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قرار دادن ماسک زیر چانه، ممنوع!ادامه محدودیت هاى کرونایى در 11 شهرستان تا چهارشنبهبازیگر ترکیه اى در کنار پوریا پورسرخ کنسرت بهنام بانى در مشهد؟! سهمیه، کلید واژه دشمنان؟! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با عوارض 
بلندمدت بعد از 

درمان کرونا 
چه کنیم؟

کالهبردارى با شگرد جشنواره تابستانه 
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قیمت یخچال خارجى 
معادل پراید90 میلیونى!

سه شنبه حساس در انتظار 
مدعیان قهرمانى حذفى

سرنوشت صدور 
کارت هاى سوخت

 به کجا رسید؟ 

5
تأثیر کرونا 

بر اهداى عضو 
در اصفهان

پس از بهبود بیمارى کووید- 19، بیماران بسیار 
زیادى هستند که وارد مرحله بلندمدت ریکاورى 

شده اند و تجربه مى کنند که این ویروس تأثیراتى 
بیشتر و فراتر از سیستم تنفسى بر بدن گذاشته است. 

این افراد دچار نقص هاى عملکردى، مثال...

شیوع بیمارى کرونا از اســفند سال گذشته، آمار 
اهداى عضو از بیماران مرگ مغزى در اســتان 
اصفهان را کاهش داد؛ تعداد بیماران مرگ مغزى 
که سال گذشته از آنها اهداى عضو صورت گرفت 
42 نفر بــود درحالى که این تعداد در ســال 97 

معادل 49 مورد گزارش شد.
در همین رابطه، مســئول واحــد فراهم آورى 
اعضــاى پیونــدى مرکــز آموزشــى درمانى 

الزهرا(س) اصفهان...

4

میدان نقش جهان از فهرست یونسکو خارج مى شود؟میدان نقش جهان از فهرست یونسکو خارج مى شود؟
نقض حریم اثر ثبت جهانى شده با احداث یک مجتمع تجارىنقض حریم اثر ثبت جهانى شده با احداث یک مجتمع تجارى

3

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان هشدار داد

شیمبا روى ابرا
مهاجم کهنه کار تیم فوالد خوزســتان توانســت با رویارویى مقابل گل گهر 
سیرجان، رکورددار بیشــترین بازى در میان بازیکنان خارجى ادوار لیگ 
برتر شود.  هر چند مشکالت رشد سرسام آور نرخ ارز و از سوى دیگر 
مشکل مبادله پول براى بازیکنان و مربیان خارجى باعث 
شده تا جدایى آنها از فوتبال ایران در سال هاى اخیر 

اوج گیرد و...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

احیاى 95 
واحد صنعتى تعطیل 

و نیمه تعطیل
 اصفهان

فالوور جمع کردن به وسیله شکم گردى!
با 5 تستر معروف ایران آشنا شویم

2

مهاجم کهنه کار تیم فو
سیرجان، رکورددار
برتر شود.  هر
مش

طیل 

مربیان جوان در راهندمربیان جوان در راهند
منتظر باشیدمنتظر باشید

4

چرا سام درخشانى چرا سام درخشانى 
از بازى در سریال از بازى در سریال 

«ملکه گدایان» «ملکه گدایان» 
انصراف داد؟انصراف داد؟

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

وقتى شیوه نامه ها آمار پیوند عضو را 
تغییر مى دهد 
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براساس قانونى که در مجلس تصویب شده است، مالک 
یک واحد مســکونى 100 مترى خالى در یک منطقه 
معمولى پایتخت باید در ســال اول حدود 650 میلیون 

تومان مالیات بپردازد.
بر اساس این طرح اگر خانه اى در شهرهاى باالى صد 
هزار نفر خالى بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، 
سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر مبلغ اجاره سالیانه 

مشمول مالیات مى شود.
با وجود آنکه هنــوز جزئیات و نحوه محاســبه مالیات 
خانه هاى خالى از سوى سازمان امور مالیاتى ارائه نشده، 
محاسبات سرانگشــتى از جریمه هاى ســنگین براى 

خانه هاى خالى از سکنه حکایت دارد.
به طور مثال نرخ رهن کامل یک واحد مســکونى 100 
مترى نوساز در منطقه معمولى از شهر تهران حدود سه  
میلیون تومان در هر متر مربع اســت. اگر این عدد را به 
اجاره ماهیانه تبدیل کنیم اجاره بهاى هر ماه 9 میلیون 
تومان و اجاره هر ســال 108 میلیون تومان مى شود و 
مالک واحد مسکونى مذکور به شــرط خالى بودن باید 
در ســال اول شــش برابر این مبلغ یعنى 648 میلیون 
تومان، ســال دوم یک میلیارد و 296 میلیون تومان و 
ســال ســوم یک میلیارد و 944 میلیون تومان مالیات

 بپردازد./2430

سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: در 
حال حاضر صدور کارت هاى سوخت متقاضیان در دست 
اقدام بوده و تالش ما این اســت که در سریع ترین زمان 

ممکن به این نیاز پاسخ دهیم.
فاطمه کاهــى در خصــوص آخرین وضعیــت صدور 
کارت هاى ســوخت، اظهار کرد: کارت هــا به ترتیب 
درخواست ها درحال صدور و توزیع است و از حدود 700 
هزار درخواســت کارت ســوخت خودروهاى شخصى 
تاکنون حدود 200 هزار کارت براى صدور و پاکت گذارى 
ارسال شده اســت و به زودى به دست هموطنان خواهد 
رســید. وى با بیان اینکه افراد مى توانند براى پیگیرى 

بیشتر به سایت epolice.ir مراجعه کنند، شیوع ویروس 
کرونا را عامل ایجاد این تأخیر دانست و گفت: به زودى 

کارت هاى سوخت به دست متقاضیان مى رسد.
کاهى با بیان اینکه آمار دقیقى از خودروهایى که تاکنون 
اقدام به دریافت کارت سوخت نکرده اند نیست، گفت: به 
نظر مى رســد که تعداد این خودروها کمتر از 10 درصد 
باشد اما هر چه تقاضا وجود داشته باشد پاسخ خواهیم داد و 

مشکلى براى صدور کارت سوخت وجود ندارد.
کاهى تصریح کرد: اگر به هر دلیلى مالک خودرو تقاضاى 
کارت سوخت المثنى داشته باشد، کارت براى آن فرد صادر 

مى شود./2429

جریمه 650 میلیون تومانى 
یک خانه خالى!

سرنوشت صدور کارت هاى 
سوخت به کجا رسید؟ 

پرداخت وام از همین ماه
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه    ایرنا |
 و شهرسازى گفت: وام اجاره تا قبل از پایان مرداد 
به بخشــى از گروه هاى واجد شرایط تعلق خواهد 
گرفت. محمود محمودزاده گفت: تالش وزارت راه 
بر این است تا قبل از 20 مرداد ماه اسامى متقاضیانى 
که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند 

را براى دریافت وام به بانک معرفى کند./2436

اسامى عجیب فیلم ها!
انتخاب اسامى غیر متعارف    مووى مگ|
براى فیلم ها، توسط برخى ســینماگران، برخورد 
قانونى و جدى شــوراهاى صدور پروانه و مجوز 
ساخت سازمان ســینمایى را در پى داشته است. 
فیلم هایى با نام هاى «خودفروش»، «عوضى»، 
«ریســت»، «ماساچوست»، «شــبى دو میلیون 
دالر»، «غریزه اصلى»، «مرده خــور»، «لقاح»، 
«پوکر 4»، «تکخال»، «کمپلکس» و «خاك بر 
سرى» در مقابل سد سازمان سینمایى قرار گرفته اند 
و به همه آنها اخطار قطعى داده شده است که بعد از 
تغییر نام، مجوز اکران و یا پروانه ساخت آنها تأیید 

خواهد شد. /2437

نتایج 
چه زمانى منتشر مى شود؟

  ایرنا | سخنگوى سازمان سنجش آموزش 
کشور از اعالم نتیجه اولیه کنکور کارشناسى ارشد 
در دهه دوم شهریور خبر داد. فاطمه زرین آمیزى 
ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسى ارشد را 157 
هزار نفر اعالم کرد که در مقایسه با سال گذشته 13 
هزار نفر کاهش داشت. روز گذشته آخرین روز از 

برگزارى این کنکور طى سه روز بود./2438

در 5 شهر خانه نخرید!
  رکنا | بر اساس آمارها تهران از نظر گرانى 
قیمت مســکن در رتبه پنجم قرار دارد. به ترتیب 
شهرهاى پکن، هنگ کنگ، شنژن، دمشق و تهران 
شهرهایى هستند که قیمت خانه در آنها بیشتر از 
سایر شهرهاى جهان است و به عنوان گران ترین 
شهرهاى جهان در حوزه مسکن شناسایى شدند. 
مالك این آمار نســبت قیمت مســکن به درآمد 

خانوار است.

پدر بزرگ نوه اش را کشت
در اثر برخورد یک دستگاه کامیون با    رکنا |
عابر پیاده در بلوار شهداى شهر توره شازند در استان 
اراك، عابر پیاده که کودکى شش ساله و نوه راننده 
کامیون بود، بر اثر شــدت جراحات وارده در محل 
تصادف در دم فوت شد. علت وقوع این حادثه عدم 

توجه به جلو از سوى راننده خودرو است.

افزایش 100 میلیونى 
قیمت خودرو! 

  آنا | محســن علیزاده، عضو کمیســیون 
اقتصادى مجلس با تأکید بر اینکه طبق گزارش هاى 
واصله برخى خودروها حتى بیــش از صد میلیون 
تومان در فاصله یک ماه افزایش قیمت داشته اند، 
افزود: اختالف قیمت فاحش و رشد آن در طى یک 
ماه عجیب است، از این رو مجلس به این نوع تخلفات 

خودروسازى ها ورود جدى داشته است./2439

جشن عروسى متفاوت 
  بهار | یک زوج ُکرد عراقى مراسم جشن 
ازدواج خود را در کوهستان هلگورد واقع در شمال 
شرقى شهر اربیل جشن گرفتند. «ساالر چومنى» 
34 ساله و «ســوما محمد»  28 ساله که کوهنورد 
هستند پس از برگزارى مراسم عروسى در باالى 
ابرها، شب عروسى خود را در چادر گذراندند و سپس 
براى ماه عســل به ارتفاعات کوه هلگورد صعود 
کردند. هلگورد بلندترین کوه عراق با ارتفاع 3607 

مترى است. 

فتنه غذایى 
على اکبر رائفى پور، تئوریســین     برترین ها |
اصولگــرا در توییتى از فتنه غذایى صهیونیســت ها 
خبر داد. او در توییتر خود دربــاره انفجارهاى اخیر در 
خاورمیانه نوشت: فتنه غذایى صهیونیست ها. اصرار 
لیبرال هاى داخلى بر واردات گندم به جاى کاشت در 
داخل و مزخرف خواندن خود کفایى. افشاى نقش این 
جماعت از جمله سعید حجاریان و پسرش در واردات 
گندم. انفجار ســیلوهاى اصلى گندم در بندر بیروت. 
آتش سوزى ده ها انبار مواد غذایى در عراق، افزایش 

قیمت مواد خوراکى در سوریه./2431

پیش بینى مورخ سرشناس 
«آلن لیچمــن»، تاریخدان و     خبر آنالین |
استاد دانشــگاه در یک اظهارنظر ویدیویى شکست 
«دونالد ترامــپ» در انتخابات را پیش بینى کرد. این 
تاریخدان کسى بود که در ســال 2016 برنده شدن 
ترامپ را پیش بینى کرده بود. از سال 1984 به بعد نیز 
تمام پیش بینى هاى او در خصوص انتخابات ریاست 

جمهورى آمریکا درست از آب در آمده است. /2432

«کیهان» معرفى مى کند 
  برترین ها | مدیر مسئول روزنامه «کیهان» 
در یادداشــتى، عامل انفجار بیروت را تلویحًا معرفى 
کرده و نوشته است: بسیارى از اسناد و شواهد موجود 
از دست هاى پشت پرده آمریکا و رژیم صهیونیستى 
در انفجار جنایتکارانه عصر سه شنبه بیروت حکایت 
مى کنند. مخصوصًا آنکه این دو رژیم صدها جنایت 
مشــابه دیگر را نیز در کارنامه سیاه خود دارند و بارها 
نشان داده اند که براى رســیدن به اهداف پلید خود از 

انجام هیچ جنایتى روى گردان نیستند./2433

قاضى منصورى دفن شد؟
حســین یزدانــى،    همشهرى آنالین|
خواهــرزاده غالمرضــا منصــورى در صفحــه 
اینستاگرامش از خاکسپارى دایى خود در مشهد خبر 
داده است.  جســد غالمرضا منصورى، قاضى تحت 
تعقیب که در هتلــى در رومانى پیدا شــده بود، چند 
روز پیش به ایران آورده شد. این خبر در حالى منتشر 
مى شود که برادر قاضى منصورى تردیدهایى در مورد 

صحت جسد مطرح کرده بود.

یک دهم قدرت بمب اتم
لرزه شناســان گفته اند شدت    آفتاب نیوز |
انفجار مهیــب در بیروت معادل یــک زمین لرزه به 
بزرگى 3/3 در مقیاس ریشتر بوده است. محققان در 
دانشگاه شفیلد بریتانیا نیز قدرت تخریب این انفجار 
را برابر با 1000 تا 1500 تــن تى ان تى، معادل یک 
دهم قدرت بمــب اتمى برآورد مى کننــد که آمریکا 
روى هیروشیما انداخت. قدرت انفجار روز سه شنبه 
چنان بود که شیشه هاى فرودگاه بین المللى بیروت 
در 9 کیلومترى محل حادثه خرد شــد و لرزه ناشى از 
آن در جزیره قبرس در 160 کیلومترى بیروت حس 
شد. خبرگزارى فرانسه گفته است میزان آسیب وارده 
از انفجار بندر بیروت با کل خسارات حاصل از جنگ 
داخلى حد فاصل ســال هاى 1975 تا 1990 در این 
کشــور برابرى مى کند. گفته شده خسارت مستقیم 
و غیرمستقیم حاصل از این انفجار ممکن است تا 15 

میلیارد دالر برسد./2434

خانه ها را کلوب کرده اند!
  عصر ایران| بســیارى از خانــه هــاى 
بزرگ محالت اعیانى شــهر لس آنجلــس، میزبان 
مهمانى هاى شبانه بزرگ و یکى از کانون هاى شیوع 
ویروس کرونا شده اند. شــهردار شهر لس آنجلس در 
ایاالت کالیفرنیا آمریکا تهدید کرد از این پس آب و برق 
این خانه ها، قطع خواهد شد. «اریک گارستى» گفت: 
ما براى جلوگیرى از شیوع ویروس کلوب  هاى شبانه و 
کافه ها را تعطیل کرده ایم اما بعضى خانه ها با برگزارى 
مهمانى ، تبدیل به کلوب هاى شبانه شده اند. لس آنجلس 

یکى از کانون هاى شیوع کروناست. /2435

خبرخوان

تسترها افرادى هستند که غذا و نوشــیدنى را در مراکز 
عرضه غذا و رستوران ها، نوش جان مى کنند و نظر خود 
را به عنوان یک کارشناس طعم و مزه به اطالع هواداران 

خود مى رسانند.
البته مزه سنج هاى عزیز ما، صرفًا به بررسى طعم و مزه 
غذا مشغول نیســتند و در مراجعه به رستوران ها و فست 
فودى هاى شــهرهاى مختلف ایران و جهان، عالوه بر 
بررسى طعم و مزه و کیفیت غذاها و نوشیدنى ها، نحوه 
برخورد پرسنل رســتوران و مدیریت رستوران و آنچه در 
سرو یک غذاى عالى مؤثر است را نیز گزارش مى کنند 

که گاهى جنجال آفرین هم شده است.
تســترها چه از نوع خانم یا آقا، مخاطبــان زیادى دارند 
چون درباره غذا، یکى از جذابیت هاى روزانه در زندگى، 
صحبت مى کنند. شــما را با ســالیق مختلف، رنگ و 
طعم هاى انواع نوشیدنى ها و غذاها و اسنک ها و ژله ها 
و میان وعده ها آشــنا مى کنند و خالصه، کلکسیونى از 
حرف هاى خوشــمزه و صحبت هاى جــذاب دارند که 

خیلى ها را شیفته کرده است.
براى تستر شــدن، صرفًا تخصص تغذیه یا کارشناسى 
آشپزى یا مهارت تست غذا نیاز نیســت. باید بازاریابى، 
فن بیان و چهره کاریزماتیک و جذابى هم داشــته باشید 
که بــه نوعى در بلندمــدت، فالوورهاى شــما با کمک 
هشــتگ هاى مطــرح و محبــوب غــذا و بالگرهاى 

اینستاگرام، افزایش یابد.
اما هر وقت صحبت از تســتر مى کنیم، اول یاد «مستر 
تیستر» مى افتیم. «حمید سپیدنام»، جوانى است عاشق 
غذا و طعم هاى رنگارنگ و مزه هاى ترش و شــیرین و 
ملس و ظرف چند سال اخیر، از تهران تا تایلند، از آلمان 
تا دوبى، مخاطبانش را با هزاران غذا و نوشیدنى وسوسه 

انگیز در صدها مقصد غذافروشى، آشنا کرده است.
صفحه «مستر تیستر»، بیش از یک میلیون دنبال کننده 

داشته و یکى از فعال ترین تسترهاى ایران در اینستاگرام 
بوده و بیش از 7500 پست به اشــتراك گذاشته است. 
او از یوتیــوب به عنوان ابزار بین المللــى و قوى معرفى 
فعالیت هاى خود نیز استفاده مى کند که به نظر مى رسد 
خیلى مورد توجه تسترها و فشن بالگرهاى ایرانى نیست. 
او سابقه نقش آفرینى در فیلم سینمایى «پاستاریونى» هم 

دارد و گویا برنامه نویس هم هست.
«امیر جابرى» هم مثل «مستر تی ســتر»، از تسترهاى 
معروف تهران است. او یک رســتورانگرد حرفه اى بوده 
و گویا دســتى هم در پخت و پز انواع غذاهاى ایرانى و 
فرنگى دارد. ظرف چند سال اخیر، بیش از 4000 پست از 
رستورانگردى هایش به اشتراك گذاشت و یک میلیون و 

200 هزار دنبال کننده دارد.
تابستانگردى هاى خوشمزه و وسوسه انگیز «امیر تستر»، 
یکى از جذاب ترین پست هاى او محسوب مى شود که 
شما را به دنبال فراموش نشــدنى خوشمزه جات ترش 
و ملس مى برد. «میالد کالنترى» از دیگر تســترهاى 
معروف ایران است. او بیش از یک میلیون دنبال کننده در 
اینستاگرام دارد و قریب به 1700 پست از رستورانگردى و 
شکم گردى هایش به اشتراك گذاشــته است و ما را به 
دنیاى رنگارنگ خوشمزه جات مى برد. او در پست هایش 
سعى کرده پیام هاى کرونایى و محیط زیستى را هم در 

نظر داشته باشد.
«على داورزنى» از دیگر تسترهاى معروف ایران است. 
کافه گرد و رستورانگرد و شکم گرد محبوب که بیش از 
20 هزار عکس و ویدیو در چند سال اخیر در اینستاگرامش 
گذاشته و یکى از فعال ترین تسترهاى ایران در اینستاگرام 
اســت. او بیش از نیم میلیون دنبال کننده دارد و دانش 
آموخته دانشگاه تهران است. ساکن تهران و کیش خود را 
معرفى مى کند. داورزنى، گاهى روش پخت و پز غذاهایى 
که تست مى کند را نیز در اینستاگرامش ارائه مى کند که 

نکته جالبى براى مشتاقان شکم گردى و آشپزى است.
«على تستى»، نام یکى دیگر از تسترهاى معروف ایران 
است در اینستاگرام. او در پیجش شما را با بیش از 1200 
غذا و نوشیدنى ایرانى و فرنگى آشنا مى کند. 578 هزار 

دنبال کننده دارد و در تلگرام هم فعال است.
پست اینســتاگرامى «على تســتى» از کله پاچى هاى 
تهرانپارس که کامنــت هاى زیادى گرفته اســت. او در 
صفحه اش در اینستا شما را با تجربه هاى آشپزى و نکاتى 
که براى تهیه و تولید غذاهاى خوشــمزه باید بدانید، آشنا 
مى کند. همچنین خواص گیاهان و میوه ها و ادویه ها را نیز 
البه الى مطالبش به اشتراك مى گذارد و استورى هاى 

جالبى دارد. از براونى شناسى تا سبزى شناسى!

