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نان سنتى؛ بمب انتقال کرونا به منزلکاهش فروش 30 درصدى بنزین در اصفهان کرونا، تئاتر اشکان خطیبى را متوقف کردفهرست مشموالن یارانه معیشتى تغییر مى کند سعیدآذرى: شاید این لیگ به پایان نرسد! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 D نقش ویتامین
در مقابله با 

کرونا

کرونا مصرف آب در اصفهان را افزایش داد
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ایران در میان 4 کشور 
خطرناك از لحاظ کرونا

کرونا به بازار پوشاك 
هم سر زد!

258 بیمار
 مشکوك به کرونا در 
کاشان بسترى هستند 5

اولتیماتوم 
دادستانى اصفهان 

به محتکران

رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایى، 
گفت: کمبود ویتامین D مى تواند توان ایمنى بدن 

را پایین بیاورد. بنابراین اگر کمبود ویتامین D داشته 
باشیم مقابله با ویروس کرونا سخت ترمى شود.

جالل الدین میرزاى رزاز، با تأکید به ...

بعد از شیوع ویروس کرونا، اولین اتفاق جدى در 
حوزه پیشگیرى از بیمارى ناشى از این ویروس، 
کمبود اقالم بهداشــتى مانند ماسک، ژل هاى 
ضدعفونى کننــده، الکل و... در بــازار بود. این 
موضوع در دو هفته اخیر که ورود کرونا به کشور 
رسماً تأیید شد ادامه داشته و روزى نبوده که خبر از 
کشف انبارهاى احتکار اقالم بهداشتى داده نشود.
کار به جایى رسید که حتى وزیر بهداشت هم در 
نامه نگارى اش با رئیس جمهور لب به شــکوه 

گشود و در نایاب شدن...

4

چالش جدى تأ مین خون در اصفهانچالش جدى تأ مین خون در اصفهان
استرس ابتال به ویروس کرونا، آمار اهداکنندگان خون را بیش از استرس ابتال به ویروس کرونا، آمار اهداکنندگان خون را بیش از 5050 درصد کاهش داد درصد کاهش داد

3

اگر شستشوهاى بهداشتى و خانه تکانى ها ادامه یابد، در هفته پایانى سال افزایش 35 درصدى  مصرف را شاهدیم

یاورى: تابش نباید قربانى مى شد
پیشکسوت فوتبال ایران گفت: سپاهان به حالت خودزنى مقابل پرسپولیس 
حاضر نشــد و من قطعا اگر یکى از تصمیم گیران در سپاهان بودم با برگزار 

نشدن این بازى موافقت نمى کردم.
محمود یاورى عنوان کرد: سپاهان یکى از پرهزینه ترین باشگاه هاى لیگ 
برتر است که از لحاظ سخت افزارى حتى مى تواند در سطح آسیا هم یکى از 

بهترین ها باشد. این تیم امکانات، بازیکنان، کادر فنى و ...
2
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در صفحه 3 بخوانید

برگزارى2 جلسه با حضور مقامات عالى استان 
به منظور مدیریت بازار اقالم بهداشتى

پیشنهاد چین 
براى مبارزه با ملخ 
کاربردى است؟

کرونا، توجه به تهاجم ملخ ها به کشور را 
تحت الشعاع قرار داده است

پایان شیوع ویروس کرونا چه زمانى است؟
پیش بینى 65 میلیون کشته در جهان!
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اظهار نظر خاصى نکن اظهار نظر خاصى نکن 
بزرگواربزرگوار

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به واگذارى امالك از طریق مزایده 
و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى 
به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب پلیس 
راهور  مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 98/12/24 به دبیرخانه سازمان 
تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است سایر 

اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد. 
1- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در باغبهادران- محله کوه آب پالك 1418 (مزایده)

2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار جانبازان خیابان شهید غالمى 
(سنگبرى سابق) کوچه 6 مترى (مزایده)

3- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى- مسکونى واقع در زرین شهر- اول بلوار شهید قجه اى- اراضى 
مجاور شرکت تعاونى دامداران (تجدید مزایده)

آگهى مزایده و تجدید مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 

    نوبت دوم

شرکت صنعتى آما (سهامى عام) در نظر دارد شش دانگ عرصه 
و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 19550 مترمربع، پالك ثبتى 
745 فرعى از 395 اصلى مفروز و مجزى شده از 282 بخش به 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد/جوزدان/ پشت سردخانه 
امیرآباد که به صورت باغ بوده و داراى ساختمان مى باشد را از 
طریق مزایده به باالترین قیمت بفروشد. بازدید ملک فقط از 
خارج از آن امکان پذیر مى باشد. فلذا متقاضیان مى توانند قیمت 
پیشنهادى خود را با ذکر مشخصات فردى به محل شرکت واقع 
در تهران کیلومتر 17 جــاده مخصوص کرج، نبش خیابان 64، 
کدپستى 1389155113 ارسال نمایند تا عنداللزوم شرکت با 
آنان تماس حاصل نماید. نظر به اینکه نشر این آگهى هیچگونه 
تعهدى براى هیچکس ایجاد نمى کند، لذا شرکت در قبول یا رد 
پیشنهادى مخیر است و ارسال پیشنهاد قیمت نیز هیچگونه 

حقى براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

آگهى مزایده

شرکت صنعتى آما (سهامى عام)

کلیه دفاتر درمانى که تا پایان بهمن ماه 1398 داراى اعتبار بوده و 
استحقاق دریافت درمان را داشته اند تا پایان فروردین ماه 1399 
معتبر تلقى شــده و مجاز مى باشــند از مزایاى درمانى سازمان 

بهره مند گردند.
بر همین اساس نیازى به مراجعه به شعب و کارگزارى هاى رسمى 

جهت تأمین اعتبار نخواهد بود.

بیمه شدگان محترم
کنترل ویروس کرونا = کاهش تردد

روابط عمومى اداره کل تأمین اجتماعى اصفهان
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مهدى پاکدل مهدى پاکدل 
مستندساز مستندساز 
شدشد

لیس
رگزار 

لیگ
کى از 
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سخنگوى شناسایى مشــموالن طرح حمایت معیشتى 
گفت: بررســى دو مرحله اى وضعیت مشموالن طرح 
حمایت معیشتى در خرداد و آذر هر سال انجام مى شود 
که لیست مشموالن این طرح در خرداد 99 دستخوش 

تغییر خواهد شد.
حسین میرزایى با اشاره به پیشنهاد مجلس مبنى بر تلفیق 
یارانه نقدى و معیشتى و پرداخت ادغامى آن به مشموالن 
اظهار کرد: این بحث در مجلس مطرح شد و ادله مختلفى 
نیز مورد توجه قرار گرفت، اما بعد از منتفى شدن آن، قرار 
شــد ســال آینده 78 میلیون ایرانى یارانه 45500 هزار 
تومانى را دریافــت و 60 میلیون ایرانــى طرح حمایت 

معیشتى را بگیرند. وى یادآور شد: ما ادله خود را مطرح و 
شیوه شناسایى را از محل پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
براى نماینده هاى مجلس ارائه کردیم  و در نتیجه مجلس 
متقاعد و بنا شد با همین رویه پیش رویم و در خرداد ماه 

99 اولین مرحله پایش را پشت سر بگذاریم.
 میرزایى ادامه داد: در مرحله بررسى خرداد ماه سال آینده، 
امکان دارد برخى افراد مشــمول نباشند، ولى با بررسى 
شرایط معیشت شــان، به عنوان مشمول وارد طرح و به 
لیست اضافه شــوند؛ همچنین امکان دارد تمکن مالى 
برخى افراد افزایش و اولویت آنهــا کاهش یابد و على 

القاعده از لیست مشموالن خارج شوند.

رئیس کمیته دستمزد در خصوص زمان مشخص براى 
تعیین دســتمزد کارگران براى ســال 99 اظهار کرد: با 
شیوع ویروس کرونا در کشــور وزارت تعاون دستور داد 
که تمام جلســات کارگرى و کارفرمایى تا 20 فروردین 
سال  آینده لغو شود، اما اعضاى کمیته دستمزد خواستار 
این شدند که جلسات شوراى عالى کار همچنان پا برجا 

بماند.
ناصر چمنى افزود: درخواست کردیم که جلسه شوراى 
عالى کار هفته آینده برگزار شــود تا هر چه زودتر براى 
جامعه کارگرى دستمزد آنها تعیین و تکلیف شود. رئیس 
کمیته دستمزد بیان کرد: در سال هاى گذشته تجربه این 

را داشتیم که دستمزد کارگران پس از عید نوروز تعیین 
شــود، اما این موضوع به هیچ عنوان بــه نفع کارگران 

کارفرمایان و صنایع کشور نیست.
چمنى ادامه داد: تعیین دیرهنگام دستمزد کارگران، امور 
دفترى کارگاه ها و صنایع کشور را نیز مختل مى کند چرا 
که کارفرمایان باید هرچه سریع تر نسبت به سال آینده 
و دستمزد کارگران خود برنامه ریزى کنند. با این اوصاف 
بهتر است که نرخ دستمزد کارگران پیش از عید مشخص 
شود و ما تالش خود را مى کنیم هر طور شده این جلسات 
برگزار شوند، اما احتمال تعیین دستمزد ها پس از عید نیز 

وجود دارد.

فهرست مشموالن 
یارانه معیشتى تغییر مى کند

کرونا، تعیین دستمزد را به 
بعد از عید موکول کرد؟

تعطیلى ادامه دارد؟ 
  میزان | وزیر آموزش و پــرورش درباره 
وضعیت تعطیلــى و یا دایر بودن مــدارس براى 
هفته آینده گفت: روز جمعه جلسه تشکیل شد که 
تصمیم گرفته شد تا روز دوشنبه مدارس تعطیل 
شوند و روز دوشنبه تصمیم گرفته شد تا آخر هفته 
مدارس تعطیل شوند. تصمیم گیرى براى تعطیلى 
مدارس در هفته آینــده را جمعه اعالم مى کنیم و 
تصمیم مى گیریم که تعطیالت تا چه اندازه و در 
کدام استان ها، متناسب با اطالعات وزارت بهداشت 

تصمیم مى گیریم./1393

واقعاً که!
: از    روزنامه جمهورى اسالمى|
یک طرف به مردم توصیه مى شود براى جلوگیرى 
از ابتال به کرونا از مســافرت خوددارى کنند و از 
طرف دیگر با تخصیص بنزین نــوروزى آنها را 
به سفر کردن تشــویق مى کنند! همینطور اعالم 
پیش فروش بلیت هاى نــوروزى ناوگان حمل و 
نقل عمومى جاده اى، با توصیه اى که به مردم براى 
خوددارى از مسافرت به دلیل شیوع ویروس کرونا 

شده است، منافات دارد.

انتقاد «کیهان» از رامبد
مجــرى برنامــه    روزنامه کیهان |
«خندوانه» کــه پیش تر به علــت تناقض میان 
شعارهاى وطن پرستانه اش و اخذ تابعیت بیگانه 
براى فرزندش حاشیه ساز شده بود، این بار مردم 
را در روزهاى سخت تنها گذاشت. رامبد جوان که 
طى سال هاى اخیر با همکارى رسانه  ملى و تولید 
برنامه «خندوانه» مورد لطف و محبت مردم قرار 
گرفته و قرار بود سرى جدید این برنامه را تولید کند، 
دقیقاً در این شرایط که به برنامه هایى براى تزریق 
روحیه امید و نشاط به مردم نیاز است، از کار کناره 

گرفت!/1394

تغییر تاریخ اعزام 
  ایسنا| رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا 
اعالم کرد که تاریخ اعزام به سربازى در نیمه اول 
سال 99 تغییر خواهد کرد. سردار تقى مهرى گفت: 
قرار شد دیگر در تاریخ 19 هر ماه اعزامى نداشته 
باشــیم. بنابراین ابالغیه تمامى اعزام ها در تاریخ 

یکم و دوم و سوم هر ماه انجام خواهد شد./1395

نیاز اورژانس 
به 15 هزار نیرو

پیرحســین کولیوند، رئیس سازمان    برنا|
اورژانس کشور گفته از روز شیوع این بیمارى در 
کشور ســازمان اورژانس عملیات ویژه خود را در 
قالب 50 تیم تخصصى براى پیشگیرى از کرونا در 
حالت آماده باش قرار داده است. اما در حال حاضر 
اورژانس، 15 هزار نیرو نیاز دارد تا بتواند شــرایط 

فعلى خدمات رسانى را حفظ کند./1396

آمار عجیب کنسلى بلیت
محمــد    باشگاه خبرنگاران جوان |
رجبى، رئیس انجمن شرکت هاى حمل و نقل ریلى 
با بیان اینکه با شــیوع کرونا میزان انصرافى هاى 
بلیت قطار به شکل چشمگیرى افزایش یافته، گفت: 
بیش از 25 هزار بلیت همزمان با شیوع ویروس کرونا 
کنسل شده و روزانه هفت تا هشت هزار بلیت قطار 

کنسل و استرداد مى شود./1397

درگذشت استاد بر اثر کرونا
  ایسنا| حجــت (نورالدیــن) صیحانى، 
استاد ادبیات در 57  سالگى بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا درگذشت. اکنون برادر او هم به همین علت 
در بیمارستان بسترى اســت. دکتر صیحانى که 
در ســال 1341 در لنگرود متولد شد. او دکتراى 
آموزش زبان انگلیسى داشت و در دانشگاه لنگرود 

تدریس مى کرد.

مبتال شدن خانواده 
نماینده تهران به کرونا

وضعیت عمومــى فاطمه رهبر، منتخب    رکنا|
مردم تهــران در یازدهمین دوره مجلس شــوراى 
اسالمى که از چند روز پیش به دلیل ابتال به بیمارى 
کرونا در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان مسیح 
دانشورى بسترى شده بود، بهبود یافته است. این در 
حالى است که پزشکان از وضعیت وى ابراز نگرانى 
کرده بودند اما وضعیت تنفسى و عمومى رهبر بهبود 
یافته و موجب امیدوارى پزشــکان شده است. بنا بر 
این گزارش، همسر، پسر، دختر و داماد خانم فاطمه 
رهبر که به دلیل ابتال به بیمارى کرونا بسترى شده 
بودند نیز با نظر پزشــکان از بیمارســتان مرخص

 شدند.

کارم را بلدم
مرتضى آقاتهرانى، دبیرکل جبهه پایدارى    برنا|
و نماینده منتخب مردم در مجلس، در پاسخ به اینکه 
برنامه جبهه پایدارى براى ریاســت و فراکســیون 
مجلس آینده چیســت، گفت: هر وقت نمایندگان 
وارد مجلس شوند، تصمیم مى گیرند چه کسى رئیس 
مجلس شود، اینکه افراد زودتر بروند و با دیگران زد 
و بند کنند، اقدام شایسته اى نیست. وى ضمن اشاره 
به سابقه حضور در مجلس شــوراى اسالمى اظهار 
کرد: باتوجه به اینکه سابقه حضور در دو دوره مجلس 
شوراى اســالمى را دارم، کار را بلدم و مى دانم هم 
اکنون ورود به مواردى نظیر ریاست مجلس و قول 

گرفتن از این و آن درست نیست./1391

پناهیان به کرونا مبتال شد؟
مسعود رفیعى طالقانى، روزنامه نگار    برترین ها|
در توییترش نوشت: «حجت االسالم علیرضا پناهیان 
به علت ابتال به کرونا در بیمارســتان بســترى شد. 
هنوز از صحت و ســقم این خبر اطالعى در دست

 نیست.»/1392

کانادا بروید
قرنطینه مى شوید

  عصر ایران| کانــادا  از ایزولــه و قرنطینه 
مسافران ایران به دلیل انتشار شیوع ویروس کرونا 
خبر داد.  از این پس مســافرانى که از ایران به کانادا 
مى روند بــه مدت 14 روز در قرنطینــه خانگى قرار 
خواهند گرفت. «ترزا تام»، افسر ارشد پزشکى در یک 
کنفرانس مطبوعاتى به پزشکان گفت: افزایش سریع 
مبتالیان در ایران و تعداد مســافرانى که از ایران به 

کانادا سفر کرده اند بسیار نگران کننده است.

نماز جماعت در اداره ها 
تعطیل شد

  ایسنا| مدیر روابــط عمومى ســتاد اقامه 
نماز کشــور گفت: به منظور پیشــگیرى از ابتال به 
ویروس کرونا، اقامه نماز جماعت در کلیه اداره ها و 
دستگاه هاى اجرایى تعطیل شد. حامد صالحى افزود: 
البته ادارات و دستگاه ها باید به گونه اى برنامه ریزى 
کنند تا ضمن فراهم کردن شرایط مناسب براى اقامه 
نماز فرادا و تأمین اقــالم مورد نیاز براى این فریضه 
براى کارکنان آن دستگاه، این مهم به نحو شایسته 

انجام شود.

فتواى  استاد االزهر درباره 
کرونا

با توجه به شیوع ویروس    خبرگزارى حوزه|
کرونا در کشورهاى مختلف جهان و ابتالى چند نفر 
به این بیمارى در کشور مصر، «شیخ احمد کریمه»، 
اســتاد فقه دانشــگاه االزهر در گفتگو با تلویزیون 
مصر گفت: اگر کسى بداند در فالن منطقه بیمارى 
واگیردار شیوع پیدا کرده و با این حال وارد آن منطقه 
شود و بمیرد، مانند آن است که خودکشى کرده است، 

زیرا او مى داند در آنجا کشته خواهد شد.

خبرخوان

مدیر کل سازمان جهانى بهداشت ضمن تأیید خبر ورود 
هیئت این سازمان به تهران مى گوید «مهمترین نگرانى 
ما شــیوع ویروس کرونا در ایران، کره جنوبى، ایتالیا و 

ژاپن است».
«رویتــرز» گــزارش داد: دکتــر «تــدروس آدانوم 
گبریسوس» در حســاب کاربرى خود در توییتر اعالم 
کرده بود کــه هواپیماى ســازمان جهانى بهداشــت 
دربرگیرنده کارکنان این نهاد و تجهیزات پزشــکى از 

دبى وارد تهران شده است.
او در عین حال از اینکه ایاالت متحده به ایران پیشنهاد 
کمک براى مقابله بــا ویروس را داده اســتقبال کرده 
و مى گوید «ما اکنون یک دشــمن مشــترك داریم» 

و مقابله بــا این ویروس براى «بنــاى پلى براى صلح، 
بسیار بســیار مهم اســت». همچنین دکتر تدروس در 
جریان کنفرانس خبــرى خود با رســانه ها تأکید کرد 
که اپیدمى فعلى در ایران، کره جنوبــى، ایتالیا  و ژاپن، 
بزرگ تریــن نگرانى براى نهــاد تحــت مدیریت او 

است.
رئیس سازمان جهانى بهداشت اظهار کرده مهار ویروس 
«امکان پذیــر اســت» و «باید اولویــت اصلى تمامى 

کشورها باشد».
برخى پژوهشــگران و متخصصان مى گویند ویروس 
کروناى جدیــد احتماًال به مرحلــه همه گیرى جهانى، 

«پاندمى»، رسیده است یا نزدیک شده است.

