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نکاتى که باید در پمپ  بنزین  رعایت کنیم تا  کرونا  نگیریم سمیرم هم ورود ممنوع شد«ماکان بند» خواننده تیتراژ «کامیون» شدادامه تعطیلى کنسرت ها و سینماها تا پایان هفته پرونده جنجالى به استیناف رسید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چند توصیه 
کرونایى به 

بیماران دیابتى

جزئیات تغییر چهره میدان امام حسین(ع) 
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2

3
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بى تفاوتى  نسبت به 
شیوع کرونا در نجف آباد

30 میلیون نفر
 بى یارانه مى شوند

ریزش بى سابقه 
مشتریان طال 

به علت شیوع کرونا!

5

کاهش 
ذخیره خونى

 به کمتر از 3 روز 

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى با توجه به شیوع 

ویروس کرونا در هفته هاى اخیر، توصیه هایى را 
براى بیماران دیابتى ارائه کرد.

براساس اعالم این پژوهشکده، آمار ابتال به...

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان از کاهش 
ذخیره خونى به کمتر از سه روز در استان اصفهان 

خبر داد. 
مجید زینلى بیان کرد: به طور معمول این ذخیره 
خونى در روزهاى پایان ســال باید بین شش تا 
هفت روز باشد. وى با بیان اینکه همه پایگاه هاى 
انتقال خون اســتان اصفهان آماده خونگیرى از 
اهدا کنندگان هستند، گفت: همه اصول بهداشتى 
براى اهدا کنندگان و کارکنان مراکز اهداى خون 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا رعایت شده و 

مشکلى در این خصوص وجود ندارد.

4

ادامه سیر صعودى ابتال به کرونا در استان اصفهانادامه سیر صعودى ابتال به کرونا در استان اصفهان
همچنان در بین همچنان در بین 44 استان اول کشور قرار داریم استان اول کشور قرار داریم

3

معاون شهردارى اصفهان: سنگفرش  کردن میدان امام حسین (ع) موجب احترام به حرکت پیاده شهروندان خواهد شد

همه اشتباه کردیم
داور مطرح فوتبــال ایران اعالم کــرد او نیز در بازى 

استقالل و سپاهان هند کى روش استنلى را ندیده 
است. دیدار سپاهان و استقالل در رقابت هاى لیگ 

برتر نوزدهم چند ماه قبل به یکى از بزرگ ترین جنجال هاى فوتبال 
ایران بود. جایى که محمدحسین زاهدى فر داور مسابقه به دلیل ندیدن 
خطاى هند پنالتى واضح کى روش استنلى مورد مؤاخذه قرار گرفت و 

خشم هواداران استقالل را ....
3

7

در صفحه 3 بخوانید

استادیوم هاى اصفهان 
در معرض 

شکاف هاى ناشى از 
فرونشست زمین

رونالدو را  تحسین مى کنم اما سبک نیمار را دوست دارم
جوان ترین لژیونر فوتبال بانوان ایران: 

5

5

جوان ترین لژیون

سامانسامان
سر و سامان گرفت سر و سامان گرفت 

4

 شهاب حسینى  شهاب حسینى 
چند جایزه چند جایزه 

بین المللى دارد؟بین المللى دارد؟

سالروز رحلت پیام آور صحراى کربال،  حضرت زینب(س) را تسلیت مى گوییم

 کردیم
رد او نیز در بازى 

لى را ندیده 
ت هاى لیگ 

رگ ترین جنجال هاى فوتبال
ى فر داور مسابقه به دلیل ندیدن
تنلى مورد مؤاخذه قرار گرفت و

در صفحه 5 بخوانید
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سخنگوى کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس تأکید کرد: با توجه به حجم انتشارى که کرونا 

پیدا کرده هیچکسى نمى تواند ادعا کند مصون است.
سید حسین نقوى حســینى با اشــاره به اینکه کرونا 
ویروس فقیر و غنى، پیر و جوان، مسئول و غیرمسئول 
و... نمى شناسد، گفت: همانطور که دیدیم فاطمه رهبر 
از مبــارزان قدیمى و نماینده مجلــس به این ویروس 
مبتال شد و جان خود را از دســت داد. کرونا ویروس با 
کسى تعارف ندارد. بنابراین باید تمام مسیرها را بست. 
معنى قرنطینه نیز این است که ورود و خروج به شهرها 
کنترل شود و ترددى انجام نشــود، مگر ورود و خروج 

اضطرارى باشد.
این نماینده مجلس افــزود: مردم کرونــا ویروس را 
جدى نگرفته اند و فکر مى کنند از این بیمارى مصون 
هســتند. وى با بیان اینکه باعث تعجب است که مردم 
در این روزهاى حســاس زن و فرزند خــود را به خطر 
مى اندازد و به مسافرت مى روند، گفت: مردم زیادى به 
شهرهاى شمالى هجوم برده اند در حالى که نباید هیچ 
سفرى انجام شود. براى مقابله با کرونا نیاز به معجزه و 
جادوگرى نداریم. اگر پنج شش توصیه آسان و پیش پا 
افتاده بهداشتى رعایت شود، مسلمًا زنجیره انتقال پاره 

مى شود./1411

بازار ارز و طال این روزها تنش هاى زیادى را پشت سر 
مى گذارد. بازارهایى که جو روانى را در خود بسیار جاى 
داده اند و با کوچک ترین اخبار سیاسى و جغرافیایى و 
حتى سالمت محورى، تغییر جهت مى دهند. هر ساله 
با آغاز ســال نو بازارها براى عید شــلوغ مى شوند اما 
امسال شــیوع ویروس کرونا باعث شده بازارها خالى 
از خریداران باشــند و در این بین شاهد گران تر شدن 

طال هستیم.
احمد اســدى جوزانى، رئیس انجمن پخش کنندگان 
طال، جواهر و نقره تهران با اشاره  شرایط حال حاضر 
بازار طال و تقاضاى کم افراد، گفت: هیچ سالى سابقه 

نداشته است که بازار طال اینگونه دچار تالطم شود  و 
تقاضا در آن کاهش یابد.

 وى با تأکید بر اینکه با افزایــش قیمت  طال، گرایش 
مردم به خرید طالى دســت دوم افزایــش پیدا کرده 
اســت، گفت: با توجه به اینکه قیمت طالى دســت 
دوم کم اســت بســیارى از مردم به ســراغ این طال 
مى روند اما در شــرایط کنونى توصیه مى شــود که 
با توجه به مشــکالت عیار و کد اســتاندارد طالهاى 
دســت دوم و نیز شــیوع بیمارى کرونا ســراغ خرید 
این نوع طال نرونــد و به جاى آن طــالى کم اجرت

 نو بخرند./1410

مقابله با کرونا آسان است، 
نیاز به معجزه نداریم

ریزش بى سابقه مشتریان 
طال به علت شیوع کرونا!

اوج کرونایى
 در پیش است

   ایرنا | عضو ناظر مجلس در کمیته کشورى، 
شامگاه یک شنبه در گفتگوى ویژه خبرى در 
سیماى خوزستان درباره مقابله با کرونا گفت: 
طبق بررسى هاى کشورى اوج این بیمارى دو 
هفته آینده است و اســتان هاى با تردد بیشتر 
از جمله خراســان، اصفهان، فارس، تهران و 
خوزستان احتمال خطر اوج بیمارى را به نسبت 

بقیه نقاط کشور دارند. 
همایــون یوســفى گفــت: براســاس پیش 
بینى هــاى کمیتــه کشــورى مقابلــه بــا 
کرونا، تــا هفته آینــده در کل کشــور روزانه 
میــزان بســترى 10 تــا 15 درصد بیشــتر

 مى شود./1414

ما کجاى آمار جهانى 
کروناییم؟

   تســنیم | طبق آخرین آمــار جهانى از 
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا (کووید-19) 
و تعداد بهبودیافتگان، کشــور ایــران با تعداد 
6566 مبتال در رده چهارم جهــان و از لحاظ 
تعــداد بهبودیافتــگان بــا 2134 بهبودیافته 
در رده دوم جهــان قــرار دارد. در جدیدترین 
آمار، کشــور هاى چین، کره جنوبى و ایتالیا در 
رده هاى اول تا سوم قرار دارند. از لحاظ میزان 
کشته ها نیز کشور ایتالیا بعد از چین در رده دوم 

قرار دارد.

طالق تا پایان سال 
ممنوع شد!

   باشــگاه خبرنگاران جوان | به منظور 
جلوگیرى از مراجعه حضورى زوجین متقاضى 
طالق، سامانه «تصمیم» تا پایان سال غیرفعال 

شد. 
فرزاد گوهردهى، مدیر کل بهزیستى مازندران 
گفت: از آنجایــى که یکى از راه هــاى انتقال 
ویروس کرونا، حضور در فضاى بسته و با فاصله 
نزدیک از افراد دیگر است بهترین تصمیم عدم 
ثبت نام و پذیرش زوجیــن متقاضى طالق تا 

مساعد شدن شرایط است.

کنسرت 
ضد کرونایى 

   ایــران آرت | طــى ســه هفتــه اخیر به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا، کنســرت ها و 
ســایر برنامه هاى هنرى در کشــور تعطیل 
بوده اند، اما برخى خواننده ها بیکار ننشســته 
و بــراى مخاطبان خــود به صــورت زنده 
در فضــاى مجازى بــه اجراى موســیقى 

مى پردازند. 
پس از کنســرتى کــه بنیامین بهــادرى در 
پشــت بام خانه اش اجرا و در قســمت الیو 
اینســتاگرامش بــراى طرفــداران خود به 
اشــتراك گذاشــت، حجت اشــرف زاده نیز 
به همــراه گروهش در یک کافــه به اجراى 
موســیقى پرداخت و کنســرت خــود را به 
طور زنــده در اینســتاگرام بــه طرفدارانش 
تقدیم کرد. قرار اســت روزبــه نعمت اللهى 
و گــروه  دال نیز کنســرت هایى مشــابه را 

برگزار کنند.

واردات
 11 تن بامبو!

   میزان | آمار مقدماتــى گمرك از تجارت 
خارجى فروردین ماه سال 98 نشان مى دهد که 
در این مدت بیش از 11 تن بامبو از چین و کلمبیا  

وارد کشور شده است.
 بر اســاس واردات این حجم از بامبو به کشور، 
بالغ بر 712 میلیون ریال  در آمار گمرك به ثبت 

رسیده است.

