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مراقب ناقالن خاموش کرونا باشیدبارش هاى اصفهان از اسفندماه آغاز مى شودفینال «عصرجدید» عید مبعث پخش مى شود«آى سى یو»ها در حال پر شدن گل به نام سروش ثبت شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عسل شکرك زده 
اصل یا تقلبى؟

نجات 35 کارمند بانک از میان آتش و دود
3

2

8

4

اصفهان مبناى 
اپراى آوازى شود

رضا صادقى: انصاریان را 
دیدم و فقط اشک ریختم

موشک هاى ایران از 
قدرت انفجارى الزم 

برخوردارند
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کروناى انگلیسى 
به کاشان رسید

برخالف تصور غلطى  که در بین بیشتر مردم  
وجود دارد، عسلى که شکرك مى زند؛ عسل 

اصل و طبیعى است و هیچ قند مصنوعى در آن 
وجود ندارد. البته استفاده از کلمه «شکرك زده»  

تأثیر زیادى در این برداشت اشتباه...

اگرچه طى چند هفته گذشته خبر شیوع ویروس 
جهش یافته کرونا انگلیسى در اصفهان از سوى 
مقامات مختلف استان تأیید نشد، اما دیروز (یک 
شنبه-26 بهمن ماه)، معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکى کاشــان از تالش جدى براى شناسایى 

ویروس جهش یافته در منطقه کاشان خبر داد.
به این ترتیب یک نفر دیگر به فهرســت 9 بیمار 
مبتال به ویروس انگلیســى در کشــور، اضافه 
مى شود. هفت نفر از این 9 نفر در تهران و یک نفر 
در اهواز و یک نفر هم در آبیک قزوین شناسایى 
شده بودند که بیمار قزوینى در نهایت فوت کرد.

اما دکتر محمد حاجى جعفــرى، معاون درمان 
4دانشگاه علوم پزشکى...

پیش بینى پیش بینى 1616 کیلومتر مسیر تراموا براى اصفهان کیلومتر مسیر تراموا براى اصفهان
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حریق در ساختمان سرپرستى بانک ملت در خیابان شیخ صدوق 5 مصدوم بر جاى گذاشت

عباس غزالى: 
حقم را از 
سینما مى گیرم

نقشه ترسناك سین هاى طالیى
وقتى سروش و سجاد بعد از بازى با استقالل دوشادوش هم از راهروى 
مورب ورزشگاه نقش جهان در حال رســیدن به میکسدزون خبرى 
بودند، به راحتى مى شد به آرامش و شادى اى که در وجود آنها پس از 

کسب یک پیروزى ارزشمند ایجاد شده، پى برد.
سپاهانى ها که جشن مفصلى را در رختکن برگزار کرده بودند، پس از 

نیم ساعت همزمان با استقاللى ها به...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهان 
صادر کننده مرغ 
به سایر استان هاست

آغاز سنگفرش خیابان سپه، به زودى
یک گام دیگر در مسیر پیاده راه شدن دولتخانه صفوى در مرکز شهر اصفهان

3

خواننده مشهور پاپ از حضورش در برنامه «همرفیق» مى گوید

5

22 گزینه نهایى براى هدایت گاندوها؛ گزینه نهایى براى هدایت گاندوها؛

حسینى، مجیدى و حسینى، مجیدى و 
سرنوشت نیمکت سرنوشت نیمکت 

ذوب آهن؟ذوب آهن؟

آگهی برگزاري مناقصه عمومی

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

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

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

عملیات اصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه سه اصفهان99-4-261
8،823،043،612355,000,000جارى(با ارزیابى کیفى)

بخشى از پروژه شبکه جمع آورى فاضالب شهر نجف آباد - اولویت 7 99-4-266
31،013،721،2231،021،000،000جارى(با ارزیابى کیفى)

5،399،975،102252،000،000جارىتوسعه شبکه فاضالب منطقه پنج اصفهان(با ارزیابى کیفى)99-4-267
9،515،245،216376،000،000جارىتوسعه شبکه آب شهرك خودرو منطقه پنج اصفهان99-4-268

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  99/12/09
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/12/10

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW. abfaesfahan. irشرکت 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:1399/11/27

نوبت دوم

آگهى مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شــهر در نظر دارد تعدادى از واحدهاى تجارى دوشنبه بازار را از طریق 
مزایده به فروش برساند:

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/12/12
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/12/13

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/12/23
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها 

انجام نمى شود.
م.الف: 1095027 

چاپ اول

4

العباسغزالى:عباس غزالى: غ :ا اسغزال ىع ز س ب
ازحقم را از ا زق ر ازم را حقم
رمسینما مى گیرم گیرمى گسینما مى گیرمسینمام ا ن

سالروز شهادت حضرت امام على النقى الهادي (ع) تسلیت باد 

وقتى
مور
بودن

کسب
سپاه
نیم



0202جهان نماجهان نما 3977دوشنبه  27 بهمن  ماه   1399 سال هفدهم

سفر قالیباف به روسیه و حواشى آن یکى از موضوعاتى 
بود که سایه سنگینش بر فضاى دیروز مجلس محسوس 
بود. محمود احمدى بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملى از 
جمله افرادى بود که در نطق خود به این سفر اشاره کرد و 

انتقادات جدى به آن وارد کرد. 
احمدى بیغش گفت:  اول اینکه جاى تعجب دارد با وجود 
این همه مشاور و دســتیار مدعى و تیم عریض و طویل 
تشریفاتى رئیس مجلس، چرا یک سفر رسمى و معمولى 
نباید به درســتى راهبرى و مدیریت شــود که این همه 
جنجال به پا کند. دوم ساده انگارى نسبت به کشور روسیه 
و آداب بسیار سخت و پیچیده رسمى در ساختار حاکمیت 

این کشور است که در قصور مسئوالن سفارت ایران در 
روسیه و متأسفانه تیم غیرحرفه اى برنامه ریز مجلس مورد 
توجه قرار نگرفته و منجر به این حد از حرف و حدیث براى 

مجلس شده است.
نماینده شازند گفت: ســوم اینکه آقاى قالیباف محترم! 
در کشور خودمان به دلیل مبتال شــدن به کرونا، رئیس 
جمهور روحانى به جنابعالى براى تشکیل جلسه وقت نداد 
و نشست سران قوا را کنسل نمود، حال شما انتظار دارید 
پوتین که از حرفه اى  ترین و مرموزترین سیاســتمداران 
دنیاست، بدون اطمینان از سالمت کرونایى شما و هیئت 

همراه، با جنابعالى مالقات کند؟

وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مســلح گفت: امروز تمام 
موشک هاى جمهورى اسالمى ایران دقیق بوده و از قدرت 
انفجارى الزم براى حفظ بازدارندگى دفاعى کشور کامًال 

برخوردار هستند. 
امیر سرتیپ امیر حاتمى با تأکید بر آمادگى کامل دفاعى 
کشور اظهار کرد: به لطف خداوند متعال امروز جمهورى 
اسالمى ایران یکى از قدرت هاى مطرح موشکى دنیاست. 
وى با قدردانى از تالش متخصصــان صنعت دفاعى در 
نوآورى هاى جدید دفاعــى افزود: در صنعــت دفاعى و 
موشکى کشور هر آنچه مورد نیاز است خودمان طراحى و 
تولید مى کنیم و نیرو هاى مسلح جمهورى اسالمى ایران از 

آن استفاده مى کنند. وزیر دفاع و پشتیبانى نیرو هاى مسلح با 
بیان اینکه امروز در بهترین وضعیت توان دفاعى و موشکى 
قرار داریم، تصریح کرد:  امروز تمام موشک هاى جمهورى 
اسالمى ایران دقیق و از مانورپذیرى باال و قدرت انفجارى 

 الزم براى حفظ بازدارندگى دفاعى کشور  برخوردار ند.
وى در پاسخ به این سئوال که براى گرفتن انتقام از عامالن 
ترور دانشمند هسته اى و دفاعى کشورمان شهید فخرى زاده 
چه اقدامى خواهید کرد، ادامه داد : جمهورى اسالمى ایران 
به عنوان یک کشور بزرگ و داراى مدیریت تفکر راهبردى، 
در زمان  و مکان الزم این مجازات را انجام خواهد داد و این 

اتفاق بدون تردید رخ خواهد داد.

انتظار داشتید مرموزترین 
سیاستمدار با شما دیدار کند؟

موشک هاى ایران از قدرت 
انفجارى الزم برخوردارند

«آى سى یو»ها 
در حال پر شدن 

  ایرنا | مدیرکل روابط عمومى ســازمان 
نظام پزشکى در توییتى نوشت: افزایش بیماران 
کرونا در بیمارستان ها شروع شد و «آى سى یو»ها 
در حال پر شدن است، علت اصلى آن هم رعایت 
نکردن اصول بهداشتى است. حسین کرمانپور در 
این توییت تصریح کرد:  شروع شد. اورژانس دوتا، 
بخش، 26 نفر و آى سى یو هم در حال پرشدن. 
علت: با هم رفته بودیم بیرون. علت: جلسه بودیم، 
ماسک رو برداشتیم چاى بخوریم. علت: همه چیز 
را تا االن رعایت کردیم، سرى به مادر زدیم. اینطور 

شد، مادر االن آى سى یو هست.

رشد فزاینده «ام اس» 
آمارها مى گوید ساالنه    روزنامه رسالت|
بیش از 5000 نفر در ایران به ام اس مبتال مى شوند 
و این آمار از پنج ابتال از هــر 100 هزار نفر به 50 
ابتال افزایش داشته اســت. محسن فروغى پور، 
دبیر گروه مغز و اعصاب دانشــگاه علوم پزشکى 
مشهد در این رابطه مى گوید: در 40 سال گذشته 
ایران جزو مناطق کم خطر به لحاظ ابتال به بیمارى 
«ام اس» قرار داشت اما در سال هاى اخیر به لحاظ 
ابتال به این بیمارى به مناطق خطر متوسط تبدیل 
شده و حتى برخى از نقاط کشور به مناطق پرخطر 

تبدیل شده است.

قرنطینه کامل یک روستا
مدیر شبکه بهداشــت و درمان    ایسنا|
بندرخمیر از قرنطینه کامل روســتاى درواخانى 
به دلیل افزایش موارد مثبت کرونا خبر داد. احمد 
چنگایى گفــت: قرنطینه این روســتا با توجه به 
افزایش موارد مثبت ابتال بــه کرونا و به منظور 
پیشــگیرى از شــیوع ویروس کوویــد19 در 
شهرستان انجام شده اســت. وى تصریح کرد: 
عمده دلیل موارد افزایش بیمارى در این روستا، 
فصل برداشت محصوالت کشــاورزى و رفت و 
آمد افراد غیر بومى وکارگران کشــاورزى به این 

روستاست.

آموزش در نوروز 
تعطیل است

یــر  ز و   باشگاه خبرنگاران جوان |
آموزش و پرورش گفت: امســال تکالیف نوروزى 
براى دانش آموزان نداریم و آموزش مجازى معلمان 
نیز در ایــام نوروز تعطیل اســت. حاجى میرزایى 
تصریح کرد: در تالشــیم امتحانات نهایى خرداد 
دانش آموزان را در صورت موافقت ستاد ملى کرونا 

حضورى برگزار کنیم.

اعالم وضعیت فوق العاده
  ایسنا| استاندار قزوین گفت: از روز 25 
بهمن به مــدت 14 روز حالــت فوق العاده براى 
قزوین اعالم مى کنیم و برگزارى مراسم عروسى 
و عزا ممنوع است و اجازه برگزارى هیچ تجمعى 
را نخواهیم داد. هدایت ا... جمالى پور یادآور شد: در 
موضوع مشاهده کروناى انگلیسى و مرگ یک نفر 
بالفاصله شوراى تأمین تشکیل شده و هماهنگى 
الزم اتفاق افتاده اســت، منطقه قرنطینه شده و 

تست هاى سریع و pcr انجام شده است.

کار مفید ایرانى ها 
براســاس آمارها میزان    روزنامه جوان|
کار مفید در ایران حداکثر 11 ساعت در هفته و در 
بخش هاى دولتى حدود 22 دقیقه در روز برآورد 
شده است. درحالى که در کشورى همچون فرانسه 
میزان کار مفید حدود 30 تا 33 ســاعت در هفته 
تخمین زده شده است، یعنى مردم فرانسه حدود پنج 
ساعت و نیم در روز کار مفید مى کنند. اینجا حتى 
کارمندى که اضافه کارى مى کند، ممکن است در 
ساعت اضافه کار جدول حل کند یا از شبکه هاى 

اجتماعى استفاده کند.

گزینه کارگزاران کدام است؟
یک عضو شــوراى مرکــزى حزب    ایسنا|
کارگزاران شوراى سازندگى با بیان اینکه گزینه اول این 
حزب براى انتخابات ریاست جمهورى محسن هاشمى 
اســت گفت: محمد جواد ظریف هم از کاندیداهاى 
احتمالى حزب مى باشــد. على محمد نمازى درباره 
حمایت از اســحاق جهانگیرى نیز گفت: جهانگیرى 
تا کنون به طور جدى از ورود بــه عرصه انتخابات به 
عنوان کاندیدا صحبت نکرده است. اما اگر تصمیم به 
حضور در انتخابات گرفت،موضوع در حزب کارگزاران 
مورد بررسى قرار مى گیرد چون جهانگیرى عضو حزب 

کارگزاران است.

دیدار احمدى نژاد با رئیسى؟
یک کانال تلگرامى نزدیک    دیده بان ایران |
به جریان اصولگرا از دیدار محمود احمدى نژاد رئیس 
دولت هاى نهــم و دهم  با آیت ا... رئیســى خبر داده 
اســت.  این کانال مدعى شــده رئیس قوه قضاییه با 
توجه بــه عالقه احمدى نژاد به حضــور در انتخابات 
به وى توصیه هایــى در خصوص تأیید صالحیت  ها 
کرده است.  احمدى نژاد هم در ادامه جلسه به رئیسى 
توصیه کرده وى نامزد انتخابات ریاست جمهورى شود. 
رئیسى در جواب احمدى نژاد گفته است که فعًال درگیر 
سند تحول قوه قضاییه هســتم ولى فشار اطرافیان، 
تشکل هاى سیاســى و نخبگان جامعه براى ورود به 

عرصه انتخابات بسیار زیاد است. 

بازداشت مدیران شهروند 
عصر روز شــنبه چند تن از مدیران    فارس|
شهروند بازداشت شدند و شنیده شــده که علت این 
بازداشت در خصوص مناقصه یک بیمه بوده است.  24 
دى ماه سال جارى هم مهناز استقامتى شهردار منطقه 
8 و رحمانى شهردار منطقه 2 بازداشت شدند و تاکنون 

هم در بازداشت هستند. 

جمع بندى بودجه تا آخر هفته
حســینعلى امیرى، معاون پارلمانى    ایسنا|
رئیــس جمهــور در گفتگــوى تلویزیونــى درباره 
بودجه1400 اظهار کرد: تالش مــى کنیم حداکثر تا 
آخر همین هفته با مجلس درباره بودجه به جمع بندى 
مشترکى برســیم. وى ادامه داد: هر آنچه جمع بندى 
شد و دولت به نظر نهایى رسید را به سمع و نظر مردم 

شریف ایران مى رسانیم.

تبرئه «ترامپ» 
یک فصل غمگین است

  ایرنا| «جو بایدن»، رئیــس جمهورى آمریکا 
در واکنش به تبرئه شــدن «دونالــد ترامپ»، رئیس 
جمهورى سابق این کشــور، اعالم کرد که این فصل 
غمگیــن در تاریخ آمریکا بــه ما یــادآورى کرد که 

دموکراسى شکننده است.

معناى یک دیدار
  روزنامه جمهورى اسالمى  | اعالم 
خبر سفر پاپ فرنسیس، رهبر کاتولیک هاى جهان، در 
نیمه اسفندماه به عراق و دیدار او با آیت ا... سیستانى، 
رویداد قابل تأملى اســت که مى تواند آغازگر نوعى 
تحول در روابط روحانیت شــیعه با ارباب کلیسا باشد. 
این دیدار، از این جهت که مرجع بزرگ شیعه، برخالف 
ســیره معمول، پیشــنهاد پاپ را پذیرفته، از اهمیت 

ویژه اى برخوردار است.

ادعاى فرانسوى
  ایسنا| خبرگزارى فرانسه در گزارشى نوشت: 
یک مشاور پیشین رئیس جمهور «اوباما» که خواست 
نامش فاش نشود با اشاره به ضرورت برقرارى هرچه 
زودتر ارتباط میان دولت آمریــکا و تهران گفت: من 
گمان مى کنم که مقامات آمریکایى تاکنون از طرق 

مختلف با مقامات ایرانى  وارد تعامل شده باشند.

خبرخوان

فرمانده انتظامى خراسان رضوى از صحت عمل و رد رشوه 
20 سکه بهار آزادى به مأموران وظیفه شناس پلیس امنیت 

عمومى خراسان رضوى خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوى بیان کرد: مأموران پلیس امنیت 
عمومى استان در پى کسب خبرى مبنى بر اینکه دالالن 
و سودجویان بازار خشکبار مترصد قاچاق محموله آجیل و 
خشکبار از استان هاى دیگر به شهر مشهد هستند پیگیرى 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند و تیم هاى پلیس 

امنیت عمومى استان  وارد عمل شدند.
وى گفت: مأمــوران انتظامى این دو دســتگاه کامیون را 

در یکى از مناطق شــهر مشــهد، ردزنى و در بازرسى از 
این خودروها حدود 20 تن خشــکبار بدون مجوز حمل و 
بارنامه کشف کردند. سردار تقوى خاطرنشان کرد: یکى 
از رانندگان براى تطمیع پلیــس و رهایى از چنگ قانون 
با اصرار مبنى بر اینکه صاحبان بار حاضر هستند 20 قطعه 
سکه تمام بهار آزادى به ارزش تقریبى 230 میلیون تومان 
به منظور آزاد کردن بار کامیون ها هدیه بدهند، بر پرداخت 
رشوه تأکید داشــت و مأموران وظیفه شناس پلیس پس 
از هماهنگى بــا مقام قضایى ســکه هاى موردنظر را نیز 

صورتجلسه و ضمیمه پرونده کردند.