با 5 تستر معروف ایران آشنا شویم

فالوور جمع کردن به وسیله شکم گردى!

قیمت هــاى عجیب و غریب لــوازم خانگــى در بازار، 
مصرف کنندگان و خریداران این روزهاى لوازم خانگى 
را با نگرانى هاى بسیارى مواجه کرده است. قیمت لوازم 
خانگى، به خصوص محصوالت خارجى در بازار به حدى 
شوکه کننده است که در حال حاضر قیمت یک یخچال 

خارجى با پراید صفر به یک مقدار است!
البته در کنار دغدغه قیمتــى، مصرف کنندگان نگران 
کیفیت محصوالت موجود در بازار هســتند. بســیارى 
مى گویند نگران این هستند با وجود آنکه قیمت گزافى 
را براى خرید کاالها صــرف مى کنند، در آینده با خرابى 
این محصول مواجه شوند؛ چراکه محصوالت اصل در 
بازار کمیاب شده و بسیارى از محصوالت موجود در بازار 

تقلبى هستند.
طى دو ســال اخیر با خــروج برندهاى خارجــى، بازار 
لوازم خانگى روى آرامش را به خود ندیده است و از نظر 
قیمت روزهاى آشفته اى را پشت سر گذاشته  و طى این 

مدت همواره شاهد افزایش قیمت بوده است.
اکبر پازوکــى، رئیس اتحادیــه لوازم خانگى مى گوید: 
با توجه به افزایش قیمت در بــازار لوازم خانگى، قدرت 
خرید کاهش یافته و تقاضا کم شده است. به اعتقاد او، در 
واحدهاى صنفى کاال موجود است اما به دلیل قیمت هاى 

باال خریدار کمتر مراجعه مى کند.
رئیــس اتحادیه لوازم خانگى متذکر شــد: بــا توجه به 
ممنوعیت واردات، باید با تولید داخل جایگزین شــود و 
اگر این کار صورت نگیرد، به ناچار واحدها از جاى دیگر 

کاالى خود را تأمین مى کنند.
پازوکى یادآور شد: دو ســال قبل با سرمایه 50 میلیون 
تومانى یک فروشــگاه 30 مترى لوازم خانگى پر از کاال 
مى شد، اما اکنون این مبلغ به یک میلیارد تومان افزایش 
یافته است. وى خاطرنشان کرد: قیمت ماشین لباسشویى 
داخلى به ده میلیون رســیده و هیچ فــردى درباره این 

افزایش از تولیدکنندگان سئوال نمى کند.

شاید باورش سخت باشــد ولى به زودى شاهد کنسرت 
بهنام بانى در مشهد خواهیم بود و بانى شکل گیرى این 
کنسرت، کارگردانى است که خودش اصالتى مشهدى 

دارد.
حتى اگر گرفت و گیرهاى ممیزى و صدور مجوز کنسرت 
در مشهد را کنار بگذاریم اینکه چطور مى شود در دوران 
شیوع کرونا بهنام بانى در مشهد کنسرت مى گذارد را باید 

از سعید سهیلى بپرسید.
سعید سهیلى در قسمت سوم «گشت ارشاد» نه تنها از 
بهنام بانى بازى  نمکین و مرتبط با شخصیت واقعى بانى 
گرفته بلکه آنطور کــه «هفت صبح» گزارش داده، یک 

کنسرت بزرگ براى بانى در مشهد تدارك دیده است.

بهنام بانى در نقش خودش در «گشــت3» ظاهر شده 
و در ســکانس هایى از این کمدى بناســت در مشهد 
کنســرت دهد؛ کنســرتى که پاى برادران و خواهران 
گشت ارشــادى نما را به ماجرا باز مى کند و مواجهه آنها 
با بهنام بانى در نشســت خبرى این کنسرت است که 

دردسرساز مى شود.
اینکه با توجه به رکود دامنگیر گیشه ها «گشت ارشاد  3» 
مســتقیم روانه اکران آنالین شود چندان بعید نیست به 
خصوص که عدم حمایت تبلیغى شهردارى و تلویزیون 
باعث شده علیرغم پاکیزگى سینماها حتى کمدى هایى 
که این روزها روى پرده اند هم چندان بازخوردى نداشته 

باشند!

قیمت یخچال خارجى معادل پراید90 میلیونى! کنسرت بهنام بانى در مشهد؟!

«میشل اوباما»، بانوى اول ســابق آمریکا اعالم کرد 
که در حال حاضر از افســردگى رنج مى برد. وى گفت: 
مى دانم که در حال حاضر دچار افســردگى شده ام، نه 
تنها به دلیل قرنطینه ناشــى از ویروس کرونا بلکه به 
علت تنش هاى نــژادى و دیدن دورویــى و ریاکارى 
دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهــور کنونى آمریکا 
مدتى اســت که روزها خســته کننده و افسرده کننده 

هستند.
میشل اوباماى 56 ساله افزود: من با فعالیت هاى روزانه و 

خواب مشکل دارم. به دلیل اضطراب و نگرانى نیمه هاى 
شب از خواب بیدار مى شوم و فشارى را تجربه مى کنم 

که هرگز در زندگى ام تجربه نکرده ام.
وى تأکید کرد: از خواب بیدار مى شوم و فکر مى کنم که 
این دولت چطور مى خواهد پاسخگو باشد، بیدار مى شوم 
و نگران شنیدن داستان دیگرى درباره یک مرد یا یک 
شخص سیاه پوست هستم که به نوعى تحقیر، زخمى 
یا کشته مى شود یا به غلط به جرمى متهم مى شود. همه 

اینها خسته کننده و طاقت فرسا هستند. 

ماجرا از آنجا شروع شد که یک دانشجوى رشته پاتولوژى 
در رشته توییتى مدعى شــد که در ایران برخى به منظور 
جراحى زیبایى حیوانــات خود به کلینیــک ها مراجعه  
مى کنند و با صرف هزینه آنچنانى خواهان جراحى زیبایى 

حیواناتشان هستند.

به نوشته روزنامه «شهروند»، انتقادها و واکنش ها به عمل 
جراحى زیبایى حیوانات زمانى اوج گرفت که رسانه اى با 
انتشار هزینه هاى میلیونى از جراحى هاى زیبایى حیوانات 
نظیر بوتاکس، افتادگى پلک، تتو، فرم دهى بینى و گوش و 
دم برى مدعى شد که این عمل ها در کشور انجام مى شود؛ 

از یک میلیون تا 15میلیون تومان.
اما رئیس سابق جامعه دامپزشکان ایران مى گوید: «این 
خبر فیک است. من کسى هستم که از نزدیک این حیوانات 
را مى بینم و تا به االن چنین چیزهایى را شــاهد نبوده ام. 
بیشــترین عملى که در ایران در سال هاى گذشته شایع 

بوده و اکنون بسیار کم شده، بریدن گوش حیوان به منظور 
زیباترشدن آن است. مثًال در برخى از نژادها مثل "دوبرمن" 
که داراى گوش هاى آویزانى هستند، این جراحى انجام 
مى شود تا گوش هاى سگ تیزتر شود. این جراحى در حال 

حاضر بسیار کم شده است و به ندرت انجام مى شود.»

خبر جراحى زیبایى حیوانات در ایران تکذیب شد

«ترامپ»، «میشل» را بى خواب کرد!
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تصادفات شهرى
 کاهش یافت

رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان اظهـار کرد: 
تصادفـات شـهرى اسـتان اصفهـان در چهـار ماهه 
نخسـت امسـال 9 درصد و شـمار جان باختـگان در 
تیرماه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
13 درصد کاهش داشته است. سـرهنگ محمدرضا 
محمدى همچنین درباره احتمال لغو طرح زوج و فرد 
ترافیک، گفت: این طرح در حال حاضر بعد از ظهرها 
از ساعت 17 تا 22  فعال است و لغو آن، تردد در هسته 
مرکزى شهر را مختل و متراکم مى کند. رئیس پلیس 
راهور اسـتان اصفهـان افـزود: درباره لغـو طرح زوج 
و فـرد تابع مصوبـات سـتاد مدیریت مبارزه بـا کرونا 

استان هستیم.

آغاز پیمایش انشعابات
 در منطقه 5

به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقـه 5، عملیات 
شناسـایى واگذارى انشـعاب فاضالب در این منطقه 
آغـاز شـد. الزم به ذکر اسـت انشـعاب فاضـالب در 
مکان هاى عملیاتى مى گردد کـه امکان فنى وجود 
داشـته باشـد. گفتنى اسـت از مجمـوع 1290 فقره 
انشعاب پیمایش شده، تعداد تعداد 717 فقره انشعاب 
بدون امـکان فنـى،400 فقره انشـعاب داراى امکان 
فنى و 173 فقره انشـعاب غیرمجاز شناسایى گردید.

 پیش بینى مى گردد این پیمایش تـا پایان مرداد ماه 
ادامـه یابد و بـا برنامه ریـزى به عمل آمـده طى بازه 
زمانى 2 الى 3 ماهه نسبت به تعیین تکلیف انشعابات 
غیر مجاز ،همچنین واگذارى انشـعاب به مشترکین 

داراى امکان فنى اقدام خواهد شد.

95 درصدسیلک کاوش نشده
سرپرست پایگاه پژوهشى تپه هاى سیلک کاشان گفت: 
محوطه باستانى سـیلک به عنوان سـى و هشتمین اثر 
تاریخى کشـور در سال 1310 با شـماره 38 در فهرست 
اثرهاى ملى ثبت شد، اما هنوز 95 درصد از این محوطه 
باسـتانى کاوش نشده اسـت. جواد حسـین زاده ساداتى 
تصریح کرد: سـند مالکیت حدود 40 هکتـار از محدوده 
عرصه سیلک در اختیار مردم است که مالکیت آن محرز 
و تقریبا نیمى از وسعت آن به اسم دولت ثبت و سند شده 

است، اما متصرف غیرقانونى دارد.

خسارت کرونا به شهردارى
شـهردار اصفهـان با بیـان اینکـه شـرایط کرونایى 
خسـارات زیادى را به شـهردارى وارد کـرد، گفت: 
به دلیل شـیوع کرونا مراکز گردشـگرى و تفریحى 
ناژوان، شهر رویاها و صفه در مقطعى از زمان تعطیل 
شـد و البته در حال حاضر نیز مراجعه شـهروندان به 
این مراکـز کاهش چشـمگیرى پیـدا کرده اسـت. 
قدرت ا... نـوروزى بـا بیان اینکـه در شـرایط ایجاد 
شـده تعداد مسـافران مترو از 110 هزار نفـر در روز 
به 30 هزار نفـر کاهش یافته اسـت، گفـت: اکنون 
براى هر سـفر با مترو باالى 10 هـزار تومان هزینه 
مى شـود، امـا مسـافران تنهـا 1200 تومـان آن را 

پرداخت مى کنند.

برگزارى جشنواره
 روابط عمومى ها

معـاون سیاسـى امنیتـى اسـتاندارى در جشـنواره 
روابط عمومى هاى اسـتان با اشـاره بـه اینکه امروز 
ضرورت تطبیق روابط عمومى ها با سرعت تغییرات 
دوچندان اهمیت دارد گفت: مدیران اجرایى جایگاه 
واقعى و درسـت حـوزه روابط عمومـى را نمى دانند. 
حیدر قاسـمى روابط عمومى را یکى از سـتون هاى 
مستحکم حوزه دموکراسى بیان کرد و افزود: تقویت 
روابط عمومى ها عاملى براى رشـد دستگاه ها و حل 
و فصل شـدن مشـکالت جارى اسـت. وى با بیان 
اینکـه مسـئولیت روابـط عمومى هـا در تولیـد پیام 
درسـت دسـتگاه مربوطه بسـیار اهمیت دارد گفت: 
در آسـتانه هفته دولـت یکـى از اقدامـات حرفه اى 
روابـط عمومى هـا بیان درسـت و دقیـق از خدمات 

دستگاه هاى اجرایى به مردم است.

خبر

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان از 
اعمال محدودیت در فعالیت برخى از مراکز و اصناف در 11 
شهرستان استان که داراى وضعیت قرمز شیوع بیمارى کرونا 

هستند تا بیست و دوم مرداد سال جارى خبر داد.
سید مهدى میرجهانیان روز پنج شنبه افزود: از 24 شهرستان 
اســتان اصفهان، 11 شهرســتان در وضعیت قرمز و 13 
شهرســتان در وضعیت زرد و نارنجى قرار دارند بنابراین بر 
اساس مصوبه ستاد استانى مقابله با کرونا، محدودیت هایى 
در شهرستان هاى قرمز اعمال شــد. وى ادامه داد: در این 
شهرستان ها فعالیت آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى، زبان 
سراها، مهدهاى کودك، استخر سرپوشیده، سینماها، تئاترها، 

آرایشگاه هاى زنانه، باشگاه هاى ورزشى، کافه و چایخانه، باغ 
وحش، مراکز تفریحى آبى و شهربازى ها به مدت یک هفته 

تا بیست و دوم مرداد سال جارى ممنوع است.
در زمان حاضر شهرســتان هاى اصفهان، کاشان، تیران و 
کرون، چادگان، خمینى شهر، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، 
فالورجان، لنجان و نجف آباد در وضعیت قرمز کرونا به سر 
مى برند. میرجهانیان با بیان اینکه این محدودیت ها با توجه 
به افزایش موارد ابتال به بیمارى کرونا در شهرســتان هاى 
قرمز استان اعمال شــد، تصریح کرد: در صورت مشاهده 
فعالیت هریک از این مراکز و صنف ها در شهرســتان هاى 

قرمز با آنها برخورد مى شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان معرفى 
و شناســاندن واقعه غدیر را وظیفه تمامى آحاد جامعه از 

جمله اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه دانست.
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى اظهار 
امیدوارى کرد توفیق شناخت بیشتر نسبت به واقعه غدیر 
و شــخصیت امیرالمؤمنین علیه السالم به مسلمانان و 
شیعیان آن حضرت عنایت فرماید تا جامعه شیعى بیش از 

گذشته از ظرفیت غدیر بهره مند شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با اشاره 
به اهمیت واقعه غدیر در جهان اسالم تصریح کرد: پیامبر 
اکرم صلى ا... علیه و آله در راه بازگشــت از سفر حج در 

منطقه غدیر توقف کردند و دستور دادند به افرادى که از 
کاروان جلو افتاده و یا عقب تر هستند هرچه زودتر خود را 
به منطقه غدیر رسانند و زمانى که قریب به 120 هزار نفر 
از مسلمانان در این منطقه جمع شدند مسئله جانشینى 

امیرالمؤمنین علیه السالم را مطرح کردند.
وى معرفى و شناساندن واقعه غدیر را وظیفه تمامى آحاد 
جامعه از جمله اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه دانست 
و گفت: امروز همه ما جیره خــوار وجود نازنین حضرت 
حجت(عج) هستیم و یکى از کارهایى که براى خشنودى 
قلب نازنین آن حضرت مى توانیم انجام دهیم تالش در 

مسیر ترویج و اشاعه فرهنگ غدیر است.