به همین راحتى؟!
   روزنامــه خراســان | روز یک شنبه تصویرى 
از یک آگهى مناقصه در فضاى مجازى منتشــر شد 
که نشان مى دهد صدا و سیما قصد دارد مالکیت پیام 
رسان داخلى سروش را که در حال حاضر به این نهاد 
تعلق دارد، به فروش برساند. در برخى شایعات آمده 
که صدا و سیما این پیام رســان را 40 میلیارد تومان 
قیمتگذارى کرده است. در آخرین آمار منتشر شده، 
تعداد کاربران فعال پیام رســان ســروش حدود دو 
میلیون نفر اعالم شده است. کاربرى نوشت: «یعنى 
به همین راحتى اطالعات دو میلیون کاربر قراره به 
کسى فروخته و به حراج گذاشته شه!» کاربر دیگرى 
نوشت: «این همه وام هاى میلیاردى گرفته شد که 

دست آخر بفروشنش به یکى دیگه؟»

قبرستان ها دیگر جا ندارد
   رویداد24 |نماینده رشت در مجلس درباره آمار 
قربانیان کرونا در اســتان گیالن گفت: قبرستان ها 
جا ندارد و اجســاد روى هم دفن مى شوند. به نظرم 
روزانه فقــط 30 الى 40 نفر در اســتان گیالن جان 
خود را در اثر این بیمارى از دست مى دهند. جعفرزاده 
ایمن آبادى تصریح کرد: اگــر بگویم که 50 درصد 
کادر درمانى استان ما مبتال به کرونا هستند، خالف 

نگفته ام./1412

بحران، دامن رئیس مدیریت 
بحران را گرفت

   ایســنا | سخنگوى ســازمان مدیریت بحران 
کشــور با اشــاره به غیبت چند روزه رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور در جلسات، گفت:  اسماعیل 
نجار، رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور هفته 
گذشته با مشاهده عالئم مشــابه آنفلوآنزا به مراکز 
درمانى مراجعــه کرده و پس از انجام چهار تســت 
مربوط به بیمارى کووید-19 مشخص شد که وى 
به این بیمارى مبتال شده است. در همین راستا آقاى 
نجار در بیمارســتان بســترى و تحت مراقبت  قرار 
گرفتند و صبح روز دوشنبه با بهبود نسبى و رفع خطر 
با تشخیص پزشــکان از بیمارستان مرخص شده و 

باید خود را چندین روز هم در خانه قرنطینه کنند.

بررسى حمله بیولوژیک 
کرونایى

   ایسنا | ســردار عراقى زاده، مســئول مبارزه با 
کرونا در ستاد کل نیروهاى مســلح به احتمال حمله 
بیولوژیــک آمریکا از طریق انتشــار ویــروس کرونا 
اشــاره و تصریح کرد: همه ما مى دانیم که آمریکا در 
برخى کشورها آزمایشــگاه هایى دارد که درباره انواع 
ویروس ها آزمایش هاى بیولوژیک و مهندسى ژنتیک 
انجام مى دهد. قبًال هم سابقه داشته که آمریکا از این 
ویروس ها به عنوان سالح استفاده کرده باشد و از آنجا 
که این ویروس، ویروسى جدید است ممکن است در 
همین آزمایشــگاه ها ایجاد شده باشــد البته هنوز به 
طور قطعى نمى توان گفــت اما به عنوان یک احتمال 
مى تواند مطرح باشــد. این احتمال را بررسى و اگر به 

نتیجه قطعى برسیم اعالم خواهیم کرد./1413

قرنطینه که بد بود!
   برترین هــا | ایرج حریرچــى، معاون کل وزیر 
بهداشت که پیش از این قرنطینه را اقدامى نه چندان 
مثبت براى کنترل کرونا دانسته بود، حاال ظاهراً چند 
روزى ا ست که در یک قرنطینه خانگى  است. از حدود 
ده روز پیش که ابتالى حریرچى به کرونا تأیید شد، 
او در انظار عمومى حاضر نشده و هیچ خبر موثقى از 

او در دست نیست! 
حریرچى در مذمت قرنطینه گفته بــود: ما به هیچ 
وجه بــا قرنطینه موافــق نیســتیم. قرنطینه براى 
قبل از جنگ جهانى اول اســت، بــراى طاعون و 
وبا. چینى ها هــم از قرنطینه اى که انجــام دادند، 

راضى نیستند.

خبرخوان

کنسرت هاى موســیقى و تمامى رویدادهاى فرهنگى و 
هنرى کشور براى یک هفته دیگر به علت پیشگیرى از 
شیوع ویروس کرونا تعطیل شد. به گزارش روابط عمومى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى تمامى رویدادهاى 
فرهنگى و هنرى و سینمایى کشور تا روز 22 اسفند تعطیل 
خواهد بود. به این ترتیب با توجه به شرایط شیوع ویروس 
کرونا در کشور کنسرت هاى موسیقى هم براى سومین 

هفته پیاپى تعطیل خواهد بود. 

عصر روز سوم اسفند ماه اولین خبر تعطیلى کنسرت هاى 
موسیقى براى پیشگیرى از گسترش بیشتر ویروس کرونا 
منتشر شــد. اولین نوبت آن تا نهم اسفند بود و سپس تا 
شانزدهم اسفند تمدید شــد. اتفاقى که باعث ضرر چند 
میلیارد تومانى به جامعه موسیقى شــده است. از سوى 
دیگر هنوز مشخص نیست که این روند تا چه زمانى ادامه 
خواهد داشت و زمزمه هایى مبنى بر تداوم روند تعطیلى 
اجراهاى زنده موسیقى تا ماه فروردین به گوش مى رسد.

در تابستان 1235 خورشــیدى، هشت سال پس از به تخت 
نشستن ناصرالدین شــاه قاجار، بالى خانمان سوز «وبا» به 
جان ملت ایران افتاد، چندان سفت و سخت که هر روز شمار 
بسیارى از مردمان را به کام مرگ فرو برد. «کنت دوگوبینو»، 
دیپلمات فرانسوى که شــاهد عینى آن روزگار ایران بود در 
کتاب خود «سه سال در ایران»، ایراِن وبازده 163 سال پیش 

را اینطور توصیف کرده است:
«در سال 1856 بیمارى وباى سختى در ایران و تهران بروز 
کرد و هرکس دو پا داشت و مى توانست فرار نماید براى حفظ 
جان خود از پایتخت فرار نمود. مردم چنان مى مردند که گویى 
برگ از درخت مى ریزد و با اینکه در تهران آمارى براى تعیین 
شمار بیماران وجود ندارد مع ذلک من تصور مى نمایم که بیش 

از یک سوم سکنه شهر تهران بر اثر وبا مردند.
در کشــورى که بنگاه هاى خیریه نیســت، در کشورى که 
مریض خانه وجود ندارد و آب مشروب از مجراهاى سرباز و 
بدون حفاظ عبور مى کند آن هم در گرماى تابستان؛ معلوم 
اســت که بیمارى وبا چه بر ســر اهالى مى آورد. در همان 
روزهاى اول که بیمارى بروز مى کرد از طرف سفارت فرانسه 
براى جلوگیرى از توسعه بیمارى اقداماتى شد، من جمله ما به 
دربار تأکید کردیم که به وسایل مقتضى به مردم بفهمانند 
که به هیچ وجه آب خام ننوشند و همواره آب را پس از اینکه 
ده پانزده دقیقه جوشــید میل نمایند، ولى هیچکس به این 
حرف گوش نمى داد و مردم مثل همیشــه آب هاى جوى را 
مى نوشیدند. ما به وسیله جارچى هاى دربار به مردم گوشزد 
کرده بودیم که البسه اموات را بسوزانند و تا آنجا که ممکن 
است آب هاى مشــروب را نیاالیند و در چاه ها مرتبًا آهک 

بریزند، ولى مردم به اقدامات صحیح ما توجه نداشتند. از دیگر 
یادآورى هایى که مى کردیم این بود که مردم مطلقًا سبزى 
خام نخورند و از خوردن میوه تا آنجا که ممکن است خوددارى 
نمایند و در صورتى که میل به خوردن میوه دارند آنها را با شکر 

بجوشانند، لیکن این حرف ها در گوش کسى اثر نمى کرد.
به زودى چند تن از اطرافیان ما از بیمارى وبا مردند و من که 
وضع را اینچنین دیدم براى فرار از این مرض، تهران را ترك 
کردم، زیرا بیمناك بودم که تمــام خانواده من فوت نمایند. 

لذا مصمم شدم عالوه بر فرار از تهران، خانواده خود را از راه 
روسیه به فرانسه بفرستم.

در وسط تابســتان ما تهران را ترك کرده و به طرف تبریز 
رهسپار شدیم، ولى شیوع بیمارى به قدرى بود که تقریباً تمام 
آبادى هاى وسط راه را خالى از سکنه کرده بود. اصول قرنطینه 
که حتى در اعصار قدیم هم معمول بوده در این کشور معمول 
نیست و به همین جهت یک بیمارى مسرى به سرعت برق 
در اطراف کشور منتشــر مى گردد و فقط فرا رسیدن فصل 
زمستان و یا اعجاز خدایى آن را قطع مى نمایند. در بین راه به 
منظره هاى دلخراشى برخورد مى کردیم که قلم از توصیف 

آن عاجز است و بهتر همان که بگذارم و بگذرم. 
از 22 ایرانى که همراه بودند 18 نفر مبتال به بیمارى وبا شده 
و شش نفر مردند و بقیه شفا یافتند. در تبریز هم بیمارى وبا 
به همان شدت تهران بروز کرده و حتى براى دفن اموات، آدم 
یافت نمى شد. هنوز منظره آن روز بارانى و سرد را فراموش 
نمى کنم که نخستین باران پاییزى در تبریز فرو مى ریخت 
و من از کنار قبرســتان بزرگى مى گذشتم. در قبرستان عده 
جنازه هاى مختلف افتاده و جمعى زن و بچه در زیر باران سرد 
براى اموات خود شیون مى کردند و سعى مى نمودند که با بیل 
و کلنگ قبرى حفر کرده و مرده خود را دفن نمایند. به هر حال 
خداوند مرحمت نمود و متدرجًا سرماى پاییزى فرار رسید و 
از شدت بیمارى کاست و ما به راه افتادیم که به طرف سرحد 
ایران و روسیه برویم و من خانواده خود را فرستاده و خود به 
تهران بازگشت نمایم. وقتى که از تبریز خارج مى شدیم اوضاع 
آبادى هاى وسط راه را طورى یافتیم که اگر جنگ هم شده 

بود این گونه ویران نمى شد.

عدم آگاهى و توجه نکردن به توصیه هاى بهداشتى در 
روزهایى که ترس از کرونا همه را نگران کرده اســت، 
باعث شده یک عده ناخودآگاه مرگ خود را جلو بیاندازند. 
این روزها از گوشه و کنار مى شنویم که آمار مراجعات به 
اورژانس بیمارستان ها به دلیل مسمومیت با الکل صنعتى 

افزایش یافته است. 
در همین بــاره مســعود مردانى، عضــو هیئت علمى 

بیمارســتان لقمان حکیم در تهران گفت: «در همین دو 
هفته اخیر مواردى که با عالیم مسمومیت با الکل متانول 
یا الکل صنعتى به بیمارســتان لقمان مراجعه کرده اند، 
چندین برابر شده است.» وى ادامه داد: «متأسفانه برخى 
افراد ســودجو و فرصت طلب با تبلیغات سوء در فضاى 
مجازى باعث شده اند، مردم تصور کنند که اگر این الکل 
را به صورت خوراکى مصرف کنند، دیگر به کرونا مبتال 
نمى شــوند در حالى که اگر مصرف خوراکى الکل باعث 

ابتال به کرونا نمى شد، امروز باید در همه کشورهایى که 
مصرف الکل آزاد است، افراد به کرونا مبتال نمى شدند.»