ریحانه ســعیدیان، ســردبیر برنامه «عصر خانواده» به 
صحبت هاى رزیتا قبادى، مجرى سابق این برنامه درباره 
دلیل ممنوع کارى اش واکنش تندى نشان داد. مجرى 
ســابق صداوســیما گفته بود بخاطر به کار بردن کلمه 
«رقص» وادار شده سه بار روى آنتن عذرخواهى کند! او از 

این عذرخواهى هایش، عذرخواهى کرد!
حاال ریحانه سعیدیان، سردبیر برنامه «عصر خانواده» در 
اینستاگرام خود مطلب تندى علیه رزیتا قبادى منتشر کرده 
و به او گفته: «نون هنرتو بخور!» بخشى از این مطلب را 

بخوانید:
«از روز اول اگر شوهرت اسپانسر نبود پات به شبکه هاى 
استانى هم نباید باز مى شد، چه برسه آنتن زنده شبکه هاى 
سراســرى. با ســوغاتى آوردن تا یه جایى مى شه دووم 

آورد. تو تا پیش حراست رفتى که آدمایى که معتقد بودن 
بى کیفیتى رو از میدون خارج کنى. تا یه جایى مى شه پا 
کوبید و چمدون به دست قهر کرد. اگر از روز اول نون هنرتو 
خورده بودى االن دوره نمى افتادى پول بدى خبرنگارا خبر 
بر کناریتو کار کنن. مى دونى که دلیلش کلمه رقص نبود 
اما حتى اگر دلیلش اون هم باشه واقعاً حضورت روى آنتن 
زنده رسانه یه جور گاف رسانه اى به حساب میاد... یادته 
روزهایى که قرار بود دو مجرى باشین قهر مى کردى و 
با پول تهدید مى کردى و تحت فشار مى ذاشتى که تک 
نفره اجرا کنى؟! االن چى شده بورس زمین خورده، کار و 
بار همسر و اسپانسرى کساد شد و دیگه نتونستین اسپانسر 
بشین، شروع کردى فحاشى کردن که از این طریق دیده 

بشى؟!»

فعاالن توییترى فیلمى ویدیویى از یک نقشه فرضى ترکیه 
در سال 2050 را که توســط یک شبکه تلویزیونى ترکیه 
منتشر شده است به اشتراك گذاشتند. رونمایى از این نقشه 

با واکنش هاى گسترده مواجه و جنجال ساز شده است.
این فیلم متعلق به یک شبکه ترکیه است که نقشه این 
کشــور را در سال 2050 میالدى نشــان مى دهد و این 
ترکیه فرضى از شرق یعنى قزاقســتان و ترکمنستان تا 
غرب یعنى لیبى گســترش یافته است. این نقشه شامل 
نفوذ ترکیه به  سوریه ،عراق، اردن، مصر، لیبى، کل شبه 
جزیره عربستان و یونان، ماوراء قفقاز و برخى مناطق در 

جنوب روسیه است.

«سرگان هادیه» روزنامه نگار روس مى گوید: نقشه اى 
که توسط طرفداران اخوان المسلمین و خالفت به عنوان 
منطقه نفوذ ترکیه تا ســال 2050 تبلیغ شده شامل همه 
کشــورهایى که تحت حکومت عثمانى بودند به اضافه 
یونان، قبرس، همه قفقاز و مناطقى از روســیه و برخى 
کشورهاى عرب حوزه خلیج فارس مى شود اما مهمترین 

نکته اینکه رژیم صهیونیستى را شامل نمى شود.
روزنامه «ترکیه 24» در صفحه توییترى خود در باره این 
فیلم نوشــت: «رجب طیب اردوغان» همیشه در رؤیاى 
خود ترکیه را یک ابرقدرت مى بینــد و او مى خواهد به 

زودى امپراتورى عثمانى را احیا کند.  

رونمایى از امپراتورى جدید «اردوغان» 

12مرتبه بازداشت، براى یک شهروند بى گناه!

رد رشوه 20 سکه اى 

نون هنرتو بخور! 

یک شهروند بى گناه و بى خبر از همه جا ، 12 مرتبه به 
علت سوءاستفاده از پالك وسیله نقلیه اش دستگیر شد. 
این شهروند ســاکن تهران که پالك وسیله نقلیه او به 

سرقت رفته بود درباره این ماجرا  گفت: 
من موتورســیکلت خود را در یــک پارکینگ عمومى 
پارك کرده بودم و ســارقین از غفلت مالک پارکینگ 
سوءاســتفاده کرده و وارد پارکینگ مى شوند و پالك 
موتورســیکلت من را به ســرقت بردند. این افراد پس 

از سرقت پالك موتورســیکلت من آن را بر روى یک 
موتورسیکلت دیگر که شبیه به موتورسیکلت من بوده 
اســت نصب کرده اند و به وســیله آن اقدام به سرقت 
مى کردند و پس از هر ســرقت، به علت تشابه زیادى 
که وجود داشته اســت، من را دستگیر کرده و به دادسرا 
مى بردند در حالى که موتورسیکلت من در این مدت در 

پارکینگ بوده و اصًال سوار آن نشدم.
این شهروند خاطرنشان کرد: موتورسیکلتى که پالك 

وســیله نقلیه من روى آن نصب شــده بود نیز سرقتى 
بوده و این کار را براى شناســایى آنها سخت کرد. من 
بارها دستگیر شــدم و هر مرتبه که دستگیر مى شدم 
زمان زیادى طول مى کشــید تا بــى گناهى من ثابت 
شود. یکســال اســت که آواره دادگاه و پاسگاه هستم 
و هر مرتبه بــا فیش حقوقى و ضمانت آزاد مى شــدم. 
من هــم مالباخته بــودم و هم اینکه متهم مى شــدم 
و این زندگى را براى من ســخت کرده بــود تا اینکه 

متهم توسط پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ دستگیر 
شد.

سردار حسین رحیمى، رئیس پلیس تهران بزرگ در این 
خصوص گفت: متهم با این موتورسیکلت اقدام به سرقت 
تلفن همراه مى کرد و بارها به دادســرا احضار شده بود. 
پالك موتورسیکلت او از پارکینگ موتورسیکلت هاى 
توقیفى به سرقت رفته بود. پس از تحقیقات پلیسى این 

سارق پالك دستگیر شد.

طبق گزارش منتشر شــده توسط ســایت «د آفریکا 
ریپرت» درباره ولیعهد عربستان، او 1/18میلیارد دالر 
براى مجموع ریخت وپاش هــا و خریدهاى گرانقیمت 

بین 2015 تا 2017 هزینه کرده است.
«جهاد گیلــون»، در مقدمه گزارش ویــژه اش درباره 
اشتهاى «بن سلمان» به اسراف نوشته است: نیمه اول 
سال 2015 دوره اى مملو از هیجانات براى «محمد بن 
ســلمان» بود، زیرا بعد از مرگ «عبدا...»، «سلمان بن 
عبدالعزیز» پدر محمد بن سلمان پادشاه شد به پسرش 

حق دستیابى نامحدود به اموال سلطنتى را داد.
نویســنده اشــاره کــرد، بــن ســلمان در آن زمان 
اســتراتژى هایى براى بدنام کردن «محمد بن نایف» 
پسرعمویش که در آوریل 2015 به عنوان ولیعهد تعیین 
شده بود، در نظر گرفت و در مارس جنگى در یمن را آغاز 
کرد که در اولین عملیات نظامى گسترده ارتش سعودى 

در خارج از کشور محسوب مى شد.
اما به دور از توطئه ها و طرح هــا و گرماى کالفه کننده 
ژوئیه در ریاض جوانى در دهه سوم زندگى اش تصمیم 
گرفت کمى اســتراحت کند و بنا گذاشــت تعطیالت 

مفرحى به دور از چشمان مزاحمان سپرى کند.
بن ســلمان ایده رفتن به مناطق عادى مثل پاریس یا 
«فرنچ ریویــرا» و «ماربیا» و دیگر اماکن همیشــگى 
سپرى کردن تعطیالت خاندان سلطنتى را بعید دانست 
و در نهایت تصمیم گرفت به جزایــر مالدیو برود. یک 
تفرجگاه را به طور کامل اجاره کرد که به منزله بهشتى 
شــناور روى آب هاى نیلگون اقیانــوس آرام بود و 50 
ویال روى مرجان هــاى دریایى زیبا و خدم و حشــم و 

استخرهاى مختلف داشت.
طبق این گــزارش، گروهى کوچک از ده ها دوســت 
خوش شانس و نزدیک او به عنوان مهمانانى به همراه 
بن سلمان از وسایل استراحت این تفرجگاه برخوردار شده 
بودند؛ تفرجگاهى که شــامل یکى از کلوب هاى شبانه 

و رستورانى مشــرف به دریا بود به طورى که مهمانان 
مى توانستند به صداى الکپشت هاى دریایى گوش کنند.
کارمندان هتل بالغ بر 300 تن 5000 دالر براى هر ماه 
کار دریافت مى کردند. مضافًا اینکه انعام هاى هنگفتى 

هم به جیب مى زدند.
در این گزارش آمده است، دو عضو کادر پیشخدمت ها 
چون تلفن هاى هوشمندشان را به رغم سیاست دولت 

نگه داشته بودند اخراج شدند اما مشخص شد قانون عدم 
استفاده از تلفن ها به عنوان گامى پیشگیرانه غیرضرورى 
بود زیرا شاهزاده با خود ارتشــى از خدمتکاران را آورده 

بود.
اخبار به سرعت درباره بن سلمان و تفرجگاه و طرح هاى 
تعطیالت یک ماهه پخش شد و بن سلمان چاره اى جز 

ترك مالدیو نیافت.

چه بســا به دلیل تعطیالت کوتاهــش در جزایر مالدیو 
سرخورده شد و شاهزاده جوان تعطیالت بعدى را در فرنچ 
ریویرا که یک تفرجگاه سنتى است، سپرى کرد. او عاشق 
یک قایقى با طول 135 متر شد که شامل جکوزى و دو 
باند هلى کوپتر، سینما و سالن ورزشى بود که آن را براى 
یک روز اجاره کرده بود و نهایتاً بن سلمان تصمیم گرفت 

آن را براى خودش بخرد.

صرف 1/18میلیارد دالر فقط براى تفریح

بریز و بپاش هاى «بن سلمان» 

4548

4544

4550

4551

45534557

4546

4545

4532



استاناستان 03033977 سال  هفدهمدوشنبه  27 بهمن  ماه   1399

ورود پیکر 5 شهید گمنام
 به اصفهان

پیکر مطهر پنج شهید گمنام با استقبال شهید پروران دیار 
نصف جهان وارد اصفهان شـد. پیکر مطهر این شهداى 
جوان گمنام در مناطق عملیاتى مجنون، شلمچه و شرق 
دجله تفحص شده اند و مردم شهید پرور نصف جهان در 
آستانه سالگرد شهادت حضرت امام على نقى (ع) میزبان 
آنهاست. این شهدا امروز در مناطق مختلف استان اصفهان 

در آغوش خاك وطن آرام مى گیرند.

پیگیرى نمى کنیم
دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف اسـتان اصفهـان از ورود 
دستگاه هاى نظارت و مسئوالن دولتى استان به پرونده 
موتور سواران اصفهانى خبرداد. احمد عبداللّهى نژاد در 
صفحه توئیتر خود نوشت: با توجه به ورود دستگاه هاى 
نظارتى و مسئوالن دولتى استان به پرونده موتور سواران 
اصفهانى و نتیجه بررسـى سـتاد مبنى بر عدم سازمان 
یافتگى و عدم دخالت آمران به معروف، این ستاد پرونده 

مذکور را پیگیرى نخواهد کرد.

وضعیت قرمز ذخیره خونى 
مدیرکل اهداى خون اسـتان اصفهـان گفت: وضعیت 
ذخایر خونى در استان اصفهان در وضعیت قرمز قرار دارد 
و این ذخایر به کمتر از سه روز رسیده است. مجید زینلى 
افزود: همـواره در روزهاى پایانى سـال با کمبود اهداى 
خون مواجه مى شـویم اما در سـال جـارى این موضوع 
تشدید شده است. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با 
بیان اینکه در همه گروه هاى خونى نیازمند اهداى خون 
هستیم، ابراز داشت: به شدت نیازمند همراهى مردن نوع 
دوسـت اصفهان براى اهداى خون هستیم و امیدواریم 

شهروندان به این هشدارها توجه کنند.

توسعه پوشش اپراتور همراه اول 
با تالش سخت کوشان مخابرات منطقه اصفهان با ارتقاء 
فنى سـایت جدید BTS در سطح شهرسـتان اردستان، 
پوشش اپراتور همراه اول در سطح این شهرستان توسعه 
یافت. با تالش سخت کوشان مخابرات منطقه اصفهان 
سـایت BTS این اپراتور در روسـتاهاى کچورسـتاق و 
احمد آباد از  توابع شهرستان اردستان مجهز به تکنولوژى 
4G گردید. گفتنى اسـت ارتقاء سـایت هاى موبایل از 

3G به 4G در روسـتاهاى کچورسـتاق، امیـران، طرح 

شهید رجایى، احمد آباد، گلستان مهدى، گلزار محمد و 
چهارمیل از دیگر طرح هاى توسعه اى همراه اول در این 

شهرستان مى باشد.

بازسازى مخزن آب 
به گـزارش روابـط عمومـی آبفا منطقـه 3، باز سـازي 
مخزن شماره 1شـهرك بختیار دشـت با تالش شبانه 
روزي پرسنل بهره برداري و توسعه آب منطقه به اتمام 
رسید. این پروژه در راسـتاي رفع مشکل کمبود کلر آب 
بختیاردشـت و مکانیزه کردن فرایند کلرزنی به منظور 
دستیابی به کیفیت و میزان کلر مطلوب با هزینه اي بالغ بر 

هزار میلیون ریال صورت پذیرفت.

تکمیل سامانه تله مترى 
به گزارش روابط عمومى آبفا نطنـز، با هدف ایجاد لینک 
ارتباطی بین مجموعه چاههاي رحمت آباد و ایستگاه هاي
 پمپاژ و همچنین نظارت بر تأسیسات موجود، سامانه تله 
متري مخزن 500 متر مکعبی کوه خلیفه و چـاه تاج آباد 

منطقه نطنز تکمیل گردید.

450 کیلومتر لوله گذارى گاز 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان گفت: توسـعه 
شـبکه گاز رسـانى در تمام شـهرهاى اسـتان اصفهان 
ادامه دارد و از ابتداى امسال تاکنون بیش از 450 کیلومتر 
لوله گـذارى در نقاط مختلف انجام شـده اسـت. سـید 
مصطفى علوى اظهار کرد: توسـعه گاز رسـانى در تمام 
شـهرهاى اسـتان  با اولویت بخـش خانگى در اسـتان 

ادامه دارد. 

خبر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
مراسم آغازطرح آبرســانى به شش روستا در شهرستان 
گلپایگان  گفت:  تا 3 ماه آینده  روستاهاى رباط ملکى، 
آرجان و شیدآباد تحت پوشش تصفیه خانه آب  گلپایگان 
قرار مى گیرند و 19 روستاى باقى مانده در شش ماهه 
نخست سال آینده از تصفیه خانه آب گلپایگان بهره مند 

مى شوند.  
هاشــم امینى اظهار کرد: هم اکنون عملیات  آبرسانى 
به شش روستاى استهلک، دیزیجان، غرقاب، الالن و 

الالنک و رباط گوگدى آغاز شده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 

در تیر ماه سال جارى ســه روستا در گلپایگان به تصفیه 
خانه آب شرب متصل شدند و اکنون نیز کلنگ آبرسانى 
از تصفیه خانه به شش روســتاى دیگر با جمعیت هزار 
نفرى زده شد. همچنین حدود پنج هزار متر نیز اصالح 
شبکه در روستاهاى فاویان، شادگان، ُدم آسمان، َمرغ، 
رباط ســرخ، درب امامزاده، رباط ابوالقاســم، ُدر، تیکن 
و هنده با هزینه اى حــدود یک میلیــارد تومان انجام 

مى شود. 
وى ادامه داد: در ســال 90 کلنگ زنى تصفیه خانه آب 
گلپایگان صورت پذیرفت و سال 95 این تصفیه خانه از 

محل سد کوچرى به بهره بردارى رسید.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان گفت: براساس 
ابالغ دکتر ساالرى از اول اســفند کارت ملى جایگزین 

دفترچه درمانى تامین اجتماعى مى شود.
اعتصام پوردر نشست با کارگزارى هاى تامین اجتماعى 
استان گفت: تمامى افراد تحت پوشش سازمان مى توانند 
در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصى و درمانى 
بدون ارایه دفترچه وتنها با ارایه کارت ملى، شناســنامه و 
یا جلد دفترچه درمانى خود احراز هویت  شــده و خدمات 
را دریافت  کنند. وى با اشاره به توقف چاپ دفترچه هاى 
کاغذى از اول اســفند ماه اظهار داشــت: بیمه شدگان و 
بازنشستگانى که صفحات دفترچه آنها به پایان مى رسد 

نیازى به دریافت دفترچه جدید ندارند،لیکن صفحات سفید 
موجود در دفترچه هاى کاغذى بیمه شدگان کماکان معتبر 
و قابل اســتفاده خواهد بود. مدیر درمان استان اصفهان 
تاکید کرد: تمامى بیمه شدگان و مستمرى بگیران اصلى 
و تبعى بایســتى قبل از مراجعه به مراکز درمانى نسبت به 
استعالم استحقاق درمان خود اقدام و از پوشش بیمه اى 
اطمینان حاصل نمایند. دکتر اعتصام پور در ادامه به معرفى 
روشهاى استعالم استحقاق درمان پرداخت و بیان کرد : 
با استفاده ازسایت ســازمان به آدرس es.tamin.ir  و یا با 
کد دستورى#1420*4*  (بدون اســتفاده از اینترنت ) از 

وضعیت اعتبار دفترچه درمانى خود مطلع شوند. 

