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با غذا نخوردن مى توان الغر شد؟نگاهى به نرخ فالکت در اصفهان دهه 90مهمانان خاص این هفته «دورهمى» مشخص شدندملت، دست از سر حداد برنمى دارد! آذرى: حق ماست در فوالد آره نا بازى کنیم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ناشتا  سیب 
بخورید و کمتر 

دکتر بروید 

نیمى از بیکاران اصفهان دانش آموخته هستند
3
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حکم اعدام براى سلطان 
خودرو و همسرش

افشاگرى
 جعبه سیاه تیم ملى

لپ تاپ در اصفهان
 40 درصد 

گران شده است ارسال نسخه هاى 5
الکترونیکى 

همه داروخانه ها
 از تیرماه

سیب حاوى فیبر فراوان و انواع ویتامین هاست 
و اگر ناشتا میل شود، بسیار مفید خواهد بود. 
خوردن سیب ناشتا قند خون بدن را طى روز 
تنظیم مى کند و فواید بسیارى نیز دارد. انواع 

مختلف سیب مزایاى زیادى براى...

همــه داروخانه ها بایــد از تیر ماه نســخه ها را 
الکترونیکى ارسال کنند.

مدیر کل بیمه سالمت اســتان با بیان اینکه در 
سال جارى ســازمان هاى بیمه اى موظف شدند 
نسخه نویسى و نســخه پیچى الکترونیک انجام 
دهنــد گفت: همــه داروخانه ها از تیــر ماه باید 
نسخه هاى خود را به صورت الکترونیکى از درگاه 
وزارت بهداشــت ارســال کنند و داروخانه هاى 

پیشرو شامل ...

4

گذرهاى منتهى به چهارباغ متحول مى شوندگذرهاى منتهى به چهارباغ متحول مى شوند
مدیر عامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان تشریح کردمدیر عامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان تشریح کرد

3

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اعالم کرد

قلعه نویى: 
به بعضى ها نمى شود گفت آدم!

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان معتقد است اول ســالمت جامعه، 
دوم مشــکالت اقتصادى و بعد از آن هم مســائل پسا کروناست که 

دولتمردان باید فکرى به حال آن کنند.
امیر قلعه نویى در گفتگو بــا برنامه «گل طالیــى» رادیو جوان در 

خصوص شروع مجدد رقابت هاى لیگ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش 30 درصدى  
مصرف آب 

با شروع فصل گرما

مدیرعامل آبفا خبر داد

روایت الریجانى از شهادت سردار سلیمانى
در آخرین حضور تلویزیونى رئیس مجلس مطرح شد

2

از ماجراى توهین به کى روش تا جا ماندن بازیکن

2سال هفدهم /شماره 762

5

امید ابراهیمى امید ابراهیمى 
در آستانه  بازگشت به در آستانه  بازگشت به 

االهلى قطراالهلى قطر

آگهی مناقصه عمومی شماره 990/1003 
 ( شماره 2099001188000004 در سامانه ستاد)  

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت اول

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمیــن شــرکت در مناقصه: ضمانتنامــه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره شــبا 
IR 330100004101101430230298 نــزد بانــک مرکزي مطابق جدول فوق به نام شــرکت برق 

منطقه اي اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد: کلیــه مراحل برگــزاري مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا 
مبادله قــرارداد، با مراجعه به «ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت  (ســتاد)» به آدرس
 www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري 

روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 لغایت ساعت 16:00 

روز سه شنبه مورخ 1399/03/13
مهلت و محل تحویل پاکات:  نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات؛ بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/26 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و 
نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق 

منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/03/27- سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه:  

1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
2- به پیشنهادهایی که فاقد تضمین یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر 

در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

              http://iets.mporg.ir                       www.tavanir.org.ir     
www.erec.co.ir                             www.setadiran.ir 

شماره 
مبلغ تضمینموضوع مناقصهمناقصه

شرط ورودشرکت در مناقصه (ریال)

990/1003
خرید برج، یراق آالت، مقره و 

انجام عملیات اجرایى نصب برج و 
سیمکشى خط 63 کیلوولت 

سپاهان - جاده نائین 2
1,223,000,000

دارا بودن گواهى صالحیت پیمانکارى 
حداقل رتبه 4 در رشته نیرو از سازمان 

برنامه و بودجه

 م الف: 853439

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

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 :  تا ساعت  14:00روزشنبه به تاریخ  99/03/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/03/11

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www. abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(داخلی 395 ) نام نشریه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار:1399/02/31

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

 کلکتورفاضالب خیابان دکترحسابى وکندروحبیب الهى 99-1-23
36,361,410,4191,181,000,000جارىمنطقه دو اصفهان (با ارزیابى کیفى)

4,456,756,750223,000,000جارىترمیم ترانشه و آسفالت منطقه دو اصفهان99-1-28

نوبت دوم

4

ستاره فوتبال 
چگونه 
در آسمان سینما 
درخشید

س
د
د

خ

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى پالك زمین متعلق به 
شهردارى واقع در منطقه صنعتى با کاربرى کارگاهى از طریق برگزارى مزایده عمومى 

اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى : روز چهارشنبه مورخ :99/03/21

گشایش پاکات : روز پنجشنبه مورخ :99/03/22
محل دریافت اسناد : دولت آباد - بلوار طالقانى 

پایگاه اینترنتى  www.dolatabadcity.ir   تلفن 031-45822010
www.iets.mporg.ir: پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مزایده عمومى

حسن حجتى -شهردار دولت آباد

نوبت اول

م الف:853570
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سخنگوى قوه قضاییه از صدور حکم اعدام براى سلطان 
خودرو و همسرش خبر داد.

غالمحسین اسماعیلى در نشست خبرى خود به برخى 
احکام صادره اشاره و تصریح کرد: در پرونده اى که بیش 
از 50 متهم داشت کیفرخواست براى بیش از 40 نفر صادر 

و در دادگاه 34 نفر محکوم شدند.
اسماعیلى ادامه داد: در این پرونده که بخشى از آن اخالل 
ارزى و بخشى اخالل در نظام خودرو و سکه بود، «وحید 
بهزادى» فرزند «ابوطالب» و همســرش به نام «نجوا 
الشیدایى» به جرم مشارکت در اخالل در نظام اقتصادى 
از طریق ثبت سفارشــات صورى و صرافى غیر مجاز و 

پیش خرید 6700 دستگاه از سایپا، مشارکت در پولشویى 
به میزان 32 هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند. از منزل 
متهم 24 هزار سکه تمام بهار آزادى و صد کیلو طال کشف 
شده است. البته این حکم قابل تجدید نظر خواهى است.

ســخنگوى قوه قضاییه همچنین اعــالم کرد: مهدى 
جمالى مدیر عامل ســابق ســایپا به هفت سال حبس، 
رضا تقى زاده معاون ســابق بازاریابى سایپا به 15 سال 
حبس و محمد عزیزى نماینده مجلس به 61 ماه حبس 
تعزیرى فریدون احمدى به تحمل 61 ماه حبس و حسین 
هشترودى رئیس سابق حراست سایپا به 61 ماه حبس 

تعزیرى محکوم شدند.

دبیرکل حزب اتحادملت در گفتگویش با پایگاه اطالع 
رسانى «جماران»، نشست دوشنبه شب رئیس جمهور با 
فعاالن سیاسى را مثبت ارزیابى کرد و گفت: آقاى رئیس 
جمهور در این جلســه نظرات خود را خیلى راحت و بى 

تکلف مطرح کرد.
على شکورى راد افزود: آقاى رئیس جمهور در تشریح 
اقدامات دولت بحث مفصلى مطــرح کرد که به نظرم 
مثبت بود. یعنى اگر اظهــارات رئیس جمهور به همان 
صورت که در جلسه با جمعى از فعاالن سیاسى مطرح 
شد، براى جامعه گفته شود شاید بتواند بخش زیادى از 
نگرانى هاى موجود را نسبت به عملکرد دولت برطرف 

کند. فکر مى کنم اشکال اساســى اینجا باشد که آقاى 
روحانى مصاحبه هاى چالشى با خبرنگاران ندارد. 

گفتگویى که ایشان با فعاالن سیاسى داشت مى توانست 
به کنفرانسى خبرى تبدیل شــود و در آنجا خبرنگاران 
مى آمدند به صورت آزادانه ســئواالت خــود را مطرح 
و براى گرفتن جواب پافشــارى مى کردنــد. اگر آقاى 
رئیس جمهور آنطور که دیروز براى پاسخ دادن انتقادات 
برانگیخته شــد، آن توضیحات را در سطح رسانه ها و 
جامعه بیان کند مى تواند بهتر از صحبت هایى باشــد 
که به صورت یک طرفه مطرح مى شــود و چالشــى

 نیست./1908

حکم اعدام براى سلطان 
خودرو و همسرش

نشستى که مى توانست 
کنفرانس خبرى شود

کادر درمانى قربانى کرونا
  ایسنا| مدیر روابط عمومى ســازمان 
نظام پزشکى از جان باختن 107 نفر از کادر درمان 
به دلیل ابتال به کرونا خبر داد. حسین کرمانپور در 
صفحه توییترش نوشت: « درحال جمع آورى آمار 
دقیق از سراسر کشوریم تا بدانیم دقیقًا چه تعداد 
از کادر درمان صرفاً در مصاف با  کووید-19 مبتال 
شده و یا بر ســر خدمت جان خود نثار کرده اند. 
تاکنون به طور قطع 792 نفر مبتال و 107 نفر از 
همکاران عزیزم آسمانى شده اند. براى مبتالیان 

دعا کنیم.»

ماجراى دپوى
 30 هزار خودرو!

در حالى که مسئوالن مختلف    تسنیم|
در روزهاى اخیر اعالم کرده اند نگهدارى خودروى 
بدون پالك، مصداق احتکار اســت، این سئوال 
جدى افکار عمومى بى پاســخ مانده که آیا «دپو 
30000 خودرو» توســط خودروسازان مصداق 
روشن «احتکار» نیســت؟! تصاویر مختلفى که 
منتشر شده نشان مى دهد انبارهاى خودروسازها 
همچنان مملو از خودرو است؛ قطعًا اولین پاسخ 
خودروسازان به این انتقاد، کمبود برخى قطعات 

است!/1916

بازگشایى دانشگاه ها 
الزامى نیست

  فارس| معاون آموزشــى وزیــر علوم 
درباره بازگشایى دانشگاه ها از 17 خرداد، گفت: 
مجوز ســتاد ملى مقابله با کرونا براى بازگشایى 
دانشگاه ها از 17 خرداد الزام آور نیست. على خاکى 
صدیق گفت: ستاد ملى مقابله با کرونا فقط مجوز 
داده دانشگاه هایى که مى توانند حضور دانشجو 
را فراهم کنند مجوز حضور داشته باشند و در این 
مرحله هم اولویت با فراهم کردن زمینه حضور 
دانشجویان کارشناسى ارشد است. معاون آموزشى 
وزیر علوم تصریح کرد: همچنان تأکید بر آموزش 

الکترونیکى است.

رهن مسکن تا 4 میلیارد!
اجاره آپارتمان ها در    روزنامه خراسان |
شمال تهران شبیه قیمت فروش آنها سرسام آور 
است. یک آپارتمان چهار خوابه 330 مترى چهار 
ساله، چهار میلیارد تومان رهن مى رود. رهن یک 
آپارتمان 270 مترى پنج خوابه، 12 سال ساخت 
در ولنجک نیز معادل یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان است. یک آپارتمان 260 مترى سه خوابه 
هشت سال ساخت نیز در نیاوران با 500 میلیون 
تومان رهن به اضافه 25 میلیون تومان ماهانه، به 

اجاره مى رود./1917

سکه 7/5 میلیون شد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادى طرح    بهار |
جدید در جریان معامالت دیروز بازار آزاد تهران با 
قیمت هفت میلیون و 530 هزار تومان داد و ستد 
شد. همچنین نیم سکه سه میلیون و 750 هزار 
تومان، ربع سکه دو میلیون و 180 هزار تومان و 
سکه گرمى یک میلیون تومان داد و ستد شد. هر 
گرم طالى 18 عیار نیز با افزایش 15 هزار تومانى 

به مبلغ  718 هزار و 600 تومان معامله مى شود.

ابطال گواهینامه
 12هزار راننده

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: 126    ایلنا|
هزار و 600 نفر از 44 میلیون دارنده گواهینامه در 
کشور داراى نمره منفى هستند و 69 نفر براى بار 
اول در آستانه توقیف سه ماهه گواهینامه،5770 
نفر در مرحله دوم و در آستانه توقیف شش ماهه 
گواهینامــه و 12 هزار نفر نیز در آســتانه ابطال 
گواهینامه هســتند که بعد از یکسال مى توانند 
دوباره با گذراندن دوره آموزشى گواهینامه دریافت 

کنند./1918

مردم مثل قبل نمى شوند
   خبر آنالین | على ربیعى، دستیار ارتباطات 
اجتماعــى رئیس جمهــور و ســخنگوى دولت با 
تشریح شرایط جامعه پس از شــیوع بیمارى کرونا 
و نیز چگونگى آن در پســاکرونا با بیان اینکه کرونا 
حدفاصل هاى بزرگى در جامعه ایجاد کرده اســت 
گفت: باید باور داشته باشــیم که مردم پس از کرونا 
دیگر مثل قبل نیستند اما هیچکس به این موضوع 
توجه نکرده است؛ در این شــرایط ضرورت دارد به 
روابط خانوادگــى و تأثیرات کرونا بــر آن نیز توجه

 شود./1913

مسئله فرعى کودك همسرى! 
زهره ســادات الجــوردى، نماینده     رکنا |
یازدهمیــن دوره مجلس درباره کودك همســرى 
گفته است: اگر یک دخترى به بلوغ فکرى و جسمى 
رسیده باشد ازدواج او از نظر ما مشکلى ندارد فلذا ما 
نمى توانیم براى ازدواج سن تعریف کنیم. در کل همه 
اینها مسائل فرعى است چراکه ما زنان زیادى داریم 
که ســن ازدواج براى آنها گذشته یا زنان سرپرست 
خانوارى که با مشــکالت زیادى دست و پنجه نرم 
مى کنند فلذا پرداختن به مســائل حاشیه اى مانند 
کودك همسرى اشتباه اســت چراکه این موضوع 

دغدغه اصلى زنان نبود.

فوت روزانه 12 بیمار 
  عصر ایران| مســئول واحد فراهــم آورى 
اعضاى پیوندى دانشــگاه علوم پزشــکى شــهید 
بهشــتى با بیان اینکــه تنها یک چهــارم اعضاى 
داراى قابلیت پیوند در کل کشــور اهدا مى شــود، 
گفت: این در حالى اســت که روزانه تقریبًا 12 نفر 
به علت نرســیدن عضو پیوندى در لیســت انتظار 
پیوند فوت مى کنند؛ در صورتــى که اگر به ظرفیت 
واقعى کشور در زمینه اهداى عضو برسیم این میزان 
مرگ و میر به کمتر از دو مــورد در روز کاهش پیدا 

مى کند./1914

زمان خداحافظى با 
پراید و 405 

رئیس پلیس راهــور نیروى انتظامى    ایرنا |
گفت: خودروهاى پراید و پژو 405 تا نیمه نخســت 
ســال جارى از رده خارج مى شوند. ســردار کمال 
هادیانفر اظهــار کرد: پیگیرى دلیــل تصادفات در 
11 سال گذشــته نشــان مى دهد فراوانى وسای ل 
نقلیــه کشــنده در تصادفــات پرایــد و 405 بوده

 است. /1915
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على الریجانى، رئیس مجلس شــوراى اســالمى به 
مناسبت پایان کار دهمین دوره مجلس شوراى اسالمى 
در برنامه گفتگوى ویژه خبرى شبکه 2 سیما به تشریح 
عملکرد این دوره از مجلــس پرداخت. الریجانى خرداد 
امسال بعد از 12 سال از مسند ریاست پارلمان و نمایندگى 
مجلس خداحافظى خواهد کرد. بخشى از اظهارات او را در 

این برنامه تلویزیونى بخوانید.
■ (درباره تلخ ترین و شــیرین ترین خاطرات خود از 12 
سال ریاست بر مجلس): در حین تصویب برنامه پنجم 
یکى از دوســتان آمد و گفت که براى آیت ا... هاشــمى 
حادثه ناگوارى رخ داده است. جلســه را رها کردم و بعد 
دیدم که ایشان رحلت کرده است. خیلى متأسف شدم. در 
این 40 سال غالبًا با ایشان محشور بودم و ایشان خدمت 
زیادى به نظام کردند و من بسیار آزرده شدم. خاطره تلخ 
دیگر درباره شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانى است. آن 
زمان در قم بودم و شب خوابم نبرد. کارتابل هاى زیادى 
به مجلس آمده بود و تا صبح طول کشید تا بررسى شدند. 
بعد که نماز صبح را خواندم یکى از محافظین در زد و گفت 
حادثه اى براى حاج قاسم پیش آمده است. با هراس بلند 
شدم و سقف ساختمان به روى سرم آمد. به سمت تهران 
حرکت کردم و در بین راه با آقاى حجازى صحبت کردم 
که ایشــان گفتند رهبر انقالب گفته اند ســاعت 11 به 

اینجا بیایید.
■ (درباره جزئیــات اقدام مجلس در پوشــیدن لباس 
سپاه پاسداران توســط نمایندگان در یکى از جلسات): 
آن زمان در قطر بودم و کنفرانســى در این کشــور در 
جریان بود. وقتى مى خواستیم سوار هواپیما شویم، آقاى 
دکتر جعفرى، رئیس دفتر ما گفــت که آمریکا تصمیم 
نااهالنه اى را اتخاذ کرده و سپاه را متهم به نهاد تروریستى 
کرده اســت. براى من عجیب بود. چون ســپاه بخش 
نظامى ماست. در هواپیما بحث کردیم و به ذهنم رسید 
که ما به آمریکایى ها بگوییم که اگر شــما نهاد نظامى 

ما را در لیست تروریســتى قرار داده اید، همه ما سپاهى 
هستیم. ساعت 11 که از هواپیما پیاده شدیم، همانجا با 
سپاه تماس گرفتم و گفتم 300 دست لباس به مجلس 
بفرستید. فرداى آن شب هم همه مجلس بدون اینکه از 
این موضوع مطلع باشند، لباس ها را پوشیدند بدون اینکه 

اعتراضى انجام شود.
■ درباره مقصد بعدى الریجانى بعد از ریاست بر مجلس): 

کجا برویم خوب است؟ (با خنده). خانه اصلى ما دانشگاه 
است. برحســب ضرورتى که وجود داشــت به رادیو و 
تلویزیون و بعد هم دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى و 
مجلس آمدیم و راضى هم هستیم. وظیفه مان خدمت به 
انقالب است. از مجلس هم خیلى درس آموختم. در این 
مدت تالش کردم مشــکالت مردم رفع شود، ولى خانه 

اصلى ما دانشگاه است و به آنجا برمى گردم.

