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چرا دندان تغییر رنگ مى دهد؟لبنیات در ماه رمضان گران نمى شودبازیگران سرشناس امروز از نگاه استاد دیروزشانمراسم خاکسپارى سازگار با محیط زیست! دلیل جدا شدن مهدى کیانى از سپاهان به روایت خودش سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

با مصرف روزانه 
عدس، بیمارى را
 از خود دور کنید

بحران در ذخایر مواد اولیه  ذوب آهن تا ماه آینده
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زمان 40 ساله براى 
ریشه کنى ویروس کرونا!

بیمارستان ها ظرفیت 
پذیرش مصدومان تصادفات 

را ندارند

کشف 16 دستگاه ماینر
 در پى آتش سوزى منزل
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احتمال حمله 
ملخ هاى صحرایى 
به استان اصفهان

عدس یک ماده غذایى و از قدیمى ترین انواع 
حبوبات است که توسط انسان پرورش داده مى شود 

و بیشترین فواید را براى بدن انسان دارد. فواید 
خوردن روزانه عدس شامل موارد زیر است:

بهبود سالمت روده: عدس منبع مهمى از نشاسته ...

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومى سازمان حفظ 
نباتات گفت: از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت 
1400 انتظــار مــى رود که بخشــى از ملخ هاى 
صحرایى که در حال حاضر در شمال و شمال غرب 
عربستان مستقر هستند و حجم آنها باالست وارد 
ایران شوند.  سعید معین گفت: از چند روز گذشته 
گزارش هایى مبنى بر رؤیت پوره هاى ملخ صحرایى 
به ما داده شده است و باتوجه به اینکه محل استقرار 
ملخ هاى صحرایى در عربســتان نزدیک به مرز 

عراق، کویت و...
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گوجه سبز گوجه سبز 100100 هزار تومانى در اصفهان! هزار تومانى در اصفهان!
پرده بردارى از قیمت نوبرانه هاپرده بردارى از قیمت نوبرانه ها

3

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان هشدار داد؛

صالح میرزاآقایى با اشاره به یک
 سریال مناسبتى ماه رمضان:

با «احضار» به تلویزیون 
مى آیم

طلسم 23 ماهه مهاجم اسبق
 ذوب آهن شکست

مهاجم اسبق ذوب آهن بعد از 23 ماه بار دیگر پایش به گلزنى باز شد 
تا طلسم بزرگ خود را به این شکل بشکند. مرتضى تبریزى که طى 
قراردادى پرماجرا از ذوب آهن به اســتقالل پیوســته بود، نتوانست 
روزهاى خوبى را در جمع آبى پوشان دنبال کند و در ادامه در نقل و 

انتقاالت زمستانى راهى گل گهر سیرجان...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومى 
سازمان حفظ نباتات مطرح کرد

ظرفیت
 بیمارستان غرضى 

تکمیل شد

همه گیرى کرونا به «نقطه بحرانى» رسیده است
6

معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان با بیان این که تا کنون براى 721 روستا 
در سطح استان در یک فاز عملیات اجراى طرح هادى 
اجرا شــده اســت، گفت: 15 میلیارد تومان اعتبار براى 
تهیه طرح هادى در ســال 99، به اصفهان تخصیص 

یافته است.
على کریمى اظهــار کرد: تعداد روســتاهاى باالى 20 
خانوار استان اصفهان 935 روستا است که از این تعداد 
919 روستا داراى طرح هادى مصوب، 520 روستا داراى 
طرح هادى بازنگرى بوده و طرح هادى 71 روستا نیز به 
دلیل گذشت 20 سال از زمان تدوین طرح هادى اولیه 

بازنگرى شده است.
وى افزود: براى 12 روستا در سطح استان اصفهان طرح 
بافت با ارزش روستایى تهیه شده اســت، از این تعداد 
طرح بافت با ارزش شــامل عملیات کف فرش معابر، 
پیاده روسازى و جداره سازى در سه روستا اجرایى شده 
است، سعى شده که مرکز محله در این روستاها احیا شود 

تا مردم و حتى گردشگران بتوانند از آن استفاده کنند.
معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان گفت: در سطح استان اصفهان 8 روستا 
به عنوان روستاى هدف گردشگرى در سطح ملى طرح 
مصوب داشته است. طرح هادى هدف گردشگرى براى 

5 روستا تهیه شده و در دو روستا اجرا شده است.
کریمى افزود: اجراى طرح هادى از دیگر وظایف بنیاد 
مسکن انقالب اســالمى اســت که در 721 روستاى 
باالى 20 خانوار اســتان اصفهان در یک فاز اجرا شده 
است. این کار شامل جدول گذارى، زیرسازى، آسفالت، 
پیاده روسازى و احداث پل و ابنیه فنى در برخى روستاها 

است.
وى ادامه داد: عالوه بر اجراى طــرح هادى، حدود 15 
میلیارد تومان اعتبار بازســازى براى روستاهاى آسیب 
دیده از سیل سال هاى 98 و 99 در اختیار بنیاد مسکن قرار 
گرفت که در 41 روستا و در قالب عملیات دیوار ساحلى، 
احداث پل، خاکریز، سیل بند و اجراى جوى و جدول براى 

دفع آب هاى سطحى هزینه شد.
معاون عمران روســتایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان گفت: تا کنون براى 721 روستا در سطح 
استان یک فاز عملیات طرح هادى اجرا شده است، براى 
تهیه طرح هادى در سال قبل، 15 میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شده است که تا پایان تیرماه سال 1400 نیز 

باید از همین اعتبارات استفاده شود.
کریمى افزود: در تهیه طرح هادى، بازنگرى وضعیت 79 
روستا در دستور کار قرار گرفته است، براى اجراى طرح 
هادى در ســال 99 نیز 401 میلیارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته شد که باید در 230 روستا هزینه شود، از این مبلغ 

تا کنون 277 میلیارد ریال تخصیص یافته است.
وى ادامه داد: عالوه بر اعتبارات ســال 99 اجراى طرح 
هادى، 3 هزار و 175 میلیارد ریال اعتبار قیر براى اجراى 
عملیات آسفالت به استان اصفهان تخصیص داده شد که 
تا پایان تیرماه 1400 در 95 روستا با مشارکت دهیارى ها 

و شوراهاى اسالمى روستاها هزینه مى شود.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شــهروندى از برگزارى 
سومین دوره مسابقات کتابخوانى شهروندى خبر داد. 
احمد رضایى با اشاره به برگزارى این دوره از مسابقات 
گفت: این مســابقه روز پنجشــنبه 26 فروردین با 
موضوع "محیط زیست و مصرف بهینه انرژى" برگزار 

مى شود.
وى افزود: شــهروندان عالقه مند مــى توانند فایل 
پى دى اف کتــاب "حفاظت از محیط زیســت" را 
از شــبکه هــاى اجتماعــى isfahanfarhang و

isfahanshahrvandii  دریافت کنند.
وى اظهار داشت: این مسابقه با هدف آگاهى رسانى 
خانواده ها براى مصرف بهینه انــرژى برنامه ریزى 
شده که  شامل 10 سوال چهارگزینه اى بوده که 26 
فروردین از ساعت 8 الى 22 ویژه گروه سنى باالى 8 

سال برگزار مى شود.
رضایى افزود: مســابقه بزرگ کتابخوانى شهروندى 
از جمله برنامه هاى اداره توسعه فرهنگ شهروندى 

سازمان فرهنگى اجتماعى وزرشى شهردارى اصفهان 
است که براســاس انعقاد تفاهم نامه همکارى بین 
معاونت اجتماعى و شهروندى این سازمان با معاونت 
پرورشى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

برنامه ریزى شده است. 
وى ادامــه داد: کتاب نقــره اى(مجموعه رفتارهاى 
شهروندى) به عنوان منبع آزمون این مسابقه در نظر 
گرفته شده و پى دى اف آن در اختیار اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان قرار گرفته تا در کانال شاد 
بارگذارى شود که مخاطب این مسابقه عموم جامعه 

هستند. 
رئیس اداره توسعه فرهنگ شــهروندى با اشاره به 
برگزارى ادوار گذشته خاطرنشان کرد: دوره هاى قبلى 
این مســابقه با مضامین درختکارى و سالمند در ایام 
نوروز برگزار شد و قرار است دوره چهارم این سلسله 
مسابقات نیز با محوریت "پسماند" در اردیبهشت ماه 

برگزار شود.

طرح هادى 721 روستا در استان اصفهان اجرا شده است

برگزارى سومین دوره مسابقات شهروندى با موضوع محیط زیست

 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نــوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبر یــا فیش واریــز وجه نقد به شــماره شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي مطابق جدول فوق به نام شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به 
«سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. تماس با کارفرما، 

در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1400/02/05 

جلسه توجیهى و بازدید بابت مناقصات فوق با حضور نمایندگان مجاز شرکتها به شرح ذیل الزامى بوده و عدم حضور 
به منزله انصراف از شرکت در مناقصه مى باشد. 

مهلت و محل تحویل پاکات:  نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات؛ بایستی حداکثـــر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی (شامل 
ضمانتنامه و یک حلقه CD) آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق 

منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز ســه شنبه مورخ 1400/02/21- سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهانروابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی تمدید مناقصه هاى  عمومی یک مرحله اىنوبت اول
 990/1016 ،990/1015 

(شماره هاى  2099001188000066، 2099001188000065  در سامانه ستاد)

مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط ورودمناقصه (ریال)

اجراى عملیات ساختمانى و تأسیساتى احداث پست 63/20 990/1015
گواهى صالحیت پیمانکارى حداقل رتبه 5 ابنیه 2,200,000,000کیلوولت دانشگاه کاشان

از سازمان برنامه و بودجه

اجراى عملیات ساختمانى و تاسیساتى احداث پست 63/20 990/1016
گواهى صالحیت پیمانکارى حداقل رتبه 5 ابنیه 2,450,000,000کیلوولت رضوانشهر

از سازمان برنامه و بودجه

م.الف:1123007

www.erec.co.ir                     www.setadiran.ir   http://iets.mporg.ir                        www.tavanir.org.ir

توضیحاتساعتتاریخ محل برگزارى جلسه مناقصه

کاشان قطب راوندى شهرك 990/1015
10 صبح1400/02/07صنعتى کاشان

تلفن جهت هماهنگى: 09133158812، آقاى اسدالهیان
حضور مناقصه گرانى که در جلسه توجیهى و بازدید مناقصه مورخ 1399/12/23 

شرکت نموده اند، اختیارى مى باشد

نجف آباد شهرك صنعتى 990/1016
10 صبح1400/02/08رضوانشهر ابتداى ورودى اول

تلفن جهت هماهنگى: 09133158812، آقاى اسدالهیان
حضور مناقصه گرانى که در جلسه توجیهى و بازدید مناقصه  مورخ 1399/12/24 

شرکت نموده اند، اختیارى مى باشد

حلول ماه مبارك رمضان بر هموطنان روزه دار مبارك باد
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و ز و
آیممى آیم یمآم ى

دادستان عمومى و انقالب اصفهان از انجام "دادرسى 
الکترونیک فرامرزى" در دادســراى عمومى و انقالب 

مرکز استان خبر داد.
على اصفهانى گفت: در پرونده قتل عمدى که در شعبه 
ویژه قتل دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
در حال رسیدگى است، با توجه به لزوم اخذ اظهارات دو 
نفر از اولیاءدم و حضور آنها در کشور ترکیه و عدم امکان 

حضور در ایران به دلیل شیوع کرونا، جلسه رسیدگى و 
اخذ اظهارات نامبردگان به صورت الکترونیکى برگزار 

شد.
وى در خصوص برگزارى این جلســه افزود: این اقدام 
که با تالش واحد فناورى دادسرا انجام پذیرفت تسریع 
در رســیدگى و جلوگیرى از اطاله رسیدگى را به همراه 

خواهد داشت.

تسریع در دادرسى
با انجام دادرسى 

الکترونیک و فرامرزى

مها
تا ط
قرا
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امان از روزى که امان از روزى که 
توپ ها گل نمى شوندتوپ ها گل نمى شوند

ى شود 
د 

استه ...



0202جهان نماجهان نما 4011چهارشنبه  25 فروردین  ماه   1400 سال هجدهم

ویروس شناس دانشگاه علوم پزشکى ایران با بیان اینکه 
براى ریشه کنى بیمارى آبله همه دنیا اقدام کردند، گفت: 
براى ریشــه کنى ویروس کرونا به زمان 30 تا 40 ساله 
نیاز است و امید مى رود همانند ویروس N1H1 داروى 

اختصاصى براى کرونا ویروس در آینده معرفى شود.
دکتر حســین کیوانى در خصوص امکان ریشــه کنى 
ویروس کرونا، توضیح داد: براى مهار ویروس کرونا، در 
برهه اى این ویروس کنترل مى شود تا موارد جدید ابتال 
به آن کاهش یابد و یا در برخى موارد اقدام به ریشه کنى 
مى شود. براى ریشه کنى ویروس کرونا 30 تا 40 سال 

زمان نیاز است.

کیوانى با طرح این سئوال که آیا ریشه کنى این ویروس 
اقدام صحیحى است یا خیر، ادامه داد: براى ریشه کنى 
بیمارى آبله که 30 ســال قبل اعالم شــد این بیمارى 
ریشه کن شده است، همه دنیا اقدام کردند، ضمن آنکه 
ویروس آبله تغییرات زیادى نداشت، چون ماده ژنتیکى 
آن از نوع DNA است؛ ولى ویروس هایى که ماده ژنتیکى 
آنها RNA هستند، تغییراتشان زیاد است، از این رو به نظر 
مى  رسد که نمى توان امیدى به ریشه کن شدن ویروس 
کرونا داشت، ولى مى توان آن را کنترل کرد تا همه گیرى 

آن کاهش یابد.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومى سازمان حفظ نباتات 
گفت: از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت 1400 انتظار 
مى رود که بخشى از ملخ هاى صحرایى که در حال حاضر 
در شمال و شمال غرب عربستان مستقر هستند و حجم 

آنها باالست وارد ایران شوند. 
سعید معین گفت: از چند روز گذشته گزارش هایى مبنى 
بر رؤیت پوره هاى ملخ صحرایى به ما داده شــده است 
و باتوجه به اینکه محل اســتقرار ملخ هاى صحرایى در 
عربســتان نزدیک به مرز عراق، کویت و قسمت هاى 
شمالى خلیج فارس است، استان هاى خوزستان، فارس، 
کهگیلویه و بویراحمد و قسمت هایى از ایالم و بوشهر را 

تحت تأثیر خود قرار مى دهد. اما اگر شدت حمله ملخ هاى 
صحرایى باال باشــد و بخش قابل توجهى از دسته هاى 
ملخ هاى صحرایى به کشور وارد شــود امکان دارد که 
استان هاى اصفهان و قسمت هاى غربى استان لرستان 

نیز درگیر ملخ هاى صحرایى شوند.
وى در مورد تأثیر کاهش بارش ها بر روند حمله ملخ ها به 
کشور گفت: در کشور ما بارندگى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته روند کاهشــى داشته، اما در نقطه مقابل در 
کشور عربستان بارش هاى بى سابقه اى رخ داده است که 
این شرایط را براى ورود ملخ هاى پرورش یافته به مناطق 

بهاره ایران فراهم مى کند.

زمان 40 ساله براى ریشه کنى 
ویروس کرونا!

احتمال حمله ملخ هاى 
صحرایى به استان اصفهان

مردم نگران نباشند
   میزان | وزیر راه و شهرســازى با اشاره به 
سامانه امالك و اســکان گفت: مردم نگران 
نباشــند و واحد هاى مســکونى خود را در این 
ســامانه ثبت کنند، اگر واحــدى اضافه براى 
فرزندان خود و یا در شهرســتانى دارند، جاى 
نگرانى از ثبت آن وجود ندارد. محمد اسالمى 
ادامه داد: سال گذشته یک میلیون و 200 واحد 
مسکونى خالى به ســازمان امور مالیاتى براى 
اخذ مالیات معرفى شد. اجراى این طرح با هدف 
جلوگیرى از تالطم قیمت مســکن و اجاره بها 
انجام مى شود. این طرح شامل کسب و کار هاى 

انبوه سازان نمى شود.

کرم در ماسک ؟
   فارس | مسعود مردانى، عضو کمیته کشور 
کرونا در خصوص شــایعه دیده شدن کرم در 
ماسک ها توضیح داد: اینها کذب محض است، 
یکى از آفت هاى اپیدمى کرونا در دنیا، هجمه 
رسانه اى و انتقال اطالعات غلط به مردم است، 
یکى از دالیل کذب بودن این موضوع این است 
که سازمان جهانى بهداشت در خصوص آن هیچ 
صحبتى نکرد، اینها اعتماد مردم به زدن ماسک 
را از بیــن مى برند، این موضــوع اصًال صحت 
ندارد، مردم توجــه نکنند، یک فرد مغرض این 
فیلم را ارسال مى کند و مردم هم بدون اطالع 
آن را منتشر مى کنند، لذا مردم باید سعى کنند 
تا از منابع معتبر اخبــار و اطالعات را دریافت و 

منتشر کنند.

لغو اولین کنکور سال؟
   خبر فورى | سخنگوى سازمان سنجش 
گفت: اولین آزمونى که سازمان سنجش برگزار 
مى کند کارشناسى ارشد در هفته نخست خرداد 
ماه اســت. فاطمه زرین بیان کرد: در ماه مبارك 
رمضان به علت شرایط شرکت کنندگان معموًال 
آزمونى برگزار نمى شــود و همانند روال گذشته 
کارهاى اجرایى برگزارى آزمون را انجام مى دهیم 
و تعیین کننده لغو و یا برگزارى آزمون تنها ستاد 

ملى کرونا خواهد بود.

کرونا هر 8 دقیقه 
یکى را مى کشد

   خبــر گــزارى صداوســیما | یــک 
اپیدمیولوژیســت با بیان اینکه هر 8 دقیقه یک 
ایرانى بر اثر کرونا فوت می کند، گفت: بیشترین 
انتقال کرونا از مســیر انســان به انسان است، 
بنابراین رعایت فاصله گذارى و شناسایى بیماران 
و قرنطینه آنها بســیار اهمیت دارد. دکتر حمید 
ســورى با یادآورى اینکه 50 درصد مبتالیان و 
ناقالن ویروس بدون عالمت هستند و 30 درصد 
هم عالئمشان بسیار خفیف است و براى درمان 
مراجعه نمى کنند، گفت: یکــى از اصولى ترین 
کار هایى که باید انجام بدهیم بیماریابى فعال و 

قرنطینه کردن آنهاست.