حذف دفترچه درمانى از اول 
اسفند ماه 

آغاز عملیات آبرسانى پایدار  
به 6 روستاى گلپایگان

 مدیر برق منطقه 5 شــرکت توزیع برق اصفهان در 
مصاحبه اى به هوشــمند سازى شــبکه هاى برق  
در منطقه 5 اشــاره کرد و گفت نصب شش دستگاه 
سکســیونر هوایى موجب شــده کــه مانیتورینگ 

شبکه هاى به خوبى صورت گیرد. 
ایرج مصب در ادامه افزود: به دنبال سند چشم انداز 
شــرکت با اجرایى شــدن این پروژه کاهش زمان 
خاموشــى هاى مشــترکین و و نصــب تجهیزات 
اتوماســیون روى کلیدهــاى قــدرت بــا قابلیت 
مانیتورینگ  ایجاد شد تا در کمترین زمان و به طور 
مکانیزه بتوان با مانور فیدرها خاموشى مشترکین را 

رفع نماییم.  
وى به دیگــر اهداف این پروژه اشــاره کرد و گفت: 
افزایش قابلیــت اطمینان شــبکه ،کاهش انرژى 

توزیع نشــده ،بهینه ســازى شــبکه هاى فرسوده 
،رفع حرایم شبکه و ایمنى شــهروندان محقق شده

 است.
وى تصریح کرد :کاهش شاخه برى ها با عملیاتى شدن 
این پروژه زیبایى هر چه بیشتر  شهر اصفهان را به نمایش 

مى گذارد  ومحیط زیست را حفظ مى کند. 
مصیب خاطر نشــان کرد :تا کنون 25 نقطه هوایى و 
نیز هفت باب پســت زمینى به تجهیزات اتوماســیون 
تجهیز شــده اســت که  در مدیریت زمان خاموشى و 
مدیریــت بحــران اثر گــذار خواهــد بود و مــارا به 
خاموشى هاى توزیع به ازا هر مشترك به زیر 30 دقیقه 

مى رساند.
وى عنوان کرد : هزینه  این پروژه بالغ بر 900 میلیون 

تومان بوده است. 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
از ابتداى ســال زراعى جارى تاکنون بارندگى هاى 
مناسبى در استان گزارش نشده و پیش بینى مى شود 

بارش ها از اسفندماه آغاز شود.
منصور شیشــه فروش اظهار کــرد: از ابتداى مهر 
تاکنون میانگین وزنى بارش در اســتان 75 میلیمتر 

بوده اســت. وى افزود: میانگین بارش ها در استان 
از ابتداى مهر تاکنون کاهش 17 درصدى نسبت به 
میانگین بلندمدت داشته، این درحالى است که نسبت 

به سال قبل 3 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان با 
بیــان اینکه طى این مــدت 45 میلیمتــر بارندگى 
در شــهر اصفهان ثبت شده اســت، افزود: میانگین 
بلندمدت بارش ها در شهر اصفهان 58 میلیمتر بوده

 است.
شیشه فروش با اشاره به اینکه طى این مدت بیشتر 
بارش ها در مناطق شرق و شمال استان اتفاق افتاده 
اســت، گفت: میزان بارش هــا در کوهرنگ که از 
سرشــاخه هاى زاینده رود و مبین وضعیت بارش ها 
در استان اســت، از ابتداى مهر تاکنون 458 میلیمتر 
بوده که نســبت به میانگین بلندمــدت 38 درصد و 
نسبت به میانگین مدت مشابه سال قبل نیز 4 درصد 

کاهش دارد.

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با بیــان اینکه بیــش از 530 هزار تن مرغ 
در یک ماه اخیر در استان تولید شــده است، گفت: 
مازاد تولید مرغ به ســایر اســتان ها نیز صادر شده و 

محدودیت صادرات وجود ندارد.

حســن ایراندوســت گفت: اگر بازار داخلى خودمان 
نیازى به مرغ نداشته باشد، مرغ تولید شده صادر نیز 
خواهد شــد و قاعدتًا نباید ممنوعیتى براى صادرات 

وجود داشته باشد.
ایراندوست افزود: اســتان هاى دیگر نیز به گوشت 
مرغ نیــاز دارند و هر اســتانى که به گوشــت مرغ 
نیاز داشته باشــد مى تواند از اســتان اصفهان مرغ 
و تخم مــرغ خریدارى کنــد، هم اکنــون نیز تخم 
مرغ تولید شــده در اســتان اصفهان به بسیارى از 
استان ها صادر مى شــود و همکارى در تنظیم بازار 
مرغ سایر اســتان ها توسط اســتان اصفهان انجام 

مى شود.
وى ادامه داد: کمبــود داخلى نداریم، بالغ بر 530 تن 
کشتار در این ماه انجام شده که به راحتى نیاز استان 
را پوشش داده و مى تواند به سایر استان ها نیز صادر 

شود.

حریق در ساختمان سرپرستى بانک ملت در خیابان شیخ صدوق 5 مصدوم بر جاى گذاشتهوشمندسازى شبکه هاى برق  در منطقه 5

نجات 35 کارمند بانک 
از میان آتش و دود

بارش هاى اصفهان از اسفندماه آغاز مى شود

اصفهان صادر کننده مرغ به سایر استان هاست

16 کیلومتر مسیر تراموا در شهر اصفهان پیش بینى شده 
است.  رئیس کمیسیون حمل و نقل شوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: خط نخست این مســیر در خیابان امام 
خمینى(ره) و خط دیگر از میدان جمهورى تا میدان آزادى 

پیش بینى شده است.
امیراحمد زندآور افزود: تراموا حمل و نقلى پاك با مصرف 
انرژى برق کار مى کند و با دو تا ســه واگنى که دارد در 
طول روز مى تواند تعداد زیادى از مســافران را در شــهر 

جابه جا کند.
وى هیچ کدام از شهر هاى کشــور را از تراموا برخوردار 
ندانست و گفت: در شهر هاى رشت، تبریز و اصفهان براى 
راه اندازى تراموا برنامه ریزى هایى شده است البته اصفهان 
در کشور در زمینه حمل و نقل ریلى تراموا پیشقدم است، 
در این دوره شورا نیز به طور ویژه به آن پرداخته شده و این 
موضوع ضرورى است در رأس بودجه بندى و برنامه هاى 

شهردارى قرار گیرد.

وى، استفاده از خطوط بى آر تى را در راه اندازى تراموا به 
عنوان چند منظور امکان پذیر دانست و گفت: باتوجه به 
اینکه ریل همسطح خیایان است درصورت ریل گذارى 
تراموا مى توان از آن براى تردد اتوبوس ها هم استفاده کرد.
رئیس کمیســیون حمل و نقل شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان افزود: مطالعات حدود هفت ونیم کیلومتر از مسیر 
تراموا در اصفهان محقق شده و بر اساس تحقیقات زمینه 
و امکان ایجاد خطوط تراموا در اصفهان امکان پذیر است.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان با 
اشاره به احتمال تداوم شرایط کرونایى تا انتخابات 1400 
گفت: تمهیدات الزم براى رعایت موازین بهداشتى راى 

دهندگان پیش بینى شده است.
حیدر قاسمى افزود: با توجه به مسوولیت وزارت کشور و 
محوریت اجرایى استاندارى و فرمانداران جلسه مقدماتى 

ســتاد انتخابات اســتان اصفهان با حضور مســووالن 
کمیته هاى این ستاد برگزار شد.

وى ادامه داد: در این جلسه در باره  تدابیر و تمهیدات الزم 
براى بهتر برگزار شدن انتخابات 1400 و همچنین تبادل 
تجربیات انتخابات گذشته به منظور رفع نقایص و نیازها و 

فراهم کردن شرایط مطلوب بحث و گفت و گو شد.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان 
افزود: با توجه به روند کرونا تا انتخابات 28 خرداد 1400 
پیش بینى هاى الزم بهداشــتى و درمانى براى سالمت 
شرکت کنندگان دیده شــده اســت  تا مردم با اطمینان 
خاطر در این انتخابات شــرکت و از حــق اجتماعى خود 

استفاده کنند.

اگرچه طى چند هفته گذشته خبر شیوع ویروس جهش 
یافته کرونا انگلیسى در اصفهان از سوى مقامات مختلف 
استان تایید نشد، اما دیروز (یکشــنبه-26 بهمن ماه)، 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى کاشان از تالش 
جدى براى شناســایى ویروس جهش یافته در منطقه 

کاشان خبر داد.
به این ترتیب یک نفر دیگر به فهرست 9 بیمار مبتال به 
ویروس انگلیسى در کشور، اضافه مى شود. هفت نفر از 
این 9 نفر در تهران و یک نفــر در اهواز و یک نفر هم در 
آبیک قزوین شناسایى شــده بودند که بیمار قزوینى در 

نهایت فوت کرد.
اما دکتر محمد حاجى جعفرى، معاون درمان دانشگاه علوم 

پزشکى کاشان گفت: با رصد انجام شده، نمونه یک مورد 
بیمار مشــکوك به ابتال به ویروس جهش یافته، جهت 

انجام تست سکانس، به مراکز ذى صالح ارسال شد.
وى تصریح کرد: خانمى 45 ساله که با عالئم تب و تنگى 
نفس به مرکز آموزشى درمانى شهید بهشتى مراجعه کرده 
بود به علت تشدید عالئم، تحت اقدامات الزم از جمله لوله 
گذارى تنفسى و تهویه مصنوعى قرار گرفته، اما با وجود 

تالش هاى انجام شده، فوت کرد.
در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان هم 
با اشــاره به اینکه این فرد داراى بیمارى زمینه اى بود و 
متأسفانه فوت شده اســت، تصریح کرد: براى اطمینان 
خاطر بیشــتر نمونه براى بررســى هاى بیشتر به تهران 

ارسال شده است.
اما رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم مى گوید: 
احتمال اینکه اصفهانى ها به کروناى انگلیسى مبتال شده 
باشند وجود دارد. به گفته طاهره چنگیز، در این زمینه باید 
توجه داشت که تســت دو فوتى در استان هاى تهران و 
قزوین مثبت بوده است و از این رو انتظار مى رود در استان 

اصفهان نیز ابتالء به این بیمارى را داشته باشیم.
وى افزود: باید توجه داشــت که ما با توجــه به زمان بر 
بودن و گران بودن تست کروناى انگلیسى و همچنین در 
دسترس نبودن تجهیزات مورد نیاز به ویژه دستگاه ام جى 
اس امکان تست بیماران براى تشخیص این بیمارى را

 نداریم.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
با مصوبه شوراى ترافیک سنگ فرش خیابان سپه به 
عنوان یکى از پروژه هاى دولتخانه صفوى در دستور 
کار قرار گرفته و به زودى عملیــات اجرایى آن آغاز 

خواهد شد.
مســعود بنده خدا اظهار کرد: سال هاى زیادى است 
که شــهروندان منتظر ایجاد پیاده راه بزرگ محور 
تاریخى مرکز شهر در مسیر دولتخانه صفوى هستند. 
در این گذرگاه تاریخى میدان امام (ره)، خیابان سپه 
و چهارباغ عباسى به صورت مسیر بزرگ پیاده به هم 
متصل مى شود که براى تأمین رفاه ساکنان و کسبه 
و دسترسى معابر منتهى به آن از جمله گذر کازرونى، 
بازارچه نو، تلفنخانه، سردار جنگ با خیابان چهارباغ و 

حکیم، تدابیر الزم اندیشیده شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه 
داد: براى کســبه میدان امام خمینى (ره) و چهارباغ 
ســاعاتى جهت تخلیه و بارانــدازى کاال اختصاص 
خواهیم داد تا با تکمیل ایــن محور تاریخى همگان 
از مزایاى آن همچون رونق کســب و کار و توسعه 

گردشگرى بهره مند شوند. 
بنده خدا با بیان اینکه از زمــان آغاز عملیات اجرایى 
سنگ فرش خیابان ســپه، این اقدام مدت سه ماه به 
طول مى انجامد، افزود: این اقدام در طرح تفصیلى نیز 
پیش بینى شده بود، اما به دلیل وجود چند خانه تاریخى 
در مسیر، اجراى پروژه با مشکالتى رو به رو شد که 
در ادامه با تغییراتى در طــرح در حال حاضر مراحل 
ادارى براى اجراى عملیات سنگفرش در دست انجام

 است.

یک گام دیگر در مسیر پیاده راه شدن 
دولتخانه صفوى در مرکز شهر اصفهان

پیش بینى 16 کیلومتر مسیر تراموا براى اصفهان

تمهیدات بهداشتى براى انتخابات 

کروناى انگلیسى به کاشان رسید

35 نفر از کارکنان بانک ملت در اصفهان که در حادثه آتش 
سوزى ســاختمان این بانک گرفتار شده بودند با حضور 

عوامل آتش نشانى نجات پیدا کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از وقوع آتش ســوزى در ساختمان شش طبقه 
سرپرستى بانک ملت در خیابان شیخ صدوق اصفهان و 

مصدومیت پنج نفر در این حادثه خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار داشت: این حادثه ساعت 9 و 28 
دقیقه روز یکشنبه به ستاد فرماندهى آتش نشانى اصفهان 
اعالم شد و براى امدادرسانى به این حادثه نیروهاى امداد 
و تجهیزات از چهار ایستگاه 1، 3، 5 و 20 به محل اعزام 
شدند  و دو دستگاه خودروى اورژانس، نیروى انتظامى و 

پلیس راهور نیز در محل حادثه حضور یافتند.
وى با بیان اینکه در این ساختمان حدود 110 نفر کارمند 
بانک فعالیت داشتند، ابراز داشت: از طبقه سوم تا ششم این 
ساختمان دچار آتش سوزى و دودگرفتگى بود که 35 نفر از 
کارکنان حاضر در ساختمان که امکان خارج شدن از میان 
دود را نداشتند توسط اکیپ اعزامى نجات یافتند و آتش 
نشانان از ماسک هاى تنفسى جهت احیاى مصدومان تا 

رسیدن نیروهاى اورژانس شهر استفاده کردند.
وى با بیان اینکه پنج نفر از کارکنــان بانک ملت در این 
حادثه مصدوم شدند، ابراز داشت: دو نفر از آقایان و یک 
نفر خانم ها به مراکز درمانى منتقل و دو نفر نیز به صورت 
ســرپایى در محل حادثه درمان شــدند. کاوه آهنگران 

افزود: آتش نشانان تا رســیدن نیروهاى اورژانس 115 
از ماسک هاى تنفســى براى احیاى تنفسى مصدومان 

استفاده کردند.
وى با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسى است، 
ابراز داشت: نردبان نجات نیز در این عملیات مورد استفاده 

قرار گرفت.
همچنین عباس عابدى، مدیر روابط عمومى مرکز حوادث 
و فوریت هاى پزشکى اســتان اصفهان اعالم کرد: سه 
نفر از کارمندان این بانک که بر اثر استنشــاق دود ناشى 
از حریق دچار مشکل تنفسى شده بودند، پس از دریافت 
خدمات اورژانس و اکسیژن درمانى به بیمارستان شریعتى 

منتقل شدند.
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خواننده مشهور پاپ از حضورش در برنامه «همرفیق» مى گوید

رضا صادقى: انصاریان را دیدم و فقط 
اشک ریختم

رضا صادقى ستاره دنیاى موسیقى ایران هفته گذشته مهمان برنامه 
همرفیق شهاب حســینى بود. او به عنوان دوست، على انصاریان را 
انتخاب کرد و به برنامه برد اما زمان پخش این برنامه تلویزیونى، به 
شکلى عجیب به بعد از درگذشت على انصاریان خورد تا بینندگان و 
مخاطبان هم رفیق، لحظاتى احساسى را با صحبت هاى انصاریان 
سپرى کنند. با اعالم سامانه نماوا برنامه «همرفیق» براى اولین بار  
از زمان پخش «قورباغه» توانســت بازدید بیشــترى از این سریال 
پرطرفدار در یک هفته داشــته باشــد. از زمان شروع پخش سریال 
«قورباغه» که با اپیزود سوم «همرفیق» با حضور پژمان جمشیدى 
و سام درخشانى همزمان شد این برنامه نتوانسته بود از لحاظ میزان 
بازدید به سریال هومن سیدى برسد و حاال قسمت دهم این برنامه 
با حضور على انصاریان و رضا صادقى توانســته از قســمت هشتم 

«قورباغه» پیشى بگیرد و پربازدید ترین برنامه هفته نماوا باشد. 
رضا صادقى که از دوستان نزدیک و صمیمى انصاریان بود، 

گفتگویى در این باره انجام داده که مى خوانید:
برنامه اى که بــا «على انصاریان» 

میهمان بودید حســرت 
بزرگى را براى همه 

به همراه داشت.

چه بگویم، خیلى ناراحت کننده است و نمى توانم درباره این موضوع 
حرف بزنم.

به طور حتم با دیدن این برنامه افسوس بزرگى 
خوردید.

با رفیق خود در برنامه اى حاضر شدم و کلى خاطرات خوب را با هم 
مرور کردیم، خندیدیم و از کنار با هم بودن لذت بردیم. من دوست 
داشــتم این برنامه را با خود على انصاریان تماشا مى کردم اما نشد 

که نشد.
رفاقت شما با انصاریان به چند سال پیش بر 

مى گردد؟
همان طورکــه در برنامه گفتیم 
رفاقت ما به دو دهه پیش بر 

مى گــردد. در این 

 سال ها رفاقت خوبى با یکدیگر داشــتیم و همیشه با افتخار گفته ام 
على انصاریان یکى از بهترین و عزیزترین دوستان من بوده است. او 

اگرچه از دنیا رفت اما نام و یادش تا ابد در قلب من حک شده است.
یکى از تلخ ترین آیتم هاى این برنامه لحظه اى 
بود که على انصاریان پــس از خواندن آهنگ 
وایســا دنیا وایســا دنیا گفت اى کاش دنیا 

مى ایستاد و آدم مى تونست جایى پیاده شه.
من از اول این برنامه تا لحظه آخر اشک ریختم، وقتى این صحنه را 
دیدم غم و ناراحتى ام صد برابر شد. دنیا ایستاد و على عزیز پیاده شد. 
من فقط از خدا یک چیز مى خواهم. مــادر او غم بزرگى را این روزها 
تجربه مى کند و از خداوند بزرگ مى خواهم به او صبر بدهد و کمک 
کند تا این روزهاى تلخ براى او پشت سر گذاشته شود هر چند غم 

على تا پایان عمر با مادر و خانواده عزیز وى خواهد بود.
ممکن است روزى آهنگى براى على انصاریان 

بخوانید.
نمى دانم، در حس خودم نمى گنجه کســى که در تمام 
آهنگ ها کنارم بود دیگر نیست و باید روزى 

براى او آهنگ بخوانم.

فینال فصل جدید برنامه عصرجدید، عید مبعث روى آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت و بعد از آن، مردم با 
راى به اجراى محبوب خود از میان پنج فینالیست، قهرمان فصل دوم را مشخص مى کنند.

پخش عصرجدید تا پایان سال، با ویژه برنامه هاى مختلفى از جمله مستند فینالیست ها  و باشگاه مهارت، 
شنبه ها و یکشنبه ها ادامه دارد.

نتایج فینال و قهرمان، یک روز مانده به سال تحویل و در یک ویژه برنامه، به بینندگان این رقابت تلویزیونى 
معرفى خواهد شد. تکلیف مقام هاى دوم تا پنجم هم در همین ویژه برنامه نوروزى مشخص مى شود.

فینال «عصرجدید»
 عید مبعث پخش مى شود

ادامه تصویربردارى سریال نوروزى «هم بازى» به کارگردانى سروش 
محمد زاده و تهیه کنندگى نوید محمودى با حضور همایون ارشادى در 

تهران انجام مى شود.
همایون ارشادى، نیلوفر کوخانى، محیا دهقانى، رویا جاوید نیا و محمد 
حیدرى نیز به گروه بازیگران مجموعه اضافه شدند. با توجه به اینکه 
سریال «هم بازى» براى پخش در ایام نوروز در نظر گرفته شده دو گروه 

تصویربردارى در تهران مشغول ضبط تصاویر هستند.
 دیبا زاهدى، کامران تفتى، حسین مهرى، مریم مومن ،آتیال پسیانى 
علیرضا استادى ، امیر کاظمى ،خیام وقار، پادینا کیانى و زهره نعیمى نیز 

پیش تر جلوى دوربین سروش محمدزاده رفته بودند.
«هم بازى» ملودرام عاشقانه اى است که سعى دارد در فضایى جدید 
با قصه اى اجتماعى به قلم وحید حســن زاده و مریم اســمى خانى با 
طراحى نوید محمودى به روابط جوانان اشتغال وهویت نگاه ویژه اى 

داشته باشد.