■  (درباره رد صالحیت ها توسط شوراى نگهبان): درباره 
ردصالحیت ها، شــوراى نگهبان فصل الخطاب است. 
البته این نقد را دارم که در برخى جاها دقیق عمل نشد. 
اگر ما راجع به حقوقدان ها همین کار را مى کردیم و بعد 
مى گفتیم مشکل فساد دارند، خوب بود؟ ولى مجلس با 
متانت رفتار کرد. در هر صورت این مسائل گذشته است و 

دو طرف باید از این موضوعات عبور کنند./1909

در آخرین حضور تلویزیونى رئیس مجلس مطرح شد

روایت الریجانى از شهادت سردار سلیمانى

روزنامه «واشنگتن پست» نوشــت که به احتمال زیاد، 
اسرائیل، مسئول حمله سایبرى به تأسیسات بندر شهید 

رجایى (بندرعباس) است.
به گزارش «عصرایران» و به نوشــته این روزنامه، این 
حمله، تأسیســات کامپیوتــرى در بندر شــهیدرجایى 
(بندرعباس) را مورد هدف قرار داد و باعث شــد رفت و 
آمدهاى دریایى در بندرشهید رجایى با اختالل مواجه شود.

روزنامه «واشنگتن پست» به نقل از مقامات آمریکایى و 
مقامات خارجى که نام آنها را ذکر نکرده گفت به احتمال 
زیاد، اختالل به وجود آمده در تأسیسات کامپیوترى بندر 

شهیدرجایى در روز 9 مارس گذشته (18 اسفند 1398)، 
انتقام حمله سایبرى گذشــته علیه سیستم توزیع آب در 

مناطق روستایى اسرائیل باشد.
«واشنگتن پســت» به نقل از یک مقام دولتى خارجى 
نوشــت که این حمله بســیار دقیق بود و آســیب ها در 
تأسیسات بندرى بندرشهیدرجایى بیش از آن چیزى است 

که مقامات ایرانى گفته اند.
این روزنامه آمریکایى در روز 8 ماه مى  مدعى شــده بود 
ایران با حمله سایبرى به سیســتم آبرسانى در اسرائیل 

مرتبط است.

نامه رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب فارســى به 
رئیس جمهور درباره کاربرد معادل فارســى لغات بیگانه 
در حوزه سالمت با واکنش کاربران شبکه هاى اجتماعى 
مواجه شد. حداد عادل در نامه اى به روحانى، معادل فارسى 
19 لغت در حوزه بهداشت و درمان را که بعد از شیوع کرونا 
مورد استفاده قرار گرفته مطرح کرده و خواستار استفاده 
از آنها شده اســت. این نامه واکنش کاربران شبکه هاى

 اجتماعى را به دنبال داشــته اســت. آنهــا از واژه هاى 
پیشنهادى حداد عادل انتقاد و حتى با نام خانوادگى خود او 
هم شوخى کرده اند. بعضى کاربران معتقدند نام خانوادگى 

«حداد عادل» فارسى نیست و باید معادل آن را به کار برد!
این هم دو تا از همین واکنش ها:

■ حداد عادل معادل پاندمى را گذاشته «جهان گیرى». از 
این به بعد در هیئت دولت به اسحاق جهانگیرى مى گویند: 
اســحاق پاندمى. عادل با این معادل سازى، بزرگ ترین 

ضربه رو به اصالح طلب ها زد!
■ شاهکارى دیگر از حداد عادل (همان آهنگر دادگر). در 
نامه اى از روحانى خواسته به جاى واژه «ویدی و کنفرانس» 
از واژه «دورسخنى» اســتفاده کند! لیست شاهکارهاى 

آهنگر دادگر مى رود که طوالنى تر شود.  /1910

خبرنگار روزنامه «خراســان» در شماره روز گذشته خود 
با کســى گفتگو کرده که به قول ایــن روزنامه یکى از 
مسئوالن «سقط جنین زیرپله اى» است. بخشى از این 

گفتگو را بخوانید.
ســئوالى داشــتم درباره ســقط 
خودخواسته، مى خواستم بدانم کار 

چطور انجام مى شود؟
وزن خانم و ماه باردارى چقدر هست؟

(عدد و رقمى را فى البداهه مى گویم) 
75 کیلو و هفته ششم

خانم! دو ورق دارو نیاز دارد؛ یک ونیم، دو – دوونیم، سه – 
سه ونیم، چهار – چهارونیم، پنج میلیون که هرکدام از این 

دو ورقى ها را بخواهید برایتان ارسال مى کنیم، نصف روز 
هم بیشتر زمان نمى برد و سقط صورت مى گیرد. ساکشن 

هم مى توانیم بکنیم...
شما کدام را پیشنهاد مى کنید؟

هر دو مثل هم هست. ساکشن از لحاظ روانى براى خانم 
بهتر است، در  نیم ساعت تا45 دقیقه کار تمام مى شود. 
خب البته هزینه اش بیشتر است، اگر جنین چهار تا شش 
هفته داشته باشد 4/5میلیون هزینه اش مى شود. با دارو 
12 ساعت درگیر کار هستید، دیگر این بستگى به شما دارد 
که کدام را انتخاب کنید که ما همان کار را برایتان انجام 
بدهیم. با دارو ما مشاوره تلفنى مى دهیم و اگر مطب بیاید 

ما خودمان کًال کار را انجام مى دهیم./1911

دکتر مینو محرز که متخصــص بیمارى هاى عفونى و 
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران است، در دوران شیوع 
کرونا به یکى از مهمترین چهره ها و منابع خبرى تبدیل 
شده است. او در گفتگو با شــماره تازه نشریه «اندیشه 
پویا» به پرسشى بسیار مهم و البته ابهامى بزرگ درباره 

منشأ آلودگى ایران به ویروس پاسخ داد.
محرز درباره اینکه آیا واقعًا کرونا از قم به دیگر شهرهاى 
ایران رفت یا از یــک نقطه دیگر گفت: بعد از شــروع 
اپیدمى یک گروه اپیدمولوژیست بسیار ماهر به ریاست 
دکتر حقدوست کار را شروع کرد. اوایل مى گفتند یک 
تاجر عرب که بین ایران و چین فعالیت مى کرده، ویروس 
را از چین با خودش آورده است. بعد گروه به این احتمال 

رسید که قبل از قم، دانشــجویى از ووهان براى دیدن 
خانواده اش به گیالن آمده است.

این متخصص بیمارى هاى عفونى ادامه داد: ایام سال 
نو چینى ها بود و رفت و آمد کارگــران چینى هم زیاد. 
برخالف دیگر کشــورها، ایران مرزهــاى هوایى خود 
را با چین نبسته بود. بدشانســى هم این بود که در اوج 
فراگیــرى آنفلوآنزا بودیم و همه بیمــاران بدحال را به 
حساب آنفلوآ نزا مى گذاشتیم. وقتى اعالم شد اولین مورد 
مثبت در قم دیده شــده، بنا را گذاشتیم بر ورود بیمارى 
از قم اما وقتى اپیدمولوژیســت ها شــروع به بررســى 
کردند، نظرشان این شــد که ورود کرونا از گیالن بوده

 است.

ملت، دست از سر حداد برنمى دارد!رژیم اسرائیل، مسئول حمله سایبرى به بندرعباس؟

قم منشأ کرونا نبودسقط جنین زیرپله اى!

جمعیت ایران پیر نمى  شود! 
وضعیتى که براى ایران در سال 1430 پیش بینى مى شود 
این است درصد جمعیت سالمند ایران از میانگین جهان و 
آسیا بیشتر خواهد بود ادعایى که از نظر رئیس سابق انجمن 

جمعیت شناسى ایران بى اساس است.
محمد میرزایى با اشاره به روند رشد و تحول جمعیت گفت: 
بنده 40 ســال اســت که موى خود را در جمعیت شناسى 
دانشــگاه تهران ســفید کردم؛ در حال حاضر ساالنه یک 
میلیون و 200 کودك در ایران متولد مى شــود درحالى که 
آمار مرگ و میر در ســال کمتر از 400 هزار نفر اســت این 
نشان مى دهد که جمعیت ایران رشد صعودى دارد و دچار 

سالخوردگى نمى شود.

میرزایى با اشاره به خبرى که چند روز اخیر مبنى بر افزایش 
جمعیت ســالمند ایران در ســال 1430 منتشر شد، گفت: 
متأسفانه افرادى که سواد جمعیت شناســى ندارند، تعداد 
جمعیت را با میزان رشد، اشــتباه مى گیرند به همین دلیل 
مى گویند تا سال 1430 جمعیت ایران پیر مى شود درصورتى 
که پیرى یــک مفهوم فردى و بیولوژیک اســت و در علم 
جمعیت شناسى مصداق ندارد. این استاد دانشگاه تهران بیان 
کرد: پیامد کاهش مســتمر زاد و ولد، سالخوردگى جمعیت 
است و هیچ راهکارى هم ندارد به طورى که حتى کشورهاى 
اروپایى هم جمعیت سالخورده دارند و درعین حال توسعه 
یافته هستند. میرزایى گفت: در ایران تنها 7 درصد جمعیت 

باالى 65 سال سن دارند درحالى که این میزان در کشورهاى 
اروپایى به 25 درصد مى رسد حتى ژاپن با اینکه پیشرفته ترین 

کشور است 70 درصد از جمعیت آن سالخورده است.
میرزایى گفــت: تا اواخر قــرن 21 تمام کشــورهاى دنیا 
ســالخورده هســتند و ایران هم به سمت ســالخوردگى 
مى رود. اگر بیشتر 15 درصد جمعیت باالى 65 سال باشد 
یعنى سالخورده است و  ما در پنجره جمعیتى هستیم به جاى 
اینکه از این فرصت استفاده کنیم و از جوانان دهه 60 استفاده 
کنیم براى 70 سال دیگر دغدغه مند شده ایم. باید به جاى 
اینکه فکر سال 1430 باشیم و غصه بخوریم از این نیروهاى 

کار با استعداد استفاده کنیم./1912
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شیوه برگزارى امتحانات 
مدارس در اصفهان

معاون آموزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پرورش 
اصفهان از شیوه برگزارى امتحانات مدارس در استان 
اصفهان خبـر داد. محمدرضا ناظم زاده بـا بیان اینکه 
امتحانات در پایه هاى هفتم، هشـتم، دهـم و یازدهم 
به صورت غیـر حضورى برگزار مى شـود، اظهار کرد: 
معلمان مـى توانند بر اسـاس سـوابق و فعالیت دانش 
آموزان در طول سـال تحصیلى وضعیتى کـه از آن ها 
سـراغ دارند، نمره ثبت کنند یا اینکه مى توانند آزمون 
آنالین مجـازى برگزار کننـد؛ اختیار شـیوه برگزارى 
امتحانـات بـا مـدارس اسـت. وى خاطر نشـان کرد: 
امتحانات پایـه نهـم و دوازدهم به صـورت حضورى 
و بـا رعایت پروتکل هـاى بهداشـتى و فاصله گذارى 
اجتماعى اسـت. ناظم زاده اضافه کرد: امتحانات پایه 
نهم به صورت اسـتانى نیسـت و مدرسـه اى اسـت و 
امتحانات پایـه دوازدهم هم که به صورت سراسـرى 

برگزار مى شود.

33 بیمار جدید بسترى شدند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى کاشان گفت: طى 
24 سـاعت منتهى به روز سه شـنبه در منطقه کاشان 
چهار بیمار مبتال به کرونا بسترى شده اند. محمد حاجى 
جعفرى اظهار کرد: در حال حاضر 33 بیمار حاد تنفسى 
کرونا در منطقه کاشـان بسترى هسـتند. وى تصریح 
کـرد: 2690 بیمار از ابتداى اسـفندماه سـال گذشـته 
تاکنون از بیمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکى کاشان مرخص شده اند.

درباره 36060 
مشترکین با تماس با سامانه 36060 مخابرات منطقه 
اصفهان جهت دریافت شناسه پرداخت و شناسه قبض 
اقدام نمایند. مسیح محمدى، رئیس اداره خدمات پس 
از فروش در برنامـه رادیویى چتر ارتبـاط در خصوص 
چگونگى دریافت پیامک قبض تلفن ثابت بیان داشت : 
مشترکین مى توانند با تماس با سامانه 36060 ( کلید 2 
) نسبت به ثبت شماره همراه خود اقدام نمایند. محمدى 
ادامه داد:  با عنایت به حذف قبوض تلفن ثابت در شهر 
اصفهان، سامانه 36060 جهت اعالم شناسه پرداخت و 
شناسه قبض به مشترکین راه اندازى گردید. وى افزود: 
مشترکین مى توانند نسـبت به ثبت و ویرایش شماره 
همراه  خود اقدام نمایند و پـس از دریافت مبلغ بدهى 
قبض تلفن ثابت خود از طریق سـامانه آسان پرداخت 

2000 نسبت به پرداخت قبض اقدام کنند.

آموزشگاه هاچشم انتظار 
بازگشایى 

رییس موسسات کارآموزى آزاد و مشارکت هاى مردمى 
اداره کل فنى و حرفه اى اصفهان گفت: آموزشگاه هاى 
استان بدلیل اهمیت آموزش مهارت و پرورش نیروى 
انسانى ماهر و خسارت هاى مبتالبه مالى، چشم انتظار 
دسـتور بازگشـایى و فعالیت مجدد هسـتند. حسـین 
مصلى نـژاد افزود: فعالیـت آموزشـگاه هاى آزاد فنى و 
حرفـه اى که بیشـتر آنها خصوصى هسـتند از اسـفند 
سال گذشته بدلیل شیوع بیمارى کرونا به عنوان مراکز 
ُپرخطر متوقف شد. وى گفت: تا این لحظه ستاد استانى 
مقابله با کرونا پاسخ و مجوز شـروع فعالیت این مراکز 

را نداده است.

میزبانى گلپایگان
 از مسابقات قرآنى 

رئیـس اداره اوقـاف و امور خیریـه گلپایـگان گفت: 
شهرسـتان گلپایـگان تیرمـاه امسـال در مرحلـه 
شهرسـتانى منطقه غـرب اسـتان اصفهـان میزبان 
چهـل و سـومین دوره مسـابقات قرآن کریم اسـت. 
حجت االسـالم عباس نصیر االسـالمى افزود: این 
مسابقات در رشـته هاى 5، 10، 20 و حفظ کل قرآن 
کریـم، قرائت، ترتیـل، اذان، دعا خوانى، هم سـرایى 
و هم خوانـى و تفسـیر عمومـى قـرآن کریـم برگزار 
مى شود. وى گفت: عالقه مندان به حضور در آزمون 
مى توانند تا 26 خرداد ماه در سـایت مسـابقات قرآن 

کریم سازمان اوقاف ثبت نام کنند.

