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6 باور غلط در مورد ویروس کروناافت فشار آب اصفهان به دلیل خانه تکانى است واکنش شهاب حسینى پس از دریافت نشان شوالیهعلت افت کیفیت اینترنت در روز هاى اخیر نیم نگاه فتح ا...زاده به قلعه نویى؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دست ها را  
درست 
بشویید

13 شهرستان اصفهان درگیر کرونا هستند
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بررسى دالیل مرگ 
قوى ترین وزنه بردار جهان

سپاهانى ها براى اعتراض 
به تهران رفتند

اصفهان آماده 
مبارزه با 

ملخ هاى مهاجر است

5
آتش به جان

 550 خودرو 
در اصفهان

یونیسف با انتشار گزارشى به روش هاى مقابله با کرونا در 
کودکان و نکاتى که والدین در باره شستن دست ها باید بدانند، 

پرداخته است که در پى مى آید:  
شیر آب را باز کنید و دست ها را زیر آن بگیرید.  تمام دست تان را 

به صابون آغشته کنید. تمام سطوح دست ها را به مدت...

سخنگوى سازمان آتش نشــانى اصفهان از 
آتش سوزى 550 خودرو در 11 ماه سال جارى 

خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با ایمنا با بیان 
اینکه بر اساس آمار به دست آمده از حریق هاى 
اتفاق افتاده در 11 ماه ســال جارى اظهار کرد: 
حریق خودرو با 550 مورد در صدر حوادث حریق 

شهر اصفهان قرار دارد.
وى با بیان اینکه آمار...
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سرگردانى مر دم اصفهان براى تهیه لوازم پیشگیرى از کرونا سرگردانى مر دم اصفهان براى تهیه لوازم پیشگیرى از کرونا 
استاندار: جلوى هرج و مرج در توزیع گرفته مى شوداستاندار: جلوى هرج و مرج در توزیع گرفته مى شود
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پراکندگى جغرافیایى ویروس خطرناك در استان تا روز گذشته  

تلویزیون در نوروز 99 
«اتفاق» دارد؟

اسم او را آقاى با اصالت مى گذاریم
سرمربى تیم فوتبال سپاهان به تعطیلى لیگ برتر، استعفاى مدیرعامل 

این باشگاه و مسائل پیرامون تیمش به صحبت پرداخت.
امیر قلعه نویى در گفتگویى در خصوص لغو مسابقات فوتبال کشور 
به دلیل جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: به نظرم این 
اتفاق خوبى بود که رخ داد. به هر حال سالمت بازیکنان، مربیان 

و همه عوامل برگزارى یک بازى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آمار 11 ماهه سازمان آتش نشانى 
مشخص کرده است

کرونا، جان عضو 
مجمع تشخیص مصلحت 

را گرفت

دومین عضو خانواده آیت ا... شبیرى زنجانى
 در طول 4 روز درگذشت

19 مستأجر جدید استان اصفهان در بهارستان 
6/5 درصد کرسى هاى سبز مجلس یازدهم در انتظار چه کسانى است؟ 
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س
آتش

خبر
فرها
اینک
اتفاق
حریق
شهر
وى

صمد نمى خواهد صمد نمى خواهد 
کشک باشد!کشک باشد!

4

99 وروز ر وویزیون و ز 9و
دارد؟ق«اتفاق» دارد؟ ر«اتفاق» د؟ق دا «اتفاق»

 شهردارى ایمانشهر بر اساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به عملیات ادامه بلوار امام خمینى (ره) (زیرســازى، جدولگذارى، پیاده روسازى) از 
اعتبارات استانى با برآورد مبلغ 3/705/000/000 ریال بر اساس فهرست بهاء راه و باند 
سال 98 را از طریق مناقصه واگذار و انعقاد قرارداد نماید لذا متقاضیان واجد شرایط 
مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز یکشــنبه مورخ 98/12/25 به واحد امور 
قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا 
دوشنبه مورخ 98/12/26 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم 
به ذکر است ارائه تاییدیه صالحیت فنى و رتبه بندى (حداقل رتبه مورد نیاز 4 راه و باند) 
از مراجع ذیصالح و سازمان مدیریت و برنامه ریزى الزامى مى باشد. در ضمن هزینه درج 

آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

آگهى مناقصه (نوبت اول)

عباس اله یارى- شهردار ایمانشهر

چاپ اول

م الف: 791927

شرکت تعاونى هشت بهشت ساعى بنا در نظر دارد قطعه عرصه و اعیانى 
واقع در شهرك صنعتى محمودآباد را از طریق برگزارى مزایده عمومى به 
فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده 
تا تاریخ 98/12/17 به دفتر شرکت تعاونى هشت بهشت ساعى بنا واقع در 
خیابان باغ گلدسته مجتمع گلدیس ورودى سوم طبقه سوم واحد 336 

مراجعه نمایند. تلفن: 32247255

آگهى مزایده عمومى

شرکت تعاونى هشت بهشت ساعى بنا به شماره ثبت 8492

نوبت دوم

اسم
سرمربى
اینب
امی
به ت

ى
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این روز ها که حضور افراد در مراکز آموزشــى، ادارى و 
امکان عمومى کاهش یافته و بسیارى ماندن در خانه را 
ترجیح داده اند، برخى فعالیت هاى کارى خود را به صورت 
دورکارى انجام مى دهند و دانش آموزان و دانشــجویان 
هم از ابزار هاى فناورى اطالعات بــراى آموزش از راه 
دور اســتفاده مى کنند، اســتفاده از دیتا افزایش یافته و 

این موضوع منجر به کاهش کیفیت اینترنت شده است.
در این راستا سجاد بنابى، نایب رئیس شرکت ارتباطات 
زیرساخت درباره مشــکالت اینترنتى در روز هاى اخیر 
گفت: مشــکل ظرفیت در الیه دسترســى اپراتور هاى 
موبایل و ارائه دهندگان خدمات FCP است. وى درباره 

علت آماده نبودن اپراتور هــاى اینترنتى براى افزایش 
مصرف اینترنت توسط کاربران توضیح داد: در یک هفته 
گذشته مصرف دیتاى کشور 40 درصد افزایش داشته که 
این مصرف در روز هاى اخیر هم به اوج رسیده است، اما 
اپراتور ها به دلیل افزایش استفاده تعداد کاربران براى ارائه 

سرویس آماده نبودند.
بنابى اظهار کرد: شــرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت 
شبکه  ارتباطى اپراتور ها را حدود 300 گیگابیت برثانیه 
افزایش داد. همچنین از اپراتور ها خواستیم به این علت 
که مصرفشان افزایش یافته و کیفیتشــان افت کرده، 

ظرفیت هایشان را نیز افزایش دهند.

ســخنگوى وزارت امور خارجه جمهورى اســالمى  روز 
گذشته در نشست خبرى با خبرنگاران که از طریق ویدیو 
کنفرانس برگزار شد، در پاسخ به ســئوالى درباره ادعاى 
«مایک پمپئو» مبنى بر آمادگى این کشــور براى کمک 
به ایران و اینکه از طریق دولت سوییس یک پیام به ایران 
ارسال کرده و «دونالد ترامپ» گفته که کشورش آمادگى 
اعزام تیم هاى پزشکى دارد، گفت: ما در نیت آمریکایى ها 
همواره شک داشتیم و داریم و اگر قصد و نیت خیر داشتند 
قبل از اینکه موضوع را رســانه اى کننــد دنبال اهداف 

تبلیغاتى نبودند. 
سید عباس موســوى افزود: از وقتى این قضیه در ایران 

اتفاق افتاد چقدر علیه کشور و توانمندى هاى ما تبلیغات 
کردند و براى تضعیف روحیه مــردم تالش کرده و هنوز 
ادامه دارد و از سوى دیگر مى گویند آماده کمک هستند. از 
آنجایى که در حسن نیت آمریکا شک داریم خیلى نه روى 
کمک ها حساب مى کنیم و نه آماده پذیرش کمک هاى 
لفظى هستیم. موسوى خاطرنشان کرد: همان کانال مالى 
سوییس که بعد از مدت ها باز شده و مقدارى دارو وارد کشور 
شد براى همان نیز دولت آمریکا سنگ اندازى مى کند. من 
از پیام تا این لحظه خبرى ندارم و بعید مى دانم دولت و ملت 
ایران کمک هاى ریاکارانه آمریکا را قبل از اقدام رسمى و 

عملى آنها بپذیرند./1376

علت افت کیفیت اینترنت در 
روز هاى اخیر

در حسن نیت آمریکا 
شک داریم

شرط کنترل کرونا
   مهر | رئیس اداره مراقبت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشت، کنترل بیمارى کرونا ویروس تا 
سه هفته آینده را مشروط به رفتارهاى بهداشتى 
مردم دانست. حسین عرفانى، یک شنبه شب گفت: 
حدود دو هفته قبل بیمارى در قم تشخیص داده شد 
و شیوع رو به افزایش بیمارى، نشان دهنده اقدامات 
بد کنترلى نیســت بلکه نتیجه اقدامات کنترلى و 
مراقبتى تا سه هفته آینده نمایان خواهد شد. وى 
افزود: اگر بهداشت فردى را درست رعایت کنیم، 
سناریو کنترل بیمارى ظرف سه هفته آینده اتفاق 

مى افتد./1378

3 روزه
بیمارستان مى سازیم!

   تسنیم | معاون امور زیربنایى و حمل و نقل 
شهردار یزد از ساخت بیمارستان زیستى یزد با هدف 
مقابله با ویروس کرونا در سه روز خبر داد. محمود 
دهقان اظهار کرد: با توجه به دستور اکید شهردار 
یزد در ارتباط با احداث بیمارستان زیستى در کنار 
بیمارستان شهید صدوقى(ره) یزد کار عمرانى از روز 
یک شنبه صبح آغاز شده است. این بیمارستان در 

زمینى به وسعت 1000 متر مربع احداث مى شود.

پرطرفدارترین اسامى 
سال 98 

   باشــگاه خبرنگاران جــوان | سیف ا... 
ابوترابى، سخنگوى ســازمان ثبت احوال کشوربا 
بیان اینکه از آغاز سال جارى تاکنون همچون سال 
گذشته امیرعلى و فاطمه از محبوب ترین نام هاى 
برگزیده بوده است، افزود: نام هاى امیرعلى، محمد، 
على، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، 
ســامیار، آراد و محمد طا ها ده نــام برگزیده بین 
نوزادان پســر و فاطمه، زهرا، حلمــا، زینب، آوا، 
مرسانا، یســنا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا و باران از 

محبوب ترین نام ها در بین نوزادان دختر بود.

آماده باش 
براى هجوم ملخ ها

   ایســنا | معاون آمادگى و مقابله ســازمان 
مدیریت بحران کشــور از اعالم آمــاده باش به 
استان هاى جنوبى و جنوب شــرقى کشور براى 
مقابله با هجوم ملخ ها خبر داد. محمد فرید لطیفى 
با بیان اینکه نقشه حرکت ملخ ها لحظه به لحظه و 
حتى قبل از ورودشان به کشور رصد مى شود گفت: 
برابر اطالعات ما میزان هجوم ملخ ها در مقایسه با 
هجوم قبلى شان که در اوایل امسال رخ داد حدود 

سه برابر افزایش یافته است./1379 

کارگران چقدر عیدى مى گیرند؟
   فارس | براساس قانون کار، محاسبه عیدى 
کارگران به میزان 2 پایه حقوق و به شرطى است 
که بیش از سه  برابر حداقل حقوق کارگران نشود. 
براین اساس حداقل عیدى کارگران مشمول قانون 
کار بیش از سه میلیون و حداکثر 4/5 میلیون تومان 

است. /1380

ضبط «عصرجدید» 
متوقف شد

   میــزان | کارگــردان و مجــرى برنامــه 
«عصرجدید» به ارائه توضیحاتى درباره توقف ضبط 
برنامه به دلیل شیوع ویروس کرونا پرداخت.  احسان 
علیخانى گفت: چندین هزار مخاطب پروپاقرص 
براى تماشاى استعداد شــرکت کنندگان ثبت نام 
کرده اند که در حال حاضر امکان ضبط برنامه وجود 
ندارد. وى افزود: برنامه هایى که از راســتى آزمایى 
شرکت کنندگان پخش مى شود دى ماه ضبط شد و 
در بهمن ماه تنها ضبط شش قسمت با حضور داوران 

و شرکت کنندگان صورت گرفته است./1381

رحمشان نکنید
   میــزان | آیت ا... رئیســى در جلسه شوراى عالى 
قوه قضاییه ضمن تشــکر از جامعه پزشکى و رسانه اى 
کشور خطاب به دادســتان هاى سراسرکشور گفت: به 
احتکارکنندگان اقالم بهداشــتى و دارویى رحم نکنید. 
وى افزود: سالمت مردم قابل معامله و مسامحه نیست. 
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: احتکار اقالم بهداشتى در 
شرایط فعلى بازى با جان مردم است و نمى توان از این 

مسئله گذشت.

انگلیسى ها در حال رفتنند
   فارس | یک رسانه انگلیســى از خروج کارکنان 
غیر ضرورى و خانواده هاى برخى دیپلمات هاى سفارت 
انگلیس در تهران به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. 
به نوشته روزنامه «میرر»،  وزارت خارجه انگلیس در به 
روزرسانى هشدارهاى مســافرتى خود اعالم کرد: «از 
تاریخ یکم مارس (یک شنبه 11 اسفند) برخى کارکنان 
سفارت انگلیس و وابستگان آنها به دلیل شیوع بیمارى 

کرونا از ایران خارج مى شوند.» 

تکذیب ابتالى 2 مداح به کرونا
   فــارس | اخیراً در فضاى مجــازى خبرى مبنى 
بر ابتالى دو مداح مشــهور کشــور محمود کریمى و 
سیدمجید بنى فاطمه به بیمارى کرونا مطرح شده بود که 
این خبر کذب است. این خبر توسط اکانتى منتسب به 
سیدمجید بنى فاطمه در توییتر اعالم شده بود، در حالى 
که این مداح در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد، هیچ 
اکانتى در این شبکه اجتماعى ندارد و این صفحه فیک 
و اخبار اطالع رسانى شده از سوى آن کذب است. کانال 
«فطرس» به عنوان پایگاه نشر آثار محمود کریمى مداح 
اهل بیت(ع) نیز با صدور اطالعیه اى ابتالى این مداح به 

بیمارى کرونا را تکذیب کرد.

اولین کرونایِى نیویورك 
ایرانى است

   برترین ها | فرماندار ایالت نیویورك، نخســتین 
مورد ابتال به ویروس کرونا در ایــن ایالت را تأیید کرد. 
«اندرو کومو» در این باره گفت: فرد بیمار، زنى اســت 
که در دهه چهارم زندگى خود قرار دارد و اخیراً از سفر به 
ایران بازگشته است. این بیمار عالیم مشکالت تنفسى 
دارد ولى وضعیت وى بحرانى نیســت و از زمانى که به 

نیویورك بازگشته، تحت کنترل و مراقبت است.