21 درصد واردات، اپل است
   ایسنا | سهم ارزشى و تعداد واردات گوشى 
موبایل در ســال گذشته براســاس برندهاى 
مختلــف اعالم شــد که نشــان داده ســهم 
ارزشى برند سامســونگ 44 درصد، شیائومى 
25 درصد، اپل 21 درصد، هــواوى 6 درصد، 
نوکیا 2 درصد و ســایر گوشى ها 2 درصد بوده 
است. همچنین ســهم تعدادى واردات گوشى 
موبایل در برند سامسونگ 44 درصد، شیائومى 
24 درصد، اپــل 4 درصد، هــواوى 7 درصد، 
نوکیا 14 درصد و ســایر برندها 6 درصد بوده 
اســت. در مورد ســهم تعداد مصرف در سال 
گذشته به ترتیب گوشى هاى سامسونگ با 53 
درصد، شــیائومى 28 درصد، هواوى 6 درصد، 
اپل 6 درصد، نوکیا 5 درصد و ســایر  2 درصد

 بوده است.

حجت االسالم و المســلمین سید یاسر 
خمینى در پاسخ به ســئوالى در خصوص 
احتمال کاندیداتورى حجت االســالم و 
المسلمین سید حسن خمینى در انتخابات 
ریاســت جمهورى 1400، اظهار کرد: در 
هفته ها و بلکه ماه هاى اخیر، اقبال زیادى 
به اخوى گرامى جناب حاج حسن آقا شد 
و بزرگان زیــادى از عاشــقان امام(ره)، 

ایثارگران، مذهبّیون، خانواده هاى شهدا، سیاســیون و دانشگاهیان کشور ایشان را 
تنها کسى دانستند که مى تواند کشور را با شعار «همه با هم» امام خمینى متحد کند.

وى افزود: ایشان با تردید در حال مشــورت و بررسى جوانب امر بودند تا اینکه امروز 
(23 فروردین) مطابق دیدارهاى نوبه اى خود با رهبرى به دیدن ایشان رفتند که طى 
این مالقات، رهبر انقالب کاندیداتورى ایشان در انتخابات را به صالح ندانستند و با 
بیان اینکه حاج حسن آقا را مانند فرزند خود مى دانند، از ایشان خواستند که در شرایط 

فعلى به این عرصه ورود نکنند.
حجت االسالم و المسلمین سید یاســر خمینى تصریح کرد: با توجه به این توصیه، 
طبیعى است که تصمیم ایشان روشن است و اخوى یقیناً تصمیمى براى کاندیداتورى 

ندارند.

سید حسن کاندیدا نمى شود

یک عمارت بسیار بزرگ در بورلى هیلز به گران ترین ملک ممکن تبدیل شده است. 
این عمارت داراى 13 اتاق خواب و 17 حمام و دستشویى است و در 2 فوریه در یک 

حراجى آنالین به قیمتى نامعلوم به فروش رسید.
مالک قبلى این عمارت یعنى «استیون اودوار-هزى» که یک مولتى میلیاردر محسوب 
عمــارت  مى شــود 
بزرگــش را در نوامبر 
2020 در مزایده قرار 
داد. شرکت امالکى که 
در مزایده این عمارت 
نقش داشــت در این 
رابطــه گفته اســت: 
«وقتى حراج به پایان 
رسید، قیمت این خانه 
بــه باالتریــن میزان 
قیمت یک ملک در دنیا 
رسید.» این فروش بسیار پر زرق و برق نظر 33هزار نفر را از اقصى نقاط دنیا جلب کرد. 

اما پیشنهادهاى نهایى از ایاالت متحده و چین ارائه شد.
قیمت نهایى حاصل از فروش این عمارت بزرگ نامشــخص است اما متخصصان 
تخمین مى زنند حداکثر قیمتى که این ملک به فروش رسیده است 90 میلیون دالر 
بوده است. طبق صحبت هاى شرکت امالك مذکور، فروش این عمارت به 100 هزار 

دالر ودیعه از طرف خریدار احتیاج داشته است.
این ملک 10 هزار هکتارى داراى امکاناتى مانند اتاق بازى هاى ویدیویى، محلى براى 
نگهدارى سگ ها، چهار آشپزخانه در فضاى باز است و یک زمین تنیس در فضاى باز 
دارد. کف عمارت از سنگ مرمر و چهارچوب هاى در نیز قوسى شکل ساخته شده اند و 

چندین شومینه هم در این خانه وجود دارد.
گفتنى است این خانه داراى اتاق ها و فضاهاى متعدد با عنوان هاى جالب مانند اتاق 
غذاخورى، اتاق خانواده، اتاق نشیمن، سالن بدنسازى، تئاتر خانگى، کتابخانه، اتاق 
صبحانه، اتاق خدمتکاران و اتاق خواب صاحبخانه است. این ملک که در بورلى شمالى 
قرار دارد داراى ســه حیاط، جاى پارك براى 30 خودرو، مسیر پیاده روى و دویدن و 

استخر است.
این عمارت در سال 1998 ساخته شده و از اخبار خوش به خریدار این خانه این است که 

در همسایگى او «دنزل واشینگتن»، «ادى مورفى» و «سیلور استالونه» خانه دارند.

لذت همسایه بودن با سیلوستر استالونه و دنزل واشنگتن! 

گران ترین خانه دنیا را بشناسید

مراسم خاکســپارى «شــاهزاده فیلیپ»، همسر ملکه 
انگلیس با استفاده از نعش کش برقى و تابوت چوبى 400 
کیلوگرمى برگزار مى شود تا سازگار با محیط زیست باشد.

«دوك ادینبورگ» روز جمعه هفته گذشــته در سن 99 
سالگى درگذشت و مراسم خاکســپارى او قرار است روز 
شنبه هفته آینده در کلیساى سنت جورج علیرغم شیوع 
کرونا برگزار شــود و براى اولین بار در حدوداً یکســال 
گذشته، اعضاى ارشد خاندان سلطنتى انگلیس را دور هم 

جمع خواهد کرد.
گفته مى شود دوك ادینبورگ که روز جمعه، تنها دو ماه 
پیش از 100 ساله شدنش در قلعه وینزر درگذشت، مایل 
بود مراسم خاکسپارى اش بى ســر و صدا و بدون جار و 
جنجال برگزار شــود و به لطف محدودیت هاى کرونایى 
انگلیس به آخریــن آرزوى خود خواهد رســید. تنها 30 
مهمان در مراسم خاکسپارى همسر ملکه انگلیس شرکت 
خواهند داشت. تابوت شاهزاده فیلیپ با لندرورى به مراسم 
برده خواهد شد که تغییرات ویژه اى در آن داده شده تا به 
یک خودروى هیبریدى تبدیل شود و او خود در طراحى آن 
نقش داشت. شرکت کنندگان مراسم ملزم به استفاده از 

ماسک و رعایت فاصله گذارى اجتماعى نیز خواهند بود.

مراسم خاکسپارى
سازگار با محیط زیست!

دبیرکل خانه پرســتار ایران با اشــاره به تخلفات برخى 
بیمارستان هاى خصوصى تهران در زمینه توزیع واکسن 
کرونا گفــت: اکنون شــرایط توزیع واکســن کرونا به 
گونه اى است که هم واکسن به میزان اندکى وارد کشور 
شده و هم توزیع همین مقدار اندکى که تأمین شده، نیز 
نامناسب بوده است و بارها شاهد خودى و ناخودى شدن 

افراد در هنگام دریافت واکسن بوده ایم.
محمدرضا شــریفى مقدم با انتقاد از سرعت پایین تأمین 
و توزیع واکســن کرونا در ایــران ادامــه داد: از ابتداى 
ســال 1400 تاکنون هفت نفــر از کادر پرســتارى در 
استان هاى مازندران، خوزســتان، هرمزگان، خراسان 
رضوى و کهگیلویه و بویر احمد بر اثر ابتال به کرونا فوت 
کرده اند که بیشــتر آنها جوان بوده اند و حتى عمدتًا در 
بخش دولتى کار مى کردند. اگر تعلل وزارت بهداشت در 
تأمین واکسن کرونا و توزیع آن به کادر درمان نبود، جان 

این افراد از دست نمى رفت.
دبیرکل خانه پرستار ایران با بیان اینکه در بخش دولتى نیز 
اوضاع چندان بهتر نیست، به گزارش دیگرى که از یک 
بیمارستان دولتى در استان هرمزگان دریافت کرده است، 
اشاره کرد و اظهار داشت: برخى پرستاران آن بیمارستان 
به ما گزارش داده اند که وقتى براى دریافت واکسن کرونا 
مراجعه کرده اند، به آنها واکســن چینى تزریق شده، اما 

پزشکان واکسن هندى دریافت کرده اند.
شریفى مقدم قصور دولت و وزارت بهداشت در تأمین و 
توزیع واکسن را عاملى براى شــهادت پرستاران ایرانى 
در ماه هاى اخیر عنوان کرد و ادامه داد: از ابتداى شروع 
پاندمى کرونا تا کنون، ایــران یکى از باالترین آمارها در 

سطح جهان در زمینه فوت پرستاران را داشته است. این در 
حالى است که بیش از 8 ماه است، واکسن کرونا در سطح 

جهان کشف شده است.
دبیرکل خانه پرســتار ایران ضمن درخواست از خانواده 
پرستارانى که اخیراً به شهادت رسیده اند، درباره شکایت 
از سعید نمکى عنوان کرد: ما شــخص وزیر بهداشت را 
عامل مرگ این پرســتاران مى دانیــم و معتقدیم حتى 

اگر این خانواده ها از وزیر شــکایت نکنند، بازهم ایشان 
باید محاکمه شــود، چون اکنون که بیش از دو ماه است 
واکسیناســیون کادر درمان در ایران آغاز شده است، اما 
روند تأمین و توزیع این واکسن ها آنچنان نامناسب بوده 
که هنوز بخش زیادى از کادر درمان در سراســر کشور 

واکسن کرونا دریافت نکرده اند.
وى در پایان تصریح کرد: چند ماه پیش وزیر بهداشــت 

ما شعار مى داد که دنیا در بحث مدیریت کرونا باید از ما 
درس بگیرد، اما اکنون ایشان مى گوید من تقاضا کردم 
که در نوروز محدودیت هاى شدید اعمال کنند، ولى کسى 
گوش نکرد، سئوال ما از وزیر بهداشت این است که اگر 
کسى به صحبت هاى شــما گوش نمى کند، چرا استعفا 
نمى کنید؟ به نظر من که دنیا باید در موضوع پرستارکشى 

از ما عبرت بگیرد.

دبیرکل خانه پرستار: 7 پرستار در سال 1400 جان باختند و متهم اصلى وزیر بهداشت است

دنیا باید در موضوع پرستارکشى
 از ما عبرت بگیرد

پس از وایرال شدن بخشى از گفتگوى گوهر خیراندیش در برنامه «کافه آپارات»، قسمت 
سوم از فصل هشتم این برنامه از خروجى صفحه رسمى این برنامه در پلتفرم هاى آپارات 

و فیلیمو حذف شد.
در این برنامه که شنبه شــب 21 فروردین ماه منتشر شد، گوهر خیراندیش در پاسخ به 
پرسش همیشگى فریدون جیرانى درباره گوش دادن به موسیقى و تماشاى تلویزیون 
در پیش از انقالب اسالمى، گفت که موسیقى و رقص را بسیار دوست داشته است. وى 
همچنین چندین بار به طنز ابراز نگرانى کرد که بخاطر صحبت هایش بازخواست نشود!

روشن نیست حذف این برنامه توسط پلتفرم صورت گرفته یا با دستور سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) انجام شده است.

نکته قابل توجه آنکه این گفتگوى تفصیلى درباره کارنامه کارى این بازیگر پیشکسوت، 
دو ســاعت و 32 دقیقه به طول انجامیده و در حالى که فقط در چند دقیقه از آن درباره 

موسیقى و رقص صحبت شده است، اما کل گفتگو از پلتفرم ها حذف شده است.

«رقص» کار دست گوهر خیراندیش داد!

جستجو زیر نور شمع!
   خبر آنالین | ماجراى سیدحسن خمینى و انتخابات 
1400 هرچه بود با توصیه رهبرى به پایان رســید. اما 
در غیاب سیدحســن خمینى اصالح طلبان به ســمت 
کدام کاندیدا خواهند رفت؟ دست اصالح طلبان براى 
معرفى کاندیدا چندان باز نیست. این بخاطر رد نشدن 
کاندیداهاى این جریان از فیلترهاى نظارت استصوابى 
است. از همین روست که اصالح طلبان این روزها با شمع 
در گوشــه و کنار جریان اصالحات به دنبال کاندیدایى 
هستند که هم این بدنه را به هیجان رأى دادن بیاندازد هم 
از این فیلترها عبور کند. شاید با رفتن سیدحسن خمینى، 
محمدجواد ظریف گزینه دوم این جریان باشد هرچند او 

نیز تاکنون تن به این خواسته نداده است.

الریجانى رودربایستى دارد
   خبر فــورى | على مطهرى که براى نامزدى در 
انتخابات ریاست جمهورى 1400 اعالم آمادگى کرده 
اســت، مى گوید: براى کاندیداتورى با آقاى الریجانى 
مشورت نکردم. من احساس مى کنم در بخش هایى باید 
اصالحاتى انجام شود که از عهده  آقاى الریجانى خارج 
است و نمى تواند این کار را انجام دهد. ایشان نمى تواند 
رودربایستى ها را کنار بگذارد و دست به اقداماتى زند که 

الزم است.

«برکت» سرپاست
   انتخــاب | رئیس مرکز اطالع رسانى ستاد اجرایى 
فرمان امام(ره) خبر بروز مشــکل در تولید واکسن کوو 
ایران برکت را تکذیب کرد. حجت نیکى ملکى در توییتر 
خود نوشت:  «ریاست محترم ســازمان نظام پزشکى 
اعالم کرده اند واکسن برکت با مشکل مواجه شده است. 
متأسفانه اطالعات ایشان از واکسن برکت نادرست است. 
خوشبختانه روز هاى گذشــته روز هاى درخشانى براى 

واکسن برکت بوده.»

«جانسون» آرایشگاه رفت!
   عصرایران | 3 ماه پس از تعطیالت سراســرى و 
شروع دوباره کار و زندگى در انگلســتان، مردم در روز 
دوشنبه در برابر فروشگاه ها صف کشیدند و رستوران ها 
باز شدند. بسیارى از آرایشگاه ها و سالن هاى زیبایى نیز 
از مشتریان خود در این کشور استقبال کردند. «بوریس 
جانسون»، نخست وزیر بریتانیا که مدل موى نامنظم  به 
عالمت مخصوص او تبدیل شده است، یکى از هزاران 
نفرى بود که براى کوتاه کردن مویش به سلمانى رفت. او 
از اوایل ژانویه (اواسط دى) براى کوتاه کردن موهایش 

منتظر مانده بود.
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nesfejahannewspaper جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا و همسرش «جیل» در»
پیامى فرا رسیدن ماه رمضان را به مســلمانان در آمریکا و 

جهان تبریک گفتند.  بایدن در این پیام اعالم کرد که به دلیل 
همه گیرى کرونا، مراسم ماه رمضان امسال کاخ سفید به طور 
مجازى برگزار مى شود. او در عین حال گفت: ان شاء ا... مراسم 
سنتى عید فطر در کاخ سفید را سال دیگر به طور حضورى 
جشن بگیریم. این نخستین بار نیست که بایدن «ان شاء ا...» 

را به کار مى برد. او مهرماه سال گذشته در نخستین مناظره 
انتخاباتى با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ســابق آمریکا 
زمانى که مى خواســت درباره فرار مالیاتى به او طعنه بزند، 

گفت، ان شاء ا... اسناد مالیاتى خود را منتشر خواهد کرد.
استفاده از این عبارت براى آنهایى که کمتر با ادبیات بایدن 

آشــنا بودند، به اندازه اى عجیب بود که فیلم  مربوط به این 
گفته ها بارها مورد بازبینى قرار گرفت تا همه مطمئن شوند 

این یکى از «گاف» هاى متداول بایدن نیست.
او پیش تر هم در کمپین هاى انتخاباتى خود گفته بود انشاء ا... 

بیمه همگانى برقرار مى شود.

استفاده دوباره «بایدن»
از «ان شاءا...»

  گلریز برهمند / روزیاتو |
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شناسایى 2255 بیمار 
مبتال به کرونا در یک روز

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از شناسایى 
2255 بیمار جدید مبتال به کرونا طى 24 ساعت منتهى 
به روز سـه شـنبه خبر داد. آرش نجیمى اظهار داشـت: 
5440 نفر به مراکـز درمانى مراجعه کرده انـد که از این 
تعداد 2255 نفر مبتالى قطعى بـه کرونا بوده اند و 349 
نفر بسـترى شـدند. وى با بیان اینکه مجمـوع بیماران 
بسـترى 2031 نفر اسـت، ادامه داد: 288 نفـر از آنها در 
بخش مراقبت هـاى ویژه نگهدارى مى شـوند. نجیمى 
گفت: همچنین  22 بیمار مشکوك به کرونا جان باخته اند 

که 14 نفر از آنها مبتالى قطعى کرونا بودند.

ورود به چادگان ممنوع شد
معـاون عمرانـى فرمانـدارى چـادگان گفت: بـه علت 
تغییر رنگ شهرسـتان چادگان از نارنجى به قرمز ورود 
خودروهاى غیر بومى به شهرستان چادگان ممنوع شد. 
سید اسماعیل علوى  افزود: کلیه تفرجگاه ها و ویالهاى 
شهرسـتان تا اطالع ثانـوى تعطیل اسـت و از پذیرش 

مسافران و توریست معذور مى باشند.

رشد 50 درصدى تعداد متوفیان 
مدیر عامل سازمان آرامسـتان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: تعـداد متوفیان در سـال 99 نسـبت به سـال 98 
رشد حدود 50 درصدى داشته اسـت. احمدرضا مرادى 
افزود: پیش بینى مى شـود در موج جدید کرونا ویروس، 
وضعیتى به مراتب سخت تر و ناراحت کننده تر و غیرقابل 

پیش بینى را شاهد باشیم.

توقیف 5 ُتن مرغ 
یک کامیون حامـل بیش از 5 ُتـن مرغ زنده بـه ارزش 
یک میلیارد ریال در آران و بیدگل توقیف شـد. فرمانده 
انتظامـى شهرسـتان آران و بیـدگل گفـت: مأمـوران 
کالنتـرى 13 فرماندهـى انتظامـى شهرسـتان آران و 
بیـدگل در بازرسـى از یک کامیـون در محـور خروجى 
شهرستان 5 ُتن و 790 کیلوگرم مرغ زنده کشف کردند. 
سـرهنگ على اصغر محمدى، افزود: در بررسـى هاى 
صورت گرفته مشخص شـد راننده فاقد بارنامه و مجوز 
دامپزشکى براى بار خود اسـت. محموله مرغ هاى زنده 
مکشوفه با هماهنگى هاى قانونى به کشتارگاه شهرستان 

کاشان تحویل شد.

