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اگر دوست دارید سالم بمانید دارچین بخوریدکیت هاى تشخیص سریع توزیع شدکویتى پور: شاید کنسرت برگزار کردمتأییدیه انتظامى شرط دریافت پایان کار  مى شود؟ پرسپولیس در تونل وحشت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خوردن عسل 
براى چه کسانى 

ممنوع است؟

زاینده رود در بودجه 1400 فراموش نشود
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ابعاد تازه از پرونده فوت 
نوزاد آبدانانى

افزایش قیمت هویج 
به دلیل بارندگى است

یک میلیون نفر
 در اصفهان غربالگرى 

کرونا شدند

5

«آقاى گرفتار» 
دوباره مى آید

عسل خواص زیادى دارد اما قند هم دارد پس باید در 
مصرف آن مراعات کرد و آن را آزادانه نباید مصرف 
کرد. عسل طبیعى ماده غذایى بسیار خوبى است؛ به 
دلیل اینکه حدود 40 درصد فروکتوز دارد و مى تواند 

مثمر ثمر باشد اما مصرف زیاد آن باعث چاقى...

حسن اکلیلى قرار اســت با فصل جدید سریال 
«آقاى گرفتار» برگردد. این هنرمند درباره فصل 
جدید سریال «آقاى گرفتار» گفت: سریال «آقاى 
گرفتار» که مردم با آن خاطره داشتند قرار است 
به فصل سوم برسد. این روزها در مرحله نگارش 
قرار داریم، کارگردان آن هنوز قطعى نشــده اما 
با شــروع مراحل تولید، پیش بینى مان این است 
ســال 1400 بتوانیم از شــبکه هاى سراسرى 
پخش کنیم. وى در پاســخ به این سئوال که آیا 
خودتان هنوز «آقاى گرفتار» ماجرا خواهید بود 
و تهیه کنندگى را همچون دو سرى قبل برعهده 

دارید، گفت: خودم این نقش را ...
4

برف و باران استان اصفهان را فرا گرفتبرف و باران استان اصفهان را فرا گرفت
ناپایدارى جوى، مه آلودگى شدید در مناطق جاده اى و کاهش ناپایدارى جوى، مه آلودگى شدید در مناطق جاده اى و کاهش 88 درجه اى دما در روز جارى درجه اى دما در روز جارى

3

درخواست شوراى شهر اصفهان از نمایندگان مجلس

کنسرت آنالین
 با بلیت 55 هزار تومانى

امیر حاج رضایى: 

یکى را پیدا کنیم مصیبت نامه 
فوتبال ایران را بنویسد

کارشــناس فوتبال ایران در باره تحت تأثیر قــرار گرفتن مدیران، 
بازیکنان و مربیان فوتبال ایران از فضاى مجازى که بسیارى از مواقع 
سبب انتشار مطالبى نادرست در این فضا مى شود، توضیح داد: قضیه 

خیلى ساده و روشن است. سالیان درازى در...
3

7

در صفحه 4 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تولید فصل جدید سریال به یاد ماندنى 
این بار هم از اصفهان کلید مى خورد

خسارت
 150 میلیارد تومانى 
سرما به کشاورزى 

اصفهان

داستان آجیل، از 97 تا امروز 
2

معاونت آماد و پشتیبانى ناجا در نظر دارد تعداد 57 دستگاه خودرو و 
تعداد 30 دستگاه موتورسیکلت و مقادیرى اقالم فرسوده فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش 
برساند، متقاضیان مى توانند به منظور دریافت برگ شرایط شرکت در 
مزایده، از تاریخ 1399/09/16 تا مورخ 1399/09/25 از ساعت 8 الى 16 
به نشانى: اصفهان، کیلومتر 5 اتوبان شهید وحید دستجردى، بعد از 
پل راه آهن شهرك آزمایش، (خیابان خلیج فارس 4) جنب پمپ بنزین 

شهرك آزمایش مراجعه نمایند.
تلفن: 03121826433- 03121824791

 مزایده 99042

تعداد به شرحردیف
دستگاه

40انواع سوارى شامل: بنز C 240 و E، مگان، سمند و پژو 1206

انواع وانت: تویوتا هایلوکس دوکابین، وانت فوتون و نیسان 2
16پیکاپ دوکابین و تک کابین

1انواع خودروى نیمه سنگین: مینى بوس بنز 3508
30انواع موتورسیکلت4

موجودىاقالم فرسوده آمادى، الستیک، داغى خودرویى5
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جالل على محمدى: جالل على محمدى: 

بستن بازوبند سپاهانبستن بازوبند سپاهان
 مسئولیت سنگینى است مسئولیت سنگینى است
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رئیس پلیس پیشگیرى ناجا از ارائه طرح پیوست انتظامى 
براى ساخت و ســازها خبر داد و گفت: در صورت اجرایى 
شدن این طرح دریافت پایان کار منوط به تأییدیه انتظامى 

پلیس خواهد شد.
ســردار مهدى معصوم بیگى گفت: ما موضوع پیوســت 
انتظامى را دنبال مى کنیم و در برنامه ششم توسعه نیز این 
الزام براى مجتمع هاى تجارى، ادارى و مســکونى دیده 

شده است.
رئیس پلیس پیشگیرى ناجا با بیان اینکه این طرح هنوز 
اجرایى نشده است، درباره وضعیت آن گفت: طرح به وزارت 
کشور رفته و هنوز اجرایى نشده است. این طرح باید از سوى 

دولت تصویب شود و به وزارت کشور برگردد و ابالغ شود.
معصوم بیگى گفت: در این طرح گفته شده که باید یکسرى 
از مؤلفه ها در ســاخت و ساز و متناســب با نوع کاربرى 
ساختمان رعایت شود و اگر نشــود پایان کار به ساختمان 

داده نخواهد شد.
وى با بیان اینکه ما دنبال فراگیر کردن این موضوع هستیم، 
تصریح کرد: پیوست هاى انتظامى را همه باید رعایت کنند، 
متأسفانه بعضاً شرایط ساخت و ساز طورى است که فرصت 
در اختیار مجرمان قرار مى گیرد. نباید شرایط طورى باشد 
که عمده فرصت هاى ارتکاب جرم را خود مردم در اختیار 

مجرمان بگذارند.

وزیر بهداشــت با عنوان این مطلب که هر گونه لغزش 
یا عدم توفیــق در کنترل بیمارى کرونــا متوجه تک 
تک ما خواهد شــد، افــزود: اگر در این مســیر دچار 
لغزش شــده و شکســت بخوریم به پــاى نظام ثبت

 خواهد شد.
ســعید نمکى ادامه داد: بنده به عنوان وزیر بهداشت از 
یک میلیارد دالر اعتبار تخصیص یافته رهبرى تا آخر 
شهریور حداکثر 30 درصد دریافت کرده ام در صورتى 
که در انگلیس در مدت چهار مــاه 22 میلیارد پوند و در 
آمریکا در همین مدت چهار ماه 111 میلیارد دالر فقط 

در بخش سالمت هزینه کرده اند.

نمکى ادامه داد: ما دست بســته در اقیانوس تحریم ها 
خوب شنا کردیم به طورى که در حال حاضر 5 به یک 
از آمریکایى ها جلو هستیم. هر چند بنده غصه مى خورم 
از اینکه یک شهروند در هر کجاى دنیا دچار بیمارى یا 
مرگ مى شــود، حتى اگر در سرزمین هایى باشد که ما 

را تحریم کرده اند.
وى افزود: آمریکایى ها به قدرى ما را دچار تنگنا ساختند 
که همین اواخر محموله واکسن آنفلوآنزا که از فرانسه 
خریدارى شده بود و در فرودگاه اسپانیا آماده انتقال به 
کشــور بود آمریکایى ها اجازه ندادند این محموله وارد 

ایران شود./3712

تأییدیه انتظامى شرط دریافت 
پایان کار مى شود؟

5 به یک از آمریکایى ها 
جلو هستیم

تلگرام فیلتر مى ماند
   ایرنا | وزیر ارتباطــات درباره اینکه چرا فیلتر 
تلگرام هنوز برقرار است گفت: بعید مى دانم نظر 
دســتگاه قضایى درباره رفع فیلتر تلگرام عوض 
شده باشد اما پیشنهاد مى کنم از دادستان کل کشور 
این سئوال را بپرسید. نه زمان انسداد تلگرام از ما 
نظر خواستند نه االن براى رفع آن از ما چیزى مى 
پرسند. طبیعتاً این مقوله اى است که به نظر دستگاه 
قضایى بستگى دارد چراکه با حکم دستگاه قضایى 
بسته شده است و با همین حکم هم قابل  بازگشایى 

است./3711

همه اش ساختگى است
   روزنامه خراســان | ویدیویى در فضاى 
مجازى منتشر شده که در آن محسن افشانى در 
حالى که روى صندلى نشسته توسط یکى از به 
اصطالح شاخ هاى اینستاگرام تهدید مى شود 
و او افشانى را وادار مى کند به خودش توهین 
کند. هنوز ساعاتى از انتشار این ویدیو نگذشته 
بود که فیلمى از پشــت صحنــه این درگیرى 
منتشر شد که نشان مى داد این دعوا ساختگى 
است. این نوع رفتارها شگرد برخى از شاخ هاى 
اینســتاگرامى براى جذب مخاطب و کشاندن 
آنها به سایت هاى قمار است. البته شگردها هر 
روز متفاوت مى شود، یک روز طالق ساختگى، 
یک روز نشان دادن زندگى الکچرى، یک روز 

دعواى ساختگى و...

آمار 99/9/9  در مشهد
   بهداشــت نیوز | معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکى مشــهد گفت: 395 مورد تولد در 
تاریخ نهــم آذر (99,9,9) در بیمارســتان هاى 
زیر پوشش این دانشــگاه در مشهد انجام شد و 
خوشبختانه مشکالت و عوارض مادرى ناشى از 
ختم باردارى غیرضرورى در این تاریخ گزارش 
نشده است. دکتر شاپور بدیعى اول اظهار کرد: 
از مجموع تولدهاى انجام شــده در این تاریخ، 
235 مورد به روش سزارین و160 مورد به روش 

طبیعى انجام شده است.

پوشک ارزان شد؟
   تجارت نیوز | دبیر انجمن صنایع سلولزى 
بهداشــتى ایران از کاهش 10 تا 30 درصدى 
قیمت پوشک بچه خبر داد و گفت: هیچ کمبودى 
در بازار مشاهده نمى شود. اما علت کاهش قیمت 
پوشک چیست؟ تولیدکنندگان علت ارزان شدن 
قیمت پوشک بچه را ترخیص به موقع مواد اولیه 
این کاال از گمرك مى دانند؛ این گفته ها در حالى 
مطرح مى شــود که عده اى از مخاطبان هنوز 
هم از کمبود برخى از ســایزهاى پوشک بچه 

خبر مى دهند.

سهام عدالت
 چه ارزشى دارد؟

   رکنا | در پایان معامالت روز شنبه بازار بورس، 
ارزش ســهام عدالت با افزایش بیش از 107 هزار 
تومانى همراه بود. به این ترتیب ارزش سهام عدالت 
532 هزار تومانى به حدود 11 میلیون و 572 هزار 
تومان رسیده که نسبت به روز معامالتى گذشته 

بیش از 107 هزار تومان افزایش یافت.

بازداشت داماد
 در عروسى 

   مهر | دادستان بندرترکمن از توقف عروسى 
با 200 مهمان در این شهرستان خبرداد. علیرضا 
مزیدى اظهار کرد: عروســى در روستاى چاپاقلى 
شهرستان بندرترکمن با حضور حدود 200 مهمان 
که در حال برگــزارى بود با گزارش بهداشــت و 
نیروى انتظامى، دســتور توقف عروسى صادر و 

داماد هم بازداشت شد. 

وضعیت آیت ا... مصباح 
مطلوب نیست

   مهر | حجت االسالم والمسلمین مجتبى مصباح 
یزدى، فرزند آیت ا... مصبــاح یزدى در اطالعیه اى 
اعالم کرد: روند درمانى آیت ا... مصباح یزدى تحت 
نظر تیم پزشکى ایشان در حال پیگیرى مداوم است، 
ولى وضعیت ایشــان همچنان نامطلوب است و به 
طور جدى نیازمند ادامه توســالت و دعاهاى آحاد 

مردم هستیم.

رئیس جمهور تنها
   روزنامه همدلى | مصوبه چند روز گذشــته 
مجلس که بر خالف انتظار بالفاصله تبدیل به قانون شد، 
کمى بازى را به هم زد؛ تا جایى که على ربیعى، سخنگوى 
دولت گفت چنین تصمیماتى در اختیار مجلس نیست و 
باید در شوراى عالى امنیت ملى تصمیم گیرى شود. اما 
بیانیه دبیرخانه شورا درحالى که همه مسئولیت داران در 
قوه مجریه این قانون را سنگ جلوى پا در مسیر مذاکره 
مى دانند نشان داد که رئیس جمهور حسن روحانى این 
روزها تنها تر از چیزى اســت که شــاید خودش گمان 
مى کرد. روحانــى رئیس همین شــوراى عالى امنیت 
ملى است که دبیرش توسط خود رئیس جمهور انتخاب 
مى شود، دبیرخانه اى که حاال در یک بیانیه با صراحت از 
اقدام مجلس دفاع کرده و از طرفین خواسته که بر طبل 

اختالفات فیمابین نکوبند./3690

«کیهان»: حمله کنید
   برترین ها | روزنامه «کیهان» در ســرمقاله خود 
نوشت: «اگر ایران ضربه اى زمینگیرکننده به اسرائیل 
بزند معناى آن این است که پایگاه هاى آمریکا در منطقه 
هیچ امنیتى ندارند. چرا که وقتى به رژیم اسرائیل حمله 
شود به این معناست که به بزرگ ترین پایگاه آمریکا در 
منطقه حمله شــده و از آن پس امنیت ناوگان پنجم در 
بحرین و پایگاه هاى آمریکا در امارات و... معنا و مفهومى 
نخواهد داشــت. بنابراین اقدام قاطع ایران، وضع حوزه 
عربى مرتبط با آمریکا و اســرائیل را نیز به هم خواهد 

ریخت...»/3691

آه
   ایسنا | سیدکریم حسینى، رئیس مجمع نمایندگان 
خوزســتان در یکصد و ســى و یکمین جلسه شوراى 
اسالمى شهر اهواز با اشــاره به مشکالت آب گرفتگى 
در این شهر، خطاب به مسئوالن استان خوزستان گفت: 
«مردم آه دارند؛ حواستان باشــد که آه مردم به گونه اى 
دامنتان را نگیرد که دچار مشــکل در ســالمت، آینده 
و عاقبت شــوید، حواسمان باشــد از پس مسئولیتمان 

برآییم.»/3705

ما محبوب ترینیم!
   انتخــاب | مرکز تحقیقات صدا و ســیما نتیجه 
یک نظرســنجى را درباره برنامه هاى تابســتانش 
منتشر کرده است. در بخشى از این نظرسنجى آمده 
است: «از نظر 45/9 درصد مردم در فصل تابستان، 
تلویزیون محبوب ترین رسانه بوده است و پس  از آن 
اینترنت با حدود 25 درصد، شــبکه هاى اجتماعى 
با حدود 14 درصد، رادیو حــدود 6 درصد و روزنامه 
و مجالت با حدود 1/5 درصــد در رتبه هاى بعدى 

قرارگرفته اند.»/3706

قاچاق مهاجران ایرانى 
   عصرایــران | پلیس ایتالیا توانســت 19 مظنون 
به قاچاق مهاجران را دســتگیر کند. این گروه به گفته 
مقام هاى رسمى یک سازمان تبهکار بود که مهاجران 
را به طور غیرقانونى از کشــورهاى افغانستان، ایران، 
عراق و پاکستان به ایتالیا و سپس به شمال اروپا منتقل 
مى کردند. در بیانیه پلیس ایتالیا آمده برخى از مهاجران به 
شمال مرز فرانسه منتقل مى شدند تا با کمک قاچاقچیان 
مستقر در شهرهاى مرزى با وسیله نقلیه به داخل فرانسه 

قاچاق شوند.

خبرخوان

در حالى که شب یلدا نزدیک است و توصیه هاى جدى درباره عدم برگزارى این 
شب به سیاق سال هاى قبل، نقل محافل کارشناسى است، یکى از صنوفى که از 
این ماجرا بیشترین ضربه را خواهند دید، صنف فروشندگان آجیل و خشکبار است 
که با توجه به کم مشترى بودنشان در طول سال،  همه امیدشان به همین یک 
شب است. البته شرایط کرونا در یکسال گذشته باعث شد مراجعه مردم براى خرید 
خشکبار بیشتر شود اما به هر حال رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار 
تهران لب به شکوه و شکایت گشوده و وضعیت این صنف را در کل کشور وخیم 
مى داند. آنچه در ادامه مى آید بخش هایى از اظهارات مصطفى احمدى در گفتگو 
با خبرگزارى «میزان» است که به ماجراى تحریم پسته خریدن توسط مردم در 

سال 97 و متعاقب آن، کشیدن ماجرا به سال جارى پرداخته است.
   صنف آجیل فروش از سال 1397 به دلیل تهییج نابخردانه افرادى براى عدم 
خرید آجیل از سوى مردم با تحریم داخلى اســفبارى روبه رو شد. در آن زمان با 
گران شدن پسته و افزایش قیمت آن به 240 هزار تومان در کیلو، بعضى راه برون 
رفت را عدم خرید آجیل دانستند و مغازه دار بى گناه در این میان زیان دید در حالى 
که منشأ گرانى جاى دیگرى بود. بنابراین ســال 97 با بغض مردم و عدم خرید 
محصوالت آجیل تمامى محصوالت فرآورى شده در مغازه  ها خراب و نابود شد، 
کاسبان ورشکسته تا آمدند به خود بیایند و مشکالت سال هاى 97 و 98 را حل 

کنند، ویروس کرونا جانشان را دوباره نشانه گرفت.
   آجیل و خشکبار بعد از فرآورى نهایتًا دو الى ســه ماه قابل نگهدارى است و 
اجناس زمستان 97 تا تابستان 98 در سردخانه بود؛ ولى متأسفانه این اجناس بعد 
از گذشت چند ماه فاسد شده و بوى ناخوشایندى گرفته بود. صنف آجیل فروشان 

نیز آن اجناسى را که موجب بدنامى مغازه خود مى شد را معدوم کردند که موجب 
ضرر این صنف شد.