مبلغان به مردم روحیه بدهند
   خبر گزارى حوزه | معاون تبلیغ و امور فرهنگى 
حوزه هاى علمیه با بیان اینکه تأکید بر لزوم رعایت مسائل 
بهداشتى در جامعه به معناى غفلت از دعا و توسل و توجه 
به امور معنوى نیســت، از مبلغان خواست چه در فضاى 
حقیقى و چه فضاى مجازى به مردم روحیه و امید بدهند. 
حجت االسالم و المسلمین محمد حسن نبوى بیان کرد: 
بخش قابل توجهى از مبلغین ما در فضاى مجازى با مردم 
و جوانان در ارتباط هستند و لذا انتظار است که در این فضا 
به مردم روحیه بدهند و به این امر متذکر شوند که به هر 
حال میزان تلفات ناشى از کرونا به مراتب کمتر از تلفات 

ناشى از تصادفات جاده اى است./1387

«نود سیاسى» 
با اجراى رائفى پور؟

   برترین ها | راه اندازى «کمپین خودجوش» از سوى 
برخى افراد براى تولید برنامه «نود سیاسى» در صداوسیما 
با اجراى على اکبر رائفى پور، این احتمال را افزایش داده 
است که وى به زودى در قالب تلویزیون حضور مى یابد. 
برخى کاربران شــبکه اجتماعى به این موضوع واکنش 
نشــان دادند و این اقدام را به نوعــى جایگزین کردن 
برنامه اى به نام «نَود سیاسى» در کنداکتور صداسیما، با 
هدایت و اجراى رائفى پور در غیاب برنامه ورزشى «نود» با 

اجراى فردوسى پور توصیف کردند! /1388

خبرخوان

به فاصله یک روز بعد از نامه پر گالیه وزیر بهداشــت به 
رئیس جمهــور که طى آن از روحانى درخواســت کرده 
بود محتکران اصلى ماســک صورت معرفى شوند و در 
روزهایى که بحث نایاب شدن ماسک و ژل ضدعفونى 
کننده در صدر اخبار اســت و هر روز خبر از احتکارهاى 
عجیب و غریب در این باره مــى دهند، یک اصولگراى 
متنفذ و یک مقام ارشد کشور درخواست هایى از دو مقام 

دولتى و قضایى را مطرح کرده اند.
روز گذشــته دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
توییتى، خواستار برخورد با محتکران لوازم بهداشتى شد. 
محسن رضایى در حساب کاربرى خود نوشت: «از برادرم 
آقاى رئیسى خواستم که اشد مجازات را براى محتکران 
به ویژه محتکران اقالم مورد نیاز براى پیشگیرى و درمان 

بیمارى کرونا اعمال کند.» 
همزمان، محمد مهاجرى، فعال رســانه اى اصولگرا نیز 
از وزارت اطالعات خواســتار افشــاى نام کسى شد که 
مدعى شده 200 میلیون ماســک را 48 ساعته تحویل 
خواهد داد. او در توییتى نوشــت: «وزیربهداشت نوشته 
فردى گفته 200 میلیون ماســک را 48 ساعته تحویل 
مى دهد. موضوع به وزارت اطالعات ارجاع شده. کسى 
که در شــرایط حاد کرونا مى تواند چنین معامله بزرگى 
انجام دهد قطعاً یک آدم دم کلفت است که مطمئن است 
لو نمى رود. منتظر افشاى مشــخصاتش باشیم؟ آقاى 

سیدمحمود علوى، بسم ا...» خواننده پیشکسوت موسیقى ایرانى درباره اوضاع کنونى 
جامعه ایران و دغدغه هاى مردم براى مقابله با ویروس 

کرونا، صحبت هاى جذابى را مطرح کرد.
علیرضا افتخارى در ویدیویى که منتشــر کرده است، از 
باب نصیحت به مردم توصیه کرده الکل یا ماسک زیادى 
نخرند چون کسى ممکن است «دکان به دکان» دنبال 
همان چیزها باشــد اما گیر نیاید. از کســبه هم خواسته 

گرانفروشــى نکنند چون به گفته او ممکن است بعد که 
بخواهند توبه کنند دیر شده باشد. به کسانى که «در صف 
دالر مى ایستند و دالر مى شمارند» نیز توصیه کرده کمتر 
به دنبال این باشند که با گران شدن دالر، دارایى هایشان 
افزایش یابد چون معتقد است «از کجا معلوم که همین 
رگه هاى دالر به ما ایرانى ها آسیب نزده باشد».  باالخره 
هم به عمــوم توصیه کرده: «بیایید دســت از این افکار 
بچه گانه برداریم و به دنبال این نباشیم که با گران شدن 

برخى چیزها(دالر و ...)، دارایى و ثروت ما زیاد شود.»
این خواننده مشهور اصفهانى، شــیوع ویروس کرونا را 
«کنکور و امتحان شایســتگى در درگاه خداوند متعال» 
لقب داده و گفته به این واســطه  «باید ببینیم که آیا راه 
باز مى کنیم به دل هاى همدیگر؟ آیا مى توانیم دردى از 

دردهاى همدیگر را بکاهیم!»
گفته هاى او در نهایت با این جمالت خاتمه پیدا مى کند:

«امیدوارم من به جاى همه شــما کرونــا بگیرم چون 
روحیه ام باالســت و مى توانم با این بیمارى مبارزه کنم. 
البته که این بیمارى به مرور زمان تمام مى شــود. بیایید 
کمى از مسائل دنیوى دور شویم تا روزگارمان بهتر شود. 
این نوید را مى دهم که خیلى زود لبخند به لب تمام مردم 

پس از انتشار ویدیویى در ارتباط  با احتکار ماسک از سوى ایران باز مى گردد.»/1377
«دیجى کاال»، اکنون مدیرکل تعزیرات نسبت  به تعداد 

ماسک هاى کشف شده  ادعایى واکنش نشان داد.
روز شنبه در شبکه «ایران کاال» ویدیویى منتشر شد مبنى 
بر اینکه «دیجى کاال» دست به احتکار ماسک زده است. 
در این ویدیو بارها عنوان شد که تعداد پنج میلیون ماسک 
از «دیجى کاال» کشف شده است. «دیجى کاال» پس از 
آن بیانیه اى منتشر و ادعاى مطرح شده را کذب دانست.

پس از آن نیز لیســت کامــل مشــتریان را به صورت 
عمومى منتشر کرد. حاال محمدعلى اسفنانى، مدیرکل 
تعزیرات، موضوع کشف تعداد پنج میلیون ماسک، تنها 
از «دیجى کاال» را رد کرده و اعالم کرد: عدد پنج میلیون 

مربوط به مجموع کشفیات ما در یک هفته گذشته است 
و احتماًال مطلب از حیث بیان، درست ادا نشده است. آمار 
دقیق مربوط به «دیجى کاال» را به زودى اعالم مى  کنیم.

علیرضا  افتخارى: 

امیدوارم به جاى همه شما کرونا بگیرم!
بسم ا...! معرفى اش کنید

«دیجى کاال» ماسک احتکار کرده اما نه 5 میلیون!

تیم فوتبال رئال مادرید با درخشــش بازیکنان جوان خود 
مقابل بارسلونا به برترى 2 بر صفر دست یافت تا ضمن فتح 
ال کالسیکو، صدرنشین اللیگا شود. عجیب ترین داستان اما 
در صدا و سیماى ما اتفاق افتاد؛ جایى که یکى از گزارشگران 
حاشیه ساز را به عنوان گزارشگر بازى انتخاب کردند؛ عباس 
قانع که با نوع و لحن گزارشش صداى هواداران فوتبال در 

کشورمان را در آورده است.

قبل از شــروع بازى، کســانى که اطالع پیدا کردند وى 
گزارشگر بازى است در فضاى مجازى از این انتخاب، انتقاد 
کردند و بعد از پایان این ال کالسیکوى به یاد ماندنى هم قانع 
را از انتقادات خود بى نصیب نکردند و به صدا و سیما بابت 
این انتخاب تاختند. از جمله یک کاربر در توییتر خطاب به 
این گزارشگر نوشت: «به خدا عربده هاى تو به بازى هیجان 

نمى ده. خودش هیجان داره. کاش یکى اینو به قانع بگه.»

اعتراض عمومى به گزارشگر ال کالسیکو

قوى ترین وزنه بردار داراى معلولیت جهان یک شــنبه 
شب در حالى که تنها 31 بهار از زندگى اش گذشته بود به 
دیار باقى شتافت تا در روزهاى پایان سال شوك بزرگى 
را به جامعه ورزش وارد کند. سیامند رحمان از سال 2016 
و با مهار وزنه 310 کیلوگرمى در بازى هاى پارالمپیک ریو 

عنوان قوى ترین مرد جهان را در اختیار داشت.
«ایست قلبى و عدم نتیجه گیرى از احیاى انجام شده» 
دلیل مرگ مرحوم رحمان عنوان شده است. با این حال 
اما صحبت هاى دیگرى در رابطه با دلیل مرگ سیامند 
رحمان مطرح شده که بى ارتباط با بحران این روزهاى 
ایران و خیلى دیگر از کشورهاى جهان نیست. «کرونا» 
و ابتال به ویروس آن موضوعى است که در رابطه با فوت 

ناگهانى سیامند رحمان و دلیل آن مطرح شده است. البته 
که این مسئله توسط هیچ مقام مسئولى تأیید نشده است.
زهرا چابکى، رئیس کمیته پزشکى کمیته ملى پارالمپیک 
ایران هم از این مسئله و ارتباط آن با مرگ قوى ترین مرد 
جهان ابراز بى اطالعى کرد اما در عین حال توضیحاتى 
در رابطه با این اتفاق تأسفبار و دالیل احتمالى آن ارائه 

کرد.
چابکى با بیان اینکه نظر جمعى تیم پزشکى این بود که 
سیامند رحمان مشکل حاد قلبى ندارد، خاطرنشان کرد: 
در معاینات پزشکى اشــاره اى به کوچک ترین مشکل 
قلبى در وضعیت ســیامند رحمان نشد و به همین دلیل 
وى مشــکلى براى ادامه تمرین و ورزش نداشت و این 

اجازه به او داده شد.
اما شاید همین مسئله باشــد که منجر به مطرح شدن 
کرونا و ابتال به آن در مورد مرگ ناگهانى سیامند رحمان 

شده است.
رئیس کمیته پزشکى کمیته ملى پارالمپیک در واکنش 
به این موضوع پاسخ داد و گفت: در مورد اینکه مرحوم 
رحمان عالیمى از ابتال به ویروس کرونا داشته یا اینکه 
مراجعه اى به این دلیل داشــته است، من هیچ اطالعى 
ندارم. موضوعى هم در این زمینه به ما گزارش نشــده 
است. در گزارش مربوطه دلیل فوت این قهرمان ایست 
قلبى عنوان شده و اینکه تالش براى احیا هم نتیجه اى 

نداشته است.

بررسى دالیل مرگ 
قوى ترین وزنه بردار جهان

مانى مهدوى

آرمان کیانى

سید محمد میرمحمدى، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام صبح دیروز (دوشنبه) در بیمارستان مسیح دانشورى 
تهران درگذشت. برخى منابع، علت فوت میرمحمدى را 

ابتال به کرونا اعالم کرده اند.
ســه روز پیش بود که روابط عمومى مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اعالم کرد، حال سید محمد میرمحمدى، 
عضو این مجمع که به کرونا مبتال شــده بود، رو به بهبود 
است. در برخى رسانه ها عنوان شده بود که این عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به کما رفته است که در اطالعیه 
مجمع، خبر به  کما رفتن میرمحمدى تکذیب و اعالم شد 

اکسیژن خون وى در حال افزایش است.
هشتم اســفند ماه بود که به دنبال شیوع ویروس کرونا در 
کشور و به ویژه در شهر قم، خواهر آیت ا... شبیرى زنجانى 
از مراجع تقلید که مادر مرحوم دکتر سید محمد میرمحمدى 

نیز بود، به دلیل ابتال به این بیمارى دار فانى را وداع گفت.
ســید محمد میرمحمدى، عضو هیئت علمى دانشــکده 

اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایى بود و قبل از پیروزى 
انقالب اسالمى، مدرك فوق لیســانس خود را در رشته  
اقتصاد بین الملل از دانشــگاه تهران اخــذ کرد. دکتراى 
وى در رشته مدیریت با گرایش سیاستگذارى از دانشگاه 
تهران اخذ شد. میرمحمدى بر خالف بسیارى از سیاسیون 
و دولتمردان چندان اهل ارتباط با رسانه ها نبوده و در تمام 

این سال ها سعى کرده است تا از رسانه ها دورى کند.
رئیس دفتر ویــژه  مقام معظم رهبرى در دوران ریاســت 
جمهورى، عضویت در شــوراى مرکزى حزب جمهورى 
اسالمى، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت آیت ا... هاشمى 
رفســنجانى، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور 
استخدامى و ادارى کشــور، نماینده مردم قم در مجلس 
شوراى اســالمى، معاون نظارت و حسابرسى دفتر مقام 
معظم رهبرى، 14 سال و دبیرکلى حزب تمدن اسالمى، 
تنها بخشى از ســوابق سیاســى و ادارى میرمحمدى در 

سالیان گذشته بود.

دومین عضو خانواده آیت ا... شبیرى زنجانى در طول 4 روز درگذشت

کرونا، جان عضو مجمع تشخیص مصلحت را گرفت

ایران هفته ســختى را پیش روى خود دارد و بسیج ملى 
ایرانیان براى شکست دادن ویروس کرونا ادامه دارد، اما 
یکى از راه هاى مقابله با ویروس «کووید 19» یا همان 
کرونا اســتفاده حداکثرى از خدمات آنالین بانکدارى 

دیجیتال به ویژه خدمات الکترونیک بانک رفاه کارگران 
اســت. به گزارش روابط عمومى بانــک رفاه کارگران، 
مشتریان بانک رفاه مى توانند براى مراقبت از سالمتى 
خود، خانواده خود و البته سایر شهروندان مراجعه به شعب 
بانک ها را به حداقل ممکن کاهش دهند و با بهره گرفتن 
از خدمات غیرحضورى و آنالین نظیر سامانه هاى اینترنت 
بانک، موبایل بانک، همراه کارت، تبلت بانک، همبانک 

و تلفن بانک رفاه کارگران بدون نیاز به تردد در ســطح 
شهرها امور بانکى موردنظرشان را با سهولت و اطمینان 
خاطر انجام دهند. همه شهروندان مى توانند در سراسر 
کشــور براى جابه جایى و انتقال پول بین حساب هاى 
خود و یا سایر افراد، پرداخت قبوض و خریدهاى اینترنتى 
و حتى خریدهاى نقدى خود از خدمات گسترده بانکدارى 
دیجیتال بانک رفاه کارگران اســتفاده کننــد و در این 

روزهاى دشوار نیازى به مراجعه به شعب بانک ها نیست.
پیشنهاد مى کنیم براى اســتفاده از خدمات تلفن بانک 
رفاه با در اختیار داشــتن نام کاربرى و رمز ورود با شماره 
8307-021 تماس بگیرید. در این خدمت غیرحضورى، 
کارفرمایان تأمین اجتماعى مى توانند حق بیمه کارگاه 
مورد نظر را پرداخت کنند و مشتریان بانک هم مى توانند 

از خدمات مختلفى بهره ببرند.

توصیه  بانک رفاه کارگران در 
روزهاى کرونایى
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اختالس 23 میلیاردى
 کارمند بانک 

کارمند بانک در اصفهان راهى زندان شد. رئیس پلیس 
امنیت اقتصادى استان گفت: در پى وصول شکایت یکى 
از  بانک هاى اصفهان  مبنـى بر اینکه یکى از کارمندان 
آن اختالس کرده، بررسى موضوع در دستور کار مأموران 
پلیس امنیت اقتصادى قـرار گرفت. سـرهنگ کامران 
ریاحى افزود: در بررسـى کارشناسان انتظامى مشخص 
شـد، این فرد بـا 185 فقره برداشـت از 17 حسـاب، 23 
میلیارد و 377 میلیون ریال اختالس کرده و به حسـاب 
آشنایان خود واریز کرده اسـت. وى گفت: این متهم در 

عملیاتى  غافلگیرانه دستگیر شد.

جشن نیکوکارى در مدارس 
برگزار نمى شود

معاون مشارکت هاى مردمى کمیته امداد استان اصفهان 
گفت: به منظور جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا امسال 
جشـن نیکوکارى در مدارس اصفهان برگزار نمى شود. 
حمیدرضـا طاهرى بـا بیان اینکـه برپایى پایـگاه هاى 
جشن نیکوکارى در سـطح شهر هنوز مشخص نیست، 
گفت: امسال به منظور جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا 
برگزارى جشـن نیکوکارى در مـدارس اصفهان کامًال 
منتفى اسـت و کمک هاى مردمى در ایـن زمینه نیز به 

صورت الکترونیکى خواهد بود.

اقدام مهم شهردارى شاهین شهر
نقشه هاى طرح هاى تفصیلى و ضوابط و مقررات ساخت و 
ساز شهرسازى شهردارى شاهین شهردر سایت شهردارى 
بارگـذارى  شـده اسـت. وحید مهدویـان، معـاون حوزه 
شهرسازى و معمارى شهردارى شاهین شهر  خاطر نشان 
کرد: اطالع از طرح هاى آتى شهرى و ضوابط و مقررات 
ساخت و ساز، حق شهروندان است و همه مى توانند بدون 
مراجعه حضورى به شهردارى و صرفاً با مراجعه به سایت 
شهردارى (سـامانه خدمات الکترونیک شـهروندان) به 
آدرس http://www.shaahinshahr.com/  در هـر 

ساعت ازشبانه روز، اطالعات مورد نیاز خود را اخذ کنند.

برآورده ساختن نیاز آب شهر 
زاینده رود

واحد فنى و مهندسى آبفا منطقه لنجان در اوایل بهمن ماه 
سال جارى عملیات پایپ جکینگ پروژه آبرسانى به شهر 
زاینده رود، براى عبور عرضى از محور شهرکرد-اصفهان 
با طولى بالغ بر60 متر و عمق زیـر اتوبان معادل 3 متر را 
انجام داد که با هزینه اى حدود250 میلیون ریال از محل 
جارى به پایان رس یده اسـت. این عملیات باعث برآورده 
سـاختن نیاز آب طرح جمعیت تحت پوشـش محالت 
بیستجان 1و2 و باباشیخعلى و تأمین فشار الزم 2/5بار 

شده است.

آزادى 4 محکوم مالى 
4 زندانـى محکوم مالـى از زندان هاى اسـتان اصفهان 
رها شـدند و بـه آغـوش خانـواده بازگشـتند. مدیرکل 
زندان هـاى اسـتان اصفهان گفـت: خیرى نیکـوکار با 
پرداخت صد میلیون ریال این تعداد زندانى محکوم مالى 
جرائم غیر عمد را از بند رها کرد. اسدا...گرجى زاده افزود: 
با کمک این خیِر نیکوکار زمینه آزادى یک مددجوى زن 
با بدهى بیش از 28 میلیون ریال از زندان کاشـان و سه 
مددجوى مـرد از زندان هاى گلپایگان، خمینى شـهر و 

نجف آباد فراهم شد.

