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اختالل درد چیست؟هیئات مذهبى نقش اجتماعى هم بر عهده دارندمحمد گلریز به کرونا مبتال شدواکسن کرونا روى هواست! براى قضاوت زرد و سبز باید صبور باشیم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از چه ظروف
 پالستیکى براى 

نگهدارى مواد غذایى 
استفاده کنیم؟

جاده هاى خیس اصفهان «جان» گرفت
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ممنوعیت خروج مسئوالن 
از کشور

الستیک هنوز گران نشده 
اما شاید بشود

نتایج تعیین سیاهه 
آلودگى هواى اصفهان 

چه شد؟
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نقض حریم 
پل خواجو به 

شوراى شهر رسید

گاهى براى نگهدارى مواد غذایى در 
یخچال یا کابینت از ظروف پالستیکى 
استفاده مى کنیم. اما سئوال اینجاست 
که چطور این کار را انجام دهیم تا براى 

سالمتى ما ضررى نداشته باشد؟...

بعد از انتشار گزارش هایى در رسانه هاى اصفهان مبنى بر 
بلندمرتبه سازى در حریم پل خواجو و نقض قانون در این 
باره، رئیس کمیسیون امور اجتماعى شوراى شهر اصفهان 
گفت: ساخت و ساز غیرقانونى در ارتفاع بیش از حریم پل 
خواجو در حال انجام است و شهردار اصفهان باید در حداقل 

زمان ممکن این موضوع را پیگیرى کند.
کورش محمدى ظهر یک شنبه در جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان از ساخت و ساز در حریم منظر 
پل خواجوى اصفهان سخن به میان آورد و اظهار کرد: 
عکس هاى منتشر شــده در این زمینه نشان دهنده 
ساخت و ساز غیرقانونى و در ارتفاع بیش از حریم پل 
خواجو است. وى با تأکید بر اینکه شهردار اصفهان باید 

در حداقل زمان ممکن این...
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باران و برف هواى اصفهان را سبز کردباران و برف هواى اصفهان را سبز کرد
روى خوش بارندگى هاى دیروز در استانروى خوش بارندگى هاى دیروز در استان

3

روى ناخوش بارندگى هاى دیروز در استان

رحیم نوروزى با اشاره
 به نقشش در «پس از باران»:

«فرخ» بد نبود، عقده اى 
بود!

داور! عزیزم، تمرکز کن
ذوب آهن در دیدارى عجیب و در حالى که در همان دقیقه 
اول با اخراج وحید محمدزاده 10 نفره شده بود، توانست 
مقابل ماشین سازى به یک امتیاز دست یابد و دست خالى 
تبریز را ترك نکند. محمد قریشى بازیکن تیم ذوب آهن 
درخصوص دیدار با ماشین سازى گفت: ما با برنامه بردن 

بازى به زمین رفته بودیم ولى آن اتفاقى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جزئیات پرداخت 
کمک هاى 
کرونایى

اوباماها راه میلیاردر شدن را بلدند
2

کنایه هاى رحمان رضایىکنایه هاى رحمان رضایى

داورى ها عالى است داورى ها عالى است 
دالر 3000 تومان!
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بو ب رخ
بود!د!بوبود!
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ننوومان!و تو 3333 تومان!نومان!نوم دالرددالررر الدالر

ثروت هنگفت رئیس جمهور سابق آمریکا و همسرش از کجا آمده است؟
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وزیر کشــور گفت: در اجراى طرح محدودیت تردد از 
ساعت 21 شب، به هیچ وجه ما با مردم مواجه نیستیم، 
جریمه ها از طریق دوربین ها و یا توسط افرادى که در 

میادین اصلى شهر ایستاده اند ثبت مى شود.
عبدالرضا رحمانى فضلى گفت: بــا توجه به تصاویر 
دوربیــن ها و رصدهایى که داشــته ایــم ورودى به 
شهرهاى قرمز و نارنجى کاهش پیدا کرده و همچنین 
بحث تردد بعد از ساعت 21 به خوبى اجرا شده است. 
وى افزود: ما بنا نداریم که اصل را بر جریمه بگذاریم 
اما طى نظارت هایى که انجام مى دهیم اگر الزم باشد 

متخلفین را حتمًا اعمال قانون مى کنیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتى ســتاد ملى مبــارزه با کرونا 
ادامه داد: به طور مثال خودرویى که از 9 شــب به بعد 
تردد مى کند باید بالفاصله ضمن جریمه براى راننده 

پیامک جریمه هم ارسال شود.
 وى گفت: در طرح اجراى محدودیت تردد از ســاعت 
21 شــب به هیچ وجه ما بــا مردم مواجه نیســتیم، 
جریمه هــا از طریــق دوربین ها ثبت مى شــود و یا 
توســط افرادى که در میادین اصلى شهر ایستاده اند. 
البته این افــراد فقط پالك ها را یادداشــت مى کنند 
و به هیچ وجــه با راننده هــا وارد بحــث و صحبت

 نمى شوند.

رئیس ستاد انتخابات کشــور با متفاوت توصیف کردن 
انتخابات ریاســت جمهورى 1400 نسبت به دوره هاى 
پیشــین اظهار کرد: با توجه به وضعیت کرونا و با فرض 
وجود این بیمارى در آن مقطع در کشــور، پیشنهادها و 
سناریوهاى مختلفى در حال بررســى است از جمله دو 

گزینه اى که محتمل تر از سایر گزینه هاست.
جمال عرف گفت: پیشنهاد ما درباره زمان و مکان انتخابات 
است؛ مبنى بر اینکه زمان اخذ رأى را از یک روز به دو روز 
افزایش دهیم، یعنى یکى از پیشنهادهاى ما افزایش تعداد 
روزهاى رأى گیرى است. وى خاطرنشان کرد: البته قانون 
اجازه برگزارى انتخابات در دو روز را نداده است اما ستاد 

ملى مبارزه با کرونا مى توانــد با تصویب این موضوع (دو 
روزه  شدن انتخابات) دست ما را در این زمینه باز بگذارد.

معاون سیاسى وزیر کشور افزود: پیشنهاد دیگر ما افزایش 
شعب اخذ رأى اســت، یعنى فرضًا اگر ما 60 هزار شعبه 
داریم، این تعداد را به 80 هزار شعبه افزایش دهیم. عرف 
اجرایى شدن این پیشــنهاد را منوط به موافقت شوراى 
نگهبان و تصویب ستاد ملى مبارزه با کرونا عنوان کرد. 
وى تأکید کرد: اصل بر این اســت که 28 خرداد 1400 
انتخابات برگزار مى شود، ضمن اینکه در زمینه تبلیغات 
و حضور میدانى طرفداران و کاندیداها انتخابات متفاوتى 

خواهیم داشت.

جریمه تردد، هم با دوربین و 
هم دستى ثبت مى شود

احتمال برگزارى انتخابات 
ریاست جمهورى طى 2 روز 

مردم 
اسکلت گوشت مى خرند!

  برترین ها| ویدیویى در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شده که نشــان مى دهد در برخى مناطق 
آبادان مــردم به علت ضعف اقتصــادى و گرانى 
گوشت گوســفند و مرغ، به خرید اسکلت آنها که 
هیچ گوشتى بر تن ندارد روى آورده اند. کسى که 
این فیلم را گرفته وانتى را نشان مى دهد که مملو از 
استخوان است و مردم این استخوان ها را هر کیلو 

15 هزار تومان خریدارى مى کنند.

ما هم خدا را قبول داریم
  کافه سینما| ســعید ابوطالب، نماینده 
اصولگراى ســابق مجلــس که ایــن روزها با 
سلبریتى ها، برنامه هایى از قبیل «شام ایرانى» 
مى سازد، در گفتگو با روزنامه «صبح نو» به ذکر 
خاطره اى از دوران نمایندگى اش پرداخته و گفت: 
ماه رمضان بود که به همــراه چند نفر از اعضاى 
کمیسیون فرهنگى مجلس به خانه سینما رفتیم. 
آن موقع رضا کیانیان و تعداد دیگرى از سینماگران 
بودند و ما را براى افطار به خانه سینما دعوت کردند. 
به آقاى کیانیان گفتم نیازى نبود زحمت بکشید و 
ما را براى افطار دعوت کنید. کیانیان گفت این کار 
را کردیم تا بدانید که ما هم روزه مى گیریم و خدا و 

پیغمبر را قبول داریم.

یلدا مثل سیزده به در
  ایســنا| معاون بهداشت دانشــگاه علوم 
پزشکى مشــهد با اشــاره به اینکه «کم کم به 
شب یلدا نزدیک مى شویم»، گفت: دورهم جمع 
شدن شب یلداى امسال، ممکن است زمستان 
ســخت و بدى را به جاى بگذارد. مهدى قلیان 
بیان کرد: همانند ســیزده به در امسال که مردم 
یک روز به یــاد ماندنى را برجاى گذاشــتند، از 
آنان خواهش مى کنم که شب یلدا را نیز همانند 
سیزده به در ســپرى کرده و  از دورهمى در این 

شب پرهیز کنند.

کاهش سفرهاى بین شهرى
  ایســنا| رئیس مرکز اطالعــات و کنترل 
ترافیک پلیس راهور ناجا از کاهش 30 درصدى 
ترددهاى جاده اى در روز اول آذر خبر داد. سرهنگ 
احمد شیرانى از مردم خواست که از انجام هرگونه 
سفر و جابه جایى غیرضرورى در شهر و بین شهرها 
خوددارى کنند و گفت: امیدوارم که با همراهى و 
همکارى مردم شاهد قطع چرخه انتقال کرونا در 

کشور باشیم.

روزه عاطفى بگیرید
  فارس| ناهیــد خداکرمــى، رئیس کمیته 
سالمت شــوراى شهر تهران با اشــاره به اینکه 
کرونا جان 20 هزار تهرانى را گرفته است، گفت: 
48/5 درصــد بیماران طى دو هفته گذشــته در 
مهمانى هاى خانوادگى مبتال به کرونا شــده اند 

و روزه عاطفى در پیشگیرى از کرونا مؤثر است.

نقل و نبات
 پخش نمى کنیم

  ایلنــا| شــهردار بندرعباس به  دنبال حادثه 
تخریب ســرپناه یــک زن در محلــه گل کنى 
بندرعباس، اظهار کرد: ممکن اســت برخى در 
جایگاه مســئولیت خود و  در فضــاى هیجانى و 
عاطفى حرف استعفاى من را بزنند اما کار ناتمام 
زیاد دارم و برنامه اى براى استعفا از پست شهردارى 
ندارم. عبــاس امینى زاده خاطرنشــان کرد: نوع 
برخورد مأموران هیچگونه توجیهى نداشــت اما 
حقیقت این اســت که در رفع تصرف نقل و نبات 
پخش نمى کنند و امکان بروز هر حادثه اى هست 
که باید جلوى اتفاق هاى ناخوشــایند اینچنینى 

گرفته شود.

چین به دولت اعتماد ندارد
  انتخاب| یک نماینده اصولگرا گفت که این احتمال 
قوى وجود دارد کــه اگر دولت بعدى اصولگرا باشــد، 
شرایط براى اجراى قرارداد 25 ساله ایران و چین هموارتر 
باشــد. جعفر قادرى ادامه داد: ما مى توانیم در قالب این 
قرارداد در بخشى از ســرمایه گذارى ها با کمک چین، 
بازارهاى صادراتى جهان را به دست بیاوریم و به نوعى 
تحریم ها را دور بزنیم. اما اینکه چــرا هنوز این قرارداد 
اجرایى و عملیاتى نشده است، شاید دلیل عمده آن، این 
باشد که چینى ها به دولت فعلى ایران اعتماد کافى ندارند.

نامزدبازى سرِکارى!
  روزنامه کیهان| رئیس شوراى مرکزى حزب 
کارگزاران مى گوید: این شــورا، 20 نفر را براى نامزدى 
انتخابات ریاست جمهورى 1400 در نظر گرفته است. 
مرور فهرســت مورد اشاره محســن هاشمى، از جدى 
نبودن بسیارى از نام ها حکایت مى کند، چه اینکه برخى 
از این افراد داراى کمترین سابقه اجرایى (در حد مدیریت 
یک بخشدارى) هستند... برخى دیگر هم مورد تخطئه 
و اعتراض جدى کارگزاران در عرصــه برنامه ریزى و 
مدیریت بوده اند. برخى دیگر از این افــراد هم قبًال با 
ادبیاتى توهین آمیز از سوى کارگزاران رد شده اند. اجماًال 
اینکه به نظر مى رسد اغلب اسامى مطرح از سوى شوراى 

مرکزى کارگزاران -یا خود لیست- سرکارى باشد...

مجلس ضدعفونى شد
  ایسنا| قالیباف در نشست علنى دیروز (یک شنبه، 
2 آذرماه) مجلس بعد از گذشت یک ساعت و نیم از آغاز 
جلسه در صحن علنى  به منظور رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى در شــرایط کرونا و ضدعفونى محل جلسات 

علنى، تنفس 20 دقیقه اى اعالم کرد.

واکنش به گاف یک نماینده 
  دیده بان ایران| عباس عبدى، فعال سیاســى و 
روزنامه نگار با اشــاره به صحبت هاى اخیر احمد نادرى، 
نماینده مجلس که گفته است این مجلس با مجلس دهم که 
برجام را 20دقیقه اى تصویب کرد فرق دارد واکنش نشان 
داد. عبدى نوشت: اى کاش یکى به ایشان متذکر مى شد که 
برجام را مجلس اصولگراى نهم که برادر بزرگ تر مجلس 

فعلى است، تصویب کرد نه مجلس دهم...

اعزام بمب افکن  به خاورمیانه
  برترین ها| ســنتکام، فرماندهى مرکزى آمریکا 
از اعزام بمب افکن  بى52 به خاورمیانه خبر داد و گفت 
که این بمب افکن در یک مأموریت طوالنى قرار دارد. 
همچنین ســنتکام اعالم کرد که آمریکا به دنبال هیچ 
جنگى نیســت اما به پاســخگویى به هر گونه رویداد 

غیرمترقبه اى متعهد است. 

چه جالب!
  فــرارو| نخســتین وزیر زن در افغانســتان، فارغ 
التحصیل دانشگاه پیام نور است. معصومه خاورى با رأى 
اعتماد از مجلس افغانستان، به عنوان وزیر مخابرات و 
تکنولوژى معلوماتى این کشور منصوب شد. نخستین 
وزیر زن افغانســتان، متولد 1364، دره صوف سمنگان 
و فارغ التحصیل زبان ترکى از دانشــگاه غازى ترکیه، 
ارشد مهندسى پزشکى و حقوق از دانشگاه پیام نور است.

مبارزه با سرقت در 23 استان
  مهــر| رئیس پلیس آگاهى ناجا از اجراى طرح 48 
ساعته مبارزه با سرقت وسایط نقلیه در 23 استان کشور 
خبر داد. سردار محمد قنبرى اظهار کرد: از مجموع 914 
فقره کشف سرقت هاى وسایط نقلیه، 567 فقره مربوط 
به سرقت لوازم، قطعات و محتویات خودرو، 201 فقره 
سرقت خودرو و 146 فقره مربوط به سرقت موتورسیکلت 
بوده اســت و در طول مدت اجراى طرح، 113 دستگاه 

خودرو توقیف و تحویل مراجع قضایى شده اند.

خبرخوان

 کتاب  خاطرات «اوباما» با عنوان «ســرزمین موعود» 
منتشر شــد و در روز نخست انتشــار رکوردشکنى کرد. 
نزدیک به یک میلیون نسخه از این کتاب در روز نخست 
عرضه، فروخته شــد. این شــروع طوفانى نویدبخش 
درآمدى چندین میلیون دالرى براى رئیس جمهور سابق 

آمریکاست.
اوباما زمانى که در ســال 2016 پس از هشت سال کاخ 
سفید را ترك کرد، یکى از مشــهورترین سلبریتى هاى 
جهان با بیش از صد میلیون دنبال کننده توییترى شده بود. 
او و همسرش از این شهرت استفاده کردند و به شیوه هاى 
گوناگون ثروتى عظیم به دست آوردند. البته رئیس جمهور 
آمریکا در زمان اقامت در کاخ سفید ساالنه 400 هزار دالر 
و پس از آن با مقام رئیس جمهور پیشین ساالنه حدود 200 
هزار دالر حقوق مى گیرد. اما با این ارقام نمى توان صاحب 

ثروتى چند ده میلیون دالرى شد.
آنها پس از ترك کاخ ســفید برنامه کارى متنوعى را پى  
گرفتند که از بستن قراردادى پروپیمان با «نتفلیکس» تا 
نوشتن خاطرات و سخنرانى هاى چند صد هزار دالرى 
در رویدادهاى گوناگون را شــامل مى شــد. آنها با این 
فعالیت ها ثروتى را گرد آورده اند که به ادعاى «نیویورك 
پست» تا سال 2018 ارزشى فراتر از 135 میلیون دالر پیدا 

کرد و آنها را در مسیر میلیاردر شدن قرار داد.
رئیس جمهور پیشین آمریکا نویسنده اى قهار است. او بین 
سال هاى 2005 تا 2016 از قراردادش با ناشران بیش از 

15 میلیون دالر درآمد داشت.
او در سال 1995 کتاب خاطراتش را با عنوان «رؤیاهایى از 
پدرم» را نوشته بود و سال 2006 «جسارت امید» را نوشت 
که مربوط به کمپین انتخاباتــى اش بود. روى هم رفته 
بیش از هفت میلیون و 500 هزار نسخه از این دو کتاب 
در آمریکا و کانادا فروخته شد. کتاب هاى «رؤیاهایى از 
پدرم» و «جســارت امید» در ایران نیز ترجمه و به بازار 

کتاب عرضه شده  است.
نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا سال 2010 
کتابى با عنوان «از تو مى خوانم: نامــه اى به دخترانم» 
نوشت. این ارقام تا سال 2018 و انتشار کتاب «شدن» در 

