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از غیبت تماشاگران حالشو ببرید! کارایى ماسک هاى پارچه اى به 4 شرطانفجار در منزل مسکونى 4 طبقه بازگشت مجدد رامبد جوان به تلویزیون آثار هنرى اصفهانى ها در اصفهان خریدار ندارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص 
شگفت انگیز

 عناب

ابتالى 450 نفر کادر درمانى اصفهان به کرونا
3

3

2

2

طرح جدید 
تغییر سهمیه بندى بنزین

اسنپ 
به فروش مى رسد

ذخیره پالسماى 
کووید19 در اصفهان 

صفر است

5

80 دستگاه 
اتوبوس  جدید وارد 
ناوگان اتوبوسرانى 

اصفهان شد

عناب میوه گردویى شبیه به خرما و انجیر است که 
پزشکان طب سنتى براى درمان بیمارى هاى گوناگون 

از خواص درمانى آن استفاده مى کنند. این میوه شیرین از 
نظر متخصصان طب سنتى داراى طبیعتى معتدل است.

به گفته محققان طب سنتى عناب باعث بهبود ...

در ادامه برنامه  هاى هفتگى افتتاحیه پروژه  هاى 
خدماتى و عمرانى شهردارى اصفهان همزمان 
با عید سعید غدیر از 80 دستگاه اتوبوس 
اســکانیا 12 مترى یورو 4 با حضور 
وزیر راه و شهرســازى، شــهردار 
اصفهان، اعضاى شــوراى شهر و 

مدیران شهرى اصفهان رونمایى شد.
در مرحله نخست 80 دستگاه از این اتوبوس  ها
 بــه ارزش 2250 میلیــارد ریــال وارد ناوگان 

4اتوبوسرانى...

55//2727 درصد در اصفهان کنکور کارشناسى ارشد ندادند درصد در اصفهان کنکور کارشناسى ارشد ندادند
در پایان در پایان 33 روز برگزارى آزمون تحت تدابیر بهداشتى عنوان شد روز برگزارى آزمون تحت تدابیر بهداشتى عنوان شد
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از ابتداى شیوع بیمارى کووید 19 تا امروز ثبت شده است

تدارك رشیدپور براى 
بازگشت از شهریور ماه

و دوباره سعید آقایى
مدافع چپ سپاهان بعد از مدت ها دورى از ترکیب این تیم به تمرینات 

بازگشت.
 ســعید آقایى که پیش از دیدار با نفت آبادان به دلیل مصدومیت از 
جمع شاگردان قلعه نویى جدا شده بود، در آستانه دیدار حساس این 

هفته مقابل استقالل توانست شرایط بازگشت را به دست بیاورد.
مدافع چپ سپاهان که ...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آگهى مزایده عمومى 99/3 
اسناد امحایى و کاغذهاى باطله  

بانک ملت استان اصفهان

در کاخ مرمر حمام و جکوزى ساخته اند!
افشاگرى رئیس بنیاد مستضعفان درباره اموال در اختیار مسئوالن

2
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«اتفاق» از سرگرفته مى شود

 
 از 

.

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

   آگهى مزایده عمومى    آگهى مزایده عمومى 11//9999 آهن آالت ضایعاتى  آهن آالت ضایعاتى 
و اسقاطى   بانک ملت استان اصفهانو اسقاطى   بانک ملت استان اصفهان

الف : موضوع مزایده : فروش آهن آالت ضایعاتى و اسقاطى 
ب : سپرده شــرکت در مزایده : مبلغ 50/000/000 ریال به صورت چک بانکى در وجه مدیریت 
شــعب بانک ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناســه واریز 

13993300010991157  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ج : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال واریز به 
حساب شماره 2024010265 با شناسه واریز 13993300010991242 قابل پرداخت در کلیه شعب 

بانک ملت
د : محل دریافت اســناد مزایده : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى 

جنوبى ، جنب پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  
ه : محل استقرار اموال : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب 

پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار است 

جدول زمان بندى مزایده
مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از 

اموال
از 1399/05/20 لغایت ساعت 12:00

 مورخ 1399/05/23
مهلت ارائه پیشنهادات

 ( تحویل پاکت ها )
از 1399/05/25 لغایت ساعت 12:00 

مورخ 1399/05/30

محل ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه 

چهارم ، دبیرخانه 
ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 1399/06/03تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادى

محل بازگشایى پاکت ها
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه 

پنجم 

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

   آگهى مزایده عمومى    آگهى مزایده عمومى 22//9999 باطرى هاى باطرى هاى
  "" یوپى اس  یوپى اس "" فرسوده و اسقاطى    بانک ملت استان اصفهان فرسوده و اسقاطى    بانک ملت استان اصفهان

الف : موضوع مزایده : فروش باطرى هاى « یوپى اس « فرسوده و اسقاطى 
ب : سپرده شــرکت در مزایده : مبلغ 50/000/000 ریال به صورت چک بانکى در وجه مدیریت 
شــعب بانک ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناســه واریز 

13993300010992105  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ج : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال واریز 
به حساب شماره 2024010265 با شناسه واریز 13993300010992289 قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک ملت
د : محل دریافت اســناد مزایده : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى 

جنوبى ، جنب پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  
ه : محل استقرار اموال : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب 

پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار است 

جدول زمان بندى مزایده
مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از 

اموال
از 1399/05/20 لغایت ساعت 12:00 مورخ 

1399/05/23
مهلت ارائه پیشنهادات

 ( تحویل پاکت ها )
از 1399/05/25 لغایت ساعت 12:00 مورخ 

1399/05/30

محل ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه 

چهارم ، دبیرخانه 
ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 1399/06/03تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادى

محل بازگشایى پاکت ها
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه 

پنجم 

اص5
در ادامه برنامه
خدماتى و عم
با عید س
اســ
و
اص
مدیران شهرى
در مرحله نخس
 بــه ارزش50
اتوبوسرانى.

مدافع چپ
بازگشت.

 ســعید آ
جمعشاگ
هفته مق
مدافع چ

له

روز موعود فرا رسیدروز موعود فرا رسید

استقالل تهران-سپاهان اصفهاناستقالل تهران-سپاهان اصفهان
 امشب در ورزشگاه آزادى امشب در ورزشگاه آزادى

فرا رسیدن سالروز والدت حضرت امام موسى کاظم (ع) را تبریک مى گوییم 
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سخنگوى صنعت برق کشــور گفت: هرچند که در حال 
حاضر شرایط پیک مصرف نسبت به گذشته بهبود یافته 
است اما هفته آینده نیز نیازمند مدیریت مصرف مشترکان 

هستیم.
مصطفى رجبى مشهدى با اشاره به آخرین وضعیت تأمین و 
پیک مصرف برق کشور، اظهار کرد: این هفته، هفته گرمى 
خواهد بود اما احتماًال به عدد پیک هفته گذشته نخواهیم 
رسید؛ با وجود این، الزم است تا آمادگى الزم را براى گذر از 
این شرایط حفظ کنیم. وى با تأکید بر اینکه تقاضاى ما این 
است که مردم توصیه هاى مدیریت مصرف برق را جدى 
بگیرند، تصریح کرد: وضعیت اکنون نسبت به گذشته بهبود 

یافته است اما همیشه آماده هستیم در تأمین برق مشترکان 
مشکلى ایجاد نشود.

به گفته ســخنگوى صنعت برق تمام تالش ما این است 
که نیروگاه ها و شبکه برق کشــور آمادگى الزم را داشته 
باشند تا امســال را نیز همچون سال گذشته بدون اعمال 

خاموشى هاى برنامه ریزى شده پشت سر بگذاریم.
رجبى مشهدى با اشــاره به این که تنها رعایت سه نکته در 
ساعت هاى مذکور کافى است که از خطر خاموشى احتمالى 
عبور کنیم، اضافه کرد: بهترین راهکار براى کاهش مصرف 
به صورت فورى، تنظیم درجــه کولرهاى گازى روى 24 

درجه و استفاده از دور کند کولرهاى آبى است.

سهامدار ایرانسل در راستاى خروج از بازار خاورمیانه، قصد 
دارد سهام خود در اپلیکیشن تاکسى آنالین ایرانى اسنپ 

را به فروش برساند.
«رالف ماپیتا»، مدیر مالى گــروه MTN  که بزرگ ترین 
اپراتور تلفن همراه آفریقاســت، اظهار کرد: اگرچه اسنپ 
جایگاه برتر را در بازار تاکسى اینترنتى ایران در اختیار دارد 
اما MTN سرمایه گذارى در این اپلیکیشن را یک کسب 
 MTN و کار غیراصلى مى بیند. از ســوى دیگر شرکت

ایرانسل همچنان براى این گروه کلیدى است.
«راب شوتر»، مدیرعامل شرکت MTN اواخر هفته گذشته 
اعالم کرد این شرکت قصد دارد از بازار خاورمیانه خارج 

شده و در بازار آفریقا متمرکز شــود. به گفته وى، فضاى 
خاورمیانه پیچیده تر شــده و این منطقه سهم کمترى در 

درآمدهاى این گروه پیدا کرده است.
گروه MTN در اسنپ که روزانه دو میلیون سفر در ایران 
 ،MTN دارد، 43 درصد سهم دارد. به گفته مدیرعامل گروه
خروج این شرکت از خاورمیانه تدریجى انجام خواهد شد 
و در ابتدا زیرمجموعه هایش در یمن، افغانستان و سوریه 
به فروش گذاشته خواهد شــد. این بازارها تنها حدود 4  
درصد در درآمد ناخالص MTN سهم داشته اند. سهم 49 
درصدى این شرکت در MTN ایرانسل در مدت سه تا پنج 

سال آینده فروخته خواهد شد.

7 روز دیگر 
رعایت کنید

اسنپ 
به فروش مى رسد

درخواست رفع فیلتر 
توییتر

محمدجواد آذرى جهرمى روز یک    ایرنا|
شنبه از درخواست وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات براى رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت: 
این موضوع جزو حوزه هایى اســت که مربوط 
به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما 
تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است. پیش 
از این نیز وزیر ارتباطات اعــالم کرده بود که 
مدتهاست در حال پیگیرى رفع فیلتر است اما 
امکان اجرایى شــدن این کار از اختیار او خارج 

است و باید گروهى براى آن تصمیم بگیرند.

بازى با اعصاب بچه ها 
نماینده مردم تهران در مجلس    ایسنا|
شوراى اسالمى پیشنهاد کرد کنکور سراسرى 
در دو هفته متوالى برگزار شود. سید على یزدى 
خواه در جلسه علنى دیروز مجلس در تذکرى 
اظهار کرد: پیک شــرکت کنندگان در آزمون 
سراسرى پنج شــنبه و جمعه هفته آینده است. 
یک میلیون و 400 هزار نفر قرار اســت کنکور 
بدهند. حداقل کنکور در دو هفته متوالى برگزار 
شود تا با خیل عظیمى از جوانان مبتال به کرونا 
مواجه نشــویم. یزدى خواه ادامه داد: از سوم 
اسفند سال 98 بحث کرونا مطرح شده. چطور 
تا االن هنوز روى این بحث مى شود که چگونه 
سالمت فرزندانمان را حفظ کنیم؟ چرا هفت ماه 

است با اعصاب بچه ها بازى مى کنید؟

طرح جدید تغییر 
سهمیه بندى بنزین

  تسنیم| نماینده تهران در مجلس از 
تدوین طرح نمایندگان براى تغییر سهمیه بندى 
بنزین خبر داد. مالک شریعتى گفت: در این طرح 
که در نوبت اعالم وصول قرار دارد پیشــنهاد 
شده است تا ســهمیه بنزین به جاى خودروها 
به تعداد افراد خانواده داده شــود. اگر روزانه به 
هر فردى 7 دهم لیتر بنزین تعلق بگیرد به طور 
مثال به یک خانواده پنج نفره ماهیانه 100 لیتر 

بنزین تعلق مى گیرد.

زمان اجراى بیمه کرونایى 
سیدعباس صالحى، وزیر    سینماپرس|
فرهنگ و ارشاد اســالمى در حساب شخصى 
خود در توییتــر و در روز خبرنــگار از اجرایى 
شــدن بیمه کرونا به کمک صنــدوق هنر تا 
هفته دیگر خبر داد. وى همچنین نوشــت: تا 
دیروز خبرنگارى تنها شغل سخت بود و امروز 
شغل پر خطر است. تکاپو و سالمتشان پایدار 

باد.

از ترس کرونا...
محمد باقــر قالیبــاف، رئیس نهاد    آنا|
قانونگذارى کشــورمان عنوان کرد: بر اساس 
گزارش هاى رسیده در کنکور دکترا، 10 درصد 
و در کنکور کارشناسى ارشد حدود 15 درصد از 
داوطلبان نسبت به سال گذشته عمومًا به دلیل 
هراس از ابتال به کرونا کمتر شرکت کرده اند که 
معناى آن این است که ده ها هزار نفر به دلیل 
نگرانى، از حق شرکت در آزمون محروم شدند. 
در کنکور سراسرى این نگرانى ها مى تواند به 
محرومیت از حضور در دانشگاه منجر شود که 

بسیار نگران کننده است./2452

آلمانى  هاى ایران دوست!
  همشهرى آنالین| ایرانى هــا در 
میان اتباع 30 کشــورى که در ســال 2018 
بیشــترین تابعیت دائم را از کشورهاى عضو 
اتحادیه اروپا دریافت کرده انــد در رتبه 26 جا 
گرفته اند. در میان این کشــورها آلمان با 42 
درصد بیشترین تابعیت دائم را به ایرانى ها داده 

است./2453

حد وسط را مى گیریم
حجت االســالم والمســلمین حسن    ایسنا|
روحانى، رئیس جمهور صبح یک شنبه در جلسه ستاد 
ملى مدیریت بیمارى کرونا با اشاره به در پیش بودن 
ایام سوگوارى محرم خاطرنشــان کرد: این روزها دو 
طرف را مى بینیم؛ یک مرتبه عده اى نامه مى نویسند 
و اظهار نظــر مى کنند که چرا محدودیــت ها را زیاد 
مى کنید و ماه محرم و ماه عزادارى اســت و از طرف 
دیگر عده اى نامه مى نویســند و مى گویند امســال 
حج که واجب بود، برگزار نشــد و محرم که مستحبى 
است هم نباید مراســمى برگزار شود. ما نه مى توانیم 
فعالیت ها را به طور کامل تعطیل کنیم و نه مى توانیم 
مانند گذشــته این فعالیت ها را برگزار کنیم. باید حد 

وسطى را انتخاب کنیم./2448

استیضاح زنگنه کلید خورد
  مهر | نماینده مردم دشتســتان از جمع آورى 
امضا براى اســتیضاح وزیر نفت در مجلس خبر داد. 
ابراهیم رضایى با اشــاره به محورهاى این استیضاح، 
گفت: مشکالت بســیار زیادى در صنعت نفت وجود 
دارد که عملکــرد وزیر نفت هم نشــان مى دهد که 
وى نمى تواند این مشــکالت را حل و فصل کند. وى 
خاطرنشان کرد: ما معتقدیم الزم است در رأس وزارت 
نفت تغییراتى به وجود بیاید که این تغییر قطعًا به نفع 

منافع ملى است.

دالیال 
   خبر آنالین | نــادر طالــب زاده، کارگردان 
و مستندســاز انقالبى دربــاره انفجار بیــروت گفت: 
کارشناســان آمریکایى گفتند انفجار بیروت با پرتاب 
موشک نیمه هسته اى به نام «دالیال» از جنگنده اف16 
بوده است. او گفت در حال آماده   سازى مستندات حمله 
با موشک نیمه هسته اى به پایتخت لبنان است./2449

ُقمپز در نکن!
حسین شریعتمدارى؛ مدیرمسئول    برترین ها |
روزنامه «کیهان» به حواشى سفر اخیر رئیس جمهور 
فرانسه به لبنان واکنش نشان داد. او نوشت: مکرون 
به علت همکارى با آمریــکا در حمایت هاى بى پرده 
از تروریســت ها یکى از متهمان اصلى فاجعه عصر 
سه شنبه لبنان است. ادعاى رئیس جمهور فرانسه که 
«خودم مسئولیت سیاسى تغییرات در لبنان را به عهده 
مى گیرم»! قبل از آنکه قابل اعتنا باشد، یک الف گزاف 
و ُقمپز خنده دار است و از خالى بودن دست فرانسه براى 

دخالت در امور لبنان حکایت مى کند./2450

کنایه سنگین شرق به دولت
دولت یک بار دیگر به مردم    روزنامه شرق |
وعده چرخیدن چرخ هــاى اقتصادى را داده و فرصت 
خواسته تا از سورپرایز خود رونمایى کند؛ هرچند امید به 
آینده، جزو خصلت هاى نیکوى آدمى است؛ اما کاش 
وعده دولت مانند خبر خوب وزیر ارتباطات نباشد که 
در آذر ماه وعده داد مردم را ســورپرایز مى کند که در 
نهایت در توییتى نوشت: «خانم ها و آقایان؛ به پست+ 
خوش آمدید. ما به جاى صحبت چند کار انجام دادیم 
که از آلودگى شــهرها جلوگیرى کنیم. ارسال بسته 
با پهپاد ماشــین و موتور برقــى و... همچنین به این 
مناسبت، ارسال نامه در پست در شنبه 23 آذر رایگان

 است.»/2451

FATF نوعى تحریف است

حجت االسالم و المسلمین غالمرضا    تسنیم|
مصباحى مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشــاره به برخى گمانه زنى ها درباره ارتباط گشایش 
 FATF اقتصادى مورد نظر رئیــس جمهور و پذیرش
اظهار کرد : گشایش اقتصادى با پذیرش FATF، نمونه 
تحریف و آدرس غلط دادن به مردم اســت. موضوع 
پذیرش لوایــح چهارگانه مرتبط بــا FATF به کلى 
منتفى است. اگر پذیرش FATF را به مصلحت کشور 
 FATF مى دیدیم آن را تصویب مى کردیم اما معتقدیم

چیزى جز خسارت براى ملت ایران به دنبال ندارد.

