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چگونه محیط خانه را ضدعفونى کنیم؟تاکسى  ها 3 بار در روز ضدعفونى مى شوند«رحمان 1400» به خانه ها مى آید؟شناسایى 586 مورد جدید ابتال به کرونا در 24 ساعت اوضاع بر وفق مراد بزرگوار نیست سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا تخم مرغ 
صبحانه 

مناسبى است؟ 

نوروز اصفهان بدون مسافر مى گذرد
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شیوع کرونا هم آلودگى 
هوا را کم نکرد!

حقوق کارکنان دولت 
چه زمانى واریز مى شود؟

پیشنهاد افزایش
 60 درصدى دستمزد 

کارگران

5

کرونا جان 
یک نفر دیگر را 
در اصفهان گرفت

خوردن یا نخوردن تخم مرغ براى صبحانه سئوالى است 
با پاسخ هاى متفاوت. این سئوال چندین دهه است که 
پاسخ مشخصى نداشته و ما مى خواهیم در این مطلب 

آن رابررسى کنیم.
درست است که تخم مرغ حاوى کلسترول و چربى...

آمار اعالم شــده توســط وزارت بهداشت نشان 
مى دهد که تا ظهر دیروز تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا در اســتان اصفهان به رقم 120 نفر رسیده 
است. به این ترتیب عبور از مرز 100 مبتال، اصفهان 
را در زمره استان هایى قرار داده که وضعیت شیوع 

این بیمارى در آنها قرمز است.
این در حالى اســت که تا روز ســه شــنبه تعداد 
درگذشــتگان در اثر ابتال به این بیمارى دو نفر 
بود اما با اضافه شدن یک نفر دیگر به این تعداد، 
حاال آمار رسمى نشان مى دهد که ویروس کرونا 
تا کنون جان سه نفر را در استان اصفهان گرفته 

است. 

خوراك ذوب آهن اصفهان فعًال به راه استخوراك ذوب آهن اصفهان فعًال به راه است
شیوع ویروس کرونا در چین، صادرات سنگ آهن را کاهش دادشیوع ویروس کرونا در چین، صادرات سنگ آهن را کاهش داد
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تأکید استاندار در پى شیوع ویروس کرونا؛

این همه وابستگى به یک نفر؟
استنلى کى روش  در پایان لیگ هفدهم همراه با امیرقلعه نویى از ذوب آهن 

به سپاهان کوچ کرد و توانست نمایش هایى را ارائه بدهد که سرمربى 
سپاهان از او انتظار داشت و حاال مصدومیت یا محرومیت او 
چالشى براى کادر فنى سپاهان به شمار مى رود و در دیدار 

برابر السد این موضوع بار دیگر به چشم آمد.
در دو فصلى که کى روش همراه قلعه نویى به سپاهان رفته، او در 8 بازى...

5

7

در صفحه 3 بخوانید

این بخاطر اصالت 
پاك ذوب آهن و 
فوتبال اصفهان است

قاسم حدادى فر: ما سپاهان را 
از کورس انداختیم؟

2 ماه دیگر نسل بشر منقرض مى شود؟!
در آستانه یک گرفتارى جدید که کرونا در مقابل آن هیچ است
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یک نف
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آمار اعالم شــده
مى دهد که تا ظهر
کرونا در اســتان
است. به این ترتیب
را در زمره استانه
این بیمارى در آنه
این در حالى اســ
درگذشــتگان د
بود اما با اضافه ش
ن حاال آمار رسمى
تا کنون جان سه

است. 

رادو رادو 
سرگیجه گرفت سرگیجه گرفت 

زمان پخش «عصر جدید» زمان پخش «عصر جدید» 
مشخص شدمشخص شد

گىبه یک نفر؟
 همراه با امیرقلعه نویى از ذوب آهن 

هایى را ارائه بدهد که سرمربى 
میت یا محرومیت او 
 مى رود و در دیدار 

آمد. م
8یى به سپاهانرفته، او در 8 بازى...

در صفحه 5 بخوانید
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رئیس اتحادیــه کارگران قــراردادى و پیمانى درباره  
پیش بینى افزایش دستمزد سال آینده کارگران اظهار 
کرد: از نظر ما دستمزد ســال آینده باید بین 58 تا 60 
درصد افزایش داشــته باشــد، چون رقم سبد معیشت 
کارگران و همچنین مقایســه خط فقر و معیشت این 
را نشــان مى دهد اگر یکبار براى همیشه افزایش مزد 
کارگران واقعى شود، تصمیم گیرى در شوراى عالى کار 
براى سال هاى بعد آسان تر خواهد بود. ولى اگر شرایط 
کارگاه ها و کارفرمایان را هم بخواهیم در نظر بگیریم 
معتقدم که افزایش دســتمزد نباید کمتر از 35 درصد 
باشــد. فتح ا... بیات درباره افزایش 15 درصدى حقوق 

کارمندان دولت گفت: این رقم در شــرایط اقتصادى 
سال آینده که قابل پیش بینى نیست درصد کمى است، 
ولى چنین درصدى را نمى توان براى دستمزد کارگران 
اعمال کرد، چون کارمنــدان دولت از مزایاى رفاهى و 
شغلى، حق جذب و ســنوات برخوردارند ولى کارگران 
از کمترین مزایاى حقوقى و رفاهى بهره مند نیســتند. 
کمیته دســتمزد شــوراى عالى کار در هفته هاى اخیر 
هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهاى کارگرى را چهار 
میلیون و 940 هزار تومان تعییــن کرد که این رقم در 
مقایسه با سال گذشته یک میلیون و 200 هزار تومان 

افزایش داشته است.

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى با طرح این پرسش که اعالم مثبت شدن تست 
کرونا براى مسئوالن چه نفعى براى مردم دارد؟ گفت: 
مسئوالن دقت کنند به کرونا مبتال نشوند در صورت ابتال 

هم لزومى براى اعالم آن وجود ندارد.
حیدرعلى عابدى با اشــاره به اعالم مثبت شدن تست 
کروناى تعدادى از مســئوالن آن هم توسط خودشان، 
اظهار کرد: اینکه برخى از مسئوالن اعالم مى کنند تست 
کرونایشان مثبت شده است چه نفعى براى مردم دارد؟ 
این در جامعه اثر خوبى به دنبال نخواهد داشــت حتى 
ممکن است این سئوال را به وجود آورد که آنها مسائل 

بهداشتى را رعایت نکرده اند و به کرونا مبتال شدند. مثل 
اینکه بگوییم مسواك نزدیم و دندان درد گرفتیم. خب 

این براى مردم چه نفع و حسنى دارد؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
عین حال اظهار کرد: البته درباره  دکتر حریرچى موضوع 
فرق دارد او فرمانده قرارگاه ستاد مبارزه با کرونا بود که 
اگر ابتالیش را اعالم نمى کرد شــائبه به وجود مى آمد 
که چرا او در جلسات شــرکت نمى کند. دکتر حریرچى 
مجبور به اعالم شد که در نهایت هم اثر خوبى نداشت لذا 
توصیه ام به همه مسئوالن آن است که در صورت ابتال 

اعالم نکنند.

پیشنهاد افزایش 60 درصدى 
دستمزد کارگران

مسئوالن نگویند به کرونا 
مبتال شده اند

ضرر تعطیلى سینماها 
بى سابقه بوده!

   ســینماروزان | امتداد تعطیلى ســینماها 
بخاطر شیوع ویروس کرونا رفته رفته ضرر و زیانش 
بر بدنه سینما را آشــکار مى کند؛ به خصوص که 
به نظر مى رسد حاال حاالها درگیرى با کرونا ادامه 
داشته باشد و هیچ بعید نیست تعطیلى سینماها نیز 
طوالنى تر از این شود. محمدقاصد اشرفى رئیس 
انجمن سینماداران با اشاره به آسیب هاى وارده به 
سینما به «جام جم» گفت: ضرر تعطیلى دوهفته اى 
سینماها بخاطر کرونا براى سینماداران و مجموعه 
سینما، فاجعه بار بوده و در 40 سال اخیر بى سابقه 

بوده است.

رقص پرستاران 
حرمت شکنى است؟

   برتریــن هــا | انتشــار ویدیوهایى از رقص 
پرســتاران و کارکنان در فضــاى مجازى باعث 
واکنش هاى متفاوتى شده. برخى کاربران چنین 
رفتارهایى را در مقابله با موج اغراق شده و یأس آور 
«کرونا» مثبت مى دانند و برخى کاربران هم چنین 
اقداماتى را صرفاً نمایشــى در جهت عادى سازى 
اوضاع تلقى کرده اند. البته بحث هاى مفصل ترى در 
همین رابطه شکل گرفته و حتى برخى صاحبنظران 
این انتشار گسترده کلیپ ها را موجب اجحاف در 
حقوق زنان دانستند و اینطور تحلیل کرده اند که اگر 
رقص همیشه ممنوع بوده حاال هم نباید در جهت 
عادى سازى از آن استفاده شــود، در نقطه مقابل 
برخى دیگر این رقص ها را نوعى حرمت شــکنى 

قلمداد کرده اند!

بحران موتورى
   رکنــا | دبیر انجمن صنعت موتورســیکلت 
گفت: تولید موتورســیکلت امسال نسبت به سال 
گذشته به دلیل وجود مشکالت عدیده 50 درصد 
افت کرده اســت. بهمن ضیامقدم گفت: سه سال 
است که صنعت موتورسیکلت دچار بحران بسیار 
شدید شده و این قضیه دالیل مختلفى دارد. سال 
گذشته خطوط تولید موتورسیکلت نزدیک به پنج 
ماه تعطیل شد و امسال نیز دو ماه اول کارخانجات 
تعطیل بودند و درحال حاضر نیز دو هفته است که 

موتورسیکلت تولید نمى شود. 

کاهش 10 درصدى
 مصرف بنزین 

   میزان | مدیر برنامه ریزى شرکت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ایران با اشــاره به کاهش 10 
درصدى مصرف بنزین گفت: هم اکنون میانگین 
مصرف روزانه بنزین کشــور به 70 میلیون لیتر 
رسیده است. شهرام رضایى تأکید کرد: میانگین 
مصرف روزانه بنزین کشــور پیش از اجراى طرح 
مدیریت مصرف سوخت در کشور که 24 آبان ماه 
امسال اجرا شد، به طور میانگین 95 میلیون لیتر بود 
که این رقم با اجراى طرح مدیریت مصرف سوخت، 

به 75 میلیون لیتر کاهش یافت.

هفته بعد 
هوا گرم تر مى شود

   میزان | امین حســین نقشــینه، کارشناس 
ســازمان هواشناســى گفت: از هفته آتى، شاهد 
تغییرات نامحسوس دما خواهیم بود؛ به این معنا 
که در بیشتر نقاط کشور، شاهد افزایش نسبى دما 
هستیم. این کارشناس اظهار کرد: به طور میانگین 
افزایش 6 تا 8 درجه اى دما در کشور، باعث گرم تر 
شــدن هوا مى شــود؛ پس هفته دیگر هوا گرم تر 
خواهد بود. نقشــینه افزود: باید به این نکته توجه 
داشت که تغییرات دمایى در ارتفاعات کمتر قابل 
احساس اســت. به گفته این کارشناس، تغییراتى 
دمایى بر همه چیز اثر مى گــذارد؛ بنابراین به نظر 
مى رســد افزایش دما باعث از بین رفتن ویروس 

کرونا شود.

فاجعه در راه است؟
   انتخــاب | رفت وآمدهاى زیاد در خیابان ها و حتى 
برگزارى تجمعات برخالف توصیه هاى ستاد ملى مقابله 
با کرونا در قم نشان مى دهد که کرونا در این شهر هنوز 
جدى گرفته نشده است. این در حالى است که بر اساس 
آمارها تاکنون 840 نفــر از مردم قم بخاطر کرونا راهى 
بیمارستان ها شده اند. البته آنطور که مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشــکى قم مى گویند با وجود آنکه 85 نفر از این 
بیماران بهبود یافته اند اما باز هم روند شیوع این بیمارى 
در استان افزایشى اســت و اگر مردم به هشدارها توجه 

نکنند فاجعه بزرگى در راه است.

اولین وزیر، کرونایى شد
   عصرایران | رضا رحمانى، وزیر صنعت نیز به دلیل 
ابتال به کرونا در بخش آى ســى یو بیمارستان بسترى 
اســت.  او ابتدا در بیمارســتان امام خمینى(ره) تهران 
بسترى بود اما سپس به بیمارستان دیگرى منتقل شد. 
حال وى نسبت به روزهاى قبل بهتر شده است. او جانباز 

جنگ تحمیلى و شیمیایى است.

پناهیان سالم است
   مشرق | چند روزى است خبرى مبنى بر ابتالى 
حجت االســالم پناهیان به ویــروس کرونا در فضاى 
مجازى داغ شده است که از سوى برخى صفحات فیک 
این خبر اطالع رسانى شد. اما پس از پیگیرى هاى متعدد 
با خانواده و اطرافیان این استاد دینى، این خبر تکذیب شد. 
رضا پناهیان پسر این روحانى انقالبى نیز با انتشار توییتى 
در صفحه شخصى خود خبر ابتالى پدرش به ویروس 

کرونا را رسماً تکذیب کرد.

معاون «ترامپ» کرونا گرفته؟
   باشــگاه خبرنــگاران جوان | رســانه هاى 
آمریکایى از احتمال ابتالى «مایک پنس» به ویروس 
کرونا خبر دادند چرا که وى با یک دانشــجوى آلوده به 
این ویروس دست داده است. کاخ سفید نیز از خبرنگاران 
خواست براى حضور در نشست خبرى مایک پنس و سایر 
مقامات بهداشتى آمریکا درباره ویروس کرونا به همراه 

خود دوربین و میکروفن نداشته باشند. 

بزرگ ترین نیکوکارى 
   ایکنا | رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل 
احمر، همزمان با 14 اسفندماه، روز احسان و نیکوکارى 
گفت: امروز با شیوع ویروس کرونا با شرایطى در کشور 
مواجه هستیم که در صد سال اخیر بى سابقه بوده است. 
محمد نصیرى با اشاره به اینکه کشــورمان تاکنون با 
چنین تعطیلى هاى گسترده اى مواجه نبوده است، گفت: 
بزرگ ترین احسان و نیکوکارى در شرایط امروز، در خانه 
ماندن و کمک به قطع زنجیره انتقال این ویروس است.

تکذیب کشف داروى کرونا 
   ایمنا | چند روز پیش خبرى مبنى بر تولید داروى 
درمان بیمارى کرونا در سایت هاى خبرى و شبکه هاى 
مجازى منتشر شــد که مرکز ارتباطات و اطالع رسانى 
معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهــورى  در این 
خصوص اعالم کرد: این داروهــا تقلبى و فاقد هرگونه 

تأثیر علمى براى درمان بیمارى کروناست.

کشف 85 میلیون دستکش در 
10 روز

   ایسنا |  سخنگوى سازمان تعزیرات اظهار کرد: 7 
میلیون عدد ماسک، 85 میلیون و 40 هزار دستکش، 18 
تن ژل ضدعفونى و 7 هزار لیتر الکل در 10 روز گذشته 
کشف و ضبط شده شده است. سیدیاسر رایگانى با بیان 
اینکه مجازات تخلف کنندگان 10 تا 20 سال زندان است، 
ادامه داد: با توجه به حجم تخلف در شرایط فعلى مى تواند 

حتى منجر به اعدام نیز بشود.