خانواده اوباما دست نیافتنى بود.
در ســال هاى ریاســت جمهورى باراك اوباما زیاد نام 
«میشل» بانوى اول کاخ سفید را در رسانه ها مى شنیدیم. 
او که در دانشگاه هاى معتبرى چون هاروارد و پرینستون 
تحصیل کرده است، سال 2018 کتابى با عنوان «میشل 
اوباما شدن» نوشــت که رکوردهاى فروش را یکى پس 
از دیگرى شکست. «شدن» پرفروش ترین کتاب سال 
2018 بود و در ایران هم مشتریان زیادى پیدا کرد و یکى 
از ترجمه هاى آن در کمتر از یک مــاه به چاپ هفدهم 

رسید.
کتاب میشــل اوباما به بیش از 31 زبان ترجمه شــد و 
بر اســاس آمار «نیویورك تایمز» 14 میلیون نســخه از 
آن در سراســر جهان فروخته شــد. از این میزان هشت 
میلیون نسخه سهم بازار آمریکا و کانادا بود. عالوه بر این 
محصوالت جانبى بسیارى از ماگ گرفته تا شمع و پیراهن 

با عنوان این کتاب فروخته شد.
اوباماها ســال 2018 قراردادى با کمپانى «نتفلیکس» 
براى تولید محتوا امضــا کردند که ارزش آن فراتر از 50 
میلیون دالر است. بر اســاس این قرارداد اوباماها براى 
سرویس انتشار ویدیوى «نتفلیکس» برنامه هایى متنوع 
خواهند ساخت که شامل فیلم هاى مستند، مستندهاى 
ســریالى، برنامه هاى بدون فیلمنامــه و فیلم هاى بلند 

مى شود.
«کارخانه آمریکایى» یکى از مستندهایى است که آنها 
در راستاى این قرارداد تولید کردند. این فیلم بلند به زبان 
انگلیســى و ماندرین جایزه اســکار بهترین مستند بلند 
را دریافت کرد. یکى دیگر از این تولیــدات با اقتباس از 
کتاب «شدن» ساخته و ششــم ماه مى در «نتفلیکس» 

عرضه شد.
و حاال «سرزمین موعود»؛ انگار باراك اوباما با این کتاب 

آمده است تا رکوردهاى همســرش و کتاب «شدن» را 
بشکند. او در کتاب «ســرزمین موعود» خاطرات هشت 
سال تکیه زدن بر صندلى ریاست جمهورى در کاخ سفید 

را روایت مى کند.
فروش «سرزمین موعود» در 24 ساعت نخست انتشار 
به 890 هزار نسخه رسید. براى مقایسه، در همین مدت 
کمى بیش از 700 هزار نسخه از کتاب «شدن» فروخته 
شد. پس مى توان انتظار داشت که کتاب جدید باراك اوباما 
رکوردهاى فروش «شدن» را جابه جا کند. در سطح جهان 
نیز «سرزمین موعود» با توجه به موضوع جذابى که دارد، 

بازار بزرگى خواهد داشت.
کتاب  768 صفحه اى باراك اوباما درست در زمانى به بازار 
آمد که خبر پیروزى «جو بایدن» (معاون اول باراك اوباما) 
در انتخابات در رسانه ها مى چرخید و همین موضوع عالقه 

مخاطبان به کتاب را دو چندان کرد.

ثروت هنگفت رئیس جمهور سابق آمریکا و همسرش از کجا آمده است؟

اوباماها راه میلیاردر شدن را بلدند

اخیراً تصویرى از برگــزارى یک مهمانــى با حضور 
نمایندگان مجلس و مدیران ارشد هرمزگان در سیریک 
در ایام شــیوع کرونا منتشر شــده که بازتاب فراوانى 

داشته است.
طبق اعالم فرماندارى شهرستان سیریک این تصویر 
مربوط به حضور اخیر نماینده تهران و رئیس فراکسیون 
محیط زیست و برخى از مسئوالن ارشد هرمزگان است.

دورهمى خبرساز
 در هرمزگان

روز شنبه تصاویرى از توزیع بادمجان توسط جوانان و امام 
جمعه سعدآباد دشتستان بوشــهر در یکى از روستاها در 
فضاى مجازى منتشر شد که واکنش هاى زیادى در پى 
داشت. ماجرا از این قرار است که یک کشاورز به نام «على 
یزدانى» هر سال در زمان برداشت محصوالت مزرعه اش، 
بخشى از محصول خود را در اختیار نیازمندان قرار مى دهد.

وى مى گوید: امسال کار جابه جایى و توزیع 6 تن بادمجان 
را به پایگاه بسیج روستاى نظر آقا سپردیم. در پایگاه توسط 
بسیجیان بسته بندى و اعالم شــد که خانواده هایى که 

احتیاج به بادمجان دارند، بیایند براى خود ببرند.
بسته ها کمک معیشتى نبوده و علت حضور امام جمعه و 

رئیس شوراى شهر نیز تقدیر از زحمات بسیجیان بوده و با 
درخواست فرمانده پایگاه، به صورت نمادین چند بسته را به 

دست مراجعان داده اند.

ماجراى توزیع بادمجان هاى خبرساز 

یک عضو کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها از تهیه 
طرح یک فوریتى ممنوعیت خروج مسئوالن و مدیران 
نظام پس از اتمام مسئولیت از کشــور تا سپرى شدن 

مراحل قانونى در مجلس خبر داد.
جالل رشــیدى کوچى، نماینده مردم مرودشــت در 
مجلس در صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: «طرح 

 ممنوعیت خروج مســئوالن و مدیران نظام جمهورى 
اسالمى ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپرى 
شدن مراحل قانونى، تنظیم کردم و با قید یک فوریت 
به هیئت رئیسه ارسال شد. این طرح به دنبال صیانت و 
حفاظت از بیت المال مســلمین و مسئوالن و مدیران 

ارشد نظام است.»

ممنوعیت خروج مسئوالن از کشور

در حالى که اعالم شده واکســن کروناى ایرانى تا عید به 
بازار مى آید، ملک فاضلى، عضو کمیســیون بهداشــت 
مجلس یازدهم در گفتگو بــا «رکنا» تأکیــد کرد: این 
بحث ها از نظــر من علمى نیســتند. آمریکا، روســیه، 
ژاپن، چین و... هم در بحث واکســن کرونا گیر کرده اند. 
واکسن هاى قابل ادعا در کشورهاى دیگر زیر سئوال است 
چرا که زمانى واکسن کارساز است که بیمار در طول زمان 
پنج تا 20 ســال به این بیمارى مبتال نشود. هنوز یکسال 

نیست که بیمارى کرونا در جهان شیوع پیدا کرده است. 
ضمن آنکه هستند کسانى که دو یا سه بار به کرونا مبتال 
شــده اند. وقتى بیمارى حافظه دفاعى را در بدن به وجود 
نمى آورد، واکسن ضعیف شده این ویروس سیستم ایمنى 
را ضعیف تر مى کند. پس واکسن کرونا در تمام دنیا روى 
هواســت. ویروس درمان ندارد و کرونا نیز یک ویروس 
است. ما بیمارى هاى ویروسى داریم که پس از 50 سال 

هنوز درمانى براى آنها پیدا نشده است.

واکسن کرونا روى هواست!

رئیس جمهورى آمریکا در شــرایطى که کشورش در روز 
برگزارى نشســت مجازى ســران گروه 20، رکورد 198 
هزار و 500 مبتال به کرونا در یک روز را زد، حاضر نشد در 
نشست مجازى سران گروه 20 درباره بحران «پاندمى» 
(همه گیرى جهانى) کرونا حاضر شــود و بــه جاى آن به 

باشگاه گلف خود در ویرجینیا رفت.
«ترامپ» در بخشى هم که در این نشست حضور داشت در 
حال و هواى انتخابات اخیر آمریکا سیر مى کرد و به طعن 
و کنایه به رهبران حاضر در نشست گفت که حاال حاالها 
رئیس جمهورى آمریکا خواهد ماند. او همچنین در دقایقى 

که در این نشست مجازى حضور داشت همچنان مشغول 
توییت کردن جمالت با طعن و کنایه درباره انتخابات اخیر 
و آنچه «تقلب انتخاباتى گســترده و دزدیدن آراء خودش 
مى نامد» بود. یک منبع گروه 20 درباره سخنرانى ترامپ 
در نشست مجازى رهبران این گروه، به «گاردین» گفت 
سخنرانى ترامپ نامتناسب و بى مورد با فضاى نشست بود و 
در حالى که غالب رهبران جهان درباره بحران جهانى کرونا 
و موضوعات جهانى مرتبط با مرگ و زندگى آدم ها سخن 
گفتند ترامپ از دستاوردهاى دولت خود و ارتش و اقتصاد 

آمریکا تعریف و تمجید کرد.

«ترامپ» به سیم آخر زده!

  فرزاد مظفرى / خبرآنالین |

با  تعطیلى  کســب و کارها رئیس جمهورى اعالم کرد که 
مســاعدت هاى مالى براى گروهى از مردم در نظر گرفته 
است.  مبلغ کمک هزینه صد هزارتومان است که به مدت 
چهارماه (از ماه جارى تا پایان سال) به حساب 30 میلیون 

نفر واجد شرایط پرداخت خواهد شد. 
طبق گفته رئیس جمهورى براى ده میلیون خانواده نیز وام 
یک میلیون تومانى با بازپرداخت 30 ماهه پرداخت مى شود. 
البته دولت پیش از این نیــز وام یک میلیون تومانى به 23 

میلیون خانوار یارانه بگیر در 30 قسط پرداخت کرد.

تاکنون مشخصات دریافت کنندگان این کمک ها اعالم 
نشده اســت اما به طور معمول زنان سرپرســت خانوار، 
کارگران روزمزد که درآمد ثابت ندارند و افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینى (ره) و بهزیســتى در لیست افراد 

تحت حمایت طرح هاى دولتى قرار دارند. 
اگر بــراى 30 میلیون نفرى که بــراى پرداخت صدهزار 
تومانى گزینش شده اند یارانه نقدى و کمک معیشتى هم 
پرداخت شود، پرداختى آنها از بابت یارانه نقدى دولت بین 

200 تا بیش از 900 هزار تومان است.

جزئیات پرداخت کمک هاى کرونایى
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خبرنگاران اصفهان هم 
دورکارند

معاون امـور فرهنگـى و رسـانه اى اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسـالمى اسـتان اصفهان اعالم کرد که بسیارى 
از خبرنگاران در قالب دورکارى فعالیت مى کنند. اصغر 
مختارى توضیح داد: خیلى از مطبوعات اصفهان از ایام 
عید نوروز تا کنون دورکار شـده اند و حتـى در اداره کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمى اصفهان نیـز کارمندانى که 
امکان انجام کار در منزل برایشان فراهم باشد، دورکارى 
مى کنند. وى افزود: اگر بستر کار در منزل فراهم باشد و 
امور به شکل الکترونیک پیش برود، خبرنگاران هم مثل 
سـایر مشـاغل مى توانند با هماهنگى مدیران مسئول 

دورکار شوند.

همه شهداى ذوب آهن 
بسیجى بودند 

همزمان با آغاز آیین گرامیداشـت هفته بسیج و تجدید 
میثاق با شهدا، مراسـم غبارروبى مزار شـهداى گمنام 
ذوب آهـن اصفهان بـا حضور تعـدادى از مسـئوالن و 
بسیجیان شرکت برگزار شد. در این آیین منصور یزدى 
زاده، مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهـان گفت: 
شهداى ذوب آهن اصفهان همگى بسیجى بودند و در آن 
شرایط به جهاد در دفاع مقدس پرداختند و امروز وظیفه 
ما بسـیجیان صنعت، جهـاد در جبهه اقتصادى اسـت. 
وى افزود: تولید و حفظ اشتغال دو وظیفه مهم امروز ما 
بسـیجیان در عرصه جهاد اقتصادى است که با تفکر و 

فرهنگ بسیجى مى توان آنها را محقق کرد.

بازدید از مجتمع فدك
 کمیته امداد 

به گزارش روابط عمومـى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، محمدى مدیر نمایندگـى و نیک اختر رئیس 
بازرگانى بنیاد تعـاون اصفهان از مجتمـع فدك کمیته 
امداد خمینى (ره) در تهران بازدید کردند. طى این بازدید 
همچنین جلسه اى برگزار شد و دو طرف توانمندى هاى 
دو مجموعه را عنوان کردند و مورد بررسـى قرار دادند. 
سپس مقرر شد با مشارکت کمیته امداد و همکارى بنیاد 
تعاون  و امضـاى تفاهمنامه اى زمینه اشـتغال بیشـتر 

مددجویان در زندان هاى کشور فراهم شود.

اصالح شبکه آب در نجف آباد
به گزارش روابط عمومى آبفا نجف آباد، اصالح شـبکه 
آب خیابان شـهید بهشتى شهر گلدشـت و کوچه هاى 
منتهى به این بلـوار به طول تقریبى 75 متـر و در اقطار 
مختلف، توسط واحد بهره بردارى و توسعه آب منطقه، 
انجام شـد. همچنین در اقدامى دیگر، شـبکه آبرسانى 
کوچه شهید لطفى واقع در روسـتاى جالل آباد از توابع 
بخش مرکزى شهرستان نجف آباد و کوچه هاى منتهى 
به این کوچه به دلیل فرسودگى و هدر رفت باالى آب، 

اصالح شد.

صرفه جویى کنید
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه جمعه شب 
گذشته 71/5 میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف 
شده، از شهروندان خواسـت با توجه به در پیش بودن 
شب هاى سرد زمسـتانى در مصرف گاز صرفه جویى 
کنند. سـید مصطفى علوى با بیان اینکه امسال، 400 
کیلومتر لوله گذارى گاز در سـطح اسـتان انجام شده 
اسـت، افزود: اولویت گازرسـانى به مناطق مسکونى 
اسـت و سـعى مى شـود هیچ خانواده اى از نعمت گاز 

بى بهره نباشد.

تعطیلى بنا هاى تاریخى 
براى قطع زنجیره ویروس کرونا بنا هاى تاریخى استان 
اصفهان تعطیل شدند. فریدون اللهیارى، مدیرکل میراث 
فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دستى اسـتان گفت: با 
توجه به مصوبات سـتاد مبارزه با بیمارى کرونا، تمامى 
محوطـه هاى تاریخـى و گردشـگرى در پهنه اسـتان 
اصفهان، که زیر مجموعه این اداره کل هستند، به طور 

کامل تعطیل است. 

خبر

در دومین جشــنواره ارزیابى روابط عمومى هاى صنعت 
آب و برق و جشنواره روابط عمومى هاى برتر وزارت نیرو، 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان حائز رتبه اول در بین 

صنعت برق کشور شد. 
در این جشــنواره، دفتر روابط عمومى شرکت توزیع برق 
اصفهان در سه محور ارتباط با رسانه ها، حضور در فضاى 
مجازى و رادیو و تلویزیون اینترنتى، رتبه برتر را از آن خود 
کرد. محمد على اکبرى، مدیر روابط عمومى شرکت توزیع 
برق اصفهان در این باره گفت: برگزارى این جشنواره ها 
موجب مى شود روابط عمومى ها بتوانند گزارش و عملکرد 
سازمان خود را به زبان ســاده و به نحوى مناسب و مفید 

مطرح کنند و موجب مى شود هدایت سازمان ها در مسیر 
خدمات بهتر به مردم را سوق داده و در جهت تکریم ارباب 

رجوع بهتر و بیشتر از قبل اقدام کنند. 
وى در ادامه گفت: روابط عمومى ها باید بتوانند با استفاده 
از بهتریــن فناورى ها و شــیوه هاى مــدرن ارتباطى و 
رسانه اى و نیز بهره مندى از ظرفیت هاى مختلف نقش 
مهم و کلیدى خود در رشد و توســعه و نیز تحقق اهداف 

سازمان خود را ایفا کنند.
وى خاطر نشان کرد: روابط عمومى نقش هاى گوناگونى 
را ایفا مى کند که رسانه ها قادر به انعکاس مناسب و سریع 

آن هستند.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: ضرورى 
اســت که نتایج تحقیقات در دست انجام در دانشگاه 
هاى اصفهان و صنعتى اصفهان در خصوص تعیین 
ســیاهه آلودگى هواى اصفهان به شهردارى اعالم 

شود.
علیرضا نصراصفهانى روز گذشــته در جلســه علنى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان به آلودگى هواى 
شهر اصفهان و تشــدید این پدیده در آبان ماه اشاره 
کرد و با بیان اینکــه در این ارتبــاط از محل بودجه 
شهردارى اصفهان دو پژوهش به صورت جداگانه در 
دانشگاه هاى اصفهان و صنعتى اصفهان در خصوص 

تعیین سیاهه آلودگى هوا در دســتور کار قرار گرفت، 
اضافه کرد: تحقیقات دانشگاه اصفهان به پایان رسیده 
و هنوز دانشــگاه صنعتى این کار را به پایان نرسانده 
است. ضرورى است که جمع بندى هر دو پژوهش هر 
چه زودتر به شهردارى اصفهان ارائه شود چرا که این 
امر با بودجه بیت المال انجام شده و مردم باید از نتایج 
آن آگاهى یابند. وى با تأکید بر اینکه «شهردارى نباید 
پسر حاجى باشــد» گفت: هر ریال از پول شهردارى 
متعلق به مردم اســت، نباید هر کجا که گیر افتادیم 
شهردارى را مقصر بدانیم و از این رو ضرورى است که 

هر چه زودتر این طرح شفاف سازى شود.

نتایج تعیین سیاهه آلودگى 
هواى اصفهان چه شد؟

افتخار آفرینى روابط عمومى 
شرکت توزیع برق 

به منظور صرفه جویى در مصرف آب و استفاده مجدد 
از پساب هاى شهرى و همچنین پیشگیرى از سرریز 
پساب هاى شهرى که آلودگى هاى زیست محیطى 
و رودخانه زاینده رود را در پى داشــت، پروژه احداث 
شبکه جمع آورى و انتقال پساب شهرستان زرین شهر 
پس از اتمام عملیات احداث و آماده سازى، مورد بهره 

بردارى قرار گرفت.
مدیر اجراى پروژه هاى انرژى و سیاالت شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با اعالم این خبــر گفت: با توجه به 
مشکالت خشکسالى و کم آبى رودخانه زاینده رود و 
همچنین در راستاى تعهد به مسئولیت هاى اجتماعى 
شرکت فوالد مبارکه، انجام مطالعات مربوط به تعیین 

منابع پایدار آب و برطرف کردن مشکالت آب شرکت 
به لحاظ کّمى و کیفى در دســتور کار ناحیه انرژى و 

سیاالت و این واحد قرار گرفت.
علیرضا استکى توضیح داد: به همین منظور قراردادى 
میان فوالد مبارکه و شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با موضوع خرید پساب هاى شهرستان هاى 
مبارکه و لنجان منعقد شد و طبق آن، طى حدود 30 
ســال حدود 500 میلیون مترمکعب پساب تحویل 
فوالد مبارکه مى  شــود که این اقدام عالوه بر تأمین 
بخشــى از آب مورد نیاز فوالد مبارکه، کمک زیادى 
به رفع آلودگى هاى محیط زیستى شهرهاى اطراف 

خواهد کرد.