خبرخوان

حضور جواد خیابانى، گزارشگر پیشکسوت ورزشى در فیلم 
«بعد از اتفاق» به کارگردانى پوریا حیدرى و تهیه کنندگى 
شهاب حسینى با واکنش طنز کاربران شبکه هاى اجتماعى 
همراه شد. خیابانى که به واسطه گزارش هاى خاص خود، 
دائمًا سوژه فضاى مجازى اســت، حاال به واسطه ورود به 

سینما سوژه کاربران شده است.
در تاریخ سینماى ایران تنها یکبار عطا بهمنش، گزارشگر و 
مفسر ورزشى صداو سیما در فیلم «خط پایان» به کارگردانى 
محمد على طاهرى مقابل دوربین قرار گرفت. حال بعد از 
گذشت 35 سال از ساخت آن فیلم باردیگر این امر در حال 

محقق شدن است.   
فیلم «بعــد از اتفاق» بــه موضوع آرزوهــاى یک کودك 
مى پردازد که بنا دارد به تیم پرســپولیس گل بزند که جواد 
خیابانى هم در آن حضور دارد. بهرام افشارى، رضا ناجى، رضا 
کیانیان و گالره عباسى در کنار على انصاریان و جواد خیابانى 

بازیگران این اثر سینمایى هستند.
یک کاربر دربــاره حضور خیابانى در این فیلم عکســى از 
«تارانتیتو» منتشــر کرده که با قیافه حیرت زده مقابل آینه 
ایستاده اما کسى را که مى بیند نه خودش بلکه جواد خیابانى 
اســت. یک کاربر دیگر عکسى از جمشید مشایخى منتشر 
کرده و از قول او نوشته: «وقتى شنیدم جواد خیابانى بازیگر 
شده زنده شدم تا از تمام جامعه ســینمایى جهان معذرت 

خواهى کنم و دوباره بمیرم.»
یک کاربر هم نوشته: «فیلمى که جواد خیابانى توش بازى 
کنه قطعاً جواد خیابانى تــوش بازیگره.» کاربر دیگرى هم 
نوشته: «االن جواد خیابانى داره میگه: سالم سینما، سالم 
دوربین، سالم مورگان فریمن، سالم تارانتینو، سالم اصغر، 

سالم آنجلینا جولى، سالم بهروز، سالم مهران رجبى.» یک 
کاربر دیگر هم باز به نقل قولى خیالى از خیابانى اشاره کرده 
و نوشت: «االن خیابانى سر صحنه میگه: آره، االن داره یه 
صدایى مى یاد ولى معلوم نیست این صدا از کجاست. آهاااا 
صداى کارگردانــه که داره کات مى ده ولــى ما تا صبح به 

بازیمون ادامه مى دیم. آره بچه ها! ما مى تونیم.»
این هم یک توییت دیگر براى خیابانى: «واقعاً بازیگر شدن 
جواد خیابانى تو هیچ باورى نمى گنجه. شما فرض کن یه 
روز جواد خیابانى توى یک فیلم سینمایى به طناز طباطبایى 
بگه: وقتى گریه مى کنى انگار باران به شدت تو زندگى در 

حال وزیدنه.»
و باالخره این هم آخرین و البته یکــى از قابل تأمل ترین 
شوخى ها با جواد خیابانى در توییتر: «خیابانى مگه تا همین 
االن بازیگر نبود؟ داشت نقش یه گزارشگرو بازى مى کرد 

دیگه.»   /2446

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در برنامه «نگاه یک» 
صداوسیما، درباره امالك بنیاد مستضعفان که در دست 
سیاسیون بوده یا هست نکاتى را بیان کرد که چکیده آن 

در ذیل مى آید:

■ کاخ مرمر سال ها در تملک آقاى هاشمى رفسنجانى 
و سپس در دست مجمع تشخیص مصلحت بود و زمانى 
که دولت قصد بهره بردارى دیگرى از این ملک را داشت 
با همکارى آقاى روحانى کاخ مرمــر باز پس گرفته و با 
همکارى سازمان میراث فرهنگى قرار شد این بنا تبدیل 
به موزه شود. بازسازى هاى الزم انجام شد، اما هنوز هم 
آثار دردناکى در این کاخ خودنمایى مى کند، زیرا در این 
کاخ آسانســور نصب کرده اند، حمام و جکوزى برقرار 
کرده اند و...، حال سئوال اینجاست زمانى که این اتفاق 
مى افتاده چرا خبرى از میــراث فرهنگى نبوده و اقدامى 

صورت نپذیرفته است؟
■ آقاى حــداد عادل براى احداث مدرســه فرهنگ در 
خیابان فرشــته بنایى را اجاره کردند و این اجاره چندین 
نوبت تمدید شد. البته این اجاره بها با مالحظات بوده و 
مشمول نرخ روز نمى شد، در حال حاضر موعد اجاره به 
سر رسیده است و باید تخلیه شود یا اجاره بها به نرخ روز 
تنظیم شود که البته با توجه به گرانى آن منطقه احتماًال 
تمدید اجاره با نرخ روز براى ایشان به صرفه نخواهد بود. 
ارزش ریالى ملک مدرســه فرهنگ در حال حاضر 200 

میلیارد تومان برآورده مى شود.
■ آقاى حداد عادل عالوه بر مدرســه فرهنگ، زمین 
دیگرى براى ساخت مدرسه دریافت کرده بود که البته 
موفق به دریافت مجوز نشد، زیرا این زمین به متراژ 8000 
متر بر روى گســل قرار دارد. به همین دلیل آقاى حداد 
عادل این ملک 400 میلیارد تومانى را به ما تحویل داد 
و بدون شک هزینه این ملک هم پس از فروخته شدن، 

صرف محرومان و محرومیت زدایى خواهد شد.
■ ســاختمان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان سال ها و 
با مجوز در اختیار عــده اى از بانوان از جمله خانم ابتکار، 
موالوردى و بقیه بود که پیش از تصدى مسئولیت بنده در 
بنیاد، آن را تخلیه کردند و مدعى بودند که همچنان باید 
این ساختمان در اختیار آنها باشد، اما از نظر حقوقى، بنیاد 
مستضعفان توانست آنها را قانع و ساختمان را تخلیه کند. 
آنها بابت تخلیه با توافق بنیاد در همان زمان، پنج میلیارد 
تومان مى گیرند و پس از بررسى ها مشخص بود خالف 
بود و کســى که ملک بنیاد مستضعفان در اختیار او بوده 

است باید اجرت المثل هم بپردازد.

■ ملکى هم در اختیار رئیس جمهور اسبق براى مؤسسه 
باران بوده اســت که پیش از تصدى مسئولیت بنده در 
بنیاد، تخلیه شده بود و در ایام کرونا با هماهنگى وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى، آنجا را به محل 
قرنطینه بیماران تبدیل کردیم و اکنــون هم در اختیار 

آنهاست، اما پس از این مرحله، آنجا را مى فروشیم.
■ در کشور ما ضابطه اى وجود ندارد که رئیس جمهور ها 
پس از پایان کار خود، کجا مســتقر شوند و باید چاره اى 
براى این منظور اندیشیده شود، زیرا اکنون همین مسئله 
را با آقاى احمدى نژاد، رئیس جمهور ســابق داریم و با 
مجوز در ملک مربوط به بنیاد مســتضعفان با مساحت 
حدود 1800 متر مربع در منطقه ولنجک براى چند سال 
مستقر است. البته پیامى داده که آماده است به مرکز شهر 
منتقل شود، اما ملکى را با آن شرایط نداشتیم که تحویل 
دهیم، اما این موضوع هم باید مدت دار و محدود به زمان 
باشد. از روحیه مردمى آقاى احمدى نژاد انتظار داریم تا 
این مال بیت المال به بنیاد برگردد و آن را بفروشیم که 

بیش از 200 میلیارد تومان ارزش دارد.

■یکى از ملک هاى بســیار خوب و ارزشمند ما در ضلع 
جنوبى کاخ نیاوران است که در اختیار مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و زمین آن متعلق به بنیاد بوده است و 12 
طبقه در آن ساخته شد و مجمع آن را تخلیه کرد و اکنون 
مرکز پژوهش هاى مجلس در آنجا مســتقر است. حتمًا 
سراغ آقاى زاکانى رئیس جدید این مرکز مى رویم و باید 
اجاره بپردازد. با توجه به شخصیت ارزشى و بسیجى آقاى 
زاکانى انتظار داریم که نخســتین کار انقالبى او، تخلیه 
این مکان باشد تا آنجا را بفروشــیم و خرج محرومان و 

مستضعفان کنیم.
■ در کنار آن زمین دیگرى متعلق به بنیاد مستضعفان 
بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات 
استراتژیک را در آنجا در 9 طبقه ســاخته است. آنجا را 
تحویل گرفتیم، اما ســاختمان آن، مجــوز، پایان کار و 
پروانه ساخت از شهردارى ندارد و حتى حریم یک مالک 

خصوصى هم تصرف و اشغال شده است.
■یکى از جا هایى که حریف او نمى شویم نیرو هاى مسلح 
هســتند، زیرا قانونًا نمى توانیم علیه آنها شکایت کنیم 

اکنون یک جاى خوب بنیاد در کوهک در اختیار نیروى 
دریاى ارتش است و مقام معظم رهبرى فرمانده کل قوا 
هم فرموده اســت، آقاى سرلشکر باقرى فرمانده ارتش 
هم امضا کرده است، اما نمى روند و پیگیرى هاى ما به در 

بسته خورده است.
■یکى از امالك خوب ما در منطقه جماران در دســت 
سپاه ولى امر است، اما آن را به بنیاد پس نمى دهند و بنده 
را در این ملک راه ندادند. ارزش این ملک بیش از 200 
میلیارد تومان است و از آن استفاده هم نمى شود، اما به 

کجا شکایت ببریم؟
■محل فعلى بنیاد که در آن مستقر هستیم جاى خیلى 
خوبى است و 19 هکتار وســعت دارد که خدمت آقاى 
جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور رفتم و از او خواستم 
این جا را از ما براى دولت بخرد و شــهردار تهران را هم 
دعوت کردیم، اما نتوانستیم به توافق برسیم. اکنون هم 
اعالم مى کنیم هر کســى که خریدار این ملک است به 
قیمت روز آن را مى فروشیم و قول مى دهیم همه پول آن 

را خرج محرومان و مستضعفان کنیم./2445

افشاگرى رئیس بنیاد مستضعفان درباره اموال در اختیار مسئوالن

در کاخ مرمر حمام و جکوزى ساخته اند!

آثار هنرى اصفهانى ها در اصفهان خریدار نداردسالم آنجلینا جولى!

تخمین قدرت انفجار از روى لباس عروس لبنانى!

ویروس کرونا هم نتوانست روند برگزارى نمایشگاه «صد اثر، 
صد هنرمند» را که حاال وارد بیست و هشتمین دوره اش شده، 
متوقف کند. لیلى گلستان با توجه به شیوع ویروس کرونا، این 
نمایشگاه را از دهم مرداد به صورت مجازى برگزار کرده است 
و از آنجا که ویروس کرونا روال ایــن دوره را تغییر داد، او در 
پیش بینى اش مبنى بر اینکه ممکن است خرید کمى صورت 
بگیرد، اشتباه کرده و فروش در دو روز ابتدایى را «غوغایى» 

توصیف مى کند. 
درباره نمایشــگاه این دوره گفته اید: 
«سهم هنرمندان مقیم شهرستان مانند 
همیشه باالســت و اصفهانى ها غوغا 
کرده اند.» به نظرتان حضور پرشــمار 
اصفهانى ها در این دوره اتفاقى است 
و در غیر این صورت تحلیلتان از اینکه 
اصفهانى ها پرشمار حضور پیدا کرده اند 

چیست؟
در سفرهایم به اصفهان و صحبت با هنرمندان اصفهانى، آنها 
گله مند بودند که هرچند گالرى هاى خیلى خوبى در اصفهان 
دارند اما خریدار ندارند. در صورتى که اصفهان هم اشخاص 
هنردوست زیاد دارد و هم اشخاص متمکن. کار اصفهانى ها 
عالى بود و تعداد بسیارى هنرمند اصفهانى در این نمایشگاه 

داشتیم.
آیا از سرنوشت هنرمندان شهرستانى 
خبرى دارید؟ چقدر از این افراد به جز 
حضــور در نمایشــگاه هایى همچون 
«صد اثر، صد هنرمند» امکان رشد پیدا 
کرده اند و فرصت حضورشان در فضاى 
تجسمى محدود به نمایش آثارشان در 

این نمایشگاه نبوده است؟
از گالرى هــاى دیگر خبر ندارم  اما من در طول ســال، چند 

نمایشگاه انفرادى از اصفهانى ها دارم./2447

یک فیزیکدان با اســتفاده از فیلم عروسى یک عروس 
لبنانى، هنگام وقوع انفجار بیروت، اقدام به محاسبه انرژى 
آزاد شده از این انفجار از روى میزان جابه جایى لباس بلند 

این عروس کرده است.
انفجار اخیر بیروت جهان را شوکه کرد و بسیارى از جوامع 
را متأثر کرد. اما در میان اخبار منتشر شده از این حادثه، 
ویدیویى منتشر شده است که عکاسى و تصویربردارى از 
یک عروس و داماد را نشان مى دهد که تحت تأثیر این 

انفجار قرار مى گیرند.

اکنون یک فیزیکدان به نام «لوئیس باتالها» مى گوید 
مى تواند با اســتفاده از میزان جابه جایى لباس عروس، 
انرژى انفجار بیروت را محاسبه کند که توجه بسیارى را 
به خود جلب کرده است. وى مى گوید: در واقع مى توان با 
استفاده از جابه جایى لباس عروس، انرژى انفجار بیروت 
را تخمین زد. زیرا موج انفجار از طریق فشرده سازى ها و 

رفع فشارهاى مولکول هاى هوا پخش مى شود.
باتالها با در نظر گرفتن محاســبات، انرژى این انفجار را 

برابر با تقریباً 100 تُ ن TNT برآورد کرده است.

  سحر آزاد / اعتمادآنالین |آرمان کیانى
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تماس تلفنى رئیس جمهور با 
آیت ا... مظاهرى

رئیس جمهـور در تماس تلفنى بـا آیـت ا... مظاهرى از 
مراجع تقلید ضمن تبریک عید سـعید غدیر، با تأکید بر 
برنامه ها و تالش هاى دولت براى ساماندهى به موضوع 
سـالمت و معیشـت مردم، از دعا و حمایت همیشـگى 
رئیس حوزه علمیه اصفهان تشکر وقدردانى کرد. آیت ا... 
مظاهرى نیز با تبریک این عید خجسته اظهار امیدوارى 
کرد بـا عنایـات امیرالمؤمنیـن (ع) و تالش مسـؤوالن 
کشور، مشـکالت کنونى به ویژه معضالت اقتصادى و 

معیشتى ملت بزرگوار مرتفع شود. 

عمامه گذارى 170 طلبه 
آیین عمامه گذارى طالب واجد شرایط پس از گذراندن 
دوره تخصصى مجازى و آزمون در اصفهان برگزار شد. در 
این مراسم که با حضور آیت ا... سید یوسف طباطبایى امام 
جمعه اصفهان برگزار شد با رعایت کامل شیوه نامه هاى 

بهداشتى 170 طلبه ملبس شدند.

توسعه شبکه آب محله چنگان 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 6، عملیات توسـعه 
شـبکه آب در خیابان سـلمان محله چنگان در راستاى 
ارائه خدمات به شهروندان انجام شد. الزم به ذکر است 
که این عملیات به متراژ 80 متر و لوله گذارى با قطر 110 

میلیمترى از جنس پلى اتیلن بوده است.

سقوط 2 کودك از پل خواجو
دو کودك که ظهر دیروز از پـل خواجوى اصفهان به درون 
«زاینده رود» سـقوط کرده بودند با تالش نیروهاى غریق 
نجات آتش نشانى اصفهان از غرق شـدگى نجات یافتند. 
سـاعت 13 و 55 دقیقه سـقوط دو کودك از پـل خواجوى 
اصفهان به ستاد فرماندهى آتش نشـانى اصفهان گزارش 
شد. طى این حادثه دو کودك 10 و 11 ساله از ضلع جنوب پل 
خواجوى اصفهان به درون رودخانه زاینده رود سقوط کردند.  

این دو کودك تحویل نیروهاى اورژانس در محل شدند.

افزایش نرخ کرایه سرویس 
مدارس 

مدیر عامل سـازمان مدیریـت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شـهردارى اصفهان از افزایش 25 درصـدى نرخ کرایه 
سرویس مدارس براى سـال تحصیلى جدید در شوراى 
اسـالمى شـهر اصفهان خبر داد.  هـادى منوچهرى، با 
اعالم این خبر اظهار کرد: هزینه سرویس مدارس براى 
سال تحصیلى جدید طبق  فعالیت رسمى روزانه  محاسبه 
و پرداخـت مى شـود. وى تصریح کرد: پـس از تصویب 
افزایـش 25 درصدى نرخ کرایه سـرویس مـدارس در 
شوراى اسالمى شـهر، این الیحه جهت تایید نهایى به 

فرماندارى ارسال شد.

استعفا دهید 
علیرضا نصر اصفهانى، رئیس شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهان در یکصد و سى و پنجمین جلسه علنى این شورا

که دیروز برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود استعفا 
را یکـى از ابزارهایى دانسـت کـه افرادى کـه تمایل به 
همکارى ندارنـد و یـا کار و فعالیت را در ایـن فضا براى 
خودشان سخت و خداى ناکرده توأم با بى میلى مى دانند 
مى توانند از آن به نحو مطلوب و به دور از هر حاشیه اى 
استفاده کنند و شهر و شهروندان را با اختالل و کندى در 

امور مربوطه مواجه نکنند.  

تغییر آیین هاى محرمى ابیانه 
هیات امناى مساجد و حسـینیه هاى شهر تاریخى ابیانه 
تصویب کردند تـا براى جلوگیرى از شـیوع کرونا، آیین 
تاریخى مردم این منطقه براى محرم به شـکل هرسال 
برگـزار نشـود و بـدون تجمع باشـد. همچنین امسـال 
نخل بردارى انجام نمى شود، اما نخل در داخل حسینیه 
تزئین مى شود. افرادى که نذورات داشته باشند مى توانند 
در جلو حسـینیه نخل، نذورات خـود را با رعایـت موارد 

بهداشتى پخش کنند.

خبر

معاون حفاظت و بهــره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: هم اکنون ذخیره سد زاینده رود 410 میلیون 
مترمکعب است و اگر مصرف آب بهینه نشود تا قبل از پایان 

شهریور از خط قرمز آب آشامیدنى عبور خواهیم کرد.
حسن ساسانى افزود: هم اکنون آب به کمترین میزان براى 
کشت تابستانه کشاورزان توزیع و تحویل مى شود ولى با 
توجه به اینکه یکى از الزامات توزیع آب براى آنها رعایت 
خطوط قرمز آب شرب بوده است، مقرر شد هر زمان که به 
خطوط قرمز شرب رسیدیم نسبت به کاهش خروجى سد 

زاینده رود اقدام کنیم.
ساســانى مصرف بهینــه آب و صرفه جویى بیشــتر در 

بخش هاى صنعت، شــرب و بهداشت و کشــاورزى را 
ضرورى دانســت و گفت: این الزامات به بخش صنایع و 
کشاورزى ابالغ شده اســت که آب کمترى مصرف کنند 
زیرا اگر رعایت نشود قبل از پایان شهریور از خطوط قرمز 
عبور خواهیم کرد بى شک در هر مقطع زمانى که ذخیره 
ســد زاینده رود به خط قرمز برسد، خروجى سد را کاهش 

خواهیم داد.
ساســانى اظهار کرد: در صورتى که بارش ها و ذخیره سد 
زاینده رود مطلوب باشد  کشــاورزان مطابق حقابه هاى 
خودشان آب دریافت خواهند کرد ولى قطعاً آب براى کشت 

پاییزه توزیع نخواهد شد.

مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان گفت:دهه پایانى 
مرداد تا دهه اول شهریور امسال با تقویت دوباره الگوهاى 
گرم تابستانه و جریانات فرونشــینى در استان اصفهان 

دماى هوا 2 تا 3 درجه گرمتر مى شود.
حمیدرضا خورشــیدى اظهار کرد: بر پایه آمار ثبت شده 
در ایستگاه هاى هواشناسى، هفته هاى اول و دوم مرداد 
امسال دماى هوا حدود 2.4 درجه سانتى گراد در کمینه 
و بیشینه نســبت به میانگین بلند مدت در سطح استان 

اصفهان افزایش داشته است.
او افزود: بررســى خروجى الگو هاى هواشناسى نشان 
مى دهد که در دهه پایانى مرداد تا دهه اول شهریور امسال 

با تقویت دوباره الگو هاى گرم تابستانه و تقویت جریانات 
فرونشینى در استان مواجه خواهیم بود که این امر سبب 
افزایش دما در این مدت نسبت به تابستان سال گذشته و 
در مقایسه با میانگین بلند مدت بین 2 تا بیش از 3 درجه 

افزایش خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان خاطرنشان کرد: این 
افزایش دما مى تواند به افزایش قابل توجه مصرف آب و 
برق در سطح استان به ویژه در نیمه شرقى و مرکزى و 
مناطق با اقلیم گرم منجر شود از این رو توصیه مى شود 
درباره مصرف بهینه آب و برق در همه بخش ها و مدیریت 

حامل هاى انرژى تمهیدات الزم در نظر گرفته شود.

هواى گرم اصفهان
 فعالً ماندنى است

احتمال عبور از خط قرمز 
تا قبل از پایان شهریور 

نوجوان 13 ساله اصفهانى و حافظ کل قرآن با حضور 
در دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) 

در آزمون کارشناسى ارشد سال 1399 شرکت کرد.
سید مهدى مدنى متولد 26 اسفند 1386 دانش آموز 
پایه ششــم ابتدایى با حضور در آزمون کارشناسى 
ارشد ســال 1399 نام خود را به عنوان جوان ترین 

شرکت کننده در این دوره از رقابت ها ثبت کرد.
وى موفقیت و پیشرفت خود را مرهون لطف خدا و 
اهل بیت(ع)  مى داند و مى گوید: «ســن» براى من 
یک عدد است. این نابغه 13 ساله اکنون با حضور در 
این آزمون درصدد آزمودن توانایى خود در فراگیرى 
علوم آکادمیک پا به پاى دیگر داوطلبان این رقابت 

سراسرى است.

این نوجوان مدت هاست که از نعمت وجود پدر و مادر 
بى بهره بوده و با سرپرستى و مراقبت مشوق اصلى و 

برادر بزرگترش روزگار مى گذراند.

نوجوان 13 ساله  در کنکور ارشد شرکت کرد

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از وقوع انفجار در منزل مسکونى 

چهار طبقه در شهرك میالد اصفهان خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: این حادثه ســاعت 
21 و 49 دقیقه شنبه شب  به ستاد فرماندهى آتش 
نشانى اصفهان گزارش شده است. وى با بیان اینکه 
این حادثه در طبقه ســوم ســاختمان چهار طبقه 

در شــهرك میالد کاوه اتفاق افتاده اســت، افزود: 
براى امدادرســانى به این حادثه نیروهاى امدادى 
از ایســتگاه هاى 6، 18 و 19 به محــل این انفجار 

اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکــه این حادثه یک 
مصدوم داشــت، ادامه داد: یک نفر دیگر به کمک 
آتش نشــانان از این حادثه جان سالم به در برد. وى 
گفت: در طبقه سوم مجتمع مســکونى چهار طبقه 
که مرد 35 ســاله مالک واحد و یک خانم ســالمند 
ساکن واحد باال نیز که به دلیل عدم توانایى جسمى 
در دود ناشــى از حریق گرفتار شده بودند، به همت 
آتش نشانان نجات داده شــدند و از سرایت شعله به 
واحد هاى مجاور جلوگیرى کردند. علت این حادثه 

در دست بررسى است.

انفجار در منزل مسکونى 4 طبقه 

رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتى مشارکت هاى 
مردمــى اداره کل آموزش و پــرورش اصفهان گفت: 
ایجاد مراکز و نهادهاى فرهنگى بدون مجوز از آموزش 
و پرورش و با عنوان مدرســه، تخلف و فاقد وجاهت 

قانونى است.
به گفته وحید محمودى بعضى از خیرین با نیت خیر در 
برخى نهادهاى فرهنگى اقدام به طراحى عنوانى موسوم 
به مدرســه کردند که از جمله آن مى توان به "مدارس 
مسجدمحورى" اشاره کرد که بدون مجوز از آموزش و 

پرورش اقدام به ثبت نام دانش آموزان مى کنند.
رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتى مشارکت هاى 
مردمى اداره کل آمــوزش و پرورش اصفهان  تصریح 

کرد: اگر دانش آموزى در محلى غیر از مدرسه تحصیل 
کند چون چارچوب قانونى ندارد صدور کارنامه تحصیلى 

براى او ممکن نیست.
وى ادامه داد: این در حالیســت که نهادهاى عالقمند 
به آموزش مى توانند با مراجعه بــه آموزش و پرورش 
و براســاس رعایت ضوابط و قوانین مربوطه اقدام به 

دریافت مجوز تاسیس مدارس غیردولتى کنند.
محمودى یادآور شد: در اســتان دو نمونه از این گونه 
مدارس شناســایى و روند فعالیت آنهــا پیگیرى و از 
متولیان آن مراکز درخواســت شــد که در چارچوب 
قوانین مربوطه اقدام به دریافت مجــوز از آموزش و 

پرورش کنند.

مدارس مسجدمحور فاقد وجاهت قانونى هستند

گزارش عملکرد توســعه ســال اخیر مخابرات منطقه 
اصفهان در حوزه شهرستان فریدون شهر منتشر شد.

بنا بر این گــزارش، از جمله اقدامات صــورت گرفته 
مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان فریدون 
شهر مى توان به شروع عملیات پروژه فیبر نورى خاکى 
حد فاصل فریدونشهر به وزوه (آخرین روستاى پشتکوه) 
به طول تقریبى 165 کیلومتر و تامین پهناى باند مورد نیاز 

سایت هاى پیشکوه و پشتکوه موگویى جهت راه اندازى 
سرویس 3G سایت هاى همراه اول و اجراى حدود 60 

درصد پروژه طى سال گذشته و جارى اشاره کرد.
همچنین تامین ارتباط و پوشــش دو روســتاى تزره و 
خشــک آبخور با نصب و راه اندازى دو سایت جدید در 
روستاهاى مذکور از دیگر موارد مندرج در این گزارش 

است.

توسعه مخابرات در حوزه فریدون شهر 

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان از تهیه روزانه 10 
واحد پالسما از بهبودیافتگان کووید19 و ارسال به مراکز 
درمانى خبر داد و گفت: میزان مصرف پالسماى بهبود 
یافتگان کووید19 براى بیماران باال و ذخیره این پالسما 

در اصفهان صفر است.
مجید زینلى روز گذشته در جلســه علنى شوراى شهر 
اصفهان، با اشــاره به اینکه فراخوان افراد براى اهداى 
پالسما بسیار سخت اســت، اظهار کرد: بهبود یافتگان 
کووید19 براى اهداى پالســما باید زیر 60 سال داشته 
باشند و معموال پالســما از بانوان دریافت نمى کنیم، به 

همین خاطر تعداد پالسمایى که روزانه دریافت مى کنیم 
را همان روز مصرف مى کنیم و نمى توانیم براى پاییز و 

زمستان ذخیره اى داشته باشیم.
وى با اشــاره به آغاز طرح پالسما درمانى در اصفهان از 
15 اردیبهشت ماه، خاطرنشان کرد: هم اکنون روزانه 10 
واحد پالسما از بهبود یافتگان کووید19 تهیه و به مراکز 
درمانى ارسال مى کنیم، این درحالى است که فراخوان 

افراد براى اهداى پالسما بسیار سخت است.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان بــا اعالم اینکه 
براى تامین پالســماى کوویــد هنوز کمبــود داریم، 

تصریح کــرد: میزان مصرف پالســما بــراى بیماران 
کووید19 باال اســت و ذخیره اى براى پالسماى کووید 
در انتقال خــون باقى نمــى ماند امــا امیدواریم مردم 
مراجعه بیشــترى کنند تا ذخیره براى پاییز و زمســتان

 داشته باشیم.
وى با بیان اینکه ذخیره پالسماى اصفهان صفر است، 
توضیح داد: تعداد پالسمایى که روزانه از بهبود یافتگان 
کووید19 دریافت مى کنیم را مصرف مى کنیم، به طورى 
که هر روز تعدادى از بیماران درخواست کننده و در نوبت 

براى روز بعد داریم.

سخنگوى اورژانس اســتان اصفهان از برخورد مرگبار 
وانت پیکان با گاردریل اتوبان چمران اصفهان در شنبه 
شب خبر داد و گفت: در این حادثه متاسفانه یک مرد 26 

ساله جان خود را از دست داد.
عباس عابدى با اشــاره به حادثه تصــادف در یکى از 
اتوبان هاى اصفهان اظهار داشت: در این حادثه که در 
ساعت 22 و 53 دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان 

اعالم شد، خودرو وانت پیکان با گاردریل اتوبان چمران 
اصفهان برخورد کرده است. : بالفاصله دو آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام شدند و مصدومان شامل سه خانم و 
یک مرد را به بیمارستان غرضى اصفهان منتقل کردند.

سخنگوى اورژانس استان اصفهان افزود: در این حادثه 
مرد 26 ســاله متأســفانه جان خود را در بیمارستان از 

دست داد.

برخورد مرگبار با گاردریل در اتوبان چمران 

رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: حدود 450 
نفر کادر درمانى، پرستارى و بهداشتى این استان (به جز 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل) از ابتداى شیوع 

کرونا تاکنون به این بیمارى مبتال شده اند.
طاهره چنگیز روز یکشنبه در نشست مطبوعاتى مجازى 
افزود:  از بین آنها 200 نفر در بین کادر درمانى و پرستارى 
و 250 نفر کادر بهداشــتى بودند که نتیجه تست ابتال به 

کرونا (PCR) آنها مثبت شد.
وى با بیان اینکه از اسفند سال گذشته تا کنون 23 هزار و 
726 بیمار بدلیل کرونا در استان اصفهان بسترى شدند، 
اظهار داشت: از بین آنها 20 هزار و 149 بیمار از بیمارستان 

ترخیص شدند.
چنگیز با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر در بین بیماران 
مشــکوك و قطعى مبتال به کرونا در این استان تاکنون 
کمتر از 10 درصد بوده درحالیکه این نرخ در کشور 12 تا 
13 درصد است، گفت: میزان مرگ و میر در بین بیماران 
قطعى مبتال به کرونا در این اســتان نسبت به جمعیت و 
همچنین میزان بسترى بیماران در مقایسه با بسیارى از 

استان ها، پایین تر است.
وى خاطرنشــان کرد:  مرگ و میر در بیمارســتان هاى 
شهرســتان ها نیز متفاوت اســت بطوریکــه در برخى 
شهرستان ها که جمعیت آن بیشتر در رده سالمندى قرار 

دارد، نرخ مرگ و میر نسبت به جمعیت باالتر است هرچند 
در مدت اخیر مرگ و میر بین جوانان و میانساالن نسبت به 
ماه هاى اولیه شیوع بیمارى، مقدارى بیشتر شده است. به 
گفته وى در زمان حاضر تفاوتى بین زنان و مردان از نظر 
رده سنى در مرگ و میر ناشى از کرونا به چشم نمى خورد.

وى با بیان اینکه تعداد بیماران جدید بسترى شده در هر 
روز در اردیبهشت که بیمارى کرونا کنترل شد در این خطه 
به 70 تا 80 نفر رسید، ادامه داد: اما پس از آن با اوج گیرى 
مجدد تعداد مبتالیان مواجه شدیم و دامنه آن دو برابر شد 
و به 100 تا 200 نفر در روز رسید به طورى که این استان 
از دو هفته گذشته در وضعیت قرمز شیوع بیمارى کرونا 

قرار دارد.
وى تصریح کــرد: روند صعودى یا نزولــى ابتال به این 
بیمارى در استان اصفهان در مقایســه با سایر استان ها 

چندان شیب تند و تیزى نداشت.
وى با بیان اینکه پیش بینى ما از آینده به شرایط اجتماع و 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى بستگى دارد، افزود: اُفت 
نســبى که اکنون بوجود آمده، حاصل جدیت در رعایت 
دستورهاى بهداشــتى بویژه اســتفاده از ماسک در سه 

هفته اخیر است
رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان درباره بیمارستان 
الزهرا(س) نیــز توضیح داد: این مجموعــه، بزرگترین 

بیمارستان استان اصفهان است که انواع خدمات درمانى 
و پیچیده در آن ارائه مى شود و اینکه از ابتدا آن را به عنوان 
مرجع کرونا در نظر نگرفتیم کار درستى بود زیرا اگر این 
کار انجام مى شد بسیارى از بیماران نیازمند درمان هاى 
فوق تخصصى از خدمات غیر کوویدى محروم مى شدند.

چنگیز اضافه کرد: با توجه به اینکه اگر این بیمارســتان 
بطور کامل درگیر کرونا شــود ســایر بیماران خسارت 
مى بینند، انتخاب آن بعنوان مرجع کرونا، آخرین گزینه 
است و زمانى این کار صورت مى گیرد که با افزایش شدید 

بیماران بسترى مبتال به کرونا مواجه شویم.
به گفته وى اگر مسیر شیوع بیمارى کرونا و ابتال به آن به 
همین منوال پیش رود، الزامى براى ورود این بیمارستان 

بعنوان مرجع کرونا وجود نخواهد داشت.
وى هزینه هاى درمان براى بیماران مبتال به کرونا را اگر 
روى تخت معمولى و تا سه روز بسترى باشند حدود سه 
میلیون تومان و در صورتیکه در بخش مراقبت هاى ویژه 

بسترى باشند بین 40 تا 50 میلیون تومان برآورد کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همچنین به 800 
تخت مراقبت هاى ویژه (ICU) در استان اشاره و اضافه 
کرد: از این تعداد حدود 500 تخت در کالنشهر اصفهان 
قرار دارد درحالیکه هنوز تعداد بیماران مبتال به کرونا که 

نیاز به این تخت ها دارند به نصف آن هم نرسیده است.

از ابتداى شیوع بیمارى کووید 19 تا امروز ثبت شده است

ابتالى 450 نفر کادر درمانى 
اصفهان به کرونا

ذخیره پالسماى کووید19 در اصفهان صفر است

رئیس ستاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان گفت: 
8 داوطلب کنکور کارشناسى ارشد 99 در اصفهان مبتال 
به کرونا بودند که از این تعداد، 7 نفر در آزمون این ســه 
روز شــرکت کرده و یک نفر غیبت داشت. این داوطلبان 
بیمارى خود را از طریــق فرآیند خوداظهارى اعالم کرده 
بودند و هیچ یک از آنها در بیمارستان بسترى نبودند، اما 
بر اساس هماهنگى هاى انجام شده با وزارت بهداشت و 
دانشگاه علوم پزشکى در محلى در داخل بیمارستان الزهرا 

آزمون دادند.
آزمون کارشناسى ارشد 99 در 133 کد رشته امتحانى، طى 

روزهاى پنج شنبه، جمعه و شنبه (16،17و18 مرداد ماه) به 
صورت همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان نیز با 

رقابت 46 هزار و 610 داوطلب برگزار شد.
محمدرضا ایروانى در گفت و گو با «ایسنا» از افزایش 6.6 
درصدى تعداد داوطلبان کنکور کارشناسى ارشد 99 نسبت 
به سال گذشته در اصفهان خبر داد و گفت: در هر آزمون 
معموال 10 تا 15 درصد داوطلبان غایب هستند و امسال 
در حوزه امتحانى دانشگاه اصفهان 27.5 درصد غایبى ثبت 
شد که بیشــتر غیبت مربوط به آزمون صبح روز جمعه و 
رشته هاى شناور بود. وى در خصوص تمهیدات الزم براى 

پیشگیرى از کرونا در برگزارى آزمون، یادآور شد: با توجه به 
شیوع بیمارى کرونا، همراه داشتن ماسک 3 الیه معمولى، 
از ابتداى ورود به حوزه برگزارى آزمون تا پایان برگزارى 
آزمون و خروج از حوزه امتحانى براى داوطلبان الزامى بود. 
کسانى که ماسک نداشتند، اجازه ورود به حوزه امتحانى 
را نداشتند. عالوه بر اینکه صندلى هاى داوطلبان دو برابر 

فاصله سال هاى گذشته چیده شده بود.
ایروانى افزود: تمام حوزه هاى امتحانى قبل و بعد از جلسات 
آزمون به طور کامل ضدعفونى شــدند. همچنین قبل از 

ورود داوطلبان به حوزه امتحانى تب سنجى انجام شد.

در پایان 3 روز برگزارى آزمون تحت تدابیر بهداشتى عنوان شد

27/5 درصد در اصفهان کنکور کارشناسى ارشد ندادند
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رامبــد جوان با انتشــار 
پیامــى در صفحــه 
مجازى خود رسمًا از 
ساخت سرى جدید 
«خندوانــه» خبر 
داد. او در صفحه 
اینســتاگرامى 

خود نوشت:
1- مســابقه  
نتــى  ینتر ا
«اســتندآپ 
تعطیل  شو» 
شــد و احتمــاًال 
به «خندوانه» که حــدوداى آبان 
ماه پخــش خواهد شــد منتقل 
مى شــه. با نام «خنداننده شوى 
3» و البته بزرگ تر و خفن تر و با 
فرصت بیشتر براى کمدین هاى 
جوان. به احتمال زیــاد به تعداد 
پذیرفته شدگان هم اضافه خواهد 

شد. چه جوریش رو بعداً مى گم.
2- ســریالى رو بــراى نمایش 
خانگى خواهم ســاخت به اسم 
«شاخ» که ماجراى شکل گیرى 
یــک گروه موســیقى جــوان و 
پرانــرژى و مصممــه. دیرتــر 
اطالعات بیشــتر بهتون خواهم 
داد. یکى از نکات جذابش اینه که 
پنج  تا جوان 20 تا 25 سال که هنوز 
هیچ کدوم پا به جهــان حرفه اى 
نذاشتن نقش هاى اصلى رو بازى 
خواهند کرد. همچنان مشــغول 
تســت گرفتــن از هنرجو هاى 
بازیگرى و البته نوازندگان جوان 

هستیم./2455

فیلم «حمال طال» ساخته تورج اصالنى با بازى ســعید آقاخانى و ژاله صامتى مجوز اکران دریافت 
کرد و از دیروز 19 مرداد ماه 99  در سینماى آنالین اکران شد. این فیلم سال 97 ساخته شد و یکى از 

فیلم هاى بخش نگاه نو در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر بود.
فیلم «حمال طال» سابقه اکران در جشــنواره بین المللى فیلم «پوسان» را دارد و در آخرین حضور 

بین المللى خود در کشور هندوستان جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد.
داستان فیلم «حمال طال» درباره مردى است به نام «رضا» که حمال طالست و وظیفه انتقال طال 
از کارگاه به طالفروشى ها را برعهده دارد و یک روز در حین حمل طال، دزد طالهاى او را مى دزد و 

این تازه آغاز ماجراهاى این قصه است.
ســعید آقاخانى، ژاله صامتى، امید روحانى، علیرضا مهران، پیام احمدى نیا، لطف ا... ســیفى، امین 
آقافرزانه، حسن زاهدى، داود محمدآبادى، محمد فراهانى، محمود شفیع خانى، رضا شفیع خانى و... 