خبرخوان

سیستم خودکار ردیابى اجرام آســمانى سازمان فضایى 
ناسا، ســیارك 4100 مترى که به ما نزدیک مى شود را 
شناســایى کرده است. کارشناسان ناســا گفته اند که در 
تاریخ 29 آوریل 2020، معادل 10 اردیبهشــت 1399، 
جرم آسمانى مورد نظر که با سرعت 8/7 کیلومتر بر ثانیه 
به سمت سیاره زمین در حرکت اســت، به نزدیک ترین 

فاصله خود با ما مى رسد.
متخصصان تخمین مى زنند که برخورد شهاب سنگ با 
زمین در حالتى که جرم مورد نظر قطرى بیشتر از 1000 
متر داشته باشد، عواقبى فاجعه بار خواهد داشت و چنین 
اتفاقى مى تواند نسل انسان ها را نابود کند. بررسى هاى 
موجود نشــان مى دهند که هر صد سال یک بار احتمال 
یک در 50 هزار وجود دارد که ســیارك بــا این ابعاد به 
زمین برخورد کند. پدیده برخورد شــهاب سنگ با زمین 
نادر نیست و سنگ هایى که قطرى در حد چند متر دارند، 
قبل از رسیدن به سطح زمین در اتمسفر مى سوزند. اما اگر 
این اجرام آسمانى به اندازه 20 متر بزرگ باشند، امواج به 
وجود آمده توسط آنها مى تواند باعث شکسته شدن شیشه 
پنجره ها در مناطق مسکونى نزدیک شود و اگر قطر یک 
شهاب سنگ به 40 متر برسد، برخورد آن با زمین مى توان 
یک منطقه یا شهر را به طور کلى نابود کنند. این در حالى 
است که رسیدن یک شهاب سنگ در ابعاد چند کیلومتر به 
سطح زمین، دهانه اى 10 هزار مترى را به وجود مى آورد و 
با ایجاد زلزله، سونامى و اثرات جانبى ویرانگر دیگر، تبعات 
آن حتى تا نابودى تمدن و ایجاد خطر انقراض نسل انسان 

هم پیش خواهد رفت. 
ناسا تخمین زده که ابعاد این ســیارك که با نام «1998 
OR2» شناخته مى شود، چیزى بین 1/5 تا 4/1 کیلومتر 

است. اما آیا این سیارك با زمین برخورد مى کند؟
با توجه به احتمال یک به 50 هزار مطرح شــده، شانس 
این اتفاق فوق العاده پایین بوده و مى توان گفت که جواب 
منفى است؛ گفته شده که در نزدیک ترین حالت، فاصله 
سیارك مورد نظر با ما معادل 6/29 میلیون کیلومتر خواهد 
بود. این فاصله حدوداً 16 برابر فاصله ما با ماه است و به 
نظر مى رسد که در میان بحران  جهانى ویروس کرونا و 

هزاران مشکلى که همه روزه جان انسان ها را در سراسر 
جهان به خطر مى اندازند، احتمال برخورد شهاب سنگ با 
زمین در آوریل آینده نباید براى ما نگرانى خاصى ایجاد 
کند. اما این موضوع باعث نشده تا هموطنان خوش ذوق 
ایرانى در فضاى مجازى، این شهاب سنگ را از شوخى 

هایشان بى نصیب بگذارند.
على ضیا نوشت: «یه شهاب سنگ  مى خواد از فاصله 6/5 

میلیون کیلومترى زمین رد بشه. اگه به مسئولین ما باشه، 
به زور مى گیرنش مى کوبوننش تو ایران.» یکى دیگر هم 
نوشته: «اتفاق بعدى که قراره بیافته برخورد شهاب سنگ 
باکره زمینه که اونم 100 در صد به ایران مى خوره.» یک 
کاربر دیگر هم با کنایه به ماجراى کرونا نوشــته: «من 
خودم هفته پیش شهاب ســنگ خورد بهم، عالیمشم 

داشتم ولى کامًال خوب شدم.»

با گذر از بهمن و واریز حقــوق به عالوه عیدى کارکنان 
دولتى، اعم از لشکرى و کشورى این روز ها حرف از واریز 
حقوق اســفند تا قبل از پایان سال مى شود. این موضوع 
سالیان گذشته نیز مورد توجه و پیگیرى عموم مردم قرار 
گرفته بود و این روز ها نیز نقل محفل هاست. سال گذشته 
دولت نیز زمان واریز حقوق اسفند براى کارکنان را از 15 

تا 20 اسفند اعالم کرده بود.

یک منبع آگاه گفت: حقوق اسفند کارکنان دولتى از 15 تا 
20 اسفند سال 98 واریز و توسط کارکنان دولت برداشت 

خواهد شد.
همچنین گفتنى است، رقم عیدى امسال کارکنان دولت 
معادل یک میلیون و 200 هزار تومــان تعیین و به آنها 
پرداخت شد و سال آینده دولت قصد دارد تا به میزان 15 

درصد به حقوق کارکنان خود بیافزاید.

در آستانه یک گرفتارى جدید که کرونا در مقابل آن هیچ است

2 ماه دیگر نسل بشر منقرض مى شود؟!

حقوق کارکنان دولت چه زمانى واریز مى شود؟

عباس عبدى در یادداشــتى نوشــت: ویدیویى که در 
روز هاى گذشته از رئیس دانشگاه علوم پزشکى گلستان 
منتشر شد، نشان داد که رفتار مسئوالن باالتر، با مسئله  

کرونا یک رفتار بروکراتیک یا ادارى است.
هنگامى که رئیس آن دانشگاه بر اساس تجربیات خود 
معتقد است بیماران بسترى شده  مبتال به کرونا هستند 
و تعداد آنها را 594 مورد معرفى کرده اســت، اما مقامات 
باالتر صرفًا به موارد تست شده اشاره مى کنند، نتیجه چه 
مى شود؟ اینکه یک استان از وضعیت سفید، در یک شب 
تبدیل به وضعیت قرمز مى شود و حتى به عنوان استان 

کانون شیوع تبدیل مى شود.
نتیجه  این رفتار چه بوده است؟ یکى از دوستانم که دوشنبه 
با او صحبت کردم گفت: خانه  ما نزدیک پارك الگندره در 
گرگان است، روز هاى اخیر میزبان هزاران گرگانى براى 
تفریح بود، گویى که هیچ خطرى آنان را تهدید نمى کند. 
هنگامى که مردم گمان کنند وضعیت سفید است و کسى 

در آنجا مبتال به این بیمارى نشده است، چنین رفتار هاى 
غیرمحتاطانه اى را هم از خود نشان مى دهند.

رفتار بروکراتیک با کرونا!

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه در پى 
شیوع کرونا در کشور و در آستانه نوروز، تقاضا براى خرید 
طال و سکه با کاهش شدید مواجه شده است، گفت: طى 
چند روز گذشته بازار ســکه در کانال 6 میلیون تومان در 

نوسان است.
هوشنگ شیشه بران با تحلیل بازار ایران، اظهار کرد: در 
بازار ایران قیمت دالر براى فروش در صرافى ملى، 15380 
تومان اعالم شد، همچنین این صرافى ها دالر را از مردم با 

قیمت 15280 تومان خریدارى مى کنند.
شیشــه بران همچنین اضافه کرد: روز سه شنبه قیمت 
یورو نیز براى فروش در صرافى  ملى 16700 تومان اعالم 
شده است و قیمت خرید یورو نیز در این صرافى ها 16600 

تومان است. وى درباره وضعیت خرید و فروش در بازار طال 
و سکه، گفت: بازار تا حدى تحت تاثیر شیوع کرونا، بسیارى 
از مراسم و جشن هاى ازدواج لغو شده و به همین منظور، 

دادوستدها این روزها به حداقل رسیده است.
وى افزود: نرخ ارز، ســکه، طالى 18 عیار و دالر، قیمت 
طال و سکه در بازار نسبت به روز دوشنبه کاهش یافت به 
طورى که هر گرم طالى 18 عیار 592 هزار و 800 تومان، 
سکه طرح قدیم 5 میلیون و 855 هزار و 304 تومان، سکه 
امامى 5 میلیون و 915 هزار و 175 هزار تومان، نیم سکه 
2 میلیون و 977 هزار و 442 تومان، ربع سکه یک میلیون 
و 752 هزار و 608 هزار تومان و سکه گرمى 965 هزار و 

926 تومان است.

بازار سکه در سرگردانى کانال 6 میلیون تومانى

آخرین آمار ابتال و فوتى کروناویروس جدید در کشور تا 
ظهر روز چهارشنبه اعالم شد.

دکتر کیانوش جهانپور، رییس مرکــز روابط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت بهداشت، با بیان اینکه ترددها نسبتا 
در بسیارى از استان ها کاهش داشته اند،  درباره جدیدترین 
آمار ابتال به کرونا در کشــور، گفت: بر اساس یافته هاى 
آزمایشــگاهى از 24 ســاعت منتهى به روز چهارشنبه 
تاکنون، 586 مورد جدید قطعى ابتال بــه کووید 19 در 
کشور شناسایى شد که متاسفانه از این موارد جدید، 15 

تن جان باختند.
وى گفت: بــر این اســاس کل موارد ابتــالى قطعى 
کروناویــروس جدید در کشــور 2922 و مجموع موارد 

فوتى آن 92 تن گزارش شده است. وى با اشاره به افزایش 
آمار بهبودیافتگان بیمارى، گفت: در مجموع 552 تن از 

بیماران نیز بهبود یافته اند.
در همین حال رئیس شــوراى سیاستگذارى ائمه جمعه 
کشور اعالم کرد که نماز جمعه این هفته در تمامى مراکز 

استان ها تعطیل است.
حجت االســالم و المســلمین حاج على اکبرى اظهار 
کرد: در ارتباط با چگونگى برگزارى نماز جمعه در سایر 
شهرستان ها، بخش ها و دیگر شهرها کمیته اى مرکب 
از نماینده ولى فقیه، مســئوالن بهداشــتى هر استان و 
استانداران تشکیل مى شود و در این زمینه تصمیم گیرى 

مى کند.

شناسایى 586 مورد جدید ابتال به کرونا در 24 ساعت

عضو فراکسیون والیى مجلس مى گوید: نمایندگان در 
این دوره همدیگر را تحمل مى کردند و کمتر بخاطر نطق 
یا اظهارنظرى شاهد برخورد بین نمایندگان بودیم، این از 

ویژگى هاى مثبت مجلس دهم بود.
محسن کوهکن، نماینده اصولگراى لنجان درباره نقاط 
ضعف و قوت مجلــس دهم بــه «خبرآنالین» گفت: 

مجلس دهــم تمرینى 
براى هماهنگى ســه 
فراکســیون در مسائل 
مهم کشــور بــود. در 
این مجلــس، هر چه 
بر پایــه تعامل و گفتگو 
پیش رفت بــه نتیجه 
مى رسید اما متأسفانه 
مطالبات حوزه انتخابیه، 
وارد  را  نماینــدگان 
اقداماتى مــى کند که 
در شــرح وظایف آنان 
تعریف نشده است. وى 

ادامه داد: نماینــدگان در ایــن دوره همدیگر را تحمل 
مى کردند و کمتــر بخاطر نطق یا اظهارنظرى شــاهد 
برخورد بین نمایندگان بودیم، این از ویژگى هاى مثبت 

مجلس دهم بود.
کوهکن با اشــاره به رد صالحیت نزدیــک به 90 نفر از 
نماینــدگان پارلمان دهم، گفت: متأســفانه در قضاوت 
عملکرد مجلس دهم گاهــى تندروى صورت مى گیرد، 

به طور مثال مــى گویند وقتى این تعــداد از نمایندگان 
توسط شوراى نگهبان رد صالحیت شــده اند پس باید 
این مجلس منحل شود، نمى گوییم بگویند پارلمان شاخ 
شمشاد است، قطعاً این هم قضاوت اشتباهى است اما باید 
عملکرد نمایندگان را منصفانه و منطقى مورد بررسى و 

واکاوى قرار داد.
این نماینــده اصولگرا 
به عملکــرد مجلس در 
حوزه قانونگذارى نمره 
14/75 داد و بیــان کرد: 
نمى توان گفت مجلس 
در این حوزه خیلى عالى 

عمل کرد.
وى با بیــان آنکه چرخ 
نظارتــى کمســیون ها 
پنچر شده است، گفت: 
ما تعداد مشخصى سئوال 
از وزرا و رئیس جمهور، 
طرح استیضاح و تذکرات 
شفاهى و کتبى داشــتیم. عمومًا نگاه ها به سمت نتایج 
گرفته از نظارت بر عملکرد دولتى ها مى رود. متأسفانه 
حوزه نظارتى هم عملکرد خوبى نداشت، بنابر این نمره 

14 را به این حوزه مى دهم. 
کوهکن با اشاره به حمله هاى صورت گرفته مبنى براینکه 
مجلس دیگر در رأس امور نیســت، گفت: من این جمله 

را قبول ندارم.

ویژگى هاى مجلس دهم از نگاه نماینده رد صالحیت شده لنجان 

کوهکن: مجلس دهم شاخ شمشاد نبود اما ...
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معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: بازار شــیر و گوشــت قرمز با مدیریت 
مى تواند موجب رضایــت تولید کننده و مصرف کننده 

شود.
حسین ایراندوست اظهار داشت: استان اصفهان یکى از 
قطب هاى مهم تولید محصوالت دامى در کشور است 
که با وجود دامداران سخت کوش و هوشمند توانسته 
است از نظر تولید شیر خام در کشور رتبه اول را با تولید 
ســالیانه بالغ بر یک میلیون و 370 هــزار و 500 تن و 
همچنین رتبه ى اول در زمینه تولید شــیر به ازاى هر 

رأس گاو شیرى را کسب کند.

وى افزود: اســتان اصفهان با تولیــد 68 هزار و 900 
تن گوشت قرمز در ســال رتبه پنجم کشــورى را به 
خود اختصاص داده اســت، این  اســتان از نظر تعداد 
گاودارى هاى شیرى و ارزش اصالحى گاو شیرى اصیل 
و همچنین از نظر افزایش بهــره ورى در گاوداریهاى 

صنعتى رتبه اول کشور را نیز داراست.
ایراندوست بازار گوشت قرمز را نیاز به مدیریت دانست 
و گفت: پیشــنهاد مى شــود که با دخالــت در عرضه 
مستقیم و رعایت ســود مصرف کننده و تولید کننده بر 
واسطه ها نظارت بیشترى شــود تا فاصله قیمت بین 

عرضه تا مصرف گوشت قرمز مدیریت شود.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه ماهى هاى قرمز تولید داخلى است 
و فقط نژاد چینى دارد، گفت: ساالنه بیش از 67 میلیون 

قطعه ماهى زینتى در این استان تولید و تکثیر مى شود.
محمدرضا عباســى با بیان اینکه هم اکنون ماهى قرمز 
(Gold fish) در استان اصفهان تولید و تکثیر مى شود، 
اظهار کرد: این استان سرآمد تولید ماهى قرمز در کشور 
بوده و شهرستان کاشان قطب پرورش ماهى زینتى در 

اصفهان است.
وى آران و بیــدگل، نجف آبــاد و اصفهــان را از دیگر 
شهرستان هاى داراى مراکز پرورش ماهى استان برشمرد 

و افزود: ساالنه بیش از 67 میلیون قطعه انواع ماهى زینتى 
در استان اصفهان تولید مى شود که 50 درصد آن ماهى 
قرمز است و زیرگونه هاى مختلفى دارد، امسال نیز افزون 

بر 40 میلیون قطعه ماهى قرمز تولید شده است.
مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان در واکنش به شایعاتى مبنى بر واردات 
ماهى قرمز آلوده به ویروس کرونا از چین به کشــور، 
گفت: گونه ماهى قرمز نزدیک به 50 ســال پیش وارد 
ایران شــد و هم اکنون بومى کشور شده است بنابراین 
نمى توان نژاد چینى این ماهى را به بیمارى کرونا جدید، 

مرتبط دانست.

فاصله قیمت بین عرضه تا 
مصرف گوشت مدیریت شود

ساالنه 67 میلیون گلد فیش در 
اصفهان تولید مى شود

زیبا سازى دیوارهاى قدیمى
شــهردار نجف آباد گفت: در آســتانه نوروز، مرمت و 
زیباســازى تعدادى از دیوارهاى قدیمى شهر در کنار 
اجراى دیــوار نگاره ها در نقاط مختلف در دســتور کار 
قرار گرفته اســت. محمد مغزى افزود: مرمت 500 متر 
مربع از دیوارهاى قدیمى در نقاط مختلف ، بازســازى 
هفتاد متر مربع از نماى بیرونى خانه تاریخى معین در باغ 
ملى (میدان امام خمینى«ره») و اجراى طرح کاهگل در 
کوچه خانه هاى تاریخى نوریان و مهرپرور از جمله این 

اقدامات هستند. 

وقف منزل مسکونى 
یک باب منزل مسکونى در اصفهان وقف روضه خوانى 
حضرت ابا عبداهللا الحســین علیه الســالم شد. رئیس 
ناحیه یک شهرستان اصفهان گفت: حبیب ا... مومنى 
واقف نیک اندیش اصفهانى ، یک باب منزل مسکونى 
خود به مساحت 133 متر مربع را وقف امور خیریه کرد. 
حجت االسالم اصغر توسلى ارزش این منزل مسکونى 
را 20 میلیارد ریال دانست و افزود: این منزل مسکونى 
با نیت برگزارى مراسم روضه خوانى ابا عبداهللا الحسین 

(ع) وقف شده است.

خسارت میلیاردى به 
فریدونشهر

بارش هاى اخیر 300 میلیارد ریال به خانه ها و راه هاى 
روستایى شهرستان فریدونشهر خســارت زد. رییس 
بنیاد مســکن فریدونشــهر با بیان اینکه امسال، 580 
واحد مســکونى بر اثر بارش برف و باران از 10 تا 100 
درصد دچار خسارت شــدند گفت: بیشترین خسارت به 
خانه هاى غیرمقاوم و فرســوده وارد شده است. بهزاد 
رحیمى گفت: امسال بیش از 600 میلیارد ریال تسهیالت 
کم بهره و بالعوض در شهرســتان فریدونشــهر به 

متقاضیان پرداخت شده است.