در حالى که مســافران کره جنوبى، ژاپن و ایتالیا هیچ 
محدودیتى براى ســفر به اســترالیا ندارنــد، مقامات 
این کشور ســفر مسافران ایرانى به اســترالیا را ممنوع 

کرده اند.
هر چند تــا روز جمعه مســافران ایرانى بــدون هیچ 
مشــکلى به این کشــور وارد مى شــدند و حتى درجه 
حرارت بــدن آنها هــم کنترل نمى شــد امــا دولت 
اســترالیا  روز یک  شــنبه منع ســفر ایرانیــان به این 

کشــور را اعالم کــرد و مدعى شــد که ســه ایرانى 
تاکنون ناقــل ویروس کرونــا بوده اند کــه این افراد 
طــى ده روز پیــش از آن به این کشــور ســفر کرده 

بودند.
این در حالى اســت کره جنوبى و ژاپن بیــش از ایران 
تعــداد مبتالیان بــه کرونــا را اعالن کــرده بودند و 
استرالیا یکى از مقاصد توریستى براى شهروندان کره 

جنوبى و ژاپن است.

رئیس جامعه هتلداران ایــران از کاهش میانگین ضریب 
اشغال هتل ها به زیر 5 درصد خبر داد که چند صد میلیارد 
تومان خسارت به این صنف وارد مى کند.   جمشید حمزه زاده 
در خصوص کاهش ســفرهاى نوروزى به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا اظهار کرد: در روزهایــى که باید با هجوم 
مسافران براى رزرو اتاق مواجه باشیم، بسیارى از هتل ها 
در استان هایى مثل یزد، اردبیل، گیالن و مازندران عمًال 
تعطیل شده اند و سایر هتل ها نیز ظرفیت اقامتى خود را کم 

کرده و تنها 20درصد اتاق هاى خود را فعال نگه داشته اند. 
در همین راستا تعداد زیادى از کارمندان هتل ها به مرخصى 
تشــویقى رفته اند. او با اشــاره به اینکه سال هاى گذشته 
در این ایام ضریب اشــتغال هتل ها به ویژه در شهرهاى 
جنوبى و کیش و قشم 90 درصد بود، گفت: ترس از شیوع 
کرونا باعث کاهش سفرها شده و حتى کسانى هم که سفر 
مى روند در هتل ها اقامت نمى کنند. مسافر خارجى هم تقریبًا 

نداریم./1389

اخبار کشور در حالى به شیوع ویروس کرونا اختصاص 
پیدا کرده است که مشکالت دیگر از جمله حمله سنگین 
ملخ ها به بعضى استان ها کامًال تحت الشعاع قرارگرفته 
است. این حمله به گونه اى اســت که تا کنون سطح 
مبارزه با ملخ هاى مهاجم به 13 هزار و 725 هکتار رسیده 
و استان خوزستان هم از دوشــنبه به جمع استان هاى 
درگیر با این آفت (هرمزگان، سیســتان و بلوچستان، 
بوشهر و فارس) اضافه شده است. در همین حال بعضى 

راهکارها از جمله اســتفاده از اردك براى نابود کردن 
ملخ ها مطرح شده است.

چین به تازگــى اردك ها را به عنــوان راهکار مقابله با 
ملخ هاى صحرایى مطرح کرده و صد هــزار اردك را 
به همین منظور به کشور پاکستان ارسال کرده است. 
به گفته کارشناســان هر اردك توانایى تغذیه روزانه از 

200 ملخ را دارد.
این در حالى است که سخنگوى سازمان حفظ نباتات 
کشــور در همین باره گفــت: اســتفاده از روش هاى

 بیولوژیک مانند به کارگیرى اردك براى مبارزه با ملخ 
هاى مهاجم در ایران کاربرد ندارد. رضا میر اظهار کرد: 
استفاده از اردك براى مبارزه با آفت یکى از روش هاى 
بیولوژیک مبــارزه بوده که در حجم کــم تهاجم قابل 
اســتفاده اســت. عالوه بر اردك از ســایر روش هاى 
بیولوژیک دیگر نیز مى تواند براى مبارزه با آفات استفاده 
کرد، اما در حال حاضر از نظر فنى این روش ها در کشور 

ما کاربرد ندارد.
میر با تأکید بر اینکه کارشناسان تنها روش قابل استفاده 

براى مبارزه با ملخ ها در ایران را روش شیمیایى مى دانند، 
افزود: دلیل توصیه به استفاده از روش شیمیایى حجم 
ریزش باالى دستجات ملخ هاى مهاجم به کشور ماست. 
رها سازى اردك براى تغذیه از آفت با هدف کنترل آن 
در شرایطى کاربردى است که سطح آلودگى محدود و 

ریزش کم باشد.
وى میزان حجم ریزش ملخ را در کشور به نحوى عنوان 
کرد که پس از پایان سم پاشى قطر 10 تا 15 سانتیمترى 

از ملخ ها بر سطح زمین برجاى مى ماند!

در حالى که بسیارى از کارشناســان در جهان معتقدند 
گمانه زنى درباره اوج شیوع ویروس کرونا خطاى زیادى 
دارد، برخى پزشکان و متخصصان کامپیوتر با شبیه سازى 
و مقایسه وضعیت ویروس هاى مشابه قبلى، اوج شیوع 

این ویروس مرگبار را پیش بینى کرده اند.
از دو هفته پیش بسیارى از کارشناس ها با همه گیر شدن 
ویروس کرونا پیش بینى درباره این ویروس را با توجه به 
ماهیت و سرعت شیوع آن آغاز کردند. نشریه «نیچر» در 
همان روزها در گزارشى نوشت که از امروز به بعد صد ها 
میلیون نفــر در جهان به ویروس کرونــا مبتال خواهند 
شد. این نشریه پیش بینى کرده شاید نقطه پیک شیوع 
ویروس کرونا دستکم چندین ماه بعد باشد و در این مدت 

میلیون ها نفر را درگیر کند.
بر اســاس گزارش «نیچر»، اگرچه پیــش بینى آینده 
مى تواند روشنگر راه باشــد، اما محققان هشدار داده اند 
که راســتى آزمایى پیش بینى ها کار ســختى است؛ به 
ویژه اینکــه داده هایى که مورد اســتفاده قرار مى گیرد 

کافى نیست.
«بریان البوس»، محقق بیمارى هاى واگیر در دانشگاه 
نوادا گفته اگر هر هفته پیش بینى را بررســى کنیم و هر 
هفته یا هر دو هفته یک بار بگوییم پیک بیمارى در این 
هفته است شاید یک زمان درست تشخیص بدهیم، در 
غیر این صورت تشخیص زمان درســت کار دشوارى 

است.
در بهترین سناریو مى توانیم به اظهارات «ژانگ نانشان»، 
فیزیکدان چینى اشاره کنیم. ژانگ براى کشف ویروس 
سارس معروف است. این فیزیکدان در هفته دوم فوریه 
در یک پنل تخصصى درباره شیوع ویروس کرونا گفته 
بود این ویروس احتماًال تا پایان فوریه پیک خود را تجربه 
خواهد کرد. او گفته وضعیت بــا اقدامات کنترلى دولت 
چین بهتر شده و محدودیت هاى سفرى نیز مؤثر بوده اند. 
با این حال نشریه «نیچر» در آمار ژانگ نیز تشکیک کرده 
و گفته شاید او در تالش است که به مردم اطمینان خاطر 
بدهد چرا که شــیوع کرونا بر اقتصــاد و جامعه چین اثر 

مخرب قابل توجهى داشته است.
محققان دانشگاه لندن نیز پیش بینى کرده اند پیک این 
بیمارى هر زمانى مى تواند باشــد. «سباستین فانک»، 
محقق بیمارى هاى واگیر در دانشــگاه لندن مى گوید 
شاید پیک بیمارى زمانى باشد که یک میلیون نفر به آن 
مبتال شوند اما بدترین سناریو نیز در «نیچر» پیش بینى 
شده است. بر اساس گفته محققان، پیک شیوع ویروس 
کرونا اواخر ماه «مارس» یا «مى» [اردیبهشت تا خرداد] 
خواهد بــود. در دوران پیک بر اســاس یافته محققان 

دانشگاه هوکایدو ژاپن، روزانه 2/3 میلیون نفر به ویروس 
کرونا مبتال مى شوند. «نیشورا» استاد دانشگاه هوکایدو 
مى گوید در نهایت 550 تا 650 میلیون نفر در جهان به 

این ویروس مبتال مى شوند.
از طرفى شبکه تلویزیونى «ان بى سى» در گزارشى به 
شیوع و مرگ و میر باالى ویروس کرونا در ایران اشاره 
کرده است. در این گزارش، دکتر «جان تورس»،  رئیس 
بخش پزشکى «ان بى سى» گفته هیچ شواهدى دال بر 
تغییر ماهیت ژنتیکى ویروس در ایران وجود ندارد و شاید 

دلیل این آمار باالى کشته شده ها در ایران نحوه بررسى 
موارد مبتال به ویروس کرونا در این کشور باشد.

ســایت خبرى کامپیوترى «الترورس» هم در گزارشى 
مدعى شده دانشمندان آمریکایى دانشگاه جان هاپکینز 
یک ماه قبل از شــیوع بیمارى کرونــا در ووهان با یک 
تحقیق کامپیوترى و یک شبیه سازى پیش بینى کرده 
بودند که ظرف 18 ماه آینده ویروســى جهان شــمول 
خواهد شد که 65 میلیون کشته در جهان به جاى خواهد 

گذاشت.

پیش بینى 65 میلیون کشته در جهان!

پایان شیوع ویروس کرونا چه زمانى است؟

اکبر رضایى، سرپرســت معاونت حج و عمره سازمان حج و 
زیارت در گفتگو با خبرگزارى «فارس» به بیان نکاتى درباره 
حج سال آینده پرداخته که بخشى از اظهارات او را مى خوانید.

■ امسال 87 هزار و 500 زائر از کشورمان به حج تمتع مشرف 
مى شوند و بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده زائران خانه 

خدا در قالب 580 کاروان به عربستان اعزام مى شوند.
■ حداقل هزینه تمام شده براى سفر به حج تمتع 32 میلیون 
و 500 هزار و حداکثر قیمت نیز 40 میلیون و 970 هزار تومان 
یعنى حدود 41 میلیون تومان است. پرداخت هزینه حج تمتع 
در دو قسط به منظور ســهولت زائران خانه خدا در پرداخت 
هزینه سفر به حج تمتع است. براى همین امر هم در قسط 
اول زائران باید 25 میلیون تومان با احتساب اصل هزینه سند 

در سال 1386 و قبل از آن و سود متعلقه پرداخت کنند. قسط 
دوم مابه التفاوت قیمت نهایى هر کاروان است که این مبلغ 
را باید سال آینده پرداخت کنند که زمان قطعى آن سال آینده 

اعالم خواهد شد.
■ پس از شیوع کرونا در منطقه و متوقف شدن سفر عمره 
مفرده از سوى عربستان، شایعاتى مبنى بر برگزار نشدن حج 
تمتع سال آینده نیز منتشر شده است. ما تمام مراحل ثبت نام و 
انتخاب کاروان ها را بر اساس تفاهم نامه حج تمتع با عربستان 
انجام داده ایم و این اخبار شــایعاتى بیش نیست، چرا که در 
صورت توقف عملیات حج تمتع باید سعودى ها به صورت 
رسمى چنین موضوعى را اطالع رسانى و به ما اعالم کنند که 

این امر صورت نگرفته است./1390

ایران در میان 4 کشور خطرناك از لحاظ کرونالغو حج 99 شایعه است

کرونا، توجه به تهاجم ملخ ها به کشور را تحت الشعاع قرار داده است

پیشنهاد چین براى مبارزه با ملخ کاربردى است؟

ضریب اشغال هتل ها به زیر 5 درصد رسیدمحدودیت براى ورود ایرانى ها به استرالیا

آرمان کیانى
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لغو طرح تردد زوج و فرد 
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان با اشاره به تصویب 
شـوراى ترافیک اسـتان مبنى بر لغو موقت طرح زوج و 
فرد، گفت: به منظور پیشگیرى از شـیوع ویروس کرونا 
و اسـتقبال نکردن شـهروندان از حمل و نقـل عمومى 
در شـرایط فعلـى، بـا تصویب شـوراى ترافیک اسـتان 
دوربین هـاى طرح زوج و فـرد تا پایان اسـفند غیرفعال 
اسـت. سـرهنگ محمدرضـا محمـدى افـزود: تمـام 
آموزش هـاى نظـرى و آزمون هـاى کتبـى و شـفاهى 
آیین نامه راهنمایى رانندگى در سراسر استان اصفهان نیز 

تا اطالع ثانوى تعطیل است.

کاهش حوادث فاضالب در 
خمینى شهر

عملیات مهار حوادث انشعاب فاضالب و شبکه فاضالب 
در منطقه خمینى شـهر طى ده ماهه سـال 98  نسـبت 
به مشـابه سـال قبل 109 درصد کاهش یافته است. به 
گزارش آبفا اسـتان اصفهان از این منطقـه، 578 حادثه 
فاضـالب در ده ماهه نخسـت سـال 98  مهار شـده در 
صورتـى که تعـداد مهار حادثـه فاضالب طـى ده ماهه 
منتهى به دى ماه سال گذشـته 1230 مورد بوده است. 
گفتنـى اسـت از این تعـداد حـوادث انشـعاب فاضالب 
و شـبکه فاضـالب گـزارش شـده در ده ماهه نخسـت 
سـال 98 به ترتیب530 و 48 مورد مربوط به شهرهاى 

خمینى شهر و درچه است.

بهسازى 70 کیلومتر شبکه آب 
معـاون بهـره بـردارى شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
اصفهان گفت: 70 کیلومتر از شبکه انتقال آب روستاهاى 
سمیرم در یکسـال اخیر اصالح و بهسـازى شده است. 
کاظم جعفرى اظهـار کرد: ایـن فعالیت هـا در هر چهار 
بخش مرکزى، پادنا، وردشـت و پادناى بزرگ سـمیرم 
انجام شده اسـت. معاون شـرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه در سـال جارى ده روستاى جدید 
تحت پوشـش این شـرکت قرار گرفتنـد، تصریح کرد: 
تعداد روستاهاى تحت پوشش سمیرم از 74 به 84 روستا 

رسیده است.

ضبط برنامه  براى 
دانش آموزان اصفهانى

مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان گفت: 
اداره کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهـان با احداث 
یکـى از مجهزتریـن اسـتودیو هاى کروماکـى اقـدام 
به ضبـط تدریـس دروس مختلف و تولیـد محتواهاى 
آموزشى و پرورشى براى استفاده دانش آموزان در ایام 
تعطیلى مـدارس کرده اسـت. محمد اعتـدادى اظهار 
کرد: محتواى تولید شـده با بهره گیرى از مجرب ترین 
معلمـان و دبیـران هـر درس در اسـتان و نظـارت 
سرگروه هاى آموزشى با استفاده از امکانات استودیوى 
مجـازى بـا کیفیـت بـاال تولیـد و بـه زودى از طریق 
بسـتر فضـاى مجـازى و شـبکه هاى داخلـى، پورتال 
آموزش وپرورش استان و سـامانه ERP در دسترس 

دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

16 کانون بحرانى
محمد حسین شاملى، مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اسـتان اصفهان با بیان اینکه بیش از 3 میلیون هکتار از 
اراضى استان، بیابانى و شن زار است که به طور عمده در 
بخش هاى شـمالى و شـرقى قرار دارد، اظهار کرد: این 
اراضى مشـتمل بر 16 کانـون بحرانى فرسـایش بادى 
است که 10 هزار و 92 هکتار از سطح اسـتان را به خود 

اختصاص داده است.

20 هزار تماس در 3 روز
آرش زاهد، مسئول سامانه اطالع رسانى 3113، با اشاره 
به ایجاد سامانه مشـاوره تلفنى با شماره 3113 از اواسط 
روز پنج شنبه گذشته، گفت: این سامانه براساس تصمیم 
سـتاد مقابله با بیمارى کرونا در دانشـگاه علوم پزشکى 
اصفهان فعال شد که آمار تماس با آن در عرض سه روز  

به 20 هزار تماس تلفنى رسیده است.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: در سال جارى 90 هکتار به سرانه فضاى 

سبز این کالنشهر اضافه شده است.
فروغ مرتضایى نژاد در جمع خبرنــگاران که به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا از طریق الیو اینستاگرام انجام 
شــد، اظهار کرد: 3700 هکتار فضاى ســبز شهر در 
اصفهــان داریم که تا پایان ســال بــه 3850 هکتار 
مى رســد. وى تعداد درختان موجود در شهر اصفهان 
را 3/5 میلیون اصله ذکر کرد و افزود: این تعداد تا پایان 
سال به ســه میلیون و 700 هزار اصله درخت افزایش 

مى یابد.

به گفته مرتضایى نژاد 64 هکتار دیم کارى از ابتداى 
سال انجام شد که بذرهاى کاشته شده سبز شدند و تا دو 
سال آینده به کمربند شهر اضافه خواهند شد. مدیرعامل 
ســازمان پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان 
تصریح کرد: تأکید کردیم تا گونه هاى گیاهى استفاده 
شده مقاوم به خشکى، با سن باالتر و ریشه پر باشد تا 
دوام و سازگارى بیشــترى داشته باشد. مرتضایى نژاد 
گفت: قرار بود همزمان با روز درختکارى توزیع رایگان 
نهال صورت بگیرد اما با شیوع ویروس کرونا تصمیم بر 
این شد تا در مناطق 15 گانه توزیع نهال توسط مناطق 

انجام و دِر منازل تحویل شهروندان شود.