بهره بردارى از پروژه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 
پساب زرین شهر

رئیــس اتحادیه فروشــندگان الســتیک و آپاراتى 
اصفهان درباره اخبار منتشر شــده مبنى بر افزایش 
قیمت الستیک کامیون گفت: این خبر صحت نداشته 
و تاکنون براى الستیک کامیون افزایش قیمتى ابالغ 

نشده است.
محمد شــفیعى افزود: البته از روز پنج شــنبه هفته 
گذشته، بر اســاس اعالم کارخانه هاى تولید کننده، 
الستیک خودروهاى سوارى از 50 تا 65 درصد افزایش 

قیمت داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک و آپاراتى اصفهان 
گفت: الستیک از کارخانه خریدارى مى شود در سامانه 
تجارت ثبت مى شود؛ عامل فروش باید در آن سامانه 

خرید خود را ثبت کرده و الســتیک را دریافت کند. 
بنابراین افراد به طور مستقیم نمى توانند الستیک را از 

کارخانه تهیه کنند.
شــفیعى افزود: با توجه به افزایش هزینه بیمه تأمین 
اجتماعى و هزینــه هاى مواد اولیــه و تولید با توجه 
به برداشته شــدن ارز 4200 تومانى، افزایش قیمت 

الستیک کامیون نیز دور از انتظار نیست.
به گزارش «ایمنا»، اخبــارى مبنى بر افزایش قیمت 
الســتیک کامیون از 15 میلیون تا 30 میلیون تومان 
در برخى رسانه ها منتشر شد. کارشناسان، حذف دالر 
4200 تومانى از واردات این کاال را یکى از مهمترین 

دالیل گرانى الستیک مى دانند. 

الستیک هنوز گران نشده اما شاید بشود

رئیس شوراى فرهنگى مخابرات منطقه اصفهان در 
جلسه برنامه ریزى هیئت حضرت سید الشهداء(ع) این 
مجموعه گفت: باید با برنامه ریزى منسجم و منظم در  

فعالیت هاى فرهنگى و مذهبى هیئت، گام برداشت.
حجت االسالم والمسلمین محمد کیانى در این جلسه 
با اشــاره به کارکردهاى فرهنگى اجتماعى هیئات 
مذهبى در شــرایط فعلى، اظهار کرد: بیشــتر مردم، 
هیئت هاى مذهبــى را فقط به عنــوان هیئت هاى 
عزادارى مى شناسند اما شیوع کرونا باعث شد نقش 
اجتماعى آنها بیش از پیش مــورد توجه قرار گیرد و 

نمونه هاى آن را مى توان در توزیع کمک هاى مؤمنانه 
و فعالیت هاى جهادى و حتى ضد عفونى کردن معابر 
مشاهده کرد. وى در رابطه با برگزارى مراسم مذهبى 
در ساعات ادارى گفت: طبق نظر رهبر معظم انقالب و 
مراجع عظام تقلید فقط برگزارى نماز جماعت آن هم 
به مدت حداکثر 20 دقیقه شرعًا جایز است؛ بنابراین 
برگزارى هرگونه برنامه مذهبى دیگر در ساعات ادارى 
اشکال شرعى دارد مگر اینکه با مجوز شرکت مخابرات 
انجام شود و همچنین هرگونه هزینه کرد ادارى بدون 

مجوز خاص در این زمینه شرعاً امکانپذیر نیست.

هیئات مذهبى نقش اجتماعى هم بر عهده دارند

رئیس سازمان فرهنگى شهردارى اصفهان از رونمایى 
کتاب «گلستان خیال» و مستند «هفت خان» در محله 

دستگرد خبر داد.
محمد عیدى در مراسم رونمایى از کتاب شعر شعراى 
دستگرد که در منطقه 13 شهردارى اصفهان برگزار 
شــد، اظهار کرد: یکى از محــالت منطقه 13 محله 
پر ریشه دستگرد خیار اســت که به لحاظ تاریخى و 

فرهنگى بسیار اهمیت دارد. 
او با اشاره به محصوالت فرهنگى رونمایى شده در این 
منطقه، توضیح داد: یکى از این محصوالت «گلستان 

خیال» بود که در واقع تصویرى از گلســتان هر کدام 
نازك نهاالن محله دستگرد است. همچنین مجموعه 
مستندى از هفت مرد بزرگ کشور که ریشه در خاك 
دستگرد دارند، تحت عنوان «هفت خان» رونمایى شد. 
از جمله این افراد مى توان به استاد جلیل شهناز و بهمن 

بوستان اشاره کرد.
عیدى افزود: امیدواریم بتوانیم با اســتفاده از ظرفیت 
شخصیت هاى دستگرد یک بوم جهانى شده را ارائه 
کنیم. دستگرد ظرفیت ســرمایه گذارى فرهنگى و 

روابط بین ملت ها را دارد. 

2 رونمایى در محله دستگرد 

بعد از انتشار گزارش هایى در رسانه هاى اصفهان مبنى 
بر بلندمرتبه سازى در حریم پل خواجو و نقض قانون 
در این باره، رئیس کمیســیون امور اجتماعى شوراى 
شهر اصفهان گفت: ساخت و ساز غیرقانونى در ارتفاع 
بیش از حریم پل خواجو در حال انجام است و شهردار 
اصفهان باید در حداقل زمــان ممکن این موضوع را 

پیگیرى کند.

کورش محمدى ظهر یک شنبه در جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان از ساخت و ساز در حریم منظر 
پل خواجوى اصفهان سخن به میان آورد و اظهار کرد: 
عکس هاى منتشر شــده در این زمینه نشان دهنده 
ساخت و ساز غیرقانونى و در ارتفاع بیش از حریم پل 
خواجو است. وى با تأکید بر اینکه شهردار اصفهان باید 
در حداقل زمان ممکن این موضوع را بررســى کند و 
پیگیرى هاى الزم را انجام دهد، اضافه کرد: در صورت 
هر گونه بروز تخلف باید با افراد متخلف برخورد شود 
و گزارشى در این زمینه در جلسه علنى بعدى شوراى 

شهر ارائه شود.
محمدى با بیان اینکه میراث فرهنگى اصفهان باید 
قوى تر و موشکافانه تر بافت تاریخى این شهر را دنبال 
کند، اضافه کرد: براى این امر ضرورى اســت تیمى 
تشکیل شود و موارد اینچنینى را در شهر پیگیرى کند.

نقض حریم پل خواجو به شوراى شهر رسید

بارش دیروز باران در شهر اصفهان اگرچه اصفهان را جال 
داد و به هواى شــهر طراوت تازه اى بخشید، اما منجر به 
حوادث رانندگى متعددى هم شــد. این حوادث عمدتاً به 
دلیل واژگونى خــودرو بر اثر لغزندگى جــاده ها به وقوع 

پیوست که در بدترین آن، چند کشته هم بر جاى ماند. 
روز گذشته رئیس پلیس راهور استان اصفهان از واژگونى 
یک کامیون در بزرگراه شهید دستجردى اصفهان خبر داد 
و گفت: بر اثر بارندگى هشت دستگاه خودرو از جمله چند 

کامیون، اتوبوس و وانت نیسان واژگون شدند.
سرهنگ محمدرضا محمدى با اشاره به حادثه واژگونى 
کامیون که صبح دیروز (یک شنبه-2 آذرماه) در بزرگراه 
شهید دستجردى، محدوده سپاهان شهر اتفاق افتاد، علت 
واژگونى و تصادف را عدم توانایى راننده در کنترل وسیله 
نقلیه ناشى از تخطى از ســرعت مطمئنه در معابر لغزنده 

اعالم کرد.
رئیس پلیس راهور اســتان تنها دلیل این واژگونى ها را 
لغزندگى معبر به دلیل بارندگى اعالم کرد و افزود: متأسفانه 
این حوادث به بى تجربگــى برخى رانندگان برمى گردد، 
وقتى راننده اى نداند رانندگى در معبر خشــک و لغزنده 

متفاوت است نتیجه آن واژگونى هاى امروز مى شود.
بدترین حادثه دیروز

در همین حال واژگونى اتوبوس حامل کارکنان پاالیشگاه 
نفت اصفهان در مسیر کمربندى جدید شهرستان نجف 
آباد - خمینى شهر(8 کیلومترى پاالیشگاه اصفهان) که 
صبح روز گذشــته رخ داد، دســتکم چهار کشته برجاى 
گذاشت. حوالى ساعت 6 و 15 دقیقه صبح روز یک شنبه، 
یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که متعلق به سرویس کارکنان 
پاالیشگاه نفت بود با 21 مسافر (همراه با راننده) در حال 

حرکت در مسیر کمربندى نجف آباد به خمینى شهر بود در 
محدوده پلیس راه نجف آباد واژگون شد. 

در این حادثه چهار نفر در سنین 40 تا 50 سال جان خود 
را از دست دادند و 17 مصدوم در سنین 32 تا 59 سال نیز 
با 12 دستگاه آمبوالنس به مراکز درمانى از جمله 9 دى 

خمینى شهر و گلدیس شاهین شهر منتقل شدند. 
این محور که به گردنه کوه سرخ معروف است بارها شاهد 
حوادث تلخى بوده است. سال 94 هم حادثه تلخ دیگرى براى 
دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد در این محور رخ داده بود 
که در پى آن 17 نفر مصدوم شــدند و دو نفر جان خود را از 
دست دادند. در همین حال محمدصادق حاجیان، سخنگوي 
شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد: در پی این حادثه، 
جلسه اي با حضور مدیریت شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
فرماندار و مسئوالن هالل احمر خمینی شهر و... در محل 
بیمارســتان 9 دي خمینی شهر تشــکیل و ابعاد حادثه و 

چگونگی پیگیري معالجات مصدومان بررسی شد. 
حاجیان در بخش دیگري از سخنان خود با بیان اینکه 
ســرویس هاي ایاب و ذهاب شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان به تازگی بازرسی ایمنی شده بود و مشکلی در 
این زمینه وجود نداشته، گفت:  علت این اتفاق،  لغزندگی 

جاده  بارانی عنوان شده است.
واژگونى اتوبوس کارکنان فوالد مبارکه 

در حادثه اى دیگر، ســاعت 6 و 45 دقیقــه صبح دیروز، 
اتوبوس کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان در بزرگراه 
شهید دستجردى واژگون شد. علت این حادثه که مصدومى 
در بر نداشت، ناتوانى راننده در کنترل خودرو و عدم رعایت 
سرعت مطمئنه در شرایط لغزندگى جاده اعالم شده است.

حادثه براى امدادرسانان
اما حوادث روز گذشته به پرسنل اورژانس هم رحم نکرد. 

بنا بر این گزارش، ساعت 4 و 2 دقیقه صبح روز گذشته خبر 
تصادف زنجیره اى در محــور وزوان به مورچه خورت به 
اورژانس رسید و امدادگران براى امدادرسانى به این حادثه با 
سه دستگاه آمبوالنس از اورژانس و یک دستگاه آمبوالنس 
از هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند. این حادثه هشت 
نفر مصدوم شامل هفت مرد و یک زن بر جاى گذاشت که 
مصدومان به بیمارستان گلدیس شاهین شهر اعزام شدند، 

دو نفر از مصدومان این حادثه از پرسنل اورژانس بودند.
غفور راستین، رئیس اورژانس استان اصفهان در تشریح 
علت مصدومیت پرسنل اورژانس گفت: در این تصادف 
همکاران ما اولین واحد امدادى بودند که از نزدیک ترین 
پایگاه یعنى پایگاه مورچه خورت از 12 کیلومترى محل 
حادثه به صحنه اعزام شدند. پس از استقرار آمبوالنس 
اعزامى، یک کامیون با ورود به صحنه تصادف، واژگون 
مى شــود و پالت ها و بار آن به سمت آمبوالنس پرتاب 
مى شود. در این حادثه یکى از پرسنل اورژانس از ناحیه 
گــردن و دیگرى از ناحیــه زانو مصدوم شــد که البته

 آسیب هاى وارد شــده جدى نیســت و هر دو نفر در 
حال درمان هستند. عباس عابدى، مدیر روابط عمومى 
مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان هم در بیان 
جزئیات این حادثه تصریح کــرد: در لحظات اولیه اى که 
تکنســین هاى اورژانس از پایگاه مورچه خورت در حال 
امدادرسانى در صحنه حادثه بودند و به سه مصدوم اولیه 
رسیدگى مى کردند، کامیونى ُسر خورد و واژگون شده و 
بار پالت هاى فلزى که داشت به سمت آمبوالنس پرتاب 
مى شود. خوشــبختانه همکار ما چند ثانیه قبل از وقوع 
این حادثــه، آمبوالنس را جا به جا مى کنــد، در غیر این 
صورت ممکن بود همکاران مــا و تمام مصدومان حادثه 

کشته شوند.

روى ناخوش بارندگى هاى دیروز در استان

جاده هاى خیس اصفهان
 «جان» گرفت

باالخره بعد از گذشت دو ماه از فصل پاییز، بارندگى به شهر اصفهان هم رسید تا در روزها 
و ماه هایى که پیش بینى مى شود این استان از بارش هاى قابل توجهى میزبانى نکند، هوا 
و فضا کمى تلطیف شود و اصفهانى ها فرصتى براى استنشاق هواى تازه هم پیدا کنند. 
در یکى دو روز گذشته بیشتر مناطق استان اصفهان شــاهد بارش برف و باران بود و در 
شهر اصفهان هم بارش صبح دیروز باران صحنه هاى زیبایى در خیابان هاى قرنطینه 

شده شهر خلق کرد. 
مدیر امور آزمایشــگاه هاى محیط زیست اســتان اصفهان در همین باره گفت: هواى 
اصفهان روز یک شنبه با قرار گرفتن بر روى شــاخص کیفى 43 در وضعیت پاك قرار 
گرفت. بابک صادقیان با بیان اینکه ناپایدارى هاى جوى طى چند روز گذشــته منجر 
به افزایش کیفیت هوا در کالنشهر اصفهان شــده است، اظهار کرد: بر این اساس آنچه 
نمایشگرهاى سنجش آالینده هاى جوى در اصفهان نشان مى داد، شاخص کیفى هواى 
این شهر تا ساعت 10 صبح روز یک شنبه با قرار گرفتن بر روى عدد 43 در وضعیت پاك 
قرار داشت. وى افزود: کیفیت هواى شهر اصفهان در روز شنبه نیز با قرار گرفتن بر روى 

عدد 71 در وضعیت سالم قرار داشته است.
اما در همین حال کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از تداوم بارندگى ها 
تا شامگاه روز یک شنبه در استان اصفهان خبر داد و گفت: بیشترین بارش استان تا صبح 
این روز از فریدونشهر با میانگین 71 میلیمتر باران و 20 سانتیمتر برف گزارش شده است.
حجت ا... على عسگریان گفت: تا همین مدت در شهر اصفهان نیز 3/3 میلیمتر بارندگى 

گزارش شده است. وى ادامه داد: روز دوشنبه جوى به نسبت ناپایدار همراه با افزایش ابر 
پیش بینى مى شود و از روز پنج شنبه سامانه بارشى دیگرى در استان فعال خواهد شد و 

بارش هاى مطلوبى را با فعالیت این سامانه در پایان هفته جارى در استان انتظار داریم.
على عسگریان با بیان اینکه دماى هوا بین 2 تا 5 درجه سانتیگراد در بسیارى از مناطق 
استان کاهش مى یابد، گفت: بیشینه و کمینه دماى هواى کالنشهر اصفهان بین 12 و 3 

درجه سانتیگراد باالى صفر در نوسان است.
وى اضافه کرد: بویین و میاندشــت با دماى 5 درجه سانتیگراد زیر صفر و ورزنه با دماى 
16 درجه سانتیگراد باالى صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین مناطق استان پیش بینى 

مى شوند.

باران و برف هواى اصفهان را سبز کرد

مانى مهدوى

آرمان کیانى
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تهیه کننده ســریال «ســنجرخان» از آغاز تصویربردارى 
این مجموعه در کردســتان با رعایت کامل پروتکل هاى 

بهداشتى خبر داد.
حســین جاللى اظهار کــرد: مجموعه «ســنجرخان» به 
کارگردانى محمدحسین لطیفى مدتى است که در کردستان 
جلوى دوربیــن رفته و برخــى از ســکانس هاى آن مانند 
صحنه هاى مربوط به پاییز گرفته شده است. وى ادامه داد: 
هم اکنون مشغول ساخت دکور هستیم و در حقیقت به دلیل 

کرونا یک جابه جایى دکور داشته ایم.
تهیه کننده «سنجرخان» با اشاره به اینکه شخصیت اصلى 
داستان جلوى دوربین رفته اســت، بیان کرد: فرشید گویلى 
نقش شخصیت اصلى این مجموعه را ایفا مى کند که جلوى 
دوربین رفته اســت. تاکنون حضور پیــام دهکردى در این 
سریال قطعى شده و همچنین در ادامه راه قرار است بازیگران 

دیگرى به این مجموعه اضافه شوند.
وى در پایان با اشاره به اینکه «ســنجرخان» بین 20 تا 26 
قسمت تولید مى شود، اظهار کرد: تصویربردارى این مجموعه 

تا پایان سال 99 و یا اوایل بهار 1400 به پایان مى رسد.
«ســنجرخان» وزیرى ملقب به «ســردار اکــرم» پس از 
مبارزه هاى بــى وقفه در مقابل تجاوزگــرى هاى روس و 
انگلیس در ایران، با دسیســه انگلیســى ها در سال 1295 

خورش یدى در روز عاشورا به شهادت رسید.