ساماندهى چهارباغ خواجو 
مدیرمنطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: خیابان چهارباغ 
خواجو به عنوان خیابان نمونه منطقه سه انتخاب شده 
است از این رو شهروندان در آینده اى نزدیک با تغییرات 
ویژه اى در این خیابان روبه رو خواهند شد. حسین کارگر 
اظهار کرد: یکى از بناهاى خاطره انگیز هر اصفهانى پل 
خواجو و خیابان خواجو بوده و به همین دلیل به عنوان 
خیابان نمونه منطقه انتخاب و در راســتاى زیباسازى 
مضاعف آن اقداماتــى انجام خواهد شــد. وى افزود: 
عملیات پیاده روسازى ضلع غربى خیابان چهارباغ خواجو 
حد فاصل خیابان عافیت تا مکینه خواجو در دست اقدام 

بوده و خاك بردارى آن انجام شده است.

زیبا سازى شاهین شهر
واحدهاى مربوطه در شهردارى شاهین شهر براى هرچه 
زیباتر شدن شهر در ایام نوروز بى وقفه در حال تالش و 
کوشش هستند. مجید عرفان منش معاون حوزه اجرایى 
و خدمات شهرى شــهردارى شاهین شهر با اعالم این 
خبر گفت: در این راســتا 88 المان نوروزى در میادین و 
بوستانهاى شهر نصب خواهد شــد. وى در ادامه افزود: 
المان هاى نوروزى در راستاى طراوت بخشیدن و ایجاد 
خاطره اى به یادماندنى از شهر زیباى شاهین شهر براى 
شهروندان و گردشگران، با موضوعات مختلف هنرى 

نصب مى گردد. 

کاهش حوادث آبى 
عملیات مهار حوادث انشعاب آب و شبکه آب در منطقه 
خمینى شــهر طى ده ماهه ســال 98  نسبت به مشابه 
ســال قبل 42 درصد کاهش یافته اســت. به گزارش  
بهره بردارى این منطقــه، 3554 حادثه آب در ده ماهه 
نخست سال 98  مهار شــده در صورتى که تعداد مهار 
حادثه آب طى ده ماهه منتهى به دى ماه سال گذشته، 
4152 مورد بوده است.گفتنى است این تعداد حوادث به 
ترتیب  مربوط به شهرهاى خمینى شهر، درچه ، کوشک 

و اصغرآباد است .

خبر

کمبود مواد اولیه به ویژه سنگ آهن معضل جدى صنایع 
فوالدى ایران به شمار مى رود که در  ذوب آهن اصفهان 
به دلیل شــیوه تولید کوره بلند، عدم برخوردارى از یارانه 
انرژى نیز به این چالش بزرگ افزوده شــده است.محمد 
جعفر صالحى معاون خرید این شــرکت در مورد خرید 
مواد اولیه از معادن گفت : خرید نقدى مواد اولیه توســط 
ذوب آهن اصفهان از معادن کوچک همچنان ادامه دارد 
و خوشبختانه نتایج مثبت و رضایت بخشى براى طرفین 
در بر داشته است. منظور از خرید نقدى ، خرید به صورت 
پیش پرداختى نیست بلکه تســویه حساب بهاى سنگ 
آهن تحویلى،بر اساس تناژ و کیفیت دریافتى تا نیمه اول 

ماه بعد است. 
وى افزود : ما در گام اول رسالت خود را بر تامین مواد اولیه 
از همه معادن،چه کوچک مقیاس و چه بزرگ قرار دادیم و 
همچنان هم اصرار به تامین بدون وقفه مواد اولیه  داریم.

در گام هاى بعدى با وجود عدم باور به رویه غلط در پیش 
گرفته شده،به عنوان ورود به چرخه معدن دارى و معدن 
کارى، در زمینه شناســایى، اکتشــاف، استخراج و بهره 
بردارى از معادن فعالیت خواهیم کرد تا با تامین مواد اولیه 

مورد نیاز به حداکثر ظرفیت تولید کارخانه برسیم.
معاون خرید شرکت تصریح کرد : آمارهاى اعالمى نشان 
مى دهد روند صادرات سنگ آهن کاهش یافته است.به 
نظر مى رسد بخشى از این کاهش ناشى از دستور ایمیدرو 

مبنى بر عدم اجازه صادرات توسط واحدهاى زیر مجموعه 
است.بخشى از این کاهش نیز به اتفاقات اخیر و گرفتارى 
چین به ویروس کرونا بر مى گردد کــه بر اقتصاد همه 
کشور ها تاثیر گذاشته اســت.گرچه با توجه به افزایش 
نرخ ارز و تغییر نرخ مبناى عــوارض صادراتى، همچنان 

صادرات سنگ آهن دانه بندى در حال انجام است.          
این مقام مسئول در ادامه به تاثیر ویروس کرونا بر قیمت، 
واردات و صادرات ســنگ آهن پرداخت و اظهار داشت : 
عمده صادرات مواد اولیه ایران به کشور چین بوده است. 
ویروس کرونا اقتصاد جهانــى را تحت تاثیر قرار داده لذا 
صادرات، واردات و نقل و انتقــال پول، مراودات تجارى 
تحت تاثیر قرار گرفته است. با توجه به اینکه بعد از دو ماه 
هنوز فعالیت هاى تولیدى در چین به روال قبل باز نگشته 
و تاثیرات قیمت و موجودى هاى مواد بنادر چین با شروع 
فعالیت مجدد چشمگیر خواهد بود، موجودى بنادر چین 
نسبت به ابتداى فوریه حدود 800 هزار تن کاهش را نشان 
مى دهد.البته اســترالیا و برزیل نیز مشمول این کاهش 

موجودى شده اند.
صالحى در پاســخ به این ســوال که پرداخت مالى به 
معادن زغالسنگ در چه شرایطى قرار دارد چنین گفت 
: با وجود فشــار ســنگین نقدینگى به همه واحدهاى 
فوالدى ، ذوب آهن اصفهان نســبت به تعهدات مالى 
خود به خوبى و با رضایت نســبى عمل نموده اســت. 

مطالبات شرکت هاى زغال ســنگ به روز شده و این 
موضوع در جلســات متعدد توسط انجمن زغال سنگ 
ایران و همچنین شــرکت هاى زغال سنگ تایید شده 
است.ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها مصرف کننده 
عمده زغال ســنگ تولید داخل با وجود تحمل فشار 
سنگین هزینه هاى انرژى، کنترل دستورى قیمت که 
ریختن دسترنج تولید کننده فوالد به جیب نوردکاران به 
بهانه تثبیت قیمت است و عایداتى براى مصرف کننده 
نهایى ندارد ،تالش میکند تا توزیع سود در چرخه تولید 

سنگ تا محصول عادالنه شود.
براى تولید یک تن محصول فوالدى معادل آنچه در ذوب 
آهن اصفهان تولید مى شــود چه میزان سرمایه گذارى 
نیاز است نیز از جمله سواالتى است که صالحى در مقام 
پاسخ چنین گفت:  براساس استاندارد اتحادیه اروپا، براى 
تولید یک تن فوالد به صورت یک مجموعه، 1000 یورو 
سرمایه گذارى الزم است یعنى براى ایجاد مجتمعى شبیه 
ذوب آهن اصفهان با ظرفیت 4 میلیــون تن ،4 میلیارد 
یورو سرمایه گذارى الزم است.به عبارت دیگر 60 هزار 

میلیارد تومان.
وى اضافه کــرد : در ذوب آهن اصفهان بــا 60 درصد 
ظرفیت تولید ، به دلیل کمبود مواد اولیه ، 24 هزار میلیارد 
سرمایه گذارى به صورت غیر مولد باقى مانده است  و این 

سهم به قیمت تولید چدن اضافه مى شود.

شیوع ویروس کرونا در چین، صادرات سنگ آهن را کاهش داد

خوراك ذوب آهن اصفهان
 فعًال به راه است

آمار اعالم شده توسط وزارت بهداشت نشان مى دهد که 
تا ظهر دیروز تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در اســتان 
اصفهان به رقم 120 نفر رسیده است. به این ترتیب عبور از 
مرز 100 مبتال، اصفهان را در زمره استان هایى قرار داده که 

وضعیت شیوع این بیمارى در آنها قرمز است.
این در حالى اســت که تا روز سه شنبه تعداد درگذشتگان 
در اثر ابتال به این بیمارى دو نفر بود اما با اضافه شدن یک 
نفر دیگر به این تعداد، حاال آمار رسمى نشان مى دهد که 
ویروس کرونا تا کنون جان ســه نفر را در استان اصفهان 

گرفته است. 
آنطور که مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفته است، 
سه شنبه شب یک نفر بر اثر بیمارى کرونا در این شهرستان 
فوت کرد و در حال حاضر 14 نفر بیمار مشکوك به کرونا در 
بیمارستان اردستان بسترى هستند که از این تعداد جواب 
تست شش نفر منفى بوده اســت و منتظر دریافت جواب 

آزمایش مابقى افراد هستیم.
حسن ذبیحى با بیان اینکه یک زن 78 ساله از اهالى زواره 
شامگاه سه شنبه 13 اسفند بر اثر بیمارى کرونا ویروس فوت 
کرده است، افزود: مراقبت هاى الزم توسط تیم بهداشتى در 

زمینه تشییع جنازه و دفن صورت خواهد گرفت.

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمان اردســتان ادامــه داد: 
آموزش هاى الزم نیز به افراد داده خواهد شد و توصیه مى 
شود تا جاى ممکن از ازدحام در تشــییع جنازه خوددارى و 
مراسم نیز در فضاى باز به صورت کوتاه برگزار شود. همچنین 

به افراد بیمار نیز توصیه مى شود در مراسم شرکت نکنند.

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان از دستگیرى عامل انتشار 
فایل صوتى پیرامون بیمارى کرونا در اصفهان خبر داد.

ســرهنگ  مصطفى مرتضوى گفت: پس از انتشار فایل 
صوتى در شبکه هاى اجتماعى مبنى بر اینکه تعداد بسترى 

شدگان و فوتى هاى بیمارســتان هاى اصفهان از بیمارى 
کرونا غیر قابل تصور اســت، کارشناســان پلیس فتاى 
اصفهان متوجه شدند فایل منتشرشــده جعلى و در یک 

استودیوى خانگى ضبط شده است.

سرهنگ مرتضوى افزود: عامل انتشار این فایل صوتى که 
جوانى ساکن اصفهان بود، بعد از دستگیر شدن، انگیزه خود 
را از این اقدام سرگرمى و باال بردن تعداد اعضاى کانال خود 

عنوان کرده است.

بازداشت سازنده فایل صوتى جعلى 

رئیس اداره امور آزمایشــگاه هــاى حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان گفت: شــیوع کروناکووید 
19 و کاهش تردد تاثیرى بر آلودگى هواى نداشــته 
است و این مســاله در مجموعه اى به هم تنیده باید 

بررسى شود.
بابک صادقیان در گفت و گو با مهر با تاکید بر قاعده 
کلى تشدید آلودگى هوا در نیمه دوم سال در تمام نقاط 
دنیا اظهار داشــت: پایدارى جوى، افزایش استفاده 
از حامل هاى انــرژى، پدیده وارونگى هــوا، ورود 
سامانه هاى پرفشار ارتباط مســتقیمى بین شرایط 
جوى با آلودگى هوا را در تمام کالنشــهرهاى دنیا 
فراهم مى کند. وى افزود: در نیمه دوم هر سال عوامل 
انسان ساز تأثیر عمده اى بر افزایش آلودگى هوا در 

کالنشهرها به ویژه اصفهان خواهند داشت.

رئیــس اداره امور آزمایشــگاه هاى حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز اطالعات 
دقیق از میزان کاهش تردد اصفهانى ها با شیوع کرونا 
کووید 19 در دسترس نیســت، ابراز داشت: شدت و 
ضعف عوامل جوى به طور مستقیم بر شدت آلودگى 

هوا، انباشت آالینده ها و تخلیه آن نقش دارد.
وى با بیان اینکه شــدت و ضعف پدیده هاى جوى 
مى تواند بر شــدت و ضعف آلودگى هوا مؤثر باشد، 
گفت: براى مثال هرگاه ســرعت وزش باد به 5 الى 
6 متر بر ساعت برسد مى تواند شرایط مناسبى براى 
تخلیه آالینده هاى جوى فراهم کند؛ اما اگر شــدت 
پایدارى و سکون هوا بر میزان وزش باد غالب شود 
حتى اگر کســرى از مواد آالینده ها در کالنشــهر 
اصفهان کاهــش یابد باز هم بــا آلودگى هوا مواجه 

خواهیم بود.
صادقیان با اســتناد به مهمترین فاکتور آالینده هاى 
 PM2.5 جوى در کالنشهر اصفهان که ذرات معلق
اســت، توضیح داد: ذرات معلق PM2.5 که منشأ 
انسان ساز دارد بر شــاخص کیفى هوا مؤثر است و 
تولیدکننده این ذرات معلــق در ناوگان حمل و نقل، 
خودروهاى سنگین و نیمه سنگین اعم از کامیون ها 
واتوبوس هاى درون شهرى و موتورسیکلت هاست.

وى افــزود: موضوع آلودگــى هــوا و پارامترهاى 
هواشناســى و جوى تابع متغیرهاى زیادى اســت 
که بر روى هم اثر کنش و واکنشــى دارند. شرایط 
اقلیمى، وزش باد و توپوگرافى اصفهان به یارى تخلیه 
آالینده هاى جوى نمى آید و کالنشهر اصفهان غالباً با 

ماندگارى آالینده ها روبروست.
وى بیان داشــت: بــا وزش 
بادهاى پرسرعت کانون هاى 
گردو غبــار در اطراف شــهر 
اصفهــان فعال مى شــود و با 
ماندگارى غبارها، بر کالنشهر 
اصفهان سایه مى اندازد و چون 
امکان تخلیه آالینده ها فراهم 
نیست حتى اگر شیوع بیمارى 
کرونــا کوویــد 19 هم باعث 
کاهش تردد با وسایل خودرو 
سبک توسط اصفهانى ها شود 

باز هم با آلودگى هوا مواجه خواهیم بود.
وى افزود: الزم است باز هم این نکته را تاکید کنم که 
اگرچه شیوع بیمارى کرونا کووید 19 بخشى از تردد 
خودروهاى سبک در کالنشهر اصفهان را کاهش داده 
است اما جاى این پرسشها خالى است که آیا از میزان 
تردد کامیون ها، ناوگان حمل و نقل عمومى شهرى 

و بین شهرى و موتورسیکلت ها کاسته شده است؟
صادقیان بیان داشــت: براى بررسى آلودگى هواى 
کالنشــهر اصفهان باید با بررسى همه جانبه دست 
به تحلیل زد و این نکته را فراموش نکرد که موقعیت 
توپولوژى و اقلیمى کالنشهر اصفهان کشش توسعه 
ناموزون صنعتى شدن تا شعاع 50 کیلومترى را ندارد 
و توان اکولوژیک اصفهان نمى تواند به تخلیه آلودگى 

هوا کمک مؤثرى کند.

حسین غزالى پیشکسوت نویسنده، تهیه کننده و گوینده 
رادیو و تلویزیون اصفهان شــامگاه روز 13 اســفندماه 
درگذشت. فرزند وى در اینستاگرام نوشت: تقدیر الهى 
این انسان فرهیخته و کارمند قدیمى که پیوسته با بیان 
نافذ و قلم شیواى خود عاشقانه در خدمت همشهریان 
بود و به زادگاهش اصفهان عشق مى ورزید را خاموش 
و به دیدار خویش و معبود رهنمون ســاخت. با عنایت 
به موقعیت و شــرایط خاص زمانى و محدودیت هاى 
اجتماعات، مراســم ترحیم و هفت امکان پذیر نبوده و 
برگزار نمى گردد. مراسم خاکسپارى این مرحوم فقید در 
روز پنجشنبه مورخ 15 اسفندماه انجام و در قطعه 9 بلوك 

4 به خاك سپرده خواهد شد.

شیوع کرونا هم آلودگى هوا را کم نکرد!

پیشکسوت رادیوى اصفهان درگذشت

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
تاکسى هاى درون شهرى اصفهان روزانه سه مرتبه 

ضدعفونى مى شوند.
داریوش امانى با اشــاره بــه اقدامات پیشــگیرانه 
شهردارى براى مقابله با شیوع کرونا ویروس، اظهار 
کرد: ایمن ســازى و ضدعفونى تاکســى هاى درون 
شــهرى و خودروهاى حمل و نقل عمومى تا اعالم 
شرایط عادى در دستور کار قرار دارد.  وى تصریح کرد: 

با هزینه بالغ بر 350 میلیون ریال براى تمام خطوط 
تاکسى شهر اصفهان دســتگاه هاى گندزدایى تهیه 
شده و در اختیار مسئوالن خطوط قرار گرفته تا روزانه 
ســه مرتبه به صورت مداوم گندزدایى و ضدعفونى 
صورت گیرد. معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار 
اصفهان خاطرنشان کرد: براى تاکسى هاى گردشى 
نیز خودروهاى گندزدا با مراجعه به نقاط پرتردد سطح 

شهر نسبت به گندزدایى تاکسى ها اقدام مى کنند.