   با توجه به اعالم کرونا در زمستان ســال گذشته و تدارك دیدن صنف آجیل 
فروشان از ماه هاى قبل از شــیوع ویروس، بنابراین در سال 98 هم این صنف 
متضرر شد و در تابستان ســال 99 نیز مقدارى از آجیل و خشکبار معدوم شدند 
و متأســفانه خیلى از همکاران صنف ما به دلیل ورشکستگى درگیر بدهى هاى 

خود هستند.
   متأســفانه برخى از صادرکنندگان عراقى و افغانى با اجاره دفتر و دستک در 
شهر هاى مهم تولید انواع خشکبار، میوه را سر درخت از باغدار مى خرند و به خارج 
صادر مى کنند و فروشنده داخلى دستش از محصول خالى مى شود. از سوى دیگر 
به دلیل افزایش نرخ ارز، باغدار صالح مى داند تا کاالى خود را با قیمتى بســیار 

باالتر بفروشد تا به مصرف کننده داخلى با قیمتى پایین تر./3713

داستان آجیل، از 97 تا امروز  

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور 
گفت: ما سه موج از بیمارى را در کشور تجربه کردیم و بعد از رعایت پروتکل ها و 

محدودیت ها موج سوم در حال نزولى شدن است.
علیرضا رئیسى افزود: در حال حاضر استان هاى اردبیل، قزوین، گلستان، گیالن و 
مازندران روند صعودى یا در حال صعود بیمارى را تجربه مى کنند. این در حالى است 
که از 160 شهر قرمز اکنون 64 شهر قرمز است و 279 شهر نارنجى و 105 شهر زرد 
هستند. وى درباره روند صعودى کرونا در استان هاى شمالى کشور، تصریح کرد: 
علت این روند صعودى به چهار هفته قبل و سفرهایى که اتفاق افتاد بازمى گردد. 
رئیسى تأکید کرد: هنوز هفت شهر داریم که باید به آنها به طور ویژه توجه کنیم 
که روند صعودى بیمارى دارند. در اردبیل و پارس آباد در آذربایجان غربى، نطنز در 
اصفهان، خلیل آباد در خراسان رضوى، راور کرمان، بندرترکمن در گلستان و رودبار 

در گیالن حتى روند بیمارى متوقف هم نشده و همچنان صعودى است./3710 

وضعیت حاد کرونایى در نطنز

آرمان کیانى

گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان «تحلیل و بررسى 
وضعیت نیروى انسانى شاغل در وزارت آموزش و پرورش 
و پیش بینى مشموالن بازنشستگى تا سال 1406» نشان 
مى دهد اوج بازنشستگى معلمان، مشــاوران و مربیان 
بهداشــت مدارس در ســال هاى 1400 و 1401 اتفاق 

خواهد افتاد.
بر اســاس گزارش «تحلیل و بررسى وضعیت نیروى 
انســانى شــاغل در وزارت آموزش و پرورش و پیش 
بینى مشمولین بازنشستگى تا سال 1406» که در سال 
1397 توسط معاونت امور علمى، فرهنگى و اجتماعى 
ســازمان برنامه و بودجه تهیه شده اســت، جمعیت 
کارکنان وزارت آموزش و پــرورش 925 هزار و 348 
نفر است که تا سال 1406 در مجموع 463 هزار و 272 
نفر از آنان بازنشســته خواهند شد که حدود 71درصد 
(328 هزار و 426 نفر) از این تعداد قبل از سال 1402 

بازنشسته مى شوند!
بیشترین میزان بازنشستگى معلمان در سال هاى 1400 
و 1401 صورت خواهد پذیرفت و طــى آن 111 هزار و 
545 نفر معلم از آموزش و پرورش خارج مى شوند؛ پس از 
آن (سال هاى 1402 تا 1406) شاهد سیر نزولى در تعداد 
معلمان بازنشسته خواهیم بود و به صورت میانگین سالیانه 

18 هزار و650 معلم بازنشسته خواهند شد.
البته نباید از کمبود نیرو و تأثیر بازنشســتگى نیروهاى 
موجود در گروه شغلى کیفیت بخشى غافل شد؛ به ویژه 

آنکه آموزش و پرورش دچار بحران کمبود «مشــاور» و 
«مربى بهداشت» در مدارس است.

در سال هاى اخیر برخى مدیران وزارت آموزش و پرورش 

خبر از کمبود حداقــل 27هزار مشــاور و 6000 مربى 
بهداشت در مدارس داده اند؛ قطعاً آمار باالى بازنشستگى 
در رسته شغلى کیفیت بخشى در سال هاى 1400 و 1401 

(6350 نفر)، کمبود نیروى متخصص در زمینه «مشاوره» 
و «بهداشــت» را تشدید و شــرایط در مدارس دولتى را 

بغرنج تر خواهد کرد./3692

کمبود شدید معلم، مشاور و مربى بهداشت در سال هاى 1400 و 1401

بحران در راه است

رئیس جمهور ونزوئال در توییتر خود از دیدار با هیئت پارلمانى ایران خبر داد.
«نیکوالس مادورو»، درتوییتر در خصوص حضور ناظران بین المللى براى نظارت 
بر انتخابات پارلمانى این کشور نوشت: «در کاخ مردم، با هیئتى از ایاالت متحده، 
روسیه، ایران، ترکیه، اعضاى پارلمان، اعضاى دفتر نظارت بین المللى که ما را در 
انتخابات پارلمانى همراهى مى کنند، دیدار کردم. اکثر ما خواهان صلح، گفتگو و 
احترام به حق تصمیم گیرى هستیم  من از شما براى نظارت در این انتخابات بسیار 
مهم و دنبال کردن این اتفاق قدردانى مى کنم. من بسیار از شما براى قبول زحمت 
براى نظارت در این انتخابات بسیار مهم و دنبال کردن این ماجرا قدردانى مى کنم.»

نظارت ایران بر انتخابات ونزوئال
با انتشار بیانیه دانشگاه علوم پزشکى ایالم مبنى 
بر عدم قصور پزشکان در معالجه نوزاد آبدانانى، 
نامه سرپرستار بخش اطفال بیمارستان امام شهر 
ایالم منتشــر و ابعاد جدیدى از این پرونده رقم 
خورد. داستان این نوزاد در چند روز گذشته بازتاب 

گسترده اى در رسانه ها داشته است.
در این نامــه که خطاب به مدیریت پرســتارى 
بیمارســتان نوشته شــده به صراحت از تخلف 

یکى از پرستاران در قطع اکسیژن و وخیم شدن 
وضعیت نوزاد، نام برده شده است. رستم زاد، مدیر 
روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى ایالم در 
این باره با تأیید اینکه این نامه در فضاى مجازى 
منتشر شده اســت گفت: صحت نامه در دست 
بررسى اســت و در صورت تأیید اطالع رسانى 

مى شود.
این نوزاد دو ماهه که گواهى فوت او در بیمارستان 

مرکز ایالم صادر شــده بــود، در غســالخانه 
آبدانان با هوشــیارى مســئول غســالخانه به 
زندگى بازگشت اما پس از انتقال به بیمارستان 
رسول اکرم (ص) آبدانان و اعزام به بیمارستان 
ابوذر اهواز، تالش هاى تیم پزشکى براى زنده 
نگه داشــتن وى بى نتیجه ماند و درگذشت. از 
همان ابتدا احتمال  قصور پزشکى در بیمارستان 

ایالم که باعث مرگ او شد مطرح بود./3709

ابعاد تازه از پرونده فوت نوزاد آبدانانى

«کاماال هریس»، معاون رئیس جمهور منتخب 
ایاالت متحده تأیید کرد که پس از انجام مراسم 
سوگند ریاست جمهورى در ماه ژانویه، همسرش 

از عنوان «آقاى دوم»  استفاده خواهد کرد.
به نوشــته «ایندیپندنــت»، خانــم هریس در 

مصاحبه اى گفت که «داگ امهاف»، عنوان فوق 
را خواهد گرفت و به گمانه زنى هــا درباره اینکه 
همسرش، به عنوان اولین مردى که همسر معاون 
رئیس جمهور مى شــود، با چه عنوانى شناخته 
خواهد شد، پایان داد. همسران قبلى معاون هاى 

ریاست جمهورى، همگى با عنوان «بانوى دوم» 
شناخته شــده اند. خبرگزارى «آسوشیتدپرس» 
پیش از این از امهاف با عنوان آقاى دوم یاد کرده 
است اما تیم انتقالى «بایدن-هریس» هیچ عنوان 

رسمى را انتخاب نکرده بودند./3708

همسرم «آقاى دوم» خواهد شد!

دکتر مینو محــرز، محقق اصلى پــروژه تولید 
واکســن کروناى ایرانى و عضــو کمیته علمى 
ستاد ملى مقابله با کرونا با اشاره به جزئیات روند 
تولید واکسن کروناى ایرانى که به تازگى مجوز 
سازمان غذا و دارو و کمیته اخالق را براى ورود به 
فاز مطالعات انسانى دریافت کرده است، گفت: اگر 
نتایج مطالعات انسانى این واکسن هم مانند فاز 
حیوانى آن خوب و موفقیت آمیز باشد، امیدواریم 

تا اواخر تیر ماه به تولید برسد.
وى گفت: واکسن کرونایى که تولید شده، در واقع 
ویروس ضعیف شده است که مانند واکسن هایى 

است که در کشورهایى مانند چین و روسیه ساخته 
شده است.

محرز با بیان اینکه مطالعات حیوانى این واکسن 
کرونا، نتیجه بخش بوده است، افزود: این واکسن 
بر روى ســه حیوان موش، خرگوش و میمون 
آزمایش شده است و در هر سه مورد موفقیت آمیز 

بوده و باالى 70 درصد ایمنى داشته است.
وى گفت: اگر خیلى خوشبینانه فکر کنیم، در سال 
جدید و اواخر بهار مى توانیم این واکسن را داشته 
باشیم. واکسن هاى کرونایى هم که در دنیا آماده 
شده تا بخواهد به دست ما برسد، زودتر از تیر ماه 
نخواهد بود. ان شاءا... واکسن خودمان هم تا همان 

زمان یعنى تا تیر ماه نتیجه خواهد داد.

واکسن ایرانى کرونا مشابه نمونه چینى و روسى
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آمار کروناى اصفهان 
در 16 آذر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از ابتالى 
731 بیمار مبتال به کرونا طى 24 سـاعت منتهى به 
روز یک شـنبه در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشـکى اصفهان خبر داد. آرش نجیمـى آمار مرگ 
و میر بیماران مشـکوك به کرونا طى ایـن مدت در 
اسـتان اصفهان را 23 نفر اعالم کـرد و گفت: از این 

تعداد 15 نفر فوت شده مثبت کرونا بوده اند.

جریمه 
پالك هاى دستکارى شده

رئیـس پلیـس راهور اسـتان اصفهـان گفـت: 138 
خـودروى پالك مخـدوش در اصفهـان در طول دو 
هفته گذشـته توقیـف و 800 خـودرو نیز بـه همین 
علت جریمه شـدند. سـرهنگ محمدرضا محمدى 
مخدوش کردن پالك خودرو بـراى دور زدن قانون 
را از تخلفات شـایع دو هفتـه اخیر راننـدگان خودرو 
در اصفهان دانسـت و گفت: در این راسـتا باید توجه 
داشـت که اعمال قانون دربـاره خودروهاى متخلف 
هم به صورت دسـتى توسـط مأموران و هم توسـط 

دوربین هاى کنترل و نظارت انجام مى شود.

کیت هاى تشخیص سریع 
توزیع شد

مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشـکى اصفهان گفت: کیت هاى تشـخیص 
سریع کرونا در همه شهرستان هاى استان متناسب 
با جمعیت و نیـاز آنها توزیع شـد که قـدم بزرگى در 
تعیین تکلیف تعدادى از بیمـاران داراى عالیم ابتال 
به کووید- 19 است. رضا فدایى با بیان اینکه به طور 
معمول این کیت ها در محل حضور بیماران در خانه 
یا درمانگاه مورد اسـتفاده قرار مى گیـرد و نتیجه آن 
پس از حدود نیم سـاعت مشـخص مى شـود، گفت: 
ممکن است این آزمایش نیز داراى موارد منفى کاذب

 باشد./3701

بهره بردارى از
 500 میلیارد ریال پروژه

500 میلیارد ریال پروژه عمرانى، خدماتى، فرهنگى 
در نوزدهمین برنامه «هر یک شـنبه، یک افتتاح» با 
رعایت حداکثرى پروتکل هاى بهداشـتى در منطقه 
10 افتتاح شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت. احداث 
پارکینگ طبقاتى خیابان عسـگریه با (مشـارکت با 
بیمارستان عسـکریه) جنب بیمارسـتان عسکریه با 
ظرفیـت 230 خودرو یکـى از پروژه هایى اسـت که 
براى احداث و آزادسازى آن 200 میلیارد ریال صرف 

شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت./3702

سامانه  آبیارى نوین
مسئول آبیارى تحت فشار سازمان جهاد کشاورزى 
اسـتان اصفهان گفت: امسـال 3100 هکتـار زمین 
کشاورزى در اسـتان به سـامانه  آبیارى نوین مجهز 
شـدند. محمود صالحان گفت: سـامانه هـاى نوین 
شـامل آبیـارى قطـره اى، بارانـى و ماشـین هـاى 
آبیارى اسـت. وى درباره پیامدهاى مثبت این طرح 
گفت: با اجراى این سیسـتم آبیارى عالوه بر صرفه 
جویـى در مصرف آب و جلوگیرى از خشـک شـدن 
سـفره هاى زیرزمینى، افزایش کمیـت محصول را 

داریم./3704

اصالح خط انتقال آب 
عملیات اجرایی فاز یک اصالح خط انتقال آب شرب 
روستاي ماندگان سمیرم آغاز شد. اصالح خط انتقال 
مذکور در فاز یک به طول 6 کیلومتر بالوله پلی اتیلن 
به قطـر 125میلیمتـر اجرایی مى شـود کـه باتوجه 
به محل طرح کـه در نقـاط کوهسـتانی و ارتفاعات 
دنـا و درحاشـیه باغـات و همچنیـن بافـت زمین از 
طرح هاي خـاص آبفا در جهـت محرومیـت زدایی 

روستاهاست./3699

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از خسارت 
150 میلیارد تومانى سرمازدگى در فروردین و مهر سال 

جارى به بخش هاى زراعت و باغى استان خبر داد.
منصور شیشــه فروش افزود: بر اســاس گزارش هاى 
دریافتى فقط در ماه مهر 100 میلیارد تومان خسارت به 
11 هزار هکتار بخش کشاورزى و 400 هکتار به باغ هاى 
13 شهرستان استان وارد شد. وى ادامه داد: در فروردین و 
اردیبهشت نیز در مجموع 50 میلیارد تومان خسارت سرما 
به 1500 هکتار در بخش کشــاورزى و 1900 هکتار در 

بخش باغ ها برآورد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 

اینکه بخش کشاورزى تحت تأثیر مخاطرات جوى مانند 
سرمازدگى، سیل، تنش گرمایى، آبى و بیمارهاى گیاهى 
اســت بر ضرورت انجام بیمه محصوالت در این بخش 
مهم اقتصادى کشــور تأکید کرد.  وى ادامه داد: با وجود 
اینکه باید تاکنون 81 هزار هکتار از زمین هاى کشاورزى 
استان اصفهان بیمه شــود ولى فقط زیر 10 درصد بیمه 

انجام شده است.
شیشــه فروش به تمدید مهلــت بیمه تا اواخــر آذر به 
کشاورزان اشاره و اضافه کرد: در این مدت باید 26 هزار 
هکتار از باغ ها و یک میلیون رأس دام و همچنین طیور 

استان بیمه شوند.

اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان در جلسه علنى این 
هفته خود از فراموشى و نادیده گرفتن زاینده رود و حقابه 
زیست محیطى این حوضه آبریز در بودجه 1400 گالیه 
کرده و خواستار توجه به حقابه زیست محیطى زاینده رود 

از سوى نمایندگان مجلس شدند.
علیرضا نصر، رئیس شــوراى اسالمى شهر اصفهان در 
یکصد و چهل و هشتمین جلسه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان که پیش از ظهر دیروز (یک شنبه 16 آذر 
ماه) برگزار شد، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در بودجه 
1400 سهم زاینده رود را فراموش نکنند، چراکه تأمین 
اعتبارات براى زاینده رود از ســهم اعتبارات شــهرى و 

استانى امکانپذیر نیست.  وى گفت: نمایندگان اصفهان 
باید یکى از وظایف مشــخص خود را بازگرداندن آب به 
زاینده رود دانســته و در این زمینه تالش اساسى داشته 

باشند.
کورش محمدى، عضو دیگر شوراى شهر اصفهان نیز با 
اشاره به اینکه متأسفانه در بودجه 1400 کشور فراموشى 
و نادیده گرفتن زاینــده رود و حقابه زیســت محیطى 
این حوضه آبریز محسوس است، از نمایندگان مجلس 
خواست در ایام باقى مانده که جلسات بررسى بودجه در 
دستور کار است توجه به زاینده رود و مظلومیت این حوضه 
داشته و حقابه زیست محیط زاینده رود را پیش بینى کنند.

زاینده رود در بودجه 1400 
فراموش نشود

خسارت 150 میلیارد تومانى 
سرما به کشاورزى اصفهان 

رئیس اداره مخابرات اردســتان با اشاره به تحقق 100 
درصد اتصال مدارس شهرستان اردستان به شبکه ملى 
اطالعات، گفت: هم اکنون در تمام مدارس آموزشــى 

امکان استفاده از اینترنت رایگان فراهم شده است.
حمیدرضــا ترکیان اظهار کــرد: با تــالش هایى که 
شده برخى خدمات و ســرویس هاى ارتباطى از جمله 
سیستم FTTH به عنوان یکى از پیشــرفته ترین نوع 
اینترنت خانگى و تجارى در این شهرســتان فعال شده 
که به ســبب بهره گیرى از فیبرنورى بــه جاى کابل 

مســى مى تواند در توســعه ارتباطات نقش مهمى ایفا 
کند.

رئیس اداره مخابرات اردستان تصریح کرد: این فناورى 
مزایاى بسیار زیادى از جمله پهناى باند اینترنتى و تعداد 
خطوط تلفن دلخواه، قابلیت اســتفاده از سرویس هاى 
دیتاى متنوع مخابراتى و غیــر مخابراتى، حذف تمام 
کابل هاى مســى ارتباطى، ارتباط صوتى و تصویرى با 
کیفیت باال، طول عمر باالتر نسبت به کابل هاى مسى، 

افزایش چشمگیر پایدارى ارتباط و کاهش نویز دارد. 

مدیر خدمات عمومى و امور رفاهى فوالد مبارکه گفت: 
با تمهیدات اندیشیده شده در مجموعه ترابرى شرکت 
فوالد مبارکه و اجراى دقیق و مؤثر دستورالعمل هاى 
مرتبط، تصادف منجر به جرح در پنج ســال گذشــته 

گزارش نشده است.
صــادق فرخى با تأکید بــر اینکه با آموزش مســتمر 
راننــدگان و همــکارى فرماندهى پلیس راه اســتان 
شــاهد افزایش ضریب ایمنى ســرویس دهى ایاب و 

ذهاب کارکنان در این مجموعه بــوده ایم، افزود: در 
مقایسه با حجم قابل توجه سرویس دهى، نتایج بسیار 
مطلوبى در زمینه ایاب و ذهاب کارکنان پرشمار شرکت 
فوالد مبارکه و افزایش ضریب ایمنى حاصل شــده و 
خوشبختانه ترابرى این شرکت از سال 94 تاکنون هیچ 
تصادف جرحى نداشته و با بهره مندى از سیستم ایمنى 
فنى و بازرسى فنى قوى و سختگیرانه ، میزان حوادث و 

اتفاقات به حداقل ممکن رسیده است. /3714

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: براى تأمین 
گاز مستمر و ایمن، 27 هزار کیلومتر شبکه گازرسانى در 

استان اصفهان، حفاظت و نگهدارى مى شود.
ســید مصطفى علوى بیان کرد: براى تأمیــن پایدارى 
جریان گاز طبیعى در سطح استان اصفهان حدود 26 هزار 
کیلومتر شبکه و یک میلیون و 100 هزار علمک گاز و ده ها 
ایستگاه و تأسیسات فنى در سطح استان اصفهان حفاظت 

و نگهدارى مى شود.