خبر

پروژة طراحى، ســاخت، نصب و راه اندازى دوربین هاى 
اولویت دار نواحى مختلف فوالد مبارکه، توســط ناحیۀ 
اجراى پروژه هاى جنبى و پشتیبانى شرکت با موفقیت 

به پایان رسید.
کارشــناس اجراى پروژه هاى جنبى و پشتیبانى در این 
خصوص افــزود: به منظور کنتــرل فرایندهاى نواحى 
مختلف فوالد مبارکه از اسفندماه 96، تعداد 435 سوژة 
دید اولویت دار در نظر گرفته شــد. پــس از آن عملیات 
بسترســازى، نصب تجهیزات، کابل کشى و همچنین 
نصب انواع دوربین هاى ثابت، دام و اسپید دام انجام شد و 
در نهایت در بهمن ماه 1398 دوربین هاى جدید در مدار 

بهره بردارى قرار گرفت.
 محمدحســین صفوى پور با تأکید بر این که براى این 
پروژه بالغ بــر 130 میلیارد ریال ســرمایه گذارى انجام 
شــده، ادامه داد: در این زمینه از به روزترین تجهیزات و 
تکنولوژى ها و  نیز  جدیدتریــن قابلیت هاى نرم افزارى 

استفاده شده است. 
کارشــناس اجراى پروژه هاى جنبى و پشتیبانى فوالد 
مبارکه با اشــاره به گســتردگى مکان هاى نصب این 
دوربین ها گفت: دوربین هاى یادشــده در شرکت فوالد 
مبارکه، مجتمع فوالد سبا و مجموعه فرهنگى ورزشى 

فردوس نصب شده و به بهره بردارى رسیدند.

ذوب آهن اصفهان با جلوگیرى از خروج و دفن سالیانه 
1500 تن ضایعات و تبدیــل آن به محصول، گام بلند و 
موثرى در راه حفظ و صیانت از محیط زیست برداشت که 

نتایج بسیار چشمگیرى در منطقه دارد.
علیرضا رضوانیان مدیر تولیدات کک و مواد شــیمیایى 
با ذکر مطلب فوق گفت: با همت همکاران توانستیم از 
خروج و دفن سالیانه حدود 1500 تن ضایعات جلوگیرى 
کنیم که این امر با تغییر تکنولوژى و توان علمى کارخانه 
و شرکت هایى که این محصوالت را مى خرند صورت 

گرفت.
وى افزود: یکى از سنگین ترین ضایعات کک سازى که 

فوسى است بخشى از این ضایعات است که خوشبختانه با 
تعامل با پاالیشگاه قطران تصفیه مى شود و به محصول 
تبدیل مى گردد که ضمن ایجاد درآمد براى شــرکت، 

نقش مهم در کاهش آالیندگى دارد. 
مدیر تولیدات کک و مواد شــیمیایى ذوب آهن افزود: 
امیدوارم این اقدام در کنار سایر فعالیت هاى مهم زیست 
محیطى ذوب آهن همچون تعویض درب هاى فلکسیبل 
، افکار عمومى را متقاعد ســازد که حفظ محیط زیست 
امروز اولویت اصلى ذوب آهن اصفهان اســت و در این 
راه با وجود همه مشکالت ، از هیچ تالشى دریغ نخواهد 

ورزید.

یک گام زیست محیطى مهم
 در ذوب آهن

راه اندازى دوربین هاى نواحى 
مختلف فوالد مبارکه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
109 هزار نفر از مجموع 250 هــزار نفرى بیکاران این 

استان را دانش آموختگان تشکیل مى دهند.
محســن نیرومند در گفت و گو با «ایرنا» اظهارداشت: 
دانش آموختگان و اهــداف تربیت نیروى انســانى در 
دانشگاه ها با نیازهاى بازار تفاوت بســیار زیادى دارد و 
مراکز آموزش عالى باید نیــروى مورد نیاز بازار را تربیت 
کنند. وى ادامه داد: کشــور سرمایه گذارى فراوانى روى 

دانش آموختگان انجام داده و برنامه ریزى اشــتغال باید 
طورى باشد که این افراد بتوانند مشغول به کار شوند.  

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
افزود: برنامه ریزى و سیاســتگذارى براى رسیدن این 
اهداف توسط کارگروه مهارت و اشتغال این استان دنبال 
مى شود.   به گفته وى رشد بنگاه هاى استارت آپ محور 
در راستاى اشتغال بیشتر افراد تحصیل کرده از سیاست 

استان اصفهان محسوب مى شود.

نیمى از بیکاران اصفهان دانش آموخته هستند

رییس کمیسیون سخت افزار نظام صنفى رایانه اى استان 
اصفهان گفت: افزایش قیمت تجهیزات رایانه اى و انواع 
لپ تاپ در دوران شیوع ویروس کرونا، بیشترین فشار را به 

خانواده ها وارد کرد.
محمدرضا اطیابى افزود: در سه ماه گذشته و پس از شیوع 
بیمارى کرونا، قیمت انواع رایانه و تجهیزات سخت افزارى 
در کشــور افزایش یافت اما خانواده ها با توجه به شرایط 
پیش آمده و قرنطینه خانگــى ناچار به تهیه برخى از این 
اقالم مانند مودم به چند برابر قیمت شدند بهمین دلیل 
فشار زیادى به آنها بویژه به قشر متوسط و ضعیف وارد شد.

وى با بیان اینکه در سه ماه گذشــته خانواده ها ناچار به 
ماندن در خانــه و انجام فعالیت هاى خــود مانند خرید، 
دورکارى و آمــوزش مجــازى فرزندانشــان از طریق 
سیستم هاى رایانه اى و اینترنت بودند، اظهار داشت: همه 
این موارد دست به دست هم داد تا خانواده ها، ناچار به خرید 
تجهیزات فناورى اطالعات مانند مودم، لپ تاپ و پرینتر 

با چند برابر قیمت قبل شوند.
به گفتــه وى در این مدت میزان اســتفاده از بازى هاى 
رایانه اى نیز افزایش بسیارى یافت که همین امر تقاضا را 

براى برخى از تجهیزات مرتبط با آن باال برد.

اطیابى بــا تاکید بر اینکه این شــرایط واســطه گران و 
واردکننــدگان را متضرر نکــرد، توضیــح داد: یکى از 
ضرورى ترین تجهیزات رایانه اى مــورد نیاز خانواده ها، 
مودم است که در چند ماه اخیر قیمت آن چند برابر شد و 

از حدود یکصد هزار تومان به 700 هزار تومان هم رسید.
وى با اشاره به اینکه قیمت انواع لپ تاپ در اصفهان تا 40 
درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: ناهماهنگى در 
واردات و اجازه ندادن به موقع براى واردات، کمبود برخى 
کاالها و از طرف دیگر، افزایش تقاضا در این مدت از جمله 

دالیل باال رفتن قیمت هاست.

لپ تاپ در اصفهان 40 درصد گران شده است

مدیر عامل ســازمان نوسازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان گفت: در سال جارى اجراى پروژه هایى نظیر 
ساماندهى گذرهاى منتهى به چهار باغ عباسى در دستور 

کار قرار گرفته است.
محمد فیض در گفت و گو با «ایمنا» با اشاره به طرح هاى 
در نظر گرفته شــده براى گذرهاى منتهى به چهارباغ، 
اظهار کرد: اسفندماه ســال گذشته ساماندهى قسمت 
میانى میدان امام حسین (ع) اجرا شده و عملیات احداث 

مابقى بخش هاى پروژه به زودى آغاز خواهد شد.
وى با اشاره به ادامه عملیات احداث ساماندهى میدان 
امام حســین (ع)، افزود: یک مسیر ترافیکى 10 مترى، 
یک مسیر دوچرخه و مسیرى به عنوان پیاده راه در نظر 
گرفته شده و حدود شــش هزار مترمربع کف سازى از 
جنس سنگ هتن آباد و سنگ آذر شهر انجام خواهد شد.

مدیر عامل ســازمان نوسازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: ساماندهى پیاده راه هاى پارك شهید 
رجایى و دو پروژه کوچک مقیاس ادامه چهارباغ عباسى 
تا پل سى و ســه پل و در صورت تأیید و اصالح بودجه، 

ساماندهى خیابان سپه در دستور کار قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه ساماندهى گذر عالم آرا در دو قسمت 
به مساحت حدود سه هزار و 200 مترمربع اجرا خواهد 

شد، تصریح کرد: طرح قسمت اول حد فاصل چهارباغ تا 
بازار افتخار تهیه و به صورت پیاده در نظر گرفته شده که 
جنس سنگ فرش آن از سنگ هتن آباد 40 در 40 است و 
در قسمت هایى از مسیر گرانیت نیز اضافه مى شود. فیض 
افزود: قسمت دوم ســاماندهى گذر عالم آرا حدفاصل 
پارکینگ افتخار تا خیابان شــمس آبادى است که یک 
ترافیک آرام ســواره تا پارکینگ به طول پروژه حدود 

یکصد متر دارد.
وى با اشــاره به پروژه خیابان شیخ بهایى به طول 223 
متر و عرض 22 متر و داراى طرح مصوب، اظهار کرد: 
در گذشته این قسمت محور اصلى باغ تخت بوده که در 
طرح پیشنهادى 60 متر ابتدایى سمت چهارباغ عباسى 
است، در کف یک اثرى از ســردر تاریخى باغ تخت را 
در کف با استفاده از سنگ آذرشــهر و سنگ هتن آباد 
جانمایى خواهیم کرد؛ همچنین با اســتفاده از الگوى 
باغ هاى ایرانى، یک آبنماى طولى احداث خواهد شد تا 
محلى براى پیاده روى و آرامش عابران پیاده ایجاد شود.

مدیر عامل ســازمان نوسازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در گذشته خیابان سید علیخان گذرى 
بین باغات صفوى بوده که در طرح پیشنهادى حدود 23 
متر ابتدایى آن به پیــاده راه اختصاص خواهد یافت که 

براى سنگفرش آن از سنگ آذر شهر 40 در 40 استفاده 
شــده و بقیه گذر بدون تغییر تبدیل به ســنگ فرش و 

کف سازى مى شود.
وى با بیان اینکه خیابان عباس آباد طول حدود 190 متر 
و عرض 16 متر خواهد داشت، گفت: در گذشته خیابان 
عباس آباد یک گذر بین باغ هاى صفویه بوده که حدود 
35 متر ابتداى آن با ترکیب سنگ آذرشهر و سنگ هتن 
آباد سنگفرش و پیاده راه خواهد شــد و در بقیه گذر تا 
خیابان شمس آبادى دو الین سواره با عرض سه متر و 

کف سازى خواهیم داشت.
فیض با اشــاره به گذر خیابان آمــادگاه، تصریح کرد: 
این خیابان در جنوب مدرســه چهارباغ قرار داشته که 
در گذشته قســمتى از باغات صفوى بوده که در طرح 
پیشــنهادى حدود 70 متر آن تا کوچه سوره با افزایش 
فضاى سبز و کف سازى آن با سنگ هتن آباد به پیاده راه 

اختصاص مى یابد.
وى افزود: در مابقى مسیر با کاهش سواره دو الین مسیر 
دوچرخه و دو الین فضاى ســبز به این خیابان اضافه 
مى شود، یک جلوخان از ســنگ آذر شهر براى ورودى 
هتل عباسى تعریف و مسیر سواره با سنگ هتن آباد 20 

در 20 کفسازى خواهد شد.

مدیر عامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان تشریح کرد

گذرهاى منتهى به چهارباغ 
متحول مى شوند

پست برق فشار قوى 230 به 63کیلو ولت لنجان اصفهان 
آماده بهره بردارى شد.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان در بازدید از 
مراحل احداث و تکمیل پست برق فشار قوى در مجاورت 
شهرك صنعتى فوالد گفت: این ایستگاه با ظرفیت نامى 

320 مگاوات آمپر با ورود و خروج خطوط 230کیلوولت 
مبارکه-نجف آباد به شبکه سراسرى متصل شد.

رسول موســى رضایى افزود: براى احداث و تجهیز این 
پست برق در زمینى به وسعت 6ونیم هکتار بیش از 15 

میلیون یورو از بانک توسعه اسالمى هزینه شده است.
وى با اشاره به تجهیز ترانســفورماتورهاى این ایستگاه 
بوسیله شــرکتهاى توانمند داخلى گفت: در سازه هاى 
این ایستگاه براى نخستین بار در کشور از بتن غلطکى 

استفاده شده است.
موسى رضایى با اشاره به برقدار شــدن این ایستگاه تا 
یکماه آینده گفت: افزایش پایدارى شبکه، کاهش افت 
ولتاژ مصارف صنعتى و تامین بــار مصرفى متقاضیان و 
مشترکان مناطق غرب اســتان و تامین برق متقاضیان 
جدید در شهرك هاى صنعتى از مهمترین اهداف اجراى 

این پست برق فشار قوى است.

پست برق فشار قوى 230 به 63کیلو ولت لنجان، آماده 
بهره بردارى

همه داروخانه ها باید از تیر ماه نســخه ها را الکترونیکى 
ارسال کنند.

مدیر کل بیمه ســالمت اســتان با بیان اینکه در سال 
جارى سازمان هاى بیمه اى موظف شدند نسخه نویسى 
و نســخه پیچى الکترونیــک انجام دهنــد گفت: همه 
داروخانه ها از تیر ماه باید نســخه هاى خود را به صورت 
الکترونیکى از درگاه وزارت بهداشــت ارســال کنند و 
داروخانه هاى پیشرو شــامل طرح هاى تشویقى خواهند 
شد. حسین بانک با اشــاره به اینکه برنامه اى آموزشى 
روى سایت بیمه ســالمت قرار گرفته افزود: همچنین 

مرکز تماسى براى رفع مشــکل مؤسسات وجود دارد؛ و 
در شهرستانها چهره به چهره نیز آموزش داده مى شود.

وى گفت: در ســال 97 و 98 تبادل الکترونیک اســناد 
بسترى به صورت پایلوت در اصفهان اجرا شد و این طرح 

اکنون در کل کشور انجام مى شود.
مدیر کل بیمه سالمت استان با بیان اینکه آشنایى نداشتن 
مردم با طریقه مصرف دارو ها سبب افزایش مصرف دارو 
مى شود افزود: سامانه 1666 براى دریافت پیشنهاد ها و 
انتقادات مردم فعال است و خط تلفنى 34166 هم براى 

تأیید داروى بیماران راه اندازى شده است.

ارسال نسخه هاى الکترونیکى همه داروخانه ها
 از تیرماه

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با تاکید بر مصرف 
بهینه آب گفت: همه ســاله در فصل گرما با افزایش دما 
مصرف آب شرب حدود 30 درصد بیشتر مى شود، این در 
حالیست که در فروردین و اردیبهشت 99 با شیوع ویروس 
کرونا و رعایت پروتکل هاى بهداشتى مصرف آب شرب به 

مراتب بیش از گذشته بوده است.
هاشم امینى با اشــاره به افزایش 18 درصدى مصرف آب 
شرب  همزمان با شیوع ویروس کرونا اعالم کرد: در چند ماه 
گذشته که موج شیوع ویروس کرونا روند صعودى داشت، 
مصرف آب شــرب دراصفهان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل حدود 18 درصد افزایش یافت. 

وى با بیان اینکه در نیمه اول سال با توجه به افزایش دما و 
وجود ویروس کرونا  چگونگى تامین آب شرب متفاوت تر از 
سالهاى قبل است خاطر نشان ساخت: آبفا استان اصفهان 
با توجه به منابع محدود آب ، براى اینکه بتوانند آب شرب 
مردم را به صورت پایدار تامین کند، عالوه بر راهکارهاى 
فرهنگى، پروژه هاى فنى را هم در دستور کار قرار داده است. 
مدیرعامل آبفا اســتان اصفهان مردم را به مصرف بهینه 
فراخواند و بیان داشت: از مردم مى خواهیم همیشه آب را 
درست مصرف کنند تا از هدر رفت آب جلوگیرى شود این 
در حالیست که درسالهاى اخیر برنامه هاى متنوعى در زمینه 

مصرف بهینه آب در قالب هاى مختلف ارائه گردید.