شناساندن واقعه غدیر وظیفه 
آحاد جامعه است

ادامه محدودیت هاى کرونایى 
در 11 شهرستان تا چهارشنبه

رئیس اتحادیه عمده فروشــان میادین میوه و تره بار 
اصفهان گفت: با قیمتى که در حال حاضر گوجه فرنگى 
به فروش مى رسد کشــاورزان اصفهان ضرر مى کنند 
و همین عامل موجب نارضایتى و اعتراض آنها شــده 

است.
ناصر اطرج گفت: به دلیل کاشــت بیش از حد گوجه 
فرنگى در اســتان اصفهان قیمت ها پایین آمده است، 
اما مخارج کشــاورزان همچنان باالست و کشاورزان 
با قیمتى که در حال حاضر ایــن محصول به فروش 
مى رسد ضرر مى کنند، همین عامل موجب نارضایتى و 

اعتراض کشاورزان اصفهان شده است.
او ادامه داد: براى حل این مشکل در ابتدا سعى کردیم 
نرخ فروش گوجه را به نحوى تنظیــم کنیم تا گوجه 
فرنگى از ســایر اســتان ها به اصفهان وارد نشود به 
همین دلیل قیمت ها را کاهــش دادیم تا گوجه اى که 
در استان کاشت مى شود در همین استان نیز به فروش 
رسیده و مصرف شــود اما متأســفانه حتى با کاهش 
قیمت ها باز هم شاهد وارد شدن گوجه فرنگى از سایر 

استان ها به اصفهان هستیم که در حال حاضر تمهیداتى
 اندیشــیده ایم که به طور کلى از خارج استان گوجه 
فرنگى وارد نشود تا کشاورزان اصفهانى متحمل ضرر 
نشوند. اطرج عنوان کرد: بهترین راهکار جلوگیرى از 
ضرر کشاورزان اصفهان این است که با توافق با شرکت 
تعاونى روستایى کارخانه هاى تولید کننده رب گوجه 
فرنگى قیمت خرید محصول را افزایش دهند، چون در 
حال حاضر که نرخ رب گوجه فرنگى تولیدى باالست 
حداقل قیمت خرید را نیز افزایش دهند تا کشــاورزان 
گوجه هاى مازاد بر بازار را به کارخانه ها بفروش برسانند 

و متضرر نشوند.
او در پایان اضافه کرد: گوجه هایى که در اصفهان کاشت 
مى شوند از لحاظ کمیت و کیفیت به میزانى هستند که 
نیاز مصرفى استان را تأمین کنند و مازاد بر مصرف بازار 
نیز مى تواند به کارخانجات و حتى به استان هاى دیگر 
فرستاده شود از طرفى جهاد کشاورزى با برنامه ریزى 
مى تواند کشاورزان را متقاعد کند تا به میزان نیاز بازار 

گوجه فرنگى تولید کنند.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگى اصفهان از ابتالى 
20 نفر از کادر درمانى این بیمارستان به کرونا خبر داد و 
گفت: 50 نفر افراد دچار سوختگى مبتال به کرونا در این 

بیمارستان بسترى شدند.
ســعید کریمى در گفتگو با «ایمنا»، در خصوص تعداد 
موارد بسترى مبتال به کرونا در بیمارستان امام موسى 
کاظم (ع) اظهار کرد: تاکنون 50 فرد مبتال به کرونا در 
بیمارستان سوانح سوختگى بسترى شدند که این بیماران 

هم سوخته بوده و هم مبتال به کرونا شده اند.
وى با بیان اینکه یکــى از این بیماران بــا 55 درصد 
سوختگى دچار بیمارى حاد کرونا شده، افزود: پذیرش 
بیماران کرونایى در بیمارستان سوانح سوختگى اصفهان 

از روز 29 اسفند ماه انجام شد.
رئیس بیمارستان سوانح ســوختگى امام موسى کاظم 
(ع) اصفهان گفــت: تاکنون 20 نفر از پرســنل و کادر 

درمانى این بیمارســتان به کرونا مبتال شده اند که این 
آمار معادل 5 درصد تعداد کل پرسنل بیمارستان سوانح 

سوختگى است.
وى با اشاره به اختصاص یک بخش آى سى یو 9 تختى 
به بیماران مبتال به کرونا که دچار سوختگى شده اند، ادامه 
داد: هم اکنون پنج بیمار مبتال به کرونا در بخش آى سى 
یو بیمارستان سوانح سوختگى اصفهان بسترى هستند.

کریمى خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته ده بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارستان سوانح سوختگى بسترى شده اما 
در حال حاضر با رعایت مردم به یک شرایط عادى و خوب 

در خصوص بسترى بیماران کرونایى رسیده ایم.
وى تأکید کرد: با شــیوع ویروس کرونا در کشور تعداد 
موارد سوختگى کاهش یافته اما وجود بیماران مبتال به 
کرونا که دچار سوختگى هستند کار را براى کادر درمانى 

این بیمارستان سخت مى کند.

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان در نشســتى 
صمیمانه بــا اعضاى باشــگاه خبرى تــوان نگار 

(خبرنگاران معلول اصفهان) دیدار و گفتگو کرد.
ناصــر مشــایخى در ایــن نشســت بــا تأکید بر 
توانمندى هاى جامعه معلولین در عرصه هاى مختلف 
اجتماع اظهار کرد: باید جامعه معلوالن با تکیه بر شعار 
«معلولیت محدودیت نیست» در همه  عرصه هاى 
جامعه حضور فعال داشته و به تناسب عالقه و استعداد 

خود امکان رشد بیش از پیش خود را فراهم کنند.
وى تعهد سازمان ها به انجام مسئولیت هاى اجتماعى 
را جزو وظایف ذاتى آنان در جامعه دانست و گفت: ما 
مفتخریم که در مجموعه اى هستیم که بخش قابل 
توجهى از آنان را معلوالن و جانبــازان دفاع مقدس 
تشــکیل داده اند و افتخار ما انجام مســئولیت هاى 
اجتماعى خود و خدمت مؤثر به این قشر از جامعه بوده 

و خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
95 واحد صنعتى و تولیدى تعطیل و نیمه تعطیل استان 

در راستاى تحقق شعار رونق تولید احیا شدند.
ایرج موفق احیاى واحدهاى صنعتــى راکد را یکى از 
اولویت هاى مهم این نهاد برشمرد و افزود: با راه اندازى 
این واحدهاى تولیدى و صنعتى در سال گذشته دستکم 
675 نفر در شهرك ها و نواحى صنعتى مشغول به کار 

شدند.
وى با اشاره به ادامه این راهبرد در سال جارى تصریح 
کرد: خارج کــردن واحدهاى تولیــدى از رکود و حل 
مشکالت آنها در بخش هاى مختلف به ویژه در روزهایى 
که با شیوع کرونا روبه رو هستیم با جدیت دنبال خواهد 
شد. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
یادآور شــد: احیاى واحدهاى صنعتــى نیمه تعطیل یا 
تعطیل از اهمیت باالیى براى تحقق شعار جهش تولید 

برخوردار است و حمایت از شرکت هاى کوچک و متوسط 
و واحدهاى صنفى، از اولویت هاى امسال این سازمان 
است زیرا هر قدر بتوانیم واحدهاى کوچک تر را سرپا نگه 

داریم وضعیت رفته رفته بهتر خواهد شد.
به گفته موفق، سال گذشته 17 هزار و 554 میلیون ریال 
تســهیالت رونق تولید به واحدهاى صنعتى و تولیدى 
این استان پرداخت شــد. این میزان تسهیالت در بازه 
زمانى 12 ماه سال 98 به متقاضیان 762 واحد صنعتى 
با مشارکت کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید توسط 

بانک ها پرداخت شد.
موفق با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک استان بسیار 
ویژه از نظر صنعتى محسوب مى شود، اضافه کرد: حمایت 
از تکمیل طرح هاى داراى پیشرفت بیش از80 درصد در 
مرحله نخســت و طرح هاى واجد پیشرفت بیش از 60 

درصد در مرحله بعدى ما قرار دارد.

مشکل گوجه اى کشاورزان اصفهان 

ابتالى 5 درصد پرسنل بیمارستان سوانح سوختگى 
به کرونا

نشست سرپرست مخابرات با اعضاى باشگاه 
خبرنگاران معلول

احیاى 95 واحد صنعتى تعطیل و نیمه تعطیل 
اصفهان

شیوع بیمارى کرونا از اسفند سال گذشته، آمار اهداى عضو 
از بیماران مرگ مغزى در استان اصفهان را کاهش داد؛ 
تعداد بیماران مرگ مغزى که سال گذشته از آنها اهداى 
عضو صورت گرفت 42 نفر بود درحالى که این تعداد در 

سال 97 معادل 49 مورد گزارش شد.
در همین رابطه، مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى 
مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: حدود 
30 درصد از موارد مرگ مغزى مناســب اهداى عضو در 
این استان در سال جارى به دلیل رعایت شیوه نامه هاى 

مربوط به کرونا حذف شدند.
مریم خلیفه ســلطانى در گفتگو با «ایرنا» افزود: اهداى 
عضو از افراد مرگ مغزى از نیمه بهمن پارسال به دلیل 
خطر بیمارى کرونا در اصفهان متوقف شــد اما از اواخر 

خرداد و با ابالغ شیوه نامه هاى جدید مربوط به کرونا، این 
کار از سر گرفته شد.

وى با بیان اینکه از اواخر خرداد تا کنون پنج مورد اهداى 
عضو از افراد مرگ مغزى در اســتان اصفهان انجام شد، 
اظهار کــرد: اهداى عضو از افراد مــرگ مغزى در زمان 
حاضر با رعایت شــیوه نامه هاى مربوط بــه کرونا انجام 
مى شــود و همین امر باعث کاهش پیوند عضو از موارد 

مناسب اهدا شده است.
خلیفه سلطانى توضیح داد: بر اساس شیوه نامه هاى جدید 
افرادى که دچار مرگ مغزى مى شوند و مناسب اهداى 
عضو هســتند باید از نظر ابتالى آنها یا اطرافیانشان به 
بیمارى کرونا مورد بررســى قرار گیرند و حتى اگر موارد 
مشکوك باشند از فهرست اهداى عضو، حذف خواهند شد. 

وى با اشاره به اینکه همین امر باعث حذف شدن موارد 
مناسبى از اهداى عضو افراد مرگ مغزى در اصفهان شد، 
تصریح کرد: آمار اهدا و پیوند عضو به دلیل شرایط ناشى 

از شیوع بیمارى کرونا کاهش یافته است.
به گفته وى، برخى از بیماران نیازمند پیوند عضو به ویژه 
کلیه نیز به دلیل شرایط حاصل از شیوع بیمارى کرونا و 
به دلیل ایمنى پایینى که در برابر این ویروس دارند براى 

پیوند عضو مراجعه نمى کنند.
خلیفه سلطانى با بیان اینکه در زمان حاضر عمل جراحى 
برداشــت عضو از افراد مرگ مغزى فقط در بیمارستان 
الزهرا(س) اصفهان انجام مى شــود، خاطرنشــان کرد: 
حدود 400 نفر در استان اصفهان داراى پرونده فعال در 
فهرست انتظار دریافت کلیه از موارد مرگ مغزى هستند.

وقتى شیوه نامه ها آمار پیوند عضو را تغییر مى دهد 

تأثیر کرونا  بر اهداى عضو در اصفهان

رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهــان در خصوص 
کالهبردارى با شگرد جشــنواره تابستانه پوشاك در 

فضاى مجازى به شهروندان هشدار داد.
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضــوى با اشــاره به 
کالهبردارى با جشــنواره تابســتانه پوشاك گفت: 
مجرمان سایبرى با ارائه فروش کاالهاى ارزان قیمت 
و طرح هاى وسوســه انگیز مانند: پوشــاك، کیف و 
کفش در کانال ها و شبکه هاى اجتماعى قصد تطمیع 

شهروندان را کرده و اقدام به کالهبردارى مى کنند.
وى با توجه به تبلیغات گســترده حراج تابســتانه در 
فضاى مجازى به شهروندان هشدار داد فریب تبلیغات 
وسوسه انگیز مجرمان ســایبرى را که ادعا دارند با 

تخفیف ویژه تابستانى کاالى خود را پایین تر از قیمت 
بازار مى فروشند نخورند.

این مقام انتظامى عنوان کرد: مجرمان ســایبرى با 
مهندســى اجتماعى اعتماد خریدار را جلب کرده و از 
او مى خواهند نیمى از پول کاالى سفارش داده شده 
خود را واریز کرده و پس از دریافت کاال مابقى وجوه 
را واریز کند که معموًال بعــد از واریز وجوه هیچگونه 
کاالیى دریافت نکرده و شــخصى پاسخگو نبوده و 
یا کاالى تحویلى به آنها تقلبــى و متفاوت با کاالى 

انتخابى است.
ســرهنگ مرتضوى در خصوص دیگــر ترفند این 
مجرمان سایبرى گفت: در پى تبلیغات فروش ویژه 

تابستانه شاهد ارسال لینک هاى جعلى در کانال ها و 
شبکه هاى اجتماعى هســتیم که با سرقت اطالعات 
بانکى شهروندان حساب بانکى آنها را خالى مى کنند.

رئیس پلیــس فتاى اصفهان به شــهروندان توصیه 
کرد: فریب برخى از پیام ها و آگهى هاى منتشر شده 
در فضاى مجازى در کانال ها و گروه ها با وعده هاى 
حراج آنالین، تخفیف ویژه تابستانه، قیمت هایى باور 
نکردنى نخــورده و اگر قصد خرید آنالیــن را دارند 
حتمًا از فروشــگاه هاى اینترنتــى داراى نماد اعتماد 
الکترونیــک خرید کننــد، زیرا این فروشــگاه هاى 
اینترنتى در عین مجــاز و معتبر بودن ملزم به رعایت 

قوانین نیز هستند.

کالهبردارى با شگرد جشنواره تابستانه 

رئیس ایکوموس ایران با اشــاره به مجتمع تجارى اى که با 
توسل به مجوز دیوان عدالت ادارى قصد نقض حریم میدان 
نقش جهان را دارد، بر ضرورت ترجیح منفعت عام بر منفعت 

خاص توسط قوه قضاییه تأکید کرد.
مالک یک مجتمع تجــارى در اصفهان پس از چهار ســال 
توانست از دیوان عدالت ادارى مجوز افزایش ارتفاع این مجتمع 
را تا 9 متر به دست بیاورد؛ آن هم براى مجتمعى که درست در 
حریم میدان نقش جهان واقع شده و در صورت احداث، قطعًا 
این میراث با ارزش را در خطر خروج از فهرست میراث جهانى 
یونســکو قرار مى دهد. نکته دیگر اینکه مالک این مجتمع 
تجارى در حکمى دیگر، مجوز احداث سه طبقه پارکینگ در 
زیرزمین پالك مورد اشاره را نیز دریافت کرده و این در حالى 
است که بر اساس قوانین میراث فرهنگى، حفر زمین در حریم 

دولتخانه صفوى اصفهان مستلزم شرایطى است.
مهدى حجت، رئیس ایکوموس ایران دراین باره به «ایسنا» 
گفت: احداث هر نوع ســاختمان با بیش از 5/5 متر ارتفاع در 
حریم آثار جهانى از جمله میــدان جهانى نقش جهان خالف 
است و در صورت احداث هر بناى با ارتفاعى بیش از این مقدار، 
میدان نقش جهان در معرض خطر خروج از فهرست یونسکو 

قرار مى گیرد.

وى ادامه داد: در این موضوع، آنچه قانون است باید اجرا شود 
و قانون هم مى گوید حریم میدان نقش جهان باید آنگونه که 
وزارتخانه میراث فرهنگى تعیین کرده اســت حفظ و رعایت 

شود.
حجت افزود: رئیس محترم قوه قضاییه طى چند روز اخیر در 
صحبت هایشان به موضوع منافع عام اشاره و عنوان کردند که 

رعایت منفعت عام توسط دیوان عدالت ادارى ضرورت دارد.
وى تصریح کرد: منفعت عام یعنى اینکه میدان نقش جهان در 
معرض تعرض قرار نگیرد و در خصوص احداث این مجتمع 
تجارى، منفعت خاص باید از بیــن برود. منفعت خاص یعنى 
اینکه  قبًال آنجا 9 متر داشــته و حاال هم حقوق مکتسبه دارد 
و باید 9 متر داشته باشد درحالى که این منفعت باید در مقابل 
منفعت عام از بین برود و مسئوالن باید به این موضوع توجه 

ویژه داشته باشند.
حجت، درباره احداث سه طبقه پارکینگ در زیرزمین این مجتمع 
نیز توضیح داد: حفارى در حریم آثار تاریخى قاعده قانونى دارد. 
قطعاً باید ابتدا توسط باستان شناسان در آن محل حفارى هاى 
قاعده مند انجام شود و اگر آزاد کردند اجازه احداث پیدا مى کنند. 
اگر آزاد نکردند و جزو انفال قرار گرفت و حیثیت ملى پیدا کرد 

دیگر طبیعتاً کسى نمى تواند به آن تعرض کند.

بــا هوشــیارى نیرو هــاى یــگان حفاظت 
میراث فرهنگى اصفهــان، حفاران غیرمجاز در 

نجف آباد ناکام ماندند.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى کشــور 
گفت: بعد از دریافت گزارش هایى در خصوص 
حفارى در نجف آباد، عوامــل یگان حفاظت با 
مشاهده نقاط متعدد حفارى با عمق بسیار باال و 
تونل هایى با طول 8 متر براى دستگیرى حفاران 

اقدام کردند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت الهى افزود: 
مأموران در حین توقیف ادوات حفارى شــامل 
پیکور برقى، موتور برق، تیشــه و سنگ فرز، با 

مقاومت متهمان روبه رو و با آنها درگیر شدند.
وى گفت: در این درگیرى، حفاران غیرمجاز با 
حمله به وسیله سالح سرد و چوب و میله فلزى 
به مأموران انتظامى دو مأمور نیروى انتظامى را 

مجروح کرده و متوارى شدند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار رحمت اللهى افزود: با 
دستور دادستانى، محل مورد نظر پلمب و تمام 
ابزار و ادوات به دست آمده از متهمان توقیف شد.

ناکامى حفاران 
غیرمجاز در نجف آباد

میدان نقش جهان از فهرست یونسکو 
خارج مى شود؟
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امین حیایى، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون ایران، این روزها چالش ها و تجربه هاى جدیدى را تجربه 
مى کند؛ چالش هایى از جنس داورى در مسابقه استعدادیابى «عصر جدید» که او را تبدیل به کاراکترى 
امیدبخش براى شرکت کنندگان کرده است تا حضور در تبلیغات بازرگانى که این روزها برخى دیگر 

از چهره هاى مطرح دنیاى بازیگرى را هم به این حوزه کشانده است.
ابتدا از این بگویید که بعد از سال ها حضور سینمایى و دورى از تلویزیون، 
چطور در قامت داور یک مسابقه استعدادیابى به «عصر جدید» پیوستید و 
اصالً احسان علیخانى درخواستش براى پذیرفتن داورى را با چه نکات 

یا پارامترهایى مطرح کرد؟
من قبل از اینکه وارد «عصر جدید» شوم پیشنهاد اجرا براى سه برنامه در تلویزیون داشتم اما عالقه اى 
نبود که بخواهم به آنها جواب مثبت بدهم. از طرفى آنقدر مجریان توانمندى داریم که من فکر کردم 
اگر اجراى یکى از این برنامه ها را قبول کنم تا زمانى که بخواهم مجرى خوبى شوم و توانمندى هاى 
یک مجرى را به دســت بیاورم، بخش زیادى از برنامه پیش رفته و من حتى اعتبار خودم را هم از 
دست داده ام. با این حال احسان علیخانى به من پیشنهاد داد که در نقش داور حضور پیدا کنم و این 

برایم جذاب بود.
چطور براى اجرا وسوسه نشدید؟ چون االن خیلى از بازیگرها دوست 

دارند اجرا را هم تجربه کنند.
اتفاقاً پیشنهادات خیلى خوبى هم مطرح شد و حتى وقتى رد کردم، مى خواستند با مسائل مالى نظر 
من را جلب کنند. با این حال من دوست نداشتم اجرا کنم و حتى فکر مى کردم ممکن است به اعتبارم 

لطمه بزند.
واقعاً اعتبار مسئله اصلى تان بود؟

مسلماً. دوست نداشــتم اعتبارى را که در رشته کارى خودم به دســت آورده بودم از دست بدهم. 
حتى خیلى ها شاید بگویند اگر موسیقى را ادامه مى دادم نسبت به بازیگرى موفق تر بودم، ولى من 
نمى خواهم فعالیتم در موسیقى هم در حدى باشد که بازیگرى ام را تحت الشعاع قرار دهد. به ویژه 
که اجرا نیاز به اطالعات عمومى در حوزه سیاست، فرهنگ و... دارد که من احساس مى کردم چنین 

اشرافى ندارم.
شرط خاصى براى داورى در «عصر جدید» داشتید؟

شرط خاصى نداشتم، دوست داشتم فرایند کار را بدانم و وقتى صحبت کردیم و دیدم احسان علیخانى 
با چه عشقى کار مى کند و چقدر دغدغه و هیجان دارد، فهمیدم او پاى کارش و بچه ها مى ایستد پس 

مى توان با او کار کرد.
پیش از این مطرح شده بود که دستمزد شما از باقى داوران بیشتر است؛ 

خودتان اطالعى نسبت به باقى دستمزدها دارید؟
خیر، نه مى دانم و نه مى پرسم، چون دستمزد خصوصى است.