وى با اشــاره به اینکه حفاظت از تأسیسات و شبکه هاى 
گازرسانى به دلیل حساسیت گاز و حادثه ساز بودن آن بسیار 
مهم و از اولویت هاى  این شرکت است، گفت: از مردم عزیز 
استان در مواقع تخریب منزل و ساخت و سازهاى جدید و 
از دستگاه هاى خدماتى در مواقع حفارى تقاضا داریم در 
مراقبت از تأسیسات گاز بســیار دقت کنند. زیرا افزون بر 
هزینه هاى باالى تعمیرات،  خسارات جانى حوادث انفجار 

و آتش سوزى قابل برگشت و جبران پذیر  نیست.

بعد از شکستگى دودکش کائوپرهاى کوره بلند شماره 2 
ذوب آهن اصفهان در مهر ماه سال جارى با حضور همه 
جانبه پرسنل کارگاه تعمیر تجهیزات مدیر مهندسى برنامه 
ریزى و نظارت بر نگهدارى و تعمیرات و مدیریت نسوز 
شرکت دودکش جدید کائوپرها ساخته و عملیات مونتاژ 

آن آغاز شد.
محمدرضا یــزدان پناه، مدیر مهندســى برنامه ریزى و 
نظارت بــر نگهدارى و تعمیرات شــرکت در این ارتباط 

گفت: همزمان با مورد فوق ساخت قسمت آسیب دیده لوله 
مربوط به مسیر ورودى هواى گرم واحد PCI نیز توسط 
کارگاه اسکلت فلزى و آهنگرى در برنامه قرار گرفت و این 
لوله به قطر 2600 میلیمتر و طول 10متر با وزن تقریبى7 
 تن و دو مجموعه زانو30 درجه با قطــر 2600 و با وزن 
تقریبى 3/2 ُتن ظرف مدت 48 ساعت ساخته و به محل 
منتقل شــد تا پس از اتمام عملیات دمونتاژ (و در صورت 

آسیب جدى به لوله مزبور) در برنامه تعویض قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از محکومیت 
دو میلیاردى براى نگهدارى غیرمجاز نفت گاز و ماینر 

قاچاق در یک کارگاه تراشکارى در اصفهان خبرداد.  
غالمرضا صالحى اظهار کرد: پرونده کشــف 14 هزار 
و 39 لیتر نفت گاز و 35 دستگاه ماینر قاچاق که توسط 
مأمورین از کارگاه تراشــکارى فردى در حومه شــهر 
اصفهان کشف شــده بود به شعبه ششــم رسیدگى به 
تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیــرات حکومتى اصفهان 

ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان اعالم کرد: 
با عنایت به نگهدارى غیرمجاز نفت گاز و قاچاق بودن 
ماینرهاى کشف شده، شعبه مذکور پس از رسیدگى به 
پرونده، عالوه بر صدور حکم ضبط کاالهاى کشف شده، 
متهم پرونده را به استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
 به پرداخت بیش از دو میلیارد ریال جریمه نقدى، در حق 

صندوق دولت محکوم کرد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزى اصفهان 
گفت: بارندگى هاى اخیر بخشى از نظام عرضه هویج در 
بازار را مختل کرده و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت آن 

در روزهاى اخیر بوده ایم.
نوروزعلى اسماعیلى با اشاره به افزایش قیمت هر کیلوگرم 
هویج در روند معامالت بازار میوه و تره بار اصفهان، اظهار 
کرد: آخرین قیمت هر کیلوگرم هویج در میدان میوه و تره 
بار اصفهان از 5000 تومان تا 6500 تومان متغیر است و 
علت اصلى افزایش قیمــت آن نیز افزایش بارندگى ها در 

روزهاى اخیر است.
وى افزود: صادرات هویج به خارج از کشور ممنوع است اما 
بارندگى هاى اخیر بخشى از نظام عرضه این محصول در 
بازار را مختل کرده و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت آن 

در روزهاى اخیر بوده ایم.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزى اصفهان 
با بیان اینکه عرضه هویج در میدان میوه و تره بار اصفهان 
تقریباً در وضعیت مناسبى قرار دارد، تصریح کرد: واحدهاى 

صنفى اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى اصفهان موظف 
به رعایت ضوابط ارزش افزوده هســتند و باید قیمت هر 
کیلوگرم هویج در این مغازه هــا از 6500 تا 8000 تومان 

باشد.
اســماعیلى اضافه کرد: تقاضا براى خرید هویج به علت 
توصیه پزشــکان براى اســتفاده از میوه در روند مقابله با 
بیمارى کرونا افزایش یافته است و باال رفتن قیمت آن در 

روزهاى اخیر ارتباطى با افزایش تقاضا براى تولید ترشیجات 
و مربا ندارد. وى ادامه داد: در صورت بهبود شــرایط جو و 
آب وهواى کشــور قیمت هویج کاهش پیدا خواهد کرد؛ 
کیفیت و قیمت محصوالتى که از دسته صیفى جات هستند 
ارتباط مستقیمى با شرایط جوى و آب وهوایى دارد اما برخى 
از محصوالت و میوه جات همچون مرکبات از شرایط جوى 

تأثیر قابل توجهى نمى پذیرند.
به گزارش «ایمنــا»، پیش تــر اتحادیه صنــف میوه و 
سبزى فروشــان تهران اعالم کرده بود با توجه به فصل 
درســت کردن ترشــى تقاضا براى خرید هویج در بازار 
افزایش یافته که همین امر زمینه را براى رشــد قیمت در 

بازار فراهم کرده است.
افزایش قیمت هر کیلوگرم هویــج در روند معامالت بازار 
میوه و تره بار کشور در روزهاى اخیر در حالى رخ داده که آذر 
ماه فصل اصلى برداشت این محصول از مزارع کشاورزى 
محسوب مى شود و هیچ یک از فعاالن بازار انتظار افزایش 

قیمت هویج را در هفته اخیر نداشتند.

ناپایدارى جوى، مه آلودگى شدید در مناطق جاده اى و کاهش 8 درجه اى دما در روز جارىاتصال تمام مدارس اردستان به شبکه ملى اطالعات 

برف و باران استان اصفهان را
 فرا گرفت

5 سال بدون حادثه

نگهدارى از 27 هزار کیلومتر شبکه گازرسانى 

مونتاژ دودکش جدید کوره بلند ذوب آهن

نگهدارى غیرمجاز نفت گاز و ماینر قاچاق 

در حادثه رانندگى رئیس مجمع نمایندگان استان، تنها به 
خودرو او آسیب رسید.

صبح روز گذشــته، خودروى سید مسعود خاتمى، رئیس 
مجمع نمایندگان اســتان و نماینده مردم خوانســار و 
گلپایگان در مسیر خوانسار به اصفهان دچار حادثه شد. 
این تصادف، شدتى نداشت و آسیبى به این نماینده استان 
نرسیده است. آنطور که اعالم شده است به علت لغزندگى 

مسیر خوانســار به دامنه، بعد از روســتاى قلعه محمد، 
خودروى خاتمى از مسیر خارج مى شود اما با کمک هالل 

احمر و راهدارى به مسیر خود ادامه مى دهد.
جعفر کامرانى، رئیس دفتر این نماینــده در گلپایگان هم 
گفت: خودروى خاتمى بر اثر لغزندگى جاده از مسیر منحرف 
مى شود و با درخت هاى کنار جاده برخورد مى کند؛ البته تنها 

به خودرو خسارت جزئ ى وارد مى شود./3697

رئیس مجمع نمایندگان استان جان به در برد

  افزایش قیمت هویج به دلیل بارندگى است

همانطور که پیش بینى مى شد از روز گذشته برف و باران 
استان اصفهان را در بر گرفت. بارش برف در ارتفاعات 
و مناطق غربى اســتان و بارش باران در بیشتر مناطق 
چهره با طراوتى به استان اصفهان بخشیده است. دیروز 
در شهر اصفهان هم بارش باران شدید براى چند ساعت 

باعث خوشحالى ساکنان این کالنشهر شد.
بارش باران در 24 ساعت منتهى به صبح روز یک شنبه 
به جارى شدن رواناب و سیالب در ورزنه، ایزدخواست، 
رامشه و تعداد دیگرى از رودخانه هاى فصلى در شرق و 

جنوب اصفهان منجر شد. 
بر اساس گزارش اداره کل هواشناسى استان، شهرستان 
ســمیرم تا ظهر دیروز با 40 میلیمتر بارش بیشــترین 
بارش ها را در استان داشته است که از این میزان بارش 

24 سانتیمتر برف بارید.

بارش برف دیروز 16 محور از محورهاى استان اصفهان 
را هم ســپیدپوش کرد. بارش برف از نخستین ساعات 
بامداد در محورهاى غربى و جنوبى اســتان آغاز شد و 
به تدریج گسترش بیشــترى در محورهاى مواصالتى 
اســتان اصفهان داشــت. بر این اســاس محورهاى 
نجف آباد-داران، ســمیرم – شهرضا، سمیرم-یاسوج، 
چادگان-چلگــرد، چــادگان– داران، چادگان-نجف 
آباد، داران – بوییــن، بویین – الیگودرز، خوانســار – 
گلپایگان، فریدونشهر – داران، فریدونشهر – پشتکوه، 
دهاقان – سمیرم، زرین شهر – شهرکرد، قهرود_کامو، 
گردنه مالاحمد و بویین_خوانســار شاهد بارش برف 

بود.
آنطور که اعالم شده است تردد در محورهاى مواصالتى 
سمیرم و فریدونشهر به دلیل بارش برف با مشکل مواجه 
شــده بود براى مثال در محور حنا_کمه به 47 خودرو 

گرفتار در برف امدادرسانى شد.
امــا در محورهــاى مواصالتى شــهرضا-اصفهان، 
شهرضا-آباده، اصفهان-نطنز-کاشان-قم، اصفهان-
میمه-دلیجــان، اردســتان-نایین، مبارکه-بروجن، 
اصفهان-نایین، شــهرضا-دهاقان، دهاقان-بروجن، 
کنارگذر غــرب، اصفهان-نیک آبــاد، اصفهان-زرین 
شــهر، گلپایگان-موته، گلپایگان-خمین و کمربندى 
خمینى شــهر هم روز گذشــته بارش بــاران گزارش 

شد.
اداره کل هواشناسى اصفهان جوى ناپایدار را تا اواسط 
امروز دوشنبه بر روى استان اصفهان پیش بینى کرده 
است. طبق پیش بینى هواشناســى، با ماندگارى توده 
هواى سرد از دوشــنبه مه آلودگى شــدید در مناطق 
جاده اى و کاهش 6 تا 8 درجه  اى دما را در اکثر مناطق 

استان اصفهان شاهد خواهیم بود./3698

سخنگوى قرارگاه حافظان سالمت محله ها در اصفهان 
از غربالگرى یک میلیون و 150 هزار نفر از جمعیت این 
استان در 15 روز اجراى طرح حافظان سالمت محله ها خبر 
داد و گفت: 22 هزار مبتال به بیمارى کووید- 19 در میان 

آنها شناسایى شدند.
طــرح «حافظــان ســالمت محله هــا» در اصفهان 
از هفتــه نخســت آذر امســال بــا همکارى ســپاه 

حضرت صاحب الزمان(عــج) و با هــدف غربالگرى و 
شناســایى زود هنــگام مبتالیان به کوویــد- 19 آغاز

 شد.
سرهنگ على قمیان افزود: از یکم تا پانزدهم آذر امسال 
تیم هاى حافظان ســالمت محله ها در سراســر استان 
اصفهان از حدود 323 هــزار خانوار بازدید کردند و حدود 
یک میلیون و 150 هزار نفر را مورد غربالگرى کرونا قرار

 دادند.
وى با بیان اینکه در میان افرادى که مورد غربالگرى قرار 
گرفتند، حدود 22 هزار نفر مبتال به کووید- 19 شناسایى 
و حدود 80 هزار نفر در معرض خطر ابتال به این بیمارى 
تشــخیص داده شــدند، اظهار کرد : راهنمایى الزم به 
این افراد براى دریافت خدمــات درمانى و مراقبت هاى 

بهداشتى داده شد.

یک میلیون نفر در اصفهان غربالگرى کرونا شدند

مانى مهدوى
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احسان علیخانى: منظورم 
نیوشا ضیغمى نبود

محسن چاوشى به برنامه 
شهاب حسینى نمى رود!

آغاز فصل دوم «شب هاى مافیا»

بهاره رهنما، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که در کامنت هاى 
اینســتاگرامى تهدید به مرگ شده است، به پلیس فتا 

شکایت کرد.
پاى بهاره رهنما در قسمت جدید برنامه «شام ایرانى» 
به حاشیه باز شد. در جدیدترین قسمت این برنامه بهاره 
رهنما در بخشى از صحبت هایش اظهارنظرى کرد که 

توهین به قوم لر تلقى شد.
این جمله بهــاره رهنما واکنش هــاى زیادى را به 
همراه داشت و براى مخالفت با حرف این بازیگر 
سرشــناس حتى در فضاى مجازى هشتگ راه 
انداختند. اما بهاره رهنما نیز به این موضوع واکنش 
نشان داد و با انتشار پستى در صفحه شخصى خود 
در اینستاگرام نوشــت که قصد توهین به هیچ 

قومیتى نداشته است.
حاال این بازیگر نام آشناى سینما، تئاتر و تلویزیون 

در گفتگویى جزئیات بیشترى از حاشیه اى که براى او پیش آمده 
را بازگو کرده است.

بهاره رهنما درباره جزئیات فیلمى که از او در فضاى مجازى پخش 
شده است اینطور مى گوید: این فیلم که پخش شده براى قسمت 
اول «شام ایرانى» است و مهمانى آن شب درخانه ما بود. من یک 
مثال ســینمایى زدم و خیلى ها اهل دیدن فیلم نیستند به همین 
دلیل سوء تفاهم پیش آمده است. فیلم «دختر لر» قدیمى ترین و 
اولین فیلم ناطق ایرانى است. من یک فیلم خیلى قدیمى را مثال 
زدم. من منظورم قدیمى ترین فیلم ایرانى بود به عنوان طرز فکر و 
جدیدترین فیلم هاى امروز که «نیکول کیدمن» و بازیگران روز 

بازى مى کنند. منظورم تفاوت زمانى دو فیلم بود.
بهاره رهنما در ادامه مى گوید: آن بخشــى از فیلم را که استفاده 
کرده اند به هیچ عنوان ادبیات من نیســت. اصل ماجرا این است 
که ما درحال اجراى یک نمایش بداهه بودیم و من داشــتم نقش 
خواهرشوهر بدجنس را بازى مى کردم. هرکسى که «شام ایرانى» 

را دیده است متوجه مى شــود که یک تکه از بخش نمایشى ما را 
بریده و استفاده کرده اند.

وى در ادامه اضافه کرد: من خودم جزو قوم لر هســتم. در استان 
مرکزى هم ترك زبانان عزیز هستند و هم لرزبانان غیور. من اصًال 
لر هم نباشم استاد دانشــگاه هستم به همین علت هیچ وقت من 

برخالف قومیت یا هیچ فردى صحبت نکرده ام.
وى افزود: خدا را شــکر من نه مشــکل منکراتى دارم نه مشکل 
دیگرى. سرم به زندگى خودم اســت. نکته جالب اینجاست که 
در «شام ایرانى» برنده جایزه یک خانم لر هستند که دچار آسیب 
دیدگى سوختگى شدید شده اند. اصًال علت حضور من در «شام 
ایرانى» همین بود که جایزه را به این خانم عزیز اهدا کنیم واتفاقًا 

بسیارى از بزرگان قوم لر از این کار من قدردانى کردند.
رهنما گفت: من مى خواهم بگویم اصالت همه جا حرف خودش را 
مى زند. برخى از افراد بودند که به من، مادرم، مادرهمسرم و دختر 
20 ساله ام فحاشى کردند. حتى مرا تهدید به قتل و گروگانگیرى 

کردند. این افراد اصالت ندارند، من سعى کردم این خانم عزیز امید 
به زندگى پیدا کند اما چرا اینطرف قضیه هیچ وقت دیده نمى شود.

بهاره رهنما گفت: اگر به هردلیلى سوء برداشتى از اسم فیلم باعث 
شد به قومى بربخورد عذرخواهى مى کنم. اما از این موضوع دل 
شکسته هســتم که برخى از افراد خواستند بین من و اقوام ایرانى 

فاصله بیاندازند.
بهاره رهنما مى گوید: درمیان کامنت هایى که برایم ارسال شده 
اســت دو مورد مرا تهدید به قتل و آدم ربایى کردند که از طریق 
وکیلم درحال پیگیرى اســت. اما جوان ها باید بدانند که برخى از 
این تهدیدها و افعالى که اســتفاده مى کنند حبس و زندانى شدن 
دارد. خوشبختانه پلیس فتا بسیار قوى است و در این موارد پیگیرى 

بسیار خوبى دارد.
وى در ادامه با بیان اینکه چندى پیش هم دو نفر از افرادى را که در 
فضاى مجازى براى من مشکل ایجاد کرده بودند را توسط پلیس فتا 

شناسایى کردیم اما من هر دو نفرشان را  بخشیدم./3696

ادامه حاشیه هاى «شام ایرانى» که یک بازیگر معروف را مقابل یک قوم بزرگ ایرانى قرار داد

بهاره رهنما به قتل تهدید شد 
بهاره رهنما، بازیگ
اینســتاگر
شکایت ک
پاى بهاره
به حاشیه با
رهنما در بخ
توهین به
این جم
همراه
سرشـ
انداخت
نشان
در این
قومیت
حاال

آتیال پسیانى، بازیگر کشورمان صفحه اینستاگرامش را با انتشار 
عکسى از بازى در فیلم «راز خنجر» در حدود 30 سال پیش به روز 
کرد. این هنرمند کشورمان به انتشار عکس هاى قدیمى عالقه مند 
است و اگر سرى به صفحه اینستاگرامى او بزنید تصاویر زیادى از 
فیلم هاى قدیمى او را مشاهده خواهید کرد که یکى از جدیدترین 

این تصاویر متعلق به فیلم «راز خنجر» است.
این فیلم در سال 1370 به کارگردانى محمد حسین حقیقى تولید 
شــده و بازیگران عبارتند از منوچهر آذر، خسرو شجاع زاده، آتیال 
پسیانى، مجید مظفرى، افسر اسدى، کمند امیر سلیمانى، فریده 
صابرى و... «راز خنجر» ماجراى دلبســتگى دو دوست از قبایل 
ترکمن به خواهرهاى یکدیگر است که پدر یکى از آنها 20 سال 
پیش به قتل رسیده اما راز قتل او افشا نشده است و بعد از 20 سال 
در شب عروسى آنها این راز توسط مردى آوازه خوان افشا مى شود 
و عروسى به هم مى ریزد اما با وساطت همان پیرمرد آوازه خوان 

خون بس صورت مى گیرد و ازدواج انجام مى شود.
بازى در فیلم «راز خنجر» از اولین تجربــه هاى بازیگرى آتیال 

پسیانى بود که به عنوان ششمین کار سینمایى او محسوب مى  شود 
و در این فیلم تجربه هاى زیادى در کنار بازیگران سرشناس دنیاى 

هنر کسب کرد./3693

موج دوم کنســرت هاى آنالیــن این بار نه بــه صورت رایــگان بلکه بــا انجام بلیت فروشــى آغاز خواهد شــد و بابــک جهانبخش 
خواننده شناخته شده موســیقى پاپ روزهاى بیســت و ششم و بیســت و هفتم آذرماه کنســرتى را در قالب «اســتریم الین» برگزار

 مى کند.
بابک جهانبخش با انتشار ویدیویى در فضاى مجازى گفته است: «داریم آماده مى شویم براى یک شب خاطره انگیز و فقط قسمت بدش 

اینجاست که شما در اینجا نیستید. ولى ما شما رو اینجا حس مى کنیم. شما رو به دیدن کنسرت ”احساس“ دعوت مى کنم.»
طبق برنامه ریزى هاى انجام شده این کنسرت آنالین ساعت 20 و 22 و30 دقیقه روز چهارشنبه 26 آذر ماه و ساعت 17 روز پنج شنبه 27 
آذر ماه از طریق یکى از سامانه هاى فروش اینترنتى بلیت در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت. این در حالى است که قیمت تعیین 

شده براى تهیه بلیت 55 هزار تومان معین شده است.
براساس شرایطى که براى برگزارى کنسرت اعالم شده، پس از خرید شماره بلیت براى مخاطب پیامک شده و خریداران بلیت 

مى توانند به تماشاى کنسرت در روز و ساعت مقرر بنشینند. البته با هر بلیت فقط از طریق یک دستگاه مى توان کنسرت 
را مشاهده کرد. ضمن اینکه امکان تماشاى اجرا هم در داخل و هم در خارج از ایران وجود دارد.