اما اوج مشــکل در این ماجرا، به اهواز مربوط مى شود 
به طورى که ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اهواز 
از پذیرش 218 مورد مســمومیت الکلى تا شامگاه 18 
اسفند در بیمارستان هاى تحت پوشــش این دانشگاه 
خبر داد و گفت: «تعداد جانباختگان مسمومیت الکلى به 
20 نفر افزایش یافت.» على احسان پور 
اظهار کرد: «طى بررسى و آنالیز مشروبات 
غیر مجاز مصرف شــده توسط قربانیان، 
مشخص شــده که این مشروبات حاوى 

مواد سمى کشنده بودند.»
فرهاد ابول نژادیان، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اهواز نیز در خصوص این حادثه 
اظهار کرد: «یکى از مســموم شــدگان 
بینایى خود را از دســت داد و هشت نفر 
از آنها نیز در بخــش مراقب هاى ویژه در 

بیمارستان هاى اهواز بسترى هستند.»
در اســتان البرز هم مصرف این الکل ها قربانى گرفته 
است. محمد آقایارى، معاون دادستان عمومى و انقالب 
کرج با اعالم خبر مرگ هفت نفر در استان البرز به دلیل 
مسمومیت الکلى گفت: «این افراد با فریب محتواهاى 
فضاى مجازى و به گمان مقابله با کرونا یا درمان آن، اقدام 
به مصرف الکل متانول کرده بودند که پس از مسمومیت 

جان خود را از دست دادند.»

روایت یک شاهد عینى از ایران «َوبا زده» در 163 سال پیش

مردم مانند ریختن برگ از درخت مى مردند

فاجعه الکلى به دنبال فاجعه کرونایى

کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 99 براى 
شناسایى و حذف ســه دهک باالى درآمدى از فهرست 
یارانه بگیــران موافقت کرد و وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعى موظف به انجام این کار شد.
 هر چند در سال هاى گذشته دالیل مختلفى همچون نبود 
اطالعات کافى براى شناسایى افراد، ارجحیت تصمیمات 
سیاسى بر تصمیمات اقتصادى و مواردى از  این دست مانع 
تحقق این مصوبه شده است اما در سال جارى اقداماتى 
در راســتاى حذف بخشــى از یارانه بگیران برخوردار در 
دستور کار قرار گرفت و در نیمه سال در دو نوبت بیش از 
200 هزار خانوار که جمعیتى 800 هزار نفرى را پوشش 

مى دادند از فهرســت دریافت یارانه حذف شــدند. این 
عملیات با اجراى سهمیه بندى بنزین و افزایش قیمت این 
حامل سوختى متوقف شد اما پیش بینى شده است حذف 
یارانه برخورداران در سه دهک که بنا بر اطالعات موجود 
جمعیتى 30 میلیون نفرى را در بر مى گیرند، در سال آینده 

کلید بخورد.  
 هنوز روشن نیست معیارهاى حذف یارانه در سال آینده با 
معیارهاى کنونى مطابقت داشته باشد یا خیر اما تجربه نشان 
مى دهد همچنان ارزش خودرو، تعداد واحدهاى مسکونى 
تحت تملک، میزان گردش مالى حساب ها و میزان درآمد، 
معیارهایى براى حذف از فهرست یارانه بگیران خواهد بود.

30 میلیون نفر بى یارانه مى شوند

ادامه تعطیلى کنسرت ها و سینماها تا پایان هفته

فاطمه رهبر، منتخب مردم تهــران در یازدهمین دوره 
مجلس شوراى اسالمى چند روز پیش به دلیل ابتال به 
ویروس کرونا در بیمارستان مسیح دانشورى درگذشت.

او که در سال 1343 در شــهر تهران به دنیا آمد، عضو 
شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اســالمى و از طرفداران 

احمدى نژاد بود. یکى از جنجالــى ترین اظهارات این 
نماینده ادوار مجلــس به انتخابات ســال 88 مربوط 
مى شــود. او ســه روز پیش از برگزارى انتخابات در 
اظهارنظرى جنجالى گفته بود: «منتظر رأى 24 میلیونى 
احمدى نژاد باشــید. با توجه به شــور هیجانى که در 
شــهرهاى مختلف درخصوص انتخابات ایجاد شــده 
بیش از 35 میلیون از مردم در انتخابات شرکت خواهند 
کرد که حدود 70 درصد آراء متعلق به آقاى احمدى نژاد 

خواهد بود.»

اظهار نظر جنجالى فاطمه رهبر باعث شد تا نظر بسیارى 
از رســانه ها به سمت او جلب شــود. او کمى بعد یعنى 
در هفت تیر 88 در واکنش ها به پیــش بینى دقیق او 
درباره میزان آراء محمود احمــدى نژاد گفت: «تمامى 
نظرسنجى ها از کســب آراء 60 تا 65درصدى محمود 
احمدى نژاد حکایت داشتند. نظرسنجى ها، هم افزایش 
مشارکت و رشد مقبولیت احمدى نژاد را نشان مى داد، به 
همین دلیل من توانستم آراء آقاى احمدى نژاد را اینطور 

تا سقف 24میلیون تخمین بزنم.»

پیشگویى عجیب
 نماینده اى که درگذشت

5 نفر براثر ســقوط به یک نهر آب در روســتاى جفال 
شادگان در آبادان فوت کردند.

برابر گزارش روابط عمومى دانشــکده علوم پزشــکى 
شهرستان آبادان مبنى بر وقوع یک فقره انحراف خودرو 
در روستاى جفال شادگان و پرت شدن خودرو در کانال 
آب درساعت 19 و 40 دقیقه یک شــنبه 18 اسفند ماه 
بالفاصله نیروهــاى اورژانس به محل اعزام شــدند و 
مشاهده کردند که یک خودروى پژو آردى با پنج سرنشین 

به دلیل انحراف از جاده به درون یک کانال آب ســقوط 
کرده وغرق شده اســت که سرنشینان خودرو بالفاصله 

به بیمارستان شهید معرفى زاده شادگان انتقال یافتند.
بنابر این گزارش، سرنشینان خودرو همگى فاقد عالیم 
حیاتى بودند که متأسفانه پس از عملیات احیا، فوت هر 
پنج نفر تأیید شد. اسامى افراد فوت شده از این قرار است: 
لطیف مقدم 49 ساله، حسین مقدم 34 ساله، کاظم مقدم 
56 ساله، فردوس مقدم22 ساله و سوسن مقدم 28 ساله.

مرگ دسته جمعى 5 عضو یک خانواده 

در حالى که به دلیل شیوع ویروس کرونا عموم مردم بیشتر 
زمان خود را در خانــه مى گذرانند تلویزیون هاى اینترنتى با 
جذب مخاطب توانسته اند، گوى ســبقت را از شبکه هاى 
صداوسیما بربایند. آمارهاى رســمى و غیر رسمى منتشر 
شده نشان مى دهد که این رســانه با فاصله چشمگیرى از 
تلویزیون هاى اینترنتى عقب مانده است. در حالى که آمار 
تماشــاگران تلویزیون هاى اینترنتى پیش از این نیز شامل 

میلیون ها دقیقه تماشــا بود این روزها به سه برابر افزایش 
یافته است اما صدا و ســیما تنها از آمار 25 درصد تماشاگر 
براى سریال هاى پخش شده در روزهاى ویژه کرونا خبر مى 
دهد و این درصد باالترین عددى بود که براى پنج مجموعه 
تلویزیونى داشــت و باقى مجموعه ها هر کدام کمتر از 20 
درصد مخاطب را به خود اختصاص داده اند که حتى این آمار 
در مقایسه با برنامه هاى صدا وسیما ناچیز محسوب مى شود.

تلویزیون هاى اینترنتى از صداوسیما جلو زدند
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معرفى مدیر جدید آبفاى میمه
در راستاي یکپارچه سـازي شرکت هاي آب و فاضالب 
شهري و روستایى، مدیر جدید  امور آبفاي میمه معارفه 
شد. در این نشست که با حضور بخشدار میمه برگزار شد، 
محمدیان، مدیر جدید آبفا میمه طی سـخنانی گفت: از 
اعتماد مهندس امینی، مدیرعامل آبفا استان در انتخاب 
اینجانب به عنوان مدیر آبفا میمه و وزوان کمال تشکر را 
دارم. وى خدمتگزاري به نظام مقدس جمهوري اسالمی 
به خصوص به مردم منطقه  میمه و وزوان را از افتخارات 

خود خواند.

رونمایى از سامانه ارزشیابى 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي

اسـتان اصفهان، بـا حضـور آرش اخوان طبسـی، مدیر 
کل آموزش فنی و حرفه اي اسـتان، از سامانه ارزشیابى 
کارکنان استان تحت شبکه وب رونمایی شد. اخوان در 
خصوص سامانه ارزشیابى کارکنان استان بیان کرد: به 
منظور اجراى مواد 81 و82 قانون نظام مدیریت خدمات 
کشورى و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد باهمت 
واحد ارزیابى عملکرد و واحد فناورى اطالعات اداره کل 
آموزش فنى وحرفه اى استان سامانه ارزشیابى کارکنان 
تحت شبکه وب براى اولین بار در بین ادارات کل سازمان 
آموزش فنى وحرفه اى کشـور به طـور کامًال مکانیزه و 

سیستمى صورت پذیرفت.

تجهیز اتاق عمل 
دانشکده پرستارى 

مدیر گـروه رشـته تکنولوژى اتـاق عمل دانشـگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) از گسترش و تجهیز 
فضاى فیزیکى اتاق عمل دانشکده پرستارى و مامایى 
این واحد خبر داد. الهه پورصدرا گفت: بعد از تصویب و راه 
اندازى رشته تکنولوژى اتاق عمل در دانشکده پرستارى و 
مامایى، به همت هیئت رئیسه و مدیران دانشکده، مراحل 
به روزرسانى تجهیزات و گسترش فضاى فیزیکى اتاق 
عمل آغـاز و در زمان کمتر از شـش ماه بـا فضایى بالغ 
بر 100 متر مربع در طبقه اول دانشـکده پرسـتارى و در 
مجاورت آزمایشگاه مهارت هاى بالینى، یک اتاق عمل 

کامل ساخته و آماده تجهیز شد. 

نذر 5000 پیازچه موسیر 
همزمان با هفته منابع طبیعى 5000 پیازچه موسـیر در 
تیران و کرون نذر طبیعت کوهستانى منطقه حفاظت شده 
داالنکوه شد. کوهنوردان این شهرستان، ساالنه بیش از 
20 هزار پیازچه موسیر را تولید و نذر مناطق کوهستانى 
شهرسـتان مى کنند و امسـال هم این کوهنـوردان به 
منظور احیاى گیـاه موسـیر، 5000 پیازچه موسـیر را با 
همکارى اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و انجمن 
دوستداران محیط زیست تیران و کرون در منطقه حفاظت 
شده داالنکوه، یکى از بزرگ ترین رویشگاه هاى طبیعى 

موسیر در کشور، کشت کردند.