شما از بازیگرانى هستید که به تبلیغات بازرگانى هم ورود کرده اید. آیا 
براى ورود به این میدان هم اولویت ها و وسواس هایى داشتید؟

من براى همین تبلیغات هم سال ها صبر کرده ام. سال ها پیشنهادات زیادى به من مى شد و قبول 
نمى کردم چون مى خواستم تبلیغى که بازى مى کنم در شأن من باشد یا بتوانم به آن تبلیغ 

اعتماد کنم و به اعتبارم لطمه نخورد. به هر حال اعتبار به راحتى به دست نمى آید، 
ولى من هیچ کارى را صرفاً براى پول انجام نمى دهم. مردم براى من بسیار 

مهم هستند، مردمى که همیشه به من لطف داشته اند و محبت کرده اند و 
این محبوبیت برایم خیلى ارزش دارد، خیلى بیشتر از آنچه فکر مى کنید! 
خیلى وقت ها پیش آمده است که خسته و کوفته از سر کار آمده ام و 
مردم را مى بینم که با عشق آمده اند عکس و امضا بگیرند من هم با 

لبخند صبر مى کنم تا همان عشق را به آنها برگردانم.
گاهى بین برخى داوران بحث هایى در مى گیرد یا 

بین داوران و احسان علیخانى. خیلى ها برایشان سئوال 
است که بدانند پشت صحنه این ماجراها چگونه تمام مى شود؟

همه چیز در لحظه است و واقعى اتفاق مى افتد، پشت صحنه همه اینها پر از خنده و لذت است که خیلى 
از آنها در برنامه پشت صحنه یا همان «هشــتگ عصر جدید» پخش مى شود و البته طبیعى است 

که گاهى بین داوران اختالف نظر باشد، ما حسابى با هم بحث مى کنیم و خیلى هم جذاب است.

روایت امین حیایى از تبلیغ سس تا داورى در «عصر جدید»

پیشنهاد اجرا در 3 برنامه تلویزیونى را 
رد کردم 

د» داشتید؟
صحبت کردیم و دیدم احسان علیخانى 
دم او پاى کارش و بچه ها مى ایستد پس 

شما از باقى داوران بیشتر است؛ 
ها دارید؟

.
 بازرگانى هم ورود کرده اید. آیا 

وسواس هایى داشتید؟
شنهادات زیادى به من مى شد و قبول

ن من باشد یا بتوانم به آن تبلیغ 
حتى به دست نمى آید، 

 براى من بسیار 
ت کرده اند و 

ر مى کنید! 
 آمده ام و 
من هم با 

ىگیرد یا 
رایشان سئوال 

ا چگونه تمام مى شود؟
همه اینها پر از خنده و لذت است که خیلى 
ید» پخش مى شود و البته طبیعى است 

ث مى کنیم و خیلى هم جذاب است.

«

یونى را 
  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |

سام درخشانى که پیش از این براى بازى در سریال نمایش 
خانگى «ملکه گدایان» قرارداد بســته بود، از حضور در این 

کار انصراف داد.
او قرار است در ســریال نمایش خانگى «خوب، بد، جلف» 
بازى کند. درخشانى ضمن  رونمایى از گریم خود در «ملکه 
گدایان» در صفحه مجازى خود در اینســتاگرام نوشــت: 
«عکس سمت راست مربوط به تست گریمم در سریال "ملکه 
گدایان" بود که قرار بود یه نقش منفى متفاوت و جذاب رو 
با گروه خوب و کار بلد، با کارگردانى آقاى سهیلى زاده بازى 
کنم و همراهشون باشم، اما به دلیل همزمانى ساخت سریال 
"خوب بد جلف" با این پروژه و اینکه من تعهد به اون داشتم 
و جریان داستان در "خوب بد جلف" بدون کاراکتر من میسر 
نبود و البته با توجه به مشترك بودن تهیه کننده اصلى هر دو 
مجموعه به این توافق رسیدیم که من به "خوب بد جلف" 
بپیوندم تا سریالش در 12 قسمت ساخته بشه. امیدوارم دوباره 
این سعادت رو داشته باشم که در پروژه دیگه اى همراه آقاى 
سهیلى زاده و گروه خوبشون باشــم. براشون بهترین ها رو 
آرزو مى کنم و مطمئنم سریالشــون که قصه بسیار جذابى 

داره مى ترکونه.»
در همین حال پیمان قاسم خانى در گفتگو با فریدون جیرانى 
در برنامه کافه آپارات از آغاز پیش تولید ســریال «خوب بد 

جلف» خبر داد. 
 قاسم خانى درباره ساخت این سریال گفت: این سریال از روى 
قســمت بک و دو «خوب بد جلف» رد مى شود. خیلى قصه 
دارد. حامد کمیلى که قاتل ناجوریه در داستان به تدریج عاشق 
فیلم  سازى مى شود یک شب «بوج کاسیدى و ساندنس کید» 
را مى بیند فردا صبح که پا مى شــود عاشق سینما مى شود و 
در این مسیر در حالى که همه پیگیر عملیات اند این دوست 
دارد یک فیلم خوب بسازد و این دو تا را بکند بوچ کاسیدى و 
ساندنس کید که طبیعتا گند مى زنند به همه خاطراتى که از 

آن فیلم داریم!
ســریال «خوب بد جلف» که هنوز نام آن قطعى نشده، قرار 
است با همان بازیگران «خوب بد جلف؛ارتش سرى» ساخته 
شود هرچند پیمان قاسم خانى ابراز امیدوارى کرد براى این 
سریال با ویشکا آسایش و حمید فرخ نژاد هم دوباره همکارى 

کند./2427

یک بازیگر ترکیه اى زن دیگر به جمع سینماى ایران پیوست.
در گیرودار ورود بازیگران اهل کشور ترکیه به ایران، به تازگى 
یکى دیگر از هنرپیشگان زن این کشور به نام «هولیا دیکن»، 
به جمع بازیگران یک فیلم سینمایى پیوست. این فیلم که به 
گفته سازندگانش یک کمدى فانتزى ا ست، «هولیا» نام دارد 

به کارگردانى مرتضى آتش زمزم، کارگردان اصفهانى.
در ســکانس هاى اخیر «هولیا» ک ه در نیمه راه فیلمبردارى  
است، پوریا پورســرخ و هولیا دیکن بازیگر ترکیه اى مقابل 

دوربین رفتند.
محمد رضا هدایتى، على انصاریان، مریم امیر جاللى، بهراد 
خرازى و (باحضور) محمد فیلى و افشین سنگ چاپ، مجید 
شهریارى، شیوا خسرو مهر، شــراره رخام در این فیلم بازى 
دارند. هفته پیش تصویر على انصاریان در نقش یک خواننده 
در کنار  محمدرضا هدایتى در نقش یک نوازنده و با گریمى 

خاص منتشر شده بود.
این ششــمین فیلم ســینمایى مرتضى آتش زمزم پس از 
فیلم هــاى «مرگ ســپید»، «بن بســت»، «مالیخولیا»، 

«سیمین» و «نیروانا» محسوب مى شود.

چرا سام درخشانى از بازى 
در سریال «ملکه گدایان» 

انصراف داد؟

بازیگر ترکیه اى 
در کنار پوریا پورسرخ 

بازیگر سریال «دل» گفت: نقش من در سریال «دل» یکى از سخت ترین کاراکترهایى 
بود که تا به حال بازى کرده بودم.

کورش تهامى درباره حضورش در این ســریال و بازخوردهاى مخاطبان اظهار کرد: 
بازخورد مخاطبان نسبت به نقشم در سریال «دل» عالى بود، نقش من در این سریال 
کاراکترى کامًال خاکسترى بود و جزو معدود نقش هایى بود که اجراى آن بسیار زمانبر 
شد، نقش من در سریال «دل» نقشى بود که براى رسیدن به آن بسیار فکر و مطالعه 

کردم.
وى در همین رابطه ادامه داد: نقش من در سریال «دل» یکى از سخت ترین کاراکترهایى 
بود که تا به حال بازى کرده بودم و خوشــبختانه با توجه به بازخورد مخاطب مى توانم 
بگویم که تاحدودى در این نقش موفق بوده ام، تماشــاگران بى نهایت به من محبت 

داشته اند و به صورت حضورى و مجازى بابت این نقش مرا خجالت زده کرده اند.
تهامى درباره کلیت سریال «دل» و انتقاداتى که به آن مى شود خاطرنشان کرد: وظیفه 
من به عنوان بازیگر ایفاى نقش به بهترین شکل ممکن است، اما اینکه سریال به چه 
صورت پخش شود و یا اینکه درام تا چه حد به طول بیا نجامد با من نیست، پس نمى توانم 
نظرى درباره این نکته بدهم زیرا من وظیفه خود به عنوان یک بازیگر را انجام دادم و دخل 

و تصرفى در شیوه پخش و مدت زمان اثر نداشته و ندارم./2428

روایت کورش تهامى 
از تجربه بازى در سریال «دل»

«آمیتاب باچان»: اسیر کرونا شده ایم!

هوشنگ مرادى کرمانى که مجموعه آثار نیم  قرن او موجب دریافت گواهى 
ثبت کمیته حافظه جهانى شده است، گفت که یکســالى است از دنیاى 
نویسندگى خداحافظى کرده و به سختى زندگى و معیشت نویسندگى در 

ایران اشاره کرد.
این نویسنده در تشریح مجموعه آثار خود که به ثبت گواهى کمیته حافظه 
جهانى رسیده است، گفت: این آثار که بالغ بر هفده هجده کتاب بنده از سال 
1349 تا 1398 است، حاصل نیم قرن نویسندگى ام است که مورد ارزیابى 

داوران قرار گرفته و مفتخر به دریافت این گواهى معتبر جهانى شد.
او با اشــاره به اینکه یکسالى اســت که از دنیاى نویسندگى خداحافظى 
کرده اســت تا فضاى رویش براى قلم هاى جدید و جوان شــکل بگیرد، 
افزود: معتقدم زیاد نوشــتن و داشــتن کتاب هاى زیــاد نمى تواند معیار 

نویسندگى کامل باشــد زیرا بنده در طول این ســال ها، تالش کردم به 
صورتى بنویســم که متن و قلم هر کتابم با کتاب دیگــر کامًال متفاوت 
باشد و حتى یک پاراگراف از کتاب هایم شــبیه یکدیگر نباشد و در طول 
این نیم قرن نویســندگى به طــور میانگین هر چهار ســال یک کتاب 

نوشتم.
مرادى کرمانى در ادامه به ســختى زندگى و معیشت نویسندگى در ایران 
اشــاره کرد و گفت: فرهیختگان و نویســندگان بزرگى در ایران زندگى 
مى کردند که مجبور بودند تا آخرین روز عمر بنویســند تا بتوانند معیشت 
خود را تأمین کنند ولى بنده به همان حقوق بازنشستگى از بهدارى سابق و 
حق التألیف  کتاب هاى خود که اتفاقاً از سنین هفت هشت ساله تا هشتاد نود 

ساله خواننده دارد و به 30 زبان ترجمه شده است، راضى هستم.

هوشنگ مرادى کرمانى:

تالش کردم یک پاراگراف از کتاب هایم شبیه هم نباشد

ابتالى یک بازیگر به ویروس کرونا، فیلمبردارى «بابا 
سیبیلو» را تعطیل کرد.

 احمد احمدى، تهیه کننده فیلم سینمایى «بابا سیبیلو» 
که بــه کارگردانى ادوین خاچیکیان تولید مى شــود، 
ضمن اعالم این خبر گفت: «متأسفانه به دلیل شرایط 
پیچیده کرونا ناگزیر به تعطیلى پروژه شــدیم. ما تمام 
پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت کردیم. هر چند هر 
روز پزشــک و کادر درمانى از گروه تست مى گرفت 
اما با ابتالى ناگهانى یکى از بازیگران اصلى به کرونا 
براى حفظ سالمتى بقیه اعضاى تیم ناگزیر به تعطیلى 

شدیم.»
وى  در ادامــه درخصــوص روند پــروژه توضیح داد: 
«مهمتریــن دغدغه ما در حال حاضر ســالمت افراد 

گروه اســت. تمام تالش خود و گروهم را براى درمان 
و مراقبت از بیماران به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم در 
اولین فرصت فیلمبردارى را به پایان رسانده و فیلم را 

آماده نمایش کنیم.»
 احمدى  در پایان گفت: «"بابا سیبیلو" یک فیلم مستقل 
است و ما هیچ حمایتى نداشته ایم. امیدوارم بتوانیم از 

پس این خسارت ها بربیاییم.»  
 رضا شــفیعى جم، بهاره رهنما، امیر حســین صدیق، 
رز رضوى و... بازیگران فیلم ســینمایى «بابا سیبیلو» 
هستند. «بابا سیبیلو» یک فیلم کمدى خانوادگى است.

 احمد احمــدى در کارنامه خود فیلــم هایى همچون 
«ردکارپت» و «الزانیا» و «پیشــى میشــى» را تهیه 

کرده است.

توقف فیلمبردارى 
بخاطر ابتالى یک بازیگر به کرونا

«آمیتاب باچان» پــس از آنکه به خانه خود منتقل و تســت کروناى او منفى 
شد، حاال خودش را درخانه قرنطینه کرده است. او چهار هفته به دلیل ابتال به 
بیمارى کووید-19 در بیمارستان بسترى بود، پسرش «آبیشک باچان» هنوز 

در بیمارستان تحت درمان است.
باچان درباره شرایط فعلى خود در صفحات مجازى نوشت: «من با اینکه بعد 
از آزمایش منفى در خانه هســتم... اما در خانه در قرنطینــه انفرادى خودم را 
حبس کرده ام... چرا؟... چون دنیاى پزشکى براى مشاوره به بیمار بهبودیافته 
از کووید-19 در مورد رفتارهاى مورد نیاز آنها مطمئن نیستند. آنها مى گویند 
آنتى بادى هایى در سیســتم هاى ایمنــى ما به وجود آمده کــه مانع از بروز 

دوباره بیمارى مى شــوند. اما موارد متعددى وجود داشــته است که با وجود 
همه پارامترهاى دیگر بیمارى دوباره عود کرده است. آیا ما قادر به درك این 
معضل پزشکى هســتیم که نه تنها یک جامعه یا منطقه با آن روبه رو است... 
بلکه معضلى است که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است؟... و هنوز هیچ 
چیز قطعى و مشخصى در مورد چگونگى درمان، حل و فصل این بیمارى یافت 
نشده است... دست ها بسته است... چه کارى مى توان انجام داد؟ تقریبًا مثل 
این است که ما را ب خاطر باج گیرى اسیر کرده باشند. هیچ پولى از هیچ منبعى 
یا فردى که بخاطرش اسیر شدیم نمى آید. و هر آنچه براى آزادى ما از اسارت 

الزم است، نمى رسد!»
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کمتر از دو هفته دیگر به پایان این فصل بازى هاى لیگ 
یک باقیمانده و یکى از تیــم هایى که صعودش به لیگ 
برتر تقریباً مسجل شده مس رفسنجان است. با مربیگرى 

محمد ربیعى جوان. 
این اتفاق نیکى است و دستاوردهاى خوبى براى فوتبال 
باشــگاهى خواهد داشــت. نه تنها به علت حضور مس 
رفســنجان در لیگ برتــر؛ محمد ربیعى بــه طور حتم 
ایده هاى نویى را وارد بازى هاى لیگ برتر خواهد کرد. 
تیم تحت هدایت او در لیگ یک و تا به اینجاى کار 54 گل 
زده و تهاجمى ترین تیم مسابقات است. این عملکرد نشان 
مى دهد مربى جوان مس رفسنجان طرفدار فوتبال رو به 
جلو است و این همان چیزى است که لیگ برتر کم دارد. 
بى تعارف فوتبال باشگاهى ما سال هاى سال است که در 

انحصار مربیان خاص بوده و هر فصل جاى این مربیان 
در تیم ها با هم عوض مى شود و به خوبى مى دانیم برخى 
از این مربیان هر چه داشتند عرضه کرده اند و حاال نوبت 
ورود مربیان جوان و نو است تا ایده هاى تازه اى رو کنند و 

در یک کالم فوتبال جان تازه اى به خود بگیرد. 
دومین تیم مدعى صعود به لیگ برتر مس کرمان است؛ 
با مربیگرى مجتبى حسینى دســتیار سابق یحیى گل 
محمدى. ذوب آهن خیلــى زود دســت از اعتماد به او 
برداشت! ســهراب بختیارى زاده چه حرف زیبایى زده. 
او گفته هیچ مربى اى در شروع کارش با تجربه نیست و 
اعتماد باشگاه ها است که مربى را باتجربه مى کند. مجتبى 
حسینى فصل گذشته با گل ریحان در یک قدمى صعود 
به لیگ برتر بود و کارنامه او در مس کرمان هم نشــان 

مى دهد استراتژى او در مربیگرى موفقیت است و انصافاً تا 
به اینجاى کار نشان داده روى نیمکت مهره مؤثرى براى 
تیمش است. هر چند موفقیت درلیگ یک تنها با صعود 
به لیگ برتر معنى پیدا مى کند اما حتى اگر مس کرمان 
لیگ برترى نشود مى توان از مجتبى حسینى به عنوان 
یکى از مربیان موفق این فصل لیگ یک یاد کرد. حضور 
دوباره او در لیگ برتر چهره مربیان این بازى ها را جوان تر 
مى کند. البته اکنون مجتبى حسینى باتجربه تر از گذشته 
شده. مربى اى که روى نیمکت از حاشیه به دور است و از 
یحیى یاد گرفته آرام باشد و فوتبال را دنبال کند. در لیگ 
برتر اگر به جاى تکرار برخى از مربیان به او اعتماد مى شد 
بدون شک امروز به جاى لیگ یک یکى از مربیان موفق 

لیگ برتر بود. 