بازیگر سریال «وضعیت سفید» گفت: جایگاه فعلى ام را دوست دارم زیرا 
با تالش و آبرو به دست آمده است؛ ولى به خودم قول داده ام با دقت کافى 

پیشرفت کنم و حقم را از سینما بگیرم.
عباس غزالى بازیگر سینما و تلویزیون، با بیان اینکه در «وضعیت سفید» 
ایفاگر نقشى شده که پیش از او، بابک حمیدیان و حامد بهداد براى آن 
نامزد شده بودند، از عشقش به بازیگرى گفت؛ اما تاکید کرد حاضر نیست 

به هر قیمتى بازى کند. 
او بازى در ســریال هاى تلویزیونى را از ســال 77 با اثر انتظار سرخ به 
کارگردانى محمد درمنش آغاز کرد و بعد از آن هم در چند اثر ایفاى نقش 
کرد تا اینکه نقش «بهروز» را در سریال تلویزیونى «وضعیت سفید» به 
کارگردانى حمید نعمت ا... بازى کرد. این هنرمند با بازى در این سریال 
توانست در میان مخاطبان تلویزیون شهره شود. غزالى بعد از بازى در 
«وضعیت سفید» تالش کرد نقش هایش را گزیده انتخاب کند تا با بازى 

در هر اثر مخاطب را غافلگیر کند.
غزالى درباره چگونگى انتخابش براى حضور در نقش بهروز ســریال 
«وضعیت سفید» گفت: با آقاى شــفیعى تهیه کننده سریال «وضعیت 

سفید» چندین همکارى قبل از این سریال داشتیم. با من تماس گرفتند 
و گفتند آقاى نعمت ا... مى خواهد درباره نقشى با شما صحبت کند. آن 
موقع تقریبًا همه نقش ها بسته شــده و همه بازیگران مشخص شده 
بودند. البته این را هم بگویم که یونس (برادرم) که نقش «امیر» را در 

همین سریال بازى کرد، قبل از من انتخاب شده بود.
وى ادامه داد: حمید نعمت ا... به من گفت بازیگران نقش «بهروز» و 

«شهاب» هنوز مشخص نشده اند و از من خواستند که اجازه 
بدهم گریمور، این دو نقش را روى من تست کند.

غزالى افزود: آقاى نعمت ا... با من زیاد آشنایى نداشتند و قبل 
از من بابک حمیدیان و حامد بهداد براى این نقش انتخاب شده 

بودند که بنا بردالیلى نشد. به هر حال اصرار داشتم تا نقش بهروز 
را بازى کنم و به همین خاطر تمام توانایى ام را به حمید نعمت ا... 
نشان دادم؛ از جمله این که به حمید نعمت ا... گفتم انعطاف بدنى 
خوبى دارم و همانطور که در سریال مشاهده مى کنید بهروز از 

این قابلیت خودش بسیار استفاده مى کند.
بازیگر نقش «بهروز» در سریال «وضعیت سفید» 

درباره فعالیت هاى برادرش «یونس» 
هم گفت: خوشــحالم که یونس 

حالش خــوب اســت. در این 
ایام کرونایــى کمتر همدیگر 

را مالقات مى کنیم اما اخیراً گفته اســت که مى خواهــد بازیگرى را  
ادامه دهد. به نظرم یونس پسر بسیار بااســتعدادى است و امیدوارم در 

نقش هاى خوبى ظاهر شود.
غزالى همچنین اظهار کرد: عاشق این هستم که در سینما و تلویزیون کار 
کنم. در کل فعالیت کردن را دوست دارم؛ اما از همان 
اول که وارد این حرفه شــدم، به 
خودم قول دادم که درجا نزنم 
و به هر قیمتى کار نکنم. به 
همین خاطر جایگاه فعلى ام 
را دوست دارم زیرا با تالش 
و آبرو به دست آمده است؛ 
ولى به خــودم قول داده ام 
که با دقت کافى پیشرفت 

کنم و حقم را از سینما بگیرم.

ل از من انتخاب شده بود.
.. به من گفت بازیگران نقش «بهروز» و 

شده اند و از من خواستند که اجازه 
 را روى من تست کند.

با من زیاد آشنایى نداشتند و قبل 
د بهداد براى این نقش انتخاب شده 

 به هر حال اصرار داشتم تا نقش بهروز 
توانایى ام را به حمید نعمت ا...  طر تمام
 به حمید نعمت ا... گفتم انعطاف بدنى 
مشاهده مى کنید بهروز از  در سریال

ستفاده مى کند.
سریال «وضعیت سفید» 

ش «یونس» 
 یونس 

 این 
یگر

کنم. در کل فعالیت کردن را دوست دارم؛ اما از همان
اول که وارد این حرفه شــدم، به
خودم قول دادم که درجا نزنم
و به هر قیمتى کار نکنم. به
همین خاطر جایگاه فعلى ام
را دوست دارم زیرا با تالش
و آبرو به دست آمده است؛
قولداده ام ولى به خــودم
که با دقت کافى پیشرفت
کنمو حقم را از سینما بگیرم.

عباس غزالى: حقم را از سینما 
مى گیرم

همایون ارشادى به سریال 
نوروزى «همبازى» پیوست

رســول نجفیان که بیش از 36 ســال است در عرصه 
بازیگرى فعال است، با روایت خاطره اى طنز از اولین 
حضورهایش در قاب تلویزیون، در این زمینه به تله تئاتر 

«آسانسور» اشاره مى کند.
این بازیگر که از سال 63 ایفاى نقش در تلویزیون را با 
بازى در نمایش هاى تلویزیونى آغاز کرد، پس از تله تئاتر 
«منبع موثق» به کارگردانى تلویزیونى مسعود رسام و 
«آینه خیال» به کارگردانــى داوود میرباقرى، بازى و 
کارگردانى نمایشى به نام «آسانسور» را عهده دار شد 

که خاطره اى طنز از آن را روایت کرده است.
نجفیان که در برنامه «پارك ساعى» رادیو حاضر شده 

بود، در پاسخ به واکنش خانواده اش به اولین حضور در قاب تلویزیون چنین مى گوید: 
کارى که بعد از انقالب از من در تلویزیون پخش شد و کارگردانى هم کرده بودم، تله تئاتر 

«آسانسور» بود. لحظه اى که خانواده داشتند در منزل برنامه را مى دیدند، دختر کوچکم 
که چهار، پنج سال بیشتر نداشت، لحظه اى که من در آسانسور گیر مى کنم، شروع به 
گریه و داد و فریاد مى کند که بابا در آسانسور گیر کرده است و تا آخر هم نمى گذارد کسى 

برنامه را تماشا کند.
خواننده موســیقى «رســم زمانه» که این ترانه را در 
وصف مادربزرگ خود ســروده اســت، در این زمینه 
هم مــى گوید: مادربــزرگ من بخاطــر الالیى ها و 
داستان هایى که برایم مى گفت، حضور بسیار پررنگى در 
گوش کودکى من داشت. من در کودکى به شدت تحت 
تاثیر این نغمه ها و بوته یاس باغچه بودم. وقتى بعد از 
سال ها از سفر بازگشتم و دیدم آن خانه مثل خانه هاى 
دیگر تخریب و دوباره ساخته شده است، چنان دردى بر 
من عارض شد که اولین بارقه هاى شعر «رسم زمانه» از 
همان جا در ذهنم شکل گرفت؛ البته موسیقى این قطعه 
تحت تاثیر موسیقى مقامى و محلى ساخته شده است 
اما شعر و خوانندگى توسط بنده انجام شده است. خوشحالم این موسیقى بعد از سال ها 

همچنان ماندگار است.

عضو هیأت داوران جشنواره فیلم فجر گفت: «شیشلیک» کمى حاشیه پیدا کرد که حل و فصل شد و اجازه نمایش دادند ولى امکان نمایش 
«قاتل و وحشى» وجود نداشت.

سید جمال ساداتیان در گفتگو با برنامه رادیویى «سینمامعیار» ادامه داد: درباره این فیلم گفتند به خاطر اینکه موى سر خانم را تراشیده اند و 
40 دقیقه از فیلم اینطورى است، نقل به این شد که بر اساس فتواى علماى کشور خانمى که سرش را مى تراشد، یک سرى حکم هاى شرعى 
دارد که آن در بضاعت اظهارنظر من و امثال من که سررشته تخصصى در فتواى علما نداریم نیست و دخالت کردن در آن سخت است. خیلى 

قاطع مى گفتند براساس فتواى مراجع، خانمى که موى سرش را مى تراشد یک سرى حرمت دارد.
او درباره فیلم هایى که با این شرایط در سال هاى گذشته در جشنواره حضور داشــته اند خاطرنشان کرد: مى گفتند در سال هاى گذشته هم 
مورد اینچنینى بوده، ولى آن ها در یک یا دو صحنه بوده است، من فیلم را ندیدم ولى مى گفتند 40 دقیقه فیلم اینگونه است و بر اساس فتاوا 
ما نمى توانیم اغماض کنیم. اصالحیه ممکن است چهار صحنه خشن داشته باشد و بگویند آن ها را بردارید ولى آن 40 دقیقه را نمى توانستند 
حل و فصل کنند، مراجع وزارت ارشاد هم مى گفتند براساس فتاوایى که وجود دارد، نمى توانیم فیلم را نمایش بدهیم، ظاهراً نتوانستند تصمیم 

قاطع بگیرند. 

بارقه «رسم زمانه» از کجا زده شد؟

لیال حاتمى 40 دقیقه ممیزى خورد

باالخره پس از کش و قوس هاى فراوان ســاخت قســمت هاى 
باقیمانده فصل ششم سریال پایتخت که به دلیل شیوع کرونا ناتمام 

مانده بود، آغاز شد.
روز شــنبه روابط عمومى ســریال پایتخت از آغاز فیلمبردارى دو 
قسمت پایانى این مجموعه تلویزیونى به کارگردانى سیروس مقدم 

و تهیه کنندگى الهام غفورى خبر داد. کار فیلمبردارى قسمت هاى 
باقیمانده در مازندران در حال انجام است.

الهام غفورى، تهیه کننده سریال پایتخت و همسر سیروس مقدم 
اعالم کرد: «سال گذشته به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا، 
تولید و پخش فصل6 پایتخت ناتمام ماند و ما بر خود وظیفه دانستیم 
که حتماً دو قسمت پایانى پایتخت 6 را تولید و پخش کنیم تا پرونده 

این فصل بسته شود.»
غفورى در ادامه گفت: «فیلمبردارى دو قســمت پایانى پایتخت 6 
روز 25 بهمن ماه در استان مازندران آغاز شد و قرار است عید نوروز 

1400 روى آنتن تلویزیون برود.»
او درباره پخش دو قسمت پایانى تأکید کرد: «پخش قطعى نشده اما 
تالش  مان این است که در شب عید نوروز پخش شود و امیدوارم این 

اتفاق بیفتد و کام مردم شیرین شود.»
پیش از این نیز گفته شده بود قرار است خالصه 90 دقیقه  اى فصل 
ششم پایتخت در روز 28 اسفند، قسمت اول 
آن 29 اسفند و قسمت پایانى آن شب عید 
نوروز روى آنتن برود و از ابتداى فروردین 
1400 فصل سوم سریال نون خ پخش شود.

سیروس مقدم پیشــتر درباره قسمت هاى 
باقیمانده فصل ششــم پایتخت گفته بود 
تقریبًا ادامه همان داســتان قبلى با کمى 

تغییرات ساخته خواهد شد.
محسن تنابنده همچون گذشته به عنوان 
طــراح و سرپرســت فیلمنامه، مشــاور 
کارگــردان، بازیگردان و البتــه بازیگر در 
پروژه حضور خواهد داشت اما نکته جالب 
توجه همکارى محمد تنابنده، برادر محسن تنابنده با تیم پایتخت به 
عنوان نویسنده قسمت هاى باقیمانده فصل 6 پایتخت است، اتفاقى 
که براى اولین بار رخ مى دهد. نویســنده قسمت هاى قبلى فصل 

ششم پایتخت آرش عباسى بود.
محمد تنابنــده همچون برادر بــزرگ ترش محســن تنابنده به 
کار فیلمنامه نویســى مشــغول اســت و ســابقه  نویســندگى
 ســریال هاى طنز «قرعه» به کارگردانى برزو نیک نژاد، «خونه 
یکى» به کارگردانى حامد تهرانى و «نون خ 2» به کارگردانى سعید 

آقاخانى را دارد.

تولید باقیمانده «پایتخت 6 » با حضور برادر محسن تنابنده
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وقتى سروش و سجاد بعد از بازى با اســتقالل دوشادوش هم از 
راهروى مورب ورزشــگاه نقش جهان در حال رسیدن به میکسدزون 
خبرى بودند، به راحتى مى شد به آرامش و شادى اى که در وجود آنها 

پس از کسب یک پیروزى ارزشمند ایجاد شده، پى برد.
سپاهانى ها که جشن مفصلى را در رختکن برگزار کرده بودند، پس 
از نیم ساعت همزمان با استقاللى ها به میکسدزون آمدند و در میان 
آنها چهره شاداب سجاد شهباززاده و سروش رفیعى بیشتر از سایرین 
به چشم مى آمد؛ دو بازیکنى که هر کدام یکبار گلزنى کردند و با ایما 
و اشاره اى که پس از به ثمر رســیدن گل دوم در زمین از خودشان 
نشان دادند، مورد توجه خبرنگاران بودند و به درخواست آنها براى 
انجام مصاحبه با خوشرویى پاسخ مثبت دادند؛ پس اول این سروش 
رفیعى بود که صحبت هاى خود را در مورد بازى آغاز کرد و سپس نوبت 
به سجاد شهباززاده رسید که در گوشه اى از میکسدزون منتظر پایان 

مصاحبه همبازى و دوستش شده بود.
سجاد شــهباززاده در جریان پیروزى 2 بر صفر طالیى پوشان 
مقابل تیم سابقش، بار دیگر نشان داد که چرا مدافعان نباید 
به او اجازه ضربه زدن در محوطه جریمه را بدهند. او روى 
پاس خوب محمدرضا حسینى گل اول بازى را با استفاده 
از غفلت مدافعان استقالل با یک بغل پاى دقیق ثبت 
کرد و گل دوم در شرایطى به ثمر رسید که بسیارى 
نام او را به عنوان گلزن ثبت کــرده بودند؛ مرور 
تصاویر آهسته اما نشان مى داد، گل به صورت 
مستقیم با ضربه ایستگاهى سروش رفیعى که 
به فضاى خالى پشت مدافعین ارسال شده بود، 
بدون دخالت سجاد وارد دروازه شده است و 

از اینجا بود که ایما و اشــاره دو بازیکن شروع شد و سجاد شهباززاده با 
دست راستش سروش را نشــان مى داد و انگار مى خواست چیزى را به 

او بفهماند.
در میکسدزون خبرى پایان بازى اول از سروش در مورد دلیل این رفتار 
مهاجم طالیى پوشان پرسیدیم؛ هافبک سپاهان که انگار منتظر چنین 
سوالى بود، شروع به توضیح دادن کرد و در واکنش به این موضوع که آیا 
سجاد به او مى گفته گل را او به ثمر رسانده، اینطور واکنش نشان داد:« 
نه این نشان دادن سجاد به من به این خاطر بود که ما یکى دو روز است 
که در مورد این موضوع با هم صحبت مى کنیم و حتى هیچ کس از تیم 
خودمان هم از این موضوع اطالعى نداشت. این حرکت گل زدن و این 
کار تاکتیکى را هماهنگ کرده بودیم و سجاد داشت مى گفت که این 
همان است. من هم خوشحال بودم. فکر مى کنم خیلى جهت توپ تغییر 

نکرد و پاى سجاد به توپ خورد. امیدوارم گل به نام سجاد نوشته شود.
پس از اینکه مصاحبه مان با ســروش رفیعى تمام شد، از سجاد درباره 
حرف هایى که سروش مطرح کرده بود، سوال کردیم و مهاجم سپاهان 
ضمن تایید حرف هاى همبازى خود اضافه کرد:« بله در مورد این گل 
سروش شب گذشــته به من یک پیام داده بود و گفته بود که این کار 
را انجام مى  دهیم؛ انجام هم دادیم. با هــم هماهنگ کرده بودیم اگر 
موقعیتى پیش بیاید، این کار را انجام بدهیم و خدا را شکر این کار انجام 

شد. االن هم گل به نام هر کسى شده، اهمیتى ندارد.
سجاد و سروش پیش تر نیز در دیدار برابر پیکان با یک همکارى بسیار 
زیبا، تماشایى و مدرسه اى گلى فوق العاده را وارد دروازه محمد دریس 
کرده بودند و این بار هم بار دیگر نقش مهمى در کســب ســه امتیاز 
طالیى پوشان داشتند تا هواداران سپاهان و کادر فنى این تیم، به داشتن 
این دو بازیکن ببالند و امیدوار به تکرار گل ها و پاس گل هاى بیشتر از 

آنها در بازى هاى آینده باشند.