افزایش 30 درصدى  مصرف آب با شروع فصل گرما

به گفته رییس گروه اجراى طرح هاى آمارى و سرشمارى 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان، بررسى شاخص 
فالکت در این استان در سال هاى 91 تا 98  نشان مى دهد 
که این نرخ از سال 91 تا سال 96 روند نزولى را طى کرد اما 

از سال 97 صعودى شد.
رســتم پیرعلى در گفت و گو با «ایرنا» افزود: شــاخص 
فالکت اســتان اصفهان به ترتیب از سال هاى 91 تا 98 
عدد 45.16 ، 43.4 ، 29.76، 24.92، 22.8، 22.18 ، 37.3 

و 43.2 را نشان مى دهد.
وى با بیان اینکه نرخ فالکت از 22.18 در سال 96 به 37.3 
درصد در سال 97 رسید و این افزایش در سال 98 هم ادامه 
داشت، تصریح کرد: این موضوع نشان مى دهد که وضعیت 

اقتصادى استان از سال 97 و به تبع بدلیل شرایط پیش آمده 
داخلى و خارجى به سال هاى 90 و 91 که با نرخ تورم باال 

مواجه بودیم برگشت.
نرخ تورم استان اصفهان در بین ســال هاى 91 تا 98 به 
ترتیب 31.46، 32.5، 17.36، 11.12، 8.2، 7.7، 23.73 و 
32.6 و نرخ بیکارى در همین مدت به ترتیب 13.7، 10.9، 

12.4، 13.8، 14.6، 14.4، 13.8 و 10.6 بود.
این کارشناس با بیان اینکه نرخ بیکارى در 2 سال گذشته در 
بیشتر استان ها روند نزولى داشت، تصریح کرد: اما نرخ تورم 
افزایش داشت و همین امر باعث صعودى شدن شاخص 

فالکت شد.
پیرعلى به مقایسه شاخص فالکت در بین استان ها پرداخت 

و گفت: رتبه اصفهان در زمینه شــاخص فالکت در بین 
استان ها از سال 95 تا 98 افزایش یافت و از چهارم به بیست 
و پنجم جدول رســید و به عبارتى به سمت استان هاى با 
نرخ فالکت کمتر، نزدیکتر شد. در سال 98 بیشترین نرخ 
فالکت مربوط به لرستان با 55.6 و کمترین، فارس با 38.7 
درصد بود و اصفهان با نرخ 43.2 در رتبه بیســت و پنجم 
قرار گرفت. رییس گروه اجراى طرح هاى آمارى سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى اصفهان اظهارداشت: اگر کمترین 
نرخ فالکت در دوره مورد بررسى به عنوان بهترین وضعیت 
و باالترین نرخ به عنوان بدتریــن وضعیت در نظر گرفته 
شود، نرخ فالکت در استان ها در این دوره از حداقل 12.77 

تا 55.6 درصد در نوسان بود.

نگاهى به نرخ فالکت در اصفهان دهه 90
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پژمان جمشیدى، روزگار پر فرازونشیبى در فوتبال گذرانده است و این ماجرا 
وقتى جالب تر مى شود که مشهدى ها بدانند ابومسلِم نابودشده محل تغییر 

مسیر این ستاره از فوتبال به سینما بود.
پیش از شروع فصل 89-88 لیگ برتر جایى که حسین قاسمى 
نداى عجیب و غریب آوردن «ژان تیگانا»، کاپیتان سابق تیم 
ملى فرانسه، به مشهد را سر داد، کنارش به یک بمب دیگر 
هم فکر کرد؛ پژمان جمشــیدى، ســتاره سال هاى قبل 
پرسپولیس. جمشــیدى را همه در زمین تمرین جهاد 
کشاورزى مشهد دیدند، درحالى که با لباس شخصى 
کنار زمین ایســتاده و منتظر مشخص شدن سرمربى 

تیم بود.
پژمان جمشــیدى همان موقع مى گفــت بازى کردن در 
تیم هاى ریشــه دار را دوســت دارد و حاال پس از پاس و 
پرسپولیس و فوالد و سایپا، دوست دارد حضور در تیمى 
مثل ابومسلم را تجربه کند. قرارداد او منعقد شد و مدافع 
محبوب پرسپولیسى ها در مشــهد ماندگار شد؛ غافل از 
اینکه کســانى که به جاى «تیگانا» و «استویچکوف» 
روى نیمکت تیم مشهدى خواهند نشست، رابطه خوبى 
با او نخواهند داشت و روز هاى پایان فوتبالش را ترسیم 

خواهند کرد.
جمشیدى زیاد اهل حاشیه نبود و سرش به کار خودش بود. او پذیرفته بود 
که سعید خانى، کاپیتان ابومسلم است و پشت سرش رضا ناصحى و مجتبى 
سرآسیایى ایســتاده اند. براى همین فقط تمرین مى کرد تا در ترکیب قرار 
گیرد. اما با آمدن پرویز مظلومى، همانطور که خودش هم پیش بینى کرده 
بود که با روى کارآمدن یک مربى استقاللى، جایى براى او نیست، کم کم 
راه ترك تیم را در پیش گرفت. جمشــیدى در دوران حضور مظلومى حق 
حضور در تمرینات را نداشت و تنهایى در بوستان ملت مشهد براى خودش 

مى دوید.
جمشــیدى باالخره دلش طاقت نیــاورد و در بهمن مــاه 88 نامه اى در 
خداحافظى با ابومسلم و هواداران دوست داشتنى اش نوشت و شمه هایى 
از عالقه اش به هنر را به رخ کشید و درباره این گفت که دوست داشته در 
کنار قبر فردوسى و اخوان ثالث زندگى کند و مسیرى را که به دنبالش بوده 

است، در مشهد پیدا کند.
جمشیدى در پایان سال 88 باروبندیلش را بست و از مشهد رفت و چند ماه 
بعد از رفتنش از مشهد، او براى یک قسمت در سریال «ساختمان پزشکان» 
در نقش خودش حاضر شد و براى درمان افسردگى ناشى از بازى نکردنش 
به مطب دکتر نیما افشار مراجعه کرد؛ چیزى که استعاره جالبى بود از شکل 
رفتنش از ابومسلم و بیکارشدنش از فوتبال! او در همان یک قسمت نقش 

کسى را بازى مى کرد که دوست نداشت شناخته شود، دقیقاً مثل ایامى که 
در مشهد با سئواالت بى شــمار مردمى رو به رو بود که مى پرسیدند «چرا 

بازى نمى کنى؟»
همان سال او به عنوان سردسته تیمى متشکل از هنرمندان سینما مثل رضا 
یزدانى، کامبیز دیرباز، سام درخشانى و پژمان بازغى به مشهد آمد و در یک 
دیدار خیریه مقابل تیم علم وادب مشهد در سالن بهشتى بازى کرد. او در آن 
بازى بیش از ستارگان سینمایى تشویق شد، چون هواداران مشکى معتقد 
بودند جمشیدى مى توانست مانع از سقوط ابومسلمى شود که آن زمان در 

دعواى مالکیتى براى حضور در لیگ دسته اول بود!
جمشیدى سپس درست سالى که خداداد عزیزى رئیس سازمان فوتبال و 
محمدرضا مهاجرى سرمربى تیم سیاه جامگان بودند تا این تیم را از لیگ 
دسته دوم به دسته اول برسانند، در تمرینات این تیم حاضر شد؛ اما مهاجرى 
اجازه نداد او با تیمش تمرین کند. استدالل مهاجرى و عزیزى این بود که 
جمشیدى به عنوان یک ستاره شاید باالنس تیمى اش را در حضور بازیکنان 
تازه کار و بومى به هم بزند و درحالى که جمشیدى یک جلسه به تمرینات 
این تیم رفت، اما با آنها تمرین نکرد و به تهران برگشت تا چالش دیگرى 

تجربه کند.
او آن ســال از برخى رفقاى مشــهدى اش دلخور شــد که نگذاشتند در 
سیاه جامگان حضور داشته باشد، اما شاید نمى دانست مسیر روشن دیگرى 

غیر از فوتبال در انتظارش اســت؛ مســیرى که هنوز هم روى آن درحال 
قدم زدن است و شاید دعاى خیرش را به جان فوتبال مشهد مى کند.

بمبى که باالخره ترکید
او به تهران رفت و مدتى خبرى از او نبود تــا اینکه خبر حضورش در یک 
سریال تلویزیونى به گوش رسید و منتشر شد؛ این بار سریال زندگى خودش. 
جمشیدى از زمان حضورش در پرسپولیس رابطه خوبى با هنرمندان داشت. 
مربع بازغى، جمشیدى، درخشانى و دیرباز بار ها در مصاحبه هاى مختلف 
کنار هم حاضر شدند و حاال همه مى دانستند که اینها رفقاى نابى در کنار 
هم هســتند. در این ســریال هم دو ضلع این مربع کنار هم قرار گرفتند 
و ســریال جذابى به نام «پژمان» روى آنتن رفــت؛ جایى که محبوبیت 
جمشیدى دوچندان شد و خیلى از فوتبالیست ها گفتند که او در بازیگرى، 
استعداد بیشترى تا فوتبال دارد! پژمان به تنهایى بار کمدى و جذابیت این 
سریال را به دوش کشید تا خیلى ها حتى یادشان برود کسى که روى قاب 
جادویى مى بینند، یک فوتبالیست تمام عیار و ملى پوشى است که در یکى از 

مهمترین نسل  هاى تاریخ عضو تیم ملى بوده است.
البته با اتفاقى که این شب ها با «زیرخاکى» در حال رقم خوردن است حتى 
براى خود پژمان هم خیلى مهم نیست که دوره فوتبالش خیلى مورد توجه 

نباشد. هرچه که هست او پولسازترین بازیگر فعلى ماست!

ستاره فوتبال چگونه در آسمان سینما درخشید

یک دشمنى، پژمان جمشیدى را به عرش رساند!
پژمان جمشیدى، روزگار پر فرازونشی
وقتى جالب تر مى شود که مشهدى
مسیر این ستاره از فوتبال به
9پیشاز شروعفصل 89-
نداى عجیب و غریب آو
ملى فرانسه، به مشهد
پژمان هم فکر کرد؛
پرسپولیس. جمش
کشاورزى مشه
کنار زمین ایســ

تیم بود.
پژمان جمشــیدى
تیم هاى ریشــه دار
پرسپولیس و فوالد
مثل ابومسلم را تج
محبوب پرسپولیس
اینکه کســانى که
روىنیمکت تیم م
با او نخواهند داشت

یک

«جوکر» یکى از پدیده هاى ســینمایى ســال 2019 و یکى از 
متفاوت ترین اقتباس هــا از کتاب هاى کامیک بــود و به جاى 
اینکه با بودجه اى هنگفت ســاخته شــود، پنجاه و چند میلیون 
دالر هزینه داشــت و پس از اکران چندین رکورد از جمله رکورد 
افتتاحیه  ماه اکتبر، پرفروش ترین فیلم تاریخ با رده  سنى بزرگسال 
و سودآورترین فیلم اقتباس شــده از کتاب هاى کامیک را به نام 
خود ثبت کرد و «واکین فینیکس» را برنده  اسکار بهترین بازیگر 

مرد نقش اول کرد.
تفاوت دیگر فیلم با دیگر عناوین ابرقهرمانى این بود که کاالهاى 
تجارى آن به صورت رسمى عرضه نشده بود. استودیوى «برادران 
وارنر» قصد داشــت با این اســتراتژى فیلم را به عنوان اثرى 
منحصر به فرد بازاریابى کند نه یک فیلم معمولى اقتباس شده از 
کتاب هاى مصور. اما از این هفته اولین کاالهاى تجارى فیلم به 

صورت رسمى فاش شده است.
«پرایم وان اســتودیو» از تندیس «واکین فینیکس» در نقش 
«جوکر» رونمایى کرده که حدود 72 سانتیمتر ارتفاع آن است و از 
طریق وبسایت رسمى استودیو به قیمت 1300 دالر پیش فروش 
شده است. فروش این تندیس بین آوریل تا ژوئن 2021 برآورد 

شده، بنابراین هواداران «جوکر»  باید کمى بیشتر منتظر بمانند.

رونمایى از تندیس
 1300 دالرى «جوکر»

مهمانان این هفته برنامه «دورهمى» مشخص 
شدند و مهران مدیرى گفتگویى خاص با مهمان 

ویژه این هفته «دورهمى» خواهد داشت.
برنامــه «دورهمى» با اجراى مهــران مدیرى 
برنامه اى در شبکه نسیم است که در شب هاى 
پایانى هفته مهمان خانه هاى مخاطبان از شبکه 
نسیم مى شود. این برنامه هفته گذشته به دلیل 

تقارن با شب هاى قدر پخش نشد و این هفته با 
حضور مهمانانى ویژه روى آنتن خواهد رفت.

صفحه رسمى برنامه «دورهمى» تیزرى از این 
برنامه را به اشتراك گذاشت و با انتشار این تیزر 

مهمانان این هفته «دورهمى» مشخص شدند.
در صفحه برنامه «دورهمى» با انتشار این تیزر 

آمده است:

برنامه «دورهمى» این هفته چهارشــنبه، پنج 
شنبه و جمعه با حضور اندیشــه فوالدوند، على 
زندوکیلى و مسعود فراستى ساعت 23 از شبکه 

نسیم پخش مى شود.
اندیشــه فوالدوند، بازیگر ســینما و تلویزیون 
کشــورمان اســت که بازیگرى را از سال 82 با 
فیلم «سربازهاى جمعه» آغاز کرد و سریال هاى 

«شــیدایى»، «تنهایى لیال»، «بچه مهندس»، 
«بانوى عمارت»، «پشت بام تهران» و... از جمله 
سریال هاى این بازیگر جوان کشورمان هستند.

علــى زندوکیلى، خواننده موســیقى ســنتى 
کشورمان اســت که نوازندگى را از کودکى آغاز 
کرد و اولین آلبوم رسمى اش سال 90 روانه بازار 

موسیقى شد.

مسعود فراســتى، منتقد سینما و تلویزیون است 
که همواره نقدهاى تند و تیــزى درباره فیلم ها 

ارائه مى دهد.
برنامــه «دورهمى» هــر هفتــه در روزهاى 
چهارشنبه، پنج شــنبه و جمعه ساعت 23 روى 
آنتن شبکه نسیم مى رود و بازپخش آن روز بعد 6 
و 11 صبح و 17 بعدازظهر پخش مى  شود./1904

مهمانان خاص 
این هفته «دورهمى» 

مشخص شدند

طرح یکى از مشهورترین آثار معمایى «آگاتا کریستى» به نام «قتل 
راجر آکروید» همواره خوانندگان را شگفت زده کرده است. اما اکنون 
پیچیدگى تازه اى به وجود آمده اســت. آیا این طــرح متعلق به خود 
نویسنده است یا آن را تقلید کرده اســت؟ یک مترجم ساکن نروژ، 
مدارك تازه اى درباره این اثر خالق «خانم مارپل» و «هرکول پوآرو» 

پیدا کرده است.
شواهد تازه نشان مى دهد که احتماًال کریستى طرح رمان «قتل راجر 
آکروید» را از یک نویســنده تحسین شــده نروژى وام گرفته است. 
«لوسى ماِفت»، مترجم انگلیسى ساکن نروژ، رد منبع الهام احتمالى 
داستان کریستى را در یک مجله قدیمى انگلیسى پیدا کرده است. در 
این مجله قدیمى، داستانى از «استاین ریورتون» با نام «ارابه آهنى» 
با طرحى مشابه «قتل راجر آکروید» منتشر شده است. مافت مى گوید 
که باید سئوال کنیم که داستان کریستى دستکم تحت تأثیر داستان 

معمایى ریورتون قرار گرفته است؟
کتاب کریستى در سال 1926 منتشر شــد و به سرعت خودش را به 
عنوان اثرى کالســیک در این ژانر، ثابت کرد. و از 94 سال پیش تا 
کنون، طرفداران کریســتى و ناشران، جلوى افشــاى هویت قاتل 

داستان را گرفته اند.
با این حال تا کنون شباهت طرح دو داستان تصادف به نظر مى رسید، 
چرا که رمان ریورتون تا بعد از انتشار «قتل راجر آکروید» در انگلیس 
منتشر نشده بود. در حقیقت رمان ریورتون به زبان انگلیسى تا پیش 
از سال 2005 دســترس نبود و کریســتى هم اثر را به زبان نروژى 

نخوانده بود.
با این حســاب، اگر مافت مدرك تازه اى رو نمى کرد، پرونده ماجرا 
بسته مى شد. او مدرکى آنالین پیدا کرد که نشان مى دهد داستان 
ریورتون تنها یک بار در مجله ادبیات جنایى انگلیســى آن دوره 
منتشر شده است. این مجله به مدت شش ماه بین سال هاى 1923 
تا 1924 منتشر شد. مافت نسخه اى نادر از این مجله را در کتابخانه 

بریتانیا پیدا کرد. 

به گفته مافت، در آوریل 1924 مجله مذکور ترجمه اى از داســتان 
«ارابه آهنى» ریورتون را منتشر کرده است. اکنون مافت دریافته است 
که ارتباطى احتمالى میان داستان کریســتى و ریورتون وجود دارد. 
سخنگوى «انتشــارات الیتنینگ» که ناشر ترجمه مافت از داستان 
ریورتون است، مى گوید: «ما ادعا نمى کنیم که کریستى قطعًا طرح 
داستان ریورتون را وام گرفته است. البته که خود کریستى همیشه به 

تصادفات بدگمان بود.»
اما آیا ممکن است کریستى داستان ریورتون را خوانده یا از آن باخبر 
بوده باشــد؟ مافت مى گوید: «خوب از نظر زمانى جــور در مى آید. 
خود کریســتى هم داســتانى در همین مجله با نام مستعار "مارى 

وست ماکوت" در ژانویه 1926منتشر کرده است.»  

