 
فروش شــوند، گفت: با توجه به شیوع کرونا اجراى 
این قانــون دچار تاخیر شــد، اما مطابــق با آخرین 
آمار سال گذشــته حدود 60 درصد پزشکان استان 
مطب هاى خود را مجهز به صنــدوق هاى مکانیزه 
فروش کردند. البته از 40 درصد باقیمانده، حدود 25 
درصد پزشــکان نیز به دلیل نداشتن مطب نیازى به 
نصب صندوق مکانیزه فروش ندارند ومتاسفانه حدود 
20 درصد پزشکان هنوز نسبت به اجراى این قانون 
بى توجه هستند و دستگاه پز ندارند و یا از پز دیگران 
اســتفاده مى کنند که بعد از بررســى با آنها برخورد 

مى شود.

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت:در 9 ماه 
گذشته 120 هزار نفر براى اهداى خون به مراکز انتقال 
خون استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد 96 

هزار نفر موفق به اهداى خون شدند. 
مجید زینلى افزود: هم اکنون نیاز ذخیره بانک خون 
استان در حد مناســبت اســت و مردم باید بصورت 
پیوسته براى اهداى خون به مراکز انتقال خون استان 

مراجعه کنند.
وى با اشــاره به اینکه روزانه حــدود 400 نفر موفق 

به اهداى خون مى شــوند گفت: از اهــدا کنندگان 
مى خواهیم تا با مراجعه به وب سایت سازمان انتقال 
خون استان اصفهان به نشانى esfahan.ibto.i براى 
دریافت نوبت اینترنتى، روز و زمان مشخصى را براى 

اهداى خون انتخاب کنند.
دکتر زینلى با اشاره به کاهش آمار ابتال و بسترى کرونا 
و نیاز به پالسماى کوویدى در استان اصفهان گفت: 
نیاز روزانه مراکز درمانى استان نیز کاهش یافته و در 

حال حاضر پالسما هاى اهدایى را ذخیره مى کنیم.

مســئوالن پارکینگ مجاور مســجد امام اصفهان 
بــه  دلیل آســیب رســاندن بــه دیوار هــاى ضلع 
جنوب غربى مســجد، تحــت پیگــرد قانونى قرار 

گرفتند.
فرمانده یگان حفاظت میراث  فرهنگى اصفهان گفت: 
بنابر اعالم گزارش مردمى در خصوص آسیب رساندن 
یک دستگاه خودروى وانت مزدا به دیوار هاى ضلع 
جنوب غربى مسجد امام (ره)، ماموران یگان حفاظت 
میراث فرهنگى استان با حضور در محل از خروج این 

خودرو جلوگیرى کردند.
سرهنگ عبدالرضا عرب  بافرانى با اشاره به بررسى 
کارشناسان گفت: مســئوالن این پارکینگ به علت 
نداشتن نظارت مناسب بر چیدمان خودرو ها موجب 
آسیب به دیوار هاى مدرسه تابستانى این مسجد شده، 

مقصر شناخته شدند.
وى گفت: راننده خودرو هم به رعایت نکردن قوانین 
راهنمایى و رانندگى و آسیب رساندن به دیواره مسجد 

مقصر شناخته شد./4209

مدیرعامل سازمان طراحى و فنى مهندسى شهردارى 
اصفهان گفت: اخیــراً در هر ماه بیــش از 30 طرح 
کوچک و بزرگ توســط کارشناســان طراح تهیه، 

تکمیل و ابالغ شده است.
سعید کورنگ بهشــتى اظهار کرد: در بین طرح هاى 
اجرا شــده مى توان به پارکینگ زیر سطحى توحید 
حدفاصل پــل آذر تا خیابان نظر بــه طول 520 متر 

اشاره کرد که زیر سطح خیابان توحید اجرا مى شود.
وى با بیان اینکه مساحت پروژه پارکینگ زیر سطحى 
توحید بیش از 12 هزار متر مربع و داراى چهار مسیر 
رمپ جهت ورود و خروج خودرو است، افزود: ظرفیت 
این پارکینگ 370 خودرو بوده که بیش از هفت برابر 

ظرفیت پارکینگ حاشیه خیابان نظر میانى است.
مدیرعامل سازمان طراحى و فنى مهندسى شهردارى 
اصفهان خاطرنشــان کرد: از بین طرح تقاطع هاى 
غیرهمسطح نیز مى توان به تقاطع غیر همسطح شهید 
کشــورى در محل ورودى غربى این شهرك شامل 
دو پــل ورود و خروج با 3200 متر مربع پل ســازى، 
تقاطع غیر همسطح فرزانگان در خیابان بعثت، تقاطع 
آیت ا... غفارى در شمال خیابان زینبیه، تقاطع هاى 
ورودى و خروجى میدان مرکزى میوه و تره بار، طرح 
تعریض پل زندان و همچنین تقاطع راستگرد ورودى 
غربى بزرگراه شــهید اقارب پرست در مجاورت پل 

اندیشه اشاره کرد.

مقاومت 20 درصد پزشکان اصفهانى 
براى نصب «پُز» 

اهداى خون 96 هزار نفر در استان اصفهان

پیگرد قانونى آسیب زنندگان به مسجد امام(ره) 

طراحى و ابالغ بیش از 30 پروژه 
هر ماه در اصفهان

اضافه شدن 2 رام قطار به خط یک مترو اصفهان 

فروش غیر قانونى 636 هزار کیلو نهاده دامى

نخستین رام قطار شهرى شامل پنج واگن از مجموع دو 
رام قطار معادل 10 واگن، سحرگاه روز پنج شنبه 18 دى 
ماه  وارد اصفهان شد. رام دوم در هفته جارى به اصفهان 

مى رسد.
مدیرعامل ســازمان قطار شهرى شــهردارى اصفهان 
از اختصــاص د و رام قطار (10 واگن) به متروى شــهر 
اصفهان خبر داد و گفت: با افزوده شــدن این قطارها به 
خط اول، ســرفاصله ها از 12 دقیقه به 8 دقیقه کاهش 

مى یابد.
محمد بنکدار هاشمى با اشــاره به اینکه ارزش محموله 
واگن هاى مترو که به خط اول قطار شــهرى اصفهان 
اضافه مى شــود، 300 میلیارد تومان است، اظهار کرد: 
این واگن در شــرایط ویژه تامین این روزها، با همکارى 
دولت و شــهردارى خریدارى و تامین شــده و به بهره 

بردارى مى رسد.
وى با اشاره به اینکه در مجموع سهم اصفهان از قرارداد 
کلى خرید واگن ها دولت و شهردارى، 85 عدد است که 

طى سال هاى اخیر و امسال 40 واگن تحویل شده و 45 
واگن دیگر نیز باید به شهر اصفهان تحویل شود، اظهار 
کرد: هم اکنون در خط یک 12 رام قطار داریم که با دو رام 

جدید، به 14 رام افزایش مى یابد.  
وى افزود: همچنین شــرکت پلور سبز با شرکت دالیان 
چین براى ســاخت و تولید 150 واگن قطار به صورت 
مستقل، قراردادى منعقد کرده است و در چارچوب این 

قرارداد، 3 رام تحویل شــده و 4 رام دیگر آماده تحویل 
است و 23 رام دیگر به صورت انتقال تکنولوژى به داخل 

(PLB) ساخته خواهد شد.
بنکدار هاشــمى تاکید کرد: با راه اندازى شبکه خطوط 
مترو اصفهان (خط هاى اول، دوم و سوم مترو) مى توان 
جابجایى حدود 800 هزار مسافر در روز را با متروى شهر 

اصفهان انجام داد./4210

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
فردى که 636 هزار و 849 کیلــو نهاده دامى به ارزش 
هشت میلیارد ریال را خارج از شــبکه توزیع قانونى به 

فروش رسانده بود خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار داشت: مأموران 

پلیس امنیت عمومى شهرســتان فریدن مطلع شدند 
فردى مقدار زیادى نهاده دامى را به صورت غیرقانونى و 
خارج از شبکه توزیع به افرادى فروخته است که بررسى 
موضوع در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام تحقیقاتى 
مشخص شد 636 هزار و 849 کیلو نهاده دامى به صورت 

غیرقانونى به چهار نفر فروخته شده است.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه داد: در 
این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
براى اقدامــات قانونى به مراجع قضائــى تحویل داده 

شد.

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان در خصوص کرونا انگلیسى و مسرى تر بودن 

آن توضیحاتى ارائه داد.
رضا فدایى در گفت وگو با «ایمنا» با بیان اینکه کروناى 
انگلیسى، فرمى از کووید 19 جهش یافته است، اظهار 
کرد: ویروس کرونا انگلیسى مســرى تر است، چرا که 
این ویروس دچار 17 جهش ژنتیکى شــده و جهش ها 
سبب افزایش چسبندگى بیشتر ویروس به سلول هاى 
بدن انسان مى شود، این چســبندگى بیشتر ویروس را 

مسرى تر کرده است.
وى ادامه داد: بر اســاس تحقیقات انجام شــده گفته 
مى شــود که شــدت بیمارى زایى کروناى انگلیســى 
بیشــتر از کووید 19 نیســت، در کشــورهاى اروپایى 
که امکانات پیشــرفته مولکولى بیشــتر و دقیق ترى 
دارند، توانســته اند حضور این ویروس جدید انگلیسى 
را کــه بــه آن واریانت جدیــد مى گویند، شناســایى 

کنند.
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: تاکنون بیش از 40 کشــور 
اعالم کرده اند که کروناى انگلیسى در کشورشان دیده 
شده است، چرا که ویروس هاى تنفســى راه خود را به 

جوامع مختلف باز مى کنند.
وى با اشــاره به اجتناب ناپذیر بودن ســرایت و انتشار 
ویروس کروناى انگلیسى در سراسر دنیا، تصریح کرد: 
مسئوالن باید در مبادى ورودى کشور و استان پروازهاى 
مستقیم و یا غیرمستقیم که از انگلیس مى آید را بررسى 
کنند و بیماریابى را از فرودگاه ها شــروع کنند، البته که 

انتشار ویروس اجتناب ناپذیر است.
فدایى با توضیح اینکه در استان ها نمى توان به تنهایى 
ویروس کروناى انگلیســى را شناســایى کنیم، اضافه 
کرد: باید موارد مشکوك و یا افرادى مبتال به کرونایى 
که به اروپا ســفر کرده اند را بررسى و نمونه گیرى کنیم 

و به انستیتو پاستور ایران بفرســتیم و آنجا با امکانات 
خاصى که وجود دارد، تشخیص مى دهند که کدام نوع 
ویروس کرونا فرد را مبتال کرده است، در استان اصفهان 
تاکنون موردى از واریانت انگلیسى گزارش نشده است، 
موارد ابتالى افراد به کروناى انگلیسى هم که در کشور 
مشخص شــده، در انستیتو پاســتور مورد بررسى قرار 

گرفته است.
وى با اشــاره به تمهیداتــى که در فــرودگاه اصفهان 
اندیشیده شده اســت، گفت: تیمى در فرودگاه اصفهان 
مستقر است و مسافرانى که با پروازهاى واسط از اروپا 
مى آیند را بررسى و از آن ها نمونه گیرى مى کنند، تاکنون 

نیز موردى گزارش نشده است.
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان ادامه داد: عالئم کروناى انگلیســى با کووید 
19 تفاوتى ندارد و تنها از راه تســت پیشرفته مولکولى 

مى توان تفاوت را پیدا کرد.