نقشه ترسناك
 سین هاى طالیى

ورور

وقتى سروش و سجاد
راهروى مورب ورزشــگاه
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در حالى که باشــگاه ذوب آهن اعالم کرده پس از بررسى 
افراد مدنظر براى جانشــینى رحمان رضایى به دو گزینه 
نهایى رسیده و به احتمال زیاد ظرف امروز و فردا سرمربى 
تیم فوتبال ذوب آهن مشخص خواهد شد، همچنان گمانه 

زنى ها درباره سرنوشت نیمکت این تیم ادامه دارد.
در بین نام هاى مطرح شــده از سوى رسانه ها اما 
شــانس مجتبى حسینى ســرمربى نفت مسجد 
ســلیمان و فرهاد مجیدى از سایرین بیشتر است 
اما آنچه در این میان مهم است اینکه کدامیک از 
این دو نفر، قادر خواهد بود آینده درخشان ترى براى 

ذوبى ها رقم زند؟
با توجه به ســابقه ده ساله مجتبى حســینى در امر 
مربیگــرى و همچنین تجربه حضــور موفقش در 
ذوب آهن؛ چه زمانى که دســتیار گل محمدى در 
این تیم بود و چــه در دوره کوتاهى کــه به عنوان 
جانشین یحیى سکاندار سبزپوشان شد، مى توان به 
آینده این تیم اصفهانى در صورت نشســتن این 
سرمربى جوان روى نیمکت سبزها امیدوارتر بود، 

چه اینکه مجتبى حسینى عالوه بر موارد فوق جزو مربیان کم حاشیه لیگ هم 
بوده و مى توان مدعى شد این مربى مازندرانى با این خصیصه اى که دارد، در 
هدایت گاندوها به ساحل آرامش هم موفق تر از رقیب تهرانى اش عمل خواهد 
کرد، منتها همه اینها به شرط آن است که حسینى بخواهد و بتواند قراردادش را 

با نفتى ها فسخ کند.
در ســوى مقابل اما فرهاد مجیدى که هنوز نیامده با شایعه هایى در خصوص 
شروط سه گانه عجیبش، باشــگاه ذوب آهن را درگیر حاشیه جدید کرده، چه 
در مدت بازیگرى اش و چه در مدت کوتاه حضورش روى نیمکت استقالل کم 
جنجال به پا نکرده و بدین ترتیب مدیران این باشگاه اصفهانى در صورت سپردن 
ســکان هدایت ذوبى ها به مجیدى نه تنها نباید توقع چندانى داشته باشند که 
گاندوها از حواشى اى که اخیراً گریبانگیر آنها شده رهایى یابند بلکه باید خود را 
براى رویارویى با تنش هایى تازه آماده کنند، ضمن لحاظ کردن این نکته که با 

نقد عملکرد او، از «هیس» هاى معروفش در امان نخواهند ماند.
سرمربى کم تجربه اى که دو سه سال بیشتر ســابقه مربیگرى آن هم جسته 
و گریخته ندارد و کارنامه درخشــانى هم در این زمینه از خود برجاى نگذاشته 
و هیچ معلوم نیست چرا ذوبى ها ســراغ او رفته اند. هرچند مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن تاکنون زیر بار هیچ یک از اسامى مطرح شده از سوى رسانه ها نرفته 
و همه را به نوعى تکذیب کرده اند اما با توجه به رؤیت فرهاد مجیدى به همراه 
مدیربرنامه هایش در اصفهان نمى شود به این راحتى ها مذاکره ذوبى ها با او 

را کتمان کرد.
فارغ از همــه اینها مدیران ذوب آهــن پیش از برگزیدن مجیــدى به عنوان 
سکاندار ذوب آهن باید بر این نکته هم واقف باشند که بررسى اجمالى کارنامه 
سرمربیگرى کوتاه مدت فرهاد نشان دهنده آن است که تیم هاى تحت هدایت 
او از لحاظ دفاعى عملکرد خوبى از خود برجاى نگذاشته اند و با این رویه نمى توان 
چندان امید داشت که ذوبى ها با حضور او بتوانند مشکالت خود را در خط دفاع 
برطرف کنند. از طرف دیگر شنیده مى شود که این سرمربى جوان براى جواب 
دادن به ذوبى ها سه روز مهلت خواسته یعنى تا روز دوشنبه؛ دقیقاً دو روز پس از 
بازى استقالل با سپاهان و از آنجا که فرهاد مجیدى همیشه نیم نگاهى به نیمکت 
تیم محبوب خود دارد حاال با توجه به شکست استقالل در برابر طالیى پوشان 
و اخبارى که در  مورد برکنارى قریب الوقوع فکرى به گوش مى رســد بیش از 
پیش امیدهایش براى بازگشت به جمع آبى پوشان و در اختیار گرفتن هدایت این 
تیم زنده شده است. با این تفاسیر فرهاد مجیدى نمى تواند گزینه مطمئنى براى 
ذوبى ها باشــد چرا که اگر نه فردا و پس فردا، او هر آن منتظر است با پیشنهاد 
آبى ها رو به رو شــود و بر کسى پوشیده نیســت که در این صورت فیلش یاد 
هندوستان مى کند و عالوه بر اینها با توجه به سابقه اى که دارد، هیچ بعید نیست 
در کوران رقابت ها تیم را به هر بهانه اى با قهر ترك کند و دست ذوبى ها را در 
پوست گردو گذارد و آنجاست که چاره اى براى باشگاه ذوب آهن نمى ماند جز 

آنکه فانوس به دست دنبال مربیانى در رده اخراجى ها بگردد.

با بازگشت عزت پورقاز به قلب خط دفاعى سپاهان این تیم در 
فاز دفاعى به تیم بهترى تبدیل شده است و در دو بازى سخت 

در برابر ذوب آهن و استقالل یک گل خورده است. 
این اتفاق البته به خاطر بازگشــت یک بازیکن نیســت و به 
دفاع تیمى خوب ســپاهان بر مى گردد اما مى شود اینطور 
گفت بازگشت این بازیکن به قلب خط دفاعى و آمادگى او در 
این رخداد بى تاثیر نبود. محرم نوید کیا بعد از بازى در بخشى 
از صحبت هایش گفت:« وقتى در بازى با شهرخودرو از من 
سوال کردند که تیم ما بد گل خورد آن را قبول کردم. مى دانم 
به خاطر نوع فوتبال ســپاهان کمى ممکن است در کار دفاع 
تیمى دچار مشکل شــویم ولى این ضعف را تمرین کردیم و 

در بازى با ذوب آهن این برنامه را بارها مرور کردیم.  در برابر 
استقالل هم وینگرهاى تیم ما خیلى خوب به مدافعان کمک 
کردند و مدافعان وســط و کنار فضاى ایجاد شــده را خوب 
مى بستند. به همین دلیل شرایط ما بهتر از روزهاى قبل بود 

ولى باز هم ایراداتى داشتیم که باید برطرف شود.
مدافع سابق تیم ملى که در دور رفت بازى ها و در هفته هاى 
متمادى نیمکت نشین بود در دو بازى اخیر تیم که به ترکیب 
ثابت تیم برگشته زوج خوب و هماهنگى به همراه نژاد مهدى 
در قلب خط دفاعى سپاهان تشــکیل داده و از همه مهمتر 
آرامش او موجب شــده تا خط دفاعى ســپاهان در دو بازى 
سپرى شده عملکرد بهترى از خود به جا بگذارد. تنها گلى هم 
که سپاهان در دو بازى اخیر دریافت کرده روى شوت از راه دور 

حسین شنانى بوده که از دست پیام نیازمند کارى ساخته نبود. 
ســپاهان بعد از مصاحبه محرم در پایان بازى با شهر خودرو 
که گفت براى سپاهان چهره خوبى ندارد که در 13 بازى 17 
گل بخورد به تیم بهترى در فاز دفاعى تبدیل شده است. در 
برابر استقالل و در نیمه دوم هم دیدیم که تیم دست به حمله 
بى محابا نزد و به خوبى بازى را اداره کرد. در تنها صحنه اى 
که استقالل مى رفت روى دروازه تیم سپاهان خطرناك ظاهر 
شــود نژاد مهدى به خوبى جمع شــد و با یک تکل به موقع 
موجب نجات دروازه پیام نیازمند شد. با توجه به عملکرد خوب 
این زوج در خط دفاع سپاهان به نظر مى رسد محرم نوید کیا 
در بازى هاى آتى هم از این زوج در قلب خط دفاعى تیمش 

بهره ببرد.

عزِت دفاع، عزتمندتر شد!

دروازه بان سپاهان بعد از پنج بازى موفق به 
کلین شیت شد.

 پیام نیازمند، دروازه بان جوان تیم ســپاهان 
که در بازى اخیر مقابل اســتقالل هم بازوبند 
کاپیتانى تیمش را به بازو داشــت، موفق به 
طلسم شکنى شــده و بعد از پنج هفته دروازه 
خود را بسته نگه داشت. او در دیدارى موفق 
به این طلسم شکنى شــد که سپاهانى ها به 
شدت به درخشش دروازه بان جوان تیم شان 

نیاز داشتند.
او که تــا پیش از بــازى با اســتقالل تنها 4 
کلین شیت در لیگ بیســتم داشت از آخرین 
 بارى که در این فصل موفق به کلین شیت شده 
بود، پنج مسابقه مى گذشت، مقابل استقالل 
در بازى اخیر بدون اشتباه ظاهر شده و نمایشى 
مطمئن درون دروازه سپاهان داشت. نیازمند 
با جایگیرى ها و خروج هاى به موقع خود در 
این دیدار اجازه گلزنى به مهاجمان خطرناك 
اســتقالل را نداد تا بعد از بازى با پرسپولیس 
که آخرین کلین شــیتش بود، این بار مقابل 

استقالل، دروازه تیمش را بسته نگه دارد.
یک نکته مهم دیگر در خصوص کلین شیت 
اخیر نیازمند، عملکرد او در تقابل هاى اخیر با 
استقالل بود. او در چهار مصاف قبلى استقالل 
و سپاهان در لیگ برتر و جام حذفى، موفق به 
کلین  شیت نشــده و 7 گل دریافت کرده بود. 
پیام موفق شد با بسته نگه داشتن دروازه تیمش 
در این دیدار، بعد از لیگ هجدهم که آخرین 
کلین شیتش مقابل استقالل بود، یک بار دیگر 

مهاجمان استقالل را در گلزنى ناکام بگذارد.

کلین شیت خوش موقع 
عقاب

2 گزینه نهایى براى هدایت گاندوها؛

حسینى، مجیدى و سرنوشت نیمکت ذوب آهن؟

در برگه ثبت گزارشــات بازى دیدار سپاهان و 
استقالل، نام سروش رفیعى به عنوان زننده گل 

دوم این تیم ثبت شده است.
 دیدار بزرگ هفته پایانى رقابت هاى لیگ برتر 
به سود سپاهان به پایان رسید. شاگردان محرم 
نویدکیا با ارائه یک بازى خــوب و منطقى، در 
همان نیمه اول نسخه استقالل را پیچیدند و با 
2 گل برنده از زمین خارج شدند که این نتیجه تا 

پایان بازى نیز پا برجا ماند.
اما یکى از نــکات مهم این بــازى، ابهامات 
پیرامون زننده گل دوم ســپاهان بود. در دقیقه 
35 این دیدار، خطایى کــه آرش رضاوند روى 
بازیکن سپاهان مرتکب شد، یک ضربه کاشته را 
پشت محوطه جریمه استقالل نصیب زردپوشان 
اصفهانى کرد که سروش رفیعى هافبک این تیم 

پشت این ضربه قرار گرفت.
شروع زودهنگام رفیعى و پاس خوب او به درون 
محوطه جریمه، سجاد شــهباززاده را صاحب 
موقعیت کرد ولى تالش این بازیکن براى زدن 
توپ در دهانه دروازه بى نتیجه بود ولى جهش 
بزرگ ســجاد براى زدن توپ، باعث شد رشید 
مظاهرى سنگربان استقالل در خروج از دروازه 
دچار اشتباه شود و توپ به راحتى درون دروازه 

آبى پوشان قرار بگیرد.
در حالیکه گزارشــگر این بازى تصور مى کرد 
توپ با ضربه شهباززاده وارد دروازه شده و حتى 
خود سروش رفیعى در پایان بازى نیز اعالم کرد 
شهباززاده گل را به ثمر رسانده، اما در تصاویر 
تلویزیونى مشخص بود ضربه سروش مستقیم 
وارد دروازه مظاهرى شــده و در برگه گزارش 
بازى توسط ناظر مسابقه و داور دیدار، گل به نام 
رفیعى ثبت شده است تا این بازیکن موفق شود 
چهارمین گل خود با لباس 4 تیم مختلف را وارد 

دروازه استقالل کند.

گل به نام سروش
 ثبت شد

بعد از پنج بازىموفق به  دروازه بان سپاهان
کلین شیت شد.

 پیام نیازمند، دروازه بان جوان تیم ســپاهان 
که در بازى اخیر مقابل اســتقالل هم بازوبند 
داشــت، موفق به  به بازو تیمش را کاپیتانى
طلسمشکنى شــده و بعد از پنجهفته دروازه 
خود را بسته نگه داشت. او در دیدارى موفق 
به اینطلسم شکنى شــد که سپاهانى ها به 
شدت به درخشش دروازه بان جوان تیم شان 

نیاز داشتند.
4او که تــا پیش از بــازى با اســتقالل تنها 4

کلین شیت در لیگ بیســتم داشت از آخرین 
 بارى که در این فصل موفق به کلین شیت شده 
بود، پنج مسابقه مى گذشت، مقابل استقالل 
در بازى اخیر بدون اشتباه ظاهر شده و نمایشى 
دروازه سپاهان داشت. نیازمند  مطمئن درون
با جایگیرى ها و خروج هاى به موقع خود در 
گلزنى به مهاجمان خطرناك  دیدار اجازه این
اســتقالل را نداد تا بعد از بازى با پرسپولیس 
که آخرین کلین شــیتش بود، این بار مقابل

استقالل، دروازه تیمش را بسته نگه دارد.
یک نکته مهم دیگر در خصوص کلین شیت 
اخیر نیازمند، عملکرد او در تقابل هاى اخیر با 
استقالل بود. او در چهار مصاف قبلى استقالل 
و سپاهان در لیگ برتر و جام حذفى، موفق به 
7 گل دریافت کرده بود. 7کلین  شیت نشــده و

پیام موفق شد با بسته نگه داشتن دروازه تیمش 
در این دیدار، بعد از لیگ هجدهم که آخرین 
کلین شیتش مقابلاستقالل بود، یک بار دیگر
مهاجمان استقالل را در گلزنى ناکام بگذارد.

کلین شیت خوش موقع 
عقاب

در برگه ثبت گزارشــات بازى دیدار سپاهان و
استقالل، نام سروش رفیعى به عنوان زننده گل

دوم این تیم ثبت شده است.
 دیدار بزرگ هفته پایانى رقابت هاى لیگ برتر
به سود سپاهان به پایان رسید. شاگردان محرم
نویدکیا با ارائه یک بازى خــوب و منطقى، در
اول نسخه استقالل را پیچیدند و با همان نیمه
2 گلبرنده از زمین خارج شدند که این نتیجه تا

پایان بازى نیز پا برجا ماند.
اما یکى از نــکات مهم این بــازى، ابهامات
پیرامون زننده گل دوم ســپاهان بود. در دقیقه
35 این دیدار، خطایى کــه آرش رضاوند روى
بازیکن سپاهان مرتکب شد، یک ضربه کاشته را
پشت محوطه جریمه استقالل نصیب زردپوشان
اصفهانى کرد که سروش رفیعى هافبک این تیم

پشت این ضربه قرار گرفت.
شروع زودهنگام رفیعى و پاس خوب او به درون
شــهباززاده را صاحب جریمه، سجاد محوطه
موقعیت کرد ولى تالش این بازیکن براى زدن
توپ در دهانه دروازه بى نتیجه بود ولى جهش
بزرگ ســجاد براى زدن توپ، باعث شد رشید
مظاهرى سنگربان استقالل در خروج از دروازه
دچار اشتباه شود و توپ به راحتىدرون دروازه

آبى پوشان قرار بگیرد.
در حالیکه گزارشــگر این بازى تصور مى کرد
توپ با ضربه شهباززاده وارد دروازه شده و حتى
خود سروش رفیعى در پایان بازى نیز اعالم کرد
شهباززاده گل را به ثمر رسانده، اما در تصاویر
تلویزیونى مشخص بود ضربه سروش مستقیم
وارد دروازه مظاهرى شــده و در برگه گزارش
بازى توسط ناظر مسابقه و داور دیدار، گل به نام
رفیعى ثبت شده است تا این بازیکن موفق شود
با لباس4 تیم مختلف را وارد 4چهارمین گلخود

دروازه استقالل کند.

گل به نام سروش
 ثبت شد

بازیکن باتجربه سپاهان مدعى است که این تیم با باالترین انگیزه 
و روحیه برابر استقالل حاضر شــد و در نهایت به هدفى که داشت 

دست یافت.
محمدرضا خلعتبرى، بازیکن باتجربه ســپاهان درباره برد ارزشمند 
تیمش برابر استقالل گفت: بازى خیلى خوبى بود و مى دانستیم کار 
سختى مقابل تیم پرمهره استقالل داریم و با توجه به شرایط دو تیم در 
جدول هم حساسیت این بازى خیلى زیاد بود ولى ما هم انگیزه باالیى 
براى این دیدار داشتیم و هم به خوبى روى نقاط ضعف و قوت حریف 
کار کردیم تا نقاط قوتشان را از کار بیاندازیم و هم به نقاط ضعفشان 
حمله کنیم و خدا را شکر در اســتفاده از موقعیت ها هوشیار بودیم و 

توانستیم برترى خودمان را به حریف دیکته کنیم.
وى در مورد اینکه تصور برد 2 بر صفر مقابل استقالل را داشتند یا نه 

هم گفت: مى دانستیم بازى سختى داریم ولى باور داشتیم مى توانیم 
یک برد خوب به دست بیاوریم حاال فکر این نتیجه را شاید نمى کردیم 
ولى مطمئن بودیم اگر بدشانسى گریبانگیرمان نشود مى توانیم پیروز 
شویم و این 3 امتیاز مهم را به هوادارانى که جایشان خالى بود هدیه 
دهیم. ما پیش از این دو سه بار فرصت داشــتیم صدرنشین شویم 
و نتوانســتیم و حاال در این بازى مهم به صدر رســیدیم که مبارك 

هواداران باشد.
وینگر سپاهان در مورد شانس باالى این تیم براى قهرمانى نیم فصل 
توضیح داد: به نظرم قهرمانى نیم فصل یک عنوان نمادین است و 
ارزش چندانى ندارد که بخواهیم خیلى روى آن متمرکز شویم. شاید 
قهرمان نیم فصل شویم و شاید پرسپولیس دو بازى خودش را ببرد 

و این عنوان را به دست بیاورد. در کل نتیجه پایان فصل مهم است.
خلعتبرى در مورد صحبت هاى نویدکیا در نشســت خبرى که گفته 
بود به بازیکنانم نیاز دارم گفت: آقاى نویدکیا گفت همه بازیکنانم را 
الزم دارم ولى اگر کسى بخواهد جدا شود و پیشنهاد خوب داشته باشد 
مانعش نمى شــویم. من همانطور که گفتم با محرم دوست قدیمى 

هستیم و در کنار اینکه سرمربى من است دوستم است و با هم این 
صحبت ها را نداریم و اگر پیشنهاد خوبى به من برسد و بدانم صالح 
خودم و سپاهان این است که جدا شوم با او صحبت مى کنم و دوستانه 
اجازه جدایى مى گیرم. مطمئن هم باشید سپاهان به قدرى تیم بزرگ 

و پرمهره اى است که از رفتن یک بازیکن ضرر نکند.
وى در مورد اینکه چند روز قبل سالگرد گلش به تیم ملى روسیه بود 
که آن بازى و گلى که زد نظر کى روش را براى آمدن به ایران جلب 
کرد هم گفت: اى کاش هیچ وقت آن گل را نمى زدم و باعث نمى شدم 
کى روش به ایران بیاید (مى خندد). شوخى مى کنم. آقاى کى روش 
از بزرگترین مربیانى اســت که به ایران آمده و تاثیرات مثبتى روى 
فوتبال ایران گذاشته اســت و تاثیرش انکار ناپذیر است. مربیگرى 
یک امر سلیقه اى است ولى فکر مى کنم ایشان مى توانست من را به 
جام جهانى 2014 ببرد ولى من را خط زد. در مورد بازى روسیه هم 
بازى خوبى بود و آن بازى آقاى قطبى تازه رفته بود و ســرمربى تیم 
آقاى منصوریان بود و نتیجه خوبى به دســت آوردیم چرا که روسیه 
تیم پرمهره اى بود و بازیکنان بزرگ زیادى در ترکیب خودش داشت.