رابعه اسکویى، بازیگر که مهمان برنامه «باغ رمضان» بود گفت: 
این روزها کمتر بیرون مى روم. هم در قرنطینه هستم و هم اینکه 
عمًال کارى ندارم که بروم. هر از گاهى مى روم بیرون و مى بینم 

مردم همه بدون ماسک در کنار یکدیگر هستند.
وى افزود: قلک داشته ام در کودکى اما پول جمع کن نیستم. خرج 

مى کنم و اینقدر مسئله هست که باید برایش خرج کنى.
وى در پاســخ به منصــور ضابطیــان در این باره کــه به چه 
ســئوالى دلش نمــى خواهد جــواب بدهــد، گفــت: درباره 
اینکه چرا از ایــران رفتم و برگشــتم اصًال دلــم نمى خواهد 
صحبــت کنــم. دوســت نــدارم در ایــن زمینــه صحبت 

کنم.
اسکویى درباره انتخاب اسمش گفت: مادر بزرگم چیزى که براى 
من تعریف کرده است این است که وقتى پدر و مادرم با هم آشنا 
مى شوند و ازدواج مى کنند، مادربزرگم صبح ها خیلى قدیم خانه 
را آب و جارو مى کردند و اگر کسى طعامى چیزى مى خواست 
براى صبح به او مى دادند. یک آقایى مى آید و مى گوید دخترت 

ازدواج کرده است. مى گویند بله. مى گویند دخترتان باردار است و 
دختردار مى شود و اسمش را رابعه بگذارید. اسمم سخت بود و در 
کودکى خیلى شیطان بودم. بنابراین چون مى خواستند راحت تر 
صدایم کنند اسمم را الله گذاشــتند. صداکردنش راحت تر بود. 

بنابراین اسمم در خانه و در بین اعضاى خانواده الله است.
این بازیگر تلویزیون و سینما افزود: من یک تستى براى «سگ 
کشى» دادم براى آقاى بیضائى. اولین بارى که از دفترشان با من 
تماس گرفتند کل خانه را مى دویدم و باورم نمى شد. روز موعود 
رسید و رفتم و همانطور که مى دانید آقاى بیضائى از همه تست 
مى گیرند. به من گفتند شنیده ام کار تئاتر کرده اى. یک تیکه را 
براى من بازى کن. مغز من آف بود. زل زده بودم به آقاى بیضائى. 
گفت بازى کن. گفتم من هیچى یادم نیست. گفتم من مى روم. 
هیچى یادم نیست. یک شعر کودکانه فقط االن در ذهنم است و 

مى خواهم بخوانم.
وى ادامه داد: به من گفت بخوان و من هم یک شــعر کودکانه 
خواندم. تا خانه گریه کردم و گفتم خدایا چرا من چیزى یادم نبود 
که براى آقاى بیضائى اجرا کنم. البته بعد تماس گرفتند و گفتند 
بیا. آقاى بیضائى گفت خدا تورا نکشد. نیاسان آن زمان کوچک 
بود. او سه روز است صداى تورا مى شنود و مى گوید بابا نى نى 
بگذار. اینطور شد که من براى فیلم «سگ کشى» انتخاب شدم.

اســکویى گفت: از بچگى در خانواده من را با رژیم آشنا کردند. 
در کودکى و براى همین وقتى اسم رژیم مى آید من تمام بدنم 

مى لرزد.
وى در پایان با اشــاره به زمــان مهاجرتش گفــت: آن زمان 
خیلى قضاوت شــدم و توهین شــنیدم و به خانواده ام  توهین 
مى کردند. مى گذرد و من بخشــیده ام و باز هم مى بخشم اگر 
کسى در حق من بدى کرده اســت و این بخشش حالم را خوب 

مى کند./1905

«لئونــاردو دى کاپریو» یکى از سرشــناس ترین چهره هاى 
هالیوودى است که در اسکار امسال نیز با فیلم «روزى روزگارى 
در هالیوود» خوش درخشــید. اما این بازیگر مشــهور فارغ از 
بازیگرى عالقه دیوانه وارى به خرید امالك و مســتغالت در 
گوشــه و کنار جهان دارد. با گذشت ســال ها، او مجموعه اى 
از خانه هاى اشــرافى دارد که توجه بســیارى را به خود جلب 

کرده است.
اخیراً دى کاپریو یک خانه جدید در کالیفرنیا خریده اســت که 
داراى پنج اتاق خواب، هفت حمام، 644 متر مربع مســاحت و 
جزئیاتى پرشکوه از دوره 1920 از جمله شومینه در اتاق خواب 

مهمان، یک شومینه در اتاق خواب اصلى، یک شومینه اصلى 
در نشیمن و سقف و در هاى شیشه اى است.

دى کاپریــو در یکــى دیگــر از خانــه هایش یــک زمین 
بســکتبال قرار داده اســت و جالب اســت که از زمان خرید 
این خانه تــا کنون، خانــه را به افــراد مختلفى اجــاره داده

 است. 
دى کاپریو صاحب یک جزیره کامل هم اســت! یک جزیره 
زیبا واقع در ســاحل بلیز در منطقه آمریــکاى مرکزى. وى 
این جزیره را در ســال 2018 خریدارى کرد. البته جالب است 
که دى کاپریو هدف خــود از خرید این جزیــره را کمک به 
اکوسیستم منطقه و کاهش فشار به وضعیت بومى عنوان کرده 

است.
یکى دیگر از خانــه ها دى کاپریو توســط معمار مشــهور، 
«دونالد» طراحى شــده و از جذابیت هــاى قدیمى هالیوود 

در طراحى اســتفاده شده اســت. این خانه در سال 1964 
طراحى شده است و شــش خوابه اســت و هفت حمام 
دارد. ایــن خانه تمــام چوب اســت و داراى اســتخر 
زیبا، ســالن بدنســازى، زمین تنیس و منظره کوه ها و 

کویر ها ست. جالب اســت که دى کاپریو این خانه را اجاره 
مى دهد، بنابراین اگــر مى خواهید یک شــب را در خانه دى 
کاپریو بگذرانید بایــد 3750 دالر آماده کــرده و آنجا را رزرو 

کنید./1906

محمدرضا گلزار به عنوان اولین بازیگر فصل دوم 
سریال «عاشقانه» با عنوان «گیسو» معرفى شد.

گلزار که سال گذشته جزو ســتاره هاى پولساز 
سینماى ایران بود با بازى در سریال «گیسو» به 

شبکه خانگى باز مى گردد.
پیش تولید فصل دوم سریال «عاشقانه» به تهیه 
کنندگى هومن کبیــرى و کارگردانى منوچهر 
هادى همزمان با نگارش و بازنویســى فیلمنامه 

ادامه دارد.
«گیســو» درامــى معمایــى بــا رویکرد هاى 
اجتماعى اســت و برخى بازیگران مطرح فصل 
اول «عاشــقانه» در کنار بازیگران جدید در این 
فصل حضور خواهند داشــت. این سریال پیش 
تولید مفصل تر و طوالنى ترى نســبت به فصل 
قبل داشــته و فیلمبردارى آن بــه  زودى آغاز

 مى شود./1907

رابعه اسکویى: دوست ندارم درباره رفتنم از ایران حرف بزنم

آقاى بازیگر کلکسیونى از خانه هاى اشرافى دارد!

محمدرضا گلزار به 
«گیسو» پیوست

«آگاتا کریستى» به کپى کارى متهم شد!

گر فصل دوم 
» معرفى شد.

هاى پولساز 
 «گیسو» به 

انه» به تهیه 
انى منوچهر 
ـى فیلمنامه 

ى  رویکرد هاى
صل  مطرح فص
در این جدید در
ل پیش  سریال
ت به فصل بتب

آغاز آغازه  زودى دى

ر به 
ست
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هوشنگ مقدس، سرپرســت ســابق تیم ملى ایران و 
همینطور سرپرست کاروان ایران در جام جهانى برزیل 
سال ها کنار دست کى روش بود و خاطرات زیادى از او به 
یاد دارد. مقدس در گفتگو با «خبرآنالین» بخشى از این 

خاطرات را بیان مى کند.

■کارلوس هیچگاه درخواســتى براى خود نداشت و با 
وجود اینکه قرارداد چهار ســال اولش ذکر شده بود هر 
سه ماه حقوقش پرداخت شــود یعنى معادل 375 هزار 
دالر، ولى همیشــه با تأخیر دســتمزدش پرداخت شد. 
گاهى اوقات 9 ماه طول مى کشید تا حقوقش به حسابش 
واریز مى شد. با این حال همیشه مى گفت پول تو جیبى 
و پاداش بازیکنان را باید ســر موقع پرداخت کنید تا آنها 
راضى باشــند چون بازیکنان باید بجنگند و از نام ایران 

دفاع کنند. 
■کارلوس یک مدیــر به تمام معنا بــود و با هیچکس 
شوخى نداشت. حتى با من. یادم مى آید اولین سفرى که 
با هم داشتیم براى اردوى خارج از کشور، به من گفت اگر 
مى خواهید با ما باشید و سر یک میز بنشینید باید 4 تا 5 
کیلو وزن کم کنید! اتفاقًا خیلى خوشحال شدم و تا سفر 
بعدى که یک ماه طول کشید، 5 کیلو وزن کم کردم و از 
شکم خبرى نبود. در اردو هم زیر نظر بدنساز تیم ملى کار 

مى کردم تا به فرم ایده آل کارلوس برسم.
■کى روش اصًال با کسى شوخى نداشت. در جام جهانى 
2014 و قبل از اولین بازى ما در شهر بلوهوریزینته با هم 
به ســالن غذاخورى تیم رفتیم و دیدیم دو نفر دارند غذا 
مى کشند. به من گفت اینها که هستند و از کجا آمده اند؟ 
گفتم دو نفر از مسئوالن رده باالى وزارت ورزش هستند. 
گفت هر چه من مى گویم برایشان ترجمه کن. گفت بگو 
اگر شما مى خواهید در ســالنى که فقط براى تیم ملى و 
همراهان است، غذا بخورید من و هوشنگ مقدس باید 
بیرون از هتل و سر چهارراه غذا بخوریم! آن دو نفر بعد از 
شنیدن صحبت کى روش از سالن رفتند. حتى کفاشیان 
گفت با کى روش حرف بزن قبــول کند آنها بیایند ولى 
گفتم قبول نمى کند. مى گوید بچه ها راحت نیستند کسى 
بیاید.  خالصه تیم ملى ایران تا به حال مربى دلســوزى 
مثل ایشان به خود ندیده و نخواهد دید. اگر از من بپرسند 
بهترین مربى که تا به حال در تیم ملى بوده و براى آینده 
خوب و کارساز خواهد بود، مى گویم کارلوس کى روش.

■با شــناختى که من از اخالق و رفتار کى روش دارم، 
او اهل شکایت نیســت. باید از مدیران سابق فدراسیون 
بپرسید چه برخورد بدى با کى روش داشتند که مجبور شد 
از ایران به فیفا شکایت کند. تا  آنجایى که من اطالع دارم، 
زمانى که کارلوس براى احقاق حقوق خود به فدراسیون 

ایمیل مى فرستد، یکى از مدیران سابق فدراسیون طى 
دو یا ســه ایمیل به ایشان جواب درســتى نمى دهد و با 
جمالتش به کارلوس توهیــن مى کند. این موضوع هم 

براى کارلوس قابل قبول نبود و به فیفا پناه برد. 
■میزبان یکى از بازى هاى مقدماتى جام جهانى 2014 
برزیل بودیم، در تهران بودیم. ساعت بازى 6 بعد از ظهر 
بود. محل اســکان تیم ملى هتل آزادى بــود و کارلوس 
تصمیم گرفت اتوبوس حامل تیم ساعت 4 از هتل حرکت 
کند.(طبق قانون بازى هاى رســمى باید 90 دقیقه قبل 
از شــروع بازى تیم در رختکن حضور داشته باشد در غیر 
اینصورت بابت هر یک دقیقه دالرى جریمه مى شود) سر 
ساعت 4 کارلوس از تدارك تیم پرسید همه آمدند گفت 
بله. اتوبوس که حرکت کرد یکى از بازیکنان تو گوشــم 
گفت هم اتاقى من نیامده. گفتم صدایش را در نیار. بهش 
زنگ بزن بگو با آژانس هر چه ســریع تر بیاید آزادى و در 
رختکن منتظر تیم باشــد. زمانى که تیم وارد رختکن شد 
بیاید و قاطى بازیکنان شود. اتفاقاً ما که رسیدیم آزادى آن 
بازیکن قبل از ما رسیده بود و در رختکن حضور داشت و 
90 دقیقه براى تیم ملى بازى کرد. ما آن 3 امتیاز حساس 
و حیاتى را گرفتیــم. اگر کارلوس متوجه شــده بود خدا 
مى داند چه اتفاقى مــى افتاد ولى چنانچــه بعد از بازى 
مى فهمید دیگر ناراحت نمى شد و اتفاقاً  خوشحال مى شد.

از ماجراى توهین به کى روش تا جا ماندن بازیکن

افشاگرى جعبه سیاه تیم ملى 

این بازى سپاهان و پرسپولیس هم ناتمام ماند!
مدیرعامل تراکتور چندى پیش با اشاره به شرایط کنونى ویروس کرونا و مشکالتى که براى برگزارى ادامه مسابقات وجود دارد، ادعاى عجیبى مطرح کرد و گفت که بهتر است در شرایط کنونى لیگ رایانه اى با حضور نماینده اى 

از هر باشگاه براى بازگرداندن نشاط اجتماعى به جامعه فوتبال برگزار شود. سیامک نعمتى، هافبک پرسپولیس که این روزها در قرنطینه خانگى به سر مى برد، یکى از کسانى است که از پیشنهاد زنوزى استقبال کرده است!
بخش عمده زندگى قرنطینه اى این بازیکن در دوران کرونا به بازى با کنسول هاى رایانه اى و گیم هاى موبایلى مى گذرد که در زیر، چند سکانس از کرى خوانى هاى او با پیام نیازمند، دروازه بان سپاهان را مى بینید.

براى بازى پلى استیشن، سیامک نعمتى به سراغ هم تیمى سابقش در پیکان و 
ستاره این روزهاى سپاهان رفت. پیام نیازمند! گلرى که مدعى بود در لیگ ایران 
حریف روى دستش نیامده است. ســیامک خیلى زود گوشى را دست پیام داد و 
در میان کرى هاى او گفت: ببین من در رختکن گرم نکرده ام و خیلى زود داخل 

زمینم! پس بیا زمین و فقط کرى نخوان.

هافبک پرسپولیسى ها با اشاره به اینکه خیلى وقت است بازى نکرده و آخرین 
باخت او منتهى به شکستن دسته بازى شد، از تنفرش از شکست گفت و اینکه 

حداقل در این بازى چند دسته بیشتر از پیام نیازمند شکسته است.

نگاه نکنید سیامک اینجا مظلوم نشسته و بازى را دنبال مى کند... همسرش به او 
تذکر داده تا در صورت تکرار هیجانى شدن و سر و صداى زیاد، قطعاً شخصاً  بازى 

را نیمه کاره خواهد گذاشت.

خب باالخره سر و صداى سیامک کار دستش داد تا در شرایطى که با نتیجه 1-2 
از پیام جلو افتاده بود با توجه به عدم رعایت پروتکل رعایت نظم خانه! از سوى 

همسرش توبیخ شود و بازى نیمه کاره باقى بماند.
به نظر مى رسد این تقابل سپاهان و پرســپولیس در فضاى بازى رایانه اى هم 
نمى خواهد سرانجام خوبى داشته باشد و باید با جنجال همراه باشد تا در شرایطى 

که اینبار نعمتى از پیام جلو افتاده بود، دستور قطع بازى صادر شود!

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان معتقد 
است اول ســالمت جامعه، دوم مشکالت 
اقتصادى و بعد از آن هم مســائل پســا 
کروناســت که دولتمردان باید فکرى به 

حال آن کنند.
امیر قلعه نویى در گفتگــو با برنامه «گل 
طالیــى» رادیــو جــوان در خصوص 
شــروع مجدد رقابت هاى لیگ اظهار کرد: 
«اینکــه ما مخالف یــا موافق شــروع دوباره 
لیگ باشیم یک بحث اســت، بحث دیگر این 
است که وقتى مســئوالن تصمیم مى گیرند 

همه ما باید تمکیــن کنیم. مدیران باشــگاه هایى 
که بیانیــه دادند و خواســتار تعطیلى لیگ شــدند 
درباره قهرمان شدن یا نشــدن تیمى حرفى نزدند 
اما بعضــى از دوســتان حرکاتى مى کننــد و وارد 
مسائل حاشیه اى مى شــوند تا خودشان را محبوب 

کنند.»
او ادامه داد: «بحث من این است که آن عزیزانى که 
بیانیه دادند، گفتند بخاطر سالمت جامعه و دغدغه و 
مشکالت پســاکرونا لیگ را تعطیل کنید. حاال اگر 
فردا بگویند فالن تیم قهرمان اســت، خب قهرمان 
شده است مگر کسى حرفى مى زند؟ بعضى از افراد 

که نمى دانیم به آنها آدم بگوییم یا نه، دنبال مسائل 
دیگرى هستند! ما مى گوییم اول سالمت جامعه، دوم 
مشکالت اقتصادى که در این چند ماهه گریبانگیر 
مردم و قشر آسیب پذیر شده اســت و بعد از آن هم 
مسائل پسا کروناست که دولتمردان باید فکرى به 

حال آن کنند.»
قلعه نویى در پاسخ به این پرســش که اگر سازمان 
لیگ مسابقات را تعطیل و پرســپولیس را قهرمان 
اعالم کند آیا او تمکین مى کند یا خیر هم توضیح داد: 
«بحث ما نیست. من یک مثال مى زنم. یک الیحه 
به مجلس مى رود و موافقان و مخالفانى دارد. وقتى 

الیحه تبدیل به قانون شد همه تمکین مى کنند. آن 
نماینده اى هم که مخالــف بوده تمکین مى کند. در 
این یکسال و نیم چقدر در حق سپاهان ظلم و اجحاف 
شد؟ هر کسى هم که قهرمان شد مبارکش باشد اما 
من یک حرف دارم. در این مواقع که دیگر کشورها 
هم تجربه آن را نداشتند چه برسد به ایران و من امیر 
قلعه نویى، هر اتفاقى مى افتد باید عدالت اجرا شود. 
باالخره یکسرى تیم ها پایین و باالى جدول حضور 
دارند که شانس سهمیه دارند. یکسرى تیم هاى لیگ 
یکى هم مثل مس رفسنجان هستند. اگر به لیگ برتر 

نیایند در حق شان اجحاف شده است.»