مرئی سازي 1000 والو آب 
حدود هزار مورد هم سطح سازي و مرئی سازي دریچه 
والوهاي قطع و وصل شبکه توزیع آب در محدوده منطقه 
2، طی 12 ماه سـال 99 انجام شـد . به گـزارش روابط 
عمومی آبفـاي منطقه 2، هـدف از این اقـدام مدیریت 
بهتر و توزیع و بهره برداري شـبکه آب و رفع ناهمواري 

دریچه هاي آب بوده است.

تعویض کلر زن چاه 
کلر زن چاه شـماره 3 حنا تعویض شد. به گزارش روابط 
عمومى آبفا سـمیرم، این عملیات با توجه بـه تاکیدات 
صورت گرفته شـده مبنی برحذف کلـرزن هاي گازي 
درتاسیسات آبفا وجایگزینی آن باسیستم تزریق پرکلرین 
انجام شد. این اقدام توسط پرسنل بخش انرژي وکنترل 

کیفی آبفا منطقه سمیرم صورت پذیرفت.

ابطال پروانه 
چراى دامداران متخلف 

مدیـر کل منابع طبیعـى و آبخیزدارى اسـتان اصفهان 
گفت: کوچ زود هنگام عشـایر به مراتع یکـى از عوامل 
نابودى مراتع است که باید با فرهنگ سازى میان عشایر 
و توزیع نهاده هـاى دامى از کـوچ زود هنـگام به مراتع 
جلوگیرى شود. محمد على کاظمى همچنین افزود: اگر 
دامدارى دوسـال پروانه چراى دام خود را تمدید نکند، و 
در صورت فوت صاحب پروانه نسـبت به تعیین تکلیف 
پروانه اقدام نکند و یا ترك دامدارى کند پروانه چراى این 

دامدار باطل مى شود.

خبر

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرســتان 
اصفهان درباره ورود نوبرانه ها به بازار، اظهار کرد: متاسفانه 
اکنون قیمت کرایه ها سرســام آور است؛ به عنوان مثال 
کرایه بار هندوانه از چابهار بــه اصفهان حدود 10 میلیون 

تومان است.
به اعتقاد نوروزعلى اســماعیلى، میوه هاى نوبرانه در بازار 
نیاز به نرخ گذارى ندارد و قیمت آن باید براساس عرضه و 

تقاضا مشخص شود.
اسماعیلى با اشــاره به قیمت آلوچه (گوجه سبز) در بازار، 
گفت: قیمت این میوه نوبرانه در میدان میوه و تره اصفهان 
بین 40 تا 80 هزار تومان و در سطح عرضه بین 50 تا 100 

هزار تومان و قیمت توت اصفهانــى گلخانه اى 60 هزار 
تومان است، همچنین قیمت هندوانه چابهار در میدان میوه 
و تره بار 4 هزار تومان و در سطح عرضه 5 هزار تومان است. 
وى درباره بــازار مرکبات، گفت: متاســفانه اکنون مردم 
در این موقع از ســال تمایلى براى خرید سیب و مرکبات 
ندارنــد، در حالیکــه مرکبات به وفــور در بــازار یافت 

مى شود.
وى همچنین اضافه کرد: در آستانه ماه رمضان قیمت خرما 
بین 15 تا 25 هزار تومان است، در حالیکه پیش از ایام ماه 
رمضان به دلیل کمبود تقاضا قیمت این محصول حدود 10 

هزار تومان بود.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
440 دوربین وقوع جرایم و محدودیت هاى کرونایى را در 

کالنشهر اصفهان ثبت مى کنند.
حجت ا... غالمى افزود: همچنین در شبکه راه هاى ارتباطى 
استان اغلب دوربین ها فعال است که با نظارت مرکز کنترل 
راه ها جریمه خودروهاى غیربومى را در این سامانه اعمال 
مى کند. وى اضافه کرد: با توجه به شــدت شیوع کرونا در 
اســتان در ادامه تعطیلى گروه هاى شغلى 2 و 3 و4  مقرر 
شــد فعالیت گروه یک که طى روز باعث تمرکز جمعیت 
و عدم رعایت فاصلــه گذارى اجتماعى مى شــود مانند 
آبمیوه فروشــى، بستنى فروشــى و اغذیه فروشى ها اگر 

فاصله گذارى اجتماعى را رعایت نکنند، پلمب شوند.
غالمــى ادامه داد: همــه فعالیت گروه هــاى یک به جز 
داروخانه ها و خدمات وابسته به بهداشت و درمان از ساعت 
21 و 30 دقیقه روز ســه شنبه (دیشــب) به مدت 10 روز 
تعطیل مى شود که این اقدام در راستاى کنترل تردد شبانه 

از ساعت 22 است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان تصریح 
کرد: مقرر شد عالوه بر خاموشى شبانه به میزان کمتر از 30 
درصد روشنایى در پارك ها صورت گیرد و تمامى دکه ها، 
آبمیوه فروشى ها و اســباب بازى ها در محدوده پارك ها 

تعطیل و هیچگونه فعالیتى در پارك ها صورت نگیرد.

اعمال محدودیت هاى کرونایى 
در مشاغل گروه یک

گوجه سبز 100 هزار تومانى 
در اصفهان!

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه 
احتمال مى رود یک ماه آینده وضعیت تامین مواد اولیه 
آهن دار در ذوب آهن بحرانى شود، گفت: در حال حاضر 
ذخایر درشت دانه ذوب آهن براى حدود 60 روز و ذخایر 
ریزدانه براى حدود 90 روز است و اگر همین روند ادامه یابد 
و به تعهدات عمل نشود، ذوب آهن به مشکل بر مى خورد.
محمدجعفر صالحى در گفت گو با «ایسنا» در خصوص 
وضعیت تامین مواد اولیه ذوب آهن در سال 1400 اظهار 
کرد: مشکل تامین مواد اولیه هیچگاه تمام شدنى نیست 
و همواره در نوسان است و مقطعى شرایط رو به بهبودى 
مى رود و در مقطعى دوباره شرایط تامین مواد اولیه ناپایدار 

مى شود.
وى تاکید کرد: در حال حاضر شرایط فعالیت سه کوره ذوب 
آهن و وضعیت تامین مواد اولیه ذوب آهن ثابت است و آنها 

از ذخایر ایجاد شده، مصرف مى کنند.
معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهان توضیح داد: از 
بهمن سال گذشته که کوره شــماره یک ذوب آهن وارد 
مدار شد تا به امروز حدود 200 هزار تن از موجودى ذخایر 
درشــت دانه و همچنین 150 هزار تن از ذخایر ریزدانه 
کاهش یافته است و این نشــان مى دهد که هنوز میزان 

ورود مواد اولیه با نیاز تناســب ندارد، چرا که تعهداتى که 
پیش تر داده شــده بود و بر مبناى آن کوره شماره یک را 

عملیاتى کردیم، هنوز به نتیجه نرسیده است.
وى گفت: ذوب آهن در مصوبه اى دریافت یک میلیون و 
750 هزار تن تامین مواد اولیه از معادن «چاه گز و سنگان» 
را داشت که تاکنون عملیاتى نشده است و امروز در تامین 

مواد اولیه آهن دار خود دچار مشکل هستیم.
صالحى تصریح کرد: شاید در شــرایط موجود این عدم 
اجراى تعهد خود را نشان ندهد، اما تا یک ماه آینده وضعیت 
تامین مواد اولیه آهن دار در ذوب آهن بحرانى خواهد شد.

وى با اشاره به اینکه در مجموع سه کوره، نیاز ذوب آهن به 
مواد اولیه 6 میلیون تن مواد آهن دار براى یک سال است، 
گفت: در حال حاضر ذخایر درشــت دانه ذوب آهن براى 
حدود 60 روز و ذخایر ریزدانه براى حدود 90 روز است و 
اگر همین روند ادامه یابد و به تعهدات عمل نشود، ذوب 

آهن به مشکل بر مى خورد.
معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهــان همچنین در 
خصوص واگذارى مدیریت و راهبرى معادن زغال سنگ 
سوادکوه به ذوب آهن نیز، اظهار کرد: باید توجه داشت که 
معادن سوادکوه، زغال خام را تولید مى کنند، در حالیکه 

ذوب آهن مصرف کننده کنسانتره زغال است.
وى با اشاره به خریدارى پنج پروانه معدنى در منطقه البرز 
مرکزى، گفت: در این منطقه ساالنه حدود 100 هزار تن 
کنسانتره زغال تولید مى شــود که بخش عمده آن وارد 

ذوب آهن مى شود.
صالحى به حدود 200 هزار تــن ظرفیت خالى در زغال 
شویى البرز مرکزى اشاره کرد و افزود: ذوب آهن با ورود 
به این معادن در نظر دارد ســاالنه تا سقف 250 هزار تن 
امکان استخراج زغال را مشــروط به توسعه، پیشروى و 

آماده سازى ها مهیا کند.
وى با تاکید بر اینکه ذوب آهن در ایــن پنج معدن باید 
اقدامات زیــادى را انجام دهد، تصریح کرد: متاســفانه 
پیشتر به صورت اصولى از این معادن بهره بردارى صورت 
نگرفته بود و ذوب آهن سرمایه گذارى سنگینى باید در 
این معادن انجام دهد تا بتواند بــه حداکثر ظرفیت بهره 

بردارى آن برسد.
معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: ذوب 
آهن با ورود بــه این معادن، در نقطه شــروع براى بهره 
بردارى از این معادن جهت تامین بخشــى از مواد اولیه 

خود قرار دارد.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان هشدار داد؛

بحران درذخایر مواد اولیه  
ذوب آهن تا ماه آینده

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه بیمارســتان هاى اصفهان ظرفیت پذیرش 
مصدومان حوادث رانندگى را ندارند، اظهار داشت: 
از رانندگان درخواســت داریم بــا بى احتیاطى در 
رانندگى فشار مضاعف به مراکز درمانى تحمیل 

نکنند. 
ســرهنگ محمدرضا محمدى افزود: با توجه به 
وضعیت قرمز و نگران کننــده، ظرفیت اکثریت 

بیمارستان هاى اســتان به بیماران مبتال به کرونا 
اختصاص یافته است. 

 وى ادامه داد: با توجه به وضعیت قرمز نگران کننده 
و تجمع بیــش از حد مراجعان تا زمــان خروج از 
وضعیت قرمز و نارنجى، واحد رسیدگى به تخلفات 
رانندگى پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
به جرایم رانندگى صادره به دلیل کرونا رسیدگى 

نخواهد کرد.

قیمت آش، هلیم و زولبیا و بامیه براى ماه رمضان 
در اصفهان مشخص شد.

رئیــس انجمــن حمایــت از حقــوق مصرف 
کنندگان اســتان اصفهان اظهار کــرد: پیش از 
ظهــر ســه شــنبه-24 فروردین ماه جلســه 
بررســى نرخ نامه پیشنهادى رســته هاى آش و 
هلیم و زولبیــا و بامیه براى مــاه رمضان برگزار 

شد.
مجتبى برزگر با بیان اینکه با توافق اتحادیه هاى

یاد شــده و کمیســیون امور اقتصادى و انجمن 
حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان قیمت 
خوراکى هاى ماه رمضان در اصفهان مشــخص 

شد، گفت: قیمت آش در اصفهان براساس کیفیت 
کاال و درجه بنــدى واحد صنفى بیــن 18 تا 23 
هزار تومان  و هلیم بین 30 تــا 35 تومان تعیین 

شد. 
وى همچنین افزود: قیمت زولبیــا و بامیه درجه 
یک 38 هزار تومان و درجه 2 آن 36 هزار تومان 

مشخص شد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اســتان اصفهان تاکید کرد: این قیمت ها با تایید 
کمیته نظارت بر اصناف (رئیس یا معاون سازمان 
صمت) براى ماه رمضان امسال در استان مصوب 

و الزم االجرا است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهردارى 
اصفهان گفت: مراکز معاینه فنى تحت پوشش ستاد 
معاینه فنى خودرو در ایام ماه مبارك رمضان مطابق 
رویه ماه هاى گذشته آماده ارائه خدمات به شهروندان 
است و فعال برنامه اى براى تغییر ساعت کارى این 
مراکز در ماه رمضان نداریم. مجید طهماسبى اظهار 
کرد: با توجه به شــرایط کرونایى، آدرس اینترنتى 

FANI.HAMLEBAR.COM جهــت دریافت 
نوبت بر خط و مراجعه با کمترین زمان انتظار به مراکز 
معاینه فنى نزدیک به محل ســکونت در دسترس 

شهروندان قرار گرفته است.
وى تصریح کرد: در حــال حاضر هفت مرکز معاینه 
فنى خودروهاى سبک با 11 خط مکانیزه آماده ارائه 

خدمات به شهروندان است.

دستگاه هاى امدادى با وقوع یک مورد آتش سوزى 
منزلى در شهر کاشان به سرعت آتش را کنترل و 
مهار و در این بین 16 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 

(ماینر) غیرمجاز کشف کردند.
کارشناســان در بررسى انجام شــده دریافتند که 
صاحبخانه به صورت غیرمجاز با نصب 16 دستگاه 

ارز الکترونیک( ماینر) در منزل خود قصد استخراج 
این نوع ارز را داشته است که منجر به آتش سوزى و 

بروز خسارت میلیاردى به وى شده است.
استفاده از برق خانگى براى استخراج رمز ارز کارى 
خالف و براى ســاکنان خانه ها و همسایگان نیز 
خطر آفرین است. این اقدام به دلیل مصرف بیش 
از حد مجاز، امکان آتش گرفتن سیم کشى خانه ها 
را افزایش مى دهد که این امــر با افزایش احتمال 
آتش سوزى در خانه، به وسایل برقى دیگر آسیب 

جدى وارد مى کند.
امکان بروز خسارت به وسایل برقى همسایگان به 
دلیل فشار بیش از حدى که به شبکه برق ساختمان 

وارد مى شود بیشتر است.

رئیس اتحادیه صنایع لبنى اصفهان گفت: لبنیاتى 
که قیمت مصوب دولتى دارد شــامل پنیر UF در 
وزن هاى مختلف ماست دو و نیم کیلو پرچرب و 
کم چرب، شیر نایلونى، ماست کم چرب و پرچرب 
در وزن هاى مختلف، شــیر بطرى کم چرب، نیم 
چرب، 3 درصد چربى، شیر کامل، شیر خام درب 
دامدارى و کــره حیوانى اســت، افزایش قیمت 

نخواهد داشت.

هومان امیرى اظهار کرد: هر گاه دامداران قیمت 
شــیر خام را که بین 50 تا 70 درصــد بر قیمت 
محصوالت لبنى تأثیرگذار اســت افزایش دهند، 
قیمت لبنیات نیز افزایش خواهد یافت. در شرایط 
کنونى قیمت شیر خامى که دامداران ارائه مى دهند 
بین 200 تا 300 تومان بــا قیمت مصوب داراى 
اختالف است که تأثیر چندانى در افزایش قیمت 

محصوالت لبنى ندارد.
وى افزود: مهم ترین مشکلى که این روزها با آن رو 
به رو هستیم افزایش 40 درصدى حقوق کارگران 
است که هزینه هاى تولید محصوالت لبنى را براى 
کارخانجات افزایش داده است البته تا کنون با تمام 
فشارهایى که بر کارخانه ها وارد شده است افزایش 
قیمتى اعالم نشده و تا بعد از ماه رمضان درخواست 

افزایش قیمت نخواهیم داد.

بیمارستان ها ظرفیت پذیرش 
مصدومان تصادفات را ندارند

زولبیا، بامیه و آش  در اصفهان چند؟

ساعت کارى مراکز معاینه فنى تغییر نمى کند

کشف 16 دستگاه ماینر در پى آتش سوزى منزل 

لبنیات در ماه رمضان گران نمى شود

معاون نظارت بازرسى ســازمان صمت استان اصفهان 
گفت: 171 فروشگاه متخلف که به گران فروشى، اخفا 
و امتناع از عرضه و فروش مرغ منجمد غیرمجاز اقدام 

کرده بودند، شناسایى و با آنها برخورد شد.
اکبــر عادل مــرام در گفت وگــو بــا «مهــر» افزود: 
بازرســى هایى که از ابتدا تا پایان اســفندماه در زمینه 
برخورد با تخلفات حوزه گوشــت مرغ در ســطح شهر 
انجام شد حدود 117 واحد توزیع کننده و خرده فروشى 
متخلف شناخته شــدند که ارزش ریالى تخلفات آن ها 
ســه میلیارد و 280 میلیون ریال (328 میلیون تومان) 
برآورد شده و پرونده آنها در تعزیرات در حال رسیدگى 

است.
معاون نظارت بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اســتان اصفهان با بیان اینکه 54 واحد خرده فروشى 
متخلف نیز از ابتدا تا 18 فروردین سال جارى شناسایى 
شدند که ارزش ریالى تخلفات آنها 109 میلیون تومان 

بوده است، خاطرنشان کرد: گران فروشى، اخفا و امتناع 
از عرضه و تقلب از جمله تخلفات این واحدها بوده است.
عادل مرام ابراز داشــت: 14 کشتارگاه صنعتى متخلف 
نیز در سطح استان از اسفند ماه تاکنون شناسایى و براى 
آنها پرونده تشکیل شد که میزان جرایم آنها 10 میلیارد 

و 480 میلیون تومان است.
وى همچنین به شناسایى و تشکیل پرونده براى 40 نفر 
از افراد متخلفى که عرضه کننده عمده گوشــت مرغ از 
کشتارگاه ها به واحدهاى خرده فروشى بودند اشاره کرد 
و گفت: گرانفروشــى و عرضه نکردن گوشت مرغ در 
شبکه تعیین شده از جرایم این افراد است که هم اکنون 
پرونده آنها در دست بررســى براى ارسال به تعزیرات 

است. 

 سرپرست مدیریت بیمارستان غرضى با اشاره به وضعیت 
قرمز شــیوع کرونا در اصفهان و افزایش تعداد بیماران، 
با بیان اینکه در طول روز دوشــنبه23 فروردین ظرفیت 
بیمارستان غرضى تکمیل شد، گفت: 217 تخت فعال در 
این بیمارستان داریم، درحالى که روز گذشته 250 بیمار 
بســترى کردیم، یعنى 30 بیمار بیشتر از ظرفیت بسترى 
کردیم که نشان دهنده بار زیاد مراجعه به بیمارستان است.
احمد رضا ایــزدى افزود: باید درنظر داشــت وقتى تعداد 

بیماران از ظرفیت بیمارستان بیشتر مى شود امکان بروز 
مشکالتى براى خدمات رسانى به بیماران وجود دارد. از 
سوى دیگر مشــکالتى براى بیماران غیرکرونایى ایجاد 
مى شود، به عنوان مثال ممکن اســت در منطقه شمال 
شهر اصفهان تصادفى اتفاق افتد و بیمارى نیاز به جراحى 
مغز داشته باشد، درحالى که ظرفیت بیمارستان را به کرونا 
اختصــاص داده ایم و بیمار تصادفــى از دریافت خدمت 

محروم مى شود.