تیمى در فرودگاه اصفهان وضعیت مسافران اروپا را بررسى مى کند

کروناى انگلیسى در اصفهان 
دیده نشده است
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روآن اتکینسن مى گوید دیگر نقش مســتربین را بازى نخواهد کرد چراکه خسته کننده شده است. 
اتکینسن با نقش مستربین توانست میان مردم شهرت فراوانى بدست آورد. او اما قرار است صداى این 

شخصیت براى نسخه هاى انیمیشنى مستر بین و یک فیلم کارتون باشد.
روآن اتکینسن 65 ساله مى گوید: «برایم آسان تر است که کالمى مستربین باشم تا اینکه بصرى نقش 
او را بازى کنم. لذت چندانى از ایفاى نقش مستربین نمى برم. سنگینى مسوولیت مطبوع نیست. برایم 

استرس زا و خسته کننده است. منتظرم که زودتر تمام شود.»
مستربین از سال هاى 1990 به شخصیتى مشهور تبدیل شد همان سال هایى که اتکینسن حضور در 
این کاراکتر را شروع کرد و قبل از آنکه نسخه انیمیشنى و فیلم هاى بر محور این کاراکتر ساخته شود.

محمد رضا گلزار از سوپراستارهاى سینما و شبکه نمایش خانگى 
ایران است. او را در کارهاى سینمایى بســیارى در 20 سال اخیر 
دیده ایم و با وجود اینکه او هنوز موفق به شکار سیمرغ بلورین از 
جشنواره فیلم فجر نشده است، اما سوپر استار سینماى ایران است 
و از جمله هنرپیشه هاى خوش استایل سینما است که در عرصه 

خوانندگى و نوازندگى هم فعالیت دارد.
گرچه منتقدانش معتقدند که هوادارانش در کنســرت هاى گلزار، 
بیشتر براى دیدن خود او مى آیند و برایشان صدا و هنر نوازندگى 
محمد رضا گلزار، اهمیتى ندارد اما به هر حال این نظر هم، موافقان 

و مخالفانى دارد.
یکى از جنجالى ترین کنســرت هاى محمد رضا گلزار در سالن 
برگزارى جشنواره اسکار در کالیفرنیا بود که با استقبال ایرانیان نیز 
همراه شد. محمد رضا گلزار هر سال سفرى به آمریکا دارد ولى هنوز 

فیلمى از او با لوکیشن آمریکا تولید نشده است.
محمد رضا گلزار شــمار فالوئرهایش را در ژانویه 2021 میالدى 
به 9.6 میلیون نفر رسانده اســت. و خودش 120 صفحه را دنبال 

مى کند.

حضور ناموفق در برنامه تلویزیونى برنده باش شبکه 3 سیما سبب 
شد تا شاهد حضور آقاى سوپر استار در مسابقات تلویزیونى پس از 
آن واقعه جنجال اپلیکیشنى، نباشیم. شاید محمد رضا گلزار نیز مثل 
شهاب حسینى که برنامه همرفیق را تولید مى کند، به سمت تولید 

برنامه اى به این شکل در آینده نزدیک باشد.
ساره بیات، هانیه توسلى، گوهر خیر اندیش، امین حیایى، اردالن 
طعمه و امین تارخ و سینا طلوعى از افرادى هستند که محمد رضا 
گلزار صفحه آنها را در اینستاگرام دنبال مى کند. محمد رضا گلزار 
عاشق فوتوشوت هایى با تیپ هاى الکچرى است که اخیرا تبلیغ 

برند HYPE هم به آن اضافه شده است.
او عاشق استورى گذاشتن است و در اینستاگرامش مى توان سبک 
زندگى خصوصى و جهانگردى هایش را دنبــال کرد؛ هم چنین 
پشت صحنه کنسرت ها و فیلم ها و مجموعه هایى که براى شبکه 
نمایش خانگى دارد. اخیرا شاهد نقش آفرینى محمد رضا گلزار در 
سریال گیسو به کارگردانى منوچهر هادى هستیم. موضوعى که 
سبب مى شود تا زمستان 99 شمار مخاطبان محمد رضا گلزار به 10 

میلیون فالوور نزدیک تر شود.

فالوورهاى سوپراستار سینماى ایران هم 8 رقمى مى شود

محمد رضا گلزار، در 
آستانه 10 میلیونى شدن

«روآن اتکینسن» دیگر «مستربین» نمى شود

پروانه ساخت فیلم «قطع فورى» به کارگردانى و تهیه کنندگى مریم بحرالعلومى صادر شد و 
به زودى مقابل دوربین مى رود.

روشنک عجمیان، على کیان ارثى، محمدرسول صفرى و غزال نظر، با معرفى الهه منصوریان 
(قهرمان ووشــوى جهان) دومین گروه بازیگران این فیلم پربازیگر هستند که پس از شقایق 
فراهانى، على انصاریان، افســانه کمالى و ســیاوش چراغى پور، با معرفى ساســان کریمى، 

حضورشان در این فیلم قطعى و تست گریم آن ها انجام شده است.
«قطع فورى» سومین فیلم بلند مریم بحرالعلومى است که پیش از این با فیلم «پاسیو» سیمرغ 
بهترین کارگردانى بخش جلوه گاه شرق سى و ششمین جشنواره جهانى فیلم فجر را دریافت 

کرده و با دومین فیلم خود «شهربانو» در سى ونهمین جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.
فیلمنامه «قطع فورى» بر اســاس طرحى از مریم بحرالعلومــى در قالب اجتماعى به نگارش 

در آمده و روایتگر داستانى متفاوت در شبى پاییزى است که زمین لرزه اى تهران را مى لرزاند.

یکى از خواهران منصوریان بازیگر شد

ستاره پسیانى بازیگر جوان کشــورمان بعد از چند سال دورى با ســریال زیرخاکى 2 به آنتن تلویزیون 
بازمى گردد.

سریال زیرخاکى2 به کارگردانى جلیل سامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا، سریال در حال ساخت این 
روزهاى شبکه یک سیما است که فصل اول آن ماه رمضان سال 1399 پخش شد.

زیرخاکى 2 به عنوان سریال ماه رمضانى شبکه یک سیما در سال 1400 در نظر گرفته شده است و ستاره 
پسیانى پس از 12 سالى که از ایفاى نقش او در سریال «همه بچه هاى من» مى گذرد، با اندوخته سال ها 
حضور در صحنه تئاتر و بازى در فیلم هاى ســینمایى براى دومین بار در یک سریال تلویزیونى حاضر 
مى شود و ایفاگر نقشى متفاوت در این مجموعه خواهد بود. او برنده تندیس بهترین بازیگر زن در سى و 

ششمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر است.
سریال زیرخاکى روایتگر ماجراهایى از مردى به نام فریبرز باغ بیشه در سالهاى دهه 50 و 60 است که 
عنوان پربیننده ترین سریال ماه رمضانى ســال 99 را از آن خود کرد و ادامه قصه این سریال براى ماه 
رمضان سال 1400 در حال ساخت است. بازیگران زیرخاکى 2 عبارتند از: پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، 
ستاره پسیانى، هومن برق نورد، نادر فالح، گیتى قاسمى، امید روحانى، اصغر نقى زاده، رایان سرلک و... .

هادى حجازى فر که در فصل اول سریال زیرخاکى به ایفاى نقش پرداخته بود در فصل دوم این سریال 
حضور نخواهد داشت.

ستاره پسیانى بازیگر «زیرخاکى 2» شد

ورنخواهد داشت.

اکرم محمدى، بازیگر ســریال هایى چون «پدرساالر»، «خانه 
سبز» و «ستایش» درباره نحوه انتخاب نقش هایش مى گوید: 
همیشه تالشم بر این بوده اســت کارهایى که انجام مى دهم 
شاخص باشد. اعتقاد دارم وقتى حرفى براى گفتن ندارى بهتر 
است سکوت کنى، حاال زمانى که گروهى دور هم جمع مى شوند 
و قرار مى شــود که کارى را انجام دهند، باید قطعا حرفى براى 

گفتن داشته باشند که آن حرف یا کار ماندگار شود.
 اکرم محمدى درباره ســریال «پدرســاالر» یادآور شــد: این 

کار برآمده از فرهنگ و ســنت خانواده ایرانى 
بود و چیزى که براى مــن باعث خاطره 

انگیز بودن و ماندگارى این ســریال 
شــده بود، همذات پنــدارى مردم با 
شخصیت هاى ســریال بود؛ چون 
تمام شــخصیت هاى این سریال 
در زندگى واقعى افــراد نمود پیدا 

کرده بود.
محمدى در گفت وگو با رادیو نمایش 
درباره نحوه انتخابش براى مجموعه 
«خانه ســبز» در نقش مادر «على 

کوچولو» نیز خاطرنشــان کرد: من در این مجموعه و براى بازى 
در این نقش، در کنار دوســتان هنرمندم از جمله زنده یاد خسرو 
شکیبایى، زنده یاد نادره خیرآبادى و ... دعوت شدم و موردى که در 
این سریال برایم جالب و همین طور متفاوت از سریال «پدرساالر» 
بود، این بود که به نوعى این سریال هم حرف دِل مردم بود اما در 
تمام قسمت هاى «خانه ســبز» صحبت هایى مى شد که شاید 
گفتنشان سخت و همین طور براى خانواده ها چالش برانگیز بود؛ 
اما من مطمئنم که این سریال در زندگى خیلى از خانواده ها تاثیر 

گذاشته و همین طور باعث رشد جامعه شده بود.
این بازیگر درباره نحوه آغاز بــه کار بازیگرى اش 
گفت: من قبل از اینکه وارد کار تصویر شوم، تئاتر 
کار مى کردم و بعد از آن اولین کار تصویرى ام 
قبل از فیلم «مادر»، فیلم «همه یک ملت» 
بود. او افزود: در حیطه بازیگرى، یک بازیگر 
مى تواند تصمیم بگیرد که اگر در پروژه اى 
حرفى براى گفتن ندارد آن را قبول نکند و 
مشارکتى نداشته باشد؛  بنابراین توجه به 
این مساله رمز موفقیت و ماندگارى آن 

بازیگر است./4213

م
کار برآمده از فرهنگ و ســنت خانواده ایرانى 

که براى مــن باعث خاطره بود و چیزى
ماندگارى این ســریال انگیز بودن و
شــده بود، همذات پنــدارى مردم با 
شخصیت هاى ســریال بود؛ چون 
تمام شــخصیت هاى این سریال 
در زندگى واقعى افــراد نمود پیدا 

کرده بود.
محمدى در گفت وگو با رادیو نمایش 
انتخابشبراى مجموعه درباره نحوه
«خانه ســبز» در نقش مادر «على 

ى ى
گذاشته و همین طور باعث رشد جامعه شده بود.