ســرمربى تیم
استاولســالمت
اقتصادى و بعد ا
کروناســت که

حال آن کنند.
امیر قلعه نویى در
طالیــى» رادیـ
شــروع مجدد رقاب
«اینکــه ما مخالف یـ
لیگ باشیم یک بحث
است که وقتى مســئ

قلعه نویى: به بعضى ها نمى شود گفت آدم!

هافبک ایرانــى اوپن بلژیک با 
توجه به لغو لیگ این کشور 
در آســتانه  بازگشــت به 

االهلى قطر است.
امید ابراهیمى در فصل 
نخســت حضورش در 
االهلــى قطر عملکرد 
خوبى از خود نشــان 
از  یکــى  و  داد 
بازیکنان کلیدى 
بود.  تیمش 
وجــود  با
ینکــه  ا
ابراهیمى 
در االهلــى 
خوب ظاهر شــد اما ســرمربى تیم 
تصمیم گرفــت که او را از فهرســت 
تیمش خارج کند تا او به صورت قرضى 

راهى تیم اوپن بلژیک شود.
حاال باشگاه االهلى قطر قصد دارد با  توجه 
به عملکرد خوبى کــه ابراهیمى در فصل 
نخست حضورش در این تیم داشت بار دیگر 
از او در ترکیب خود بهره بگیرد. تعطیلى لیگ 
بلژیک باعث مى شود تا بازگشت ابراهیمى 

به االهلى سریع تر اتفاق افتد.
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هافبک ایرانــى اوپن بلژی
ک توجه به لغو لیگ این
در آســتانه  بازگشــ
است االهلىقطر
امید ابراهیمى در

نخســت حضورش
االهلــى قطر عم
خوبى از خود نش
یکــى و  داد 
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تیمش
وج با
ین ا
ابراه
االه در
خوب ظاهر شــد اما ســرمربى
تصمیم گرفــت که او را از فهرس
تیمش خارج کند تا او به صورت قر

راهى تیم اوپن بلژیک شود.
حاال باشگاه االهلى قطر قصد دارد با
به عملکرد خوبى کــه ابراهیمى در
نخست حضورش در این تیم داشت بار
از او در ترکیب خود بهره بگیرد. تعطیلى
بلژیک باعث مى شود تا بازگشت ابراه

به االهلى سریع تر اتفاق افتد.

امید ابراهیمى در 
آستانه  بازگشت به 
االهلى قطر

سعیدآذرى، مدیرعامل فوالد خوزســتان در روزى که سازمان لیگ رسمًا 
تاریخ شروع تمرینات و آغاز ادامه رقابت ها را اعالم کرد در گفتگویى که با 
رادیو تهران داشت در ارتباط با شرایط تیم فوالد براى آغاز مسابقات افزود: 
هواى خوزستان 43 درجه است نمى توانیم در خوزستان تمرین کنیم، قصد 
داریم یک اردوى ده دوازده روزه بیرون از خوزســتان برگزار  کنیم و این 
اردو به احتمال زیاد در تهران است. سه هفته براى آماده سازى یک زمان 

استاندارد است و اکنون زمان کمى براى آماده سازى داریم. 
او اما در بخش دیگــرى از صحبت هایش به مســئله میزبانى پرداخته و 
گفت: در حال حاضر خوزستان در شــرایط قرمز قرار دارد، اگر قرار است 
در خوزستان بازى نشــود، در تهران هم که شرایط قرمز است نباید بازى 
برگزار شود. در خوزستان سه تیم داریم، در تهران شش تیم حضور دارند. 
نباید درحق تیم هاى خوزستانى اجحاف شود. ما در استادیوم خودمان بازى 
مى کنیم و در آنجا یک حس مالکیت در آن داریم و بازیکنان تصویر سازى 
مى کنند. حق ماست که در این اســتادیوم بازى کنیم، ولى به شرط آنکه 

شرایط مهیا شود. 

پس از اینکه باشگاه پرسپولیس موفق نشد مطالبات کریستین اوساگوآنا، 
مهاجم نیجریه اى خود را  به موقع بپردازد، شــایعه اى مطرح شــد مبنى 
بر اینکه این بازیکن قراردادش را با پرسپولیســى ها فســخ کرده و قصد 
بازگشت به ایران را ندارد. کریستین اوساگوآنا در خصوص شرایط خودش 

صحبت هایى انجام داده است.
شــایعه شــده بود تو قرار اســت قراردادت را با 
پرسپولیس به دلیل همین بدقولى ها فسخ کنى. این 

موضوع صحت دارد؟
اعتقاد من بر این است که همیشه اصول حرفه اى را رعایت کنم. یعنى اگر 
باشگاه به تعهداتش در قبال من عمل نکرد، در تمرینات و بازى ها حاضر 
شوم و پیگیرى این ماجرا را به مدیربرنامه هایم بسپارم. با این شرایط، طبعًا 
اگر قرار باشد فســخ قرارداد صورت بگیرد این اتفاق از سوى مدیربرنامه 

من رقم مى خورد.
آیا از حضور در ایران راضى هستى؟

من ســال قبل هم در تیم ذوب آهن اصفهان حضور داشتم و چون حضور 
در ایران مرا راضى مى کرد، این کشور را به سایر پیشنهاداتم ترجیح دادم. 
طبیعتًا از حضور در ایران راضى هســتم. من ابتداى فصل از سپاهان هم 
پیشنهاد داشتم و حتى تا امضاى قرارداد هم پیش رفتیم، اما چون کى روش 
استنلى قراردادش را با این باشگاه به صورت الکترونیکى تمدید کرد، انتقال 
من به سپاهان منتفى شد. من از فوالد خوزستان، تراکتور، شهرخودرو و 
پرسپولیس هم پیشنهاد داشتم، اما در نهایت از بین همه آنها پرسپولیس را 
ترجیح دادم. پرسپولیس تیم اول ایران است و بخاطر هواداران، قهرمانى ها، 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا و اینکه پرسپولیس تیم شناخته تر شده اى 
اســت، پیشــنهاد این تیم را قبول کردم. از اینکه به پرسپولیس پیوستم 
رضایت دارم اما تنها ناراحتى من این است که چرا باشگاه به تعهدات مالى 

خود عمل نکرده است. 

اوساگوآنا: تا پاى امضاى قرارداد 
با سپاهان رفتم

آذرى: 
حق ماست 

در فوالد آره نا 
بازى کنیم



0606 3762 نماگر کرونانماگر کروناسال هفدهمچهارشنبه  31 اردیبهشت  ماه   1399

مزایده 
شماره آگهى: 139903902003000012 تاریخ آگهى: 1399/02/21 شماره پرونده: 
139604002003000841 آگهى مزایده پرونده به شماره بایگانى 9601804- به 
موجب پرونده اجرائى کالســه 9601804 مقدار ششصد و شانزده هزارم یک حبه از 
هفتاد دو حبه پالك شــماره 15206 فرعى از 15190 اصلــى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که شــماال بطول (10/00) ده متر به پى حفر شده است به کوچه احداثى به 
عرض ده متر شرقا: به طول (22/50) بیست و دو متر و پنجاه سانتیمتر به پى حفر شده 
است به پى شماره پانزده هزار و دویست و هفت فرعى جنوبا: به طول (10/00) ده متر 
به پى حفر شده است به پى به شماره پانزده هزار و دویست و سیزده فرعى غربا: بطول 
(22/50) بیست و دو متر و پنجاه سانتیمتر به پى حفر شده است به پى شماره پانزده 
هزار و دویست و پنج فرعى به نشــانى اصفهان خیابان پروین خیابان حکیم شفایى 
دوم، مقابل مدرسه صارمیه، کوچه مجتمع سجاد، بن بست دانش 2 پالك 38 کدپستى 
8199896593 ملکى امیر حسین مظاهرى که در مقابل طلب بانک کارآفرین شعبه 
نظر غربى اصفهان بازداشت شده است و طبق نظر کارشناس رسمى مقدار 72 حبه 
به مبلغ 7000000000 ریال و مقدار ششصد و شانزده هزارم یک حبه از هفتادو حبه 
پالك شماره 15206 فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مبلغ 
59888889 ریال ارزیابى شــده و پالك فوق یک منزل مسکونى دو طبقه و داراى 
215 متر مربع عرصه و 270 مترمربــع اعیانى در دو طبقه با زیرزمین و بنا شــده با 
دیوارهاى آجرى باربر و سقف تیرچه بلوك، نماى خارجى آجر و سنگ با پنجره هاى 
فلزى و نماى داخل گچ و رنگ با درب هاى چوبى و کف طبقه اول سرامیک و طبقه 
همکف موزاییک. سرویس هاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى تا سقف با کف سرامیک 
و کابینت آشپزخانه ها فلزى، سیســتم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى. 
داراى انشعابات آب و برق و گاز. مقدار ششصد و شانزده هزارم یک حبه از هفتادو حبه 
پالك شماره 15206 فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از ساعت 9 
الى 12 روز سه شنبه مورخ 1399/3/20 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى ابتداى خیابان الهور اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 59888889 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. این آگهى یک مرتبه 
در روزنامه نصف جهان در تاریخ 1399/2/31 چاپ و منتشــر میگردد که خریداران 
جهت شرکت در مزایده با ارایه 10 درصد مبلغ پایه مزایده به حساب ساتنا به شماره 
IR 090100004061013207670192 بنام وجوه ســپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اصفهان با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 امکان 
حضور در جلســه مزایده را دارند. ضمنا طبق ماده 136 آئین نامه اصالحى (شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســى به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است 

مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید میگردد) الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایده 
روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. تاریخ 
چاپ: 1399/2/31 تاریخ مزایده: 3/20/ 1399 م الف:840303 اداره اجراى اســناد

 رسمى اصفهان/2/333
فقدان سند مالکیت

شماره نامه:  139985602015000648 تاریخ ارســال نامه: 1399/02/28 نظر به 
اینکه آقاى یونس چابک فرزند خسرو به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهى شــده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 
پالك 730 فرعى از 741- اصلى واقع در فوالدشــهر بخــش 9 ثبت اصفهان که در 
صفحه 146 دفتر 274- امالك این اداره ذیل شماره 33777 به نام وى، ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپى 909388 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى انجام نشده 
و به علت جابجایى مفقود شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شــود 
که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً  با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. ضمنا پالك فوق به 
موجب سند رهنى شــماره 9253 مورخ 1393/09/27 دفترخانه 306 فوالدشهر در 
قبال مبلغ 1570000000 ریال به مدت 48 ماه نزد بانــک ملت در رهن قرار گرفته 
است. م الف:  849610 مصطفى شمسى- کفیل واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر 

(لنجان)/2/406
ابالغ رأى

شماره پرونده: 561/97 شــماره دادنامه: 208- 98/5/1 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: شهریار محمدى فرزند پیرعلى- نشانى: 
فوالدشهر سایت صنعتى کاوه خ اول مجتمع کورش نبش پمپ بنزین محمدى واحد 

5 خواندگان: 1- علیرضا رســتمى فرزند مهرداد 2- مهرداد رستمى- نشانى: هر دو 
مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شــورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
بصدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى شهریار محمدى فرزند 
پیرعلى بطرفیت آقایان 1- علیرضا رستمى فرزند مهرداد 2- مهرداد رستمى بخواسته 
محکومیت خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ 20/000/000 ریال به 
شــماره 073194 مورخ 94/7/20 عهده بانک از حساب جارى 010927699000 و 
مطالبه وجه یک فقره فاکتور خرید به مبلغ 27/777/000 ریال به انضمام هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تأخیر و تأدیه به این شرح که خواهان بیان داشته که خوانده ردیف 
اول مبادرت به صدور یک فقره چک نموده است که با مراجعه به بانک منتهى به صدور 
گواهى عدم پرداخت گردیده اســت و همچنین طى فاکتور پیوســت دادخواست نیز 
مبادرت به خرید اقالم مندرج در فاکتور را نموده است و از پرداخت وجه آن خوددارى 
که درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. شــورا با توجه به اوراق و محتوى 
پرونده از جمله تصویر چک و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و فاکتور 
ارائه شده توسط خواهان و وجود اصل چک در ید خواهان که مصون از هرگونه ایرادى 
از سوى خوانده قرار گرفته است و اینکه خواندگان دفاعى در برابر دعوى خواهان به 
عمل نیاورده اند دعوى خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 
522 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 
313 قانون تجارت و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانــده ردیف اول به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت وجه چک و خسارت تأخیر و تأدیه آن از تاریخ سررسید چک 
94/7/20 لغایت اجراى حکم و خواندگان را بالسویه به پرداخت مبلغ 27/777/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست 
1397/12/12 لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ 722/212 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و پس از انقضاء مهلت واخواهى ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى حوزه قضایى لنجان مى باشد. د/4/25 
م الف: 847968 بهمن شــریفى- قاضى شعبه هفتم حقوقى شــوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان/2/407 
فقدان سند مالکیت

شماره:  23001958- 99/2/22 سند مالکیت ششدانگ اعیان پالك ثبتى 3912/33 
واقع در بخش چهار ثبت بنام حسین میرزائى در دفتر 226 صفحه 197 ذیل شماره ثبت 
47044 ثبت و سند بشماره 277700 صادر و تسلیم گردیده اکنون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى 

انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 849398 ریحانى- کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه مرکزى اصفهان/2/408
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139904002003000059/1 شماره بایگانى پرونده: 9900115/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802003000057 تاریخ صدور: 1399/02/20 
آگهى ابالغیه اجرائیه چک- بدین وســیله به: - ســعید مرادیان گل سفید نام 
پدر: حبیب اله تاریخ تولد: 1360/05/14 شــماره ملى: 1289106223 شــماره 
شناسنامه: 1228 به نشــانى: اتوبان ذوب آهن خیابان باغ فردوس کوچه شهید 
ترکى کدپستى 8169113798 ابالغ مى شود که شرکت سهامى خاص پخش 
سایه سمن شناسه ملى: 4113334574، جهت وصول مبلغ 52/780/000 ریال 
به استناد شماره چک: 317129، تاریخ چک: 1398/06/13 به عهده بانک ملت 
شعبه اشکاوند اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره 
پرونده 139904002003000059/1 به شماره بایگانى 9900115 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته 
نشده،  لذا بنا بر تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
اســت و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى 
گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى جمهورى اسالمى  ایران، ظرف مدت بیســت روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهى دیگرى عملیات اجرائى 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 851579 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/2/409
ابالغ

آگهى الزام به سند -تاریخ : 99/02/27 – شماره 3223/98 -بدین وسیله به اطالع مى 
رساند که خانم فاطمه ابوطالبى کوشانکو فرزند محمد در تاریخ 99/01/16 دار فانى 
را وداع و ورثه حین الفوت او خانم بتول کمالى اردکانى به شماره ملى 4449535057 
مى باشد و وراث دیگرى ندارد لذا با توجه به اینکه انتقال سند خودروى سمند به شماره 
انتظامى 13-653 ب 67 به نام آقاى محسن ریاحى فالورجانى در حال اقدام مى باشد 
از طرفین نشر این آگهى به اطالع ورثه محترم میرسد. م الف: 847396 مدیر اجراى 

احکام شوراى حل اختالف شماره یک فالورجان/2/403

شــهر شــوالن با جمعیتى حدود 700 هــزار نفر در 
منطقه اى واقع در شــمال شــرق چین و هم مرز این 
کشور با روسیه در پى شیوع ویروس کرونا به طور کامل 

قرنطینه شد.
رسانه هاى چین از چند روز قبل گزارش هایى درباره 
شــیوع بیمارى در این منطقه منتشــر کرده بودند اما 
کمیسیون بهداشت ملى چین دیروز اعالم کرد که 700 
هزار نفر از روز دوشنبه در قرنطینه کامل قرار گرفته اند.

