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آشپزى با چه 
نوع سیب زمینى 
خطرناك است؟

بازداشت کالهبردار 50 میلیارد تومانى
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اصفهانى ها روى پله سوم 
اهداى خون

ویروس کرونا  از 70 سال 
قبل وجود داشته است!

مهمترین پرونده هاى 
تعزیراتى در اصفهان
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گالیله کار دست 
امیراحمدى داد!

غذاهاى بسیارى را مى شود با ترکیب 
سیب زمینى و مواد خوراکى تهیه کرد. به 
دلیل مصرف باالى سیب زمینى ممکن 
است ما به صورت عمده این محصول را 

خریدارى و براى مدت زمان طوالنى...

مجرى برنامه صبحگاهى شبکه اول سیما پس 
از عذرخواهى جنجالى اش از باشگاه پرسپولیس 
و هواداران این تیم، در برنامــه صبح دیروز این 

برنامه غایب بود.
ساعاتى بعد، محسن سوهانى مشاور مدیر شبکه 
یک سیما با توئیتى اطالع رسانى کرد که عبدالرضا 
امیراحمدى از اجراى برنامه «صبح بخیر ایران» 
برکنار شده است. وى در توئیت خود نوشته است: 
«با توجه به تکرار یک اشــتباه در دو روز متوالى، 
مجرى برنامه صبح بخیر ایران تغییر کرد. رعایت 
اخالق حرفه اى و احترام به مردم سرلوحه شبکه 

یک سیماست»...
4

رونمایى از نقشه راه مدیریت حوضه آبریز زاینده رودرونمایى از نقشه راه مدیریت حوضه آبریز زاینده رود
در جلسه کارگروه احیاى رودخانه زاینده رود با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو صورت گرفتدر جلسه کارگروه احیاى رودخانه زاینده رود با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو صورت گرفت
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على نصیریان: 
ماسک بزنید

گیتى پسند، شاید در جام 
باشگاه هاى جهان

سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند گفت: جوانانى که لیاقت خود را نشان 
دهند را دوست دارم و در تالش هستم بازیکنان بومى اصفهانى خوب را 
به فوتسال اضافه کنم و از جوانانى که خواسته هایم از ورزش را برآورده 
کنند، استفاده مى کنم. وحید شمسایى در گفت و گویى ، در خصوص 

پیوستن به تیم فوتسال گیتى پسند پس از...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کل کل فوتبالى مجرى سیما 
او را ممنوع التصویر کرد

قطع برق مشترکان 
پرمصرف در استان 

آغاز شد

آغاز به کار بخش جراحى قلب بیمارستان الزهرا(س)
3

بشار در پرسپولیس بشار در پرسپولیس 
ماندنى شدماندنى شد

4

نلى نصیریان:  یری انى ن نصیریان:ل ل
نزسکبزنیدسک بزنید سک بزنیدک

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید 1,000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک 99-2-31/3
DN25  به قطر یک اینچ Q3/Q1 =160 با نسبت C420,000,000جارىمعادل کالس

خرید 15,000دستگاه  کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک 99-2-75
DN15 به قطر 1/2 اینچ  Q3/Q1=160 با نسبت C1,485,000,000جارىمعادل کالس

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292 : تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/5/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/5/26

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

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(داخلی 388  )

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/05/09

اداره کل سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد کاالهاى خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 1099005432000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/05/08
مهلت دریافت اسناد مزایده: 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/05/11 لغایت 9:30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1399/05/23

تاریخ بازدید: روز شنبه مورخ 1399/05/11 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1399/05/16
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: روز شنبه مورخ 1399/05/11 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1399/05/23

زمان بازگشایى: 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/05/25  
زمان اعالم به برنده: 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/05/26

محل بازدید: ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر پارکینگ ساختمان تأمین اجتماعى شعبه درچه
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در 
صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده 
و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد. 2. پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه 
پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى 

(توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934- 021 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

اداره کل روابط عمومى و امور فرهنگى تأمین ا جتماعى استان اصفهاناداره کل روابط عمومى و امور فرهنگى تأمین ا جتماعى استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى شماره 1/1099005432000001

فرا رسیدن عید سعید قربان را به عموم مسلمانان تبریک مى گوییم

متهم متوارى با 15 فقره فروش مال غیر در لنجان و اصفهان در شمال کشور دستگیر شد 

سرمربى
دهند را د

فوتسال به
کنند، است
پیوستنب
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بررســى وضعیت بازار خودرو نشــان مى دهد مشترى 
چندانى در بازار نیســت اما با این حال قیمت ها روندى 
افزایشــى را تجربه مى کنند. این وضعیت البته از نظر 
فعاالن بازار خودرو وضعیت چندانى غریبى نیســت چرا 
که طى ماه هاى اخیر همواره بازار خودرو با این وضعیت 

مواجه بوده است.
یکى از فعاالن بازار خودرو مى گویــد این روزها البته با 
مشتریان بیشترى نسبت به روزهاى قبل مواجه هستیم، 
کسانى که فکر مى کنند احتماًال قیمت ها باز هم گران تر 
مى شود و همین امر سبب شده است براى ورود به بازار 
اقدام کنند. وى تأکیــد کرد: قیمت پرایــد تا حدود 88 

میلیون تومان نیز در بازار عقب نشسته بود اما در روزهاى 
اخیر دوباره به قیمت 91 میلیون و 500 هزار تومان رسیده 
است. 90 میلیونى شدن پراید خود سیگنالى است به بازار 

مبنى بر اینکه گرانى بیشتر در راه است.
برخى دیگر از فعاالن نیز با انتشار خبرى مبنى بر اینکه 
مقرر است هر ســه ماه بازنگرى قیمت خودرو در دستور 
کار قرار گیرد، مى گویند در این وضعیت طبیعى است که 
مشتریان افزایش یابند چرا که بسیارى معتقدند با آهنگ 
کنونى رشد تورم از یک سو و پیش بینى رشد قیمت در 
آینده نزدیک، ســرمایه گذارى در بازار خودرو منطقى 

است./2332

سخنگوى سازمان انتقال خون آمار اهداى خون در چهار 
ماهه نخست سال 99 را اعالم کرد.

بشیر حاجى بیگى در این خصوص گفت: از اول فروردین تا 
پایان تیرماه 99 بیشترین اهداى خون کشور در استان هاى 

تهران، فارس، اصفهان و مازندران صورت گرفته است.
وى ضمن اشــاره به اینکه نزدیک بــه 16 درصد از کل 
خون هاى اهدایى کشــور در تهران اهدا شده است، ادامه 
داد: شاخص هاى اهداى خون بانوان در چهار ماهه اول سال 
99 در استان هاى خراسان شمالى، خراسان جنوبى و فارس 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین میزان رشد را 
داشته است؛ همچنین اهداى خون بانوان در کشور در چهار 

ماهه نخست سال با رشد یک درصدى همراه بوده است.
سخنگوى سازمان انتقال خون بیان کرد: در چهار ماهه اول 
سال جارى 757 هزار و 447 نفر براى اهداى خون به مراکز 
انتقال خون کشور مراجعه کرده اند، که از این تعداد، 601 

هزار واحد خون اهدا شده است.
حاجى بیگى با بیان اینکه باالترین اهداى خون بانوان 
کشور در چهار ماهه اول سال 99 مربوط به استان هاى 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبى و خراسان شمالى 
هر کدام با 8 درصد است، افزود: میانگین شاخص اهداى 
خون کشور در چهار ماه نخست سال جارى 5 درصد بوده 

است./2331

پراید 
دوباره گران شد

اصفهانى ها روى پله سوم 
اهداى خون

خبرسازى ُبن نان
   برترین ها | انتشار تصاویرى با عنوان «توزیع 
خانه به خانه بــن رایگاِن نان!» در شــبکه هاى 
اجتماعى خبرساز شده است. دست به دست شدن 
این تصاویر در فضاى مجــازى موجى از انتقادات 
کاربران را به دنبال داشته اســت. در توضیح این 
تصاویر ادعا شده که شهردارى منطقه 12 تهران با 
پخش بن چند قرص نان بین برخى نیازمندان محله 

هرندى عکس گرفته و منتشر کرده است!/2341

«بندرعباس من کجاست؟» 
   روزنامــه اعتمــاد | فعــاالن اجتماعی 
بندرعباس با هشتگ «بندرعباس من کجاست؟» 
تخریب هاي گسترده زیست محیطی و فرهنگی 
بندرعباس را به چالش می کشند. آنها تالش دارند تا 
توجه افکار عمومی را متوجه شهري کنند که دیگر 
چیزي از گذشته آن باقی نمانده است، شهري که 
فاضالب شهري اش مستقیم روانه دریا می شود، 
ساحلش با بلوارهاي ساحلی متعدد تخریب می شود، 
شهري که بادگیرهایش را فراموش کرده است و در 
هواي شرجی و سوزان تابستان، این ساختمان هاي 
بلندمرتبه هستند که با نماي رومی و سنگی به تمام 
دانش بومی و هویت فرهنگی این شهر دهن کجی 

می کنند./2342

2 پالك هنوز وقف است
   ایسنا | در پى انتشار اخبارى مبنى بر صدور 
ســندى به نام دولت براى کل اراضى قله دماوند، 
معاون حفاظت و امور اراضــى اداره منابع طبیعى 
مازندران گفت: اختالف ها بر سر دو پالك 68 و 69 
حل شده است اما همچنان دو پالك دیگر سابقه 
وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پالك 
نیز هستیم. موسى مقیمى اظهار کرد: خوشبختانه 
براى پالك هاى 68 و 69 کوه دماوند که پیش از 
این اختالفاتى بر سر آن با سازمان اوقاف داشتیم 
سندى به اسم سازمان جنگل ها صادر شد. براى 
بقیه پالك ها نیز جانمایى صورت گرفته اســت و 

پیگیر صدور سند براى آنها هستیم.

شناسایى چاق ها
   میزان | معاون تربیت بدنى و سالمت اعالم 
کرد: در سال تحصیلى آینده، آموزش وپرورش 14 
میلیون دانش آموز را غربالگــرى مى کند تا تعداد 
دانش آموزانى که چاق هستند و یا اضافه وزن دارند، 
مشخص شود و در این زمینه به مدارس و همچنین 
والدین آگاهى هاى بیشــترى ارائه دهیم. مهرزاد 
حمیدى تصریح کرد: به صــورت میانگین حدود 

10درصد از دانش آموزان اضافه وزن دارند.

ساالر عقیلى و 
«ما ایرانى ها» 

   خبر آنالین | برنامه «ما ایرانى ها» ویژه عید 
قربان با حضور ســاالر عقیلى، امشب ساعت 22 
روى آنتن شبکه 5 ســیما مى رود. «ما ایرانى ها» 
مى کوشد با دعوت از چهره هاى مردمى و خیرانى 
که به ایجاد حاِل خوب در جامعه کمک مى کنند، 
این چهره هاى عمدتاً گمنام را به مردم معرفى کند.

رقابت متفاوت 
   ایسنا | صبح امروز پنج شــنبه 9 مرداد ماه 
بیش از 175 هزار داوطلب آزمون دکتراى ســال 
99 در حالى براى کســب صندلى هاى دکتراى 
دانشــگاه ها به رقابت مى پردازند که کشور دلیل 
شیوع کرونا ویروس در شرایط خاصى قرار دارد و 
برگزارى این آزمون در کنار سایر آزمون ها تحت 
تأثیر این شرایط چندین بار به تعویق افتاده است و 
مسئوالن دو وزارت خانه علوم و بهداشت با اعمال 
شرایط ســخت و اجراى پروتکل هاى بهداشتى 
تالش دارند مشکلى براى سالمتى داوطلبان در 

این شرایط کرونایى ایجاد نشود./2343

ما اجازه نمى دهیم
   ایســنا | حجت االسالم و المســلمین حسن 
روحانى دیروز در جلســه هیئت دولت گفت: همه جا 
دین و مراسم هست و مقید به چارچوب هاى بهداشتى 
انجام مى شود. اگر مى گوییم روزهاى عزا به جاى 20 
روز سه روز باشــد باید انجام شود، اگر به جاى هفت 
ساعت سه ساعت شــود، باید چنین باشد. همه این 
پروتکل ها مشخص است. عدم تجمع مشخص است 
و ما نه به کسانى که مى خواهند عزادارى نباشد، اجازه 
چنین کارى مى دهیم و نه به کسانى که مى خواهند 
عزادارى را طورى جلوه دهند که عامل بیمارى شود 

چنین اجازه اى مى دهیم./2336

مسببین شیوع کرونا
 دیه پرداخت کنند

   ایســنا | آیت ا... على خاتمى، نماینده ولى فقیه در 
اســتان زنجان گفت: اگر افراد به دلیل رعایت نکردن 
پروتکل هاى بهداشتى سبب ابتالى فردى به بیمارى 
کرونا شوند باید هزینه ها و خسارت هاى ناشى از ابتال به 
بیمارى را پرداخته ولى اگر سبب مرگ آن بیمار شوند باید 

دیه پرداخت کنند./2337

منتظر دالر 32 هزار تومانى 
باشید!

   تســنیم | چهارمین جلسه رسیدگى به پرونده 
برخى از مدیران ســابق بانک مرکزى به ریاســت 
قاضى مسعودى مقام برگزار شد. در این جلسه متهم 
صالحى، از مدیران ســابق بانک مرکزى گفت: من 
تئوریسین ارز هستم و این موضوع را در جهان ثابت 
کرده ام و پولى براى رشــوه نگرفتم. بازداشــت من 
و دیگر مدیران باعث شــد بانک مرکزى شــاهرگ 
خودش را بزند و همین موضوع سبب شد که قیمت 
دالر اکنون باال بــرود و باید منتظــر دالر 32 هزار 

تومانى هم باشیم.

قیمت هر عدد فاویپیراویر 
   رکنا | مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو با تأکید بر اینکه مردم براى تهیه داروهاى 
بیماران مبتال به کرونا از مراجعه به بازار آزاد خوددارى 
کنند، گفــت: داروهاى این بیماران در بیمارســتان 
تأمین مى شــود و نیاز بازار آزاد، کاذب اســت. سید 
حیدر محمــدى در مورد قیمــت داروى فاویپیراویر 
گفت: قیمت هر عدد از این دارو 19 هزار تومان است 
و تنها در بیمارستان ها توزیع مى شود. در حال حاضر 
فاویپیراویر مورد نیاز سیســتم درمان از محل تولید 
داخل تأمین مى شود و داروى موجود در بازار قاچاق 
و یا تقلبى هستند. وى عنوان کرد: موارد مصرف این 
دارو تنها براى بیماران بسترى در بخش مراقبت هاى 

ویژه است./2338

درآمد نجومى از راه مواد
   رکنــا | ســرکالنتر هفتم پلیس پیشگیرى تهران 
بزرگ از بازداشت یک خرده فروش موادمخدر خبر داد 
و گفت: از وى بیش از شــش میلیون و 500 هزارتومان 
اسکناس کشف و در بررسى هاى بیشتر مشخص شد این 
وجوه نقد درآمد حاصله از فروش موادمخدر توسط وى در 
یک روز بوده است. سرهنگ دوستعلى جلیلیان تصریح 
کرد: این موادفروش پس از مواجه شدن با مأموران قصد 
فرار و درگیرى با آنها را داشت که توسط مأموران بازداشت 

شد./2339

سال سختى را مى گذرانیم
   پانا | وزیر بهداشت گفت: همه ما با عشق به اباعبدا...
(ع) و اعتقاد به بزرگداشت قیام بى نظیر و بى بدیل این 
بزرگوار، شکل گرفته ایم و بزرگ شده ایم و این عشق 
و اعتقاد، در تمام وجودمان رسوخ کرده است اما امسال، 
سال بسیار سختى را داریم مى گذرانیم که شاید بعد از 
150 سال در دنیا بى نظیر است چون شاهد پاندمى کرونا 

هستیم./2340

خبرخوان

یکى از مداحان مشهور گفت: حتى اگر بمیریم هم مراسم 
محرم امسال را با شکوه برگزار مى کنیم، اجازه جان ما که 

دست خودمان است.
 سعید حدادیان مداحى که اظهارنظرهاى سیاسى تند او 
خبرساز است، گفت: مراسم محرم امسال را باید با شکوه 
برگزار کنیم. حتى اگر قرار باشد کســى بمیرد، کسانى 
هستند که بخواهند جانشان را براى این مراسم بدهند. 
اجازه جان ما که دست خودمان است. او در بخشى از این 
مراسم گفت: من امسال با هرشــرایطى دسته عزادارى 

بزرگى از میدان آزادى تا میدان انقالب به راه مى اندازم.
حدادیان در بخش دیگرى از مراسم نیز گفت: ما قرار بود 
امسال مراسم عرفه را در فضاى باز حرم عبدالعظیم(ع) 
برگزار کنیم. وقتى فضا باز باشــد و مــردم هم رعایت 
کنند مى شود مراســم را برگزار کرد ولى متأسفانه برخى 

مسئوالن با کارشکنى این مراسم را لغو کردند.
این مداح با اشــاره به امکان رعایت نکات بهداشــتى و 
برگزارى مراسم گفت: این امکان وجود دارد که هم نکات 

بهداشتى را رعایت کرد و هم هیئت برگزار شود.

مدیرعامل شــرکت توانیر با صدور پیامــی از تدبیر بهنگام 
استانداران کشور که با اجراي برنامه هاي مدیریت مصرف 
انرژي و نیز از طریق هماهنگی الزم با دستگاه هاي اجرایی 

استانی براي مدیریت صحیح مصرف برق همکاري شایسته 
اي با صنعت برق کشور داشتند قدردانی کرد.