اجراى زنده کنسرت از پیش از ضبط شده و از طریق ســامانه اینترنتى مدنظر به صورت «استریم آنالین» پخش 
مى  شود.

بهروز بقایى درباره آخرین مجموعه فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: 
در حال حاضر مشغول به کار خاصى نیستم، بعد از ابتال به کرونا سعى کردم 

بیشتر از گذشته رعایت کنم.
بازیگر سریال «توى گوش ســالمم زمزمه کن» وضعیت معیشت بازیگران 
پیشکسوت در دوران کرونا را ناامید کننده خواند و افزود: بسیارى از بازیگران 
شغل مسافرکشــى را انتخاب کرده اند، برخى میوه مى فروشند و برخى به 
سختى زندگى مى کنند، کار عار نیست اما صحبت آنجاست که بعد از سال ها 
فعالیت حال وقت حمایت مسئوالن فرهنگى از هنرمندى نیست که جوانى اش 
را در این حرفه گذاشته است؟  وى در همین رابطه تأکید کرد: اوضاع بازیگران 
در یکسال گذشته و بعد از شیوع بیمارى کرونا فاجعه بار است اما مگر براى 
کسى مهم است که ما زنده هستیم و یا مرده؟ آیا مسئوالن فرهنگى به هیچ 
وجه طى ماه هاى گذشته به بازیگران مریض، خانه نشین یا بیکار سر زده اند؟

بقایى در همین راســتا ادامه داد: ماه هاست که ســینما تعطیل شده است، 
تولیدات متوقف هستند و اکثریت عوامل بیکارند، اگر به فرض روزى هم این 

بتوان به سادگى به بیمارى از بین بــرود بعید مى دانم 
ما به دلیل عدم بازگشــت این هنر امیدوار بود، 
دســت حمایت تمامى زیرســاخت ها  از 
رسیدن داده ایم و بار دیگر باید سال ها  براى 
کنیم. به ابتدایى ترین چیزها تالش 

غالم کویتى پور، مداح و هنرمند کشــور با حضور در برنامه «اهالى شب» که با اجراى سیدمهرداد 
ضیایى روى آنتن شــبکه 4 ســیما مى رود، به ســئواالتى در زمینه کار، زندگى و دیدگاه هاى خود 

پاسخ داد.
وى درباره اینکه چرا تاکنون کنسرت برگزار نکرده است، توضیح 

داد: یک بار همه شــرایط برگزارى کنسرت فراهم شد و من 
تصمیم گرفتم کنسرت بگذارم. از پخش زنده شبکه 3 به ما 
اعالم شد که سالن وزارت کشور و برج میالد در اختیار ما 
قرار بگیرد. ما رفتیم دیدیم شصت هفتاد کارگر مشغول 
کار هستند و شرایط براى تمرین کردن ما مهیا نیست. 
همین شــد که این اتفاق، رخ نداد. ان شاءا...  در آینده 

اجازه دهند که ما هم یک کنسرت برگزار کنیم. 
تا قبل از عید هم اگر خداوند نفسى داد و قابل 

بودم، کنسرتى را برگزار مى کنم./3694

فصل دوم مسابقه «شب هاى مافیا» با حضور بازیگران زن 
سینماى ایران مقابل دوربین رفت و به زودى آماده توزیع در 
شبکه نمایش خانگى مى شود. مسابقه «شب هاى مافیا» به 
کارگردانى سعید ابوطالب رئالیتى شویى در نمایش خانگى 
است که فصل اول آن با حضور بازیگران مرد توزیع شد و 

فصل دوم آن هم به زودى آماده نمایش مى شود.
در مسابقه «شب هاى مافیا» سه گروه از بازیگران سینماى 
ایران و هنرمندان شامل یک گروه مرد و دو گروه زن در سه 
فصل با هم به رقابت مى پردازنــد و از هر فصل چهار نفر 

راهى مرحله فینال مى شوند.
خاطره حاتمى، شبنم فرشادجو، سیما تیرانداز، نسیم ادبى، 
مریم مؤمن، سمیرا حسن پور، آزیتا ترکاشوند، سمانه پاکدل، 

رؤ یا میرعلمى، شــقایق دهقان، گلوریا هاردى و شهرزاد 
کمال زاده بازیگران زن فصل دوم «شب هاى مافیا» 

را تشکیل مى دهند.
محمدرضا علیمردانى بــه عنوان لیدر یا هدایت 

کننده در مسابقه «شب هاى مافیا» حضور دارد.
رضا شفیعى جم، بیژن بنفشه خواه، سیدجواد هاشمى، حامد 
آهنگى، بهرنگ علوى، مجید واشقانى، عماد طالب زاده، 
محمدرضا هدایتى، میرطاهــر مظلومى، هادى کاظمى، 
هومن حاجى عبداللهى و کاوه خداشــناس بازیگران مرد 

فصل اول «شب هاى مافیا» بودند.
«شب هاى مافیا» هر سه شنبه به صورت اختصاصى در 

فیلیمو توزیع مى شود.

حســن اکلیلى قرار است با فصل جدید ســریال «آقاى گرفتار» 
برگردد. این هنرمند درباره فصل جدید سریال «آقاى گرفتار» گفت: 
سریال «آقاى گرفتار» که مردم با آن خاطره داشتند قرار است به 
فصل سوم برسد. این روزها در مرحله نگارش قرار داریم، کارگردان 
آن هنوز قطعى نشده اما با شروع مراحل تولید، پیش بینى مان این 

است سال 1400 بتوانیم از شبکه هاى سراسرى پخش کنیم.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا خودتان هنوز «آقاى گرفتار» ماجرا 
خواهید بود و تهیه کنندگى را همچون دو سرى قبل برعهده دارید، 
گفت: خودم این نقش را بازى مى کنم. احتماًال تهیه کنندگى را به 
شخصى دیگر واگذار کنم. قرار است در این فصل به مسائل مبتالبه 
جوانان و نسل جدید کارآمد، ازدواج و اشــتغال و چگونه زیستن 
جوانان بپردازیم. «آقاى گرفتار» در این فصل تجربه هایش را در 

اختیار جوانان قرار مى دهد.
اکلیلى درباره جزئیات بیشتر این ســریال تلویزیونى، گفت: فعًال 
چیز بیشترى نمى توانم بگویم تا متن کامًال آماده و شرایط مهیاى 
تولید شود. اما این سریال 26 قسمتى در اصفهان کلید خواهد خورد 
و در کنار استفاده از کاربلدهاى اصفهانى حتماً از بازیگران حرفه اى 

کشور هم بهره خواهیم برد. 
او در خصوص نیاز مخاطب امروز با توجه به شرایط غمبار کرونایى 
و مشکالت اقتصادى به طنزهاى با کیفیت و با محتوا گفت: در این 
شرایط غمبار وجود کارهاى طنز و کمدى با اصالت و با محتوا الزم 
است. زیرا برخى از کمدى هایى که ساخته مى شود بعضًا در شأن 
مردم ایران نیست؛ کارهایى که به کمدى سخیف معروفند. باید 
مسئوالن به فکر باشند و براى در خانه ماندن مردم و اینکه حالشان 

خوب شود، کارهاى مفرح و طنزآمیز جذاب و دلچسب بسازند. 
اکلیلى خاطرنشــان کرد: همیشــه امیدوارم ما به همان دوران 
برگردیم که اندیشــه و تفکر بیشــتر از چیزهاى دیگر در دنیاى 
تصویر اهمیت داشــت. در همین اصفهان دوســتان اصیل کار 

نمى کننــد به دلیــل اینکه متولیــان امر دعــوت نمى کنند و یا 
هزینه اى اختصاص نمى دهند کارهاى با محتوا و با کیفیت ساخته 
شوند. همین استان اصفهان مرکز هنر و سبقه تاریخى فرهنگى 
دارد اما چرا به این وضعیت رسیده، این هم قابل تأمل است و باید 

واکاوى شود. 
او با اشاره به اینکه خودم را بیش از بازیگرى وقف فعالیت  در خیریه ها 
کرده ام، افزود: سال هاست خودم را وقف فعالیت در خیریه ها کرده ام 
و کارهاى خیریه فرهنگى را خیلى دوست دارم. خیریه هاى زیادى 
وجود دارند که من در هیئت مدیره هایشان مسئولیت دارم و انجام 
وظیفه مى کنم. کار بازیگرى این روزها آنقدر برایم جذابیت ندارد 
البته اگر کار خوب پیشنهاد شود در اولین فرصت به سراغ آن کار 

مى  روم. هنر همیشه برایم ارزشمند بوده اما نه به هر قیمتى.
این بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون گفت: موضوع 
براى من نقش نیست، بحث قصه و اتفاق خوب در این حرفه برایم 

اهمیت دارد. /3700

ى به برنامه 
ى نمى رود!

سختى زندگى مى کنند، کار عار نیست اما صحبت آنجاست که بعد از سال ها 
فعالیت حال وقت حمایت مسئوالن فرهنگى از هنرمندى نیست که جوانى اش 
در این حرفهگذاشته است؟  وىدر همینرابطه تأکیدکرد: اوضاع بازیگران را
در یکسالگذشته و بعد از شیوع بیمارى کرونا فاجعه بار است اما مگر براى

کسى مهم است که ما زنده هستیم و یا مرده؟ آیا مسئوالن فرهنگى به هیچ 
وجه طى ماه هاى گذشته به بازیگران مریض، خانه نشین یا بیکار سر زده اند؟

بقایى در همین راســتا ادامه داد: ماه هاست که ســینما تعطیل شده است، 
تولیدات متوقف هستند و اکثریت عوامل بیکارند، اگر به فرض روزى هم این 

بتوان به سادگى به بیمارى از بین بــرود بعید مى دانم 
به دلیل عدم بازگشــت این هنر امیدوار بود،  ما
دســت حمایت تمامى زیرســاخت ها  از 
رسیدن داده ایم و بار دیگرباید سال ها  براى 
کنیم. به ابتدایى ترین چیزها تالش 

ن، گلوریا هاردى و شهرزاد 
م «شب هاى مافیا» 

ن لیدر یا هدایت 
یا» حضور دارد.

ه، سیدجواد هاشمى، حامد 
اشقانى، عماد طالب زاده، 
 مظلومى، هادى کاظمى، 
خداشــناس بازیگران مرد 

ند.
صورت اختصاصى در  به

بهروز بقایى:  

بسیارى از بازیگران، مسافرکش یا 
میوه فروش شده اند

تولید فصل جدید سریال به یاد ماندنى این بار هم از اصفهان کلید مى خورد

«آقاى گرفتار» دوباره مى آید

خاطره بازى آتیال پسیانى با یک فیلم قدیمى

احسان علیخانى درباره حاشیه هاى ایجاد شده مربوط به 
اینکه نیوشا ضیغمى باعث اخراج او از یک برنامه شده است 

توضیحاتى را ارائه کرد.
اخیراً ویدیویى در فضاى مجازى منتشــر شده مربوط به 
چند سال پیش که احسان علیخانى درآن از سال هاى گذشته 

خاطره اى را تعریف کرده است.
احسان علیخانى در این ویدیو گفت: در 18 سالگى هنوز کسى من را 
نمى شناخت، سر یک پروژه دستیار بودم، قرار شد یک بازیگر را صدا کنم، ایشان 
ناراحت شدند و عوامل صحنه من را اخراج کردند. چند سال بعد آن بازیگر درخواست حضور 
در برنامه ام را داشت و من گفتم همانى هستم که باعث اخراجم شدید و ایشان باور نکردند. حاال چند روز است که اسم نیوشا 
ضیغمى به عنوان آن بازیگر منتشر شده است اما احسان علیخانى با انتشار متنى در استورى اینستاگرامش نوشت: «در چند 
روز گذشته، این شایعه براى سرکار خانم نیوشا ضیغمى ایجاد شده! باید بگویم این خبر کامًال کذب بوده و ایشان هیچ ارتباطى 

به این خاطره قدیمى ندارند. متأسفم براى کسانى که خبر کامالً کذب منتشر مى کنند.» /3703

مدیر  برنامه هاى محسن چاوشى درباره خبر مبنى بر حضور 
این خواننده در برنامه «همرفیق» پیامى را منتشر کرد.

در روزهاى گذشــته در برخــى کانال هاى ســینمایى 
خبرى منتشر شــد درباره حضور محسن چاوشى در برنامه 
«همرفیق»؛ برنامه اى که با اجراى شهاب حسینى قرار است از 
پنج شنبه همین هفته در پلتفرم نماوا عرضه شود و نوید محمدزاده 

اولین مهمان شهاب حسینى در این برنامه اینترنتى است.
خبر حضور محسن چاوشى روى صندلى «همرفیق» که با توجه به دورى این 
خواننده از حضور در برنامه هاى مختلف و گفتگوهاى تصویرى در تمام سال هاى گذشته، حسابى هواداران او را شوکه کرده 

بود، اما از سوى ابوالفضل افشارى، مدیر برنامه او رد شد.
افشارى با انتشار یک استورى در صفحه شخصى اش در اینستاگرام نوشت: «خبر حضور محسن چاوشى در برنامه و مصاحبه 

تصویرى کذب محض است.»/3695

ــور با حضور در برنامه «اهالى شب» که با اجراى سیدمهرداد 
مى رود، به ســئواالتى در زمینه کار، زندگى و دیدگاه هاى خود 

رگزار نکرده است، توضیح 
کنسرت فراهم شد و من 

3ش زنده شبکه 3 به ما 
رج میالد در اختیار ما 
فتاد کارگر مشغول 
دن ما مهیا نیست. 
ن شاءا...  در آینده 

رگزار کنیم.
اد و قابل

36

کویتى پور: شاید کنسرت برگزار کردم کنسرت آنالین با بلیت 55 هزار تومانى
شــد و بابــک جهانبخش 
 «اســتریم الین» برگزار

 انگیز و فقط قسمت بدش 
تمى کنم.»

7 روز پنج شنبه 27 7اعت17
الى است که قیمت تعیین 

ریداران بلیت 
کنسرت 

ش
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جالل على محمــدى، آخرین خرید محرم 
نویدکیا براى تقویت سپاهان در لیگ بیستم 
بود و این بازیکن برخالف انتظارات خیلى زود 
هم به ترکیب اصلى رسید و بازوبند کاپیتانى 
در دیدار برابر تراکتور و سایپا به بازوى دست 

چپ او بسته شده بود.
على محمدى که یکى از پرورش یافتگان 
آکادمى ســپاهان، پس از اینکه در پایان 
لیگ هجدهــم از جمع طالیى پوشــان 
جدا شــد، بار دیگر به این تیم بازگشته 
و در گفتگویــى در مــورد این موضوع، 
شرایط ســپاهان، ســبک بازى محرم 
نویدکیا، بستن بازوبند کاپیتانى و مشکل 
اساسى اى که لیگ فوتبال ایران با آنها 
دست و پنجه نرم مى کند، صحبت کرده 

که در ادامه مى خوانید.
صحبت هاى ما با کاپیتان ســپاهان در 
رابطه با شــرایط ســپاهان شروع شد: 
شــرایط از زمانى که من اضافه شــدم، 
خوب اســت. تمرینات خــوب و بچه ها 
انرژى زیادى دارنــد. کادر مدیریتى، کادر 
فنى و بچه ها همه وقــت مى گذارند و کار 
مى کنند. من بازى با گل گهــر نبودم ولى 
فکر مى کنم این یک اتفــاق بود و ما نباید به 
آن شکل مى باختیم. آن بازى یک اتفاق بود و 
روز به روز بهتر شــدیم. شاید بازى آخر از نظر 
نتیجه براى ما خوب نبود ولى روز به روز در حال 
پیشرفت هستیم. همه این خواسته را در تمرین 
دارند. به دلیل اینکه سبک بازى تیم در حال تغییر 
است، همه باید تالش دو چندانى داشته باشند. این 
تیم دو سال قبل را با یک شیوه دیگر بازى کرده و حاال 
یک شکل دیگر بازى مى کند. این یک 
مقدار کار ما را ســخت مى کند ولى 
بازیکنان یا کیفیتى داریم. شــاید 
پیاده کردن سیستم جدید نیاز به 
زمان داشــته باشد ولى بازیکنان 

ما توانایى انجام این کار را دارند.