 طى روزهاى گذشته وزارت بهداشت در اطالعیه اى براى 
جلوگیرى از شــیوع کرونا ویروس اعالم کرد که ضرورى 
است فرایند سوختگیرى و پرداخت هزینه سوخت در تمام 
جایگاه هاى عرضه سوخت، توسط کارکنان جایگاه ها انجام 
شود. رئیس انجمن جایگاهداران سوخت استان اصفهان در 
این باره اظهار کرد: در پى شیوع ویروس کرونا و کاهش تردد 
مردم، حدود 30 درصد فروش بنزین در شهر اصفهان کاهش 

یافته که البته این آمار در استان بیشتر است.
پیمان کامران گفت: براســاس این تصمیم روزانه حداقل 
پنج تا شش نوبت نازل هاى سوخت با مایع وایتکس و آب 
ضدعفونى مى شــود، همچنین براى کارگران جایگاه ها 

ماسک تهیه شده است. وى در خصوص سوختگیرى بنزین 
توسط کارگران جایگاه ها، تأکید کرد: باید توجه داشت که 
بسیارى از مردم به لحاظ فرهنگى، تمایل ندارند که کارگران 
جایگاه ها براى آنها سوختگیرى کنند که در این صورت باید 
در زمان سوختگیرى از دستکش یکبار مصرف که بر روى 

هر تلمبه قرار گرفته، استفاده کنند.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت استان اصفهان گفت: 
البته در ساعات شلوغى جایگاه ها، امکان اینکه یک کارگر 
بتواند براى تمام خودروها ســوختگیرى کند، وجود ندارد، 
چراکه بر روى هر سکو که متعلق به یک کارگر است، چهار 

نازل قرار دارد.

کاهش فروش 30 درصدى 
بنزین در اصفهان 

90 هکتار به فضاى سبز 
اصفهان اضافه شد

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: بیمارى کرونا 
به دلیل ایجاد ترس و استرس در افراد عاملى براى کم 
شــدن اهداى خون بوده و آمار اهداکنندگان خون در 

اصفهان بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
مجید زینلى با بیان اینکه اواخر هر سال با کاهش آمار 
اهدا کننده خون مواجه هستیم، اظهار کرد: در سال جارى 
با توجه به شیوع کرونا این معضل تشدید شده و در حال 
حاضر با کاهش 50 درصدى آمار مراجعات براى اهداى 
خون رو بــه رو بوده ایم. وى ادامــه داد: مراکز درمانى، 
اتاق هاى عمل، بیماران تاالسمى همگى نیازمند خون 

و فرآورده هاى خونى هستند و مصرف خون آنها کاهش 
نداشته است و مانند همیشه نیاز دارند، اما آمار مراجعه 
کنندگان براى اهداى خون به ســازمان انتقال خون به 

شدت کاهش داشته است.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
بانک خون و ذخایر خونى اســتان نیز به دنبال کاهش 
آمار اهداکنندگان تحت تأثیر قرار گرفته اســت، افزود: 
براى نگهدارى خون با محدودیت روبه رو هســتیم و 
تاریخ انقضاى خون حدود 30 روز اســت، به علت این 
محدودیت و کاهش آمار مراجعه کنندگان براى اهداى 
خون قطعًا ذخایر خونى استان کاهش مى یابد، با توجه 
به اینکه در تعطیالت نوروزى هــم آمار اهداکنندگان 
کاهش مى یابد، ممکن است مراکز درمانى براى تأمین 
خون و فرآورده هاى خونــى با یک چالش جدى مواجه 
شوند. وى با توضیح اینکه راه هاى انتقال کروناویروس 
از طریق خون نیســت، تصریح کرد: راه انتقال بیمارى 
کووید 19 از طریق مجارى تنفسى و دست آلوده است، 
اما آنچه انتقال خون را با نگرانى مواجه مى کند، این است 
که در همه بیمارى هاى فراگیر اهداى خون افراد کاهش 

چشمگیرى دارد.

معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با پیش بینــى افزایش 40 درصدى مصــرف آب در دو روز 
پایانى سال، گفت: در پى شروع ویروس کرونا مصرف آب در 

اصفهان بین 5 تا 10 درصد افزایش یافته است.
ناصر اکبــرى در گفتگو با «ایســنا»، در خصوص افزایش 
مصرف آب در روزهاى پایانى سال و همچنین در پى شروع 
ویروس کرونا، اظهــار کرد: با توجه بــه اینکه رویه کنترل 
بهداشت استفاده از آب اســت، اگر این شستشو بهداشتى 
و خانه تکانى ها امســال نیز ادامه یابد، در هفته پایانى سال 
شاهد افزایش 35 درصدى و در دو روز آخر امسال با افزایش 
45 درصدى مصرف آب در اصفهان مواجه مى شویم. وى با 
تأکید بر اینکه در پى شروع ویروس کرونا مصرف آب بین 5 تا 

10 درصد در شهرهاى مختلف اصفهان افزایش یافته است، 
گفت: به طور معمول ایام پایانى ســال به سنت خانه تکانى 
مصرف آب افزایش مى یابد که در دو روز آخر پیک مصرف 

سال میزان افزایش مصرف بین 30 تا 40 درصد خواهد بود.
معاون بهره بردارى شرکت آبفا اســتان اصفهان با طبیعى 
دانستن افت فشار آب در زمان پیک مصرف، افزود: اگر ذخایر 
آب استان از آب باشد، در زمان پیک مصرف، افت فشار امرى 
طبیعى است، اما تمام تمرکز شرکت آب و فاضالب بر عدم 
قطعى آب است. وى تأکید کرد: برخى موضوعات اقتصاد و 
توسعه شبکه آب جهت تقویت و بهبود وضعیت تأمین آب 
را به منظور عدم آسیب به بهداشت عمومى به فصل بعد از 

ویروس کرونا انتقال دادیم.

وى با اشاره به سیالبى شدن زاینده رود در هفته گذشته و افت 
فشار آب در اصفهان، توضیح داد: با توجه به سیالبى شدن 
رودخانه به طور طبیعى بــراى جلوگیرى از کاهش کیفیت 
آب باید تصفیه خانه از مدار خارج مى شد، اما خوشبختانه با 
راهکارهاى مجموعه آب و فاضالب، طى چند سال گذشته 
هیچگاه تصفیه خانه را از مدار خارج نکرده ایم اما به منظور 

یکسان سازى کیفیت، میزان آب را کاهش دادیم.
وى با اشاره به دو راهکار براى تقویت و تغذیه شبکه توزیع آب 
در زمان اوج مصرف، گفت: در یک راهکار مى توان در زمان 
نیاز  حداکثر ظرفیت ذخیره سازى را طى 24 ساعت انجام و 
از این ذخیره استفاده کنیم و در اقدامى دیگر با تعدیل فشار 

شبکه منجر به کاهش مصرف آب شویم.

چالش جدى تأمین خون در اصفهان

دبیر صنف کشاورزى اصفهان گفت: کشاورزان براى 
نوبت بعدى اگر بارندگى شود تا 12 فروردین به آب نیاز 
ندارند اما اگر بارندگى نشود از همان ابتداى فروردین باید 

آب در دسترس کشاورزان قرار گیرد.  
اســفندیار امینى اظهار کرد: پیشنهاد صنف کشاورزى 
این بود که از 25 بهمن آب براى کشاورزان در مزرعه 
باشد که این گونه نشد. دبیر صنف کشاورزى اصفهان 

تصریح کرد: ده روزى از این زمان کــه نیاز بود آب در 
اختیار کشــاورزان قرار گیرد دیرتر شــد که به همین 
اندازه خساراتى به کشاورزان وارد آورد. وى افزود: وقتى 
آب براى کشاورزان بازگشایى مى شود و آب به مزارع 
مى رسد به این معنا نیســت که از روز اول تمام مزارع 
آبیارى شود؛ آبیارى به نوبت و تا زمانى که آخرین مزارع 

آبیارى شود حدود 18 روز طول مى کشد.

مزارع کشاورزى در نوبت بعدى از فروردین 
نیازمند آب است

کرونا مصرف آب در اصفهان را افزایش داد

بعد از شــیوع ویروس کرونا، اولین اتفاق جــدى در حوزه 
پیشــگیرى از بیمارى ناشــى از این ویروس، کمبود اقالم 
بهداشتى مانند ماســک، ژل هاى ضدعفونى کننده، الکل 
و... در بازار بود. این موضوع در دو هفته اخیر که ورود کرونا 
به کشور رسماً تأیید شد ادامه داشته و روزى نبوده که خبر از 
کشف انبارهاى احتکار اقالم بهداشتى داده نشود.کار به جایى 
رسید که حتى وزیر بهداشت هم در نامه نگارى اش با رئیس 
جمهور لب به شکوه گشود و در نایاب شدن ماسک و ژل، پاى 

مافیا به میان کشیده شد.  
در اصفهان هم مثل سایر نقاط کشور همین وضع حاکم بوده 
است. رسانه هاى اســتانى در روزهاى گذشته بارها و بارها 
گزارش ها و خبرهاى متعددى را از کمبود اقالم بهداشتى و 
کشف انبارهاى احتکار این کاالها منتشر کرده و درد دل هاى 

مردم را در این باره انعکاس داده اند.
حاال به نظر مى رسد بعد از دستور رئیس دستگاه قضا مبنى بر 
مماشات نکردن با اخالل کنندگان در بازار این اقالم و زمزمه 
مجازات سنگین آنها که حتى گاه تا بحث در نظر گرفتن اعدام 
براى آنها هم پیش رفته است، مبارزه براى برگرداندن بازار به 

حالت عادى وارد فاز تازه اى شده باشد.
 دیروز سه شنبه سومین جلسه کمیته نظارت بر فرایند توزیع 
کاالهاى اساسى و مایحتاج عمومى اصفهان برگزار شد که 
یکى از سخنرانان این جلسه، دادســتان عمومى و انقالب 
اصفهان بود. على اصفهانى در این جلســه هشــدار داد که 

سوء استفاده کنندگان و محتکران کاالهاى مربوط به حوزه 
سالمت مشمول مجازات هاى تعزیرى و یا حتى افساد فى 
االرض مى شــوند. او گفت که پرونده این متخلفان بدون 
مماشات و به صورت ویژه و خارج نوبت رسیدگى انجام خواهد 
شــد و حتى مجازات مرتکب مى تواند به عنوان جرم علیه 
تمامیت جسمانى محسوب شــود. در همین حال اصفهانى 
از دســتگیرى دو نفر در ارتباط با احتــکار اقالم و کاالهاى 
بهداشتى نظیر ماسک و الکل و دستکش و کشف داروهاى 
تقلبى از این افراد خبر داد. وى گفت که دســتورات ویژه در 
ارتباط با رصد و شناسایى و بازرسى از همه مراکزى که ظن 
به انبار کردن و احتکار کاالهاى حوزه سالمت در آنها مى رود 
صادر شده است. دادستان عمومى و انقالب اصفهان تصریح 
کرد: به عنوان مدعى العموم به همه افرادى که مبادرت به 
انبار و نگهدارى کاالهایى نظیر ماسک یا دستکش و اقالم 
ضدعفونى کننده کرده اند، 24 ساعت زمان داده مى شود تا 
با هماهنگى معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان نسبت به توزیع و فروش بنا به نرخ هاى مصوب اقدام 
کنند در غیر این صورت به صورت قاطع با مرتکبان برخورد 
خواهد شد. این یکى از جدى ترین هشدارها به متخلفان و 
محتکرانى اســت که تصمیم گرفته اند از شیوع کرونا براى 
خودشان کالهى ببافند. حکم افســاد فى االرض مى تواند 
اعدام باشد و این موضوعى است که سخنگوى قوه قضاییه 

نیز در کنفرانس خبرى روز گذشته اش بر آن تأکید کرد.
اما به جز جلسه روز سه شنبه، شامگاه دوشنبه هم ششمین 

جلسه ستاد استانى مدیریت بیمارى کرونا با حضور استاندار 
اصفهان برگزار شد. یکى از تصمیماتى که در این جلسه گرفته 

شد، پیرامون تأمین ماسک مورد نیاز بازار بود.
استاندار اصفهان در این باره گفت: از روز چهارشنبه (امروز) 
ماسک هاى پارچه اى قابل شستشوى مورد تأیید معاونت غذا 

و داروى علوم پزشکى روانه بازار مى شود.
رضایــى اضافــه کــرد: همچنیــن در راســتاى تأمین 
ماسک هاى n95 و n99 مورد نیاز جامعه پزشکى استان به 
منظور مصارف بیمارستانى مقادیر قابل توجهى ماسک در 
استان تولید و از روز چهارشنبه در اختیار جامعه درمانى استان 

قرار خواهد گرفت .
همزمان با برگزار شدن این جلسات، معاون هماهنگى امور 
اقتصادى استاندارى اصفهان هم اعالم کرد گفت: مشکل 
کمبود الکل در اصفهان تا روز پنج شــنبه رفع مى شــود. 
سیدحسن قاضى عسگر با اشــاره به برگزارى جلسه اى با 
فعاالن تولید الکل، ژل و محصوالت بهداشتى و ضدعفونى 
کننده اظهار کرد: اســتان اصفهــان بــا دو کارخانه مهم 
الکل سازى و استفاده از ظرفیت صنایع دفاع زرین شهر تا چند 
روز آینده نیاز الکل و مواد ضدعفونى کننده استان اصفهان را 
رفع خواهد کرد و پس از اشباع بازار استان درصدد صادرات 

این محصول خواهیم بود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان بیان کرد: 
روزانه 37/5 تن الکل براى مصرف درون استان اصفهان در 

نظر گرفته شده است.

برگزارى 2 جلسه با حضور مقامات عالى استان به منظور مدیریت بازار اقالم بهداشتى

اولتیماتوم دادستانى اصفهان به محتکران

مدیرکل و رئیس کمیته بحران راه وشهرســازي اســتان 
اصفهان در حاشیه برگزاري جلســه مدیریت بحران گفت: 
مقابله با شیوع ویروس کرونا طبق اصول اعالمی از سوي 
وزارت بهداشت  و در راستاي توصیه هاي مدیریت بحران 
وزارت راه وشهرســازي مبنی بر حفظ سالمت کارکنان و 
مراجعه کنندگان الزامی است و باید تدابیر الزم در این زمینه 

اندیشید تا با شیوع آن مقابله شود. 
علیرضا قاري قرآن در ادامه بیان داشــت: تهیه بسته هاي 
بهداشتی جهت ضدعفونی کردن محیط و مکان هاي پر تردد 
و تهیه بسته هاي ضد عفونی کننده دست و در اختیار کارکنان 

قرار دادن و اطالع رسانی از نحوه برخورد با این ویروس طبق 
توصیه هاي اعمالی و رعایت اصول بهداشت فردي از جمله 
تصمیماتی بود که در جلسه مدیریت بحران اتخاذ شد. قاري 
قرآن به بحران سیل هاي اخیر در کشور نیز اشاره داشت و 
گفت: وقوع حوادث طبیعی در کشور و اثرات تخریبی آن به 
لحاظ مالی و جانی باید مورد کنترل قرار گیرد بنابر این مقرر 
گردید معاونت هــاي این اداره کل جهت بهــره برداري از 
نقشه هاي گســل ها، پراکنش زلزله، آبراهه ها و قنوات در 
طرح ها و پروژه هاي خود، با اداره فناوري اطالعات و واحد 

GIS هماهنگی الزم را بعمل آورند.

برگزاري جلسه کمیته بحران در اداره راه وشهرسازي 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك 
دوخته اصفهان در خصوص بازار پوشاك اصفهان در 
آستانه شب عید در پى شــیوع کرونا ویروس، اظهار 
کرد: متأسفانه شــرایط بازار خوب نیست و به نوعى 

خرید و فروش به صفر رسیده است.
ابراهیم خطابخش در گفتگو با «ایســنا» با اشاره به 
اینکه حدود دو ماه پیش از عیــد واحدهاى فروش 
پوشاك با ســفارش جنس، بابت آن چک داده اند، 
گفت: متأسفانه به دلیل اینکه فروشى در بازار پوشاك 
انجام نمى شــود، چک هاى مغــازه داران به نوعى 
پاس نشــده و امروز با چک هاى برگشــتى زیادى 
مواجه هستیم. وى تأکید کرد: براى رفع این مشکل 

اتحادیه طى نامه اى به اتاق اصناف درخواست داده تا 
با سیستم بانکى و دیگر بخش ها رایزنى کنند و طى 
ابالغیه اى مانع برگشت چک ها شوند، اما واحدهاى 
تولید و فروش پوشاك در آستانه شب عید بالتکلیف 

مانده اند.
خطابخش گفت: اگر کرونا ویروس حدود دو ماه پیش 
در کشور شیوع پیدا کرده بود به طور قطع واحدهاى 
تولید و فروش پوشاك، خرید جنس انجام نمى دادند، 
چراکه اکنون تقاضایى وجود ندارد، با این حال امروز 
واحدهاى صنفى نه تنها امکان بازگرداندن اجناس را 
ندارند، بلکه از لحاظ مالى دچار مشکل شده اند. وى 
با بیان اینکه واحدهاى تولید و فروش پوشاك به طور 
قطع سال سختى در پیش خواهند داشت، تصریح کرد: 
امروز خیابان هاى اصلى و شلوغ اصفهان که بیشترین 
میزان فروش پوشاك را داشتند، بسیار خلوت شده و 

مردم به ندرت اقدام به خرید مى کنند.
خطابخش گفت: در گزارشى به اتحادیه اعالم شده 
یکى از فروشگاه هاى پوشاك مطرح اصفهان دوشنبه 
شب و در آستانه نوروز تنها 180 هزار تومان فروش 

داشته که این بسیار نگران کننده است.

کرونا به بازار پوشاك هم سر زد!

بیمارستان سیار ســپاه با همکارى سپاه هاى استان 
اصفهان و قم به منظور همکارى در پیشــگیرى و 
درمان ویروس کرونا از روز گذشته در مجتمع فرهنگى 

نور واقع در منطقه نیروگاه قم مستقر شده است.
تجهیزات این بیمارستان کانتینرى شامل 9 دستگاه 
تریلر کانتینربر از اصفهان وارد قم شــده و عصر روز 

دوشنبه در مجتمع نور استقرار یافت.
بیمارستان سیار مذکور شــامل 44 کانکس و داراى 
تجهیزاتى براى پذیرش 180 بیمار است و با همکارى 
پشتیبانى نیروى زمینى سپاه پاسداران و بیمارستان 
شهید صدوقى تجهیز شــده و تمامى کادر آن نیز از 

کارکنان تخصصى سپاه  هستند.