و رسول خطیبى در ماشین سازى؛ این تیم اگر در جدول 
بازى ها باقى بماند بدون شــک بخاطر امتیازاتى است 
که رســول خطیبى در نیم فصل نخســت کسب کرده؛ 
مربى اى که پیش تر دو تیم تبریزى را لیگ برترى کرده 
و اگر آلومینیوم را هم لیگ برتــرى کند در صعود تیم ها 
هت تریک خواهد کرد. به نظر مى رسد این هفته جدال 
حساس این تیم با مس کرمان تعیین کننده چهره دومین 
تیم صعود کننده به لیگ برتر خواهد بود. رسول خطیبى که 
پیش تر در تیم هاى لیگ برترى کار کرده در حالى به لیگ 
یک رانده شده که کارنامه قابل دفاعى داشته است. درد آور

 اســت که لیگ برتر نه تنها کمتر به مربى جوان اعتماد 
مى کند بلکه مربیان موفق را هم پس مى زند اما حاضر 

است تند تند به مربى ناموفق تیم بدهد. 

و خوشه طالیى ساوه که یکى دیگر از گزینه هاى صعود 
به لیگ برتر به شمار مى رود. آنهایى که بازى هاى خوشه 
طالیى را از نزدیک دیده اند مــى گویند این تیم تحت 
هدایت محسن عاشورى چشم نواز بازى مى کند. هافبک 
خالق سال هاى دور پرسپولیس که پاس هایش میلیمترى 
بود و به مهندس پرسپولیس مشهور شده بود در حالى این 
فصل با خوشه طالیى مدعى صعود به لیگ برتر است که 
این تیم اولین فصل حضور در لیگ یک را تجربه مى کند. 
کافى است نگاهى به نتایج این تیم در هفته هاى پایانى 
بیاندازید. شکست 3-2 در برابر بادران. پیروزى 3-1 در 
برابر صدرنشین (مس رفسنجان) و پیروزى 4-0 در خانه 
تیم ســپیدرود. این نتایج بدین معنى است که محسن 
عاشورى نگاه تهاجمى به فوتبال دارد و به جذابیت فوتبال 

بیشتر فکر مى کند. مربى که در گذشته در تیم هاى لیگ 
برترى پرسپولیس و پیکان دســتیار بوده و در تیم پاس 

همدان نیز به عنوان سرمربى حضور داشته است. 
موفقیت چشــمگیر محمود فکرى در تیم نساجى که در 
میانه هاى راه از یک تیم لیگ یکى به نســاجى آمد به 
خوبى نشان مى دهد لیگ برتر براى قرار گرفتن در مسیر 
موفقیت مى تواند از لیگ یک وام بگیرد و از مربیان این 
لیگ استفاده کند. نســاجى با محمود فکرى در حالى از 
هفت بازى اخیر 13 امتیاز گرفتــه و هیچیک از بازى ها 
را نباخته که همه بازى هایش با تیم هاى مدعى بوده. از 
پرسپولیس گرفته تا استقالل، تراکتور، فوالد، صنعت نفت 
و امشب هم سپاهان. استفاده ازاین دست از مربیان موجب 

خوشبختى تیم هاى لیگ برترى مى شود.

مربیان جوان در راهند، منتظر باشید

باشگاه ســپاهان بعد از شکســت مقابل استقالل 
بیانیه اى دربــاره داورى این بازى صــادر کرد. در 
بخشــى از این بیانیه آمده اســت: «متأسفانه تیم 
فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان در پى اشتباه محرز 
و تأثیرگذار داور بازى آقــاى بیژن حیدرى که این 
اشــتباه نیز توسط کارشناســان داورى تأیید شده 
است، گل اول مســابقه را دریافت و در ادامه منجر 
به شکست 2 بر یک این تیم مقابل استقالل تهران 
شد. متأسفانه اشتباه تأثیرگذار داور در دیدار سپاهان 
اصفهان و استقالل تهران باعث ضایع شدن حق 
سپاهان شده و طالیى پوشان را از جایگاه اصلى خود 
در جدول رده بندى دورکرده است. در پایان ضمن 
تأکید مجدد بر دقت در انتخاب داوران ســه هفته 
پایانى مسابقات، خواهشمند است دستور فرمایید 
مباحث داورى این دیدار نیز مورد بررسى قرار گرفته 

و از نتیجه این باشگاه را مطلع سازند.» 
البته درباره صحنه مورد نظر حق با سپاهانى هاست 
و حتى متعصب ترین هوادار استقالل هم اعتراف 
خواهد کرد کــه خطایى که روى شــیخ دیاباته از 
سوى داور اعالم شــد، پنالتى نبود. اما بیانیه و در 
واقع واکنش باشگاه سپاهان هم در نوع خود جالب 
است! مســئوالن این باشــگاه که بحق از داورى 
حیدرى شاکى هستند، در پایان بازى رفت سپاهان 
و استقالل که با اشتباهاتى بیشتر و فاحش تر به سود 

تیم خودشان همراه بود، سکوت کرده بودند.
آنها حتى روى خطاى هند پنالتى کى روش استنلى 

هم که به قول خداداد عزیزى از روى کره ماه هم 
دیده مى شد و داور آن را ندید، حرفى نزدند و تازه 
مدعى بودند که صحنه باید توسط کارشناسان 
داورى بررســى شــود! ضمن اینکه گل دوم 
سپاهان هم در شرایطى به ثمر رسید که استنلى 
کى روش در لحظه زدن ضربه ســر و پاس به 
امید نورافکن در آفساید قرار داشت! با این حال، 
دوستان در باشگاه سپاهان کًال منکر اشتباهات 

داورى شدند و مدعى شدند که این اتفاقات 
هم جزئى از بازى است! فقط نمى دانیم 

چرا وقتــى اشــتباهات به ضرر 
سپاهان اســت، باید بیانیه 

صادر شــود و 
کمیتــه 

داوران هم درباره 
اشتباهات توضیح بدهد اما 
وقتى داوران به سود این تیم اشتباه 

مى کنند، جزئى از بازى محسوب مى شود!

اینجور بیانیه ها را 
بى خیال

مهاجم کهنه کار تیم فوالد خوزستان توانست با رویارویى مقابل گل گهر 
سیرجان، رکورددار بیشــترین بازى در میان بازیکنان خارجى 

ادوار لیگ برتر شود.
 هر چند مشکالت رشد سرسام آور نرخ ارز و از سوى 
دیگر مشکل مبادله پول براى بازیکنان و مربیان 
خارجى باعث شده تا جدایى آنها از فوتبال ایران 
در سال هاى اخیر اوج گیرد و کمتر ثباتى 
را در میان چهره هاى خارجى فوتبال 
ایران ببینیم؛ شــاید نمونه هاى 
روشــن آن در ســال هاى 
اخیر استراماچونى و 
برانکو در عرصه 

مربیگرى و 
بازیکنانــى چــون 

تیام و جپاروف بودند که عمر 
حضورشان در فوتبال ایران چندان 

طوالنى نشد.
اما در این میان بازیکنان خارجى که 
از بازى در فوتبال ایران راضى هم 

به چشم مى آیند که سرشناس ترین آنها لوسیانو پریرا مندز ملقب به شیمبا 
باشد؛ مهاجم برزیلى فوالد در لیگ نوزدهم که عمر حضورش در فوتبال 
ایران به هشت سال رسیده است و در تیم هاى فوالد، سپاهان، گسترش 

فوالد و صنعت نفت آبادان سابقه بازى دارد.
او که در عمر هشــت ســاله حضور خود در فوتبال ایران توانسته با فوالد 
و سپاهان طعم شیرین قهرمانى را بچشــد و در لیگ هجدهم مشترکًا با 
کى روش استنلى سوارز عنوان آقاى گلى را به دســت آورد، حال با بازى 
مقابل تیم گل گهر سیرجان توانســت عنوان بیشترین بازى یک بازیکن 

خارجى در تاریخ لیگ برتر را از آن خود کند.
پریرا که این روزها در غیاب ایوب والى، کاپیتان فوالد خوزســتان هم به 
شمار مى آید، با دیدار هفته قبل مقابل گل گهر تعداد بازى هاى خود در لیگ 
برتر را به عدد 204 رســاند و به تنهایى رکورددار بازى در فوتبال ایران در 
میان تمامى بازیکنان خارجى شد؛ رقباى شیمبا در این راه ایوان پتروویچ،  
هافبک خالق و طراح سال هاى نه چندان دور تیم هاى پرسپولیس، 
شاهین بوشهر و ابومسلم خراسان بود که سابقه 203 بازى را داشت.
مگنو باتیســتا هم زودتر از شیمبا توانســت به رکورد 203 بازى برسد اما 
طلسم عجیبى دامان هافبک برزیلى پارس جنوبى جم را گرفت و پارگى 
رباط صلیبى اجازه تاریخ ســازى به او را نداد تا لوســیانو پریرا بتواند این 
رکورد را از آن خود کند و در دیدارهاى پیش روى تیمش مهاجم 36 برزیلى 
فوالدى ها فرصت دارد تا بتواند رکورد خود را بهبود بخشد و دست نیافتنى

 تر کند.

ى متعصب ترین هوادار استقالل هم اعتراف 
هد کرد کــه خطایىکه روى شــیخ دیاباته از

ى داور اعالم شــد، پنالتى نبود. اما بیانیه و در 
 واکنش باشگاه سپاهان هم در نوع خود جالب 
ت! مســئوالن این باشــگاه که بحق از داورى 
رى شاکى هستند، در پایان بازى رفت سپاهان 
تقالل که با اشتباهاتى بیشتر و فاحش تر به سود 

خودشان همراه بود، سکوت کرده بودند.
ىىىنلى  حتى روى خطاى هند پنالتى کى روش است
ممممممممممم همم که به قول خداداد عزیزى از روى کره ماه
هههههههههازهه  مى شد و داور آن را ندید، حرفى نزدند و ت
ننننننساننن ى بودند که صحنه باید توسط کارشنا

ى بررســى شــود! ضمن اینکه گل دوم 
هان همدر شرایطى به ثمر رسید که استنلى
هههههه بههههههه روش در لحظه زدن ضربه ســر و پاس
،،،،،،،،،،،ال،،،،،  نورافکن در آفساید قرار داشت! با این ح
تان در باشگاه سپاهان کًال منکر اشتباهات 

ى شدند و مدعى شدند که این اتفاقات 
منیم جزئى از بازى است! فقط نمى دا

 وقتــى اشــتباهات به ضرر
هان اســت، باید بیانیه 

ر شــود و 
کمیتــه 

داوران هم درباره 
اشتباهات توضیح بدهد اما 
وقتى داوران به سود این تیم اشتباه 

کنند، جزئى از بازى محسوب مى شود!

توانست با رویارویى مقابل گلگهر خوزستان مهاجم کهنه کار تیم فوالد
سیرجان، رکورددار بیشــترین بازى در میان بازیکنان خارجى 

ادوار لیگ برتر شود.
 هر چند مشکالت رشد سرسام آور نرخ ارز و از سوى 
دیگر مشکل مبادله پول براى بازیکنان و مربیان 
خارجى باعث شده تا جدایى آنها از فوتبال ایران 
در سال هاى اخیر اوج گیرد و کمتر ثباتى

را در میان چهره هاى خارجى فوتبال 
یایران ببینیم؛ شــاید نمونه هاى 
رررررررروشــن آن در ســال هاى 
اخیر استراماچونى و 
برانکو در عرصه 

مربیگرى و 
بازیکنانــى چــون

تیام و جپاروف بودند که عمر 
حضورشان در فوتبال ایران چندان 

طوالنى نشد.
اما در این میان بازیکنان خارجى که 
از بازى در فوتبال ایران راضى هم 
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شیمبا روى ابرا

معاون ارتباطات و رسانه  باشگاه تراکتور گفت: 
دهان ما تا سه  هفته  آینده براى حفظ شرایط تیم 
بسته، اما چشمانمان باز و حواسمان جمع است.

جعفر محرم پور گفت: به عنوان نماینده  جامعه  
رسانه در باشگاه تراکتور از بابت دورى فیزیکى 
از خبرنگاران به دلیل شیوع روزافزون بیمارى 
کرونــا عذرخواهى کرده و امیــدوارم با گذر از 
این روزهاى ســخت، دوباره و در شــرایطى 
مناســب  از نزدیک و با حضور هواداران پرشور 
این تیم مردمى، دیدار تــازه کنیم. مخاطبین 
عزیز ما هم بدانند در این شــرایط بِد اقتصادى 
یکــى از صنف هاى زحمتکش که بیشــترین 
ضربه را متحمل شــده اند، زحمتکشان حوزه  
روزنامه نگارى و رسانه هســتند و شاید اغراق 
نیســت بگوییم که کمترین توجه هم به این 
صنف در قبال آسیب هاى وارده صورت گرفته 

است.
وى در ادامه در مورد وضعیت تیم تراکتور گفت: 
تیم هاى حاضر در لیگ برتر فوتبال هم روزهاى 
سخت و حساسى را در این شرایط کرونایى طى 
مى کنند، تیم مردمى تراکتور هم از این قاعده 
مستثنى نیست و پس از چهار سال این فرصت 
را داریم که با کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا، 
مجدداً تراکتور را در جمع باشگاه هاى برتر قاره 
ببینیم و این موفقیت را به قهرمانى لیگ برتر در 

فصل آینده تبدیل کنیم.
معاون ارتباطات و رسانه  باشــگاه تراکتور در 
ادامه گفت: تیم هاى پرطرفــدار همواره مورد 
عالقه  عده اى براى حاشیه ســازى هســتند و 
مخصوصاً در انتهاى هر تورنمنتى این عالقه به 
بیشترین حد خود مى رسد. در فضاى رسانه اى 
فوتبالى ایران ما با دو قشر روبه رو هستیم، قشِر 
حداکثرِى سالم با فعالیت حرفه اى و متعهدانه و 
قشر ناسالِم رسانه اى که بازیچه  دالالن فوتبال 

در ایران بــوده و همواره در چنین شــرایطى و 
روزهایى حضورشان پررنگ تر مى شود.

محرم پور با اشاره به فعال شدن این قشر ناسالم 
فوتبال در این هفته هاى پایانى ادامه داد: با چشم 
و گوش باز، فعالیت عوامــل داللى در فوتبال 
را رصد کرده، اما فعًال دهانمان بنا به شــرایط 
تیم بسته اســت، اما این سکوت نباید دلیلى بر 
ناآگاهى کادر مدیریتى و رسانه اى باشگاه تلقى 
شود. تراکتور همواره از حاشیه ضربه خورده و 
وظیفه  تیم رسانه اى باشگاه به حداقل رساندن 
این حواشى است؛ لذا دهان ما تا سه  هفته  آینده 
براى حفظ شرایط تیم بسته، اما چشمانمان باز و 
حواسمان جمع است. پس از پایان لیگ برتر در 
مورد این قشر ناسالم و فضاسازى هاى آنها به 
صورت شفاف و در قالب برنامه اى که قول آن را 

داده ایم، صحبت خواهیم کرد.
معاون ارتباطات و رسانه  باشگاه تراکتور در پایان 
گفت: باید بگوییم که روند مدیریتى باشگاه طى 
دو سال گذشته عارى از اشتباه نبوده و صادقانه 
آنچه روى داده و آنچــه فعالیت این گروه هاى 
ناســالم در فوتبال ایران بر سر ما آورده است را 
خواهیم گفت. همچنین تأکید مالک محترم و 
هیئت مدیره  محترم طى این هفته هاى جارى، 
حفظ آرامش و تمرکز بوده و صرفاً براى پاسخ به 
دو حاشیه مطرح شده در مورد دو بازیکن خوب، 
بااخالق، دوست داشــتنى و حرفه اى مان یعنى 
احسان حاج صفى و رضا اسدى باید بگویم که 
داشــتن این دو بازیکن براى هر تیمى موهبت 
است و تراکتور هم از این قاعده مستثنى نیست 
و اساس برنامه  باشــگاه حفظ این دو بازیکن 
ارزشمند است و صرفًا براى پایان بخشیدن به 
حواشى تأ کید مى کنیم، حاج صفى بازیکن تیم 
تراکتور است و اسدى نیز همچون همیشه در 

خدمت تیم.

دهان تراکتور تا 3 هفته بسته است
روز سه شنبه قرعه کشى مرحله نیمه نهایى جام حذفى برگزار خواهد شد.

 سه تیم پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجدسلیمان راهى مرحله نیمه نهایى شده اند 
و یک تیم نیز از بین استقالل و سپاهان به جمع چهار تیم نهایى صعود خواهد کرد تا 
جدول نیمه نهایى جام حذفى فوتبال ایران تکمیل شود. بازى استقالل و سپاهان روز 

بیستم یعنى دوشنبه برگزار خواهد شد.
این در حالى است که قرعه کشى مرحله نیمه نهایى روز سه شنبه 21 مرداد ساعت 

15 در محل سازمان لیگ برگزار خواهد شد و پخش زنده نیز خواهد داشت. باتوجه به 
حضور قطعى سه مدعى در نیمه نهایى، قرعه کشى اهمیت زیادى دارد و قطعاً فوتبال 

ایران شاهد یک بازى حساس دیگر هم خواهد بود.
بازى هاى نیمه نهایى و فینال در اواسط شهریور ماه برگزار مى شود. پرسپولیس مدافع 
عنوان قهرمانى جام حذفى شش بار سابقه کسب این جام را دارد و استقالل به عنوان 

پرافتخارترین تیم هفت  بار قهرمان شده است.

فوالد با چهار برد پیاپى وضعیت خوبى در جدول پیــدا کرده بود. بعدتر اما نتایج تیم 
خوزستانى افت کرد و شرایط براى آنها به هم ریخت. حاال فوالد از چهار بازى آخرش 
فقط یکى را برده و همین مسئله باعث شده این تیم تا رده ششم سقوط کند. با شرایط 
فعلى حتى بازى عقب افتاده فوالد هم خیلى به کار این تیم نمى آید و شاگردان نکونام 
براى کسب سهمیه باید منتظر لغزش سپاهان، استقالل، تراکتور و شهرخودرو باشند. 