محمد حســن متولی زاده در این پیام آورده اســت: تمامی 
تالشگران صنعت برق کشــور طی این روزهاي گرم سال 
و با وجود شــرایط کرونایی حاکم بر کشور، بدون لحظه اي 
وقفه با حداکثر ظرفیت در تأمین برق مردم عزیز در تالش 
هســتند. عالوه بر اهمیت حیاتی برق براي بیمارستان ها و 

مراکز درمانی، هموطنان عزیزي هم هســتند که در منازل 
خود دوران قرنطینه براي بهبودي ابتال به کرونا را سپري می 
کنند و تأمین برق بدون لحظه اي توقف در کشور وضعیت 
اضطراري و حیاتی به خود گرفته اســت. در این میان تدبیر 
استانداران گرانقدر کشــور در مدیریت ساعت کاري ادارات 
و تأکید بر مدیریت مصرف بهینه انرژي برق در سازمان ها، 
ادارات و شرکت هاي استان متبوع خود و نیز اعمال محدودیت 

هاي مقطعی در روزهاي بسیار گرم در برخی از استان هاي 
جنوبی کشور، نقش بسیار ارزنده در استمرار تأمین برق پایدار 
در کشــور ایفا می کند و این حســن همراهی استانداران و 
همکاري مردم عزیز اقدام بسیار شایسته و قابل تقدیري است 
و در این شرایط حساس، دلگرمی مجموعه تالشگران صنعت 
برق کشور را براي تأمین بی وقفه برق مردم ایران اسالمی 

مضاعف می کند.

تقدیر شرکت توانیر از 
استانداران کشور

حدادیان: بمیریم هم محرم را برگزار مى کنیم 

دبیرخانه شوراى معارف سیما اعالم کرد: مراسم دعاى 
عرفه در حرم امام رضا (ع) و برخى مساجد و حسینیه ها 
به صورت زنده از شبکه هاى تلویزیون پخش مى شود که 
شبکه قرآن و معارف سیما مراسم ویژه قرائت دعاى عرفه 
را از حرم مطهر رضوى از ساعت 14 و 30 دقیقه تا 20 و 15 
دقیقه به صورت زنده از حرم مطهر رضوى پخش مى کند.  
پخش مراسم معنوى دعاى عرفه از صحراى عرفات به 
صورت آرشیوى از شبکه 2 با صداى شیخ حسین انصاریان 

از حسینیه هدایت به روى آنتن خواهد رفت. پخش دعاى 
عرفه از امامزاده قاضى صابر (ع) در دســتور کار شبکه 
3 ســیما قرار دارد. شبکه 4 ســیما این مراسم را از حرم 
مطهر حضرت معصومه (س) و شبکه 5 از حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنى(ع) پوشش خواهند داد. همچنین شبکه 
افق این مراسم را از حرم امام خمینى (ره)، شبکه آموزش 
از مسجد مقدس جمکران و شبکه سالمت از حرم مطهر 

شاهچراغ پخش مى کنند.

زمزمه دعاى عرفه از تلویزیون
در حالى که اتباع ایران همواره از عمده ترین خریداران 
ملک در کشــور ترکیه بــوده اند، آمار نشــان مى دهد 
در شــش ماهه نخست امســال نیز ایرانى ها بیشترین 
خرید ملک در ترکیه را در مقایسه با دیگر اتباع خارجى 

داشته اند.
به دنبال شــیوع کرونا در ترکیه، تمایــل اتباع خارجى 
براى خریــد خانه در ترکیه کاهش داشــته اســت؛ به 
گونه اى که طبق اعالم مرکز آمار این کشــور، در شش 
ماهه نخســت امســال، میزان خرید خانه توسط اتباع 
خارجى با هدف اخذ اقامت و شهروندى ترکیه نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 29 درصد کاهش داشته و به 14 
هزار و 262 واحد رسیده است. استانبول محبوب ترین 
شهر براى خرید خانه توســط اتباع خارجى بوده و پس 
از استانبول نیز شــهرهاى آنتالیا و آنکارا محبوب ترین 
شــهرها براى خرید خانه در ترکیه توسط اتباع خارجى
 بوده اند. به گفته مرکز آمار ترکیه، طــى این مدت اتباع 
ایرانى با خرید 2628 واحــد خانه بزرگ ترین گروه خریدار 
خارجى مســکن ترکیه بوده اند و عراقى هــا، چینى ها، 
آذربایجانــى هــا و  روس هــا در رده هاى بعــدى قرار

 گرفته اند./2333

ایرانى ها ول نمى کنند!

 
بازار کاندیداتورى براى حضــور در انتخابات 1400 از هم 
اکنون داغ شده اســت و هر روز نام یک چهره وارد لیست 
کاندیداها مى شــود. محمود احمدى نژاد هم در این میان 
بیکار ننشســته و عزمش را براى کاندیداتورى جزم کرده 
است. او نه تنها بار سفر بسته وگاه و بیگاه در همین روزهاى 
کرونایى به شهرهاى کشور سرك مى کشد که حتى دست 
به قلم شــده و اخیراً نیز نامه اى به «محمد بن ســلمان»، 

ولیعهد جنجالى عربستان نوشته است.
احمد کریمى اصفهانى، چهره شاخص اصولگرا و عضو جبهه 
پیروان خط امام(ره) و رهبرى که در طیف ســنتى تعریف 

مى شــود خبر از نپذیرفتن او از ســوى مراجع طى حضور 
اخیرش در قم مى دهد. او مى گویــد: در مملکت حتماً باید 
تشویق و تنبیه باشد و زمانى که تشویق نباشد تنبیه هم نیست. 
آقاى احمدى نژاد نباید جرأت کند که امروز از منزل بیرون آید، 
ایشان چند روز پیش به قم رفته اند و مالقاتى داشته اند اما خدا 
را شکر بزرگان ما و مراجع ما هیچ کدام ایشان را راه نداده اند 
و فقط یکى از مراجع ایشان را پذیرفته است. او یک تعدادى 
را به استخدام خود در آورده است و هر زمانى که جایى مى رود 
مردم فکر مى کنند که آنها طرفداران او هستند در صورتى که 
اینها کسانى هستند که احمدى نژاد به استخدام خود درآورده 

است تا دور او را شلوغ کنند./2334

مراجع تقلید، احمدى نژاد را نپذیرفتند

مجــرى برنامه صبحگاهى شــبکه اول ســیما پس از 
عذرخواهى جنجالى اش از باشگاه پرسپولیس و هواداران 

این تیم، در برنامه صبح دیروز این برنامه غایب بود.
ساعاتى بعد، محسن سوهانى مشاور مدیر شبکه یک سیما 
با توئیتى اطالع رسانى کرد که عبدالرضا امیراحمدى از 
اجراى برنامه «صبح بخیر ایران» برکنار شده است. وى 
در توئیت خود نوشته است: «با توجه به تکرار یک اشتباه 
در دو روز متوالى، مجــرى برنامه صبح بخیر ایران تغییر 
کرد. رعایت اخالق حرفه اى و احترام به مردم ســرلوحه 

شبکه یک سیماست»
عبدالرضا امیراحمدى که بــا اظهارنظر جنجالى اش در 
قهرمانى پرسپولیس و استفاده از ترکیب «بابا مسعود» و 
«گالیله» در صدر اخبار قرار گرفته بود، باعث شده مدیران 
شبکه یک، عذر او را بخواهند و از شبکه یک سیما و برنامه 
صبح بخیر ایران، کنار گذاشته شــود. به نظر مى رسید 
فشارهایى که روى شــبکه یک و عبدالرضا امیراحمدى 
وجود داشت منجر به برکنارى او شد و این مجرى توسط 

مدیران شبکه یک، کنار گذاشته شد.
شــوخى جنجالى عبدالرضا امیراحمدى طى دو سه روز 
گذشته حاشــیه هاى زیادى را براى رســانه ملى در پى 
داشته اســت؛ شــوخى اى که تلویحًا قهرمانى باشگاه 
پرسپولیس را به حمایت هاى وزیر ورزش نسبت مى داد 
و همین اظهارنظر هم حاشــیه هاى زیادى را رقم زد؛ از 
دلخورى و تحریم صداوسیما از سوى باشگاه پرسپولیس 
تا هجمه و انتقادات طرفداران این باشــگاه که سرانجام 
سبب شــد مجرى برنامه عصر همان روز بابت اظهارات 

حاشیه سازش عذرخواهى کند.
با این حال حواشــى این ماجرا ادامه پیــدا کرد و بحث 
به مدیران باشــگاه پرسپولیس رســید. زمزمه شکایت 
رسمى از مجرى برنامه به میان آمد و مدیران تلویزیون 
نیز به مســئوالن و مجرى برنامه «تذکر جدى» دادند. 
امیراحمدى هم صبح روز هفتم مرداد به طور رسمى روى 
آنتن زنده برنامه بار دیگر عذرخواهى کرد؛ عذرخواهى اى 
که البته با یک کنایه جدید و اشــاره تلویحــى او به نام 
«گالیله»، دانشــمندى که وادار به پــس گرفتن حرفى 

شد که از صحت آن اطمینان داشــت، آتش انتقادات را 
تندتر کرد!

سه شــنبه شــب و به دنبال دامنه دارتر شــدن حواشى، 
شــایعه اى در فضاى مجــازى پیچید مبنى بــر اینکه 
عبدالرضــا امیراحمدى از اجراى «صبــح بخیر ایران» 
کنار گذاشته شــده اســت که با غیبت در برنامه صبح 
دیروز (چهارشــنبه) مشــخص شــد این مجرى فعًال 
نمى توانــد در برنامــه صبحگاهى شــبکه اول ســیما 

فعالیت کند.
اما داریوش دلیرى، تهیه کننده برنامه تلویزیونى «صبح 
بخیر ایران» مى گوید: «واقعاً فکر نمى کردیم این سخنان 

اینقدر حاشیه داشــته باشــد. البته اصًال قرار نبود آقاى 
امیراحمدى به این بخش ورود کند، چون همیشه پالتوها 
آماده است و ســخنان مجریان از اتاق فکر برنامه بیرون 

مى آید.»
دلیرى درباره نحــوه عذرخواهى امیراحمــدى که این 
شــائبه را ایجاد کرد که با اجبار صورت گرفت هم گفت: 
«عذرخواهى اجبارى نبود، کسى که کار اشتباهى مى کند 
باید عذرخواهى کند و من موظفم به مجرى که پیشانى 

برنامه است بگویم عذرخواهى کند.»
وى دربــاره ارجــاع امیراحمــدى بــه «گالیلــه» در 
عذرخواهى اش که آتش انتقادات هواداران پرســپولیس 

به این مجرى تلویزیونى را تشــدید کــرد هم تصریح 
کرد: «به هر حال هرکســى برداشــتى مى کند ولى در 
عین حال عذرخواهــى براى امیراحمــدى حالت اجبار 
نداشت چون خودش بدون اینکه ما بگوییم پیش از این 
عذرخواهى کرده بود و بعــد طبق صحبتى که با مدیران 
باشگاه پرسپولیس داشتیم آنها خواســتند که در همان 
برنامه و در همان فضا این عذرخواهى صورت بگیرد که 
امیراحمدى هم گفت مشکلى ندارد و دوباره عذرخواهى 
مى کند اما ما متنى براى عذرخواهى به او ندادیم و اینکه 
عذرخواهى که به گالیله ربط داد را با ما هماهنگ نکرده 

بود و مسئولیتش با خودش است.»/2335

کل کل فوتبالى مجرى سیما او را ممنوع التصویر کرد

گالیله کار دست امیراحمدى داد!

  نیلوفر موالیى/ خبرآنالین |
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شهادت چهارمین مدافع سالمت 
اصفهان

على منصورى، کارمند بیمارسـتان عیسى بن مریم(ع) 
که 15 روز با بسترى شدن در بخش مراقبت هاى ویژه از 
شدت بیمارى نفسگیر کرونا رنج مى برد، فوت کرد و به 
جمع شهداى مدافع سالمت این استان پیوست. مراسم 
تشییع نمادین شهید خدمت، على منصورى امروز ساعت 
8 صبح بـه صـورت نمادین و بـا رعایت پروتـکل هاى

 بهداشـتى در بیمارسـتان عیسـى بن مریـم(ع) برگزار 
مى شود. از منصورى دو فرزند به یادگار مانده است.

 

آهنگرى زواره ثبت ملى شد
پرونده آهنگرى شهر زواره به ثبت ملى میراث ناملموس 
رسید. این پرونده به عنوان اولین پرونده ناملموس در شهر 
زواره ثبت شده اسـت و 12 پرونده دیگر از آثار تاریخى و 
ناملموس شهرستان در انتظار ثبت ملى مى باشد.آهنگرى 
از مشاغل بسـیار قدیمى شهر زواره اسـت و دیگر رونق 
قدیم را ندارد اما همچنان پابرجا مانده است. ساخت بیل، 
سیخ، سه پایه، داس، انبر و... از تولیدات آهنگران این شهر 

است که به شهرهاى مختلف صادر مى شود.
 

توزیع  گوشت بین مددجویان
رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) نایین ادامه داد: یکى 
از خیران نیک اندیش و بلند نظر نایینى هر سـاله در ایام 
عید سعید قربان با اهداى گوشت قرمز به یارى نیازمندان 
مى آید و امسال نیز بیش از 4 تن و 250 کیلوگرم گوشت 
قرمز بـه ارزش بیش از 370 میلیون تومـان براى توزیع 
در بیـن این خانـواده ها اهدا کرده اسـت. امـرا... قنبرى 
همچنین گفت: این میزان گوشت در 1850 بسته آماده 
و بین تمامى خانوارهاى تحت حمایت کمیته امداد نایین 

توزیع شد.
 

حمایت حقوقى از 
فرهنگیان اصفهان

در جلسه اى با حضور مدیرکل دادگسترى استان اصفهان، 
تفاهمنامه همکارى در زمینه حمایت حقوقى از فرهنگیان 
بین مرکز وکالى قوه قضاییه استان اصفهان و اداره کل 
آموزش و پـرورش به امضـاى نرگس صلواتـى، رئیس 
مرکز وکال و محمد اعتدادى، مدیرکل آموزش و پرورش 
رسـید. در این جلسـه رئیس مرکز وکالى قـوه قضاییه 
استان اصفهان گفت: آمادگى داریم با استفاده از ظرفیت 
وکالى مجرب و اساتید دانشگاه عضو مرکز، دوره هاى 
آمـوزش حقوقى را بـراى کارکنان آمـوزش و پرورش و 
دانش آموزان برگزار کنیم تا نسل جدید در کنار مطالب 
درسـى با اطالعات حقوقى نیز آشـنا شـوند و در آینده، 
در ازدواج، کسـب و کار و روابط اجتماعى خـود آگاهانه 

تصمیم گیرى کنند.

عضویت در هیئت مدیره
 ذوب آهن 

مرتضـى یزدخواسـتى عضو هیئـت مدیـره ذوب آهن 
اصفهان شـد. وى بـه عنوان نماینده شـرکت سـرمایه 
گذارى صبا تأمین جایگزین محمد زارع پور اشـکذرى 
شد . سایر اعضاى هیئت مدیره بدین ترتیب است: على 
احمدیان رئیس هیئت مدیره (نماینده شـرکت سرمایه 
گـذارى صدرتأمیـن)، منصـور یـزدى زاده نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل (نماینده شرکت فرآورده هاى 
نسوز ایران)، احسان دشتیانه عضو هیئت مدیره (نماینده 
شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان)، بابک بیگى 
عضو هیئت مدیره (نماینده شرکت توسعه معادن پارس 

تأمین).
 

نصب کنتور در مخزن 
ذخیره آب 

به گـزارش روابـط عمومـى آبفا نجـف آباد، بـه منظور 
برآورد دقیـق میزان آب هـدر رفته در شـبکه توزیع آب 
روستاى خیر آباد، با تالش پرسـنل واحد بهره بردارى و 
توسـعه آب منطقه، یک دستگاه کنتور حجمى در محل 
ورودى مخزن ذخیره آب این روستا نصب شد  و در مدار 

بهره بردارى قرار گرفت.

خبر

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى 
و فــرآورده هــاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان 
گفت: امســال با توجه به شــرایط خاصى که با شیوع 
کرونا ایجاد شــده، امکان ذبح دام بــراى عید قربان به 
صورت غیرحضورى در شــهر اصفهان فراهم شــده 

است.
محمد مجیرى اظهار کرد: مردم مى توانند سفارشــات 
خود را به شماره تلفن 3553 اعالم کنند تا بعد از سفارش 
مشــترى همه مراحل به صورت کامًال بهداشــتى و با 
رعایت ذبح شــرعى صورت مى گیــرد. روند عرضه و 
ســفارش در این طرح به این صورت اســت که بعد از 

تماس و پاســخگویى اپراتور، دام مورد نظر با هزینه آن 
ثبت شده و بعد از اینکه هزینه دام و کشتار واریز شد، دام 
ذبح و به صورت بســته بندى به آدرس مشترى ارسال 

مى شود.
وى بیان کرد: عالوه بــر این روش، مــردم مى توانند 
براى خرید حضورى به مرکز ذبح شرعى و بهداشتى به 
آدرس اصفهان، کیلومتر 5 جاده نای ین، کیلومتر 10 جاده 
اختصاصى فساران، مجتمع کشتارگاه صنعتى دام فساران 
شهرستان اصفهان مراجعه کنند. هرچند همه دام هایى 
که به صورت تلفنى سفارش داده شده است هم در این 

مرکز ذبح مى شود.