بازیگران فیلم «حمال طال»  را تشکیل مى دهند./2457

تولید برنامه «اتفاق» با اجراى رضا رشــیدپور که مدتى به دلیل 
شرایط کرونایى متوقف شده بود، با تغییراتى در دکور به زودى از 
سر گرفته مى شود و این برنامه از شهریور ماه به کنداکتور شبکه 

3 بازمى گردد.
برنامه «اتفاق» به تهیه کنندگى محمدرضــا رضائیان و اجراى 
رضا رشیدپور از جمله برنامه هاى شاخص شبکه 3 سیما بود که 
در روزهاى پایانى سال 98 روى آنتن رفت و با مختصات ویژه اى 
که به خصوص در زمینه طراحى دکورى عظیم با قابلیت حضور 
نزدیک به 1000 مخاطب در استودیو داشت، مورد توجه رسانه ها 

قرار گرفت.

این حجم از آمار حاضران در لوکیشــن ضبط برنامه هم بود که 
آسیب پذیرى «اتفاق» در مواجهه با بحران کرونا را بیش از دیگر 
برنامه هاى تولیدى شبکه هاى مختلف کرد. اصل و اساس طراحى 
برنامه رشیدپور تعامل رودررو با تعداد باالى مخاطبان حاضر در 
استودیو بود و با منع حضور این حضار، بخش عمده اى از منطق 
طراحى برنامه زیر ســئوال مى رفت و به همین دلیل ادامه تولید 

برنامه با چالش جدى مواجه شد.
تالش رشیدپور براى رسیدن به استاندارد یک برنامه گفتگومحور 
و کارشناسى در حوزه مسائل روز همچون کرونا در همان ساختار 
و قالب هم به داد «اتفاق» نرســید. این بار گویى فضاى بصرى 
برنامه تناسب الزم با محتواى طراحى شــده براى آن در غیاب 

مخاطبان را نداشــت و براى همین بار دیگر روند تولید برنامه با 
توقف مواجه شد.

در این شرایط گمانه زنى هاى مختلفى نسبت به سرانجام «اتفاق» 
و فعالیت هاى آتى رضا رشیدپور در محافل رسانه اى و به خصوص 
فضاى مجازى مطرح شد؛ از تالشش براى پیگیرى جدى تر تولید 
یک فیلم ســینمایى گرفته تا کارهاى دیگر. تازه ترین شایعه در 
این زمینه هم مربوط به احتمال کوچ او به شبکه یک و تولید یک 
برنامه صبحگاهى بود که روز شنبه در برخى کانال هاى مجازى 

مطرح شد.
در واکنــش به ایــن شــایعات مدیر روابــط عمومــى برنامه 
«اتفاق» تأکید کرد: این برنامه به دلیل شــیوع بیمارى کرونا و 

محدودیت هاى ارتباطى و پروتکل هاى بهداشتى از آوردن حدود 
1000 نفر تماشاچى براى برنامه اصلى خود محروم است اما این 
روزها در حال تغییراتى در دکور و حال و هواى برنامه هســتیم و 
تا پایان این هفته این تغییــرات صورت مى گیرد  و عوامل برنامه 

آماده ضبط برنامه خواهند شد.
وى اضافه کرد: تالش سازندگان براى تغییرات برنامه در راستاى 
حفظ ســالمت تماشــاچیان و عوامل خواهد بود و پخش مجدد 

«اتفاق» از شهریورماه آغاز خواهد شد.
بر این اساس رضا رشیدپور اجراى برنامه «اتفاق» را یک بار دیگر 
برعهده خواهد داشــت و پخش برنامه از شبکه 3 همچون سال 

گذشته شب هاى پنج شنبه و جمعه خواهد بود./2454

  عطیه مؤذن / خبرگزارى مهر |

«اتفاق» از سرگرفته مى شود

تدارك رشیدپور 
براى بازگشت از شهریور ماه

آغاز اکران آنالین فیلم «حمال طال» با 
سعید آقاخانى

مسابقه «شوتبال» به کارگردانى محمد پیوندى و تهیه کنندگى مقداد مؤمن نژاد 
مسابقه اى جذاب و پرهیجان است که فصل دوم آن از اولین روز تیر ماه روى آنتن 
شبکه نسیم رفته است. این مسابقه حاال یکى از برنامه هاى پربیننده شبکه نسیم 

و از مسابقات پرهیجان تلویزیون است.
امیرحسین رستمى فصل اول مسابقه «شوتبال» را اجرا کرد و بعد از آن اجراى 

این مسابقه به مبینا نصیرى و حامد آهنگى رسید.
مسابقه «شوتبال» از یک شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21 از شبکه نسیم 
پخش مى شود و زنان و مردان شرکت کننده یک شب در میان در این مسابقه به 

رقابت با یکدیگر مى پردازند.
مبینا نصیرى، مجرى سرشناس و با ســابقه کشورمان اجراى برنامه ویژه زنان 
را برعهده دارد و هر شب دو گروه سه نفرى در این مســابقه با یکدیگر رقابت 
مى کنند. حامد آهنگى، کمدین کشــورمان هم مجرى بخش مردان مسابقه 

«شوتبال» است و اجراى پرهیجانى در این مسابقه دارد.
مسابقه «شوتبال» شامل 24 آیتم پرهیجان است که در ابتداى مسابقه هر کدام 
از گروه ها بخش هایى که قرار است در این برنامه انجام دهند را به صورت اتفاقى 

انتخاب مى کنند و در آن به رقابت با هم گروهى هایشان مى پردازند./2458

مسابقه اى که این شب ها حسابى پربیننده شده است 

حســن معجونى، بازیگر فیلم ســینمایى «گورکن» که هفته گذشته و به 
نمایندگى از سینماى ایران در جشنواره شانگهاى 2020 رونمایى شد، درباره 

تجربه حضور در این فیلم و فضاى داستانى آن توضیحاتى ارائه کرد.
فیلم «گورکن» تازه ترین ساخته سینمایى کاظم مالیى به تهیه کنندگى سینا 
سعیدیان است که هفته گذشته براى نخستین بار در جشنواره فیلم شانگهاى 
2020 به نمایش درآمد. مالیى پس از «کوپال»، با فیلم «گورکن» دومین 

تجربه فیلمسازى خود در سینماى بلند را پشت سر گذاشته است.
حســن معجونى ایفاگر یکى از نقش هاى اصلى «گورکــن» درباره تجربه 
حضور در این فیلم گفت: در وهله اول چیزى که براى من بسیار اهمیت دارد، 
عواملى هستند که قرار است کار را پیش ببرند و در واقع فیلم را بسازند. من 
راحت مى فهمم که واقعاً قصد یک گروه ساختن فیلم است یا فقط به این فکر 
مى کنند که یک پولى از این راه در بیاورند. برایم مهم است که بدانم آنها واقعًا 
مى خواهند تجربه کنند، حقیقتًا با پروژه درگیر هستند و تالش مى کنند که 
زبان خودشان را در فیلم پیدا کنند. این از جمله مواردى بود که من در گروه 

فیلم «گورکن» دیدم.
این بازیگر باسابقه تأکید کرد: مجموعه بازیگران فیلم هم برایم مهم بودند، 
هم نقشى را که به من پیشنهاد شد دوست داشــتم و هم بازیگرانى که قرار 
بود کنارشــان کار کنم. کاراکترهایى که اصوًال کم حرف هستند، همیشه 
برایم جذابیت خاصى دارند و وقتى چنین نقش هایى پیشنهاد مى شود و سایر 
مواردى که گفتم در کلیت کار وجود داشته باشد، دوست دارم بازى در فیلم را 
بپذیرم. وى افزود: ما در مجموع قصد داشتیم طورى پیش برویم که مخاطب 
در طول فیلم مدام به شخصیت هاى مختلف شک کند، توهمى ایجاد شود 
که چه کسى در ایجاد مشکل اصلى داستان نقش داشته است و همین ایجاد 
شک، از نقاط قوت فیلم «گورکن» است. مخاطب وقتى در جریان فیلم قرار 
مى گیرد، به تک تک کاراکترهاى فیلم مظنون مى شود. همه تالش من هم 
این بود که چنین فضاى پر از تعلیقى را به خوبى نمایش بدهم، یعنى فضایى 

که مشکوك است و آدم ها مدام به شک مى افتند.
به نظرم ظرفیت قصه «گورکن» طورى است که عوامل مى توانستند آن را به 
سمت فیلم هاى جنایى و...  ببرند، اما این کار را نکردند و بیشتر روى کاراکترها 

متمرکز شدند؛ به همین دلیل مى گویم «گورکن» یا هوادار دوآتشه دارد 
یا مخاطبى که شاید با آن هیچ ارتباطى برقرار نکند./2459

قاسم اورنگى، کارگردان هنرى و تهیه کننده فصل دوم 
برنامه تلویزیونى «ما ایرانى ها» درباره این برنامه توضیح داد: تیم 

جدید این برنامه که ما هستیم از 22 خرداد ماه کار خود را آغاز کرده ایم. این 
برنامه طرحى بود که شبکه اعالم کرد و من پذیرفتم.

وى با اشاره به اینکه زمانى که قرار شد ساخت این برنامه را برعهده بگیرد 
یک شرط داشت، ادامه داد: شرط اول ما این بود که ضمن حفظ ساختار 
کلى برنامه، رویکرد جدیدى که شامل مجرى، بازى ها و شکل تداومى 
مهمان هاست، به تدریج پیاده شود. در اولین اقدام مجرى برنامه تغییر 
کرد که على سلیمانى به ما اضافه شد و دو بازیگر پیمان پورنیکبخت و 

علیرضا دیلمى نیز به «ما ایرانى ها» پیوستند.
وى درباره انتخاب على ســلیمانى به عنوان مجرى برنامه اظهار کرد: 

اساساً انتخاب مجرى ها بر اساس نظر مدیران شبکه اتفاق مى افتد و زیاد 
در اختیار تیم تولیدکننده نیست و تیم تولیدکننده تنها افرادى را براى اجرا 
پیشنهاد مى دهد. ما 50 نفر را به شبکه پیشنهاد دادیم و در نهایت به على 
سلیمانى رســیدیم. کارگردان «ما ایرانى ها» ادامه داد: براى انتخاب یک 
مجرى فاکتورهاى مختلفى در نظر گرفته مى شود. به عنوان مثال دستمزد 
مجرى باید با برآورد برنامه جور دربیاید و خود مجرى توافق کند که در آن 
قالب قرار بگیرد چراکه برنامه روتین براى مجرى از نظر زمانى سخت است.

اورنگى تأکید کرد: اینکه چرا برنامه هاى مختلف براى انتخاب مجرى  به 
سراغ بازیگران مى روند به این دلیل اســت که اساساً مدیران شبکه هاى 
مختلف بر این فرض هســتند که چون بازیگران یک وجهه اى در میان 
مردم دارند ناخودآگاه زمانى که وارد یک برنامه مى شــوند مخاطبان را با 
خودشان همراه مى کنند. وى با اشاره به اینکه على سلیمانى تنها تا شهریور 
ماه مجرى «ما ایرانى ها» است، عنوان کرد: على سلیمانى به دلیل آنکه جزو 
بازیگران اصلى سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى است و 
با این سریال قرارداد دارد تا شهریور ماه همراه برنامه خواهد بود و بعد از آن 

مجرى دیگرى جایگزین خواهد شد.
تهیه کننده «ما ایرانى ها» ادامه داد: مجرى جدید برنامه انتخاب شده است 
و پس از بستن قرارداد نام ایشان اعالم مى شود. ایشان مجرى اى است که 
بازیگرى هم مى کند. ایشان صدا و تصویر خوبى دارد و ممکن است برنامه 

با حضور ایشان متفاوت تر از قبل بشود.
اورنگى درباره زمان پخش برنامه گفت: این برنامه در بهترین زمان روز پنج 
 شنبه یعنى ساعت 22 روى آنتن مى رود و تکرار آن نیز در زمان به اصطالح 

مرده همه شبکه ها یعنى ساعت 19 روز جمعه پخش مى شود. /2460

حسن معجونى:

به تک تک کاراکترهاى «گورکن» 
شک کنید!

  زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر  |

رامبــد جوان با انتشــ
پیامــى در صفحــ
مجازى خود رسمًا
سسخت سرى جدی سا
«خندوانــه» خب
داد. او در صفح
اینســتاگرامى

خود نوشت:
1- مســابق
نتــى ینتر ا
«اســتندآپ
تعطیل شو» 
شــد و احتمــا

دـدوداى آبان به «خندوان که» که حـه حـ
شـش خواهد شــد منتقل ماه پخـ
مى شــهه. با نام «خنداننده شوى
3» و لبالبته بزرگ تر و خفن تر و

فرصتصت بیشتر براى کمدین هاى
نجوان. به احتمال زیــاد به تعد
رذیرفته شدگان هم اضافه خواه پ
چه جوریش رو بعداً مى گم. .شد.

س- ســریالى رو بــراى نمایش 2
خواهم ســاخت به اس گنگى خا

اشاخ» که ماجراى شکل گیرى »
کیــک گروه موســیقى جــوان
ـرانـــرژى و مصممــه. دیرتــ پ
بهتون خواه اطالعات بیشــتر
یک. یکى از نکات جذابش اینه ک داد
5 تا 25 سال که هنو اتا جوان 20 0پنج  
کچ کدوم پا به جهــان حرفه اى هی
نذاشتتن نقش هاى اصلى رو بازى
کرد. همچنان مشــغو خواهنهند

تـت گرفتــن از هنرجو هاى تسـ
ریگرى و البته نوازندگان جوان باز

میم./2455 هست

همبو یم مبر
م بازیگرانى که قرار 
رف هستند، همیشه 
نهاد مى شود و سایر 
 دارم بازى در فیلم را 
ش برویم که مخاطب 
، توهمى ایجاد شود

 است و همین ایجاد 
 درجریان فیلم قرار 
 همه تالش من هم

 بدهم، یعنى فضایى 

 مى توانستند آن را به 
شتر روى کاراکترها 

دار دوآتشه دارد 
24

م 
تیم  ضضیح دیح داد:

این  آغا کز کرده ایم.

هرعهده بگیرد   را ب
ظ حفظ ساختار  من
ل شکل تداومى   و
مرنامهه تغییر  ى ب
بخیکبخت و  پورن

ه اظهار کرد:  رنامه
فافتد و زیاد  تفاق مى 
فرادى ر برا براى اجرا 
تهایت به على  در ن و
خاتخاب یک   براى ان
نوان مثالدس دستمزد

وافق کند کهه در آن 
 زمانى سخت اساست.

ىجرى  به   انتخاب م
مدیران شبکه هاهاى
 وجهه اى در میانیان
ب با ـوند مخاطبان راا
ریور مانى تنها تا شهر
وجزو ى به دلیل آنکه 
ود ده نمکى است و

واهد بود و بعد از آن 

 انتخاب شده است 
مجرى اى است که 
ممکن است برنامهه

ترین زمان روز نجپنج
الطالح ر زمان به اص

ى شود. /2460

بازگشت مجدد 
رامبد جوان
 به تلویزیون 

گوهــر خیراندیش که در چند ســریال با زنده یاد 
ماه چهره خلیلى هم بازى بوده اســت، درگذشت 
این هنرمند فقید را تســلیت گفته و نوشته است 
که «کوچ غریبانــه ات را باور نــدارم. تو و مجید 
اوجى عزیز در این سریال "مرضیه" چه یادگارى 

عجیبى از خودتان به یادگار گذاشتید.»
خیراندیش که در ســریال هایى همچون «کاله 
پهلوى»، «مختارنامــه» و «مرضیه» با زنده یاد 
ماه چهره خلیلى هم بازى بوده است، با انتشار پستى 
در صفحه شخصى اینستاگرام خود درباره شنیدن 

خبر فوت این هنرمند نوشته است:
«متأســفانه باخبر شــدم که ماه چهره عزیزم را 
ســرطان کبد از ما گرفت. ماهى جانم! این رفتن 
و کوچ غریبانه ات را بــاور ندارم. تو و مجید اوجى 
عزیز در ســریال "مرضیه" چه یادگارى عجیبى 
از خودتان به یادگار گذاشــتید. مرگ بر سرطان 
که همه عزیزانم را از من گرفت. پدرم، خواهرم، 
خواهرزاده ام، عموزاده ام، همکالسى ام، همکارم، 

دوستانم و دختر نازنینى مثل تو را.»
ماه چهره خلیلىـ  بازیگر سریال هاى «در چشم 
باد»، «مختارنامه»، «کاله پهلوى» و «مرضیه» 
روز جمعــه، 17 مرداد ماه در ســن 44 ســالگى 
درگذشت. زنده یاد مجید اوجى نیز که تهیه کنندگى 
سریال «مرضیه» را برعهده داشت، مدتى پس از 
پایان این سریال بر اثر سرطان درگذشت. /2456

گوهر خیراندیش: 

همه عزیزانم را سرطان 
از من گرفت

  فاطمه خلیلى/ خبرگزارى ایسنا |

على سلیمانى تا شهریور 
مجرى «ما ایرانى ها» 

خواهد بود
  سپیده شریعت رضوى / خبرگزارى صبا |
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حسین نظام زاده اژیه- شهردار اژیه 

آگهى مزایده  عمومى مرحله سومآگهى مزایده  عمومى مرحله سوم

م.الف:927240

چاپ دوم

شهردارى اژیه به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر اژیه، در نظر دارد تعداد 3 پالك 
از زمین هاى متعلق به خود را با مشــخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند؛ لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1399/05/21 لغایت پایان روز 1399/05/30، 

پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و رسید دریافت نمایند.
*- ضمناً سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است.