تاکسى  ها 3 بار در روز ضدعفونى مى شوند

کرونا جان یک نفر دیگر را در اصفهان گرفت
مانى مهدوى
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على ابوالحسنى که 11 اســفند بر اثر ایست قلبى درگذشت آخرین نقش 
آفرینى خود را در فصل دوم «نون. خ» انجام داده بود.

ابوالحسنى از دهه 80 از سریال هاى تلویزیونى به دالیل مختلف کناره گیرى کرده 
بود و بیشتر به اجراى برنامه مى پرداخت اما به پیشنهاد سازندگان فصل دوم «نون. 
خ» نقش کوتاهى را در این سریال پذیرفت و به عنوان پلیس در این سریال حضور پیدا 
کرده بود که درگذشت ناگهانى وى باعث تأ ثر و ناراحتى عمیق سازندگان این سریال 

شد.حاال آخرین عکس از حضور وى در این سریال رونمایى شده است.  
تصویربردارى فصل دوم مجموعه «نون. خ» به کارگردانى سعید آقاخانى و تهیه 
کنندگى مهدى فرجى همچنان در تهران ادامه دارد و تاکنون حدود 70 درصد سریال 
ضبط شده است. همزمان تدوین و صداگذارى ســریال در حال انجام است تا این 

مجموعه تلویزیونى ماه رمضان سال 99 روى آنتن شبکه یک سیما برود.
سعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، شقایق دهقان، سیروس میمنت، نسرین مرادى، 
پاشــا جمالى، هدیه بازوند، ندا قاســمى، میرطاهر مظلومى و مجید یاسر از جمله 

بازیگران این مجموعه تلویزیونى هستند.

آخرین تصویر ثبت شده از 
على ابوالحسنى در یک سریال

ویروس کرونا این روز ها مشکالت 
متعددى را براى برنامه ســازان 
تلویزیــون ایجاد کــرده و ضبط 
برنامه هایى مثــل «عصر جدید» 
که نیاز به حضور تماشــاگران دارد 
را دچار مختل کرده اســت اما به تازگى 
احسان علیخانى توضیحاتى درباره ادامه ضبط 

«عصر جدید» منتشر کرده است.
بــد نیســت بدانیــد قســمت اول برنامــه 
«عصرجدید» شــنبه 17 اسفند و قسمت دوم 
یک شنبه 18 اسفند ســاعت 22 و 30 دقیقه 
از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد. همچنین 
ایام نوروز 99 هر شب پس از خبر شبانگاهى 
مسابقه اســتعدادیابى «عصرجدید» میزبان 

مخاطبان خواهد بود.
چهار قســمت برنامه راســتى آزمایى و تمام برنامه هاى اصلى که 
قرار است از 17 اســفند پخش شــود دى و بهمن ماه قبل از شیوع 
ویروس کرونا ضبط شده است. جمعه 16 اسفند هم برنامه  «هشتگ 
عصرجدید» ســاعت 20 پخش خواهد شــد که به حواشى و پشت 

صحنه هاى روزهاى راستى آزمایى مى پردازد.
در همین حال احسان علیخانى تأکید کرده تمام صحنه هاى مربوط به 
حضور تماشاگران در استودیو، قبل از شیوع ویروس کرونا ضبط شده 
است. وى در صفحه شخصى خود در اینستاگرام، خبرهایى تازه  درباره 
تولید و پخش فصل دوم برنامه استعدادیابى «عصر جدید» منتشر کرد.

این تهیه کننده و مجرى در آغاز یادداشــت خود تأکید کرد: «شنبه و 
یک شنبه (هفته آینده) پخش فصل دوم مسابقه «عصر جدید» شروع 
مى شود... هر چه ماچ و بوسه، دســت دادن، بغل کردن و حضور کلى 
تماشاگر کنار هم در راستى آزمایى و مسابقه اصلى خواهید دید، مربوط 

به ضبط هاى تا 27 بهمن و قبل از اعالم شیوع ویروس در کشور است، 
پس لطفاً هنگام تماشا، پروفسور سمیعى نشوید براى ما.»

او در این یادداشت اینستاگرامى تأکید کرده است: «یک قسمت هم 
مفصل 28 اسفند ماه پخش مى کنیم و تمام شــب هاى ایام نوروز و 
تعطیالت برنامه داریم، چون به اندازه کافى در بهمن ضبط کردیم.» 
علیخانى درباره ضبط دیگر قسمت هاى این برنامه توضیح داده است: 
«باز اگر الزم باشد، بدون تماشاگر، مسابقه را ضبط مى کنیم ولى بخش 
عمده شرکت کننده هاى ما از شهرستان تشریف مى آورند و این، کار را 
سخت مى کند، با اینکه تیم پزشکى داریم و همه چى تست مى شود اما 
در این ایام هر چه از سفر غیرضرورى جلوگیرى کنیم، بهتر است. با این 

حال، «عصر جدید»  بدون تماشاگر است.»
احســان علیخانى همچنین گفته بود بعد از شــیوع ایــن ویروس، 
قســمت هایى بدون حضور تماشاگر ضبط شــد که البته مطلوبشان 

نبوده است.
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توضیحات احسان علیخانى درباره فصل جدید برنامه پرمخاطب تلویزیون

زمان پخش «عصر جدید» مشخص شد

«رحمان 1400» که سومین کمدى پر فروش منوچهرهادى 
پس از «من ســالوادور نیســتم» و «آینه بغل» محسوب 
مى شود، سال گذشــته همین ایام موفق به دریافت نوبت 
اکران نوروز 98 شــد و ظــرف مدت کوتاهى توانســت 

رکوردهاى فروش را جابه جا کند.
این فیلم پس از تعطیالت نوروز ســال جارى به دلیل عدم 
اعمال ممیزى هاى وارد شده در برخى نسخه هاى اکران، 
توقیف شد و هرگز بر پرده سینماها برنگشت. پنج ماه قبل 
نســخه مشــکوکى از این فیلم با کیفیت باال و بدون هیچ 

تگ ســازمانى لو رفــت. در آن زمان تــالش هایى براى 
انتشار این فیلم توسط مؤسســه هنرهاى تصویرى سوره 
صاحب رایت این فیلم صورت گرفــت و حتى در مقطعى 
عنوان شد که در آینده اى نزدیک توسط پخش دنیاى هنر 

منتشر مى شود اما با توجه به 
عدم صدور مجوز پخش 

توسط ارشــاد و تکثیر 
نسخه هاى لو رفته 
در DVD و عرضــه 

آنها در سوپرمارکت ها و برخى مراکز فرهنگى با جلدهاى 
پک یا نایلونــى پخش این اثــر در هالــه اى از ابهام قرار

 گرفت.
حاال پس از 11 ماه از توقیف و پس از پنج ماه از انتشار نسخه 
لو رفته، ســامانه هاى «فیلم گردى» و «فیلیمو» تصمیم 
گرفتند تا با صدور مجوز پخش نسخه رسمى و قانونى این 

کمدى را در بستر اینترنت منتشر کنند.
سایت «فیلم گردى» پستى براى انتشار فیلمى در روز جمعه 
بارگذارى کرده و پنج گزینه را براى حدس مخاطب ارائه داده 

است که از این پنج مورد دو مورد هنوز اکران نشده اند و دو 
مورد دیگر نیز جزو عنوان هاى مطرح سال98 هستند و قطعًا 
باید همزمان با پخش فیزیکى منتشر شود پس تنها مى ماند 

«رحمان1400»!
پخش این فیلم در روز جمعه توســط دو ســامانه دیگر نیز 
تأیید شده اســت و با این روند «رحمان 1400» اولین فیلم 
مهم در بســتر نمایش خانگى یا تفریحات خانگى اســت 
که بدون پخش فیزیکى رســمى در بستر VOD  منتشر 

خواهد شد.

به مناسبت انتشار آلبوم «خراسانیات»، حســین علیزاده، آهنگساز و نوازنده  نامى 
موسیقى ایران، یادداشتى نوشته است و محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان را 

نغمه سرایان عشق خوانده است.
آلبوم «خراسانیات» از مجموعه آثار منتشرنشده محمدرضا شجریان به آهنگسازى 
زنده یاد پرویز مشکاتیان توسط نشر «ایرانگام» دوشنبه (نوزدهم اسفندماه) منتشر 
مى شود. این اثر با الهام از موسیقى مقامى منطقه خراسان بر اساس اشعارى از عماد 

خراسانى تولید و اجرا شده است.
حسین علیزاده در این یادداشت آورده است:

«مى دمد در جان و دل...
باز هم صداى تو

در بى نفسى، مى دمد جان.
براى تو، براى ما، نغمه هاى یاران دیرین.

جدا نشد آن نغمه سرا از عشق
آن نغمه سرایان، عشق اند، عشق...

اى بلبل نعره زن!
تو خوانده اى،
تو مى خوانى،

تو خواهى خواند... جاودانه  عشق.
به جاودانه گى عزیزانم؛
محمدرضا شجریان

پرویز مشکاتیان» 

دلنوشته حسین علیزاده به مناسبت 
انتشار «خراسانیات»

سام درخشانى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره فیلم سینمایى «ارتش 
سرى» گفت: این فیلم سرشــار از موقعیت هاى متنوع، لوکیشن هاى 
متفاوت و لحظات خاص و جذاب بود که هم بازى و هم تماشاى آن را 

براى هر فردى جذاب مى کند. 
وى درباره تفاوت دو نسخه «خوب، بد، جلف» اظهار کرد: 

به نظر من نسخه دوم فیلم سینمایى «خوب، بد، جلف» 
از لحاظ تکنیکى از فصل اول بسیار با کیفیت تر ساخته 

شده اســت، همینطور مى توانم بگویم که لحظات 
کمیک این فیلم نسبت به نسخه اول بسیار بیشتر 

شده که قطعاً مردم را بیشتر مى خنداند. 
بازیگــر فیلم ســینمایى «ارتش ســرى» در 
همین راستا ادامه داد: من به عنوان یک بازیگر 
کمدى جا افتاده ام و همین دلیلى است که براى 
نقش هاى جدى و فیلم هاى اجتماعى پیشنهادى 

به من نمى شــود. در حال حاضر جــزو بازیگران 
پرفروش هستم و بازار سینما ناخودآگاه من را به سمتى 

مى برد که پیشنهادات کمدى بیشترى داشته باشم. 
وى در همین زمینه خاطرنشان کرد: تمام تالش من این 

است که همیشه در آثار خوب بازى کنم، اما در کنار آثار 
کمدى تالش مى کنم تا در آثار جدى هم حضور داشته 

باشــم و خودم را در کاراکترهاى دیگــر آزمایش کنم. 
طبیعتاً  هر بازیگرى دوست دارد تا ژانرهاى مختلف را 

تجربه کند و من هم از این قاعده مستثنا نیستم.

فیلم سینمایى «ارتش 
 متنوع، لوکیشنهاى 
هم تماشاى آن را  ى و
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سام درخشانى:
بازیگر پرفروش

 این روزهاى سینماى ایران هستم

«رحمان 1400» به خانه ها مى آید؟

«طالخون» فیلمى به کارگردانى ابراهیم شیبانى است که شهاب حسینى و حسام منظور در آن با 
هم همبازى شدند.

ابراهیم شیبانى، کارگردان فیلم «زهرعسل» و سریال «پازل» در تجربه اى متفاوت فیلم سینمایى 
«طالخون» را مقابل دوربین برد. فیلم «طالخون» با بازى دو بازیگر جوان و مشــهور ســینما و 
تلویزیون این روزها در حال تصویربردارى است و شهاب حسینى بعد از حدود 18 سال بار دیگر در 

فیلم ابراهیم شیبانى ایفاى نقش کرد.
فیلم «طالخون» از اولین روزهاى زمستان امسال در قزوین مقابل دوربین رفت و به روزهاى پایانى 

تصویربردارى نزدیک شد.
شهاب حسینى که تجربه همکارى با ابراهیم شیبانى را 18 سال پیش در فیلم «زهر عسل» داشت، 
بار دیگر در فیلم «طالخون» به عنوان بازیگر مقابل دوربین این کارگردان رفت و با حسام منظور 

همبازى شد. شهاب حسینى و حسام منظور در فیلم «مست عشق» هم با همبازى بودند.
نام فیلم «طالخون» تابه حال دوبار تغییر کرده است و اولین بار که موضوع ساخت این فیلم مطرح 
شــد نامى از «چرك نویس هاى یک مادر خانه دار» به میان آمد که به دلیــل طوالنى بودن به 
«خورشید همچنان مى درخشد» تغییر کرد و در آستانه پایان تصویربردارى به «طالخون» تغییر 

نام داد.
حسن کالمى،  تهیه کننده فیلم «طالخون» در یک گفتگو درباره داستان این فیلم صحبت کرد و به 
نظر مى رسد داستان این فیلم روایتگر ماجراى یک پرونده جنایى و درگیرى زنى با این ماجراست.

شهاب حسینى، حسام منظور، بهار قاسمى، زرى خوشکام، ترنم کرمانیان و... در فیلم «طالخون» 
به ایفاى نقش پرداختند.

«طالخون»، فیلم جدید شهاب حسینى و حسام منظور

امیرغفارمنش معتقد است باید ویروس کرونا را جدى گرفت 
اما سخت نگرفت.

این بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر درباره شیروع ویروس 
کرونا و راه هاى آرام شدن مردم در این شرایط گفت: بخش 
اعظم حرکت براى مقابله با این ویروس برعهده دولت است 
یعنى اگر بخواهیم نسبتى را بیان کنیم 60 درصد این اتفاق 

برعهده مسئوالن و 40 درصد به رعایت مردم بازمى گردد.
وى ادامه داد: در این روزهاى اخیر عده اى خواســتار توقف 
پروژه هاى ســینمایى و تلویزیونى و... شده اند که من نیز با 
این موضوع موافق هستم. در حال حاضر دو پروژه اى که من 
در آن حضور دارم به مدت یک ماه تعطیل شده است. حتى 
براى این تعطیلى از ما هم رأى گرفته شد. یکى از پروژه ها که 
در اصفهان کار مى کردیم بنا به درخواست تهیه کننده تا 15 
فروردین تعطیل و دیگرى یک پروژه عظیم در تهران است 

که آن هم به مدت یک ماه متوقف شد.
بازیگر «خوش نشــین ها» تأکید کرد: البته در این شرایط 
بانک ها نیز در گرفتن قسط و صاحب خانه ها در گرفتن اجاره 
قدرى تحمل کنند و دولت در این زمینه نیز ورود پیدا کند. در 
حال حاضر همه درگیر این ویروس هستند و بسیارى از افراد 
نیز در کار خود با مشکل مواجه شــده اند به همین دلیل اگر 
همکارى هایى در زمینه پرداخت قسط و اجاره صورت نگیرد 

افراد مجبور هستند سرکار بروند و اصًال رعایت نکنند.
غفارمنش تأ کیــد کرد: فکــر مى کنم گفتــن یک جمله 
کافى باشــد آن هم اینکه کرونا را جدى بگیریم اما سخت 
نگیریم. ســعى کنیم ترس از بیمارى را با خود حمل نکنیم 
و با هوشیارى و رعایت نکات بهداشتى این دوران را پشت 

سر بگذاریم.

کرونا، پروژه امیرغفارمنش 
در اصفهان را تعطیل کرد 

محسن چاوشى همچون سال گذشته تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه 5 سیما را 
خواهد خواند. شبکه 5 ســیما ویژه برنامه تحویل سال 99 را به عهده تیم سازنده 
برنامه «پنج ستاره» گذاشته تا همانند سال گذشته با اجراى حمید گودرزى تولید 
شود. قرار است تیتراژ برنامه سال تحویل شبکه 5، قطعه اى با نام «بهار جان» را 
محسن چاوشى بخواند. گفتنى است این برنامه از 26 اسفند تا پایان تعطیالت نوروز 
هر شب به مدت 120 دقیقه  روى آنتن مى رود و در 29 اسفند به مدت ده ساعت تا 

لحظه سال تحویل مهمان مخاطبان خواهد بود.
 محسن چاوشى سال گذشــته نیز تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه 5 را اجرا کرد، 

قطعه اى با نام «ناوك» که بر اساس شعرى از حضرت حافظ ساخته شده بود.
 چاوشى در سال 90 با خواندن تیتراژ برنامه تحویل سال شبکه 2 با اجراى احسان 

علیخانى، براى نخستین بار با تلویزیون همکارى کرد.