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: اولین جشنواره 
هنرى کمدى استان با هدف احیاى مکتب طنز اصفهان 
به زودى برگزار شــده و پس از آن در سال هاى آتى به 

جشنواره اى ملى تبدیل خواهد شد.
فریده روشن با اشاره به تشکیل اتاق فکر اولین جشنواره 
هنرى کمدى استان اصفهان در استاندارى، اظهار کرد: 
اصفهان خاستگاه طنز است و این شهر را با طنزپردازانش 
مى شناسند اما به نظر مى رسد طنز و کمدى اصفهان در 
حال دور شدن از این مسیر بوده و گاهى با توهین به یک 
قشــر خاصى و توجه به خنداندن صرف بدون توجه به 

محتوا، این راه اشتباه طى مى شود.

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: در 
جشــنواره هنرى کمدى اصفهان ســعى خواهد شد با 
برگزارى رویدادها و مســابقات مختلف و بررسى علمى 
در قالب ســخنرانى و ارائه مقاله، انحراف در این مسیر 

تصحیح و به مکتب اصیل اصفهان بازگردد. 
وى ادامه داد: در کلیت موضوع که برگزارى جشــنواره 
اســت، هیچ مخالفتى وجــود ندارد اما چــون فرصت 
برگزارى آن محدود بود تأکید شــد که با تأمل بیشتر و 
در سطح استان برگزار شود و پس از آن جشنواره هنرى 
کمدى ایران در ســال هاى آتى به رویدادى ملى تبدیل 

شود.

اولین جشنواره هنرى کمدى 
اصفهان برگزار مى شود

قربانى کردن غیرحضورى دام 
در اصفهان

رئیس مرکز انتقال نفت و تأسیسات شهیدان راهنما 
اصفهان خبر از جابه جایى دو مخــزن نفت کوره در 

نیروگاه برق حرارتى اسالم آباد اصفهان داد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت خطــوط لوله و 
مخابرات نفت ایران-منطقه اصفهان، ابراهیم اسدى 
سامانى،  رئیس مرکز انتقال نفت در این باره گفت: در 
راســتاى اجراى طرح ملى «صرفه جویى در مصرف 
آب» با همکارى شرکت مادر تخصصى برق اصفهان، 
مخزن 201 نفت کوره با ظرفیــت 25 میلیون لیتر و 

مخزن 202 رلیف با ظرفیت 3 میلیون لیتر نفت کوره 
طى 45 روز جابه جا شدند.

وى گفت: این اقدام با هدف فضاســازى براى نصب 
سیستم هاى خنک کارى هیبریدى برق اصفهان با 
تخلیه مخازن و جداسازى اتصاالت، الین ها و دمونتاژ 
مخزن 201 و جابه جایى مخزن 202 به محل مناسب 
انجام شد.گفتنى است سیستم هاى هیبریدى خنک 
کارى توسط شرکت مادر تخصصى برق اصفهان در 

حال بررسى و آماده سازى براى نصب مى باشند.

بخش جراحــى قلب با بهره گیــرى از تجهیزات به 
روز دنیا و کادر مجرب تخصصى در بیمارستان فوق 

تخصصى الزهرا(س) اصفهان آغاز به کار کرد.
بخش جراحى قلب، به همت دکتر محمود ســعیدى 
و دکتر رســتم اســفندیار بختیارى فوق تخصص 

جراحى قلب و عروق و تجهیز اتاق عمل این مرکز با 
جدید ترین تجهیزات، با انجام چندین عمل جراحى 

قلب موفقیت آمیز آغاز به کار کرد.
این بخش روزانه آمادگى الزم براى  پذیرش بیماران 

نیازمند به جراحى قلب را دارد.

حسین کارگر، مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: 
36 پروژه عمرانى–خدماتى در این منطقه امسال اجرا و 
تکمیل مى شود. بخشى از این طرح ها به شرح زیر است:

اجراى طرح کفسازى میدان نقش جهان تا میدان امام 
على (ع) به طول 940 متر. ساماندهى گذرهاى منتهى 
به چهارباغ عباســى مانند خیابان هاى سید علیخان و 
آمادگاه و آغاز کف سازى این دو خیابان از دى ماه سال 
جارى. پیاده روسازى هاى خیابان هاى شمال عبدالرزاق، 
خیابان نشاط، پارك شهید رجایى، ضلع جنوبى خیابان 
 BRT مشتاق و کف سازى گذر شــهید بحرى.  اجراى
خیابان عبدالرزاق حدفاصل چهــارراه تختى تا میدان 
امام على (ع) که در حال اجراست و تاکنون 70 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته است و طرح ساماندهى محور 
میانى چهارباغ عباسى که بخشى از این طرح حدفاصل 
میدان امام حسین (ع) تا میدان انقالب اجرایى مى شود. 

براى رفع مشــکل پارك در خیابان عبدالرزاق به سبب 
وجود واحدهاى تجارى زیاد در آن، پارکینگ مشارکتى 
سنبلستان در این خیابان احداث مى شود. این پارکینگ 
در پنج طبقه زمینى به مساحت 2500 مترمربع احداث 
خواهد شد که تاکنون آزادسازى هاى آن به طور کامل 

اجرا شده است.  
طرح پیرایش شهرى در خیابان چهارباغ خواجو که طى 
آن عملیاتى مانند اجراى ســنگفرش، شاسى کشى و 
آجرکارى دیواره ها، مخفى کارى تأسیســات شهرى، 
تزیینات باالى مغازه ها با ترمووود و نورپردازى انجام 

مى شود.  
در کنار سنگ فرش شدن میدان امام حسین(ع)، پیاده 
راه ســازى خیابان ســپه حدفاصل میدان امام حسین 
(ع) تا خیابان استاندارى امسال در دستور کار منطقه 3 

است.

دادستان عمومى و انقالب کاشان از نجات یک زندانى 
محکوم به قصاص با بخشش اولیاى دم در پاى چوبه 
دار خبر داد. روح ا... دهقانى اظهار کرد: با وجود مقدمات 
اجراى یک حکم قصاص نفس، اولیاى دم از انداختن 
طناب دار به گــردن قاتل انصراف دادنــد. وى افزود: 
خوشــبختانه با دعوت اولیاى دم به مصالحه، صاحبان 
حق قصاص در آســتانه عید قربان از حق مسلم خود 

بدون دریافت هیچ گونه وجهى در پاى چوبه دار گذشتند.
دهقانى با بیان اینکه این خانواده در نهایت عفو را بر انتقام 
ترجیح دادند، افزود: با توجه به رضایت اولیاى دم، پرونده 
در مورد جنبه عمومى جرم دوباره به دادگاه فرســتاده 
خواهد شد و با توجه به اینکه قاتل در ارتباط با این پرونده 
بیش از هشت سال در زندان بود، احتمال مى رود که به 

زودى آزاد شود. 

کارشناس اداره پیش بینى هواى استان اصفهان اظهار 
کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر فعالیت جوى تقریبًا 
ناپایدار روى استان اصفهان است و براین اساس آسمان 
بسیارى از مناطق استان صاف تا قســمتى ابرى و در 
ساعات بعد از ظهر و شب افزایش ابر و وزش باد پیش 

بینى مى شود.
حجت ا... على عسگریان با بیان اینکه ناپایدارى هاى 
جوى در روزهاى جمعه و شــنبه به صورت بارش هاى 

رگبارى پراکنده و گاهى رعد و برق و وزش باد خواهد 
بود، افزود: وزش باد به نسبت شدید تا شدید و کاهش 3 
تا 6 درجه اى دما از روز پنج شنبه تا یک  شنبه هفته پیش 
رو در مناطق شمال، شمال غرب و شرق استان دور از 

انتظار نیست.
على عســگریان اضافه کرد: در روزهــاى پیش رو به 
دلیل وزش باد شدید احتمال خیزش گرد و خاك و غبار 

صبحگاهى در مناطق مرکزى استان وجود دارد.

متهم متوارى با 15 فقره فروش مال غیر و 500 میلیارد 
ریال کالهبردارى در یکى از استان هاى شمالى کشور 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامى استان گفت: در پى گزارش اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مبنى بر اینکه فردى 
سند زمین با پالك ثبتى مشخصى را در منطقه شمال 
اصفهان جعل کرده  و به نام خود انتقال داده با دســتور 
بازپرس دادسراى لنجان حکم جلب این متهم موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى 

فرماندهى انتظامى شهرستان قرار گرفت.
سردار محمدرضا میرحیدرى با اشاره به اینکه این متهم 

داراى پرونده هاى متعدد در زمینه انتقال مال غیر با سند 
جعلى و کالهبردارى از طریق فروش آنها در دادسراى 
لنجان و اصفهان اســت، افزود: با اقدامــات مأموران 
انتظامى مخفیگاه وى در شهرســتان آمل شناسایى و 
در یک عملیات ضربتى دستگیر و به شهرستان لنجان 

منتقل شد.
وى با بیان اینکه این شخص 15 فقره کالهبردارى از 
طریق فروش مال غیر به ارزش 500 میلیارد ریال را دارد 
گفت: پس از اعتراف صریح متهم به کالهبردارى هاى 
خود پرونده تکمیل و براى رسیدگى به اتهامات به مراجع 

قضایى تحویل داده شد.

جابه جایى مخازن نفت کوره نیروگاه برق
 اسالم آباد اصفهان

آغاز به کار بخش جراحى قلب بیمارستان الزهرا(س)

36 پروژه در منطقه 3 اجرا و تکمیل مى شود 

بخشش قاتل در پاى چوبه دار

دماى هوا 6 درجه کاهش مى یابد

بازداشت کالهبردار 50 میلیارد تومانى

جلسه کارگروه احیاى رودخانه زاینده رود عصر سه شنبه به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیرى در این جلسه به نقشه راه ارائه شده از 
سوى وزارت نیرو براى مدیریت حوضه آبریز زاینده رود 
اشاره و خاطرنشــان کرد: زاینده رود یکى از اصلى ترین 
کانون هاى تمدن ایران بوده است و در این حوضه از سر 
شاخه ها تا تاالب گاوخونى، در طول تاریخ تمدن بزرگى 
شــکل گرفته و همواره جمعیت فراوانى در این منطقه 
زندگى کرده اند. بنا براین نمى توان به سادگى از کنار آنچه 

بر زاینده رود مى گذرد عبور کرد.
وى ضمن قدردانى از وزیر نیرو که نقشــه راه مدیریت 
حوضه آبریز زاینده رود را با همکارى ســایر دستگاه ها 
تهیه کرده اســت، گفت: در این طرح ضمن شــناخت 
کافى از حوضه، مسائل مرتبط با نحوه اجرا و نظارت نیز 
تهیه شده اســت و مى تواند به عنوان مبناى عمل همه 

دستگاه ها قرار گیرد.
جهانگیرى گفت: این طرح مى تواند مبناى وفاق ملى باشد 
و باید همه ذینفعان حوضه آبریز رودخانه زاینده رود در آن 
مشارکت داشته باشند. قطعاً مردم انقالبى و مومن و آگاه 
اصفهان و استان هاى همجوار با مشارکت خود مى توانند 

به حل مشکالت در این زمینه کمک کنند.
معاون اول رئیس جمهور افــزود: باید با هماهنگى وزارت 
جهاد کشــاورزى طرح هاى مرتبط با الگوى کشــت در 
استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى اجرا شود که نه 
تنها زندگى مردم آسیب نبیند بلکه درآمد آنها نیز افزایش یابد.

جهانگیرى با بیان اینکه موفقیت در اجراى این نقشه راه 
مى تواند تجربه گرانسنگى پیش روى مدیران کشور براى 
نجات سایر حوضه هاى آبریز کشور قرار دهد، گفت: اگر 
الزم باشد مى تواند در برنامه هفتم توسعه کشور به عنوان 
یکى از محورهاى اصلى، جهت گیرى هاى مرتبط با آب 

در آن گنجانده شود.
در ابتداى جلسه وزیر نیرو گزارشى از علل اصلى وضعیت 
ناپایدار حوضه زاینده رود و آسیب شناسى هاى انجام شده 
در خصوص این رودخانه ارائه کرد و به تشریح نقشه راه 

مدیریت حوضه آبریز زاینده رود پرداخت.
در این نشست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و 
استانداران اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى نیز حضور 
داشتند، پیرامون ساز و کارهاى اجراى نقشه راه مدیریت 

حوضه آبریز زاینده رود بحث و تبادل نظر شد.
در این جلســه همچنین پس از بحث و بررسى، کلیات 
نقشه راه مدیریت حوضه آبریز زاینده رود به تصویب رسید 
و مقرر شد دستگاه هاى مرتبط ظرف دو هفته نظرات و 
دیدگاه  هاى اصالحى خود را بــه وزارت نیرو ارائه دهند 
تا براى تصویب نهایى به جلسه شــوراى عالى آب ارائه

 شود.

رونمایى از نقشه راه 
مدیریت حوضه آبریز زاینده رود 

مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: از 
ســوى وزارت نیرو در هفته جارى براى استان اصفهان 
پیک مصرف 1906 مگاوات تعریف شــد که با افزایش 
دماى هوا پیک مصرفى اســتان حتى از 1970 مگاوات 
عبور کرد، البته با همکارى بخش هاى مختلف از ساعت 
12 تا 16 توانستیم بار اصفهان را تا زیر سقف مجاز هدایت 

و کنترل کنیم.
حمید عالقمندان افزود: به واسطه گرماى 2 درجه اى هوا 
طى هفته جارى نسبت به دو هفته گذشته، متأسفانه بار 
شبکه توزیع استان برق بین 6 تا 7 درصد رشد داشت، البته 
این رشد به میزان یکسانى در بین شهرستان ها تقسیم 

نشده بود و به عنوان مثال در شهرستان هاى شمالى استان 
همچون کاشان، آران و بیدگل شاهد رشد باالتر مصرف 
برق بودیم، اما در شهرستان هاى غربى استان همچون 
فریدونشهر، فریدن، چادگان و خوانسار رشد مصرف برق 

کمتر بود.
وى با بیان اینکه استان اصفهان از شنبه تا روز سه شنبه تا 
قبل از ساعت 12 ظهر از سقف پیک تعیین شده فراتر رفت، 
اظهار کرد: با همکارى صنایع، چاه هاى کشاورزى و به 
خصوص تعدادى از مشترکین خانگى از ساعت 12 تا 16 
توانستیم بار اصفهان را تا زیر سقف مجاز هدایت و کنترل 
کنیم اما از ساعت 10 و 30 دقیقه  تا 12 ظهر میزان مصرف 

برق به نحوى بود که استان در منطقه قرمز قرار گرفت.
وى پیش بینى کرد تا دوشنبه هفته آینده با شرایط بحرانى 

افزایش مصرف برق مواجه هستیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با بیان 
اینکه با وجود افزایش پیک مصرف، هیچ گونه خاموشى 
از قبل برنامه ریزى شده نداشتیم، تصریح کرد: به واسطه 
گرماى باالى هوا برق تعدادى از مشــترکین پرمصرف 
و حتى تعدادى صنایــع که از دیماند خــود تجاوز کرده 
بودند را با توجه به اخطار قبلى قطع کردیم که عمده این 
قطعى هــا مربوط بــه شهرســتان هاى نجــف آباد، 

خمینى شهر و کاشان بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اصفهان گفت: از ابتداى سال 
جارى تاکنون مهمترین پرونده  واصل شده به شعب این 
نهاد احتکار خودرو بود که 506 دستگاه انواع خودروى 

ایرانى ثبت و ضبط شد.
غالمرضا صالحى روز چهارشــنبه در جمع خبرنگاران، 
پرونــده خودروهاى احتکار شــده را حــدود 25 فقره 
ذکر کرد و افــزود: این خودروها شــامل انــواع پژو، 
ســمند، پراید و در  مجموع ماشــین هاى ایرانى بوده

است.
وى گفــت: مهمترین پرونده  دیگر مربوط به شــرکت 
تولیدى شــیر خام به اتهــام گرانفروشــى و افزایش 
خودسرانه قیمت به ارزش ریالى 450 میلیون تومان در 

حق صندوق دولت محکوم شده است.
صالحى با اشــاره به پرونده مهم دیگرى که جریمه آن 
وصول شد، ادامه داد: این پرونده متخلف ارزى بود که 

13 میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه اخذ شده داشته و 
اتهام آن عدم ایفاى تعهدات ارزى بوده است.

وى افزود: پرونده گرانفروشى 6000 حلقه الستیک به 

ارزش یک میلیارد تومان در حال رســیدگى است و به 
زودى حکم آن صادر مى شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اصفهان خاطرنشــان کرد: 
پرونده عدم اعالم موجودى کاال به ارزش 400 میلیون 
تومان شامل انواع لوازم خانگى یخچال، لباسشویى بوده 

نیز در حال رسیدگى است.
وى با بیان اینکــه در این مدت پنج پزشــک متخلف 
از بیمــاران مبالغ اضافــه دریافت مى کردنــد، اظهار 
کرد: اموال مالباختگان مسترد شــد و این پزشکان به 
پرداخت دو برابر آن مبلغ در حق صندوق دولت محکوم  
شدند. این پزشــکان مکلف به معاینه و ویزیت رایگان 
220 نفر از افراد بــى بضاعت زیر پوشــش نهادهاى 
حمایتى شــدند و همچنیــن روانپزشــکان متخلف 
این پرونده محکوم به 300 ســاعت مشــاوره رایگان

 شد.