ردیفشماره پالكموقعیت پالكمتراژ پالك (مترمربع)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)
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 مرحله یک  چهارم نهایــى رقابت هاى جام حذفى فوتبال 
ایران امشــب 20 مرداد ماه با برگزارى یک دیدار خاتمه 
مى یابد و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادى باید به مصاف 

استقالل تهران برود.
سپاهان در حســاس ترین بازى مرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى باید آماده مصاف با استقالل شود. زردپوشان 
اصفهانى که هفته گذشــته مهمترین جدال براى کسب 
ســهمیه آســیایى و عنوان نایب قهرمانى لیگ برتر را به 
استقاللى ها واگذار کردند، براى کسب حداقل یک جام از 
فصل جارى، باید در مرحله  یک چهارم نهایى جام حذفى از 

سد استقالل بگذرند.
شاگردان قلعه نویى در حالى آماده پیکار با استقالل مى شوند 
که در مرحله یک  هشتم نهایى مقابل تیم پیکان با نتیجه 2 
بر یک به پیروزى رسیده و راهى مرحله یک  چهارم نهایى 
شدند. در آن سو اســتقاللى ها نیز در مرحله قبلى مقابل 
تیم فجرسپاسى به میدان رفته و با سه گل از سد این تیم 
گذشتند و طبق قرعه در مرحله یک  چهارم نهایى حریف 

سپاهان شدند.
تقابل ســپاهان و اســتقالل در فوتبال ایــران یکى از 
حســاس ترین بازى ها به شــمار مى رود و زمانى که پاى 
سرنوشت یک جام در میان باشد، تبدیل به یک جنگ تمام 
عیار خواهد شد و از چند روز قبل از آغاز مسابقه حواشى پر 

سروصدایى در خصوص آن شکل مى گیرد.
دیدار یک چهارم نهایى این فصل از رقابت هاى جام حذفى 
بین سپاهان و استقالل با حساسیت هاى زیادى همراه بوده 
و از هفته گذشته جنجال ها پیرامون این بازى شروع شده 
است؛ از درگیرى هاى پیش آمده بین نورافکن و غفورى 

در بازى هفته بیســت وهفتم دو تیم و انتقاد استقاللى ها 
از هافبک سپاهان و اعتراض سپاهانى ها به قضاوت بیژن 
حیدرى در همــان بازى گرفته تا تغییــر داور بازى فردا و 
کرى خوانى هواداران دو تیم در فضاى مجازى که حساسیت 
بازى امروز را دوچندان کرده و با توجه به اتفاقات رخ داده 
در آخرین تقابل سپاهان و استقالل، پیروزى در آن عالوه 
بر رساندن یکى از دو تیم به نیمه نهایى، جنبه حیثیتى نیز 

پیدا کرده است.
سپاهان روزهاى حساسى را پشت سر مى گذارد؛ زردپوشان 
اصفهانى بعد از شروع مجدد لیگ با افت مواجه شده و در 
هفت بازى اخیر خــود تنها دو برد به دســت آورده و با دو 
شکست پیاپى در هفته هاى اخیر، شــانس این تیم براى 

کسب سهمیه آسیایى کمتر از گذشته شده است.
نگاهى به بازى هاى اخیر سپاهان نشان مى دهد که اگرچه 
تیم قلعه نویى موقعیت هاى گلزنى خوبى خلق مى کند اما 
ضریب دقت و نرخ بهره ورى مهاجمان این تیم به شدت 
کاهش یافته و در زدن ضربات نهایى دقت الزم را ندارند و 
در گلزنى با مشکل جدى روبه رو هستند. کى روش استنلى 
امید نخست گلزنى سپاهانى هاست. این مهاجم بعد از شروع 
مجدد لیگ با افت شدیدى مواجه شده و هیچ گلى به ثمر 
نرسانده است؛ دیگر مهاجمان سپاهان شهباززاده، قربانى 
و الغسانى نیز عملکرد مشــابهى با استنلى داشته و همین 

امر سپاهان را در فاز هجومى با معضل روبه رو کرده است.
از طرف دیگر زردپوشــان اصفهانى در فاز دفاعى با افت 
روبه رو شده و مدافعان این تیم اشتباهات عجیب و مرگبارى 
را مرتکب مى شوند و همین امر شرایط سپاهان را سخت تر 
از قبل کرده اســت. مصدومیت ولسیانى و پورقاز سپاهان 

را در دفاع آخر با مشــکل مواجه کــرده و طیبى و مصلح 
نتوانســته اند در این پست مطمئن ظاهر شــوند. در خط 
میانى شرایط سپاهان خوب بوده و حضور نورافکن، رفیعى، 
محبى و حسینى دست قلعه نویى را براى اجراى برنامه هاى 

مدنظرش باز گذاشته است.
تجربه دو تقابل قبلى زردپوشان اصفهانى مقابل استقالل 
نشان داده است که کار سختى را مقابل استقالل در پیش 
دارند، شاگردان قلعه نویى باید مقابل تیمى به میدان بروند 
که در چند هفته اخیر بازى هاى خوبى را به نمایش گذاشته 
و به مرور آمادگى مطلوب خود را باز یافته است. استقالل در 
فاز هجومى شرایط خوبى دارد و حضور ستاره هایى مانند 
قائدى و دیاباته توان هجومى آبى پوشــان را افزایش داده 
است. استقاللى ها در خط میانى نیز از شرایط مطلوبى بهره 
مى برند و حضور بازیکنان باکیفتى مانند کریمى، ریگى، 
رضاوند و... دست مجیدى را براى چیدن ترکیب دلخواهش 
باز گذاشته اســت. آبى پوشــان پایتخت در فاز دفاعى اما 
ضعیف ظاهر شده و مدافعان این تیم عملکرد چندان خوبى 

از خود به جاى نگذاشته اند.
چالش اصلى قلعه نویى براى بازى حساس امشب ، بازسازى 
تیمش از نظر روحى و روانى است؛ تقابل سپاهان و استقالل، 
بازى بهره گیرى از لحظه هاســت و بنا بــر طبیعت این 
دوئل هاى بزرگ، احتمال گره خوردن کار بسیار باال بوده و 

در این گونه مواقع از تمرکز بیشترى برخوردار باشد.
آنچه مشخص است تقابل سپاهان و استقالل یک دوئل 
تمام عیار بوده و تیمى پیــروز میدان خواهد بود که تمرکز 
باالترى داشته و از کوچک ترین فرصت ها بیشترین بهره 

را ببرد.

استقالل تهران-سپاهان اصفهان امشب در ورزشگاه آزادى

روز موعود فرا رسید

مدافع چپ سپاهان بعد از مدت ها دورى از ترکیب این 
تیم به تمرینات بازگشت.

 ســعید آقایى که پیش از دیدار با نفت آبادان به دلیل 
مصدومیت از جمع شاگردان قلعه نویى جدا شده بود، در 
آستانه دیدار حساس این هفته مقابل استقالل توانست 

شرایط بازگشت را به دست بیاورد.

مدافع چپ سپاهان که بدشانســى هاى عجیبى طى 
دیدارهاى این فصل بــراى تقابل با پرســپولیس و 
استقالل داشته، این بار امیدوار است تا بتواند در فاصله 
کوتاه باقیمانده تا این بازى، شرایط همراهى تیمش را 
به دست آورده و در صورت صالحدید  قلعه نویى براى 

طالیى پوشان به میدان برود.

و دوباره سعید آقایى

سید براى روحیه بخشى آمد

سیدمهدى سیدصالحى که سابقه حضور در استقالل 
و سپاهان را دارد در آستانه بازى حساس جام حذفى به 

اردوى تیم اصفهانى در تهران رفت.
سیدمهدى ســیدصالحى یک نمونه جالب در فوتبال 
ایران است. او در سپاهان، اســتقالل، پرسپولیس و 
تراکتور بازى کرده و از این نظر رکورددار محســوب 
مى شــود. او البته در یکى از آخرین مصاحبه هایش 
اعالم کرده بود که نه اســتقالل و نه پرسپولیسى که 
سپاهانى اســت و شــاید براى اثبات همین حرف در 
محل اردوى تیم ســپاهان قبل از بازى حساس جام 
حذفى برابر استقالل که امشب برگزار مى شود، حضور 

پیدا کرد. سیدصالحى که سه جام حذفى را (83، 85 و 
86)  با سپاهان فتح کرده با حضور در اردوى سپاهان 
براى اینکه به این تیم پیش از بازى مهم امشــب در 
جام حذفى روحیه بدهد چند دقیقه اى براى بازیکنان 

سپاهان صحبت کرد.
 این مهاجم سابق فوتبال ایران از اولین دوره با لباس 
سپاهان در لیگ برتر حضور پیدا کرد و در هفت سال 
حضورش در این تیم  همراه ایــن تیم یک قهرمانى 
در دومین دوره،  ســه قهرمانى در جام حذفى و یک 
نایب قهرمانى در لیگ قهرمانان آســیا را به دســت

 آورد.

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان کامًال آماده رویارویى با 
استقالل در جام حذفى است.

سید على پزشــک در گفتگویى، در خصوص آخرین 
وضعیت تیم فوتبال سپاهان اصفهان در آستانه بازى با 
استقالل، اظهار کرد: تیم تمرینات خود را به خوبى دنبال 
مى کند. به علت حفظ آمادگى بازیکنان ما دو روز زودتر 
از روال همیشگى اردوى خود را در تهران آغاز کردیم 

تا بتوانیم براى رویارویى با استقالل بهتر آماده شویم.
وى افزود: بازیکنانى هم کــه مصدومیت هاى جزئى 
داشتند یا مثل کى روش اســتنلى به آمادگى مطلوب 
نرســیده بودند االن شــرایط خوبى دارند و در صورت 

صالحدید کادرفنى مقابل اســتقالل بازى مى کنند. 
مرتضى منصورى هم تنها محــروم ما براى این دیدار 
است و فکر مى کنم از نظر تاکتیکى هم شاهد تغییراتى 

در تیم مقابل استقالل خواهیم بود.
سخنگوى باشگاه ســپاهان در پایان خاطرنشان کرد: 
ما به بازیکنان و اعضاى تیم قول پــاداش در صورت 
پیروزى مقابل اســتقالل را دادیم و امیــدوارم بتوانیم 
نتیجه مدنظرمان را کســب کنیم. روز شنبه هم سید 
مهدى ســیدصالحى در تمرین تیم حضور پیدا کرد و 
از او بابت حضورش تشــکر مى کنیم که روحیه خوبى 

به بازیکنان داد. 

بازیکن پیشــین تیم فوتبال استقالل با 
اشاره به ضعف هایى که در این تیم وجود 
دارد گفت: براى فصل آینده این ضعف ها 

باید برطرف شود.
غالمرضــا فتح آبــادى در گفتگویى در 
مورد دیدار امشب استقالل برابر سپاهان 
از مرحله یک چهــارم جام حذفى گفت: 
اســتقالل و ســپاهان یک دیدار بسیار 
حســاس در پیش خواهند داشت. بازى 
چند روز پیــش این دو تیم بــا پیروزى 
استقالل به پایان رســید اما این دیدار با 
بازى لیگ برتر زمین تا آســمان تفاوت 

دارد.
وى تأکید کرد: سپاهان در لیگ شرایط 
مناســبى ندارد آنها در آخرین دیدار خود 
برابر نساجى قائمشهر تن به شکست یک 
بر صفر دادند و تا حدودى گرفتن کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان براى آنها به خطر 

افتاده است.
وى در ادامــه گفت: جــام حذفى براى 
ســپاهان بســیار مهم اســت زیرا آنها 
نمى خواهنــد در این بازى هــم بازنده 
شده و از صعود به مرحله بعد جام حذفى 
بازبمانند. یک اشــتباه مــى تواند باعث 
شکست سپاهان شود بنابراین قلعه نویى 
حساب ویژه اى روى این دیدار باز کرده و 

مى خواهد برنده این بازى باشد.
مهاجم سابق استقالل در ادامه گفت: آبى 
پوشان شرایط شان نســبت به سپاهان 
بهتر است آنها در حال حاضر در رده دوم 
جدول لیگ برتر حضور دارند و از شانس 
باالیى براى رســیدن به لیگ قهرمانان 
برخوردارنــد اما مجیدى نمــى خواهد 
برابر سپاهان بازنده باشــد.  استقالل به 
دنبال این است با پیروزى مقابل سپاهان 
اصفهان به مرحله بعد جام حذفى صعود 
کــرده و به قهرمانــى برســد بنابراین 
باید شــاهد یک بــازى زیبــا از دو تیم 

باشیم.
فتح آبــادى در ادامه گفت: شــاید نبود  
تماشــاگر در این بازى به ســود دو تیم 
باشد زیرا اگر یکى از تیم ها گلى دریافت 
کند و نتواند آن را جبران کند هوادارانى 
که از عملکرد دو تیم راضى نیستند دست 
به حرکاتى بزنند  که شــرایط را براى دو 
تیم سخت کند. بنابراین اعتقاد دارم این 
بازى بدون تماشــاگر به نفع هر دو تیم 

خواهد بود.

از غیبت تماشاگران 
حالشو ببرید!

قول پاداش دادیم

امیر مرادى که فصل گذشته در تیم دوومیدانى ذوب آهن اصفهان حضور 
داشت، تصمیم دارد براى فصل آینده در تیم دیگرى حضور پیدا کند.

که فصل گذشته در تیم دوومیدانى ذوب آهن  امیــر مرادى 
ن  صفهــا حضور داشــت براى فصل جارى با توجه به ا
مشخص  بودن حضور این تیم در لیــگ  دوومیدانى، نا

دارد تا در تیم دیگرى حضور پیدا کند.تصمیــم 
همیــن  راســتا او به صــورت جدى در 

مذاکراتى را با چند تیم 
پلیمر خلیــج فارس از جمله 
م  نجا داده تا پس از بررسى ا

م  جوانب بهترین پیشنهاد را تمــا
قبول کند.

است که او بابت فصل گذشته هم این در شرایطى 
طلبکار اســت و مشخص نیست از این تیــم هنوز 
چه زمانى با او تســویه حساب مسئوالن این تیم 

خواهند کرد.

مرادى از ذوب آهن مى  رود
”سپید“ سیاه و سیاه تر مى شود

جدایى از لیگ یک  یک پایان تلخ براى سپیدرود بود. تیمى که در رشت به اندازه 
ملوان در انزلى محبوب است. به این خاطر که هویت فوتبال رشت است. همان 

طور که فوتبال در مازندران با نساجى شناخته شده است. 
بى شک پریشب خیلى ها با سقوط سپیدرود اشک ریختند؛ از ابتدا هم مشخص 
بود که سپیدرود سقوط میکند. تقصیر نه از کادر فنى اســت و نه از بازیکنان. 
هیچ یک از مربیانى که از ابتداى فصل روى نیمکت تیم نشســتند و هیچ یک 
از بازیکنانى که در ترکیب تیم به میدان رفتند به دنبال سقوط به لیگ 2 نبودند! 
همه در فوتبال نگاه رو به جلو دارند. اینها به کنار؛ آنها هر روز در شــهر رشت با 
تماشاگران سپیدرود رخ به رخ مى شــدند و مى دانستند که سپیدرود براى آنها 
یک تیم نیست. عشق است. همانند لیلى براى مجنون! اما هر آنچه تالش کردند 
نشد و همه مشکالت از بى پولى است. باید پذیرفت و قبول کرد که فوتبال امروز 
مثل دهه هاى گذشته یک دورهمى نیست. فوتبال حرفه است و آنهایى که روى 
نیمکت سپیدرود مى نشینند و پیراهن این تیم را برتن مى کنند نیاز به دستمزد 
براى ارتزاق دارند و وقتى پول نباشد تمرکز بهم مى ریزد و از تیم بدون تمرکز 

نمى شود بیش از این انتظار داشت. 
مى شود گالیه کرد. از مدیران شهرى و استانى که مى توانستند براى تیم کارى 
کنند اما نکردند! آنهایى که همه آمال و آرزوهاى خود را در ارایه آمار و اشاره به 
ساخت هاى عمرانى مى دانند و به دنبال پست هاى باالتر هستند غافل از اینکه 
مردم شهرنیازهاى روحى و روانى هم دارند و چه چیزى بهتر از یک تیم فوتبال 
که مى تواند غرور را برانگیزد و شادى آفرین باشد. چاره چیست؟ وقتى فوتبال راه 
درآمد ندارد سپیدرود مثل سپاهان و مثل همه تیم ها نیاز به حمایت دولت دارد اما 
گویى سمبه سپیدرود پر زور نیست و باید با سقوط به لیگ 2 و در ادامه صعود به 

لیگ یک بعد از چند سال به حیات خود ادامه دهد. 
با همه بى مهرى هایى که به ســپیدرود دوست داشتنى مى شود این تیم هرگز 
نمى میرد؛ با جدایى از لیگ یک هم دوباره به حیات خود ادامه مى دهد. این تیم 
هم چنان براى مردم شهر رشت دوست داشتنى و خاطره انگیز است. چه خوب 
همان طور که براى نساجى مالک هواپیمایى وارش پیدا شد که هزینه ها در فوتبال 
حرفه اى را تامین مى کند  براى این تیم هم یک آدم سخاوتمند پیدا شود؛ آنوقت 
خواهید دید که سپیدرود هم در لیگ برتر خود نمایى خواهد کرد چرا که یک تیم با 
هویت است و از سرزمینى بر خاسته که مهد استعداد است. جز این چاره اى نیست. 
به ما ثابت شده در رشت مدیران دولتى سپیدرود را دوست ندارند همان طور که 

همواره نساجى در مازندران از نگاه مدیران استانى غریبه بوده است.
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مزایده اموال غیرمنقول
پرونده کالســه اجرایى 960889- شــعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهــان در نظر دارد 
جلسه مزایده اى در خصوص کالســه پرونده اجرایى 960889 ج 20 مبنى بر مطالبه مبلغ 
68/168/588/387 ریال بابت اصل خواســته و هزینه هاى دادرسى و کارشناسى و اجرایى 
و مبلغ 933/678/900 ریال بابت حق االجراى دولتى در روز پنجشــنبه 99/6/13 ساعت 9 
در محل شــعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان واقع در اصفهان خ امام خمینى بین پارك 
قلمستان و چهارراه شریف نبش کوچه 38 مجتمع مطهرى طبقه دوم بابت فروش شش دانگ 
ملک پالك ثبتى 15191/9706 بخش 5 ثبت اصفهان بنشانى اصفهان خ بزرگمهر خ هشت 
بهشت شرقى بر خیابان حمزه شمالى بین کوچه هاى 36 و 38 پالك 40 ك پ 8158649671 
متعلق به ثالث اعظم فاضل که توسط هیات سه نفره کارشناس رسمى دادگسترى در تاریخ 
99/3/7 مورد کارشناسى واقع شده و نظریه ایشــان مصون از اعتراض طرفین باقى مانده با 
مشخصاتى که عبارتند از: ساختمانى در یک طبقه داراى سالن و 2 اتاق خواب و آشپزخانه اپن 
با کابینت فلزى و حمام و دستشویى و حیاط ســقفها طاق ضربى و کف سرامیک و موزاییک 
دیوارهاى نقاشى شده با نماى بیرونى ســنگ و آجر دربهاى داخل چوبى با چهارچوب فلزى 
داراى سیستم گرمایشى رادیاتور و گاز شهرى و سرمایشى کولر آبى داراى تمامى انشعابات 
و داراى زیرزمین انبارى کل مساحت ملک 156/92 مترمربع که در ید مستاجر مى باشد که 
توسط هیات سه نفره کارشناســان در تاریخ مذکور جمعا 40/000/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده است برگزار نماید. لذا متقاضیان شــرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از برگزارى 
مزایده به نشانى ملک مراجعه و از آن بازدید نمایند و با تودیع مبلغ 10 ٪ قیمت پایه براساس 
نظریه کارشناس و با در دست داشتن چک بانکى در وجه شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان 
و یا فیش واریزى بحساب دادگسترى اصفهان و همچنین با همراه کارت شناسایى خود در روز 
و ساعت مقرر به این اجرا مراجعه و در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود و موظف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقى ثمن 
معامله را تودیع نماید. در غیر اینصــورت 10 ٪ پرداختى به نفع دولت ضبط میگردد. اوصاف 
ملک بر اساس نظریه کارشناس بشرح مندرج در متن آگهى. م الف: 928344 دادورز شعبه 20 