ایزدى تصریح کرد: بیمارستان ظرفیتى دارد که در شرایط 
فعلى براى تامین اکسیژن، پشتیبانى و حتى کادر درمان 
براى پاسخگویى به بیماران فشــار مضاعفى ایجاد شده 
اســت. به گفته وى، هم اکنون عالوه بر پذیرش بیماران 
کووید، خدمات اورژانس غیرکرونا و یکسرى از خدمات 
و جراحى هاى غیرالکتیو در بیمارســتان غرضى انجام 
مى شود و ســایر خدمات درمانى در بیمارستان شریعتى 

ارائه مى شود.

جرایم میلیاردى بازارمرغ اصفهان

ظرفیت بیمارستان غرضى تکمیل شد
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همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان شبکه نسیم با 
برنامه «کتاب باز» و «بى انتها» در آستانه افطار و 

سحر با مخاطبان خود همراه خواهد شد.
ویژه برنامه «کتاب باز» همچون سال گذشته براى 
این ماه و ساعات خاص آن تدارك دیده شده است 
تا بینندگان با تورق کتاب هاى خواندنى، لحظاتى 
با اهالى این حوزه همنشــین و با تجربیات آنان 
همراه شوند. «کتاب باز» با اجراى سروش صحت 
در ایام ماه مبارك رمضان هر روز ساعت 18 و 30 
دقیقه مهمان خانه هاى مخاطبان شــبکه نسیم 

خواهند بود.

صالح میرزاآقایى رمضان امسال با بازى 
در ســریال «احضار» که کارى 
ماورایى اســت در تلویزیون 

حضور مى یابد.
این بازیگر سینما و تلویزیون 
درباره کارهاى این روزهاى 
خــود چنین اطالع رســانى 
کرد: نزدیک به یک ســال و نیم 
است که در سریال «جشن سربرون» 
به کارگردانى مجتبى راعى بازى دارم. در این 

سریال من نقش مستر نوئل را بازى مى کنم.
وى افزود: سریال دیگرى با عنوان «خاتون» را 
مشغول به کار هستم. این کار ســاخته تینا پاکروان 
است و براى پخش از پلتفرم ها آماده مى شود. در ضمن در سریال 
«احضار» که ماه رمضان روى آنتن رود و کارگردانى آن را علیرضا 

افخمى برعهده دارد نیز حضور دارم.
این بازیگر درباره ســریال «بانوى عمارت» کــه در آن حضور 
داشت و حاال قرارســت براى ماه رمضان از شبکه سحر پخش 
شود نیز چنین توضیح داد: این سریال که با استقبال بسیار خوب 
تماشاگران مواجه شد قرار بود ادامه داشــته باشد، اما به دلیل 
به توافق نرســیدن عزیزا... حمیدنژاد کارگردان با سیما، وى از 

کارگردانى این کار کناره گیرى کرد. دلیل کناره گیــرى حمید نژاد نیز به 
فیلمنامه کار مربوط مى شود چون او روى کیفیت متن تاکید ویژه دارد و تا 
زمانى که سناریو مطلوب نظرش نباشد حاضر به ساخت ادامه کار نخواهد 
بود، البته اینکه آیا کارگردان دیگرى قرار اســت ادامه این سریال را بسازد 

مطلبى است که من از آن مطلع نیستم.
این بازیگر درباره ســابقه بازیگرى خود گفت: من از سال 70 کار خود را با 
بازى در تئاتر آغاز کردم و االن سه دهه است مشغول بازیگرى هستم، اما 
جالب است بدانید بهترین دوران من همان دهه اول است، چون در آن موقع 
تجربه هاى نخستین تکرار مى شود و شــور و اشتیاق بازى خیلى بیشتر از 
سال هاى بعد است این درحالیست که هم اکنون پیشنهاد هاى بازى بیشتر 
است، اما فکر مى کنم براى هر کسى ســرآغاز فعالیت حرفه اى، بهترین 

دوران کاریش است.
وى با اشاره به بازیش در سریال «مختارنامه» بیان کرد: این ساخته یکى از 
آثار به یاد ماندنى سیماست که من نیز افتخار بازى در آن را داشتم، البته آقاى 
میرباقرى هم اکنون مشغول ساخت «سلمان» است، اما اینکه من در آن 
بازى خواهم داشت مشخص نیست زیرا هنوز دعوتى صورت نگرفته است.
این بازیگر در پایان درباره تاثیر مخرب کرونا بر زندگى و کار اهالى فرهنگ 
و هنر چنین توضیح داد: بیشترین آســیب را اهالى تئاتر دیدند چون تنها 
منبع درآمدشان این حوزه اســت، اما به دلیل تعطیلى سالن هاى تئاتر آنها 
نتوانستند فعالیت حرفه اى داشته باشــند و از طرف دولت نیز کمک هایى 

به آنها نشد.

ســتاره فیلم هاى ماتریکس فاش کرده که بالفاصله پس از ورود 
به دهه  پنجم زندگى اش پیشــنهادهاى بازیگرى متفاوتى دریافت 

کرده است.
کرى آن ماس بازیگر 53 ساله که قرار است به زودى در "ماتریکس 
4" (The Matrix 4) نقش "ترینیتى" را تکرار کند، فاش کرده است 
که بالفاصله پس از ورود به دهه  پنجم زندگى اش پیشــنهادهاى 

بازیگرى متفاوتى دریافت کرده است.
ماس مى گوید: شنیده بودم که در 40 سالگى همه چیز تغییر مى کند 

اما باور نمى کردم تا به معناى واقعى کلمه پــس از روز تولد چهل 
سالگى، فیلمنامه اى که برایم ارسال شــده بود را خواندم و با مدیر 
برنامه هایم در موردش حرف مــى زدم. او مى گفت: "نه، نه، نه، آن 
نقشى که تو خواندى به تو پیشنهاد نشده، نقش مادربزرگ است." 
شاید کمى مبالغه کنم، اما یک شبه اتفاق افتاد. از دختر بودن تبدیل 

شد به مادر و فراتر از مادر.
ماس همین چهار سال قبل براى اولین بار مادر شده است. او اضافه 
مى کند: احســاس نمى کنى که پا به سن گذاشــته اى اما ناگهان 

خودت را روى صفحه مى بینى. به بعضى از بازیگران فرانســوى و 
اروپایى نــگاه مى کنم و مى بینم که آن  هــا اعتماد به نفس خاصى 
در مورد خودشان دارند. مشتاقم که این گونه باشم. تمایل شدیدى 
برایش دارم. بودن در این صنعت ساده نیست. فشار خارجى زیادى 

وجود دارد.
على رغم چنین فشارهایى، ماس در دســامبر آینده در کنار "کیانو 
ریوز" و "جیدا پینکت اســمیت" در "ماتریکس 4" دیده خواهد شد. 

"النا واچوفسکى“ نویسنده و کارگردان این فیلم است. 

برد پیت ســتاره هالیوود یک کالکشــن لباس را با الهام از کت و 
شلوارى که در اسکار 2020 پوشید به راه انداخت.

این بازیگر 57 ساله از ســال 2019 سفیر لیبل لباس مردانه ایتالیا 
اســت و به طور مرتب با لباس هاى این برند در فرش قرمز دیده 

مى شود.
BP Signature“ الهام گرفته از کت و شلوار بریونى است که پیت 

در جوایز اسکار 2020 پوشید. او در آن سال جایزه اسکار بهترین 
بازیگر نقش مکمــل مرد را بــراى "روزى روزگارى در هالیوود" 

دریافت کرد.
مدیر طراحى بریونى اظهار داشته: همکارى با برد پیت براى ایجاد 

کالکشن BP Signature بسیار خوشحال کننده بود. این فرصتى 
بود که مى توان چیزى راحت، آسان و انعطاف پذیر را بدون از بین 
بردن سبک و ظرافت، طراحى کرد. زیبایى این کالکشن در همه 

کاره بودن آن است. 
کالکشن BP Signature در فروشــگاه هاى بریونى و در خرده 

فروشى هاى منتخب در سراسر جهان موجود است. 
برد پیت اکنون مشغول فیلمبردارى فیلم جدیدش با ساندرا بوالك 
به نام "قطار سریع السیر" است. Bullet Train یک داستان مهیج 
درباره قاتالنى است که از همان قطار گلوله اى خارج از توکیو ژاپن 

بیرون آمده اند و توسط دیوید لیچ کارگردانى مى شود.

صالح میرزاآقایى با اشاره به یک سریال مناسبتى ماه رمضان:

 با «احضار» به تلویزیون مى آیم
صالح میرزاآقایى رمض

ســریال « در
ماورایى اس
حضور مى
این بازیگ
درباره کار
خــود چنین
کرد: نزدیک به
» است که در سریال
به کارگردانى مجتبى راعى
سریال من نقش مستر نوئل ر
وى افزود: سریال دیگرى با ع
مشغول به کار هستم. این کار ســ
است و براى پخش از پلتفرم ها آماده مى شود. د
«احضار» که ماه رمضان روى آنتن رود و کارگر

افخمى برعهده دارد نیز حضور دارم.
بازیگر درباره ســریال «بانوى عمارت» این
داشت و حاال قرارســت براى ماه رمضان از
شود نیز چنین توضیح داد: این سریال که با اس
تماشاگران مواجه شد قرار بود ادامه داشــته
به توافق نرســیدن عزیزا... حمیدنژاد کارگر

 بببببببا «احضار» به تل
محســن تنابنده، حامد بهداد، شــهرام حقیقت دوست، بهناز 
جعفرى، کامبیز دیرباز، کورش تهامى و... این ها تنها اســامى 
بخشى از بازیگرانى  است که وجه مشترك شان، فارغ التحصیلى 
از دانشکده هنرومعمارى دانشگاه آزاد است، دانشکده اى که امیر 
دژاکام از استادان آن و در دوره اى مدیر گروه تئاتر بوده است. 
دژاکام، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر، تلویزیون و 
سینما و مدرس دانشــگاه، در گفتگویى درباره هر کدام از این 

هنرمندان مشهور نظر داده است که خواندنى است.
■ محســن تنابنده: انســانى که زندگى را بسیار خوب 
مى شناسد و بخشــى از این توانایى را در پى شیوه زندگى و به 
واسطه گستره ارتباطاتش به دست آورده است. محسن در طول 
دوران تحصیلش در کارهاى عملى درخشان بود، همان طور که 
اکنون است. هوش، پشتکار و مردم دارِى محسن نکاتى بود که 

از همان زمان جلب توجه مى کرد.
■ حامد بهداد:حامد براى به دست آوردن آن چه اکنون دارد، 
سختى بسیار کشــیده و تالش فراوان کرده است. روح حمید 
سمندریان در آرامش باد که در تربیت حامد، نقشى به سزا داشت. 
حامد از نظر من یک گالدیاتور است اما آن چه در سینما تحقق 
پیدا مى کند، گاهى حامد بهداِد چهره است و گاهى حامد بهداِد 
آرتیست. حامد بهداِد چهره، حامد بهدادى است که به فروش 
فیلم کمک مى کند و حامد بهداِد آرتیست، حامد بهدادى است 
که عالوه بــر کمک به فروش فیلم، بــازى متفاوتى هم ارائه 
مى دهد و متاسفم که آن چه سینما از حامد مى خواهد، تکرار و 
تکرار و تکرار است. پایان نامه کارشناسى حامد، ترکیبى از شش 
تراژدى شکسپیر براى تنها یک بازیگر بود. اثرى که حمیدرضا 
نعیمى دراماتورژى آن را بر عهده داشــت و حامد به تنهایى، 
نشسته پشت یک میز، از نقشــى در نقش دیگر فرو مى رفت. 
من آن روز حامد را در هیئــت اژدهایى مى دیدم که با خلق هر 
کاراکتر، سرى به سرهایش اضافه مى شود. امیدوارم او روزى 
این نمایش را به صحنه ببرد تا تماشاگرانش بتوانند بازى حقیقى 

و قدرت نهفته در وجودش را ببینند.
■هانیه توســلى: در مقطع کارشناسى ارشــد کارگردانى 
به دانشکده هنرومعمارى آمد. من شــیوه بازى اش را دوست 
دارم و باورپذیر مى دانمش و معتقدم معدود بازیگرانى هستند 
که توانایى خلق کاراکتر داشته باشــند و هانیه توسلى یکى از 

آن هاست. 
■ شهرام حقیقت دوســت: از تئاتر آغاز کرد و با سریال 
«خط قرمز» دیده شــد و گمان مى کنم به واســطه شهرت، 
ناراحتى هایى براى خــودش و خانواده اش پیــش آمد که در 
سرنوشت کارى او تاثیرى به سزا گذاشت. به این معنا که شهرام 

به شکلى ناخودآگاه از شهرت بیزار شد. شهرام حقیقت دوست 
در تئاتر درخشــان اســت و امکان ندارد روى صحنه باشد و 
بتوانید لحظه اى از او چشم بردارید. شاید خودش پیشنهادهاى 
سینمایى و تلویزیونى را  به واسطه آن چه در ابتدا گفتم، نپذیرفته 
است، چون بازیگرى وسوسه انگیز براى هر کارگردانى  است و 
معتقدم جایگاهش در دنیاى تصویر بسیار باالتر از چیزى است 

که اکنون مى بینیم.    
■کامبیز دیرباز: بسیار دوست داشتنى است و یکى از اولین 
اجراهاى حرفه اى اش، نمایش «مجلس ســیاوش خوانى» به 
کارگردانى من بود. البته زمانى در تلویزیون قرائتى از بازى اش 
در این نمایش بیان کرد که قرین به واقعیت نبود؛ آن جا که گفت 
هنرپیشه اى حرفه اى قرار بود جاى او را در این نقش بگیرد و از 
کورش تهامى به عنوان آن فرد نام برد. فارغ از این که کورش 
نیز آن زمان هنرپیشه اى حرفه اى نبود. ظاهرا به این دلیل که 
دسترسى این دوستان به رســانه ها بیشتر است، گمان مى رود 

آن چه مى گویند هم به حقیقت شبیه تر است.
کامبیز 9 ماه در «مجلس ســیاوش خوانى» زحمت کشــید و 
تالش کرد و من قدردان این تالش بودم. مى پذیرم که به این 
نکته فکر مى کردم که آیا کامبیز دیرباِز جوان مى تواند در سالن 
اصلى مجموعه تئاتر شــهر، در کنــار بازیگرانى چون فخرى 
خوروش، جمشید اسماعیل خانى، بهرام ابراهیمى و... از عهده 
ایفاى نقشش برآید یا خیر؟ و چنان اجرا به اجرا پیش رفت و هر 
بار بهتر از قبل عمل کرد که در یکى از شــب ها، در میانه اجرا، 
نتوانستم احساساتم را کنترل کنم، روى سن رفتم، بغلش کردم 

و بوسیدمش.
■بهناز جعفرى: بهناز جعفرى فوق العاده است و من به او 
ایمان دارم. مى دانم که او مى تواند در سینما و تلویزیون درخشان 
باشد، چنان چه در تئاتر درخشان است اما تحقق این درخشش 
جدا از هوش و پشتکار به ابزار دیگرى هم نیازمند است که خارج 
از اراده آرتیست اســت. فراموش نکنیم ما زمانى مى توانیم در 
مورد یک آرتیست حکمى صادر کنیم که تمام فرازوفرودهایى 
را که او در زندگى شخصى و کارى اش پشت سر گذاشته است، 
در نظر داشته باشیم و در بسیارى از زمان ها عذرهاى موجه اى 

وجود دارد که نه مى توان گفت و نه قرار است بگویم.
■ کورش تهامى: کورش در زندگى شخصى و کارى اش 
به قدرى درســت عمل مى کند که نهایت نــدارد. او صداى 
خارق العاده اى دارد و بى نظیر دف مى زند. خاطرم هست موهاى 
بلندى داشت و آن ســال ها همواره باید با نامه نگارى ادارى با 
حراست، امکان ورودش به دانشگاه را فراهم مى کردیم. کورش 

انسانى دوست داشتنى و بازیگرى بسیار عزیز است. 

حجت اشرف زاده و ساالر عقیلى خوانندگان سرشناس موسیقى 
کشورمان تیتراژهاى ابتدایى و پایانى «دعوت» ویژه برنامه افطار 

شبکه یک سیما را اجرا کردند.
حجت اشرف زاده امسال اجراى تیتراژ ابتدایى برنامه «دعوت» 
را برعهده داشته است؛ این قطعه که در قالب یک عاشقانه جذاب 
ساخته شده همراه با شعرى از احمد امیرخلیلى، آهنگسازى حجت 
اشرف زاده و تنظیم کمال صداقت است که هم زمان با آغاز برنامه 

و پخش اولین قسمت شنیده خواهد شد.
تیتراژ پایانى امســال برنامه «دعوت» مناجات عارفانه اى است 

که ســاالر عقیلى خواننده توانمند کشــورمان  آن را اجرا کرده 
است. این قطعه آوازى است که در لحظات افطار با خلق فضایى 
عارفانه پایان بخــش برنامه خواهد بــود. ویژه برنامه «دعوت» 
به تهیه کنندگى و کارگردانى مجتبى کشــاورز، سردبیرى محیا 
اسناوندى و با حضور حجت االسالم محمد برمایى کارى از گروه 
اجتماعى شبکه یک سیما است که امسال با حفظ رسالت ذاتى خود 
یعنى پرداختن به مبحث مهم خانواده و با رویکرد اصلى نگاه ویژه 
به خاندان و بزرگ خاندان ایرانى در ایام ماه مبارك رمضان هر روز 

ساعت 19و 15 دقیقه پخش مى شود.

امیر دژاکام از محسن تنابنده، حامد بهداد، هانیه توسلى، بهناز جعفرى و... مى گوید

بازیگران سرشناس امروز از نگاه استاد دیروزشان
روزى که جواد خواجوى  مسافرکشى را کنار گذاشت 

تصویربردارى سریال تلویزیونى "در کنار پروانه ها" به کارگردانى داریوش یارى به تازگى در تهران 
آغاز شده با حضور پروانه معصومى ادامه دارد.