قطع برق مشترکان پرمصرف در استان آغاز شد

مهمترین پرونده هاى تعزیراتى در اصفهان
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سوسن پرور درباره فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر مشــغول بازى در مجموعه تلویزیونى «بچه محل» هستم که 
ادامه اى بر برنامه «محله گل و بلبل» است، البته در حال حاضر با توجه 

به موج دوم بیمارى کرونا فیلمبردارى اثر متوقف شده است. 
وى در همین راســتا ادامه داد: در حال حاضر با پخش قسمت هاى 
تکرارى «بچه محل» رو به رو هستیم و امیدوارم بتوانیم به زودى جلو 
دوربین برویم و ضبط قسمت هاى تازه را آغاز کنیم. فعًال زمان پخش 

قسمت هاى جدید به هیچ عنوان مشخص نیست. 
بازیگر مجموعه «بچه محل» درباره ســختى هاى بازیگرى در ایام 
کرونا اذعان کرد: البته که شرایط براى بازى در این ایام بسیار سخت 
اســت اما انصافاً گروه بچه محل به طور کامل و بسیار وسواس گونه 
پروتکل هاى بهداشتى را در هنگام ضبط این اثر رعایت کردند و من به 

نوعى خیالم در بازیگرى راحت بود. 
وى در همین راستا ادامه داد: در پشت صحنه مجموعه «بچه محل» 
پروتکل هاى بهداشــتى تماماً رعایت مى شــد، همه عوامل ماسک 
مى زدند، در هر جاى صحنه مقادیر نامحدودى الکل و مواد ضدعفونى 
وجود داشت و ما به راحتى مى توانستیم براى ضدعفونى از آنها استفاده 
کنیم. هر لحظه از فیلمبردارى تمامى محــل و صندلى ها ضدعفونى 
مى شدند و هیچ نکته اى دور از نظر نمى ماند، البته این را هم باید متذکر 
شوم که گروه براى تأمین این مواد هزینه هاى بسیار باالیى را پرداخت 
کرد و امروز هم اگر پروژه متوقف شده از لطف سازندگان به عوامل و 

گروه بازیگران است که در معرض بیمارى قرار نگیرند. 
وى در همین راستا ادامه داد: به جز این ســریال که فعًال دو هفته در 
تعطیالت به سر مى برد، پروژه دیگرى پیشنهاد نشده است، در کل به 
هیچ وجه اوضاع تولیدات خوب نیست و اکثر گروه ها براى تولید چالش 

هاى فراوانى را پیش روى خود مى بینند. 
کارگردان نمایش «هایالیت» درباره بازگشایى تئاتر اظهار کرد: از نظر 
من باز بودن تئاتر در شرایط فعلى به هیچ درد نمى خورد، به نظرم با این 
نوع از بازگشایى تئاتر سر خودمان کاله مى گذاریم زیرا وقتى مى توانیم 
تئاتر را باز اعالم کنیم که درآمدى از آن حاصل شود، وقتى بازگشایى 
تئاتر در امرار معاش عوامل تأثیرى نداشته باشد، باز و بسته بودن این 

هنر هیچ فرقى نمى کند. /2344

موج دوم کرونا، فیلمبردارى
 «بچه محل» را متوقف کرد

محسن چاوشى، خواننده سرشناس موسیقى پاپ تولد 41 سالگى 
خود را جشن گرفت. این خواننده که آثار خاطره انگیزى را خلق کرده، 
با گذشت 15 سال از دوران فعالیتش همچنان کنسرتى برگزار نکرده 
و عالقه مندان  او هنوز در آرزوى اولین کنسرت خواننده محبوب خود 

هستند.
 چاوشى ســال 1387 مجوز فعالیت رســمى در عرصه موسیقى را 
دریافت کرد و در همان ســال ها قصد برگزارى کنسرت هم داشت و 
حتى شــهاب اکبرى به عنوان رهبر ارکستر او انتخاب شده بود اما به 
هر دلیلى در آن برهه روى صحنه نرفت. در اواسط دهه 90 نیز بهروز 
صفاریان در گفتگویى خبر از برگزارى کنسرت محسن چاوشى داد اما 
آن همکارى نیز صورت نگرفت تا طلسم کنسرت نگذاشتن چاوشى 

همچنان پابرجا بماند.
این خواننده در سال هاى اخیر براى آنکه به شایعات مطرح شده مبنى 
بر دستگاهى بودن صدایش پایان بدهد ویدیوهایى از اجراهاى زنده 
خود منتشر کرده است اما منتقدان او همچنان باور دارند که چاوشى 
تنها در یک صورت مى تواند خود را ثابت کند و آن هم حضور بر روى 

صحنه و اجراى زنده در مقابل مردم است. 
اما جالب اســت بدانید که محســن چاوشــى به عنــوان یکى از 
محبوب ترین خوانندگان ایرانى تنها دو بار در ســالن هاى کنسرت 
حضور پیدا کرده اســت. یک بــار در روزهاى نخســت ورودش به 
دنیاى حرفه اى موسیقى که به عنوان یک ناشناس و بدون سروصدا 
کنسرتى را تماشا کرد و از سالن خارج شد و بار دیگر مربوط مى شود 
به حضورش در کنسرت مهدى یراحى در سال 1392 که سرزده وارد 

سالن شد و با حضور خود سالن برج میالد را منفجر کرد./2345

خواننده اى که کنسرت
 برگزار نمى کند

مجید مجیدى در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره ونیز 
براى رسیدن به شیر طالیى با آندرى کونچالوفسکى، 
جانفرانکو رزى، کلوئى ژائو و دیگر فیلمسازان مطرح 

رقابت مى کند.
در سالى که بسیارى از جشــنواره هاى ریز و درشت 
سینمایى در اثر شیوع کرونا یکى پس از دیگرى کرکره 
را پایین کشیدند، قدیمى ترین جشــنواره سینمایى 
جهان طبق برنامه در شهریور برگزار خواهد شد. در 
این هفته فیلم هایى که قرار است چراغ این جشنواره 

را روشن کنند، معرفى شدند.
در بخش رقابت اصلى جشنواره فیلم ونیز 18 فیلم از 
کشورهاى گوناگون به نمایش در خواهد آمد تا هیئت 
داورانى به ریاست «کیت بالنشت»، بازیگر سرشناس 
ســینما برندگان خرس هاى نقــره اى و البته خرس 

طالیى جشنواره را از میان آنها انتخاب کند. 
سینماى ایران سابقه درخشانى در جشنواره فیلم ونیز 
دارد و تا کنون نام هاى بزرگى از کشــورمان در این 
جشنواره حضور پیدا کرده اند و بسیارى از آنها برنده 
جایزه هم شــده اند. از داریوش مهرجویى بگیرید که 
در سى ودومین دوره این جشنواره با فیلم «گاو» جایزه 
فیپرشى را از آن خود کرد تا عباس کیارستمى که تقریبًا 
سه دهه پس از آن با فیلم «باد ما را خواهد برد» از ونیز 
چند جایزه گرفت که مهمترینش جایزه ویژه هیئت 
داوران بود. درست یکسال پس از حضور موفق عباس 
کیارســتمى نوبت به جعفر پناهى رســید که با فیلم 
«دایره» شیر طالیى جشنواره ونیز را از آن خود کند. 

ســینماى ایران امســال هم با فیلم «خورشید» به 
کارگردانى مجید مجیدى شانس این را دارد که افتخار 
دیگرى به افتخارات قبل خود در این جشنواره اضافه 
کند. «خورشید» در سى وهشتمین دوره جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد و سه جایزه گرفت؛ بهترین فیلم ، 
بهترین فیلمنامه و بهترین طراحى  صحنه. فیلمنامه 
«خورشــید» را مجیدى در همکارى با نیما جاویدى 
نوشته است. در این فیلم که کودکان کار را در مرکز 
توجه قرار داده است، على نصیریان، جواد عزتى و طناز 

طباطبایى ایفاى نقش کرده اند. 
مجیدى از شناخته شــده ترین چهره هاى سینماى 
ایران در سطح بین المللى است. او نخستین فیلمساز 
ایرانى بود که با فیلم «بچه هاى آســمان» به جمع 
نامزدهاى نهایى جایزه اسکار راه پیدا کرد، هر چند که 
در نهایت رقابت را به فیلم درخشان «زندگى زیباست» 
ســاخته «روبرتو بنینى» واگذار کرد. فیلم هاى او در 
جشنواره هاى معتبرى چون «برلین» و «مونترال» 
جایــزه گرفته اند. رضــا ناجى براى بــازى در «آواز 
گنجشک ها» از جشنواره فیلم برلین جایزه بهترین 

بازیگر مرد را دریافت کرد. 
در چند سال گذشته همواره فیلم هاى ایرانى در بخش 
افق هاى ونیز هم حضور پیــدا کرده اند. فیلم «بدون 
تاریخ، بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند از این بخش 
دو جایزه بهترین کارگردانــى و بهترین بازیگر مرد 
را دریافت کرده است. امســال سینماى ایران در این 

بخش دو نماینده دارد. 
شــهرام مکرى با فیلــم «جنایت بى دقــت» براى 
حضور در این بخش انتخاب شده است. این فیلم به  
تهیه کنندگى نگار اسکندرفر درباره تماشاگرانى است 
که قبل از شروع اکران فیلمى درباره آن حرف مى زنند 
و با شروع نمایش بر پرده سینما، ماجرا شکل جدیدى 

به خود مى گیرد.
دیگر نماینده ســینماى ایران در ایــن بخش فیلم 
«دشت خاموش»  ساخته احمد بهرامى است.  «دشت 
خاموش» که به شکل سیاه و ســفید تولید شده، به 
شرایط دشوار کارى و روابط چند خانواده مى پردازد که 

در یک محیط کارگرى زندگى مى کنند.

بازیگر پیشکسوت سریال «شهرزاد» با بیان اینکه براى کمک 
به کادر درمان بیشــتر در خانه بمانیم، گفت: پروژه سینمایى یا 
تلویزیونى با بازى بنده که به دلیل کرونا نیمه کار مانده باشــد، 

ندارم و در حال حاضر در خانه کتاب مى خوانم.
على نصیریان درباره فعالیت هاى خود در این روزهاى کرونایى، 
اظهار کرد: با توجه به توصیه پزشــکان و براى کمک به کادر 
درمان هر چقدر امکان بیشــتر در خانه ماندن را داشته باشیم و 

رعایت کنیم، بهتر است.

وى با بیان اینکه «هیچ پروژه ســینمایى یــا تلویزیونى که به 
دلیل همه گیرى ویروس کرونا نیمه کاره مانده باشد، ندارم و در 
این ایام کرونا کامًال در منزل قرنطینه هســتم، گفت: امیدوارم 
مردم رعایت کنند و تا بهتر شدن شرایط، کمتر دچار مشکالت، 

بیمارى ها و متأسفانه مرگ و میر شویم.
نصیریان گفــت: از مردم عزیزمــان مى خواهم تــا با رعایت 
فاصله هاى اجتماعى و استفاده از ماســک که این روزها بارها 
و بارها تذکر داده مى شــود به بهتر شدن شــرایط کشورمان 

کمک کنند.
بازیگر فیلم سینمایى «مســخره باز» ادامه داد: از 

شنیدن اخبار درگذشــت همکارانم و مردم 
عزیز کشورمان به واسطه ابتال به بیمارى 

ناشــى از ویروس کرونا آزرده خاطر 
هســتم، امیدوارم هر چه زودتر شر 
این ویروس کرونا از جامعه و کل 

دنیا پاك شود.

پس از پایان ســریال «هم گناه» و بــا حضور «آقــازاده» و توزیع 
«قورباغه» در بازار، سریال «دل» رقیبان مهمى پیدا مى کند.

با آغاز انتشار سریال پرمخاطب «هم گناه» همزمان با سریال «دل» 
ساخته منوچهر هادى که در نمایش خانگى در حال توزیع بود، رقیب 
مهمى براى این ســریال از راه رسید. ســریال «دل» به شدت مورد 
انتقاد مخاطبان بود و «هم گناه» که ستاره هایى مانند هدیه تهرانى و 
پرویز پرستویى داشت، از همان قسمت هاى ابتدایى موفق شد توجه 
مخاطبان را جلب کند. جذابیت قصه ســریال براى مردم، بازى هاى 
خوب و ریتم خوب و پراتفاق داستان باعث شد «هم گناه» بسیار خوب 
دیده شود و مخاطبان تا پایان سریال داستان را دنبال کنند. زمانى که 
«هم گناه» به نیمه رسید، ســریال «آقازاده» به کارگردانى بهرنگ 
توفیقى هم روانه بازار نمایش خانگى شد و رقیب جدیدى براى «دل» 

از راه رسید.
اکنون با انتشار قسمت نهم ســریال «هم گناه» تنها سه قسمت تا 
پایان این مجموعه باقى مانده و کمتر از یــک ماه دیگر «هم گناه» 
به پایان مى رسد. پس از خارج شدن این ســریال از دور رقابت، تنها 
دو ســریال یعنى «دل» و «آقازاده» باقى مى مانند. مجموعه «دل» 

از انتشار قسمت هاى ابتدایى تا همین امروز که به قسمت سى ویکم 
رسیده، نتوانسته رضایت مخاطبان را کسب کند و همواره مورد انتقاد 
بوده است. هنوز 9 قسمت از این مجموعه باقى مانده است و به طور 
تقریبى دو ماه طول مى کشد تا سریال «دل» به پایان برسد. از انتشار 
«آقازاده» نیز مدت زیادى نمى گذرد، بنابراین هردو سریال همزمان 

منتشر خواهند شد.
پس از سریال «هم گناه» که رکورد پربیننده ترین را در سرویس هاى 
وى او دى جابه جا کرد و در رتبه اول قرار گرفت، سریال «آقازاده» هم 
موفق شد در آغاز راه بسیار خوب دیده شود. همه نسخه هاى فیزیکى 
این مجموعه در روز اول انتشــار به فروش رسید و قسمت اول آن در 
سرویس وى او دى نماوا، در جایگاه پربیننده ترین سریال قرار گرفت. 
این مجموعه به دلیل موضوع حساس و قصه جذابى که دارد توانسته 
مخاطبان زیادى داشته باشد، بنابراین در نبود «هم گناه»، رقیب مهمى 

براى «دل» به حساب مى آید. 
مجموعه دیگرى که قرار است در فصل تابستان منتشر شود، سریال 
«قورباغه» ساخته هومن سیدى است که به دلیل شیوع کرونا وقفه 

چند ماهه اى در آغاز توزیع آن ایجاد شد.

ســریال «قورباغه» یکى از امیدهاى قطعى نمایش خانگى است و 
شانس زیادى براى پرمخاطب شدن دارد. این مجموعه اولین سریال 
نوید محمدزاده است و سابقه هومن ســیدى به عنوان کارگردان در 
سینما، مخاطب را به این مجموعه که فضاى اکشن و معمایى دارد، 
امیدوار کرده اســت، بنابراین حتمًا «قورباغه» نیز انتشــار و حضور 
پرســروصدایى در نمایش خانگى خواهد داشــت. با وجود سریال 
«آقازاده» و از راه رسیدن رقیب مهمى مانند «قورباغه»، احتماًال سریال 
«دل» بیشتر از گذشته به حاشیه مى رود و جایگاهش تغییر خواهد کرد، 
مگر اینکه طى اتفاقى غیرقابل پیش بینى، توزیع «قورباغه» باز هم به 

تأخیر بیافتد و «دل» جز «آقازاده» رقیب دیگرى نداشته باشد.

درباره رقابت 4 سریال شبکه خانگى با یکدیگر

رقباى قدرتمند «دل»!

على نصیریان: ماسک بزنید

رقابت سخت مجید مجیدى در بخش اصلى 
هفتاد و هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز

«خورشید» ایران در 
ونیز طلوع مى کند؟

روز 17 آبان 1318 در محله پامنار تهران پســرکى 
زاده شد شیفته دنیاى لوطى ها و مرام و مسلکشان، 
پسرکى که وقتى به جوانى رســید، دست خسرو 

شکیبایى را گرفت و به او بال پرواز داد.
صحبت از هادى اسالمى است؛ بازیگرى که کمتر 
شــناختیمش چراکه در زمانه او رسانه ها اینچنین 
فراگیر نبودند تا هنرمنــدى چون او را معرفى کنند 
و حاال که بیش از ربع قــرن از کوچ زودهنگامش 
مى گذرد، از میــان روزنامه هاى گرد و خاك گرفته 
و خاطرات پراکنده بازمانــدگان دهه هاى طالیى 
تئاتر و سینما، نشانه هایى از این هنرمند را جستجو 
مى کنیم تا شــاید تصویرى هرچند کوچک از او به 
دست آوریم. عجیب اینکه در این سرك کشیدن ها، 
از زبان پسرش شنیدیم بازیگر مورد نظرمان هنوز 

یک جایزه از سینما طلب دارد.
تماشــاگران تئاتر در دهه طالیى 40، جوانکى را 
به یاد دارند با چهــره اى محکم و نجیب و نگاهى 
پر ابهت. جوانک پر شــور با تعدادى از همســن و 
ساالن خود گروهى درســت کرد به نام گروه تئاتر 
«جاوید». گروهى که به گفته بهزاد فراهانى، هادى 
اسالمى آن را بدون یارى گرفتن از کسى تشکیل 
داد و از میان استعدادهایى از مناطق پایین تهران، 
بزرگان زیادى را به ســینما آورد. هنرمندانى مانند 

سیروس گرجستانى، تانیا جوهرى، خسرو شکیبایى 
و ابوالفضل پور عرب. در همین گروه بود که خسرو 

شکیبایى، لذت بازیگرى را چشید.
آنها با یکدیگر کار کردند و بــا همین گروه بود که 
نمایش «زیر گــذر لوطى صالح» به اجرا رســید؛ 
نمایشى که هم خود اثرى درخشان بود و هم گروه 
جوان و توانمندش را به عنوان اســتعدادهایى تازه 
به هنر ایران معرفى کرد. بــراى هنرمندان موى 
ســپید کرده تئاتر، نام هادى اسالمى هماره یادآور 
همین نمایش اســت. «زیر گذر لوطى صالح» بعد 
از تمرین هایى طوالنى در انجمن ایران آمریکا به 
صحنه رفت. با این نمایش هم هادى اســالمى به 
عنوان نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگرى مستعد 

شناخته شد و هم خسرو شکیبایى به چشم آمد.
آرش اسالمى، فرزند هادى اسالمى درباره دوستى 
پدرش و خسرو شــکیبایى مى گوید: «عمو خسرو 
همیشــه براى ما یک عموى واقعى بود. او هرگز 
این عموهاى الکى نبود. پدرم و او فارغ از بحث هاى 

کارى، خیلى به هم نزدیک بودند.»   
اســالمى پس از انقالب مانند تعــدادى دیگر از 
هم نســالن خود، فعالیت در ســینما را آغاز کرد. 
او روى پــرده نقره اى هم همچــون صحنه تئاتر 
خوش درخشید و در دهه 60 یکى از جوان اول هاى 

سینماى ایران شد.