تعطیلى مراکز تعویض پالك 
رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهان اعالم کـرد مراکز 
تعویض پالك استان اصفهان از دوشنبه تا اطالع ثانوى 
تعطیل شد. سرهنگ محمدرضا محمدى، تمام مدارك 
مربوط به حوزه پلیس راهور را در صورت تمام شدن اعتبار 
تا 15 اردیبهشت معتبر دانست و گفت: تنها در این زمینه 
در خصوص وکالتنامه ها هنوز تصمیم گیرى نشده و این 

امر نیازمند همکارى دستگاه قضایى است.

کتابخانه ها تعطیل است
سرپرسـت اداره کل کتابخانه هاى عمومـى اصفهان از 
تعطیلى تمامى کتابخانه هاى اسـتان در راستاى پویش 
«مبارزه با کرونا» خبر داد. امیر هالکویـى افزود: بر این 
اساس تمامى کتابخانه هاى استان تا پایان سال و تا زمان 
بازگشایى مدارس و دانشگاه ها در راستاى پیشگیرى از 
شیوع ویروس کرونا تعطیل است. وى گفت: کتاب هاى 
برگشـتى به مدت یک هفته تـا 10 روز در مـکان هاى 
مخصوصى نگهـدارى مى شـود و بعـد از گذشـت این 
بازه زمانى که طول عمر این ویروس اسـت به قفسه ها 

بازگردانده مى شود.

خبر

با همکارى کارشناســان فوالد مبارکه و شرکت هاى 
ســازنده داخلى، براى اولین بار سنسورهاى تشخیص 
سرباره با کمتر از نصف هزینه نوع مشابه وارداتى، بومى 

سازى شد.
رئیس دفتر فنى تعمیرات فوالدســازى و ریخته گرى 
مداوم ضمن اعالم این خبر گفت: سیســتم تشخیص 
سرباره در ماشین هاى ریخته گرى نقش بسیار مهمى در 
جلوگیرى از تخلیه سرباره موجود در پاتیل ها به تاندیش 

و سپس ریخته گرى دارد.
عباس محمدى از عمر باالى سنسورها و آسیب دیدن 
آنها در فرایند تخریب و بازســازى نســوز پاتیل ها به 

عنوان دو عامل اصلى خرابــى و تعویض این تجهیزات 
حساس نام برد و ادامه داد: این سنسورها تا پیش از این از 
خارج از کشور و با قیمت هاى زیاد تأمین مى شد که در 
سال هاى اخیر سازنده خارجى به دلیل تحریم از فروش 
آنها به ایران خوددارى مى کرد و خطوط تولید با ریسک 
توقف مواجه بود. وى با تأکید بر اینکه نمونه بومى سازى 
شده به خوبى با نوع مشــابه وارداتى قابل رقابت است، 
اظهار کرد: کار بومى سازى این سنسورهاى وارداتى با 
موفقیت انجام شد؛ به نحوى که نسوزهاى بومى سازى 
شده پس از گذراندن فرایند تست سرد و گرم و تأیید بهره 

بردار به خوبى در مدار تولید قرار گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: کالس هاى 
غیرحضورى (الکترونیکى) و برخط این دانشگاه از هفته جارى 
آغاز مى شود. امیررضا نقش با اشاره به آغاز کالس هاى برخط 
در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، اظهار کرد: با توجه 
به شرایط خاص ایجاد شده ناشى از شیوع ویروس کرونا در 
کشور و نبود امکان فعالیت هاى آموزشى دانشگاه به صورت 
حضورى و در اجراى بخشــنامه ابالغى سازمان مرکزى با 
موضوع تشکیل ســتاد آموزش غیرحضورى در استان ها و 
واحد هاى دانشگاهى و همچنین پیرو مصوبات جلسه ستاد 
آموزش غیرحضورى واحد جامع مستقل نجف آباد، در گام 
نخست برنامه ریزى هاى الزم به منظور برگزارى کالس هاى 

مقطع دکترا و دانشکده هاى علوم پزشکى و پرستارى انجام 
شــد و در مرحله بعد اقدام به برگزارى کالس ها در مقاطع 
کارشناسى و کارشناسى ارشد خواهیم کرد. وى افزود: تا قبل 
از پایان سال بالغ بر 400 کالس درس به صورت غیرحضورى 
در چهار جلسه برگزار خواهد شد که دو جلسه کالس ها مربوط 
به کالس هاى جبرانى و دو جلسه دیگر مربوط به کالس هاى 
اصلى در اسفند است. نقش عنوان کرد: استادان چنانچه به 
هر دلیل امکان برگزارى کالس آنالین در منزل را نداشته 
باشند مکان هایى در ساختمان کتابخانه مرکزى دانشگاه به 
این امر اختصاص یافته است تا بتوانند با حضور در دانشگاه به 

برگزارى کالس آنالین خود اقدام کنند.

آغاز کالس هاى برخط در 
دانشگاه آزاد نجف آباد 

بومى سازى یک نوع سنسور
در فوالد مبارکه

فرماندار شهرســتان ســمیرم گفت: با توجه به بسته 
شدن و تعطیلى مکان هاى زیارتى و گردشگرى امکان 
خدمات رسانى به مسافران را نداریم و با توجه به همین 
موضوع تردد مسافر در شهر را کاهش داده  و ممنوعیت 

آن را اعمال کرده ایم.  
محمد رضا عسگریان با اشاره به عدم اسکان مسافر در 
سطح شهر گفت: با توجه به عبور خودروها به سمت 
یاســوج و بوشــهر و حجم باالى تردد در این محور 
جداسازى خودروهاى عبورى کمى دشوار است که با 
دو راهکار هدایت کلى و هدایت تفکیک شده در حال 

بررسى بهترین مسیر هستیم.
فرماندار ســمیرم همچنین با اشاره به مقاومت برخى 
افراد با این موضوع، اعالم کرد: متأسفانه برخى افراد 
بومى در برابر این محدودیت هــاى ترافیکى با توجه 
افزایش مســافت تردد مقاومت مى کنند. عسگریان 

خاطر نشــان کرد: با توجه به حجم مســافر تفکیک 
خودروهاى بومى و غیربومى سخت بوده؛ با این حال، 
ما در حال حاضر تمامى ورودى هاى شــهر را مسدود 

کرده ایم تا به سمت ورودى جنوبى هدایت شوند.
پیش تر هم سرپرســت انتظامی شهرستان کاشان 
از ممنوعیت ورود خودروهــاي غیربومی و با پالك 
دیگر استان هاى کشور به این شهرستان در راستاي 
پیشگیري از شــیوع ویروس کرونا در این شهرستان 

خبر داده بود.
به گفته علی قربانی، چهار ایســتگاه ایست و بازرسی 
مشترك با حضور عوامل بسیج و دانشگاه علوم پزشکی 
در محورهاي ورودي به شهر کاشان راه اندازي شده 
و بازرسی هاي مشترك در ورودي شهرهاي قمصر، 
نیاسر و برزك این شهرستان نیز فعال شده اند و از ورود 
خودروهاي غیربومی به داخل شهر جلوگیري می کنند.

رئیس نظام پزشکى اصفهان گفت: در حال حاضر در 
اســتان اصفهان ظرفیت 4842 نفرى از متخصصان 
شــامل 3700 پزشــک عمومــى، 222 متخصص 
بیهوشى، 72 پزشک عفونى، 205 پزشک داخلى، 223 
رادیولوژیســت، 12 متخصص ریه و 408 متخصص 

اطفال براى درمان کرونا وجود دارد.
عباســعلى خادمى در گفتگو با «ایمنا»، با بیان اینکه 
بیش از 18 هزار پزشک در اســتان و بیش از 12 هزار 
پزشک نیز در شــهر اصفهان زیر نظر سازمان نظام 
پزشــکى فعالیت مى کنند، اظهار کرد: براى مقابله با 
کرونا ویروس نه تنها پزشکان بلکه تمام کادر درمان 
درگیر هســتند که پزشــکان عمومى و متخصصان 
مرتبط مانند پزشکان داخلى، عفونى، اطفال، ریه و... 
نیز جزئى از این افراد محســوب مى شوند.  وى افزود: 

عالوه بر بیمارستان هایى که در استان براى پذیرش 
بیماران مبتال به کرونا ویروس مشــخص شده، سایر 
مطب هاى خصوصى، کلینیک ها و بیمارستان ها همه 
موظف هســتند در کنترل همه گیرى بیمارى کمک 
کنند و از دانشگاه علوم پزشکى نیز خواسته ایم که اگر 
کمبودى وجود داشت به نظام پزشکى اعالم کند تا این 

نیاز توسط جامعه پزشکى جبران شود.
خادمى با بیان اینکه مراکز خیریه و خصوصى و حتى 
رادیولوژى هایى که بتوانند از بیماران سى تى اسکن 
بگیرند، آماده کمک رســانى به بیماران هستند، ادامه 
داد: الزم است بدانیم که بســترى در بیمارستان تنها 
در موارد ضرورى باید انجام شود و باالى 85 درصد از 
مراجعت ها به مراکز درمانى نیاز به بسترى شدن ندارند 
و مى توانند در منزل قرنطینه و درمان آنها پیگیرى شود

رئیس بخــش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازى با یادآورى اینکه بر اســاس برآوردها و 
مطالعات، پدیده فرونشســت زمین به دلیل استفاده 
بى رویه از آب هاى زیرسطحى بسیارى از کالنشهرها 
و شهرهاى کشور را تهدید مى کند، افزود: آثار پدیده 
فرونشســت در جنوب و جنوب غربى تهــران آثار 
فراوانى بر زیرساخت ها، ســاختمان ها و المان هاى 
طولى همچون خطوط لوله، خطــوط راه آهن و... بر 

جاى گذاشته است.
على بیت اللهى تصریح کرد: در کالنشــهر اصفهان 
نیز پدیده فرونشســت زمین زیرساخت هاى شهرى 
اصفهان را به طور جدى تهدیــد مى کند.  وى اعالم 

کرد: در بســیارى از مراکز شــهرى اصفهان، پدیده 
فرونشست باعث شده تا ســاختمان هاى مسکونى 
دچار آسیب، ترك و شکاف شود. همچنین، تأسیسات 
مهمى همچون اســتادیوم هاى ورزشى در معرض 
شکاف هاى ناشى از فرونشســت زمین در این شهر 
بزرگ قرار گرفته که این آثار فرونشســت عالوه بر 
تهران و اصفهان به تبع پایین آمدن آب زیرسطحى 
در بســیارى دیگــر از شــهرهاى کشــور نمایان 

است.
رئیس بخــش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازى یادآور شد: آثار پدیده فرونشست در مناطق 

دشتى پدیده خود را نمایان کرده است.