محمدرضا خلعتبرى: 

اى کاش آن گل را نمى زدم
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عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا، ضمن هشدار 
نسبت به کاهش رعایت پروتکلهاى بهداشتى در کشور، 
گفت: در صورتى که روند به همین شکل ادامه یابد، نمود 
آن را طى دو تا سه هفته آینده در موارد مرگ و میر ناشى 
از کرونا شاهد خواهیم بود و خداى ناکرده شب عید ما را با 

دشوارى هایى روبرو خواهد کرد.
مســعود مردانى گفت: از حدود دو هفتــه قبل در مورد 
افزایش مــوارد جدید ابتال به کرونا هشــدار داده  بودیم 
حتى در شهر تهران هم به وضوح شاهد هستیم که موارد 

ابتالى شدید به بیمارى افزایش یافته است. 
وى افزود: متاسفانه خیلى ها از ما مى پرسند تعطیالت عید 

به کجا برویم؟ مســافرت و دید و بازدید را چگونه انجام 
دهیم؟ مردم باید بدانند بیمارستان و کادر درمان پس از 
اوج گیرى کرونا در ماه قبل کامال خسته و درگیر است و 
صالح نیست موج چهارم بیمارى را به سناریو کرونا در 

کشور اضافه کنیم.
وى افزود: مردم باید بدانند ما امکانات تشخیصى براى 
تمامى موارد مشکوك به ویروس جهش یافته انگلیسى 
را در کشور نداریم و هزینه یک مطالعه ژنتیکى بر روى 
نمونه مشکوك به کروناى انگلیسى خیلى باالست و به 
همین دلیل نمى توانیم همه موارد مشــکوك را بررسى 

کنیم. 

آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا با استناد به نتایج 
مطالعات انجام شده در دانشگاه ساوت همپتون انگلیس 
اعالم کرد: سطوح مسى مى تواند در مدت دو ساعت، 

عامل بیمارى کووید-19 را از بین ببرد.
این سازمان تأثیر طوالنى مدت برخى آلیاژهاى مس در 

مقابل ویروس این بیمارى را تأیید کرده است.
در گزارش این آژانس آمده اســت: سطوحى همچون 
دستگیره در و نرده ها را مى توان با استفاده از آلیاژهاى 
ضد میکروبى مس تولید کرد و مى توان از آنها در کنار 

روش هاى استاندارد کنترل آلودگى استفاده کرد.
کارشناســان آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا در 

آزمایشات انجام گرفته روى سطوح دریافتند محصوالت 
حاوى میزان باالیى از آلیاژ مس مى تواند ویروس هایى 

را که در تماس با آنها قرار مى گیرند از بین ببرند.
بنابر اعالم این آژانس، بر اساس تحقیقات انجام شده 
روى ویروس هاى جان سخت این انتظار وجود دارد که 
محصوالت حاوى مس تا 99.9 درصد ویروس عامل 

بیمارى کووید-19 را در مدت دو ساعت از بین ببرد.
در بررســى انجام شــده آمده است: ســطوح حاوى 
آلیاژ مس بهتر از ســطوح دیگر در غیرفعال ســاختن 
کروناویروس ها و پیشــگیرى از گسترش آنها عمل 

مى کند.

شب عید دشوارى 
در پیش است

تأثیر سطوح مسى 
در کاهش شیوع کرونا

کنایه کرونایى
  مشرق| علیرضـا وهـاب زاده، مشـاور وزیـر 
بهداشت در توییتر نوشـت: کروناى انگلیسى در حال 
چرخش در کشـور اسـت و پیک چهارم هم در پیش 
است. اما تورهاى تفریحى کیش و برگزارى کنسرت 
و جشنواره هاى پى درپى هنوز پابرجاست. قطعاً انتظار 
براى قرمز شدن کیش بى فایده است. مسافران نهایت 
سـه روز در این جزیره هسـتند و در صـورت ابتال، در 

شهرهاى خودشان بسترى مى شوند.

واکسن فایزر ترخیص نشده
  ایسنا| معاون فنى گمرك ایـران اعالم کرد 
که هـر دو محمولـه وارداتى واکسـن در مـدت اخیر 
«اسپوتنیک وى» روسى بوده و هیچ واکسن فایزرى 
در این مدت وارد و از گمرك ترخیص نشده است.  در 
مدت اخیر دو محموله واکسـن کرونا وارد شد که بعد 
از ورود دومین محموله، شـایعاتى مطرح شـده مبنى 
بر اینکه محمولـه قابل توجهى از واکسـن فایزر وارد 

کشور شده است.

ویروس برزیلى وارد نشده
سـخنگوى وزارت بهداشـت  توضیح    میزان|
داد: تاکنون مـوردى از ابتال به ویـروس جهش یافته 
آفریقـاى جنوبى یا برزیلى، توسـط انسـتیتو پاسـتور 
شناسایى نشـده اسـت. سـیما سـادات الرى افزود:  
چرخش ویروس کرونایى که در انگلیس جهش پیدا 

کرده زنگ خطرى جدى است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع پارت کارتن سپاهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 685 و شناسه ملى 10260126546 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1398/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالى 98 
به تصویب رسید. - موسسه حسابرسى امین تدبیر 
بصیر به شناسه ملى10103512680 و آسیه حاجى 
هاشمى به کدملى 1199830895 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
مالى انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1093695)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود آریا فر دانیال اسپادانا درتاریخ 1399/11/08 به شماره ثبت 66837 به شناسه ملى 14009761647 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: تهیه و پخش موادغذایى، 
خشکبار ، پروتئین و ظروف یکبار مصرف و مواد شوینده و بهداشتى تهیه ، طبخ و توزیع غذا تامین نیروى انسانى موقت و غیرموقت سرویس ایاب و ذهاب درون شهرى ، 
سندبالست ، رنگ آمیزى ،صادرات و واردات ، اخذ تسهیالت بانکى در جهت تحقق اهداف شرکت ، خاکبردارى و خاکریزى ، فضاى سبز ، قالب بندى و جوشکارى 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 مارچین ، کوچه مسجدالشهدا12 ، بن بست غزل ، پالك 10 ، طبقه همکف کدپستى 8194634484 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مرضیه موحدیان عطار به شماره ملى 1282406647 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه آقاى فرهاد شیخ امیر به شماره 
ملى 4668898082 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه موحدیان عطار به شماره ملى 1282406647 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى فرهاد شیخ امیر به شماره ملى 4668898082 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1093737)

آگهى تغییرات 
شرکت ســام کوشش شهرکرد شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 63149 و شناســه ملى 
10680061123 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله خواجو ، کوچه شهید کمال بکتاشیان 
، کوچه شهید لطف اله خواجویى ، پالك- 21 ، پالك 
قدیمى20 ، طبقه همکف کدپستى 8153756991 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1093688)

آگهى تغییرات 
شــرکت آذین فوالد جاوید پارس شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 66769 و شناســه ملى 
14009744689 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/16 مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، دهستان کرارج ، روستا کوى راه حق، محله 
ندارد ، خیابان شهید اربابى [خلیج فارس 15] ، پالك 
350 ، طبقه همکف - کدپستى 8143367556 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1093679)

آگهى تغییرات 
شرکت سام کوشــش شهرکرد شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63149 
و شناســه ملــى 10680061123 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/10/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على صادقى 
هفشجانى به شماره ملى 4610482101 
ومجتبى اهللا بخشــى به شــماره ملى 
4623566188 و سجاد اهللا بخشى به 
شــماره ملى 4620770825 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند حدیث قلى پور 
هفشجانى به شماره ملى 4610741105 
به سمت بازرس اصلى و صدیقه کیوانى 
هفشجانى به شماره ملى 4622603349 
به ســمت 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 

(1093693)

آگهى تغییرات 
شرکت عادل تجارت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 60241 و شناسه ملى 14007513340 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - علیرضا نخعى به کدملى 1285917146 ، محمدرضا گرجیان 
جلفایى به کدملى 1288986092 و مینا مینائیان به کدملى 1283536218 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - شهرزاد رضازاده حسن آبادى به کدملى 1818503514 و کامبیز نخعى به کدملى 1273000242 بترتیب بسمت بازرس 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 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 (1093741)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود ساالر گستر بدیع درتاریخ 1399/11/19 به شماره ثبت 66968 به 
شناســه ملى 14009791596 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، آهن آالت ، مصالح ساختمانى 
، محصوالت کشــاورزى و دامپرورى ، فرش و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه 
فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى 
دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تســهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و 
اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شــرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از 
کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گورت ، کوچه کمال ، خیابان فرهنگ شرقى ، پالك 
339 ، طبقه همکف کدپستى 8159435887 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
500,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم ذبیحى به شماره ملى 
1092325158 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه آقاى جمال بدیعى گورتى به شماره ملى 
1293501514 دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مریم ذبیحى 
به شماره ملى 1092325158 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى جمال بدیعى گورتى به شماره ملى 1293501514 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود 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 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1093683)

آگهى تغییرات 
شرکت عادل تجارت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 60241 و شناســه ملى 14007513340 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/22 علیرضا نخعى به کدملى 
1285917146 بسمت رئیس هیات مدیره ، محمدرضا گرجیان جلفایى به کدملى 1288986092 بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، مینا مینائیان به کدملى 1283536218 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 

هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1093742)

آگهى تغییرات 
شرکت آراد بتن موج نو شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 64215 و شناسه ملى 14009027557 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/11/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و سهامدار (آقاى آرمان شعبانى) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1093699)

آگهى تغییرات 
شــرکت مبین فوالد راونــد خاورمیانه با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 64043 
و شناســه ملــى 14008962723 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/30 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : ســید مصطفى باب المرادکدملى 
1270112112 بــه ســمت عضــو 
هیــات مدیــره و على شــکیبا نســب 
3071106564به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره و بهزاد کرمــى4072199249 به 
سمت رئیس هیات مدیره و نادر هادى زاده 
5419612267به سمت مدیر عامل (خارج 
ازشرکاء ) به عنوان اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شــدند. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهداور شرکت از 
قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1093690)

آگهى تغییرات 
شــرکت ماکان ســپهر تابناك با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 66812 و شناســه 
اســتناد  بــه   14009755004 ملــى 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
حامد درویشــى کدملى 5110640246 با 
دریافت مبلغ 2250000000ریال ســهم 
الشــرکه خویش از صندوق شــرکت سهم 
الشرکه خودرا به 250000000 ریال کاهش 
داد و فریبا نصیرى کدملى 1199881589 با 
دریافت مبلغ 22500000000ریال سهم 
الشــرکه خویش از صندوق شــرکت سهم 
الشرکه خودرا به 250000000 ریال کاهش 
داد و سرمایه شــرکت از 5000000000 
ریال بــه 500000000 ریال کاهش یافت 
و درنتیجه ماده 4 اساســنامه به شرح مذکور 
اصالح مى گردد. ماده 4 اصالحى : ســرمایه 
شــرکت مبلغ500000000 ریال است که 
تماما نقدى پرداخت شــده است و در اختیار 
مدیرعامل شــرکت قرار گرفته شده است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1093694)

آگهى تغییرات 
شرکت آراد بتن موج نو شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 64215 و شناسه 
ملــى 14009027557 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخــاذ شــد : موضوع شــرکت و ماده 
مربوطه اساســنامه بدین شــرح تغییر 
یافت:ساختمانى ، استفاده از تسهیالت 
بانکى صرفــا درجهت تحقــق اهداف 
شرکت ،آزمایشگاه بتن و جوش و مصالح 
ساختمانى ، آزمایشگاه خاك و تغذیه در 
زمینه کشــاورزى ، طراحى فضاى سبز 
، طراحى سیســتم هاى آبیارى و آبیارى 
قطره اى ،بررســى فرسایش و رده بندى 
خاك ها ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد و در 
صورت لزوم پس از کســب مجوزهاى 
الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1093698)

واکسیناسیون سراسرى علیه بیمارى کووید-19 سه شنبه 
21 بهمن ماه 99 با حضور وزیر بهداشت در بیمارستان امام 
خمینى (ره) با تزریق اولین واکســن کرونا به پارسا نمکى 
پسر وزیر بهداشت، واکسیناسیون سراسرى بر علیه بیمارى 
کرونا شروع شد و سپس یکى از بانوان پرستار بیمارستان 
امام خمینــى (ره) به عنوان اولیــن دریافت کننده زن این 

واکسن  بود.
سارا گودرزى متولد 1363، پرستار بخش ICU و اولین زن 
دریافت کننده واکسن اسپوتنیک در ایران مى گوید در حال 

حاضر حال خوبى دارم.
پرستار بخش ICU  بیمارستان امام خمینى (ره) در پاسخ به 
این سؤال که پس از تزریق واکسن واکنش مردم نسبت به 

او چگونه بوده است گفت: پدر و مادرم جدا از اینکه برایشان 
جذاب بود به عنوان اولین زن این واکسن را دریافت مى کنم 
برایشان بسیار خوشحال کننده بود که بدنم در برابر ویروس 
کووید-19 ایمن شده اســت؛  همچنین بسیارى از مردم 

نسبت به احوال من نگران بودند و احوالم  را مى پرسیدند.
وى در مــورد واکنش ها در فضاى مجــازى گفت: پس از 

تزریق واکسن وقتى در فضاى مجازى گشتى زدم متوجه 
شدم که دوستان بســیار قدیمى من نیز براى پیدا کردنم 
تالش کرده بودند؛  البته من دنبال جذب مخاطب نبودم اما 
بسیارى از مردم در فضاى مجازى از من سؤال مى پرسیدند 

که این واکسن چگونه است.
گودرزى گفت: جالب ترین سؤالى که از من پرسیده مى شد 
این بود که آیا واکسن  درد داشت، من هم در پاسخ با خنده 
مى گفتم در طول زندگى یک انســان واکسن هاى زیادى 
مى زند این نیز مانند دیگر واکســن ها بود. وى با اشاره به 
نرجس خانعلى زاده، اولین زن شهید مدافع سالمت اظهار 
کرد: در طول مدت کرونا همکاران من رشادت هاى زیادى 
از خود نشان دادند و متأسفانه بسیارى از همکاران را از دست 
دادیم،  نرجس خانعلى زاده یکى از این زنان شجاعى بود که 
در همان روزهاى نخست در خط مقدم مقابله با کرونا حضور 
پیدا کرد؛ من نرجس را به خوبى مى شناختم دورادور باهم در 
ارتباط بودیم،  وقتى خبر از دست دادنش را شنیدم احساس 
خیلى بد داشتم، نرجس خانعلى زاده یکى از زنان شجاع بود 

و امیدوارم خدا به خانواده بزرگوارش صبر بدهد.  
اولین بانوى دریافت کننده واکســن روسى در ادامه گفت: 
همکاران من در طول مدت مقابله با کرونا خیلى رشادت از 
خود نشان دادند،  بسیارى از همکارانم شجاعانه براى مقابله 

با کرونا به شهادت رسیدند.
وى در ادامه گفت: لحظه اى که انگشتانم را به نشانه پیروزى 
نشان دادم  احســاس کردم که این لحظه باید ثبت شود،  
بســیارى از هموطنانمان را به دلیل  بیمارى کووید-19 از 
دســت داده بودیم لحظه تزریق واکسیناسیون روز بزرگى 

براى کشورم بود.

گفتگو با اولین بانوى دریافت کننده واکسن روسى در ایران؛

یک متخصص عفونى با بیان اینکه تداوم روند افزایش پدر و مادرم از داوطلب شدن من خوشحال شدند
موارد مراجعــه به مراکز درمانى طــى چند هفته اخیر 
مى تواند منجر به بروز پیک بعدى اپیدمى شود، اظهار 
کرد: تا زمان وجود حتى یک بیمار مبتال به کووید 19 
در شهر و کشــور نباید پروتکل ها و اصول بهداشتى 
را رها کرده و نســبت بــه این بیمارى ســاده انگارى 
داشته باشــیم، چراکه سرعت باالى شــیوع و انتقال 
بیمارى بارها ثابت شده است.دکتر علیرضا فاطمى با 
بیان اینکه حدود یک ماه و نیم گذشته به دنبال اعمال 
پروتکل ها و محدودیت هــاى کرونایى و به دنبال آن 
کاهش واضح موارد مراجعه به بیمارســتان ها، پیک 
سوم کرونا را پشت سر گذاشــتیم، عنوان کرد: با این 
حال از حدود چند هفته گذشــته و با وجود هشدارهاى 
ستاد ملى کرونا و وزارت بهداشت مجددا شهرها شلوغ 
و مسافرت ها از سر گرفته شده، همچنین سطح رعایت 
پروتکل ها و اصول بهداشتى کاهش یافته و به همین 
دلیل موارد مراجعه به بیمارســتان با شیب کمى رو به 

افزایش است.
 وى با بیان اینکه عالیم کرونا تغییرى نکرده اســت، 
گفت: البتــه عالئم بیمارى بســیار متنــوع و طیف 
گسترده اى از عالئم تنفسى و تب به عنوان شایع ترین 
عالئم تا عالئم گوارشى و یا عصبى را در بر مى گیرد. 
با این حال طى ماه هاى اخیــر عالیم مراجعین تغییر 
محسوسى نداشته اســت. دکتر فاطمى با بیان اینکه 
از پیک دوم شــاهد درگیرى بیشتر جوان ترها هستیم، 
اظهار کرد: از اواخر بهار و اوایل تابســتان در مقایسه 
با پیک اول شاهد درگیرى بیشــتر افراد جوان بودیم، 
همچنین آمار و گزارشــات یک ماه اخیر هشدارهایى 
مبنى بر درگیرى بیشــتر ســنین پایین تر و افراد فاقد 

بیمارى زمینه اى ارایه مى کند.