از على محمدى کــه در دوران حضور عبدا... ویســى 
اجازه جدایى پیدا نکــرده بود، در رابطه بــا جدایى از 
پیکان با انتخاب تارتار به عنوان سرمربى پرسیدیم و 
او در واکنش به این ســئوال گفت: زمان آقاى ویسى 
به دلیل اینکه تیم پیکان به من احتیاج داشــت، بحث 
جدایى ام کًال منتفى شد و گفت که دوست دارم بمانى 
و کمک کنى. من هم قرارداد داشتم و تصمیم گرفتم 
بمانم. بعد که عبدا... ویسى با مدیران باشگاه به مشکل 
خورد، من تصمیم گرفتــم جدایى ام را پیگیرى کنم و 
باشگاه سپاهان هم پیگیر بود. باید اینجا از مهدى تارتار 
تشکر کنم که با وجود احساس نیاز به من، اجازه جدایى 
داد. من هم دوست داشــتم بمانم، چون قبًال با او کار 
کرده ام و مى دانم چه شخصیت خوبى دارد. اما اینکه 
به من اجازه جدایى داد، براى من خیلى ارزشمند بود. 
صحبت ها انجام شــد و من با دادن مبلغى جدا شدم، 
ولى لطف مهدى تارتار را فرامــوش نمى کنم، چون 

مى توانست نه بگوید و قضیه تمام شود.
سئوال بعدى از على محمدى این بود که چطور اینقدر 
زود با سیســتم محرم نویدکیا هماهنگ شد و خیلى 
زود در ترکیب اصلى به میدان رفت. هافبک سپاهان 
در واکنش به این ســئوال گفت: من شناخت کاملى از 
محرم نویدکیا داشتم و ســپاهان هم براى من غریبه 
نبود. من اینجا بازى کرده بودم و جو اینجا را مى دانستم. 
با بیشتر بچه هاى سپاهان قبًال هم تیمى بودم و خیلى 
زود توانستم خود را با شرایط جدید وفق بدهم. در واقع 
سپاهان برایم چیز ناشناخته اى نداشت و شرایط مثل 
قبل بود. هیچ احساس غریبى  نداشتم و اصًال احساس 

نکردم که یکسال اینجا نبودم.
سئوال بعدى از على محمدى در رابطه با سبک جدید 
ســپاهان با محرم نویدکیا و چگونگى پیاده کردن آن 
بود و او به این سئوال اینطور پاســخ داد: در بخشى از 
صحبت هایم اشاره کردم که سپاهان چند سال با طرز 
تفکر دیگرى بازى کرده و حاال مى خواهد روش بازى 
را تغییر  بدهد. سیستم جدیدى که ما پیاده مى کنیم، به 
بازیکنانى نیاز دارد که قدرت حفظ توپ باالیى داشته 
باشند و بتوانند موقعیت ایجاد کنند. بیشتر بازى روى 
زمین است و تعداد پاس ها باال مى رود. این نوع فوتبال 
بازى کردن، بازیکن باکیفیت مى خواهد که ما داریم. 
البته براى پیاده کردن این نوع فوتبــال به زمان نیاز 
داریم. هر روز در حال پیشرفت هستیم و مى خواهیم 

تیمى قدرتمند بسازیم تا همه هواداران لذت ببرند.
از هافبک ســپاهان در رابطه با دلیــل کیفیت پایین 
بازى هــاى لیگ و نمایــش هاى تدافعــى پرتعداد 
پرسیدیم. على محمدى این موضوع را به دلیل نتیجه 

گرایى مفرط مى داند و مى گوید: این بحث همیشــه 
مطرح است و کلیشه اى شده؛ مدیران و سرمربیان هیچ 
وقت احساس امنیت ندارند تا روى تیمشان کار کنند. 
با این شرایط مربى نتیجه گرا مى شود. در هفته هاى 
گذشته بیشتر بازى ها یک هیچ شدند یا صفر صفر. این 
براى فوتبال ما که مى خواهد درآســیا اول باشد، زیاد 
خوب نیست. اینطور بازى کردن البته به فرهنگ تیم 
ها هم بستگى دارد؛ مثًال بعضى تیم ها همیشه و بدون 
توجه به مهره هایى که دارند، تهاجمى بازى مى کنند. 
ولى بعضى تیم ها االن فقط بــراى گرفتن تک امتیاز 
مى آیند و وقتى یک امتیاز را مى گیرند، خیلى خوشحال 
مى شوند. در صورتى که شــاید یک حمله هم نداشته 
باشند. این طرز تفکر باید عوض شود ولى مربیان و شاید 
حتى مدیران تحت فشار هســتند و باعث مى شود که 

نتیجه گرایى بیشتر شود.
بخش بعدى حرف هاى على محمدى گالیه از برنامه 
ریزى سازمان لیگ بود و در این رابطه توضیح داد: ما 
با تراکتور همزمان در یک روز بازى کردیم ولى تمام 
بازى هاى تراکتور تا سه هفته آینده، یکى دو روز بعد ما 
برگزار مى شود؛ در صورتى که ما همزمان بازى کردیم. 
ما تیمى بودیم که در هفته سوم دیرتر بازى کردیم، ولى 
باز هم در روز اول باید بازى کنیــم. ما در تبریز جمعه 
بازى کردیم؛ با سایپا سه شنبه بازى کردیم. یک شنبه 
بازى کردیم و جمعه هم بازى داریم. سازمان لیگ باید 
طورى برنامه ریزى کند که به برخى تیم ها فشار وارد 
نشــود. تراکتور با ما جمعه بازى کرد؛ بعد چهارشنبه با 
مس بازى کرد. بازى بعدى این تیم دوشــنبه(امروز) 
است و بازى هفته هفتمش یک شنبه. البته من اصًال به 
تراکتور کارى ندارم و اگر اسمى از آنها مى برم، به دلیل 
این است که همزمان در هفته سوم بازى کردیم. یعنى 

زمان بسیار خوبى براى ریکاورى دارند.
ســئوال بعدى از على محمدى در مورد بستن بازوبند 
کاپیتانى تیم بود و او با ابراز افتخار از این موضوع بیان 
کرد: خب من بیشتر ســال هاى فوتبالم را در سپاهان 
گذرانده ام. اینکه بازوبند سپاهان به من رسیده، قطعًا 
افتخار بزرگى اســت و البته وظیفه اى سنگین. البته 
شــرایط را مى دانم و مى دانم ســپاهان چه جایگاه 
و تاریخى دارد و این را هم مــى دانم که چه بازیکنان 
بزرگى این بازوبند را بسته اند و حاال رسیده به من. اینکه 
من در این دو بازى بازوبند را بســتم به این دلیل است 
که بازیکنان قدیمى تیم نبودند. بچه ها اگر برگردند و 
به زمین وارد شوند، بازوبند را خواهند بست؛ با این حال، 
من هر وقت فرصت بستن بازوبند کاپیتانى را پیدا کنم، 

افتخار بزرگى نصیبم شده است.

جالل على محمدى: 

بستن بازوبند سپاهان
 مسئولیت سنگینى است

 طبق تقویم سازمان لیگ قرار بود دیدار پرسپولیس و ذوب آهن 
روز شنبه 22 آذر برگزار شود اما وضعیت جدید تیم اصفهانى به 
دلیل ابتالى تعداد زیادى از بازیکنان ذوب آهن به کرونا برگزارى 

این دیدار را در هاله اى از ابهام قرار داده است.
اگر ســازمان لیگ حکم به برگــزارى بازى دهد و قرار باشــد 
پرسپولیس و ذوب آهن بازى کنند، آن وقت ممکن است ویروس 
کرونا از بازیکنان و کادر فنى ذوب آهن به مجموعه پرسپولیس 
منتقل شود و تعدادى از سرخ پوشــان را از حضور در فینال لیگ 

قهرمانان آسیا محروم کند.
اگر هم با تصمیم سازمان لیگ این دیدار برگزار نشود، پرسپولیس 
بدون هماهنگى مدنظر یحیى گل محمدى که خواهان برگزارى 
مسابقات بود، راهى قطر مى شود و فرصت اینکه در شرایط بازى 
باشد را از دســت خواهد داد. بازى پرسپولیس و نساجى به دلیل 

مخالفت نساجى با تغییر محل برگزارى این دیدار لغو شده است.
در مجموع مى توان گفت برگزار شــدن یا برگزار نشدن بازى 
پرســپولیس و ذوب آهن، براى پرسپولیس و گل محمدى یک 
بازى دو سر باخت است و در هر دو صورت براى این فینالیست 

آسیا عواقبى خواهد داشت.
احتمال دارد ذوب آهن کرونایى هاى بیشترى از آنچه اعالم شده 
است داشته باشد. دوره نهفتگى ویروس کرونا 14 روز است و هیچ 
بعید نیست بازیکنان ذوب آهن بدون این که خودشان بدانند روز 
بازى با پرسپولیس کرونایى باشند. این اتفاق براى پرسپولیس 
واقعاً ترسناك است چرا که در دوحه، اگر بازیکنى تست کرونایش 
مثبت شود، تحت هیچ شرایطى اجازه حضور در بازى فینال لیگ 
قهرمانان آسیا را نخواهد داشت. یحیى حاال نمى داند باید نگران 

آمادگى و هماهنگى بازیکنانش باشد یا نگران سالمتى آنها!

النصر، النصر، النصر... از هر سه خبرى که در رسانه هاى ورزشى ایران منتشر مى شود، یکى مربوط به 
شکایت النصر از پرسپولیس و پیگیرى آن در مراجع مختلف است. دو ماه است اینها با یک چسبندگى 
عجیب و غریب که در ایران هم مشابهش را نداشتیم، دنبال رسیدن به فینال آسیا هستند. حتى آن 
مدیر گریه کنشان هم رفت، اما بقیه وا نمى دهند. قول مى دهیم فینال هم برگزار مى شود مى رود پى 
کارش، اما النصر پرونده زیر بغل همچنان از این دادگاه به آن دادگاه مى رود. مدیران این باشــگاه 
طورى همه توان و تمرکزشان را روى این پرونده گذاشته اند که االن در لیگ 16 تیمى عربستان 

پانزدهم هستند. آقا دارید سقوط مى کنید؛ بى خیال دیگر!

در حال سقوط هستید، بسه دیگه!

 اوایل بازى با سایپا، سپاهانى ها در ورزشگاه خانگى شان به مناسبت تولد نویدکیا آتش بازى راه انداختند 
که صدایش همه را ترساند و در موردش هم زیاد حرف زده شد. حاال سایپایى ها مى گویند چون ما در 
همان دقایق گل خوردیم، معلوم مى شود تمرکز بازیکنانمان به هم خورده و فدراسیون باید نتیجه بازى 
را 3 بر صفر به سودمان اعالم کند! باور کنید در لیگ مدارس و محالت هم تیم ها خجالت مى کشند 
چنین درخواست هایى مطرح کنند، اما به هر حال شنیدن هیچ حرفى در لیگ به اصطالح حرفه اى ایران 

دور از انتظار نیست. اصًال چطور است امتیازات قبلى سپاهان را هم به سایپا بدهند؟/3707

در لیگ مدارس هم، چنین درخواستى ندارند

پرسپولیس در تونل وحشت

آقاى جنتلمن حضور در جام جهانى قطر را مى خواهد
پس از جدایى کى روش از جمع کلمبیایى ها حرف و حدیث هایى 
مبنى بر تیم آینده این مربى و پیشنهادات احتمالى که او داشت به 
گوش مى رسید و در این میان یکى از تیم هایى که گفته مى شد 
به احتمال فراوان این مربى پرتغالى را به زودى روى نیمکت خود 
مى دید، تیم الریان قطر است. تیمى که شــجاع خلیل زاده را در 
ترکیب خود دارد اما گویا آینده کارلوس، حضور در لیگ ستارگان 
قطر و کار با مدافعى که تمایلى به دیدن او نداشت، نبود و به همین 

دلیل او را باید در تیمى دیگر ببینیم.
در این شرایط اما شنیدن حرف هاى کى روش از همه اظهارنظرها و 
گمانه زنى ها جذاب تر است. او در این باره به یکى از دوستان ایرانى 
خود گفته است که تمایلى براى کار در باشگاه ندارد و ترجیح مى 
دهد تا در ادامه دوران مربیگرى باز هم روى نیمکت یک تیم ملى 
بنشیند. تیمى که پتانسیل  حضور در جام جهانى را داشته باشد و او 
نیز با هدایت آن بتواند پنجمین حضور خود در جام جهانى و رکورد 

خود را جشن بگیرد.
با این صحبت ها تکلیف تیم هایى گفته مى شود به دنبال جذب مرد 
پرتغالى هستند روشن مى شود. همانطور که حاال تکلیف تیم الریان 
قطر روشن شده و مشخص شد اصًال پیشنهادى از سوى این تیم به 

کى روش داده نشده است!
مطمئناً این روزها و با شنیدن نام کارلوس کى روش، مقایسه دوران 
حضور او در تهران و بوگوتا به ذهن مى رسد و اینکه چطور مى شود 
او با نتایجى که به همراه تیم ملى ایران گرفت حاال در کلمبیا موفق 
نبوده است. براى رسیدن به این پاسخ مى توان به چند مورد مهم 
اشاره کرد که احتماًال در همکارى کى روش با تیم هاى دیگر نیز 

تأثیر خواهد داشت.
مرد پرتغالى حدوداً هشت سال ســکان رهبرى تیم ملى فوتبال 
ایران را در دست داشت و همین موضوع باعث شده بود تا او را به 
عنوان عضوى ثابت در تیم ملى ببینیم. این حضور طوالنى مدت 

در ایران تفاوت زیادى با حضور در کلمبیا داشت. کى روش 
پس از حضور در ایران، سال به سال بیشتر و بهتر از قبل 
موفق شد خود را معرفى کند و بسیارى از بازیکنانى که 
براى تیم تحت مربیگرى او یعنى تیم ملى فوتبال ایران 
به میدان مى رفتند او را مانند یک پدر، ستایش مى کردند 

و حرف هاى این مربى نه تنها براى ملى پوشان که 
براى بسیارى از فوتبالدوستان ایرانى یک 

جور اتمام حجت بود. در کنار این 
اتفاق باید بــه دوران حضور 

کــى روش در کلمبیــا 
نیز اشــاره کرد که او 

تنها یک سرمربى 
براى تیــم ملى 
این کشور بود و 
با توجه به نفرات 
نامــدارى که در 
ایــن تیــم توپ 

مــى زننــد عمًال 
هیــچ گونــه ارتباط 

دو طرفــه اى شــکل 
نگرفت تا در حال حاضر شاهد 

این باشــیم که یکى از مهمترین 
دالیل کنار گذاشتن کارلوس از تیم ملى 
کلمبیا همین ارتباط کامًال ســرد است. 

خامس رودریگز یکى از ستاره هاى کلمبیاست که از او به عنوان 
مهمترین دلیل کنار گذاشتن سرمربى این تیم نام برده مى شود. 
کى روش براى فوتبالیست هاى ایرانى ابهت باالیى داشت ولى 
ستاره هاى کلمبیا آنقدر مربى بزرگ دیده بودند که کى روش را 
یک مربى عادى مى دانستند و تحت تأثیر حربه هاى روحى روانى 

او قرار نمى گرفتند. 
آخرین دلیلى که مى توان از آن براى جدایى کى روش یاد کرد به 
تفاوت جایگاه دو تیم در دو قاره مختلف بر مى گردد. کى روش که 
سال ها روى نیمکت تیم ملى ایران نشسته بود همیشه به همراه 
این تیم در صدر فوتبال قاره به سر مى برد و همیشه به همراه تیم 
ملى ایران که در آسیا قدرت درجه یک محسوب مى شد، با تیم هاى 
درجه یک آسیا یعنى کره و ژاپن رقابت مى کرد اما در سوى دیگر 
کلمبیایى ها به مانند ایران، تیم درجه یک قاره خود نبودند و او باید 
یک تیم درجه دو آمریکاى التین را مقابل ابرقدرت هاى این قاره که 
برزیل و آرژانتین و اروگوئه هستند، هدایت مى کرد. تفاوت جایگاه 
تیمى مانند کلمبیا با تیم هاى درجــه یکى مانند آرژانتین، برزیل، 

اروگوئه و... کامًال قابل درك و البته زیاد بود.
در پایان مى توان گفت که در حال حاضر کارلوس به دنبال حضور 
در تیم هاى باشگاهى نیست و در صورتى که این اتفاق بیافتد قطعًا 
رقم سنگینى براى جذب او هزینه شده است. مرد پرتغالى در حال 

حاضر نمى خواهد از دایره مربیان تیم هاى ملى خارج شود. او 
حاال ترجیح مى دهد همچنان با یک تیم ملى باشد و به جام 

جهانى برسد، فرصت براى نشستن روى نیمکت یک تیم 
باشگاهى را به بعد از جام جهانى موکول کند. کى روش 

به خوبى مى داند که رســیدن به پنجمین صعود 
به جام جهانى حاال حاالها از ســوى هیچ مربى 

در سطح دنیا تهدید نمى شود. کى روش که 
در تدارك سفر به امارات است، 
ترجیــح مى دهــد بعد از 
ریکاورى خود، باز هم با 
یک تیم ملى همکارى 
داشته باشد، تیمى که 

او را به آرزوى حضور در 
جام جهانى قطر برساند.

ل ب و ى یم برى نر ل و ى پر
ن را در دست داشت و همین موضوع باعث شده بود تا او را به 
نعضوى ثابت در تیم ملى ببینیم. این حضور طوالنى مدت 

یران تفاوت زیادى با حضور در کلمبیا داشت. کىروش
 از حضور در ایران، سال به سال بیشتر و بهتر از قبل 
ق شد خود را معرفى کند و بسیارى از بازیکنانى که 
ى تیم تحت مربیگرى او یعنى تیم ملى فوتبال ایران
یدان مى رفتند او را مانند یک پدر، ستایش مى کردند 

رف هاى این مربى نه تنها براى ملى پوشان که
ى بسیارى از فوتبالدوستان ایرانى یک 

 اتمام حجت بود. در کنار این 
ق باید بــه دوران حضور 

ىروش در کلمبیــا 
شــاره کرد که او 

 یک سرمربى 
ى تیــم ملى 
 کشور بود و 
جه به نفرات

ـدارى که در 
ن تیــم توپ 

زننــد عمًال  ى
ـچ گونــه ارتباط 

طرفــه اى شــکل 
فتتا در حال حاضر شاهد 

 باشــیم که یکى از مهمترین 
ل کنار گذاشتن کارلوس از تیم ملى 
بیا همین ارتباط کامًال ســرد است. 

وى ز ى مجه ج ربىب یچ ى
روش که در سطح دنیا تهدید نمى شود. کى ر
ت است، در تدارك سفر به امارات
 بعد از ترجیــح مى دهــد
 هم با ریکاورى خود، باز
کارى یک تیم ملى همک
مى که داشته باشد، تیم
را به آرزوى  حضور در او
ى قطر برساند.جام جهانى

کارشناس فوتبال ایران در باره تحت تأثیر قرار گرفتن مدیران، 
بازیکنان و مربیان فوتبال ایران از فضاى مجازى که بســیارى 
از مواقع سبب انتشــار مطالبى نادرســت در این فضا مى شود، 
توضیح داد: قضیه خیلى ســاده و روشن اســت. سالیان درازى 
در فوتبال ایران به جز برخى اســتثنا ها از ســوء مدیریت لطمه 
خورده ایم. 76 ســالم اســت و با این فوتبال زندگى کرده ام. 
اکنون هم به پیرى رســیده ام اما هیچگاه مدیرانى به ضعیفى 
مدیران فعلى در فوتبال کشورمان ندیدم. فردى که مى خواهد 
مجموعه اى را مدیریت کند، اگر توانایى اداره آن را نداشته باشد 

با مشکالت و  سختى هاى زیادى مواجه مى شود.
امیر حــاج رضایى خاطرنشــان کــرد: راهکارهایــى هم که 
مسئوالن اتخاذ مى                                   کنند به هیچ وجه درست نیست. روزگارى 
به اخالق مدارتریــن بازیکن زمین یک گوشــى موبایل هدیه 
مى دادند، آیــا این تدبیر و تمهید فرهنگى اســت؟ بازیکنى که 
قراردادى با مبلغ سنگین داشت، با دریافت گوشى اى که در آن 

زمان شاید مبلغش زیر یک میلیون تومان بود، چگونه براى انجام 
دادن کار فرهنگى ترغیب مى شود. به هر حال وقتى چیزى را 
نکاشــته ایم چه توقعى براى درو داریم. االن هم براى مقابله با 
بداخالقى هاى مربوط به فضاى مجازى کارى انجام نداده ایم 

که انتظار نتیجه گیرى داریم.
کارشناس فوتبال کشورمان اضافه کرد:  زمانى عطار نیشابورى 
کتابى به نام مصیبت نامه نوشت. اکنون هم باید فردى در فوتبال 
پیدا شود و مصیبت نامه فوتبال ایران را بنویسد. مطمئناً نمى تواند 

به شیوه عطار بنویســد اما باید این کتاب به نگارش دربیاید. 
از هر طرفى به فوتبال کشــورمان نگاه مى کنیم مانند 

جزیره اى شده که هیچ راه نجاتى براى آن نیست. 
براى بهبودى شرایط به عواملى نیاز داریم. راهکار 
ابتدایى هم استفاده از مدیرانى کارآمد با نیتى پاك 
و عاشق به کار در فوتبال است تا بتوانند امور آن را 

پیش ببرند.