تصویربردارى سریال تلویزیونى «در کنار پروانه ها» که براى محرم سال 1400 آماده مى شود در 
گاراژى در خیابان رى تهران ادامه دارد. در ادامه ضبط صحنه هاى این ســریال، پروانه معصومى 
بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون جلوى دوربین داریوش یارى رفت. پیش تر گروه در شهریار مشغول 

تصویربردارى بودند.
در خالصه داستان مجموعه آمده است: مشکالت پى در پى در زندگى از «رهى» که از بیمارى حاد 
قلبى در رنج است، جوانى ناامید ساخته است. او براى نجات تنها دلخوشى اش که خواهرش است 

طعمه نقشه اى مى شود که...
بازیگرانى که تاکنون دعوت به همکارى شدند عبارتند از: پروانه معصومى، برزو ارجمند، سامرند 
معروفى، بیتا سحرخیز، محمود جعفرى، نسرین بابایى، نگار عابدى، شهین تسلیمى، وحید رحیمیان، 

الناز اسماعیلى و مجید پتکى
ساالر عقیلى و حجت اشرف زاده 

براى «دعوت» خواندند

پروانه معصومى جلوى دوربین رفت

بازیگر «ماتریکس»:

 تا 40 ساله شدم نقش مادربزرگ به من پیشنهاد شد! 

«کتاب باز» 
در ماه رمضان 
بازمى گردد

«برد پیت» وارد دنیاى مد شد

جواد خواجــوى، بازیگرى که در نوروز 1400 در ســریال «نوروز 
رنگى» با کارگردانى علیرضا مسعودى حضور داشت، از روزهایى 
مى گوید که افزون بر بازى در تئاتر، براى تامین هزینه هاى زندگى، 
مجبور به مسافرکشــى بوده اســت. او در همین ارتباط توضیح 
مى دهد که پس از کنار گذاشــتن کار با خودروى شــخصى اش، 
به فضاى اینســتاگرام روى آورده و به صداگذارى فیلم هاى طنز 

پرداخته است.
این بازیگر در همین باره توضیح مى دهد: من پارسال روى صحنه 
تئاتر رفتم، دو خبرنگار الکى وقت خودشان را تلف کردند و مطلب 
نوشته اند که این بازیگر از اینستاگرام روى صحنه هاى تئاتر آمده 
است. درصورتى که اصال این گونه نیست، من در هنرستان سینما 
خواندم در دانشگاه هم هنر را ادامه دادم، خیلى پیش تر از این که به 

عنوان یک چهره اینستاگرامى شناخته شوم، کار تئاتر مى کردم.

او درباره اتفاقى که باعث شد تا او وارد اینستاگرام شود، گفت: من 
هم تئاتر کار مى کردم هم با خودرو تیبا مسافرکشى مى کردم. یک 
روز از سالن آمدم بیرون، یک ســاعت بعد تماشاچى ام را به عنوان 
مسافر سوار کردم و واقعا به من فشار وارد شــد و دیگر نتوانستم 
مسافرکشى کنم، یک گوشى داشتم با یک نرم افزار و اینستاگرام، 
چیزى که در اختیار همه هست، شوخى شــوخى شروع کردم به 
انتشار فیلم هاى صداگذارى شده و با بازخوردهاى مردم به این جا 
رسید. حاال بدى این ماجرا کجاست؟ چرا من نباید تئاتر کار کنم؟

او به ماجراى پژمان جمشیدى اشــاره کرد و نوشت: وقتى پژمان 
نامزد سیمرغ فجر شــد، یک عده به او خندیدند. این نوع آدم ها، 
حسودند، چون خودشان مى خواستند یک کارهایى را انجام دهند 
که نتوانسته اند. حاال مى گویند، این در فوتبال دیده شده است، چرا 

باید در هنر هم دیده شود؟ پس ما چه؟
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دیدار سپاهان مقابل نفت مسجدسلیمان بار دیگر مشخص کرد 
که زردپوشان اصفهانى همانند 2 سال گذشته، همچنان در بازى 
مقابل تیم هاى بسته و دفاعى به مشکل برمى خورند. شاگردان 
نویدکیا در این دیدار اگرچه تیم برتر میدان بودند اما نتیجه اى که 
به دســت آوردند، قابل پیش بینى بود. بازى بسته و دفاع فشرده 
شــاگردان محمود فکرى مثل بازى رفت 2 تیم، باز هم بالى 
جان سپاهانى ها شــده و اجازه بهره بردن از فرصت هاى گلزنى 

را از آنان گرفت.
آشنایى تیم هاى مقابل با اندیشه هاى نویدکیا و فقدان تاکتیک 
جایگزین موجب شده که تیم نویدکیا در بازى با تیم هایى مانند 
نفت مسجدسلیمان دچار مشکل اساسى شده و امتیازات حیاتى 

را از دست بدهد.
سپاهان مقابل نفت مسجدســلیمان با همان آرایش 4-3-3 
همیشگى کار را شــروع کرده و نویدکیا تیمش را با یک تغییر 
به میدان فرستاده بود. سرمربى ســپاهان در بازى روز دوشنبه 
محبى را از ترکیــب اصلى خارج و محمدرضــا خلعتبرى را در 
پست وینگر چپ به میدان فرستاد تا در کنار حسینى و شهباززاده 
پیکان خط حمله را تشکیل دهند. زردپوشان روز دوشنبه تالش 
داشــتند مالکیت توپ و میدان را به دست بگیرند و با استفاده از 
ضعف نفتى ها در دفاع هاى کنارى و بهره گرفتن از قدرت حمل 
توپ و سرعت باالى حسینى و خلعتبرى دو وینگر چپ و راست 
خود، با انتقال توپ هاى سریع از فاز دفاع به حمله، خود را به خط 
دفاعى نفت مسجدسلیمان برسانند و خلق موقعیت کنند. برنامه 
گلزنى سپاهان در این دیدار فرارهاى عمقى، ارسال از کناره ها و 
ارسال هاى بلند بود و با استفاده از همین حربه در دقایق ابتدایى 
موقعیت هاى خوبى را نیز خلق کردند اما با ادامه روند بازى و به 
مرور شاگردان نویدکیا اسیر بازى  تخریبى و دفاع چند الیه نفتى ها 
شده و عمًال زیر بار بازى بسته و دفاع اتوبوسى شاگردان فکرى 

نتوانستند بازى همیشگى خود را به نمایش بگذارند.
سپاهان روز دوشنبه در تمام فاکتورهاى هجومى از جمله مالکیت 
توپ، تعداد پــاس و میزان پاس هاى صحیح و تعداد شــوت و 
شوت هاى در چارچوب عملکرد بســیار بهترى نسبت به نفت 
مسجدسلیمان داشت؛ با وجود این، شاگردان نویدکیا نتوانستند از 
این برترى بهره ببرند و با آنکه در خلق موقعیت هاى خطرناك و 
تعداد شوت هاى در چهارچوب موفق  عمل کردند، اما هیچ کدام 
از موقعیت هاى به وجود آمده راهى به دروازه نفت مسجدسلیمان 

نداشت.
نگاهى به آمار بازى مشخص مى کند که اگرچه سپاهانى ها در 

معیارهاى فنى از جمله مالکیت تــوپ، تعداد پاس و دقت پاس 
برترى خفیفى نسبت به نفتى ها داشــته اند اما در زدن ضربات 
نهایى ضعیف عمل کرده و دقت الزم را نداشــته اند. شاگردان 
نویدکیــا در این جدال 21 بــار به ســمت دروازه نفتى ها اقدام 
به شــوت زنى کردند که از این تعداد تنها 5 شــوت آنها درون 
چهارچوب بوده و همین امر به خوبى گویاى ضعف سپاهانى ها در 
زدن ضربات نهایى است. در مقابل شاگردان فکرى میل چندانى 
به بازى هجومى نداشته و تنها 5 بار به ســوى دروازه سپاهان 
شــوت زنى کرده اند که از این تعداد تنها یک شــوت آنها درون 

چهارچوب بوده است.
در واقع تاکتیک محمود فکرى واگذار کــردن مالکیت توپ و 
میدان به ســپاهان، تجمع در یک ســوم دفاعى زمین خودى و 
بستن فضاهاى حرکتى زردپوشان بود، شیوه اى که با درخشش 
کرمانشــاهى در نهایت به نفع نفت مسجدسلیمان تمام شده و 

شاگردان فکرى را به هدف خود رساند.
سپاهان در این بازى نیاز بیشترى به کســب پیروزى داشت و 
مجموع عوامل فوق باعث شــد محرم نویدکیا براى هجومى تر 
شدن تیمش دست به تغییرات زده و به تعداد مهاجمان سپاهان 
بیافزاید؛ با این حال، تغییرات نویدکیا منجر به کاهش خالقیت 
خط میانــى و توان هجومــى هافبک هاى ســپاهان در خلق 
موقعیت هاى خطرناك شده و عمًال تغییرات نویدکیا خط حمله 

زردپوشان اصفهانى را خلع سالح کرد.
ســپاهانى ها مقابل نفت مسجدســلیمان اگر چه فرصت هاى 
گلزنى خوبى را به دســت آوردند اما بزرگ ترین معضل شان در 
فاز هجومى، ناتوانى در زدن ضربات آخــر و اصرار بیش از حد 
به استفاده از توپ هاى بلند بود. شــاگردان نویدکیا در نیمه دوم 
به ارائه بازى مستقیم و استفاده از توپ هاى بلند اصرار داشتند، 
این در حالى است که شاگردان فکرى تسلط خوبى در نبردهاى 

هوایى داشته و عمده ضعف آنها در عمق خط دفاعى شان است.
برآیند تقابل سپاهان و نفت مسجدسلیمان نشان مى دهد سپاهان 
با وجود داشــتن قابلیت هاى زیاد در فاز هجومى، در مواجهه با 
تیم هاى دفاعى هنوز تنوع تاکتیکى الزم را ندارد. این در حالى 
است که ســپاهان ظرفیت هاى باالیى در فاز هجومى داشته و 
ابزارهاى الزم براى تغییر تاکتیک در مواقع لزوم را در اختیار دارد؛ 
با این حال، افت محسوس کى روش استنلى و فقدان یک مهاجم 
سرزن و مسلط به توپ هاى هوایى در کنار شهباززاده، باعث شده 
تا زردپوشان اصفهانى از توان سرزنى چندانى برخوردار نباشند و 

دست نویدکیا براى تغییرات مدنظرش بسته بماند.

شاگردان نویدکیا و چالش ضربات آخر

گلر تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان با ارائه یک نمایش دیدنى توانســت با نمره 8/11  
بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.

نفت مسجدسلیمان در دومین روز از هفته 20 رقابت هاى لیگ برتر موفق شد در یک دیدار 
خارج از خانه مقابل تیم آماده سپاهان به یک تساوى باارزش دست پیدا کرد.

آنها توانستند در یک دیدار پرفشــار، مقابل تیمى که 7 پیروزى پیاپى را کسب کرده بود، 
دست خالى از زمین خارج نشوند تا امیدوار باشند تحت رهبرى محمود فکرى دغدغه اى 

به نام سقوط را نداشته باشند.
مطمئناً تمام کسانى که این بازى را تماشــا کردند در انتخاب بهترین بازیکن زمین هیچ 
اختالفى نداشتند، چراکه فرشاد کرمانشــاهى گلر 26 ساله تیم نفت مسجدسلیمان روز 
دوشنبه با دفع خطرات مهاجمان سپاهان، یکى از بهترین بازى هاى خود را در این مدت به 
نمایش گذاشت و اجازه نداد دروازه اش مقابل مدعى اصلى قهرمانى در نقش جهان باز شود.
طبق آمارى که از سایت یازده  بالفاصله بعد از این بازى منتشر شده است او 6 مهار موفق، 
7 خروج موفق و 4 مهار از داخل محوطه جریمه را از خود به ثبت برساند تا با نمره 8/11 و 

با یک کلین شیت باارزش، مرد اول این جدال لقب بگیرد.

مهاجم اسبق ذوب آهن بعد از 23 ماه بار دیگر پایش به گلزنى باز شد تا طلسم بزرگ خود را به 
این شکل بشکند.

مرتضى تبریزى که طى قراردادى پرماجرا از ذوب آهن به استقالل پیوسته بود، نتوانست روزهاى 
خوبى را در جمع آبى پوشــان دنبال کند و در ادامه در نقل و انتقاالت زمســتانى راهى گل گهر 

سیرجان شد تا در جمع شاگردان امیر قلعه نویى حاضر شود.
تبریزى که به دلیل پارگى رباط صلیبى مدت ها از میادین دور بود، با اعتماد ویژه امیر قلعه نویى 
در گل گهر ســیرجان حضور یافت و خیلى زود موفق شــد در قامت همان گلزن ذوب آهن در 
ترکیب این تیم ظاهر شود و در بازى روز دوشنبه مقابل پیکان موفق شد طلسم 23 ماهه خود 
براى گلزنى را بشکند. او آخرین بار با پیراهن استقالل در لیگ قهرمانان آسیا و در جریان برترى 
2-1 مقابل العین توانسته بود در نقش گلزن ظاهر شود و اکنون بعد از گذشت 22 ماه و 22 روز 
بار دیگر توانست شادى گل خود را به اجرا بگذارد و تیمش را در آستانه دستیابى به برد قرار دهد.

تبریزى که در لیگ برتر نیز  پنج گل در مدت حضورش در استقالل به ثمر رسانده بود، باید دید در 
ترکیب تیم گل گهر سیرجان و در جمع شاگردان امیر قلعه نویى چه شرایطى را دنبال خواهد کرد.

مرد اول جدال نقش جهان طلسم 23 ماهه مهاجم اسبق ذوب آهن 
شکست

مهاجم ســپاهان پس از تســاوى تیمش مقابل نفت 
مسجدســلیمان با ابراز نارحتى از ایــن نتیجه گفت: 
موقعیت هاى خیلى خوبى داشتیم اما امان از روزى که 

توپ نخواهد وارد دروازه شود.
محمدرضا خلعتبرى اظهار کرد: از نتیجه بازى ناراحتیم. 
در روزى که مســتحق کســب 3 امتیــاز بودیم بازى 
مســاوى شــد. موقعیت هاى خیلى خوبى داشــتیم و 
مى توانستیم پیروز میدان باشــیم اما امان از روزى که 
توپ نخواهد وارد دروازه شــود. کارى نمى شود کرد. 
تمام تالشــمان را کردیم. نیمه اول سه چهار موقعیت 
خیلى خوب داشتیم. نیمه دوم هم همینطور اما متأسفانه 

توپ هایمان گل نشد.

وى افزود: به آینده امیدواریم. بازى خیلى سختى مقابل 
نساجى داریم. باید این بازى را ببریم که مساوى خانگى 
جبران شود. مى دانیم کارمان خیلى سخت است اما تمام 

تالشمان را براى موفقیت سپاهان به کار مى گیریم.
مهاجم سپاهان در مورد اینکه این تیم براى در کورس 
ماندن چه کارى باید انجام بدهد، گفت: باشگاه، کادرفنى 
و بازیکنان تمام آنچه الزم است را انجام مى دهند. در 
فوتبال این اتفاقات طبیعى است. مساوى یا باخت قابل 
پیش بینى نیست. نفت مسجدســلیمان آمد دفاع کند 
و تک امتیاز بگیرد. به قــول محرم نویدکیا خوب دفاع 
کردن هم یک هنر اســت. یک امتیاز گرفتند اما ما از 

اینکه نتوانستیم بازى را ببریم واقعاً ناراحتیم. 

آ

امان از روزى که 
توپ ها گل نمى شوند

مهدى کیانى، کاپیتان ســابق سپاهان در 
گفتگو با برنامه «فوتبال برتر» در باره علت 
جدایى اش در نیم فصل از جمع طالیى پوشان 
اصفهان با اشاره به اینکه دو سال و نیمى که در سپاهان 
بازى مى کرده سال هاى خوبى را در این تیم داشته گفت: با وجود 
اینکه به هواداران قول داده بودم در این تیــم بمانم و پنالتى که در جام 
حذفى برابر پرســپولیس خراب کرده بودم را جبران کنــم در روزهاى آخر 

مشکالتى برایم به وجود آمد و ناچار به جدایى شدم.
کیانى مدعى شد پس از گفتگو با هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه سپاهان قراردادش را با 
این تیم سه ساله تمدید کرده با این شرط که طبق تورم سال به سال مبلغ قراردادش اضافه شود.
او در ادامه با بیان اینکه من در زندگى ام به حرفى که مى زنم عمل مى کنم و براى خودم هدفى تعیین 
کرده ام افزود: پس از آن و طى صحبت هایى که با ساکت و نویدکیا انجام دادم به آنها گفتم اگر مى شود 
من را نگه دارید تا به سپاهان کمک کنم اگر هم کمکى نمى توانم بکنم اجازه بدهید همین اول فصل جدا 
شوم اما متأسفانه نشد و من یک نیم فصل به احترام هواداران و نان و نمکى که خورده بودم بیرون ماندم 

و چیزى نگفتم و نیم فصل جدا شدم.
کیانى در پاسخ به اینکه آیا بحث هاى به وجود آمده بین او سپاهان و علت جدایى اش مباحث فنِى بازى 
و تفکرات ســرمربى بوده یا مبلغ قرار دادش؟ گفت: بحث بازى نبود، من بازى هاى آسیایى هم براى 
سپاهان بازى کردم. من مى خواستم قبل از بازى هاى آسیایى بروم درباره قراردادم صحبت کنم اما دیدم 
جالب نیست در این موقعیت درباره مبلغ قراردادم حرفى بزنم چون قبل از آن  با من حرف زده بودند. اگر 
به من مى گفتند ما قراردادت را زیاد نمى کنیم اما براى ما بجنگ، من با تمام وجود براى سپاهان مى 

جنگیدم اما متأسفانه این اتفاق افتاد و باعث شد از سپاهان جدا شوم و من حکمتى در آن مى بینم.
وى در ادامه افزود: من احترام زیادى براى هواداران سپاهان و مردم خوب اصفهان، آقاى ساکت 

وآقاى نویدکیا قائلم و قسمت من این بود که نیم فصل از سپاهان جدا شوم.
کیانى یکى از بازیکنانى بود که در نقل و انتقاالت زمستانى مورد توجه استقالل قرار داشت اما 
در نهایت راهى مس رفسنجان شد. او در خصوص استقاللى نشدن خود با اذعان به اینکه من 
از بچگى استقاللى بودم، گفت: چند تیم از جمله استقالل به باشگاه سپاهان نامه زده بودند، اما 

سپاهانى ها با این انتقال مخالفت کردند زیرا نمى خواستند به تیم رقیب بازیکن بدهند.
بازیکن مس رفسنجان ادامه داد: دوست داشتم راهى استقالل شوم تا بلکه بیشتر دیده شوم، اما 
این اتفاق رخ نداد. من از بچگى استقاللى بودم و یک دایى داشتم که خیلى استقاللى بود و همه 

خانواده ما را استقاللى کرد.