سمیرم هم ورود ممنوع شد

4800 پزشک در اصفهان براى درمان کرونا 
وجود دارد

استادیوم هاى اصفهان در معرض 
شکاف هاى ناشى از فرونشست زمین

در حالى که سخنگوى وزارت بهداشت روز گذشته آمار 
مبتالیان به ویروس کرونا در اصفهان را 601 نفر اعالم 
کرد، آمار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تعداد کمترى را 
نشان مى دهد. بنا بر آمار رسمى وزارت بهداشت، استان 
اصفهان بعد از استان هاى تهران، قم و مازندران، داراى 

بیشترین آمار مبتالیان به کرونا در کشور است.
اما سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، آخرین آمار 
مبتالیان به بیمارى کرونا در اصفهان تا دیروز (نوزدهم 

اسفند ماه) را اعالم کرد. 
آرش نجیمى که با «ایسنا» گفتگو مى کرد در خصوص 
آخرین آمار مبتالیان و فوتى هــاى کرونا در اصفهان، 
اظهار کرد: آمــار مبتالیان به کرونــا در اصفهان به جز 
کاشان و آران و بیدگل تا روز نوزدهم اسفند ماه به 323 

نفر افزایش یافته است.
به این ترتیب مى توان نتیجــه گرفت که اختالف 278 
نفــرى دو آمار اعالم شــده تنها متعلق به شهرســتان 

کاشان است.
نجیمى گفت: طبق آخرین آمار پاسخ تست 1085 نمونه 
از افراد مشکوك به کرونا در سطح شهر و استان اصفهان 
به جز کاشــان و آران بیدگل انجام شده که از این موارد 
تست 762 مورد منفى و متأسفانه تست 323 مورد مثبت 

اعالم شده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 

میانگین ســن مبتالیان به کرونا در اصفهان 58 سال 
است، افزود: از این تعداد 204 مرد و 119 زن هستند که 

متأسفانه یک زن باردار در میان آنهاست.
نجیمى اظهار کرد: عالوه بر اصفهان، 15 شهرســتان 
دیگر اصفهان نیز درگیر این بیمارى هستند که تاکنون، 
اصفهان 180 مورد، اردستان 13 مورد، چادگان 2 مورد، 
خمینى شهر 9 مورد، خوانســار 4 مورد، سمیرم 3 مورد، 
شاهین شهر 16 مورد، شهرضا 8 مورد، فریدن 2 مورد، 
فالورجان 7 مورد، گلپایگان 10 مورد، لنجان 12 مورد، 
مبارکه 13 مورد، نایین 11 مــورد، نجف آباد 20 مورد و 

نطنز 13 مورد قطعى کرونا در آنها ثبت شده است.
به گفته ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان، 
متأسفانه تســت کرونا 15 نفر از افراد فوت شده، مثبت 
بوده است و تاکنون نیز 25 نفر از افرادى که ابتالى قطعى 
به کووید- 19 داشته اند از بیمارستان ترخیص و 283 نفر 

هنوز بسترى هستند.
اولین نمونه مثبت کرونا در اصفهان (دوشــنبه- پنجم 
اســفند) اعالم شــد. در روزهاى بعد آمار مبتالیان در 
اصفهان اضافه و 323 تاکنون نفر به این ویروس مبتال 

شده اند که 15 نفر جان خود را از دست داده اند.

انتقال بیمار کرونایى ممنوع شد
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

از عدم امکان انتقال و جابه جایى بیمار کرونایى از استانى 
به اســتانى دیگر خبر داد و گفت: انتقال بیمار کرونایى 
ممنوع است و حتى انتقال بیمار در بین شهرستان ها هم 

امکانپذیر نیست.
آرش نجیمــى در گفتگــو با «تســنیم» با اشــاره به 
شــایعه انتقال بیماران کرونایى از اســتان هاى دیگر 
به بیمارســتان هاى اصفهان، اظهار کرد: به هیچ وجه 
این موضوع صحت نــدارد و چندین بــار این موضوع 

شفاف سازى شده است.
وى افزود: طبق دســتور العمل هاى وزارت بهداشــت، 
جابه جایى بیمار حتى بین شهرستان ها هم امکان پذیر 
نیست، لذا انتقال بیمار از استانى به استان دیگر نیز قطعًا 

ممنوع است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
انتقال بیماران کرونایى هر استان به استان دیگر عملى 
نیست، گفت: نه از لحاظ عملى ب خاطر تعدد بیماران و نه 
از لحاظ مجوز، دستورالعملى در این زمینه صادر نشده و 
با اطمینان مى گویم هیــچ انتقال بیمار کرونایى صورت 

نمى گیرد.
وى تصریح کرد: موارد ابتال به کرونا ویروس در استان 
اصفهان نسبت به دیگر استان ها بسیار باالست و بنابراین 
امکان پذیرش از هیچ استانى را نداریم، هر چند که انتقال 

بیمار هم ممنوع است.

همچنان در بین 4 استان اول کشور قرار داریم

ادامه سیر صعودى ابتال به کرونا 
در استان اصفهان 

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان از کاهش ذخیره 
خونى به کمتر از سه روز در استان اصفهان خبر داد. 

مجید زینلى بیان کرد: به طور معمول این ذخیره خونى 
در روزهاى پایان سال باید بین شش تا هفت روز باشد. 
وى با بیان اینکه همه پایگاه هاى انتقال خون اســتان 
اصفهان آماده خونگیرى از اهدا کنندگان هستند، گفت: 

همه اصول بهداشتى براى اهدا کنندگان و کارکنان مراکز 
اهداى خون با توجه به شیوع ویروس کرونا رعایت شده 

و مشکلى در این خصوص وجود ندارد.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون 
انتقال ویروس کرونا از خون ثابت نشده است، گفت: قبل 
از هرگونه اهداى خون ســالمت فرد اهدا کننده تأیید 

خواهد شد.  وى با تأکید بر اینکه مراکز درمانى، بیماران 
تاالسمى و بیماران هموفیلى نیازمند خون و فرآورده هاى 
خونى هســتند، گفت: از همه شــهروندان و مردم نوع 
دوست استان اصفهان درخواســت مى شود که نسبت 
به اهداى خون به ویژه براى ایــام نوروز که زمان پیک 

مصرف خون است توجه داشته باشند.

نجف آباد با آمــار 20 نفر مبتال بعد از اصفهان و کاشــان 
بیشترین آمار مثبت در اســتان را دارد اما همچنان از نظر 
موارد پیشگیرانه و بهداشــتى کارهاى جدى در آن انجام 

نشده است.
به گزارش «فارس»، نجف آباد به عنوان بزرگ ترین مرکز 
خرید غرب اســتان اصفهان و با توجه به شهرت انصاف 
کسبه آن همچنان شلوغ است، البته این شلوغى به نسبت 
سال هاى گذشته بسیار کمتر شده اما همین تردد بیش از حد 
و تجمع در فروشگاه هاى بزرگ و بازار بستر مناسبى براى 

شیوع کرونا ویروس است. خودروهاى پارك شده در اطراف 
بازار و فروشگاه هاى بزرگ نجف آباد گویاى این مسئله است 
که از شهرهاى مجاور یا حتى استان هاى نزدیک بسیارى 
براى خرید به این شهرستان تردد دارند، ظاهراً مردم هنوز 
به این باور نرسیده اند که این ویروس با سرعت شیوع باال 

پذیراى اجتماع است.
مدتى قبل در اقدامى کلیه بازارهاى محلى و شــب بازارها 
تعطیل شــدند که باعث اعتراض بســیارى از کسبه این 
بازارها شد و مطرح کردند که اگر قرار بر تعطیلى است چرا 

فروشگاه هاى بزرگ و بازار همچنان باز و مشغول کاسبى 
شب عید خود هستند.

نجف آباد با آمــار 20 نفر مبتال بعد از اصفهان و کاشــان 
بیشــترین آمار مثبت در اســتان را دارد امــا همچنان از 
نظر موارد پیشــگیرانه و بهداشــتى کارهاى جدى در آن 
انجام نشــده اســت، هنوز محورهاى ورودى و خروجى 
شهرستان نجف آباد بدون نظارت و کنترل بهداشتى است 
و مســافرین بدون هیچ دغدغه اى به این شهرستان وارد

 مى شوند.

کاهش ذخیره خونى به کمتر از 3 روز 

بى تفاوتى  نسبت به شیوع کرونا در نجف آباد

مدیرکل منابع طبیعــى و آبخیزدارى اصفهان گفت: 
توزیع 330 هزار اصله نهال رایگان در بین مردم این 

استان تا آخر اسفند ادامه خواهد یافت.
محمدحسین شــاملى افزود: توزیع و کاشت نهال به 
مناسبت روز درختکارى از روز پنج شنبه هفته گذشته 
همزمان با سراسر کشــور در تمامى شهرستان هاى 
اصفهان آغاز شد. وى اضافه کرد: متقاضیان مى توانند 
با مراجعه به ادارات منابع طبیعى و آبخیزدارى محل 

سکونت خود براى دریافت نهال اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعــى و آبخیــزدارى اصفهان با 
اشاره به اینکه تعداد نهال هاى اهدایى به متقاضیان 
بر اســاس مســاحت زمین آنان براى کاشت است، 
اظهار کرد: کاج، سرو، زبان گنجشک، ارغوان، اقاقیا، 
ســنجد و توت از جمله نهال هایى اســت که براى 
درختکارى توزیع مى شود.  شــاملى تصریح کرد: به 
دلیل بارش هاى کم و ضرورت مصــرف بهینه آب 
در استان، تمامى درختان کشت شــده از نوع مقاوم 

با کم آبى هستند.

توزیع نهال تا پایان سال ادامه دارد
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«ماکان بند» تیتراژ ســریال نوروزى «کامیون» به کارگردانى مســعود اطیابى و 
تهیه کنندگى مشترك ابراهیم آرزو و شهرام دانشپور را مى خواند.

«ماکان بند»، از گروه هاى پرطرفدار موسیقى پاپ است که براى اولین بار تیتراژ یک 
سریال تلویزیونى را اجرا و به کارنامه هنرى خود اضافه خواهد کرد.

«کامیون» کارى از شبکه 2 سیماست، داستان این سریال را شهاب عباسى بر اساس 
طرحى از شهروز شکورزاده نوشته است. این مجموعه طنز درباره یک پیشکسوت 
فوتبال اســت که مدتى روى کامیون باربرى کار مى کند و پس از آشــنایى با سه 
دانشجو که صاحبخانه به دلیل مشکالتى اثاثیه شان را به خیابان ریخته است، درگیر 

ماجرا هایى مى شود. 
این سریال با بازى مهدى هاشمى، لعیا زنگنه، جهانبخش سلطانى، بیتا سحرخیز، 
نادر سلیمانى و با معرفى على عامل هاشمى، بهنام شرفى، هادى مرتضى زاده، ماهان 
عبدى و کامیاب دانشــپور،  دومین تجربه همکارى سید مسعود اطیابى کارگردان 
«تگزاس 2» پرفروش ترین فیلم کمدى سال 98 با تلویزیون است که  در 30 قسمت 

42 دقیقه اى تولید مى شود و از ابتدا تا پایان فروردین 99 پخش خواهد شد.