عالئم ویروس کرونا 
تغییر نکرده است
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حصروراثت  
خانم  شهربانو جمشیدیان قلعه ســفیدى داراى شناسنامه شماره 1091674302 به شرح 
دادخواست به کالســه 9901102 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان محمد جمشیدیان قلعه ســفیدى بشناسنامه  472 در 
تاریخ 1385/10/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. ناصر جمشیدیان  ش ش 1091647518  ، 2. حسینعلى جمشیدیان 
قلعه ســفیدى ش ش 1091652163 ، 3. عباسعلى جمشــیدیان قلعه سفیدى ش ش 
1091659516 ، 4. احمدرضا جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 1091665117 ، 5. جعفر 
جمشیدیان قلعه ســفیدى ش ش 1091703061 ، 6. طیبه جمشیدیان قلعه سفیدى  ش 
ش 1091341757 ، 7. زهرا جمشــیدیان قلعه سفیدى  ش ش 1091696985 ، 8. پرى 
جمشیدیان قلعه ســفیدى  ش ش  1091731454 ، 9. شهربانو جمشیدیان قلعه سفیدى  
ش ش 1091674302، 10. علیرضا جمشــیدیان قلعه سفیدى  ش ش 1091683514 
(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. 1089634 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/11/159 
 حصروراثت  

خانم  نجمه یزدانى کهریزســنگى داراى شناســنامه شــماره 1080470506 به شرح 
دادخواست به کالسه 9901759 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان هاجر شمس کهریزسنگى بشناسنامه  123 در تاریخ 99/6/29 
اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 

: 1. نجمه یزدانى کهریزســنگى  ش م 1080470506 (فرزند متوفــى ) ، 2. رضا یزدانى 
کهریزسنگى  ش ش 12 (همسر 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 شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1093519/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/11/160 
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139985602030015416 خانم سمیرا قاســمى بیستگانى فرزند بهروز باستناد 
یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده مدعى شدند 
که ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 9292 فرعى از 2608 از 395 اصلى  
واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که ســند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شــماره 
139620302030012873 ثبت و سند چاپى شماره 118258 سرى الف 96 بنام نامبرده 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند شماره 108290-1389/12/16 دفترخانه 39 فوالد 
شهر در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى نجف آباد مى باشدو  معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى 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 تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 99/11/27، 1094329/م الف - مهدى 

صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/11/161
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى )

شماره آگهى : 139903902133000020 شــماره پرونده: 139904002004000011 
آگهى مزایده پرونده اجرائى شماره 139904002004000011  (شماره بایگانى 9900044 
تمامت ششدانگ پالك ثبتى  ششصد و سى فرعى از پنج باقیمانده مفروز و مجزى شده از 
دو قطعه 4 نجف آباد بخش 11  ثبت اصفهان به مساحت دویست و چهل متر مربع بانضمام 
کلیه توابع ولواحق عرفیه و شرعیه   به آدرس : نجف آباد امیر آباد خیابان مطهرى شمالى 
خیابان غفارى کوى شهید کبیرى پالك 3 کد پستى 8513997711 که سند مالکیت آن در 
صفحات 389 و 173 دفاتر جلد 666 و 607 ذیل شماره 150937 و 139235 شماره چاپى 
734283 و 734282 بالسویه به نام آقاى اکبر شاه بندرى فرزند عباسعلى و خانم سمیه شاه 
بندرى فرزند جعفر قلى  ثبت و صادر شده است  به شماًال : درب و دیوار به طول ده متر  به 
کوچه شرقًا : دیوار به دیوار اول به طول بیست و چهار متر و پنجاه سانتیمتر به شماره پالك 
ششصد و شصت و چهار فرعى جنوباً : دیوار به دیوار  به طول ده متر به شماره ششصد و سى 
و یک فرعى  غرباً : درب و دیواربه طول بیست و چهار متر و پنجاه سانتى متر به کوچه  است 
که طبق نظر کارشناس رسمى  دادگسترى محل داراى مساحت  سندى  دویست و چهل متر 
مربع ساختمان دو طبقه نوساز با اسکلت با اسکلت بتن و نماى سنگ و آجر ، فاقد آسانسور 
، دستگاه پله کف سنگ و بدنه سرامیک ، نرده هاى استیل ، داراى دوربین و دزد گیر شامل 
همکف سالن و سه اتاق سرامیک بدنه و کاغذ دیوارى ، سقف کناف کارى ، کمدهاى داخل 
اتاق هایگالس ، سرویس بهداشتى و حمام تمام سرامیک آشپزخانه اپن تمام سرامیک با 
کابینت هایگالس و هود ، دربهاى چوبى و پنجره ها دو جداره میباشــد. طبقه اول مشابه 
همکف با کف سرامیک ، بدنه گچ سفید بدون کاغذ دیوارى و داراى تراس تمام سرامیک ، 
همچنین داراى یک زیر زمین حدود 60 متر مربعى با یک سالن کوچک و بدنه تا یک متر 

سرامیک و بدنه گچ است . سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور ، سرمایش کولر آبى و انشعابات 
شامل دو انشعابات برق دو انشعابات گاز و یک انشعاب آب است . طبق سند رهنى شماره 
28095-98/07/18 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 261 اصفهان در رهن شرکت 
برگ سیب سبز قرار دارد و طبق اعالم وکیل بستانکار ملک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد 
از ساعت 9 صبح تا 12 روز شنبه  مورخ 1399/12/11 در محل اجراى  ثبت اسناد و امالك 
شهرستان  نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ســوم  به مزایده گذارده مى شود .  
مزایده از مبلغ پایه  بیست و هفت میلیارد و پانصد میلیون  ریال قیمت ارزیابى شده توسط 
کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق  ، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد . ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 99/11/27 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه 
مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد 
و امالك بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به 
حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شــد.  1094517/م الف – اکرم محمود صالحى مدیر واحد اجراى اســناد رسمى 

نجف آباد/11/162

شهاب اولیایى، رژیم شناس و متخصص تغذیه اظهار کرد: یکى از مهمترین مواد غذایى براى تامین انرژى و نیازمندى 
مواد مغذى بدن نان است. اگر نوع نان مصرفى از انواع فاقد کیفیت مناسب باشد، صرفا نقش سیرکنندگى خواهد داشت 

و حتى در اثر مصرف زیاد منجر به چاقى و یا تشدید بعضى از بیمارى ها مثل دیابت خواهد شد.
او افزود: نوع آرد مصرفى، نحوه عمل آورى خمیر و پخت نهایى تعیین کننده کیفیت نان خواهد بود. یکى از بهترین انواع 
نان مصرفى نان سنگک است. البته به شرطى که از آرد مناسب نان سنگگ استفاده شده باشد. تفاوت آرد مورد استفاده 
در این نان با نان هاى دیگر در میزان سبوس گیرى آنهاست. در واقع در آرد نان سنگک میزان سبوس گیرى حدود 7 

درصد و در نان هاى لواش و تافتون حدود 13 درصد انجام مى شود.
این متخصص تغذیه بیان کرد: هرچقدر میزان سبوس در آرد بیشتر باشد، کیفیت نان بهتر خواهد بود. در واقع آرد کامل 
حاوى مقادیر مناسب فیبر است که هم براى کیفیت نان و هم براى سالمتى تاثیر مثبتى خواهد داشت. متاسفانه در 
برخى از نانوایى ها از آرد لواش و یا تافتون براى تهیه نان سنگک استفاده مى کنند تا نان رنگ بهترى داشته باشد که 

این امر باعث کاهش کیفیت تغذیه اى نان سنگک خواهد شد.
اولیایى افزود: از دیگر فواید نان سنگک مى توان به طعم و عطرمناسب، مغذى بودن و قابلیت سیرکنندگى آن اشاره کرد. 
فیبر و سبوس زیاد موجود در نان سنگک باعث هضم بهتر غذا و پیشگیرى و یا رفع مشکل یبوست مى شود. در صورتى 
که نان سنگک حاوى کنجد باشد ارزش غذایى باالترى نیز خواهد داشت. کنجد داراى کلسیم، پتاسیم، ویتامین ب 6 

، منیزیم، ویتامین آ و اسید هاى چرب ضرورى براى بدن است.
او بیان کرد: براى تهیه نان سنگ حتما باید از خمیر مایه استفاده شــود بنابراین یک نان سنگک خوب داراى عطر و 
طعم مناسب، بافت نرم و یکنواخت بوده و زود بیات نمى شــود؛ این ویژگى ها نشان مى دهد که در پخت آن از خمیر 
مایه استفاده شده است، همچنین نان سنگک باید فاقد جوش شیرین باشد. جوش شیرین باعث افت جذب آهن و نیز 

مشکالت و اختالالت گوارشى مى شود.
اولیایى گفت: در واقع نان سالم باید کامال پخته و تا حدى برشته باشد اما سطح آن نباید نشان هایى از سوختگى داشته 

باشد. چرا که قسمت هاى سوخته نان سرطان زا محسوب مى شود.
اولیایى تصریح کرد: نان سنگک به علت دارا بودن فیبر زیاد ارزش سیرکنندگى زیادى داشته و براى کسانى که تمایل 
به کاهش وزن دارند مناسب است. همچنین فیبر باالى آن جهت پیشگیرى از ابتال به سرطان روده و کلسترول باال 
بسیارمهم تلقى مى شود. کسانى که اضافه وزن دارند افراط در مصرف هر نوع نانى منجر به افزایش بیشتر وزن خواهد 

شد.

خواص نان سنگک 
و تأثیر آن بر هضم غذا

سالسال

شهاب اولیایى، رژیم شناس و متخصص تغذیه اظهار کرد: یکى از مه
مواد مغذى بدن نان است. اگر نوع نان مصرفى از انواع فاقد کیفیت م
و حتى در اثر مصرف زیاد منجر به چاقى و یا تشدید بعضى از بیمارى
او افزود: نوع آرد مصرفى، نحوه عمل آورى خمیر و پخت نهایى تعیین
نان مصرفى نان سنگک است. البته به شرطى که از آرد مناسب نان

فشارخون باال همواره توسط پزشکان به عنوان یکى از 
مهم ترین عوامل خطر براى سالمت ذکر مى شود. حاال 
محققان سوئدى نشان داده اند که باال بودن فشارخون 
در شــب، خطر ابتال به آلزایمر وزوال عقل را نیز افزایش 

مى دهد.
بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، فشار خون باال در شب 
عامل خطر بسیار مهمى براى بروز بیمارى آلزایمر و زوال 
عقل در مردان مسن است و این موضوع حتى بییشتر از 

فشارخون باال در روز اهمیت دارد.
«زوال عقل» یک اصطالح چترى است که براى توصیف 
دسته اى از عالئم مشخص شده توسط تغییرات رفتارى و 
کاهش تدریجى توانایى هاى شناختى و اجتماعى استفاده 
مى شود. بررسى ها نشان مى دهند که عوامل متعددى 
از جمله فشار خون باال در بروز چنین عالئمى تأثیر دارند.

در شرایط سالم، فشار خون یا BP طى 24 ساعت متفاوت 
است و کمترین مقدار آن معموًال در شب اتفاق مى افتد. 

پزشــکان این افت فشار خون شــبانه را «غوطه ورى» 
 BP مى نامند. با این حال، در برخــى از افراد، این الگوى
معکوس مى شود، به طورى که BP شبانه آن ها باالتر 
از روز است و از چنین اتفاقى با «غوطه ورى معکوس» 

یاد مى شود.
مجریان سوئدى پژوهش مورد اشاره فوق از گروه علوم 
اعصاب دانشگاه اوپســاال مى گویند: «شب، یک دوره 
حساس براى ســالمت مغز اســت. به عنوان مثال، در 
حیوانات نشــان داده شده اســت که مغز مواد زائد را در 
هنگام خواب پاك ســازى مى کند و این اقدام مى تواند 

توسط الگوهاى غیر طبیعى فشار خون به خطر افتد».
به اعتقاد آنها، «از آنجایى که شــب یــک پنجره زمانى 
حساس براى سالمت مغز انسان است، ما بررسى کردیم 
که آیا فشار خون بیش از حد در شب یا همان پدیده غوطه 
ورى معکوس با خطر ابتال به زوال عقل در مردان مسن 

ارتباط دارد یا خیر».

مراقب باال رفتن فشار خونتان در شب باشید

برخالف تصور غلطى  که در بین بیشتر مردم  وجود 
دارد، عسلى که شکرك مى زند؛ عسل اصل و طبیعى 
اســت و هیچ قند مصنوعى در آن وجود ندارد. البته 
استفاده از کلمه «شکرك زده»  تأثیر زیادى در این 
برداشت اشتباه داشته اســت. چون در عسل طبیعى 
شــکر وجود ندارد. پس بهتر است از کلمه رس بسته 

استفاده کنیم.  
ساکارز، گلوکز و فروکتوز، قند هاى طبیعى موجود در 
عسل هستند. این گلوکز خوشــمزه و شیرین خیلى 
دوســت ندارد به صورت مایع بماند و ترجیح مى دهد 
به حالت جامد در بیاید به همین دلیل  اســت که اگر 
شرایط مهیا باشد کریستالى یا بلورى خواهد شد یا به 
اصطالح رس مى بندد یا شــکرك مى زند که اصال 

نشانه بدى نیست.

رس بستن یا شکرك زدن عسل به چند عامل بستگى 
دارد:

 میزان گلوکز عسل 
همان طور که گفته شــد، این گلوکز است که باعث 
مى شود عسل شکرك بزند. پس هرچه میزان این ماده 
در یک عسل بیشتر باشد،آن عسل زودتر رس مى بندد. 

این قضیه بستگى به نوع عسل، گلى که از آن 
به وجود آمده و البته منطقه اى که  

عسل برداشــت شده  اســت  دارد. براى مثال عسل 
یونجه چون گلوکز زیادى دارد زودتر شکرك مى زند.

 میزان رطوبت و دماى محیط نگهدارى
عسل باید در جاى خشک نگهدارى شود زیرا رطوبت 
محیط مى تواند منجر به شکرك زدن آن شود. عسل 
را نباید در محیط سرد مثل یخچال یا خیلى گرم قرار 
دهید دماى پایین منجر به زودتر شکرك زدن و دماى 
باال ســبب از بین رفتن ویتامین هاى آن خواهد شد 

بهترین دماى نگهدارى،دماى محیط است.

 با عسل شکرك زده چه کنیم؟
هر عســلى ممکن اســت شــکرك بزنــد. البته 
همان طورکــه گفتیــم ،شــکرك زدن اتفاق بدى 
نیست و عسل هاى طبیعى و خالص هم ممکن است  
شکرك بزنند. اما اگر اصرار براى از بین بردن شکرك 
دارید،یک قابلمه را  پر از آب کنید و روى شــعله  گاز 
بگذارید هنگامى که دماى آب به 40 درجه سانتى گراد 
رسید؛ عسل را خیلى آرام با شیشه اش درون  قابلمه 
بگذارید. وقتى تقریبًا نصف شــکرش آب شد شیشه 
را بیرون  بیاورید و اجازه دهید که بقیه  شــکرك ها با 

گرماى خود شیشه آب شود.

سرامیک و بدنه گچ است . سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور ، سرمایش کولر آبى و انشعابات آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/11/161

مى شود عسل شکرك بزند. پس هرچه میزان این ماده 
در یک عسلبیشترباشد،آن عسلزودتررسمى بندد. 

این قضیه بستگى به نوع عسل، گلى که از آن
به وجود آمده و البته منطقه اى که  

بگذارید. وقتى تقریبا نصف شــکرش آب شد شیشه 
دهید که بقیه  شــکرك ها با  اجازه را بیرون  بیاورید و

گرماى خود شیشه آب شود.

عسل شکرك زده، اصل یا تقلبى؟ شــاید این ســؤال زیاد برایتان پیش آمده باشــد که دهان تــان چه بویى 
مى دهد، اما همیشه نتوانسته باشید تشــخیص دهید که بوى بدى دارد یا نه. اما 

این مسأله اى است که حتمًا باید از آن مطلع باشید و روش هایى وجود دارد که کمک 
مى کنند متوجه شــوید الزم اســت دندان هاى خود را مســواك بزنید یا نه. مگر آنکه 
مشکل تان هالیتوز یا بدبویى مزمن دهان باشد که براى رفع آن باید به پزشک مراجعه کنید. 
در ادامه شما را با روش هایى آشنا مى کنیم که کمک مى کنند متوجه بوى دهان خود شوید.

1- قسمت داخلى مچ دست را زبان بزنید و بویش کنید
وقتى مچ دست تان را زبان زدید، 5 تا 10 ثانیه صبر کنید و بعد آنجا را بو کنید. این کار درك 
واضحى از بوى دهان تان به شما مى دهد. اگر بوى بدى احساس کردید ممکن است به 

خاطر الیه گوگردى باشد که روى زبان تان وجود دارد.
2- ته زبان را انگشت بکشید

این کار را طورى انجام دهید که انگشــت با ته دهان تان تماس پیــدا کند. گاهى روى 
لوزه هایى که در انتهاى حلق قرار دارند سنگ هایى پوشیده از باکترى ایجاد مى شود که 
ممکن است علت بوى بد دهان باشند. بعد از خشک شدن آب دهان، انگشت تان را بو کنید.

3- در یک لیوان تمیز نفس خود را بیرون دهید
یک لیوان تمیز بردارید و نفس خود را در آن بیرون دهید. سپس لیوان را نزدیک بینى خود 
ببرید و آن را محکم بو بکشید. با بویى که احساس مى کنید مى توانید متوجه بوى دهان 
خود شوید. از یک کیسه  پالستیکى هم براى این کار مى توانید استفاده کنید. نفس خود را 

عمیقاً در آن بیرون دهید و بعد از آن محکم بو بکشید.
4- یک تکه گاز استریل را روى زبان خود بکشید

ســپس به گاز نگاه کنید. اگر رنگش زرده شده باشد معنایش آن اســت که دهان تان بو 
مى دهد و علت آن باال بودن میزان ســولفید اســت. این کار را با یک تکه دستمال هم 

مى توانید انجام دهید.
5- از یک قاشق استفاده کنید

یک قاشق بردارید و با آن روى زبان تان را بتراشید. صبر کنید قاشق کمى خشک شود و 
سپس آن را بو کنید. عالوه بر این دقت کنید که از ســطح زبان تان الیه اى روى قاشق 

جمع شده است یا نه.
6- از یک زبان شور استفاده کنید

با زبان شور، انتهاى زبان تان را بتراشید و اگر الیه ى روى زبان به رنگ سفید بود، معنایش 
آن اســت که مقدار زیادى ته مانده ى مواد غذایى، باکترى یا سلول مرده روى زبان تان 
انباشته شده اســت. شــما باید زبان خود را به طور مرتب تمیز کنید. اگر الیه ى روى آن 
بعد از چند هفته از بین نرفت، به پزشــک مراجعه کنید. صورتى و تمیز بودن زبان یکى از 

نشانه هاى برخوردارى از سالمت دهان و دندان است.
7- از نخ دندان استفاده کنید

براى این کار از یک نخ دندان بدون بو استفاده کنید تا نتیجه ى آزمایش را تحت تأثیر قرار 
ندهد. بین دندان هاى خود را به همان روش همیشگى نخ دندان بکشید و سپس نخ دندان 
را بو کنید. با این کار مى توانید به بوى دهان خود پى ببرید. منشأ بوى بد دهان مى تواند مواد 

غذایى باشد که بین دندان ها باقى مانده اند.

از کجا 
بفهمیم 
دهانمان 
بوى بدى 
مى دهد یا 

نه؟

کودکان ناقالن خاموش کرونا هستند و ممکن است عالمت بروز این 
بیمارى در آنان ظاهر نشود. به همین دلیل همه گروه هاى سنى باید 
فاصله گذارى اجتماعى و اســتفاده از ماسک را در برخورد با کودکان 

رعایت کنند.
فرهاد مصدق، فوق تخصص ریــه و عضو هیات علمى 

دانشگاه علوم پزشکى ارتش افزود: همه باید سعى 
کنند پروتکل هاى بهداشتى را تا زمان مهار 

پاندمى کرونا رعایت کــرده و از دیدار با 
اقوام و دوستان پرهیز کنند.