هشدار دانشگاه علوم پزشکى
معاونت غـذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان با 
توجه به شـرایط کنونى و لزوم پیشگیرى و مقابله جدى 
با ویروس کرونا  براى استفاده از الکل متانول براى ضد 
عفونى کردن هشدار داد. در این اطالعیه آمده است: این 
الکل به شدت سمى اسـت و از طریق جذب پوستى و یا 
استنشاق بخارات مى تواند مسمومیت شدید در حد کورى 
و مرگ افراد را باعث شود. به شهروندان توصیه مى شود: 
از هرگونه مصرف الکل متانـول براى ضدعفونى کردن 
خوددارى نموده و صرفـاً از ضدعفونى کننده هاى مجاز 

توزیعى در داروخانه ها استفاده کنند.

خبر

مدیر کل حوزه ریاســت و روابط عمومى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد گفت: کادر اجرایى دانشگاه حضور 
دارند و پاسخگوى دانشجویان هستند، تنها کالس هاى 

آموزشى تا پایان هفته برگزار نمى شود.
مهدى رفیعــى در گفتگو با «ایســنا» با بیــان اینکه 
ســاعت هاى کارى بخش هــاى ادارى دانشــگاه، تا 
چهارشنبه 7 و 30 دقیقه تا 14 و پنج شنبه 7 و30 دقیقه تا 
12 خواهد بود، تصریح کرد: این زمان تا اطالع ثانوى اجرا 
مى شود.  وى تأکید کرد: به منظور مساعدت با دانشجویان 
در شرف فارغ التحصیلى امتحان هاى معرفى به استاد در 
تاریخ هاى تعیین شــده در اسفندماه برگزار مى شود که 

در این خصوص اطالع رسانى الزم انجام خواهد شد.
مدیر کل حوزه ریاســت و روابط عمومى دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد بــا بیان اینکــه درخصوص 
دانشــجویان تحصیالت تکمیلى که در حال گذراندن 
مراحل پایــان نامه خود هســتند و ادامه تســت ها و 
آزمایش هاى مربوط به پایان نامه آنها در آزمایشگاه ها
و کارگاه هاى دانشگاه ضرورى است، تصریح کرد: مقرر 
شــد این دانشــجویان بتوانند در ایام تعطیلى آموزشى 
دانشگاه با رعایت موازین بهداشــتى و ایمنى، آزمایش 
هاى خود را با هماهنگى معاونت پژوهش و فناورى انجام

 دهند.

با توجه به نیاز کشــور بــه کاالى اســتراتژیک ریل و 
با عنایــت بــه محدودیت هــاى بین المللى ناشــى 
از تحریــم ها، ذوب آهــن اصفهان اقــدام به نصب و 
راه اندازى خط تولید ریل نمــود. این خط، قادر به تولید 
انواع ریل راه آهــن جهت خطوط پرســرعت، فرعى 
و مترو اســت و از 22 بهمن امســال تولید ریل معدن 
نیز به ســبد تولیدات ریلى ذوب آهــن اصفهان افزوده 
شــد و کشــور را از واردات این محصــوالت بى نیاز 

ساخت.
مدیر مهندسى نورد ذوب آهن اصفهان در این خصوص 
گفت: تولید ریل نسبت به سایر محصوالت فوالدى از 

الزامات استاندارد ســختگیرانه ترى برخوردار است و 
فرایند تولید آن نیز پیچیدگى هاى بسیارى دارد. محمد 
امین یوســف زاده گفت: ذوب آهن اصفهان به منظور 
خودکفایى کامل در تولید ریل، با اجــراى پروژه هاى

 مختلف از جمله پــروژه V.D  موفق به تولید شــمش 
ریل نیز شــد. مجموعه این اقدامات منجــر به تولید 
 60E1 ریل مطابق با اســتانداردهاى جهانى بــا گرید
شد که تنها شش کشــور دنیا قادر به تولید آن هستند. 
 وى افزود: تولیــد نرمال ریــل در ذوب آهن اصفهان، 
عامل شتاب در توســعه حمل و نقل ریلى کشور شده

 است. 

عامل شتاب در توسعه 
حمل و نقل ریلى

برنامه دانشگاه آزاد نجف آباد 
در روزهاى تعطیل 

انتخابات مجلس در اســتان اصفهان با مشــارکت 36 
درصدى رقم خورد. با پایان شمارش آراء یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شــوراى اســالمى نتایج نهایى حوزه 
شهرستان اصفهان مشخص شد و در شهرستان اصفهان 
امیرحسین بانکى پورفرد، عباس مقتدایى، مهدى طغیانى، 
زهرا شیخى و حسین میرزایى به ترتیب با کسب اکثریت 

آراء به مجلس شوراى اسالمى راه یافتند.
در دیگر شهرســتان هاى اصفهــان محمدتقى نقدعلى 
در خمینى شــهر، پروین صالحى در مبارکه، ســیدجواد 
ساداتى نژاد در کاشان و آران و بیدگل، سید مسعود خاتمى 
در گلپایگان و خوانسار، ســمیه محمودى در شهرضا و 
دهاقان، حسینعلى حاجى دلیگانى در شاهین شهر و میمه 
و برخوار، سیدصادق طباطبایى نژاد در اردستان، سید ناصر 
موسوى الرگانى در فالورجان، حسین محمدصالحى در 
فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت، الهام آزاد 
در نایین و خور و بیابانک، ابوالفضل ابوترابى در نجف آباد و 
رحمت ا... فیروزى پور در نطنز و بادرود به مجلس یازدهم 
راه یافتند. انتخابات در شهرستان هاى سمیرم و لنجان هم 

به دور دوم کشیده شد.
به گزارش «فارس» در بین منتخبــان ملت در مجلس 
یازدهم، نام ســید جواد ساداتى نژاد، ســمیه محمودى، 
حسینعلى حاجى دلیگانى، ســید صادق طباطبایى نژاد، 
سید ناصر موسوى الرگانى و ابوالفضل ابوترابى به چشم 
مى خورد، آنها نمایندگان فعلى شهر خود در مجلس دهم 
هستند که در مجلس دور یازدهم هم مشغول به فعالیت 

خواهند بود.
محمدتقى نقدعلى، پروین صالحى، سید مسعود خاتمى، 
حسین محمدصالحى، الهام آزاد و رحمت ا... فیروزى پور تا 
پیش از این سابقه نمایندگى نداشته اند و براى اولین بار به 
مجلس شوراى اســالمى راه خواهند یافت. این بررسى 
نشان مى دهد شــش نماینده از 19 نماینده فعلى استان 
قرار است همچنان در ساختمان بهارســتان بمانند و در 
طرف مقابل حدود دو ســوم نمایندگان بــا نفرات جدید 

تعویض شوند.
مقایسه جنسیت نمایندگان در دو دوره گذشته مجلس با 
دوره یازدهم نشان مى دهد،  تعداد بانوان در مجلس نهم دو 
نفر و در مجلس دهم سه نماینده بوده است و این تعداد در 

مجلس یازدهم به چهار نفر مى رسد.
تعداد نمایندگان زنى که از اســتان اصفهان در خانه ملت 
حضور خواهند داشــت در طى دو دوره مجلس دو برابر 
شده است و بانوان توانسته اند صاحب جایگاه و مسئولیت 

بیشترى در مجلس شوراى اسالمى شوند.
میانگین ســنى نمایندگان در مجلس اول تا دهم حاکى 
از آن اســت که مجلس اول با جوان ترین نماینده ها کار 
خود را شــروع کرده و مجلس نهم و دهم گوى سبقت را 
در باالترین میانگین ســنى ربوده اند، با این حال بررسى 
سن نمایندگان مجلس یازدهم نشانگر ورود دوباره قاطبه 
جوانان به مجلس یازدهم به عنوان اولین مجلس گام دوم 
انقالب و رو به پایین آمدن سر نمودار میانگین سنى است.

به عنوان مثال میانگین سنى منتخبان مجلس یازدهم در 
شهرستان اصفهان 45 سال است که در برابر میانگین سنى 
مجلس دهم پنج سال جوان تر شده، از جمله اقداماتى که 
در شهرستان اصفهان براى روى کارآمدن جوانان و ورود 
به مجلس انجام شد، عدم حضور سه نفر از نمایندگان فعلى 

با شعار جوانگرایى در انتخابات مجلس یازدهم بود.
برخالف نمایندگان دور دهم شهرستان اصفهان که اکثراً از 
چهره هاى سیاسى معروف محسوب مى شدند، نمایندگان 

دور یازدهم مجلس را بیشتر چهره هاى علمى بدون سابقه 
خاص و برجسته اى در سیاست رقم مى زند.

در ترکیب فعلى منتخبان مردم حضور زهرا شــیخى به 
عنوان یک لنفولوژیست را شــاید بتوان برابر شخصیت 
علمى حیدرعلى عابدى در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
دانست که البته با فوق تخصص اش و فعالیت سیاسى و 
فرهنگى در عین جوانى مى تواند به اولویت هاى حوزه زنان 

و سالمت هم بپردازد.
با رفتن چهره اى همچون حجت االســالم احمد سالک 
که بیشتر شخصیتى سیاســى شناخته مى شد، هیچکدام 
از نمایندگان جدید چهره سیاسى پررنگى ندارند و از این 
جهت شاید حجت االسالم میرزایى به واسطه حضورش 
در تشکل سیاسى در زمان دانشــجویى و هم نمایندگى 
قشــر روحانیت نزدیک ترین شــخص به نماینده ادوار 
اصفهان باشــد. البته عباس مقتدایى که سابقه حضور در 
بهارستان را دارد نیز نظر به تحصیالتش در رشته روابط 
بین الملل بخشى از وجهه سیاسى نمایندگان را بر عهده 

خواهد داشت.
به نظر مى رسد حضور یک عضو هیئت علمى گروه اقتصاد 
دانشــگاه اصفهان و داراى تخصص اقتصاد اسالمى با 
ســابقه پژوهش بر روى راهکارى عبــور از تحریم هاى 
اقتصادى، مى تواند جاى خالــى حمیدرضا فوالدگر را پر 
کند که در این سال ها در کمیسیون هاى اقتصادى فعالیت 
داشت. البته رشته تخصصى طغیانى اقتصاد است و انرژى 
و توان عملى او در کنار تیم نخبگانى که در سراسر کشور از 
اقتصاددانان جوان وارد مجلس شده اند قطعاً  باعث مى شود 
نتیجه  عملکرد و دستاوردهاى متفاوتى را براى این نماینده 

اصفهان پیش بینى کرد.
اما امیرحسین بانکى که بیشتر او را به واسطه نویسندگى 
و پژوهش در حوزه ازدواج و جوانان مى شناسند یک جنبه 
متفاوت از ســایر نمایندگان فعلى و گذشــته اصفهان را 
تقویت خواهد کرد که بیشــتر به حوزه مسائل اجتماعى 

مربوط خواهد شد.
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19 مستأجر جدید استان اصفهان در بهارستان

مدیــرکل آموزش فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان در 
خصوص تعطیلى آموزشــگاه هاى فنى و حرفه اى گفت: 
براساس بخشنامه کشورى تا 18 اسفند ماه تمام کارگاه هاى 
آموزشى تعطیل است، اما تمام پرسنل به جز پرسنل مبتال به 
بیمارى تنفسى و یا بیمارى هاى دیگر، در اداره حضور دارند.
آرش اخوان طبسى در گفتگو با «ایسنا»، با تأکید بر اینکه 
بخش آموزشــى فنى و حرفه اى اســتان اصفهان تا 18 
اسفندماه تعطیل اســت، اظهار کرد: در پى شیوع کرونا در 
کشور و بنابر بخشنامه کشورى، پرسنلى که بیمارى تنفسى 

یا سایر مشکالت دارند به اجازه معاون استاندارى، به صورت 
دورکارى کار درحال انجام وظایف خود هستند.

وى ادامه داد: عده اى مى گویند تا یک شــنبه هفته آینده 
موج این بیمارى تمام شــده که تا آن زمان منتظر دستور 
استاندارى براى تعطیلى یا برقرارى کارگاه هاى آموزشى 
هستیم، اما در حال حاضر تمام مراکز آموزش استان تعطیل 

هستند.
اخوان طبسى خاطرنشــان کرد: اگر کارآموزى به صورت 
خصوصى از هفته آینده قصد آمدن بر سر کالس ها را داشته 

باشــد، در صورتى که هیچ عالمت بیمارى نداشته باشد، 
مى تواند در آموزشــگاه حضور داشته باشــد؛ در غیر این 

صورت از ورود آن جلوگیرى مى کنیم.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در خصوص 
بخشنامه اصلى که از سوى ریاســت سازمان ارسال شده 
اســت، گفت: تصمیمات در خصوص مؤسسات آموزشى 
در تمام استان هاى کشور با هماهنگى استاندارى گرفته  
مى شود که در مورد اداره کل فنى و  حرفه اى نیز به همین 

صورت است.

سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان از آتش سوزى 
550 خودرو در 11 ماه سال جارى خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو بــا ایمنا با بیان اینکه 
بر اساس آمار به دســت آمده از حریق هاى اتفاق افتاده 
در 11 ماه ســال جارى اظهــار کرد: حریق خــودرو با 
550 مورد در صــدر حوادث حریق شــهر اصفهان قرار 

دارد.
وى با بیان اینکه آمار باالى حریق خودرو در شهر اصفهان 
بیانگر لزوم توجه بیشتر شهروندان نسبت به پیشگیرى از 
بروز این حوادث است، تصریح کرد: شهروندان باید توجه 
داشته باشند که مى توان از بسیارى از حریق هاى ایجاد 
شــده جلوگیرى کرد و باید در این زمینه به نکات ایمنى 

توجه کنند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه درون موتور خودرو حرارت باال است 
و از مواد پالستیکى نیز در این موتور استفاده شده است، 
اضافه کرد: موتور خودرو هر چند وقت یکبار نیاز به بازدید 
دارد و باید هر شــش ماه یکبار بست هاى بنزین و روغن 

خودرو چک شود و از سالمت سیم کشى و شیلنگ هاى 
بنزین و روغن مطمئن باشیم.

وى با بیان اینکه استفاده از اسپرى در خودرو و استفاده از 
الکل در خودرو با توجه به شیوع کرونا و افزایش استفاده 
از این مواد خطرآفرین است، گفت: با توجه به این شرایط 
داشــتن حداقل یک دستگاه کپســول آتش نشانى سه 

کیلویى مى تواند در مواقع وقوع حوادث از خسارت هاى 
جدى جلوگیرى کند.

وى با بیان اینکه برخى اعتقاد دارند چنانچه خودرو دچار 
حریق شود، منفجر مى شود، افزود: چنانچه پس از حریق 
با سرعت درب باك خودرو باز شود انفجار رخ نخواهد داد.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه حریق منزل مسکونى با 
400 مورد دومین حریق پرتعداد در شهر اصفهان است، 
افزود: در این زمینه نیز شهروندان باید نسبت به کنترل 
رفتار فرزندانشان و به ویژه کودکان توجه داشته باشند چرا 
که در بسیارى از حریق هایى که در منازل اتفاق مى افتد 
یا اتصال سیم کشى برق اســت و یا پاى یک کودك در 

میان است.
کاوه آهنگران با بیان اینکه بیشــترین حریق در شــهر 
اصفهان در مناطق شمال و شــرق گزارش شده است، 
ادامه داد: بیشــترین حوادث را ایســتگاه هاى 6  و 7 در 
خیابان کاوه و پارك الله و همچنین ایستگاه خوراسگان 

پوشش مى دهند.

فرمانده انتظامى استان، از کشــف بیش از یک میلیون 
دستکش بهداشتى احتکار شده در عملیات ویژه و ضربتى 
مأموران پلیس امنیت اقتصادى این فرماندهى خبر داد. 

سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: کارآگاهان پلیس 

امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با 
اشراف اطالعاتى خود در یک عملیات ویژه و ضربتى یک 
میلیون و 11 هزار و 400 عدد دستکش بهداشتى احتکار 

شده را کشف کردند.

این مقام ارشــد انتظامى همچنین از کشف 1134 لیتر 
الکل اتانول و 177 عدد بطرى حــاوى مواد ضدعفونى 
کننده خبر داد و گفت: در این رابطه یک واحد صنفى پلمب  

و یک نفر نیز دستگیر شد.