بــه کار بازیگرى اینبازیگر درباره نحوه آغاز
ت گفت: من قبل از اینکه وارد کار تصویر شوم،
کار مى کردم و بعد از آن اولین کار تصویرى
قبل از فیلم «مادر»، فیلم «همه یک ملت
ابود. او افزود: در حیطه بازیگرى، یک باز
مى تواند تصمیم بگیرد که اگر در پروژه
حرفى براى گفتن ندارد آن را قبول نکن
مشارکتى نداشته باشد؛  بنابراین توجه
ماندگارى این مساله رمز موفقیت و

بازیگر است./4213

تفاوت «خانه سبز» با «پدرساالر» از نگاه اکرم محمدى

محمد صالح عالء بعد از مدت ها غیبــت در رادیو و تلویزیون، با برنامه "آب و تاب" رادیو و ســاختار 
کالمى- آوایى و موضوع فرهنگى و هنرى به صحنه اجرا برمى گردد.

برنامه "آب و تاب" به گفت وگوى زنده و صمیمانه محمد صالح عالء با نخبگان حوزه فرهنگ و هنر 
اختصاص دارد، این گپ و گفت شــامل زندگینامه، دالیل موفقیت نخبگان و دانسته هاى آن ها در 

حوزه هاى تخصصى شان است و مرورى بر آثار میهمانان برنامه دارد.
"آب و تاب" در ساختار کالمى-آوایى با موضوع فرهنگى و هنرى جمعه ها ساعت 21 تا 22 و 30 دقیقه 

به طور زنده به تهیه کنندگى پروانه طهماسبى پخش مى شود.

محمد صالح عالء به رادیو برگشت

على سعیدى و محمد سعیدى برادران دوقلوى اصفهانى که طى سال هاى اخیر در حوزه خوانندگى 
موسیقى ایرانى فعالیت هاى متعددى را از سر گذرانده اند، در یک اقدام ابتکارى طرح آواز کوتاه را اجرا 

کردند.
در متنى که توسط برادران دوقلوى آواز ایرانى منتشر شده، آمده است:

ایده آواز کوتاه به مانند و مثابه فیلم کوتاه در سینما، داستان کوتاه در ادبیات و تک بیت و ضرب المثل ها 
در اشعار شاعران است که داراى ایجاز است و پیام. در زمانه اى که مخاطب، بى حوصله و عجول است 
براى رسیدن سریع به اصل مطلب (که البته این ویژگى و خصلت بشر امروز، تنها در شنیدن موسیقى 
خالصه نشده که در خوردن غذا، حمل و نقل و مسافرتش و … کامًال مشهود است) و حوصله اى براى 
شنیدن پیش درآمد و رسیدن به آواز را ندارد (حتى حوصله ندارد منتظر بماند تا بعد از درآمد، آواز خوان 

به کالم برسد) طرح اجراى آواز کوتاه را مطرح کردیم.
آوازى که با کمک از کالم، کالمى که داراى پیام است، پیامى که در راستاى زندگى جامعه امروز است 
و رنگ اجتماعى و حتى انتقادى به خود مى گیرد مى تواند مخاطب را جذب کند و با شنیدن آواز ایرانى 

او را محفوظ کند.
آوازى که در یک گوشه (از گوشه هاى ردیف آوازى) است. یک گوشه، که خود یک آواز کامل است و 

فراخور حال مخاطب امروز در یک دقیقه اجرا مى شود.
و این بار آواز ایرانى را با دیگر هنرهاى ایرانى به تصویر کشــیده ایم. تصویرى که هر بار معّرف یکى 
دیگر از هنرهاى ایرانى است. مانند قالیبافى (فرش ایرانى)، مانند معمارى ایرانى و آشنایى مخاطب با 

فضاهاى بکر معمارى ایرانى./4214

نوآورى برادران دوقلوى اصفهانى در موسیقى
انتخاب بازیگران سریال نمایش خانگى «آهوى من مارال» ادامه دارد و لیال بلوکات و علیرضا 

کمالى به عنوان جدیدترین بازیگر به این اثر اضافه شده اند.
پیش از این نیز حسن معجونى براى ایفاى نقش ناصرالدین شاه قاجار، الهام کردا در نقش انیس 
الدوله، ترالن پروانه در نقش مارال، شبنم مقدمى و تعدادى دیگر از بازیگران سرشناس براى این 

سریال انتخاب شده و قرارداد بسته اند که اسامى همه بازیگران به تدریج رسانه اى خواهد شد.
در خالصه قصه این سریال آمده است: «ناصرالدین شاه، دست به ماشه برده تا آهویى صید کند 
که آهو چشمى، چون باد از راه رسیده و، چون برق مى گذرد و به دنبالش حال سلطان، صاحبقران 
مى شود.» ســریال « آهوى من مارال » به کارگردانى مهرداد غفارزاده، تهیه کنندگى مشترك 

سعید خندق آبادى و بهروز خوش رزم تولید مى شود.

لیال بلوکات هم
 به شبکه نمایش خانگى مى آید

رحمان سیفى آزاد، تهیه کننده «روز ششم» از پایان فیلمبردارى فیلم در تهران خبر داد. مصطفى زمانى 
با حضور در این فیلم، پس از 4 سال به سینما بازگشته است.

 فیلم «روز ششم» از تولیدات پربازیگر و پرلوکیشن سینماى ایران در سال 99 است که براى شرکت 
در سى و نهمین جشنواره ملى فجر آماده مى شود. این فیلم داستان یک زندانى به نام احمد را روایت 

مى کند که طى ماجرایى پیچیده و معمایى، درصدد اثبات بى گناهى خود برمى آید.
از نکات قابل توجه «روز ششم»، بازگشــت مصطفى زمانى بعد از 4 سال به سینماى ایران است که 

نقش اصلى را بر عهده دارد.
جمشید هاشم پور، امیر جعفرى، بهاره افشــارى، همایون ارشادى، مهران احمدى، افشین هاشمى، 

مهدى حسینى نیا و بهرام ابراهیمى از دیگر بازیگران فیلم هستند.

بازگشت مصطفى زمانى به سینما پس از 4 سال

  علیرضا سعیدى / خبرگزارى مهر |



ورزشورزش 05053949 سال  هفدهمشنبه  20 دى  ماه   1399

محمدرضا ساکت: 

بازیکنان با متدولوژى محرم کار مى کنند
محمدرضا ساکت در گفت وگویى در مورد اقدامات فرهنگى 
باشگاه ســپاهان به خاطر مناســبت هاى اخیر اظهار داشت: 
روز یکشنبه 21 دى سردیس قهرمان ملى مبارزه با تروریسم، 
فرمانده مقاومت اسالمى بین الملل سپهبد حاج قاسم سلیمانى 
پس از تبرك در گلستان شهداى اصفهان با همراهى و بدرقه 
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به طرف ورزشگاه نقش جهان 

حرکت داده مى شود.
وى ادامه داد: این سردیس در مراسم ویژه اى با حضور مسئولین 
ارشد استان، فرمانده هان نظامى و خانواده شهید غازى کاپیتان 
شهید سپاهان و همرزم شهید تهرانى مقدم در محل ورزشگاه 
نقش جهان نصب مى شود تا براى همیشه یاد، نام و راه شهید 
ســلیمانى به عنوان قهرمان ملى چراغ راه همه ورزشکاران و 
قهرمانان ورزشى ما باشد. ســاکت گفت: این سردیس براى 
همیشه در ورزشگاه نقش جهان ماندگار و چراغ راه خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه ســپاهان تصریح کرد: 23 دى روز افتتاح 
فوالد مبارکه اســت. در همین روز توسط نماینده ورزشکاران 
باشگاه از رشته هاى مختلف و در دو بخش آقایان و بانوان، مدال 
قهرمان استقالل صنعتى کشور و خودکفایى صنعت فوالد از 
طرف ورزشکاران باشگاه ســپاهان به کارگران، متخصصان، 

کارشناسان و مدیران شرکت فوالد مبارکه اهدا مى شود.

ساکت در خصوص شرایط باشگاه ســپاهان پس از گذشت 
چند ماه از فعالیت تیم مدیریتى جدید عنوان کرد: تالشــمان 
این است که ابتدا ساختار ادارى-تشکیالتى باشگاه را ارتقاى 
جدى بدهیم. خوشبختانه با همکارى معاونت امور شرکت ها 
و همچنین معاونت تکنولوژى شــرکت فوالد مبارکه بحث 
ارتقا اســتانداردهاى مدیریت نوین در باشگاه، تمدید گواهى 
نامه هایى که در دهه80 در زمینه هاى ایزو9001، مسائل ایمنى 
و بهداشت و همچنین نظام هاى آموزشى، فایو-اس، تالش در 
مسیر پیشرفت و برنامه استراتژیک توانستیم آن را با سرعت 
بیشتر عملیاتى کنیم و همکاران خوبمان در این راستا تالش 

جدى مى کنند.
وى افزود: در همین مدت بحث توجه به زیرساخت هاى فیزیکى 
و تکمیل صفاییه را داشــتیم. همچنین به زودى شاهد افتتاح 
مرکز فنى-ورزشى تیم فوتبال در باغ فردوس محل تمرینات 
تیم فوتبال بزرگساالن خواهیم بود که یک مرکز تخصصى ویژه 
با همه امکانات زیر ساختى براى تیم فوتبال است و خدمات الزم 
را به تیم ارائه مى دهد. بر اساس اندیشه هایى که محرم نویدکیا 
دارد و طبق برنامه ریزى ها و هماهنگى هایى که با هم داشتیم، 
بازیکنان با توجه به امکاناتى که در آنجا فراهم خواهد شد از 9 
صبح تا 5 بعدازظهر در اختیار باشگاه خواهند بود و یک الگوى 

حرفه اى بین المللى در این راستا عملیاتى و اجرا خواهد شد.
مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به تکمیل ورزشگاه نقش 
جهان به عنوان یک اقدام بزرگ ملى اظهار داشت: توجه به زیر 
ساخت هاى ورزشگاه نقش جهان، رفع نواقصى که وجود دارد و 
ارتقاى کیفیت بخش هاى آن، با حمایت هاى مدیریت شرکت 
فوالد مبارکه و بخش مهندسى و عمرانى این شرکت در حال 

عملیاتى شدن و سازماندهى است.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد عملکرد و کیفیت فنى تیم 
فوتبال بزرگساالن این باشگاه اظهار داشت: مجموعه منسجمى 
را در کادرفنى ایجاد کردیم. خوشبختانه هماهنگى و هارمونى 
فنى خوبى بین اعضاى کادرفنى مــا، محرم نویدکیا، علیرضا 
مرزبان، رحمان احمدى، محمود کریمى، تکســیرا ، علیرضا 
ربانى، کادر پزشــکى و دیگر عزیزان وجود دارد. تالشمان در 
مسیر موفقیت است. بازیکنان بر اساس متدولوژى نوینى که 
نویدکیا و کادر فنى طراحى کردند تالش موفق و سازنده اى را 
انجام مى دهند و کار را جلو مى برند. روز به روز این هماهنگى 
و هارمونى بین اندیشه ها و عملکرد بازیکنان و کادرفنى بیش 

از پیش فراهم مى شود.
وى با اشاره به فعالیت دیگر رشته هاى ورزشى باشگاه سپاهان 
گفت: خوشبختانه ما همین مسیر را در رشته هاى دیگر مانند 

والیبال، هندبال، دوومیدانى، دوچرخه سوارى، تیراندازى و ... در 
بخش خانم ها و آقایان شاهد هستیم. در بخش بانوان هم شاهد 
موفقیت هاى خوب تیم هایمان بودیم. تیم فوتبال بانوانمان با 
محوریت خانم امیرشقاقى و همکارانش مسیر خوبى را مى رود. 