کارگردان الیواکشن پرفروش «ســونیک خارپشت» در همکارى با شرکت 
رســانه اى «مترو گلدوین مایــر»، «پلنگ صورتى» 

جدید را مى سازد.
شخصیت «پلنگ صورتى» اولین بار در سال 1963 
در تیتراژ فیلم کمدى-پلیسى «بلیک ادواردز» به 
ســینماها آمد که در آن «بازرس کلوزو» به دنبال 
ســارق الماســى به نام «پلنگ صورتى» مى گشــت. 
حاال نزدیک به 60 ســال بعد، این پلنگ کارتونى یکى 
از شــخصیت هاى اصلى فیلمى خواهد بود که توســط 
دســت اندرکاران دو مورد از موفق ترین فیلم هاى گیشه 
امسال -یعنى «سونیک خارپشت» و «پسران بد تا ابد»- در 

دست ساخت است.
«جف فاولر»، کارگردان الیواکشــن پرفروش «سونیک خارپشت» با 
«کریس برمنر»، نویسنده «پسران بد تا ابد» گروهى تشکیل داده تا براى 
شرکت «مترو گلدوین مایر» (MGM) قسمت جدید «پلنگ صورتى» 
را بسازد. در این فیلم جدید، برخالف دیگر فیلم هاى این مجموعه سینمایى، 
شخصیت کارتونى «پلنگ صورتى» بخش جدایى ناپذیر خط داستانى خواهد 
بود و قرار است نقش دوست خیالى بازرس معروف این مجموعه را بازى کند 
که در حل یک پرونده محرمانه به او کمک مى کند. «پلنگ صورتى» در این 
فیلم نیز به رسم انیمیشن هاى معروف این شخصیت، صامت باقى مى ماند. 
آخرین بازى که «پلنگ صورتى» به پرده ســینماها آمد، ســال 2009 با 
«پلنگ صورتى 2» بود که در آن «استیو مارتین» براى دومین بار در نقش 
«سربازرس کلوزو» بازى کرد. این فیلم با تنها 76 میلیون فروش در گیشه 
جهان، در ازاى 70 میلیون دالر بودجه اى که صرف ساخت آن شده بود، براى 
کمپانى MGM یک شکست تجارى به حساب مى رود. درآمد این فیلم در 
مقایسه با «پلنگ صورتى 1» که در سال 2006 با بازى «ژان رنو» و «کوین 

کالین» اکران شد، به کمتر از نصف رسید.
«پلنگ صورتى» یک شــخصیت کارتونى معروف اســت کــه اولین بار در 
تیتراژ آغاز و پایان مجموعه فیلم هاى «پلنــگ صورتى» به مخاطب معرفى 
شد. محبوبیت این شــخصیت باعث شــد موضوع چندین سرى فیلم  
کوتاه، نقاشى متحرك و کارتون  تلویزیونى شود؛ «پلنگ 
صورتى» تاکنون مجموعــاً در 124 فیلم کوتاه، ده  
نمایش تلویزیونى و ســه برنامه عصرگاهى حضور 

پیدا کرده است.

محمد گلریز از خوانندگان قدیمى کشــور و خواننده سرود 
«خجسته باد این پیروزى» به کرونا مبتال شد.

این هنرمند در تأیید خبر ابتالى خود به بیمارى کوویدـ  19 
گفت: :هــم  اکنــون در قرنطینه خانگى به ســر مى برم و 
ان شاءا... با توکل به خدا و دعاى خیر مردم سالمتى حاصل 
شود.» خبرها حاکى از این است که شرایط جسمانى گلریز 
رو به بهبود است و با توصیه پزشک، نیازى به بسترى بودن 
وى نبوده اســت. این خواننده تا دو هفته در خانه قرنطینه 

خواهد بود.
محمد گلریز از خوانندگان موسیقى سنتى و پاپ ایرانى است. 
او یکى از خوانندگان دوران دفاع مقدس است و صدایش به 
عنوان میراث شفاهى ایران در سازمان میراث فرهنگى ثبت 
شده  است. نام اصلى وى محمد على گلپایگانى است و برادر 

کوچک تر اکبر گلپایگانى (گلپا) است.
ســرود «خجســته باد این پیروزى» از این هنرمند پس از 
سال ها یادآور حماســه هاى دوران دفاع مقدس است. به 
گفته خود گلریز، او این سرود را براى عملیات بیت المقدس 

و آزادسازى خرمشهر خوانده بود.

منوچهر والى زاده، دوبلور با سابقه کشــورمان، از خاطرات خود در دوران فعالیت 
هنرى اش گفت.

این مرد 80 ســاله دوبالژ ایران با صداى فوق العاده اش جان تازه اى به نقش ها 
داده و با گذشت سال ها همچنان با صداى منحصر به فرد خود به جاى جوان اول 

فیلم هاى مطرح صحبت مى کند.
او درباره شــروع فعالیتش گفت: متولد تیر 1319 در محله الله زار تهران هستم، 
از دوران دبیرســتان بعد از چند تئاتر آماتورى به تئاتر تهــران راه پیدا کردم و در 
یک نمایشــنامه به کارگردانى خانم مورین نقش کوتاهى به عهده گرفتم و پس 
از آشــنایى با منصور متین که از هنرمندان تئاتر و دوبالژ فیلم بود به استودیوى 
شــاهین فیلم براى دوبله دعوت شــدم. وى ادامه داد: پس از همکارى در چند 
فیلم کوتاه به استاد على کسمایى معرفى شــدم، چندین سال در خدمت ایشان 

کارآموزى کردم.
والى زاده عنوان کرد: مــن از دوران نوجوانى وارد کار دوبله شــدم و دوبله برایم 

جایگزین حرفه هاى دیگر شد. به شدت کار گویندگى را دوست داشتم، بنابراین 
کارم را رها نکردم و االن62 سال است که به طور مداوم در کار دوبله هستم و با 

این میکروفن زندگى کردم.
وى درباره دوبله شخصیت صداى جوان گفت: تشخیص مدیران دوبالژ بود که 
شخصیت هاى جوان را بگویم. البته نوع صداى من به گونه  اى بود که به سنین 

جوان مى نشست.
وى افزود: نقش هاى بسیارى را دوبله کردم، اما مردم هر بار من را مى بینند و درباره 
شخصیت «لوك خوش شانس» مردم خیلى عالقه نشان دادند و به من مى گویند 
«لوك خوش شانس»! وى ادامه داد: اوایل که این شخصیت را دوبله مى کردم، در 

26 قسمت اول که پخش شد مورد استقبال قرار گرفت.
وى عنوان کرد: غم انگیزترین اتفاقى که براى من مى تواند بیافتد این است که به 
من بگویند والى زاده جاى فالنى خوب حرف نزدى! والى زاده خاطر نشان کرد: 

تاکنون پیش نیامده، امیدوارم تا زمانى که زنده هستم هم این اتفاق را نبینم.

بهروز افخمى در یــک برنامه تلویزیونى به طــرح نکاتى درباره تغییر 
پایان بندى فیلم سینمایى «شوکران» پرداخت. این فیلم از جمله جنجالى 
ترین فیلم هاى دهه 70 بود که با بازى هدیه تهرانى و فریبرز عرب نیا در  

اوایل سال 1379 اکران شد.
افخمى در بازگویى بخشى از خاطرات سینمایى خود، به تغییر پایان بندى 
فیلم «شوکران» اشاره کرد و گفت: در فیلمنامه اولیه، داستان با آتش زدن 
خانه توسط زن صیغه اى تمام مى شد. گزینه اول براى بازى نقش زن 
هم غوغا بیات بود که قلدرتر از هدیه تهرانى به نظر مى رسید. اما وقتى 
این نقش به هدیه تهرانى رسید، در همان جلسات اول متوجه شدم او 
نمى تواند کسى باشد که در پایان خانه اى را آتش مى زند، به همین دلیل 

پایان فیلم را تغییر دادم.
وى عنوان کرد: روى کاغذ باید دنیایت را بســازى، اما وقتى براساس 
آن فیلم مى خواهى بسازى، بازیگر و دیگر اجزا هم بخشى از کلمات تو 
محسوب مى شود. اگر فیزیک و صداى بازیگر به تو اجازه ضبط یک صحنه 

مشخص را نمى  دهد، باید آن را عوض کنى.

روایتى از تغییر پایان «شوکران»
 با انتخاب هدیه تهرانى

تهیه کننده سریال «جشن سربرون» گفت: این روزها با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى در جاده امامزاده داوود مشغول تصویربردارى هستیم. 

حسن نجاریان گفت: تا زمانى که ستاد ملى مبارزه با کرونا تعطیلى پروژه ها را 
اعالم نکند، ما نیز با رعایت پروتکل هاى بهداشتى به کارمان ادامه خواهیم 
داد. وى با بیان بهبود حال عمومى الله اسکندرى نیز بیان کرد: حال عمومى 
این بازیگر خوب شده است و بیمارى برطرف شده اما هنوز بازى شان مقابل 

دوربین این سریال آغاز نشده است. 
این تهیه کننده درباره زمان پخش این سریال گفت: ما تا خرداد ماه سال آینده 
تصویربردارى خواهیم داشت و زمان پخشمان نیز مشخص نیست.  نجاریان 
همچنین عنوان کرد: بعد از جاده امامزاده داوود، به اطراف شهریار و سپس به 
شهرك سینمایى غزالى خواهیم رفت. با اینکه در شهرك سینمایى دکورسازى 

نکردیم اما باید بخش هایى از لوکیشن ها را براى این سریال آماده کنیم.
«جشن سربرون» مجموعه اى 30 قسمتى به تهیه کنندگى حسن نجاریان 
و کارگردانى مجتبى راعى اســت. این مجموعه به سفارش سیما فیلم تولید 
مى شود و به روایت دوران قبل از مشــروطه مى پردازد.  مرحوم کریم اکبرى 
مبارکه بازیگر این مجموعه بود که به دلیل ابتال به کرونا درگذشت. خانواده 
او دست اندرکاران سریال را متهم کردند که پروتکل هاى بهداشتى در ساخت 
این سریال رعایت نمى شود. در خالصه داستان «جشن سربرون» آمده است: 
«بهادر»، کدخداى ایل پوسان با کدخداى طایفه همسایه «سرخو»، رقابت و 
مخالفتى دیرینه دارد. مدتى اســت آتش کینه ها خاموش شده است تا اینکه 
«سرخو» با اعتماد به نفس به خواستگارى «جهان پسند» دختر زیبا و کم سن 
و سال «بهادر» جهان پسند مى آید. غافل از اینکه قرار است مدتى بعد «جهان 
پسند» به عقد پســرعموش درآید. «بهادر» قاطعانه با این وصلت مخالفت 
مى کند. زخم هاى کهنه سرباز مى کنند. هر دو طایفه از کدخداى خود حمایت 
مى کنند. درگیرى ابعاد بزرگ ترى مــى یابد و «بهادر» تالش بزرگى را آغاز 
مى کند. حســین محجوب، محمود پاك نیت، الله اسکندرى ، فرخ نعمتى، 
قاســم زارع، داریوش کاردان، میرطاهر مظلومى، رامین ناصرنصیر، مهدى 
فقیه، صدرالدین حجازى، نادر فالح و بیوك میرزایى از بازیگران این مجموعه 

تلویزیونى هستند.

66 سال با میکروفنسال با میکروفن مردى که مردى که 62 سال با میکروفن 

«فرخ» بد«فرخ» بد نبود، عقده اى بود!
رحیم نوروزى با اشاره به نقشش در «پس از باران»:

ایفاگر نقش «فرخ» در سریال «پس از باران» مى گوید بازى در این نقش سکوى پرتابش 
به دنیاى هنر بود.

رحیم نوروزى گفت: زمانى که فیلمنامه سریال «پس از باران» به دستم رسید، تئاتر کار 
مى کردم و گویا بازى من را در تئاتر دیده بودند که سریال «پس از باران» به من پیشنهاد 
شد. وقتى فیلمنامه را خواندم از همان ابتدا مشــخص بود این سریال، سریال متفاوت و 
پرطرفدارى مى شود؛ زیرا هم تیم کارگردانى خوب بود، هم فیلمنامه از همان ابتدا قوى 
نوشته شده بود و هم اینکه تمام عوامل چه در مقابل دوربین چه در پشت دوربین به خوبى 

چیده شده بودند.
نوروزى که در ســریال «خانه امن» با کاراکتر متفاوتى ظاهر شده است، بازى در نقش 
«فرخ» را سکوى پرتابش به دنیاى هنر دانست و اظهار کرد: زمانى که فیلمنامه را به من 
دادند نگفتند کدام نقش براى من است. من در آن دوران جوان بودم و چند نقش از جمله 
نقش «غالم» را به من پیشنهاد دادند. براى من هم مهم این بود که نقشى داشته باشم که 
بتوانم توانایى هاى خودم را نشان بدهم. نقش «فرخ» براى شروع خیلى مناسب به نظر 

مى رسید و باعث شد در میان مردم شناخته شوم.
بازیگر نقش «فرخ» در این سریال در پاسخ به این پرسش که اگر به 20 سال قبل برگردید، 
باز هم همین نقش را مى پذیرید، گفت: قطعاً من نقش «فرخ» را باز هم انتخاب مى کردم. 
به نظرم «فرخ» مشــکالت درونى داشت و یکسرى عقده که نشــان دادن آن عقده ها 
براى بازیگر چالش است. من نقش «فرخ» را دوســت دارم. به نظرم بیشتر از ذات بد که 
خیلى ها فکر مى کنند «فرخ» بدجنس اســت، «فرخ» از مشکالت روحى رنج مى برد و 

احساس تنهایى مى کرد.

محسن چاوشى با انتشار بخش کوتاهى از یک دمو از بازگشت 
خود به دنیاى موسیقى خبر داد.

این خواننده ویدیوى کوتاهى از نســخه دموى قطعه اى که 
احتماًال نام آن «عشق هیوالیى» است را در صفحه شخصى 

خود به اشتراك گذاشت و با استقبال هوادارانش رو به رو شد.
بخشى از شعر این نسخه آزمایشــى به این شرح است: «این 
عشق هیوالیى بلعیده زبانم را/ بى حسن در این زندان قحطى 
زده چاهم را/ بشنو شه باران ها اندوه چنانم را/ از گرگ برادرها 

خون شد دل کنعانم/ از مصر زلیخاکش تقدیر جهانم را...»
آخرین فعالیت محسن چاوشــى در دنیاى موسیقى به قطعه 

«عباس» در شهریور ماه سال جارى برمى گردد.
این خواننده 41 ساله کشــورمان در هفته گذشته شگفتى ساز 
شد و با کمک هواداران خود توانست طى یک ساعت مبلغ صد 
میلیون تومان براى آزادى ده زندانى جرایم مالى اهل تربت جام 

استان خراسان رضوى را تأ مین کند.

بازگشت محسن چاوشى با 
«عشق هیوالیى»

محمد گلریز به کرونا مبتال شد

«سنجرخان» در کردستان 
جلوى دوربین رفت

ورد
ى» کلید خ

سینمایى جدید «پلنگ صورت

ارکارکارکارکارکارگرگرگرگرگردگردان الیواکشن پرفروش «ســونیک خارپشت» در همک
رســانه اى «مترو گلدوین مایــر»، «پل

جدید را مى سازد.
شخصیت «پلنگ صورتى»اولین بار

در تیتراژ فیلم کمدى-پلیسى «بلیک
ســینماها آمد که در آن «بازرسکل

ســارق الماســى به نام «پلنگ صورتى»
حاال نزدیک به 60 ســال بعد، این پلنگ
از شــخصیت هاى اصلى فیلمى خواهد بو
دســت اندرکاران دو مورد از موفق ترین فی
امسال -یعنى «سونیک خارپشت» و «پسران

دست ساخت است.
«جف فاولر»، کارگردان الیواکشــن پرفروش «سونیک
«کریس برمنر»، نویسنده «پسران بد تا ابد» گروهى تشکی
شرکت «مترو گلدوین مایر» (MGM) قسمت جدید «پل
را بسازد. در این فیلم جدید، برخالف دیگر فیلمهاى اینمجم
شخصیت کارتونى «پلنگ صورتى» بخش جدایى ناپذیر خطد
بود و قرار است نقش دوست خیالى بازرس معروف این مجموع
که در حل یک پرونده محرمانه به او کمک مى کند. «پلنگ ص
فیلم نیز به رسم انیمیشن هاى معروف این شخصیت، صامت
آخرین بازى که «پلنگ صورتى» به پرده ســینماها آمد، س
2«پلنگ صورتى 2» بود که در آن «استیو مارتین» براى دومی
6«سربازرس کلوزو» بازى کرد. این فیلم با تنها 76 میلیون فر
0جهان، در ازاى 70 میلیون دالر بودجه اى که صرف ساخت آن
Mکمپانى MGM یک شکست تجارى به حساب مى رود. درآ
سال 2006 با بازى «ژان 6» که در 1مقایسه با «پلنگ صورتى 1

کالین» اکران شد، به کمتر از نصف رسید.
«پلنگ صورتى» یک شــخصیت کارتونى معروف اســت کــ
تیتراژ آغاز و پایان مجموعه فیلم هاى «پلنــگ صورتى» به مخ
شد. محبوبیت این شــخصیت باعث شــد موضوع چند
کوتاه، نقاشى متحرك و کارتون  تلویزیونى
4صورتى» تاکنون مجموعــاً در 124
نمایش تلویزیونى و ســه برنامه عص

پیدا کرده است.