بازى در آثارى مانند «دســت شیطان»، «معما» و 
«مرگ سفید» آثار حســین زندباف، «ساده لوح»، 
«خواستگارى»، «شتابزده» به کارگردانى مهدى 
فخیم زاده، «آوار» کار ســیروس الوند، «قدیس» 
و «ملــخ زادگان» به کارگردانــى ناصر محمدى، 
«شــاخه هاى بید» به کارگردانى امرا... احمدجو، 
«جهیزیه براى رباب» کار سیامک شایقى، از جمله 
آثارى است که او در آنها بازى کرد. اما براى بازى در 
فیلم «اتوبوس» به کارگردانى یدا... صمدى، جایزه 
بهترین بازیگرى مرد را از چهارمین جشنواره فیلم 

فجر به خانه برد.
بازى او در فیلم «سرب» کار مسعود کیمیایى هم 
به چشم هیئت داوران هفتمین جشنواره فیلم فجر 
آمد و او را نامزد دریافت جایزه کرد. در میان رقیبان 
او عزت ا... انتظامى براى فیلم «گراند سینما» و على 
نصیریان براى فیلم «ســال هاى خاکسترى» هم 
حضور داشتند و در نهایت جایزه به انتظامى رسید. او 
بعدتر در کتاب «آقاى بازیگر» بازى اسالمى را در 
فیلم «سرب» ستود و آن را فوق العاده توصیف کرد.

آرش اسالمى در ادامه اما ماجرایى عجیب را روایت 
مى کند؛ ماجرایى درباره جایزه اى جهانى که هنوز به 

دست پدرش نرسیده است!
اسالمى یادآورى مى کند: «بعد از فوت پدرم اتفاقى 
عجیب افتاد. گفتند ایشــان در جشنواره نیویورك 

براى بازى در فیلم "سرب" جایزه اى گرفته است 
ولى خود من نســبت به این جایزه تردید داشتم تا 
اینکه سال گذشته که آقاى کیمیایى در برنامه اى 
خصوصى، فیلم را اکران کرد، از آقاى محمد هاشم 
سبوکى تهیه کننده فیلم درباره این جایزه پرسیدم و 
ایشــان تأیید کرد و گفت این جایزه نزد من امانت 
است و قرار شــد در مراســمى، آن را ارائه دهد که 

ماجراى کرونا پیش آمد.»
او درباره انتشار نمایشنامه هاى پدرش هم مى گوید: 
«همه نمایشنامه ها و دست نوشته هاى پدرم را دارم 

و خیلى عالقه مندم آنها را به چاپ برسانم.»
هادى اســالمى در تلویزیون چندان پرکار نبود. با 
این حال بازى در نقش سید حسن مدرس در سریال 
«مرغ حق» به کارگردانى حسین مختارى از جمله 

آثارى است که او در آن بازى کرده است.
هادى اسالمى رفتنى ناباورانه و زودهنگام داشت. او 
در مرداد سال 72 مشغول بازى در فیلم «بدل» کار 
جهانگیر جهانگیرى بود که در سن 53 سالگى و بر 

اثر سکته قلبى درگذشت.
درباره روز درگذشت او از دو تاریخ یاد مى شود؛ 7 و 9 
مرداد. وقتى که دلیلش را از پســرش جویا مى شویم، 
توضیح مى دهد: «پدر بامداد 7 مــرداد ماه فوت کرد 
ولى خاکسپارى اش روز 9 مرداد انجام شد و بر سنگ 
مزارش در ابن بابویه همین تاریخ نقش بست.»/2346

27 سال از درگذشت هادى اسالمى گذشت

حکایت بازیگرى که به 
خسرو شکیبایى بال پرواز داد

سالن شد و با حضور خود سالن برج میالد را منفجر کرد./2345

  ندا آل سید طیب/ خبرگزارى ایسنا |
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سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند گفت: جوانانى که لیاقت خود را نشان 
دهند را دوست دارم و در تالش هستم بازیکنان بومى اصفهانى خوب را 
به فوتسال اضافه کنم و از جوانانى که خواسته هایم از ورزش را برآورده 

کنند، استفاده مى کنم.
وحید شمســایى در گفت و گویى ، در خصوص پیوستن به تیم فوتسال 
گیتى پسند پس از دو سال دورى از لیگ برتر، اظهار کرد: حدود یک سال 
و نیم درگیر مشــکالت بیمارى پدرم بودم و به هیچ پیشــنهادى پاسخ 
نمى دادم. پس از جلساتى که با مدیران باشگاه گیتى پسند برگزار کردیم، 
به این نتیجه رسیدم که از نظر فکرى همسو هستیم و این براى من بسیار 

قابل اهمیت بود.
وى با بیان این که چیزى که در توان دارم را انجام مى دهم، ادامه داد: 
پس از جلساتى که با مدیران گیتى پسند در تهران و اصفهان داشتیم، 

به فضاى کارى یکدیگر نزدیک شدیم و این قرارداد بسته شد.
شمسایى در پاسخ به این ســوال که آیا تجربه قبلى حضور در 
اصفهان مى تواند در ادامــه راه به او کمک کند؟ افزود: یک 
اصطالحى براى خود دارم که گذشــته دیگر گذشته و 

وقتى که چیزى گذشت کارى نمى توان کرد و فقط به حال و آینده باید 
فکر کنیم. حدود پنج سال در تیم هاى اصفهانى بازى مى کردم که حاصل 
آن چهار قهرمانى بود. جالب تر آنکه با فوالد ماهان و تأسیسات دریایى دو 

جام باشگاه هاى آسیا در اصفهان گرفتم.
وى همچنین، ادامه داد: از فضاى اصفهان دور نبوده ام و شناخت داشتم. 
باشگاه گیتى پســند در بخش خصوصى 11 سال است که در لیگ برتر 
فعالیت مى کند و روزهاى پر فراز و نشیب زیاد داشته است و با این شرایط 
اقتصادى همیشــه بین مدعیان بوده است. اگر باشــگاه خواسته من را 
برآورده کند، شرایط خوبى خواهیم داشت و آن ها سعى مى کنند که این 

اتفاق رخ دهد.
سرمربى تیم گیتى پسند در ارتباط با لیست بازیکنان براى فصل آینده، 
افزود: دوست دارم با همه بازیکنان که سال گذشته در این تیم بودند کار 
کنم. در حال حاضر پیمان حفیظى به دلیل رفتن به عراق و حمید احمدى 
به دلیل پیوستن به مس سونگون را در اختیار نداریم. همچنین دو بازیکن 
مصدوم داریم که وضعیت آن ها بررسى مى شــود. من لیست خروجى 
نداشته ام و لیست ورودى به باشگاه داده شده است و نسبت به آن لیست 

و کمبودها پیش خواهیم رفت.
شمسایى در ارتباط با دســتیاران خود ادامه داد: در این چالش جدیدى 
که شروع مى کنم، آدم هاى جدید و باتجربه مى خواهم. عالوه بر حمید 
مشیرى و مجید رئیسى، یک دستیار دیگر به ما اضافه خواهد شد و یک 
مربى خارجى براى مقطع خاصى نیاز دارم که با باشگاه صحبت شده است.
وى در رابطه با حضور گیتى پسند در جام باشگاه هاى جهان، افزود: باید 
ببینیم که جام باشگاه هاى جهان برگزار مى شود یا خیر و در چه تاریخى 
برگزار خواهد شــد. اگر تاریخ آن با زمان مسابقات لیگ منافاتى نداشته 
باشد، با مسئولین باشگاه به تعامل مى رسیم و اگر براى باشگاه مفید باشد، 

شرکت مى کنیم.
شمسایى با اشاره به ترکیب تیم هاى پایه گیتى پسند و استفاده از بازیکنان 
جوان، خاطرنشــان کرد: یکى از نقاط عطف باشگاه گیتى پسند، فضاى 
ایجاد شده براى تیم هاى پایه است. جوانانى که لیاقت خود را نشان دهند 
را دوست دارم و در تالش هســتم بازیکنان بومى اصفهانى خوب را به 
فوتسال اضافه کنم و از جوانانى که خواسته هاى ورزشى من را برآورده 

کنند، استفاده مى کنم.

سرمربى تیم فوتسال گیتى پس
دهند را دوست دارم و در تالش
فوتسال اضافه کنم و از جوا به

کنند، استفاده مى کنم.
وحید شمســایى در گفت و گو
گیتى پسند پس از دو سال دورى
نیمدرگیر مشــکالت بیمارى و
نمى دادم. پس از جلساتى که با
به این نتیجه رسیدم که از نظرف

قابل اهمیت بود.
وى با بیان این که چیزى که
پس از جلساتى که با مدیران
به فضاى کارىیکدیگر
شمسایى در پاسخ به
اصفهان مى تواندد
اصطالحى بر

وحید شمسایى مطرح کرد

گیتى پسند، شاید در جام باشگاه هاى جهان

سخنگوى باشگاه ســپاهان اصفهان گفت که پزشک 
معالج قلعه نویى درباره حضور او در بازى مقابل استقالل 

تصمیم مى گیرد.
سید على پزشک در گفت وگویى، در خصوص مثبت شدن 
تست کرونا یکى از اعضاى تیم فوتبال سپاهان اصفهان، 
اظهار داشت: در تستى که روز دوشنبه همه اعضاى تیم 
دادند مشخص شد یکى از بازیکنان ما به ویروس کرونا 

مبتال شده است.
وى افزود: به خاطر مسائل روحى - روانى و اخالقى نامى 
از این بازیکن نمى بریم. این بازیکن در حال حاضر از تیم 
جدا شده و در قرنطینه به سر مى برد و حال عمومى او هم 
خوب است. تســت دیگر اعضاى تیم هم منفى است و 

مشکلى براى بازى با استقالل نخواهند داشت.
سخنگوى باشگاه ســپاهان اصفهان درباره آخرین 
وضعیت امیر قلعه نویى، ســرمربى ایــن تیم که به 
دلیل حمله عصبى در بیمارســتان بسترى شده بود، 
تصریح کرد: سرمربى تیم فعال تمرینات را به دستیاران 
خود و میگوئل تکســیرا واگذار کــرده و آنها به خوبى 
و باقــدرت تمرینــات را انجام مى دهند تــا تیم آماده 
بازى با استقالل شــود. حضور قلعه نویى روى نیمکت 
سپاهان مقابل استقالل هم منوط به نظر پزشک معالج 

وى است.
پزشــک در پایان خاطرنشــان کرد: مطمئنا با توجه به 
هم امتیاز بودن دو تیم و جنگ برسر کسب سهمیه، این 
بازى از حساسیت باالیى برخوردار است و ما فقط براى 

برد به میدان مى رویم.

هافبک طراح تیم ســپاهان معتقد است که سید مهدى سید 
على او را به درســتى در دیدار با صنعت نفت آبادان از زمین 

مسابقه اخراج کرده است.
سروش رفیعى ستاره خط میانى تیم سپاهان اصفهان با حضور 
در برنامه «نیمه سوم» ســیماى اصفهان درباره موضوعات 
مختلفى صحبت کرد؛ وى در بخــش آغازین صحبت هاى 
خود درباره اخراجش در دیدار هفته گذشته برابر صنعت نفت 
آبادان گفت: فوتبال است و شما در لحظه باید تصمیم بگیرید؛ 
بازیکن حریف یک ثانیه از من زودتر به توپ رسید و برخوردى 
شــکل گرفت که فکر مى کنم داور به درستى از کارت قرمز 
خود اســتفاده کرد. البته من ضربه اى نزدم اما شکل رفتن به 
سوى توپ مستحق دریافت کارت قرمز بود. ما در این بازى 
سوار بر بازى بودیم و مى توانســتیم به راحتى سه امتیاز را به 
دست بیاوریم اما اخراج من روى تیم فشار آورد که از یکایک 

بازیکنان تیم تشکر کردم.
رفیعى بــا اعالم 

خـبر ممنوعیت 
حضــــــــور 

قلعه نویــى در کنار 
تیم ســپاهان گفت: 

امیدوارم که هر روز وى بهتر از قبل باشــد اما آن طور که 
شنیده ایم گویا پزشــکان اجازه حضور آقاى قلعه نویى را 
در کنار تیم نداده اند و حضورشان در بازى بعدى ما هم 

مقابل استقالل مشخص نیست.
هافبک تیم سپاهان درباره شانس آسیایى شدن این 
تیم افزود: تیم ها هزینه فراوانى را در طول فصل انجام 

مى دهند تا بتوانند به لیگ قهرمانان آســیا برسند و ما اکنون 
شانس بسیار باالیى براى کسب ســهمیه آسیا داریم؛ هم در 

لیگ و هم در جام حذفى.
سروش رفیعى درباره فشارهاى وارده به تیم سپاهان گفت: 
نمى توانم بگویم نیست؛ با توجه به شرایط تیم و خواسته هاى 
هواداران فشــارهایى به تیم وارد شده است که فکر مى کنم 
براى تیم بزرگى مثل سپاهان طبیعى است؛ شخصا معتقدم 
زمانى مى شود به تحلیل یا انتقادى رسید که لیگ تمام شده 
باشــد. ما باید با هم بازیکنان و کادرفنى لیگ نوزدهم، جام 
حذفى و لیگ قهرمانان آسیا را پشت سر بگذاریم و فکر مى کنم 
پس از آن مى شود تحلیل داشت که نتایج به دست آمده خوب 

بوده اند یا خیر.

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در روزهاى آینده باید در دوبازى به مصاف ذوب 
آهن و فوالد خوزستان برود که هر دوتیم در هفته اخیر از داورى متضرر شده اند.

 اشــتباهات داورى بازهم در هفته اخیر تبدیل به یک موضوع جنجالى در فوتبال 
ایران شده است. با وجود اینکه به نظر مى رسید عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه 
و نبود فشار از سوى سکوها باعث خواهد شد تا قضاوت داوران در آرامش بیشتر و با 
اشتباهات کمترى همراه باشد عمال این اتفاق رخ نداد و در هفته هاى گذشته شاهد 

بروز اشتباهات تاثیرگذار زیادى در رقابت هاى مختلف بوده ایم.
ذوب آهن و فوالدخوزستان دو تیمى هســتند که در هفته هاى گذشته نسبت به 
قضاوت ها اعتراضات جدى داشــته اند و حاال این دو تیــم دردو هفته پیاپى باید 
به مصاف تیم نفت مسجدسلیمان بروند. این موضوع باعث نگرانى باشگاه نفت 

مسجدسلیمان شده است. مصطفى سلیمانى معاون حقوقى این باشگاه ضمن تایید 
این موضوع گفت:" تیم هاى فوالد و ذوب آهن در بازى هاى قبلى متضرر شده 
و اعتراضات زیادى داشته اند. ما فقط امیدواریم این اعتراضات باعث نشود که ما 

متضرر شویم."
او افزود:" این مصاحبه ها و شکایت ها نباید روى داورى نفت مسجدسلیمان با ذوب 
آهن و فوالد تاثیربگذارد. ما خودمان از داورى متضرر شدیم و در بازى رفت برابر 
فوالد دو گل صددرصدى ما را به زعم کارشناسان نگرفتند. از شانس ما هم فوالد و 

هم ذوب از داورى لطمه خوردند و این کمى نگرانمان کرده است."
نفت مسجدسلیمان روز جمعه در اصفهان میهمان ذوب آهن است و پنجشنبه بعدى 
باید در بازى عقب افتاده اش از هفته بیست و چهارم به مصاف فوالد خوزستان برود.

هافبک عراقى پرسپولیس با اعالم خبر ماندنش در این 
تیم به شایعات پایان داد.