مهدى
گفتگو
جدایى اش
اصفهان با اشاره به
بازى مى کرده سال هاى خوب
داده بودم د اینکه به هوادارانقول
ب حذفى برابر پرســپولیسخراب کرده
مشکالتى برایم به وجود آمد و ناچار به جدایى
کیانى مدعى شد پس از گفتگو با هیئت مدیره و مدیر
این تیم سه ساله تمدید کرده با این شرط که طبق تورم سا
او در ادامه با بیان اینکه من در زندگى ام به حرفى که مى زنم عم
کرده ام افزود: پس از آن و طى صحبت هایى که با ساکت و نویدک
من را نگه دارید تا به سپاهانکمک کنماگرهم کمکىنمى توانم بک
شوم اما متأسفانه نشد و من یک نیم فصل به احترام هواداران و نان

و چیزى نگفتم و نیم فصل جدا شدم.
کیانى در پاسخ به اینکه آیا بحث هاى به وجود آمده بین او سپاهان
و تفکرات ســرمربى بوده یا مبلغ قرار دادش؟ گفت: بحث بازىن
سپاهان بازى کردم. منمى خواستم قبل از بازى هاى آسیایى بروم
جالب نیست در این موقعیت درباره مبلغ قراردادم حرفى بزنم چون
به من مى گفتند ما قراردادت را زیاد نمى کنیم اما براى ما بجنگ
جنگیدم اما متأسفانه این اتفاق افتاد و باعث شد از سپاهان جد
وى در ادامه افزود: من احترام زیادى براى هواداران سپاهان
وآقاى نویدکیا قائلم و قسمت من این بود که نیم فصل از سپ
از بازیکنانى بود که در نقل و انتقاالت زمستانى کیانىیکى
در نهایت راهى مس رفسنجان شد. او در خصوص استقال
از بچگى استقاللى بودم، گفت: چند تیم از جمله استقالل
سپاهانى ها با این انتقال مخالفت کردند زیرا نمى خواستند
بازیکن مس رفسنجان ادامه داد: دوست داشتم راهى استق
این اتفاق رخنداد. من از بچگى استقاللى بودم ویک دایى

خانواده ما را استقاللى کرد.

دلیل جدا شدن مهدى کیانى از سپاهان دلیل جدا شدن مهدى کیانى از سپاهان 
به روایت خودشبه روایت خودش

بازیکنان تیم فوتبال سپاهان در دیدار برابر نفت مسجد سلیمان 721 مرتبه به هم 
پاس دادند که این رکوردى ویژه در لیگ بیستم به حساب مى آید.

محمود فکرى مطابق انتظار با تاکتیکى تدافعى پا به نقش جهان و مصاف با سپاهان 
گذاشته بود و این تاکتیک فضاى بسیارى در اختیار بازیکنان تیم فوتبال سپاهان 
به خصوص در زمین خودى و نیمى از زمین حریف قرار داده بود. نتیجه هم ارسال 
پاس هاى پرشمار میان بازیکنان سپاهان بود و رکورد ارسال پاس در لیگ بیستم در 

دیدار هفته بیستم طالیى پوشان در نقش جهان شکسته شد.
این تاکتیکى بود که هم محمود فکرى و هم محرم نویدکیا در کنفرانس خبرى پس 
از بازى به آن اشــاره کردند و آمار جالب توجه بازى نظیر 721 پاس در مقابل 205 
پاس، 19 کرنر در مقابل 2 کرنر و 19 شوت در مقابل 5 شوت ( 6 شوت در چارچوب 
در مقابل یک شوت در چارچوب) آن را تایید مى کند. ضمن اینکه در این مسابقه 
شاگردان محرم نویدکیا 5 موقعیت مسلم گلزنى داشتند و تیم مهمان بدون شانس 

گلزنى بازى را خاتمه داد.

شاگردان محرم 
رکورد ارسال پاس را شکستند

گربه سیاه 
طالیى هاى اصفهان 

در لیگ بیستم
تیم فوتبال نفت مســجد ســلیمان را تــا اینجاى 
رقابت ها مى توان سرسخت ترین حریف سپاهان در 

لیگ بیستم قلمداد کرد.
سپاهان تا پایان هفته بیستم رقابت هاى لیگ بیستم 
نمایش هاى خیره کننده اى داشــته و با کســب 12 
پیروزى، 5 تساوى و سه شکست پشت سر پرسپولیس 
با 41 امتیاز در رتبه دوم جدول ایستاده است؛ اما شاید 
اگر طالیى پوشان با حریف دیگرى در دو بازى رفت و 
برگشت غیر از مسجد سلیمانى ها بازى مى کردند، حاال 

با 46 امتیاز رتبه اول را در اختیار داشتند.
با این حال تجربه یک باخــت 3 بر 1 در زمین گل آلود 
زمین شــهید بهنام محمدى مســجد ســلیمان در 
مقابل شــاگردان مجتبى حســینى و حاال تساوى در 
ورزشــگاه نقش جهان مقابل محمود فکرى ســبب 
شده تا صدر جدول بار دیگر به رنگ قرمز باقى بماند و 
سپاهانى ها باید امیدوار به تغییر شرایط در بازى هاى 

پیش رو باشند.
سه شکست سپاهان در لیگ بیستم مقابل تیم هاى گل 
گهر، نفت مسجد ســلیمان و شهرخودرو رقم خورده 
است و 5 تساوى این تیم به ترتیب مقابل سایپا، ماشین 
سازى، پرسپولیس، فوالد خوزســتان و حاال در هفته 
بیستم مقابل نفت مسجد سلیمان ثبت شده تا این تیم 
تا اینجا سخت ترین حریف سپاهانى ها در لیگ بیستم 

طى دو بازى رفت و برگشت باشد.
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تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ پالك  شماره 8فرعى از شماره پالك  739 اصلى واقع در قطعه 3 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى به نام خانــم فاطمه بیگم صافى  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1400/2/21 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.   تاریخ انتشار: 
1400/1/25  -   1121412 م الف مهدى صادقى وصفى -  رئیس ثبت اســنادوامالك 

نجف آباد /1/124      
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004606 تاریخ ارسال نامه: 1399/12/27 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 356 فرعى از 62- 
اصلى که در دفتر 490 صفحه 568 بنام علیرضا رجبى وشاره ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008022158- 99/12/18 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 21515- 99/12/18 
به گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 

یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1122661 
سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/1/129 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000172 تاریخ ارسال نامه: 1400/01/23 نظر به اینکه 
سند مالکیت 3512 سهم مشاع از 4575 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 108 فرعى از 
157 اصلى که در دفتر 140 صفحه 419 بنام هاشم کوچکى ثبت و سند صادر گردیده اینک 
کریم قاسمى فالورجانى بوکالت مع الواسطه از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده: 140021702008000634- 1400/1/18 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 323958- 1400/1/18 به گواهى دفترخانه شماره 
292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 

نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1122610 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/1/130 
ابالغ ماده 105 اصالحى

شماره نامه: 140085602008000157 تاریخ ارسال نامه: 1400/01/22 نظر به اینکه 
آقاى غالمرضا یوسفیان احدى از ورثه پروانه یوسفى و قدرت اله یوسفیان مالکین تمامت 
هفت و یکدوم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ قطعه ملک 1131 فرعى از 3- اصلى 
باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانــى آن واقع در موغــان بخش یک ثبتى شــهرضا در اجراى 
تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواســت وارده به شــماره 
139921702008021410 مورخه 99/12/17 خواستار پرداخت بهاء یک- هشتم اعیانى 
از ششدانگ پالك فوق الذکر گردیده که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام 
عالیه بیگم دباغ میباشد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت 
موضوع جهت ارزیابى یک- هشتم اعیانى پالك فوق توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
طى شماره 139985602008004476- 99/12/30 به کانون کارشناسان رسمى استان 
اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه شماره 00/577/1 مورخه 1400/1/14 با 
ارسال گزارش ارزیابى کارشناس مربوطه بها یک- هشتم اعیانى پالك فوق الذکر طبق 
گزارش ارزیابى مذکور کًال به مبلغ 400000 ریال ارزیابى شــده که مبلغ مذکور توسط 
متقاضى طى فیش شماره 934180 به حساب 406103207670192 سپرده این اداره به 
نام ذینفع بیگم دباغ واریز شده است که در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک نوبت 
آگهى میشود که ذینفع (بیگم دباغ) جهت اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید و در 
صورتیکه مدعى تضییع حقى از خود میباشد میبایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این 
آگهى، به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف 

مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد 
ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف 
بهاء ثمنیه اعیانى مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضائى میباشد. م الف: 1122629 

سید اسداله  موسوى- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا/1/131
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000181 تاریخ ارسال نامه: 1400/01/23 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 4492 فرعى از 3- اصلى که طبق دفتر 
الکترونیکى شــماره 139720302008008709 بنام على جهانمردى ثبت و سند صادر 
گردیده و در رهن بانک صادرات میباشــد اینک خانم کبرى درکا وکالتا از طرف نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 140021702008000631- 1400/1/18 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19409- 1400/1/18 
به گواهى دفترخانه شماره 263 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1122734 
سید اسداله موســوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/1/132 

سازمان جهانى بهداشت روز دوشنبه هشدار داد که بیمارى 
همه گیر کووید19 به یک «نقطه بحرانى» رسیده است و 
سطح عفونت ها به طور چشــمگیرى در حال رشد است. 
با این وجود این ســازمان تاکید کرد کــه چنانچه تدابیر 
بهداشتى به درستى اجرا شــود، کووید19 تا «چند ماه» 

دیگر قابل کنترل خواهد شد.
ماریا فن کرخووه، مسئول فنى سازمان جهانى بهداشت در 
مبارزه با همه گیرى ویروس کرونا گفت: ما در حال حاضر 
در یک نقطه بحرانِى همه گیرى هستیم. این بیمارى به 
سرعت در حال گسترش است. این روند بصورت تصاعدى 
در حال رشد است. این وضعیتى نیست که بخواهیم 16 ماه 

پس از شروع همه گیرى کرونا خود در آنجا باشیم؛ آن هم 
در حالى که تدابیر کنترلى زیادى را به اجرا گذاشته ایم.

تا کنون بیــش از 136 میلیون نفر در سراســر جهان به 
ویروس کرونا مبتال شده و از این تعداد حدود 3 میلیون نفر 

جان خود را از دست داده اند.
آمریکا با حدود 32 میلیون مبتال از جمعیت 332 میلیون 
نفرى خود در صدر جدول جهانى کشورهاى درگیر با این 
ویروس قرار دارد و پس از آن، کشــورهاى هند، برزیل، 
فرانســه، روســیه، بریتانیا، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان 
جایگاه دوم تا نهم این جدول جهانى را به خود اختصاص 

داده اند.

رئیس بخش عفونى بیمارســتان ولیعصــر (عج) در 
خصوص وضعیت بیمــارى کرونا در کشــور با بیان 
اینکه اکنون با شــرایط خیلى خاصى رو به رو هستیم 
افزود: در این شــرایط که موج چهارم شــروع شده، 
خیلى از افراد داراى ســن پایین و زیر 40 سال مبتال 
مى شــوند و حتى بیمارى را شــدید مى گیرند، دوره 
نهفتگى بیمارى به نوعى کوتاه تر شــده و وقتى یک 
نفر مبتال مى شود، باقى اعضاى خانواده هم عالئمشان 
را نشان مى دهند. در نتیجه امکان مراقبت توسط سایر 
اعضاى خانواده نیست و اگر قبال یکى مبتال مى شد و 
دو نفر را مبتال مى کرد اکنون تمام اعضاى خانواده و به 

نوعى فامیل مبتال هستند و نهایتا ترس از بیمارستان 
باعث شــده که بیماران دیر مراجعــه کنند و درنتیجه 
کارشــان به آى ســى یو و درمان هاى خاص و شاید 

باعث مرگ شود.
دکتر ضیایى بیان داشت: اگر عالئمى داریم به مراکز 
درمانى مراجعه کنیم، درمان هاى خودســرانه را کنار 
بگذاریم، به عالئم هشــدار که تنگى نفس، درد قفسه 
سینه، تب و تنفس سریع است، دقت کنیم و اگرکسى 
مثبت است یا تماس داشته، حتما از دو ماسک متفاوت 
و جنس متفاوت استفاده کند، رفت و آمدى نداشته باشد 

و قرنطینه شوند.

همه گیرى کرونا به
«نقطه بحرانى» رسیده است

دیر به بیمارستان 
مراجعه نکنید

االن فصل سرماخوردگى 
نیست

  مهر | اسـتاد دانشگاه علوم پزشـکى تهران، 
گفت: االن سرماخوردگى نداریم و هر عالمت بیمارى 
مثل تب، آبریزش، عطسه و سرفه عالمت کرونا است. 
محمدرضا صالحى از مردم خواسـت کـه در صورت 
مشـاهده کمترین عالمت بیمـارى از بیـرون آمدن 

خوددارى کنند.

بیرونش کنید!
علیرضـا رئیسـى، سـخنگوى    خبر فورى |
ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: اگر کسى سرفه کرد 
و گفت حساسـیت فصلى دارم، او را از جلسه بیرون 
کنید، قطعًا کروناست و نیازى به تست ندارد. حدود
 10 تـا 15 درصـد بسـترى هاى کرونـا مثبت فوت 

مى کنند.

استاندار همدان کرونا گرفت
مشـاور اسـتاندار و مدیـرکل روابط    ایسنا |
عمومى استاندارى همدان اعالم کرد: استاندار همدان 
به علت ابتال به کرونا هم اکنـون در قرنطینه خانگى 
بوده و فعالیت هاى خـود را در قرنطینه خانگى انجام 
مى دهد. اسدا... ربانى مهر گفت: بعد از انجام آزمایش 
تست کروناى «سیدسعید شاهرخى» استاندار همدان 

مثبت اعالم شد.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى سنجش کار سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 21981 و شناسه ملى 10260428171 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حمید جلوخوانیان به کد ملى 1287934978 و محمد جلوخوانیان به کد ملى 
1281859151 و احترام حسن حسینى به کد ملى 1286418879 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. سوده یاورى 
به شماره ملى 1288260342 به سمت بازرس اصلى و جمشید برومند به کد ملى 5110091706 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1122764)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود فنى و مهندسى گذرگاه سبز ایرانیان درتاریخ 1400/01/23 به شماره ثبت 67439 به شناسه ملى 14009940314 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور خدماتى و پیمانى با دهیارى ، شهردارى ، سازمان ها ونهادهاى خصوصى 
و دولتى در زمینه رنگ آمیزى جداول ، نصب و رنگ آمیزى مبلمان شــهرى ،رنگ آمیزى هاى سرعت گیر - نصب موانع ایمنى و هشدار دهنده - درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شفق ، 
کوچه ((فضاى سبز)) ، بن بست بهار یک [12] ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8178613181 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى آرش باقرى به شماره ملى 1171281870 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقاى سینا حدادى به شماره ملى 1270687654 دارنده 
10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى آرش باقرى به شماره ملى 1171281870 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى سینا حدادى به شماره ملى 1270687654 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء آرش باقرى ( مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1122761)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ایده پردازان آتیال سپهر به پاك درتاریخ 1400/01/18 به شماره ثبت 67404 به شناسه ملى 14009929309 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، توسعه اپلیکیشن و سایت تخصصى کارواش بدون آب و با آب، سرویس 
هاى شستشو و تمیز کارى خودرو اعم از (لکه گیرى و پولیش،صفرشویى،ضد عفونى و نظافت داخلى خودرو، موتورشویى، روشویى بدنه خودرو و واکس داخلى و 
بیرونى خودرو)به صورت خدمات آنالین در محل مشترى انجام مى شود- تولید، خرید و فروش محصوالت لوکس خودرو، لوازم یدکى،محصوالت کارواشى (اعم از 
شامپو کارواش معمولى و نانو با آب و همچنین بدون آب، جرمگیر معطر)، محصوالت نانو (اعم از دستمال نانو، پاك کننده سطوح داخلى و خارجى، چربى زدایى سطوح، 
محافظ کننده مخصوص بدنه ى خودرو ، واکس بدنه،واکس الستیک، واکس داشبور، شیشه پاك کن و برچسب نانو)، دستگاه تهویه هواى داخلى خودرو، شامپو 
فرش و شیشه شور خانگى، ارائه ى خدمات جانبى و ضدعفونى در محل - تمیز کارى منازل،شرکت ها و اداره جات ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
، شرکت در مناقصات و مزایدات عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى اخذ وام و تسهیالت بانکى در جهت اهداف شرکت، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت ها 
و موسسات داخلى و خارجى شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى و بین المللى تخصصى و غیر تخصصى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله علیقلى آقا ، کوچه شهید 
مجتبى میرزا خانى ، خیابان آیت اله بیدآبادى ، پالك- 65 ، ساختمان پارسى ، طبقه منفى 1 کدپستى 8137653414 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100000 سهم 1000 ریالى تعداد 100000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 5017 مورخ 1399/12/24 نزد بانک ملى شعبه اصفهان با کد 3001 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
سمانه گلستانى به شماره ملى 0386045364 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى وحید بهشتى جزن آبادى به شماره ملى 1292472561 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى غالمرضا شجاعى چرمهینه به شماره ملى 6290039334 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ندا روحانى قهساره 
به شماره ملى 1272874052 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم معصومه دهقان هراتى به شماره ملى 1272892611 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1122763)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى سنجش کار سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 21981 و شناسه ملى 10260428171 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید جلوخوانیان به کد ملى 1287934978 به سمت رئیس هیات مدیره و احترام حسن حسینى به کد ملى 
1286418879 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد جلوخوانیان به کد ملى 1281859151 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات 

هیات مدیره نیز خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1122765)

پژوهشگر فوق دکترى روانشناســى گفت: قرار گرفتن 
مداوم افــراد در معرض اطالعــات مرتبط بــا کرونا و 
پیامدهاى آن، کاهــش روابط اجتماعى افــراد به دلیل 
جلوگیــرى از شــیوع بیشــتر بیمــارى و توصیه ها و 
ممنوعیت هایى مانند ماندن در خانه از عواملى است که 

مى تواند بر سالمت روان اثر بگذارد.

دکتر زبیر صمیمى در خصوص پژوهشــى درباره رابطه 
احتمالى کووید-19 با مشکالت عصبى و روانى، گفت: 
عوامل متعدد زیادى در رابطه بــا بیمارى هاى همه گیر 
مى تواند بر ســالمت روان افراد تاثیر منفى بگذارد که از 
جمله آن مى توان به ابهامات و ســواالت افراد در رابطه 
با این بیمارى که هیچ پاسخ قطعى ندارد براى مثال چه 

زمانى این بیمارى به پایان مى رســد، یا چه روش هاى 
درمانى براى آن وجود دارد اشاره کرد.