ىىتى ور پ ددید ددجد ى

کخا ن ش« ف اکاکاککاکش الالالالال دا داگ داگ داگ دداگ کاکاکاکاکا

«جشن سربرون» در جاده 
امامزاده داوود
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2 هفته از لیگ برتر فوتبال گذشــته و 
تیم ها هنوز به شرایط ایده آل نرسیده اند. 
سپاهان و ذوب آهن هم از این قاعده مستثنى نیستند و 

در شروع لیگ چند امتیاز را از دست داده اند.
دو هفته از فصــل جدید لیگ برتر فوتبال ایران گذشــته و هنوز براى 
قضاوت درباره عملکرد تیم ها بسیار زود اســت اما مى توان به نکاتى 
درباره تیم ها اشاره کرد. سپاهان و ذوب آهن تیم هاى بزرگى هستند که 

فصل قبل مطابق انتظار عمل نکردند.
سپاهان فصل پیش مدعى قهرمانى بود اما حاشیه هاى گوناگون نه تنها 
این تیم را از مسیر قهرمانى دور کرد بلکه باعث شد زردپوشان سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا را هم از دست بدهند. با جدایى قلعه نویى، نویدکیا از 
بازى هاى دور گروهى لیگ قهرمانان آسیا هدایت سپاهان را بر عهده 
گرفت. نویدکیا از همان ابتدا اعالم کرد براى تغییر سیستم بازى به این 
تیم آمده و مــى خواهد فوتبال مالکانه و با تعداد پــاس هاى زیاد را در 
سپاهان جا بیاندازد. او در هر بازى لیگ قهرمانان تیمش را با تغییرات 
زیادى به زمین مى فرستاد و مشخص بود که دنبال پیدا کردن ترکیب 

مورد نظرش است. 
در هفته اول لیگ سپاهان برابر گل گهر قرار گرفت و با نتیجه 3 بر یک 
شکست خورد. نتیجه اى که کسى انتظارش را نداشت. این شکست آن 
هم برابر تیمى با هدایت قلعه نویى کام زردپوشان را در ابتداى راه تلخ 
کرد اما پیروزى در هفته دوم برابر آلومینیوم اراك اجازه نداد سپاهان در 

شروع لیگ وارد حاشیه شود.
با نگاهى به ترکیب سپاهان در این دو بازى متوجه مى شویم که کادر 
فنى این تیم هنوز هم به ترکیب ثابتى دست پیدا نکرده است. در بازى 
دوم سپاهان با پنج تغییر نسبت به بازى اول، به زمین رفت. منصورى به 
جاى اسماعیلى فر، مهدى زاده به جاى پورقاز، کریمى به جاى کیانى 
و خلعتبرى به جاى دهقانى برابر آلومینیوم به زمین رفتند. نورافکن هم 
که در بازى اول در خط هافبک حضور داشــت در بازى با آلومینیوم به 
جاى مصلح در دفاع چپ بازى کرد و على محمدى به جاى او در خط 

هافبک حضور پیدا کرد. 
مرزبــان، مربى ســپاهان بعــد از بــازى بــا آلومینیوم دربــاره این 

تغییرات گفت: «بــازى نکردن برخى بازیکنان بخاطر مســابقه قبلى 
نبود. ما شرایط را بررســى کردیم تا بفهمیم چرا کیفیت خوبى در بازى 
اول نداشــتیم. در تمرینات بازیکنانى را کنار هم گذاشتیم که بتوانند 

خواسته هاى ما را اجرا کنند.»
سپاهان براى اینکه امتیازات مهم اول فصل را از دست ندهد باید هر چه 
زودتر به ترکیب ثابتى دست پیدا کند. درست است که بعضى از مربیان 
براى هر مسابقه تغییراتى را در تیمشان ایجاد مى کنند اما تغییر در همه 

پست ها نمى تواند نشانه خوبى باشد.
دیگر نماینده اصفهان، یعنى ذوب آهن در همین ابتداى راه 4 امتیاز را 
از دست داده اســت. ذوب آهن که فصل پیش با تغییرات زیاد در کادر 
مدیریتى و فنى مشکالت زیادى داشــت و تا هفته آخر از ماندنش در 
لیگ مطمئن نبود، حاال با یک سرمربى جوان لیگ را شروع کرده است.

ذوبى ها در هفته اول برابر فوالد قرار گرفتند. در آن بازى سبزپوشــان 
ابتدا با یک گل عقب افتادند اما با دو گلى که زدند، تا دقیقه 96 از حریف 
پیش افتادند تا اینکه پنالتى دقیقه آخر مسابقه به نفع فوالد بازى را به 
تساوى کشاند. پنالتى که جنجالى شد و اعتراض ذوب آهنى ها را به دنبال 
داشت. کارشناسان داورى هم با قضاوت این صحنه حق را به ذوبى ها 
دادند و تصمیم داور را در اعالم پنالتى به نفع فوالد اشتباه قلمداد کردند.

ذوب آهن در هفته دوم برابر ماشــین ســازى قرار گرفــت و این بار 
داور مســابقه با یک تصمیم جنجالى دیگر در دقیقــه اول ذوب آهن 
را 10 نفره کرد. ماشین ســازى در دقیقــه 80 گل برتــرى را به ثمر 
رســاند اما ذوب آهن پا پس نکشــید و در دقیقه 89 بازى را به تساوى 

کشاند.
به گواه کارشناســان، فصل قبل هم برخى تصمیمات جنجالى داورها 
به ضرر ذوب  آهن تمام شــد و این فصل هم براى آنها به همین شکل 
آغاز شده است. موضوعى که صداى مسئوالن تیم و باشگاه را درآورده 
است. البته عملکرد مسئوالن باشــگاه در نقل و انتقاالت هم باب میل 
رحمان رضایى نبوده است و او صراحتًا در مصاحبه هایى پیش از فصل 
از عملکرد مدیران این باشگاه در جذب بازیکن انتقاد کرد. با همه این 
توضیحات مى توان صفت بدشانس را براى توصیف ذوب آهن در این 

دو هفته مناسب دانست.

شیم
ور با

براى قضاوت زرد و سبز باید صب

ذوب آهن در دیدارى عجیــب و در حالى که 
در همان دقیقه اول با اخراج وحید محمدزاده 
10 نفره شده بود، توانست مقابل ماشین سازى 
به یک امتیاز دست یابد و دست خالى تبریز را 

ترك نکند.
محمــد قریشــى بازیکــن تیــم ذوب آهن 
درخصوص دیدار با ماشــین سازى گفت: ما با 
برنامه بردن بازى به زمین رفته بودیم ولى آن 
اتفاقى که بخاطر اشتباه داور در دقیقه یک رخ 
داد و وحید محمدزاده اخراج شــد، برنامه هاى 
تاکتیکى ما به هم خورد و مجبور شدیم بیشتر 

دفاع کنیم.
وى ادامه داد: با این حــال و حتى ده نفره هم 
روى چند ضربه ایســتگاهى شانس پیروزى 
داشتیم ولى اخراج محمدزاده باعث شد ما طبق 
برنامه هاى کادرفنى محتــاط تر بازى کنیم. 
نتوانستیم 3 امتیاز را کســب کنیم ولى خدا را 
شکر که توانستیم با یک یار کمتر امتیاز بگیریم.

وى درباره اشتباهات داورى در دو هفته ابتدایى 
گفت: در هفته اول و در مورد اشــتباه داورى و 
پنالتى اشــتباهى که براى فوالد گرفتند، من 
گفتم که خواهش مى کنم داوران بیشتر تمرکز 
کنند. همانطور که ما حق اشتباه داریم، داوران 
هم حق اشتباه دارند. ولى انگار این امر دارد از 

حد خودش خارج مى شود و سرنوشت تیم را 
عوض مى کند.

او گفت: ما مى توانســتیم با 6 امتیاز در صدر 
جدول باشیم ولى 4 امتیاز را از ما گرفتند. این 
اشتباهات شاید اآلن به چشم نیاید ولى مطمئنًا 
در ادامه و انتهاى فصل که بحث ســهمیه و 
تیم قهرمان مطرح مى شــود، این از دســت 
رفتن امتیازات خودش را نشــان مى دهد. ما 
نمى توانیم در مورد داورى چیزى بگوییم چرا 
که ما را محروم مى کنند ولى از داوران خواهش 

مى کنیم تمرکزشان را باال ببرند.
وى در مورد مصدومیتــى که در برخورد با هم 
تیمى اش شــهاب گردان بــراى او  پیش آمد 
گفت: دقیقه 40 بود که یک کرنر بر روى دروازه 
ما فرســتادند و پس از اینکه توپ اول را زدم، 
شــهاب گردان نیز چون خروج کرده بودند، 
تعادل نداشتند و روى مچ پاى من فرود آمد و 
دچار مصدومیت شدم. در طول بازى که گرم 
بودم متوجه نشــدم ولى بعد از بازى پزشک 
تیممان گفتند که گویا دچار کشیدگى رباط مچ 
پا شده ام. باید یکى دو روز بگذرد و ورم پایم 

کمتر شود و پس از فیزیوتراپى ببینیم شدت 
مصدومیتم چقدر است.

محرم نویدکیا، سرمربى سپاهان اصفهان همچنان در 
مورد ستاره بوشهرى اش ریسک نمى کند و در بازى 
برابر آلومینیوم براى دقایقى از این بازیکن استفاده کرد.
ســپاهان در شــرایطى آلومینیوم اراك را پشت سر 
گذاشت و اولین 3 امتیاز فصل را دشت کرد که محبى 
در این بازى پس از بازى هاى آسیایى فرصت حضور 
در زمین را پیدا کرد. البته که در چهار بازى سپاهان در 
لیگ قهرمانان آســیا، این بازیکن با درد بازى کرد و 
محرم هم فشار زیادى روى او وارد نکرد، تا با بازگشت 

از این رقابت ها تحت عمل جراحى زانو قرار بگیرد.
ســرانجام پس از مدت ها نویدکیا محبى را از دقیقه 
64 وارد زمین کرد و همان ابتداى کار یکى دو حرکت 
ترکیبى را با همبازیانش به نمایش گذاشت تا نشان 

دهد به آمادگى خوبى رسیده است.
محبى در این فصل شماره 10 سپاهان را بر تن مى کند 
و شاید او هم دوست دارد مانند دیگر همشهرى اش 

قائدى،  به عدد شماره پیراهنش گلزنى کند.
نویدکیا که خود در دوران فوتبالش با مصدومیت هاى 
زیادى دســت و پنجه نرم کرده، در مورد بازى دادن 
محبى عجله نمى کند و دوست دارد یک محبى سرحال 

را در خط حمله سپاهان داشته باشد.

ســرمربى ذوب آهن در گفتگویى اعالم کرد که از همه تصمیمات 
داوران فوتبال ایران در حال، گذشته و آینده حمایت مى کند!

 تیم فوتبال ذوب آهن در مسابقه این هفته مقابل ماشین سازى هم از 
یک تصمیم عجیب که از سوى یکى از داوران تقریباً مشهور اتخاذ شد، 
ضربه سختى خورد. داور بازى در همان دقیقه اول روى صحنه اى که 
دو بازیکن از ماشین سازى و ذوب آهن شانه به شانه یکدیگر در حال 
تالش براى تصاحب توپ به سمت دروازه بودند، در پى زمین خوردن 

بازیکن ماشین سازى، تصمیم به اخراج وحید محمدزاده، مدافع ذوب 
آهن گرفت. تصمیمى که هیچیک از کارشناسان داورى آن را تأیید 
نکردند. این در حالى است که ذوب آهن در هفته اول مسابقات نیز در 
فوالدشهر نیز یک پنالتى به حریف (فوالد) هدیه داد تا در دو دقیقه غیر 
متصل دو مسابقه متوالى، 4 امتیاز حساس را از دست بدهد. 4 امتیازى 
که مى توانست ذوب آهن را صدرنشین لیگ برتر در فصل بیستم کنم.

رحمان رضایى، ســرمربى ذوب که پس از مسابقه قبلى برابر فوالد، 
اعتراض شدیدى نســبت به عملکرد داورى داشت و آن صحنه را با 
مســابقات لیگ ایتالیا مقایســه کرده بود در پایان بازى در تبریز هم 
اعتراض نرمى به داورى کرد. اما حاال نظرش نسبت به این اتفاقات 

تغییر کرده و طور دیگرى حرف مى زند.

او در پاسخ به این سئوال که آیا اعتراضى به تصمیمات داورى این هفته 
دارید گفت: اعتراض که نه، اتفاقًا برعکس که خیلى هم خوشحال و 
راضى هستم و با مرور مجدد فیلم مسابقات به این نتیجه رسیدم که نه 
تنها داوران به نفع ذوب آهن عمل کردند که در فصل گذشته هم که 
فکر مى کردیم در پنج شش بازى کلیدى حق ذوب آهن خورده شده و 
داوران به ضرر ما عمل کردند، این مسئله حقیقت ندارد. حق با داوران 

و کمیته داوران است و ما بى دلیل اعتراض مى کردیم.
وى ادامه داد: هفته اول ما در بازى فوالد و در ثانیه هاى آخر بردمان را از 
دست دادیم و در این هفته هم مقابل ماشین سازى در حالى قطعاً پیروز 
بازى مى شدیم داور بازیکن ما را در دقیقه یک و با عجله اخراج کرد. اما 
من شک ندارم در هر دو مورد حق با داوران محترم بودند و آنها از خطا 

و اشتباه مبرا هستند و این ما هستیم که اشتباه مى کنیم. من از همینجا 
به آنها بابت این دو سوت تبریک مى گویم و همه تصمیماتى که چه در 

گذشته و چه در آینده مى گیرند را تأیید مى کنم.
از رضایى درباره نظرش درباره ادامه مسابقات لیگ با توجه به شرایط 
کرونا ســئوال کردیم که سرمربى ذوب در پاســخ چنین گفت: من
 نمى دانم شما از چه موضوعى صحبت مى کنید اما تا جایى که من 
مى دانم کرونا ریشه کن شده است و حتى باخبر شدم که قیمت دالر 
به آن حدى که مردم انتظار دارند برگشته و گرانى خاصى هم وجود 
ندارد. در کل همه چیز خوب اســت و من بابت همه این اتفاقات 
خوب دست همه دوستان، مسئ والن و برنامه ریزان را مى فشارم و 

در پایان باز هم از داوران عزیز تشکر و قدردانى مى کنم.

ابراهیم شکورى مى گوید که در صورت فســخ قرارداد با آل کثیر، احتمال جدایى وى از این 
تیم وجود داشت.

 روز آخر نقل و انتقاالت 24 ساعت بسیار شلوغ در باشگاه پرسپولیس بود. مذاکره با دستکم 
شش گزینه براى خط دفاعى ادامه داشت اما پیش از آن باید تکلیف عیسى آل کثیر مشخص 
مى شد.  باتوجه به اینکه او به دلیل حکم AFC تا فروردین 1400 از میادین دور خواهد بود، 
باشگاه پرسپولیس در نظر داشت تا با خروج وى از فهرست، امکان خرید یک بازیکن لیگ 

برترى دیگر را فراهم کند.
اما در لحظات آخر مذاکره با تنها گزینه باقیمانده به شکلى پیش رفت که قرمزها از بین دو راهى 

خرید مدافع و حفظ آل کثیر با وجود محرومیت، دومى را انتخاب کنند.
ابراهیم شکورى این دوگانگى را اینطور توضیح مى دهد: اگر مى خواستیم یک بازیکن لیگ 
برترى جذب کنیم باید عیسى آل کثیر را از لیســت خارج مى کردیم که کار خوبى نبود. اگر 

قرارداد این بازیکن را فسخ مى کردیم شاید با پیشنهادهایى از 
سوى باشگاه هاى قطرى یا تیم هاى رقیب رو به 

رو مى شد و به آن باشگاه ها مى رفت چون 
دیگر آن زمان بازیکن ما نبود.

این نگرانى پرسپولیسى اتفاقًا پر بیراه 
هم نیست و منشــأ تاریخى هم دارد. در 

سال هاى نخســت دهه 1370 مصدومیت احمدرضا عابدزاده و بى 
توجهى مدیران وقت استقالل نســبت به او، با ورود عابدینى مدیرعامل 

وقت پرسپولیس به ماجرا همراه شد و در نهایت ارائه خدمات پزشکى از سوى 
سرخ ها به عابدزاده سبب شــد تا گلر مطرح آن روزهاى استقالل راهى تیم 

رقیب شود و به محبوبیت بى حد و حصرى نیز برسد.

 پــس از کش وقوس هــاى فــراوان در نهایت 
محمدمهدى مهدى خانى، مهاجم فصل گذشته 
تیم فوتبال واراژدین کرواســى با عقد قراردادى 
در روز هاى پایانى نقل وانتقاالت به پرسپولیس 
پیوست. باشــگاه پرســپولیس براى جذب این 
بازیکن چند روزى را مشــغول مذاکره با مدیران 
باشگاه واراژدین بود تا بلکه بتواند با مبلغ کمترى 
این انتقال را رقم بزند؛ با این حال، گویا یک بند 
عجیب در قرارداد مهدى خانى گنجانده شــده 

است.

شــنیده مى شــود در قــرارداد مهدى خانى با 
پرســپولیس بندى وجود دارد که به ســبب آن، 
این بازیکــن مى تواند در صورتى که پیشــنهاد 
خارجى داشته باشــد با پرداخت صد هزار دالر از 
جمع سرخپوشان جدا شود. این در حالى است که 
باشگاه پرسپولیس پیش از این، مهدى ترابى را به 
دلیل وجود بندى شبیه به این، به راحتى از دست 
داده بود. گفته مى شود یحیى گل محمدى از این 
ماجرا مطلع شــده و به همین دلیل ناراحتى خود 

را به گوش مسئوالن باشگاه هم رسانده است.

ز ر ر نبی ور م ى ش و م
کنند. همانطور که ما حق اشتباه داریم، داوران 
هم حق اشتباه دارند. ولى انگار این امر دارد از 

یم رپىببی یزیو ز وپس و ر
مصدومیتم چقدر است.

داور! عزیزم، تمرکز کن

داورى ها عالى است
دالر 3000 تومان!