«ماکان بند» 
خواننده تیتراژ «کامیون» شد

آتیال پســیانى مانند برخى از بزرگ ترها نیست که 
مدام بچه ها را مى بوسند و بغل مى کنند ولى از دیدن 
هر حرکت و حرف  آنان لبریز از شادى مى شود. براى او 
عشق به کودکان یک حس درونى است. این هنرمند پدر 
«ستاره» و «خسرو» و جزو هنرمندانى است که فرزندانش 

از دوره کودکى وارد فعالیت هنرى شده اند.
خبرگزارى «ایسنا» به انگیزه روز پدر  گپ و گفتى 
با آتیال پسیانى داشته که در آن از تفاوت عشق به 

فرزند و عشق به اثر هنرى گفت است.
پســیانى در این گفتگو از عالقه اش به کودکان 
مى گوید: «برخــالف برخى که مــدام بچه ها را 
مى بوســند و آنــان را بغل مى کننــد، من چنین 
کارهایــى نمى کنم، ولى 
همیشــه همه وجودم پر 
از عشق به کودکان است. 
نه تنهــا فرزندان آشــنایان دور و 
برمان که حتى کودکان غریبه اى که در 
کوچه و خیابان مى بینم، هر کار و هر حرفشان 
برایم جذاب و هیجان انگیــز و وقت گذرانى با 
بچه ها برایم بسیار لذت بخش است و مى توانم 
ســاعت ها به آنان نگاه کنــم و از درون غرق 
شادى شــوم. توجهم به کودکان خیلى ذهنى 

است.»
این هنرمند که در کارنامــه هنرى اش تجربه 
کارگردانى نمایش هایــى مانند «بحرالغرایب»، 
«پرفســور بوبوس» و «متابولیــک» را دارد، از 
موضوع جالب دیگرى در برخورد با کودکان سخن 
مى گوید: «مهمترین اتفاقى که در رابطه با کودکان براى 

من مى افتد این است که متوجه مى شوم هنوز کودکى خود را از دست 
نداده ام و یک کودك 62 ساله هستم!»

پسیانى در پاسخ به این پرسش که آیا خلق اثر هنرى مى تواند همانند 
تجربه پدرى یا مادرى باشــد و آیا اثر هنرى مى تواند همچون فرزند 
هنرمند تلقى شــود؟ توضیح مى دهد: «کار هنــرى هرگز نمى تواند 
مانند فرزند آدم بشود؛ اینها دو تجربه کامًال متفاوت است و هر یک 
لذت خاص خود را دارد. شــما به عنوان پدر یا مادر حسى که نسبت 
به فرزندتان دارید، این اســت که بخشــى از وجودتــان و به معنى 
تداوم زندگى و ادامه شماســت. ما همیشه به نســل بعد از خود فکر 
مى کنیم. طبیعتًا نزدیک ترین آدم ها در نســل بعد از ما، فرزندانمان 
هســتند، بنابراین عشــق به فرزند از جنس دیگرى است و عشق 
به کار و خالقیت هنرى از جنســى دیگر و هیچ لزومــى ندارد این 
دو را در جایگاهى شــبیه به هم قرار دهیم. واقعیت این اســت که 
نمایش من نمایش من اســت، ولى ستاره و خســرو دختر و پسرم 

هستند.» 
ستاره و خسرو پســیانى خیلى زود وارد فضاى هنرى شدند. پسیانى 
برخالف برخى از پدران هنرمند که عالقه اى به حضور فرزندانشان 
در فضاى هنرى ندارند، ممانعتــى از حضور فرزندانش در تئاتر نکرد 
و دختر و پسر او هنوز در دوره کودکى بودند که فضاى تئاتر را لمس 
کردند. او درباره این موضوع توضیح مى دهد: «متأسفانه یا خوشبختانه 
در بســیارى از خانواده هاى هنرى، خیلى اوقات محیط خانه انتخاب 
دیگرى پیش روى فرزندان نمى گذارد، چون تمام سخنان پدر و مادر 
و دوستانشان حول کارها و تجربیات هنرى است و فرزندان در چنین 

محیطى بزرگ مى شوند.»
این بازیگر خود در دوره نوجوانى وارد فضاى تئاتر شده است. تصور 
ما این بود که مادرش زنده یاد جمیله شــیخىـ  بازیگر باسابقه تئاتر، 
سینما و تلویزیونـ  در این زمینه تأثیرگذار بوده است، اما توضیحات 
آتیال پســیانى، این تصور را تغییر داد: «مادرم نه تنها هیچ اشتیاقى 

براى حضور من در فضاى هنرى نداشت، بلکه به دالیلى نامعلوم با 
این موضوع کامًال مخالف بود و نمى دانم چرا دلش مى خواست من 
حقوق سیاسى بخوانم؛ رشته اى که خیلى از آن بدم مى آمد! بنابراین 
تمام تالشش را به کار گرفت که من به این سمت نیایم ولى هر چه 
بیشتر مرا منع مى کرد، حریص تر مى شدم و در نهایت در نوجوانى وارد 
فضاى تئاتر شــدم، هرچند زمینه کارهاى من با فعالیت هاى مادرم 

کامًال متفاوت و گاه متضاد بود.»
این تجربه موجب شــد او خود در برخورد بــا فرزندانش راهى دیگر 
در پیش بگیرد: «تجربه نوجوانى خودم ســبب شد هرگز فرزندانم را 
به هیچ سمتى ســوق ندهم. هیچ وقت آنان را براى فعالیت هنرى نه 
تشویق کردم و نه منع. هرگز تسهیالت ویژه اى براى حضورشان در 
این فضا ایجاد نکردم. آنان هم مانند دیگر اعضاى گروه تئاتر «بازى» 
بعد از پشت سر گذاشتن کارگاه هاى آموزشى، به عضویت درآمدند. 
حتى وقتى ستاره در 13ســالگى، اولین کارگردانى خود را انجام داد، 
نامش در بروشــور به عنوان کارگردان مهمان قید شد و دو سال بعد 
تازه عضو گروه تئاتر ما شــد. بابت حضور آنان در تئاتر هیچ ممانعتى 
نکردم و همیشه تالش کردم کنارشان دوش به دوش آنان بایستم و 
همراه شان باشم و هرگز فکر نمى کردم آنها باید تجربیات مرا تکرار 

کنند.»
«نه» واژه اى است که شنیدنش براى بسیارى از ما ناخوشایند است، 
به ویژه اگر این واژه از زبان یک فرزند خطاب به پدر یا مادرش بیان 
شود ولى پدر مورد نظر ما از شنیدن «نه» فرزندانش نه تنها غمگین 
یا عصبى نمى شــود بلکه برایش لذت بخش اســت: «یک تجربه 
شــیرین دیگر زمانى اســت که بچه ها به من «نه» بگویند که این 
نشانه استقالل و شکل گیرى شخصیت شان است. واژه «نه»  براى 
من بسیار مهم و شیرین است به همین دلیل هرگز جلو ستاره و خسرو 
ایستادگى نکرده ام و همواره استقالل آنان برایم بسیار شیرین بوده 

است.»

اطیابى و 

یتراژ یک 

بر اساس
شکسوت

یى با سه 
ت، درگیر

سحرخیز، 
ده، ماهان 
کارگردان 
3 قسمت 

آتیال پســیانى مانند برخى از بز
مدام بچه ها را مى بوسند و بغل مى
هر حرکت و حرف  آنان لبریز از شاد
عشق به کودکان یک حس درونى اس
«ستاره» و «خسرو» و جزو هنرمندانى
از دوره کودکى وارد فعالیت هنرى ش
خبرگزارى «ایسنا» به انگیزه ر
با آتیال پسیانى داشته که در آن
فرزند و عشق به اثر هنرى گفت
پســیانى در این گفتگو از عال
ک مى گوید: «برخــالف برخى
مى بوســند و آنــان را بغل مى
کارهای
همیش
از عشق
نه تنهــا فرزند
برمان که حتى کودک
مى بینم، هر کوچه و خیابان
برایم جذاب و هیجان انگیـ

بچه ها برایم بسیار لذت بخش
ســاعت ها به آنان نگاه کن
شادى شــوم. توجهم به ک

است.»
این هنرمند که در کارنامــ
کارگردانى نمایش هایــىما
«پرفســور بوبوس» و «متابو
موضوع جالب دیگرى در برخور
مى گوید: «مهمترین اتفاقى که در رابط

گفتگوى متفاوت با بازیگرى که مى گوید کارهاى هنرى اش مثل بچه هایش نیستند

آتیال پسیانى؛ یک پدر و یک کودك 62 ساله

فیلمبردارى فیلم سینمایى «روشن» ساخته جدید روح ا... حجازى که از اواخر دى ماه 
آغاز شده بود، در تهران ادامه دارد.

فیلمبردارى این فیلم که از پرلوکیشن ترین فیلم هاى سینماى ایران است به دلیل 
شرایط خاص این روزها (شــیوع ویروس کرونا) در دکورى ساخته شده و با نکاتى 
ایمنى و بهداشتى ادامه دارد. این فیلم نخستین همکارى بهرامى و حجازى محسوب 
مى شود و نخستین تصویر از سارا بهرامى براى ایفاى نقش در این فیلم هم منتشر 

شده است.
«روشــن» مانند فیلم هاى قبلى حجازى اثرى پربازیگر است وترکیبى متفاوت از 

بازیگران سینما و تئاتر در آن به ایفاى نقش مى پردازند.
رضا عطاران، سارا بهرامى، سیامک انصارى، مهدى حسینى نیا، مسعود میرطاهرى، 
محمد ولى زادگان، ابراهیم عزیزى، على رحیمى، حمیدرضا حیدرى، هدیه آذیدهاك، 
امیر کیوان معصومى، محمد نیکبخت، با معرفى نازنین سهامى زاده و بازیگر خردسال 

سرگل لواسانى، ترکیب بازیگران «روشن»  را تشکیل مى دهند.