وى افزود: قرار گرفتن مــداوم افراد در معرض اطالعات 
مرتبط با این بیمــارى و پیامدهــاى آن، کاهش روابط 
اجتماعى افراد به دلیل جلوگیرى از شیوع بیشتر بیمارى 
و توصیه ها و ممنوعیت هایى مانند ماندن در خانه هم از 

عواملى است که مى تواند بر سالمت روان اثر بگذارد.
این پژوهشــگر فوق دکترى دانشــگاه فردوسى مشهد 
در خصوص پژوهشى که براى بررســى رابطه احتمالى 
کووید19 با مشــکالت عصبى و روانى توضیح داد: در 
این پژوهش ما 801 دانشجو از سراسر ایران را به صورت 
اینترنتى براساس مشــکالت روانشناختى مورد بررسى 
قرار دادیم.  یکى از نتایج قابل توجهى که از این پژوهش 
به دســت آمد این بود که 503 نفر اظهــار کردند که در 

خانواده هایشان یک بیمار کووید19 وجود داشته است.
وى افزود: نتایج نشان داد که مهمترین پیامد روانشناختى 
در دانشجویان اضطراب کرونا ویروس بود و درصد زیادى 
از دانشــجویان داراى اضطراب مرتبط بــا کرونا بودند. 
همچنین دانشجویانى که ســابقه بیمارى کرونا داشتند، 
در مقایسه با افرادى که این بیمارى را نداشتند، اضطراب 
کرونا بیشــترى داشــتند؛ همچنین در افرادى که یکى 
از اعضاى خانواده آنها بیمارى کرونا داشــته، اضطراب 
کروناویروس بیشترى مشاهده شد؛ افزون بر این، افرادى 
که با دوستان زندگى مى کردند، در مقایسه با کسانى که با 
خانواده و تنها زندگى مى کردند؛ اضطراب کروناویروس 

بیشترى داشتند.
وى تصریح کرد: با توجه به این موارد پیشــنهاد مى کنم 
که براى کاهش پیامدهاى روان شــناختى نشات گرفته 
از اپیدمى کرونا، پروتکل هایى براى تعدیل تنش روانى 
نشــات گرفته از اضطراب کروناویروس تدوین شــود و 
در شــهرهایى که به حالت قرمز در آمده اند توسط مراکز 
ســالمت روان به صورت غیر حضورى و یــا از طریق 

نهادهایى مانند صدا و سیما و رسانه ها اجرا شود.

پرسشى که به روح و روان شما آسیب مى زند
داده هــاى اداره ملى آمــار انگلیس نشــان داد که 53 
درصد از مبتالیان به ویروس کرونا در این کشــور عالیم 

هشداردهنده اى از جمله تب و سرفه ندارند.
در نظرسنجى که 10 هزار نفر در ماه هاى دسامبر و مارس 
در سراسر انگلیس مورد بررســى قرار گرفت - نشان داد 
سرایت بدون عالمت کرونا بیش از آنچه در گذشته تصور 

مى شد، رایج است.
کارشناسان پیش از این معتقد بودند که افراد بدون عالمت 
یک سوم کل موارد جدید ابتال به عفونت کرونا را تشکیل 
مى دهند. داده هاى اداره ملى آمار انگلیس بیانگر آن است 
که در میان افراد داراى عالمت ابتال به کرونا، خســتگى 

شایع ترین عالمت و به دنبال آن سردرد و سرفه بود.
این در حالى است که سرویس همگانى سالمت انگلیس 
تنها تب، ســرفه هاى جدید و مدام و از دست دادن حس 
چشایى و بویایى را به عنوان عالیم برجسته کرونا اعالم 
کرده اســت. با این حال کمتر از یک پنجم (18 درصد) از 
مردم از دست دادن حس چشایى و بویایى را تنها عالمت 
خود اعالم کردند. روســاى بهداشت به دلیل وارد نکردن 
دامنه وســیعى از عوارض جانبى مرتبط با این بیمارى در 

فهرست یاد شده، بارها مورد انتقاد قرار گرفته اند.
سارا کرافتس یک آمارشناس اداره ملى آمار انگلیس گفت: 
تجزیه و تحلیل ما طیف وســیعى از عالیمى را برجسته 
مى کند که مردم مى توانند با کووید تجربه کنند. وى یادآور 
شد: عالیم خستگى، سردرد و ســرفه هنوز هم بیشترین 
آلودگى به ویروس را نشان مى دهد، در حالى که فقط از هر 
پنج نفر یک نفر تنها از دست دادن حس چشایى یا بویایى 
را تجربه مى کند. این محقق ادامه داد: تقریباً نیمى از افراد 
مورد آزمایش حتى درحالى که بار ویروس در بدن آنها زیاد 

بود، هیچ عالمتى را گزارش ندادند. 

نیمى  از مبتالیان به کرونا 
بدون عالمت هستند



سالمتسالمت 07074011 سال هجدهمچهارشنبه  25 فروردین  ماه   1400

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى هاچ بک تیپ 
 SANDERO STEPWAY-AT
مــدل 1398 بنزینــى بــه شــماره 
 K4MC697- W042555 موتــور
 1116944 شناســایى  شــماره  و 
NAPBSRBYNK بــه شــماره 
پــالك 13- 735 ل 67  متعلق به عزت 
هنرمندزاده به شماره ملى 1284368769 
فرزند على مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

کارشناس مسئول سالمت دهان و دندان معاونت بهداشتى 
خراسان شمالى گفت: هر تغییر رنگى در دندان نشان دهنده 
وجود پوسیدگى نیســت و عوامل مختلفى مى توانند باعث 

تغییر رنگ دندان ها شوند.
دکتر مهین یاهوئیان اظهار کرد: بسیارى از این عوامل که 
باعث رســوب رنگ روى دندان مى شوند، با سایش و تمیز 
کردن ســطحى، کنده خواهند شــد. به این تغییر رنگ ها، 
«تغییر رنگ هاى خارجى» مى گویند. وى بیان کرد: عوامل 
دیگر که در نسج دندان نفوذ مى کنند و با سایش و تمیز کردن 
ســطحى برطرف نمى شــوند، «تغییر رنگ هاى داخلى» 

نامیده  مى شوند.
دکتر یاهوئیان به برخى عوامل تغییر رنگ هاى خارجى اشاره 
کرد و گفت: مواد غذایى و نوشیدنى هایى مانند چاى، قهوه، 
کاکائو و نوشــابه هاى رنگى که مى توانند تغییر رنگ هاى 
منتشــر زرد، قهوه اى و حتى نارنجى ایجاد کنند همچنین 

مصرف قطره آهن در بچه ها و دهانشویه کلرهگزیدین نیز در 
تغییر رنگ دندان اثر مى گذارد.

وى ادامــه داد: مواد غذایــى با رنگ هاى ســنگین مانند 
میوه هاى پررنگ مانند آلبالو، شــاتوت، انار و ... یا مصرف 
زیاد سس سویا، دخانیات، سیگار و تنباکو و بهداشت ضعیف 
دندان، تغییر رنگ هاى قهوه اى روشن تا سیاه ایجاد مى کند 
و هرچه بهداشت ضعیف تر باشد، رسوب مواد رنگى بیشتر 

است.
دکتر یاهوئیان سپس به برخى عوامل تغییر رنگ هاى داخلى 
اشــاره و بیان کرد: فلوراید، دارو هایى مانند تتراسیکلین و 
هم خانواده هاى آن، برخى بیمارى هــاى ژنتیک، افزایش 
ســن، ضربه به دندان و ترمیم هاى قدیمى از جمله عوامل 

تغییر رنگ هاى داخلى است.
وى درخصوص فلورایــد گفت: این عنصر اگــر در دوران 
تشکیل دندان ها به حد کافى مصرف شود، مى تواند بسیار 

مفید باشــد و باعث افزایش مقاومت دندان ها به پوسیدگى 
شــود، ولى اگر میزان مصرف آن بیش از حد شــود (مانند 
مناطقى کــه فلوراید آب آنهــا از حد مجاز باال تر اســت)، 
اصطالحا در دندان ایجاد فلوروزیس مى کند که به شــکل 

تغییر رنگ هاى سفید گچى تا قهوه اى دیده مى شود.
دکتر یاهوئیان عنوان کرد: برخى لکه هاى سفید روى دندان 
بر اثر حل شدن مواد آهکى نسج دندان ایجاد مى شوند که 
در واقع همان آغاز روند پوسیدگى است و با اصالح تغذیه و 
بهداشــت مى تواند دوباره آهکى شود. اگر این آهکى شدن 
مجدد همراه با جذب رنگدانه انجام شود، باعث تغییر رنگ 

در آن ناحیه خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: بیشتر تغییر رنگ ها به درمان خاصى نیاز 
ندارند مگر آنکه از نظر زیبایى براى بیمار مشکل ایجاد کنند 
که در این حالت دندان پزشــک با سنجیدن شرایط، درمان 

مناسب را انتخاب خواهد کرد.

چرا دندان تغییر رنگ مى دهد؟

عدس یک ماده غذایى و از قدیمى ترین انواع حبوبات اســت که توسط انسان پرورش داده 
مى شود و بیشترین فواید را براى بدن انســان دارد. فواید خوردن روزانه عدس شامل موارد 

زیر است:
بهبود سالمت روده: عدس منبع مهمى از نشاسته و فیبر هاى مقاوم است، بنابراین به حمایت 
از میکروبیوم روده کمک مى کند. اوما نیدو متخصص روانشناسى تغذیه توضیح مى دهد که 
خوردن عدس میکروب هاى خوب بدن که از ســالمت ما به طور کلى پشتیبانى مى کنند، 

تقویت مى کند.
پیشگیرى از دیابت: تحقیقات نشان داده اســت که خوردن عدس جوانه زده به طور منظم 
ممکن است به پیشگیرى و کنترل دیابت کمک کند و همچنین عدس ممکن است سطح 
گلوکز و چربى خون را کاهش داده و از متابولیسم لیپوپروتئین ها در افراد دیابتى و افراد سالم 

حمایت کند.
یک منبع مهم براى پروتئین و فیبر: کیت توماس جوب متخصص تغذیه توضیح مى دهد که 

حبوبات سرشار از پروتئین و فیبر هستند و به چربى خیلى کمى دارند.
عدس منبع مهمى از ویتامین B بوده و حاوى مقادیر زیادى فوالت و آهن است. فنجان عدس 
18 گرم پروتئین و 15 گرم فیبر فراهم مى کند، که برابر است با مقدار پروتئین در 3 تخم مرغ 

و مقدار فیبر بیش از آنچه که یک فرد عادى در روز مصرف مى کند.
بهبود عملکرد هضم غذا: عدس به لطف فیبرى کــه دارد عملکرد هاى هضم غذا را تقویت 
مى کند. یک رژیــم غذایى غنى از فیبر مى تواند به شــما در حفظ ســالمت روده، کاهش 

کلسترول، کنترل قند خون و کاهش وزن کمک کند.

با مصرف روزانه عدس، بیمارى را
 از خود دور کنید

شداد ا طان ت تکه اتا اع ان ت قد از غذا اد ک د

 از خود دور کنید

کمبود ویتامین C یک بیمارى جدى اســت و مى تواند 
گاهى مرگبار باشد. در اینجا نشانه هاى عجیب کمبود این 

ویتامین در بدن را دنبال کنید:
خونریزى لثه ها: لثه هاى شــما تا حدودى از کالژن 
تشکیل شــده اند و در هنگام فقر ویتامین C، حساسیت 
بیشترى دارند و دچار خونریزى مى شــوند. تورم لثه ها 
نیز ناشى از کمبود ویتامین C اســت. ویتامین C آنتى 
اکسیدانى اســت که به کاهش التهاب کمک مى کند و 
مطالعات نشان داده که مصرف دوز مناسب آن در بهبود 

سالمت لثه ها و کاهش التهاب آنها موثر است.
خونریزى بینى: این خونریزى زمانى رخ مى دهد که 
عروق خونى کوچک دچار پارگى مى شــوند. از آنجا که 
رگ هاى خونى بــا کالژن تقویت مى شــوند، کمبود 

ویتامین C مى تواند منجر به پارگى آنها و بروز خونریزى 
بینى شــود. مصرف کافى ویتامین C خود عاملى براى 

جلوگیرى از این نوع خونریزى هاى گاه به گاه است.
خشکى مو: داشــتن موهاى سالم و براق نشان دهنده 
دنباله روى از یک رژیم متعادل و سالم است. خشکى مو 
در مقابل از کمبود ویتامین C خبر مى دهد. مو به کالژن 
براى حفظ سالمتى نیاز دارد. کمبود ویتامین C منجر به 
کاهش تولید کالژن و تضعیف و شکنندگى موها مى شود.

خشکى پوست: ویتامین C یکى از مواد ضرورى در 
ساخت پروتئین  هاى پوست است و کمبود این ویتامین 
در بدن باعث از هم گسیختگى سلول  هاى پوست شده و 
مشکالتى از قبیل ترك، زخم، شل شدن و چین و چروك 

پوست را ایجاد مى  کند.

کمبود آهن: بدن شــما دو نوع آهن را جذب مى کند: 
آهن هم و غیر هم. آهن هم معموال از طریق منابع حیوانى 
جذب مى شــود و منابع گیاهى آهن غیــر هم را به بدن 
مى رســانند که البته جذب آنها ضعیفتر از نوع اول است. 
مصرف ویتامین C باعث جذب موثرتر آهن غیر هم در 
بدن مى شود و نشان داده شده که یک شاخص براى فقر 

آهن، کمبود ویتامین C است.
خســتگى و کاهش خلق و خوى: ویتامین C در 
افزایش انرژى و بهبود خلق و خوى نقش کلیدى دارد و 

کمبود آنها باعث تنزل انرژى و افسردگى مى شود.
ابتال به عفونت: تاثیر منفى بر بهبود زخم  ها و ابتالى 
ســریع به انواع عفونت  ها بخصوص ســرماخوردگى و 

آنفلوآنزا از نشانه  هاى دیگر فقر ویتامین C است.

نشانه هاى عجیب 
 C کمبود ویتامین

در بدن

امروزه آسانســور در زندگى روزمره وســیله اى 
ضرورى محســوب مى شــود. افزایش جمعیت 
و زندگى در برج هاى بلند با رشــد رفاه فردى و 
اجتماعــى دســت  به  دســت یکدیگــر داده و 
این فنــاورى را کاربردى کرده اســت. رعایت 
استانداردهاى ســاخت و نگهدارى و مهم تر از 
آنها افزایــش دانش عمومى افــراد در مورد این 
وســیله ضرورى بوده و مى تواند از بروز حوادث 

جلوگیرى کند.

جدا از بحث هاى مربــوط به ایمنى و کارکرد این 
وسیله، آنچه در مورد مبتالیان به آسم مهم است 
این که برخى افراد با ورود به آسانســور احساس 
تنگى نفس و خفگى مى کنند. وارد فضاى بسته و 
محدودشدن این تصور را القا مى کند که محیط با 
کاهش اکسیژن همراه بوده و این ذهنیت موجب 

احساس تنگى نفس در این افراد مى شود.
آنچه مهم است بحث ساختار آسانسور و تصورات 
افراد در این زمینه است. بیشتر آسانسورها در ظاهر 

فضاى سربسته و تنگى هستند ولى در واقعیت این 
محفظه کامل بسته نبود و سقف باالى آن عمدا 
به فضاى نصب شده آسانسور مرتبط است که این 

فضا نیز با محیط ساختمان در ارتباط است.
از طرفى اکثر آسانســورها عایق صددرصد هوا 
نبوده و با درز و شکاف هایى که در بدنه خود دارند 
امکان ورود و خروج هوا را میسر مى کنند. از این 
رو احساس تنگى  نفس به خاطر نبود اکسیژن در 
آسانسور یک احساس تلقینى-روانى بوده و عمدتا 

به خاطر تصور اشتباه فرد از کمبود اکسیژن ایجاد 
مى شود و به خاطر خفگى واقعى و کمبود اکسیژن 

نیست.
پس توصیه مى شود مبتالیان به آسم با افزایش 
شناخت خود از کارکرد آسانسور، موجب کاهش 
ترس و تصور اشتباه خود از فضاى سربسته شوند 
تا بتوانند به راحتى از این وسیله استفاده کنند. در 
پایان رعایت نکات ایمنــى و امنیتى مربوط به 

وسیله مذکور باید به دقت مدنظر قرار گیرد.

د 
ن 
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علت تنگى  نفس مبتالیان به آسم در آسانسور

به تازگى مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى ها 
(CDC) بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده 
اعالم نموده که استفاده هم زمان از دو عدد ماسک، 
به صورتى که یک ماسک سه الیه پزشکى یک بار 
مصرف در زیر و یک ماســک پارچه اى بر روى آن 
قرار گیرد، محافظت بیشترى در برابر انتشار ویروس 

کرونا ایجاد مى کند.
 استفاده از ماســک پارچه اى دوم با افزایش تعداد 
الیه ها، منجر به کاهش احتمال عبور ریز قطرات 
تنفســى حاوى ویروس کرونا مى شود و از طرفى 
نیز منجر به فیت شدن و چسبیدن بهتر ماسک سه 

الیه ى زیرین به صورت مى گردد.
اســتفاده از دو ماسک سه الیه پزشــکى یک بار 
مصرف روى هم توصیه نمى شود، زیرا این ماسک ها 
به گونه اى طراحى شده اند که استفاده هم زمان دو 
عدد از آن ها کمکى به فیت شدن آن روى صورت 
نمى کند. همچنین ماسک هاى N95 بایستى فقط 
به تنهایى استفاده شوند و زدن ماسک دیگرى زیر 
و یا روى آن نادرست است.   نکته  مهمى که باید به 
آن توجه داشته باشــیم این است که ماسک هاى 
پارچه اى بایستى به صورت مرتب و پس از هر بار 

استفاده به خوبى با آب و صابون شسته شوند.

دانستنى هایى
 درباره استفاده 
همزمان از 2 ماسک

استاد چشم پزشکى در پاسخ به این پرسش که «آیا 
عینک آفتابى باید مورد استفاده قرار گیرد؟» بیان 
داشت:عینک هاى آفتابى براى جوانان و سن باالتر 
خوب است؛ چون مانع خوبى براى رسیدن اشعه هاى 

آفتاب که مضر هستند به چشم مى شود.
محمود جباروند ادامــه داد:در ارتفاعات بلند، دریا و 
حضور در مناطقى که برف باریده چون باعث تابش 
و انعکاس اشعه خورشید مى شود، باید مورد استفاده 
قرار گیرد. این اســتاد چشم پزشــکى متذکر شد: 
بهترین عینک آفتابى عینکى است که اشعه ماوراء 

بنفش را تا 400 نانومتر جذب کند.
جباروند ابراز داشت:بهتر اســت از افرادى عینک 
آفتابى خریدارى کنید که عینک را زیر دستگاه قرار 
دهند و میزان جذب نور خورشید را کنترل کنند؛ اگر 

به میزان الزم نشان نداد از خرید آن پرهیز کنند.