تعطیلى بخش آموزشى فنى و حرفه اى اصفهان تا 18 اسفند ماه

آتش به جان 550 خودرو در اصفهان 

کشف یک میلیون دستکش بهداشتى احتکارشده 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
طى روزهاى گذشــته به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
شاهد کاهش  50 درصدى مسافران مترو و اتوبوس در 

اصفهان بودیم.
داریوش امانى اظهار کرد: با توجه به توصیه هاى ســتاد 
مقابله با ویروس کرونا، بسیارى از شهروندان اصفهانى 
تصمیم به ماندن در خانه گرفتــه اند و این موضوع رفت 
و آمدهاى شهرى را به شــدت کاهش داده است. وى به 
کاهش 50 درصدى مسافران مترو و اتوبوس در اصفهان 
اشاره و خاطر نشان کرد: استفاده شهروندان از تاکسى هاى 

پالك ت نیز کاهش 40 درصدى داشته است.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 

ادامه داد: کاهش مســافران به گونه اى اســت که در
ایستگاه هاى تاکســى و خطوط سطح شهر که غالبًا در 
این ایام ترافیک تردد داشتیم، با کاهش قابل توجه حجم 
مسافران رو برو شده و تجمع خودرو در این ایستگاه ها 

وجود دارد.
امانى در ادامه به آمار تاکسى هاى آنالین نیز اشاره کرد و 
افزود:  استفاده از تاکسى آنالین هم طى روزهاى گذشته 

تا 30 درصد کاهش یافته است.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: با تمام این شرایط هر شب در ناوگان 
حمل و نقل عمومــى اعم از اتوبوس، تاکســى و مترو 

عملیات ضدعفونى و گندزدایى انجام مى شود.

ریزش شدید مسافران وسایل حمل و نقل عمومى اصفهان 

مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: مصارف آب استان مطابق ســال گذشته است و 
افزایش خاصى در میزان این مصرف مشاهده نمى شود. 
ظرفیت منابع تأمین آب استان (تصفیه خانه و سایر منابع) 
که در زمان پیک مصرف (اســفند و پایان خرداد تا پایان 
شهریورماه) وارد مدار بهره بردارى مى شود نیز در شرایط 

خوبى قرار دارد.
سید اکبر بنى طبا اظهار کرد: در شرایط کنونى افت فشار 
در برخى مناطق از مصرف زیاد آب به دلیل شستشو و خانه 
تکانى اســت و ارتباطى با کرونا ندارد. مردم در این زمان 
باید با صرفه جویى در مصرف آب به توزیع مناسب آن در 

سراسر استان کمک کنند.

وى با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود آب در هیچ نقطه 
اســتان وجود ندارد، گفت: توزیع آب با کیفیت و کافى از 

وظایف آبفاست که به خوبى انجام مى شود.
بنى طبا با اشاره به اینکه امکان ورود ویروس کرونا به آب 
وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: عملیات گندزدایى آب در 

تصفیه خانه ها به میزان کافى انجام مى شود.
وى درباره قطعى آب در برخى مناطق اصفهان مانند سه راه 
سیمین، خاطرنشان کرد: اینگونه قطعى آب تنها به دلیل 
حوادث مربوط به این حوزه است. باید توجه داشت که در 
شرایط کنونى سطح ذخایر آب اســتان کامًال در شرایط 
خوبى قرار داشته و بیش از 50 درصد ظرفیت خود، ذخیره 

دارند و بنابراین از وضعیت خوبى برخوردار است.

افت فشار آب اصفهان به دلیل خانه تکانى است 



0404فرهنگفرهنگ 3713سه شنبه  13 اسفند  ماه   1398 سال شانزدهم

برنامه «اتفاق» با اجراى رضا رشــیدپور در حالى از این 
هفته روى آنتن شبکه 3 مى رود که تنها دو قسمت از آن تا 
پایان سال پخش مى شود و پس از آن احتماالً تا روز 14 

فروردین در کنداکتور قرار ندارد.
«اتفاق» جدیدترین برنامه تولیدى شبکه 3 سیماست که 
پیش از این خبرهایى مبنى بر ضبط آن در حضور 500 تا 

700 تماشاگر در استودیو منتشر شده بود.
این برنامه احتماالً از ایــن هفته جمعه روى آنتن مى رود 

و تا قبل از نوروز 99 دو قسمت از آن به پخش مى رسد.
تاکنون چند قســمت از این برنامه تصویربردارى شده 
است و به همین دلیل هرچند ضبط آن به دلیل مواجهه با 
چالش کرونا و عدم امکان حضور تماشاگران در استودیو 
متوقف شده است تا شرایط براى ضبط دوباره مهیا شود، 
اما مشکلى براى پخش در قسمت هاى ابتدایى نخواهد 
داشت. دو قسمت از این برنامه به صورت عیدانه ضبط 
شده اما بعد از پایان تعطیالت 13 روزه عید نوروز 99 و 
در روزهاى 14 و 15 فروردین روى آنتن شبکه 3 سیما 

مى رود.

کارگردانى برنامه «اتفاق» را ســیاوش صفاریان پور بر 
عهده دارد که معموالً بیشترین برنامه هاى برند تلویزیون 
در حوزه هاى علمى به وى تعلق دارد و این برنامه هم قرار 

است رویکردى علمى در گفتگو با مهمانان داشته باشد.
خود رشیدپور درباره  برنامه جدید شبکه 3 مى گوید: «اگر 
این اتفاق بیافتد، اتفاق بى سابقه اى در تلویزیون خواهد 
بود. این برنامه ترکیب متفاوتى از برنامه ســازى است. 
کلیت برنامه دکور متفاوتى دارد که مشابه آن را پیش از 

این در تلویزیون ایران نداشتیم.»
رشــیدپور که باکس صبحگاهى را با «حاال خورشید» 
در دست داشت، آخرین بار اسفند سال گذشته از آنتن 
تلویزیون و به قصد اســتراحت خداحافظى کرد اما این 
باکس به گروه برنامه ساز دیگرى سپرده شد که هنوز هم 

آن را در دست دارند.
پس از آن شایعاتى درباره ممنوع التصویرى این مجرى 
مطرح تلویزیون شــنیده شد. شــایعاتى که ماجراى 
دورى رشیدپور از آنتن را ماجرایى مشابه با آنچه عادل 
فردوسى پور را از آنتن دور کرده مى دانستند و  چندبارى 

با شایعات دیگرى که خبر از بازگشــت این مجرى با 
برنامه هاى مختلف شامگاهى و صبحگاهى مى داد تکذیب 
شــدند اما در نهایت قرعه به نام «شــب یلدا» افتاد و 
ویژه برنامه این شبکه براى این شب باستانى رشیدپور را 
دوباره به آنتن بازگرداند و خط بطالنى شد بر همه شایعات 

ممنوع التصویرى.
در این مدت رضا رشیدپور ســرکى هم به سینما کشید 
و قصد تهیه کنندگى فیلمى با عنــوان «در رادار بمانید» 
را داشــت. فیلمى که خودش مى گوید محاســنى که 
مدت هاست صورتش را پوشانده از تست گریم همان 
فیلم باقى مانده اما از سرنوشت نهایى اش چیز دیگرى 

نمى گوید. 
از سوى دیگر رضا رشــیدپور در این ماه هاى دورى از 
آنتن بیشتر با توییت هایش خبرساز شد. توییت هایى که 
بیشتر حول محور تخصص دیگر این مجرى یعنى خلبانى 
مى چرخید و به موضوعات مربوط بــه هواپیمایى ربط 
داشت و در مواردى هم او را به دردسر انداختند و مجبور به 

پاسخگویى به برخى نهادها کردند./1382

تلویزیون در نوروز 99 «اتفاق» دارد؟

سریال «عید امسال» از روز یک شنبه 11 اسفند ماه ساعت 19 
از شبکه 5 سیما در حال پخش است.

«عید امسال» که نوروز 88 از شــبکه تهران پخش شده، از 
مضمون طنز برخوردار است و داستان آن درباره اتفاقاتى است 
که در ایام نوروز براى یک خانواده رخ مى دهد. این ســریال 
توســط اصغر فرهادى نوشته شــده و بازیگرانى نظیر مجید 
صالحى، مهران غفوریان، على صادقى، محسن قاضى مرادى 

و... در آن به ایفاى نقش مى پردازند.
سریال «عید امسال» در 14 قسمت 45 دقیقه اى شنبه تا پنج 
شنبه هر روز ساعت 19 پخش و تکرار آن 30 دقیقه بامداد از 

شبکه 5 سیما خواهد بود./1385

سریال اصغر فرهادى
 در شبکه 5 سیما 

فصل چهارم از سرى جدید «شام ایرانى» به دلیل ویروس کرونا بدون بازیگر خارجى ضبط مى شود.
این فصل قرار بود با حضور سه زن بازیگر ایرانى و یک بازیگر خارجى که حضور او از ارمنستان در پروژه قطعى شده بود، ساخته شود، اما شیوع بیمارى کرونا در ایران سرنوشت 

دیگرى را براى این پروژه رقم زد.
مرجانه گلچین، نگین معتضدى و آشا محرابى بازیگران فصل چهارم از سرى جدید «شام ایرانى» هستند و نعیمه نظام دوست نیز جایگزین بازیگر ارمنستانى شده است.

این مجموعه در خانه نگین معتضدى کلید مى خورد و مشکالت کرونایى، ضبط فصل پنجم آن را که قرار بود بالفاصله پس از فصل چهارم باشد با تأخیر رو به رو کرده است.
تاکنون سه سرى جدید از مجموعه «شام ایرانى» تولید شده که سرى اول با حضور پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهى، سامان گوران و «امره تتیکل»، بازیگر ترکیه اى ضبط شد. 

گروه دوم مختص بانوان بازیگر بود و شبنم قلى خانى، سیما تیرانداز، مارال فرجاد و «گلشن قیزى» بازیگر آذربایجانى در آن حضور داشتند.
در فصل سوم از سرى جدید «شام ایرانى»  نیز چهره هایى مانند سیدجواد هاشمى، على انصاریان، حامد آهنگى و «جورج اوسطا»، بازیگر لبنانى در آن حضور داشتند.

فصل چهارم از سرى جدید «شام ایرانى» در حالى به کارگردانى سعید ابوطالب کلید مى خورد که به اجبار کرونا بازیگر خارجى در این فصل حضور ندارد.

بازیگر خارجى 
«شام ایرانى» 
گذاشت و رفت!

سید شهاب الدین حسینى این بار تصویرى باکراوات از خودش 
منتشر کرد و نشان شوالیه اش را که اخیراً با حضور در سفارت 

فرانسه دریافت کرده بود به  مردم ایران تقدیم کرد. 
حسینى با انتشار یادداشتى در اینستاگرام خود، به دریافت نشان 
شوالیه واکنش نشان داد و نوشت: «در راه پر پیچ و خم زندگى 
حرفه اى این بنده کوچک هر رهاوردى حاصل شد افتخار آن 
را به یکایک مردم سرزمینم تقدیم مى کنم. چه آنان که از من 
نفرت دارند و چه آنان که دوســتم مى دارند. زیرا من یکایک 
آنان را از دل دوست مى دارم و مأوایى جز میعادگاه اعتال و سر 

افرازیشان نمى شناسم.»/1384

واکنش شهاب حسینى پس از 
دریافت نشان شوالیه

سعید روستایى کارگردان جوان فیلم سینمایى «مترى 
شیش و نیم» در قالب یک دلنوشته، ضمن اشاره به لزوم 
چشم بستن بر بمباران یأس این روزها، از قطعیت پیروزى 

زندگى بر مرگ نوشت.
در این متن آمده است: 

«من خیال پردازم و در خیاالت خودم شــک ندارم که 
به زودى نفس هــاى این ویروس هرزه گرد به شــماره 
مى افتد. به خیــال خود مجال مى دهم کــه از روزهاى 
پرهراس گذر کند، چشــم بر بمباران یأس ببندد و امید 
داشته باشد به آینده اى که این اپیدمى نابکار اسیر فداکارى 
مردم مى شود. در خیال خودم از راهروى تمام بیمارستان ها 
گذر مى کنم، شوخى هاى زیرلب پرستاران را مى شنوم. 
پزشــکى را مى بینم که از پشت تلفن به دختر کوچکش 

اطمینان مى دهد که به زودى در آغوش مى گیردش. زنان 
و مردانى را مى بینم که در رختشــورخانه بیمارستان ها، 
ماسک بر صورت، بى وقفه کار مى کنند و از استعداد انتقال 
ویروس هراسى ندارند. کارگرانى را مى بینم که شب ها 
شبیه لشکرى بى باك به ســتیز ویروس هاى جاخوش 
کرده در اتوبوس و مترو مى روند. در خیاالتم هرچه بیشتر 
پرواز مى کنم، بیشتر دلم قرص مى شود و یقین مى کنم 

که مرگ مغلوب زندگى ا ست.»

فصل اول سریال «حکایت هاى کمال» از شبکه 2 سیما پخش شد و 
درباره ساخت فصل دوم آن تصمیم گیرى مى شود.

محمد میرکیانى، نویســنده این ســریال درباره تولید فاز دوم سریال 
«حکایت هاى کمال» گفت: مجموعه تلویزیونى «حکایت هاى کمال» 
در فاز اول در 34 قسمت از شبکه 2 سیما پخش شد و با استقبال خوب 
مخاطبان مواجه شد. طرح اولیه این سریال 150 قسمتى بود که فقط 

34 قسمت آن تولید و پخش شد.
وى ادامه داد: براى ادامه تولید ســریال تنها مرجع تصمیم گیرنده در 

حال حاضر «سیما فیلم» است؛ چرا که امتیاز تولید براى «سیما فیلم» 
است. «سیما فیلم» بعد از ارزیابى هاى الزم اگر به این نتیجه برسد که 
تولید سریال با استقبال مخاطبان مواجه مى شود، قطعاً تصمیم الزم را 
در این باره مى گیرد. به نظر شخص من ادامه تولید و پخش مجموعه 

«حکایت هاى کمال» جذابیت بیشترى براى مخاطب دارد.
گفتنى است ســریال تلویزیونى «حکایت هاى کمال» به کارگردانى 
قدرت ا... صلح میرزایى از شبکه 2 سیما پخش شد و محمود پاك نیت، 
شهره لرستانى، حمید ابراهیمى، محمدرضا شیرخانلو، سولماز غنى، 

على مسلمى، شهرام عبدلى از جمله بازیگران آن بودند.
قصه این سریال روایتى از دهه 40 است و اقتباسى از رمانى به همین 
نام نوشته محمد میرکیانى و قهرمان داستان یک نوجوان به نام کمال 
اســت. صلح میرزایى تاکنون ســریال هاى «پنجره»، «رخصت» و 
«دخترى به نام آهو» را براى تلویزیون ساخته است. سریال «هست 
و نیست» جدیدترین سریال محسن شــایانفر در حوزه تهیه کنندگى 
هم زمستان سال گذشته به کارگردانى حسین سهیلى زاده از شبکه 2 

پخش شد./1383

«مطب دکتر کالیگارى» به عنوان یکى از تأثیرگذارترین فیلم هاى ترسناك تاریخ سینما صدساله شد. این فیلم صامت به کارگردانى «روبرت وینه» یک قرن پیش در چنین هفته اى به 
نمایش در آمد. «مطب دکتر کالیگارى» یک از فیلم هاى تأثیرگذار تاریخ سینما و داستان یک القاگر خواب (با بازى «ورنر کراس») است که فردى خوابگرد («کنراد فایت») را استخدام 
مى کند تا به فرمان او دست به جنایت بزند. از زمان نمایش فیلم از سال 1920 تا به امروز، «مطب دکتر کالیگارى» در کنار «نوسفراتو» (1922) اثر «مورنائو» و «متروپلیس» (1927) 
اثر «فریتز النگ» به عنوان یکى از آثار معیار جنبش سینماى اکسپرسیونیست آلمان شناخته مى شود. شخصیت هاى اصلى فیلم هاى این جنبش سینمایى عمدتاً در چشم اندازهاى 

ترسناك به تصویر کشیده مى شدند. این سبک سینما بعدها الهام بخش آثار هنرمندانى چون «دیوید بویى» و «تیم برتون» شد.
«مطب دکتر کالیگارى» نوشته «کارل میر» و «هانس جانوویتز» به نحوى نشان دهنده پیامد جنگ جهانى اول بر آلمان بود. شخصیت «دکتر کالیگارى» سمبل حکومت جنگ طلب 

آلمان بود و آنهایى هم که به جنگ مى رفتند به مانند آن خوابگرد بودند.
«راجرت ایبرت»، منتقد نامدار «شیکاگو سان تایمز» نیز از این فیلم که آغازگر موفقیت سینماى هنرى آلمان بود، به عنوان «اولین فیلم واقعاً ترسناك» سینما یاد کرد./1386

اولین فیلم ترسناك سینما 100 ساله شد

دلنوشته سعید روستایى درباره 
مبارزه با هراس کرونا

فصل دوم سریال «حکایت هاى کمال» ساخته مى شود؟

رضا رویگرى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: 
چند وقتى است که پیشنهاد خوبى براى بازى ندارم، یک یا دو پیشنهاد داشتم اما گاهى اینقدر کوتاه و بى 

کیفیت هستند که ترجیح مى دهم در آنها بازى نکنم. 
وى در همین راستا ادامه داد: البته پیشنهاداتى وجود دارد اما مردم از من انتظار دارند تا در آثار خوب بازى 
کنم، نه اینکه در یک نقش بى اهمیت و کوتاه تنها در گوشه اى از تصویر بنشینم و چیزى نگویم، نقش باید 
براى بازیگر اعتبار بیاورد، در بدترین حالت باید از لحاظ مالى وى را تأمین کند اما امروزه نقش ها هیچکدام 

از این دو را براى من نمى آورند.
بازیگر سریال «مختارنامه» درباره تأثیر وضعیت جســمانى خود بر بازیگرى اش اضافه کرد: باالخره هر 
بازیگرى روزى مشکالتى را تجربه مى کند، اما وضع من هیچ وقت اینطور نبوده که نتوانم بازى کنم، حتى 

چندى پیش روى صحنه تئاتر که بازى در آن بسیار سخت تر از سینماست هم حاضر شدم.
وى در همین رابطه اذعان کرد: بازیگرى شغل من 

است و به جز آن شغل دیگرى ندارم پس 
طبیعتاً زندگى ام را از این طریق تأمین 

مى کنم، اما وقتى کارى نیست فکر 
مى کنید چطور باید هزینه زندگى 
و مهمتر از آن درمــان را تأمین 
کنم، این روزها ترجیح مى دهم 
دیگر درباره هیچ چیز حرف نزنم، 

زیرا هیچ گوشــى بدهکار درد دل 
بازیگران پیشکسوت نیست.