 بشار رسن، هافبک عراقى پرسپولیس 2 سالى است 
که در ترکیب این تیم حضور دارد و یکى از خریدهاى 
دوران برانکو ایوانکوویچ اســت که عملکرد خوبى در 
این تیم داشــته و به خوبى در ترکیب سرخپوشان جا 

افتاده است.
رســن در طول دوران حضورش در پرسپولیس بارها 
به دلیل عدم دریافت مطالباتش و مشــکالت مالى با 
باشگاه به مشکل خورده و حتى در مقطعى بازگشتش 
به تمرینات این تیم به این خاطر با تاخیر مواجه شد و هر 
بار هم او در صحبت هاى مختلف به شکل مستقیم یا 
غیر مستقیم گالیه خودش را از این وضعیت اعالم کرده 
و عنوان داشته که با این شرایط در این تیم نمى ماند و 

قراردادش را تمدید نخواهد کرد.
با این وجود وى فصل گذشته در نهایت پس از مذاکرات 
باشگاه به توافق رسید و قراردادش را تمدید کرد و حاال 
چنین مباحثى براى فصل جدید هم در مورد او مطرح 

شده بود.
رسن  طبق ادعاى رسانه ها پیشنهادات خوب دیگرى 
هم از ایران و خارج از ایران و لیگ قطر داشت و یکى از 
این پیشنهادات از سوى سپاهان بود و حتى چند رسانه 
ورزشى خبر از توافقات اولیه طرفین دادند و این موضوع 
باعث نگرانى هواداران پرسپولیس شد و به مسئوالن 

باشگاه تاکید کردند اجازه جدایى به این بازیکن ندهد.
حاال بشار رسن در گفتگویى اینترنتى با شجاع خلیل 
زاده اعالم کرد با باشگاه به توافق اولیه رسیده و به دفتر 
باشگاه مراجعه مى کند تا مذاکرات نهایى را انجام داده 

و در صورت توافق قراردادش را تمدید کند.
بدین ترتیب شــایعات در مورد رســن و جدایى او از 
پرسپولیس با این صحبت هاى او خاتمه یافته و با تمدید 
قراردادش ماجراى یکى از بازیکنانى که قراردادش در 

پایان فصل تمام مى شود حل و فصل مى شود.

بشار در پرسپولیس 
ماندنى شد

هافبک عراقى پرس
تیم به شایعات پایان
 بشار رسن، هافبک
ت که در ترکیب این
دوران برانکو ایوانک
این تیم داشــته و

افتاده است.
رســن در طول دو

به دلیل عدم دریافت
باشگاه به مشکل خ
به تمرینات این تیم
بار هم او در صحبت
غیر مستقیم گالیه
و عنوان داشته که
قراردادش را تمدید
با این وجود وى فص
باشگاه به توافق رس
چنین مباحثى براى

شده بود.
رسن  طبق ادعاى
هم از ایران و خارج
این پیشنهادات از س
ورزشى خبر از توافق
باعث نگرانى هواد
باشگاه تاکید کردند
حاال بشار رسن در
زاده اعالم کرد با باش
باشگاه مراجعه مى
و در صورت توافقق
بدین ترتیب شــای
پرسپولیس با این ص
قراردادش ماجراى
پایان فصل تمام مى

بشار د
مان

سروش رفیعى: به درستى اخراج شدم

 چرا على دایى در 15 ماه گذشــته فعالیتى در دنیاى فوتبال 
نداشته است؟ دایى بعد از اخراج از سرمربیگرى سایپا که 12 
اردیبهشت سال گذشته رخ داد هنوز به مستطیل سبز برنگشته 
و اگر چه طى این مدت اسم تیم هاى مختلفى به عنوان تیم 

جدید او مطرح شده اما شهریار فوتبال ایران فعال 
رسیدگى به فعالیتهاى اقتصادى را به بازگشت 

به فوتبال ترجیح داده است.
روزنامه جام جم در گزارشــى به این موضوع 
پرداخته که چرا دایى مدام روى این نکته تاکید 
دارد که هیچ برنامه اى براى بازگشت به این 

فوتبال ندارد.
در بخشــى از این گــزارش آمده 

است: دایى نسبت به گذشته 
بســیار  فعالیت هــاى 

پررنگ تر تجارى دارد 
و پروژه هاى سنگینى 
را در زمینه  هــاى 
اقتصادى  مختلف 
مى کند  مدیریت 
که دامنــه برخى 
از آنها به خارج از 
کشور هم کشیده 
شده است. شنیده 
مى شــود آقاى گل 

جهان یــک پرونده 

حقوقى را نیز پیگیرى مى کند، پرونــده اى که در آن به تعبیر 
یکى از نزدیکانش «کاله گشاد مالى بر سر او رفته » و انرژى 

بسیار زیادى از او گرفته است.
این روزنامه در بخشى از گزارشش به تغییر خلق و خوى دایى 
اشاره کرده و اینکه او انگیزه و اشتیاق کمترى نسبت 
به روزهاى جوانى اش پیدا کرده، گوشــه گیرتر 
شــده و کم حوصله تر و البته ناگفته نماند همان 
مشکالت شــخصى که بیان آن در رسانه ها 
معنایى ندارد در به وجــود آمدن این تغییرات 

رفتارى در آقاى گل جهان بى تاثیر نبوده است.
تنها راه بازگشت دایى به فوتبال از دید روزنامه جام 
جم، داشتن پیشنهاد از تیمى در تهران است که 
او هم بتواند کنار خانواده اش باشد 
هم اینکه بــه فعالیتهاى 
تجارى اش رسیدگى 

کند.

مستحق دریافت کارت قرمز بود. ما در این بازى 
ى بودیم و مى توانســتیم به راحتى سه امتیاز را به 
که از یکایک م اما اخراج من روى تیم فشار آورد

م تشکر کردم.
عالم 
یت

ـور 
در کنار

ان گفت: 
 هر روز وى بهتر از قبل باشــد اما آن طور که 
ویا پزشــکان اجازه حضور آقاى قلعه نویى را
نداده اند و حضورشان در بازى بعدى ما هم

الل مشخص نیست.
 سپاهان درباره شانس آسیایى شدن این 
م ها هزینه فراوانى را در طول فصل انجام 

بوده اند یا خیر.

کاله گشاد بر سر شهریار

سرمربى یک تیم در اسکاتلند اعالم کرد آنتونى استوکس 
را از زمان جدایى از پرسپولیس زیر نظر دارد و به جذب او 

عالقه مند است.
ممکن است آنتونى استوکس مهاجم سابق تیم فوتبال 
پرسپولیس با یک نقل و انتقال عجیب، همه را شوکه کند.
نشــریه «dailyrecord» از عالقه ســرمربى تیم 
«ایســت کیلبرد» که در لیگ منطقه اى «لو لند» بازى 

مى کند، خبر داد.
«استفان آیتکن» ســرمربى این تیم گفت: از زمانى که 
استوکس پرسپولیس را ترك کرد و بازیکن آزاد بود، به 
جذب او عالقه داشتم. من با استوکس صحبت نکردم. اگر 

بتوانیم او را جذب کنیم، با او مذاکره مى کنیم.
وى افزود: شکى نیست که اگر فکر کنیم استوکس همان 
بازیکنى است که مى خواهیم، براى جذب او اقدام کنیم. 
اما باید به اندازه کافى واقع بین باشیم که استوکس یک 

بازیکن بین المللى است. 
همچنین ســایت «edinburghlive» با انعکاس 
صحبت هاى این ســرمربى، در بخش پایانى خبر خود 
آورده است: «پرسپولیس در ماه مى میالدى به قراردادش 
با آنتونى استوکس بعد از آنکه وى از بازگشت به ایران در 
سفر به امارات و بازى در لیگ قهرمانان آسیا خوددارى 

کرد، پایان داد.

ین مدت اسم تیم هاى مختلفى به عنوان تیم 
شده اما شهریار فوتبال ایران فعال 

الیتهاى اقتصادى را به بازگشت 
ح داده است.

م در گزارشــى به این موضوع 
 دایى مدام روى این نکته تاکید 
رنامه اى براى بازگشت به این 

 این گــزارش آمده 
بت به گذشته 

بســیار   
رى دارد
نگینى 
ــاى 
ادى 
کند
خى 
ج از 
یده 
نیده

ى گل 
پرونده 

این روزنامه در بخشى از گزارشش به تغییر خلق و خوى
اشاره کرده و اینکه او انگیزه و اشتیاق کمترىن
به روزهاى جوانى اش پیدا کرده، گوشــه
شــده و کم حوصلهتر و البته ناگفته نماند
مشکالت شــخصى که بیان آن در رس
معنایى ندارد در به وجــود آمدن این تغی
رفتارى در آقاى گل جهان بىتاثیر نبوده اس
تنها راه بازگشت دایى به فوتبال از دید روزنام

جم، داشتن پیشنهاد از تیمى در تهران است
او هم بتواند کنار خانواده اش
هم اینکه بــه فعالی
تجارى اش رسی

کند.

اسم آن بازیکن را
 نمى بریم

استوکس را
 زیر نظر دارم

مسجد سلیمانى ها نگرانند

رضا دهقانى هافبــک جنگنده و تاثیــر گذار تیم 
نســاجى مازندران به دلیل پارگى همسترینگ پا 

فصل را از دست داد.
تیم نساجى مازندران که با محمود فکرى روزهاى 
بسیار خوبى را سپرى مى کند با چالش مصدومیت 

بازیکنان تاثیر گذارش رو به رو شده است.
رضا دهقانى بازیکن تاثیر گذار تیم نساجى مازندران 
و تیم ملى امید که در بازى دو تیم نساجى مازندران 
و فوالد خوزستان مصدوم شــد و در دقیقه 46 به 

دلیل مصدومیت از زمین خارج شد و جاى خود را به 
روح ا... باقرى داد پس از عکسبردارى از ناحیه آسیب 
دیده خود متوجه پارگى همســترینگ پا شد و به 
تشخیص پزشک متخصص، او تا یک ماه نمى تواند 

فوتبال بازى کند و در نتیجه فصل را از دست داد.
بعد از محمدعباس زاده،على شجاعى و محمد میرى 
حاال نوبت به رضا دهقانى دیگر بازیکن تأثیرگذار 
تیم نساجى رسید تا با مصدومیت او دست محمود 

فکرى در بازى هاى آینده خالى ترشود .

دهقانى فصل را از دست داد



0606 3818 نماگر کرونانماگر کروناسال هفدهمپنج شنبه  9 مرداد  ماه   1399

حصروراثت
خدیجه قربانى کهریزسنگى داراى شناسنامه شــماره 76 به شرح دادخواست به کالسه 
9900696 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان على اصغر شمسى بشناسنامه 1080443991 در تاریخ 1399/3/3 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. خدیجه قربانى 
کهریزسنگى ش ش 76 مادر متوفى ، 2. حسین شمسى فرزند محمد  ش ش 55 پدر متوفى 
،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

926022/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/122
حصروراثت

افراســیاب رضائى میرقائد داراى شناســنامه شماره 76 به شــرح دادخواست به کالسه 
9900714 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان سکینه رضائى میرقائد بشناســنامه 177 در تاریخ 1398/6/24 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. افراســیاب 
رضائى میرقائد فرزند شــکراله  ش ش 76 فرزند متوفى ، 2. زینب رضائى میرقائد ش ش 
1080070435 فرزند متوفى ، 3. مریم رضائى میرقائد ش ش 5499437981 فرزند متوفى 
، 4. زیور رضائى میرقائد ش ش 1480 فرزند متوفى ، 5. اشــرف رضائى میرقائد ش ش 
197887249 فرزند متوفى، 6. ابراهیم رضائى میرقائدش ش 75 فرزند متوفى 7 . حسین 
رضائى میرقائد به ش ش 5558702680 فرزند متوفى، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 926312/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/123
حصروراثت

رضامحمودپور داراى شناسنامه شــماره 531 به شرح دادخواست به کالسه 9900641 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت 
اله محمودپور نجف آبادى بشناســنامه 1025 در تاریخ 1398/7/10 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1. رضا محمود پور 
فرزند نعمت اله ش ش 531 فرزند متوفى ، 2. ســعید محمودپور ش ش 31 فرزند متوفى 
، 3. محبوبه محمود پور نجف آبادى فرزند نعمــت اله ش ش 983 فرزند متوفى ، 4. عزت 
صالحى ش ش 492 فرزند محمد مهدى همسر متوفى ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 926334/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/124
حصروراثت

حشمت اله شمسى ششجوانى داراى شناسنامه شماره 537 به شرح دادخواست به کالسه 
9900254 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان نصرت اله شمسى بشناســنامه 8 در تاریخ 1398/3/21 اقامتگاه دائمى خود را 

بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فرنگیس شمسى فرزند 
محمدعلى ش ش 4 همسر متوفى ، 2. هرمز شمسى فرزند نصرت اله به کد 1129844536 
فرزند متوفى ، 3. تاجول شمسى ششجوانى فرزند  نصرت اله  ش ش 1129370658 فرزند 
متوفى ، 4. ماه منیر شمسى فرزند نصرت اله  به کد ملى 1129371131 فرزند متوفى 5 . 
حشمت اله شمسى ششــجوانى فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 537 فرزند متوفى 6 
. ماه نظر شمسى ششجوانى فرزند نصرت اله به شــماره شناسنامه 538 ، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 926535/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/125
حصروراثت

شهناز زمانى قراقوشى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 9900181 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحیم 
محمدپور حویزى بشناســنامه 716 در تاریخ 1398/12/3 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمدرضا محمدپور حویزى 
ش ش 1080598472 فرزند متوفى ، 2. شهناز زمانى قراقوشى ش ش 9 همسر متوفى ، ، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

925785/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/126
حصروراثت

عبداهللا نادى داراى شناســنامه شــماره 1080149066 به شــرح دادخواست به کالسه 
9900639 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان ارسالن نادى بشناسنامه 1129573060 در تاریخ 1399/2/21 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. عبداهللا نادى 
ش ش 1080149066 ، 2. زهرا جعفرى ش ش 11 به کد ملى1281716531 ، 3. مهدى 
نادى ش ش 1080827668 ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 925833/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/127
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000122 تاریخ آگهى: 1399/05/06 شماره پرونده: 
139804002004000247 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9802850- 
تمامى ششدانگ عرصه و اعیان اعیانى یک دستگاه منزل مسکونى به پالك ثبتى شماره 
2446 فرعى از 99 اصلى بخش 16 اصفهان به آدرس: اصفهان خ رباط سوم کوچه شادى 
بن بست گلها پالك 77 به مســاحت عرصه 9. 250 متر و اعیانى در حدود 364 مترمربع 
که سند مالکیت آن در صفحه 395 دفتر 418 با شماره 101372 و شماره چاپى 172832 
سرى ه ســال 91 به نام صدیقه آدرمنابادى ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: 
شماال دیواریست بطول یازده متر به شماره دو هزار و چهارصد و بیست و پنج فرعى شرقا 

دیوار به دیوار بطول بیســت متر به شــماره دو هزار و چهارصد و چهل و پنج فرعى جنوبا 
دیواریست بطول چهارده متر و ده سانتى متر به کوچه بن بست شماره دو هزار و چهارصد 
و چهل و هفت فرعى غربا درب و دیوار بطول بیســت متر به کوچه به عرض هشــت متر 
طبق نظر کارشناس دادگسترى ملک مزبور ســاختمانى است با کاربرى مسکونى داراى 
زیرزمین، همکف، طبقه اول، انبارى و پارکینگ مســقف که کف سالن سرامیک، دیوارها 
کاغذ دیوارى و رنگ، پنجره و چهارچوب فلزى، در چوبى، بدنه آشپزخانه و سرویسها کاشى 
و کف سرامیک، داراى کابینت،  گرمایش بخارى گازى و پکیج و سرمایش کولر آبى و نماى 
بیرون آجر است. که طبق سند شــماره 13940 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 253 
اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد 
بیمه نامه مى باشد. و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1399/05/21 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول شهید صداقتى 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
17/500/000/000 ریال (هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً 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 شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه 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 1399/05/09 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه 
مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش ســپرده 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 مبلغ فروش 
را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره ثبت اسناد و امالك اصفهان تودیع نماید در 
غیر این صورت وجه على الحساب دریافتى بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 926599 

یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/129
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000123 تاریخ آگهى: 1399/05/06 شماره پرونده: 
139504002004000119 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500250- 
تمامى ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به شــماره 34 فرعى از 9500 اصلى قطعه 34 
تفکیکى مفروز و مجزا شده از 45 فرعى از اصلى مذکور بخش 3 ثبت اصفهان به مساحت 
11. 100 مترمربع که 35. 3 مترمربع آن تراس مســقف اســت به انضمام انبارى قطعه 9 
تفکیکى بمســاحت 04. 5 مترمربع در زیرزمین و پارکینگ قطعه 6 به مســاحت 52. 11 
مترمربع واقع در زیرزمین دوم واقع در اصفهان خیابان عبدالرزاق کوچه کوپایى (شــهید 
کلوشانى) جنب گز آنتیک مجتمع حاجب الدوله ســپاهان واحد 17 واقع در طبقه همکف 
(باالى 60-) که تحت شماره 38598 دفتر 177 امالك صفحه 513 بشماره چاپى 712659 
د 91 بنام حسن نواب فرد به ثبت رسیده اســت با قدرالسهم از عرصه و اعیانى مشاعات و 
مشترکات طبق قانون آپارتمانها. طبق نامه شماره 99/4/2- 139985602023001430 
اداره ثبت منطقه مرکزى اصفهان حدود اربعه بدین شــرح مى باشد: شماًال: اول به طول 