استقرار بیمارستان صحرایى سپاه اصفهان در قم

در دو عملیات جداگانه نیروى انتظامى استان اصفهان، 
مقادیر زیادى اقالم بهداشتى کشف و ضبط شد.

در یکى از این دو عملیات، انبار احتــکار بیش از هزار 
لیتر الکل دارویی در اصفهان شناســایى شد. بنابراین 
گزارش، ماموران کالنتري 12 در بازرسى از انبارى در 
یکى از محله هاى این منطقه 27 کارتن 12عددي و 90 
کارتن 9 عددي اتنول 96 درصد و در مجموع هزار و 134 
لیتر الکل سفید احتکار شده را کشف کردند. در این زمینه 

یک نفر دستگیر و متهم پس از تشکیل پرونده، تحویل 
عوامل تعزیرات حکومتی شد.

در همین حــال، محلول ضدعفونى و ســرنگ نیز در 
عملیات ضربتى فرماندهى انتظامى اصفهان کشف شد. 
ماموران انتظامى استان پس از هماهنگی با مقام قضایى 
در بازدید از یک منزل، 3هزار و 72محلول ضد عفونى 
و 5هزار سرنگ یک بار مصرف احتکار شده را کشف و 

توقیف کردند. در این زمینه هم یک نفر دستگیر شد.

قفل انبار محتکران اقالم بهداشتى باز شد

مانى مهدوى
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عوامل سریال هاى «کامیون»، «ایل دا» و «پایتخت6» در مصاحبه هاى ویدیو یى جداگانه از تالش خود 
براى ضبط مجموعه هاى تلویزیونى همزمان با رعایت تمام اصول بهداشتى در روز هاى کرونایى و آماده 

شدن براى نوروز امسال خبر دادند.
«کامیون»

این سریال با بازى مهدى هاشمى، لعیا زنگنه، جهانبخش سلطانى، بیتا سحرخیز، نادر سلیمانى و با معرفى 
على عامل هاشمى، بهنام شرفى، هادى مرتضى زاده، ماهان عبدى، کامیاب دانشپور در 30 قسمت 42 

دقیقه اى تولید و از ابتدا تا پایان فروردین 99 پخش خواهد شد.
تصویربردارى «کامیون» ادامه دارد و تا امروز هنرمندانى، چون ســپند امیرســلیمانى، شهاب عباسى، 
سیاوش مفیدى، گیتى قاسمى، شیوا خسرومهر، خشایار راد، آرزو نبوت، فرهاد بشارتى، مهسا طهماسبى، 
شیدا یوسفى، فرج ا... گلسفیدى، مرتضى نجفى، مهدى پتکى، حدیث نیکرو، زهره فکور صبور، امیرحسین 

صالحى، بهناز یادگارى و امید روحانى جلوى دوربین رفته اند.
«ایل دا»

همچنین راما قویدل، کارگردان دیگر مجموعه تلویزیونى در حال تولید رسانه ملى یعنى سریال «ایل دا» 
به ادامه تصویربردارى سریال «ایل دا» در خرم آباد همزمان با شیوع ویروس کرونا اشاره مى کند و مى گوید 

هیچ گونه خللى در کار ما وارد نشده و کماکان مشغول ضبط کار ها با رعایت اصول بهداشتى هستیم.
«پایتخت»

سریال «پایتخت6» در 15 قسمت براى نوروز 99 تولید مى شود و برخالف برخى شایعات منتشر شده در 
فضاى مجازى، ویروس کرونا هیچ اختاللى در روند تولید آن ایجاد نکرده است. على زادمهر، مدیر روابط 
عمومى فصل ششم سریال «پایتخت»، شایعات مطرح شــده درباره توقف تصویربردارى این سریال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و احتمال نرسیدن این مجموعه به باکس پخش نوروز 99 را تکذیب کرد و گفت: 
فصل ششم سریال «پایتخت» این روزها در حال فیلمبردارى است و عوامل مشغول کار هستند و چند روز 
پیش نیز ویدیویى از روند تولید کار منتشر شد که مهران احمدى در آن درباره پیشرفت کار و قطعیت ادامه 

تولید توضیحاتى ارائه کرد.
وى ادامه داد: فصل ششم مجموعه «پایتخت» طبق برنامه ریزى و اعالم قبلى در 15 قسمت براى نوروز 
99 تولید و پخش خواهد شد. زادمهر در پایان گفت: تاکنون حدود 70 درصد از تصویربردارى سریال انجام 
شده است و تدوین نیز به صورت همزمان پیش مى رود. شــایعاتى که در فضاى مجازى مطرح مى شود 

صحت ندارد.

کار تولید «کامیون»، «ایل دا» و «پایتخت6» ادامه دارد

کرونا، دوربین سریال هاى نوروزى را 
خاموش نکرد

فیلم سینمایى «بازیوو» به کارگردانى امیرحسین قهرایى تنها نماینده سینماى کودك و نوجوان در جدول 
اکران نوروزى 99 سینما هاى کشور است، فیلمى که شاید بتواند به عنوان یکى از آثار میانى جدول فروش 
اکران نوروز شانس داشته باشد. در خالصه داستان فیلم سینمایى «بازیوو» آمده است: «سرزمین بازى ها 
واقعى تر از چیزیه که تصور مى کنین، شما در مقابل دروازه هاى "بازیوو" هستین. "ماپان" مخترع بازى ها 
و خالق سرزمین "بازیوو" براى نجات سرزمینش از چنگال "سیلوس" به دنبال پیدا کردن قهرمانى از میان 
بچه هاى زمین است. اما "ژوبین" پسر بچه دست و پا چلفتى بدترین انتخاب ممکن براى این کار است.»

امیرحسین قهرایى، بازیگر و کارگردان فیلم سینمایى «بازیوو» از جمله چهره هاى سرشناس تلویزیونى 
است. او به دلیل برنامه «شوخى با ستارگان» به «آقاى دوربین مخفى» معروف است. برنامه «شوخى با 

ستارگان» یک دوربین مخفى بود که در سال 1392 منتشر شد.
لیندا کیانى، پژمان بازغى، محمدرضا هدایتى، برزو ارجمند، سحر زکریا، رضا شفیعى جم، مجید افشارى 
و فرانک جلیلى از جمله بازیگرانى هستند که در فیلم ســینمایى «بازیوو» به ایفاى نقش پرداخته اند.  از 
جمله نکات جالب توجه این فیلم مى توان به گریم متفاوت محمدرضا هدایتى و پژمان بازغى به عنوان 

شخصیت هاى مثبت و منفى فیلم سینمایى «بازیوو» اشاره کرد./1401

چهره متفاوت پژمان بازغى با مو هاى سپید

اگر برایتان جالب است بدانید کدام یک از زوج هاى هنرى 
سینماى ایران بعد از سال ها زندگى مشترك هنوز طعم 
پدر و مادر شدن را نچشیده اند ادامه این مطلب را از دست 

ندهید.
  افسانه چهره آزاد و همســرش شاهرخ فروتنیان از آن 
زوج هاى هنرى هستند که چیزى نزدیک به 40 سال از 
عمر زندگى مشترکشان مى گذرد اما هرگز طعم بچه دار 
شدن را نچشیده اند و طبق گفته خود خانم بازیگر از همان 
ابتداى ازدواج تصمیم گرفتند که عشقشان بین خودشان 
بماند و هرگز آن را با وجود بچه تقســیم نکنند و زیر بار 

مسئولیت بچه دار شدن نرفتند.
  مهوش وقارى و محســن قاضى  مرادى زوج هنرى 
پیشکسوتى هستند که ســال هاى زیادى از عمرشان را 
در کنار هم سپرى کردند و هنوز هم وفادارانه در کنار هم 
زندگى مى کنند و خانم بازیگر در روزهاى بیمارى و پیرى 
پرستار همسرش است. مهوش وقارى در یک مصاحبه 
اعالم کرد که دوبار باردار شده است اما باردارى او با مشکل 

مواجه شد و این زوج فرزندى ندارند.

  رضا عطاران و فریده فرامرزى یکى از زوج هاى هنرى 
قدیمى سینما هستند که سال 73 زندگى مشترکشان را 
آغاز کردند و با وجود گذشت ســال هاى زیادى از عمر 
زندگى مشترکشان هرگز بچه دار نشدند و طبق خبرهاى 
منتشر شده از مصاحبه آقاى بازیگر توافق این زوج از ابتدا 

بر بچه دار نشدن بوده است.
  فرهاد آئیش و مائده طهماســبى هم یکــى دیگر از 
زوج هاى هنرى سینماى ایران هستند که با وجود گذشت 
سال هاى زیادى از عمر زندگى مشترکشان (بیش از 20 
سال) هرگز به بچه دارشدن فکر نکرده اند و به گفته خود 
آقاى بازیگر آزادى هاى دوران جوانى را با تنهایى هاى 
پیرى تاخت زده اند و با یکدیگر بر سر بچه دار نشدن به 

توافق رسیده اند.
  امین حیایــى و نیلوفر خــوش خلق یکــى دیگر از 
زوج هاى هنرى هستند که بیش از 20 سال از عمر زندگى 
مشترکشان مى گذرد و بدون داشتن فرزند روزهاى خوبى 
را در کنار هم سپرى مى کنند. نیلوفر خوش خلق همسر 
دوم امین حیایى است و آقاى بازیگر از ازدواج اولش با مونا 

بانکى پور یک پسر به نام دارا دارد.
  ســحر ولدبیگى و نیما فالح یکى دیگــر از زوج هاى 
هنرى هســتند که نزدیک به 20 ســال از عمر زندگى 
مشترکشان مى گذرد اما فرزندى ندارند. این زوج وفادار 
یکى از موفق ترین و بى حاشــیه ترین زوج هاى هنرى 
هســتند که از آنها مى توان به عنوان زوج خوشحالى که 

همیشه در کنار هم هستند نام برد.
  رؤیا تیموریان و همسرش مسعود رایگان یکى دیگر 
از زوج هاى هنرمند سینما هســتند که با وجود گذشت 
بیش از 15 سال (ازدواج در ســال 82 ) از عمر زندگى 
مشترکشــان فرزندى ندارند البته ناگفته نماند که رؤیا 
تیموریــان از ازدواج اولش دو دختر به نــام دنیا و درنا 

مدنى دارد.
  بهنوش بختیــارى و محمدرضا آریــن یکى دیگر از 
زوج هاى هنرى هستند که بیش از ده سال از عمر زندگى 
مشترکشــان مى گذرد اما فرزندى ندارند. خانم بازیگر 
در یک برنامه تلویزیونى اعالم کرد کــه دیگر بچه دار 
نمى شود و چند سال قبل قصد قبول فرزندخواندگى یک 

دختر را داشتند که به سرانجام نرسید.
  رامبد شــکرآبى و همســرش حدیث فوالدوند را هم 
مى توان در لیست زوج هاى هنرى که فرزند ندارند قرار 
داد. این زوج که سال 89 زندگى مشترکشان را آغاز کردند 
نزدیک به ده سال است که در کنار هم زندگى آرام و بدون 
حاشــیه اى دارند و براى ادامه زندگى شمال کشور را به 

زندگى در تهران ترجیح داده اند.
  از میــان زوج هاى هنرى ســینماى ایران که مدت 
زمان کوتاهى از زندگى مشترکشــان مى گذرد و هنوز 
صاحب فرزند نشــده اند مى توان به  الیکا عبدالرزاقى  
و امین زندگانى، صبا راد و مانى رهنما، اشکان خطیبى 
و آناهیتــا درگاهــى، نرگس محمــدى و على اوجى، 
ســمانه پاکدل و هادى کاظمى، حدیــث میرامینى و 
مجتبى رجبى اشاره کرد که چند ســالى است زندگى 
مشترکشــان را آغاز کرده اند و باید منتظر ماند دید آیا 
بعد از گذشت بیش از ده سال از زندگى مشترك نامشان 
در لیست باال قرار مى گیرد یا پدر و مادر بودن را تجربه 

خواهند کرد.

نیکى کریمى، بازیگر و کارگردان سینما پیرامون ساخت 
فیلم سینمایى «آتاباى» گفت: «آتاباى» محصول یکسال 
گفتمان و بحــث و حرف بین من و هــادى حجازى فر 
نویسنده این فیلمنامه بود، ما از سال گذشته با طرح اولیه 
شروع کردیم و خوشبختانه در انتها به «آتاباى» رسیدیم. 
وى در همین راستا ادامه داد: من از همان ابتدا مى خواستم 
فیلمى سخت را کارگردانى کنم، از همان ابتدا مى خواستم 
اثرى که دوست دارم را بســازم و خوشبختانه «آتاباى» 

همان تجربه بسیار سخت و دلنشین براى من بود. 
کارگردان فیلم «آتاباى» دربــاره انتخاب بازیگران این 
فیلم اذعان کرد: هرچند هادى حجــازى فر فیلمنامه را 
نوشــته اما من از همان ابتدا نقش «آتابــاى» را در وى 

مى دیدم، در قبال جواد عزتى وى همواره به نوعى طبیعى 
بازى مى کند که همیشه این سبک بازى را دوست داشتم. 
وى در همین ارتباط اضافه کرد: دلیل اینکه وى در نقش 
«یحیى» ظاهر شد همان آشفتگى همیشگى جواد عزتى 
است. احســاس مى کردم وى مى تواند این نقش را به 

بهترین حالت ممکن ایفا کند. 
کریمى دربــاره ســختى کار بازیگــران غیرحرفه اى 
خاطرنشــان کرد: من به عنوان کارگردان از طرفى جواد 
عزتى و هادى حجازى فر را داشــتم و از ســوى دیگر 
بازیگرانى را داشــتم که یا کار نکرده بودند و یا چند تئاتر 
بازى کرده بودند، یکى از سختى هاى کار من این بود که 

این بازیگران را به یک تعادل برسانم./1398

اشکان خطیبى که پیش از تعطیالت کرونایى دو نمایش 
«پزشــک نازنین» و «چخوف خوانى زیــر نظر نماینده 
فدراسیون روســیه» را اجرا مى کرد، تأکید کرد که بعد 
از عادى شدن شــرایط، حتمًا اجراى آن دو اثر را از سر 

مى گیرد.
این بازیگر و کارگردان تئاتر گفت: براى آماده شدن این 
دو نمایش دو ســال و نیم با هنرجویان نوجوانم زحمت 

کشیده ام و کامًال مشخص است که بخواهم اجراى 
این نمایش هــا را ادامه بدهــم. او ادامه 

داد: در زندگــى ام اولویتى مهمتر 
از تئاتر ندارم. بنابر این، چنین 

نیســت که به دلیل برخى 
دیگــر از پروژه ها، اجراى 
این نمایش هــا را منتفى 
کنــم. ضمــن اینکه 
سرنوشت هنرجویانم 
و زحماتى کــه براى 
آماده ســازى این دو 
نمایش کشیده اند، از 

هر چیزى برایم مهمتر 
است.

ایــن کارگــردان تئاتر که 
نمایش هــاى خــود را در 

تماشاخانه «سپند» اجرا مى کرد، 
افــزود: نمایش هاى ما در ســالنى 

خصوصى اجرا مى شــد و در مجموعــه اى دولتى نبود 
که محدودیت هاى خاصى داشــته باشــد. ضمن اینکه 
قرارداد داریم و در هر قراردادى عنوان 
مى شود که شــرایط ویژه در نظر 
گرفته خواهد شــد. حاال هم در 
وضعیتى ویژه و بسیار بحرانى به 
سر مى بریم و مسلماً این وضعیت 
بر همه وجوه زندگى مان تأثیرگذار 
اســت اما قطعًا بعد از پشت ســر 
گذاشــتن ایــن وضعیت و 
عادى شدن شرایط، بار 
دیگر اجراهاى خود را 

از سر خواهیم گرفت.
ایــن بازیگر یــادآور 
شــد: ما فقط هفت 
شب نمایشــمان را 
اجــرا کــرده بودیم 
و طبیعى اســت که 
خواهان ادامه اجراى 

آن باشیم.