کنایه هاى رحمان رضایى

از هتل تا ورزشگاه 
جو بى نظیرى بود

مدافع میانى ســپاهان مى گوید این تیم در هر پست حداقل دو بازیکن 
خیلى خوب در اختیار دارد که رقابت میان آنها به بهبود کیفیت تیم کمک 

خواهد کرد.
پس از شکستى که هفته اول ســپاهان مقابل گل گهر سیرجان تجربه 
کرد، در هفته دوم مسابقات که طالیى پوشان از شاگردان رسول خطیبى 
میزبانى مى کردند، محرم نویدکیا تغییرات زیادى در چینش نفراتش ایجاد 
کرد و یکى از این تغییرات، نیمکت نشــینى پورقاز و رسیدن محمدرضا 
مهدى زاده به ترکیب اصلى بود، تا در کنار محمد نژادمهدى زوج جدید 
خط دفاعى ســپاهان باشــد و در اولین حضور کنار هم موفق به بسته 

نگهداشتن دروازه پیام نیازمند شدند.
مدافع میانى ســپاهان در رابطه با حضورش در ترکیب اصلى بازى نیز 
صحبت کرد و افزود:  خب این نظر سرمربى است. با توجه به تاکتیک هایى 
که دارد، مى تواند تصمیم بگیرد که چه بازیکنانى در زمین حضور داشته 
باشند. تیم ما در هر پســت به نظرم دو سه بازیکن خیلى خوب دارد و هر 
کسى بازى کند، مى تواند به تیم کمک کند. هفته قبل یکسرى نفرات 

دیگر بودند و در بازى با آلومینیوم نفرات دیگرى به ترکیب رسیدند. 
از مهدى زاده در رابطه با حضور محرم در رأس کادر فنى سپاهان پرسیدم 
و او در واکنش به این سئوال اینطور پاسخ داد: محرم خودش شخصیتى 
وفادار به سپاهان است و همه در فوتبال ایران او را مى شناسند. شخصیتى 
دوست داشتنى دارد و سابقه خیلى خوبى در تیم دارد. همه در اصفهان او 
را دوست دارند. خب کار کردن با اینگونه مربیان جوان خیلى لذت بخش 
است و همه سعى داریم اولین تجربه سرمربیگرى محرم با نتایج خوب 

همراه باشد. همه دوستش داریم و تالش مى کنیم که تیم نتیجه بگیرد.
بخش بعدى صحبت هاى مهدى زاده در رابطه بــا حضور چهار مدافع 
میانى مدعى در اردوى طالیى پوشان بود و او در این مورد گفت: تیم ما 
در هر پست چند بازیکن خوب دارد و هر کسى بازى کند، سعى دارد جاى 
بازیکنان دیگر را پر کند. امسال هم در پست دفاع وسط چهار بازیکن خیلى 
خوب داریم. این موضوع از یک طرف رقابت را در تمرینات بیشتر مى کند 
و از طرف دیگر به تیم کمک خواهد کرد؛ چون همه براى جایگاهشــان 

خواهند جنگید.
مهدى زاده درباره اینکه آیا گل سپاهان آفســاید بوده یا خیر هم اینطور 
جواب داد: در جریان بازى که متوجه نشدم. بعضى ویدیوها نشان مى دهد 
که آفساید نیست و برخى هم آفساید نشــان مى دهند؛ خیلى مشخص 
نیست. اگر باشد هم میلیمترى است. بازى تمام شده و به نظرم هر چقدر 
هم در این مورد صحبــت کنیم، دیگر فایده اى نــدارد. ضمن اینکه ما 
موقعیت هاى زیادى داشتیم و اگر این موقعیتمان هم گل نمى شد، توانایى 

باز کردن دروازه آلومینیوم را داشتیم.
او در پایان بیان کرد: از هواداران تشکر مى کنیم که برایمان سنگ تمام 
گذاشتند. از هتل تا ورزشــگاه جو بى نظیرى داشتیم. خدا را شاکریم که 
بردیم و جواب محبت هایشــان را دادیم. دعاى من این اســت که این 
پیروزى ها تداوم داشته باشد تا در آخر به اهدافمان برسیم، تا دل مردم را 

و اقتصادى کمى شاد کنیم.در این اوضاع سخت بیمارى 

ن از همینجا 
ى که چه در 

ه به شرایط 
گفت: من
 که من 
ت دالر 
 وجود 
اقات 
ارم و 

و اقتصادى کمى شاد کنیم.در این اوضاع سخت بیمارى 

محرم ریسک نمى کند

علت حفظ عیسى در فهرست، این است!
کردیم شاید با پیشنهادهایى از 

م هاى رقیب رو به 
ى رفت چون 

ًا پر بیراه 
هم دارد. در 

13 مصدومیت احمدرضا عابدزاده و بى 
ل نســبت به او، با ورود عابدینى مدیرعامل 
ه شد و در نهایت ارائه خدمات پزشکى از سوى

ـد تا گلر مطرح آن روزهاى استقالل راهى تیم 
حد و حصرى نیز برسد.

 پــس
محمدم
تیم فوتب
در روز ه
پیوست
بازیکن
باشگاه
این انتق
عجیب
است.

دوباره یک بند عجیبست!
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داماد و پدرزن لجباز
  ایســنا | دادســتان نهبندان گفت: داماد و پدر 
خانم داماد روز شــنبه یکم آذر بــه علت برگزارى 
جلسه عروســى روانه زندان شــدند. کاظم علیپور 
اظهار کــرد: دامــاد چنــد روز قبــل از برگزارى 
جلسه عروســى نزد دادســتانى آمده که از سوى 
دادستان به وى تأکید شده بود در شرایط فعلى جلسه 
برگزار نکنند. متأسفانه این داماد به این سخن عمل 
نکرده و اقدام به برگزارى مراسم کرده بود که حین 
برگزارى مراسم عروســى، به تذکرات براى لغو و 
عدم برگزارى مراسم توجهى نکرده و نامبرده قصد 
داشته مراسم پاتختى را هم برگزار کند که با حکم 
مقام قضایى نامبردگان بازداشــت و راهى زندان 

شدند.

67 کرونایى بى مباالت
  ایسنا | علیرضا رئیســى، سخنگوى ستاد ملى 
مقابله بــا کرونا دربــاره رهگیرى هوشــمند کرونا 
مثبت ها گفت: ما تمام آزمایشــگاه هاى کشور را به 
هم متصل کردیــم و نتیجه هر آزمایــش در بانک 
اطالعاتى ما وجود دارد. اکنون خطوط هوایى کشور 
به این بانک اطالعاتى وصل شدند و هرکس بخواهد 
سوار هواپیما شود، اول استعالم مى شود و اگر مثبت 
باشد، نمى تواند سوار شود. قطار رجا هم وصل شده 
و از 9 صبح تا بعــد از ظهر روز شــنبه 67 نفر مثبت 
شناسایى کرده و از سوار شدن آنها به قطار ممانعت 

شده است.

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 98/723 دادنامه 98/10/25-768/98 
مرجع رسیدگى شعبه ششــم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى حقیقى نشانى: 
ویالشهر خ ویالى شمالى –جنب مســجد قبا – لوازم خانگى خوانده: سید محى الدین محمد 
موسوى نشانى: ویالشهر – بلوار باهنر- خ پاسداران – کد پســتى 8581766114 موضوع: 
مطالبه وجه  یک فقره چک به شــماره 527023-98/4/12 عهده بانــک ملى  جمعا به مبلغ 
20/000/000 بیست میلیون ریال گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى مهدى حقیقى به طرفیت سیدمحى الدین محمد موسوى به خواسته به خواسته مطالبه 
تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان 
دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد 
و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 

مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 بیست 
میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 315/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 98/4/12 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.1048315/م الف، 

على زارع - قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ششم /8/198
اخطار اجرایى

شماره 724/98به موجب راى شماره 771/98 تاریخ 98/10/28 حوزه 6 (ویالشهر)شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- مهناز فتاحیان 2- مسعود 
احمدى نبى به نشانى هر دو به نشانى ویالشهر خ 123 فرعى قبل از نانوایى سمت چپ محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال  بابت اصل خواسته  وخسارت تاخیردرتادیه 
وفق بند 5 قرارداد از قرار روزانه یک درصد از تاریخ 96/9/15 لغایت تاریخ اداى دین و پرداخت 
نود و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له و پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و پنج 
هزار ریال بابت نیم عشردولتى .محکوم له: مهدى حقیقى  به نشانى: ویالشهر ویالى شمالى 
جنب مسجد قبا لوازم خانگى مهدى ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید1048316/م 

الف-شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد/8/199
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 610/98  شماره دادنامه: 769/98-98/10/25 تاریخ رسیدگى: 98/10/22 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه ششم  شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى حقیقى نشانى : 
ویالشهر – خ ویالى شــمالى جنب مســجد قبا لوازم خانگى مهدى 8581847581 خوانده: 
1- مرجان شیرازى 2- مصطفى مومنى نشانى : 1- یزدانشهر – بوستان 12 یزدانشهر پالك 
250 2- یزدانشهر خ هفتم شرقى پالك 85 خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى  و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شوراختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى  
خواهان آقاى مهدى حقیقى فرزند محمد به طرفیت خواندگان 1- مرجان شیرازى فرزند منوچهر 
2- مصطفى مومنى فرزند بهرام به خواسته مطالبه وجه یک فقره قرارداد فروش اقساى به مبلغ 
35/000/000 ریال  به انضمام کلیه هزینه هاى دادرســى و خسارت تاخیر تادیه  طبق ماده 5 
قرارداد فروش ، با توجه به محتویات و اوراق پرونده و نظر به قرار داد برابر اصل شــده پیوستى 

مورخ 1397/12/20 فى ما بین اصحاب دعوى که ظهر قــرار داد ممضنى به امضاى خواهان 
(فروشــنده ) و خواندگان و ضامن وى (خریداران ) اســت و داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خواندگان دارد و با عنایت بر بقاى اصل قرار داد در ید خواهان و نیز نظر به ماده 5 مندرج در قرارداد 
مذکور در خصوص تاخیر در تادیه اقساط و باتاخیر در تسویه قرار داد و به تبع آن حال شدن کلیه 
دیون و دریافت اصل مبلغ مورد معامله توسط فروشنده و تعهد متعهدین در پرداخت وجه التزام 
به شــرط از تاریخ اولین خرید که تاریخ اولین خرید که تاریخ اولین قسط طبق ماده 2 قرار داد 
یکماه بعد از تاریخ قرارداد 98/12/20 است و همچنین اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى حاضر 
نشده اند و دفاعى در قبال دعواى مطروحه جهت برائت ذمه خود اقامه ننموده اند لذا شورادعوى 
خواهان را تشخیص داده و مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر 
محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به1- پرداخت 35/000/000 ریال  بابت اصل خواســته 
2- پرداخت خسارت تاخیر در تادیه بند 1 وفق ماده 5 مندرج در قرارداد از قرار روزانه مبلغ یک 
درصد ســقف  قرار داد از اولین تاریخ خرید 98/3/20 لغایت تاریخ اداى دین که توسط اجراى 
احکام محاسبه مى گردد . 3- پرداخت مبلغ 53750تومان به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب را  درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اى شعبه و بیست روز پس از آن  قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 1048332/م الف، على زارع - قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان  نجف آباد شعبه ششم /8/200

تشدید قدرت کرونا اقشار مختلف جامعه را برآن داشته 
تا با هر نســخه اى که تجویز مى شود به دنبال درمان 
باشند؛ موضوعى که نه تنها باعث شده بازار نسخه هاى 
غیرعلمى به اســم طب سنتى داغ شــود بلکه در روند 

بهبودى بیماران اختالل ایجاد کرده است.
نسخه هایى که از عنبرنسارا و گل بنفشه شروع شد و با 
خوردن ادرار شتر ادامه پیدا کرد و رسید به جایى که امروز 
ترکیب عرقیجات مختلف و دمنوش ها را درمانگر درد 

کرونا عنوان مى کنند.
موضوعى که صداى مسئوالن حوزه بهداشت و درمان 
به خصوص مینو محرز، عضو علمى ستاد ملى مقابله با 

کرونا را درآورد که با خطاب قرار دادن این سودجویان 
گفت: لطفاً قبل از اظهار نظر، مطالعات انجام شده در این 

باره را به وزارت بهداشت ارجاع دهید.
زهره مرتجى، متخصص تغذیه و عضو دفتر طب سنتى 
ایران هم مى گویــد: درباره عمــوم جامعه پیامدهاى 
جســمى و روحى به دنبال خواهد داشــت. به همین 
دلیل به شــدت تأکید مى کنیم که پیگیر نسخه هاى 
غیرعلمى نباشــند زیرا درمانى که مــى تواند با طب 
واقعى یک هفته اى به سامان برسد با این نسخه هاى 
غیرعلمى وارد پروســه طوالنى و از دست رفتن بیمار 

مى شود.

رئیس بخش عفونى بیمارســتان امــام خمینى(ره) گفت: 
بیمارستان هاى دولتى واقعاً جا ندارند، بیماران کرونا حتى با 
داشتن صد میلیون تومان پول براى بسترى در بیمارستان 

خصوصى جا پیدا نمى کنند. 
حمید عمادى افزود: تعداد بیماران کرونا بســیار زیاد است، 
همیشه تعداد زیادى بیماران پشت نوبت براى بسترى داریم، 
نه تنها همه آى سى یوها پر است بلکه تخت عادى بسترى 
خالى هــم نداریم، نمى توانیم در بیمارســتان هاى دولتى 
جوابگوى مردم باشیم و واقعًا داریم فلج مى شویم. عمادى 
افزود: بیمارستان هاى دولتى کامًال پر است، بیمارستان هاى 
خصوصى هم فقط براى کسانى است که واقعًا پول دارند و 

فقط بیمارانى که پول دارند مى توانند به بخش خصوصى 
بروند و از خدمات بیمارستان هاى خصوصى استفاده کنند. 
باید حداقل صد میلیون تومان پول داشته باشند البته اکنون 
وضعیت طورى شده که بیماران زیادى با صد میلیون تومان 
پول در جیب هم در بیمارستان خصوصى جا پیدا نمى کنند.

رئیس بخش عفونى بیمارستان امام خمینى(ره) گفت: در 
رسیدن به این وضعیت همه مقصر هستند، هم مردم و هم 
مسئوالن، یک مشکل اساســى هم این است تعداد تخت 
بیمارستانى کشور نسبت به جمعیت در کشور بسیار کم است 
و در سال هاى گذشته اقدام کافى براى افزایش سرانه تخت 

بیمارستانى انجام نشده است.

تجویزهاى غیرعلمى 
نسخه کرونا را نمى پیچد

بیماران کرونا با 100 میلیون 
در نوبت بسترى!

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى آرمه سازان پارس 
کویر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
345 و شناســه ملى 14005788412 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/07/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : نعیمه شمســى نطنزى به کدملى 
1239549751و محمدرضا ذاکرى به 
کدملى 6229954141 و یاسر شمسى 
ارمندى به کدملى 4669851349 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. على جمالى به 
کدملى 1219704598و محمدحســن 
افتخارى به کدملــى 1219794821 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى میمه (1047719)

آگهى تغییرات 
شرکت پوپ سهامى خاص به شماره ثبت 5604 و شناسه ملى 10260267406 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/14 
سعیده نبوى نژاد بشماره ملى1292026391 بسمت رئیس هیأت مدیره - ثمین نبوى نژاد بشماره ملى1270828649 بسمت نایب 
رئیس هیأت مدیره - سعید نبوى نژاد بشماره ملى1284563359 بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل منفرداً با مهر شرکت معتبر 
است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1048763)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى سرا نصب شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 15710 و شناســه ملى 10260366775 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى فوق العاده مورخ 28 / 07 / 1399 در خصوص افزایش ســرمایه به 
هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت سرمایه شرکت از طریق واریز نقدى و باال بردن ارزش ریالى سهام واز مبلغ 
5000000ریال به مبلغ 500000000 ریال افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 53/6130/187 مورخ 1399/07/30 بانک تجارت شعبه 
چهار باغ واریز و ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصالح میگردد.: سرمایه شرکت مبلغ500000000 ریال منقسم به 500 سهم 000 000 1 ریالى با نام که 
تمامأ ونقدا پرداخت شده مى باشد افزایش یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1048755)

آگهى تغییرات 
شرکت کاویان ســپهر سعد آباد شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 865 و 
شناســه ملــى 10860071980 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : بهجت پارســیان راد به کدملى 
رئیــس  بعنــوان   3510005521
هیئت مدیره و خدیجه ســعد آبادى به 
کدملــى 5329589320 بعنوان مدیر 
عامل و محمد ســعد آبــادى به کدملى 
3521181669 بعنــوان نائب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر اســت مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1047937)

آگهى تغییرات 
شرکت کاویان ســپهر سعد آباد شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 865 و 
شناســه ملــى 10860071980 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/07/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : بهجت پارســیان راد 
بــه کدملــى 3510005521 و محمد 
ســعد آبادى به کدملى 3521181669 
وخدیجــه ســعد آبــادى بــه کدملى 
5329589320 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. مهدى ســعد آبادى به کدملى 
3520891026 و شــهرام مشتاقى به 
کدملى 3510130340 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1047944)

آگهى تغییرات 
شرکت ریسندگى امین نگین آیریک سهامى 
خاص به شماره ثبت 57354 و شناسه ملى 
14006329036 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/07/20 عباس جهان بخش 
قهجاورســتانى به کدملى 0452404673 
بســمت رئیس هیئت مدیــره - فرحناز آقا 
ابراهیمیان بــه کدملــى 1287992481 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره - مرضیه 
جهان بخش به کدملــى 0440264006 
بسمت مدیر عامل براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند . موسسه حسابرسى آذرین حساب 
(حسابداران رسمى) به شماره ثبت 2482 و 
شناسه ملى 10100602370 و مهسا آزاد 
به کدملى 1292988592 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاى یکى از اعضاء هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . روزنامه 
نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1047971)

آگهى تغییرات 
شــرکت پوپ ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 5604 و شناســه ملى 
اســتناد  بــه   10260267406
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/08/14 
ســعیده نبوى نــژاد به شــماره ملى 
1292026391 - ســعید نبــوى 
نژاد به شــماره ملى 1284563359 
- ثمیــن نبوى نــژاد به شــماره ملى 
1270828649 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . محمدعلى امینى به کد ملى 
5499339171 و مهدى نجومى زاده 
کد ملى 1288208456 به ترتیب به 
سمت بازرســان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1048754)

آگهى تغییرات 
شرکت مدیران نیروى پرشــیا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 43393 و شناســه ملى 
10260612438 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسابرسى و خدمات 
مدیریت آوند حســابداران رســمى بــه کدملى 
10100588054 و ندا ریحانى بزرگ به کدملى 
1292861266به ترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالى 
98به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1048109)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى آرمه سازان پارس کویر شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 345 و شناسه ملى 
14005788412 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یاسر 
شمســى ارمندى به کدملى 4669851349 بعنوان 
رئیس هیات مدیره و محمدرضــا ذاکرى به کدملى 
6229954141 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و نعیمه شمســى نطنزى به کدملى 1239549751 
بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند.

کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . . مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى میمه (1047722)

بهبودیافتــگان کرونا در ماه هاى اخیر هــر کدام تجارب 
گرانسنگ و البته گاهى تلخ از این بیمارى دارند که نشان 
مى دهد ویــروس کرونا را باید همیشــه و همه جا جدى 

گرفت. 

«کرونا را باور نداشتم از همان روزهاى اولى که در اخبار سر 
و صداى زیادى بلند کرد با خودم مى گفتم مگر مى شود یک 

ویروس به همین راحتى انسانى را از پا درآورد!»
اینها سخنان «حاج محمد» است، مردى50 ساله که حدود 

یک ماه پیش به بیمارى کووید-19 مبتال شد و اکنون بعد 
از بهبودى تأکید دارد که مردم این ویروس را جدى بگیرند 
و به توصیه ها عمل کنند.  وى افزود: بخاطر شــغلم دائم 
در سفر بودم، وقتى بر مى گشــتم به خانواده این اطمینان 

را مى دادم که هیچ خبرى از کرونا نیســت چون مى دیدم 
در شهرهاى دیگر مردم به راحتى ســفر مى کنند، پارك 
مى روند، خرید مى کنند و انگار نه انگار که کرونا وجود دارد.

حاج محمد گفت: وقتى اعضاى خانــواده ام را در نگرانى 
این بیمارى مى  دیدم به آنهــا مى خندیدم و مى گفتم چرا 
اینقدر مى ترسید کجا کرونا هســت؟ بى خیال باشید. تا 
اینکه یک ماه پیش به منزل خواهرم براى یک دورهمى 
خانوادگى دعوت شدیم و طبق همیشــه با همه اعضاى 
دورهمى روبوســى کردم. آن شب تا نیمه هاى شب از هر 
درى سخن گفتیم، حتى اسم کرونا هم به میان آمد و همه با 
هم خندیدیم و آن را مسخره کردیم غافل از اینکه آن شب 

آخرین دیدار با بعضى از عزیزانم خواهد بود!
این بهبودیافتــه کرونا گفت: نمى دانم چه کســى در آن 
مهمانى ناقل بود اما چند روز بعد سردرد عجیبى گرفتم و 
بعد از آن بدن درد و تب باال داشتم اما باز هم جدى نگرفتم 

و فکر  کردم سرماخوردگى باشد.
وى عنوان کرد: تا اینکه یک روز از درد شدید قفسه سینه 
مجبور شدم به بیمارستان مراجعه کنم و آنجا متوجه ابتال به 
بیمارى کرونا شدم. انگار دنیا روى سرم خراب شد؛ بخاطر 
بیمارى دیابت چند روز در بیمارســتان بسترى بودم و از 
همانجا یکى یکى خبر ابتالى اعضاى خانواده ام را  شنیدم.
حاج محمد گفت: در بخشى که بســترى بودم با یکى از 
بیماران که کمى آن طرف تر بود مشغول صحبت بودم و او 
هم با اشاره چیزهایى مى گفت، ناگهان دیدم هیچ حرکتى 
نمى کند و بعد آن بیمار فوت کرد؛ آنقدر ترســیده بودم که 
مرگ خودم را هم نزدیک مى دیدم اما در تمام آن لحظات 
به روزهایى فکر مى کردم که کرونا را شوخى گرفته بودم 

و به آن مى خندیدم.
وى که دو تن از بستگانش را بر اثر کرونا از دست داده است 
افزود: به لطف خدا و تالش کادر درمان از بیمارى نجات 
یافتم و به خانه برگشتم اما از همه مردم خواهش مى کنم 

کرونا را جدى بگیرند و نکات بهداشتى را رعایت کنند.

کرونا از نگاه یک بهبودیافته از چنگال این ویروس

تاوان تمسخر ویروس مرگبار
  عصر ایران |  در شهر «اسن» آلمان یک پزشک 
به دلیل خالص کردن دو بیمار بدحــال کرونایى و 
کشتن عمدى آنها دستگیر شــده است. این پزشک 
اعتراف کرده به علت اینکه بیماران بدحال کرونایى 
بیشتر رنج و عذاب نکشند، یکى از آنها را خالص کرده 
است. او به مورد دوم اعتراف نکرده و منکر شده است.
بر اساس اعالم دادستانى و پلیس شهر اسن آلمان این 
پزشک 44 ساله که در بیمارستان علوم پزشکى اسن 
خدمت مى کرده بیماران بدحال کرونایى را به گونه اى 

مداوا مى کرده که مرگ آنها تسریع شود.
این پزشــک به عمد باعث مرگ دو بیمــار بدحال 
کرونایى 47 و 50 ساله به ترتیب در 13 و 17 ماه نوامبر 
شده اســت.  طبق قوانین آلمان پدیده «اوتانازى» و 
خالص کردن بیمارانى که امیــدى به بهبودى آنها 
نیست به علت ترحم، جرم است. این پدیده در معدود 
کشورهاى جهان و تحت شرایط و تدابیر سختگیرانه 
کمیسیون هاى پزشکى امکان اجرایى دارد و در بیشتر 

کشورهاى دنیا جرم محسوب مى شود.
این پزشک که دستگیر شده و در انتظار محاکمه است 
اعتراف کرده به دلیل  اینکه بیمار بدحال کرونایى کمتر 

رنج و درد بکشد، او را خالص کرده است.

پزشک آلمانى، کرونایى ها 
را خالص مى کرد
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برخى غذاهاى عجیب و غریب و البته گرانقیمــت، مانند ماهى بادکنکى و 
قارچ هاى وحشى از جمله نمونه هایى هســتند که باید مراقب مصرف آنها 
باشید. اما شاید شگفت زده شــوید اگر بدانید برخى مواد غذایى پر مصرف 
نیز داراى عناصرى هستند که بسیار سمى هســتند یا بر اساس روش تهیه 

مى توانند به گزینه اى خطرناك براى زندگى انسان تبدیل شوند.
 میوه هایى مانند ســیب، گیالس، هلو و زردآلو داراى یک نوع هیدروژن 
سیانید به نام «اسید پروسیک» در دانه ها یا هسته هاى خود هستند. البته مردم 
به طور معمول این بخش از میوه را مصرف نمى کنند، اما در صورت مصرف 
اتفاقى یا به هر دلیل دیگرى مى توانند همانند قاتلى خاموش عمل کنند. البته 
دانه ها و هسته هاى میوه اسلحه اى قوى نیستند زیرا قربانى باید حداقل یک 

فنجان از پودر آنها را مصرف کند تا جان خود را از دست بدهد.
 ماده خطرنــاك ریواس در برگ هاى این گیاه اســت که به نام «اســید 
اگزالیک» شناخته مى شود. این ترکیبى شناخته شده است زیرا موجب تشکیل 
سنگ هاى کلیه مى شود. البته شــما باید تقریبًا 11 پوند (5 کیلوگرم) برگ 
ریواس مصرف کنید تا کلیه ها به طور کامل از کار بیافتند، اما به خاطر داشته 
باشید که حتى یک سنگ کلیه نیز مى تواند دردى شدید را در بدن ایجاد کند. 
از آنجایى که تنها برگ هاى ریواس خطرناك هستند، نیازى نیست تا به طور 
کامل از مصرف این ماده غذایى پرهیز کنید. ریواس منبع خوبى براى منگنز، 

منیزیم، فیبر غذایى، کلسیم، ویتامین C، و ویتامین K است.
 جوز هندى در واقع یک ماده غذایى توهم زاست، اما پیش از اینکه وارد این 
مرحله شوید با احساس بیمارى شدید مواجه خواهید شد. مصرف 0/2 اونس 
(5/6 گرم) جوز هندى در یک وعده مى تواند موجب تشــنج و مصرف 0/3 
اونس (8/5 گرم) از آن مى تواند به حمله بیمارى منجر شــود. هر دو شرایط 
مى توانند بالقوه مرگبار باشند. ظاهراً توهم همواره نمى تواند سرگرم کننده باشد 

و اُوردوز با جوز هندى موجب شرایطى به نام «جنون جوز هندى» مى شود که 
فرد را با حس نابودى و تشنگى که از بین نمى رود، مواجه مى سازد.

  مصرف گلیکو آلکالوئیدها که در برگ ها، ســاقه ها و جوانه هاى ســیب 
زمینى وجود دارند مى تواند موجب ســردرد گیج کننده، گرفتگى ماهیچه، 
اســهال و حتى کما و مرگ شــود. گلیکــو آلکالوئیدها عامل رنگ ســبز 
سیب زمینى هاى مانده محسوب مى شــوند. تنها 3 تا 6 میلى گرم از گلیکو 
آلکالوئیدها در هر کیلو از وزن بدن انســان مى تواند مرگبار باشد، از این رو، 
پرهیز از مصرف سیب زمینى هایى که جوانه زده اند یا زیر پوست آنها سبز شده 
است، اهمیت دارد. سیب زمینى ها در صورتى که دور از نور خورشید نگهدارى 
شوند بیشتر دوام مى آورند، از این رو، آنها را در جاى خشک و تاریک نگهدارى 

کنید.
 بادام ها تنها زمانى خطرناك هستند که نوع اشتباه را مصرف کنید. بادام هاى 
شیرین در صورت مصرف متعادل، خوراکى هایى سالم هستند، اما بادام هاى 
تلخ حاوى سطوح باالى هیدروژن سیانید هستند. تنها هفت تا ده دانه بادام تلخ 
خام مى تواند یک فرد بزرگسال را به شدت بیمار کند و به طور بالقوه موجب 
مرگ یک کودك شود؛ با وجود این، بادام هاى تلخ نوعى از این ماده غذایى 
هستند که براى عصاره گیرى استفاده مى شوند و به دلیل پشت سر گذاشتن 

روند فرآورى به گزینه اى بى خطر تبدیل مى شوند.
 عسل غیر پاســتوریزه یا خام اگر حاوى «گرایانوتوکسین» باشد مى تواند 
به یک ماده غذایى خطرناك تبدیل شود. این اتفاقى زمانى رخ مى دهد که 
زنبورهاى گرده افشــان روى گیاهانى که حاوى این ماده ســمى هستند، 
مى نشینند. پاستوریزه کردن عسل ســطوح گرایانوتوکسین را به محدوده 
بى خطر کاهش مى دهد، اما عســلى که این فرایند را پشت سر نمى گذارد 
مى تواند خطرناك باشد. تنها یک قاشــق غذاخورى گرایانوتوکسین غلیظ 

مى تواند موجب سرگیجه، ضعف، تعریق و استفراغ براى بیش از 24 ساعت 
شود. به طور ویژه، مصرف این ماده مى تواند افرادى که از نقص ایمنى رنج 

مى برند را در معرض خطر مرگ قرار دهد.
 گوجه فرنگى یکى از پر مصرف ترین مواد غذایى در سراسر جهان است. از 
خود گوجه فرنگى در غذاهاى مختلف استفاده مى شود و رب و سس آن نیز 
بسیار پر طرفدار است؛ با وجود این، ساقه ها و برگ هاى گوجه فرنگى حاوى 
سموم قلیایى هستند. اگرچه باید مقدار زیادى برگ گوجه فرنگى مصرف کنید 
تا جان خود را از دســت بدهید، اما مقدار کم آن نیز مى تواند موجب ناراحتى 

شدید معده شود.
 ماهى تن از جمله ماهى هایى اســت که جیوه جذب مى کند که مى تواند 
انباشت این ماده در بدن افرادى که به مقدار زیاد ماهى تن مصرف مى کنند 
را در پى داشته باشد. جیوه مى تواند آسیب جدى به کلیه ها وارد کند یا وارد 
مغز شود و موجب بروز نشانه هاى دیوانگى شود. با انباشت جیوه در بدن، این 
ماده مى تواند محرکى براى انواع مختلف بیمارى ها، از جمله مواردى مرگبار 
شود. پس در شرایطى که یک یا دو وعده ماهى تن مسئله ساز نیست، مصرف 
منظم آن مى تواند به افزایش سطوح جیوه در بدن انسان منجر شده و شرایطى 

ناخوشایند را رقم بزند.
 بادام هندى خام حاوى ماده اى به نام «اوروشیول» است که این ترکیب 
شیمیایى در پیچک سمى نیز یافت مى شود و مى تواند موجب واکنش هاى 
آلرژیک مرگبار در برخى افراد شــود. باید به این نکته توجه داشته باشید که 
نمونه هاى بادام هندى موجود در بازار که به عنوان خام فروخته مى شوند در 
واقع خام نبوده و بخارپز شده اند تا اوروشیول در آنها از بین برود. این نکته اى 
مهم است و باید از مصرف بادام هندى واقعاً  خام که از درخت جدا مى شود، 

پرهیز کنید.

 آیا تا به حال براى شما پیش آمده که در بدن خود احساس درد کنید و 
با مصرف دارو نیز درد شما برطرف نشود؟ همه  ما در هنگام بیمارى، 
ممکن است دچار درد در نواحى مختلف بدن شویم، اما دلیل آن درد 

مشخص نیست.
فرد با خوردن دارو و درمان بیمارى خود، آن درد را برطرف مى کند و 
سالمتى خود را به دست مى آورد. اما گاهى برخى افراد، دردى را حس 
مى کنند که هیچ دلیلى براى آن نمى توان پیدا کرد و در واقع با هیچ 
درمانى آن درد برطرف نمى شود. در این حالت اصطالحاً گفته مى شود 

که فرد دچار اختالل درد شده است.
این اختالل مى تواند در زندگى فردى، خانوادگى یا شغلى فرد مشکل 
ایجاد کند و آن را مختل کند. نام دیگر اختالل درد، اسپســیفایر درد 
غالب است که یک مشکل روان شناختى اســت و ریشه در ذهن و 

روان فرد دارد.
در اختالل درد، فــرد در یک یا چنــد ناحیه از بدن خود احســاس 
درد مى کند که ویژگــى اصلى این اختالل خوِد درد اســت نه دیگر 
ویژگى هاى جســمانى. به عبارت دیگر این درد هیچ دلیل جسمى 
نداشته و کامًال مربوط به روان فرد است. این اختالل باعث رنج بیمار 
مى شود و شدت درد بسیار زیاد است که با خوردن دارو هایى که مربوط 
به بیمارى هاى جسمى اســت، برطرف نمى شود. جالب است بدانید 
که این اختالل در دختران بیشتر از پســران است و ممکن است در 

هر سنى رخ دهد.
احساس دردى که از آن حرف مى زنیم، نباید توسط خوِد فرد به وجود 
آید، چون در این حالت برچسب ساختگى بودن به آن مى زنیم، بلکه 
این احساس باید از زمینه هاى گوناگون زندگى براى فرد پدید آمده 
باشد. در این حالت گفته مى شــود که فرد دچار اسپسیفایر درد غالب 

شده است.
مسئله  مهم این اســت که چرا اختالل درد به وجود مى آید؟ درمورد 
علت بروز اختالل درد، دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد. از نظر دیدگاه 
روانکاوى، فردى که داراى اضطراب و تنش هاى روانى است، براى 
کاهش این تنش ها از مکانیزم دفاعى جسمانى کردن استفاده مى کند.

این عمل کامًال ناهوشیارانه است و به اختیار فرد نیست. او تنش هاى 
روانى خود را به صورت نشــانه هاى جسمى بروز مى دهد تا از میزان 

آنها کم کند.
اما دیدگاه دیگرى به نام دیدگاه یادگیرى، علت این امر را یادگیرى 
رفتار بیمارگونه از بزرگساالن مى داند. این دیدگاه مى گوید که بچه ها 
در سنین کودکى با مشاهده رفتار بزرگساالن مى آموزند که بیمارى 

مزایاى احتمالى به دنبال دارد.
حتى اختالل درد ممکن است در افرادى که تجربه   یک تروما مانند 
آزار جسمانى نیز داشته اند، به وجود آید. کسانى که مورد آزار جسمانى 
قرار گرفته اند، در برخى موارد نشــانه هاى اسپســیفایر درد غالب را 

گزارش کرده اند.
افرادى که به اختالل درد دچار مى شوند، ممکن است دچار اختالالت 
دیگرى همچون افســردگى، اضطراب، ســوء مصرف مواد و دیگر 
اختالالت سوماتیک سمپتوم شوند. اعتیاد یکى از مسائلى است که در 

بسیارى از موارد اختالل درد دیده شده است.

گاهى براى نگهدارى مواد غذایى در یخچال یا کابینت از ظروف پالستیکى استفاده مى کنیم. اما سئوال اینجاست 
که چطور این کار را انجام دهیم تا براى سالمتى ما ضررى نداشته باشد؟

به کد پشت ظروف پالستکى دقت کنید. در پشــت ظروف پالستیکى نگهدارى مواد غذایى، یک مثلث کوچک 
با یک شماره (کد شناسایى رزین) از 1 تا 7 وجود دارد. این عدد نشــان مى دهد که پالستیک از چه ساخته شده 
است. به طور کلى، امن ترین انتخاب براى استفاده از مواد غذایى شماره هاى 1 ، 2 ، 4 و 5 است. آکادمى اطفال 
آمریکا توصیه مى کند از ظروف پالستیکى با کد 3، 6 و 7 پرهیز کنید. پالستیک شماره 3 حاوى وینیل یا پلى 
 (A) BPAاست، 6 داراى پلى استایرن و 7  پالستیک هاى مختلفى مانند بیسفنول (PVC) وینیل کلراید

داشته باشند.
 استفاده از BPA در بطرى هاى کودك، لیوان ها و بسته بندى شیرخشک هاى نوزادان ممنوع شده است؛ 
با این حال، استفاده از آن در سایر ظروف غذا و نوشیدنى همچنان تحت نظارت است و در حال حاضر توسط 
سازمان غذا و داروى ایاالت متحده بى خطر تلقى مى شــود. امروزه بسیارى از ظروف پالستیکى غذایى 
و آشامیدنى بدون BPA در دسترس هســتند که به مصرف کنندگان امکان مى دهد در معرض آن قرار 

بگیرند.
 آن را خنک نگه دارید. اگرچه پالستیک پلى کربنات قوى و ماندگار است اما با گذشت زمان در اثر حرارت 
باال و استفاده بیش از حد از بین مى رود. هرگز غذاهاى مایکروویو را در ظروف پالستیکى گرم نکنید. از 

قرار دادن ظروف پالستیکى در ماشین ظرفشویى نیز باید خوددارى شود.
 ظروف غذاى پالستیکى را هوشمندانه انتخاب کنید و استفاده از آنها را به ذخیره سازى مواد غذایى سرد 
محدود کنید. آنها همچنین مى توانند براى حمل و نقل مواد غذایى ایده آل باشند. در عوض ظروف 
شیشه اى یا استیل ضد زنگ را براى غذاهاى سرد یا گرم در نظر بگیرید. از آنجا که هر دو قابل تمیز 

شدن و استفاده مجدد هستند ، براى ذخیره سازى مواد غذایى خانگى نیز ایده آل هستند.