سارا بهرامى را با ظاهرى متفاوت 
ببینید

 شهاب حسینى چند جایزه بین المللى دارد؟

الله اسکندرى براى تقدیر از زحمات پزشکان و پرستاران در روزهاى سخت مبارزه با ویروس 
کرونا یادى از بازى در نقش پزشــک در فیلم هایش کرد. این بازیگر در سریال هایى چون 

«رقص پرواز»، «همچون سرو»، «مادر» و «شیوع» ایفاگر نقش پزشک بود.
سریال «رقص پرواز» به کارگردانى احمد مرادپور و تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشیان 

سال 86 ساخته شد و روى آنتن شبکه یک سیما رفت. الله اسکندرى در این سریال ایفاگر 
نقش یک دانشجوى پزشکى است و این ســریال روایتگر داستان زندگى پزشکى است که 
در زمان جنگ تحمیلى از آمریکا به ایران بازگشــته و براى انجام یک عمل جراحى مجبور 
مى شود به اهواز سفر کند، «ملیحه» دانشجوى رشته پزشکى براى یافتن نامزدش ناخواسته 
با «دکتر یاورى» در این سفر همراه مى شود و ورود آن دو به اهواز مصادف با بمباران شهر

 است.
سریال «همچون ســرو» به کارگردانى بیژن بیرنگ یکى دیگر از سریال هاى حوزه دفاع 
مقدس است و الله اسکندرى در این سریال ایفاگر نقش یک پزشک زن است. داستان سریال 
«همچون سرو» در یک اردوگاه جنگى مى گذرد و ماجرا از حضور یک پزشک زن در اردوگاه 
آغاز مى شود اما در این میان فرمانده با حضور زنان در جنگ مخالف است و دستور مى دهد 
خانم دکتر را سوار ماشین کنند و او را برگرداند اما در این بین خبر مى رسد که دشمن جاده را 
بمباران کرده است و خانم دکتر ماندگار مى شود و تالش مى کند تا اهمیت حضور پزشک در 

جبهه هاى جنگ را به نمایش بگذارد.
بیژن بیرنگ چند سال بعد از ساخت «همچون ســرو»، ادامه این سریال را با عنوان «مادر» 

ساخت و الله اسکندرى باز هم در این سریال ایفاى نقش کرد.
سریال «شــیوع» به کارگردانى محمود معظمى سال 94 ساخته شد و روى آنتن شبکه یک 
سیما رفت. الله اسکندرى در سریال «شیوع» نقش «سارا»  دختر پزشکى را بازى مى کند که 
پدر و مادرش هم پزشک هستند و در سازمان پدافند غیرعامل کار مى کند و همه خانواده به 

نوعى روى انتشار ویروس هاى آزمایشگاهى تحقیق مى کنند.

فیلم هایى که الله اسکندرى در آنها پزشک بود

تصویربردارى فصل ششــم مجموعه تلویزیونى «پایتخــت» به کارگردانى 
سیروس مقدم و تهیه کنندگى الهام غفورى در شیرگاه مازندران به پایان رسید. 
تاکنون بیش از 90 درصد از این سریال تصویربردارى شده و ادامه تصویربردارى 
این سریال قرار است در تهران انجام شود. همزمان، اولین تیزر فصل ششم سریال 

«پایتخت» هم منتشر شده است.
فصل ششــم مجموعه تلویزیونى «پایتخت» در 15 قســمت براى پخش در 
نوروز 99 از شــبکه یک سیما ساخته مى شود. محســن تنابنده، ریما رامین فر، 
احمد مهران فر، مهران احمدى، هومن حاجى عبداللهى، بهرام افشارى، نسرین 
نصرتى، ســارا و نیکا فرقانى، عطیه جاوید، ســلمان خطى، ابوالفضل رجبى و 

غالمعلى رضایى بازیگران اصلى این سریال هستند./1407

 «پایتخت 6» از شمال به تهران رسید

پیمان معادى، بازیگر مطرح کشورمان تصویرى 
جدید از پشــت صحنه فیلم مشهور «شش زیر 

زمینى» را منتشر کرد.
پیمان ُمعادى، کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر 
ایرانى اســت که این روزها با بــازى در یکى از 
فیلم هــاى پرطرفــدار هالیــوودى در عرصه 
بین المللى مى درخشد. پیش از این نیز او براى 
نقش آفرینى در فیلم هاى «جدایى نادر از سیمین» 
و «درباره الى» به عنوان بازیگر صاحب ســبک، 
شناخته شد. همچنین او امســال برنده سیمرغ 
بلورین هیئت ویژه داوران در سى و ششمین دوره 

جشنواره فیلم فجر شد.
چنــدى پیش «نتفلیکــس» اقدام بــه معرفى 
پربیننده ترین محصوالت سال خود در آمریکا کرد 
که در رتبه دوم این لیســت، فیلم اکشن «شش 
زیرزمینى» به کارگردانى «مایــکل بى» با بازى 
پیمان معادى، «رایان رینلودز»، «مالنى لوران»، 

«آدریا آرجونا» و «دیو فرانکو» قرار گرفت.
از مهمترین نقش هاى بین المللى پیمان معادى 
مى توان بازى در فیلــم «کمپ ایکس رى»، فیلم 
«آخرین شوالیه ها» و بازى در سریال آمریکایى 
«آن شــب» و فیلم «شــش زیرزمینى» اشاره

 کرد.
فیلم «شش زیرزمینى» نیز مانند دیگر پروژه هاى 
چند میلیون دالرى مایــکل بى، پر از صحنه هاى 

انفجار و شلیک و تعقیب و گریز با اتومبیل است.
پیمان معــادى در پســتى جدیــد در صفحه 
اینســتاگرام تصویرى از پشــت صحنه فیلم 
جدیدش  در کنــار مایکل بى، کارگــردان فیلم 
«شش زیرزمینى»  که با استقبال بسیار زیادى از 
سوى مردم سراســرجهان همراه شد را منتشر

 کرد. 

تازه ترین تصویر از 
پشت صحنه فیلم هالیوودى

 پیمان معادى

رد؟
نشان شوالیه فرهنگ و هنر شهاب حسینى از فرانسه 
بهانه اى شــد تا مرورى بر جوایز بیــن المللى این 

بازیگر داشته باشیم.
شــهاب حســینى، بازیگر سرشــناس ســینما و 
تلویزیون کشــورمان یکى از هنرمنــدان محبوب 
و پرطرفــدار دنیــاى هنر اســت کــه بازیگرى را 
از ســال 79 در تلویزیــون و ســینما آغــاز کرد و 
در نقش هاى مانــدگار مقابل دوربیــن رفت. این 
بازیگر کشــورمان بارها و بارها در جشــنواره هاى

 مختلــف نامــزد دریافــت جایــزه شــد و جوایز 
ارزشــمندى را دریافــت کرد که نشــان شــوالیه 
فرهنگ و هنر فرانســه یکى از جدیدترین هاى آن

 است.
هشتم اسفند ماه بود که شهاب حسینى نشان شوالیه 
را از سفیر فرانسه در ســفارت فرانسه دریافت کرد و 
به جمع هنرمندانى چون عباس کیارســتمى، پرى 
صابرى، اصغر فرهادى و لیــال حاتمى که پیش از 
او این نشان شــوالیه را دریافت کرده بودند پیوست. 
شهاب حسینى که تجربه دریافت جوایز بین المللى 
مختلف را قبل از این نشان داشت به دلیل خالقیت 
هنرى و ادبى در گسترش هنر و ادب در فرانسه این 
نشان را دریافت کرد و به لیست جوایز بین المللى اش

 افزود.
اما یکــى از مهمتریــن جوایز بین المللى شــهاب 
حسینى نخل طالى جشــنواره کن در سال 2016 

بود. شهاب حســینى به عنوان بهترین بازیگر مرد 
فیلم «فروشــنده» به کارگردانى اصغر فرهادى در 
این جشنواره انتخاب شد و نخل طالى این جشنواره 

مهم بین المللى را از آن خود کرد.
یکى دیگر از مهمترین دســتاوردهاى بین المللى 
شهاب حســینى خرس نقره اى بهترین بازیگر مرد 
جشنواره برلین در ســال 2011 براى فیلم «جدایى 
نادر از سیمین» بود. البته این جایزه تنها مختص به 
شهاب حسینى نبود و گروه بازیگران مرد این فیلم 

این جایزه را دریافت کردند.
شهاب حســینى در یکى دیگر از موفقیت هاى بین 
المللى مدال طالیــى بهترین دســتاورد هنرى از 
دانشگاه ALU کالیفرنیا را براى نمایش «اعتراف» 

در سال 2017 دریافت کرد.
شهاب حسینى دوبار در جشنواره فیلم اکشن آمریکا 
حضور داشت و برنده جایزه بهترین کارگردانى براى 
«ساکن طبقه وسط» در سال 2016 شد و بار دیگر 
جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره را براى بازى 
در فیلم «هیس! دخترها فریــاد نمى زنند» دریافت 
کرد. یکى از بازى هاى درخشــان شهاب حسینى 
هم مربوط به بــازى او در فیلم «حوض نقاشــى» 
به کارگردانى مازیار میرى اســت که جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد جشــنواره فیلم «لیســبون» 
در سال 2013 را براى شهاب حســینى به ارمغان

 آورد./1409
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رونالدو را  تحسین مى کنم اما سبک نیمار را دوست دارم
جوان ترین لژیونر فوتبال بانوان ایران: 

خســروى جوان ترین بازیکن لژیونر فوتبال بانوان ایران 
است که در ســن 18 ســالگى به لیگ برتر فوتبال زنان 
ترکیه پیوست. وى در 10 سالگى به صورت اتفاقى فوتبال 
را از مدرسه شــروع کرد و با توجه به استعدادى که داشت 
در اولین دوره حضورش در مســابقات مدرسه به عنوان 
بهترین بازیکن شناخته شد. خسروى سابقه چهار سال 
بازى در تیم فوتبال بانوان ذوب آهــن را دارد و به گفته 
خود او طالیى ترین دوران فوتبالى را در این تیم داشته و 
به کمک سعید آذرى به تیم کوناك اسپور ترکیه پیوسته 
است. «ایمنا» گفت و گویى با این فوتبالیست جوان انجام 

داده است که در ادامه مى خوانید:

چگونه وارد فوتبال شدى؟
کامًال اتفاقى، کالس سوم دبســتان بودم که تیم فوتسال 
مدرسه براى بسته شــدن تیم به یک بازیکن نیاز داشت و 
قبول کردم عضو تیم شوم. در مسابقات شرایط به گونه اى 
فراهم شد که مجبور به بازى شدم و از همان موقع استارت 

کار من در فوتبال زده شد.
سابقه بازى در چه تیم هایى را دارى؟

چهار ســال در ذوب آهن بازى کردم و قبل از ذوب آهن به 
خاطر فشار درس نتوانستم به تیم لیگ برترى اضافه شوم. 
در ذوب آهن دوران خوبى را داشتم و افتخار مى کنم که در 
باشگاه باســابقه اى مانند ذوب آهن بودم، بعد از این تیم با 
کمک سعید آذرى به ”کوناك بلدى اسپور“ ترکیه پیوستم.