فیلم ســینمایى «بى وزنى» بــه کارگردانى مهدى فرد 
قادرى، جایزه بهتریــن فیلم و تندیس «گربه ســیاه» 

جشنواره فیلم هاى تجربى پرو را از آن خود کرد.
«بى وزنى» به نویسندگى و کارگردانى مهدى فرد قادرى 

و تهیه کنندگى مرتضى شایسته که چند روز قبل، جایزه 
ویژه آکادمى کارولیناى شــمالى آمریکا را دریافت کرده 

بود، در تازه ترین موفقیت جهانى اش، جایزه بهترین فیلم 
بخش فیلم هاى بدون محدودیت جشــنواره تجربى پرو 

را کسب کرد.
بیش از هزار فیلم به این جشــنواره ارسال شده بود که از 
میان 9 فیلم بخش مسابقه، جایزه بهترین 
فیلم در این جشنواره که اختتامیه آن دوشنبه 
شــب در لیما پایتخت پرو برگزار شــد، به 

«بى وزنى» رسید.
امیرعلى دانایى، بهاره کیان افشــار، نسیم 
ادبى، یاسر جعفرى، جالل فاطمى، سپیده 
مرادپور و تینا پاکــروان بازیگران این فیلم 

هستند.
«بى وزنى» از 23 بهمن اکــران خود را در 
سینماها آغاز کرد که پس از یک هفته و به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلى سینماها، نمایش آن 

متوقف شد./1399

زوج هاى مشهور سینماى ایران که فرزند ندارند
از فرهاد آئیش و مائده طهماسبى تا رضا عطاران و فریده فرامرزى

نیکى کریمى:

همیشه دنبال کارگردانى فیلم هاى سخت هستم
مجموعه مستند «هزار افسان» به تهیه کنندگى محمدمهدى دل خواسته و کارگردانى و اجراى مهدى 
پاکدل ساخته مى شود. مجموعه مستند «هزار افســان» پروژه اى ملى براى گردآورى قصه ها، آیین ها، 

افسانه ها، روایات و فرهنگ ناملموس ایرانیان است.
«هزار افسان» پس از بررسى و پژوهش بهترین روایت ها، براى ساخت این مجموعه به خاستگاِه قصه ها 
سفر مى کند. این مستند ها حاوى کِل روایِت انتخاب شده و در عین حال جستجوى ریشه هاى آن افسانه 
خواهد بود. به طورى که فضاى کلى هر قسمت با فضاى کلى داســتان انتخاب شده منطبق است. این 

داستان ها ممکن است هراسناك، شگفت انگیز، عاشقانه، حماسى و... باشد.
مجموعه مستند «هزار افسان» در چهار فصل 30 قسمتى پس از دسته بندى پژوهشى افسانه ها، آیین ها، 
داستان ها و قصه هاى روستا هاى مختلف تولید خواهد شــد و از ظرفیت هاى فکرى، مشورتى و هنرى 

بزرگان سینما بهره خواهد گرفت.
فصل اول این مجموعه به منظور پخش در شبکه هاى اینترنتى و فضاى مجازى تولید خواهد شد./1400

مهدى پاکدل مستندساز شد

«بى وزنى» در آمریکاى جنوبى جایزه گرفت

کرونا، تئاتر اشکان خطیبى را متوقف کرد

یکى از تأثیرگذارترین شــخصیت هاى تاریخ ســینماى 
ایران که در طراحى چهره و مشــاوره هــاى بازیگرى به 
کارگردانان و تهیه کنندگان مختلف سینما نقش اساسى 
داشته است و بى تردید گریم سینما و تلویزیون به خصوص 

در آثار تاریخى مدیون هنرنمایى این هنرمند 
بزرگ اســت، عبدا... اســکندرى با طراحى 
چهــره پردازى آثــارى چون ســریال هاى 
«مختارنامه»، «شــهرزاد»، «شاهگوش» و 
فیلم هاى «النتورى»، «بدون تاریخ، بدون 
امضاء» و «یه حبه قند» است. این چهره پرداز 
شهیر سینما و تلویزیون درباره اینکه استفاده 
از وسایل گریم در شرایط فعلى به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به لحاظ بهداشتى چگونه باید 
باشد گفت: نحوه اســتفاده از وسایل گریم در 

شرایط کنونى بستگى به محیط دارد. باید وسایل و محیط 
به خوبى ضدعفونى و استریل شوند چرا که این ویروس از 

طریق سطوح به بدن انســان منتقل مى شود و اکثر لوازم 
گریم بر روى سطوح مختلف گذاشــته مى شود بنابراین 
کنترلش سخت است چرا که ممکن است فردى سرفه و یا 
عطسه کند و یکى از این ویروس ها بر روى فونى یا برسى 

بنشیند و این وسایل با صورت هنرمند سر و کار دارد درنتیجه 
گریم بخش بسیار حساس و خطرناکى در این شرایط است.

خطر گریم در روزهاى کرونایى

  جرا مى کرد، تأکید کرد که بعد 
 حتمًا اجراى آن دو اثر را از سر 

گفت: براى آماده شدن این  ئئااتر
مم با هنرجویان نوجوانم زحمت 

صصاست که بخواهم اجراى 
ببددهــم. او ادامه 

ىى مهمتر 
 چ چنین 

خخى
ىى

ک که
ررا در 

مىمى کرد، 
ســالنى   در

ه قرارداد داریم و در
مى شود که شـ
گرفته خواهد
وضعیتى ویژ
سر مى بریمو
بر همه وجوه
اســت اما قط
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 نشریه «االتحاد» امارات مدعى شد که 9 کشور 
آســیایى خواســتار به تعویق افتادن بازى هاى 
انتخابى جام جهانى 2022 به خاطر شیوع ویروس 
کرونا شــدند. در راس این 9 کشور آسیایى مالزى 
قرار دارد که با ارسال نامه اى به فیفا خواستار تعویق 
بازى اش با امارات شد. هم چنین کشورهاى ایران، 
چین، تایلند، ژاپن، کره جنوبى، گوام، ســریالنکا 
و مغولستان نیز خواســتار لغو بازى هاى خود در 

انتخابى جام جهانى شدند.
طبق برنامه ایران 7 فروردین در استادیوم آزادى 
تهران میزبان هنگ کنگ است و باید 12 فروردین 
به مصاف تیم ملى کامبوج بــرود. در این باره به 
زودى نشســتى در فیفا برگزار مى شود و در مورد 
این بازى ها تصمیم گیرى خواهد شد. قرار است 
در صورت لغو بازى ها در همان جلسه تاریخ جدید 
بازى هاى اعالم شود. در صورتى که بازى ها لغو 
شود تمرینات تیم ملى هم از 28 اسفند از سر گرفته 

نخواهد شد.

بى تردید یکى از پراســترس ترین روزهاى تاریخ 
فوتبال ایران روزى بود کــه احمدرضا عابدزاده، 
دروازه بان محبوب تیم ملى فوتبال ایران تا آستانه 
مرگ پیش رفت اما دوباره به زندگى برگشت. 12 
اسفند 1380 بیمارستان کســرى در خیابان الوند 
جمعیت عجیبى را به خود دید. مردمى که به محض 
شنیدن خبر به کما رفتن احمدرضا عابدزاده خود را 
به این بیمارستان رســاندند تا جویاى حال عقاب 
آسیا شوند. شــایعات زیادى مطرح مى شد. اینکه 
احمدرضا شانس چندانى براى زنده ماندن ندارد. 
اینکه پزشکى حاضر نیســت او را عمل کند و این 

ریسک را به جان بخرد.
سرانجام دکتر عباســیون ملقب به پنجه طالیى 
قبول کرد تا عمل عابدزاده را انجام دهد. همه چیز 
به خوبى انجام شــد و فرداى آن روز براى از بین 
رفتن استرس مردم، احمدرضا در سالن بیمارستان 
حرکات کششــى انجام داد و حتى نرم دوى کرد. 
عابدزاده در تکلم به مشــکل خورده بود اما هر چه 
زمان گذشت اوضاع بهتر شد و تمرینات مداوم او 
نیز کمک کرد تا به سریع ترین شکل ممکن سرپا 
شود. حاال 18 ســال از 12 اسفند 1380 مى گذرد. 
احمدرضاى فوتبال ایران 53 ســاله شــده است 
و پســرش امیر در لیگ پرتغــال در درون دروازه 

ماریتیمو خوش مى درخشد.

ســپاهان در کمیتــه انضباطى مقصر 
اصلى تعطیلــى بازى با پرســپولیس 
خوانده شد تا بازنده مسابقه اعالم شود. 
ســپاهانى ها زمان دارند تا به این رأى اعتراض کنند 
تا در اســتیناف هم بار دیگر مورد بررسى قرار بگیرد. 
واکنش امیر قلعه نویى در این ماجرا از همه جالب تر بوده 
است. او که همیشه در چنین مواقعى رودرروى خبرنگاران 
مى نشیند و حرف هاى تندى مى زند، این بار مصاحبه اى 
خنثى کرده و گفته: «باشــگاه خودش پیگیرى مى کند!» 
ظاهراً هیئت مدیره باشــگاه ســپاهان به قلعه نویى اعالم 
کرده درباره این پرونده اظهارنظر خاصى نکند. پیش از گفته 
مى شــد احتماًال زردهــاى اصفهان اگــر در داخل ایران 
نتیجه نگیرند پرونده را بــه CAS خواهند برد ولى حاال 
خبر رسیده آنها شاید اصًال این پرونده را به 

دادگاه  هاى بین المللى نبرند.

  این روزها هر کسى شکستى در فوتبال ایران مى خورد تالش 
مى کند تا ناکامى اش را به مسائل دیگرى ربط بدهد. چرا از 
این نمى گوییم که خودمان نخستین مقصر در این ناکامى 

هستیم؟
تقریبًا روزى نیست که بازیکنى از یک تیم متفاوت علیه 
یک «تیم حکومتى» اظهار نظر نکنــد. اجازه بدهید 
ابتدا از این دوستان ملى پوش و باتجربه یک سئوال را 
شفاف بپرسم. این تیم حکومتى را چطور معنا مى کنید؟ 
منظورتان کدام تیم است؟ چرا شفاف حرف نمى زنید؟ 
جرأتش را ندارید؟ دارید الپوشانى مى کنید تا خیلى از 
حقایق آشکار نشود؟ اگر چیزى مى دانید، اگر مدرکى 
دارید، اگر از بــه قول خودتان از ایــن فوتبال کثیف 
دلزده شده اید، بســم ا...؛ اگر مدرکى دارید بیاورید و 

ثابت کنید.
مگر مى شود به همین راحتى تهمتى زد و اتفاقى نیافتد؟ 
آن از بازیکن باتجربه و ملى پوش که با توجه به شــرایط 
حرف هایش را علیه یک تیم عوض مى کند و یک روز از مهندسى 
شدن لیگ براى قهرمانى استقالل حرف مى زند و روز دیگر این 
اتفاق را به پرسپولیس تعمیم مى دهد، این هم از دروازه بان تراکتور 
که در حمایت از احسان حاج صفى در اینستاگرام استورى مى گذارد 
و وزیر مملکت را زیر سئوال مى برد. آقاى مظاهرى! اگر آن روزى 
که شایعه شده بود مى خواهى به پرسپولیس بروى، شرایط را تغییر 
نمى دادى و بنا به هزار و یک دلیل به تراکتور نمى رفتى آیا باز هم 
از بازى شطرنج و نداشتن وزیر و... حرف مى زدى؟ موج راه افتاده، 
اما همیشه باد موافق نمى وزد. همیشه موجى وجود ندارد و یک روز 

باالخره دریا آرام مى شود.
احســان جان حاج صفى! آقاى ملى پوش و باتجربــه! چقدر به 
حرف هایى کــه زدى ایمان دارى؟ اصًال ســند و مدرکى براى 
حرف هایى که زدى دارى؟ شاید من هم اگر به جاى شما بودم 

در فوتبالى که صاحب ندارد و هر تهمت و افترایى که بزنى اتفاقى 
نمى افتد هر روز استورى مى کردم، هر روز مصاحبه مى کردم و هر 
روز ناکامى هاى خودم، ضعف خودم و این حجم از ناتوانى را گردن 
دیگران مى انداختم! در هر صورت بــراى تیم ها میلیاردى خرج 
مى شود، بازیکنان میلیاردى پول مى گیرند و باید توجیهى براى این 
همه ناکامى وجود داشته باشد! اگر نه دلیلى وجود ندارد که بعد از 
ناکامى مقابل پارس جنوبى، حرف از تیمى بزنید که اصًال ارتباطى 
به ناکامى شما در این بازى نداشته است. شما نمى توانید به پارس 

جنوبى گل بزنید مقصرش پرسپولیس است؟
احســان جان حاج صفى!  ســال ها در فوتبال این مملکت بازى 
کرده اى، بارها با سپاهان قهرمان شده اى و صداى کسى در نیامده 
است. حرف من این است که از شما بعید بود. پرسپولیس تا ابد قرار 
نیست قهرمان لیگ برتر باشد. اجازه بدهید اگر سال هاى آینده هر 
تیمى که قهرمان شد، قهرمانى اش، تالش بازیکنانش و افتخارى 
که به دست آورده را لوث نکنند، شاید، شاید در سال هاى آینده تیمى 
قهرمان شود که حاج صفى عضوى از آن است. کمیته انضباطى و 
مسئوالن فدراسیون فوتبال را هم بى خیال. اینجا اتفاقى نمى افتد 
و در فوتبال ایران خیلى راحت مى شود آدم ها را سینه دیوار قرار داد، 

محاکمه کرد و به دار آویخت اما اتفاقى نیافتد!

تا کى مى خواهیم دیمى 
تهمت بزنیم؟

پرداخت حجم عظیمى از بدهى ها نه کار على فتح ا... زاده است و 
نه کار وزارت ورزش و نه از عهده یکى، دو سرمایه دارى برمى آید 
که اکنون دور و بر استقالل پرسه مى زنند. پرداخت بدهى هاى 
باشگاه استقالل نیاز به یک همت جمعى دارد و افراد، دستگاه ها 
و حتى مردم باید دســت به دســت هم دهند تا این بدهى ها 
پرداخت شود. سالى که على فتح ا... زاده از مدیرعاملى باشگاه 
استقالل کنار گذاشته شــد بدهى هاى این باشگاه به مبلغى 
در حدود 20 میلیارد تومان مى رســید. عالوه بر آن نیز باشگاه 
اســتقالل همین میزان را به اداره مالیات بدهکار بود. اکنون 
اما ماجرا با آن روزها فرق مى کند. اســتقالل چیزى در حدود 
100 میلیارد بدهى جارى دارد و بیش از 100 میلیارد نیز بدهى 
به اداره مالیات روى دست این باشگاه باقى مانده است. البته اگر 
بخواهیم عدد را صحیح تر اعالم کنیم به رقمى در حدود 140 
میلیارد تومان مى رســیم که سرپرست جدید باشگاه استقالل 
نیز به آن اشاره کرده و در اصل باید کل بدهى هاى استقالل را 
رقمى در حدود 240 میلیارد تومان دانست. این بدهى ها در حالى 
هر فصل بیشتر مى شود که مدیران این باشگاه در عمل هیچ 

اقدامى در راستاى پرداخت و به صفر رساندن دیون این باشگاه 
نکرده اند. حتى از عهده وزارت ورزش و جوانان نیز که در همه 
این سال ها تاکید ویژه اى به پرداخت دیون این باشگاه داشت، 
کارى ســاخته نبوده و تصمیم گیرنده  اصلى باشگاه استقالل 
به دلیل هزینه هاى جارى سنگین این باشگاه هرگز نتوانسته 
اقدامى در این راســتا انجام دهد. یکى از دالیلى که دســت و 
بال تصمیم گیران باشگاه اســتقالل را براى به صفر رساندن 

بدهى هاى این باشگاه بسته افزایش هرساله دستمزد مربیان و 
بازیکنان اســت. در فصول اخیر به دلیل تورم هاى ایجاد شده، 
بازیکنان و مربیان نیز دســتمزد هاى خود را به طرز مشهودى 
افزایش داده اند تا از قافله عقــب نمانند که این موضوع باعث 
شــده راهى براى پرداخت بدهى هاى قبلى باقى نماند و همه 
بودجه هاى جارى مصروف حفظ بازیکنان و مربیان کنونى شود.  
اوضاع وقتى حاد تر مى شود که مى بینیم موعد پرداخت بدهى به 
بازیکنانى همچون ایسما، منشا و جباروف به زودى خواهد رسید 
و باشگاه استقالل که اکنون فاقد بودجه کافى است و از طرفى 
پرداخت حقوق بازیکنان خود را نیز عقــب انداخته، راهکارى 
جدى براى تسویه حساب با این بازیکنان ندارد. این ماجرا وقتى 
براى استقالل حاد تر جلوه مى کند که در مى یابیم میان اعضاى 
هیأت مدیره استقالل وفاق قابل قبولى وجود ندارد. موسوى که 
عضو سرمایه دارى در هیأت مدیره باشگاه استقالل بود به دلیل 
اختالف هاى ریشــه اى با دیگر اعضا از هیأت مدیره رفت اما 
جدایى این فرد که سرمایه مطلوبى داشت هرگز به سود باشگاه 

استقالل نبود و این باشگاه را وارد چالش خواهد کرد

این همه بدهى با شماها صاف نمى  شود

حتمــا از ماجراى بــازى بایــرن مونیخ و 
هوفنهایم باخبر شــده اید. خالصه داستان 
این اســت که هواداران بایــرن مثل دیگر 
هواداران باشگاه هاى آلمانى در هفته هاى 
اخیر، در استادیوم بنرهایى توهین آمیز خطاب 
به دتمار هوپ، مالک متمــول هوفنهایم 
برافراشتند و در نهایت بازیکنان دو تیم در 
اعتراض به این توهین ها تصمیم به متوقف 
کردن بازى براى چند دقیقه گرفتند. در ادامه 
و وقتى بازیکنان دو تیم به زمین بازگشتند، 
دیگر جریان بازى بــا جدیت ادامه نیافت و 
بازیکنان در ادامه اعتــراض به حمالت به 
دتمار هوپ، به پاســکارى در میانه میدان 
پرداختند و اینگونه ناراحتى شــان را نشان 
دادند. کارل هاینس رومنیگه رئیس باشگاه 
بایرن مونیخ هم در پایان بازى گفت: «این 
چهره زشتى از بایرن مونیخ است. اما بازیکنان 
بایرن مونیخ با رفتارى که نشان دادند همه 
چیز را ثابت کردند و این یک نمایش کامل 
از باشــگاه ما بود. من بارها از دیتمار هوپ 
عذرخواهى کردم و ما با شدت تمام به این 
اتفاقات واکنش نشــان خواهیم داد.» حاال 
البته بایرن مونیخ برخالف باشــگاه هاى 
ایرانى پیشوند «فرهنگى» ندارد و ادعایى 
هم در این زمینه ندارد اما بیایید این برخورد 
مدیران باشــگاه بایرن مونیخ را با اتفاقات 
مشابه در فوتبال ایران مقایسه کنیم. آن هم 

مدیران باشگاه هایى که پسوند «فرهنگى» 
از دهان شان نمى افتد و کلى ادعاى فرهنگ 
و تاریخ و پیشینه هم دارند. فقط به اتفاقاتى 
که در یکى دو ســال اخیر در استادیوم هاى 
ایران رخ داده نــگاه کنید. آیا هرگز دیده اید 
که مدیران یک باشــگاه بر علیه یک اقدام 
اشــتباه هواداران شــان موضع بگیرند و از 
تیم حریف عذرخواهى کنند؟ آیا تاکنون از 
سوى باشگاه هاى ایرانى، واکنشى نسبت 
به بدرفتارى هاى هواداران شــان دیده اید؟ 
کدام مدیــر در فوتبال ایــران اصال جرات 
دارد علیه رفتار اشــتباه هوادارانش موضع 
بگیرد؟ اصال کدام مدیر قبول دارد که ممکن 
است هواداران تیمش گاهى اشتباه کنند؟ 
کتک خوردن کاپیتان تیــم ملى در تبریز، 
درگیرى هاى هواداران در ورزشــگاه هاى 
آزادى و یادگار امام تبریز و به آتش کشیده 
شــدن خودروها در پارکینگ نقش جهان 
با چه واکنشى از ســوى مدیران تیم هاى 
میزبان روبرو شد؟ همین حاال هم اگر از آنها 
بپرسید نه تنها معذرت خواهى در کار نخواهد 
بود بلکه همچنان حق را به هواداران خود 
خواهند داد و آنها را مظلوم و ستمدیده معرفى 
خواهند کرد! ما هم انتظار نداریم این رفتارها 
در فوتبــال ایران اصالح شــود اما حداقل 
مى شود آن پیشوند «فرهنگى» را از ابتداى 

نام این باشگاه ها برداشت. نمى شود؟

فدراســیون فوتبال ایران درگیر ماجراى 
پیچیده اى شده اســت. در حالى که قرار 
اســت انتخابات این فدراســیون روز 25 
اسفند برگزار شود، فیفا اعالم کرده که در 
صورت اصالح نشدن اساسنامه، انتخابات 
نباید برگزار شود و این بدان معناست که در 
فاصله چند روز تا موعد مقرر، همه چیز در 
هاله اى از ابهام قرار دارد. فیفا در نامه اول 
خود به فدراســیون ایران نوشت که 4 بار 
براى اصالح اساسنامه نامه زده اما اتفاقى 
در این خصوص رخ نداده اســت. با وجود 
پاســخ ایران، فیفا بر مواضع قبلى تأکید 

کرده است.
فدراسیون قصد دارد بار دیگر در نامه اى به 
ابهامات فیفا پاسخ دهد اما اینکه فدراسیون 
جهانى بــه برگزارى انتخابــات رضایت 
دهد موضوعى اســت که نمى توان پاسخ 

یط قاطعى بــه آن داد.  ا شر

به گونه اى است که نمى توان هیچ چیزى را 
به صورت قطعى پیش بینى کرد.