بازیگر فیلم «خــوب، بد، جلف» درباره 
آخرین وضعیت جسمانى خود خاطرنشان 

کرد: نسبت به گذشــته خیلى بهتر شده ام، 
همچنان مداوا را ادامه مــى دهم، هرچند هیچ 

کمکى به من نشــده اما ناامید نمى شوم و 
سعى مى کنم همیشه امیدوارانه 

به آینده نگاه کنم.

رویگرى: مردم از من توقع بازى در 
نقش هاى مهم دارند

م ر م ر ن ر و ش
ین رابطه اذعان کرد: بازیگرى شغل من 

جز آن شغل دیگرى ندارم پس 
گى ام را از این طریق تأمین 

ا وقتى کارى نیست فکر 
طور باید هزینه زندگى 
آن درمــان را تأمین 
روزها ترجیح مى دهم 
ه هیچ چیز حرف نزنم، 

گوشــى بدهکار درد دل 
یشکسوت نیست.

جلف» درباره بد، م«خــوب،
ضعیت جسمانى خود خاطرنشان

شده ام، ت به گذشــته خیلى بهتر
داوا را ادامه مــى دهم، هرچند هیچ 

من نشــده اما ناامید نمى شوم و 
کنم همیشه امیدوارانه 

اه کنم.
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خبرگزارى «میزان» نوشــت: سرپرست موقت باشگاه 
استقالل کارش را شــروع کرده و امیدوار است از سوى 
ســایر ارکان مدیریتى و تصمیم ســاز مورد حمایت قرار 

بگیرد.
استقالل در حال حاضر فقط سه نفر را در هیئت مدیره دارد؛ 
على فتح ا...زاده، اسماعیل خلیل زاده و کامران منزوى. با 
این حال شنیده مى شــود فتح ا... زاده از خلیل زاده رئیس 
هیئت مدیره باشگاه استقالل خواسته با وجود مشکالت 
خانوادگى در استقالل بماند و به او کمک کند. خلیل زاده از 

سرپرستى باشگاه استعفا کرد اما هنوز رئیس هیئت مدیره 
است و باید دید درخواست فتح ا... زاده را قبول مى کند یانه؟

استقالل در فصل جارى بیشتر از اینکه مشکل فنى داشته 
باشد، مشکالت مدیریتى داشته که روى مسائل فنى هم 
اثرگذار بود. حتى همان زمان که بازگشت فتح ا... زاده به 
استقالل قطعى شد، شایعاتى مبنى بر حضور امیر قلعه نویى 
در این تیم قوت گرفت، اما اینطور به نظر مى رسد که فرهاد 
مجیدى از حمایت کامل هیئت مدیره باشــگاه برخوردار 
اســت و حتى قرار نیســت در پایان فصل هم قلعه نویى 

جانشین مجیدى شــود مگر آنکه تا زمان انتهاى فصل، 
مجیدى استعفا کند یا برکنار شود.

قبل از اینکه فتح ا.. زاده حکم سرپرستى باشگاه را بگیرد، 
شایعه شد که مجیدى مخالف حضور او است، ولى بعد از 
آمدن این مدیر، مجیدى هیچ واکنشى نشان نداد، ولى با 
این حال هنوز مالقاتى هــم بین طرفین صورت نگرفته 
اســت. رابطه فتح ا... زاده و مجیدى در سال هاى گذشته 
سینوسى بوده، ولى حاال شاید آنها به خاطر منافع مشترك، 

با هم کنار بیایند و کار کنند.

شایعه یک خبرگزارى

نیم نگاه فتح ا...زاده به قلعه نویى؟

اعضاى جدید هیئت مدیره باشگاه سپاهان با حضور در 
تمرین این تیم معرفى شدند.

به گزارش روابط عمومى باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
اعضاى هیئت مدیره باشگاه با حضور بر سر تمرین تیم 
فوتبال با کادر و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کردند.

 منوچهر نیکفر، رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان که 
به عنوان سرپرست باشگاه، امور ادارى و ستادى را نیز 
مدیریت مى کند، به همراه دیگر اعضاى هیئت مدیره 

این باشگاه بر ســر تمرین تیم فوتبال حاضر شدند و 
لحظاتى را بــا قلعه نوعى و کادر فنى، سرپرســتى و 

بازیکنان تیم به گفتگو پرداختند.
در این دیدار کریم فخارزاده و سیدعلى پزشک نیز به 
عنوان اعضاى جدید هیئت مدیره باشگاه معرفى شدند 
تا مهندس منوچهر نیکفر، مجتبى لطفى و مســعود 
تابش را در تصمیم سازى هاى هیئت مدیره باشگاه 

همراهى کنند.

پزشک و فخارزاده اضافه شدند

مدیر کمیته حقوقى باشگاه سپاهان در خصوص رأى 
کمیته انضباطى به تهران رفت.

 رأى کمیته انضباطى پنج شنبه 
شب هفته گذشته در خصوص 
بازى برگزار نشــده سپاهان-

پرسپولیس، با نتیجه 3 بر صفر 
به سود سرخپوشــان و جریمه 
150میلیون تومانى براى باشگاه 
اصفهانى اعالم شد اما این رأى 
مورد اعتراض سپاهانى ها قرار 
گرفت بــه طورى کــه آنها در 

گفتگوهاى خودشــان نشــان دادند این رأى را قبول 
ندارند.

پس از جلساتى که طى روزهاى شنبه و یک شنبه این 
هفته در هیئت مدیره باشگاه سپاهان برگزار شد، مدیران 
این باشگاه به جمع بندى در خصوص اعتراض به رأى 

صادر شده رســیدند و به این ترتیب اعتراض رسمى و 
دفاعیه خودشان را آماده ارائه به مسئوالن مربوطه در 

فدراسیون فوتبال کردند. به همین دلیل، مدیر کمیته 
حقوقى و چند تن از مسئوالن باشگاه سپاهان به تهران 
سفر کرد و ضمن حضور در فدراسیون فوتبال اعتراض 
این باشگاه به رأى صادر شــده را به کمیته استیناف 

فدراسیون تحویل دادند.

سپاهانى ها براى اعتراض به تهران رفتند

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان به تعطیلى لیگ برتر، 
استعفاى مدیرعامل این باشــگاه و مسائل پیرامون 

تیمش به صحبت پرداخت.
امیر قلعه نویى در گفتگویى در خصوص لغو مسابقات 
فوتبال کشــور به دلیل جلوگیرى از شــیوغ ویروس 
کرونا، اظهار کرد: به نظرم ایــن اتفاق خوبى بود که 
رخ داد. به هر حال ســالمت بازیکنان، مربیان و همه 

عوامل برگزارى یــک بازى، 
اهمیتش بیشتر از برگزار شدن 
یک فوتبال است. خوشحالیم 
که این اتفاق رخ داد هرچند به 

نظرم کمى دیر بود.
وى در مورد شرایط تیم فوتبال 
ســپاهان بعد از بــازى مقابل 
ذوب آهــن گفت: ایــن روز ها 
مشغول تمرین هستیم و شرایط 
خوب اســت. ما بــازى مقابل 
ذوب آهن را آنالیز کردیم؛ بازى 
باکیفیتى بود. متأســفانه ما در 
این دیدار از موقعیت هاى خود 

استفاده نکردیم. اشتباهات زیادى هم داشتیم و همه 
این اتفاقات باعث شد بازى مساوى شود.

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان اصفهان درباره بازى 
بعدى این تیم مقابل گل گهــر، تصریح کرد: ما هفته 
به هفته پیش مى رویــم و االن مهمترین بازى براى 

ما، مقابل گل گهر سیرجان است. این تیم در نیم فصل 
دوم متحول شده و نتایج خوب و قابل قبولى هم کسب 
کرده اســت. به همین دلیل ما بــازى راحتى مقابل 

گل گهر نداریم.
قلعه نویى در واکنش به اســتعفاى مســعود تابش از 
مدیرعاملى باشــگاه ســپاهان، گفت: تابش انسان 
شریف و با اصالتى بود. فکر مى کنم او حدود 50 سال 

به فوتبال ایران و باشگاه سپاهان خدمت کرد و مدیر 
ارشــد مخابرات بود و در آن حوزه هم خدمات خوبى 
ارائه کرد. او چهل پنجاه سال است در ورزش حضور 
دارد و فعالیت مى کند و اســم او را مى تــوان آقاى با 

اصالت گذاشت.

اسم او را آقاى با اصالت مى گذاریم

رئیس هیئت مدیره و سرپرســت باشگاه سپاهان آخرین 
وضعیت اعتراض باشگاه سپاهان به رأى کمیته انضباطى 

درباره دیدار با پرسپولیس را تشریح کرد.
منوچهر نیکفــر در گفتگویى درباره مطرح شــدن نام 
گزینه هاى گوناگون براى مدیرعاملى باشــگاه سپاهان 

اظهار کرد: فعًال که سرپرستى باشگاه را به من سپرده اند و 
تا پایان فصل در خدمت باشگاه هستم.

وى درباره صحبت هاى مسعود تابش درباره تالش هاى 
خود در باشگاه ســپاهان در دو سال گذشته تصریح کرد: 
ایشان خدمات بسیار ارزشمندى در باشگاه سپاهان انجام 

داده و کماکان در هیئت مدیره از خدمات ایشان استفاده 
مى کنیم و من نیز در طول ســال هایى که در باشــگاه 
سپاهان بوده ام از مشاوره هاى او اســتفاده کرده ام و در 

آینده نیز استفاده خواهیم کرد.
رئیس هیئت مدیره و سرپرست باشگاه سپاهان گفت: در 
حال حاضر نیز در کنار ایشان نشسته ام، سال هاست با هم 
کار مى کنیم و هم اکنون نیز تنها موقعیت ها عوض شده 
و همچنان از ایشان در کسوت عضو هیئت مدیره باشگاه 

استفاده خواهیم کرد.
وى درباره آخرین وضعیت اعتراض باشگاه سپاهان به رأى 
کمیته انضباطى درباره دیدار با پرسپولیس بیان کرد: همین 
االن مشغول نوشتن الیحه اعتراض خود به رأى کمیته 
انضباطى هستیم تا ان شاءا...آن را ارسال کنیم و قطعًا به 

این رأى اعتراض خواهیم کرد.
نیکفر در پاسخ به اینکه آیا سپاهان در مستندات خود به 
مواردى مانند حضور برخى عوامل باشگاه پرسپولیس در 
اتاق ناظر این دیدار هم اشاره مى کند یا خیر اضافه کرد: در 
دفاعیه خود به آن موارد اشاره مى کنیم. این وظیفه هیئت 
رسیدگى کننده اســت و ما واقعیات و مواردى که بوده را 

منعکس مى کنیم.

منوچهر نیکفر:

االن موقعیت ها عوض شده است

صحبت هاى احســان حاج صفى بعد از شکســت 
تراکتور برابر پارس جنوبى جم و متهم کردن مدیران 
ورزش کشور و مدیران فوتبال در کمک به قهرمانى 
پرسپولیس با واکنش تند ســپهر حیدرى در فضاى 
مجازى رو به رو شد. پیشکسوت باشگاه پرسپولیس 
براى یکى از کاپیتان هاى تیم ملى نوشت : «تو حق 
ندارى در مورد پرطرفدار ترین تیم آسیا اظهار نظر کنى. 
باید زحمت بکشى تا جام بیاورى نه اینکه مثل یک تیم 
در رختکن قایم شوى و یا به ترکیه سفر کنى. پیراهن 
هر تیمى را بپوشى پرچم پرســپولیس باالى سرت 
است، همان تیمى که در بچگى از ذوق پیراهنش را 
جمع مى کردى. حیدرى در مصاحبه اى روى آخرین 
جمله اش تأکید کرده و گفته: «بروید از خودش بپرسید 

چرا لباس پرســپولیس 
را جمــع مى کــرد؟ 
این واقعیتى بود که 
مى دانســتم و نیــاز 

دیدم بگویم.

ادامه افاضات
 سپهر حیدرى

 آدم اگــر یــک مدافع  و دوســت مثــل مهرداد 
میناوند داشته باشــد، کال نیازى به دشمن ندارد. 
دوســتى هاى میناوند مصداق بارز دوستى خاله 
خرسه است. اینطور به اصطالح دوست ها، مى توانند 
عالم و آدم را با یک نفر دشــمن کنند. میناوند که 
ظاهرا بین دو عنوان پیشکسوت و هوادار سردرگم 
است و خودش هم بالتکلیف مانده، با هر پست و 
مطلبش یک خدشه به اعتبار و وجهه باشگاه وارد 
مى کند. بعد از آن غائله پیام مشکوك علیه هواداران 
سپاهان که البته میناوند تکذیبش کرد، االن استاد 
مطلب دیگرى منتشــر کــرده و از تراکتورى ها 
خواسته به جاى بهانه گیرى، تیم هاى «ته جدولى» 
مثل گل گهر، پارس جنوبــى و ذوب آهن را ببرند. 
واقعا اطالق این عنوان ته جدولى و آســان خطاب 
کردن این تیم ها الزم بود؟ مگر خود پرسپولیس به 
ناپلئونى ترین شکل ممکن همین گل گهر و پارس را 
نبرد؟ مدعیان که همینطورى با پرسپولیس دشمن 
هستند؛ ببینید بقیه تیم هاى لیگ را هم مى توانید با 

تیم پرسپولیس سر لج بیندازید؟

دوستى خاله خرسه

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که به دلیل بازنشسته 
بودن مجبور شــد صندلى مدیریت این باشگاه را 
ترك کند، در همان شــرایط مدیرعامل باشــگاه 

دولتى پیکان شد!
 حمیدرضــا گرشاســبى کــه مدیریت باشــگاه 
پرسپولیس را برعهده داشت و تیم تحت مدیریت 
وى به فینال لیــگ قهرمانان آســیا راه پیدا کرد، 
پس از اجراى قانون منع بکارگیرى بازنشســته ها 
از مســئولیتش کنار گذاشته شــد تا به این قانون 

احترام بگذارد.
گرشاســبى اما چند ماه بعد به عنوان عضو هیأت 
مدیره باشــگاه پیکان انتخاب شــد و پس از چند 
ماه فعالیت در این مســئولیت، دیروز دوشــنبه به 
طور رسمى به عنوان مدیرعامل جانشین محمود 

شیعى شد.
با انتخاب گرشاسبى به عنوان مدیرعامل باشگاه 
پیکان این پرســش مطرح مى شود که چطور وى 
براى فعالیت در باشگاه پرسپولیس بازنشسته بود 
اما حاال براى مدیرعامل باشگاه پیکان بازنشسته 
نیست؟ آیا قانون منع بکارگیرى بازنشسته ها فقط 
براى باشگاه پرسپولیس اجرا مى شود و براى سایر 
باشگاه هاى دولتى آزاد اســت؟ اگر باشگاه پیکان 
هم از بودجه دولتى ارتزاق مى کند، پس گرشاسبى 
چگونه توانسته با وجود بازنشسته بودن مدیرعامل 
شود؟ آیا مى شــود از یک قانون واحد را دو تفسیر 
داشــت؟ آیا گرشاســبى در حالت عادى و قانونى 
مدیرعامل پیکان شده است؟ سواالت در این مورد 
زیاد است اما به نظر مى رسد وى با استفاده از موارد 
قانونى مدیرعامل نشــده و عوامل دیگرى در این 

مورد دخیل بوده است.
این در حالى است که در هیأت مدیره باشگاه پیکان 

افراد بازنشسته دیگرى هم حضور دارند.