چاوشى «بهار جان» را مى خواند

به بهانه گذشت 20 سال از اکران فیلم سینمایى 
«گالدیاتور» با نقش آفرینى «راسل کرو»، این اثر 
محبوب در ماه آوریل دوباره در ســینما ها اکران 

خواهد شد.
«گالدیاتور» یکى از بهتریــن نقش آفرینى هاى 
«راسل کرو» است که توسط «ریدلى اسکات» در 

سال 2000 ساخته شد.
بعد از آنکه طرفداران این فیلم سینمایى، آن را در 
صفحه هاى نمایش کوچک در خانه دیده اند، حاال 
با اکران دوباره این فیلــم که در ماه آوریل صورت 
خواهد گرفت، مى توانند تماشاى آن را دوباره در 
سینما ها تجربه کنند. گفته مى شود این فیلم تنها 
سه شب در سینما هاى آمریکا اکران خواهد داشت.
این فیلم سینمایى به صورت DVD براى نمایش 
خانگى در آمریکا منتشــر شــده بود که موفقیت 
خوبى را در این بازار تجربه کرد. اما افراد زیادى 
در این کشور هســتند که «گالدیاتور» را تنها در 
تلویزیون هاى خانگى تماشا کرده اند و هنوز تجربه 

دیدن آن در سینما را نداشته اند.
این فیلم ســینمایى در جوایز اسکار سال 2001 
توانســت جایزه بهترین فیلم ســال را دریافت 
کند و اسکات توانســت در کنار موفقیت هایى که 
با فیلم هاى «بیگانه» و «بلیــد رانر» رقم زده بود، 
«گالدیاتور» را نیز اضافه کند. این فیلم سینمایى 
که ترکیبى از لحظات اکشــن و روایت داستانى 
فوق العاده است در گیشه نیز موفق بود و زمانى که 
اکران شد، 460 میلیون دالر فروخت و به دومین 

فیلم پرفروش سال 2000 تبدیل شد.
اثر هنرمندانه ریدلى اسکات در مجموع پنج جایزه 
اسکار از جمله بهترین بازیگر مرد را براى راسل 
کرو دریافت کرد و تأثیر زیــادى در عصر جدید 
فیلم هاى سینمایى تاریخى، اکشن و درام گذاشت. 
در این فیلم بازیگران دیگرى نیز همچون «واکین 
فینیکس» که امســال با فیلــم «جوکر» موفق به 
دریافت اسکار شد، «اولیور رید»، «درك جیکوبى»، 
«کانى نیلسن» و «ریچارد هریس»  نقش آفرینى 

مى کنند.

«گالدیاتور» 
بعد از 20 سال به سینماها 

باز مى گردد
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ستگى به یک نفر؟این همه وابستگى به یک نفر؟
اســتنلى کى روش  در پایان لیگ هفدهــم همراه با 
امیرقلعه نویــى از ذوب آهن به ســپاهان کوچ کرد و 
توانست نمایش هایى را ارائه بدهد که سرمربى سپاهان 
از او انتظار داشــت و حاال مصدومیت یا محرومیت او 
چالشى براى کادر فنى ســپاهان به شمار مى رود و در 

دیدار برابر السد این موضوع بار دیگر به چشم آمد.
در دو فصلى که کى روش همراه قلعه نویى به سپاهان 
رفته، او در 8 بازى لیگ غایب بوده اســت. سپاهان در 
4 مســابقه اى که این فصل کى روش را نداشته، فقط 
در هفته اول شاهین بوشــهر را شکست داد و در سایر 
مسابقات طعم برد را نچشــیده است. حتى زمان هایى 
که کى روش جزو یازده بازیکن فیکس سپاهان نباشد و 
در ادامه به عنوان تعویضى وارد زمین شود هم سپاهان 
براى کسب برد و گل زدن به مشکل مى خورد. در این 
فصل 4 بازى کى روش به عنوان تعویضى وارد زمین 
شــده و ســپاهان فقط یکى از آن چهار بازى را برنده 
شــد. در آن چهار بازى، تا قبل از ورود کى روش، سایر 

هم تیمى هاى او مجموعا دو گل زدند.

فصل گذشته هم شرایط به همین شکل بود. کى روش  
اســتنلى در چهار بازى، همراه سپاهان نبود که باز هم 
شاگردان قلعه نویى فقط یکى از آن چهار بازى را برنده 
شــدند. در مجموع این دو فصل، در هشــت دیدارى 

که ســپاهان کى روش را در ترکیب نداشته، 
این تیم فقط دو بازى را برده و 11 امتیاز 
کسب کرده است. یک شکست، و فقط 

6 گل زده نشان از وابستگى تیم قلعه نویى به 
این مهاجم  دارد.  ســپاهان در نیمى از بازى هایى که 
کى روش را نداشته حتى گل هم نزده و در این بازى ها 
به جز شاهین، به هیچ تیمى بیشتر از یک گل نزده است.

آمار گلزنى سپاهان در دیدارهایى که کى روش هست، 
بیش از دو برابر بهتر از 8 مســابقه اى است که او را در 
ترکیب نداشــت. در این دو فصل سپاهان با کى روش 
متوســط 1,6 گل زده را داشــته در حالى که در غیاب 
او آمار گلزنــى اش به میانگین یــک گل در هر بازى 
هم نمى رسد. کى روش و ســپاهان به طور میانگین 
1,95 امتیاز در هر بازى گرفتند اما ســپاهان بدون او، 
متوســط امتیازش به 1,3 امتیاز در هر بازى افت کرده 

اســت؛ روندى که 
نتایج  دلیل 

نــه 
چندان 
خــوب ایــن 
هفته هاى ســپاهان را هم 
نشان مى دهد. سپاهان در پنچ دیدار 
نیم فصل دوم (بعد از تعطیالت) فقط 
یک بازى را برده و آن یک مســابقه 
هم همانى بوده که کى روش در میان 
11 بازیکن منتخب قلعه نویى حضور 

داشته است.
کى روش که دو روز پیش از دیدار برابر 

الســد در هفته دوم رقابــت هاى لیگ 
قهرمانان آســیا با مصدومیت مواجه شد، 

این روزها در حال کسب آمادگى کامل براى 
بازگشت به میادین است و مى تواند در اولین 
دیدار طالیى پوشــان که البته هنوز زمانش 

مشخص نشده، حضور پیدا کند.

محمد مومنى 

سرمربى ذوب آهن از بالتکلیفى وضعیت لیگ برتر در ایران ناراحت 
است و درخواست مرخصى کرده است.

 لغو یک هفتــه اى رقابت هاى لیگ برتــر و احتمال تعطیلى 
مســابقات هفته هاى آینده به دلیل شیوع ویروس کرونا در 
ایران ســبب بالتکلیفى و ناراحتى همه اعضاى تیم ها شده 
است. از این رو چنین شرایطى به مربیان و بازیکنان خارجى شاغل 

در ایران بیشتر فشار مى آورد.
میــودراگ رادولوویچ ســرمربى صربســتانى ذوب آهــن یکى از 
خارجى هایى اســت که از بالتکلیفى موجود خسته شــده؛ او با توجه 
به اینکه وضعیت برگزارى مســابقات مشخص نیســت از مسئوالن 

باشگاهش خواسته تا چند روز به کشورش برود.
رادولوویچ در حالى در خواســت مرخصى داده که هنوز وضعیت هفته 
آینده لیگ برتر مشخص نیست و باید دید مسئوالن سازمان لیگ چه 

تصمیمى اتخاذ مى کنند.

رادو سرگیجه گرفت 

کارشناســان فوتبال ایران گفت: پرســپولیس بعد از آمــدن برانکو 
متحول شد و تیمى که اکنون صدرنشــین لیگ است در واقع همان 

تیم برانکوست.
ابراهیم قاســمپور در گفت وگویى درباره برخــى اظهارنظرها درباره 
مهندسى نتایج لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: پرسپولیس در چند سال 
اخیر از لحاظ فوتبالى پیشرفت قابل مالحظه اى داشته و اسکلت اصلى 
خود را نیز حفظ کرده است. در واقع پرسپولیس با برانکو متحول شد و 
بعد از رفتن او نیز 90 درصد نفرات تیم حفظ شدند. من حتى اعتقاد دارم 
تیمى که اکنون صدرنشین لیگ است در واقع همان تیم برانکوست که 

مسیر خودش را چند سالى مى شود پیدا کرده و همین طور ادامه مى دهد. 
چه بسا در آینده مربیانى بیایند که این تیم را دچار تغییرات عمده اى کرده 

و با این کار یا مانع نتیجه گیرى شوند یا حتى بهتر نتیجه بگیرند.
وى افزود: در ســال هاى قبل از حضور برانکو، مشــاهده مى شد که 
پرسپولیس با مربیان مختلف نتوانست نتیجه بگیرد و سال هاى زیادى 
ناکام بود. در همان سال ها ســپاهان و فوالد توانستند چند قهرمانى 
بیاورند اما از این حرف و حدیث  ها نبود. من منکر این نمى شــوم که 
پرسپولیس و استقالل دو تیم پرطرفدار کشور هستند که حتى مسئوالن 
دولت و مجلس هم به هر شکلى طرفدار یکى از دو تیم هستند اما این 

دلیل نمى شود بخواهیم این موضوع را به قضاوت هاى بازى هاى این 
دو تیم ربط دهیم. شاید فالن مسئول باال رتبه مملکت هم بگوید که 
طرفدار پرسپولیس یا استقالل اســت و نمى شود صرفا به خاطر این 
موضوع بگوییم فالن تیم اگر قهرمان مى شود به خاطر حمایت این مقام 
مسئول است. در نتیجه گیرى در فوتبال عوامل زیادى دخیل هستند که 

اگر به شکل مطلوب انجام شوند موفقیت رقم مى خورد.
کارشــناس فوتبال کشــورمان در واکنش راى صادر از سوى کمیته 
انضباطى در مورد دیدار انجام نشــده ســپاهان و پرسپولیس، عنوان 
کرد: آنچه ما از صحنه هاى تلویزیون دیدیم این بود که پرسپولیس در 

زمین مسابقه حاضر شد و تیم حریف نیامد. مسلما ناظر و تیم داورى 
این مسابقه که از نزدیک شــاهد ماجرا بودند بهتر از هر فرد دیگرى 
مى توانند قضاوت کرده و به مسئوالن گزارش دهند. شاید بهتر باشد 
که باشگاه ها در تصمیم گیرى ها کالن، انتخاب ها و عملکرد مدیران 
خود تجدیدنظر داشته باشند تا بتوانند مسیر بهترى را در پیش بگیرند. 
اینکه باشــگاهى بخواهد ناکامى خود را به مسائل دیگر ربط دهد کار 
درستى نیست و موفقیتى را براى این باشــگاه ها به ارمغان نخواهد 

آورد.
 

زمان قهرمانى هاى سپاهان چرا حرفى از مهندسى نبود؟
ابراهیم قاسمپور: 

اوضاع بر وفق مراد بزرگوار نیست

ادعاى یک رسانه

نیکفر مدیرعامل سپاهان مى شود 

آقاى مدافع بازگشت 

سپاهان اصفهان که مدعى جدى قهرمانى در لیگ برتر بود، از 5 بازى آخر خود فقط 
یک دیدار را با برد پشت سر گذاشته است.

نتایج ضعیفى که سپاهان در پنج  بازى آخر خود کسب کرد، باعث شد تا آن ها به نوعى 
شانس قهرمانى خود در لیگ برتر فوتبال ایران را از دست بدهند. از طرف دیگر اشتباه 
سپاهانى ها در بازى نکردن مقابل پرســپولیس باعث استعفاى اجبارى مسعود 

تابش هم شد.
سپاهانى ها به حدى درگیر ماجراى بازى با پرسپولیس شدند که مقابل 
ذوب آهن اصفهان هم 2 امتیاز دیگر را از دست دادند و حاال اگر 
استقالل بازى عقب افتاده خود را ببرد، در جدول رده بندى 

از سپاهان قرار مى گیرد. این شرایط براى سپاهانى که لیگ، باالتر 
مدعى قدرتمندى براى قهرمانى به شمار مى رفت تا هفته قبل و 
و  آزاردهنده است.ســخت 

برخى اعتقاد دارند از زمانى که نام امیرقلعه نویى براى حضور در تیم ملى مطرح شد، 
او تمرکز خود را از دســت داد و دیگر نتوانست آن مربى مقتدر! گذشته روى نیمکت 
زردپوشان باشد. از سوى دیگر، زمزمه هایى مبنى بر عصبانیت ارکان مدیریتى باشگاه 
از تصمیم کادرفنى بابت عدم حضور در میدان براى بازى با پرسپولیس شنیده مى شود 
که در کنار نتایج اخیر باشــگاه شاید شــانس ادامه همکارى در سال هاى آینده را از 

قلعه نویى بگیرد.

برخالف شایعاتى که از بازگشت مدیران سابق سپاهان به این باشگاه مطرح است 
احتمال مدیرعاملى نیکفر زیاد است.

به گزارش خبرنگار ورزشــى ایلنا، اتفاقات و حواشــى چند وقت اخیر ســپاهان به 
قدرى زیاد بود که مســعود تابش، مدیرعامل این باشــگاه در پى فشــارهایى که 
متحمل شــده بود در نهایت تصمیم به اســتعفا گرفت و حاال باشــگاه ســپاهان 
که در مقطعى حســاس از فصل قــرار دارد با سرپرســتى منوچهــر نیکفر اداره 

مى شود.
پس از استعفاى تابش بود که نام هاى مختلفى از جمله سعید آذرى، محمدرضا ساکت، 
علیرضا رحیمى و... براى مدیرعاملى سپاهان مطرح شدند ولى باشگاه سپاهان اعالم 
کرد تا پایان فصل مدیرعامل جدید معرفى نمى شــود و باشگاه با سرپرستى نیکفر 

فصل را به پایان خواهد رساند.
در همین راستا خبر رسید باشگاه ســپاهان برنامه اى براى بازگشت مدیران سابق 
خودش به این باشگاه ندارد و اگر اوضاع ســپاهان تا پایان فصل خوب پیش برود با 
توجه به سوابق و تجارب منوچهر نیکفر، او در پایان فصل حکم مدیرعاملى خودش 
را مى گیرد و باشــگاه با مدیریت او وارد پنجره تابســتانى نقــل و انتقاالت خواهد

 شد.

مدافع باتجربه ســپاهان مشــکلى براى همراهــى تیمش در دیدارهــاى آینده
 ندارد.

محمد ایرانپوریان مدافع راست باتجربه طالیى پوشان اصفهانى که مدت زیادى با 
مصدومیت دست و پنجه نرم مى کرد و در تمرینات گروهى سپاهان حضور نداشت، 

به بهبودى رسیده است.
ایرانپوریان بعد از انجــام کارهاى درمانى بــه تمرینات گروهى ســپاهان اضافه 
شــده و در صورت ادامه یافتن مســابقات لیگ برتر مى توانــد تیمش را همراهى

 کند.
این بازیکن که ســابقه حضور در تیم ملى را نیز دارد، طى سال هاى گذشته یکى از 
بهترین مدافعان راست فوتبال ایران بود که امســال به دلیل مصدومیت نتوانست 

درخشش قبل را داشته باشد.

تغییر کادرفنى در ذوب آهن هم باعث نشــده تــا این تیم روند 
پرنوســان نتیجه گیرى را خاتمه دهد و آنهــا در میانه جدول در 
سوداى دستیابى به امتیازات دیدارهاى باقیمانده براى حضور در 

رده باالى جدول هستند.
قاسم حدادى فر، هافبک و کاپیتان ذوب آهن درباره شرایط این 
تیم و تعطیلى لیگ مى گوید: شــرایط خوبى داریم و بعد از بازى 
سختى که با ذوب آهن داشــتیم با اعالم سازمان لیگ مسابقات 

تعطیل شده و ما هم منتظریم تا ببینیم چه اتفاقى مى افتد و تا چه 
زمانى بازى ها برگزار نمى شــود. شــرایط کلى تیم خوب است و 
عملکردمان هم اگر دیده باشــید رو به پیشرفت است. اوضاع ما 
واقعًا رو به بهبود است ولى بدشانسى آوردیم که چند بازى سخت 
پیاپى داشتیم ولى در کل بد نتیجه نگرفتیم. در بازى با استقالل 
و تراکتور هم مستحق شکست نبودیم و به نظرم بدشانسى باعث 

شد نتیجه نگیریم.

وى در مورد تعطیلى لیگ با توجه به شیوع ویروس کرونا نیز گفت: 
به نظرم فوتبال از جان افراد مهم تر نیست و باید تصمیمى گرفته 
شود که ســالمت بازیکنان، عوامل برگزارى بازى ها و سایرین 
به خطر نیفتد. ضمن اینکه فوتبال به تماشــاگرانش زنده است و 
اگر آنها نباشــد لطفى ندارد. ما خودمان در این دو هفته که بدون 
تماشــاگر بازى کردیم نه تمرکزى داشتیم و نه انگیزه همیشگى 
را و در این شرایط به نظرم تا عادى شدن اوضاع باید صبر کرد و 

بازى ها را به تعویق انداخت.
 حدادى فر در مورد اینکه براى دومین سال پیاپى سپاهان به دلیل 
امتیاز دادن به ذوب آهن از کورس قهرمانى عقب میفتد هم گفت: 
فکر مى کنم قشــنگى و اصالت فوتبال اصفهان به همین است و 
مکتب باشگاه ذوب آهن هم همیشه به اخالق و سالمت احترام 
گذاشته و همین موضوع فوتبال را قشنگ و جذاب مى کند. سپاهان 
هم به عنوان یک باشگاه همشــهرى و پرطرفدار براى ما قابل 
احترام است ولى طبیعتًا همه چیز در زمین مسابقه تعیین مى شود.