در هندبال و دوومیدانى قهرمان ایران شدند.
مدیر عامل سپاهان افزود: فرزانه فصیحى دختر باد، قهرمانى 
است که توانســته با پوشش کامل اســالمى و رعایت عفاف 
و حجاب ســهمیه مسابقات داخل ســالن جهانى را به دست 
بیاورد. او براى آماده سازى عازم اروپا مى شود تا بتواند کیفیت 
خودش را ارتقا بدهد و با آمادگى کامل در مسابقات حاضر شود. 
الهه منصوریان سرمربى و بازیکن تیم ووشوى ما است که در 
مسابقات جام ویژه ووشو چین حضور خواهد داشت و نماینده 
دختران مسلمان ما اســت که با عفاف و حجاب براى کسب 
عناوین برتر جهانى و ارتقاى نام و پرچم مقدس ایران تالش 

خواهند کرد.
ساکت در مورد هجمه هاى جدیدى که علیه او و سپاهان ایجاد 
شده، عنوان کرد: در این مورد بهتر است صحبت نکنم تا از ایجاد 
حاشیه ها و حساسیت هاى بیشتر جلوگیرى شود اما به صورت 
کلى باید عنوان کنم که ما هرگونــه تخریبى علیه مجموعه 

سپاهان را در بستر حقوقى پیگیرى خواهیم کرد.

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: روند رو به رشد سپاهان بسیار محسوس بوده و این 
امید وجود دارد که این روند در پایان لیگ زمینه ساز یک نتیجه خوب براى سپاهان باشد.

فرشید طالبى در گفت وگویى با اشاره به عملکرد تیم فوتبال سپاهان مقابل پرسپولیس 
اظهار داشت: سپاهان در حال طى کردن روند رو به جلوى خود بوده و تنها چیزى که 
در بازى هاى این تیم به چشم مى آید بى تجربگى است. سپاهان در هر دو نیمه 

مسابقات خود بسیار خوب و متعادل بازى مى کند.
وى ادامه داد: اگر سپاهان زمان خیلى خوب بازى کردن خود را به 90 دقیقه 
افزایش دهد، بازى کردن برابر سپاهان با وجود تاکتیکى که این تیم دارد بسیار 
مشکل مى شود. سپاهان مى توانســت در بازى برابر پرسپولیس پیروز میدان 
باشد، چون پرسپولیس شرایط خوبى نداشت و ســپاهان میانه میدان را بسیار 

خوب کنترل کرده بود.
بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان پیرامون جاى خالى یک لیدر در این تیم تصریح 
کرد: سپاهان از نظر داشتن یک مدیر خوب در زمین ضربه مى خورد به گونه اى که 
در بازى مقابل ماشین سازى و گل گهر نیز این موضوع به خوبى احساس مى شد، در 

حالى که وجود یک لیدر و رهبر قوى در زمین مى تواند کمک حال سرمربى نیز باشد.
وى افزود: سپاهان نویدکیا در نخستین سال سرمربیگرى او در لیگ در حال کسب تجربه 
است، روند رو به رشد سپاهان بسیار محسوس بوده و این امید وجود دارد که این روند 

در پایان لیگ زمینه ساز یک نتیجه خوب براى سپاهان باشد.
طالبى درباره عملکرد محرم نویدکیا در سپاهان بیان کرد: فلسفه مربى شدن بسیار 
سخت است و محرم نویدکیا نیز نخستین تجربه خود را در سپاهان بزرگ و با آن 
همه هوادار طى مى کند. نویدکیا تکیه گاه محکمى به نام محمدرضا ســاکت را 

در کنار خود دارد که از نظر روحى و روانى براى محرم تأثیر بسیار مثبتى دارد.
وى خاطرنشان کرد: محرم نویدکیا با اتمام دوره هاى مربیگرى و همچنین به روز 
کردن اطالعاتش مى تواند به فراتر از ایران نیز پیشروى کند، این در حالى است 
که بازیکنان نیز با محرم ارتباط خوبى برقرار کرده اند و آرامش نویدکیا مى تواند 

نتایج خوبى را براى سپاهان به همراه داشته باشد

مربى سابق تیم فوتبال ذوب آهن ، در رابطه با بازى ذوب آهن و تراکتور اظهار کرد: بازى 
خوبى بود، دو تیم دوندگى داشتند ولى باید توجه داشت که تراکتور بدون سرمربى کار مى کند 
و مسعود شجاعى از وسط زمین تمام کارهاى مربیگرى را انجام مى دهد که باید شرایطى را 
به نفع تیم ذوب آهن ایجاد کند زیرا سرمربى با دستیاران خود از روى نیمکت بهتر مى توانند 

بازى را آنالیز کنند تا فردى که خودش در زمین بازى مى کند.
حسن استکى  ادامه داد: ذوب آهن به خاطر اینکه دو دفاع وسط خود را نداشت مجبور شد، 
ابراهیم زاده را از منطقه چپ به دفاع ببرند و دو بازیکنى که چپ پا هستند وسط زمین بازى 

کردند و این موضوع مشکل ساز شد.
این کارشناس فوتبال با بیان اینکه نمى دانم تاکتیک پرس از جلو چه معنى مى دهد، تصریح 
کرد: تیم ها باید از جلو، وسط یا در زمین خود دفاع کنند و این تاکتیک نیست زیرا اگر تاکتیک 
این باشد پس حمله چه مى شود. ذوب آهن اگر دروازه خالى را به گل تبدیل مى کرد دو بر 

یک برنده بازى بود.
استکى اضافه کرد: وقتى تیمى پایین جدول قرار دارد، به زمان هاى آخر بازى که مى رسیم 
بازیکنان استرس شکست مى گیرند و موقعیت هاى ساده را به گل تبدیل نمى کنند، شخصیت 
پایین جدول براى ذوب آهن مضر است. این تیم مقابل تراکتور خوب بازى کرد و بازیکنان 
توانمندى دارد، اما رتبه آنها در جدول روى روحیه بازیکنان تأثیر مى گذارد و تفکرات منفى 

باعث باخت تیم مى شود.
وى در خصوص بهترین بازیکن دو تیم، خاطر نشان کرد: میالد جهانى روى فرم نبود و این 
یک بدشانسى براى ذوب آهن بود زیرا اگر این بازیکن شرایط بازى با پرسپولیس را داشت 
خیلى مى توانست کمک کند. محمد عباس زاده از تراکتور بازیکن خوبى بود و در ذوب آهن 

هم همه خوب بودند و تا حدودى بیدوف توانایى بیشترى داشت.
مربى سابق ذوب آهن افزود: شهاب گردان و میالد جهانى دو خرید خوب ذوب آهن هستند 
البته بقیه هم خوب هستند، این تیم اگر سال گذشته شهاب گردان را داشت بین تیم هاى 

اول تا ششم جدول بود.
استکى با اشاره به اینکه از مهاجم انتظار مى رود موقعیت هاى کم را وارد دروازه کند، گفت: 
عباس زاده چند موقعیت داشت که توانســت به گل تبدیل کند، ذوب آهن با دفاع تراکتور 
یعنى وفا هخامنش و هادى محمدى آشــنایى کامل دارد زیرا در این تیم بازى کردند که 

مى توانستند از نقاط ضعف این دو بازیکن استفاده کنند.
وى ادامه داد: هخامنش و محمدى در عمق دفاع ضعیف هســتند، امــا به خاطر قد بلند 
مى توانند توپ ها را با سر بزنند، اگر ذوب آهن بازى را در عمق برده بود، از وسط زمین دفاع 
مى کرد و عکاشه را بازى مى داد، مى توانســتند از عمق دفاع تراکتور که کند است استفاده 

کنند.
این کارشناس فوتبال در رابطه با بازى بعدى ذوب آهن، اظهار کرد: این تیم باید اول دفاع 
کند و گل نخورد پس از آن به دنبال پیروزى باشد، متأسفانه تیم هایى که پایین جدول قرار 
دارند مى خواهند براى جبران ســریع امتیازات بازى را پیروز شوند که همین باعث باخت 
مى شود، در صورتى که باید نخست گل نخوریم تا بازیکنان از لحاظ روحى باال بیایند و بعد 

از آن در حمله کار کنیم.

بازیکن سابقتیمفوتبال سپاهان گفت: رون
امید وجود دارد که این روند در پایان لیگ
فرشید طالبى در گفت وگویى با اشاره به
اظهار داشت: سپاهان در حال طى کر
در بازى هاى این تیم به چشمم
م مسابقات خود بسیار خوب و
وىادامه داد: اگر سپاهان زم
افزایش دهد، بازى کردن برابر
مشکل مى شود. سپاهان مى تو
باشد، چون پرسپولیس شرایطخ

خوب کنترل کرده بود.
بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان
کرد: سپاهان از نظر داشتن یک مد
در بازى مقابل ماشین سازى و گل گه
حالىکه وجودیک لیدر و رهبر قوى در ز
وى افزود: سپاهان نویدکیا در نخستین س
است، روند رو به رشد سپاهان بسیار م
در پایان لیگ زمینه ساز یک نتیجه خ
طالبىدرباره عملکرد محرم نویدکی
سخت است و محرم نویدکیا نیز نخ
همه هوادار طى مى کند. نویدکیا
در کنار خود دارد که از نظر روحى
وى خاطرنشان کرد: محرم نوید
کردن اطالعاتش مى تواند به ف
که بازیکنان نیز با محرم ارتباط
نتایج خوبى را براى سپاهانب

د، امــا به خاطر قد بلند 
 بود، از وسط زمین دفاع 
ور که کند است استفاده 

د: این تیم باید اول دفاع 
یى که پایین جدول قرار 
د که همین باعث باخت 
ظ روحى باال بیایند و بعد 

نویدکیا تکیه گاه محکمى به نام ساکت دارد
فرشید طالبى:  گردان و جهانى 

از خریدهاى خوب ذوب آهن هستند

علیرضا فغانى داور بیــن المللى فوتبال ایــران در یک 
گفتگوى الیو اعتراف کرد که براى رسیدن به شرایط 

امروز دوران سختى را پشت سر گذاشته است.
این داور مشهور فوتبال ایران که در حال حاضر 
در اســترالیا به ســر مى برد گه گاه به صورت 
اســکایپى در بعضى برنامه هاى تلویزیونى 
حضور مى یابــد و ســخنانش را کم و بیش 
مى شــنویم در گفتگو با صفحه  اینستاگرام 
مرکز همایش هاى رایزن بــه نکات جالبى 

اشاره کرد.
مهم ترین بخش صحبت هاى فغانى اعترافى بود 
که او درباره گذشته اش انجام داد. فغانى در بخشى 
از صحبت هایش گفت من بچه دهات و پشــت کوه 

هستم و سپس درباره طى طریق پله پله اش در داورى صحبت کرد و سوت 
زدن بازى هاى رده هاى پایه و نوجوانان و جوانان و زمین هاى خاکى شهر 