این آقا مگه
 بازنشسته نبود؟

امیر قلعه نویى از شاگردانش خواسته دیگر در مورد بازى 
با پرسپولیس و همچنین رأیى که در خصوص این بازى 
صادر شده مصاحبه اى با رسانه ها نداشته باشند و در 

فضاى مجازى هم در این باره صحبتى نداشته باشند.
 صحبت پیرامون این موضوع به واسطه چالش هایى 
که به وجود آورد موجب شد تیم سپاهان تمرکز خود را 
از دست دهد و در بازى با ذوب آهن 2 امتیاز حساس از 
دست دهد. به همین دلیل براى اینکه در بازى هاى آتى 
این چالش تکرار نشود سرمربى سپاهان از شاگردانش 
خواســته دیگر در مورد این بــازى صحبتى نکنند و 

نگاهشان به بازى هاى پیش رو باشد.
دیدار سپاهان - پرسپولیس با رأى کمیته انضباطى 0-3 

به سود پرسپولیس اعالم شد. البته باشگاه سپاهان در 
تدارك ارائه دفاعیات جدید به کمیته استیناف و تغییر 
رأى این بازى از ســوى این کمیته اســت. قرار است 
پرونده این بازى پیش از فرا رسیدن سال جدید از سوى 

کمیته استیناف تعیین تکلیف شود.
امیر قلعه نویى در تازه ترین صحبت هایى که در مورد 
این بازى داشــته، گفته: «درباره اتفاقات بازى مقابل 
پرسپولیس باید واقعیت ها را مى گفتیم و این کار را هم 
کردیم. باشگاه رأى صادر شده در این بازى را پیگیرى 
مى کند. به بازیکنان هم اعالم کردم در این خصوص 
حرفى نزنند. ما باید به آینده فکر و دعا کنیم هرچه زودتر 

ویروس کرونا ریشه کن شود.»

مصاحبه بى مصاحبه

 نظرسنجى اخیر برنامه «ضربه آزاد» از شبکه اصفهان به 
سئوالى در خصوص تیم سپاهان اختصاص داشت. در این 

نظرسنجى عنوان شده بود:
به نظر شما دلیل اصلى بازماندن 
تیــم فوتبال ســپاهان از کورس 

قهرمانى چیست؟
1. تصمیم گیرى اشــتباه هیئت 

مدیره و مدیر عامل سپاهان
2. دخالــت تماشــاگران در امور 

باشگاه
3.خود رأى بودن امیر قلعه نویى 

در باشگاه
4.رأى کمیته انضباطى در بازى سپاهان- پرسپولیس

در پایان نظرســنجى که به طور مســتقیم نمــودار آراء 
به نمایش درآمد، گزینه ســوم بیشــترین رأى را به خود 

اختصاص داد تا مردم اصفهان، خودرأى بودن قلعه نویى 
را دلیل اصلى عقب ماندن این تیــم از کورس قهرمانى 

عنوان کنند.

تصمیم گیرى اشتباه هیئت مدیره و مدیرعامل و رأى کمیته 
انضباطى نیز آراء بعدى را به خود اختصاص دادند و کمترین 
رأى نیز به دخالت تماشاگران در امور باشگاه تعلق گرفت.

و ناگهان یک نظرسنجى غیرمنتظره

رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیگ در 
گفت و گو با برنامه ســالم صبح بخیر شبکه 
ســوم در خصوص اینکه چه شد که تصمیم 
به تعطیلى مسابقات هفته بیست و دوم لیگ 
برتر گرفتند اظهار داشــت: همانطور که در 
اطالعیه هاى قبلى اعالم شــد مــا در اختیار 

کمیته مبارزه با کرونا 
هستیم.

سهیل مهدى افزود: 
در جلسه اى که اخیرا 
برگزار شــد مدیریت 
کشــور  بحــران 
تشــخیص داد که در 
این زمینــه همکارى 
الزم را داشته باشیم. ما 
هم طبق روال کمک 
را وظیفــه خودمــان 
مى دانیــم. جان مردم 

اهمیت زیادى دارد  و طبق دســتور مبارزه با 
کرونا این هفته را تعطیل کردیم تا در اطالعیه 
بعدى در خصوص ادامه مســابقات روند این 

قضیه را اطالع رسانى کنیم.
رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیگ در 
پاسخ به این ســوال که مشخص نیست که 
مسابقات تا کى تعطیل است گفت: ما فعال این 
هفته را دستور داریم که تعطیل کنیم اما طى 

روزهاى آینده حتما در این زمینه اطالع رسانى 
مى کنیم که باشــگاه ها و مردم از بالتکلیفى 

خارج شوند.
مهدى در خصوص اینکه احتمال دارد تا پایان 
اسفند ماه مسابقات برگزار نشود تصریح کرد: 
اجازه بدهید در این زمینه فعال واکنشى نداشته 
باشــیم اما ما برنامه ها 
را بــه شــکلى تنظیم 
مى کنیم کــه اولویت 

جان مردم باشد.
وى با اشــاره به اینکه 
به نظر مى رسد دغدغه 
ســازمان لیگ تاریخ 
پایان این مســابقات 
اســت، عنــوان کرد: 
همانطــور که مى دانید 
لیگ قهرمانان آســیا 
هم به حالت تعلیق در 
مى آید و روز شنبه هم جلســه AFC بسیار 
تعیین کننده خواهد بود. حتى رئیس فدراسیون 
جهانى هم ادعا کرد جان ورزشــکاران و مردم 
از همه چیز اهمیت بیشــترى دارد. به نظرم به 
طور کلى رویدادهاى فوتبال در آسیا و حتى دنیا 
یک مقدار از  نظر برگزارى دچار مشکل خواهد 
شد.نهایت تالش ما این است که حتما لیگ را 

برگزار کنیم اما با نظر ستاد مبارزه با کرونا.

 صمد مرفاوى، سرمربى پیشین استقالل گفت: از من خواستند روى نیمکت 
نساجى بنشینم و به محمود فکرى کمک کنم.

صمد مرفاوى در گفت وگویى با تائید خبر حضورش در نساجى مازندران اظهار 
داشت: جلساتى با مسئوالن باشگاه نساجى داشتم و قرار شد به محل تمرین 
این تیم بروم و کارم را شروع کنم. امیدوارم بتوانم در باشگاه نساجى مثمرثمر 
باشم. وى افزود: فکرى چند روز قبل با من تماس گرفت و هماهنگى هایى 
انجام دادیم تا بتوانیم همکارى کنیم. صبح دیروز (دوشنبه) هم با مسئوالن 
باشگاه صحبت کردم. قرار بر این شد که به محل تمرین بروم و مراسم معارفه 
من انجام شود. به عقیده من در حال حاضر شرایط نساجى خوب است و انشا... 
در آینده بهتر از این هم مى شود. ســرمربى پیشین تیم استقالل ادامه داد: در 
جلسه اى که داشتیم، از من خواستند که روى نیمکت هم بنشینم. البته باید 
ببینیم چه اتفاقى در ادامه راه رخ مى دهد. شاید هم روى نیمکت تیم بنشینم. در 
واقع نمى توانم از خانه، کارم را انجام بدهم و از طرف دیگر نمى خواهم پست 

مدیرفنى«کشکى» باشد.مدیرفنى «کشکى» باشد.

صمد نمى خواهد کشک باشد! فعالً فقط هفته بیست و دوم 

ا پرســپولیسل لباسل چراا
را جمــع مى کــرد؟ 
این واقعیتى بود که 
مى دانســتم و نیــاز 

دیدم بگویم.
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فقدان سندمالکیت
خانم زهرا محمدى با ستناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما  در 
دفترخانه 98 اصفهان گواهى شــده است مدعى است ســند مالکیت خود به شماره چاپى 
449276د/91  را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 11459 / 437 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه 188دفتر878 ذیل شماره 197441  بنام  
مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده که بموجب سند قطعى به شماره 70757مورخ 10  / 9 
/ 1393 دفتر98 اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و نحوه 
گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 789268 /م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /12/203 
حصروراثت 

اکبر جمشیدیان قلعه ســفیدى داراى شناسنامه شماره 47 به شــرح دادخواست به کالسه 
1916/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه جمشیدیان قلعه سفیدى بشناســنامه 51 در تاریخ 98/11/22 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اکبر جمشیدیان قلعه 
سفیدى ش ش 47 ، 2. على جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 3 ، 3. رضوان جمشیدیان قلعه 

سفیدى ش ش 53 ، 4. بیگم جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 10 ،  (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 789012/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/204
 حصروراثت 

محسن خیرى داراى شناسنامه شماره 520 به شرح دادخواست به کالسه 1921/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرحناز معینى 
نجف آبادى بشناسنامه 426 در تاریخ 98/11/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد حسین خیرى ش ش05752586 108 
، 2. مهدى خیرى  ش ش 1080204105 (فرزندان متوفى)، 3. محسن خیرى ش ش 520 
(همسر متوفى)، ، 4. عزت عابدینى ش ش 733 (مادر) ، 5. حیدر على معینى  ش ش 209 (پدر 
) ، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

790053/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/205
 حصروراثت 

سارا شکرالهى یانچشمه داراى شناسنامه شماره 227 به شرح دادخواست به کالسه 1887/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب 
اهللا شکرالهى بشناســنامه 12 در تاریخ 98/5/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سارا شکرالهى یانچشمه ش ش 227 ، 2. 
محمد شکرالهى ش ش 1232 ، 3. صبا شکرالهى ش ش 2259 ، 4. زهرا شکرالهى ش ش 
1080385533 ، 5. حسن شکرالهى  ش ش 263 ، 6. جلیل شکرالهى ش ش 1 ، 7. عادل 
شکرالهى یانچشمه  ش ش 9977 ، 8. عقیل شکرالهى ش ش 846 (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 790057/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /12/206
 مزایده 

در پرونده 970847 اجرا آقایان 1 – سید اصغر بنى هاشمى فرزند سید على 2- سید مهدى 
نوربخش و رنوسفادرانى فرزند سید اکبر با وکالت عباس کریمى هرکدام به پرداخت 875/ 
296 / 754 / 2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 687 / 574/ 424 ریال بابت هزینه دادرسى و 
مبلغ 000 / 000 /6 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق محمد فرزاد نسب فرزند حسین با 
وکالت یداله طاهرى و مبلغ 578/ 943 / 158 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق 
دولت محکوم شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل 
پالك ثبتى 796/ 412 بخش 16 ثبت اصفهان شــده است که حسب پاسخ استعالم واصله 
از اداره ثبت اسناد وامالك به شماره 139885602026002664 مورخ 13 / 3 / 98 میزان 
6 دانگ پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم علیهم بوده هرکدام سه دانگ و طبق نظریه 
کارشناس دادگسترى ملک واقع در جاده اصفهان به تهران شــهرك صنعتى محمود آباد 
خیابان صنعتى 40 فرعى 40 شرقى مى باشد که مســاحت ملک مذکور 12500 متر مربع 

است و فاقد هرگونه مســتحدثات و از ســمت جنوب به دیوارآجرى و سمت شرق به دیوار 
پالك مجاور محصور شــده اســت که قیمت 6 دانگ ملک مذکور به میزان 000 / 000 / 
500 / 112 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد بوده و وضعیت ملک در 
اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررســى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به 
محل ملک در تصرف محکوم علیهم ســید اصغر بنى هاشمى و سید مهدى نوربخش بوده 
که مالک پالك فوق مى باشد ملک موقت به ایشان تحویل شده و دراجراى ماده 51 قانون 
فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم له و احتســاب حق الجــرا و هزینه هاى اجرایى 
شــامل مبلغ 000 / 000 / 6 ریال بابت دستمزد کارشناســى ( جمعا هرکدام به مبلغ 140 / 
815 / 343/ 3 ریال و 000 / 500 ریال هزینه نشــر آگهى مقدار 178/ 0 دانگ از میزان 3 
دانگ مالکیت محکوم علیهم در روز شنبه مورخ 24/ 12/ 98  ساعت 9 صبح محل برگزارى 
مزایده : اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
وبه کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 
10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عند اللزوم به حساب سپرده

IR110100004061012907670593 واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله 
را به حساب ســپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند 
مى بایست حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى 
را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 791505 – م الف  . 

اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 12/207 

فرماندار ویژه کاشان با اشــاره به اقدام هاى ستاد مقابله 
با بیمارى کرونا گفت: آخرین اقدام ســتاد در نظر گرفتن 
یک بیمارستان صحرایى براى این شهرستان بوده است.

على اکبر مرتضایى با اشاره به اجراى این طرح از سوى سپاه 
افزود: به احتمال زیاد این بیمارستان در داخل دانشگاه علوم 
پزشکى (بیمارستان شهید بهشتى) راه اندازى مى شود تا 
بتواند میزان تخت ها و امکانــات را افزایش دهد. وى در 
پاسخ به این پرسش که راه اندازى بیمارستان براى ارائه 
خدمات بیشتر است یا اینکه هم اکنون نیاز است، تصریح 
کرد: بیمارستان شهید بهشــتى کاشان در زمان حاضر با 
تخت هاى موجود کافى است اما براى رفاه حال بیشتر افراد 

مراجعه کننده و همچنین براى آسایش، آرامش و همچنین 
ارائه خدمات بهتر به آنها پیش بینى شده است.

فرماندار ویژه کاشــان اضافه کرد: به علت نزدیکى این 
شهرستان با کانون اولیه بحران کرونا، از روزهاى نخست 
تالش شد تمهیداتى براى آن اندیشیده شود و بالفاصله 
ستاد پیشگیرى از کرونا در منطقه تشکیل شد.  مرتضایى 
بیان کرد: این شهرستان در محور شمال- جنوب کشور 
قرار گرفته اســت که به خودروها به ویــژه اتوبوس ها و 
مینى بوس هایى که وارد شهرستان مى شوند، توصیه شده 
در قم توقف نکنند و اگر مسافرى جابه جا مى کنند، بازدید 

به عمل مى آید.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه متأسفانه شــیوع ویروس کرونا بسیارى از 
موارد را تغییر داده است، گفت: الزم است صبر کنیم تا در 
جلسه آتى ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا در زمینه 

سفرهاى نوروزى تصمیم گیرى شود.  
حجت ا... غالمى با بیان اینکه در جلســات آتى ســتاد 
استانى مدیریت بیمارى کرونا، مصوبه کمیته تخصصى 
بهداشت ستاد در خصوص لغو سفرهاى نوروزى بررسى 
مى شــود، اظهار کرد: در جلسه ســتاد استانى مدیریت 
بیمارى کرونا مقرر شــد، موضوع سفرهاى نوروزى در 
کمیته تخصصى بهداشت این ســتاد مطرح شود. وى 

با بیان اینکه ماندگارى ســفر و توزیع سفر در استان دو 
هدف مهم در ســفرهاى نوروزى استان است، تصریح 
کرد: برنامه هاى پیشین ما بر اساس این دو هدف اصلى 
بود که با توجه به زیرســاخت هاى خوبى که در استان 

داریم، محقق مى شود.
غالمى با بیان اینکه متأســفانه شــیوع ویروس کرونا 
بسیارى از موارد را تغییر داده است،  گفت: در این کمیته 
مصوب شد که ســفرهاى نوروزى امسال لغو شود و ده 
کمیته اى که پیش از این براى ســاماندهى هرچه بهتر 
سفرهاى نوروزى تشکیل شده بود براى پیشگیرى وقوع 

این سفرها فعالیت کنند.

راه اندازى بیمارستان صحرایى 
در کاشان پیش بینى شد

احتمال منحل شدن کمیته هاى 
سفرهاى نوروزى اصفهان

درخشش دانش آموزان 
سماى نجف آباد

دانش آموزان سماى نجف آباد در جشنواره مخترعان 
کشـور مالزى درخشـیدند. حسـین و علـى مختارى 
دانش آمـوزان پایه هـاى دوازدهـم ریاضى و ششـم 
ابتدایـى به ترتیب موفق به کسـب مدال طـال و برنز 
جشنواره مخترعان کشـور مالزى شدند. این دو برادر 
از واحد مستقل نجف آباد به طور مشترك با ارائه طرح 
ساخت دسـتگاه تصفیه آلودگى هوا در این جشنواره 
موفق به کسب افتخار شدند. این جشنواره شش سال 
متوالى اسـت که با حضور مخترعان از سراسر جهان 

در کشور مالزى برگزار مى شود.

آموزش مجازى در 
دانشگاه آزاد اصفهان

رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى استان اصفهان گفت: با 
توجه به تعطیلى هاى ایجاد شده و در راستاى مقابله 
با شیوع کرونا در تالش هسـتیم تا بتوانیم بسیارى از 
دروس را از طریـق آموزش مجازى ارائـه کنیم. پیام 
نجفى با اعالم این خبر اظهار کرد: در پى شیوع کرونا 
در کشـور، دانشـگاه آزاد اسـالمى اصفهان همزمان 
با سراسر کشـور دو هفته اى اسـت که تعطیل اعالم 
شده و بر این اسـاس کالس هاى درس این دانشگاه 
برگزار نمى شود، اما کادر ادارى و اجرایى در دانشگاه 

حضور دارند.