امیر حاج رضایى: 

یکى را پیدا کنیم مصیبت نامه فوتبال ایران را بنویسد

ماجراى الهالل در لیگ قهرمانان آســیا در 
شرایطى مشابه در لیگ قهرمانان ایران تکرار 

شده است.
این بار ذوب آهن، باشــگاه سبزوسفیدپوش 
و معتبر ایرانى اســت کــه در کمرکش یک 
تورنمنت دشوار و طاقت فرسا باید با ویروس 
کرونا و شیوع آن در اردو دست و پنجه نرم کند؛ 
جنگى که فعًال بازنده آن است که طبق گفته 
مدیررسانه اى ذوب تعداد کرونایى هاى تیم 
اصفهانى به 19 رسیده است. سئوال اینجاست 
وقتى ویروس کرونا به یک تیم فوتبال حمله 
مى کند و اینگونه تعداد نفرات باالیى را درگیر 

مى کند، باید چه کرد؟
یکى از دالیل این گســترش ویروس، عدم 
رعایت فاصله اجتماعى و بهداشت فردى است 
و اگر بازیکنان در رســتوران ، سالن جلسات و 
محیط هاى سرپوشیده بدون ماسک و فاصله 
اجتماعى کنار هم قرار بگیرند، قطعًا درگیرى 

بیشترى با بیمارى خواهند داشت.
تجربه فوالد نشــان مى دهد یک تیم براى 
اینکه بخواهد از شر این ویروس به طور کامل 
رها شود باید بین هفت تا ده روز تمرینات خود 
را کامًال تعطیل کند و پس از آن تست گیرى 
انجام شود و پس از جواب آزمایشات تمرینات 

با حضور بازیکنان ســالم برگزار گردد که این 
امر در فوتبال ایران با توجه به روند برگزارى 

مسابقات، شدنى نیست.
مسیر دیگر براى تیمى که دچار این ویروس 
شده، افزایش ســختگیرى هاى بهداشتى، 
رعایت فاصله اجتماعى، حضور بازیکنان در 
اتاق هاى تک نفره، انجام جلسات گروهى در 
فضاى باز و استفاده مداوم از وسایل ضدعفونى 
در مواقع تمرین با تست هاى مرتب سه روزه 
است که با این روش خیلى زود و در مدت کمتر 
از دو هفتــه غربالگرى تقریبــًا کاملى انجام 

خواهد شد.

در این اوضاع و به عنوان یک بیننده فوتبال، 
هرگــز فراموش نکنیــم که شــرایط فعلى 
غیرطبیعى و نامتناسب با روند طبیعى زندگى 
و برنامه ریزى اســت و این ویروس و ترس و 
وحشت از شــیوعش تصمیمات و جداول را 
تحت تأثیر قرار مى دهد و باید با بى نظمى هاى 

ناشى از آن خو گرفت.

ذوب آهن، الهالل لیگ برتر ایران!

ود، چگونه براى انجام 
ر حال وقتىچیزى را

الن هم براى مقابله با 
 کارى انجام نداده ایم 

زمانى عطار نیشابورى 
م باید فردى در فوتبال 
یسد. مطمئناً نمى تواند 

 به نگارش دربیاید. 
ى کنیم مانند 

ن نیست. 
م. راهکار 
یتى پاك 
مور آن را
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302012000623 تاریــخ: 1399/09/03 برابــر راى شــماره 
139960302012000592 هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى سید ناظم عبدالهى فرزند سید اسعد بشماره شناسنامه 2609 صادره 
از فریدن در 5. 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب از چاه 
عمیق به مساحت 18. 117759 مترمربع مفروز از قسمتى از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع 
در اراضى مزروعى دامنه خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقایان محمد جواد هادیان 
و محمدحسن صالحى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
99/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/2 م الف: 1055730 موسى الرضا امامى- رئیس 

ثبت اسناد و امالك فریدن/9/123 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره  راى  برابــر   1399 /09 /03  -139960302012000620 شــماره: 
139960302012000591 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى  و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى سید شهرام عبداللهى فرزند سید اسعد بشماره شناسنامه 32 صادره 
از در 5. 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب از چاه عمیق به 
مساحت 18. 117759 مترمربع مفروز از قسمتى از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در اراضى 
مزروعى دامنه خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدجواد هادیان و محمدحسن 
صالحى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/17 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 99/10/2 م الف: 1055942 موســى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/9/127
آگهى مفاد آراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى، مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره
آگهى مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى که 
در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره صادر 
گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در دو  نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى 
کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى راى هیئت با حضور 
نماینده شوراى اسالمى روستا در محل مى گردد اگر شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور 
اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشــار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است در صورتى که اعتراض در 
مهلت قانونى و واصل نگردد یا معترض به گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مدارك مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- راى شماره 139960302021000054مورخ 99/07/14 -  آقاى سیدمحمد طباطبائى 
فرزند سید حسین به شماره ملى 1180025903 تمامت 17 سهم و 29 سى و دوم سهم مشاع 
از 1200 سهم ششدانگ مزرعه نیر آباد پالك ثبتى شماره 39 اصلى دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان که مساحت شش دانگ 1084000 مترمربع مى باشد خریدارى عادى از 
ورثه مرحوم محمد على عباسى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1399/10/02 م الف: 1056423خیراله عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره/9/129 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره:2027035390 تاریخ: 1399/09/11دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شماره 139760302027010952 مورخ 1397/11/06 امین نوروزي فرزند صفدر 
بشماره شناسنامه 0 صادره از شهرضا بشماره ملی 1190005158 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
136/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مرتضى نژاد ستارى .
2- راي شماره 139860302027013465 مورخ 1398/10/29 مهرى اتحادى ابرى فرزند 
علی بشماره شناسنامه 1282 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283641690 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12535 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 159/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شــماره 139960302027000922 مورخ 1399/02/08 محمدعلى تائبى فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 18661 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292714840 در ششدانگ 
یکباب مغازه تجارى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 1769 فرعی از اصلی 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 81/15 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

4- راي شــماره 139960302027006049 مورخ 1399/04/12 حســن رحیمى فرزند 
محمدصادق بشماره شناسنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659518095 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 13115 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 23/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

اصغر صدوقیان فرزند حاج رضا.
5- راي شماره 139960302027006054 مورخ 1399/04/12 شهین شیخ دارانى فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 111 صادره از فریدن بشماره ملی 1159485704 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شماره 139960302027010333 مورخ 1399/05/13 حسین صادقى سوسارتى 
فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 3116 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283698862 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 224 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

عبدالحسین فزوه فرزند حاج محمد حسن.
7- راي شماره 139960302027010423 مورخ 1399/05/15 علی اکبر عمرو آبادي فرزند 
عین اله بشماره شناسنامه 12583 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209116189 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13148 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
8- راي شماره 139960302027010425 مورخ 1399/05/15 اشرف خالوئی اشنی فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 872 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291042202 در سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13148 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

9- راي شماره 139960302027010488 مورخ 1399/05/19 رسول کیخسروي فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 52084 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280947314 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 164 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی مهدى 

اشتهاردیها فرزند هادى.
10- راي شــماره 139960302027010961 مورخ 1399/05/27 حســینعلی احمدي 
دســتجردي فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 2769 صادره از جرقویه بشــماره ملی 
5649455163 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
13099 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 124/36 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
11- راي شــماره 139960302027010980 مورخ 1399/05/27 مهدى قاسمى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 9048 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283792354 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9584 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 199/60 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
12- راي شــماره 139960302027011017 مورخ 1399/05/28 شکراله باقرى فیروز 
آبادى فرزند محمد بشماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291427147 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7725 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 142/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی على سقراطى فرزند حسین .
13- راي شــماره 139960302027011607 مورخ 1399/06/02 حســن مشــهدي 
خوراســگانی فرزند حیدر بشــماره شناســنامه 132 صادره از خوراســگان بشماره ملی 
1291529217 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
12706 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/15 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
14- راي شماره 139960302027012114 مورخ 1399/06/10 فاطمه شیري پائین دروازه 
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 67748 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281774146 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 218 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
15- راي شماره 139960302027012626 مورخ 1399/06/19 محمود عباسیان فرزند 
صفر بشماره شناسنامه 56 صادره از نائین بشماره ملی 1249885450 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 112/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حبیب اله سرلتى فرزند سید مهدى.
16- راي شــماره 139960302027012628 مورخ 1399/06/19 ثریا اکبر فرزند اسداله 
بشماره شناســنامه 51 صادره از نائین بشــماره ملی 1249903254 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 112/01 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حبیب اله سرلتى فرزند سید مهدى.
17- راي شــماره 139960302027012632 مورخ 1399/06/19 نفیســه مســجدي 
خوراســگانی فرزند حســنعلی بشــماره شناســنامه 629 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291488790 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
18- راي شماره 139960302027012633 مورخ 1399/06/19 حسین فروغی ابري فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 56 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291412557 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6250 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 171 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
19- راي شــماره 139960302027012762 مورخ 1399/06/20 مســعود فرهى فرزند 
مجتبی بشماره شناسنامه 2890 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290711194 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 173/83 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
20- راي شــماره 139960302027012763 مورخ 1399/06/20 آمنه سلیمانی دیزیچه 
فرزند امیرقلی بشماره شناســنامه 3224 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289681503 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/83 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
21- راي شماره 139960302027012764 مورخ 1399/06/20 علیرضا سیم جور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1697 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287904912 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 173/83 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
22- راي شماره 139960302027012765 مورخ 1399/06/20 اصغر نظارتی زاده قلعه 
مردانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 95 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290182590 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/83 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
23- راي شماره 139960302027012766 مورخ 1399/06/20 شهال کریمی زفره فرزند 
قدرت اله بشماره شناسنامه 532 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287989640 در نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 173/83 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
24- راي شماره 139960302027012767 مورخ 1399/06/20 فاطمه قمی فرزند برات 
بشماره شناسنامه 440 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4621288725 در نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 173/83 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

25- راي شــماره 139960302027012810 مورخ 1399/06/22 احمد محمدى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 3435 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293399566 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 327 فرعی از اصلی 7725 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
26- راي شــماره 139960302027012811 مورخ 1399/06/22 ملوك کهرنکى فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 413 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285418387 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 147/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی عبدالرحیم حسینعلى زاده خراسانى.
27- راي شماره 139960302027012927 مورخ 1399/06/25 زهرا رضائى حیدرى فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 22 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4623156796 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 131 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین زارعى 

هفدانى فرزند شکراله.
28- راي شــماره 139960302027013353 مورخ 1399/07/03 محسن سلمانى فرزند 
محمد حسن بشماره شناســنامه 876 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291618351 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 339 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/04 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
29- راي شماره 139960302027013358 مورخ 1399/07/03 على تکى فرزند مرتضی 
بشماره شناسنامه 1293069841 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293069841 در ششدانگ 

یکباب ســاختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

30- راي شماره 139960302027013365 مورخ 1399/07/03 طاهره یاورى فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 2152 صادره از تهران بشماره ملی 0042749778 در ششدانگ یکباب 
انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 27 فرعی از اصلی 15316 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 795/54 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31- راي شماره 139960302027013370 مورخ 1399/07/05 على سلمانى فرزند محمد 
حسن  بشماره شناسنامه 1488 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293380075 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 339 فرعی از اصلی 7725 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شــماره 139960302027013386 مورخ 1399/07/05 جواد ســلمانى فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 205 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291506721 در پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 339 فرعی 
از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/38 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
33- راي شــماره 139960302027013387 مورخ 1399/07/05 نفیسه علیزاده ارداجی 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 1006 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293375251 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 339 
فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/38 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
34- راي شماره 139960302027013590 مورخ 1399/07/07 جواد شریفى قلعه نوئى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1492 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291542833 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15243 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حسن قضاوى خوراسگانى .
35- راي شــماره 139960302027013594 مورخ 1399/04/19 اشرف حیدرى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 6 صادره از فالورجان بشــماره ملی 1111604053 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 100 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
36- راي شماره 139960302027013596 مورخ 1399/07/07 محمد نظام زاده فرزند 
عبدالحسین بشماره شناســنامه 23232 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292149574 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200  مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

37- راي شــماره 139960302027013609 مورخ 1399/07/07 مهدي  نصیري پزوه 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 15341 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283855488 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 142/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمد کریم فزوه فرزند محمد حسن.
38- راي شماره 139960302027013713 مورخ 1399/07/09 حسین حقانی خوراسگانی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 9035 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283792222 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6030 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 306/25 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
39- راي شماره 139960302027013714 مورخ 1399/07/09 فخرى برومند پزوه فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2652 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283692643 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6030 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 306/25 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
40- راي شــماره 139960302027013798 مورخ 1399/07/12 طلعت پاك دل فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناســنامه 48169 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281578746 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9578 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
41- راي شماره 139960302027013800 مورخ 1399/07/12 زهره حق شناس فرزند 
بهرام بشماره شناســنامه 1408 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287886884 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9578 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
42- راي شماره 139960302027013801 مورخ 1399/07/12 الهه عالمی فرد فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 1441 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286958229 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9578 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 132/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
43- راي شــماره 139960302027013874 مورخ 1399/07/15 سید عباس طباطبائى 
فرزند سیداحمد بشماره شناســنامه 140 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291578013 در 
ششدانگ یکباب ساختمان  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9679 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 78/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی خانمها عفت آقا و ملک آغا برکت.
44- راي شماره 139960302027013881 مورخ 1399/07/15 محمد توکلی فیض آبادي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 188 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659247016 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
45- راي شماره 139960302027013882 مورخ 1399/07/15 محسن توکلی اژیه فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 54 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659412904 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 166/37 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
46- راي شماره 139960302027013924 مورخ 1399/07/16 محسن فخرالمباشري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 36296 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282291947 در 
20 حبه و چهار - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه 
اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 284 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 195/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی اسماعیل فخرالمباشرى فرزند عباسعلى.
47- راي شماره 139960302027013926 مورخ 1399/07/16 محمدرضا فخرالمباشري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 168 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287722733 در 20 
حبه و چهار - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 284 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 195/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی اسماعیل فخرالمباشرى فرزند عباسعلى.
48- راي شماره 139960302027013930 مورخ 1399/07/16 محمدعلی فخرالمباشري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 1153 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287685137 در 20 
حبه و چهار - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 284 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 195/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی اسماعیل فخرالمباشرى فرزند عباسعلى.
49- راي شــماره 139960302027013931 مورخ 1399/07/16 پروین فخرالمباشري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 1260 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287765777 در 10 
حبه و دو - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 284 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 195/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی اسماعیل فخرالمباشرى فرزند عباسعلى.
50- راي شــماره 139960302027014075 مــورخ 1399/07/21 محمود قاســمیان 
خوراســگانی فرزند حاجى رضا بشــماره شناســنامه 72 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291292470 در ششدانگ یکباب تعمیرگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 

7200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 850/21 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
51- راي شماره 139960302027014116 مورخ 1399/07/24 عاطفه احمدي فالورجانی 
فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از فالورجان بشماره ملی 1100332812 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 470/75 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

52- راي شماره 139960302027014118 مورخ 1399/07/24 اعظم سادات مارانی فرزند 
سیدرسول بشماره شناســنامه 106 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290895473 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 470/75 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

53- راي شماره 139960302027014635 مورخ 1399/08/04 زهرا اکبریان فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291373675 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 8868 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 315/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شماره 139960302027014685 مورخ 1399/08/07 عطا کردآبادي فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291271406 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 10246 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 221/17 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
55- راي شماره 139960302027014687 مورخ 1399/08/07 محمود قاسمی سرشت 
فرزند قاسم بشماره شناســنامه 1251 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283988119 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 10255 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/66 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
56- راي شــماره 139960302027014688 مــورخ 1399/08/07 اصغــر اعتباریان 
خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناســنامه 1270437984 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1270437984 در 974/04 ســهم مشاع از 7474875/94سهم  شــش دانگ خاتون آباد 
پالك شماره 9335 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 7474875/94مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
57- راي شــماره 139960302027014724 مورخ 1399/08/08 فرهاد محمدى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270994271 در ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 164/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حاج هاشم هنرمند فرزند حسینعلى.
58- راي شماره 139960302027014725 مورخ 1399/08/08 محمد حسین قیصري 
خوراســگانی فرزند رحمت اله بشــماره شناســنامه 555 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291533451 در ششدانگ یکباب ساختمان در حال ســاخت احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 7 فرعی از اصلی 7207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/05 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
59- راي شماره 139960302027014736 مورخ 1399/08/10 اکبر اختر فرزند اباصلت 
بشماره شناسنامه 709 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198950706 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 373/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على محمد 

صباغى زمان آبادى فرزند حسن.
60- راي شــماره 139960302027014835 مورخ 1399/08/11 مهران نجارخدابخش 
فرزند رسول بشــماره شناسنامه 5340 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293276049 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 205 فرعی از اصلی 
33 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 400/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

61- راي شــماره 139960302027014837 مورخ 1399/08/11 سیدحســین موسوي 
دهاقانی فرزند یحیی بشــماره شناســنامه 100 صادره از ســمیرم سفلى بشــماره ملی 
5129595114 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1597 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/33 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمدعلى قنادیان فرزند محمدجواد و رضا و محمد 

قضاویان فرزندان محمدعلى.
62- راي شماره 139960302027014859 مورخ 1399/08/12 محمد ماستى پزوه فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 4947 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293414670 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 233/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حیدرعلى 

ماستى پزوه .
63- راي شماره 139960302027014866 مورخ 1399/08/12 على ربانى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 16444 صادره از نجف بشماره ملی 4722853223 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 169/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شهردارى 

اصفهان.
64- راي شماره 139960302027015021 مورخ 1399/08/14 محمدرضا خندان نیک 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1281 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283641682 در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى با کاربرى گذر و فضاى سبز احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 12770 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 7775/30 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی منوچهر بنکدارپور فرزند میرزا تقى.
65- راي شماره 139960302027015033 مورخ 1399/08/14 حمید شکرى زاده فرزند 
بهمن بشماره شناسنامه 382 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288110618 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5775 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 200/56 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
66- راي شــماره 139960302027015438 مورخ 1399/08/22 محمدرضا امینی پزوه 
فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 14409 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283845741 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10748 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 210/88 مترمربع. خریداري طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1399/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/02 م الف: 1054884 مهدى شبان- رییس 

منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان/9/125 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى 
است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره   139960302026009667   مورخ  1399/04/28   خانم معصومه سالمه 
زاده زواره به شناسنامه شــماره 112 کدملی 1189598701 صادره اردستان فرزند عباس 
بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 127,20 مترمربع از پالك 
13930 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت یداله شیرانى
2 – راى شماره   139960302026009662   مورخ  1399/04/28   آقاي محمود شواخی 
زواره به شناسنامه شــماره 88 کدملی 1189610043 صادره اردستان فرزند علی بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 127,20 مترمربع از پالك 13930 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادي مع الواسطه از مالکیت یداله شیرانى
ادامه در صفحه  7