واقعیت این است که فوتبال ایران شرایط 
حساسى را سپرى مى کند. موضوع شکایت 
ویلموتــس و ادعاى او بــراى دریافت 6 
میلیون یورو، شرایط حساس تیم ملى در 
مســیر جام جهانى 2022 و وضعیت کلى 
فوتبال به گونه اى است که بیش از پیش 
لزوم برگزارى انتخابــات در موعد مقرر 
احساس مى شــود. در واقع هر چه زمان 
بیشترى بگذرد به دلیل اینکه فدراسیون 

رئیس ندارد، شرایط بغرنج تر خواهد شد.
اینکه چرا فدراســیون فوتبال در گذشته 
تالشــى براى حل این موضــوع نکرده 
جاى سؤال دارد. اگر چنین کارى صورت 
مى گرفت در آستانه انتخابات این اتفاقات 
رخ نمــى داد. اکنون نیز به نظر مى رســد 
وزارت ورزش و جوانان باید به عنوان متولى 
ورزش ایران، ورود بیشــترى به موضوع 
داشته باشد و البته که شخص وزیر ورزش 
نیز در ایــن میان نقش بســزایى دارد. در 
واقع وزارت ورزش مى تواند از فدراسیون 
فوتبال بخواهد با رفع موانع موجود نسبت 
به برگزارى هر چه سریع تر انتخابات اقدام 
کند. در این زمینه شــنیده شده اساسنامه 
جدید تهیه و آماده شده و اگر چنین باشد 
مى توان با تدبیرى مناسب کار را پیش برد 
تا کاســبان تعویق انتخابات فدراســیون 

فوتبال نتوانند به هدف خود برسند. 

مقدماتى را فعًال حداقل این یک قلم را آلمانى رفتار کنید 
بى خیال شوید 

18 سال از آن روز 
پر استرس گذشت

احتماال باید مسافرت زمستانى چند نماینده باشگاه 
پرســپولیس به دوبى را در زمــره پربرکت ترین 
سفرهاى تاریخ فوتبال جهان قلمداد کنیم. یعنى 
عالى بود این سفر؛ دوســتان چندین روز با هزینه 
باشگاه در هواى مطبوع این شهر زندگى کردند و 
در عوض دو تا کار انجام دادند. یکى جذب آنتونى 
استوکس بود که باید به عنوان بهترین و مفیدترین 
انتقال فوتبــال دنیا در کتاب گینس ثبت شــود. 
ماموریت دوم هم تسویه حساب با گابریل، هافبک 
پیشین تیم بود. به این ترتیب براى دهمین بار طى 
چند فصل اخیر مطالبات گابریل پرداخت شــد و 
محمدحسن انصارى فرد هم کلى غصه خورد که 
چرا در عکس یادگارى آخر با او غایب بوده. حاال اما 
حکم جریمه باشگاه به خاطر شکایت همین آقاى 
گابریل از فیفا رسیده اســت. واقعا که ترکاندید با 
این سفر دوبى. یک مسافرت و این همه دستاورد؟ 

چطور ممکن است؟

رفتید دبى؟ 
چه جایى بود؟! 

اظهار نظر خاصى 
نکن بزرگوار

شرایط حساس شده است

ســپا
اصلى
خوانده
ســپاهانى ها زمان
تا در اســتیناف هم
واکنش امیر قلعه نویى
است. او که همیشه در چ
مى نشیند و حرف هاى ت
خنثى کرده و گفته: «باشـ
ظاهراً هیئت مدیره باشــگ
کرده درباره این پرونده اظه
مى شــد احتماًال زردهــ
نتیجه نگیرند پرونده را
خبر رسیده
دادگاه  هاى

ابهامات فیفا پاسخ دهد اما اینکه فدراسیون 
جهانى بــه برگزارى انتخابــات رضایت 
دهد موضوعى اســت که نمى توان پاسخ 

یط قاطعى بــه آن داد.  ا شر

جاى سؤ
مى گرفت
رخ نمــى
وزارت ور
ورزش ای
داشته باش
نیز در ایـ
واقع وزار
فوتبال بخ
به برگزار
ا کند. در
جدید ته
مى توان
تا کاســ
فوتبال نت

اظه
ن

پیشکســوت فوتبال ایران گفت: ســپاهان به حالت خودزنى مقابل 
پرسپولیس حاضر نشد و من قطعا اگر یکى از تصمیم گیران در سپاهان 

بودم با برگزار نشدن این بازى موافقت نمى کردم.
محمود یاورى عنوان کرد: سپاهان یکى از پرهزینه ترین باشگاه هاى 
لیگ برتر است که از لحاظ سخت افزارى حتى مى تواند در سطح آسیا 
هم یکى از بهترین ها باشــد. این تیم امکانات، بازیکنان، کادر فنى و 
مدیریت ورزشى خوبى دارد، اما من متاسفم مسعود تابش با این همه 
تجربه و سابقه به خاطر یک حرکت این چنینى، اینطور زده مى شود و 
استعفا مى کند. قطعا در عقبه این استعفا مسائلى وجود دارد که من نه 
وارد آن مى شوم و نه اطالعى از آن دارم، اما مى دانم که تابش سخت تر 
از این شرایط را پشت سر گذاشته و اینکه ناگهانى این تصمیم را مى گیرد 
و هیأت مدیره هم آن را تأیید مى کند نشان مى دهد یک رفرم از پیش 

تعیین  شده بود.
وى افزود: د ر مورد سپاهان آن انتظارى که از مسؤوالنش مى رفت را 
شاهد نبودیم، یا همین طور در مورد امیر قلعه نویى که هنوز هم به کار 
او امیدوار هستم. او مربى بسیار خوبى چه در زمین و چه روى نیمکت 
است که اشــراف خوبى هم به مباحث مدیریت دارد اما نمى دانم چرا 
چنین حالتى پیش مى آید که او چندین شکست پشت سر هم را تجربه 
مى کند. مشکالت به نظر من بر سر مســائلى است که نیازمند توجه 

بیشتر به برنامه ریزى  براى بهتر شدن راندمان کار است.
وى در مورد دور شدن سپاهان از شــانس قهرمانى تصریح کرد: اگر 
فدراسیون و زیر مجموعه هاى آن حمایتى که از پرسپولیس مى شود 
را از تیم هاى دیگر داشتند شــرایط عادالنه تر بود. با این حال من به 
عنوان یک سپاهانى مخالف تصمیم براى بازى نکردن با پرسپولیس 
بودم. این بازى شــاید در نگاه اول ضررش یک بازى بود اما در عمل 
ضررش سه بازى شد، سپاهان خودش ضرر کرد و تراکتور و استقالل 
هم ضرر کردند. دیدیم کــه آنها هم در این هفته بــد بازى کردند و

 باختند.
یاورى ادامه داد: سپاهان به حالت خودزنى مقابل پرسپولیس حاضر نشد 
و من قطعا اگر یکى از تصمیم گیران در سپاهان بودم با برگزار نشدن این 

بازى موافقت نمى کردم.
پیشکسوت فوتبال ایران در مورد اختالف امتیازى که بین پرسپولیس 
و دیگر تیم هاى لیگ برتر ایجاد شده، اظهار داشت: این چاهى بود که 
براى خودمان کندیم. االن ما در چاه 10 مترى افتادیم و به نظر مى رسد 
که بقیه تیم ها باید براى سهمیه بجنگند. براى مسؤوالن باشگاه سپاهان 

احترام زیادى قائلم اما این کار درستى نبود و هر 
کسى این تصمیم را گرفت کار درستى نکرد.
وى در خصوص اســتعفاى تابش با وجود 
اینکه اعالم کــرد بازى نکــردن مقابل 

پرســپولیس یک تصمیم دســته 
جمعى بود، گفت: او تحت فشار 
قرار گرفــت. مدیرعامل مأمور 
تصمیمات هیأت مدیره است، 
اما خودش هم اختیاراتى دارد. 
تابش مى توانست قبل از بازى 
بگوید رویم فشار ایجاد شده و 
مى گویم بازى انجام نشود و 
اگر مى خواهنــد بازى برگزار 
شود، من را بردارند. او زحمات 
زیادى کشیده، حیف است 
که در سپاهان نباشد. زمانى 
پدرخوانده سپاهان بود. االن 
در یک تصمیم جمعى نباید 

تابش قربانى شود.

مدیرعامل باشگاه فوالد در خصوص تعطیل شدن 
مســابقات لیگ برتر به خاطر شیوع ویروس کرونا 
گفت: ما جزو اولین باشگاه هایى بودیم که درخواست 
تعطیلى لیگ را دادیم. ســالمتى مردم بر همه چیز 
ارجح است. فوتبال را مى شــود بعدا هم بازى کرد. 
شــاید دو ماه دیگر بازى ها برگزار شود. شاید هم 
مسابقات این فصل به پایان نرســد. باید شواهد را 
ببینیم و حقیقت را بگوییم. هرچند کنفدراسیون آسیا 
هم اعالم مى کند قطعا لیــگ قهرمانان را به پایان 

مى رساند ولى این از دسترس همه خارج است.
سعید آذرى ادامه داد: نمى خواهیم ایجاد بى اعتمادى 
کنیم ولى باید با مردم و مخاطبان فوتبال راســتگو 
باشیم. اگر مسابقات هم برگزار نشود اتفاق مهمى 
نیست! فوتبال را همیشه مى شود بازى کرد. چیزى 

که نمى توان برگرداند، سالمتى مردم است.
وى درباره برنامه هاى باشگاه فوالد با تعطیلى لیگ 
یادآور شد: نامه اى به سازمان لیگ زده ایم که باتوجه 
به تعطیلى مســابقات، برنامه ها را اعالم کنند. آنها 
هم باید از وزارت بهداشت اســتعالم بگیرند. هنوز 
نمى دانیم این اپیدمى تا کجا پیش مى رود و چطور 
مى توان جلوى آنــرا گرفت. تابع نظــرات وزارت 
بهداشت و مدیران باالدســتى هستیم. 10 مسابقه 
دیگر در لیگ باقى مانده است و به آینده امیدواریم 
ولى بزرگترین امیدوارى این است که مردِم خوب ما 
بتوانند از این بحران بهداشتى جان سالم به در ببرند.

0کندیم. االن ما در چاه10 مترى افتادیم و به نظر مى رسد 
ید براى سهمیه بجنگند. براى مسؤوالن باشگاه سپاهان 

ئلماما اینکاردرستى نبود و هر
یم راگرفت کار درستى نکرد.
ص اســتعفاى تابشبا وجود 
ــرد بازى نکــردن مقابل 

یک تصمیم دســته 
او تحت فشار ت:
مدیرعامل مأمور
ت مدیره است، 
اختیاراتى دارد.
ستقبلاز بازى
ایجاد شده و  شار
 انجام نشود و 
ـدبازى برگزار
رند. او زحمات
استت حیف ،
ىانى  نباشد. زم

هان بود. االن 
 جمعى نباید 

ود.

یاورى: تابش نباید قربانى مى شد سعیدآذرى: شاید این 
لیگ به پایان نرسد!
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- بهمن کرباســیان دادخواستى به مبلغ 
15/800/000 ریال بطرفیت محمود حیدرى که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 537/98 در شعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 99/1/23  ساعت 16:30 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 788011 شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک) /12/197
فقدان سند مالکیت

شماره: 23022949- 98/12/10 سند مالکیت بقدار ششدانگ مغازه پالك ثبتى 2249/4 
باقى مانده قطعه 5 تفکیکى واقع در بخش 4 ثبت بنام رضا عابدى فرزند فرج اله ثبت در دفتر 
124 صفحه 19 ذیل شماره ثبت 18656 ثبت و سند بشماره چاپى 376613 صادر و تسلیم 
گردیده و  اکنون درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى 
باشد از تاریخ انتشار 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 نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد 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: 792775 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك منطقه مرکزى اصفهان /12/208
فقدان سند مالکیت

شماره: 23022949- 98/12/10 سند مالکیت بقدار بیست و هشت سهم مشاع از دویست 
و شصت و پنج سهم ششدانگ سه باب مغازه و زمین پالك ثبتى 2249/5 واقع در بخش 4 

ثبت بنام رضا عابدى مهیارى فرزند فرج اله ثبت در دفتر 136 صفحه 550 ذیل شماره ثبت 
21172 ثبت و سند بشماره چاپى 366091 صادر و تسلیم گردیده و  اکنون درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 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 نمائید تا مراتب صورت مجلس 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: 792763 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك منطقه مرکزى 

اصفهان /12/209
اخطار اجرایى

شماره 797/97 به موجب راى شماره 1109/97 تاریخ 97/12/14 حوزه 6 (ویالشهر) شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه وحید قاسمى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهارصدو چهل هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى وابطال تمبر و خسارت تاخیردرتادیه 
از مورخ 97/9/6 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار 
ریال بابت نیم عشر دولتى.محکوم له: هادى عباســى  با وکالت اکرم سلیمانى  به نشانى: 
یزدانشهر خ یازدهم شرقى 156 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 791709/م الف-شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد /12/210
 حصروراثت 

نفیسه السادات امامى داراى شناســنامه شماره 1080220781 به شــرح دادخواست به 
کالسه 1934/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان محمد سلطانى بشناسنامه 5288 در تاریخ 98/11/19 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. ثنا ســلطانى ش ش 
1081070005 ، 2. حسنا ســلطانى  ش ش 1081377471(فرزندان متوفى) ، 3. نفیسه 
السادات امامى  ش ش 1080220781 (همســر )، 4. محترم کاظمى  ش ش 358 (مادر 
متوفى ) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 792709/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/211
 حصروراثت 

شهرام کریم پور صالح داراى شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه 1881/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام 
کریم پور صالح بشناسنامه 126 در تاریخ 98/6/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. بابک کریم پور صالح ش ش 1049 ، 2. 
مهوش کریم پور صالح ش ش 476 ، 3. شهرام کریم پور صالح ش ش 22 ، 4. مازیار کریم 
پور صالح ش ش 54 ، 5. فردین کریم پور صالح ش ش 881 ، 6. ماندانا کریم پور صالح  ش 
ش 1092107754 ، 7. اسپاکو کریم پور صالح ش ش 33684(فرزندان متوفى)، 8. مطاع 
خسروى بابادى ش ش 163 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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. 790470/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/212
 فقدان سند مالکیت

شــماره نامه : 139885602007004809 – تاریخ 1398/12/11 – خانم اشرف رضایى 
فرزند اسماعیل به  استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى 
گردیده مدعى هستند که یک سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك ثبتى 21 
فرعى از 8 اصلى واقع در دشــتچى بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 576455   که 

در صفحه 588 دفتر 256 امالك  به نام نامبرده ثبت وبه موجب ســند رهنى شماره 3144 
مورخ 1390/07/13 دفتر 350 اصفهان در رهن بانک مسکن قزاز و سپس مفقود شده است 
بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . – م/الف 791654- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك فالورجان/ 12/213 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139885602030014840      خانم سیما مغزى نجف آبادى  فرزند محمود باستناد 
یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که 
سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 867/4 واقع در قطعه 10 
بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحــه 551 دفتر 215 امالك ذیــل ثبت 48406 بنام 
محمود منتظرى نجف آبادى ثبت وصادر تسلیم گردیده اســت و  طى سند انتقال شماره 
72374 مورخ 1361/08/04 دفترخانه 23 نجف آباد به ســیما مغزى انتقال گردیده است . 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى منزل مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1398/12/14، 793319/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن نساج نجف 

آبادى/ 12/221

رئیس اداره خدمات پس از فــروش تلفن ثابت، ازخدمات 
غیرحضورى مخابرات منطقه اصفهان به منظور پیشگیرى 
از شیوع کرونا در اصفهان خبر داد. مسیح محمدى بیان کرد: 
به منظور پیشگیرى از شیوع ویروس کرونا مشتریان تلفن 
ثابت مى توانند از درگاه هاى تلفنى کلیه خدمات مورد نظر 
خود را به صورت غیرحضورى اســتفاده کنند. وى افزود: 
مشــتریان گرامى با مراجعه به ســایت اینترنتى شرکت 
مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir عالوه بر دریافت 
و پرداخت صورتحساب تلفن ثابت از سایر خدمات آن مانند 
ثبت نام تلفن،ثبت نام اینترنت و... نیز استفاده کنند. رئیس 
اداره خدمات پس از فروش تلفن ثابت گفت: سامانه 2000: 

دریافت و پرداخت صورتحساب تلفن ثابت، سامانه تلفنى 
20117: ســامانه اعالم خرابى تلفن ثابت، سامانه  2020: 
پشتیبانى اینترنت، فیبر نورى و خدمات باند پهن مخابرات، 
سامانه تلفنى 9990: ارائه خدمات  موبایل همراه اول، کد 
دســتورى موبایل #2020*: ارائه خدمات تلفن ثابت و از 
جمله ثبت شماره تلفن همراه براى دریافت پیامک قبض، 
ثبت خرابى تلفن ثابت و...، ســامانه 2010: ارائه خدمات 
پشتیبانى سرویس هاى تجارى مخابرات (سرویس هاى 
دیتا و...) و ســامانه 2021: ســامانه ثبت شکایات مردمى 
در خصوص ســرویس هاى مختلف ارائه شده در شرکت 

مخابرات ایران از جمله مهمترین این درگاه  هاست.