کاپیتان ذوب آهن در مورد اتهاماتى که به سالمت نتایج لیگ برتر 
و مهندسى شدن آن مطرح مى شــود هم گفت: این صحبت ها را 
خیلى ها مطرح کردند ولى من با احترام بــه تمام آنها باید بگوم 
چنین موضوعى را قبول ندارم. پرسپولیس تیم قدرتمندى است 
که بیشترین ملى پوشــان را در این سال ها داشته و شاکله تیمش 
را حفظ کرده و کمتر ترکیب این تیم دچار تغییرات زیاد شده و به 
همین دلیل طبیعى است که نتایج خوبى بگیرد. مطرح شدن چنین 

مواردى چهره فوتبال ما را زشت مى کند.

یکى از بدشانسى هاى این فصل 
ســپاهان مصدومیت عــزت ا... 
پورقاز در بازى با نســاجى بود که 
بعد از این بازى مجبور شــد رباط 

پاى خود را جراحى کند. 
عزت که در کنار ولیســانى زوج 
خوبى را در قلــب خط دفاعى تیم 
سپاهان تشــکیل داده بود فصل 
گذشــته با زدن 6 گل گلزن ترین 
مدافع میانى لیــگ برتر بود و این 
فصل هم به دنبال به جا گذاشتن 
این رکورد بود که مصدومیت مانع 
از ادامه ى حضــور وى در ترکیب 

سپاهان شد. 
این مدافع گلستانى تیم سپاهان 
اما اینروزها سخت مشغول انجام 
تمرینــات ِویژه براى بازگشــت 
دوباره به ترکیب تیم سپاهان است. 
عزت پورقاز در این باره مى گوید: 
همه چیز خوب پیش مى رود. اگر 
اجازه بدهید از دکتر کیهانى جراحم 
تشکر کنم. هم چنین دکتر علیرضا 
شهاب و مهدى صدیقى که کارهاى 
فیزیوتراپى من را انجام مى دهند. 
تشکر ویژه اى هم باید از بدنسازها 
داشته باشــم. امیر مومنى و کاکا 
قاندومى. مصدومیت بدترین بخش 
زندگى فوتبالیست است. من پیش 
تر هم در سپاهان یک بار به شدت از 
ناحیه ى کمر آسیب دیده بودم که به 
لطف خدا خوب شدم و این بار هم 
آماده تر از گذشــته به ترکیب تیم 
سپاهان برخواهم گشت. از باشگاه 
سپاهان و  قلعه نویى هم تشکر مى 
کنم که با وجــود مصدومیت همان 
نگاه گذشــته را به من دارند و این 
به من دلگرمى مى دهد که زودتر و 
آماده تر از گذشــته بــه صحنه 

برگردم.

ممنون که 
دلگرمى مى  دهید

قاسم حدادى فر: ما سپاهان را از کورس انداختیم؟

این بخاطر اصالت پاك ذوب آهن و فوتبال اصفهان است

 ســخنگوى باشــگاه ذوب آهن گفت: اگر تکلیف لیگ برتر 
مشخص نشــود، نه تنها ذوب آهن بلکه همه تیم هاى لیگ 

برترى تکلیف خود را مى دانند.
احمد جمشــیدى در گفت وگویى، در خصوص لغو مسابقات 
هفته بیست ودوم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: تا آنجایى 
که ما اطالع داریم قرار است طى همین یکى، دو روز تکلیف 
بازى ها مشخص شــود. ما به شــدت از این اوضاع نگران

 هستیم.
وى ادامه داد: رادولوویچ از ما درخواست مرخصى کرده، ولى 
فعال نمى توانیم با این درخواست موافقت کنیم. اگر وضعیت 
به همین صورت باشــد، نه تنها ذوب آهن بلکه همه تیم ها 
لطمه مى خورنــد. کادرفنى ما االن نمى دانــد باید تمرینات 
را بر چه اساســى بچیند و نمى دانیم زمان بعدى چه روزى

 است.
ســخنگو و عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن اصفهان 
تصریح کــرد: برخى از بازیکنــان قصد دارنــد چند روزى 
اســتراحت کنند، ولى ما هیچ کارى از دست مان برنمى آید. 

حتى تعــدادى از تیم ها قصــد دارند در ایــن فرصت بازى 
تدارکاتى برگزار کنند؛ ســوال من این است که چه تفاوتى 
مى کند وقتى بازى رســمى لغو شــده و بعد بازى دوستانه 
برگزار مى کننــد. به نظرم اگر قرار اســت هــر اتفاقى رخ 
دهد باید زودتر تکلیف مشــخص شــود تا تیم هــا بدانند 

چه کنند.

تکلیف خودمان  را نمى دانیم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1 - راى شــماره 139860302007013487 مــورخ 98/10/19 موقوفه محمدحســن 
فالورجانى به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان در  ششدانگ قطعه 
زمین محصور به مساحت 1829 مترمربع قسمتى از  پالك  شــماره 413  اصلى واقع در 
ششــدر بلندى فالورجان  بخش 9 ثبت فالورجان که مالک رسمى موقوفه محمد حسن 

فالورجانى به تصدى اداره اوقاف فالورجان مى باشد.
2 - راى شماره 139860302007013485 مورخ 98/10/19 بقعه متبرکه پیامبر حضرت 
انوش قهدریجان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان  در ششدانگ بقعه متبرکه  
به مساحت.6041,09 مترمربع  قسمتى از پالك شــماره 19 فرعى از 396 اصلى واقع در 
قهدریجان   بخش 9 ثبت فالورجان مالک رســمى بقعه متبرکــه پیامبر حضرت انوش 

قهدریجان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان مى باشد
3 - راى شــماره 139860302007012977 مورخ 98/10/11 نیلوفــر عالم زاده فرزند 
حسین در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 10208,42 مترمربع قسمتى ار پالك شماره 
446 اصلى واقع در اشترجان  بخش 9 ثبت فالورجان مالک رسمى شخص متقاضى مى 

باشد
4 - راى شماره 139860302007013486 مورخ 98/10/19 موقوفه مسجد امام حسین 
زازران به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان در ششــدانگ  مســجد  به مساحت 
746,31 مترمربع قسمتى از  پالك شــماره 210 فرعى از 12 اصلى واقع در زازران  بخش 
9 ثبت فالورجان مالک رسمى موقوفه مسجد امام حسین زازران به تصدى اداره اوقاف و 

امور خیریه فالورجان مى باشد
5 - راى شماره 139860302007003442 مورخ 98/02/03 براتعلى لکى سهلوانى فرزند 
اکبر در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت.354,32 مترمربع پالك شماره 41 اصلى واقع 
در سهلوان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمدعلى 

کریمى سهلوانى  مى باشد     
6 - راى شماره 139860302007013480 مورخ 98/10/19 سید مرتضى میرلوحى حسن 
آبادى فرزند سید على در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت..393,09 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره 180 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت ملک فالورجان مع 
الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید على میرلوحى فرزند مرحوم سید حسن مى باشد     
 7 – راى شماره 139860302007013481 مورخ 98/10/19 سید مرتضى میرلوحى حسن 
آبادى فرزند سید على در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت.52,34 مترمربع  قسمتى از 
پالك شماره 179 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى سید على میرلوحى فرزند مرحوم سید حسن مى باشد
8 - راى شماره 139860302007013482 مورخ 98/10/19 سید مرتضى میرلوحى حسن 
آبادى فرزند سید على در ششدانگ چهارباب مغازه  به مساحت.277,02 مترمربع قسمتى از  
پالك شماره 179 فرعى از 23 اصلى واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى سید على میرلوحى فرزند مرحوم سید حسن مى باشد
9 - راى شــماره 139860302007013990 مورخ 98/10/26 مسعود صیادى شهرکى 
فرزند جمشید  در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت1413,84 مترمربع  قسمتى از پالك 
شــماره 2 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواســطه 

خریدارى شده از مالک رسمى نعمت اهللا جعفر زاده فرزند غالمحسین مى باشد
10 - راى شماره 139860302007013987 مورخ 98/10/26 لیال رییسى گهرویى فرزند 
عبدالباقى  در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 99,72 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
5 اصلى واقع در شهرك قدس بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى اصغر ربانى فرزند رضا مى باشد
11 - راى شــماره 139860302007014017 مــورخ 98/10/26 محمــد جوانمردى 
قهدریجانى فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت.255,15 مترمربع 
پالك شــماره 1085 فرعى از 385 اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع 

الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى على رضا مرادى فرزند غالمحسین مى باشد
12 - راى شــماره 139860302007014018 مورخ 98/10/26 زکیه شیخ قهدریجانى 
فرزند مصطفى  نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 212,10 مترمربع  پالك 
شماره  1086 فرعى  از 385  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى صفرعلى جوانمردى فرزند على مى باشد
13 - راى شماره 139860302007014016 مورخ 98/10/26 مجید حمزه زاده قعدریجانى 
فرزند براتعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت.148,26 مترمربع پالك شماره 721 
فرعى از 385  اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان  مع الواسطه خریدارى شده 

از مالک رسمى قاسم جعفرزاده قهدریجانى فرزند حیدر مى باشد
14 - راى شماره 139560302007002734 مورخ 95/05/30 مهدى هادیان قهدریجانى 
فرزند نعمت اهللا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت.379,35 مترمربع پالك شماره 386  
اصلى واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت فالورجان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک 

رسمى نصراهللا هادیان قهدریجانى مى باشد
15 - راى شــماره 139860302007004857 مورخ 98/05/05 جعفر ابراهیمى فرزند 
محمدحسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,07 مترمربع پالك شماره 5  اصلى 
واقع در منصورآباد  بخش 9 ثبت فالورجان  مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 
احمد میرزا مسعود مى باشد تاریخ انتشار نوبت اول  روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 تاریخ 
انتشارنوبت دوم پنج شنبه مورخ 98/12/15 م الف:775380  حسین زمانى - رئیس اداره 

ثبت اسناد وامالك فالورجان/ 11/397

ابالغ اجراییه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1223/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1470- 98/10/11 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه مهناز زمانى ثالث محکوم به انتقال سند خودرو وانت پیکان به شماره 582/43 هـ 41 
به نام خواهان و پرداخت 1/695/000 هزینه دادرسى در حق محکوم له سید حسین علوى 
گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا 
مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 791636 قاضى اجراى 

احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان  /12/214

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9810103642505401 شماره پرونده: 9809983642500471 شماره 
بایگانى شعبه: 980543 تاریخ تنظیم: 1398/12/07 آگهى احضار متهم اقاى ناصر شجاعى 
فرزند فیض اله کدملى: 1080060898 نشانى: مجهول المکان به دین وسیله به شما ابالغ 
میگردد اقایان امید و مجید و روزعلى همگى شجاعى شکایتى علیه شما دایر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدى با سالح سرد نسبت به امید و مجید و روزعلى همگى شجاعى، و تهدید و قدرت 
نمایى با سالح سرد و مشارکت در ادم ربایى با وسیله نقلیه و ورود  به عنف و تخریب عمدى 
وسایل منزل و توهین نسبت به امید شجاعى مطرح نموده که پس از ارجاع درخواست در 
شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 980543 ب 2 ثبت و تحت 
رسیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد 
به ماده 115 قانون ایین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف 

یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع 
شکایت بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 793245 مسعودى فر- بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /12/215

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- کاظم جعفرى دادخواستى به انتقال سند 
ریال بطرفیت ســعید کریمى ملک آبادى – جواد باغبهادران سلمان آبادى که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1698/98 در شعبه  حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبــودن آدرس محل اقامت خوانــده براى دفتر 
شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 
99/1/30 ساعت 9 در جلسه شــورا 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 غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 791645 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/216

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- غفار شیرى دادخواستى به مبلغ وجه چک 
ریال بطرفیت حامد اسدى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 1689/98 
در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن 
آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از 
نامبرده دعوت مى شــود در روز مورخ 99/1/27 ساعت 9 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 غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 
الف: 790077 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)  /12/217

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- بهمن صادق زاده دادخواستى به مبلغ 
ریال بطرفیت مهدى عسگرى سده و حسین ناظمى  اسدپور که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 763/98 در شعبه ســوم حقوقى شوراى 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 دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 99/1/18 ساعت 
15:00 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 رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 791390 شــعبه سوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان /12/218

ابالغ
شماره پرونده: 139304002004000403/1 شماره بایگانى پرونده: 9301461/2 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802004000008 تاریخ صدور: 1398/11/15 راى ماده 169 آیین 
نامه اداره اجرا شماره 139806402004000043 ریاست اداره اجرا اسناد رسمى اصفهان 
به: ریاست اداره اجراى اسناد رسمى گزارش عملیات اجرایى در پرونده کالسه 9301461/2 
و 9301294/2 با سالم و احترام به استحضار مى رساند در پرونده کالسه فوق با موضوع 
مطالبات ناشى از اسناد رهنى به شــماره 146797 مورخ 1391/11/21 و 131520 مورخ 
1388/08/02 له بانک تجارت و علیه ایمانه حســینى خوراسگانى و شرکت فراورده هاى 
پروتئینى بهشــیدان پس از صدور اجراییه در دفترخانه 12 اصفهان وفق قوانین و مقررات 

نسبت به تشکیل پرونده اجرایى به کالسه هاى فوق اقدام شد. متعاقب تشکیل پرونده نسبت 
به استعالم وضعیت ثبتى از واحد ثبتى مربوطه در خصوص پالك ثبتى شماره 28/19262 
بخش 14 ثبت اصفهان (عین مرهونه) از واحد ثبتى غرب اصفهان بعمل آمده و پس از ابالغ 
اوراق اجراییه به مدیون و راهن پرونده با لحاظ ماده 101 آیین نامه اجرا نســبت به تعیین 
کارشناسى و ارزیابى ملک توقیف شــده اقدام گردید. مطابق اعالم نظر کارشناس (اقاى 
کامران موید) بهاى ملک مزبور 3/626/000/000 ریال اعالم گردید که به شرکت فرآورده 
هاى پروتئینى بهشیدان در آدرس متن سند ابالغ گردید ولى متاسفانه ابالغ به راهن پرونده 
خانم ایمانه خوراسگانى در آدرس متن ســند صورت نگرفته و در آدرس متن سند شرکت 
فوق الذکر صورت گرفته است. لکن پس از ابالغ به مرتهن (بانک تجارت) نامبرده داخل 
در مدت جهت اعتراض به نظریه کارشناسى به مبلغ اعالمى اعتراض نمود. در همین راستا 
پس از تعیین کارشناسى ماده 102 (آقاى محمدعلى مشرف جوادى) نسبت به کارشناسى 
مجدد از پالك ثبتى اقدام گردید که حســب اعالم نظر نامبرده پالك ثبتى فوق الذکر به 
مبلغ 3/550/000/000 ریال قیمت گذارى گردیده که در راستاى ابالغ نظریه کارشناسى 
مجددا به شرکت فراورده هاى پروتئینى بهشیدان ابالغ گردید ولى متاسفانه همانند مرحله 
قبلى و سهوا مجددا ابالغ نظریه کارشناسى ماده 102 در آدرس متن سند شرکت به راهن 
(خانم ایمانه خوراسگانى) ابالغ قانونى گردیده است. در ادامه عملیات اجرایى پس از قطعى 
شدن ارزیابى و عدم وصول اعتراض آگهى مزایده پالك فوق الذکر منتشر گردیده و مزایده 
آن نیز در تاریخ 1397/07/04 انجام گردیده اســت. الزم بذکر است پس از انجام مزایده 
پیش نویس سند انتقال نیز تنظیم گردید که البته هنوز به دفترخانه ارسال نگردیده است. 
فلذا مراتب جهت کسب تکلیف در خصوص موضوع ابالغ هاى مواد 101 و 102 آیین نامه 
اجرا به خانم ایمانه خوراسگانى به اطالع مى رســد. خواهشمند است دستور الزم را صادر 
فرمایید. پرونده کالسه فوق تحت نظر اســت وفق مقررات و قوانین و باالخص آیین نامه 
اجرا به شرح زیر راى صادر مى گردد: ((نظر به اینکه نظریه ارزیابى ملک در اجراى ماده 102 
آیین نامه اجراى اسناد رسمى در نشانى مدیون (شرکت) مندرج در متن سند به راهن ابالغ 
گردیده و در نتیجه عدم حصول اعتراض مورد وثیقه و صورت مجلس مزایده نیز تنظیم شده 
است. لذا با توجه به عدم رعایت ترتیبات قانونى در ابالغ به راهن مستنداً به ماده 172 آیین 
نامه اجراى اسناد رسمى مصوب 1387 راى به تجدید عملیات اجرایى از حیث ابالغ نتیجه 
ارزیابى و سپس مزایده صادر مى گردد.)) راى صادره ظرف ده روز از تاریخ چاپ در روزنامه 
که نسبت به خانم  ایمانه حسینى خوراسگانى تاریخ ابالغ محسوب مى شود قابل اعتراض 
در هیات نظارت استان خواهد بود. م الف: 794267 اعظم قویدل- کفیل اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /12/223