رى تا زمانى که او تبدیل به یک داور ملى مى شود.
فغانى در این بین گریزى هم به شغلش در شــهردارى زد و گفت من به 
عنوان نگهبان در شهردارى استخدام شــدم و باکى هم ندارم که این را 
مطرح کنم. کارم در آنجا نگهبانى بود و بعد از آنکه تغییراتى در مجموعه 
شهردارى صورت گرفت جا براى ما باز شد و من بعنوان کارمند کارم را در 

مجموعه شهردارى ادامه دادم.
طرف مقابل فغانى در این گفتگو هامــون قراب فرزند جواد قراب بود که 
خود او نیز سابقه داورى دارد. وقتى قراب که فرزند یکى از اسطوره هاى 
استقالل است از فغانى درباره استقاللى یا پرسپولیسى بودنش پرسید فغانى 
در پاسخ گفت این را قبال هم  گفتم که پدرم به پرسپولیس گرایش داشت اما 
خودم از پیشکسوت ها و قدیمى هایى مثل على پروین، منصور پورحیدرى، 

ناصر حجازى و... خوشم میامد و از بازى هاى آنها لذت مى بردم. 
یکى از سواالت از فغانى درباره برخوردهایش با برخى بازیکنان در میادین 
بین المللى و البته داخلى مثال دربى بود که او گفت: این نقصى بود که من 

در داورى ام داشتم و آن را به مرور زمان از بین بردم.
سوال بعدى از فغانى درباره کل کل هایش با فرهاد مجیدى در یکى دو 
مسابقه بازى هاى استقالل بود که فغانى گفت: مشکالتى بین ما در درون 
زمین بود که با مرور زمان این مسئله حل شد و در حال حاضر ما با هم در 
ارتباط هستیم و دوست هاى خوبى هستیم و ایشان از نظر من از بازیکنان 
و مربیان با استعداد هستند و من سبک بازى اش را دوست داشتم و از آن 

لذت مى بردم.
قراب در بخش دیگرى از این گفتگو درباره کفاشیان از فغانى پرسید که با 
جواب جالبى مواجه شد. فغانى با اعالم دلخورى از رییس سابق فدراسیون 
گفت: بعد از صعود تیم ملى به جام جهانــى 2014 قرار بود به من و آقاى 

کامرانى فر هم حواله واردات ماشین لوکس (مرسدس بنز) داده شود که 
این اتفاق رخ نداد. آقاى کفاشیان بعدا گفتند این کار را براى پسرشان انجام 

دادند اما براى من قدمى برنداشتند و این دلخورى براى من وجود داشت.
یک سوال دیگر از فغانى درباره بحث مهندسى بازى ها بود که فغانى با رد 
این مسئله گفت هرگز کسى به او نگفته که بازى را به نفع تیمى دربیاورد 
اما وقتى از او درباره اعترافات برخى داوران سوال شد او گفت این حرف را 
بیشتر کسانى مى زنند که در پایان دوره کارى شان قرار دارند و باید از آنها 

پرسید چرا در همان زمان به این مسئله اشاره نکردند.
از فغانى درباره مهاجرت به استرالیا نیز سوال شد که گفت این مسئله را به 
خانواده اش بدهکار بوده است. او همچنین از شغلش در استرالیا صحبت 
کرد و گفت که اینجا براى اولین بار از داورى لذت میبرم. اینجا بعد از بازى 
هیچ کس کارى به کارت ندارد  و شما فقط قضاوتت را مى کنى و به خانه 

برمیگردى. همین و تمام.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن توضیحاتى در مورد مصاحبه منتشر شده 
از او مطرح کرد.

چند وقت پیش رســول کربکندى ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن 
مصاحبه اى با یکى از رســانه هاى کشــور انجام مى دهد، که در آن 
مصاحبه در پاســخ به سوال خبرنگار در مورد شــرایط جواد محمدى 
مدیرعامل باشــگاه اینطور توضیح مى دهد:« محمدى در باشــگاه 
ماموریتى داشته که تمام شده و آنطور که من شنیده ام ادامه همکارى 

مستلزم تمدید حکم ماموریت است. اگر هم نخواهند تمدید کنند که به 
هرحال حق هر مدیر باالدستى است در مجموعه خودش تغییرات ایجاد 

کند. فعال حرف جدیدى نیست و اتفاق جدیدى هم نیفتاده است.»
رسول کربکندى سخنگوى باشگاه اما در گفتگویى  مى گوید که در 
این مصاحبه و تیترى که براى آن انتخاب شده، متعجب است و در مورد 
آن مى گوید: از این خبر متعجب هســتم. من گفتم ایشان ماموریتى 
داشته و باید ماموریتش تمدید شــود.  خودم هم این خبر را خواندم و 

تعجب کردم.
سرمربى سابق ذوب آهن با اشاره به سوالى که خبرنگار از او پرسیده، 
ادامه داد: این مصاحبه براى چند روز قبل است. خیلى تعجب مى کنم 
از چنین تیترى. ایشان از من پرسیدند که شرایط مدیریت چطور است 
و من گفتم باید تمدید کنند. گفتند اگر تمدید نشود چه؟ من هم گفتم 
این حق مدیران باالدستى اســت که در مجموعه خودشان تغییرات 

ایجاد کنند یا نکنند.

رسول کربکندى: 
از مصاحبه خودم 
تعجب کردم 

فغانى:  باکى ندارم بگویم از نگهبانى آغاز کردم
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008003503 تاریخ ارسال نامه: 1399/10/13 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت 9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1643 و 1644 فرعى از 21- اصلى که 
طبق دفتر 508 صفحه 130 بنام عزت اباذرى ثبت و سند صادر گردیده اینک محمدرضا حیدرپور 
وکالتا از طرف احدى از ورثه عزت اباذرى و قدرت اله قنبریان با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008016124- 99/10/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 18847- 99/10 به گواهى دفترخانه شماره 263 شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت 
ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد ازتاریخ انت شار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1074957 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/10/147
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شــماره 139960302035000168– 1399/0/12 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
رضا شارجبیان گرگابى فرزند رجب بشماره شناسنامه 10 صادره از برخوار درششدانگ یک باب 
مرغدارى به مساحت 5577/10 متر مربع قســمتى از  پالك 409 اصلى مفروز و مجزى شده از 
واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رســمى آقاى حسن نصیرى طوسى به آدرس 
گرگاب بهشت معصومه ادامه کانال مرغدارى رضا شاه رجبیان محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف: 1073820 تاریخ انتشار 
نوبت اول : 20 /10/ 99 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 4 /11 /99 عباسعلى عمرانى- رییس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/10/142   

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

شماره: 139960302016000689- 1399/09/08 برابر راى شماره 139960302016000588 
مورخ 99/08/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم 
طیبه قارى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 10 صادره از تیران در چهار و دو سوم سهم مشاع از 
سى و سه سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت ششدانگ 3504/48 مترمربع پالك 
2275 فرعى از یک اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان خریدارى با واســطه از مالکین رسمى 
آقاى على محمد قارى و غالمرضا قارى محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 99/11/5 م الف: 1074375 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و 

امالك تیران/10/145 
حصروراثت  

خانم  زهرا حبیبى نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 2029 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901579 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على 
کارشناس بشناسنامه  835 در تاریخ 99/8/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ناصر کارشناس  ش م1080333967  ، 2. ندا کارشناس  ش 
م 1080264000 ، 3. شادى کارشــناس  ش م 1080969543 (فرزندان متوفى)، 4. زهرا حبیبى 
نجف آبادى  ش م 1091412936  (همســر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 1073545 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/148 
 حصروراثت  

آقاى حسین حاجى بابائى نجف آبادى  داراى شناسنامه شماره 2099 به شرح دادخواست به کالسه 
9901584 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رجبعلى میر عباسى نجف آبادى بشناسنامه  397 در تاریخ 97/4/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. میالد میر عباسى نجف آبادى  ش ش 
3326  ، 2. على میر عباسى نجف آبادى ش ش 2630 ، 3. محمد میر عباسى نجف آبادى ش ش 

570 ، 4. رؤیا میر عباسى نجف آبادى ش ش 530 ، (فرزندان متوفى)، 5. ایران درستى نجف آبادى 
ش ش 824  (همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

1073683/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/10/149 
 حصروراثت  

آقاى افشین موحدى داراى شناسنامه شــماره 1270877216 به شــرح دادخواست به کالسه 
9901582 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالحسین موحدى نجف آبادى  بشناسنامه  732 در تاریخ 99/9/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. افشین موحدى  ش ش 1270877216  
، 2. مهدى موحدى نجف آبادى ش ش 1289113173 ، 3. پریســا موحدى نجف آبادى ش ش 
6209919601 ، 4. راضیه موحدى نجف آبادى ش ش 1092257012 (فرزندان متوفى)، 5. فاطمه 
مختارى کرچگانى ش ش 6209850308  (همســر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1073708 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/10/150 
 حصروراثت  

آقا/ى محمود کاظمى داراى شناسنامه شماره 374 به شــرح دادخواست به کالسه 9901587 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمیله ابراهیمى 
نجف آبادى بشناسنامه  477 در تاریخ 99/8/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمود کاظمى  ش ش 374  ، 2. زهرا کاظمى ش ش 352 
، 3. زهره کاظمى ش ش 304 ، 4. شــهال کاظمى ش ش 524 ، 5. طاهره کاظمى ش ش 566 ، 
6. طیبه کاظمى ش ش 1006 (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 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 1074437/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/151 
 حصروراثت  

خانم  بهناز درخشان هوره ء داراى شناسنامه شماره 92 به شرح دادخواست به کالسه 9901566 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسعود رجبى  
بشناسنامه  1460 در تاریخ 99/7/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. میالد رجبى    ش ش 39  ، 2. پرستو رجبى  ش م 1080137696 ، 3. 

پریسا رجبى ش ش 10228 ، 4. محمد رجبى ش ش 5054 (فرزندان متوفى)، 5. بهناز درخشان 
هوره ء ش ش 92  (همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 1074450 /م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد/10/152 
 اخطار اجرایى

شــماره 584/98به موجب راى شــماره 860 تاریخ 98/11/8 حوزه چهارم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- حسین بهرامى 2- احمد على افتخارى 
به نشانى هر دو مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف دوم آقاى افتخارى به تنظیم سند 
خودرو شماره 685 ه 67 ایران 68 در دفاتر اسناد رسمى و خواندگان مشترکاً به پرداخت 1/800/000 
ریال  هزینه دادرسى در حق محکوم له اجرایى.محکوم له: امیر امان الهى  به نشانى: یزدانشهر خ 21 
غربى پ 63 کد پستى 77883-85199  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، 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، صریحًا اعالم نماید. 1074664/م الف-شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/153
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه ســند مالکیت یک سوم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 0 
فرعى از 105 اصلى علیــا واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبــت 266562 در صفحه 547 دفتر 
224 امالك به نام محمدعلى احسانى صادر و تســلیم گردیده است  سپس ورثه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده: 32003166- 99/7/8 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 20646- 99/7/8 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف:1074662 

ذبیح اهللا فدایى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/10/144 

عضــو کمیته علمــى کرونــا و رییس مرکــز تحقیقات 
ویروس شناسى آزمایشگاه مســیح دانشورى در خصوص 
جهش ویروس ها گفت: اگر جهش به وجود نمى آمد تنوع 
زیستى نداشتیم. علیرضا ناجى ادامه داد: برخى از جانوران 
و به ویژه میکرو ارگانیســم ها داراى سیستم هایى هستند 
که جلوى جهش را مى گیرند و نمى گذارند تغییرات ایجاد 
شــود البته نه به این صورت که اصال ایجاد نشــود؛ آن ها 
مکانیســم هایى دارند که چنانچه تغییرات بسیار عجیبى 
اتفاق بیفتد که زیســت آن موجود را به خطــر بیندازد، آن 
تغییر را تصحیح  کنند. وى توضیح داد: هر چند گفته مى شود 
کرونا ویروس سیستم هاى اندکى براى اصالح ژنوم خود 

دارد، اما بــه طور کلى ویروس ها و بــه ویژه ویروس هاى 
داراى RNA، هنگامى که تکثیر پیدا مى کنند به دلیل نوع 
تکثیرشان و این موضوع که سیســتم هاى تصحیح خطا 
را ندارند، اشــتباهاتى رخ مى دهد.  رییس مرکز تحقیقات 
ویروس شناسى آزمایشگاه مسیح دانشورى متذکر شد: همه 
تغییرات براى ویروس به درد بخور نیستند و تنها تغییراتى 
در ویروس مى ماند که زیست آن ها را به خطر نیندازد و به 
آن ها مزیت دهد، براى مثال جهشى که در کشور انگلیس در 
ویروس کرونا رخ داده است این امتیاز را به ویروس داده  که 
بتواند بهتر منتقل شود و یا اینکه شدت بیمارى افزایش یابد 

و این موارد موجب ماندگارى ویروس مى شوند.

عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا با استناد 
به اظهارات ســازمان جهانى بهداشــت، گفت: بنابر 
اعالم WHO، کشورهایى که محدودیت ها را اعمال 
کرده و جدى مى گیرند و به طور جد واکسیناســیون را 
آغاز کردند، تا پایان تابستان سال آینده درگیر بیمارى 
کووید-19 هستند. در کشور ما این زمان را باید تا پایان 

پاییز سال آینده هم متصور بود.
دکتر مســعود مردانى درباره وضعیت افزایش کرونا با 
توجه به آلودگى هوا گفت: هــر واقعه اى که در ارتباط 
با تشــدید زنجیره انتقال عفونت کرونا، رخ مى دهد، 
دو هفته بعد روى میزان ابتال و مــرگ و میر اثرش را 

نشان مى دهد. در  عین حال از زمانى که فرد به کرونا 
مبتال مى شود تا زمانى که عالئم بالینى اش مشخص 
مى شود، به طور متوســط 5.5 روز طول مى کشد، دو 
هفته طول مى کشد که در صورت شدت یافتن بیمارى 
در بیمارستان بسترى شود. در عین حال اثر این موارد 
چهار هفته بعد خودش را در میزان مرگ و میر نشــان 
مى دهد. البته باید توجه کرد که افزایش کرونا به دلیل 
آلودگى هوا در قیاس با سفر میلیونى مردم به استان هاى 
شمالى که منجر به فاجعه شد، بسیار کمتر است. وى 
ادامه داد: در حال حاضر هم نشانه هایى از این موضوع 

را مى بینیم. 

چرا ویروس کرونا 
جهش دارد؟

زمان پایان پاندمى 
در دنیا و ایران

تولید مشترك واکسن کرونا
  ایرنا| والدیمیـر پوتیـن رئیـس جمهورى 
روسیه با آنگال مرکل صدراعظم آلمان گفت وگوى 
تلفنى انجام داد که محور مکالمه دو طرف را امکان 
تولید مشـترك واکسـن کرونا تشـکیل مى داد. دو 
طرف موافقت کردند که تماس هاى در این موضوع 
بین مقام هـاى وزارت بهداشـت و سـایر نهادهاى 
مربوطـه دو کشـور ادامه بیابـد. روسـیه تاکنون دو 
واکسن ضدکرونا ساخته اسـت که واکسن نخست 
ایـن کشـور در واکسیناسـیون عمومى در روسـیه 
بکار گرفتـه مى شـود و بیـش از 50 کشـور جهان 
براى تهیه این واکسـن یا همکارى با مسـکو براى 
ساخت مشترك آن با روسـها مذاکره کرده و برخى 
کشورها توافقنامه هایى نیز در این عرصه با روسیه 

امضا کرده اند.

رئیس جمهور ارمنستان 
کرونا گرفت

  ایسنا| دفتر ریاسـت جمهورى ارمنسـتان 
گفـت: رئیس جمهور سـال نـو را به اتفـاق خانواده 
و نوه هایش در لندن جشـن گرفت. او سـوم ژانویه 
تحـت عمـل جراحـى موفقیت آمیـزى در ناحیه پا 
قرار گرفت اما در او عالئـم نوع جدید کروناویروس 
دیده شـد و پس از آن نتایج تسـت او هم مثبت شد. 
ایـن رئیس جمهـورى 67 سـاله ارمنسـتان اکنون 
در قرنطینـه بـه سـر مى بـرد و از منزل مشـغول به 

کار است.

روى موج کووید-19

تاسیس 
موسسه غیر تجارى ثمین محاسبان آرتین درتاریخ 1399/10/14 به شماره ثبت 6337 به شناسه ملى 14009697012 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : ثمین محاسبان آرتین موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات 
مدیریت و حسابدارى، طراحى و پیاده سازى سیستم مالى، تجزیه و تحلیل و استقرار سیستم کنترل هاى داخلى و مدیریتى، پیاده سازى و استقرار انواع نرم 
افزار هاى مالى و حسابدارى به صورت عملیاتى در زمینه حسابدارى، تهیه مدارك حساب و تنظیم اسناد حسابدارى و تحلیل دفاتر قانونى، اصالح حساب و 
انجام حسابدارى از روى مدارك ناقص، تنظیم اطالعات مالى از قبیل صورت هاى مالى سالیانه و میان دوره اى و تلفیقى و سایر گزارش هاى مالى و مدیریتى، 
تنظیم اظهارنامه هاى مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر اظهارنامه هاى موضوع قانون مالیات هاى مستقیم، ارائه مشاوره مدیریت و حسابدارى 
. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله دنارت ، خیابان شهیدحیدرعلى اسماعیلى ، بن بست شهیدحسین اسدى ، پالك 347 ، طبقه همکف کدپستى 8169377335 
سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم محدثه شفیعى فالورجانى به شماره ملى 1100302931 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى حسن زارعى خیادانى به شماره ملى 1271643898 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم محدثه 
شفیعى فالورجانى به شماره ملى 1100302931 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى حسن زارعى خیادانى به شماره ملى 1271643898 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد 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 (1073153)

آگهى تغییرات 
شرکت برنا بتن نوین آزما با مسئولیت محدود به شماره ثبت 63593 و شناسه ملى 14008800240 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/07/13 علیرضا حسن نژاد به کدملى 1270437003 بعنوان رئیس هیئت مدیره - سمیرا سجادیه به کدملى 1271726513 
بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - بهروز ستارى خوراسگانى به کد ملى 1270927469 بعنوان مدیر عامل (خارج از شرکا و هیات مدیره) براى مدت 
نامحدود انتخاب شدند . کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1073149)

یک ویروس شناس با اشاره به تغییرات ویروس کروناى 
جهش یافته در انگلستان نسبت به ویروس قبلى، گفت: 
البته خطرناك ترین ســویه از ویــروس کرونا واریانت 
آفریقاى جنوبى اســت؛ زیرا به نظر مى رسد آن جهش، 

بیمارى هاى خطرناك ترى ایجاد کند.

دکتر علیرضا ناجى درباره ویروس جهش یافته کرونا در 
انگلستان گفت: موضوعى که به صورت قطعى در مورد 
این جهش ویروس مى توان گفت این است که تغییرات 
اخیر سبب افزایش میزان ســرایت پذیرى ویروس شده 
است. بر اساس آمارهایى که اعالم مى شود سرایت پذیرى 

ویروس حتى تا 70 درصد افزایش یافته است.
وى افزود: مشاهدات دیگرى هم مانند ابتالى وخیم تر به 
بیمارى، کاهش کارایى واکسیناسیون و... گزارش شده 
است که البته هنوز مورد تایید قرار نگرفته است. در حال 
حاضر افزایش سرایت پذیرى ویروس به دلیل تغییرات 

پروتئین هاى سطحى ویروس ثابت شده است.
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى درباره تغییر در عالئم ابتال به نوع 
جهش یافته ویروس با گونه قبلى، اظهار کرد: مشاهدات 
شخصى پزشکان در انگلستان و آفریقاى جنوبى بر این 
اساس است که به نظر مى رسد این ویروس جهش یافته 
از کرونا، بیمارى وخیم ترى ایجاد مى کند اما معناى آن 
افزایش آمار مرگ و میر کرونا نیست؛ اما این ها مشاهدات 
شخصى است و باید منتظر باشیم تا نتایج تحقیقات علمى 

منتشر شود.
وى با اشاره به اینکه عالوه بر جهش ویروس در انگلستان 
در ســایر نقاط هم شــاهد جهش در ویروس کووید19 
بوده ایم، تصریح کــرد: اکنون واریانت هــاى متفاوتى 
از ویروس مشــاهده مى شــود، مثال واریانت مربوط به 
انگلستان با واریانت مربوط به نیجریه و آفریقاى جنوبى 
متفاوت اســت. البته ممکن است جهش هاى مشترکى 
داشته باشند اما هرکدام از واریانت ها تغییرات مخصوص 
به خود را نیز داشته اســت. این تغییرات تنها در پروتئین 
سطحى ویروس نیســت اما برخى تغییرات آنها مشابه 

یکدیگر است .
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى با تاکید بر اینکه فعًال خطرناك ترین 
ســویه از ویروس کرونا واریانت آفریقاى جنوبى است، 
اظهار کرد: به نظر مى رســد آن جهــش، بیمارى هاى 
خطرناك ترى ایجــاد کند؛ بویژه در خصــوص برنامه 
واکسیناسیون؛ زیرا به نظر مى رسد میزان حساسیت سویه 
جدید ویروس به آنتى بادى هایى که علیه ســوش هاى 

قبلى ویروس ایجاد شده، نسبتا کمتر باشد. البته این به 
معناى ناکارآمد بودن واکســن نیست بلکه ممکن است 
یک سرى کارایى هاى واکســن را کاهش دهد که البته 
اثبات قطعى این حرف هــم نیازمند فرصت براى اعالم 

نتایج تحقیقات است.
وى در پاسخ به این سوال که آیا بهبودیافتگان از گونه هاى 
قبلى کرونا ممکن است به این ویروس جهش یافته هم 
مبتال شوند یا خیر گفت: تغییراتى در ویروس شکل گرفته 
است که این احتمال را به وجود مى آورد تا ابتال به این نوع 

از ویروس هم ممکن باشد.
این ویروس شناس تاکید کرد: نتایج حاصل از کارآزمایى 
بالینى واکسیناسیون آکسفورد، جانسون اند جانسون و 
استرازنکا در آفریقاى جنوبى و پیگیرى کسانى که این 
واکسن ها را دریافت کردند درحال انجام است تا ببینند 
آیا افرادى که این واکسن ها را دریافت کردند به ویروس 
جهش یافته آلوده شده اند یا خیر و اطالعات حاصل از آن 
تا هفته چهارم ماه ژانویه منتشر مى شود تا بتوانیم دقیق تر 
بگوییم واکسن هاى قدیمى نســبت به این سویه هاى 

ویروس چه رفتارى خواهند داشت.
وى با تاکید بر اینکه فعًال تنها کار مهم تقویت بهداشت 
اجتماعى اســت، افزود: کنترل کوویــد19 مقوله اى دو 
جانبه است که نمى توان تنها از دولت انتظار داشت بلکه 
مردم هم باید پروتکل ها را رعایت کنند، ماســک بزنند، 
در تجمعات شــرکت نکنند، دورهمى نگیرند و... این در 
حالى است که باید هرچه سریع تر برنامه واکسیناسیون 
را در کشــور آغاز کنیم تا به وقفه چرخه انتقال ویروس 

کمک کنیم.