وى اظهــار داشــت: افــراد براى 
محافظت از خود نباید به خانه اقوام 
بروند؛ زیرا سرعت انتقال ویروس 
کرونا باال رفته و بســیارى از افراد 
بدون داشتن عالمت این بیمارى، 
آن را به سایر افراد انتقال مى دهند.

این پزشــک با بیان اینکه با رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى بایــد از خود و 

عزیزانمان مراقبت کنیم، ادامه داد: استرس 
تاثیر مســتقیمى بر ابتال به کرونا مى گذارد و باید با حفظ آرامش و 

رعایت اصول بهداشتى از این ویروس خطرناك در امان باشید.
مصدق درباره اینکه باید چه عالئمى را براى ابتال به کرونا نســبت 
دهیم، گفت: گاهى عالمت کرونا با ســرمایه خوردگــى یا آنفلوآنزا 

مشابه هم است که تشخیص آنها ساده نیست و باید در صورت داشتن 
کوچکترین عالمت خود را قرنطینه کنید.

این فوق تخصص ریه افزود: با رعایت اصول بهداشتى امسال ابتال 
به سرماخوردگى کمتر از سال هاى گذشته بود اما با داشتن حتى یک 
عالمت، فرض را بر ابتال به کرونا بگذارید تا به ســایر افراد 

انتقال نیابد.
مصدق در مورد مصرف لبنیات در مبتالیان 
به کرونا تصریح کــرد: در حین ابتال به 
این بیمارى مصــرف لبنیات منوط 
به تصمیم پزشــک معالج است و 
معموال به علت تحریک نشــدن 
عالیم مرتبــط با ایــن بیمارى 
مانند اســهال به صورت مقطعى 
48 ساعت مصرف لبنیات تجویز 

نمى شود.
وى به مبتالیان کرونــا توصیه کرد 
داروها را بطور منظم مصــرف کرده و 
خوردن مایعــات ولرم، آب هویج، ســیب، 

لیموشیرین و پرتقال ضرورى است.
به گفته مصدق، انجام تمرینات تنفسى، نداشتن استرس و نگرانى 

و استراحت کامل براى مبتالیان به کرونا تا بهبودى کامل ضرورى 
است.

مراقب ناقالن خاموش کرونا باشید

ریــه و عضو هیات علمى 
فزود: همه باید سعى 

 تا زمان مهار 
از دیدار با
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قوام
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راد 
ى، 
هند.
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د از خود و
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یروس خطرناك در امان باشید.
ت ن ونا ک به ابتال اى ب ا الئم

به سرماخوردگى کمتر از سال هاى گذشته بود ا
عالمت، فرض را بر ابتال به کرونا بگذار

انتقال نیابد.
مصدق در مورد مصرف
تصریح کـ به کرونا
این بیمارى مص
به تصمیم پزش
به عل معموال
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نمى شود.

وى به مبتالیان
داروها را بطور منظ
خوردن مایعــات ولرم،

لیموشیرین و پرتقال ضرورى است.
به گفته مصدق، انجام تمرینات تنفسى، نداشتن
و به تا ونا ک تالیانبه اىم احتکاملب است و

بویى تــانچه دهان که باشــد پیشآمده برایتان زیاد اینســؤال شــاید
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25 بهمن 99 مصادف با یکصدمین سالروز اجراى اولین 
اپراى ایران در اصفهان توســط مرحوم میرزاده عشقى 
است. او براى نخســتین بار در تاریخ تئاتر ایران، نمایش 
اقتباسى از شاهنامه را در اصفهان به روى صحنه برد. به 
همین مناسبت مراسم رونمایى از کتاب میرزاده عشقى به 

قلم دکتر اردشیر صالح پور برگزار شد.
این نویســنده گفت: فکر مى کنم هنرمندان تئاتر استان 
اصفهان این بضاعت و قابلیت را دارند که ژانر اپراى آوازى 
را در این شهر محقق کنند. باید این امر که میرزاده سنگ 
بناى اپرا را در شهر اصفهان گذاشت به فال نیک بگیریم 

و اصفهان مبناى اپراى آوازى شود.
اردشــیر صالحپور در برنامه «میرزاده عشــقى» که به 
مناسبت صدمین سالگرد اجراى اپرا در اصفهان برگزار و 
به صورت زنده از صفحه اینستاگرام تاالر هنر پخش شد، 
اظهار کرد: هر گاه وارد اصفهان مى شــوم احساس تعلق 
ویژه اى پیدا مى کنم چراکه حس مى کنم در قلب تپنده 
فرهنگ ایران زمین قرار دارم. اصفهان همواره پایتخت 
فرهنگى ایران است، این شهر نیمى از جهان و در بسیارى 

از عرصه ها تمامى جهان است.
وى افزود: اصفهان براى جهان همواره مهد هنر است و 
باید این تجلى گاه فرهنگى را با درایت و هوشــمندى به 
پایگاهى براى هنرمندان جهان تبدیل کنیم تا زمینه اى 
شود که همواره شــاهد هنرنمایى جهانیان در آن باشیم 
و بتواند به تنهایى ویترین هنر ایران باشد، چنانکه هست.

این نویسنده ادامه داد: اپراى رســتاخیز سالطین ایران 
که در اصفهان اجرا شــد، اولین نمایش اپرا در ایران بود. 
مدارکى در روزنامه ها و کتاب هاى تاریخى پیدا کرده ایم 
که میرزاده عشقى حدود صد روز سرپرست بلدیه اصفهان 

بوده است. مســتندات آن در کتاب «میرزاده 
عشقى» آورده شده است. عالوه بر این مشیر 
همایون رئیس شهربانى اصفهان بود. او یکى 
از نمایش نامه نویسان بزرگ است. این نشان 
مى دهد که حکام، شــهر و فرهنگ اصفهان 
چه میزان به این هنر توجه داشته و زمینه اجرا 
و حضور هنرمندان را بر مى تابیده اســت. ما 
همواره به هنر اصفهان افتخار مى کردیم و این 
امر ایجاب مى کند که ایــن رویداد را در تاریخ 

اصفهان ثبت کنیم.
صالحپور اضافه کرد: تقاضاى من این اســت 
که این نمایــش آوازى زنده شــود. اصفهان 
یک زمینه نمایشــى 400 ساله دارد و این یک 
امتیاز است. عالوه بر این مکتب موسیقى دارد. 
در واقع ذوق، شــعر، ادبیات و تئاتر این شــهر 
زمینه هایى است که مى توانیم اپرا را دست کم 

بعد از 100 سال در آن زنده کنیم.
وى با اشاره به فصول کتاب خود گفت: در این 
کتاب از اپرا شروع کردم که براى نخستین بار در 

ایتالیا شکل گرفت و پس از آن به فرانسه و سایر کشورهاى 
اروپایى رفت و بعد بحث اپرا و اپرت را در مشروطه دنبال 
کردم و به درام هــاى موزیــکال و نمایش هاى منظوم 

پرداختم.
این نویسنده خاطر نشان کرد: سپس روى تأثیر تعزیه و 
اپرت هاى قفقازى بر اپرت هاى ایرانى استناد کردم و بعد 
به میرزاده عشقى و اپراى رســتاخیز سالطین ایران در 
اصفهان پرداختم. همچنین به حضــور و عالقه میرزاده 
عشقى به اصفهان و نگاه او به موضوع اپرا پرداخته ام. در 

این کتاب نوشته ام که میرزاده عشقى حدفاصل بین شعر، 
موسیقى و نمایش نامه است. میرزاده عشقى اساسًا یک 
نابغه است. او در 15 سالگى در همدان روزنامه منتشر کرده 
است، زبان فرانسه را کامًال مى دانست و یکى از مبدعان 

شعر نو پارسى میرزاده عشقى است.
صالحپور ادامه داد: ما ملتى هستیم که سابقه شعرى داریم. 
یکى از ویژگى ها و تشخص هاى فرهنگى ایرانى ها زبان 
شعر اســت. ادوارد براون مى گوید از هر 10 ایرانى 9 نفر 
شاعر اند و کسى که شاعر نیست شعر بقیه را از بر است. ما 

3 هزار شاعر صاحب دیوان داریم. اصفهان نیز شهر کمال 
الدین، جمال الدین، صائب تبریزى و استاد جالل همایى 
است. وقتى تاریخ چهار جلدى تاریخ اصفهان استاد همایى 
را مى خوانم متوجه مى شوم که اصفهان چه میزان منزلت 

و قدمت دارد. این منزلت را باید قدر دانست.
وى با بیان اینکه میرزاده در جست و جوى یک تئاتر ملى 
بود و این تئاتر ملى را از منظر موسیقى و شعر دنبال مى کرد 
گفت: فکر مى کنم هنرمندان تئاتر اســتان اصفهان این 
بضاعت و قابلیت را دارند که ژانــر اپراى آوازى را در این 

شهر محقق کنند. باید این امر که میرزاده سنگ 
بناى اپرا را در شهر اصفهان گذاشت به فال نیک 
بگیریم و اصفهان مبناى اپراى آوازى شــود. 
ادبیات کهن ایران و فرهنــگ ادبى ما قابلیت 
اپرا شدن را دارد و به نظرم جاى آن در اصفهان 
است و امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر صورت 

بگیرد.
■■■

در ادامه احمد محیط طباطبایى، رئیس ایکوم 
ایران در باره جنبه هاى تاریخــى نمایش اپرا 
گفت: اصفهان به عنوان پایتخت ایران در ادوار 
مختلف جایگاه رفیعــى دارد. اصفهان نقش و 
جایگاه ویژه اى را در تاریخ تمدن ایران و جهان 
اسالم و بشــریت ایفا کرده و به عنوان میراث 

بشرى خوانده مى شود.
وى افزود: میرزاده عشقى مظلوم است. کلمه 
مظلوم به این معناست که او در تاریکى است. 
کار ما این است که شهر و شخص را از تاریکى 
خارج کنیم و به آنها نور و روشــنایى بتابانیم تا 

بتوانند از این صفت دور شوند.
رئیس کمیته ملى موزه هاى ایران ادامه داد: صد ســال 
پیش در پایان سده قبل اوضاع از جهت اپیدمى و بیمارى 
کمى شبیه به دوره ما بود. در آن زمان اپیدمى کووید یک 
که حاصل جنگ جهانى اول و مصیبت هاى قحطى بزرگ 
بود، پیش آمده بود. این امر و اتفاقات دیگر همه دست به 
دست هم دادند که افراد بسیارى از بین بروند و شهرهاى 
مختلفى از جمله اصفهان درگیر این بیمارى شــوند، اما 

پیش از آن اتفاق بزرگى رخ داده بود.

طباطبایى با اشاره به انقالب مشروطیت گفت: این انقالب 
تغییر و تحــول بزرگى را در جامعه ایــران به وجود آورد، 
بســیارى از بایدها و نبایدها را تغییر داد و به صورت کلى 
انقالبى در سطح فرهنگى و اجتماعى بود که موسیقى را از 
مقام مطربى به مقام علم و هنر در آورد و جایگاه عکاسى 
و ســایر هنرها را به میان توده مردم آورد. مردم آن زمان 
یکى از دوره هاى طالیى خود را از 1285 تا 1305 تجربه 
کردند. در این دوره کشور با مصیبت هایى رو به رو بود، اما 
در آن بر خالف زمان حال که به دلیل اپیدمى فرهنگ به 
حالت تعلیق درآمده است، فرهنگ در آن دوره پویا ترین 

دوره خود را طى کرد.
وى خاطر نشــان کرد: بــه همین دلیل وقتــى تاریخ را 
مى خوانیم، به یادمان نمى آیــد که چنین مصیبتى اتفاق 
افتاده بود. همه به رفتارهــا و اقدامات فرهنگى آن دوره 
باز مى گردیم. آن اتفاقات در فضایى بســیار بدتر از امروز 
به لحاظ بیمارى، قحطى و مصیبت اتفــاق مى افتد، اما 
ماحصل آن را در چهره میرزاده عشقى مى بینیم. میرزاده 
عشقى مردى از طبقه متوسط مردم بود. او مفهوم واقعى 
یک انســان آرمان گراى ایدئالیست بود که صاحب علم، 

فرهنگ و عزت است.
رئیس کمیته ملى موزه هــاى ایران ادامــه داد: اولین، 
مهم ترین و بزرگترین اتفاق ســده 14 را مى توان تشییع 
جنازه میرزاده دانســت. مردم جمع مى شوند چراکه او را 
رابطه میان خود و اجتماع بیرونى مى دانســتند. پیشنهاد 
من و دوســتانم در انجمن موزه هاى ایران این است که 
سالن نمایش ساختمانى که معروف به هتل جهان است و 
عشقى در آنجا اولین اپرا را اجرا کرد، به نام میرزاده عشقى 

نامگذارى کنند.

پیشنهاد ارائه شده در برنامه «میرزاده عشقى» که به مناسبت صدمین سالگرد اجراى اپرا در اصفهان برگزار شد

اصفهان مبناى اپراى آوازى شود

به گزارش روابــط عمومى فرمانــدارى اصفهان، به 
مناسبت چهل و دومین ســالگرد پیروزى شکوهمند 
انقالب اســالمى و همزمان با ایــام ا... دهه مبارك 
فجر، در مجموع 378 پروژه عمرانى با اعتبارى بالغ بر 
چهارده هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملى، ملى-

استانى، منابع داخلى شهردارى ها، دهیارى ها، و بخش 
خصوصى در شهرستان، افتتاح و به بهره بردارى رسید.

همزمان با نهمین روز از ایــام ا... دهه مبارك فجر، در 
آیینى با حضور معاون سیاســى، امنیتــى و اجتماعى 
استاندار، فرماندار اصفهان و جمعى از مسئوالن استان، 
شهرستان و بخش، 60 پروژه بخش دولتى و خصوصى 
با اعتبارى بالغ بر 160 میلیارد تومان در بخش مرکزى 

اصفهان افتتاح و به بهره بردارى رسید. 
بزرگترین ساختمان دهیارى استان در روستاى ایچى با 

زیربناى 110 مترمربع در چهار طبقه و با اعتبارى افزون 
بر سه میلیارد تومان، مرکز جامع سالمت پیله وران در 
زمینى به مساحت 360 مترمربع و با اعتبار یک میلیارد 
تومان، توسعه گلخانه ها و بسته بندى سبزى جات امین 
با اعتبارى افزون بر یازده میلیارد تومان و گلخانه نظرى 
با اعتبار هفت میلیارد تومان در روستاى برکان، از اهم 

این طرح ها بود که به بهره بردارى رسید.
الزم به ذکر اســت، بخــش عمــده اى از طرح هاى 
شهرستان متعلق به شــرکت توزیع برق شهرستان، 
مخابرات، شرکت ارتباطات ســیار، راهدارى و علوم 
پزشکى است که در ایام ا... دهه مبارك فجر، افتتاح شد.

■■■
 حیدر قاســمى، معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى 
استاندار اصفهان در حاشیه افتتاح و بهره بردارى از چند 

طرح عمرانى در بخش مرکــزى اصفهان، با تأکید بر 
لزوم استفاده بهینه از آب، خاك و نهاده هاى کشاورزى، 
اظهار داشت: باتوجه به تغییر شرایط اقلیم، افزایش بهره 
ورى و کمبود آب، دســتگاه هاى ذى مدخل، صنف 
کشاورزان و متولیان امر باید به دنبال مباحث ترویجى 
و به زراعى باشند تا عالوه بر حفظ اشتغال، به بهره ورى 

باالترى دست یابند.
وى افزود: انشاء ا... با همکارى و همفکرى مسئوالن 
و صنف کشاورزان، مشــکالت حوزه آب و کشاورزى 

مرتفع خواهد شد.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار در این آیین، 
تصریح کرد: احداث و توسعه گلخانه ها تأثیر بسزایى 
در استفاده بیشتر از شــیوه هاى آبیارى نوین و کاهش 

مصرف آب دارد.

قاسمى افزود: توسعه زراعت گلخانه اى بستر را براى 
افزایش محصوالت باکیفیت کشاورزى و صادرات آنها 

فراهم مى سازد.
■■■

معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان نیز با اشــاره به 
حضور پرشــور مردم در صحنه هاى مختلف حمایت 
از نظام و انقالب، خاطرنشان کرد: ایام ا... دهه مبارك 
فجر فرصت مناسبى براى تجدید میثاق با آرمان ها و 
ارزش هاى انقالب و تبیین دستاوردهاى دولت و نظام 

براى مردم است.
حسین سیســتانى با بیان اینکه پیشــرفت کشور در 
عرصــه هــاى گوناگــون مرهــون خون شــهدا و 
ازخودگذشتگى ایثارگران است، افزود: امروزه هرآنچه 
که در قالب پروژه افتتاح و به بهره بردارى مى رسد، به 

برکت خون شهدا و همت و همراهى مردم همیشه در 
صحنه با مسئوالن است.

سیســتانى تصریح کــرد:  بحمــد ا... بــا همکارى 
دستگاه هاى اجرایى و همراهى خوب بخش خصوصى، 
شاهد بهره بردارى از طرح هاى عمرانى مهمى در بخش 

مرکزى اصفهان هستیم که این روند باید ادامه یابد.
وى با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات سرنوشت ساز 
در سال آینده، عنوان کرد: مردم باید با انتخاب اصلح، 
شرایط را براى آرامش و سالمت جامعه و رشد و آبادانى 

کشور فراهم سازند.
فرماندار اصفهان افزود: انتخاب شوراى اسالمى شهر و 
روستا، اصل اصیل دموکراسى و مردم ساالرى و سپردن 

سرنوشت مردم به دست خودشان است.
■■■

رییس شــوراى اســالمى بخش مرکزى هم گفت: 
دردوره پنجم شوراها شاهد رشــد وشکوفایى ورونق 

درروستاها بودیم.
مرتضى حســن زاده تصریح کرد: باتوجه به پیگیرى 
وهماهنگى ســتادى توسط این شــورا وبخشدارى، 
هماهنگــى هاى بســیارخوب وتعامل ســازنده بین 
دســتگاه هاى خدمات رســان دولتى ایجاد شــد که 
ماحصل آن صدها پروژه عمرانى درروستاها بوده است. 
وى با اشاره به نقش ارتباط دوستانه این شورا با ادارات 
دولتى که سهم زیادى در پیشرفت کارها داشته گفت: 
البته نبایــد از اعتبارات تخصیصى دولت درروســتاها 
غفلت کنیم در عین حال که باتوجه به سیاســت هاى 
کشور درجهت توسعه پایدار درروستاها، شاهدرشد قابل 

توجهى در تخصیص اعتبارات بوده ایم.

378 پروژه  در شهرستان اصفهان افتتاح  شد
همزمان با دهه مبارك فجر؛
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