سالمتسالمت 07073921 سال هفدهمدوشنبه  17 آذر  ماه   1399

اگر دوست دارید سالم بمانید
         دارچیــن بخورید

د
دارچین از دیرباز به عنوان یک ادویه محبوب شناخته مى شود 
و بســیارى از افراد نیز مایلند دارچین را در رژیم غذایى خود 
بگنجاند. دارچین را مى توان یک داروى کمتر شناخته شده 

دانست. 
شــاید حیرت انگیزترین و مهیج ترین مزیت مصرف روزانه 
دارچین، تأثیر آن بر دیابت نوع 2 باشد. این ادویه مى تواند با 
کاهش فشار خون و بهبود حساسیت به انسولین به مدیریت 
این بیمارى کمک کند. برخى ترکیبــات موجود در دارچین 
مى توانند از اثرات انسولین تقلید کرده و به تنظیم قند خون 
کمک کنند، عملکردى که براى مبتالیان به دیابت بســیار 

مهم است.
برخى مطالعات نشــان مى دهد که دارچین ممکن است به 
 HDL (کلســترول بد) و افزایش سطح LDL کاهش سطح
(کلســترول خوب) هم کمک کند. به طور خاص، دارچین 
ممکن است بتواند فعالیت آنزیمى را که باعث تولید کلسترول 
مى شود، کاهش دهد، بنابراین میزان اسیدهاى چرب موجود 

در خون را کاهش مى دهد.
سینامالدئید یک ترکیب باورنکردنى است که بو و طعم خاصى 
به دارچین مى بخشد و همچنین مى تواند تورم را تسکین دهد 
و از جمع شدن پالکت هاى خون جلوگیرى کند. ویژگى هاى 
ضد التهابى این ماده در اینجا متوقف نمى شــود. همچنین 

مى تواند برخى از مواد مرتبط 
با رشد غیر طبیعى سلول را مســدود کرده و در نتیجه خطر 

بیمارى را کاهش دهد.
بســیارى از طرفداران آدامس، آدامس دارچینى را دوســت 
دارند، زیرا دارچین شامل سینامالدئید است که باکترى هاى 
دهان را از بین مى برد. با جوشاندن پنج چوب دارچین در یک 
فنجان آب مى توانید از مایع مانند دهانشویه معمولى استفاده 

کنید.
آنتى اکسیدان ها از این جهت مهم هستند که به بدن کمک 
مى کنند و استرس اکسیداتیو را کاهش مى دهند، ثابت شده 
است که کمبود آنتى اکسیدان ها به سلول ها آسیب مى رساند 
و تقریبًا در هر بیمارى مزمن از جمله دیابت نوع 2 نقش دارد. 
با کمال تعجب، توانایى آنتى اکســیدانى دارچین نسبت به 

بسیارى از غذاهاى فوق العاده شناخته شده برتر است.
با افزایش سن پوســت، کالژن و االســتین کمترى تولید 
مى شــود، پروتئین هایى که به صاف و لطیف نگهداشــتن 
پوست کمک مى کنند. بســیارى از لوسیون ها و کرم ها ادعا 
مى کنند که به افزایش تولید این پروتئین ها کمک مى کنند، 
اما عصاره دارچین ممکن است بدون کمک مواد شیمیایى، 

این کار را انجام دهد.

دارچین ادویه اى اســت که شــاید همه از خواص و مزایاى 
ســالمتى آن آگاه باشــند، جلوگیرى از آلزایمر، جلوگیرى 
از بیمارى هــاى قلبى، کمک به بهداشــت دهــان، درمان 

سرماخوردگى و دندان درد و... از مزایاى دارچین است.
دارچین به بهبود وضوح و هوشیارى روانى بدن کمک مى کند. 
براى بهتر شــدن فعالیت مغز، این ادویه را ببویید. عطر آن 
مى تواند عملکرد شــناختى را افزایش دهد و توجه و حافظه 

کارى را بهبود مى بخشد.
دارچین، به دلیل خواص ضد التهابى کــه دارد، مى تواند از 
قلب و شــریان هاى اطراف آن در برابر عفونت و آســیب ها 
محافظت کند. این ادویه به بهبود گردش خون کمک مى کند 
و همانطور که مى دانید، با افزایش گردش خون، اثرات درد نیز 
به طور قابل توجهى کاهش مى یابد. همچنین گردش خون 
خوب، باعث گسترش اکسیژن به سلول هاى بدن مى شود و 
فعالیت هاى متابولیک را باال مى برد. شما با استفاده از دارچین 
مى توانید خطر ابتال بــه حمالت قلبى را بــه میزان زیادى 

کاهش دهید.

دارچین به دلیل خواص ضد التهابى که دارد، مى تواند سفتى و 
ســختى ماهیچه ها و مفاصل را از بین ببــرد. دارچین براى 
بازیکنان ورزشــى و افراد مبتال به آرتریت توصیه مى شود و 
همچنین براى تسکین سردردهایى که از سرماخوردگى ایجاد 

مى شود نیز تأثیرگذار است.
تحقیقات نشــان داده اســت کــه دارچین مى تواند رشــد 
ســلول هاى ســرطانى را کاهش دهد. وقتى که دارچین را 
به طور منظم در رژیــم غذایى خود بگنجانیــد، مى تواند از 
سرطان جلوگیرى کند و رشد سلول هاى لنفوم و لوسمى را 

نیز کاهش دهد.
دارچین مى تواند بسیارى از حشرات را دفع کند. شما مى توانید 
تکه هایى از دارچین را در قسمت هاى مختلف خانه قرار دهید، 

تا بتواند حشرات را از آنجا دور کند.
دارچین بهترین درمان براى افسردگى هاى زمستانه است، 
همچنین مطالعاتى نشــان داد که بــوى دارچین مى تواند 

تحریک پذیرى و اضطراب را نیز کاهش دهد.

ادامه از صفحه 6
3 – راى شــماره   139860302026011563   مــورخ  1398/07/28   آقاي جعفر ولی پور 
به شناسنامه شــماره 2147 کدملی 4620407240 صادره شهرکرد فرزند قاسمعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 74,65 مترمربع از پالك شماره 39 فرعی از 15179 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت خانم بیگلرى امنیه
4 – راى شماره   139960302026017095   مورخ  1399/06/29   خانم فرخنده نوربخش به 
شناسنامه شماره 764 کدملی 1861088280 صادره بهبهان فرزند منصور بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 95 مترمربع از پالك شــماره 94 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از 

مالکیت حسن جعفرى
5 – راى شــماره   139960302026015479   مورخ  1399/06/17   آقاي ســید رســول 
خدادادي به شناسنامه شماره 1208 کدملی 1283965399 صادره اصفهان فرزند سید مرتضی 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 244,32 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت موروثى قهرى 

موضوع سند انتقال 29187 – 43,10,1 دفتر 56
6 – راى شماره   139960302026016662   مورخ  1399/06/25   آقاي روح اله یسلیانی 
به شناسنامه شــماره 266 کدملی 1293509280 صادره اصفهان فرزند اسماعیل بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 22,30 مترمربع از پالك شماره 9890 فرعی از15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
7 – راى شماره   139960302026003334   مورخ  1399/03/07   آقاي محسن نظري خاتون 
آبادي به شناسنامه شماره 8 کدملی 1291414096 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 163 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه 

ازمالکیت مالک رسمى فضلعلى عباسى قلعه تکى
8 – راى شــماره   139960302026003336   مورخ  1399/03/07   آقاي مجید طراحان 
به شناسنامه شماره 2462 کدملی 1283534428 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 163 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى فضلعلى عباسى قلعه تکى
9 – راى شماره   139960302026015282   مورخ  1399/06/15   آقاي بتول غالمی طامه 
به شناسنامه شماره 5 کدملی 1291283293 صادره اصفهان فرزند غفور بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 42,85 مترمربع از پالك شــماره 126 فرعی از14039 اصلی واقع 

در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 
الواسطه از مالکیت بمانعلى و عباس هوشنگى

10 – راى شــماره   139960302026016236   مــورخ  1399/06/23   آقاي عبدالرحیم 
مبصري به شناسنامه شماره 1341 کدملی 1199084492 صادره شهرضا فرزند بشیر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93,06 مترمربع پالك شماره 13848 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین زارعى
11 – راى شماره   139960302026016237   مورخ  1399/06/23   خانم مریم گرامی به 
شناسنامه شماره 105 کدملی 1289402515 صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 93,06 مترمربع پالك شماره 13848 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین زارعى
12 - راى شماره   139960302026015356   مورخ  1399/06/16  آقاي نادر درخشان هوره 
به شناسنامه شماره 52 کدملی 4623172570 صادره شهرکرد فرزند علی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالك شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه ازمالکیت 

مالک رسمى اکبرفرقانى تیرانى
13 - راى شــماره   139960302026013262   مورخ  1399/05/26  آقاي حسن فالحتی 
به شناسنامه شــماره 1110 کدملی 1286897866 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 166,61 مترمربع پالك شــماره 30 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 
الواسطه ازمالکیت مالک رسمى رمضان و حسینعلى و معصومه و سکینه و رقیه همگى نجیمى 

کتایونچه فرزندان محمود و فاطمه احمدى کتایونچه عیال محمود
14 - راى شــماره   139960302026017098   مورخ  1399/06/29  خانم زهرا صامتی به 
شناسنامه شماره 1398 کدملی 1286439736 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 114,15 مترمربع از پالك شماره 55 فرعی از15187 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه مبایعه نامه عادي از مالکیت حسین بخشى
15 - راى شــماره   139960302026010221   مورخ  1399/04/31  آقاي حسن شفیعی 
به شناسنامه شــماره 150 کدملی 5649906254 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117,82 مترمربع از پالك 1 فرعى از 14955 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

16 - راى شــماره   139960302026015278   مورخ  1399/06/15  آقاي مهدي صادقی 
برزانی به شناسنامه شماره 27 کدملی 1290198896 صادره اصفهان فرزند بمانعلی بصورت 

ششدانگ یکباب کارگاه در حال ساخت به مساحت 340,10 مترمربع از پالك شماره 11 فرعی 
از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شــماره   139960302026015474   مورخ  1399/06/17  خانم منیره شرکت 
العباسی به شناسنامه شماره 1101 کدملی 1286539498 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 211,40 مترمربع از پالك شماره 
12 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
18 - راى شماره   139960302026015473   مورخ  1399/06/17  آقاي هاشم فرزندي به 
شناسنامه شماره 1185 کدملی 1286311251 صادره اصفهان فرزند غالمعلی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 211,40 مترمربع از پالك شماره 12 
فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
19 - راى شماره   139960302026014319   مورخ  1399/06/05  آقاي حسین حیدري 
پور کمال آبادي به شناســنامه شــماره 1520 کدملی 5649504441 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 150,60 مترمربع از پالك شماره 56 
فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شــماره   139860302026021077   مورخ  1398/11/30  خانم منور رحمانی 
قهدریجانی به شناسنامه شماره 73 کدملی 1110976895 صادره فالورجان فرزند مصطفی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98,50 مترمربع پالك شماره 15126 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
21 - راى شــماره   139960302026016235   مورخ  1399/06/23  آقاي محمد شمس 
سوالري به شناسنامه شماره 3043 کدملی 1817957414 صادره آبادان فرزند یداهللا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108,76 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

ازمالکیت مالک رسمى محمد على امین الرعایائى
22 - راى شــماره   139960302026015371   مورخ  1399/06/16  خانم زهره حســن 
پورقهسارئی به شناسنامه شــماره 558 کدملی 1287967078 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142,45 مترمربع پالك 
شــماره 48 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شــماره   139960302026015372   مورخ  1399/06/16  آقاي غالمحســین 

مهدوي قهسارئی به شناسنامه شــماره 2435 کدملی 1286733928 صادره اصفهان فرزند 
امیر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 142,45 مترمربع 
پالك شــماره 48 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
24 - راى شــماره   139960302026007718   مــورخ  1399/04/16  خانــم اقــدس 
نریمانی زمان آبادي به شناســنامه شــماره 327 کدملــی 1285852443 صــادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66,90 مترمربع پالك شماره 41 
فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى محمدصادق برزانى
25 - راى شــماره   139960302026013031   مــورخ  1399/05/25  خانم هاجر بویري 
پیانی به شناسنامه شماره 602 کدملی 1841705470 صادره ایذه فرزند عبدصالح نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 37,60 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حاج محمد حسین صرامى
26 - راى شــماره   139960302026014287   مــورخ  1399/06/05  آقــاي امین امین 
الرعایائی یمینی به شناسنامه شــماره 75627 کدملی 1281849995 صادره اصفهان فرزند 
حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 222,80 مترمربع از 
پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
27 - راى شــماره   139960302026014270   مورخ  1399/06/05  آقاي مجتبی ادیب 
حاجی باقري به شناسنامه شــماره 1103 کدملی 1283965844 صادره اصفهان فرزند اکبر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 222,80 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
28 - راى شماره   139860302026007214   مورخ  1398/05/07  و  راى اصالحى شماره   
139960302026020149   مورخ  1399/08/29  آقاي فرزاد قدیمیان به شناسنامه شماره 
484 کدملی 4072585793 صادره خرمشهر فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب کارگاه 
با عرصه کشاورزى به مساحت 458,73 مترمربع از پالك  413 اصلی واقع در اصفهان بخش 
16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت 

اکبر عادلى امین آبادى
بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/09/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/09/17 شماره 
ثبت در دبیرخانه: 1399206032 م الف:1049204 محمد على فالح- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان/9/101 

عسل خواص زیادى دارد اما قند هم دارد پس باید در مصرف آن مراعات کرد و آن را آزادانه 
نباید مصرف کرد.

عسل طبیعى ماده غذایى بسیار خوبى است؛ به دلیل اینکه حدود 40 درصد فروکتوز دارد و 
مى تواند مثمر ثمر باشد اما مصرف زیاد آن باعث چاقى مى شود؛ بنابراین عسل خیلى ماده 

غذایى آزادى نیست؛ چراکه قند زیادى دارد و بسیار غلیظ است.
 هر یک قاشــق عســل در مقایســه با یک قاشــق شــکر قند زیادترى دارد 

و چاق کننده است اما در مقدار اندکى آن اشکالى ندارد و باید از جایى تهیه کرد 
که به کیفیت بهداشتى آن اطمینان داریم.

 به طور کلى کودکان زیر یکسال نباید عسل بخورند؛ همچنین در بیماران 
دیابتى  به علت اینکه بخش عمده عسل گلوکز است و قند خون را باال مى برد، 

باید این افراد به صورت محدود استفاده کنند.
مشکلى در استفاده از عسل توســط افراد داراى مشکالت معده وجود ندارد 

اما باید توجه کنیم هرگز نمى توانیم به مقدار زیاد عسل مصرف کنیم.

سکنجبین و کاهو یکى از خوراکى هاى پر طرفدار ایرانى ها بوده و به عقیده بسیارى از پزشکان 
متخصص خواص درمانى متعددى را داراست.

سکنجبین شربت شیرین و خوش طعمى اســت که اغلب در کنار کاهو به چشم مى خورد و با 
ذائقه بیشتر افراد سازگارى دارد و براى آنها خوشایند است. کاهو و سکنجبین میان وعده اى 
سالم و خوشمزه که مصرف آن به افراد توصیه مى شود و البته بیشتر از هر زمان دیگرى در ایام 

گرم سال یا نوروز در جمع هاى خانوادگى دیده مى شود.
افرادى که از نفخ و درد شکم و همچنین دیر هضم شــدن غذا رنج مى برند مى توانند از کاهو 
و سکنجبین استفاده کنند؛ از دیگر خواص این دو ماده غذایى مى توان به ادرار آور بودن آنها 

اشاره کرد.
کاهو و شربت سنتى سکنجبین که گاهى با نعناع تازه مخلوط مى شود عالوه بر طعم بى نظیر 
و خوشایند خواص درمانى متعددى را هم داراست. کسانى که داراى مشکالتى مثل یبوست 
هســتند و از آن رنج مى برند با استفاده از کاهو و ســکنجبین تا حد زیادى درد آنها التیام پیدا 

مى کند.
بر اساس یافته هاى محققان طب سنتى کاهو داراى طبیعتى سرد و پر رطوبت است و مصرف 
آن با سکنجبین که طبیعتى به مراتب گرم تر از کاهو دارد، به اعتدال طبیعت بدنى افراد کمک 

بزرگى محسوب مى شود.
به گفته پزشکان متخصص مصرف سکنجبین باز کننده عروق بدن و مجارى است و ضمن 
تمیز کردن و پاکسازى خون بدن به دلیل خاصیت گرم و خشک بودن آن، سردى و رطوبت 

کاهو را خنثى کرده و اثرات مثبت فراوانى را به همراه خواهد داشت.
رفع بى خوابى و درمان اختالالت سطحى خواب در افرادى که با مشکل مواجه هستند با مصرف 
کاهو و سکنجبین بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و خوردن این دو خوراکى به کسانى که خواب 

راحتى ندارند، توصیه مى شود.
کاهو حاوى مقادیر باالیى از آنتى اکسیدان، امگا3 و مواد معدنى است همچنین ویتامین هاى 
موجود در کاهو شامل کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، روى، تیامین، ریبوفالوین، 
نیاسین، فوالت و ویتامین هاىC، A، E ،B6 و K است که نیاز شما به این گروه از مواد مغذى 

را مرتفع خواهد کرد.
پاکسازى بدن از سموم مختلف و همچنین کمک به پاکسازى کبد و تقویت قلب و عروق نیز 

بخش دیگرى از خواص بى شمار کاهو و سکنجبین به شمار مى روند.