2 متر دیواریســت به فضاى پالك 2. 897 دوم در چهار قسمت که قسمتهاى اول و سوم 
شرقى است به طول هاى 15. 0 و 62. 4 و 03. 1 و 98. 1 متر پنجره و دیواریست به فضاى 
حیاط مشاعى. شرقًا: اول در دو قسمت که قســمتهاى دوم و چهارم جنوبى است به طول 
هاى 56. 1 و 90. 1 متر درب و دیواریست به راه پله و راهرو مشاعى دوم در پنج قسمت که 
قسمتهاى دوم و چهارم جنوبى است به طول هاى 30. 1 و 52. 2 و 11. 4 و 49. 1 و 63. 4 
متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان 33 فرعى. جنوبًا: در سه قسمت که قسمت دوم غربى 
است به طول هاى 98. 4 و 05. 3 و 05. 3 متر پنجره و دیوار کوتاه و دیواریست به فضاى 
حیاط مشاعى. غربًا: اول به طول 41. 0 متر دیواریست به فضاى نورگیر مشاعى دوم در سه 
قسمت که قسمت دوم شمالى اســت به طول هاى 10. 5 و 50. 1 و 23. 4 متر دیواریست 
به فضاى پالك 2. 897- حدود و مشخصات انبارى قطعه 9 تفکیکى به شرح شماال: اول 
به طول 2 متر دیواریســت به تحتانى پالك 2. 897 دوم به طول 37. 0 متر دیواریست به 
محوطه مشاعى پارکینگ. شرقًا: به طول 15. 2 متر درب و دیواریست به محوطه مشاعى 
پارکینگ. جنوباً: به طول 35. 2 متر دیواریست اشتراکى با انبارى قطعه 8 غرباً: به طول 13. 2 
متر دیواریست به تحتانى پالك 2. 897- حدود و مشخصات پارکینگ قطعه 6 تفکیکى به 
شرح شماًال: به طول 80. 4 متر خط مفروض است به پارکینگ قطعه 7 شرقاً: به طول 40. 2 
متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ جنوبًا: به طول 80. 4 متر خط مفروض 
است به محوطه مشاعى پارکینگ غربًا: به طول 40. 2 متر خط مفروض است به محوطه 
مشاعى پارکینگ که طبق نظر کارشناس آپارتمان داراى دو اتاق خواب و پذیرایى با کف 
سرامیک و دیوار کاغذ دیوارى و سرویس و حمام و آشپزخانه کاشى با شیرآالت بهداشتى 
و کابینت و دربهاى داخلى چوبى و پنجره آلومینیومى و نماى آجرى و داراى شوفاژ و کولر 
آبى و انشعابات آب برق و گاز مى باشد. که طبق سند رهنى 154963- 93/9/15 تنظیمى 
دفترخانه شماره 12 اصفهان در قبال بدهى شرکت صنایع ذوب ریسى چهلستون در رهن 
بانک توسعه تعاون قرار دارد و طبق اعالم آن بانک تا تاریخ 1400/4/29 داراى بیمه نامه 
مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 99/5/20 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان 
الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه شش میلیارد و 
پانصد و شصت و هشت میلیون ریال (6/568/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت 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 99/05/09 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا 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 اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 5 پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره 
ثبت اسناد و امالك اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه (ده درصد) على الحساب 
دریافتى بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 926458 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان/5/130

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان جهانى گردشگرى، 
ترس از ابتال به ویروس کرونا تنها در سال جارى، میلیاردها 
دالر خسارت براى صنعت گردشگرى به دنبال داشته است.
سازمان جهانى گردشگرى در گزارشى اعالم کرد بحران 
کرونا فقط در پنج ماه نخست ســال 2020، گردشگرى 
جهانى را متحمل 320 میلیارد دالر خسارت کرده و کسب و 

کار میلیون ها نفر را در خطر نابودى قرار داده است.
به گفته  این سازمان، میزان سود از دست رفته بین ماه هاى 
ژانویه و مى امسال «بیش از سه برابر خسارت به وجود آمده 
در دوران بحران جهانى اقتصادى سال 2009» بوده است.

آمار سفرهاى گردشگران بین المللى نیز در دوران قرنطینه 

ناشى از شیوع ویروس کرونا حدود 300 میلیون (56 درصد) 
کاهش داشته است.

دبیرکل ســازمان جهانى گردشــگرى بیان کرد: «این 
اطالعات جدید نشان مى دهد ازسرگیرى گردشگرى در 
زودترین زمان ممکن که شرایط ایمن باشد تا چه حد اهمیت 
دارد. کاهش شدید آمارهاى گردشگرى بین المللى مى تواند 

کسب و کار میلیون ها نفر را در خطر نابودى قرار دهد.»
سازمان جهانى گردشــگرى در ماه ِمى پیش بینى کرده 
بود که آمار سفرهاى بین المللى در ســال 2020 به دلیل 
شیوع ویروس کرونا بین 60 الى 80 درصد با کاهش مواجه 

خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد که از 457 
شهرســتانى که داریم فقط 37 شهرستان سفید است، 
105 شهرستان زرد و بقیه نارنجى و قرمز است. بر این 
اساس اکثریت مناطق کشور درگیرى دارند و اکنون 26 
استانمان قرمز هستند. البته وقتى اعالم مى کنیم که یک 
استان قرمز است، به این معنا نیست که تمام شهرهاى 
آن استان قرمز است، بلکه به این معناست که مجموع 
بسترى هاى اســتان در میزانى قرار گرفته که به عنوان 
قرمز از آن نام مى بریم. در جایى که قرمز است، به این 
معناست که طى دو هفته روزانه به طور میانگین به ازاى 
هر صدهزار نفر، بیش از سه نفر بسترى مى شوند که آمار 

بسیار باالیى است.
دکتر علیرضا رئیســى ادامــه داد: رنگ قرمــز به این 
معناســت که میزان بســترى در حال افزایش است. 
از طرفى حداقل میانگین بســترى بــراى بیمارانمان 
حدود شــش تا هفت روز اســت و در آى ســى یو این 
میزان افزایش مى یابد. البته خوشــبختانه تاکنون در 
زمینه تعداد تخت مشــکلى نداشــتیم، اما به این معنا 
نیســت که بتوانیم به همین صورت ادامــه دهیم. اگر 
قرار باشــد، وضعیت قرمــز چندین هفتــه ادامه یابد، 
قطعًا مى تواند آســیب زیادى به نظام ســالمت وارد 

کند./2347

خسارت هنگفت کرونا 
به گردشگرى جهانى

26 استان در وضعیت قرمز 
کرونا هستند

درگذشت امام جمعه  
  ایسنا| امـام جمعه موقت یـزد بعـد از چند روز 
بسـترى و تحمل بیمـارى کرونا در بیمارسـتان شـهید 
صدوقى یزد درگذشت. آیت ا... سیدجواد آیت الهى، امام 
جمعه موقت یزد که چندى پیش به دلیل ابتال به بیمارى 
کرونا در بیمارستان شهید صدوقى بسترى بود، على رغم 

تالش مستمر کادر درمانى درگذشت./2348

بسترى شدن رئیس «اوج» 
  صبا | رئیس سازمان هنرى رسـانه اى «اوج» 
به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بسترى شد. احسان 
محمدحسنى پس از مدتى دست و پنجه نرم کردن با این 
بیمارى به بیمارسـتان منتقل شـد تا دوره درمان را آنجا 
سـپرى کند. گفته مى شـود حال عمومى وى نامساعد 

نیست./2349

حسینى باى هم کرونا گرفت
  باشگاه خبرنگاران جوان | خبرنگار صدا و 
سیما که در این مدت گزارش هاى متعددى درباره کرونا 
تهیه کرده بود، به این ویروس مبتال شد. کروناى حسینى 
باى خبرنگار صدا و سیما، مثبت اعالم شده است. حسینى 
باى بار ها گزارش هاى مختلفى را در مکان هاى شلوغ و 
پرخطر در خصوص بیمارى کرونا و با هدف اطالع رسانى 

به مردم درباره این بیمارى تهیه کرده بود./2350

کرونایى شدن گوینده اخبار 
تست زهرا رکوعى، گوینده بخش     خبر آنالین |
خبرى 20:30 هـم مثبت اعالم شـد. زهـرا رکوعى که 
متولد 1362 است، به مدت دو دهه در رادیو و شبکه هاى 
3 و 2 تلویزیون، به اجراى برنامه و گویندگى بخش هاى 
مختلف خبرى مشغول بوده اسـت. پیش از این، ابتالى 
همسـر و فرزنـد زهـرا رکوعـى بـه کرونـا اعالم شـده 

بود./2351

روى موج کووید-19

در پژوهشى جدید محققان سیر تکامل ویروس کروناى 
جدید را بررسى کردند. آنها متوجه شــدند این ویروس 
احتماًال 70 تا 40 سال قبل در خفاش ها وجود داشته است.
تحقیقى جدید نشــان مى دهد ویروس کروناى جدید 
که عامل شــیوع پاندمیک کووید-19 در سراسر جهان 
است، احتماًال نخستین بار در ســال 1948 میالدى در 
خفاش ها تکامل یافته است. این یافته بخشى از یک پروژه 
تحقیقاتى درباره ریشه هاى ویروس کروناست که عامل 

ایجاد بیمارى کووید-19 به شمار مى رود.
گروهى از محققان بین المللى به رهبرى پژوهشــگران 
دانشگاه ایالتى پنســیلوانیا در این تحقیق پاتوژن عامل 
شــیوع کووید-19 را با نزدیک ترین ویروس هاى هم 

خانواده خود در خفاش ها مقایسه کردند.

این درحالى است که پژوهش هاى پیشین نشان داده بود 
خفاش هاى نعل اسبى مخزنى از ویروس هاى کرونا دارند 

و احتماًال منبع ویروس کرونا هستند.
محققان با ردیابى ســیر تکامل ویــروس در گذر زمان 
متوجه شدند ســه بخش از اطالعات ژنتیک آن از زمان 
ترکیب مجدد (رکمبیناســیون) بدون هیچ تغییرى باقى 
مانده است. تحلیل این بخش ها نشان داد ویروس کرونا 
و نزدیک ترین هم خانواده هــاى آن در خفاش ها به نام 

تبارى مشترك دارند.
اکنون این ســئوال باقى بود که ویــروس مرگبار کرونا 
چه زمان از بقیه ویروس هاى کرونا جدا شــد. از آنجا که 
محققان روى سه بخش از DNA تحقیقاتى انجام دادند، 
به سه تاریخ مختلف درباره زمان ایجاد ویروس هاى زیر 

مجموعه دست یافته اند.
این تاریخ ها 1948، 1969 و 1982 میالدى هستند که 
نشان مى دهند سلسله اى که به شیوع کرونا منجر شده 
از چند دهه قبل در خفاش وجود داشــته، اما رصد نشده 
است. همچنین این پژوهش نشان داد ویروس مذکور 96 
درصد به نزدیک ترین هم خانواده اش شباهت دارد که در 
سال 2013 میالدى در یک خفاش رصد شد و در حقیقت 
از یک شاخه ویروسى در ســال 1969 میالدى جدا شده 

است.
محققان هشــدار مى دهند از آنجا که این ویروس از 40 
تا 70 سال قبل وجود داشــته، احتماًال در بدن خفاش ها 
ویروس هاى کروناى دیگرى وجود دارد که قابلیت انتقال 

به انسان را نیز دارند.

ویروس کرونا از 70 سال قبل 
ســه شــنبه شــب حبیب احمدزاده (نویســنده، وجود داشته است!

فیلمنامه نویس و مستندساز) با انتشار متنى کوتاه در 
فضاى مجازى از ابتالى خسرو سینایى، کارگردان 
شناخته شده سینماى ایران به ویروس کرونا خبر داد.
احمدزاده در این متن ضمن درخواست دعا از مردم 
گفته بود که خسرو سینایى به واسطه عفونت توأمان 
ریه و نیز بیمارى کرونا در بخش ویژه بیمارستان امیر 
اعلم بسترى شده و تحت تنفس کمکى با دستگاه 

ونتیالتور است.
یک منبع آگاه ظهر دیروز در گفتگو با «ایلنا»، درباره 
وضعیت خسرو سینایى توضیح داد: فعًال تغییرى در 
وضعیت وى ایجاد نشده است. اینکه چطور به کرونا 
مبتال شــده، به مشــکالتى که در چند ماه گذشته 
داشته مربوط مى شود چراکه ماجراى عفونت ریه اى 

او مربوط به چند ماه گذشته است.
وى ادامه داد: آقاى سینایى در چند ماه گذشته عالوه 
بر عفونت و خونریزى ریه، مشکالت کلیوى داشت 
و حتى کمر خود را نیز عمل کرده و اکسیژن خونشان 
پایین آمده بــود. بنابراین وى در چند ماه گذشــته 
مجبور بود به بیمارســتان رفت وآمد داشته باشد و 

همین موضوع سبب شده تا به کرونا مبتال شود.
او در ادامه اظهار کرد: خانواده وى از سه شنبه شب که 
خبر بیمارى استاد پخش شد، با تماس هاى بسیارى 
مواجه شدند و تحت فشار شــدیدى قرار گرفتند. از 
همین رو راغب به اعالم خبر بیشتر نیستند. اکنون 

بهترین کار براى استاد دعاى خیر براى اوست. 
خسرو ســینایى کارگردانى بیش از ده  فیلم مستند 
و داستانى را در کارنامه خود دارد. «عروس آتش» 
مطرح ترین فیلم کارنامه این کارگردان 80 ســاله 
ســینماى ایران است که ســیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه را نیز براى او بــه ارمغان آورد. کارگردانى 
«جزیره رنگیــن» در ســال 93 آخریــن تجربه 

فیلمسازى سینایى در سینما بوده است.

  ایرنا | دکتـر «همایـون فیوض»، پزشـک 
عمومـى در بوشـهر روز چهارشـنبه بر اثـر ابتال به 
بیمارى کرونا در بیمارسـتان شـهداى خلیج فارس 
این شـهر به جمع همکاران شـهید مدافع سالمت 
خـود پیوسـت. دکتر فیـوض کـه 54 بهـار زندگى 
خـود را طـى کـرده بـود حیـن خدمـت در مبـارزه 

با ویـروس کرونـا به ایـن بیمـارى مبتال شـد و در 
بیمارستان شهداى خلیج فارس دعوت حق را لبیک 
گفـت. از زمان شـیوع ویـروس کرونا تاکنـون پنج 
پزشـک و یک بهیار از استان بوشـهر در حین ارائه 
خدمت به بیماران مبتـال به کرونا جان خـود را فدا 

کرده اند./2352

وضعیت وخیم خسرو سینایى که 
به کرونا مبتال شده است

پنجمین پزشک بوشهرى آسمانى شد
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هنگام به خواب رفتن، احساس خوبى داریم اما وقتى از 
خواب بیدار مى شــویم، یک جرثقیل باید بیاید و ما را از 
زمین بکند. صبح ها همه چیز دردناك اســت و دلیلش 
این نیســت که در حالت بدى خوابیده اید یا بالشــتان 

خوب نبوده.
مشخص شده اســت که وقتى مى خوابید، بدن شروع 
به سرکوب کردن التهاب ها مى کند. در نتیجه وقتى از 
خواب بیدار مى شویم احساس درد مى کنیم. به همین 
دلیل است که سخت از جایمان بلند مى شویم و یا حتى 

به زور حرف مى زنیم.
محققان سلول هاى انسان و موش ها را با بیمارى التهابى 
آرتریت روماتوئید مورد آزمایش قرار دادند. مدت هاست 
معلوم شده بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید در زمان 
هاى مختلف روز، عالئم متفاوتــى را تجربه مى کنند. 
بسیارى از این بیماران هنگام برخاستن از خواب، گرفتگى 

شدید عضالت را تجربه مى کنند.
اما دربــاره اینکــه ریتم شــبانه روزى مان، ســاعت 

درونى مان که بــه ما مى گوید چگونــه و چه زمانى به 
رختخواب برویم، چگونه نوسان ریتم درد را کنترل مى 
کند، هنوز چیز زیادى نمى دانیم. محققان مى خواهند این 

موضوع را بفهمند.
آنچه محققان فهمیدند این است که وقتى موش ها در 
معرض نور ثابت قرار مى گیرند، پنجه هایشــان بیشتر 
متورم مى شود و سطح التهاب زاها در خونشان افزایش 
پیدا مى کند. در تاریکى این تولیدکنندگان التهاب کاهش 

پیدا مى کنند.
هنگام شــب این التهاب زاها به کمترین ســطح خود 
مى رســند و با شــروع روز به مرور دوباره افزایش پیدا 
مى کنند. این احساس درد در افراد مختلف متفاوت است 
و بســتگى به مقدار التهابى دارد که بــدن هنگام صبح 

درگیرش مى شود.
نوعى پروتئین خاص در سلول هایمان وجود دارد که روى 
تیک تاك ساعت شــبانه روزى بدن تسلط دارد. به نظر 
مى رسد یکى از پروتئین هایى که درگیر ساعت درونى 

بدنمان اســت (به نام کریپتوکروم) التهاب را هم تحت 
تأثیر قرار مى دهد.

محققان بر این باورند که با آزمایش هاى بیشــتر قادر 
خواهند بود بگویند تأثیر داروهاى ضد التهاب چه موقع از 
روز بیشتر خواهد بود یا حتى درمانى را پیدا کنند که این 
پروتئین ها را هدف قرار دهد تا سطح التهاب پایین بیاید؛ 
با این حال، دانشــمندان هنوز راه طوالنــى اى را براى 

رسیدن به این هدف در پیش دارند.
در حال حاضــر مى دانید کــه ریتم شــبانه روزى تان 
مى تواند روى مقدار درد اول صبح تأثیر داشــته باشــد 
پس به جاى اینکه علیه آن عمــل کنید روى بهبودش 
کار کنید، مخصوصاً  اگر همیــن حاال هم با درد مفاصل 

درگیر هستید.
داشتن ریتم منظم شبانه روزى به چه معناست؟ این یعنى 
ساعات مشخص و مرتبى براى خوابیدن داشته باشید و به 
آن پایبند بمانید. حتى در آخر هفته ها نیز این ریتم را حفظ 

کنید تا سطح التهاب پایین بماند.

چرا  از خواب که بیدار مى شویم 
بدن درد داریم؟

انگور سرشار از ترکیبات مختلفى است که براى 
سالمت بدن انسان مفید است.