خطرناك ترین جهش کرونا در آفریقا رخ داده است

آگهى تغییرات 
شرکت تجارى خورشید افشان فوالد سهامى خاص به شماره ثبت 42726 و شناسه ملى 10260605362 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - ترازنامه مالى و صورت سود و زیان سال 1398 به تصویب رسید. - موسسه حسابرسى امجد تراز شناسه ملى 10260117975 و موسسه حسابرسى کاربرد تحقیق شناسه ملى 
10260103000 به ترتیب بعنوان بازرس اصلى و على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1074393)

آگهى تغییرات 
شرکت برنا بتن نوین آزما با مسئولیت محدود به شماره ثبت 63593 و شناسه ملى 14008800240 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/13 محل 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فجر ، کوچه مهدیه 10 ، خیابان معراج ، پالك 193 ، طبقه همکف - 
کدپستى8198943981 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1073150)
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اگر صبح به صورت ناشــتا آب لیموترش را با آب گرم مخلوط کرده و میل کنید، 
متوجه اثرات بى نظیر آن خواهید شد.

بدون شک در مورد خواص لیموترش زیاد شــنیده اید. نوشیدنى آب 
گرم و چند قطره لیمو به صورت ناشــتا بهترین جایگزین براى 
نوشیدنى هاى کافئین دار است. تهیه  این نوشیدنى کار بسیار 
ساده اى اســت. به این ترتیب که صبح ها زمانى که از 
خواب بیدار شــدید، مقدارى از آب لیموترش را 
در یک فنجــان آب گــرم مى ریزید و  میل 

مى کنید.
لیموتــرش سرشــار از ویتامین 
C اســت و بــراى مقابله با 
بیمارى هاى ویروسى 
مانند سرماخوردگى 
بسیار مفید است. این میوه  
ترش و اســیدى یکى از منابع 
پتاسیم است به همین دلیل باعث 
عملکــرد بهتر اعصاب و مغز مى شــود. 
لیموترش همچنین براى کنترل فشــارخون 
نیز مفید است. وقتى به صورت ناشتا از این نوشیدنى 
اســتفاده مى کنید خواص آنتى اکســیدانى ترکیبات آن 
سیســتم ایمنى بدن شــما را قوى و بیمارى ها را از شما دور 

مى کند.
نوشیدن مخلوط آب و لیموترش باعث کاهش حالت اسیدى بدن مى شود. 
شاید کمى عجیب به نظر بیاید اما لیموترش با وجود اینکه ترش و اسیدى است 

اما بدن را اسیدى نمى کند. ترکیب آب با لیموترش یک درمان مناسب و طبیعى براى رفع 
دندان  درد و همچنین مقابله با آسیب لثه ها محسوب مى شود. البته توجه داشته باشید که 
زیاده روى در مصرف و یا قرقره کردن زیاد با این محلول امکان دارد که به میناى دندان هاى 

شما آسیب بزند.
نوشیدن مخلوط آب گرم و لیموترش باعث دفع مواد زائد مى شود و همچنین ترشح صفراى 
بیشتر مى شود. همین خواص نیز باعث مى شود که مشکالتى مانند یبوست و سوزش معده 
تســکین پیدا کند. البته حواستان باشــد اگر دچار زخم معده یا سوزش شدید معده هستید 
در مصرف این نوشیدنى احتیاط کنید. بهتر اســت میزان لیموترش آن را کمتر کنید.  این 
نوشیدنى باعث تمیزى و پاك سازى بدن مى شود. ترکیب آب گرم با لیموترش باعث دفع 
راحت توکسین ها یا همان سموم بدن مى شود. در واقع خاصیت ادرارآور بودن آن است که 

در نتیجه باعث تمیزى مجارى ادرارى نیز مى شود.
با نوشیدن ترکیب آب گرم و لیموترش مى توانید از مشکالت تنفسى خالص شوید و عفونت 
و بیمارى را از ســینه  خود دور کنید. در واقع با مصرف این نوشیدنى فوق العاده با خاصیت، 
به مرور از سرفه کردن خالص خواهید شد. این نوشــیدنى همچنین براى مقابله با آسم و 

آلرژى هاى رایج نیز مفید است.
لیموترش به دلیل دارا بودن فیبر پکتین با گرســنگى و اضطراب مقابله مى کند. باید بدانید 
که دنبال کردن رژیم غذایى که حالت آلکانى یا بازى بدن را بیشتر کند، کمک خواهد کرد 
تا راحت تر و سریع تر وزنتان کم شــود. پس اگر رژیم گرفته اید صبح ها یک فنجان از این 

نوشیدنى را میل کنید.
ویتامین C موجود در لیموترش پوست را صاف و خوش آب و رنگ مى کند. این ویتامین باعث 
محو شدن چین و چروك ریز شده و سموم را از خون خارج مى سازد. در نتیجه پوستتان تمیز و 
شفاف مى شود. شما مى توانید به طور مستقیم محلولى که آماده کرده اید را به پوستتان بزنید. 
مشاهده مى کنید به مرور زمان پوستتان صاف و شفاف خواهد شد. البته توصیه مى شود در 

انجام این کار دچار افراط نشوید.

معجزه 
آب گرم و لیمو 

به صورت ناشتا 

خواص آلبالو خشک شامل پیشــگیرى از سرطان، کاهش 
قندخون ناشتا، کنترل فشار خون مى شود. 

آلبالو خشک نیز مانند آلبالو تازه سرشار از ویتامین C است. این 
ویتامین تأثیر زیادى در تقویت سیستم ایمنى بدن و در نتیجه 
جلوگیرى از سرماخوردگى و آنفوالنزا دارد. عالوه بر این وجود 
دو ماده آنتوسیانین و کرســتین درآلبالو، نشانه هاى بیمارى 

آسم را کاهش مى دهند.
آلبالو داراى کرتسین، نوعى آنتى اکسیدان، است که مى تواند 
در کنترل سطح قند خون و انســولین بسیار مؤثر عمل کند؛ 
بنابراین بیماران دیابتى یا کسانى که در معرض خطر ابتالء 
به این بیمارى هســتند مى توانند از خواص آلبالو خشک یا 
تازه بهره مند شوند. همچنین آنتوسیانین موجود در این میوه 

مى تواند قند خون ناشتا را کاهش دهد.
سطح پتاسیم و آنتى اکســیدان ها در آلبالو خشک باال است 
و این مواد قادر به پایین آوردن فشــار خون هســتند. آلبالو 
میوه اى ادرارآور است و مصرف آن مى تواند به بدن در دفع 
سموم کمک کند؛ بنابراین خوردن آلبالو خشک براى کسانى 
که ســنگ کلیه دارند مى تواند فواید زیادى داشــته باشد. 
عالوه بر این، آنتى اکسیدان هایى که در آلبالو وجود دارند به 

پاکسازى کبد و درمان کبد چرب کمک مى کنند.
آلبالو خشک حاوى مقادیر زیادى کربوهیدرات مناسب براى 
کاهش وزن است. مصرف این میوه اشتها را کاهش مى دهد 
و در نتیجه بدن چربى هاى اضافى را مى سوزاند. همچنین 
آنتوســیانین هایى که پیش تر راجع به آن ها صحبت شــد، 

سرعت این چربى سوزى را باال مى برند.
بخش زیادى از آلبالو را فیبر تشــکیل مى دهد؛ خوردن فیبر 

کمک زیادى به عملکرد روده و جلوگیرى از یبوست و اسهال 
مى کند. بر اســاس مطالعات، وجود فیبــر در رژیم غذایى 
افراد، اســید معده را کاهش مى دهد و از بیمارى هاى معده 
نیز جلوگیرى مى کند. از خواص آلبالو خشــک مى توان به 
کاهش خطر ابتالء به بیمارى هاى مربوط به دستگاه گوارش 
مثل التهاب روده، بواسیر، ســندرم روده تحریک پذیر و … 

اشاره کرد.
آلبالو منبع ویتامین A اســت. مصرف این ویتامین همراه با 
آنتیاکسیدان هایى که همراه با آن وارد بدن مى شوند سالمت 
چشــم را بهبود مى بخشــد و از ابتالء به بیمارى هایى مثل 

سندرم چشم خشک یا دژنراتیو ماکوال پیشگیرى مى کنند.
آلبالوخشک به دلیل داشــتن خواص ضد التهابى، به درمان 
نقرس بســیار کمک مى کند. آنتى اکسیدان هاى موجود در 
آلبالو، به بدن در مقابله با استرس اکسیداتیو که یکى از عوامل 
مهم ابتالء به سرطان است، کمک مى کند؛ در نتیجه مى توان 
با خوردن این میوه خوشمزه چه به صورت تازه و چه خشک 

شده، خطر ابتالء به انواع سرطان را کاهش داد.
آلبالو داراى سطح باالیى از کرستین است؛ این ماده یکى از 
قوى ترین آنتیاکسیدان هاســت که مى تواند تأثیر بسزایى 
در کاهش چربى خون و خطر بیمــارى هاى قلبى و عروقى 

داشته باشد.
آلبالو میوه اى نفاخ به حساب مى آید؛ بنابراین در مصرف آن 
به خصوص در دوران باردارى و شیردهى باید تعادل را رعایت 
کرد چرا که مصرف بیش از حد آن مــى تواند باعث دل درد 
نوزاد شود؛ معموًال توصیه مى شود بعد از خوردن آلبالو حتماً از 

عرق نعناع استفاده کنید.