اجراى احکام مدنى اصفهان/5/158
مزایده اموال غیرمنقول

پرونده کالســه اجرایى 960889- شــعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهــان در نظر دارد 
جلسه مزایده اى در خصوص کالســه پرونده اجرایى 960889 ج 20 مبنى بر مطالبه مبلغ 
68/168/588/387 ریال بابت اصل خواســته و هزینه هاى دادرسى و کارشناسى و اجرایى 
و مبلغ 933/678/900 ریال بابت حق االجراى دولتى در روز پنجشــنبه 99/6/13 ساعت 8 
در محل شــعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان واقع در اصفهان خ امام خمینى بین پارك 
قلمستان و چهارراه شریف نبش کوچه 38 مجتمع مطهرى طبقه دوم بابت فروش شش دانگ 
ملک پالك ثبتى 3093 بخش 2 ثبت اصفهان به نشانى اصفهان ضلع جنوب غربى چهارراه 
تختى ك شیخ االسالم (17) بن بست شکوفه پ 25 کدپستى 8147833491 متعلق به ثالث 
حمید شیخ االسالم و درخشنده کیانى که توسط هیات سه نفره کارشناس رسمى دادگسترى 
در تاریخ 99/3/7 مورد کارشناسى واقع شده و نظریه ایشان مصون از اعتراض طرفین باقى 
مانده با مشخصاتى که عبارتند از: ساختمانى در ســه طبقه با دیوارهاى آجرى و باربر و طاق 
ضربى و در قسمتهاى بازسازى شده طبقات اول و دوم داراى سالن و آشپزخانه با کابینت فلزى 
2 اتاق که یکى در پاگرد است و سرویس بهداشتى و حمام با پوشش دیوارهاى گچ و نقاشى و 
کف سرامیک و سنگ دربهاى داخل چوبى با چهارچوب فلزى داراى سیستم سرمایشى کولر 

آبى و گرمایشى بخارى گازى داراى تمامى انشعابات و طبقه زیرین بصورت کارگاه است و کل 
مساحت ملک 189/67 مترمربع و ملک ماشین رو نیست و خالى از سکنه میباشد که توسط 
هیات سه نفره کارشناسان در تاریخ مذکور جمعا 9000/000/000 ریال ارزیابى گردیده است 
برگزار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از برگزارى مزایده به نشانى 
ملک مراجعه و از آن بازدید نمایند و با تودیع مبلغ  10 ٪ قیمت پایه براساس نظریه کارشناس و 
با در دست داشتن چک بانکى در وجه شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان و یا فیش واریزى 
بحساب دادگسترى اصفهان و همچنین با همراه کارت شناسایى خود در روز و ساعت مقرر 
به این اجرا مراجعه و در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود و موظف اســت ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقى ثمن معامله را 
تودیع نماید. در غیر اینصورت 10 ٪ پرداختى به نفع دولــت ضبط میگردد. اوصاف ملک بر 
اساس نظریه کارشناس بشرح مندرج در متن آگهى. م الف: 928342  دادورز شعبه 20 اجراى 

احکام مدنى اصفهان/5/159
اخطار اجرایى

شماره 935/98 به موجب راى شماره 1172 تاریخ 98/12/17 حوزه هشتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- صفدر عرب چم خلیفه 2- احمد 
همایونى به نشانى هر دو مجهول المکان محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 2/250/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى وابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر 
رسید 93/6/1 لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى نماید و هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: 
محسن توبئیهاى نجف آبادى به نشانى: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى خ اسرافیلیان کوى 
امینى فرعى سوم منزل دوم جنوبى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 928746م 

الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/5/174
حصروراثت

آقا/ خانم  حمید اسدى داراى شناسنامه شماره 330 به شرح دادخواست به کالسه 9900659 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفتح  
اسدى بشناسنامه  174 در تاریخ 90/11/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عباس اســدى  کد ملــى 1129295877 ، 2. 
محسن  اسدى  کد ملى  1129613607 ، 3. امید اسدى  کد ملى 1092291652 ، 4. شهرام 
اسدى  1080116478 ، 5. زینب اسدى کد ملى  1129969525 ، 6. کبرى اسدى  کد ملى  
1129969533   ، 7. راضیه اســدى  کد ملى 1092224459  ، 8. حمید اسدى ش ش 330 
(فرزندان متوفى )، 9. خدیجه بشکار فرزند عزیزاله کد ملى 1129292991 ( 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 کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

928450 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/175
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1050/98 دادنامه 77-99/3/1 مرجع 

رسیدگى شعبه یازده  شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: نجف 
آباد – شهرك آزادگان – مسکن مهر ورودى اول مجتمع مســکونى طبقه چهارم واحد 15 
وکیل خواهان : مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد کوچه 
شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 – 54351-85136 خواندگان: 1- زهرا درخشنده 2- 
ابوالقاسم قاسمى نشانى: 1- سارى بلوار کشاورز مقابل بانک قوامین فرش شریف کوى 1پ 1 
و 2- مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه سه فقره چک به شماره هاى 187653(98/2/31) 
40/000/000 ریــال - 187675 (98/5/25) 40/000/000 ریال - 187655 (98/6/31) 
40/000/000 ریال جمعا به مبلغ 120/000/000 (یکصد و بیست میلیون ریال ) گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى 
حقیقى  به طرفیت 1- زهرا درخشــنده 2- ابوالقاسم قاســمى به خواسته به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به 
اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات 
مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده اســت دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 120/000/000 (یکصد و بیست میلیون ریال ) بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/715/000 (دو میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال ) به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 98/2/31 – 98/5/25- 98/6/31 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف 
آباد مى باشد.928613/م الف -سید امید قاضى عسگر- قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه یازده/5/176 
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000134 تاریخ آگهى: 1399/05/16 شــماره پرونده: 
139804002004000295 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9803659 ششدانگ یک 
قطعه آپارتمان پالك 50937 فرعى از 15190 اصلى مفروز و مجزى شده از 6351 فرعى 
از اصلى مذکور قطعه پنج بخش پنج ثبت اصفهان بمساحت 64. 161 قطعه پنجم تفکیکى 
واقع در طبقه پنجم که 73. 2 متر مربع آن تراس مســقف و 48. 7 متر مربع آن پیشرفتگى 
است به انضمام انبارى قطعه پنج به مساحت 56. 3 متر مربع و پارکینگ قطعه دوم بمساحت 
5. 12 متر مربع آدرس: اصفهان خ جى کوچه مصدق زاده بن بست مهدى رستمیان پالك 
74 کد پستى 8156933865 که سند مالکیت آن بشماره چاپى 099249 سرى الف سال 96 
با شماره دفتر الکترونیک 139620302027018438 ملکى آقاى محمد حسین مجلسى 
صادر شده است با حدود: شماًال: بطول 07. 12 دیوار و پنجره است به فضاى معبر شرقًا در 
شش قسمت که قسمت پنجم آن شمالى قسمت سوم آن جنوبى است بطولهاى 62. 0 ، 12. 

4 ، 70. 3 ، 34. 4 ، 70. 3 34. 4 ، 70. 3 ، 01. 6 ، متر اول دیواریست پیشرفتگى ، دوم دیوار به 
دیوار است، سوم دیواریست چهارم در و دیوار است پنجم دیوار است ششم دیوار به دیوار است 
اول به فضاى معبر دوم به ملک مجاور شماره 6352 فرعى از شماره 15190 اصلى جنوبًا در 
پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالى، قسمت دوم آن شرقى است بطولهاى 70. 3 ، 26. 0 
، 14. 4 ، 31. 0 ، 90. 3 متر مربع اول دیوار و پنجره است دوم دیواریست سوم نیم دیوار جلوى 
بالکن چهارم دیواریست پنجم دیوار و پنجره است، اول تا پنجم به فضاى حیاط مشاعى غربًا 
در دو قسمت بطول هاى 14/20 و 0/62 متر مربع اول دیوار به دیوار است دوم دیواریست 
پیشرفتگى اول به ملک مجاور شماره 6350 فرعى از شماره 15190 اصلى دوم به فضاى 
معبر و حدود انبارى واقع در طبقه همکف به حدود شماًال 1/17 ، در و دیوار است، به محوطه 
پارکینگ شرقًا در سه قسمت بطول هاى 51. 0 ، 64. 0 ، 23. 1 متر مربع اول دیواریست دوم 
و سوم دیواریست مشترك اول به محوطه پارکینگ دوم و سوم به انبارى قطعه چهار جنوبًا 
بطول 80. 1 متر دیواریست به حیاط مشاعى غرباً در دو قسمت بطول هاى 56. 0 و 51. 1 متر 
مربع اول و دوم دیواریست، اول به ستون دوم به محوطه پارکینگ حقوق ارتفاقى از پارکینگ 
سه حق عبور دارد و حدود پارکینگ در طبقه همکف به حدود اربعه شماًال بطول 00. 5 متر 
خط فرضى است به محوطه مشاعى است، شرقاً بطول 50. 2 متر مربع خط فرضى به محوطه 
مشاعى اســت جنوبًا بطول 5 متر خط فرضى به محوطه مشاعى است غربًا بطول 5. 2 متر 
خط فرضى است به محوطه مشاعى است که طبق نظر کارشناس رسمى مورد وثیقه عبارت 
است از یک دستگاه آپارتمان با کاربرى مسکونى واقع در طبقه پنجم قدمت بنا حدود 5 سال 
مى باشد و ملک مزبور بصورت سه خوابه با اسکلت بتن سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک، 
دیوارها قسمتى رنگ و قسمتى کاغذ دیوارى، پنجره هاى خارجى آلومینیوم، آشپرخانه اپن و 
کابینت ام دى اف سیستم سرمایش کولر آبى، گرمایش پکیج و رادیاتور داراى انشعاب برق 
و گاز مجزا و آب مشترك و داراى نما سنگ و آجر و ساختمان داراى آسانسور مى باشد طبق 
سند رهنى شماره 19683 - 1397/12/07 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 302 
اصفهان در رهن حمید فتحى واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1399/06/03 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهار راه اول ابتداى خیابان الهور سمت چپ به مزایده 
گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه هفده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال شروع و 
به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى 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 شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/05/20 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ 
پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره اجراى اسناد 
رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمناً برنده مزایده باید مابه التفاوت تا میزان مبلغ 
نهایى فروش را ظرف پنج روز پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ على الحساب دریافتى 
(ده درصد) بنفع دولت ضبط مى گردد. م الف: 928820 زهرا یعقوبى - سرپرست اداره اجراى 
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«اریک وستمن» یکى از پزشکان دانشگاه دوك از جمله 
اولین محققانى بود که در آغاز شیوع ویروس کرونا شروع 
به تولید و توزیع ماســک رایگان به افراد در معرض خطر 
کرد. اما او قصد داشت تا از عملکرد ماسک ها مطمئن شود 
و دریابد آیا این ماسک ها به طور کامل از ورود ویروس ها 
به دهان جلوگیرى مى کنند یا خیر. بنابراین وى با «مارتین 
فیشر» شــیمیدان و فیزیکدان همکارى کرد و به بررسى 
ماسک ها توسط دستگاه تصویربردارى نور و طیف سنجى 
پرداخت و براى ادامه مطالعه آنها یک دستگاه تقریباً ارزان 
آزمایشگاهى که رایج است و به راحتى به صورت آنالین 
قابل خریدارى است را خریدارى کردند. این مجموعه شامل 

یک جعبه، یک لیزر، یک لنز و یک دوربین تلفن همراه بود.
محققان اظهار کردنــد، بهترین ماســک هاى صورت 
ماسک هاى N95 بدون دریچه هستند که توسط کارکنان 
مراقبت هاى بهداشتى در بیمارستان ها استفاده مى شود. 
ماســک هاى جراحى یا پلى پروپیلن نیز عملکرد خوبى 
دارند. عالوه بر آن ماسک هاى داراى بافت پنبه اى دست 
ساز نیز مى توانند گزینه خوبى باشند و به طور قابل توجهى 
از انتشار قطرات از دهان جلوگیرى مى کنند. از طرف دیگر 
دستمال سر که برخى بر روى دهان خود قرار مى دهند و 
یا کاله صورت پوش به هیچ وجه انتشار قطرات را مسدود 

نمى کنند.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش آمار مرگ 
و میر کرونا از اعداد باالتــر از 200 به حدود 150 چندان 
خوشــحالى ندارد زیرا هنوز هم آمار فوتى ها سه رقمى 
است، گفت: متأسفانه کاهش اندك در آمار مرگ و میر، 
بســاط جاده چالوس و جوجه و... را راه انداخته است؛ در 
حالى که در بیش از صد کشور دنیا اکنون عدد مرگ و میر 

کرونا به صفر یا اعداد تک رقمى رسیده است.
ایرج حریرچى افزود: همانطور که قبًال هم اعالم کرده ایم 
هر اقدام اجتماعى خوب یا بدى که انجام مى شود، تغییرات 
آن مشاهده خواهد شد. این تغییرات به شکلى است که 
پنج الى هفت روز بعد موارد سرپایى، دو الى سه هفته بعد 

موارد بسترى و چهار الى شش هفته بعد موارد مرگ تغییر 
مى کند. ما در دو تا سه هفته قبل کاهش موارد بسترى را 
شاهد بودیم و اکنون نیز چند روز است که کاهش موارد 

مرگ به کمتر از 200 نفر در روز مى بینیم.
وى  گفت: این موارد در حالى است که مى شنویم برخى از 
ما بهتران براى حضور در مهمانى، تست کرونا مى دهند و 

سپس در مهمانى حاضر مى شوند.
حریرچى اظهار کرد: هنوز مشخص نیست خود بیمارى 
ایمنى ایجاد مى کند یا خیر؛ تحقیقات نشان داده از کسانى 
که تاکنون به بیمارى مبتال شدند حدوداً 14 درصدشان 

مجدداً درگیر شدند./2461

بررسى تأثیر ماسک در 
جلوگیرى از انتشار کرونا

کاهش آمار کرونا
 بساط جوجه راه انداخته!

دسته روى در محرم ممنوع شد
   ایسنا | دستورالعمل ستاد ملى مقابله با کرونا درباره 
برگزارى مراسم عزادارى ایام محرم و صفر امسال اعالم 
شد. در بخشى از دسـتورالعمل دبیرخانه کمیته امنیتى، 
اجتماعى و انتظامى سـتاد ملى مدیریـت بیمارى کرونا 
آمده است: جابه جایى هیئت ها و دسته روى ممنوع است. 
استفاده از طبل، سنج و وسایل مشابه در برگزارى مراسم 
ممنوع است. بدیهى است مراسم سینه زنى و زنجیرزنى 
(با زنجیر شخصى) در محل مراسم بدون جابه جایى مجاز 
است. برپایى هر نوع ایستگاه هاى صلواتى توزیع نذورات 
و چاى (موکب ها، خیمه ها، چادر و...) در تمامى استان ها 

و شهرستان ها ممنوع است./2462

حواستان به اصفهان باشد
   مهر | طبق اعالم وزارت تعاون، اثرگذارى شـیوع 
کرونا بـر فعالیت هاى خدماتـى در اسـتان هاى تهران، 
خراسان رضوى، اصفهان، خوزسـتان و فارس مى تواند 
بیشـترین تأثیر منفى را بر تولید ناخالص داخلى کشـور 
داشته باشـد، از این رو این استان ها توجه بیشتر دولت را 
مى طلبند. به طور کلى، چه در صورت کنترل بیمارى تا 
چند ماه آینده و چه در صورت کنترل نشدن و تداوم آن تا 
پایان سال، اقتصاد ایران دستکم تا پایان سال 99 درگیر 
تبعات اقتصادى ناشى از این ویروس خواهد بود./2463

نخستین پرستار مشهدى 
آسمانى شد

   ایرنـا | نخسـتین پرسـتار مشـهدى بر اثـر ابتال به 
بیمـارى کوویـد- 19 دعـوت حـق را لبیک گفـت و به 
جمع شهداى مدافع سـالمت پیوسـت. رئیس سازمان 
نظام پرستارى مشهد روز یک شنبه گفت: شهید محمد 
شکرى، پرستار شاغل در بهدارى زندان مرکزى مشهد و 
بیمارستان ثامن االئمه (ع) وابسته به نیروهاى مسلح بود 
که حین خدمت به بیمارى کووید- 19 مبتال شد./2464

روى موج کووید-19

مینو محرز به تشریح آخرین وضعیت کرونا در کشور پرداخت و 
تأکید کرد که بر اساس گزارشات وزارت بهداشت و درمان نرخ 
مبتالیان و مرگ و میرهاى ناشى از کرونا در کشور کاهش 
یافته است. هرچند این آمار به معناى بى توجهى یا کم توجهى 
به این بیمارى نیست، بلکه باید روند درمان کرونا و چگونگى 

مصونیت در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.
این عضو ستاد ملى مبارزه با کرونا درباره زمان آغاز موج سوم 
کرونا در کشور گفت: هم اکنون درگیر موج دوم این بیمارى 
هستیم. شدت هجوم بیماران به مراکز درمانى کاهش یافته 
است، اما همچنان بیماران به مراکز درمانى مراجعه مى کنند.

او افزود: هم اکنون اغلب بیماران زمینه اى همچون بیماران 
قلبى و ریوى، مبتالیان به سرطان و... به کرونا مبتال شده اند. 

بیمارى این افراد دشوارتر است.
این پزشک عفونى اظهار کرد: تا وقتى افراد در مهمانى ها، 

عروسى ها، سفر و... شــرکت کنند همچنان شاهد افزایش 
مبتالیان به کرونا هســتیم. البته هم اکنون موج کرونا در 

کشور کاهش یافته است.
این پزشک متخصص عفونى گفت: هم اکنون کادر درمان 
قادر به پوشش دهى بیماران نیستند و خسته هستند. مراکز 

درمانى هم جایى براى بسترى بیماران ندارند.
 او اظهار کرد: شاهد عود مجدد کرونا در بین برخى مبتالیان 
هستیم. در ابتدا تیم درمان بر این باور بود که افراد مبتال به 
کرونا دیگر در مقابل این بیمارى مصون مى شوند در حالى 
که چنین مصونیتى وجود نداشته و شاهد عود این بیمارى در 

بین مبتالیان هستیم.
این عضو ســتاد مبارزه با کرونا با بیان اینکه درصورت بروز 
تجمعات تعداد بیشترى از افراد گرفتار بیمارى کرونا مى شوند، 
گفت: هنوز موج دوم بیمارى در کشور به اتمام نرسیده در این 

شرایط شیوع موج سوم بیچارگى است.
او در پاسخ به این سئوال که تمامى مسئوالن بر این باورند که 
کرونا تا ده سال در تمامى جوامع بشرى ماندگار است، افزود: 
تمامى متخصصان دنیا بر این باورند کــه تاکنون با چنین 
ویروسى برخورد نکرده اند. بنابراین آینده این ویروس در دنیا 
مشخص نیست. شاید این ویروس همچون آنفلوآنزا فصلى 
و نیازمند تزریق واکسن باشــد. ممکن است چند ماه دیگر 
همچون دیگر ویروس ها کنترل شود یا به شکل مزمن بروز 
کند. اینها فرضیات کروناست که تاکنون درباره آن هیچ یک 

از مجامع علمى دنیا به نتیجه نرسیده اند.
عضو کمیته مبــارزه با کرونا گفت: در شــرایط کنونى باید 
بتوان خود را در برابر ویروس کرونا مصون نگهداشت، چون 
هم اکنون دارو، واکسن و... براى درمان در دسترس نیست و 

درباره آینده این ویروس نمى توان به شکل قاطع رفتار کرد.