خواص شگفت انگیز سکنجبین و کاهو 

خوردن عسل براى چه کسانى ممنوع است؟

بازگشت سیستم بدن 
به حالت نخست، زمانبر است

یک متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: سندروم خستگى مزمن در بهبود یافتگان کرونا به چشم مى خورد 
و نباید انتظار داشت کسانى که بعد از بهبودى و در فاز نقاهت به ســر مى برند، در انجام دادن فعالیت ها و 

کارهاى روزمره همان انرژى سابق را داشته باشند.
دکتر حسین سرمدیان افزود: بازگشت سیستم بدن به حالت نخست در بهبود یافتگان کرونایى و تقویت آن 
زمانبر بوده و ممکن است ماه ها طول بکشد. وى، این حالت را به ساخت یک ساختمان تشبیه کرد و اظهار 
داشت: همانگونه که ساخت یک ساختمان ماه ها طول مى کشد، تقویت سیستم بدن نیز زمان طوالنى نیاز 

داشته و این فرایند در هر شخصى متفاوت است.
این متخصص بیمارى هاى عفونــى تأکید کرد: افراد على الخصوص گروه هاى ســالمند، مبتال به انواع 
بیمارى هاى زمینه اى که در منزل قرنطینه هســتند، باید در صورت مشاهده هرگونه عالیم مشکوك به 

پزشک مراجعه کنند.
وى خاطرنشان کرد: طبق آخرین تحقیقات، ویروس کرونا در بدن بیماران سرپایى و ایزوله در منزل، تا 11 
روز  فعال بوده، اما بنابر احتیاط باید تا 14  روز در جامعه حضور پیدا نکنند و بعد از روز 14 مى توانند بدون انجام 

دادن آزمایش به محل کار خود بازگردند.
دکتر سرمدیان گفت: تست دوم، ویروس هاى مرده و الشه ویروس ها را به عنوان مثبت تلقى مى کند و 

نمى تواند تمایز بین ویروس هاى زنده و مرده قائل شود.
وى بیان کرد: این مدت براى بیماران بسترى در بیمارستان ها به دلیل حادتر بودن این بیمارى نسبت به 
کسانى که در منزل قرنطینه مى شوند، 21 روز است و مبتالیان و بهبودیافتگان مراکز درمانى پس از 21 روز 

مى توانند به جامعه و محل کار خود بازگردند.
وى در ادامه ضمن اشاره به اینکه محیط زندگى ویروس یک محیط وابسته است و هنگامى که از ویروس 
پاك شــود، ویروس خود به خود از بین مى رود، افزود: نیاز به انجام رفتارهاى وسواس گونه نیست و تنها 

جاهایى که در تماس با دست، وسایل استیل و شیرآالت هستند، باید ضدعفونى شوند.
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139   آقاي جعفر ولی پور 
فرزند قاسمعلی بصورت

9فرعی از 15179 اصلی 
مبایعه نامه عادي مع

 فرخنده نوربخش به 
 بصورت ششدانگ 
ی واقع در اصفهان 
دي مع الواسطه از

در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفها
الواسطه از مالکیت بمانعلى و عباس هوشنگى

6 راى شــماره   139960302026016236   مــورخ –10
2 کدملی 1199084492 ص 1مبصري به شناسنامه شماره 1341
6به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93,06
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال

عادي مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسین زارعى
3   مورخ  06/23/ 7 راىشماره   139960302026016237 – 11

ف ا ه 5 کدملی 1289402515صاد 5شناسنامه شماره 105
ا ششدانگیک مشاع از

در م

ییییینین

بى این ما ه
بودن آن، سردىو رطوبت 

به همراه خواهد داشت.  را
 خواب در افرادى که با مشکل مواجه هستند با مصرف

د کرد و خوردن این دو خوراکى به کسانى که خواب 

امگا3 و مواد معدنى است همچنین ویتامینهاى
فسفر، پتاس
K است Kو

ک به پا
بینبه

کس

کمتخصص
باید انتظار

رهاى روزمر
کتر حسین سر
انبر بوده و مم
شت: همانگونه
شته و این فرایند
ن متخصص بیما
مارى هاى زمینه
شکمراجعه کنند
ىخاطرنشان کرد:

فعال بوده، اما بنابر ز
دن آزمایش به محل

کتر سرمدیان گفت: تس
ى تواند تمایز بین ویرو
ى بیان کرد: این مدتب
سانى که در منزل قرنطین
ى توانند به جامعه و محل
ى در ادامه ضمن اشاره به
كشــود، ویروس خود به
هایى که در تماس با دست،

 مصرف آن مراعات کرد و آن را آزادانه 

40 درصد فروکتوز دارد و 0ییینینکه حدود
ى مى شود؛ بنابراین عسل خیلى ماده 

ظاست.
شــکر قند زیادترى دارد

اید از جایى تهیه کرد 

چنین در بیماران 
ون را باال مى برد،

عده وجود ندارد 
ف کنیم.

واد معدنى است همچنین ویتامین هاى 
سیم، سدیم، روى، تیامین، ریبوفالوین، 
 که نیاز شما به این گروه از مواد مغذى 

کسازى کبد و تقویت قلب و عروق نیز
 شمارمى روند.

سانى ممنوع است؟
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یک شرکت آمریکایى فروش نخستین آزمایش خون را براى 
کمک به تشخیص بیمارى آلزایمر آغاز کرده است، جهشى براى 
این زمینه که مى تواند شناسایى ابتال به زوال عقل را براى افراد 

بسیار آسان کند.
کارشناســان مســتقل به این دلیــل که هنــوز نتایج اصلى 
تحقیقات منتشر نشده و آزمایش توسط سازمان غذا و داروى 
ایاالت متحده (FDA) هنوز تأیید نشده محافظه کارانه عمل 

مى کنند. 
میلیون ها نفر در سراســر جهان به آلزایمر، رایج ترین شــکل 
زوال عقل مبتال هستند. براى تشــخیص این بیمارى، افراد 
باید عالیمى مانند از دست دادن حافظه به همراه شواهد تجمع 
پروتئینى به نام بتا آمیلوئید در مغز داشته باشند. بهترین روش در 
حال حاضر براى اندازه گیرى پروتئین اسکن مغز است که روشى 

پرهزینه است و معموًال تحت پوشش بیمه قرار ندارد. 
آزمایش خون  «C2N Diagnostics» در سنت لوئیس با هدف 
پر کردن این خأل  توســعه یافته اســت. آزمایش مذکور براى 
افراد 60 سال به باالســت که داراى مشکالت فکرى هستند 
و از نظر آلزایمر مــورد ارزیابى قرار مى گیرند. فقط پزشــکان 
مى توانند آزمایش را سفارش دهند و نتایج ظرف ده روز اعالم 

مى شود. 
آزمایش توسعه داده شده دو نوع ذره آمیلوئید به عالوه اشکال 
مختلف پروتئین را اندازه گیرى مى کند که نشان مى دهد کسى 
ژنى دارد که خطر بیمارى را افزایش دهد یا خیر. این فاکتورها 
در فرمولى با سن ترکیب مى شــوند و به بیماران نمره اى داده 
مى شود که احتمال کم، متوسط یا زیاد احتمال تجمع آمیلوئید 

در مغز را نشان مى دهد.

نخستین آزمایش خون براى تشخیص آلزایمر

ً



مدیر آب و فاضالب اردســتان از آغاز 
عملیات اجرایى ســه طرح آبرســانى 
روستایى در این شهرستان با اعتبارى 
بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال 

خبر داد.
رضا دهقانى افــزود: عملیات اصالح 
و تعویض شــبکه انتقال آب روستاى 
کهنگ به طــول حــدود 6 کیلومتر 
به همراه نصب تمامى انشــعابات،  با 
همکارى بسیج  سازندگى، بخشدارى 
مرکــزى در حال انجام اســت و پس 
از اجراى این عملیــات 690 خانوار از 
آب سالم و بهداشــتى پایدار  بهره مند 

مى گردند. 
وى ادامه داد: عملیات آماده  ســازى و 
نصب مخزن پیش ســاخته  آب شرب 
روستاى ســفیده که 241 مشترك را 
زیرپوشــش قرار مى دهد بــا ظرفیت 
210 متر مکعــب و اعتبارى افزون بر 
ســه میلیارد ریال از محــل اعتبارات 
آب و فاضالب آغاز شده و تا 22 بهمن 

امسال به بهره بردارى مى رسد.
مدیر آب و فاضالب اردســتان اظهار 
کــرد: عملیات فنس  و حصارکشــى 
مخــزن 100 متر مکعبى روســتاى 
شــیرازان  نیز با اعتبارى افزون بر یک 
میلیارد و 500 میلیون ریال  در دستور 
کار قرار دارد این در حالى است که در  
روستاى شــیرازان بیش از 90 خانوار 

تحت پوشش  آبفا قرار دارد.
دهقانى با بیــان اینکه 108 روســتا 
بــا جمعیت افــزون بر 15 هــزار نفر 
در قالــب 11 هزار مشــترك تحت 
شهرســتان  پوشش آبرســانى 
اســت، افزود: اکنون 57 روســتا به 
وسیله سه دستگاه تانکر سیار آبرسانى 
مى شوند و در تالش هستیم تا با تأمین 
منابع آبى پایدار این تعداد را به حداقل 

ممکن کاهش دهیم.
شهرستان اردستان با افزون بر 42 هزار 
نفر جمعیت در 118 کیلومترى شمال 
شرقى اصفهان واقع شده و داراى 26 
هزار فقره انشــعاب آب شرب و 2180 

فقره انشعاب فاضالب است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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کتاب مجموعه مقاالت سبک هندى اثر استاد محمدعلى 
صاعد با حضور مسئوالن سازمان فرهنگى، اجتماعى و 

ورزشى شهردارى اصفهان در منزل وى رونمایى شد.
قرارمان صبح یک روز پاییزى در سرآغاز خیابان فرهنگ 
و در منزل شاعرى از تبار اصفهان بود؛ استاد محمدعلى 
صاعد، شاعر و صائب شــناس اصفهانى که گرچه مدتى 
است بیمارى تنش را رنجور کرده اما طبع شاعرانگى هنوز 

در گفتار و کردارش هویداست.
حیاط منزل استاد را گل هاى شــمعدانى زیباتر کرده  بود 
و هرچند دیرى اســت این گل ها از لمس گرماى دستان 
باغبان خود محروم اند اما عالقه وافر به گل شــمعدانى، 
آنها را تا اتاق استاد صاعد و بر سر بالین او هم کشانده بود.

بهانه حضور در منزل استاد محمدعلى صاعد که از آثار او 
مى توان به «بر آستان غزل»، «تجلى در منا» و «سبک 
شعر اصفهان» اشاره کرد، رونمایى از کتاب مقاالت سبک 
هندى بود که از ســوى دفتر تخصصــى ادبیات و مرکز 
آفرینش هاى ادبى قلمســتان به چاپ رسیده و با حضور 
محمد عیدى معاون فرهنگى شهردار اصفهان در منزل 

ایشان رونمایى شد.
محمد عیــدى با ابراز خرســندى از رونمایــى از کتاب 
مجموعه مقاالت ســبک هندى به دســت خود استاد 
محمدعلى صاعد افزود: امیدوارم توانسته باشیم گوشه اى 
از دینى که اســتاد محمدعلى صاعد بر گردن ما و شهر 
اصفهان دارد را ادا کنیم. آنقدر از چاپ این کتاب خرسندم 
که گویا دوباره متولد شــده ام و خوشحالم که خداوند بار 
دیگر به ما فرصت داد که به منزل استاد صاعد به عنوان 

خانه امید ادب دوستان بیاییم.

وى استاد محمدعلى صاعد را خازن گنج گوهر دانست و 
ابراز امیدوارى کرد سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان بتواند سایر آثار ایشان را نیز به چاپ 

برساند.
اما محمد قدســى، شــاعر و از دوســتان نزدیک استاد 
محمدعلى صاعد که در امر اصــالح مجموعه مقاالت 
ســبک هندى پیش از چاپ اهتمام ورزیده است، درباره 
ویژگى هاى یار دیرین خود گفت: از سال 1361 و حدود 
40 سال است که با استاد صاعد دوستى تنگاتنگ دارم و 
مى توانم بگویم که ایشان، شاعر انسان و انسان شاعر است 
و هر دو مزیت در وجود استاد محمدعلى صاعد وجود دارد.

وى با اشــاره به پیشــتازى محمدعلى صاعد در اخالق 
و انســانیت ادامه داد: ایشــان گوهرى از بقایاى نسل 
مرحوم صغیر است و دیگر معلوم نیست چنین انسانى با 

خصوصیات مشابه ایشان دوباره متولد شود.
این شــاعر اصفهانى بیان کرد: دیوان مرحوم صغیر 18 
دوره تجدید چاپ شــد و این به دلیل انسانیت موجود در 
شعر او است و مطمئن هستم که این اتفاق براى آثار استاد 

محمدعلى صاعد هم رخ مى دهد.
قدسى با بیان اینکه استاد صاعد مانند یک پدر به شاعران 
جوان بســیار توجه مى کرد و جوانــان مدیون توجهات 
ایشان هستند، افزود: جلسات انجمن صائب ساعت 12 

ظهر تعطیل مى شد اما ایشان تا چند ساعت بعد کنار نهر 
مى نشست و من اشعارم را برایشان مى خواندم و ایشان 

آنها را نقد مى کرد که نشان از تواضع استاد صاعد دارد.
وى ادامه داد: مقاالت تألیفى ایشان درباره سبک هندى در 
گوشه اى از منزلشان بود و مشخص نبود چه زمانى چاپ 
شود. چاپ این کتاب شادى خاصى براى ایشان به همراه 
داشت و امیدوارم اجر و پاداش شاد کردن دل استاد صاعد 

شامل حال دست اندرکاران چاپ این کتاب شود.
مدیر دفتر تخصصى ادبیــات و مرکز آفرینش هاى ادبى 
قلمستان سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان نیز درباره اســتاد محمدعلى صاعد اظهار کرد: 

ایشــان متولد دهم دى ماه 1304 و یکى از پرسابقه ترین 
شــاعران و انجمن داران اصفهان است. اســتاد صاعد از 
سال ها پیش و زمانى که من دانشجوى ادبیات بودم انجمن 
ادبى صائب را در اتاق کوچکى در یک کتابخانه تأســیس 

کرد و جلسات این انجمن هر صبح جمعه برگزار مى شد.
الهه رضایى افزود: در اصفهان شخصى را سراغ نداریم که 
به اندازه اســتاد محمدعلى صاعد درباره صائب پژوهش 
کرده باشد و ایشــان تألیفات و کتاب هاى زیادى در این 

زمینه دارد.
وى ادامه داد: در زمان دانشــجویى به منزل ایشان سر 
مى زدم و از محضرشان فیض مى بردم و مى دیدم که دور 

تا دور ایشان پر از کتاب است و مشغول پژوهش و نوشتن 
درباره صائب و سبک هندى است.

مدیر دفتر تخصصى ادبیات سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه استاد صاعد 
عمر خود را در راه ادبیات و مردم دارى صرف کرده است، 
تصریح کرد: به نظر من مردم دار بودن یکى از حلقه هاى 
گمشده شــاعران و اهالى ادب اصفهان است. برخى از 
افرادى که به درجه اســتادى و پیشکســوتى مى رسند 
معموًال دیگران را از خود مى رانند و به یکى دو مرید جان 
سپرده اکتفا مى کنند، جوانان را به تندى نقد مى کنند و تنها 
سبک شعرى و سبک زندگى خود را مى پسندند و دیگران 
را قبول ندارند و به قول معروف برج عاج نشین مى شوند، 
اما استاد صاعد همواره با سعه صدر فراوان در منزل خود 

میزبان شاعران و عالقه مندان ادبیات و شعر بوده است.
مدیر دفتر تخصصى ادبیات سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان بیان کرد: در دیدار قبلى 
معاون فرهنگى شهردار با اســتاد صاعد، ایشان تمایل 
داشتند، مجموعه مقاالتشان به چاپ برسد که در همین 
راستا ایشان قول حمایت دادند و پس از تایپ و ویرایش 
مجموعه مقاالت اســتاد محمدعلى صاعد درباره سبک 
هندى، چون این مقاالت مربوط به ســال 1379 بود و 
نیاز به تغییراتى داشــت، با اجازه خود استاد براى اصالح 
در اختیار اســتاد محمد قدســى قرار گرفت و در پایان 
کتاب از سوى انتشارات ســازمان فرهنگى، اجتماعى و  
ورزشى شهردارى اصفهان به چاپ رسید و در منزل استاد 
محمدعلى صاعد تقدیم ایشان شد که امیدوارم موجب 

خرسندى و رضایت ایشان شده باشد.

مجموعه مقاالت سبک هندى استاد محمدعلى صاعد رونمایى شد

پرداخت 320 هزار فقره تسهیالت ازدواج
 از سوى بانک مهر ایران

آغاز  عملیات
 3 طرح آبرسانى 

در شهرستان اردستان

یکى از مواردى که براى تسهیل ازدواج جوانان در 
نظر گرفته شده، وام هاي قرض الحسنه ازدواج است. 
ممکن است این وام ها نتوانند تمام هزینه هاي مورد 
نیاز براي یک ازدواج را پوشش دهند، اما از آنجایی 
که در سال هاي گذشته با افزایش مبلغ روبه رو بوده 
و تا حدي نرخ تورم را پوشــش داده اند، قطعًا براي 
جوانانی که قصد ازدوا ج دارند، کمک هزینه مناسبی 

محسوب می شوند.
تســهیالت ازدواج یکى از شــناخته شده ترین 
نوع تسهیالت قرض الحسنه است که در سطح 
شبکه بانکی کشور پرداخته می شود. دربرگیري 
و اهمیت این تســهیالت باعث شــده برخی از 
مردم به اشتباه تسهیالت قرض الحسنه را صرفًا 

مترادف با این تسهیالت در نظر گیرند.
بانک مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگ ترین 
بانک قرض الحسنه کشــور که تمام طرح هاى 
اعتباري آن بر مبناي عقد قرض الحســنه است؛ 
هر چند فراتر از یک طرح عمل می کند و در حال 
حاضر با ده میلیون مشتري، بیش از هشت میلیون 
فقره تســهیالت پرداخت کرده است، اما به طور 
مشخص در حوزه تسهیالت ازدواج نیز عملکرد 
چشمگیري داشــته و ســعی کرده تا با پرداخت 
گسترده تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، به سهم 

خود زمینه را براي ازدواج جوانان فراهم کند.
بانک مهر ایران تنها در ســال جارى نزدیک به 
14هزار و 500 فقره تسهیالت ازدواج به ارزش 
7500 میلیــارد ریال پرداخت کرده اســت. این 
بانک در مجموع 320 هزار فقره تســهیالت به 
ارزش تقریبــی 28 هزار میلیــارد ریال پرداخت 
کرده است. گفتنی است بانک مهر ایران همواره 
پیشــگام اجرایی کردن افزایش مبلغ تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج بوده و در سال هایی که این 
افزایش مبلغ تصویب شده، پیش از سایر بانک ها 

نسبت به اعمال آن اقدام کرده است.
البته بانک مهر ایران تنها به پرداخت تسهیالت 
متعارف ازدواج بسنده نکرده و در این زمینه «طرح 
پیوند مهر ایران» را نیز اجرا می کند و در چارچوب 
آن به مشتریان تسهیالتی را پرداخت می کند که 
می توانند در عین دریافت وام ازدواج، از این طرح 

ویژه نیز بهره مند شوند.
جامعه هدف طرح یکــم پیوند مهر ایران افرادى 
هستند که در سن ازدواج بوده و یا قصد ازدواج در 
آینده اي نزدیک دارند. در این طرح افراد می توانند 
با افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه پس انداز طرح 
یکم پیوند مهر ایران، از تسهیالت قرض الحسنه 
کمک هزینــه ازدواج این بانک تا ســقف 400 

میلیون ریال با کارمزد 4 درصد برخوردار شوند. 
البته نخســتین موعد براي بهره منــدي از این 

تسهیالت کسب حداقل یکسال میانگین است.
افــزون بر این افــرادى که هم اکنون در ســن 
ازدواج نبوده یــا والدینی که قصــد تأمین آتی 
مایحتاج ضروري ازدواج فرزندانشان در آینده را 
دارند، می توانند در چارچوب طرح دوم پیوند مهر 
ایران تسهیالت دریافت کنند. در این طرح افراد 
می توانند با افتتاح حســاب قرض الحسنه ویژه 
پس انداز طرح دوم پیوند مهر ایران، از تسهیالت 
قرض الحســنه کمک هزینه ازدواج این بانک تا 
سقف جمعی 800 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد 
برخوردار شوند. گفتنی اســت اولین موعد براي 
بهره مندي از این تســهیالت کسب حداقل پنج 

سال میانگین است.
بانک مهر ایران امیدوار اســت با مجموعه این 
اقدامات توانســته باشــد گام هاى مؤثري براي 
تســهیل ازدواج جوانان ایرانی برداشــته باشد و 
بخشی از دغدغه هاي ایشان و خانواده هایشان را 
در حوزه هزینه هاي مورد نیاز براي ازدواج مرتفع 
کند. امید که در آینده نزدیک هیچ زوجی نگران 
هزینه هاي ازدواج خود نباشند و بتوانند با خاطري 
آسوده و بدون دغدغه مالی تشکیل خانواده دهند.