بسیارى از بیماران مبتال به کووید- 19 نیاز به بسترى شدن در بیمارستان ها 
ندارند و در منزل خود قرنطینه مى شوند.

در این شرایط معموًال اعضاى خانواده به پرســتارى و مراقبت از فرد بیمار 
مى پردازند. این مراقبین باید بسیارى از تدابیر حفاظتى و پیشگیرى کننده از 
ابتال به کووید- 19 را رعایت کنند. اما آیا الزم است پس از اتمام دوره  بیمارى 

فرد مبتال، آنها نیز آزمایش تشخیص بیمارى بدهند یا قرنطینه شوند.
توصیه شده است همه اعضاى خانواده که از بیماران در خانه مراقبت کرده یا 
در تماس نزدیک با وى بوده اند، از شروع عالیم فرد بیمار تا 14 روز بعد از آن، 
در خانه بمانند و مراقب عالیم بیمارى در خود باشند. اگر این افراد، احساس 
بیمارى کردند و عالیمى شــبیه کووید- 19 داشتند در صورت صالحدید 

پزشک، آزمایش بدهند.
همچنین بر اساس توصیه مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آمریکا، 
در صورت مراقبت از فرد مبتال به این بیمارى، الزم اســت حداقل به مدت 
دو هفته، افراد در خانه قرنطینه شــوند و در صورت بــروز هرگونه عالمت 

آزمایش بدهند.
افرادى که از مبتالیان به کووید- 19 در منزل مراقبت و پرستارى مى کنند، 
الزم است ضمن رعایت اصول بهداشتى و پیشگیرى براى مراقبت از فرد 
بیمار، حداقل تا 14 روز قرنطینه شوند و در صورت مشاهده  عالی م بیمارى با 
مراجعه به مراکز تعیین شده و بعد از انجام بررسى هاى الزم توسط پزشک 

در صورت نیاز آزمایش دهند.

افراد بدبین و غرغرو بیشتر در معرض 
ابتال به مشــکالت قلبى قــرار دارند 
زیرا واکنش هاى منفى مداومشــان 
به شرایط اســترس زا باعث مى شود 
سیستم قلبى و عروقى آنها در معرض 
آسیب قرار گیرد. در بیشتر افراد، شرایط 
استرس زا باعث فعال شدن واکنش 
موســوم به «فرار یا مبارزه» مى شود 
اما اگر یک اتفاق مشابه بار دیگر نیز رخ 
دهد واکنش بدن نسبت به آن کاهش 
یافته و متوقف مى شود؛ با وجود این، 
کسانى که به شــدت بدبین هستند 
هیچگاه در برابر ایــن محرك ها بى 

حس نشده و همواره مقدار باالیى از استرس را در شرایط 
مشابه تجربه خواهند کرد.

تحقیقات گذشــته ثابت کرده بود که اســترس هاى 
روانشــناختى بــه مشــکالت فیزیولوژیکــى مانند 
بیمــارى هــاى قلبــى منجر مــى شــود. تحقیقات 
تازه نشــان مى دهد کــه افــراد بدبیــن و عیب جو 
در میان افرادى قــرار دارند که بیشــترین تأثیر منفى 
را از شــرایط اســترس زا پذیرفته و ایــن تأثیر منفى 
بســیار بیشــتر از افرادى که اســت که بــه اتفاقات 

ناخوشــایند با خشــم و حالت تهاجمى واکنش نشان 
مى دهند. تیمى از محققان آمریکایى با بررســى کردن 
سه نوع متفاوت خصومت و مقاومت (احساسى، رفتارى 
و شناختى) که نقش مهمى در باال بردن ریسک ابتال به 
بیمارى دارند به این نتیجه رسیدند که دشمنى شناختى 

خطرناك ترین در این میان است.
دکتر «الکساندرا تایرا» از بخش روانشناسى و علوم عصبى 
دانشگاه بیلور در تگزاس در این باره مى گوید: «خصومت و 
مقاومت بدبینانه از باورها، افکار و دیدگاه هاى منفى نسبت 
به انگیزه ها، نیات و قابل اعتماد بودن افراد دیگر نشأت 

مى گیرد. ممکن است به مشکوك بودن، 
نداشــتن اعتماد یا باورهاى بدبینانه در 
مورد دیگران نیز اطالق شود. این یافته 
ها نشــان مى دهند که تمایل بیشتر به 
ارتکاب خصومت بدبینانه- که در شرایط 
سیاسى و اوضاع سالمتى امروزى بسیار 
شایع است- نه تنها براى واکنش کوتاه 
مدتمان به اســترس مضــر خواهد بود 
بلکه ســالمتمان در درازمدت را نیز در 
معرض خطر قرار خواهد داد.» مطالعات 
گذشــته ثابت کرده بودند که استرس 
نیز مانند اضافه وزن، کشــیدن سیگار 
و داشتن کلســترول خون باال براى ما 
مضر خواهد بود. دکتر تایرا مى گوید: «وقتى چندین بار 
در معرض یک محرك مشابه قرار گیرید، تازگى شرایط 
از بین مى رود و دیگر واکنش هایى به بزرگى دفعه اول 
نخواهید داشت. این یک واکنش نرمال و سالم است.»  
اما در افراد بدبین و شــکاك، بدن از لحاظ فیزیکى، در 
دفعات متوالى واکنشى یکســان به آن محرك ها نشان 
مى دهد و این امر باعث آســیب به بدن مى شود زیرا با 
گذشت زمان فشــار زیادى به سیســتم قلبى و عروقى 

وارد مى کند. 

محققان دانشــگاه کالیفرنیا، سن دیگو تأثیرات اســتفاده از ماسک را بر قلب، 
رگ هاى خونى و ریه ها حین فعالیت هاى فیزیکى بررسى کرده و به این نتیجه 
رسیدند که اکثر افراد مى توانند حین ورزش ماسک بزنند چرا که استفاده از  آن 

خللى در نفس کشیدن ایجاد نمى کند.
«سوزان هاپکینز»، فیزیولوژیست دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو مى گوید: «ممکن 
است برخى افراد حس کنند نفس کشیدن با ماسک حین ورزش کردن سخت تر 
است، ولى در حقیقت تأثیر ماســک بر عملکرد تنفس و گازهایى مثل اکسیژن 
و دى اکســید کربن موجود در خون و دیگر پارامترهاى فیزیولوژیکى، در اغلب 

موارد ناچیز است.»
محققــان براى گرفتن چنیــن نتیجه اى تحقیقــات فعلى در رابطــه با تأثیر 
ماســک هاى مختلف بر عملکرد دستگاه تنفســى و قلب حین ورزش کردن 
را بررســى کرده و تأثیر ماســک هاى مختلف از جمله پوشش هاى پارچه اى، 
ماسک هاى جراحى، N95 و ماسک هاى اکسیژن صنعتى بر تنفس را بررسى 

کردند.

محققان مى گویند تحقیقات آنها نشان مى دهد که استفاده از ماسک توسط افراد 
سالم براى ورزش کردن با وجود محدودیت جزئى که ماسک در جریان هوا به 
وجود مى آورد، تأثیر قابل توجهى بر عملکرد ریه ها و جذب اکسیژن نمى گذارد.

اما به هر حال ممکن است افراد حین ورزش کردن با ماسک دچار تنگى نفس 
شده یا احســاس ناراحتى کنند. «هاپکینز» در این مورد مى گوید: «استفاده از 
ماسک افراد را معذب مى کند. ممکن اســت حس کنید تنفس کمى سخت تر 
شده. شــما باید هواى گرم تر و کمى غنى تر از دى اکسید کربن را تنفس کنید. 
ماسک داشتن حین ورزش مى تواند ســبب عرق کردن صورت و داغ شدن آن 
شود. ولى اینها همه به حس شــما ربط پیدا مى کنند و تأثیرى بر عملکرد قلبى 

ریوى در افراد سالم ندارند.»
محققان مى گویند افراد سالم جوان و پیر فارغ از جنسیت مى توانند براى ورزش 
کردن ماسک بزنند، ولى اشاره مى کنند که افراد مبتال به بیمارى هاى قلبى ریوى 
شــدید به دلیل افزایش احتمال وقوع تنگى نفس نباید براى ورزش کردن از 

ماسک استفاده کنند.

ورزش کردن با ورزش کردن با 
ماسک تأثیرى ماسک تأثیرى 

در جذب در جذب 
اکسیژن دارد؟ اکسیژن دارد؟ 

خوراکى هایى که باعث مرگ ناگهانى مى شوند

اختالل درد چیست؟

از چه ظروف پالستیکى براى
 نگهدارى مواد غذایى استفاده کنیم؟

آگهى مفقودى
 مجوز توســعه مرغدارى 
بنام حسینعلى صانعیان به 
کدملى 6229862395 
صادره از ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان 
به شماره 29259/500 
مــورخ 85/4/20 کــه 
تصاویــر آن در پرونــده 
نامبرده در جهاد کشاورزى 
استان و نیز شاهین شهر 
موجود مى باشــد، جهت 
ارائه به نظام مهندســى 
دام و طیور استان، مفقود 

گردیده است.

آیا مراقبان بیمار کرونایى 
در منزل هم باید 
قرنطینه شوند؟

شکاك ها بیشتر از عصبانى ها 
بیمارى  قلبى مى گیرند
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بدون شرح 

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان از آغاز اصالح 300 
کیلومتر شبکه آب روســتایى این استان در بازه زمانى 100 
روزه در قالب طرحى با عنوان «100-300» که از آذر ماه تا 

اسفند ماه 99 عملیاتى مى شود، خبر داد.
هاشم امینى با تشریح دســتاوردهاى یکپارچه سازى آب و 
فاضالب شهرى و روستایى، هدف از اجراى طرح  «100-

300»  را تأمین آب آشامیدنى سالم و پایدار و افزایش کیفیت 
آن برشمرد.

وى هزینه اجراى طرح مذکور را بالــغ بر 57 میلیارد تومان 
عنوان کرد و افــزود: این طرح موجــب تکمیل طرح هاى 
آبرســانى در96 روســتا مشــتمل بر چند مجتمع آبرسانى 

روستایى مى شود.
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان همچنین عنوان کرد: 
با اجراى این طرح عالوه بر 948 روســتاى تحت پوشش 
آبرسانى شرکت، 18 روســتاى جدید نیز تحت پوشش قرار 

مى گیرند. 
امینى با بیان اینکه در این طرح 22 ســامانه و تأسیســات 
آبرسانى، مشترك و تجمیع مى شود، تصریح کرد: افزایش 
کیفى ظرفیت آبرسانى به 17 روستا که پیش تر مشکل وجود 
نیترات در آب داشتند از جمله دیگر مزایاى طرح مذکور است.

وى با اشــاره به اینکه افزایش کمى ظرفیت آبرســانى به 
روستاها جزو اولویت هاى این شرکت به شمار مى رود اظهار 
کرد:  136 روستا از مزیت این طرح بهره مند مى شوند و 70 

روستا به منابع آب پایدار و سالم دسترسى پیدا مى کنند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان حذف آبرسانى 
سیار براى 20 روستا و کاهش آبرسانى سیار به 12 روستا را از 
دیگر نتایج طرح برشمرد و گفت: مقدار کاهش هدررفت آب 
پس از اجراى پروژه حدود 2 درصد و معادل یک میلیون متر 

مکعب در سال است.
امینى تصریح کرد: پس از یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا 
شهرى و روستایى که با هدف کوچک سازى و چابک سازى 
انجام شد، زمینه استفاده مشترك از تجهیزات و تأسیسات به 
دست آمد که به افزایش بهره ورى و بهبود کیفیت خدمات به 

ویژه براى روستاها منجر مى شود.
وى اضافه کــرد: یکى دیگر از نتایج این یکپارچه ســازى، 
کاهش بار هزینه هاى جارى و انتقال سرمایه حفظ شده به 

بخش هاى عمرانى و هزینه کرد براى دیگر طرح هاست.
وى  با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا 

شهرى و روســتایى نیز به عنوان پروژه اى مهم از بخش 
ســاز و کارهاى پویش الف-ب ایران در دستور کار وزارت 
نیرو و شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور قرار گرفت 
اظهار کرد: پس از انجام مطالعات اولیه و برگزارى جلسات 
کارشناسى در اواخر سال 1398، در راستاى تحقق اجراى 
سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى و پس از تصویب 
شــوراى عالى ادارى و هیئــت وزیران، یکپارچه ســازى 
شرکت هاى مذکور آغاز شــد و 35 شرکت آب و فاضالب 
شهرى با 31 شرکت آب و فاضالب روســتایى در سراسر 
کشور داراى ساختار یکپارچه در بخش ارائه خدمات شهرى 

و روستایى شدند.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان افزایش بهره ورى 
در ارائه خدمات به مشــترکان را مهمتریــن مزیت طرح 
یکپارچه سازى شرکت هاى آبفا شهرى و روستایى دانست 
تصریح کرد: از مهمترین مزایاى یکپارچه سازى مى توان 
به مدیریت واحد و یکســان توزیع منابع آب شرب در یک 
منطقه، ارتقاى سطح خدمات مناطق روستایى و کم کردن 
فاصله آن با مناطق شــهرى، ارتقاى تأسیسات آبرسانى در 
مناطق روستایى، جلوگیرى از تصمیم گیرى هاى متفاوت 
در خصوص توزیــع آب در یک منطقــه، مدیریت بهینه و 
کارآمدتر توزیع آب شرب به واسطه تسلط و اشراف کامل بر 
همه منابع آبى یک منطقه و در اختیار داشتن آمار و اطالعات 

واحد اشاره کرد. 
وى با اشــاره به اهمیت افزایش اقدامــات الکترونیکى و 
غیرحضورى به ویژه در دوران کرونا افزود: در راستاى تکریم 
روستاییان و حفظ ســالمت و حداقل ارتباط حضورى که 
افزایش رضایتمندى را نیز به دنبال دارد، بسیارى از اقدامات 
به صورت غیرحضورى و با کیفیت باال همچون شهرها براى 

روستاها نیز انجام مى شود.
مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان به اهمیت افزایش 
نشت یابى و جلوگیرى از هدر رفت آب اشاره و خاطرنشان 
کرد: آب بدون درآمد شهرى 16/1 درصد برآورد مى شود و 
این میزان در روستاها در مقایسه با شهرها باالتر است که 

با اجراى طرح هاى مختلف، آن را نیز کاهش مى دهیم.
هاشم امینى با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان در طرح 
یکپارچه ســازى شــرکت هاى آب و فاضالب پیشرو بوده 
اســت، افزود: مجموعه آب و فاضالب اســتان امسال به 
دلیل ایجاد سامانه 1522 در جشنواره شهید رجایى یکى از 

دستگاه هاى برتر در زمینه خدمات الکترونیک شناخته شد، 
از این رو تأکید بر این شد که سامانه 1522 براى روستاهاى 
استان نیز راه اندازى شود تا روستاییان براى دریافت خدمات 
کوچک مانند تغییر نام، قبض المثنى و یا حتى خدمات اولیه 
مثل درخواست انشــعاب آب و فاضالب نیازى به مراجعه 

حضورى به شرکت ها و شهرها نداشته باشند.
وى ادامه داد: راه اندازى ســامانه 1522 روستایى نیازمند 
زیرســاخت هایى بــود و باید تمــام پرونده هــاى آب و 
فاضالب روستایى اســکن و بایگانى الکترونیکى مى شد 
که خوشبختانه در هشت ماهه گذشــته پرونده 95 درصد 
از بیش از 230 هزار مشترك روستایى بایگانى الکترونیک 
شده است و از این پس مى توانند خدمات آب را از طریق این 

سامانه دریافت کنند. 
امینى خاطر نشــان کرد: با انجام این اقدامات الکترونیکى 
غیر حضورى علــى رغم اینکه 17 درصد مشــترکین آب 
استان را انشــعابات روســتایى تشــکیل مى دهد، سهم 
تماس هاى غیرحضورى مشترکین به سامانه 1522 بالغ بر 
23 درصد کل تماس ها مى باشــد که نشان از موفق بودن 
طرح یکپارچه سازى و خدمات غیرحضورى مشترکین در 

سطح استان دارد. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از دیگر 
خدمات شبانه روزى شرکت را ســامانه 122 عنوان کرد و 
تصریح نمود: سامانه 122 پل ارتباطى مردم و شرکت هاى 
آب و فاضالب مى باشد که به وسیله آن مشترکین مى توانند 
حوادث حوزه آب مانند ترکیدگى لوله ها، حادثه در انشعاب 
آب و اشکال در شــبکه توزیع و انتقال و همچنین در حوزه 
فاضالب مشــکالتى همچون گرفتگى فاضالب، فقدان 
دریچه یا شکستگى خط را به شــماره 122 گزارش دهند. 
این مرکز با استفاده از سیستم یکپارچه امدادرسانى در تمام 
سطح استان امکان رسیدگى هر چه سریع تر به مشکالت 

آب و فاضالب مشترکان را فراهم ساخته است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر ســامانه 122 آبفا اســتان 
اصفهان پاسخگوى مشترکان در 98 شــهر و948 روستا 
مى باشــد افزود: هم اکنون حدود پنج میلیون نفر در استان 
از شبکه آبرسانى پایدار برخوردار هستند که مشتمل بر دو 
میلیون و 325 هزار و 843 آحاد مشترك مى باشد. همچنین 
یک میلیون و 450 هزار و 203 آحاد مشــترك فاضالب در 

استان وجود دارد.

با هدف اصالح شبکه هاى آب روستایى؛

طرح عمرانى «100-300» در استان اصفهان اجرا مى شود