بر اســاس گــزارش این کمیســیون، هیچکســى 
تا اطــالع ثانــوى حــق ورود و خروج به این شــهر 
را ندارد و از هر خانــواده فقط یک نفر مــى تواند دو 

روز یک بار به مدت دو ســاعت براى خریــد از خانه
 خارج شود.

در شهر جى لین واقع در استان جى لین در شمال شرق 
چین هم تاکنون 34 مورد جدیــد ابتال به کرونا اعالم 
شده است که ظاهراً همه این موارد از این شهر مرزى 

سرایت کرده است.
شهر جى لین در شمال شــرق چین هم از یک هفته 
قبل محدودیت هاى گســترده اى را براى ســاکنان 
شهر در نظر گرفته است تا از ابتالى خوشه اى کرونا و 
سرایت آن به دیگر مناطق چین که حاال عارى از کرونا 

مى باشند، جلوگیرى کند.

طبق مطالعه جدید، پاندمى کروناویروس مى تواند موجب به 
تأخیر افتادن بیش از 28 میلیون جراحى انتخابى در سراسر 

جهان در سال جارى شود.
محققان بریتانیایــى اطالعات مربوط بــه جراحان 359 
بیمارســتان از 71 کشــور را در مورد برنامه هاى جراحى 
انتخابیشــان جمع آورى کرده و از آن داده ها براى برآورد 
تعداد جراحى ها در 190 کشــور در قالب یک مدل آمارى 

استفاده کردند.
مطالعه نشــان داد بر اســاس یک دوره 12 هفته اى از اوج 
اختالل در خدمات بیمارستان ناشى از پاندمى کروناویروس، 
28/4 میلیون جراحى انتخابى در جهان در سال 2020 کنسل 

شده یا به تعویق مى افتد.
محققان دریافتند به ازاى هر یک هفته اختالل در خدمات 
بیمارستانى، 2/4 میلیون کنسلى در جراحى ها روى مى دهند.
دکتر «آنیل بانگو»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه 
بیرمینگام انگلســتان، در این باره مى گویــد: «اگرچه این 
اقدامات ضرورى است، اما کنسل شدن ها بار سنگینى را بر 

بیماران و جامعه تحمیل مى کند.»
وى در ادامه مى افزاید: «انتظــار بیماران براى برنامه ریزى 
مجدد براى جراحى موجب بدتر شــدن کیفیت زندگیشان 
مى شود. حتى در برخى موارد مانند سرطان، تأخیر در جراحى، 

منجر به برخى مرگ ها مى شود.»

قرنطینه 700 هزار نفر
 در مرز چین

کرونا 28 میلیون جراحى را به 
تأخیر انداخت

ادعاى جالب
   میزان | سخنگوى ستاد مدیریت و مقابله با کرونا، 
در پیامى در فضـاى مجازى از غیرفعال شـدن ویروس 
کرونا در بدن فردى که سـارس را شکسـت داده اسـت 
خبـر داد. کیانوش جهانپور، با انتشـار پیامـى در صفحه 
توییترى اش، نوشـت: «محققان در مجله "نیچر" ادعا 
کرده اند پادتن هاى به دسـت آمده از فردى که در سـال 
2003 به سارس مبتال شده و بهبود یافته است، توانسته 

کروناویروس جدید را غیرفعال نماید.»

عدو شود سبب خیر
   بهـار | یکـى از نتایج قرنطینـه در جهـان افزایش 
گسترده دورکارى در فعالیت هاى مختلف شغلى همگام با 
شیوع ویروس کروناست که گفته مى شود احتماًال در دوره 
پسـاکرونا نیز همچنان ادامه پیدا خواهد کـرد. به اعتقاد 
کارشناسان، در این دوران مشخص شد دورکارى که بعد 
از شیوع کرونا به اجبار در دستور کار قرار گرفت مى تواند 
راندمان و فواید زیادى براى کارمندان و کارفرمایان داشته 

باشد و هزینه ها را براى هر دو طرف کمتر کند. /1919

بازگشایى دندانپزشکى ها
   بهــار | بهزاد هوشــمند، دبیر کمیته دندانپزشکى 
ســتاد مقابله بــا کرونــا، از بازگشــایى مطــب ها و 
کلینیــک هــاى دندانپزشــکى در سراســر کشــور 

خبر داد. /1920

آگهی نوبتی ســه ماهه چهارم ســال 1398 مربوط به قســمتی از امالك 
مهردشــت بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلی ، هسنیجه 2 اصلى ، 
دهق 4 اصلى که به موجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوط به امالکی است که در سه ماهه سوم ســال 1398 تقاضاي ثبت آن 
پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان 
باید آگهی آن تجدید شــود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت 

اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :

بخش 15 ثبت اصفهان
علویجه یک اصلى

پالك 5183 فرعى - آقاى صادق زمانى علویجه فرزند حسن  و خانم پروانه شفیعى 
علویجه فرزند خسرو بالسویه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 390/30 متر مربع.
پالك 5189 فرعى- آقاى ستار زمانى علویجه فرزند حسن ششدانگ قسمتى 
از یک باب خانه به مساحت 29/58 متر مربع که با ششدانگ پالك 807 فرعى 

توامًا تشکیل یکباب خانه را مى دهد .
هسنیجه دو اصلى 

پالك 1106 فرعى -  على صادقى فرزند محمد على ششدانگ یک درب باغ 
به مساحت 1468/85 متر مربع .

بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات 
و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 
17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت 

به فاصله ســی روز و نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 
خواهد شد.

نشانى :سایت ادارى مهردشت - اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
تلفن:42319010 

تاریخ انتشار نوبت اول:     دو شنبه       1399/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم:     پنجشنبه      1399/02/31

م الف:814963
کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/1/135

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 

روى موج کووید-19

انتشار اخبار مثبت از پیشرفت هاى دارویى در مقابله با کرونا 
باعث صعود شــدید شاخص هاى بورســى در جهان شد. 
در انگلیس واحد تحقیقات پزشــکى دانشگاه آکسفورد از 
رضایت بخش بودن نتایج اولیه آزمایش واکسن خود بر روى 
میمون ها خبر داده و در آمریکا نیز یک شرکت دارویى به 
نام «مدرنا» از موفقیت واکسن تولیدى این شرکت در بلوکه 
کردن روند تکثیر ویروس کرونــا در بدن میزبان خبر داده 
است. به دنبال اعالم این موفقیت، ارزش سهام این شرکت 

در بورس آمریکا با صعود 20 درصدى همراه شده است.
«جینگ یى پن»، استراتژیســت بازار در بانک «آى جى» 
گفت: بازارها نسبت به یافتن واکسن بسیار امیدوار شده اند و 
همین عامل آنها را به جهش وا داشته است. بسیارى به این 
نتیجه رسیده اند که تنها با یافتن واکسن مناسب مى توان 

کرونا را شکست داد.
از سوى دیگر با وجود کاهش سرعت شیوع کرونا در جهان، 
این بیمارى کماکان در حال گرفتن جان انسان ها در نقاط 
مختلف است و ضرورت رعایت نکات بهداشتى باعث شده 
است تا بسیارى از واحدهاى اقتصادى در سراسر جهان با 

حداکثر ظرفیت خود مشغول به فعالیت نباشند.
دیگر عامل امیدبخش براى بازارها، تداوم روند بازگشایى 
کسب و کارها و رفع تدریجى ممنوعیت هاى رفت و آمدى 
در نقاط مختلف بود. «جروم پاول»، رئیس بانک مرکزى 
آمریکا در سخنانى گفته است که احتماًال از سه ماهه سوم 
سال رشد اقتصادى این کشور به محدوده مثبت بازخواهد 

گشت.
«ریکى اوگاوا»، کارشــناس ســرمایه گــذارى در بانک 
«میزوهو» گفت: کورســوى امیدى از بازگشت اقتصاد به 
ســطوح قبل از بحران در حال نمایان شدن است اما نباید 

فراموش کنیم که با یک مســیر طوالنى مواجهیم و قرار 
نیست همه چیز یک شبه تمام شود. وى همچنین با هشدار 
نسبت به ریســک تنش هاى بین آمریکا و چین گفت این 
مسئله باعث مى شود تا روند بازگشت اطمینان به بازارها 

بیشتر طول بکشد.
با این حال در تازه ترین دور از تنش ها بین آمریکا و چین، 
گزارشــاتى از تالش آمریکا براى اخراج شرکت هوآوى از 
بازارهاى جهانى با تهدید چین به اقدام متقابل همراه شده 
اســت. «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا نیز با انتقاد 
مجدد از رویکرد چین در مهار شــیوع ویروس کرونا، این 
کشــور را متهم به همکارى نکردن با آمریکا در خصوص 

تحقیقات کانون اولیه بیمارى کرده است.
چین و آمریکا بیشترین روابط تجارى جهان را با یکدیگر 

دارند و سال گذشته پس از یک جنگ تجارى و تعرفه اى 
طوالنى بر ســر مقدمات توافق بزرگ تر که به فاز نخست 
مشهور است به توافق رسیدند. جنگ تجارى این کشور یکى 
از دالیل اصلى ریزش بازارها و کاهش رشد اقتصادى جهان 
در سال گذشته بود و فعاالن بازار نگران اند تشدید اختالفات 
بین دو اقتصاد نخست جهان به ویژه در عصر پساکرونا فشار 

بر روى تجارت جهانى و احیاى اقتصادى را تشدید کند.
«مگان هرنمن»، مدیر ســبد دارایى در مؤسسه «وردنس 
کپیتال ادوایزرز» گفت: سئوال مهم در حال حاضر این است 
که بازگشت مردم به ســر کار خود چقدر سریع خواهد بود. 
سرانجام اختالفات آمریکا و چین نیز بر سر قدرت اقتصاد 
جهانى در بازگشت زودهنگام به سطح پیش از کرونا مهم 

خواهد بود.

بورس هاى جهانى به پرواز درآمدند!
جنازه مرد فوتى کرونایى بیش از یک روز در خیابانى در 
شهر «ریو» مانده در حالى که در کنار جنازه گروهى از 

جوانان در حال فوتبال بازى هستند.
انتشــار تصاویرى از مرگ بیمار مبتال به 
کرونا در شهر «ریودوژانیرو» برزیل بازتاب 
زیادى در رسانه هاى جهان داشته است. در 
این عکس ها که خبرگزارى «رویترز» آنها 
را انتشار داده، جنازه مرد 62 ساله در حالى که 
پارچه اى سفید روى آن کشیده شده روى 
سنگفرش خیابان دیده مى شود در حالى که 
چند قدم آن طرف تر در زمین فوتبال، جوانان 

و نوجوانان مشغول بازى خود هستند.
به گفته شــاهدان عینى و محلى ها، جنازه 

متعلق به مردى 62 ساله به نام «والنیر مندس داسیلوا» 
بوده است. او که مبتال به کرونا بوده از تنگى نفس شدید 
رنج مى بُرد، به یکباره در خیابان مى میرد. جســد او با 
وجود تماس همســایگان به بخش اورژانس بیش از 

یک روز در خیابان مى ماند و نزدیک به 30 ساعت بعد 
از تماس، سرویس اورژانس با تابوت براى انتقال جسد 

این فوتى کرونایى به محل مى آیند.

برزیل با آغاز فصل سرما و فصل پاییز در نیمکره جنوبى، 
تبدیل به کانون جدید شیوع ویروس کرونا شده و آمار 
قربانیان روزانه کرونا در این کشور به بیش از 800 مورد 

روزانه رسیده است.

بازى فوتبال کنار جسد کرونایى در خیابان

مخترعــان بــه تازگى یک ماســک 
صورت مخصــوص رســتوران  رفتن 
براى محافظــت در برابر کروناویروس 
ساخته اند. این ماســک یک کنترل از 
راه دور دارد که به افــراد اجازه مى دهد 
بدون آنکه ماســک را از روى صورت 
خود بردارند غــذا بخورند. به گفته آنها 
این ماسک مى تواند رفتن به رستوران را 

کم خطرتر کند.

ماسک مخصوص رستوران  رفتن ساخته شد!
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سیب حاوى فیبر فراوان و انواع ویتامین هاســت و اگر ناشتا میل شود، 
بسیار مفید خواهد بود. خوردن سیب ناشتا قند خون بدن را طى روز تنظیم 
مى کند و فواید بسیارى نیز دارد. انواع مختلف سیب مزایاى زیادى براى 
تندرستى دارند؛ اما سیب سبز، پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر 
بیشترى دارد. در مجموع سیب ناشتا، به ویژه سیب سبز از خواص فوق 

العاده اى بهره مند است.
C وجود آنتى اکسیدان ها و ویتامین

سیب سبز یکى از منابع اصلى فالونوئیدهاست و ویتامین C زیادى دارد. 
هر دوى این مواد، مثل آنتى اکسیدان عمل مى کنند و رادیکال هاى آزاد 
را که سبب آسیب رساندن به سلول ها مى شوند، از بین مى برند. یکى 
از فواید خوردن سیب ناشتا این است که بدن شما توانایى مبارزه با این 
رادیکال ها را به دست مى آورد؛ این کار به تولید سلول هاى سالم کمک 
مى کند و احتمال بیمارى هاى مزمن را کاهش مى دهد. بنابراین سیب 

یکى از بهترین میوه ها براى بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت است.
کاهش وزن

خوردن سیب با شــکم خالى به کاهش وزن کمک مى کند. از آنجا که 
سیب کالرى کم و از طرفى فیبر باالیى دارد، از افزایش وزن و گرسنگى 
صبحگاهى جلوگیــرى مى کند. اما ســیب به تنهایى غــذاى کاملى 
نیست. بهتر است آن را درســت زمانى که بیدار مى شوید میل کنید تا 

سازوکار متابولیسم شما شروع به کار کند و 
بعد صبحانه بخورید. با این روش فیبر محلول 

در ســیب فعالیت روده ها را تقویت مى کند و 
باعث مى شــود با غذاى کمتر، احساس سیرى 

داشته باشید. همچنین براى آب کردن چربى شکم 
بسیار مؤثر است.

تنظیم قند خون
خوردن سیب سبز ناشتا کمک مى کند تا قند خون خود را ثابت نگه 

دارید؛ این ویژگى براى بیماران دیابتى یا کسانى که در معرض خطر ابتال 
به دیابت قرار دارند، بسیار مهم است. باید به خاطر داشته باشید که هنگام 
خواب متابولیسم بدن به کار خود ادامه مى دهد و پانکراس ممکن است 
در تنظیم گلوکز دچار مشکل شود. از آنجا که سیب حاوى فیبر محلول 
است، خوردن آن با شکم خالى، جذب در روده را به تأخیر مى اندازد و این 
اثر در طول روز ادامه مى یابد. مطالعاتى انجام شــده که نشان مى دهد 
کسانى که سیب ناشــتا مى خورند، کمتر در معرض ابتال به دیابت نوع 
2 قرار مى گیرند. طبق گفته پزشکان هر فرد در روز به 28 گرم فیبر نیاز 
دارد. یک عدد ســیب 5 گرم فیبر دارد و خوردن ناشتاى آن، براى بدن 

بسیار مفید است.
خوردن سیب و سالمت دندان

پوست ســیب فیبر باالیى دارد که بزاق دهان را تحریک 
مى کند. این عمل باکترى هاى موجود در دهان را که ممکن است باعث 
پوسیدگى دندان شوند، از بین مى برد. خوردن سیب حتى پس از مسواك 
صبح هم بســیار عالى اســت؛ چون باکترى هایى را که با خوردن مواد 

غذایى شیرین وارد دهان مى شوند، کاهش مى دهد.
ریتم منظم قلب

از فواید دیگر خوردن سیب سبز هنگامى که ناشــتا هستید، این است 

که به سبب داشتن پتاسیم بیشتر نسبت به سایر انواع سیب، مانند یک 
الکترولیت رطوبت سلول ها را متعادل مى کند. این کار براى ضربان قلب 
منظم بسیار حیاتى است. اگر در طول روز به اندازه کافى پتاسیم نخورید، 
قلب خود را در معرض خطر ضربان نامنظم قرار داده اید. دانشــمندان 
معتقدند هر فرد به 4700 میلى گرم پتاســیم در روز نیاز دارد. هر سیب 
حاوى 115 میلى گرم پتاسیم اســت و این براى حفظ ریتم قلب شما از 

ابتداى روز تا پایان آن کافى است.