حاال سعید آذرى، مدیرعامل دائم الرسانه اى فوالد بیانیه داده و گفته «کسب سهمیه» 
کلیدواژه دشمنان براى ایجاد فشار و تخریب فوالد است! واقعاً یعنى چى؟ یعنى مردم 
و رسانه ها باید بگویند فوالد براى بقا در لیگ مى جنگد تا آرامش شما حفظ شود؟ خب 
مگر از همین عبارت در مورد مجیدى، ساکت الهامى، قلعه  نویى و سایرین استفاده 

نمى شود؟ شماها چه انتظاراتى دارید به خدا!

سه شنبه حساس در انتظار مدعیان قهرمانى حذفى

سهمیه، کلید واژه دشمنان؟!
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فقدان سند مالکیت 
آقاى حسین امینیان آرانى به استناد دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود رسما گواهى 
گردیده مدعى اند که سند مالکیت ششدانگ قسمتى در صحن خانه به شماره 1290 فرعى از 
2637  اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل در صفحه 541 دفتر 76 ذیل شماره 
ثبت 5528 به شماره چاپى ســند 519221 به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده که در اثر جا به جایى مفقود و اینک درخواســت صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا 
طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل اسناد به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
اسناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 928250- عباس زادگان 

رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل/5/152
حصروراثت

  احمد نورى سادات داراى شناسنامه شماره 919 به شرح دادخواست به کالسه 9900736 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على نورى 
سادات بشناسنامه  596 در تاریخ 93/3/4 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد نورى ســادات  ش ش 1121  ، 2. احمد نورى 
سادات ش ش 919 ، 3. سعید نورى سادات ش ش 1138 (فرزندان متوفى)، 4. فاطمه رحیمى 
ش ش 40 ، (همســر متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 928389/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/163
حصروراثت

مریم جلیلى  داراى شناسنامه شماره 1080515453 به شرح دادخواست به کالسه 9900699 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرى 
پاینده  بشناسنامه  1604 در تاریخ 98/5/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم جلیلى فرزند ناصر   ش ش 1080515453 
فرزند متوفى  ، 2. ناصر جلیلى فرزند اسداهللا    ش ش 953 ، (همسر  متوفى)، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 928546 /م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/164
حصروراثت

مریم پناهى گنهرانى  داراى شناسنامه شماره 5499807825 به شرح دادخواست به کالسه 
9900754 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خاتون میرزائى  بشناسنامه  14 در تاریخ 95/12/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. یحیى پناهى گنهرانى    ش ش 5499758018  
، 2. مهدى پناهــى گنهرانــى  ش ش 5499845190 ، 3. مجید پناهــى گنهرانى  ش ش 
5499798958 ، 4. بخشعلى پناهى گنهرانى  ش ش 5499780471 ، 5. مریم پناهى گنهرانى  
ش ش 5499807825 ، 6. معصومه پناهى گنهرانى   ش ش 5499260311، 7. اکرم پناهى 
گنهرانى   ش ش 5499852200 ، 8. آمنه پناهى گنهرانى   ش ش 5499261857 ، 9. سکینه 
پناهى گنهرانى   ش ش 29 ، 10 شهربانو پناهى گنهرانى   ش ش 5499763623 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

928040/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/165
حصروراثت

مریم پناهى گنهرانى  داراى شناســنامه شــماره 5499807825 به شــرح دادخواست به 
کالسه 9900755 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان اسداله پناهى  بشناســنامه  549 در تاریخ 91/5/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. یحیى پناهى گنهرانى    ش ش 
5499758018  ، 2. مهدى پناهى گنهرانى  ش ش 5499845190 ، 3. مجید پناهى گنهرانى  
ش ش 5499798958 ، 4. بخشعلى پناهى گنهرانى  ش ش 5499780471 ، 5. مریم پناهى 
گنهرانى  ش ش 5499807825 ، 6. معصومه پناهى گنهرانى   ش ش 5499260311، 7. 
اکرم پناهى گنهرانى   ش ش 5499852200 ، 8. آمنه پناهى گنهرانى   ش ش 5499261857 
، 9. سکینه پناهى گنهرانى   ش ش 29 ، 10 شهربانو پناهى گنهرانى   ش ش 5499763623 
(فرزندان متوفى)، 11. خاتون میرزائى ش ش 5759694553 (همسر متوفى ) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 928042/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/166
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)

شــماره آگهى: 139903902003000050 تاریخ آگهى: 1399/05/15 شــماره پرونده: 
139704002003002727 آگهى مزایده پرونده 9703773/1- تمامت سه دانگ عرصه و 
اعیان پالك ثبتى 11863 (یازده هزار و هشــتصد و شصت و سه) فرعى از 2250 (دو هزار و 
دویست و پنجاه) اصلى واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 17. 30 مترمربع به نشانى 
اصفهان سپاهان شهر- بلوار غدیر مجتمع صدرا کدپستى 8179949785 که سند مالکیت 
اصلى به شماره چاپى 742312 در صفحه 56 دفتر 258 با شماره دفتر بازداشتى الکترونیک 
139705802210001187 واقع در همکف ثبت و صادر شــده اســت با حدود: شماال: اول 
دیواریست اشتراکى با آپارتمان 11877 فرعى بطول 10. 0 متر دوم درب و دیواریست به رواق 
و محوطه مشاعى 12083 فرعى بطول 29. 7 متر شرقا: دیواریست اشتراکى با مغازه 11862 
فرعى بطول 22. 4 متر جنوبا: اول در سه قسمت دیواریست اشتراکى با آپارتمان 11876 فرعى 
که قسمت دوم غربى است بطولهاى 36. 2 و 20. 0 و 06. 2 متر دوم دیواریست بداکت مشاعى 
و راه پله مشــاعى 12080 فرعى بطولهاى 82. 0 و 15. 2 متر غربا: دیواریســت اشتراکى با 
آپارتمان 11877 فرعى بطول 02. 4 متر که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى ملک مورد 
بازدید عبارت است از یکباب مغازه با مساحت 30/17 مترمربع اعیانى واقع در طبقه همکف 
با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك کف و سطوح سرامیک، پنجره هاى خارجى سکوریت و 
درب آهنى آکاردونى و اشتراکات آب و برق سیستم گرمایش ندارد سیستم سرمایش کولر آبى 
با قدمت حدود 10 سال در زمان بازدید مغازه در اختیار مستاجر فروش لوازم خانگى قرار داشته 
است. با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و 
مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى فوق 
الذکر داراى یک برگ سند با مشخصات: شماره ملک: 2250/11863 شماره چاپى: 742312 
ب 91 شماره ثبت: 90684 صفحه: 56 دفتر: 258 نام مالک: یاسر سوداوى سهم مالکیت: سه 
دانگ مشاع بصورت تخلیه با احتساب زمین و سرقفلى و ارزش کلیه حقوق تجارى متصوره و 
مکتسبه، فارغ از دیون احتمالى به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مبلغ 4/050/000/000 ریال 
(چهار میلیارد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى گردید. ملکى آقاى یاسر سوداوى به شماره ملى 
1290767785 به بموجب سند نکاحیه شماره 4833 مورخ 1383/10/4 تنظیمى دفترخانه 
15 شهر اصفهان استان اصفهان در قبال قســمتى از طلب خانم مولود ناظمى اشنى و 0/05 
اجرائى متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 99/06/03 در شعبه 
اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جى تاالر میدان هفت تیر شعبه 
مهریه اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 
4/050/000/000 ریال (چهار میلیارد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 
99/05/19 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه 

سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتى که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 928541 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/5/168
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود  ششــدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 4806فرعى  مجزى شده از پالك 
2070فرعى   واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى 
مراد سلیمانى دهقى   فرزند عزیزاهللا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1399/06/13 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 928614/ م الف- تاریخ 
انتشار: 1399/05/19- محمد على ناظمى- کفیل ثبت اسنادوامالك  بخش مهردشت/5/169 

فقدان سند مالکیت
 شماره: 139985602030006114  آقاى سعید مرتضائى  فرزند على احد از ورثه مرحوم على 
مرتضائى فرزند محمدعلى با تسلیم یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى  مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 1037/8 فرعى از دو فرعى از 1037 اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11ثبت 
اصفهان شده است که ســند آن بشــماره چاپى 946495  درصفحه 181 دفتر 268 امالك 
بنام زهرا ایرجى فرزند محمد على   صادر و تسلیم گردیده  است ، سپس بموجب سند انتقال 
96376 – 1368/5/28 دفتر 23 نجف آباد به رضا چترایى عزیز آبادى فرزند ابوالقاسم انتقال 
قطعى داده است و بموجب سند انتقال شماره 150940 – 1381/12/24 دفتر 23 نجف آباد 
به على مرتضائى فرزند محمد على انتقال قطعى شده است ، سپس نامبرده بموجب گواهى 
حصر وراثت شماره 98/86 – 1398/2/7 شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد فوت 
نموده است و متقاضى فوق احد از ورثه مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/05/19، 928744/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد 

ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/5/170
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030006112      آقاى سعید مرتضائى  فرزند على احد از ورثه مرحوم على 
مرتضائى فرزند محمدعلى با تسلیم یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى  مفقود شدن سند مالکیت 1/5دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
1037/8 فرعى از دو فرعى از 1037 اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان 
شده است که سند آن بشماره چاپى 143985درصفحه 320دفتر 459 امالك بنام  زهرا ایرجى 
فرزند محمد على صادر و تسلیم گردیده  است ، سپس بموجب سند انتقال شماره  150940-

1381/12/24دفتر 23 نجف آباد به على مرتضائى فرزند محمد على انتقال قطعى داده است 
سپس نامبرده  بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 98/86 – 1398/2/7  شعبه 10 حقوقى 
شوراى حل اختالف نجف آباد فوت نموده است و متقاضى فوق احد از ورثه مى باشد و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. 

چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/05/19، 928742/م الف- مهدى 

صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج  نجف آبادى/5/171
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030006111      آقاى ســعید مرتضائى  فرزند على احد از ورثه مرحوم 
على مرتضائى فرزند محمدعلى با تسلیم یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى  مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 1037/8 فرعى از دو فرعى از 1037 اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11ثبت 
اصفهان شده است که سند آن بشماره چاپى 946494درصفحه 178دفتر 268 امالك بنام  
شــهربانو چترائى فرزند مرتضى  صادر و تسلیم گردیده  اســت و بموجب سند انتقال شماره  
150940-1381/12/24دفتر 23 نجف آباد به على مرتضائى فرزند محمد على انتقال قطعى 
داده است سپس نامبرده  بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 98/86 – 1398/2/7  شعبه 
10 حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد فوت نموده است و متقاضى فوق احد از ورثه مى 
باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/05/19، 
928739/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن 

نساج  نجف آبادى/5/172
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030006113      آقاى ســعید مرتضائى  فرزند على احد از ورثه مرحوم 
على مرتضائى فرزند محمدعلى با تسلیم یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى  مفقود شدن سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 1037/8 فرعى از دو فرعى از 1037 اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11ثبت 
اصفهان شده است که سند آن بشماره چاپى 339419  درصفحه 166 دفتر 109 امالك بنام 
رضا قلى نعمتى نجف آبادى فرزند على  صادر و تســلیم گردیده  است ، سپس بموجب سند 
انتقال 25258 – 1351/8/15دفتر 37 نجف آباد ششدانگ به رضا چترایى عزیز آبادى فرزند 
ابوالقاسم انتقال قطعى داده است سپس نامبرده  طى اســناد انتقال بعدى تمامت 5/5 دانگ 
مشاع را بغیر انتقال داده است و بموجب سند انتقال شماره  150940 – 1381/12/24 دفتر 
23 نجف آباد تمامت نیم دانگ مشــاع را به على مرتضائى فرزنــد محمد على انتقال قطعى 
شده است ، سپس نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 98/86 – 1398/2/27 شعبه 
10 حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد فوت نموده است و متقاضى فوق احد از ورثه مى 
باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/05/19، 
928745/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن 

نساج  نجف آبادى/5/173

معاون آموزشى و پژوهشى سازمان نظام پزشکى ایران، 
آمار ابتالى کادر درمان به کرونا در کشورمان را بسیار باال 

عنوان کرد.
علیرضا سلیمى گفت: متأســفانه ابتالى کادر درمان به 
کرونا چند برابر آحاد جامعه است و این وضعیت در تهران 
بسیار بیشتر است. رئیس انجمن بیهوشى ایران، با عنوان 
این مطلب که فقط بیش از 6000 نفر از نیروهاى سالمت 
در تهران به کرونا مبتال شده اند، گفت: بیش از 150 نفر 
در تهران در راه خدمت به بیماران جان خود را از دســت 
داده اند. ســلیمى بــه درگیرى متخصصین بیهوشــى 
با بیمارى کرونا اشــاره کرد و افــزود: هفته پیش یک 

متخصص بیهوشى با 20 سال تجربه را از دست دادیم که 
جایگزین چنین افرادى سخت است. وى ادامه داد: بسترى 
چهار متخصص بیهوشى در یک اتاق بر اثر ابتال به کرونا، 

بسیار دردآور است.
معاون آموزشى و پژوهشى سازمان نظام پزشکى ایران، 
از مردم خواست عالوه بر رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
که شامل ماسک زدن، رعایت فاصله گذارى فیزیکى و 
شستن دست هاست، از حضور در تجمعات بدون رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى خوددارى کنند.
سلیمى گفت: در شرایط حاضر تنها راه مقابله با ویروس 

کرونا، رعایت پروتکل هاى بهداشتى است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر پروتکل هاى 
بهداشتى آزمون سراسرى خبر داد.

ابراهیم خدایى تأکید کرد: پروتکل هاى بهداشتى برگزارى 
کنکور کمى متفاوت از آزمون کارشناسى ارشد و دکتراست 
و در برخى جاها اجراى این پروتکل ها راحت و در برخى 

جاها نیز کمى سخت است.
وى تصریح کرد: در واقع کارشناســى ارشد در 80 شهر 
کشور برگزار مى شود؛ اما کنکور در 400 شهر کشور برگزار 
خواهد شد. بنابراین موارد مسافرت به طور کلى در برگزارى 
آزمون دو هفته آینده کمتر است اما تعداد داوطلبان آزمون 
سراسرى و حوزه هاى برگزارى این آزمون زیاد است و این 

طبیعتاً کار را کمى دشوار مى کند.
خدایى ادامه داد: پروتکل هاى برگزارى کنکور تغییر کرده 
است، بر این اساس فاصله صندلى هاى این آزمون به 2 
متر افزایش یافته و ما سعى خواهیم کرد از فضاهاى بزرگ 
در برگزارى این آزمون اســتفاده کنیم و در این زمینه نیز 

حوزه هاى مختلفى به ما کمک مى کنند.
خدایى تأکید کرد: مــا از مصال ها و ورزشــگاه هایى که 
فضاهاى باز و استانداردى دارند، استفاده خواهیم کرد و به 
تمامى داوطلبان کنکور پک بهداشتى داده مى شود ضمن 
اینکه ما نگرانى از حضور داوطلبان در داخل حوزه ها نداریم 

و نگرانى ما تجمع خانواده ها در بیرون از حوزه است.

آمار بسیار باالى درگیرى 
نیروهاى سالمت با کرونا

تغییر پروتکل هاى بهداشتى 
برگزارى کنکور

تأثیر نیش تأیید نشده 
   ایرنا | انسـتیتو پاسـتور ایران با صدور اطالعیه اى 
اعالم کرد کـه تأثیر نیش زنبور عسـل بر درمـان کرونا 
تأیید نشـده اسـت. اخیراً فردى به نام «عظیم اکبرزاده 
خیاوى» کلیپـى را در خصوص تأثیر نیش زنبور عسـل 
بر درمان بیمارى هاى مختلف از جمله ویروس کرونا در 

شبکه هاى مجازى منتشر کرد./2442

تست روزانه 4 میلیون نفر
   مشـرق | مقامـات چینـى اعالم کردنـد مراکز 
آزمایش ویـروس کرونـا از اواخر ماه میـالدى جارى 
قادر بـه انجام روزانـه نزدیک بـه پنج میلیون تسـت 
کووید- 19 هسـتند. حدود 38 هزار کارمند در 4946 
مرکز پزشکى داراى گواهى الزم براى انجام آزمایش 

هستند. /2443

مدارس مکزیک باز نمى شود
   ایسـنا | وزیر آمـوزش و پـرورش مکزیک اعالم 
کرد: مدارس این کشـور براى سـال تحصیلى جدید در 
اواخر این ماه بازگشـایى نخواهند شد و در شرایط شیوع 
کرونا، کودکان با استفاده از تلویزیون در خانه به تحصیل 
خواهنـد پرداخـت. دولت بـا بـزرگ ترین شـبکه هاى 
تلویزیونى این کشـور به توافق رسیده اسـت تا آموزش 
30 میلیـون کودك مدرسـه اى در مکزیـک را از طریق 

تلویزیون انجام دهد./2444

وزارت دفاع روســیه 42 روز پــس از تزریق 
واکسن کروناى خود به داوطلبان اعالم کرد: 
بار دیگر این افراد مــورد کنترل قرار گرفتند 
حال تمامى آنها خوب اســت و هیچ مشکلى 
دیده نمى شــود. یک مقام مسئول روس با 
اشاره به اینکه واکسن ضد ویروس کروناى 
تولید شده در روسیه تاکنون مصونیت 100 
درصد براى داوطلبان تزریــق آن به وجود 
آورده، از عالقه حداقل 20 کشور جهان به این 

واکسن خبر داد.
«دمیترى یف» یادآور شــد که واکسن تولید 
شده در روسیه در بیســت و یکمین روز پس 
از تزریق آن به بدن داوطلبان، همچنان 100 
درصد مصونیت براى آنها ایجاد کرده است. 
به گفتــه وى، عالوه بر این، پــس از تزریق 
مجدد، این مصونیت دو برابر مى شود و نتیجه 
100 درصد این مسئله در حیوانات به اثبات 

رسیده است.
روس ها مى گویند آمادگــى دارند که در ماه 
اکتبر میــالدى، یعنى اوایــل پاییز پیش رو 
ایــن کارزار علیه کرونــا را بــه راه اندازند و 

واکسیناسیون عمومى را در کشور شروع کنند.
در همین حال ناصــر ریاحــى، عضو اتاق 
بازرگانى تهران با اشاره به اینکه «روسیه جزو 
کشورهایى است که در این حوزه رفتار خاص 

خود را دارد»  گفته اســت: بــراى مثال مواد 
بیولوژیک واکسن خود را براى تست و آزمایش 
در اختیار مراجع بین المللى قرار نمى دهد و از 
این رو هیچ نهادى در خارج از روسیه نمى تواند 

کیفیت و میزان اثرگذارى واکسن این کشور 
را تضمین کند.