شک
لبالوى خ

ص باورنکردنى آ
خوا

تصور خیلى از ما این است که دندان پزشکان با 
معاینه دندان ها فقــط متوجه بیمارى هاى لثه و 
دهان مى شــوند. واقعیت این است که با معاینه 
وضعیت دهان و دندان ها مى توان به بسیارى از 

مشکالت سالمت عمومى پى برد.
■دیابت: پوســیدگى دندان ها مى تواند از این 
مشــکل حکایت کند که بدن شــما در پردازش 
گلوکز مشــکل دارد. وقتى این اتفــاق مى افتد، 
قند در بزاق ایجاد شــده و منجر به تحریک رشد 
باکترى هاى حفره زا در دهان مى شود. شل بودن، 
عقب نشینى، خشــکى و خون ریزى لثه ها همه 
عالیم شایع بیمارى دیابت است. بیماران دیابتى 
که کنترل قنــد خون موثرترى دارنــد، کمتر به 

بیمارى هاى دهان و دندان مبتال مى شوند.
■ریفالکس معده: ریفالکس معده به مرى 
و در نتیجه سوزش ســر دل در هر کسى ممکن 
است بروز کند. اما تجربه این عارضه براى دو بار 
در هفته و به مدت طوالنى مى تواند روى میناى 
دندان اثر منفى بگذارد. اسید معده با pH پایین از 
معده به دهان مى آید و مــى تواند میناى دندان 
رو از بین ببرد. مصرف آنتى اسیدها، تغییرات در 
شیوه زندگى، اجتناب از غذاهاى خاص و مصرف 
وعده هاى غذایى کوچکتر براى رفع اسید معده و 

سالمت دهان و دندان توصیه مى شود.
■ســرطان دهان: مراجعه منظم به دندان 
پزشک مى تواند به تشــخیص این سرطان در 
مراحل اولیه کمک کند. سرطان دهان به شکل 
زخم هاى ســفید و قرمز اغلب روى زبان، کف 
دهان، و بافت هاى نرم کام در پشت زبان ظاهر 
مى شود. این زخم ها اغلب بدون درد است و بیمار 

به سختى متوجه آنها مى شود. 
■بیمارى هاى روده: 20 درصد از بیمارانى که 
دچار اختالل التهاب روده هستند دچار زخم دهانى 
مى شوند. به گفته دندان پزشکان، برخى از افرادى 
که به دندانپزشــک مراجعه مــى کنند لب هاى 
متورم و زخم هایى به اندازه سکه در داخل لبشان 
دیده مى شود که توده سفید با هاله قرمز در اطراف 
آن تظاهر مى کند. در صورت مشکوك بودن به 
بیمارى کرون، از لثه ها عکس گرفته مى شود تا از 

نبود بیمارى لثه اطمینان حاصل گردد.

عالیم 4 بیمارى
 اولین بار در دهان
 ظاهر مى شود

سن طالیى براى عمل
 جراحى بینى 

فوق تخصص جراحى پالستیک و زیبایى با اشاره 
به اینکه آمار جراحى هــاى زیبایى بینى على رغم 
شــیوع کرونا، روند چندان کاهشى نداشته است، 
گفت: پیشنهاد پزشکان براى دختران جهت انجام 
جراحى بینى 16 سال تمام و براى پسرها 18 سال 

تمام است.
شهریار لقمانى با اشــاره به اینکه جراحى بینى در 
حال حاضر در کشــور ما تبدیل به یک رفتار مورد 
قبول و یک هنجار شــده اســت، گفت: جراحى 
بینى در کشــور ما در حال حاضر مرز و محدودیت 
جنسیتى، اقتصادى و سنى ندارد و زنان و مردان در 
شرایط اقتصادى مختلف و سنین مختلف متقاضى 

انجام جراحى زیبایى بینى هستند. 
این فوق تخصص جراحى پالســتیک و زیبایى 
درباره مخاطرات عمل رینوپالستى اظهار داشت: 
ابتدا بهتر است خطر تعریف شود، اگر منظور خطر 
جانى است؛ ریسک و خطر جانى در این عمل بسیار 
پایین اســت ولى گاهى درصد کمــى از بیماران 
رضایت الزم را نســبت به نتیجه ظاهرى جراحى 
زیبایى بینى ندارند که در این مورد باید به این نکته 
توجه داشت که بخش بزرگى از بیماران ناراضى، به 
این نکته توجه ندارند که نمى توان براى همه افراد 
یک نوع جراحى زیبایى بینــى را انجام داد چرا که 
بسته به ضخامت پوست بینى و نسبتهاى صورت 

نتیجه مورد انتظار متفاوت شود.
وى گفت: البته باید توجه شود که جراحى زیبایى 
بینى عمل دشوار و پیچیده اى است که نیاز به علم 
روز و تجربه کافى دارد و متقاضیان این عمل بهتر 
است در انتخاب جراح دقت باال داشته باشند تا کمتر 

دچار نارضایتى شوند.

معموال زمانى که قرار است از تختخواب جدا شوید، بدون توجه 
به نحوه برخاستن این کار را انجام مى دهید در حالى که باید با 

شیوه صحیح از تختخواب برخیزید.
متأسفانه بیشتر افراد مى نشــینند، کمر خود را براى آماده شدن 
براى موقعیت ایستاده مى چرخانند و از کمر خود براى ایستادن 

استفاده مى کنند. این روش نادرست است.
روش صحیح این است که  روى پهلوى خود بغلتید و از بازوى 
خود استفاده کنید تا از موقعیت جانبى بلند شوید. از این موقعیت، 
به لبه تخت بروید و با استفاده از پاهاى خود و نه کمر، بلند شوید.

براى این که مانع از کمر درد خود شــوید بهتر اســت هنگامى 
که اول صبح از خواب بیدار مى شــوید، زانوها  را به داخل سینه 
بکشید،این روش  راهى براى کشــش ستون فقرات شماست. 
روى کمر دراز بکشید، یک زانو را (به صورت خم شده) به سمت 
سینه باال بیاورید و ســپس با پاى دیگر تکرار کنید. پایین پاى 

خود را در زیر زانو بگیرید و پاهاى خود را به سمت سینه بکشید.

نحوه صحیح نحوه صحیح 
بلند شدن از بلند شدن از 
تختخوابتختخواب

بر اساس نتایج تحقیق جدید محققان دانشگاه دوك در 
ایاالت متحده، کودکانى که خودکنترلى دارند در بزرگسالى 
به احتمال زیاد ســالم تر بوده مغز و بدن جوان ترى دارند. 
خودکنترلى بــه توانایى کنترل احساســات و رفتارهاى 
شــخص (حتى در صورت مواجهه با شــرایط دشــوار) 

مرتبط است.
مصاحبه با شــرکت کنندگان در این بررسى نشان داد، 
افرادى که خودکنترلى باالترى دارند، توانایى بیشترى 
براى رسیدگى به چالش هاى سالمتى، مالى و اجتماعى 

در سال هاى بعد زندگى خواهند داشت.
عالوه بر این، افرادى که در دوران کودکى کنترل بیشترى 
داشتند، نظرات مثبت ترى درباره پیرى ابراز و از زندگى در 

میانسالى احساس رضایت بیشترى داشتند.
پروفســور لیا ریچموند راکرد، محقق این بررسى اظهار 
کرد: جمعیت پیرتر مى شوند و با بیمارى هاى مرتبط با سن 
بیشتر درگیر مى شوند. وى افزود: شناسایى روش هایى 

براى کمک و موفقیت افراد در چالش هاى بعدى زندگى 
و سال هاى ناتوانى مهم اســت. ما دریافتیم خودکنترلى 
در اوایل زندگى ممکن اســت به افراد براى پیرى سالم 

کمک کند.
خودکنترلــى را مى تــوان آمــوزش داد و متخصصان 
پیشنهاد مى کنند که ســرمایه گذارى اجتماعى در چنین 
آموزش هایى مى تواند طول عمر و کیفیت زندگى (نه تنها 
در کودکى، بلکه شاید در میانسالى) را بهبود بخشد. شواهد 
نشان مى دهد که تغییر رفتارها در میانسالى، مانند ترك 
سیگار یا ورزش کردن مى تواند منجر به بهبود نتایج شود.

پروفسور ترى موفیت، همکار این تحقیق گفت: همه از 
پیرى که در آن فقر، بیمارى و تنهایى باشد، ترس دارند، 
به همین دلیــل پیرى نیازمند آمادگى جســمى، مالى و 
اجتماعى است. ما افرادى را یافتیم که از دوران کودکى از 
خودکنترلى استفاده کردند و نسبت به افراد هم سن خود 

براى پیرى بسیار آماده تر بودند.

کدام کودکان 
پیرى سالم ترى 

دارند

ر ن ور ى ل ر ر و عز رق

براى کمک و موفقیت افراد در چالش هاى بعدى زندگى بر اساس نتایج تحقیق جدید محققان دانشگاه دوك در 

کدام کودکان 
پیرى سالمترى 

دارند

برخى مواد غذایى سهمى در کوتاه تر شدن عمر شما 
دارند به همین منظور براى داشتن یک عمر طوالنى 

باید مصرف آنها را محدود کنید.
کارشناسان آلمانى غذا هایى را ذکر کرده اند که امید 
به زندگى را کاهش مى دهند. اولین خوراکى در این 

لیست، نوشیدنى هاى شیرین و گازدار 
اســت که هیچ ماده غذایى در آن ها 
وجود ندارد و فقط مواد مورد استفاده 
صنعتى براى ساخت آن ها به کار برده 

مى شود.
گروه دوم غذا هاى مضر، شــیرینى 
جات از جمله شــکالت و بیسکویت 
است. ســازمان غذا و کشاورزى ملل 
متحد آن ها را به عنوان غذا هاى فوق 
العاده فرآورى شده طبقه بندى مى کند 

که باید از رژیم غذایى حذف شوند.
یکى دیگر از محصوالت مضر بستنى 

اســت. با این حال، قبل از انصراف از بستنى باید به 
ترکیب آن نگاه کرد. اگر بستنى با شیر خشک تهیه 
شده باشد، شما یک محصول فوق العاده فرآورى شده 

دارید که ضرر دارد.
در فهرست بعدى همبرگر و فست فود قرار دارند البته 

وقتى آن ها با مواد آلى ساخته مى شوند، خطرى براى 
سالمتى ندارند. با این حال، مواد تشکیل دهنده مورد 
استفاده در فست فود ها، همبرگر ها را به یک محصول 

کامًال فرآورى شده تبدیل مى کند.
گروه پنجم غذا هاى ناخواسته گوشت فرآورى شده 
از جمله سوســیس، ژامبون و بیکن است. 
کارشناســان توصیه مى کنند گوشت در 
جا هایى خریدارى شود که به مرغوبیت آن 

اطمینان وجود داشته باشد.
غذا هاى منجمــد و به ویژه "شــام هاى 
تلویزیونى" که قبل از سرو در مایکروویو 
فقط باید دوباره گرم شوند، آخرین غذا ها در 
این لیست هستند. اول از همه هم منظور 

پیتزاى آماده است.
عالوه بر این، میوه ها و سبزیجات کنسرو 
شــده در لیســت غذا هاى ناســالم قرار 

دارند.

غذا هایى که عمرتان را کوتاه مى کنند
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 شرکت برق منطقه اى اصفهان قصد تملک یک قطعه زمین به مساحت حدود 8هکتار متر مربع جهت احداث پست 400 کیلو ولت جى را طبق کروکى و مختصات ارائه شده 
 CNG به آدرس اصفهان-خوراسگان-خیابان سلمان فارسى-خیابان مقداد دوم-بطرف امامزاده مختار-بعد از خیابان شهید مهدى حبیب الهى-300 متر باالتر از ایستگاه
در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه مالکین و صاحبان حقوق اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى 
برنامه هاى عمومى عمرانى و نظامى دولت1358/11/27 معطوف مى دارد.ضرورى اســت مالکین و صاحبان حقوق جهت دریافت حق و حقوق خود و یا کســب اطالعات 
بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق منطقه اى واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 

36278770(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمایند.بدیهى است پس از مهلت مذکور وفق الیحه قانونى مذکور اقدام خواهد شد.

آگهى نوبت دوم احداث پست 400 کیلو ولت جى واقع در منطقه خوراسگان

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهانروابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان
م الف: 1074799
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