ناشتا  سیب بخورید 
و کمتر دکتر بروید 

آگهى تغییرات
شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 29129 و شناسه ملى 
10260498004 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلى شرکت ازواحد ثبتى اصفهان به واحد 
ثبتى تهران به آدرس اســتان تهــران - منطقه 14 ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزى ، شهر تهران، محله 
المهدى ، کوچه شکوفه ، بزرگراه شهید آیت اله اشرفى 
اصفهانى ، پالك 302 ، ساختمان شایان ، طبقه دوم ، 
واحد جنوبى کدپستى 1477686615 انتقال یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (851241)      

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى ســتاره زیباى اسپادانا 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
35087 و شناســه ملى 14004280650 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
نجمه ذوفنون به شماره ملى 3510080076 
و کدپســتى 7514683947 بسمت رئیس 
هیأت مدیره و مجید نظرى به شــماره ملى 
3521170322 و کدپستى 7514683947 
بســمت نایب رئیس هیأت مدیــره و على 
شجاعى به شــماره ملى 3501058195 و 
کدپستى 7514683947 بسمت مدیرعامل 
و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
(منفرداً) با مهر شــرکت معتبر است . و سایر 
اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل 
(منفرداً) و با مهر شرکت معتبر مى باشد.(مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (851184)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى ستاره زیباى اسپادانا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 35087 و 
شناســه ملى 14004280650 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/12/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : نجمه ذوفنون به شــماره ملى 
3510080076 و کدپستى 7514683947 
ومجید نظرى به شماره ملى 3521170322 
و کدپستى 7514683947 و على شجاعى 
به شــماره ملى 3501058195 و کدپستى 
7514683947 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
صادق کاوه فر به شماره ملى 1288375476 
و کد پستى 7514683947 و محمد رضائى 
به شــماره ملى 1292850744 و کد پستى 
7514683947 به ترتیب به سمت بازرس 
اصلى و بــازرس على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (851188)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى بازرگانى سبزینه صنعت سر 
آمد سهامى خاص به شماره ثبت 35127 و 
شناســه ملى 14000247930 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1399/02/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آقاى هادى یارمند کدملى 
3701341346 ، خانــم شــمیال رضوى 
کدملى 1287832652 و آقاى امین یارمند 
کدملــى 1271898012 بعنوان اعضاى 
اصلى هیــات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - آقاى حســین قامت 
کدملى 1284648044 و خانم ســمانه 
مظفرپور کدملى 1288316593 بترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج اگهى 
هاى شرکت انتخاب شد. - تراز و صورت 
هاى مالى شرکت منتهى به سال 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (851219)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى بازرگانى ســبزینه 
صنعت ســر آمد ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 35127 و شناســه 
ملــى 14000247930 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/02/18 آقــاى هــادى یارمند 
شــماره ملى 3701341346 بسمت 
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامل 
، خانم شــمیال رضوى شــماره ملى 
1287832652 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره ، آقاى امین یارمند شماره 
ملى 1271898012 بســمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدات آور شرکت با امضاى مدیرعامل 
یا نایب رئیس هیات مدیــره و همراه 
با مهر شــرکت داراى اعتبار مى باشد. 
ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(851222)

آگهى تغییرات
شــرکت دیده رایان صنعتــى اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1821 و 
شناسه ملى 14007641203 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/02/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : زهرا امیرفتاحى ورنوســفادرانى 
کدملى 1130435891 و مهدى حیدرى 
کدملى 1293307424 و پویان صاحبى 
قزوینى کدملى 4324370060 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. محمدحنیف معلم 
کدملى1292367334 و نیلوفر منشگر 
کدملى 1271530279 ترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(851234)

آگهى تغییرات
شــرکت دیده رایــان صنعتــى اصفهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1821 و 
شناســه ملى 14007641203 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/02/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ماده 34 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید 
ماده 34 اصالحى: هر یک از مدیران در دوران 
مدیریت خود مالک حداقل1 سهم از سهام 
شرکت بوده و ورقه ســهم مزبور را به عنوان 
وثیقه و تضمین خســاراتى که ممکن است 
از تقصیرات مدیران منفردا یا مشــترکا وارد 
شود،به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن 
ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه 
از آن از قبیل حق راى و دریافت سود نمیباشد 
ولى مادامــى که مدیر مفاصاحســاب دوره 
تصدى خود را از شرکت دریافت نکرده سهم 
مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقى 
خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (851236)     

آگهى تغییرات
شــرکت دیده رایان صنعتــى اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1821 و 
شناســه ملــى 14007641203 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : زهرا امیرفتاحى ورنوســفادرانى 
کدملى 1130435891 بسمت رئیس 
هیــات مدیره و مهدى حیــدرى کدملى 
1293307424 بســمت نائب رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل و پویان صاحبى 
قزوینى کدملى 4324370060 بسمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(851237)

روع به کار کند و 
 روش فیبر محلول 

 را تقویت مى کند و 
کمتر، احساس سیرى 

ى آب کردن چربى شکم 

ک مى کند تا قند خون خود را ثابت نگه 
ران دیابتى یا کسانى که در معرض خطر ابتال 
هم است. باید به خاطر داشته باشید که هنگام 
ادامه مى دهد و پانکراس ممکن است  ر خود
ل ل ف ا که ا آن از د لش

در کنار عاداتى مانند پرهیز از ســیگار، ورزش کردن و به 
حداقل رســاندن مواجهه با آلودگى هــوا که براى حفظ 
سالمت ریه ها ضرورى هســتند، رژیم غذایى شما نیز 
مى تواند در این زمینه نقش مهمى داشــته باشــد. در 
شرایطى که برخى مواد غذایى به افزایش توانایى و قدرت 
ریه ها کمک مى کنند، برخى مــوارد دیگر مى توانند به 
سالمت این اندام هاى کلیدى آسیب برسانند. در ادامه با 

برخى از این موارد مضر بیشتر آشنا مى شویم.
نان سفید

کربوهیدرات هاى ســاده مانند آردها و قندهاى پاالیش 
شده مى توانند به افت ســالمت ریه ها منجر شوند. این 
مواد غذایى نه تنها التهاب زا هســتند، بلکه متابولیسم 
آنها مى تواند ریه ها را به سخت تر کار کردن وادار کند. 
در شــرایطى که کربوهیدرات ها براى عملکرد درست 
و عادى بدن و تولیــد انرژى اهمیت دارنــد اما انتخاب 
کربوهیدرات هاى پیچیده مانند غالت کامل، میوه ها و 
سبزیجات آن چیزى است که باید مد نظر قرار بگیرد. این 
در شرایطى است که نان ها، پاستاها و شیرینى هاى تهیه 
شده از آرد سفید و پاالیش شــده و همچنین برنج سفید 

فواید تغذیه اى چندانى نداشته و ارزش هزینه براى سخت 
تر کار کردن ریه ها و تنفس دشــوارتر را ندارند. التهاب 
ناشى از مصرف این قبیل مواد غذایى نیز مى تواند موجب 

تنگ شدن مسیرهاى هوایى و تولید خلط بیشتر شود.
بروکلى

ممکن است حضور بروکلى که به عنوان یک ماده غذایى 
سالم شناخته مى شود در این فهرست موجب شگفتى شما 
شود اما اگرچه بروکلى در برخى موارد مى تواند به لطف 
خواص آنتى اکسیدانى و ضد سرطانى خود براى ریه ها 
مفید باشد، به واسطه ایجاد نفخ مى تواند در افت سالمت 

ریه ها نیز نقش داشته باشد.
بستنى

بســتنى یکى از خوراکى ها محبوب در جهان اســت 
و پرهیز از آن براى افراد بســیارى غیر ممکن به نظر 

مى رســد. اما لبنیات مى توانند موجب افزایش تولید 
مخاط، به ویژه در دســتگاه تنفسى انسان شوند، از این 
رو، طى فصل سرماخوردگى و آنفلوآنزا یا در حال حاضر 
که با بیمارى کووید-19 مواجه هستیم باید مصرف آن 
محدود شود. شــیر و محصوالت لبنى مى توانند مخاط 
زیادى تولید کنند و موجب التهاب بافت هاى دســتگاه 
تنفسى شوند. اگر پس از مصرف لبنیات با سرفه مداوم، 
خلط بیش از حد، تحریک سینوس یا گرفتگى بینى مواجه 
مى شوید، مصرف این محصوالت را متوقف کنید و ببینید 

آیا تغییرى در عالئم حاصل مى شود یا خیر.
چیپس

جاى شگفتى نیست که غذاهاى فرآورى شده گزینه هاى 
خوبى براى سالمت ریه هاى ما نیستند. غذاهاى فرآورى 
شده مانند چیپس ســیب زمینى سرشار از چربى اشباع و 
نمک هســتند که هیچ کدام از آنها براى سالمت کلى 
بدن انسان و به طور خاص سالمت ریه ها خوب نیستند. 
چربى هاى ترانس و اشــباع مى تواننــد تأثیر منفى بر 
سالمت قلبى عروقى انسان داشته باشند که بالفاصله با 

سالمت ریه ها ارتباط پیدا مى کند.

4 خوراکى که ریه هایتان را از نفس مى اندازد
هوا در حال گرم شدن است و بیشترین سئوالى که در این 
روز هاى گرم و دوران اپیدمى کرونا ذهن افراد را درگیر 
خود کرده مربوط به استفاده از کولر است، آیا همزمان 
با گرم شدن هوا روشــن کردن کولر مشکل ایجاد 
مى کند؟ آیا استفاده از دستگاه هاى تهویه مرکزى 
ادارات و فروشــگاه ها خطر سرایت و شیوع بیمارى 

را افزایش مى دهد؟
با گرم شــدن هوا در طى ماه هاى آینده، استفاده افراد از 
کولر ها و سیســتم هاى تهویه هوا بیشتر خواهد شد، اما 
گردش هوا مى تواند راهى بــراى زندگى میکروب ها و 

باکترى ها در خانه باشد.
تحقیقات دانشــگاه جان هاپکینز نشان داده که پس از 
فاصله گذارى اجتماعى مهمترین گام براى پیشگیرى 
از انتقال کرونا ویروس تهویه مناســب هواســت؛ زیرا 
تهویه هوا، هواى آلوده اتاق را خــارج کرده و در عوض 
هواى پاك را به داخل اتاق مى آورد. این موضوع توسط 
انجمن گرمایشى، سرمایشى و تهویه مطبوع آمریکا تأیید 
شده است، بر اســاس یافته این انجمن تهویه مناسب 
سیستم هاى گرمایشى مى تواند غلظت ویروس کرونا 

در هوا را کاهش دهد.
همچنین پروفسور «جان شــى» از دانشگاه تونگجى 
چین، گفت: کولرهایى که در خانه استفاده مى شود یک 
دستگاه خانگى است و درصورتى که در خانه ویروسى 
نباشد و هوا به گردش بیاید، مشکلى ایجاد نمى کند. در 
زمان استفاده از کولر به این دلیل که فشار هواى بیرون 

با داخل منزل یکسان نیســت و هواى بیرون وارد خانه 
مى شود (در صورتى که نزدیک بیمارستان نباشیم) هواى 

بیرون پاك تر است.
بسیارى از کارشناســان بر این باورند که امکان انتقال 
ویروس از طریق تهویه مرکزى بســیار کم اســت. 
پروفســور جان شــى گفت: تا کنون موردى از انتقال 
ویروس از طریق سامانه تهویه هوا گزارش نشده است، 
اما پیشنهاد مى شود هنگام استفاده از تهویه مرکزى تا 
حد امکان پنجره اى باز گذاشــته شود تا هوا در فضاى 

داخل جریان پیدا کند.
یکى از پزشکان بیمارستان هوشان شانگ هاى پیشنهاد 
مى کند با آنکه ابتال به ویروس کرونا بر اثر اســتفاده از 
سامانه تهویه هوا پایین است نباید ویژگى تهویه مرکزى 
یعنى فضاى محدود را فراموش کنیم. او افزود: اگر افرادى 
در این فضاى محدود به بیمارى مبتال باشند خطر ابتالى 
دیگران بیشتر مى شــود، بنابراین پیشنهاد مى  شود در 

مدارس از تهویه مرکزى استفاده نشود.

کولر روشن کنیم یا نه؟

نخوردن غذا با هدف الغرى اشــتباه اســت و 
متخصصان گفته اند افرادى که قصد الغر شدن 
دارند، باید راه هاى باال رفتن سوخت و ساز بدن 
را بدانند تا آســیبى در درازمدت به آنها نرســد. 
متخصصــان همچنین تأکید داشــته اند که به 
خوردن صبحانه اهمیت بدهید و براى باال رفتن 
متابولیسم بدن، باید همیشه اول صبح، صبحانه 
صرف کنیــد. خوردن صبحانه براى ســوخت و 
ساز بدن مثل بیشتر کردن هیزم به اجاق است و 

سرعت سوخت و ساز بدن را باال مى برد.
افراد رژیم الغــرى باید به جاى ســه وعده 
غذایى، چهار تا شش وعده غذایى را با فاصله دو 
تا سه ساعت از یکدیگر بخورند. براى اثربخشى 
بیشــتر باید حجم هر وعده غذایــى کمتر از 
وعده هاى قبلى باشــد، زیرا خوردن مقدار کم 
غذا در وعده هاى مختلف، متابولیســم بدن را 

باال مى برد.
متخصصان، استفاده از داروهاى افزایش دهنده 
متابولیسم بدن را مضر دانستند و معتقدند استفاده 
از مواد غذایى کــم کالرى یا چربى ســوز مانند 
سبزى ها، میوه ها و غالت سبوس دار اثرگذارى 
بیشترى دارد. آنها همچنین پیاده روى در محل 
کار، استفاده از پله به جاى آسانسور و پیاده روى 
به جاى سوار شدن به ماشین را براى افراد شاغل 

بسیار مفید دانستند.

با غذا نخوردن
 مى توان الغر شد؟
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برخى از این موارد مضر بیشتر آشنا مى شویم.
نانسفید

قندهاىپاالیش دها آ انند اده اتهاىس د ه ب ک

خواص گوجه ســبز این میوه ســبز رنگ و خوشمزه بى 
شمار است. از جمله، تعادل سطح چربى خون، اسید معده، 
تنظیم دســتگاه گوارش، داراى آنتى اکسیدان، اثردهى 
بر کم خونى، بهبود بیمارى روماتیســم، بهبود عملکرد 

کلیه، کاهش افســردگى، جلوگیرى از چربى خون باال و 
تنظیم گردش خون. خواص ضد میکروبى گوجه سبز بر 

ارزش هاى غذایى این میوه افزوده است.
گوجه سبز حاوى مقدار زیادى پروتئین، چربى (روغن)، 
انواع کربوهیدرات ها و نمک هاى معدنى، اســید هاى 
ارگانیک سبز شامل اسید سیتریک، اسید مالیک، تانیک 
اسید، اسید بنزوئیک، اسید تارتاریک و... است و این مواد 
خواص گوجه سبز را براى رفع تشنگى، تحریک اشتها و از 

بین بردن خستگى دو چندان مى کند.
میزان مصرف گوجه ســبز بستگى به شــرایط سیستم 
گوارشى افراد دارد و در هر حال مصرف باالى آن مى تواند 
سبب دل درد و یا نفخ شدید شود. به همین دلیل توصیه 

مى شود گوجه سبز را همراه با آب مصرف کنید.
گوجه سبز داراى خواص و فواید درمانى بى شمارى است 
که براى سالمتى افراد در هر گونه اختالل و بیمارى مفید 
است. مصرف گوجه سبز سبب تنظیم اسید معده مى شود 

و براى پیشگیرى از بیمارى هاى خطرناکى مانند سرطان، 
اثرات پیشگیرى کننده اى دارد و باعث کاهش و تنظیم 

چربى خون و مبارزه با انواع عفونت ها مى شود.
همچنین یکى از خواص گوجه ســبز بازسازى سلولى و 
تأخیر در روند پیرى است. گوجه سبز حاوى فیبر مناسبى 
است که سبب تنظیم و بهبود عملکرد دستگاه گوارش و 
حرکت روده مى شــود. ویتامین C موجود در گوجه سبز 

همان آنتى اکسیدان مؤثر در برابر بیمارى هاست.

این میوه ترش پر طرفدار!

  گالره یوسف پور/ برترین ها |



پیشــینیان  روز،  آن  در  خداونــد  کــه  اســت  روزى  رســتاخیز،  روز 
را و آنــان را، کــه پــس از آنهــا آمــده انــد، گــرد مــى آورد  تــا به حسابشــان 
خاضعانــه  روز  آن  در  مــردم  بدهــد.  را  اعمالشــان  پــاداش  و  برســد 
بــر پــاى ایســتاده انــد و عــرق از چهــره هایشــان بــه دهــان هایشــان 
روان است. لرزش زمین مى لرزاندشان . نیکوحال ترین آنها، کسى است که براى 

موال على (ع)خود جاى پایى بیابد و براى آسایش خود مکانى فراخ .

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و ششم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْجَعْل َســْعیى فیِه َمْشــُکوراً، َوَذْنبى فیِه َمْغُفوراً، َوَعَملى فیِه 

َمْقُبوًال، َوَعْیبى فیِه َمْسُتوراً، یا اَْسَمَع الّساِمعیَن.
خدایا قــرار ده کوششــم را در ایــن روز مورد ســپاس و تقدیر و 
گناهم را در آن آمرزیده و عملــم را در آن پذیرفته و عیبم را در 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىآن پوشیده اى شنواترین شنوایان.
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