ابالغ اخطاریه
آقاى محسن حسن زاده دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت خانم زیبا کبیرى به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 791 ش 11 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 20 / 1 / 
99 ساعت 10  صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد 793512 /م الف. مسئول دفتر شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/  12/224 

ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان آقاى نوشاد على محمدى  دادخواستى مبنى بر مطالبه سفته شماره 
074621  به طرفیت خوانده خانم پروین دریابر به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 
98/ 570 ش 2 ح ثبت و وقت رســیدگى به تاریخ 18 / 1 / 98  ســاعت 5 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق . آ. د . م از 
نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 
خواهد شد . 795525 /م الف مدیر دفتر شعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین 

شهر / 12/225 

رئیس شوراى اسالمى روستاى تاریخى ابیانه مى گوید: بر 
اساس دستور ستاد پیشگیرى از شیوع کرونا در اصفهان، تا 

اطالع ثانوى ورود گردشگر به ابیانه ممنوع است.
محمدرضا علیرضایى ابیانه با تاکید بر این که ابیانه اکنون 
در وضعیت کامال سفید است و شورا و دهیارى روستا در 
روزهاى ابتدایى مطرح شدن شــیوع این بیمارى، همه 
ساکنان این روســتا را پایش کردند و خوشبختانه عالیم 
اولیه در هیچ کدام از آن ها مشــاهده نشد، اظهار کرد: در 
حال حاضر نیز در زمان ورود و خروج، کارمندان روســتا 
و ابیانه اى هایى که در روستا مستقر نیستند به طور کامل 
پایش مى شوند. او با بیان این که از گردشگران درخواست 

کرده ایم و همچنیــن اعالم مى کنیم کــه بازدید از این 
روستاى تاریخى را به زمان دیگرى موکول کنند، ادامه 
مى دهد: هر چند نسبت به گذشــته حضور گردشگران 
در این روستاى تاریخى بسیار کمتر شده است، اما هنوز 
گاهى با ورود گردشگران مواجه مى شویم که معموال در 
سرپل «هنجن» یا نهایتا عوارضى روستا از ادامه  راه شان 

جلوگیرى مى شود.
وى با بیان این که به احتمال زیاد این وضعیت تا نوروز 99 
ادامه داشته باشد، مى گوید: تابع دستوِر ستاد پیشگیرى از 
شیوع کرونا در اصفهان هستیم و تا زمانى که اعالم نشود 

مجبوریم از ورود گردشگران به ابیانه جلوگیرى کنیم.

رییس انجمن تغذیه استان اصفهان اظهار کرد: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا، در موقع خرید میوه و سبزیجات 
حتما از دستکش اســتفاده کنید و بعد از آوردن میوه و 

سبزیجات به منزل فورا آنها را بشویید و خشک کنید.
حمیدرضا طغیانى اســتفاده از محلــول گندزدایى را 
بهترین روش براى شستن میوه و سبزیجات دانست و 
افزود: نانوا نباید با پول تماس داشته باشد و قرار بر این 
شده که اگر نانوایى مشترى زیادى داشت، یک نفر را به 

صورت مجزا براى مبادالت پولى استخدام کند.
رئیس انجمن تغذیه استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
بهتر اســت نان قبل از مصرف دوباره حرارت ببیند که 

این حرارت شامل حرارت بخارى، اجاق گاز و مایکروفر 
است تا اطمینان از نبودن ویروس بر روى نان حاصل 

شود.
طغیانى با اشاره به اینکه این ویروس تا منفى 20 درجه 
ســانتیگراد زنده مى ماند تصریح کرد: ســقف دماى 
فریزهاى خانگى عموما منفى 18 درجه اســت، پس 

روش گرم کردن نان از فریز کردن بهتر است.
وى ادامه داد: توصیه مى شــود شــهروندان امسال از 
خرید آجیل و خشکبار صرف نظر کنند، با این وجود  اگر 
فروشنده آجیل و خشکبار نکات بهداشتى را رعایت کند 

مشکلى به وجود نمى آید.

ورود گردشگران به ابیانه 
ممنوع است

امسال
 آجیل نخرید

هدف یکپارچه سازى آبفاى 
شهرى و روستایى 

بنابر مصوبه هیئـت وزیران، شـرکت آبفاى شـهرى و 
روستایى در تمام نقاط استان اصفهان ادغام و یکپارچه 
سازى شد. معاون شرکت آبفاى استان در آیین تودیع و 
معارفه رئیس آب و فاضالب شهرسـتان سمیرم گفت: 
هدف از یکپارچه سازى شرکت آبفاى شهرى و روستایى 
هـم افزایى نیـروى انسـانى و ارائه خدمات بـه صورت 
یکسان در شـهرها و روستاه ها است. سـیدمحمدرضا 
سجادى فر گفت: در بسـیارى از مناطق این دو اداره به 
صورت موازى در راستاى خدمات رسانى آب آشامیدنى 
فعالیت مـى کردند کـه این خـود نوعى هزینـه کردن 
اعتبارات به صورت مـوازى بود کـه با ادغام ایـن دو از 
هزینه کردن اعتبارات در یک مکان جلوگیرى مى شود.

اشتغال 7000 مددجو
معـاون اشـتغال و خودکفایـى کمیتـه امـداد اسـتان 
اصفهان گفت: مجموع این تعداد اشـتغال ایجاد شـده 
در بخش هاى مختلف صنعتى، کشاورزى و خدماتى در 
سـال 98 به بیش از هفت هزار و 336 نفر رسیده است. 
محمدرضا کیانى در خصوص میزان اشـتغال زایى این 
نهاد براى مددجویـان، اظهار کرد: در سـال 98 تاکنون 
بیـش از شـش هـزار و 100 مددجـوى تحت پوشـش 
کمیته امداد وام اشتغال دریافت کردند که مجموع اعتبار 
پرداختى به این تعداد مددجو بالغ بر 180 میلیارد تومان 
بوده اسـت که از محل دو منبع صندوق قرض الحسنه 

امداد والیت و اشتغال روستایى بوده است.

خبر

استاندار اصفهان با اشاره به شیوع بیمارى کرونا، گفت: 
امسال امکان پذیرش و اسکان مسافر نوروزى در قالب 
کمپ، مدارس، ورزشگاه ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها و 

امثال آن وجود ندارد.
عباس رضایى در حاشــیه برگزارى هفتمین جلسه ستاد 
اســتانى مدیریت بیمارى کرونا، اظهار کرد: این اقدام در 
راستاى حفظ سالمت هم استانى ها و آحاد مردم ایران و 
به عنوان یک رسالت ملى و در راستاى جلوگیرى از شیوع 

بیمارى کرونا صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکه امکانات ستاد سفرهاى نوروزى به سمت 
ستاد مدیریت بیمارى کرونا، خواهد رفت، افزود: هر ساله 
به منظور جذب مسافران نوروزى ستاد تسهیل مسافران 
نوروزى در اصفهان فعالیت مى کرد، اما امسال به واسطه 
شرایط به وجود آمده به واسطه کرونا، این ستاد فعالیت خود 
را به سمت پیشــگیرى از ورود مسافر به اصفهان در ایام 

نوروز معطوف خواهد کرد.
وى ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد 
تعدادى ترمواسکن در ورودى فرودگاه و همچنین زندان 
مرکزى اصفهان به منظور پایش و غربالگرى مسافرانى 
که از طریق فرودگاه وارد اصفهان مى شوند یا مى خواهند 
از اصفهان خارج شــوند و همچنین افرادى که در زندان 

اصفهان هستند، نصب شود.
کمبــودى در خصوص تأمیــن کاالهاى 

اساسى نیست
در همین حال اســتاندار اصفهان روز گذشته در حاشیه 

کارگروه تنظیم بازار اســتان اصفهان، با اشاره به مسائل 
مطرح شــده در جلســه تنظیم بازار، افزود: براســاس 
گزارش هایى که از انبارهاى استان ارایه شد، خوشبختانه 

هیچ کمبودى نیست.
رضایى گفت: همچنین گوشــت هاى قرمــز وارداتى 
با کیفیت بســیار باال در ســردخانه ها موجود است که 
تعاونى ها، اتحادیه ها و فروشــگاه ها مى توانند نسبت به 

تهیه این گوشت ها و توزیع آن اقدام کنند. وى تاکید کرد: 
هیچ مشکلى در خصوص تأمین مرغ، برنج، روغن، شکر 
وگوشت سفید نیست و سایر مایحتاج مردم نیز در انبارها به 

اندازه کافى وجود دارد.
وى ادامه داد: امسال براى شب عید، 14 هزار تن پرتقال 
که در مقایسه با سال گذشته 500 تن بیشتر است و 2هزار 

تن سیب در نظر گرفته شده است .

تأکید استاندار در پى شیوع ویروس کرونا؛

فرمانده انتظامى استان از کشف یک میلیون و 307 نوروز اصفهان بدون مسافر مى گذرد
هزار دستکش احتکار شــده در بازرسى از سه محل 

جداگانه خبر داد.
سردار مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: 
طرح عملیاتى مقابله با احتکار کنندگان 
کاال به ویژه تجهیزات بهداشــتى در 
استان اصفهان با همکارى نمایندگان 
اداره تعزیرات حکومتى و معاونت غذا 

و درمان و اداره صمت اجرایى شد.
وى افزود: در بازرسى از سوله اى یک 
میلیون و 290 هزار انواع دستکش و 
17 هزار کاله یک بار مصرف احتکار 
شده کشف شد. در بازرسى از یک انبار 

دیگر نیز 4 هزار و 400 دستکش و یک هزار و 134 لیتر 
الکل اتانول 96 درصد کشف شد. همچنین در بازرسى 
از یک واحد تجهیزات پزشــکى نیز 120 لیتر الکل 

اتانول، یک هزار و 500 عدد ماسک، 13 هزار و 300 
دستکش که احتکار شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطر نشان کرد: در 

مجموع یک میلیون و 307 هزار دستکش و یک هزار 
و 254 لیتر الکل اتانول احتکار شده کشف و سه  نفر 

نیز دستگیر شدند.

کشف یک میلیون و  300 هزار دستکش در اصفهان

مدیر دفتر تخصصى تئاتر اصفهان اعالم کرد که عملیات 
بازسازى ساختمان تاالر هنر، تا پایان اسفندماه به پایان 

مى رسد.
مهدى شفیعى در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: عملیات 
بازسازى و بهســازى تاالر هنر اصفهان از ابتداى سال 
جارى کلید خورد و مباحثى مثل احیاى سالن کوچک، 
استانداردســازى پالتوهاى تمرین و... در دســتور کار 

قرار گرفت.
وى ادامــه داد: در حــال حاضر 95 درصــد از عملیات 
بازسازى انجام شده و تا پایان ســال جارى نیز به اتمام 

خواهد رسید.
مدیر دفتر تخصصى تئاتر  وابسته به سازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: پس از بازســازى، امر تجهیز تاالر هنر در دستور 
کار قرار مى گیرد و اگر مشــکلى پیش نیاید مى توانیم 
اوایل اردیبهشت ماه ســال 1399 شاهد بازگشایى این 

تاالر باشیم.
شفیعى افزود: طى مدتى که تاالر هنر به دلیل بازسازى 
تعطیل است، تالش کرده ایم تا از طریق انجام تبلیغات 
شهرى و خرید بلیت، از تئاترهاى تولیدشده حمایت کنیم.

از «تاالر هنر» چه خبر؟
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آگهى تغییرات
شــرکت صبا تک بهار پردیس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51586 
و شناســه ملــى 10260702620 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: هومن چهرازى کد ملى 0057747911 
بســمت رئیس هیئت مدیره و امیر رضا 
حریفى کد ملــى 1753626781 نائب 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهسا 
مرشدى کد ملى1282888064 بسمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند.کلیه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاء مشترك دو نفر از سه نفر اعضا 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشــد.مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره میباشد اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(793655)

آگهى تغییرات
شــرکت صبا تک بهار پردیس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51586 
و شناســه ملــى 10260702620 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1397/06/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : هومن چهــرازى ، کد ملى 
0057747911 و مهســا مرشدى ، کد 
ملى1282888064 و امیررضا حریفى 
، کد ملى 1753626781 بعنوان اعضاء 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. نوشین بسیم کد ملى 
1289627142 بعنــوان بازرس اصلى 
ومجتبى رفیعى، کد ملى 6219302516 
بعنــوان بــازرس على البدل شــرکت 
براى یک ســال مالى انتخاب گردیدند. 
صورتهاى مالى سال 96 مورد بررسى و 
تایید قرار گرفت اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(793664)

آگهى تغییرات
شــرکت صنعت گستر کیارس شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 14388 و شناســه ملى 
10260353875 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1398/11/16 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد 
: کیومــرث خــدرى غریبونــد به شــماره ملى 
5559538647 و کد پســتى 8313813351 و 
عزت اله گنجیان به شماره ملى 5279601799 
و کد پســتى 8313813351 و فیــروز اکبرى 
گندمانى به شــماره ملــى 6299775238 و کد 
پستى 8313813351 و حســام الدین خدرى 
غریبوند به شماره ملى 1289699143 و کد پستى 
8313813351 و ایرج خدرى غریبوند به شماره 
ملى 5559531561 و کد پستى 8313813351 
بعنوان اعضــاى اصلى هیئت مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند امیر زمانى به کد ملى 
1930654936 و کد پســتى 8313813351 و 
عباس فخر عالى زاده کــد ملى 1818286289 
و کد پســتى 8313813351 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (793796)

مطالعات اخیر محققان دانشــگاه مرداك استرالیا نشان 
مى دهد، عصــاره زعفران اختالالت خــواب را از بین 
مى برد و جایگزینى مناســب و سالم براى قرص خواب 
اســت. ادامه مطالعات نشــان مى دهد این روش هیچ 
عارضه جانبى به همراه ندارد و معموًال اثرات مثبت آن 

هفت روز پس از شروع مصرف دیده مى شود.
هنوز دلیل تأثیــر زعفران بر کیفیت خواب مشــخص 
نیست و نیازمند مطالعات بیشــتر است. امروزه زعفران 
را به عنوان یک گیــاه همه کاره مى شناســند از جمله 

خواص این طالى سرخ این اســت که پوست را روشن 
مى کند و بــراى از بین بردن جاى جــوش و اکنه مفید 
اســت. زعفران  فولیکول هاى مو را تقویــت کرده و از 
ریزش مو جلوگیــرى مى کند. این گیــاه خوش عطر، 
ضد اضطراب و افسردگى اســت و در درمان کبد چرب 
نیز مؤثر اســت. زعفران همچنین منجر بــه افزایش 
بینایى و ســالمت چشم مى شــود، به دفع سنگ کلیه 
کمک مى کند و باعث بهبود عملکرد دســتگاه گوارش 

و معده مى شود.

خوردن یا نخوردن تخم مرغ براى صبحانه سئوالى است 
با پاســخ هاى متفاوت. این سئوال چندین دهه است که 
پاسخ مشخصى نداشــته و ما مى خواهیم در این مطلب 

آن رابررسى کنیم.
درست اســت که تخم مرغ حاوى کلسترول و چربى در 
رژیم غذایى اســت اما به نظر مى رسد که غذاى کاملى 
براى صبحانه اســت. یک تخم مرغ متوسط   60 کالرى 
دارد و عالوه بر بســیارى از ویتامین هــا و مواد معدنى، 
داراى 6 گرم پروتئین، 4 گرم چربــى و 165 میلى گرم 

کلسترول است.
این براى شما چه معنى دارد؟ به طور کلى، یک فرد سالم 
مى تواند به عنوان بخشــى از یک رژیم غذایى سالم و 
متعادل، تخم مرغ را با اعتدال مصرف کند. در حقیقت، 
خوردن یک تخم مرغ در روز خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى را کاهش مى دهد. اما وقتى مى خواهید تخم مرغ را 
وارد رژیم خود کنید، باید به سالمتى و عادات غذایى خود 
توجه کنید. اگر مبتال به کلسترول خون، دیابت یا بیمارى 

قلبى شدید هستید، متخصصان توصیه مى کنند میزان 
مصرف تخم مرغ کامل (از جمله سفیده و زرده) را به دو یا 

کمتر در هفته کاهش دهید.
به عالوه، اگر در صبحانه خود املت و تخم مرغ هاى خرد 
شده را جاى دادید و مى خواهید غذاهاى دیگر را با چربى 
هاى اشباع محدود کنید. بهترین گزینه استفاده از یک 

تخم مرغ به همراه نان قهوه اى است.
یک تخم مرغ حاوى یک میکروگرم ویتامین D است 
که تقریبًا 5 درصد از نیاز روزانــه افراد را تأمین مى کند. 
ویتامین D که غالباً به عنوان ویتامین آفتاب شناخته مى 
شود، یک هورمون استروئیدى است که پوست در هنگام 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید تولید مى کند اما شما 
مى توانید از طریق رژیم غذایى این ماده مغذى را دریافت 
کنید. ویتامین D به روده کمک مى کند کلسیم و فسفر 
را جذب کند و براى سالمت استخوان، عملکرد سیستم 
ایمنى، سیگنالینگ سلولى و موارد دیگر بسیار مهم است.