توزیع بسته بهداشتى در 
بین مددجویان

سرپرسـت کمیتـه امـداد امـام خمینـى (ره) اسـتان 
اصفهـان گفت: کمیتـه امـداد اصفهان بالـغ بر 345 
میلیـون تومـان بـه تهیـه و توزیع بسـته بهداشـتى 
مقابله با کرونا ویروس در بیـن مددجویان و بیماران 
صعب العالج تحت حمایت اختصاص داد. کریم زارع با 
اعالم اینکه 6261 بیمار خاص و صعب العالج و بالغ بر 
74 هزار سالمند 60 ساله و باالتر، تحت حمایت کمیته 
امداد استان قرار دارند، تأکید کرد: اولویت اهداى اقالم 
بهداشتى مذکور با این مددجویان است که بر اساس 
اعالم مراجع پزشکى آسیب پذیرى بیشترى در رابطه 

با کرونا ویروس جدید دارند.

کوالك در 
فریدن و بویین میاندشت

در آسـتانه فصـل بهـار بـارش بـرف و کـوالك 
شهرستان هاى فریدن و بویین میاندشت را سفیدپوش 
کرد. رئیس اداره هواشناسى فریدن و بویین میاندشت 
ظهر دیروز گفت: میزان بارش برف در بویین میاندشت 
به 4 و در ارتفاعات به بیش از 10سانتیمتر رسید. نوروز 
ملکى افزود: یک شـنبه شـب نیـز کوالك شـدید با 
سـرعت بیـش از 70 کیلومتر در سـاعت رفـت و آمد 
در این شـهر را با مشـکل روبه رو کـرد. وى گفت: در 
فریدن نیز سـرعت وزش باد به 40کیلومتر در ساعت

 رسید.

خبر

انتشار اخبار شــیوع ویروس کرونا در بسیارى از شهرها 
و افزایش تقاضاى عمومى براى خرید ماســک و مواد 
ضدعفونى کننده موجب سردرگمى مردم براى تهیه این 

لوازم در فضاى حقیقى و مجازى شده است.
وضعیت داروخانه هاى سراسر شهر اصفهان و صف هاى 
خرید ماسک، ژل ضدعفونى، مواد گندزدا و دستکش هاى 
طبى بیانگر این است که نگرانى مردم از شیوع کرونا با 
کمبود و یــا نبود نیازهاى اولیه براى پیشــگیرى از این 
بیمارى دوچندان شده است. اما افزایش تقاضا براى خرید 
این لوازم پیشگیرى با افزایش عرضه آنها در داروخانه ها 
همراه نیست و بسیارى از مردم پس از مراجعه به داروخانه 
یا مراکز عرضه تجهیزات بهداشتى با اعالم کمبود یا تمام 
شدن این اقالم مواجه شده و به ناچار در اینترنت به دنبال 

تهیه این لوازم هستند.
بسیارى از داروخانه ها با نصب برگه اى  با عنوان «ماسک 
و دستکش تمام شد» از عرضه لوازم مورد نیاز مردم براى 

پیشگیرى از کرونا سر باز زده اند.
هرچند که برخــى از داروخانه ها پیــش از این در یک 
رفتار ضد اجتماعى و به دور از انسانیت ماسک ها و مواد 
ضدعفونــى کننده را به قیمت مضاعف به شــهروندان 
عرضه مى کردند تا حدى که یک ماســک عادى بدون 
فیلتر از 500 تومان تا 2500 تومان و ماسک هاى فیلتردار 
عادى نیز تا 15 هزار تومان به فروش مى رســید. بر این 
اساس بسیارى از شهروندان به دلیل کمیاب و یا نایاب 
شــدن اقالم مقابله با بیمارى کرونا به فضاى مجازى 
روى آورده اند و با قیمت هاى گزاف مجبور به خرید این 

محصوالت هستند.
در همین حال استاندار اصفهان با اشاره به جلسات خود با 
تولیدکنندگان محصوالت حفاظتى و بهداشتى از جمله 

الکل و مواد ضدعفونى کننده، گفت: مشکل کمبود این 
اقالم با افزایش شیفت کارى تولیدکنندگان این مواد و 

جلوگیرى از مصارف غیر ضرورى برطرف مى شود.
عباس رضایى روز دوشنبه در حاشیه جلسه با فعاالن تولید 

الکل، ژل و محصوالت بهداشتى و ضد عفونى کننده، به 
«ایرنا»، گفت: یکى از مشکالت مردم در روزهاى گذشته 
کمبود برخى از اقالم بهداشــتى یا توزیــع آن با قیمت 
بســیار باال بود که جهت ضدعفونى کردن و گندزدایى 

مورد نیاز است.
وى با اشــاره به فعالیت خوب واحدهــاى تولیدى این 
محصوالت در اصفهان ، ادامه داد: متأسفانه به دلیل توزیع 
نامناسب هرج و مرجى در این مسئله وجود داشت و برخى 

از این محصوالت براى مصرف غیر ضرورى از اصفهان 
خارج مى شد که در این جلســه تأکید شد که با مدیریت 

صحیح توزیع جلوى این مصارف گرفته شود.
استاندار اصفهان تأکید کرد: در همین راستا روزانه 37/5 
تن الکل براى مصرف استان در نظر گرفته شد که  در این 
هفته وارد چرخه توزیع خواهد شد و برخى مشکالت به 

وجود آمده در این زمینه برطرف مى شود.
وى ادامه داد: اگــر چه این مســئله در حیطه اختیارات 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان است ولى به جهت رفاه 
حال بیشتر مردم، استاندارى اصفهان در این زمینه ورود 
پیدا کرد و تولید کنندگان نیز در این زمینه قول مســاعد 

دادند.
 این در حالى است که مدیرکل تعزیرات حکومتى اصفهان 
چند روز پیش از برطرف شــدن کمبودها در بخش مواد 
ضد عفونى کننده به زودى در ســطح شهرها خبر داد و 
گفت: به اندازه کافى ماسک در اختیار مبادى توزیع قرار 

خواهد گرفت.
غالمرضا صالحى افزود: عرضه ماسک و مایع ضدعفونى 
کننده از طریــق واحدهاى مجازى کــه از طرف علوم 
پزشــکى و یا وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص 
شدند، امکانپذیر است و هر واحد تولیدکننده نیز مکلف 
است تولید خود را از این مسیر در اختیار واحدهاى توزیع 
کننده قرار دهد تا به دست مردم برسد.  وى در مورد نرخ 
ماسک و مایع ضدعفونى کننده یادآور شد: نرخ آنها مطابق 
با نرخ اعالم وزارت بهداشــت و درمان است و هرگونه 
اقدام که منجر به عدول از نرخ شود تخلف و به کسانى 
که احتکار و گرانفروشى انجام دهند و یا بخواهند با امتناع 
از عرضه کاال قحطى مصنوعى در بازار ایجاد و سالمتى 

مردم را تهدید کنند، به جد برخورد مى شود.

استاندار: جلوى هرج و مرج در توزیع گرفته مى شود

سرگردانى مر دم اصفهان براى تهیه لوازم پیشگیرى از کرونا 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان آخرین آمار 
مبتالیان به بیمارى کرونا در اصفهان را اعالم کرد. این 
آمار نشان مى دهد حداقل 13  شهرستان استان اصفهان 

درگیر ویروس کرونا هستند.
آرش نجیمــى در خصوص آخریــن آمــار مبتالیان و 
فوتى هاى کرونا در اصفهان اظهار کرد: آمار مبتالیان به 
کرونا در اصفهان تا دوازدهم اسفند به 44 نفر افزایش یافته 
است. وى با بیان اینکه 14 مورد جدید در استان اضافه شده 
است، گفت: این موارد مربوط به شهرستان هاى اصفهان، 
نایین، نجف آباد و شهرضا است که هفت نفر زن و هفت 

نفر مرد هستند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان افزود: شش 
بیمار مبتال به کرونا در اصفهان از بیمارســتان ترخیص 
شده و مابقى بسترى هستند. نجیمى اظهار کرد: تاکنون، 
عالوه بر اصفهان، شهرســتان هاى مبارکه، گلپایگان، 
نطنز، فالورجان، خوانسار، خمینى شهر، نجف آباد، لنجان 
و سمیرم درگیر این بیمارى اعالم شده بودند و موارد قطعى 

کرونا در آنها ثبت شده است.
به گفته سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تعداد 
موارد فوت ناشــى از این بیمارى تغییرى نکرده است و 
تاکنون تنها دو نفر در اصفهان در اثر این بیمارى جان خود 

را ازدست داده اند.
اما آمار رسمى اعالم شده توســط وزارت بهداشت نشان 
مى دهد که تا ظهر دیروز، جمع مبتالیان به ویروس کرونا 
در استان اصفهان به 68 نفر رسیده است. این آمار تفاوت 
24 نفرى با آمار سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان  
دارد. علوم پزشکى اصفهان روز یکشنبه درباره این اختالف 
آمارى بدون آنکه وارد جزئیات شود توضیح داد که آنچه 

اعالم مى شود موارد ثبت شده در این دستگاه است.
معاون بهداشت وزارت بهداشــت ظهر دیروز از افزایش 
مبتالیان قطعى کوویــد 19 در ایران خبــر داد و گفت: 

آخرین یافته هاى آزمایشگاهى در کل بالغ بر 523 مورد 
جدید ابتالى قطعى به بیمارى کوید 19 را در کشور ظرف 
24 ساعت منتهى به ظهر روز دوشنبه نشان مى دهد که 

متاسفانه از این موارد 12 تن نیز جان باختند.
به گفته دکتر علیرضا رییسى، در مجموع تا کنون 1501 
نفر ابتالى قطعى به ویروس کروناى جدید ثبت شده است 
که 66 نفر نیز جان باختند.  وى افزود: همچنان بیشترین 
استان هاى درگیر این بیمارى، اســتان هاى تهران، قم 
و گیالن هستند البته در اســتان هاى گیالن و قم میزان 

بهبودیافتگان و بسترى شدگان در حال برابر شدن است.
این در حالى است که مدیر شبکه بهداشت خور و بیابانک 
در شرق استان اصفهان نیز روز گذشــته از ابتالى یک 
بانوى 53 ساله اهل شــهر جندق به ویروس کرونا خبر 
داد. رضا ترابى افزود: این بیمار 22 بهمن براثر سکته قلبى 
در بیمارســتان نایین تحت مراقبت قرار داشت و مراحل 
درمانى را طى مى کند. وى در سوم اسفند نیز با داشتن تب 
باال به مرکز درمان بستر شهر جندق مراجعه کرد که تب 
وى پایین نیامده و به بیمارستان نایین اعزام و در نهایت 
ابتال به کرونا وى مثبت اعالم شد. ترابى افزود: این بیمار 
هم اکنون در اتاق ایزوله بیمارستان نایین تحت مراقبت 

است.

اصفهان آماده مبارزه با ملخ هاى مهاجر است13 شهرستان اصفهان درگیر کرونا هستند
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: شدت آسیب ملخ هاى مهاجر بسیار است و براى 

مقابله با هجوم آنها آماده ایم.
حسنعلى رحیمى در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه دو 
دسته ملخ باعث آفت به نباتات مى شوند، اظهار داشت: 
هجوم ملخ ها در ایران در دو رده بومى و مهاجر تقسیم 
مى شــود. ملخ هاى بومى در اردیبهشت ماه به مزارع و 
باغات هجوم مى برند که براى مقابلــه با آنها اقداماتى 

انجام مى شود.
وى افزود: در سال گذشته با هجوم ملخ هاى بومى مواجه 
بودیم کــه دوازده هزار هکتار از اراضى کشــاورزى در 
شهرستانهاى غربى استان اصفهان را تهدید مى کردند 
که براى ممانعت ازهجوم ایــن ملخ ها تدابیرى موثر به 

کار گرفته شد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه ملخ هاى مهاجر یا دریایى از کشــورهاى 
افریقایى، هند و پاکســتان به اســتانهاى جنوبى حمله 
مى کنند، تصریح کرد: آسیب ملخ هاى مهاجر به مراتب 
بیشــتر از ملخ هاى بومى اســت، چراکه در دسته جات 
متراکم حمله مى کنند و غذاى بیشترى مصرف مى کنند 

و تهدید جدى براى نباتات تلقى مى شوند.

وى بیان داشت: سال گذشته با تمهیدات انجام شده مانع 
از رسیدن ملخ هاى مهاجر به اســتان اصفهان شدیم و 
امسال هم این ملخ ها مدام ردیابى مى شوند و امکانات 
و تجهیزات مقابله با هجوم این گونه ملخ ها فراهم شده 

است.
رحیمى اشاره اى به نحوه مقابله با ملخ هاى مهاجر داشت 
و گفت: ابتدا کانونهــاى تخم ریزى ملخ ها شناســایى 
مى شــود و با ردیابى پوره هاى ملخ با طعمه پاشى و سم 
پاشــى نابود مى شــوند و با دیوارگذارى اطراف باغها از 
گسترش بى رویه آنها به مزارع و باغها جلوگیرى مى کنیم.
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از آنجایى  که خواب خوب به بهبود کیفیت حافظه کمک مى کند و به 
بدن اجازه مى دهد تا هرگونه آســیبى که در طول روز رخ  داده است را 
ترمیم کرده و سیستم ایمنى بدن را باال مى برد؛ پس فقدان آن تأثیرات 

مخربى بر زندگى سالمندان خواهد داشت.
درجه حرارت بدن نقش مهمــى در الگوى خواب افــراد دارد. با باال 
رفتن دماى بــدن تمایل به خــواب، کمتر و با کاهــش دماى بدن، 
خســتگى و خواب آلودگى بر بدن غلبه کرده و باعــث خواب عمیق 
مى شود. از آنجایى  که در افراد باالى 60 سال قدرت تنظیم دماى بدن 
کاهش پیدا مى کند همین موضوع، بى نظمى ریتم خواب آنها را در پى 

خواهد داشت.
طیف گســترده اى از داروها و بیمارى هاى مزمن و شرایط مرتبط با 
سالخوردگى مى تواند منجر به بى خوابى شود مانند: بیمارى پارکینسون، 
زوال عقل و سایر اختالالت عصبى،  بزرگ شدن پروستات، نارسایى 
مثانه و سایر مواردى که باعث بى اختیارى مى شوند، سرطان، نارسایى 
قلبى، شرایط دستگاه گوارش، مشکالت تنفسى، دردهاى مزمن مانند 

درد آرتروز، افسردگى، اضطراب و سایر اختالالت روانى.
داشتن عادت هاى بد مى تواند اثرات بى خوابى را تشدید کند. سالمندان 
به ویژه بازنشسته ها عادت دارند که بیشتر روز را چرت بزنند و بیشتر وقت 

خود را در رختخواب بگذرانند همین عادت مى تواند به طور قابل توجهى 
نظم خواب آنها را تغییر دهد و به هم بزند.

یکى از شایع ترین اختالالت سالمندان آپنه خواب است. این وضعیت 
با از دست دادن موقتى نفس تا 60 ثانیه به طول مى انجامد و تا حدى 
نظم خواب ســالمندان را به هم مى زند و این یک نگرانى جدى براى 
سالمندانى اســت که از بیمارى هاى قلبى عروقى رنج مى برند. آپنه 
خواب در سالمندانى که از بیمارى هاى عروق کرونر رنج مى برند و در 
شرایطى مانند فشارخون باال، نارســایى قلبى، سکته مغزى و آریتمى 

قلبى، بیشتر اتفاق مى افتد.
یکى دیگر از اختالالت خواب در سالمندان سندروم پاى بى قرار است 
که اغلب افراد مبتال به این سندروم احســاس خارش در زیرپوست، 
سوزن شدن، گرفتگى یا درد جســمى را تجربه مى کنند. این عالیم 
معموًال در زمان خواب ایجاد شــده و منجر به بى خوابى در سالمندان 

مى شوند.
از شایع ترین اختالالت در سالمندان خروپف است که به دلیل ناتوانى 
در به جریان انداختن هوا در بینى و حلق به وجود مى آید. خروپف به طور 
معمول هیچ نگرانى براى سالمتى ندارد ولى به  عنوان یک نشانه براى 

مشکالت جدى تر مانند سکته مغزى و بیمارى هاى قلبى است.