عضو ستاد ملى مبارزه با کرونا:

در دوران شیوع کرونا که ماسک زدن جزئى از زندگى شیوع موج سوم مصیبت بار است
روزانه شــده اســت، طراحان بلژیکى ماسک هاى 

پزشکى را به پوششى شیک بدل مى کنند.
«آود دو وولف»، طراح مقیم بروکســل یک ماسک 
دســتمال گردن طراحى کرده است که در آن کتان، 
پشم کشمیر و سایر مواد باکیفیت را ترکیب مى کند تا 

شالگردنى تجملى بسازد.
او مى گوید: «شــما مى توانید هنگامى که در ماشین 
هستید، ماسک را از صورت تان بردارید و دور گردنتان 
بگذارید و بعد درون فروشگاه ها دوباره صورتتان را با 
آن بپوشانید.» وولف این ماسک لوکس را 160 یورو 

(بیش از چهار میلیون تومان) مى فروشد.
«اولیویــا هاینــوت»، یک طــراح دیگــر بلژیکى 
ماسک هایى را با پولک، ســنگ هاى قیمتى و سایر 
تزئینات مانند گل هاى ابریشمى تولید مى کند. قیمت 
این ماســک هاى تجملى هم بســته به میزان کار و 
موادى که صرفشــان شده اســت از 75 یورو شروع 

مى شود.
او مى گوید:  «این ماســک ها نه براى زندگى روزانه، 
بلکه براى موقعیت هاى خاص مثًال عروسى هستند... 
ایده این است که اندکى شــادى به چیزى که بسیار 

غمبار است، افزوده شود.»

ماسک 4 میلیون تومانى به بازار آمد

مرتضى صفاریان گفت: بعد از 80 سال تعزیه خوانى، 
امســال براى اولین بار تعزیه اى با حضور مردم اجرا 

نمى کنم.
این تعزیه خوان قدیمى درباره برنامه هاى امسالش در 
محرم بیان کرد: در این 87 سال عمرى که پشت سر 
گذاشته ام، هر سال در محرم تعزیه خوانى کردم یعنى از 
شش سالگى تا کنون که بیش از 80 سال مى شود، ولى 
امسال براى اولین بار بخاطر کرونا شرایط مهیا نیست، 
همانطور که در ماه رمضان هم این امکان وجود نداشت 

و من چنین چیزى را تا به حال به یاد ندارم.
او با اشاره به اینکه خانواده اش هم بخاطر شیوع بیمارى 
کووید- 19 موافق سفر و اجراى تعزیه او نبودند، گفت: 
قرار بود امسال در ســبزوار اجرا داشته باشیم که بانى 
مراسم ما گفت، «اگر شما نیایید ما هم برنامه اى نداریم 
چون نمى توان جمعیت را کنترل کرد». ضمن اینکه 
عالوه بر گرفتن مجوز نگران این هم بودیم که حتى 

یک نفر در میان جمعیت به کرونا مبتال شود.
صفاریان افزود: تا جایى که مى دانــم در خیلى جاها 
برنامه هاى تعزیه کنسل شده و گروه هایى قرار است 

آنالین تعزیه اجرا کنند. خود ما هم فقط قرار اســت 
در حوزه هنرى تعزیه اى داشــته باشیم تا در محرم از 
شبکه 2 پخش شود و براى هر تعزیه خوان دو شب را 

در نظر گرفته اند. 
این تعزیــه خوان گفت: بــراى دهه آخــر ماه صفر 
برنامه اى در خوانسار داشــتیم که فعًال منتفى نشده 
چون هم قرار است پروتکل ها رعایت شوند و هم با یک 
چهارم ظرفیت برگزار شود، البته امیدواریم تا آن زمان 
این بیمارى برطرف شده باشــد. با این حال وضعیت 
فعلى به گونه اى نیست که بخواهیم مردم را جمع کنیم 

و تعزیه بخوانیم./2465

تعزیه خوانى که بعد از 80 سال
 محرم را در خانه مى ماند

  پرستو فرهادى / خبرگزارى ایسنا |
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فعاالن بازار هشدار مى دهند اســتانداردهاى چهارگانه جنس پارچه و 
نوع دوخت آن در بسیارى از کارگاه هاى تولیدى ماسک نادیده گرفته 

مى شود و نیاز به نظارت بیشترى دارد.
سید آرش امامى، رئیس کمیته نساجى پوشاك اتاق بازرگانى و رئیس 
مرکز علمى کاربردى ایران سپهر، انواع ماسک را به دو دسته جراحى و 
پارچه اى تقسیم کرد و گفت: ماســک هاى جراحى مخصوص کادر 
درمان هســتند و مى توانند تا 95 درصد جلوى ورود ویروس و باکترى 
به دهان و بینى را بگیرند، یعنى از هر صد پرستار و کادر درمان که این 

ماسک را استفاده مى کنند، ویروس به پنج نفر سرایت مى کند.
وى با اشــاره به اینکه هیچ کشــورى به اندازه همه جمعیتش ماسک 
جراحى تولید نمى کند، ادامه داد: به عنوان مثال کشور آمریکا که 320 
میلیون نفر جمعیت دارد، 15 میلیون عدد از این ماسک تولید مى کند که 
براى کادر درمانش کافى است. در ایران نیز آمار تولید ماسک جراحى 
حدود دو تا ســه میلیون بود و اکنون به پنج تا هفت میلیون رسیده که 
براى کادر درمان کافى است اما گاهى مردم عادى هم به جاى ماسک 

پارچه اى از ماسک جراحى استفاده مى کنند.
امامى، کارکرد ماسک هاى جراحى را بین دو تا چهار ساعت دانست و 
گفت: در خارج از کشور استفاده مردم عادى از این نوع ماسک جریمه 
دارد و تنها در مراکز درمانى کاربرد دارد، به همین دلیل دانشمندان روى 
ماسک هاى پارچه اى متمرکز شده و اعالم کرده اند که جمعیت عامه 

درمان به جز کادر درمان و پزشک باید ماسک پارچه اى بزنند.
وى درباره شرایط پارچه مناســب براى دوخت ماسک هاى پارچه اى، 
توضیح داد: در ابتدا تصور بر این بود که ماسک پارچه اى باید فقط جلوى 
دهان را بگیرد اما تحقیقاتى که انجام شد نشان داد پارچه این نوع ماسک 
باید از جنس مخصوص و با وزن خاص باشــد، همچنین اگر یک الیه 
وسط داشته باشد راندمانش به شدت افزایش پیدا مى کند تا جایى که 
مى تواند براى کادر درمان استفاده شود و با کار علمى که روى آن انجام 

شد، ماسک پارچه اى در دنیا هویت پیدا کرد.

این تولیدکننده ماسک با اشــاره به نقش 50 تا 60 درصدى استفاده از 
ماسک هاى پارچه اى اســتاندارد براى جلوگیرى از اپیدمى در جامعه، 
گفت: بر اســاس رفرنس هایى که دانشــگاه کمبریــج اعالم کرده، 
ماســک هاى پارچه اى بین 50 تا 60 درصد از اپیدمــى را در جامعه 
جلوگیرى مى کند، اما ماسک استاندارد، نه اینکه هر فرد یک تکه پارچه 

را روى دهان بگذارد و بگوید ماسک پارچه اى درست کردم!
وى با توجه به کارایى کوتاه مدت ماســک هاى جراحى، استفاده از آن 
را براى افراد عادى به صرفه ندانست و افزود: مردم عادى باید ماسک 
پارچه اى با استانداردها و شاخص هاى خودش بزنند و ماسک جراحى 
فقط براى کادر درمان استفاده مى شــود، چون کسانى که براى کار از 
منزل خارج مى شوند اگر هشت تا ده ساعت بیرون باشند باید براى عوض 
کردن سه ماسک، ده هزار تومان هزینه کنند، اما یک ماسک پارچه اى را 
مى توان حداقل شش تا ده بار شست و استفاده کرد. اگرچه بیشتر افراد 

ماسک پارچه اى را تا یکى دو ماه استفاده مى کنند!
رئیس کمیته نساجى پوشاك اتاق بازرگانى درباره مشخصات ماسک 
پارچه اى استاندارد، یادآور شد: چهار گزینه براى شناخت یک ماسک 
پارچه اى استاندارد در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصویب شده که 
نخستین آنها جنس پارچه ماسک است که چون روى مهمترین قسمت 
بدن یعنى دهان و بینى مى نشیند، باید بتواند عرق پوست و دهان و بینى 
را گرفته و سریع به هوا منتقل کند، تا باعث تجمع عرق رشد باکترى و 

کلونى میکروب نشود.
وى بهترین نوع پارچه براى دوخت ماسک هاى پارچه اى را پلى استر پنبه 
و پنبه معرفى کرد و ادامه داد: پارچه هاى پلى استر، ویسکوز و نایلون به 
هیچ وجه نمى تواند راندمان کافى و راحتى استفاده را براى مصرف کننده 
فراهم کند، به همین دلیل استفاده از آنها براى تولید ماسک ممنوع است.
رئیس مرکز علمى کاربردى ایران سپهر، با اشاره به خطرات جدى دوخت 
ماسک پارچه اى با الیاف غیر از پلى استر پنبه و پنبه، ادامه داد: چون به 
عنوان کارشناس رسمى دادگسترى فعالیت مى کنم، افرادى را دیده و 

درباره پرونده هایى شنیده ام که استفاده از ماسک غیراستاندارد باعث 
جوش زدن صورت، کهیر و مشکالت دیگر شده که حق الناس است.

وى دومین شرط اســتاندارد بودن ماســک پارچه اى را استفاده از 
پارچه تریکو یا کشــباف براى دوخت بیان کرد و گفت: پارچه هاى 
تار و پودى مثل پیراهن هاى مردانه یا شــلوارى به هیچ وجه براى 
این کار مناسب نیست، چون ضریب پوشانندگى پارچه هاى کشباف 
و تریکو حدود سه چهار برابر پارچه هاى تار و پودى است، همچنین 
مى توانند روى برآمدگى و فرورفتگى صورت بنشیند و راه عبور هوا را 

مى بندد.
امامى سومین گزینه در ماسک هاى پارچه اى استاندارد را داشتن الیه 
محافظ میانى دانست و افزود: بسیار مهم است که ماسک ها الیه میانى 
داشته باشند، اگر دو الیه پارچه پلى استر پنبه یا تریکو را به هم بدوزید، 
حدود 10 تا 12 درصد از ورود ویــروس جلوگیرى مى کند، اما اگر یک 
الیه ترموباند و نه هر الیه دیگرى در وسط ماسک قرار بگیرد، باالى 50 

درصد راندمان آن را باال مى برد.
وى با اشاره به قیمت مناسب و فراوانى این نوع الیاف در بازار، توضیح داد: 
بعضى تولیدکنندگان به اهمیت دوخت الیه میانى آگاه نیستند، بعضى 
هم حوصله دوخت آن را ندارند و نهادهاى قانونى باید پیگیر و ناظر وجود 

الیه میانى در ماسک ها باشند.
 این تولیدکننده ماسک، چهارمین شرط استاندارد بودن ماسک پارچه 
اى را توجه به سایزبندى معرفى کرد و ادامه داد: گاهى دیده مى شود که 
اعضاى خانواده از داروخانه یک نوع ماسک مى خرند، در حالى که ماسک 
باید در چهار سایز تولید شود، اندازه شماره یک براى بچه چهار تا شش 
سال، سایز 2 براى هفت تا12 سال، سایز3 براى نوجوانان و بانوان است 

و سایز 4 براى بزرگساالن مناسب است.
وى رعایت این شــرایط را براى کارایى ماســک در جلوگیرى از ورود 
ویروس به دهان و بینى ضرورى دانســت و گفــت: گاهى مردم فکر 
مى کنند چون ماسک به صورت دارند، مى توانند با خیال راحت در جامعه 

حضور یابند و به فعالیــت هاى عادى خود 
ادامه دهند، درحالى که اگر ماسک شما 

مناسب صورت نباشد، کارایى ندارد.
رئیس کمیته نســاجى پوشــاك اتاق 
بازرگانى درباره محافظت از ماســک 
نیز توصیــه کرد: به هیــچ وجه نباید 
دست خیس به ماسک بخورد، چون 
از همانجــا باکترى و ویــروس وارد 
صورت مى شود، از سوى دیگر درباره 
شستشوى ماسک نیز استاندارد این 

است که آن را به مدت 20 دقیقه تا نیم 
ساعت در آب 76 درجه سانتیگراد قرار 
دهید، سپس روى بند بیاندازید تا براى 

روز بعد آماده استفاده شود.
وى با اشــاره به اینکه تعــداد دفعات 
اســتفاده از ماســک نباید بیشــتر از 
شش تا هفت بار باشــد، افزود: استفاده 
و شستشــوى طوالنى مدت از ماسک 

باعــث گشــادى منافذ و ســوراخ هاى 
پارچه هاى حلقــوى مى شــود، در نتیجه 

ویروس مى تواند از آن بگذرد از ســوى دیگر 
هنگام خرید ماسک از داروخانه نیز توجه کنید که باید 

حتمًا در بسته و پلمب باشد.
وى در خاتمه به مصرف کنندگان توصیه کرد: پس از 

یک هفته استفاده از ماسک، آن را باز کنند و در 
صورتى که الیه میانى در آن دوخته شده 

بود و از جنس پارچه و اندازه آن راضى 
بودند، از همین برند استفاده کنید.

به هر ماسک پارچه اى اعتماد نکنید

 کارایى ماسک هاى پارچه اى به 4 شرط

متخصصــان آمریکایى پس از بررســى وضعیت یک بیمار 
62 ساله، سکسکه را به عنوان عالمت جدید ویروس کرونا 

اعالم کردند.
مردى 62 ساله در شیکاگو بدون هیچ عالمتى، پس از چهار 
روز سکسکه مداوم، کرونا مثبت تشخیص داده شد. این بیمار 
که به گفته پزشــکان دچار کاهش وزن باال شده بود، پس از 
تحمل سکسکه طوالنى به بیمارستان مراجعه کرد که با انجام 

آزمایش، ابتالى او به ویروس کرونا تأیید شد. گرچه این مرد 
به دیابت مبتالســت، اما هیچ اثرى از تب یا التهاب گلو در او 

دیده نشده بود.
سکســکه یک وضعیت غیر ارادى اســت و مى تواند توسط 
غذا هاى خاصى که میل مى کنیم، برانگیخته شود، احساسات 
شدید مانند هیجان یا استرس تأثیر زیادى در ایجاد سکسکه 
دارند. پزشکان هنگام مراجعه این مرد به بیمارستان، با بررسى 

عالیم حیاتى اش، تــب او را 37 درجه ســانتیگراد و ضربان 
قلبش را 96 اعالم کردند، ســپس آنها با انجام اسکن متوجه 
غیرعادى بودن وضعیت ریه او شدند، این امر سبب شد تا آنها 
براى حصول اطمینان بیشتر اقدام به انجام آزمایش کرونا کنند 
که بر اساس آن مشخص شــد این فرد به این ویروس مبتال 
شده اســت. تاکنون عالئم رایج کووید -19 تب، سرفه، درد 
بدن، از دست دادن حس بویایى و چشایى بوده که به تازگى 

سردرد هم به این لیست اضافه شده است؛ و حاال با این مورد 
جدید، متخصصان اعالم کردند سکسکه غیر عادى و مداوم 

هم مى تواند از عالئم ابتال به ویروس کرونا باشد.
این یافته ها نشــان مى دهد ویروس کرونا بسیار پیچیده تر از 
آن است که قابل پیش بینى باشد، بنابراین لزوم رعایت اصول 
بهداشتى مانند استفاده از ماسک و شستن مرتب دست ها و 

حفظ فاصله اجتماعى هر چه بیشتر احساس مى شود.

عالمت جدید ویروس کرونا که باورتان نمى شود

کارشناسان فهرستى از ویژگى هاى مفید شکالت را گرد هم 
آورده اند. به گفته آنها، شکالت را مى توان با خیال راحت براى 
«معالجه» افسردگى عاطفى و به زنان براى مقابله با اثرات 
تغییرات هورمونى، به هنرمندان، معلمان و پزشکان توصیه 
کرد. نکته اصلى این اســت که میزان روزانه 25 الى30 گرم 

رعایت شود.

به گفته متخصصــان، محصوالت طبیعــى کاکائو داراى 
 C ، B12 ، B2 ، A ، B1 ویتامین هاى مفیدى از جملــه
و D و همچنین آهن، کلســیم، منیزیم و سایر مواد معدنى 

اشباع شده است.
این مواد عملکرد سیستم قلبى عروقى را بهبود مى بخشند، 
باعث افزایش روحیه و انرژى مى شــوند، ســطح هورمون 

اســترس -کورتیزول را کاهش مى دهنــد، عملکرد مغز را 
تقویت مى کنند، باعث افزایش حافظه و توانایى هاى ذهنى 
مى شــوند. آنها حتى روند پیرى را نیز کند مى کنند. از این 
رو وى، شکالت را براى هنرمندان، پزشــکان و زنان مؤثر 

مى داند.
به گفته «زالینا گوسوا»، کاندیداى علوم پزشکى در روسیه، 

حذف شکالت از رژیم غیرممکن است. وى در ادامه افزود: با 
این حال، براى بسیارى خوردن این محصول تقریبًا اجبارى 
است. اینها افرادى هستند که به فعالیت ذهنى فعال مشغول 
هستند. اینها افرادى هستند که کارشان با خطر باالى ابتال به 
سندرم فرسودگى شغلى همراه است. افرادى که شغل آنها با 

نوسانات خلقى همراه است.

چه کسانى حتماً باید شکالت بخورند؟

رئیس هیئت پزشکى ورزشى استان اصفهان درباره نحوه استراحت ورزشکاران 
توضیحاتى را بیان کرد.

احمد باقرى مقدم درباره بهترین حالت بــراى خوابیدن گفت: بهترین حالت 
خوابیدن به گونه اى است که ستون فقرات حالت طبیعى خودش را حفظ کند. 
به شکلى که نه خیلى خمیده و نه خیلى صاف باشد. وى افزود: شکل درست 

خوابیدن باعث مى شود کمترین فشار به ستون فقرات وارد شود.
عضو هیئت رئیسه انجمن پزشکى ورزشى کشور در ادامه گفت: هنگامى که به 
پهلو مى خوابید، یک بالش بین زانوهاى خود و یک حوله تا شده زیر کمر قرار 
دهید. در زمان خوابیدن به پشت هم بهتر است یک بالش کوچک زیر زانوها و 
یک حوله تا شده و کم ارتفاع زیر کمر بگذارید. این اقدامات باعث مى شود ستون 
فقرات حالت طبیعى خود را حفظ کند. وى تصریح کرد: باید هنگام بلند شدن از 
تخت خواب نکاتى را مورد توجه قرار داد. یکى از کم خطرترین روش ها براى 
برخاستن از تخت به این شکل اســت که به یک سمت و روى پهلو بچرخید، 
ســپس پاها را از زانو خم کرده و آنها را از تخت آویزان کنید. در این حالت به 

کمک دست، باالتنه را بلند کرده و بنشینید.
رئیس آکادمى علوم ورزشــى لوافان اصفهان افزود: به خاطر داشته باشید که 
باید براى برخاستن، پاها را تا حد امکان به تخت نزدیک کنید، به گونه اى که 
پاها زیر باسن قرار بگیرند و سپس با اندکى خم شدن به جلو و حفظ حالت صاف 
کمر، بلند شوید. باقرى مقدم در پایان تأکید کرد: با این روش، کمر در معرض 

کمترین آسیب قرار مى گیرد.