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: روزانه 500 تا 700 
زندانى به مرخصى مى روند.

اسدا... گرجى زاده در گفتگو با «ایمنا» در خصوص اقدامات 
اداره کل زندان هاى استان اصفهان براى پیشگیرى از شیوع 
کرونا اظهار کرد: کنترل ورودى و خروجى به زندان، پیگیرى 
ارائه مرخصى به زندانیان داراى شــرایط مناســب، تأمین 
تجهیزات مورد نیاز براى رعایت بهداشــت فردى و محیط 
زندان از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است. وى 
به کاهش 30 درصدى ورودى به زندان هاى استان اصفهان 
با توجه به شــیوع کرونا اشــاره کرد و گفت: در خصوص 

مالقاتى ها نیز این اقدام را به حداقل رسانده ایم.

مدیرکل زندان  ها و اقدامات تأمینى و تربیتى استان اصفهان 
همچنین با بیــان اینکه تاکنون به بیــش از 4000 زندانى 
مرخصى داده شده است، ادامه داد: مرخصى زندانیان ادامه 
دارد و به صــورت میانگین روزانه 500 تــا 700 زندانى به 
مرخصى مى روند. وى افزود: هر موردى که احساس کنیم 
حتى نشانه هاى اولیه بیمارى را دارند با فوریت تحت بررسى 
و قرنطینه قرار مى دهیم. گرجى زاده در خصوص استفاده از 
تجهیزات بهداشتى در زندان براى پیشگیرى از شیوع کرونا 
اظهار کرد: از این تجهیزات در صورت نیاز استفاده خواهیم 
کرد، گندزدایى زندان به صورت مســتمر انجام مى شود و 

ضدعفونى فضاها را نیز داریم.

آشنایى با خدمات غیرحضورى 
مخابرات  اصفهان

مورد مشکوك به کرونا در 
زندان ها مشاهده نشده است

تمدید تغییر ساعت کار ادارات
اسـتاندار اصفهان گفت: ادارات اسـتان تا پایان هفته از 
سـاعت 8 تا 12 فعالیت مى کنند. عبـاس رضایى اظهار 
کرد: این تصمیم با هدف تردد کمتر در جامعه و کمک به 

سالمت و بهداشت مردم گرفته شد.

دانشگاه اصفهان مجازى شد
رئیس دانشگاه اصفهان گفت: در پى شیوع ویروس کرونا 
و تعطیلى دانشگاه اصفهان، حجم زیادى از کالس هاى 
آموزشى به شیوه مجازى برگزار مى شود. هوشنگ طالبى 
با اعالم امـکان برگـزارى کالس ها در همه سـاعات، 
تصریح کرد: با زیرساخت هاى فراهم شده کالس ها به 

دو صورت آنالین و آفالین قابل ارائه است.

تمهیدات ذوب آهن براى مقابله 
با کرونا

همـگام با سـایر مـردم و تمامـى نهادهـا، ذوب آهن 
اصفهان نیز به منظور حفظ سـالمت تالشـگران این 
شـرکت به منظور جلوگیرى از ابتـال از کروناویروس 
بـا بسـیج تمـام امکانـات بهداشـتى و صـدور 
دسـتور العمل هـاى ویـژه بهداشـتى و مراقبتـى، در 
راسـتاى حفـظ و تـداوم تولیـد در شـرکت تمهیدات 
ویژه اى به کار گرفت تا در شـرایط تحریم پیشرفت و 
ترقى شرکت تحت الشـعاع قرار نگیرد و تولید در این 

قطب صنعتى کشور حفظ شود.

خبر

آگهى تغییرات
شــرکت رادمان کاویان ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 57310 و شناســه ملى 
14006308207 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1398/05/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : حمید بخشــنده امینه بشماره ملى 
1287185460 به عنوان مدیــر عامل و عضو 
هیئت مدیره، ندا پرتوى اصفهانى بشــماره ملى 
1293273368 به عنوان رئیس هیئت مدیره ، 
حسن بخشنده امینه بشماره ملى 1281620661 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. 
مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(791901)

تاسیس
شرکت سهامى خاص هوران تابناك اسپادانا درتاریخ 1398/12/08 به شماره ثبت 64200 به شناسه ملى 14009023363 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، 
تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى,طراحى نظارت,مشاوره درزمینه خدمات برنامه ریزى شهرى,طراحى 
شهرى,برنامه ریزى فضائى,برنامه ریزى حمل و نقل درون شهرى,gis,معمارى,شهرسازى,دکوراسیون داخلى و خارجى,پروژه 
هاى عمرانى,نقشه بردارى,بازسازى و تعمیرات انواع ساختمان و تاسیسات مربوط به آن,خدمات شهرى,شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى 
شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع 
شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز 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 سروش ، کوچه فردوس ، خیابان سروش ، پالك- 88 ، طبقه همکف کدپستى 8155999987 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 126 مورخ 1398/09/27 نزد بانک صادرات ایران 
شعبه سپاهان شهر با کد 1904408 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
غزل بختیارى به شماره ملى 0016831209و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا مهرانى به شماره 
ملى 1271980411و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرحسین حیدریان به شماره ملى 3241447197و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 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 رضا مهرانى 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سجاد کشمیرى به شماره ملى 
1230047931 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى على فردوسى به شماره ملى 4580216598 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 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 (791867)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود هادى ســپهر پارســیان درتاریخ 1398/12/11 به شــماره ثبت 64213 به شناسه ملى 
14009026482 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :طراحى تولید خرید و فروش خدمات پژوهش و تحقیقات در زمینه ى صنایع مختلف صادرات و واردات و توزیع کلیه 
تجهیزات پزشکى دارویى بهداشتى آرایشى آزمایشگاهى ورزشى انواع فرآورده هاى غذایى و بیولوژیکى انواع خدمات پوشش 
دهى صنعتى تولید مواد شیمیایى فرآورى مواد معدنى و پلیمرى پوشش غشایى سرمایه گذارى و مشارکت جهت ساخت و تولید 
و هر نوع معامالت تجارى و صنعتى مجاز . ارائه خدمات پس از فروش ارائه خدمات کنترل کیفى و تعمیر و مشاوره ى مهندسى در 
حوزه ى وسایل و تجهیزات پزشکى و ورزشى . عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى اخذ وام و تسهیالت از موسسات 
مالى و اعتبارى و بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا جهت اهداف شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى 
و خارجى . 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 ، شــهر اصفهان، محله رودکى ، کوچه ارغوان [51] ، خیابان رودکى ، 
پالك- 87 ، ساختمان مهر ، طبقه اول کدپستى 8176763467 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمدتقى آصف پور به شماره ملى 1270062913 دارنده 4000000 
ریال سهم الشرکه آقاى محسن رزم جو به شــماره ملى 1289149951 دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقاى محمدتقى آصف پور به شــماره ملى 1270062913و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
غالمحسین طاهریان به شماره ملى 1270101129و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى محسن رزم جو به شماره 
ملى 1289149951و به سمت رئیس 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 مدیرعامل 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 (793324)

با گذشت بیش از نیم قرن از ایستادن چرخش سنگ هاى 
آسیاب آبى ششم زواره اصفهان معروف به آسیاب «خان» 

این آسیاب پس از بازسازى دوباره رونق گرفت.
این آسیاب به همت «سید احسان ا... ایزدى طباء زواره» 
بازسازى و به مجموعه سفره خانه سنتى براى پذیرایى از 
مسافران و گردشگران داخلى و خارجى تبدیل شده است.

وى در مورد این اثر تاریخى مى گوید: براى حفظ میراث 
فرهنگى و توسعه گردشگرى شهر تاریخى زواره، آسیاب 
آبى ششم معروف به آســیاب «خان» از مجموع شش 
آسیاب قدیمى شــهر زواره که قدمت 1000 ساله دارد را 
خریدارى و بازسازى کرده ام. وى مساحت این آسیاب را 
700 متر مربع اعالم کرد و گفت: با هزینه اى بالغ بر یک 
میلیارد تومان ساختمان آســیاب آبى «خان» بازسازى 

شده است.
به گفته کارشناســان میراث فرهنگى قدمت ساختمان 
اصلى آسیاب آبى ششم زواره که در عمق 10 مترى زمین 
بنا شــده قدمت آن به بیش از 1000 سال مى رسد. این 
کارشناسان معتقدند قدمت قسمت هاى بعدى این آسیاب 

آبى هم به پیش از دوران صفویه مى رسد.
در بازسازى بزرگ ترین آسیاب آبى ایران  قسمت هایى 
از سقف این بنا که مربوط به 1000 سال پیش است، حفظ 

شده است.
مالک آســیاب آبى «خان» زواره عنــوان کرد: با کمک 
کارشناسانى از شهر دزفول در حال تخلیه قنات خروجى 

آسیاب هستیم تا بتوانیم آب را در آسیاب به جریان در آوریم 
تا سنگ هاى آسیاب آبى پس از 50 سال به حرکت در آید.

مدیر میــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
شهرستان اردســتان نیز با تأیید قدمت 1000 ساله این 
آسیاب مى گوید: قدمت آسیاب آبى «خان» زواره به پیش 
از اسالم مى رسد و در دوران صفویه هم بخش هایى به 

ساختمان اصلى آسیاب افزوده شده است.
مهدى مشــهدى افزود: این آســیاب در مقایسه با سایر 
آسیاب هاى ایران از زیبایى فوق العاده اى برخوردار است. 
وى گفت: پرونده این اثر با ارزش تاریخى براى ثبت در 
فهرست آثار ملى ایران آماده شده و قرار است به تهران 

ارسال شود.

رونق دوباره بزرگ ترین آسیاب آبى ایران در زواره

وزیر نیرو در نوزدهمیــن هفته از طرح پویش الف ب 1000 سال بعد...
ایران، 22 طرح صنعت آب و بــرق با بیش از ده هزار 
میلیارد ریال هزینه را در استان اصفهان از طریق ویدیو 

کنفرانس افتتاح کرد.
این طرح ها شامل سامانه سپام برق، احداث خط 63 
کیلو وات از اشترجان 1 به 2، احداث و نصب پست سیار 
علویجه، ارتقاى توان علمى نیروگاه سیکل ترکیبى 
کاشان، نیروگاه خورشیدى شــهرضا، جرقویه، برق 
رسانى به 28000 مشترك جدید شهرى و روستایى، 

بهینه سازى اصالح و تبدیل سیم به کابل شبکه فشار 
ضعیف و ایجاد قدرت مانور و توسعه فیدر است.

طرح هاى صنعت آب نیز شــامل فاز اول بازسازى و 
اصالح شبکه فاضالب ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال 
جنوب شرق به باغ ها و هشــت روستاى شهرستان 
لنجان، تصفیــه خانه فاضالب داران مــدول 2 و 3، 
تصفیه خانه اژیه، آبرســانى به مجتمع 19 روستاى 
فالورجان و تصفیه خانه هاشم آباد از محل فاینانس 

خارجى است.

بهره بردارى از 22 طرح آب و برق 

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى کاشان گفت: 
تعداد 258 نفر که در بیمارســتان هاى شهید بهشتى 
کاشان و سیدالشهدا(ع) آران  و بیدگل بسترى شده اند، 

حــدود 88 نفــر بهبودیافته ترخیص 
شده و هفت نفر قطعى مبتال به کرونا 

ویروس در منطقه کاشان هست.
محمد حاجى جعفــرى با بیان آخرین 
وضعیت شــیوع بیمارى کووید 19 در 
منطقه تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشکى کاشــان (شهرســتان هاى 
کاشــان و آران و بیدگل) اظهار کرد: 
تعداد افراد مبتال به کرونا ویروس در 
منطقه کاشان هفت نفر قطعى است 

که قبًال این آمار 9 مورد گزارش شده بود. وى با اشاره 
به اینکه آمار بر اساس گزارش دریافتى از سامانه جدید 

توسط دانشگاه علوم پزشــکى کاشان اعالم خواهد 
شــد، اضافه کرد: حدوداً روزانه 30 نفر از بیمارستان 
ترخیص مى شــوند، مردم باید توصیه هاى بهداشتى 

اعالم شده را رعایت کنند و تنها در صورت ضرورت از 
منزل بیرون بیایند.

258 بیمار مشکوك به کرونا در کاشان بسترى هستند
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ویدیوهایى که غش کــردن ناگهانى فرد در 
خیابان را نشــان مى دهد، بــه معنى ابتالى 
فرد به کروناســت؟ این مــورد از نظر علمى 
ثابت شــده اســت؟ در حالى کــه برخى از 
رســانه هاى بین المللى نیز ایــن ویدیوها را 
منتشــر کرده اند، هنوز اطالعــات دقیق و 
درســتى از هیچ یک از این ویدیوها منتشــر 
نشــده و ابتالى افراد غش کــرده در آنها به 

کروناویروس تأیید نشده است.
سازمان جهانى بهداشت (WHO) نیز اعالم 
کرده «غش کردن ناگهانى» در افراد مبتال به 

کووید-19 امرى غیرمعمول است.
یکى از کارهایى که کارشناسان درمورد این 
ویدیوها انجام داده اند، ردیابى منبع انتشــار 
آنها بوده است. در صورتى که مشخص شود 
این ویدیوها پیش از شــیوع این ویروس  نیز 
در شــبکه هاى اجتماعى دســت به دست 
مى شده، جعلى بودن ارتباط آنها به مبتالیان 

به کروناویروس نیز ثابت مى شود.
بررسى هاى کارشناســان تاکنون نشان داده 
برخى از این ویدیوهاى منتشر شده در تاریخ 
ژانویه سال جارى میالدى (2020) در نقاط 
مختلف چین فیلمبردارى شــده  اســت. این 
ویدیوها توسط شاهدان عینى در نقاط مختلف 
چین فیلمبردارى شــده اند اما این بدان  معنا 
نیست که افرادى که در این ویدیوها به طور 
ناگهانى غش مى کنند به کروناویروس مبتال 

بوده اند.
اگر به برخى از این ویدیوهــا بدون توجه به 
زیرنویس هاى آنها نگاه کنیم، مى توانیم بهتر و 
بدون پیش فرض به آنچه در آنها اتفاق مى افتد 
توجه کنیــم. در یک مورد، به نظر مى رســد 
شــخصى قربانى یک تصادف ترافیکى بوده 
اســت. در فیلم دیگرى، به نظر مى رسد که 
مردى دچار مصدومیت از ناحیه ســر شده و 
به روى زمین مى افتد. امــا از آنجایى که این 
ویدیوها در زمان جو متشــنج ناشى از شیوع 
کروناویروس منتشر شده اند، شاهدان عینى 
و کاربران شبکه هاى اجتماعى ممکن است 
به صورت پیش فرض تصــور کنند این افراد 
همگى مبتالیان بــه کروناویروس بوده و به 
همین دلیل به طور ناگهانى در خیابان غش 

مى کنند.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانى «اسنوپ»، 
که یک سایت تخصصى مرجع حقایق منابع 
اطالعاتى است، ســازمان  جهانى بهداشت 
WHO) توضیــح داده کــه بیمــارى  )
کووید-19 ناشــى از ابتال به کروناویروس 
جدید نوعى بیمارى تنفسى است که عالئمى 
مانند «تب، ســرفه، تنگى نفس و مشکالت 
تنفسى» را به همراه دارد و عالیمى همچون 
«غش کردن ناگهانى» در این بیماران وجود 
نداشــته و این اتفاق در مــورد این مبتالیان 

«غیرعادى» است.

دقت کنید که محلول ضدعفونى کننده حتماً  
باید با آب سرد درست شود و نه آب گرم، آب 
گرم خاصیت گندزدایى و ضدعفونى محلول 

را از بین مى برد.
حمام و ســرویس بهداشــتى بایــد مرتب 
ضدعفونى شــوند، روشــویى دستشــویى، 
توالت فرنگى در تماس مســتقیم بــا افراد 

هســتند، بنابرایــن باید تمیــز و ضدعفونى 
شوند.

براى ضدعفونــى کردن حمام و ســرویس 
بهداشتى مى توانید از شوینده هاى مخصوص 
سرویس بهداشتى استفاده کنید. تمیز و ضد 
عفونى کردن دیوار و کاشى ها، کف و سردوش 

فراموش نشود.

رئیس انجمن تغذیه ایران، گفت: یکى از راه هاى بسیار مهم 
انتقال نامحســوس ویروس کرونا به داخل منازل، نان هاى 

سنتى هستند.
دکتر جالل الدین میرزاى رزاز گفــت: وقتى خمیر تحت هر 
شرایطى تهیه شــود هنگامى که در تنور پخت قرار مى گیرد 
هر گونه آلودگى ویروســى در آن از بین مى رود و نانى که از 
تنور خارج مى شود مى توان گفت عارى از آلودگى به ویروس 
کروناست اما در ادامه درخصوص استفاده و خوردن این نان 

تازه و گرم، نگرانى ها تازه آغاز مى شود.
وى درخصــوص راه هاى انتقــال ویروس کرونــا از طریق 
نان هاى ســنتى خاطرنشــان کرد: ویروس کرونا از راه هاى 

گوناگون مى تواند انتقال یابد که مــى توانیم به مواردى مانند 
اینکه، آیا نانوا و فروشنده از سالمت برخوردار مى باشند و ناقل 
ویروس نیستند، آیا محلى که براى خنک شدن نان ها استفاده 
مى کنیم عارى از ویروس است، آیا رد و بدل کردن پول باعث 
آلودگى نان مى شــود، آیا دادن کارت بانکى به فروشنده و وارد 
کردن رمز در دستگاه دیجیتالى کارتخوان باعث آلودگى دست ها 
و متعاقب آن آلودگى نان ها نمى شود، آیا با استفاده از پالستیک 
براى انتقال نان به منزل ویروس را هم انتقال مى دهیم. همه 

این نکات و نگرانى ها با توجه به شرایط فعلى وجود دارد.
این عضو هیئت علمى دانشگاه تصریح کرد: اگر نان آلوده شود، 
نمى توان مانند سایر مواد و اقالم دیگرمواد غذایى دیگر آن را 

بشوییم و یا ضد عفونى کنیم و خیلى نامحسوس ویروس را به 
داخل خانه خود برده ایم. این شرایط همگى باعث شده تا نکات 
ویژه اى را درخصوص نحوه مصرف نان گرم ســنتى در این 

روزها ارائه کنیم که توجه به آن حائز اهمیت است.
وى درخصوص راهکارهاى تهیه نان در نانوایى ها گفت: در 
صورت وجود افراد شاغل در نانوایى ها که مشکوك به ناقل 
بودن و یا عالیم بیمارى هســتند، مراتب را در این وضعیت 
به مراجع ذیربط اطالع دهیــم. از منتظر ماندن در واحدهاى 
نانوایى و پهــن کردن نان براى خنک شــدن در میز نانوایى 
جداً خوددارى کنیم، از بریدن و خرد کردن نان توسط چاقو و 
برس هاى عمومى که معموًال در نانوایى ها وجود دارد پرهیز 
کنیم، اگر از نایلون براى حمل نان به منزل استفاده کرده ایم آن 
را داخل خانه نبریم و پس از خارج کردن نان آن را دور بیندازیم.