هرچه بیشتر ســیگار بکشید، حس چشایى شما نیز بیشــتر تحت تأثیر قرار 
مى گیرد. خوراکى هاى مصرفى شما نیز بر دندان ها تأثیر مى گذارند. افزون 
بر این، سیگار کشیدن مى تواند موجب تضعیف سیستم ایمنى شده و فرد را 
در معرض خطر بیمارى لثه قرار دهد و همچنین مى تواند در ابتال به سرطان 

دهان نقش داشته باشد.
نیکوتین و قیر در دود تنباکو مى تواند موجب زرد و لکه شدن دندان ها شود. 
چند بار مسواك زدن در روز روشى خوب براى بهبود ظاهر دندان هاست. این 
کار نه تنها از لکه شدن دندان ها جلوگیرى مى کند، بلکه به محافظت در برابر 

بیمارى لثه نیز کمک مى کند.
انتخاب خمیردندان هاى مخصوص افراد ســیگارى توصیه شده است. این 
خمیردندان ها حاوى مواد خاصى هستند که به بهبود ظاهر دندان هاى تغییر 

رنگ داده کمک مى کند.
اگرچه بیشتر مســواك زدن دندان ها مى تواند به پیشگیرى و از بین بردن 
لکه هاى ناشى از ســیگار کشــیدن کمک کند، در موارد تغییر رنگ شدید، 
خمیردندان ممکن است کارایى الزم را نداشته باشــد. اگرچه سفید کردن 

دندان ها به صورت حرفه اى مى تواند به از بین بردن لکه ها کمک کند اما در 
صورت تداوم سیگار کشیدن نتایج پایدار نخواهند بود و ممکن است هر سال 

به تکرار این کار نیاز داشته باشید.
بوى بد دهان ناشى از سیگار کشیدن یا نفس سیگارى مسئ له دیگرى است 
که افراد سیگارى با آن مواجه هســتند. مراحل اولیه بیمارى لثه یا خشکى 
دهان به واســطه کاهش تولید بزاق مى توانند در ایجاد این شــرایط نقش 

داشته باشند.
براى مقابله با نفس سیگارى مى توانید موارد زیر را مد نظر قرار دهید: مسواك 
زدن دندان ها حداقــل دو بار و حداقل یک بار اســتفاده از نخ دندان در روز، 
افزایش مصرف مایعات براى پیشگیرى از خشکى دهان، استفاده از دهانشویه 
ضد باکترى براى خشــکى دهان، جویدن آدامس بدون قند، مکیدن یک یا 
دو برگ نعناع بیابانى، مراجعه منظم به دندانپزشک براى پاکسازى پالك و 

تارتار از روى دندان ها و کاهش مصرف سیگار یا ترك آن.
ترك سیگار براى ســالمت دهان و دندان مفید اســت زیر احتمال ابتال به 
بیمارى لثه را کاهش مى دهد. حتى اگر چند سال است سیگار مى کشید، ترك 
این عادت به بهبود سالمت دهان و دندان و کاهش احتمال ابتال به بیمارى 

لثه و از دست دادن دندان کمک مى کند.

ناخن هاى شــما مى تواند درباره سالمت شما چیزهاى 
زیادى بگوید. به اصطالح ناخن هاى چماقى مى تواند 

نشانه اى از سرطان ریه باشد.
وقتى ناخن ها شکل چماق یعنى نوك انگشتان متورم 
مى شود . این یک روند کند است و یک شبه اتفاق نمى 
افتد. در مرحله اول ناخن نــرم تر و کوتیکول ناخن براق 
و بیشتر از حد معمول برآمده مى شــود. در مرحله آخر، 

انتهاى انگشتان متورم مى شود.
انگشتان چماقى اغلب نشانه مشــکالت ریه ها، قلب، 
کبد یا رگ هاى خونى بزرگ است. به همین دلیل باید  
به پزشک خود مراجعه کنید زیرا همیشه الزم نیست این 

نشانه اى باشد که شما مبتال به سرطان ریه هستید.

هدى عین اللهى، متخصص پوست، مو و زیبایى درباره 
خشکى پوست و شوره سر، گفت: کاهش رطوبت پوست 
باعث افزایش خشکى پوست ســر شده و در نهایت باید 

انتظار پوسته پوسته شدن سر و ریزش آنها را داشت.
او افزود: افرادى که پوست سرشان خشک است احتمال 
اینکه سایر پوســت نقاط بدنشــان مانند: آرنج، پا ها و 
دست ها هم خشک باشد زیاد است، که در این صورت باید 
با مراجعه به پزشک این معضل را رفع کرد. عین اللهى 
با اشاره به عوامل خشکى پوست سر اظهار کرد: عوامل 
زیادى در خشکى پوست سر مؤثر هستند که مى توانند 
باعث آزار و اذیت افراد شــوند. از جمله عوارض خشکى 

پوست سر مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
1: هواى سرد و خشــک باعث افزایش خشکى پوست 

سر مى شود.
2: التهاب یا ورم پوســت ســر به علت تمــاس برخى 
محصوالت، مانند شامپوها، ژل ها یا اسپرى حالت دهنده 
مو مى توانند تؤثیر زیادى در افزایش خشکى پوست سر 

داشته باشند.
این متخصص پوســت، مو و زیبایى دربــاره عالیم و 
نشانه هاى شوره سر، گفت: به طور معمول، سلول هاى 
روى پوست سر و بدن در مراحل رشد خود چندین برابر 
مى شوند سپس مى میرند و ریزش پیدا مى کنند هنگامى 

که فرد با عارضه شوره سر درگیر باشد سلول هاى روى 
پوست سر سریع تر از حالت عادى مى ریزند.

عین اللهى با اشاره به دلیل اصلى ایجاد شوره سر اظهار 
کرد: دلیل اصلى ایجاد شوره سر، نوعى التهاب و اگزماى 

پوستى است که به آن التهاب سبورئیک مى گویند. 
او افزود: شوره سر با عالیمى مانند: پوست چرب، پوست 
قرمز و پوسته پوسته شدن پوست سر همراه است. البته 
افراد ممکن است در قســمت هاى دیگرى از بدن مانند 
ابروها، کشاله ران، زیر بغل و در کنار بینى دچار اگزماى 
 cradle» سبورئیک شوند که در کودکان به این مشکل

cap» مى گویند.
این متخصص پوست، مو و زیبایى با اشاره به نقش قارچ 
ماالسزیا در ایجاد شوره سر اظهار کرد: قارچ ماالسزیا به 
طور طبیعى روى پوست ســر زندگى مى کند و روى سر 
بعضى افراد بیشتر دیده مى شود که همین عامل باعث 
مى شود تا سلول هاى پوست، بیشتر از حالت عادى رشد 

یابند و زیاد شوند.
عین اللهى درباره عوامل مؤثر در جهت تکثیر ماالسزیا 
گفت: سن افراد، هورمون ها و استرس مهمترین عوامل 
در جهت افزایش ماالســزیا هســتند. البته موى کثیف

باعث پدید آمدن شوره نمى شــود، اما شستشوى دیر به 
دیر مو ها باعث چرب شــدن پوست ســر و ایجاد شوره 

خواهد شد.
این متخصص پوست و مو درباره تفاوت هاى شوره سر و 
خشکى پوست سر گفت: عالیم ظاهرى یکى از مهم ترین 
راه ها در جهت تشخیص خشکى پوست یا شوره سر است. 
براى مثال دانه هاى شــوره بزرگ تــر و چرب تر بوده و 
دانه هاى پوست خشک کمى کوچک تر هستند که در هر 

دو حالت باید انتظار خارش پوست را داشت.

یک مطالعه جدید ارتباط بین مصرف غذاهاى خاص و 
خطر ســکته مغزى هموراژیک یا ایسکمیک را بررسى 
کرده است. یافته هاى عمیق بینش هاى زیبایى را ارائه 
مى دهند که در آن غذاها با ریسک پایین تر انواع مختلف 

سکته مغزى همراه هستند.
ورزش بیشــتر، ترك ســیگار، خوردن بیشــتر میوه و 
سبزیجات و پرهیز از غذاهاى پر کلسترول مانند لبنیات پر 
چرب، همبرگر و برخى از دسرها تنها برخى از روش هاى 
شناخته شده براى بهبود ســالمت قلب و عروق و حفظ 

خطر سکته مغزى است.
سکته مغزى ایسکمیک شــایع ترین نوع سکته مغزى 
اســت که حدود 87 درصد از کل موارد سکته مغزى را 
تشکیل مى دهد. سکته هاى ایسکمیک هنگام انسداد 
شــریان اتفاق مى افتد که انتقال خون غنى از اکسیژن 
به مغز را به خطر مى اندازد. از طرف دیگر سکته مغزى 
هموراژیک هنگامى اتفاق مى افتد که خونریزى در مغز 
ایجاد مى شود و خونریزى به سلول هاى مغزى آسیب 

مى رساند.
بنابرایــن، محققان در نظر داشــتند ارتبــاط بین رژیم 
غذایى –با تمرکــز بر گروه هاى اصلى مــواد غذایى و 

فیبر– و سکته مغزى را، با توجه به سکته هاى ایسکمیک 
و خونریزى به طور جداگانه بررســى کنند. به طور کلى، 
این تحقیق نشان داد که مصرف بیشتر میوه، سبزیجات، 
فیبر، شیر، پنیر یا ماست با خطر کمترى از سکته مغزى 

ایسکمیک اما با سکته مغزى هموراژیک همراه است.
یک تجزیه و تحلیل دقیق نشان داد که مصرف مرکبات، 
میوه هایى مثل سیب و گالبى، موز، سبزیجات خطر را 
کاهش مى دهند. عالوه بر این، مصــرف 200 گرم در 
روز شــیر با کاهش5 درصد خطر نســبى سکته مغزى 
ایسکمیک، مصرف 100 گرم ماســت در روز با کاهش 
خطر نســبى 9 درصد و 30 گرم در روز پنیر با 12 درصد 
خطر نسبى همراه بود. از طرف دیگر، مصرف تخم مرغ با 
خطر باالتر از سکته مغزى همراه بود. هر 20 گرم اضافى 
روزانه تخم مرغ با افزایش 25 درصد  در خطر نسبى سکته 

مغزى همراه است.
مصرف بیشــتر فیبر در رژیم غذایى و میوه و سبزیجات 
به شدت با خطرات پایین تر از سکته مغزى ایسکمیک 

همراه است.
در ایاالت متحده، انجمن قلــب آمریکا (AHA) چهار 
وعده میوه و پنج وعده سبزیجات را در روز توصیه مى کند.

یونیسف با انتشار گزارشى به روش هاى مقابله با کرونا 
در کودکان و نکاتى که والدین در باره شستن دست ها 

باید بدانند، پرداخته است که در پى مى آید:  
شیر آب را باز کنید و دســت ها را زیر آن بگیرید.  تمام 
دست تان را به صابون آغشته کنید. تمام سطوح دست ها 
را به مدت حداقل 20 ثانیه با صابــون بمالید، از جمله 
پشت دست ها، میان انگشتان و زیر ناخن ها. دست ها را 
کامًال با آب بشویید. دست ها را با دستمال تمیز یا حوله 

یک بار مصرف خشک کنید.
دست ها را مرتب بشویید، به خصوص قبل از خوردن، 
بعد از سرفه یا عطسه و دستشویى و... اگر آب و صابون 
در دسترس ندارید، از ژل شستشــوى دست الکلى با 
حداقل 60 درصد الکل اســتفاده کنید. اگر دستانتان 
به صورت مشهود کثیف هستند، حتمًا با آب و صابون 

 بشویید.

بر اســاس مطالعات و بررســى هاى جدید، 
کاهش وزن ناگهانى و ناخواسته، دومین نشانه 
خطر ابتال به برخى از ســرطان ها به حســاب 
مى آیــد. پژوهش هایى که توســط محققان 
دانشگاه هاى آکســفورد و اکستر انجام شده 
نشان مى دهندکاهش وزن ناگهانى و غیرارادى 
دومین عامل براى تشخیص اولیه و شناسایى 
سرطان هاى کولورکتال یا سرطان هاى دستگاه 
گوارش اعم از معده، رود کوچک و بزرگ و غیره، 

ریه، لوزالمعده و کلیه است.
دکتر «بریان نیکلسون» از پژوهشگران ارشد 
این پــروژه تحقیقاتى، در ایــن رابطه گفت: 
«خدمات ساده اى مانند تشخیص کاهش وزن 
که مى تواند توسط پزشکان عمومى انجام شود، 
بسیار حیاتى و ضرورى هستند و مى توان گفت 
براى تشخیص زودهنگام سرطان ها موردنیاز 
است تا بتوان پیش از گسترش این بیمارى آن 
را نابود کرده و زندگى سالمى را در پیش گرفت. 
تحقیقات ما نشــان مى دهند که بررسى هاى 
هماهنگ چکاپ مناسب بخش هاى متعدد بدن 
مى تواند به تشخیص سریع سرطان در بیماران 
مبتالبه کاهش وزن کمــک کند. در حال حاضر 
ما باید تحقیقات خود را ادامه دهیم تا بفهمیم 
بهترین ترکیب آزمایش ها براى تشــخیص 
میزان وزن از  دست رفته بیماران سرطانى چه 
مقدار بوده و افراد درخطر باید نگران چه میزان 

کاهش وزن خود باشند.»

مطالعه جدید نشان مى دهد استشــمام عطر گل رز موجب 
بهبود کیفیت یادگیرى شــده و مى تواند به خواب بهتر هم 

کمک کند.
این مطالعه بر روى دانش آموزانى انجام شــد که درس زبان 
انگلیسى یاد مى گرفتند. دانش آموزان یک کالس ، زبان را با 
وجود عطر گل رز و کالس دیگر بدون وجود این عطر، درس را 
مى آموختند. در پایان مطالعه، مشخص شد دانش آموزانى که 
نوارهاى آغشته به عطر گل رز بر روى میزشان قرار داشت، به 

مراتب بهتر درس را یاد گرفته بودند.
دکتر «یورگن کورمایر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
مى گوید: «ما نشان دادیم که تأثیر حفاظتى عطرها در زندگى 
روزمره بســیار کاربرد درســتى دارد و مى تواند به شیوه اى 

هدفمند استفاده شود.»
به گفته محققان، عطر گل رز موجــب تقویت حافظه دانش 
آموزان شد. همچنین در این مطالعه از 54 دانش آموز خواسته 
شد نوارهاى معطر به عطر رز را در زمان خواب در کنار تخت 
شــأن بگذارند. محققان شــاهد بهبود کیفیــت خواب این 

دانش آموزان شدند.

6 بـاور غلط در مورد 
ویروس کـرونا

برخــى باورها در مورد ویروس کرونا اشــتباه اســت و باعث شــده برخى از 
واکنش هاى مردم در برابر این ویروس هم اشــتباه باشد. با داشتن اطالعات 
صحیح در مورد این ویروس، بهتر مى توان خود را در برابر آن ایمن نگهداشت. 
برخى از باورهاى غلط باعث مى شود که به درستى نتوانیم خود را در برابر ویروس 
کرونا ایمن نگهداریم. آنطور که روزنامه «گاردین» نوشته، بعضى از این باورها 

به شرح زیر است:

1. ویروس کرونا از آنفلوآنزاى زمستانى خطرناك تر نیست
بنا بر بررسى هاى محققان مشخص شــده که ویروس کروناى جدید ده برابر 
مهلک تر از آنفلوآنزاى فصلى است و چنانچه افسارگسیخته باقى بماند مى تواند 

بین 290  تا 650 هزار نفر را در دنیا به کام مرگ بفرستد.

2. فقط براى افراد مسن مرگبار است
مرگ ناشى از این ویروس در افراد مسن بیشتر از گروه هاى سنى دیگر بوده، اما 

خطر آن براى همه یکسان است.

3. ماسک هاى طبى مناسب نیستند
ماسک نمى تواند از ابتالى افراد به بیمارى کامًال پیشگیرى کند، اما آن تا حدى 

مى تواند جلوى انتقال ذرات ترشح شده از سیستم تنفسى افراد بیمار را بگیرد. 
اگر با فرد مبتال در تماس نزدیک هستید، با استفاده از ماسک مى توان شانس 

ابتال را به حداقل رساند.

4. براى ابتال به ویروس کرونا، بایــد حداقل ده دقیقه کنار فرد 
مبتال بود

بررسى ها نشان داده که در کمتر از این زمان هم احتمال ابتال وجود دارد.

5. واکسن آن در مدت چند ماه تولید مى شود
محققان بــراى تولید واکســن این ویروس بســیار تــالش مى کنند و 
پیشرفت هایى داشته اند اما ســریع ترین زمانى  که مى توان به این واکسن 
دسترسى داشت، یکسال است. براى تولید هر واکسن، ابتدا باید آن  را روى 

حیوانات و سپس انسان آزمایش کرد که این فرایند کمى طول مى کشد.

6. در زمان اعالم اپیدمى هر نوع بیمارى نمى توان جلوى آن 
را گرفت

در هر زمان چنانچه تمام موارد بهداشــتى رعایت شود، مى توان جلوى 
صدمات بیشتر را گرفت.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 مسلمان کسى است که مسلمانان از زبان و دست او آزارى نبینند، مگر آنجا که 
حق باشد و آزار مسلمان روا نیست جز در آنچه واجب باشد. به سوى مرگ 
که همگانى است، و فرد فرد شما را از آن گریزى نیست بشتابید، همانا مردم 
در پیش روى شما مى روند و قیامت از پشت ســر شما را مى خواند. سبکبار 
شوید تابه قافله برســید، که پیش رفتگان در انتشــار بازماندگانند. از خدا 
بترسید و تقوا پیشه کنید زیرا شما در پیشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا و 

موال على (ع)شهرها و خانه ها و حیوانات هستید.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          
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