به گفته وى استفاده از داروهاى اینچنینى در 
ایران قطعًا نیاز به تأیید کارشناســان وزارت 

بهداشــت و درمان و تأیید مراجع بین المللى 
دارد.

ریاحى تأکید کرده اســت که بــا توجه به 
اینکه این مراجع چیــزى را تأیید نکرده اند 
کارشناسان ایرانى نیز توصیه به استفاده از 
واکسن روســیه نمى کنند و از این رو فعًال 
برنامه اى براى وارد کردن واکسن این کشور 

به ایران وجود ندارد.
این مقام مســئول در اتــاق بازرگانى درباره 
آخرین وضعیت داروهایى که در درمان کرونا 
مى تواند اثربخش باشد گفته است: داروهایى 
مانند رمدسیویر که امروز در درمان هاى آمریکا 
وارد شده یکى از این داروهاست. البته قیمت 
داروى آمریکایى بسیار باالست و از این رو دو 
شرکت ایران تالش خود را براى تولید این دارو 

در داخل کشور آغاز کرده اند.
ریاحى توضیح داده اســت که در صورتى که 
واکسن نهایى براى ویروس کرونا پیدا شود و 
«تأییدیه رسمى» بگیرد، دولت باید مذاکرات 
براى وارد کردن این واکسن و در اختیار مردم 

قرار گرفتن آن را آغاز کند./2440

واکسن کروناى روسى به ایران مى رسد؟ روى موج کووید-19

کروناویروس دو خواهر را پس از چند سال دورى به یکدیگر رساند.
گزارش رسانه ها حاکى از آن است که زن 73 ساله به بیمارى کرونا مبتال شد و پس از انتقال به بیمارستان و درمان کووید- 19 به یک مرکز توانبخشى رفت که در آنجا با خواهرش رو به رو شد که 
بیش از 50 سال از یکدیگر خبر نداشتند و همدیگر را ندیده بودند. زن آمریکایى که سال هاى زیادى در تالش پیداکردن خواهرش بود گفت: این لطف خداوند است که من به بیمارى کرونا مبتال شوم 

و خواهرم را پیدا کنم. گفتنى است که این دو خواهر ناتنى بوده و بیش از 50 سال از یکدیگر خبر نداشتند و جدا از همدیگر زندگى مى کردند که بیمارى کرونا آنها را به هم رساند./2441

کرونا 2 خواهر را 
به هم رساند 

رئیس گروه ســالمت محیط دانشــگاه علوم 
پزشکى مشــهد گفت: 354 نانوایى متخلف در 
مناطق زیر پوشــش دانشــگاه به دلیل رعایت 
نکردن توصیه هاى بهداشتى در مقابله با بیمارى 

کرونا پلمب شده اند.
محمد باباخانى اظهار کرد: از زمان شروع طرح 
نظارت بهداشتى ضدکرونایى تاکنون تعداد 2900 
نانوایى در خراســان رضوى که رعایت نکردن 
دستورالعمل هاى بهداشــتى در کنترل کرونا را 
داشته اند، از سوى بازرســان بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکى مشهد اخطار گرفته اند و در صورت 

تکرار برخوردهاى شدیدترى صورت مى پذیرد.
وى با بیــان اینکه نانوایان متخلــف به مراجع 
قضایى معرفى شدند، خاطرنشان کرد: از ابتداى 
شروع طرح تاکنون تعداد 721 نانوایى متخلف 
در مناطق زیر پوشش دانشگاه به دادگاه معرفى 
شده و تعداد 354 نانوایى دیگر نیز به دلیل رعایت 
نکردن توصیه هاى بهداشتى در مقابله با بیمارى 

کرونا پلمب شده اند.

پلمب 354 نانوایى 
متخلف مشهد 
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تنها پشــه هاى ماده آن هم در هنگام تخمگذارى نیش 
مى زنند و رؤیاى نیمه شب تابستان را بر ما حرام مى کنند، 
اما مى توانید پشه هاى نر را هم لعنت کنید، چون به هرحال 

آنها هستند که پشه هاى ماده را بارور مى کنند.
پشه هاى ماده خون آشام نیســتند. یعنى خون انسان یا 
حیوانات دیگر را براى تغذیــه نمى خورند، بلکه از برخى 
پروتئین هــاى موجود در خــون براى رشــد و پرورش 
تخم هاى خودشان استفاده مى کنند. این را هم بدانید که 
بعضى انواع پشه ها مثل پشه مصرى یا پشه ببرى هر چهار 
روز یک بار و هر بار تنها یک بار نیش مى زنند؛ بنابراین اگر 
پشه اى که شــما را نیش زده شناسایى کردید، کشتنش 
سودى ندارد، چون او آن شب دیگر نیش نخواهد زد. مگر 
آنکه بخواهید انتقام بگیرید یا مانع تخمگذارى پشه شوید.
از قدیم گفته اند پشه ها «گوشت شیرین» دوست دارند، 
اما گوشت چه کسى شیرین است؟ پشه ها چگونه طعمه 

خود را انتخاب مى کنند؟ واقعاً نمى توان گفت گزیده شدن 
فرد تمامًا به پوســت او ربط دارد. در واقــع دلیل گزیده 
شدن بیشتر با نیش پشه به مجموعه اى از سازوکار هاى 

فیزیولوژیکى بستگى دارد.
اما چیزى که در این میان بیش از همه تعیین کننده است، 
میزان دى اکسید کربنى است که از پوست انسان متصاعد 
مى شود، زیرا پشه بیش از هر چیز از طریق بوى دى اکسید 
کربن طعمه خود را پیدا مى کند؛ بنابراین تنها خود پوست 
نیست که پشه را جذب مى کند، بلکه نوع غذایى که فرد 
مى خورد و سوخت و ساز بدن او در این میان تعیین کننده 

است.
خبر بد براى ورزشکاران این است که پشه ها بدن آنها را 
بیشتر نیش مى زنند. بوى عرق بدن و به خصوص برخى 
مواد تشکیل دهنده آن مانند اسید الکتیک، اسید اوریک 
و آمونیاك، پشه ها را به سوى خود جذب مى کند. از سوى 

دیگر حرارت بدن نیز پشــه ها را به سوى خود مى کشد؛ 
بنابراین بعــد از ورزش کردن در تابســتان، به خصوص 
اگر دوش هم نگرفته باشــید، از یورش لشــکر پشه  ها 

تعجب نکنید.
پشه ها طعمه خود را عمدتاً از روى بو و حرارت ساطع شده از 
پوست او تشخیص مى دهند. آنها ابتدا با دى اکسید کربنى 
که هنگام تنفس از دهان ما خارج مى شود ما را شناسایى 
مى کنند و به ما نزدیک مى شــوند تا اینکه در نهایت به 
پوست ما مى رسند و روى آن مى نشــینند. پشه ها بوى 
دى اکسید کربن را از فاصله 30 مترى تشخیص مى دهند.
پشه ها پس از آنکه از طریق شناســایى بو به بدن انسان 
نزدیک شدند، جذب برخى ترکیباتى مى شوند که روى 
پوســت قرار دارد. این ترکیبات شــامل اوکتانول، اسید 
الکتیک و دیگر اسید هاى چرب با زنجیره مولکولى کوتاه 
است که شکل و مقدار آنها بسته به هر بدن فرد، فعالیت ها، 

تغذیه و سطح پوستش 
متفاوت است.

دانشمندان دریافته اند که بدن برخى افراد در 
برابر نیش پشه ایمن است. ظاهراً حدود ده ماده شیمیایى 
که در بدن تولید مى شود و پشه ها را فرارى مى دهد در بدن 
این افراد روئین تن بیشتر از بقیه ترشح مى شود. این مواد 
حتى مانع از شناسایى فرد نزد پشه ها مى شوند؛ بنابراین 
دانشمندان نتیجه گرفته اند که افرادى پشه پسند، از این 

گونه ترکیبات در بدن خود کم دارند.
زنان باردار، افراد چاق یا بیمار جاذب پشــه اند. دلیل این 
امر آن است که سوخت و سوز بدن این افراد باالتر از بقیه 
است و بنابراین آنها دى اکسید کربن بیشترى آزاد مى کنند. 
عالوه بر این، بدن افراد بیمار یــا چاق نیز، چون معموًال 
حرارت بیشترى دارد، توجه پشه ها را به خود جلب مى کند.

دانشــمندان مى گویند وجود برخى بو ها در افراد منشــأ 

ژنتیکى دارد، بنــا براین گروه خونى 
افراد بر برخى از بو هایى که از آنها متصاعد 

مى شود تأثیر دارد. آنها مى گویند افرادى که داراى گروه 
خونى O هستند، دو برابر بیشتر از افرادى که گروه خونى 
A دارند، قربانى نیش پشه ها مى شوند. البته در این بین 
85 درصد افراد، ماده اى را از پوست خود ترشح مى کنند 
که نشان دهنده گروه خونى آنهاست، اما بدن 15 درصد 
افراد، این ماده را ترشح نمى کنند و اگر این افراد به طور 
مثال گروه خونى O هم داشته باشند کمتر طعمه پشه ها 

مى شوند.
در هر حال، پشــه ها براى نیش زدن قادر به تشخیص 
طعمه خــود از طریق گروه خونى نیســتند. گروه خونى 
افراد تنها در صورتى براى قربانى پشه شدن تأثیر دارد که 

عاملى در تغییر بوى بدن فرد باشد.
انسان ها در خردسالى و کهنســالى بیشتر از بقیه قربانى 

پشــه ها  نیــش 
مى شوند، تنها به 
این دلیل ساده که 
افراد در این سنین قدرت 
تحرك کمترى نســبت به انسان ها در 
ســنین دیگر دارند و کمتر از بقیه مى توانند پشه ها را با 
حرکت دست یا بدن از خود دور کنند. مطالعات دانشمندان 
نشان مى دهد که پشه ها قدرت تشخیص سن انسان ها 

را ندارند.
پشــه ها عموماً بوى بدن انســانى را که حالت دفاعى یا 
تهاجمى داشته و آنها را از خود رانده، به ذهن مى سپارند و 
حتى االمکان به طرفش نمى روند. یعنى اگر شما پشه اى 
را از خود دور کنید، احتماالً دیگر پیشتان برنمى گردد. آن که 
شما مى گویید سمج است و دســت بردار نیست، در واقع 

پشه دیگرى است.

حمید ســورى، اپیدمیولوژیســت و عضــو کمیته 
کشورى کرونا اظهار کرد: بر اساس آخرین مطالعات 
دانشــمندان ویروس کرونا از طریق دهان، بینى و 
چشم ها وارد بدن مى شود به همین دلیل امروزه زدن 
ماسک در ادارات و اماکن شلوغ مانند مترو و اتوبوس 

ضرورى شده است.
او ادامه داد: هر قسمتى از صورت یعنى بینى، چشم 
و دهان باز باشــد ویروس و میکروب از این طریق 
مى تواند باعث انتشــار آلودگى در بدن افراد شــود. 
ماســک باید دهان و بینى را به طور کامل بپوشاند؛ 
زیرا احتمال انتقال ویروس از طریق چشم ها بسیار 
کم است و افراد شــاغل در بیمارســتان ها باید از 

محافظ هاى چشمى نیز استفاده کنند.
سورى با اشاره به اینکه استفاده از ماسک آداب خاصى 
دارد، گفت: اگر هنگام برداشتن ماسک در محیط آلوده 

باشیم شــانس انتقال ویروس کرونا از طریق دهان، 
بینى و ترشحات آنها افزایش پیدا مى کند.

او افزود: وقتى که افراد هنگام صحبت یا غذا خوردن 
ماسک را پایین مى آورند این احتمال وجود دارد که 
به دلیل آلوده بودن نقاطى مانند چانه آلودگى به داخل 

ماسک کشیده شده و وارد بدن فرد شود.
سورى در پایان با اشــاره به اینکه برخى افراد براى 
خوردن، آشــامیدن، اســتراحت یا تنفس راحت تر، 
ماســک را روى چانه خود قرار مى دهند که این امر 
احتمال انتقال ویروس را افزایش مى دهد، یادآورى 
کرد: محوطه صورت به غیر از محدوده ماسک زده 
شــده مى تواند آلوده باشــد به همین دلیل آوردن 
ماسک به قســمت چانه مى تواند آ لودگى احتمالى 
صورت را به داخل ماسک و حتى دهان و بینى منتقل

 کند.

ویروس ها معموًال جهش پیدا مى کنند و این امرى عادى اســت که همیشه 
اتفــاق مى افتد. جهش یافتن ویــروس در برخى از موارد ممکن اســت آثار 
سوئى داشــته باشــد و باعث شــود ویروس از قبل مســرى تر یا کشنده تر 
شــود؛ اما در بســیارى از موارد این جهش ها در جهت مثبت عمل مى کنند 
و در بعضــى از مواقــع در رفتار یا نحوه شــیوع آنان تغییــر چندانى حاصل

 نمى شود.
ویروس کروناى جدید هم شروع به جهش کرده و مردم تمام دنیا از این واقعه 
وحشــت کرده اند. دکتر «هایدى زاپاتا»، متخصــص بیمارى هاى عفونى و 
ایمنى شناسى دانشــگاه یل مى گوید شــواهد و مدارك قطعى و کافى براى 
توجیه اضطراب ناشى از شیوع گسترده ویروس کرونا وجود ندارد. او توضیح 
مى دهد: «ما در حال حاضر شواهد کافى دال بر تهاجمى تر شدن این ویروس 
در دســت نداریم، فقط مى دانیم که انــواع خاصى از آن در حال پیشــرفت

 است.»

آیا ویروس کرونا در حال جهش یافتن است؟
 در پاسخ باید گفت که بله، ویروس کروناى جدید جهش یافته، اما دکتر زاپاتا 
تصریح مى کند که ویروس آرام آرام در حال جهش است. او مى گوید داده ها 
نشان مى دهد ویروس کرونا هنگام بروز جهش هاى متعدد بسیار ُکند عمل 
مى کند. ویروس کرونا از این لحاظ جالب است که پروتئینى را حمل مى کند 

که کد ژنتیکى آن را شناســایى مى کند، بنابراین در مقایسه با ویروس هایى 
که این پروتئین هاى شناخته شــده را ندارند جهش کمترى دارد. دکتر زاپاتا 
توضیح مى دهد که مثًال آنفلوآنزا آنزیمى براى خوانش آنفلوآنزا ندارد، بنابراین 
بیش از ویروس کرونا مســتعد انجام جهش است. ویروس آنفلوآنزا وقتى که 
ویروس به آرامــى در طول یک فصل تمام جهش هــا را جمع آورى مى کند 
دچار تغییر آنتى ژن مى شــود. همچنین این ویروس ممکن است دستخوش 
بازتنظیم کد ژنتیکى شــود که این امر به بروز تغییرات بزرگى مى انجامد که 
آن را تغییر آنتى ژنى مى نامند. پس بدین ترتیب نتیجه مى گیریم که ویروس 

کرونا مى تواند جهش پیدا کند؛ اما جهــش آن از ویروس هاى رایجى چون 
آنفلوآنزا هم کندتر است.

آیا ویروس کرونا تهاجمى تر شده است؟
فضاى مجازى بار دیگر جنجال آفرید و با اســتخراج بخشــى از مقاالت و 
خبرهاى مرتبط به کووید-19 درباره جهش ویروس کرونا نگرانى بیشــتر 
فزونى گرفت، ضمن اینکه اطالعات غلطى هم در این میان انتشــار یافت. 
 Cell ماوقع ماجرا این بود که مقاله اى در تاریخ 2 ژوئن 2020 در ژورنال علمى
منتشر شد که در آن شــواهد محکمى از جهش ویروس کرونا ارائه شده بود. 
پژوهشگران در این مقاله خاطرنشان کرده بودند که نوعى ویروس خاص که 

به نظر مى رسد تهاجمى تر از ویروس اولیه باشد تولید شده است.
دانشــمندان دریافتند که جهش مربوط به یک منطقه یا قاره خاص نیست 
و در تمام دنیا یکسان اســت. محققان پس از کشــف این الگو کوشیدند تا 
آن را در آزمایشگاه تکثیر کنند که نتیجه نشــان داد این جهش در ویروس 
کرونا انجام شــده اســت. رســانه هاى اجتماعى پس از انتشــار این مقاله 
جنجالى به پا کردند و از تهاجمى تر شــدن این ویروس خبر دادند که همین 
امر موجب بروز نگرانى در آحاد مردم شــد. دکتر زاپاتــا مى گوید هنوز زود 
اســت تا بر یافته هاى جدید درباره خطرناك تر شــدن ویروس کرونا صحه 

بگذاریم.