رئیس انســتیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایى درخصوص 
نحوه مصرف نان در منزل گفت: اگر نان خریدارى شــده و 
حمل شده به منزل آلوده باشــد براى اطمینان از سالمت آن 
باید بدانیم چون نان قابلیت شستشو و ضد عفونى کردن ندارد 
و درجه حرارت پایین حتى فریز کردن در فریزر ویروس هاى 
موجود در نان را از بین نمى برد، کار کمى مشکل تر مى شود. با 
توجه به نکات مهمى که به آنها اشاره شد، تنها راه اطمینان از 
اینکه نان فاقد آلودگى است، حرارت دادن مجدد آن در منزل 

قبل از مصرف است.
به گزارش روابط عمومى انجمن تغذیه ایران، وى در مورد نحوه 
حرارت دادن به نان ها قبل از مصرف گفت: این حرارت دادن 
به طریق مختلف است. استفاده از توسترهاى برقى و گازى و 
استفاده از ماکروویو و در صورت عدم دسترسى به موارد فوق 
استفاده از ماهیتابه و قابلمه جهت حرارت دادن و گرم کردن 

نان توصیه مى شود .

رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع 
غذایى، گفت: کمبود ویتامیــن D مى تواند 
توان ایمنى بدن را پایین بیاورد. بنابراین اگر 
کمبود ویتامین D داشــته باشــیم مقابله با 

ویروس کرونا سخت ترمى شود.
جالل الدیــن میرزاى رزاز، بــا تأکید به لزوم 
آگاهى سطح ســرمى ویتامین D که نقش 
تعیین کننــده اى براى تصمیــم به مصرف 
مکمل ویتامین D براى مقابلــه با ویروس 
کرونا گفت: با توجه به شرایط موجود جامعه 
و شــروع ویروس کرونا بهتر است از سطوح 
ســرمى کافى براى مقابله بــا ویروس کرونا 

برخوردار باشیم.
وى خاطر نشــان کرد: بنابرایــن اگر کمبود 
ویتامین D در بدن وجود دارد پیشــنهاد این 
اســت که ویتامین D دریافتى با مشــاوره 
متخصص تغذیه به صــورت مکمل دریافت 

شود.
این اســتاد دانشــگاه پیشــنهاد کرد: تأمین 
ویتامین D کافى از طریق غذا واقعاً امکانپذیر 
نیست ویتامین D که به صورت سنتز پوستى 

در نتیجه قرار گرفتن در معرض آفتاب ساخته 
مى شود و منظور ما از آفتاب مستقیم آفتابى 
است که بیشــتر در تابســتان داریم و بدون 
ابر و شیشــه به صورتى که حداقل 5 درصد 
بدن در معرض آفتاب قــرار بگیریم بنابراین 
خیلــى از مواقع از طریق آفتاب مســتقیم به 
خصوص در شهرهاى صنعتى امکان تأمین 
ویتامیــن D در بــدن امکانپذیر نیســت و 
800 تا 1000 واحــد در روز از طریق غذا به 
طور کافى آن مقدار که مــى خواهیم تأمین 
نمى شــود بنابراین پیشــنهاد این است که 
از طریــق مکمل با مشــورت مشــاورین و 

متخصصین تغذیه جبران شود.
وى در خصوص چگونگــى دریافت ویتامین 
D براى کودکان افزود: ویتامین D به اشکال 
مختلف موجود اســت هم فرم پاستیل وهم 
مکمل هاى مانند مکمل هاى مولتى ویتامین 
مینرال یا مکمل هاى تــک مینرالى یا تک 
ویتامینى مثــل ویتامین D که الزم اســت 
هنگام مصرف به برچسب و دز آن هم توجه 

الزم مبذول شود .

نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد کــه مصرف گوجه 
فرنگى هاى ســبز نه تنها موجب افزایش رشد و قدرت 
ماهیچه مى شود بلکه مانع از بین رفتن ماهیچه ها بر اثر 

بیمارى، جراحت و یا پیرى مى شود.
«توماتیدین» ترکیبى که در گوجه فرنگى ســبز یافت 
مى شود نه تنها موجب افزایش رشد و قدرت عضالنى 
مى شــود بلکه از تحلیل رفتن عضالت بر اثر بیمارى، 

جراحت یا افزایش سن محافظت مى کند.
محققان با انجام تحقیقــى در رژیم غذایى موش هاى 
سالم گوجه فرنگى ســبز قرار دادند سپس آنها متوجه 
شدند موش هایى که گوجه فرنگى سبز مصرف کردند 
عضالت بزرگ ترى پیدا مى کنند و عضالت آنها قوى تر 
مى شود، اما در عین حال وزن بدن این موش ها افزایش 

نمى یابد.
مصرف در حد اعتــدال گوجه فرنگى ســبز بى خطر 
است، اما اکنون محققان در تالش هستند، دریابند چه 
تعداد گوجــه فرنگــى الزم اســت کــه روزانه یک 
شــخص مصرف کنــد. با ایــن حال هنــوز محققان 
نمى داننــد کــه مقــدار دوز توماتیدینــى کــه باید 
براى رشد و حفظ قدرت عضالت به انسان ها داده شود 

براى آن ها بى خطر است یا خیر.

خون دماغ شدن، وضعیتى است که کم و بیش همه با آن مواجه 
شده اند.  بینى حاوى رگ هاى خونى زیادى است که نزدیک 
به سطح در قسمت جلویى و پشت بینى قرار دارند و معموًال با 
دستکارى، ضربه و یا خشکى شبکه عروق در قسمت جلویى 
خونریزى بینى بروز مى کند. به طورکلى دو نوع خونریزى بینى 

وجود دارد: خونریزى قدامى و خونریزى خلفى.
خونریزى قدامى به دلیل خونریزى رگ هاى بخش جلوى بینى 
است که به راحتى کنترل شده و نیازى به مراجعه به پزشک ندارد 
اما در خونریزى خلفى منشأ خونریزى پشت بینى است که در 
صورت ظهور نشــانه هاى آن حتمًا باید به پزشک متخصص 

گوش و حلق و بینى مراجعه کرد.
دالیل بســیارى براى خونریزى بینى وجود دارد که در بیشتر 
موارد کمتر جدى است ولى در صورت تکرار مکرر آن مى تواند 
نشانه اى از یک مشکل قابل توجه باشد. بخشى از این علت ها 

به شرح زیر است:
شــایع ترین علت خونریزى بینى هواى خشک است. زندگى 
در آب و هواى خشک و یا استفاده مداوم از سیستم گرمایش 
مرکزى مى تواند غشــاهاى بینى را که بافت هاى داخل بینى 

هستند خشک کند و این خشــکى باعث پوسته پوسته شدن 
داخل بینى مى شود. با بروز این حالت در صورت کوچک ترین 

خارش و یا تحریک خونریزى مى کند.
مصرف آنتى هیســتامین ها و یا داروهایى کــه براى درمان 
ســرماخوردگى و یا مشکالت سینوســى تجویز مى شود نیز 

مى تواند از دالیل دیگر خون دماغ شدن باشد.
از دیگر علل خونریزى بینى مى توان به واکنش آلرژیک، عطسه 
مکرر، هواى سرد، استفاده از آسپرین با دوز زیاد، فشارخون باال 

و... اشاره کرد.
نکته قابل توجه اینکه خونریزى بینى بعد از آسیب دیدگى هایى 
همچون تصادف مى تواند نشانه شکسته شدن بینى، شکستگى 

جمجمه و یا خونریزى داخلى باشد.
بســته به نوع و علت خونریزى بینى، روش درمان خونریزى 
بینى متفاوت خواهد بود. از راه حل هــاى درمان در خونریزى 
قدامى که در ناحیه جلوى بینى اتفاق مى افتد این اســت که 
در حالت نشسته قسمت نرم بینى را فشار دهید و مدتى آن را 
نگه دارید. از دیگر روش هاى درمان خون دماغ شدن این است 
که بینى خود را مسدود کنید و به مدت ده دقیقه از دهان نفس 
بکشــید. در صورت بند نیامدن خون مجدداً این کار را انجام 

دهید.
در زمان خون دماغ شــدن از خوابیدن پرهیز کنید چون دراز 
کشیدن مى تواند منجر به بلع خون شده و معده را تحریک کند.
در صورت بروز خونریزى خلفى که در پشت بینى اتفاق مى افتد 
خون به سمت گلو جریان پیدا مى کند که این موضوع به ندرت 
اتفاق مى افتد. در صورت بروز چنین وضعیتى باید به پزشــک 
مراجعه کرد  و در صورت عدم دسترسى به پزشک حتمًا باید با 

اورژانس تماس گرفت.
■ چگونه از بروز خونریزى پیشگیرى کنیم؟

محیط خانه را توسط یک دستگاه مرطوب  کننده، مرطوب نگاه 
داشت. در صورت مصرف آسپرین بهتر است با مشورت پزشک 
میزان مصرف آن را محدود کــرد چون این دارو خون را رقیق 
کرده و در خونریزى بینى نقش دارد. در صورت مصرف انواع 
آنتى هیستامین که منجر به خشکى بینى مى شود مى توان با 
استفاده همزمان از اســپرى هاى نمکى محیط داخل بینى را 

مرطوب نگاه داشت.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: افرادى که مستعد 
سرد درد هاى طوالنى مدت هستند مى توانند با مواد غذایى به 

بهبود این بیمارى کمک کنند.
نرگس جوزدانى گفت: مصرف برخى از مواد غذایى مى تواند به 
درمان میگرن کمک کند یا در مواردى باعث تشدید درد شود. 
در نتیجه بهترین راه حل براى درمــان میگرن رژیم غذایى 

مناسب است.
او تصریح کرد: افرادى که دچار میگرن هستند سبزیجاتى شامل 
فلفل قرمز  یا فلفل سبز تند، انواع ترشى، انواع زیتون، انواع لوبیا 
(لوبیاى سفید، لوبیا چیتى، لوبیا سبز، باقالى) را مصرف نکنند 
همچنین توصیه مى شود تا بیماران  مصرف گوجه فرنگى و پیاز 

را به نصف فنجان در روز محدود کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: 

میوه هایى مانند پرتقــال، نارنگى، 
لیموترش، گریــپ فروت، موز 
و آناناس بهتر اســت به نصف 

فنجان در روز محدود شوند.
جوزدانى ادامه داد: میگرنى ها 

میوه هاى خشک شــده داراى مواد 
نگهدارنده مانند کشمش، خرما، قیسى، انجیر، 

آوکادو، خربزه، آلو قرمــز و مرکبات مانند پرتقال، 
لیمو شــیرین، لیموترش را تا حد امکان مصرف نکنند. 

او بیان کرد: میگرنى ها مى توانند سایر میوه هاى تازه، منجمد، 
کمپوت شده و آبمیوه ها را مصرف کنند.

این متخصص تغذیه و رژیــم درمانى گفت: محصوالت لبنى 
غیر مجاز براى افراد میگرنى نیز شامل اکثر پنیرها، خامه، شیر 
پرچرب و شیرکاکائو است و شــیر کم چرب، شیر هموژنیزه با 
یک درصد چربى، پنیر خامه اى، ماست کم چرب (نصف فنجان 
در روز) و انــواع تخم مرغ 
موادغذایى مجاز براى 
مبتالیان به میگرن 

محسوب مى شوند.

متخصص کــودکان و عضو هیئــت علمى علوم 
پزشکى تهران، درباره عوارض کم خوابى کودکان 
اظهار کرد: همانطور که تغذیه نقش مهمى در رشد 
و تکامل کودك دارد، خواب مناسب هم از اهمیت 
زیادى برخوردار است و والدین باید توجه ویژه به 

این موضوع داشته باشند.
فرشته کرباسیان افزود: تا زمانى که موضوع خواب 
به موقع و کافى دغدغه ذهنى والدین نباشد، آنها 
نمى توانند به خوبى سالمت خواب کودکانشان را 
مدیریت کنند. امروزه با توجه به مشغله و ساعات 
کارى زیاد، ممکن است خانواده ها کمتر به مسائل 

کودکان خود بپردازند. 
عضــو هیئت علمــى دانشــگاه تهــران گفت: 
کودکانى که کمتر از 9 ساعت در طول شبانه روز 
مى خوابند حامل ژن هاى ابتال به دیابت هستند و 
بدن آنها در برابر انســولین از خود مقاومت نشان 
مى دهد. از عوارض کم خوابى در کودکان مى توان 
به چاقــى و اضافه وزن، تشــکیل توده عضالنى 
کم، تجمع چربــى و قند در بدن، کاهش ســطح 
هوش و عالقه به مصرف خوراکى هاى شــیرین 

اشاره کرد.
اوتصریح کرد: به والدین توصیه مى کنیم که  نظارت 
دقیق بر خواب کودك داشــته باشند، زیرا هر یک 
ســاعت کمبود خواب مى تواند زمینه ساز ابتال به 

دیابت در بزرگسالى آنها شود.
کرباســیان بیان کرد: معموًال اثــرات بلندمدت 
کم خوابى در کــودکان، به صــورت عدم تمرکز 
صبحگاهى،کــج خلقــى ،تحریــک پذیرى و 
رفتارهاى مخاطره آمیز مخصوصــًا در نوجوانان 
ظاهر مى شوند. همچنین ثابت شده  است که چاقى 
و فشــارخون باال در کودکانى که خواب مناسب 

ندارند بیشتر است.
او گفت: از آنجایى که ترشح هورمون رشد در زمان 
خواب افزایش مى یابد، قد نهایــى کودکانى که 
خواب مناسب ندارند نسبت به همسن و سال هاى 

خود کوتاه تر مى شود. 

غش کردن ناگهانى یعنى کرونا گرفته ایم؟نان سنتى؛ بمب انتقال کرونا به منزل

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى ابتکار سازه پدیده سهامى خاص 
به شماره ثبت 45220 و شناسه ملى 10260631719 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/07/29 على زعفرانى به کدملى 1281840084 
و محمــد نورائى به کدملى 1280439051 و ســعید 
کاروان به کدملى 1290859256 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند . مهرداد 
معظمى به کدملى 1293294888 و مهدى مصلحى به 
کدملى 0532928067 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . 
روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(791894)

آگهى تغییرات
شرکت رادمان کاویان سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 57310 و شناسه 
ملــى 14006308207 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/05/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : حســن بخشــنده امینه کد ملى 
1281620661 و ندا پرتوى اصفهانى 
کد ملى 1293273368 و حمید بخشنده 
امینه کد ملى 1287185460 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. ندا پیکام کد ملى 
1292685506 بسمت بازرس اصلى و 
سجاد رضوانى کد ملى 1270125303 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(793373)

آگهى تغییرات
شرکت راهپویان ناژوان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 37773 و شناسه ملى 
10980273879 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى فــوق العــاده مورخ 
1398/11/26 و نامه شماره 21/81057 
مورخ 1398/11/28 اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان شاهین 
شــهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان 
برخوارغربى ، روستا پاالیشگاه اصفهان، 
محله پاالیشگاه اصفهان ، خیابان اصلى 
، بزرگراه تهران بــه اصفهان ، پالك 0 ، 
ساختمان ساره ، طبقه همکف ، واحد 12 
کدپســتى8335113335 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(793389)

محلول هاى ضدعفونى کننده 
با آب گرم یا سرد ترکیب شوند؟

نقش ویتامین D در مقابله با کرونا

همه چیز درباره 
گوجه فرنگى سبز

یر ی ا ر بى ه براىآ

ساعت طالیى خواب 
کودك چه ساعتى است؟

 درمــان میگرن رژیم غذایى 

یگرن هستند سبزیجاتى شامل 
ع ترشى، انواع زیتون، انواع لوبیا 
 سبز، باقالى) را مصرف نکنند 
ران  مصرف گوجه فرنگى و پیاز 

 کنند.
مانى گفت: 

گى، 
ز

 مواد 
 قیسى، انجیر، 

کبات مانند پرتقال، 
حد امکان مصرف نکنند. 

یک درصد چربى، پنیر خامه اى، ماست کم چرب (نصف فنجان 
در روز) و انــواع تخم مرغ 
موادغذایى مجاز براى 
مبتالیان به میگرن
محسوب مى شوند.

بدترین خوراکى ها براى میگرنى ها 

انواع خونریزى بینى کدامند؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلى شــود و آنکس که به دنیاى حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان 
گشت که از سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش کنند، تا 
آنجا که گلویش را گرفته در گوشه اى بمیرد، رگ هاى حیات او قطع 

موال على (ع)شود و نابود ساختن او بر خدا آسان است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت، اتاق292 : تا ساعت  15:30روزشنبه به تاریخ  99/01/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/01/24

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

     نوبت اول

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 98/12/14

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینبرآورد(ریال )اعتبار

(ریال )

99/9-1-1
اجراى ایستگاه پمپاژ فاضالب 

ملک آباد باغبهادران
(با ارزیابى کیفى)

7,819,336,143391,000,000جارى

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1399 خود در نظر 
دارد اجراى عملیات حفظ و نگهدارى قسمتى از فضاى سبز سطح شهر زرین 
شــهر را با اعتبار اولیه 8/620/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از 
طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشار تاپایان وقت ادارى مورخ 98/12/28 به شهردارى زرین شهر 

مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

     نوبت اول

م الف: 794225 