چه کسانى بهتر است 
عینک آفتابى بزنند؟ 

متخصصان بهداشت با هشدار در مورد مصرف چهار ماده غذایى در وعده 
صبحانه تأکید کردند که این خوراکى ها براى بدن هیچ فایده اى ندارند 
و مى توانند باعث افزایش ســطح قند خون و حتى افزایش وزن شوند. 
این متخصصان مى گویند: الزم است اولویت را به غذا هاى غنى از مواد 
مغذى براى صبح بدهید تا انرژى کافى براى تفکر و کار در ساعات اولیه 

روز را داشته باشید.
خوارکى هاى از پیش آماده

غذا هایى مانند شکالت ممکن اســت جذاب باشند، اما نمى توانند براى 
مدت طوالنى انرژى شما را تأمین کنند و بنابراین براى شروع روز مفید 
نیستند. اگرچه این خوارکى ها ممکن است سیرى و بسیارى از مزایاى 
تغذیه اى را فراهم کنند، اما حاوى مواد شــیمیایى و مواد اصالح شــده 
ژنتیکى هستند که خطر افزایش وزن و میزان باالتر تجمع چربى داخلى 

را افزایش مى دهند.
شیرینى

این صبحانه براى افراد بســیارى یک صبحانه فوق العاده محســوب 
مى شود، اما هیچ پروتئینى به بدن نمى رساند و احتماًال حاوى مقدار زیادى 
کربوهیدرات و قند است که باعث مى شود کمى بعد از غذا گرسنه شوید 
و این امر شما را به خوردن میان وعده هاى بیشتر در طول روز سوق دهد 

که حفظ کالرى در اندازه محدود را دشوار ساخته و به طور بالقوه منجر به 
افزایش وزن مى شود.
قهوه خالى

ساعاتى پس از نوشیدن قهوه احتماًال گرسنه خواهید شد و براى خوردن 
یک میان وعده با کربوهیدرات باال و ارزش کم غذایى آماده خواهید شد. 
هیلى پومروى متخصص تغذیه گفت: ایــن صبحانه براى کاهش وزن 
وحشتناك است، زیرا قهوه انرژى و شفافیت ذهنى را تحریک مى کند که 
در ابتدا مى تواند احساس خوبى داشته باشد، اما همچنین منجر به افزایش 

هورمون کورتیزول مى شود.
غالت قندى

این ماده غذایى نیز ممکن است کمى احساس گرسنگى در شما ایجاد 
کند و میل شما به خوردن شکر در مدت کوتاهى بعد از پایان خوردن آن را 
بیشتر کند. این محصوالت غالباً حاوى مقدار زیادى قند، مواد نگهدارنده 

و مواد افزودنى هستند.
جانت کیمزال متخصص تغذیه هشدار مى دهد که غالت معموًال حاوى 
پروتئین نیســتند و اگر صبحانه اى مناسب را مى خواهید، باید جو دو سر 
بخورید، زیرا این یک وعده غذایى غنــى از کربوهیدرات هاى طوالنى 

مدت است.

بر اســاس نتایج یک مطالعه جدید، استرس روانى 
اجتماعى که معموًال ناشى از دشوارى کنار آمدن با 
محیط هاى چالش برانگیز است، ممکن است زنان 
را در معرض خطر بیشــتر ابتالء به بیمارى کرونر 

قلب قرار دهد.
مطالعه محققان دانشگاه درکسل پنسیلوانیا نشان 
مى دهد که تأثیر فشار شــغلى و فشار اجتماعى بر 
زنان یک اهرم فشار قوى است. این دو مورد در کنار 
هم زنان را 21 درصد بیشتر در معرض خطر ابتالء به 

بیمارى عروق کرونر قلب قرار مى دهند.
این مطالعه همچنین نشان داد که وقایع پراسترس 
زندگــى مانند مرگ همســر، طــالق، جدایى یا 
سوءاستفاده جسمى یا کالمى، و همچنین فشارهاى 
اجتماعى، هر یک به ترتیب با 12 درصد و 9 درصد 
افزایش خطر ابتالء به بیمــارى عروق کرونر قلب 
مرتبط هستند. بیمارى قلبى عروق کرونر، با تنگ 
شــدن عروق قلب رخ مى دهــد و نمى تواند خون 

اکسیژن دار کافى را به قلب وارد کند.

احتمال آسیب قلبى 
زنان با استرس شغلى

موقع صبحانه به 
چه خوردنى هایى 

نباید لب زد

غذا ماد رفچهار



اى دنیا! اى دنیاى حرام! از من دور شو، آیا براى من خودنمایى مى کنى؟ 
یا شیفته من شده اى تا روزى در دل من جاى گیرى؟ هرگز مباد! غیر 
مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازى نیست، تو را سه طالقه کرده ام، تا 
بازگشتى نباشد، دوران زندگانى تو کوتاه، ارزش تو اندك و آرزوى 
تو پست است. آه از توشــه اندك و درازى راه و دورى منزل و عظمت 

موال على (ع)روز قیامت!

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز اّول ماه مبارك رمضان:
 اَللّـُهمَّ اْجَعْل ِصیامى فیِه ِصیاَم الّصآئِمیَن َوِقیامى فیِه قیاَم الْقآئِمیَن َونَبِّْهنى 

فیِه َعْن نَْوَمِه الْغاِفلیَن َوَهْب لى ُجْرمى فیِه یا اِلـَه الْعالَمیَن َواْعُف َعنّى 
یا عاِفیًا َعِن الُْمْجِرمیَن

خدایا! قرار ده روزه ام را در این روز، روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم 
را نیز همانند شــب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بیخبران و جنایتم را 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىبر من ببخش، اى معبودجهانیان! و درگذر از من، اى درگذرنده از جنایتکاران.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از بهره مندى 
بیش از 1070 مشترك صنعتى از نعمت گاز طبیعى در 

اصفهان خبر داد.
سید مصطفى علوى گفت: با بهره مندى بیش از 1070 
مشترك صنعتى طى سال گذشته ، در حال حاضر حدود 
9 هزار و 670واحد صنعتى در سطح استان مصرف کننده 

گاز طبیعى هستند.
وى  با اشاره به اینکه، در حال حاضر حدود یک میلیون 
و 932 هزار مشترك و بیش از2 میلیون مصرف کننده 
گاز طبیعى در ســطح اســتان وجود دارد، افزود: سال 

گذشته بیش از 54هزار و630 مشترك گاز طبیعى در 
بخش هاى خانگى، صنعتى وعمومى به تعداد مشترکین 

شرکت اضافه شد.
این مقام مســئول بیان داشــت: همچنین از شــمار 
مشترکین جذب شده در سال گذشــته، افزون بر 48 
هزار و 377مشترك در بخش خانگى و 5 هزار و 184 

مشترك در بخش عمومى جذب شده اند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان اینکه 
سال گذشته حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز در سطح 
استان  مصرف گردید، گفت: خوشــبختانه على رغم 

اضافه شدن تعداد مشترکین و همچنین افزایش برودت 
هوا ، مدیریت گازرسانى مســتمر و ایمن با همکارى 
مشترکین عزیز، صدا و سیما و برنامه ریزى انجام شده  

سال موفقى بود.
سید مصطفى علوى ، با اشاره به بهره مندى 111شهر 
اســتان از گاز طبیعــى و 1060 روســتا از این نعمت 
خدادادى، افزود: سال گذشته با گازرسانى به شهر انارك 
جمعّیت شهرى بهره مند از گاز طبیعى در سطح استان 
صددرصد شد و جمعیت تحت پوشش روستایى نیز هم 

اکنون 99,08 درصد است.

بهره مندى 1070 مشترك صنعتى
 از گاز طبیعى در اصفهان

رئیس کانون وکالى دادگســترى اصفهان در نامه اى 
خطاب به رئیس اتحادیه سراسرى کانون هاى وکالى 
دادگســترى ایران از به تعویق افتادن ســه باره آزمون 
سال 1399 پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزي وکالت 

کانون هاي وکالي دادگستري ایران انتقاد کرد.
در نامه لیال رئیسى آمده اســت: ضرورى است احتمال 
وجود دست هاى پنهان در تخریب چهره و جایگاه نهاد 
وکالت و نیز شــائبه  وجود هرگونه تعمدى در تخدیش 
حیثیت کانون هــاى وکالى دادگســترى در جریان 
وقایع اخیر آزمون وکالت، به صورت جدى بررســى و با 
هرگونه تخلف، سهل انگارى، سوءنیت و یا تصمیمات 

غیرمسئوالنه احتمالى، با جدیت برخورد شود.
وى افزود: پرواضح اســت که نوعى تبعیض و استاندارد 
دوگانه در تصمیمات ادارى سازمان سنجش نسبت به 
آزمون وکالت وجود داشــته که در صورت صحت این 

فرضیه، بدون تردید، عملى خالف قانون و مســتوجب 
پیگرد قانونى رخ داده اســت. ســنجش آموزش کشور 
به عنوان نهــاد متولى برگــزارى آزمــون وکالت، نه 
تنها مســئولیت برگزاري آزمون هاي مــورد نیاز براي 
سازمان هاي دولتی و غیردولتی را دارا بوده، بلکه همانند 
هر نهاد دولتى دیگرى، در قبال آثــار زیانبار عمدى یا 
غیرعمدى اعمال خود مسئولیت ادارى دارد، لذا ضرورى 
است که نســبت به بروز برخى آثار مخرب تصمیمات 
خود درباره تعویق چندباره آزمون وکالت ســال 1399 

پاسخگو باشد.
رئیســى در نامه اش تصریح کرده: بــا فرض تصمیم 
سازمان سنجش و ستاد ملى مقابله با کرونا بر لغو آزمون 
و به تعویق انداختن آن، چرا وقتــى که هیچ گونه تغییر 
معنادارى در وضعیت شــیوع ویروس کرونا در روزهاى 
منتهى به 20 فروردین گزارش نشــده، اعالم خبر لغو و 

تعویق آزمون باید به ســاعات پایانى پیش از برگزارى 
آن موکول گردد؟ پر واضح است که تعداد قابل توجهى 
از داوطلبان، روز قبل از برگزارى آزمون، خود را به شهرها 
و حوزه هاى محل آزمون رســانده و با اعالم دیرهنگام 
خبر لغو آزمون، عالوه بر آسیب هاى ناشى از بُعد مسیر 
و جابجایى با وسایل نقلیه عمومى در شرایط همه گیرى 
ویروس، از نظر روحى نیز آســیب هاى جدى و جبران 
ناپذیرى بر آنان تحمیل شده است. به عالوه، جمع کثیرى 
از داوطلبان و خانواده هاى آنان بــا اعتماد به حاکمیت 
قانون و اعتبار اعالنات رسمى و گزارشات صادره از سوى 
نهادها و رسانه هاى رسمى کشور از قبیل اطالعیه هاى 
سازمان سنجش و اخبار صدا و سیما، در تب و تاب شرکت 
در آزمون وکالت قرار گرفته و با اعالم دیرهنگام خبر لغو و 
به تعویق افتادن آزمون، فشار روانى و سرخوردگى وصف 

ناپذیرى بر ایشان تحمیل شده است.

اعتراض رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
به تعویق آزمون وکالت 

دریکصدمین نشست شوراى گفت و گوى دولت و بخش 
خصوصى استان اصفهان که به صورت مشترك با ستاد 
پیگیرى اجراى سیاســت هاى کلى اقتصاد مقاومتى 
قوه قضاییه اســتان اصفهان و با حضور معاون قضایى 
دادستان کل کشــور برگزار شــد، تعلل و ترك فعل 
کارکنان دستگاه هاى اجرایى یکى از موانع اصلى تحقق 

شعار سال عنوان شد.
این نشســت به ارایه گزارش اقدامات به عمل آمده از 
نحوه تحقق شــعار سال «تولید، پشــتیبانى ها و مانع 
زدایى ها» در استان اصفهان وبررسى برخى از مسایل 
و مشــکالت قضایى و حقوقى فعــاالن اقتصادى در 

حوزه هاى بانکى، تامین اجتماعى و مالیاتى اختصاص 
یافت.  الزم به ذکر اســت در این جلسه مقرر شد تیم 
پنج نفره اى متشــکل از نمایندگانى از اســتاندارى، 
اتاق بازرگانى، دادگسترى، دبیر کمیسیون هماهنگى 
بانک ها وســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان 
تشکیل و پیشنهادات دســتگاه هاى اجرایى و بخش 
خصوصى استان در خصوص تحقق شعار سال( تولید، 
پشتیبانى ها و مانع زدایى ها) بررسى و پس از جمع بندى 

و اقدام الزم، نتیجه در جلسه شورا ارایه شود. 
همچنین در این جلســه تعلل و تــرك فعل کارکنان 
دستگاه هاى اجرایى در اجراى وظایف قانونى خصوصا 

صدور مجوزها و پاســخگویى به استعالمات ، از جمله 
مشــکالت فعاالن اقتصادى عنوان وبا تاکید بر اینکه 
ترك فعــل یکى از موانع اصلى تحقق شــعار ســال 
مى باشد، مقرر شد شکایات طرح شده در این خصوص 
پس از تاییــد در یکى از کارگروه هاى تســهیل و رفع 
موانع تولید، کارگروه اقدام مســتقر در استاندارى و یا 
شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى، بررسى 
و حسب مورد به محاکم قضایى، اداره کل بازرسى و یا 
هیات هاى رسیدگى به تخلفات ادارى کارکنان دولت 

ارجاع تا برخورد مناسب با متخلفین انجام گیرد.
یکى دیگر از  دســتورات کار این جلســه، محکومیت 
بدهکاران بانکى به پرداخت مازاد بر مصوبات شوراى 
پول و اعتبار و بانک مرکزى اعالم و مقرر شد موضوع 
توسط دادستان کل کشور از طریق دیوان عدالت ادارى 
دنبال شود تا نسبت به صدور رأى هیأت عمومى در این 

خصوص اقدام شود.  
الزم به ذکر اســت افزایــش دعاوى ورشکســتگى 
واحدهــاى تولیدى و فعاالن اقتصــادى یکى دیگر از 
مشــکالت تولید عنوان شــد و مقرر گردید کارگروه 
تخصصى احیا و حمایت از واحدهاى متوقف وورشکسته 
ذیل ستاد پیگیرى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى قوه 
قضائیه در اســتان اصفهان به منظور حمایت قضایى 
الزم از فعاالن اقتصادى و تشــکیل صندوق حمایت 
از آنها به منظور احیاء واحدهاى متوقف و ورشکســته 

تشکیل شود.

ترك فعل کارکنان دستگاه هاى اجرایى از موانع تحقق شعار سال است

ارتقاى کیفیت توان برق و رفع افت ولتاژ 
در کوى سپاهان 

مدیر برق منطقه 5 شــرکت توزیع برق اصفهان گفت 
:در راســتاى تحقق اهداف، برنامه ها و شــاخص هاى 
استراتژیک شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، 
اصالح ساختار شبکه فشــار ضعیف هوایى  به  طول   5  
کیلومتر در کوى ســپاهان به همراه نصب یک دستگاه 
ترانس هوایــى 250کیلوولت آمپر به منظــور ارتقاى 
کیفیت توان و رفع افت ولتاژ مشــترکین در برق منطقه 
5 عملیاتى شد و هزینه این پروژه بالغ بر17000 میلیون 

ریال بوده است 
آریانپور به دیگر پــروژه هاى انجام شــده در این امور 

اشاره و تصریح نمود : با تجهیز یک باب پست زمینى به 
ظرفیت 500 کیلو ولت آمپر واقع در خیابان جانبازان برق 
رسانى به 204 واحد مسکونى کارکنان ارتش  عملیاتى 
شد.  وى خاطر نشــان کرد: دراین پروژه نزدیک به یک 
کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف زمینى احداث 
شده است.  هزینه این پروژه بالغ بر 700 میلیون تومان 

بوده است.  
گفتنى است: در سالى که گذشت 2370 انشعاب جدید در 
اختیار متقاضیان این منطقه  قرار گرفت که از این تعداد 

1648 انشعاب خانگى بوده است.

با تالش ســخت کوشــان مخابراتى منطقه اصفهان و 
با هدف توســعه زیر ســاخت هاى ارتباطى روستایى، 
اجراى فیبر نورى روستاهاى رباط ملکى و آرجان از توابع 

گلپایگان به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، براى 
انجام این پروژه که در راســتاى بهبود کیفیت سرویس، 

جمع آورى کابل هاى هوایى و مهاردار و بهسازى شبکه 
موجود انجام شد، بالغ بر سه کیلومتر حفارى و کابل کشى 
فیبر نورى انجام شده است.  گفتنى است که تغییر بستر 
ارتباطى از کابل مسى به فیبر نورى، باعث پایدارى بیشتر 
ارتباطات شــده و امکان ارائه سرویســهاى باند پهن با 

سرعت و کیفیت باالتر را فراهم مى سازد.

توسعه زیرساخت هاى ارتباطى در گلپایگان

دبیر جشنواره ملى حماسه گویان از تعیین زمان 
اختتامیه ى این جشنواره خبر داد.

به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اســتان 
اصفهان، فرزان معظم دبیر این جشنواره گفت: با 
توجه به پایان یافتن داورى بخش دانش آموزى 
و آغاز داورى بخش بزرگســال، زمان اختتامیه 
نخســتین دوره جشــنواره ملى حماسه گویان 

مشخص شد.
وى با اشاره به اینکه تعداد زیادى از آثار حاضر در 
جشنواره مربوط به خاطرات رزمندگان از روزهاى 
مقاومت و آزادى خرمشهر هستند، تصریح کرد: 
اختتامیه نخستین جشنواره ملى حماسه گویان، 
روز سوم خردادماه سال جارى به مناسبت سالروز 

آزادسازى خرمشهر برگزار مى شود.
معظم با اشاره به شــرایط فعلى شیوع بیمارى 
کرونا و قرار گرفتن اصفهــان در وضعیت قرمز 
و اعمــال محدودیت هــا در برگــزارى چنین 
مراســم هایى خاطرنشــان کرد: قصــد داریم 
اختتامیه جشنواره حماســه گویان را متناسب با 
آخرین وضعیت گسترش این بیمارى با حضور 
برگزیدگان و میهمانان و عالقه مندان و با رعایت 
کامل اصول بهداشــتى و فاصله گذارى هاى

 فیزیکى برگزار نماییم.
دبیر نخســتین جشــنواره ملى حماسه گویان 
افــزود: باتوجه به اســتقبال از برگــزارى این 
جشنواره در کشــور درمجموع تعداد 800 اثر به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از آن میان 
169 اثر بــراى داورى نهایى انتخاب شــدند و 
برگزیدگان جشنواره نیز از میان این آثار انتخاب 

خواهند شد. 

زمان اختتامیه 
جشنواره حماسه گویان 

مشخص شد