تخم مرغ منبع مهمى از آنتى اکســیدان هاى لوتئین و 
زیگزانتین است. آنتى اکسیدان ها به کاهش آسیب سلولى 
کمک مى کنند و به طور گسترده اى به عنوان بخشى مهم 
در یک رژیم غذایى سالم شناخته مى شوند. به ویژه، این 
دو آنتى اکسیدان در شبکیه چشــم جمع مى شوند و به 

سالمتى چشم کمک مى کنند.
اگر عادت داریــد که املت خود را فقط با ســفیده تخم 
مرغ درست کنید، ممکن اســت پروتئین مورد نیاز خود 

را به دســت بیاورید. در حالى که سفیده حاوى 63 
گرم پروتئین اســت، زرده حاوى27 گرم از 
آن اســت. بدن از پروتئین ها براى ساخت 

و ترمیم بافــت ها و همچنین بــراى تولید 
هورمون ها و آنزیم ها استفاده مى کند.

کولین یک ماده مغذى اساسى براى حافظه 
و عملکرد شناختى اســت، به همین دلیل 
دریافت مقدار کافى از طریق رژیم غذایى ما 
مهم است. در حالى که کبد مقدار کمى کولین 

تولید مى کند، برآورده کردن نیاز روزانه ما کافى 
نیست. تخم مرغ یکى از معدود غذاهایى است که 

به مقدار زیادى کولین حاوى آن است و یک تخم مرغ 
بزرگ 27 درصد از مقدار توصیه شــده روزانه این ماده 
غذایى را تأمین مى کند. کولین در دوران باردارى داراى 

اهمیت است، زیرا در رشد اولیه مغز نقش دارد.
به نظر مى رسد خوردن تخم مرغ باعث افزایش سطح 
لیپوپروتئین با چگالى باال (HDL) مى شود، که به معنى 
کلسترول خوب شماست. HDL به حمل چربى به کبد 

کمک مى کند و بــا لیپوپروتئین هاى بــا چگالى کم 
(LDL) متفاوت است ، که مى تواند منجر به گرفتگى 

بیش از حد شریان ها شود.

هر کدام از ما نگران سالمتى خودمان هستیم و به دنبال 
راهى که خود و خانواده مان را در برابر کرونا قوى تر کنیم. 
شــیوع ویروس کرونا باعث شده اســت که ما در مورد 
ضدعفونى لــوازم منزل حســاس تر از قبل عمل کنیم. 
راه هاى ساده اى براى این کار وجود دارد که مواد اولیه آن 
در هر خانه و سوپرمارکتى پیدا مى شود. بنابراین به نکاتى 

براى ضدعفونى منزل مى پردازیم:

■ محلول کلر یک درصد
این روش از ســاده ترین روش ها براى ضدعفونى منزل 
شماست. یک سطل مناسب و تمیز را انتخاب کنید. یک 
پیمانه را انتخاب کنید. یک پیمانه وایتکس و پنج پیمانه 
آب را در سطل مخلوط کنید. محلول ضدعفونى ساده و 
مؤثر کلر یک درصد از پیشنهادهاى سازمان نظام پزشکى 
براى ضدعفونى سطوح در خانه است. یک اسپرى خالى 
را انتخاب کنید و این محلول را داخــل آن بریزید. این 
محلول را بر یک دستمال تمیز اســپرى کنید و بر روى 

سطوح بکشید.
در این رابطه به نکات زیر توجه کنید:

به علت داشــتن وایتکس نباید این محلول را بر چوب و 
سطوح پارچه اى اسپرى کنید. در این صورت دوام چوب و 
رنگ پارچه را از دست خواهید داد. این محلول را بر روى 
سطوح استیل اسپرى نکنید. شیرآالت و سطوح سنگى 
پرداخت شــده با این محلول صدمه جدى مى خورند. به 
عنوان مثال از این اســپرى براى روشویى هایى سنگى 

و شیرآالت سرویس بهداشــتى استفاده نکنید. رطوبت 
ناشى از دستمال کشیدن را پاك نکنید و اجازه بدهید خود 
به خود خشک شــود. براى این محلول حتمًا از آب سرد 
استفاده کنید، زیرا آب گرم کلر را به سرعت از بین مى برد. 

براى اثر کردن این محلول، ده دقیقه زمان الزم است.

■ الکل صنعتى
یکى از راه هاى مفید براى ضدعفونى ســطوح خانه در 
زمان شیوع کرونا اســتفاده از الکل هاى صنعتى است. 
الکل هاى صنعتى درصد باالیــى از الکل را دارند. الکل 
صنعتى 90 درصد به راحتى قابل تهیه هســتند اما شما 
براى استفاده از این الکل جهت ضدعفونى کردن سطوح 
خانه باید آن را رقیق کنید. ما بــراى ضدعفونى کردن 
سطوح خانه نیاز به الکل 70 درصد داریم. به این منظور 4 
پیمانه الکل و یک پیمانه آب را مخلوط کنید. این محلول 

را داخل اسپرى بریزید.
اگر این محلول را براى دســت هاى خود نیز اســتفاده 
مى کنید به البه الى انگشــتان خود هــم دقت کنید. 
مى توانید براى لطیف تر شدن دست هایتان در حالى که 
شستشوى دست ها را بیش از حد معمول انجام مى دهید 
و از محلول هاى ضدعفونى کننده اســتفاده مى کنید، از 
گلیسیرین هم استفاده کنید. الکل طبى نیز راه مناسبى 
است که اگر 70 درصد آن را تهیه کنید، نیازى به رقیق 
کردن آن ندارید. توجه داشــته باشــید که حتماً  لوازم 
شخصى خودتان را نیز با این محلول ها ضدعفونى کنید.

فوق تخصص بیمارى هــاى عفونى با بیــان اینکه 
ماندگارى ویروس روى لباس و پارچه طوالنى نیست 
گفت: بهترین کار براى فردى که از بیرون وارد منزل 
مى شــود قرار دادن لباس ها در کمــد جلوى ورودى 

آپارتمان است.
مســعود مردانى، عضو هیئت علمى دانشگاه و فوق 
تخصص بیمارى هاى عفونى و گرمســیرى  با بیان 
اینکه 80 درصد افراد مبتال به ویــروس کرونا، بدون 
مشاهده هیچ گونه عالمت و یا با عالیم خفیف بیمارى 
را پشت سر مى گذارند، تأکید کرد: بهتر است افراد در 
دوره اوج اپیدمى بیمارى، از تردد غیر ضرورى خوددارى 

کنند و در منزل بمانند.
وى با تأکید بر اهمیت مدیریــت خرید اقالم در دوره 
اپیدمى بیمــارى کرونا، گفت: بهتر اســت یک نفر از 
اعضاى خانواده مأمور خرید باشد و با آگاهى از اصول 
پیشگیرى از انتقال بیمارى براى تأمین نیاز هاى حدود 

پنج روز خانواده خرید کند.
این فوق تخصص بیمارى هــاى عفونى با بیان اینکه 
رها کردن ماسک و دســتکش هاى یکبار مصرف در 
معابر مى تواند باعث انتقال آلودگى شــود، تأکید کرد: 
گان، ماسک و دســتکش هایى که در این مدت براى 
پیشگیرى از بیمارى اســتفاده مى شوند معموًال یکبار 
مصرف هستند و نباید دوباره استفاده شوند، اما از رها 

کردن اینها در معابر عمومى و سطل هاى زباله بدون در 
جداً باید خوددارى شود.

 عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى شهید 
بهشــتى توضیح داد: بهترین کار بــراى دورانداختن 
این دستکش ها و ماســک هاى استفاده شده انداختن 
در ســطل زباله در دار و در صورت عدم دسترسى به 
ســطل زباله دردار انداختن آن در کیسه نایلونى و گره 

زدن  است.
وى با تأکید ضرورت شستشــوى دســت ها با آب و 
صابون بعد از دور انداختن ماســک و دستکش، گفت: 
در مورد امحاى وسایل عفونى در بیمارستان ها قواعد 

خاصى وجود دارد که در حال انجام است.
 مردانى تصریح کرد: مردم باید از رها کردن این زباله ها 
در سطح شهر خوددارى کنند؛ زیرا مى تواند براى همه 

مردم مشکل ایجاد کند.
این فوق تخصص بیمارى هــاى عفونى درباره میزان 
ماندگارى ویروس کرونا بر روى لباس و پارچه، توضیح 
داد: طبق مطالعات چینى ها، ماندگارى ویروس روى 
لباس و پارچه طوالنى نیســت و بیشتر روى سطوح 

صافى مانند پیشخوان مغازه ها ماندگارى دارد.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
ادامه داد: لباس منبع چندان مهمى براى انتقال آلودگى 

از یک فرد بیمار به فرد دیگر نیست.

مردانى بــا بیــان اینکه در حــال حاضر بســیارى 
از افراد بعد از هربــار بیرون رفتن از منــزل اقدام به 
شستشــوى لباس هاى خود مى کننــد، گفت: چنین 
اقدامى ضرورى نیســت اما بهترین کار براى فردى 
که از بیرون وارد منزل مى شود قرار دادن لباس ها در 
کمد جلوى ورودى آپارتمان اســت. وى افزود: افراد 
بعد از این کار و شستشــوى دســت هاى خود با آب و 
صابون مى توانند لباس منزل را به تن کنند؛ البته لباس 
کار کادر درمان حتمًا باید از لبــاس محل هاى دیگر 

مجزا باشد.
مردانى درباره زمان مناســب شستشــوى لباس ها، 
توضیح داد: افــراد در صــورت رعایت ایــن نکات 
مى توانند بدون شستشــوى روزانه مجدد لباسشان را 
به تن کننــد و طبق روال عادى اقدام به شستشــوى 

آن کنند.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى شــهید 
بهشتى با بیان اینکه کفش نیز نمى تواند منبع چندان 
مهمى براى انتقال ویروس کرونا باشد، یادآور شد: اگر 
کفش آلودگى ظاهرى نداشــته باشد قرار دادن آن در 
جاکفشى هایى که معموًال در ورودى آپارتمان ها قرار 
دارد مشکلى ایجاد نمى کند.  وى بر ضرورت شستشوى 
مکرر دست ها براى پیشگیرى از ابتال به ویروس کرونا 

تأکید کرد.
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اگر مراقب خودتان نباشــید، عوارض دیابت پنج ســال 
پس از ابتال آغاز مى شــود و ظرف حدوداً ده تا 15 سال، 
اکثر بیماران با مشــکالت متعددى روبــه رو خواهند 
شــد. خوشــبختانه، پیروى از یک رژیم مغذى، ورزش 
و مصرف دارو نه تنها ممکن اســت عوارض و پیشرفت 
بیمارى را متوقف کند، بلکه ممکن است آنها را معکوس 

کند.
براى پیروى از برنامه  درمانى به انگیزه نیاز دارید؟ در ادامه 
به مشکالت و عوارضى که با توقف درمان رخ مى دهد، 

اشاره مى کنیم.

افزایش کلسترول و فشارخون
در دیابت نوع 1، بدن تولید انســولین، هورمون تنظیم 
قند خون را متوقف مى کنــد. در دیابت نوع 2، بدن قادر 
به مصرف انسولین تولید شده نیست. در نتیجه، هر چه 
کلسترول خوب پایین تر باشــد، میزان چربى هاى مضر 
به نام ترى گلیســیرید افزایش مى یابد. مقاومت بدن به 
انسولین منجر به سخت شــدن عروق باریک مى شود 
که فشــار خون را افزایش مى دهد. درنتیجه، حدود 17 
درصد از افراد مبتال به دیابت، نوع 1 یا 2، فشار خون نیز 
دارند، عاملى خطرناك براى سکته ، بیمارى هاى قلبى و 

اختالالت تفکر و حافظه.

ضعف بینایى
بیش از چهار میلیون نفر از افراد دیابتى متحمل درجاتى 

از رتینوپاتى، یا آسیب هاى بافت حساس به نور در پشت 
چشم، هستند. این امر از قند خون باال که به عروق خونى 
ظریف چشم آسیب مى رساند، ناشى مى شود، فرایندى که 

هفت سال پیش از تشخیص آغاز مى شود.
نتایج مطالعات بر روى افراد مبتال به دیابت نوع 2 نشان 
مى دهد، چنانچه شاخص قند خون در طول زمان حدوداً 
یک درصد افزایش  یابد، خطر ایجاد یا وخامت مشکالت 

چشمى حدوداً یک سوم افزایش مى یابد.

از کار افتادن کلیه ها
در طول زمان، قند خون باال نفرون ها، ترکیبات کوچکى 
در کلیه ها که تصفیه کننده  خون هستند، را غلیظ و زخمى 
مى کنند. ترشح پروتئین در ادرار در 7 درصد از موارد ناشى 
از مراحل اولیه  مشکالت کلیوى است که در گذر زمان 

دیابت نوع 2 بدل خواهد شد.
«هاتى پوقلو» مى گوید، حــدوداً نیمــى از افرادى که 
دیابت خود را کنترل نمى کنند در ده سال آینده متحمل 
آسیب هاى کلیوى، شرایطى که یا نیاز به دیالیز یا پیوند 

کلیه دارد، خواهند شد.

ضعف اعصاب
حدود 7/5 درصد از افراد مبتال به دیابت نروپاتى، آسیب 
عصبى ناشى از قندخون باال، دارند. در نهایت نیز حدود 
نیمى از افراد مبتال بــه دیابت نوع 1 یــا 2 به آن مبتال 
مى شوند. در ابتدا ممکن است هیچ نوع نشانه اى از سوزش 

خفیف یا بى حسى در دست و پاهاى خود 
نداشته باشند. اما درنهایت، نروپاتى مى تواند 

موجب درد، ضعف و مشکالت گوارشى  شود، 
در عین حال به عصب هاى کنترل کننده  دستگاه 

گوارش آسیب برساند.

احتمال از دست دادن یکى از پاها
به مرور که آســیب طوالنى عصب بین مغز و اندام هاى 
تحتانى وخیم تر مى شــود، قدرت ماهیچه ها نیز کمتر 
شده و شکل پا تغییر مى کند، همین امر موجب انحراف 
انگشت شست پا، کف پاى صاف یا ســایر بدفرمى ها 

مى شود.
یک قدم اشتباه یا سنگ ریزه در کفش مى تواند موجب 
یک زخم کوچک شود؛ بى حسى اندام ها موجب مى شود 
از آن آگاه نشده و گردش خون ضعیف در رگ هاى خونى 

آسیب دیده، بهبود را کند مى کند.

مستعد عارضه هاى قلبى
عالوه بر افزایش فشــارخون و کلســترول، قندخون 
باال مى تواند مســتقیمًا به ســیاهرگ ها، سرخرگ ها و 
عضالت قلب آسیب برســاند. احتمال خطر حمله  قلبى 
در افراد دیابتى نزدیــک به دو برابر و احتمال ســکته  
مغزى تا چهار  برابر اســت. هاتى پوقلو مى گوید: حمله  
قلبى قاتل شماره یک بیماران دیابتى است. صرف نظر 
از اینکه اغلب مهلک است، سکته موجب فلج شدن یا از 

کارافتادگى هاى 
شدید مى شود.

زندگى کوتاه تر
تمامى مشکالت مربوط به 

سالمتى سرانجام مى تواند به 
عارضه  نهایى منجر شــود: یعنى 

مــرگ زودرس. دیابت بــه عنوان 
هفتمین عامل مرگ و میر شناخته شده، 

اما از آنجایى که اغلب عوارض ناشى از آن را 
در گواهى فوت ذکر مى کنند و نه خود بیمارى 

را، عدد واقعى ممکن است خیلى بیشتر اینها باشد.

عوارض 
   دیـابت 

                چیست؟

چگونه محیط خانه را ضدعفونى کنیم؟

آیا لباس منبع انتقال ویروس کروناست؟

اگر اختالل خواب دارید 
زعفران بخورید

خود
63

خت
ى تولید 

مىکند.
سى براى حافظه 
ــت، به همین دلیل 
ز طریق رژیم غذایى ما 
مقدار کمى کولین 

روزانهما کافى 
 است که 

خممرغ
اده

ى کند و بــا لیپوپروتئین هاى ب
وت است ، که مى تواند

شود.

لبعو
تذکر مى کنند و

قعى ممکن است خیلى بیشت

آیا تخم مرغ 
صبحانه مناسبى است؟ 