عناب میوه گردویى شبیه به خرما و انجیر است که پزشکان طب سنتى براى درمان بیمارى هاى گوناگون 
از خواص درمانى آن استفاده مى کنند. این میوه شــیرین از نظر متخصصان طب سنتى داراى طبیعتى 

معتدل است.
به گفته محققان طب سنتى عناب باعث بهبود سرطان، تقویت ریشه مو، لطافت پوست، درمان یبوست، 
کاهش استرس یا اضطراب، ضدافسردگى، درمان بى خوابى، کنترل قندخون، درمان سرماخوردگى، تقویت 
دستگاه گوارش، حفاظت از کبد، مقاومت در برابر پوسیدگى دندان و حفظ آرامش مى شود. همچنین براى 

درمان کم فشارى خون و نازایى افراد هم مفید خواهد بود.
ویتامین C، پروتئین، کربوهیدرات، کلسیم، فسفر، آهن، کاروتن، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، فلور و مواد 
معدنى موجود در عناب باعث درمان بسیارى از بیمارى ها مى شود و از آنجایى که چربى موجود در این میوه 
بسیار کم است براى کاهش چربى و قند خون مفید خواهد بود. متخصصان تغذیه مصرف عناب را به عنوان 

بخشى از رژیم غذایى روزانه براى فرد توصیه مى کنند.
اگر بیش از حد دچار اضطراب و استرس هستید دمنوش عناب بهترین گزینه براى درمان شماست. همچنین 

این دمنوش به علت داشتن لعاب گرفتگى صدا را درمان کرده و به کاهش فشار خون کمک مى کند.
عناب دشمن سرطان است؛ چراکه مقدار زیاد ویتامین C و آنتى اکسیدان موجود در آن باعث پیشگیرى از 

بنابر نظر متخصصان میزان آب مورد نیاز در خانم ها و آقایان تفاوت رشد و حرکت رادیکال هاى آزاد خواهد شد و رشد سلول هاى سرطانى را متوقف خواهد کرد.
دارد و باید به آن توجه داشت.

شما هم شــنیده اید که باید در طول روز به میزان کافى آب نوشید، با 
این حال سئوالى که همیشه وجود دارد این است که آب مصرفى باید 
گرم یا سرد باشد و مهمتر اینکه بهترین درجه آب براى نوشیدن چه 

درجه اى است.
نوشیدن کافى آب سالم براى کارکرد ذهنى و جسمى بسیار مفید و مؤثر 
است. یک مرد بالغ باالى 19 سال باید روزانه 3/7 لیتر و یک زن بالغ 
باالى 19 سال 2/7 لیتر آب بنوشد. نوشیدن آب سرد مى تواند باعث 
بروز بیمارى آشاالزى و سردرد یا میگرن در افراد شود اما نوشیدن آب 
گرم مى تواند باعث آرامش در افراد شود و در نتیجه عمل بلع را در افراد 
تصحیح و تسهیل کند. در برخى از فرهنگ ها از جمله هند از دیرباز به 
نوشیدن آب گرم یا ولرم اشاره شده است. زیرا مردم این کشور اعتقاد 
دارند که نوشیدن آب ســرد به همراه غذاهاى گرم و داغ باعث برهم 

خوردن تعادل و توازن بدن مى شود.

خواص شگفت انگیز عناب

وسط د
ر با ک انتواند براى کادر درمان استفاده شود و مى ت

عنوانشد، ماسک پارچه اى در دنیا هویت پیدا کرد.

کارشناسان فهر
آورده اند. به گفت
«معالجه» افس
تغییرات هور
نکته اص کرد.
رعایت شود

اىدرمان بیمارىهاى گوناگون 
ت ط

خواص شگفت انگیز عناب
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برشد و حرکت رادیکال هاى آزاد خواهد شد و رشد سلول هاى سرطانى را متوقف خواهد کرد.
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برسى که استفاده مى کنیم ممکن است به مو یا پوست سر ما آسیب 
بزند یا حالتى را که از مو انتظار داریم برآورده نکند. بنابراین مهم 

است براساس یکسرى عوامل یک برس مناسب انتخاب کنیم.
برس گرد بزرگ: براى حالت دادن به موهاى بلندموج دار یا صاف 

کردن موى فر مناسب است.
برس گرد کوچک: براى موهاى نازك و شــکننده مناسب است. 
بهتر است برس هاى گرد کوچک را از نوع چوبى انتخاب کنید تا 
مطمئن باشید به مو و به  ویژه پوست سر شما آسیبى وارد نمى شود. 

برس چوبى براى موهاى فر هم مناسب است چون فشار کمى به 
مو وارد مى کند و باعث مى شود موهاى فر که عموماً نازك و ظریف 

هستند، آسیب نبینند. 
برس پهن چهارگوش: براى صاف کردن موى بلند خشک مناسب 
است. این برس ها به خوبى گره موها را باز مى کنند و با ایجاد فضا 

بین دسته هاى مو، باعث خشک شدن آن مى شوند.
برس حالت دهنده: این برس ها براى حجم دادن و پوش دادن مو 
مناسب هستند، اما بهتر است ابتدا موها خشک شوند و بعد از این 

برس ها استفاده شود.
برس بالش دار: براى موهاى بلند و ظریف. اگر پوســت سرتان 
حساس است از این مدل اســتفاده کنید چون مو را نمى کشد و با 
پوست سر هماهنگ اســت. البته حالت دادن و مجعد کردن مو، 

به ویژه براى آقایان با این برس ها دشوار است. 
در پایان فراموش نکنید برس و شانه ها را هفته اى یک بار 

بشویید و براى بهتر حالت دادن ابتدا مو را خشک کنید 
بعد از برس براى حالت دادن استفاده کنید.

موهایتان را با چه برسى باید شانه کنید؟

 به
هشغلآنها با 

ث مىش

ستفاده شود.
 دار: براى موهاى بلند و ظریف. اگر پوســت سرتان 
از این مدل اســتفاده کنید چون مو را نمى کشد و با 
نگ اســت. البته حالت دادن و مجعد کردن مو،

 با این برس ها دشوار است. 
برس و شانه ها را هفته اى یک بار  نید

ت دادن ابتدا مو را خشک کنید 
ن استفاده کنید.

میزان آب مورد نیاز زنان و 
مردان متفاوت است!

چگونه بخوابیم تا کمترین 
آسیب به بدن و کمر وارد شود
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در ادامه برنامه  هاى هفتگــى افتتاحیه پروژه  هــاى خدماتى و عمرانى 
شهردارى اصفهان همزمان با عید ســعید غدیر از 80 دستگاه اتوبوس 
اسکانیا 12 مترى یورو 4 با حضور وزیر راه و شهرسازى، شهردار اصفهان، 

اعضاى شوراى شهر و مدیران شهرى اصفهان رونمایى شد.
در مرحله نخست 80 دستگاه از این اتوبوس  ها به ارزش 2250 میلیارد ریال 
وارد ناوگان اتوبوسرانى اصفهان شد و در آینده نزدیک 20 دستگاه اتوبوس 

باقیمانده نیز به این ناوگان اضافه خواهد شد.  
"جک مکانیکى رمپ معلوالن" براى اســتفاده افــراد داراى معلولیت، 
سیستم ایمنى و سرمایشى مطلوب و متناســب با استانداردها، استاندارد 
یورو چهار و فیلتر DPF براى کاهش آلودگى ناشى از مصرف سوخت از 

مهمترین ویژگى  هاى این اتوبوس  هاى جدید است.
همزمان با ورود 80 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل شهرى، 
پارك سوار صفه نیز که در ورودى جنوب اصفهان در منطقه 6 و در جوار 

ترمینال صفه احداث شده، با حضور وزیر راه و شهرسازى افتتاح شد.    
■■■

وزیر راه و شهرسازى در این آیین ضمن تبریک عید غدیر، خدمت بى منت، 
پیوسته و پابرجا براى رفاه مردم را جزو تکالیف دولت و نهادهاى خدمتگزار 
مانند شهردارى ذکر کرد و گفت: تفکر ایجاد پارك سوار با اتوبوس هایى که 
رفاه مردم در آن برقرار شود، مناسب سازى براى معلوالن در آن پیش بینى 
و زمان هاى مورد نیاز مردم براى سفر را ایجاد کند جزو خدمات ماندگارى 
است که مورد توجه مدیریت شهرى است و باید به صورت پیوسته به آن 
پرداخته شود.  محمد اسالمى ادامه داد: شهردارى اصفهان همت کرده و 
در شرایط سخت اقتصادى این تعداد اتوبوس را خریدارى کرد که این اقدام 
قابل تقدیر است.  وى با بیان اینکه موضوع مهم در وزارت راه و شهرسازى 
ارتقاء کیفیت زندگى مردم در شهرها است، افزود: از اهداف دیگر این وزارت 
کاهش پیمایش هاى غیر ضرور و فراهم کردن وسایل حمل و نقل زمینى 
استاندارد و با کیفیت مورد استفاده مردم بوده تا براى تردد کمترین زمان و 

حداکثر بهینه سازى در استفاده از انرژى به ارمغان بیاید. 
وى ضمن تشکر از همت شهردارى اصفهان بابت خریدارى اتوبوس هاى 

جدید، تصریح کرد: تکرار این برنامه ها و افزایش این ظرفیت ها موجب 
بهبود هواى شهر شده و سالمت مردم تضمین مى شود و باعث مى شود 

مردم در یک سالمت حداکثرى به زندگى خود بپردازند.
وزیر راه و شهرســازى با بیان اینکه  اصفهان بــه عنوان پایتخت میراث 
گرانبهاى ایران و اســالم باید بتواند از لحاظ معمارى و شهرســازى در 
بستر تاریخ براى آیندگان توسعه یابد، ادامه داد: به همین دلیل استفاده از 
فناورى هاى روز در راه آهن شــهرى و سیستم مدیریت هوشمند شهر و 

مدیریت شهرسازى هوشمند در دستور کار وزارت راه است.
وى اضافه کرد: با مشارکت همه دستگاه ها و تفاهمات الزم در هفته جارى 
امیدواریم فاز مقدماتى متروى بهارستان تا پایان سال با همت همکاران 
ما به بهره بردارى برسد و در ادامه بتوانیم اطراف اصفهان را به مترو شهر 
اصفهان متصل کنیم و اینها جزو برنامه هایى است که براى آینده اصفهان 

پایه گذارى شده است.    
■■■

شهردار اصفهان نیز در این آیین، اظهار کرد: امروز یکى از روزهاى پرافتخار 

اصفهان است. سال گذشته در شرایط بســیار سخت توانستیم با کمک 
دولت، استاندارى و حمایت اعضاى شوراى شهر قراردادى را براى خرید 

100 اتوبوس با شرکت اسکانیا تنظیم کنیم. 
قدرت اله نوروزى تصریح کرد: در روزهایى که هیچ کارخانه اى در کشور 
اتوبوس نداشت و اعتبارى نیز وجود نداشت شهردارى اصفهان توانست 
براى اولین بار در ایران مبلغ 200 میلیارد تومان اوراق مشــارکت را براى 

اتوبوس با وجود پیچیدگى هاى فراوان دریافت کند. 
وى با بیان اینکه امروز شاهد بهره بردارى از 80 اتوبوس با استانداردهاى 
جدید هستیم، تصریح کرد: ناوگان اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان در 
مجموع داراى 1400 دستگاه اتوبوس است که 960 اتوبوس قبل از کرونا 
در خدمت مردم بود و هم اکنون 750 اتوبوس فعال است، همچنین قبل 
از کرونا 520 هزار مســافر روزانه با اتوبوس در شهر جا به جا مى شدند و 
هم اکنون 250 هزار مسافر با اتوبوس هاى درون شهرى تردد مى کنند.  

شهردار اصفهان ادامه داد: اتوبوس هاى شهر اصفهان روزانه 2 هزار و 600 
کیلومتر مسافت را طى مى کنند و در 2 هزار و 500 ایستگاه توقف دارند، 

با اتفاق امروز و عدالت اجتماعى که براى توزیع اتوبوس ها در نظر گرفته 
مى شود شهروندان عزیز خرسند خواهند شد و اطمینان دارم بسیارى از 
مردم ماشین هاى شــخصى را براى حفظ سالمتى خود، جامعه، کاهش 
آلودگى ها و روان سازى ترافیک کنار مى گذارند و با اتوبوس هاى جدید 

که در 30 خط توزیع مى شوند تردد مى کنند. 
■■■

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان نیز در حاشیه این آیین با بیان 
اینکه آیین بهره بردارى از 80 دستگاه اتوبوس جدید در اصفهان انجام شد، 
اظهار کرد: این 80 دستگاه تاثیر چشمگیرى بر پارامترها و شاخصه هاى 
اصلى حمل و نقل شهر ایجاد مى کند، با توجه به اینکه این اتوبوس ها داراى 
استانداردهاى یورو4 بوده و مجهز به سیستم هاى پیشرفته است کاهش 

چشمگیر آالینده ها را شاهد خواهیم بود. 
روحانى تصریح کرد: این 80 دستگاه جدید جایگزین 80 دستگاه اتوبوس 
فرسوده اى مى شود که استانداردهاى آن قدیمى شده بود، اتوبوس هاى 
جدید جداى از مباحث آالیندگى از تجهیزات و آپشن هاى روز نیز برخوردار 

است که از جمله شاخص هاى آن دارا بودن کولر است که مورد درخواست 
بسیارى از شهروندان بود. 

وى با بیان اینکه 20 دستگاه اتوبوس دیگر نیز تا پایان سال به ناوگان اضافه 
مى شود، اضافه کرد: اتوبوس هایى نیز که فرسوده شده طى قراردادهایى با 
کارخانه هاى تولید کننده در حال بازسازى است، هم اکنون قرارداد یکصد 
دستگاه با یکى از همین شرکت ها که در بازسازى اتوبوس ها تخصص دارد 
امضا شده و 700 دستگاه دیگر نیز در حال انعقاد قرارداد با چند کارخانه است 
که تاثیر چشمگیرى در بحث تغییر سخت افزارى ناوگان اتوبوسرانى دارد. 
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان ادامه داد: هم 
اکنون سه خط بى آر تى در شهر اصفهان فعال است و فاز اول خط چهارم 
نیز از میدان امام حسین(ع) تا انتهاى هشت بهشت در حال احداث است 
و فاز دوم نیز که تا انتهاى خیابان آتشگاه را شامل مى شود در دستور کار 

براى اجرا قرار مى گیرد. 
وى اضافه کرد: هم اکنون باالى 90 خط اتوبوسرانى در شهر اصفهان فعال 
است و خطوطى وجود داشته که با توجه به شرایط شهر و جمعیت با یکدیگر 
ادغام شده است، در آینده نیز مهندســى خطوط انجام و تلفیق و ترکیب 

خطوط صورت مى گیرد.  
روحانى با بیان اینکه 80 دستگاه اتوبوس جدید با هزینه اى بالغ بر 225 
میلیاردتومان خریدارى شــده، تاکید کرد: سعى شده عدالت اجتماعى در 
توزیع اتوبوس هاى جدید رعایت شود، عالوه بر رعایت عدالت اجتماعى 
اتوبوس ها در خطوطى قرار مى گیرد که اتوبوس هاى آن داراى فرسودگى 
بیشترى است، هم اکنون مرکز شهر و پیرامون شهر براى توزیع اتوبوس ها 
مطرح نیست زیرا اتوبوس هایى وجود دارد که از پیرامون شهر مسیر خود را 
به سمت دیگر شهر طى مى کنند، در توزیع اتوبوس ها تقسیم کریدورى 

مطرح بوده و شمال و جنوب شهر مسئله اصلى نیست.
وى با بیان اینکه 80 دستگاه اتوبوس در 30 خط وارد مى شود، افزود: در 
برخى از خطوط یک دســتگاه و در برخى خطوط نیز دو دستگاه اتوبوس 
جایگزین و نسبت به جابه جایى اتوبوس ها در خطوط نیز اقداماتى انجام 

شده تا عمر ناوگان در همه خطوط به طور تقریبى کاهش یابد.

با حضور وزیر راه و در ادامه افتتاحیه هاى هفتگى شهردارى اصفهان؛

80 دستگاه اتوبوس  جدید وارد ناوگان اتوبوسرانى اصفهان شد

سید محسن تجویدى-شهردار دستگرد

 آگهى مناقصه آگهى مناقصه
بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به اجراى ادامه عملیات دیوار کشى باغ بانوان 
شهر دستگرد برخوار اقدام نماید لذا شــرکت کنندگان مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى شهردارى 

تا آخر وقت ادارى مورخ99/06/05مراجعه و تا تاریخ 99/06/06 نسبت به تحویل اسناد مناقصه به واحد حراست اقدام نمایند.

م.الف:928914

چاپ اول

مبلغ اعتبار (ریال)عنوان پروژهردیف
3/700/000/000اجراى ادامه عملیات دیوار کشى باغ ورزشى بانوان شهردستگرد برخوار1

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 همراه با ارزیابى کیفى فشرده شماره99/418(نوبت اول)

مجتمع طالى موته درنظر دارد"تهیه،طبخ و توزیع غذاى پرسنل مجتمع طالى موته"را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به شماره ثبت 
ستاد2099001546000010 و با جزئیات مندرج دراسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار)به مبلغ700/000/000ریال(هفتصد میلیون ریال) 

بصورت(واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى)برگزار نماید.
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:ساعت9روز دوشنبه مورخ1399/05/20

-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت:ساعت17روز پنج شنبه مورخ1399/05/30
-مهلت زمانى ارائه پیشنهاد:ساعت14روز شنبه مورخ1399/06/15
-تاریخ بازگشایى پاکت ها:ساعت10روز یکشنبه مورخ1399/06/16

عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر ثبت نام88969737 و 85193768-021 و 
م.الف:929111مرکز27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.irمراجعه نمایند.

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

   آگهى مزایده عمومى    آگهى مزایده عمومى 33//9999 اسناد امحایى و  اسناد امحایى و 
کاغذهاى باطله  بانک ملت استان اصفهانکاغذهاى باطله  بانک ملت استان اصفهان

الف : موضوع مزایده : فروش و امحاء اسناد و کاغذهاى باطله 
ب : سپرده شــرکت در مزایده : مبلغ 50/000/000 ریال به صورت چک بانکى در وجه مدیریت 
شــعب بانک ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناســه واریز 

13993300010993152  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ج : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : ارائه فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال واریز 
به حساب شماره 2024010265 با شناسه واریز 13993300010993237 قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک ملت
د : محل دریافت اســناد مزایده : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى 

جنوبى، جنب پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  
ه : محل استقرار اموال : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى ، جنب 

پایانه امیرکبیر ، انبار بانک ملت  ، تلفن : 33868431 - 33867835  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه دلیلى مختار است  

جدول زمان بندى مزایده
مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از 

اموال
از 1399/05/20 لغایت ساعت 12:00 مورخ 

1399/05/23
مهلت ارائه پیشنهادات

 ( تحویل پاکت ها )
از 1399/05/25 لغایت ساعت 12:00 مورخ 

1399/05/30

محل ارائه پیشنهادات ( تحویل پاکت ها )
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه 

چهارم ، دبیرخانه 
ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 1399/06/03تاریخ بازگشایى پاکت هاى پیشنهادى

محل بازگشایى پاکت ها
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه 

پنجم 