فاطمه شــفیعى، کارشناس ارشــد تغذیه بالینى 
دانشــکده تغذیه و علوم غذایى شــیراز با اشاره 
به خواص شــگفت انگیز انگور براى ســالمتى، 
اظهار کرد: این میوه یکى از بهترین منابع طبیعى 

«گلوکز» و «فروکتوز» است.
او ادامه داد: انگور، عالوه بر قندها، داراى «اسید 
تارتاریک»، «اســید مالیک» و مواد معدنى مانند 
سدیم، پتاسیم، کلسیم و آهن، حاوى ویتامین هایى 

مانند A، B1، B2، B6 و C است.
کارشناس ارشــد تغذیه بالینى دانشکده تغذیه و 
علوم غذایى شیراز تصریح کرد: از جمله مهمترین 
ترکیبات موجود در انگور که از نظر علمى شواهد 
اثبات شده اى مبنى بر مفید بودن آنها وجود دارد 
شامل آنتوسیانین ها، کاتچین ها، رزوراترول، اسید 
فنولیک و پروسیانیدین هاست که این ترکیبات در 

قسمت هاى مختلف انگور وجود دارد.
فاطمه شــفیعى با بیان اینکــه «رزوراترول» در 
انگور قرمز خواص ضدسرطانى و ضدالتهابى دارد، 
افزود: این ترکیبات به علــت پیوند خاصى که با 
DNA برقرار مى کند و با اثر مهارى بر روى بعضى 

از بدخیمى ها، نقش مؤثرى در پیشگیرى از ابتال 
به ســرطان هاى مختلف به ویژه سرطان پوست

 دارد.
او اضافه کرد: از ســویى دیگر طبــق تحقیقات، 
رزوراتــرول موجــود در انگــور باعــث کاهش 
پالکت هاى موجود در بافت مغــز بیماران دچار 
آلزایمر شده و نقایص نورونى وابسته به سن مثل 

زوال عقلى را کاهش مى دهد.
کارشناس ارشــد تغذیه بالینى دانشــکده تغذیه 
و علوم غذایى شــیراز بیان کرد: مطالعات نشان 
مى دهد که انگور به دلیل اینکه منبع سرشــار از 

آنتى اکسیدان هاست، 
مى تواند در خنثى کردن 
بسیارى از اکسیدان هایى که 
در نتیجه تابش اشــعه فرابنفش بر 
بدن ایجاد مى شود نقش بسزایى داشته 
باشد و از این طریق از بروز سرطان پوست به ویژه 
در افرادى که بیشــتر در معرض آفتاب هستند، 

پیشگیرى کند.
فاطمه شفیعى اضافه کرد: مطالعات نشان مى دهد 
انگور به ویژه انگور قرمز به دلیل دارا بودن آنتى 
اکســیدان هاى فراوان مى تواند اثرات مفیدى بر 
روى بیماران مبتال بــه «هیپرلپیدمى» و اختالل 
عروقى داشته باشد. دریافت عصاره انگور قرمز هم 
که سرشار از پلى فنول هاست طى شش ماه سبب 
افزایش LDL، TG و کاهش HDL شده و سطح 

مارکرهاى التهابى را کاهش مى دهد.
کارشناس ارشــد تغذیه بالینى دانشکده تغذیه و 
علوم غذایى شــیراز افزود: همچنین انگور قرمز 
به دلیل داشــتن آنتى اکســیدان ها مى تواند از 
اکسیداســیون LDL در خون که اثر بسزایى در 
پیشــرفت بیمارى قلبى عروقى دارد، جلوگیرى 

کند.
او با بیان اینکه شواهد نشــان مى دهد که انگور 
تأ ثیر چشــمگیرى در پیشــگیرى از فشار خون 
دارد، تصریح کرد: این میــوه همچنین مى تواند 
موجب افزایش تولید «سرتونین»، «نورآدرنالین» 
و «دوپامین» در مغز شــود و از بروز افســردگى 

جلوگیرى کند.
کارشناس ارشــد تغذیه بالینى دانشکده تغذیه و 
علوم غذایى شیراز ادامه داد: مواد موجود در انگور 
با محافظت بدن در برابر تخریب هاى اکسیداتیو، 
از ابتال بــه بیمارى هاى سیســتم عصبى، چون 

پارکینسون جلوگیرى مى کند.

کیبات مختلفى است که براى 
ن مفید است.

کارشناس ارشــد تغذیه بالینى 
و علوم غذایى شــیراز با اشاره 
ممــالمتتى،تى، انگور براى س ت انگیز

آنتى اکسیدان هاست،
مممممممممى تواند در خنثى کردن
سسسسسسسسسسسسبسیاریارىیارىیارىیارىیارىیارىیارىیاریاریاریارىیارایاریاریارى از اکسیدان هایى که
تاتاتاتابتاتاتابتابتاتاب تابتاتا تاب تابش اشــعه فرابنفش بر در نتیجه
مى شود نقش بسزایى داشته بدن ایجاد

خواص 
شگفت انگیز 
انگور براى 
سالمتى

شستشوى موها شاید پیش پا افتاده ترین کار دنیا به نظر برسد و 
فکر کنیم که این کار هیچ چم و خمى ندارد، اما حقیقت آن است که 

اغلب ما همین کار به ظاهر ساده را اشتباه انجام مى دهیم.
روش ها و ترفندهاى زیادى براى حفظ ســالمت و زیبایى موها در 
هنگام حمام کردن وجود دارد، مثًال اینکه موهاى خود را دو بار شامپو 
بزنیم و اول از نرم کننده مو اســتفاده کنیم. اما این کار را باید دقیقًا 

چطور انجام داد.
به گفته کارشناسان، اولین قدم در یک روتین صحیح مراقبت از مو، 
انتخاب شامپوى مناسب است. ضرر استفاده از یک شامپوى نامناسب 

مى تواند بیشتر از فایده آن باشد.
از استفاده از شامپوهاى حاوى سدیم لوریل سولفات به کلى خوددارى 
کنید چون این ماده مى تواند چربى طبیعى موها را به راحتى از بین 

ببرد و آن را به مرور خشک و شکننده کند. این ماده رنگ موها را هم 
با سرعتى دو برابر بیشتر مى برد.

اما ماجرا به انتخاب شامپوى مناســب ختم نمى شود. شما باید کار 
شامپو کردن را هم به روش خاصى انجام دهید تا پوست سرتان واقعًا 
تمیز شود. هنگام شامپو کردن موها باید تمرکزتان روى پوست سر 
باشد. کف سر هم بخشى از پوست بدن است بنابراین باید به شکلى 

مؤثر تمیز و تغذیه شود تا موهاى سالمى از آن رشد کند.
2 دقیقه ماساژ دادن کف سر با شامپو نه تنها آن را به صورت عمقى 
تمیز مى کند، بلکه یک الیه بــردارى مختصر هم انجام مى دهد و 
جریان خون را تشــدید مى کند، که هر دو مورد براى جوان سازى و 

رشد موها حیاتى هستند.
وقتى کف سر خود را با شامپو ماساژ مى دهید براى آنکه کل موهایتان 

تمیز شود، سرتان باید به اندازه کافى کف کند.
در استفاده از شامپوى مناسب و شستشوى مؤثر کف سر نکته عجیبى 
و غیر قابل درکى نیست اما هرگز فکرش را هم نکرده ایم که مى شود 
موها را بدون شامپو شست؛ اما ظاهراً همیشه هم نیاز به شامپو نیست.

به گفته کارشناسان همیشه لزومى به استفاده از شامپو نیست و شما 
مى توانید از نرم کننده مو براى شستن موها استفاده کنید. براى این 
کار کافى است موهاى خود را خیس کنید، سپس از نوك موها تا وسط 

آن ها را نرم کننده بزنید و در نهایت موهایتان را آب بکشید.
این روش به ویژه به درد کسانى مى خورد که زیاد ورزش مى کنند یا 
موهاى خشک و زبرى دارند. این روش این امکان را به شما مى دهد که 
بدون اینکه تعادل پوست سرتان را بر هم بزنید، عرق یا آلودگى هاى انباشته 

شده را پاك کنید و در عین حال نوك موها را تقویت، نرم و مرطوب کنید.

چند اشتباه رایج در شستشوى مو

غذاهاى بســیارى را مى شود با ترکیب سیب 
زمینى و مــواد خوراکى تهیه کــرد. به دلیل 
مصرف باالى ســیب زمینى ممکن است ما 
به صورت عمده این محصول را خریدارى و 
براى مدت زمان طوالنى نگه داریم. قبل از هر 
چیزى باید بدانیم که نباید سیب زمینى و پیاز 
را در یخچال و زیر نور خورشید قرار دهیم. ایده 
آل ترین مکان براى این محصوالت در داخل 

کابینت بدون رطوبت است. 
بــه عقیــده مرکــز ســم هــاى طبیعــى،  
ســیب زمینى هایى که جوانه مى زنند را باید 
دور ریخت. سوالنین و کاکونین، دو ماده سمى 
هستند که در سیب زمینى هاى جوانه زده یافت 
مى شــوند. این دو ماده براى سالمتى ما بسیار 
مضر هســتند. همچنین ســیب زمینى هاى 
سبز شــده (که نور باعث تولید ماده کروفیل در 
سیب زمینى مى شود و به رنگ سبز در مى آیند) 
را باید دور بریزید. البته که ماده کروفیل سمى 
نیست ولى این نشان از افزایش فعالیت تولید سم 
است. سم سیب زمینى در پوست و جوانه هاى 

آن وجود دارد.
سم  سیب زمینى وقتى وارد بدن ما مى شوند 
موجب بیمارى هایى از جملــه بیرون روى، 
حالت تهوع، تب، ســردرد و دل درد مى شود. 
براى مطمئن بودن از سالمت سیب زمینى ها، 
بهتر اســت همیشــه آنها را پوســت بکنیم. 
براى جلوگیرى از ســبز شــدن و جوانه زدن 
سیب زمینى ها بهتر اســت به مقدار مصرف 
خود خریــدارى کــرده  و در جاى مناســب 

نگهدارى کنیم.

آشپزى با چه 
نوع سیب زمینى 
خطرناك است؟

محققان مى گویند مصرف سه فنجان چاى در روز مى تواند فشــار خون را در افراد پایین بیاورد. تحقیقات 
جدید نشــان مى دهد مصرف ســه فنجان چاى در هر روز میانگین فشــار خون را 2 تــا 3 درجه کاهش 

مى دهد.
«جمال شعبان»، استاد قلب انستیتوى ملى قلب مصر مى گوید: محققان تأثیر مصرف چاى بر سطح فشار 
خون را در 95 مرد و زن که به طور منظم چاى مصرف مى کردند، بررسى کردند. در ابتداى تحقیقات متوسط 
فشار خون سیستولیک این افراد بین 155 تا 150 بود. محققان این افراد را به دو گروه تقسیم کردند. گروه 
اول سه فنجان چاى در روز به مدت شش ماه نوشیدند در حالى که به گروه دوم یک نوشیدنى جایگزین با 

طعم چاى و مقدارى  کافئین آن داده شد. هر دو گروه از نظر سن و وزن یکسان بودند.
در نهایت نشــان داد گروهى کــه چاى مصرف ایــن تحقیقــات 

مى کردند با کاهش 2 تا 3 درجه اى ســطح 
فشار خون سیستولیک در طول روز و حدود 
2 درجه اى فشــار خون دیاستولیک مواجه 
شــدند. محققان مى گویند این اولین بارى 
اســت کــه موضوع 
تأثیر چاى بر کاهش 
فشــار خون در افراد 
داراى فشــار خون باال 
یــا طبیعى بررســى 

مى شود.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه سرعت انتقال ویروس کووید- 19 بیشتر 
شده است، از مردم خواست توصیه هاى بهداشتى را بیشتر رعایت کنند. 

رضا ملک زاده با اشــاره به اینکه ویروس کووید- 19 از زمان شیوع تغییرات 
فراوانى کرده است، افزود: یکى از تغییرات آن، جهش است و این تغییر نخستین 

بار در ایتالیا اتفاق افتاد.
وى ادامه داد: بر اساس بررســى ها، ویروس کنونى، جهش یافته و تفاوت آن 
با قبل، این است که قدرت تکثیر آن در بدن انسان بین 3 تا 9 برابر بیشتر شده 
است به همین علت مردم باید بیشــتر رعایت کنند، چون سرعت انتقال این 

بیمارى بیشتر شده است.
رئیس کمیته علمى ســتاد مبارزه با کرونا گفت: این ویروس در بدن افرادى 
که هیچ عالمتى ندارند غلظت بیشترى دارد و مدت بیشترى هم در بدن آنها 
باقى مى ماند بنابراین یکى از علت هاى مشــکل بودن کنترل این بیمارى، 

همین است.
ملک زاده افزود: افرادى که به ویروس کرونا مبتال مى شوند، اما عالمتى ندارند 

نباید بیش از حد نگران باشند.
وى درباره احتمال ابتالى دوباره مبتالیــان به بیمارى کووید- 19، گفت: بر 
اساس بررســى هایى که در همه دنیا انجام شده تا کنون ابتالى مجدد، ثابت 
نشده و همه مواردى که گزارش شده اســت افرادى بودند که به این بیمارى 
مبتال شدند، اما بیمارى آنها طول کشیده اســت. معاون تحقیقات و فناورى 

وزارت بهداشت، افزود: به احتمال زیاد اگر کسى به این بیمارى مبتال شود و 
بهبود یابد ایمنى پیدا مى کند.

ملک زاده تأکید کرد: کســانى که به کووید-  19 مبتال مى شوند، اما عالمتى 
ندارند یا عالمت چندانى ندارند مى توانند در منزل خود بمانند و مراقبت شوند 
و به داروى خاص به جز مسکن نیاز ندارند و اکثر قریب به اتفاق آنها حتى به 

سى تى اسکن و آزمایش نیاز ندارند، اما اگر کسى دچار تنگى نفس شود و سرفه 
زیادى داشته باشد و نیاز به بسترى شدن داشته باشد باید آزمایش کرونا بدهد.
وى اضافه کرد: در اکثر موارد بیمارى کرونا مالیم اســت و مشــکل خاصى 
براى بیمارى ایجاد نمى کند بنابرایــن مبتالیان بى عالمت و یا کم عالمت، 

نگران نباشند.

توصیه هاى طالیى 
به افراد کرونایى بى عالمت 

رو و ب ر ر ین ن بو بین ر ین ی و ی ون ر
اول سه فنجان چاى در روز به مدت شش ماه نوشیدند در حالى که به گروه دوم یک نوش

وزنیکسان بودند. از نظر سن و دو گروه داده شد. هر طعمچاىو مقدارى  کافئین آن
در نهایت نشــان داد گروهى کایــن تحقیقــات 

3 تا 3 2مى کردند با کاهش 2
فشار خون سیستولیک در
2 درجه اى فشــار خون د
شــدند. محققانمى گوین
اســ
تأثی
فشــ
داراى
یــا
م

چاى فشار خون را پایین مى آورد
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 اســالم چشــمه ســارى اســت که آب آن در فوران، چراغى است که 
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مدیریت مصرف،  راهکار
 رفع کمبود آب شرب در اصفهان 

معاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آبفا 
استان اصفهان با توجه به کمبود 2/5 مترمکعب 
بر ثانیه آب شــرب و بهداشت در اصفهان، گفت: 
در حال حاضر تنها راه بــراى جبران این کمبود، 
مدیریت مصرف است و توزیع عادالنه آب همواره 
در دستور کار شرکت آبفا استان اصفهان قرار دارد. 
ناصر اکبرى گفت: متاســفانه ظرفیت تامین آب 
اصفهان با نیاز آبى آن یکســان نیست و نیاز آبى 
اصفهان نسبت به تیر ماه بین 600 تا 900 لیتر بر 
ثانیه افزایش یافته و این نیاز، مازاد آبى است که به 
شبکه توزیع آب اصفهان تحمیل شده است و این 
امر بعضا موجب افت فشار آب در طبقات باالى 

ساختمان ها مى شود.
وى با اشــاره به افزایش دماى هواى اصفهان و 
آخرین وضعیت تامین آب شــرب، اظهار کرد: تا 
روز 30 تیر ماه دماى هــواى اصفهان بین 35 تا 
36 درجه بوده است و از ابتداى مرداد ماه تاکنون 
دماى هواى اصفهان با رســیدن بــه 38 تا 39 
درجه، ســه درجه گرمتر شده اســت و هر درجه 
افزایش دماى هوا بیــن 250 تا 300 لیتر بر ثانیه 
معادل 2 تا 3 درصد بر مصرف آب  شــرب اضافه 

مى کند.

معاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آبفا 
استان اصفهان همچنین با بیان اینکه روزانه به 
طور متوسط حدود 10 لیتر براى شستشوى میوه 
و سبزیجات از سوى خانواده ها مورد استفاده قرار 
مى گیرد، تاکید کرد: ســاکنان منازل ویالیى در 
اصفهان مى توانند از طریق آب خاکسترى نسبت 
به آبیارى باغچه هاى خود اقدام کنند، همچنین 
در صورتى که کولرهاى آبى سایبان داشته باشد 

حدود 30 لیتر مصرف آب آن کاهش مى یابد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر 10 درصد منابع 
آبى اصفهان از چاه هاى فلمن و چاه هاى متفرقه 
شــهرها  و 90 درصد از تصفیه خانه بابا شیخعلى 
تامین مى شود، تصریح کرد: در توزیع عادالنه آب 
اختالط دو منبع آبى با یکدیگر انجام مى شود، از 
ســوى دیگر آب چاه ها با تایید شبکه بهداشت 
استان وارد مدار توزیع شرب و بهداشت مى شود.
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