قایقى جالب درباره حشره مزاحمى که نمى گذارد شب هاى تابستانى آرامى داشته باشید
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افراد بر برخى از بو هایى که از آنها متصاعد 

مى شود تأثیر دارد. آنها مى گویند افرادى که داراى گروه 
افرادى که گروه خونى OخونىO هستند، دو برابر بیشتر از

نی
م
ای
افراد در

   پشه ها چگونه طعمه خود را    پشه ها چگونه طعمه خود را 
   انتخاب مى کنند؟   انتخاب مى کنند؟

ویروس کرونا در حال جهش است؛ اما نگران نباشید

پس از بهبود بیمارى کووید- 19، بیماران بسیار زیادى هستند که وارد مرحله 
بلندمدت ریکاورى شده اند و تجربه مى کنند که این ویروس تأثیراتى بیشتر 
و فراتر از سیســتم تنفسى بر بدن گذاشته اســت. این افراد دچار نقص هاى 
عملکردى، مثًال طوالنى مدت شــدن مشــکالت ریوى، ضعف عضالنى و 

مشکالت ادراکى و روان آشفتگى مى شوند
مدت طوالنى روى تخت بیمارستان یا خانه دراز کشیدن مى تواند سبب ضعف 
عضالنى شود، زیرا عضالت بدن طى این مدت به طور بسیار محدود به کار 
گرفته مى شوند. همچنین مطالعه اى نشان داده تخریب بافت عضله مى تواند 

یکى از عوارض جانبى دیرهنگام ویروس کرونا باشد.
رفع این مشــکالت پیچیده نیازمند چند رویکرد درمانى اســت. متخصص 
فیزیوتراپى، موانع عملکردها و فعالیت هاى روزمره را شناســایى و به بیمار 
در غلبه بر آنها کمک مى کند که اغلــب بدون نیاز به عمل جراحى و مصرف 
طوالنى مدت دارو اســت. فیزیوتراپ مى تواند میزان کاهش توده عضالنى 
فرد بیمار را تعیین و تمرین هاى قدرتى الزم را اولویت بندى و برنامه ریزى 
کند. تمرین هاى ساده قدرتى از همان زمانى که بیمار روى تخت بیمارستان 

است، شروع مى شوند.
بافت ریه نسبت به آسیب ناشى از خود ویروس و آسیب ناشى از التهاب فعالیت 
بیش از اندازه ایمنى بدن، بسیار حساس است. در نتیجه عملکرد ریه فرد ممکن 
است به میزان چشمگیرى افت کند. وقتى ریه ها نتوانند به طور مؤثر از هوا ُپر 

شوند، بقیه قسمت هاى بدن از این اکسیژن گیرى ناکافى متأثر خواهند شد.
با ایجاد تغییراتى در سبک زندگى که به نفع عملکرد سالم ریه هاست مى توانید 

هر چه سریع تر به فعالیت هاى عادى خود برگردید.
اجتناب از قرار گرفتن در معرض دود ســیگار، ورزش هــاى قلبى و عروقى 
(هوازى) مانند پیاده روى و در صورت امکان، دوى آهسته و تنفس عمیق به 

عملکرد بهتر ریه ها کمک مى کنند.
احساس سرگیجه و از دست دادن حس بویایى و چشایى و حتى سکته مغزى 
عوارضى اســت که بعضى بیماران مبتال به کرونا تجربه مى کنند. همچنین 
بیشــتر بیماران دچار افت قدرت تمرکز، احساس آشــفتگى و سراسیمگى 
مى شوند. بیماران از عبارت «مه مغزى» براى توضیح مشکلشان در تمرکز یا 

فراموش کردن چیزها و اختالل در کارهاى ساده روزمره نام مى بردند. 
توان بخشى نورولوژیکى و روان شناسى مى تواند به بیمار در رفع اختالالتى 
مانند فراموشى و افت تمرکز کمک کند. در خیلى از موارد تمرینات شناخت 
درمانى مى تواند به مغز کمک کند و داشتن خواب کافى مى تواند بر عملکرد 

ادراکى اثر بگذارد. مشغول شدن به برخى بازى ها نیز مى تواند مفید باشد.

علت اینکه چرا آجیل ها بــراى بیمارى هاى قلبى و قلب مفید هســتند به 
تأثیر مثبت آنها بر فشار خون، ســوخت چربى هاى موجود در رژیم غذایى، 
سطح قند خون، التهاب موجود در بدن و تأثیر آن در رگ هاى خونى مربوط 

خواهد شد.
اگر مبتال به دیابت نوع دوم هستید، براى پنج روز در هفته آجیل مصرف کنید، 
براى طوالنى مدت ورزش کنید و مدام قند خون خــود را اندازه گیرى کنید. 
با خوردن آجیل براى پنــج روز در هفته مى توانید ریســک ابتال به دیابت و 

بیمارى هاى قلبى را 17 درصد کاهش دهید.
افزون بر این، افرادى که مبتال به دیابت نوع دوم هستند و از آجیل ها استفاده 
مى کنند ریسک مرگ به دلیل بیمارى هاى قلبى در آنها 34 درصد، مرگ به 
دلیل مشکالت عروقى 20 درصد و 31 درصد مرگ زودرس را در آنها کاهش 
خواهد داد. مصرف آجیل ها حتى براى کمتر از پنج روز در هفته نیز مفید است.

مصرف آجیل ها براى بدن بسیار مفید است آجیل هایى از جمله بادام، گردو، 
بلوط، فندق و پسته.

علت اینکه چرا آجیل ها براى بیمارى هاى قلبى و قلب مفید هستند به تأثیر 
مثبت آنها بر فشار خون، ســوخت چربى هاى موجود در رژیم غذایى، سطح 
قند خون، التهاب موجود در بدن و تأثیر آن در رگ هاى خونى مربوط خواهد 

شد. توجه داشــته باشــید که افراد مبتال به دیابت نوع دوم ریسک ابتال به 
بیمارى هاى قلبى و سکته در آنها بیشتر  خواهد بود. کاهش ریسک ابتال به 
سندروم متابولیک موجب کاهش ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى خواهد شد.

پسته یک آجیل بسیار خوشمزه است. اگر هنگام تماشاى برنامه مورد عالقه 
خود یک بسته پسته میل کنید بدون اینکه آگاه باشید 1000 کالرى مصرف و 

بیش از 100 گرم چربى به بدن خود وارد کرده اید.
آجیل ها کربوهیدرات کم و چربى مفید خواهد داشت که براى بیمارى دیابت 
مضر نخواهد بود. اما باید آگاه باشید که به میزان مناسب از آجیل استفاده کنید 
خوردن بیش از اندازه هر خوراکى مفیدى نیز مى تواند مضر باشد و تأثیر منفى 

بر بدن بگذارد.
به راحتى مى توان آجیل را به رژیم غذایى خود اضافه کرد از جمله به ساالد، 
تکه هاى بادام به ماســت، گردو به پنیر و...  فقط دقت داشته باشید که میزان 
آجیل مصرفى خود را اندازه گیرى کنیــد و از مصرف بیش از اندازه خوددارى 

کنید. آجیل ها بسیار مفید هستند اما مقدار زیاد آن خیر.

با عوارض بلندمدت بعد از درمان کرونا چه کنیم؟

چرا افراد مبتال به دیابت نوع دوم باید آجیل بخورند؟

قرار دادن ماسک 
زیر چانه، ممنوع!

گروهــى از محققان ایتالیایى در بررســى هاى خود 
دریافتند میکروارگانیسم هاى موجود در بدن مى توانند 
در بى ثباتى پالك هاى کرونرى و حمله قلبى متعاقب 
آن نقش داشته باشــند. در این بررسى مشخص شد 
برخــالف باکترى هــاى روده، باکترى هاى موجود 
در پالك هــاى کرونرى مســتعد التهاب هســتند. 
عالوه بر این، بیماران مبتال به ســندرم حاد عروق 
کرونر (حمله قلبى) در مقایســه با بیمارانى با آنژین 

پایــدار، داراى باکترى هــاى متعــددى در روده 
هستند.

رژیم غذایى، استعمال ســیگار، آلودگى هوا، سن و 
مصرف دارو از جمله عوامل تأثیرگذار بر فیزیولوژى 
سلولى، سیستم ایمنى و متابولیسم به حساب مى آیند. 
تحقیقاتى که در گذشته انجام شده حاکى از آن است 
که این تأ ثیرات به واسطه میکروارگانیسم هاى موجود 

در دستگاه گوارش تغییر مى کنند.

احتمال دارد خودتان ندانید که بــه ویروس کروناى 
جدید آلوده شده اید به همین منظور رعایت چند نکته 

ساده براى جلوگیرى از انتقال آن ضرورى است.
براســاس داده ها به طور متوسط پنج تا 14 روز طول 
مى کشد تا عوارض در فرد دیده شوند. اما قبل از بروز 

عوارض احتمال دارد 
اشخاص دیگرى را 

آلوده کرده باشید 
بــراى مثال در 
وســایل نقلیه 

عمومى و یا در 

مالقات ها و دورهمى هاى دوستانه. طبق تحقیقات 
80 درصد مبتالیان یا عوارضى ندارند یا عوارضشان 
خفیف اســت، بنابراین بدون اینکه بدانند دیگران را 

آلوده مى کنند.
براى افراد باالى 50 ســال خطر مرگ بــر اثر ابتال 
به کووید- 19 بیشــتر از سایر افراد اســت. از جمله 
زمینه هاى پرخطر بیمارى هاى مزمن قلبى و عروقى، 
نارسایى ریوى، بیمارى قند و اختالالت دستگاه ایمنى.

توصیه شده است اگر سرفه مى کنید، مشکل تنفسى 
و یا تب باالى 38 درجه دارید، حتماً  با پزشک تماس 

بگیرید.

نقش میکروب ها در شروع حمله قلبى

شاید به کرونا آلوده شده اید اما 
خودتان نمى دانید!
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مهندس عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه در مجمع عمومى ساالنه این شرکت از تحقق 
سود 187 ریالى براى هر سهم در سه  ماهه اول سال جارى خبر داد و گفت: براى ادامه این راه 

موفقیت آمیز تامین مواد اولیه، بزرگ ترین چالش  پیش روى شرکت است.
مجمع عمومى عادى ساالنه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه براى سال مالى منتهى به 29 
اسفند 1398 از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 15 مردادماه سال جارى با حضور 68/23  درصد 
سهامداران در محل برگزارى همایش هاى مرکز تحقیقات این شرکت در حالى برگزار شد 
که توجه به لزوم رعایت پروتکل هاى بهداشتى و به جهت جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا، 
سهامداران حقیقى مى توانستند به صورت آنالین و با واردنمودن کدبورسى و شماره شناسنامه 

خود روند برگزارى مجمع را به صورت زنده مشاهده نمایند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش نخست این مجمع با ارائه گزارش عملکرد این شرکت در 
سال 98، گفت: در مجموع تولیدات فوالد مبارکه با 16درصد افزایش از 6 میلیون و 776 هزار 
تن در سال 97 به هفت میلیون و 835هزارتن در سال 98 رسیده است. سهم محصوالت گرم 
از این تولیدات 6 میلیون و 94 هزارتن با 20درصد افزایش نسبت به سال گذشته، محصوالت 

سرد و پوشش دار با 2 درصد افزایش به یک میلیون و 741 هزار تن رسید.
وى با بیان این که درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت در سال گذشته، بیش از 39هزار 
میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: حدود 28 هزار میلیارد تومان سهم فروش محصوالت گرم و 
11هزار میلیارد تومان سهم فروش محصوالت سرد و پوشش دار بوده است که در مجموع درآمد 

شرکت از محل فروش محصوالت 67 درصد نسبت به سال 97 رشد کرده است.
 مهندس عظیمیان با اعالم این که در سال 98 فروش داخلى با رشد 4/5درصدى به 6 میلیون 
و 130هزار تن رسید، از افزایش فروش صادراتى با 65 درصد رشد به یک میلیون و 450هزار 
تن خبر داد. وى در رابطه با عملکرد شرکت در حوزه سودآورى اظهار کرد: سود ناخالص فوالد 
مبارکه در سال 98 ، با 52 درصد رشد نسبت به سال 97، به 166 هزار میلیارد ریال؛ سود عملیاتى 
با 28 درصد افزایش به 152 هزارمیلیارد ریال و سود خالص هم با 21درصد افزایش به 147هزار 
میلیارد ریال رسیده است. مهندس عظیمیان با اشاره به بهاى تمام شده تولید فوالد در سال 98، 
افزود: 57 درصد هزینه ها که بخش اعظمى را به خود اختصاص داده است مربوط به تامین 
مواد مستقیم مصرفى بوده اســت و 34درصد براى بخش سربار ساخت و 9 درصد نیز صرف 

پرداخت دستمزدها شده است.
مدیر عامل فوالد مبارکه با اشاره به برنامه هاى توسعه در این مجموعه عظیم صنعتى اضافه 
کرد: احداث خط تولید نورد گرم 2 فوالد مبارکه، مهم ترین پروژه مطرح در شرکت است . این 
پروژه  پس از 12 سال بدعهدى اروپا ، با سرمایه گذارى بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال ظرف مدت 
3 سال با هدف تکمیل سبد محصوالت و زنجیره ارزش به بهره بردارى خواهد رسید و با این 

اقدام ضمن پیشگیرى از خام فروشى، سود بسیار باالیى براى سهامداران و ذینفعان شرکت 
به ارمغان خواهد آورد.

وى پروژه احداث خط تولید کنسانتره در شرکت فوالد سنگان خراسان را از دیگر طرح هاى 
مهم فوالد مبارکه برشمرد و با اشاره به این که فاز اول این پروژه 5 میلیون تنى در خردادماه به 
صورت ویدیو کنفرانس با حضور رییس جمهورى به بهره بردارى رسید، تصریح کرد: فاز دوم 
این پروژه به زودى و به احتمال یســیار زیاد تا اواخر مرداد ماه انجام خواهد شد.وى در همین 
خصوص اضافه کرد: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا کار این پروژه با کمى مشکل مواجه شد. با 
این حال على رغم عدم حضور کارشناسان خارجى و شرایط مذکور همه عوامل اجرایى داخلى 
براى پیشرفت دست به دست هم دادند تا این پروژه که نقش مهمى در تولید و تامین مواد اولیه 

فوالد مبارکه دارد، هرچه سریعتر در مدار تولید قرار گیرد.
مهندس عظیمیان در بخش دیگرى از سخنان خود به سایر پروژه هاى توسعه اى در دست 
اجراى گروه فوالد مبارکه اشــاره کرد و گفت: اجراى پروژه واحد فوالدسازى و ریخته گرى 
شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیارى با بیش از 30 هزار میلیارد ریال سرمایه گذارى 
و حمایت شرکت فوالد مبارکه با هدف تولید 800 هزار تن تختال از سال 95 آغاز شد و تا پایان 

سال 98 بیش از 81 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.  
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگرى از سخنان خود به اهتمام فوالد مبارکه نسبت به عمل 

به مسئولیت هاى اجتماعى خود و مسئولیت پذیرى در قبال جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: این 
شرکت با موافقت سهامداران و هیئت مدیره شرکت همواره در این حوزه با تخصیص مبلغى 
تالش کرده است تا در کنار هموطنان باشد این در حالى است که شیوع ویروس کرونا باعث شد 
شرکت نگاه خاص ترى به آسیب دیدگان این حوزه داشته باشد. و عالوه بر مساعدت مالى که 
بر اساس مصوبات صورت گرفته هیئت مدیره صورت گرفت، موافقت شد تا اکسیژن مورد نیاز 
بیماران مورد نیاز بیمارستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى استان را نیز به صورت 
رایگان تامین نماید. وى افزود: در سال هاى اخیر که تحریم هاى ظالمانه، قلب تپنده صنعت 
کشور را نشانه رفته است، شاهد این هســتیم که مدیران و کارکنان با غیرت و باتدبیر فوالد 

مبارکه در سال 98 نیز خوش درخشیدند.
حمیدرضا عظیمیان در بخش دیگرى از سخنان خود از سرمایه گذارى فوالد مبارکه در اجراى 
طرح احداث شبکه فاضالب و جمع آورى پساب شهرى شهرستان هاى لنجان و مبارکه به 
عنوان یکى دیگر از سرمایه گذارى هاى موفق شــرکت یاد و با تاکید بر این که این اقدام در 
راستاى عمل به مسئولیت هاى اجتماعى شــرکت و با هدف تامین بخشى از آب مورد نیاز 
شرکت در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: با به بهره بردارى رسیدن این پروژه پساب 
شهرهاى مورد نظر به جاى سرریز شــدن به رودخانه زاینده رود و به بار آوردن خسارت هاى 
زیست محیطى، توسط این شــبکه جمع آورى ، تصفیه و در خطوط تولید شرکت به عنوان 

یک منبع آب پایدار بازچرخانى خواهند شد. مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود با 
اشاره به سختى هایى که در طول سال 99 شرکت با آن مواجه بوده است ، ادامه داد: با وجود 
تحریم ها و کمبودهاى مواد اولیه و تجهیزات و ...  با همت و تالش مدیران و کارکنان شرکت 
در سال 98 قطار پر سرعت فوالد مبارکه همچنان به مسیر تعالى و رشد فزاینده خود ادامه داد. 
تا جائیکه بزرگترین افزایش سرمایه از محل ســود انباشته در تاریخ بورس کشور با نام فوالد 
مبارکه به ثبت رسید و این شــرکت به لحاظ ارزش بازار بین شرکت هاى تولیدى در بورس 
جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.   وى کسب جایزه طالیى بنیاد کیفیت اروپا در ارزیابى 
EFQM  اروپا، کسب عنوان برترین شرکت دانشى و راهیابى به جایزه مدیریت آسیا، کسب 
تندیس طالیى حمایت از حقوق مصرف کنندگان، دستیابى به رتبه اول در ارزش بازار سرمایه 
کشور، کسب جایزه ملى کیفیت ایران در محصول قلع اندود، دریافت تنها تندیس زرین تعالى 
سازمانى و سازمان سرآمد کشور، دریافت رتبه اول در گروه فلزات اساسى از میان 100 شرکت 

برتر ایرانى را از جمله افتخارات شرکت در سنوات اخیر و سال 98  اعالم کرد .
■■■

در ادامه این جلسه قائم مقام رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى 
ایران(ایمیدرو)  و رئیس مجمع از خرید شرکت اپال پارسیان به عنوان یکى از مهمترین اهداف 

فوالد مبارکه در سال جارى نام برد.
عباس نعیمى گفت: تامین مالى شرکت باید از دو طریق منابع داخلى یا خارجى صورت گیرد. 
منابع خارجى از طریق وام از کشورهاى خارجى اســت و یا به صورت جذب سرمایه گذارى 
خارجى و حضور سرمایه گذاران خارجى در کشــور است که این منابع به جهت شرایط کشور 
فعال منتفى است. منابع داخلى به صورت استقراض از بانک هاى داخلى و بازار سرمایه است. 
افزایش سرمایه فوالد مبارکه سال گذشته از طریق بازار سرمایه، مبلغ 3400 میلیارد تومان بوده 
است که این عدد قابل توجهى نیست. لذا فوالد مبارکه براى تحقق اهداف خود در توسعه ها 

به حمایت سهامداران نیاز دارد.
قائم مقام رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: فوالد مبارکه توانست از نظر ارزش، 
سهام هلدینگ خلیج فارس را پشت سر گذارد و به رتبه یک برسد. سهامداران این شرکت باید 
در نظر داشته باشند،حفظ این رتبه بسیار با اهمیت است که باید توسط سهامداران صورت گیرد.

بنابراین گزارش در ادامه مجمع صورت هاى مالى فوالدمبارکه به اتقاق آرا به تصویب رسید. 
و روزنامه هاى دنیاى اقتصاد، صمــت، تعادل و ایران به عنوان روزنامه هاى کثیراالنتشــار 
انتخاب شدند. همچنین در پایان مجمع عمومى ساالنه فوالد مبارکه با موافقت اعضا براى 
سال 1399، به میزان 47/025میلیارد ریال سود تقسیم شد که براى هر سهم 225 ریال سود 

درنظر گرفته شد.

تحقق سود 187 ریالى براى هر سهم شرکت فوالد مبارکه در سه  ماهه اول سال جارى

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر       

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)
شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شماره 3059/ش مورخ98/12/28و364/ش 
مورخ99/03/10 شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به انجام عملیات 
اجرایى احداث ورزشگاه مسکن مهر با اعتبار اولیه52/000/000/000ریال اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به معاونت فنى و عمرانى شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ99/06/04 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.
م.الف:927157

چاپ اول