دورانى که در ذوب آهن بودى چه طور 
بود؟

دوران خوبى را پشت سر گذاشتم، در این تیم شکوفا شدم 
با کمک هایى که از جانب ســعید آذرى شد به این مقطع 
رسیدم. متأسفانه نتوانستم به آن شکلى که دوست دارم از 
ذوب آهن خداحافظى کنم، حتى در قالب یک پست، زیرا 
موفق نشدم احساس درون خود را در قالب یک متن بیان 

کنم که بابت این موضوع عذرخواهى مى کنم.
بعــد از چهار ســال حــرف از جدایــى زدن خیلى 

ســخت بود، اما مى توانم براى نخســتین بار از ذوب آهن 
خداحافظى کنم. در دوران حضورم در این تیم، تمام تالش 
خودم را انجام دادم تا شرمنده باشگاه نشوم. در حال حاضر 
که این حرف ها را مى زنم احساس غرور و افتخار مى کنم 
که عضو کوچکى از یک مجموعه بزرگ بودم. مى خواهم 
از تمامى عوامل کارخانه ذوب آهن، سعید آذرى، احمدرضا 
فقیهى، سارا نصیرى، مربیانم و بازیکنانى که در کنارشان 
بودم تشــکر کنم. از خدا براى ذوب آهن بهترین ها را آرزو 

مى کنم و امیدوارم از این شرایط بحرانى خارج شود.
دختر بودى و فوتبــال بازى مى کردى 

سخت نبود؟
هرکسى در زندگى ســختى هایى دارد زیرا اگر سختى 

نبود زندگى یکنواخت مى شد. خداوند در این مسیر 
به من کمک کرد و شکرگزارم.

به لژیونر شدن فکر مى کردى؟
هر فوتبالیســتى به لژیونر شــدن فکر مى کند. از 
چندسال گذشــته تیم هاى خارجى براى من و ذوب آهن 
ایمیل مى فرستادند که سعید آذرى صالح ندانست با سن 
کمى که داشتم از کشور خارج شوم، اما سال جارى با توجه 
به بررسى هایى که نسبت به پیشنهادات انجام دادند تصمیم 
گرفتند من به این تیم بیایم، خوشــبختانه تصمیم خیلى 

خوبى بود که از آن خوشحال هستم.
شــرایط تیمى که در آن حضور دارى 

(کوناك اسپور ترکیه) چگونه است؟
از اول فصل تمرینات منظمى داشتیم، نیم فصل اول تمام 
شد و به خاطر یک سرى مشــکالتى که پیش آمد زمان 
برد تا هماهنگ شــویم. در حال حاضر شــرایط بهترى 
داریم و امیدواریم نیم فصل دوم نتایج مورد نظر را کســب 

کنیم.
با توجه به اینکــه در لیگ برتر فوتبال 
بانوان ایــران و ترکیه بــازى کردى، 
مى توانى سطح دو لیگ ایران و ترکیه 

را با یکدیگر مقایسه کنى؟
ایران در فوتبال ســطح باالیــى دارد، اما براى 
مقایسه کردن ســطح لیگ ها باید به امکانات، 
تمرینات، تغذیه و قراردادها توجه کرد. زمانى که 
یک فوتبالیست با تیمى قرارداد مى بندد منبع درآمد 
آن بازیکن محسوب مى شــود. در تیمى که حضور دارم 
هرساله بازیکنان خارجى به خدمت مى گیرند و قراردادهاى 
خوبى ثبت مى کنند؛ از این لحاظ مى توان تفاوت بین لیگ 
ایران و ترکیه را احساس کرد. در همه جاى دنیا تفاوت بین 

زن و مرد آشکار است.
چه کســى را به عنوان الگوى ورزشى 

قرار دادى؟
الگوى ورزشــى خاصى ندارم، اما همیشــه تالش هاى 
رونالدو را تحسین مى کنم و ســبک بازى نیمار را دوست 

دارم.

داور مطرح فوتبال ایران اعالم کرد او نیز در بازى استقالل و سپاهان هند 
کى روش استنلى را ندیده است. دیدار سپاهان و استقالل در رقابت هاى 
لیگ برتر نوزدهم چند ماه قبل به یکى از بزرگ ترین جنجال هاى فوتبال 
ایران بود. جایى که محمدحسین زاهدى فر داور مسابقه به دلیل ندیدن 
خطاى هند پنالتى واضح کى روش استنلى مورد مواخذه قرار گرفت و خشم 
هواداران اســتقالل را برانگیخت. در آن زمان کسى به این مساله توجه 

نکرد که کوپال ناظمى داور پشت دروازه نیز 
مى توانست به داور وسط کمک 
کند و حاال با گذشت چند ماه این 

داور برجســته لب به سخن در این 
خصوص گشوده است.

ناظمى با حضور در برنامه تلویزیونى شــبکه دوى سیما گفت: «این هند 
زمانى اتفاق افتاد که بازیکن روى هوا است و دست پایین مى آید. من هم 
آن صحنه را ندیدم. البته طبق تقســیم وظایفى که شده اولویت کار داور 
پشت دروازه صحنه هاى فعال بازى نیست. داور پشت دروازه بیشتر باید 
صحنه هاى درگیرى و هل دادن ها و گرفتن هاى داخل محوطه جریمه را 

بیشتر رصد کند، نه منطقه فعال بازى را.»
وى ادامه داد: «فکر مى کنم کل تیم داورى در این صحنه اشتباه کرد. کمى 

تمرکز ما بهم خورد و نتوانستیم آن صحنه را پنالتى تشخیص بدهیم.»

سرپرست برگزارى رقابت هاى لیگ برتر معتقد است از سال پیش آنها در جریان جرائم 
استقالل و پرسپولیس، به خاطر شکایات دو مربى خارجى این تیم بودند. 

ســهیل مهدى که این روزها با حفظ ســمت قبلــى به عنوان سرپرســت برگزارى 
رقابت هاى لیگ فوتبال در سازمان لیگ مشغول به کار است درباره بدهى دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس به سرمربیان ســابق و خارجى خود گفت: اگر ابالغ این جرائم 
در روزهاى اخیر به دست دو باشگاه رسیده است ما در سازمان لیگ برتر در جریان این 

موضوع بودیم و مى دانستیم به زودى این ارقام به سرخابى ها عنوان مى شود. 
او در این باره ادامه داد: به هرحال وقتى شــفر و برانکو قراردادهاى خود را با استقالل 
و پرسپولیس فســخ کردند نامه آن را به ما هم دادند و به همین دلیل ما هم در جریان 
شــکایات آنها از این دو تیم بودیم. حاال پس از مدتى که از رسیدگى به این دو پرونده 

گذشته است جرائم نهایى به هر دو باشــگاه اعالم شده است. آقایان شفر و برانکو هر 
کدام یک نسخه از شکایات خود در کمیته انضباطى اى اف سى را در اختیار ما قرار داده 
بودند و به همین دلیل کار ســختى نبود اگر بخواهیم در جریان جریمه این دو باشگاه 

قرار بگیریم. 
مهدى در این باره ادامه داد: پس از خروج ایــن دو مربى از ایران، فرصت خوبى بود تا 
استقالل و پرســپولیس بتوانند نماینده هاى خود را نزد این مربیان بفرستند و بتوانند 
به توافق برسند تا شاید اندکى از مبالغ کمتر شــود و یا به گونه اى دیگر پرداخت شود 
اما گویا این اتفاق نیفتاد. البته باید گفت تصور مى شــود این دو تیم صحبت هایى را 
هم با برانکو و هم با شفر داشــته اند اما در نهایت نتوانستند به نتیجه مثبتى دست پیدا 
کنند و در نهایت توافقى هم بین طرفین ایجاد نشــد تا این روزها این حکم را علیه دو 

باشگاه ببینیم. 
مســئول برگزارى رقابت هاى لیگ برتر درباره ادامه روند دادرسى این دو پرونده نیز 
گفت: باشــگاه ها باید بدانند که یک فرصت دارند آن هم تا نهم اردیبهشت ماه است 
که تا آن زمان باید اعتراض خود را به راى صادر شــده درباره طلب هاى شفر و برانکو 
ارائه کنند. در آن صورت فضا باز خواهد شد تا روز نهم شهریور ماه باشگاه ها بتوانند با 
طلبکار خود به توافق برسند تا مبلغى که اکنون حکم نهایى مطرح مى شود طبق توافق 
با مربیان مورد نظر تغییر کند و در نهایت با توافق به پایان برسد. مبالغ مورد نظر تا زمانى 
که این پرونده ها در مهلت قانونى خود به سر مى برد توسط مدیران مالى باشگاه ها حل 
مى شوند. باشگاه در صورتى که بخواهد این بدهى را داراى تقسیط یا تخفیف کنند و یا 
براى بررسى نهایى به دادگاه cas بفرستند تا پیش از نهم اردیبهشت باید اعتراض خود 

به این راى را اعالم کنند تا در ادامه فرصتى پنج ماهه به آنها داده شود. 
مهدى در پایان گفت: مسئوالن باشــگاه هاى بدهکار بدانند که اگر بخواهند تغییرى 
در احکام صادر شــده بدهند باید از فرصت طالیــى پنج ماهه خود اســتفاده کنند. 
آنها اگر درخواست تجدید نظرى داشــته باشــند تنها در همین زمان مى توانند این 
کار را  بکنند و یا از ســوى دیگر اگر بخواهند رضایت مربى ســابق را براى تقسیط، 
تخفیف و ... مى توانند در همین بازه زمانى اقدام کنند. بنابراین باشــگاه هاى بدهکار 
ایرانى در صورتى که بتواننــد اقدامات مثبتى در روند پرونده خــود ایجاد کنند باید تا 
روز نهم اردیبهشــت ماه به طور رســمى روند رســیدگى به پرونده خود را آغاز کنند 
تا پس از آن مجوز مدت زمان بیشــترى بــراى تعیین تکلیف با طلبکار خود داشــته

 باشند.

امید به تخفیف و تقسیط؟ بعد از نهم دیگر نه

سپاهان کوتاه بیا نیست

شکایت ذوب آهن علیه تراکتور
 رد شد 

عجب عادتى 

پرونده جنجالى به استیناف رسید

سرمربى سپاهان قصد ندارد حاال حاال دست از رقابت با پرسپولیس و سایر رقبا براى 
کسب مقام قهرمانى لیگ نوزدهم دست بردارد.

 کسب دو عنوان نائب قهرمانى طى فصول هفدهم و هجدهم لیگ برتر با ذوب آهن 
و سپاهان و همینطور کسب عنوان سومى رقابت هاى لیگ شانزدهم با تراکتور، سبب 
شــده تا دیگر هیچ عنوانى براى امیرقلعه نویى جز مقام اول رقابت هاى لیگ برتر 
جذابیت نداشته باشد و تا همین چند هفته پیش هم شرایط در اصفهان خوب پیش 
مى رفت تا اینکه به دیدار پرحاشیه سپاهان و پرسپولیس در مرحله برگشت رقابت ها 
رسیدیم؛ جایى که شاگردان قلعه نویى مى توانستند، اختالفشان با پرسپولیس را به 2 

امتیاز کاهش دهند ولى اتفاقات دیگرى رقم خورد.
پس از اینکه بازى دو تیم مدعى دو فصل اخیر فوتبال ایران درنهایت برگزار نشد، حکم 
کمیته انضباطى به سود قهرمان سه فصل گذشته فوتبال ایران اعالم شد تا اختالف 

دو تیم طالیى و قرمز پوش دو استان تهران و اصفهان به عدد 8 برسد.
عقب ماندگى دیگر هم در دیدار هفته بیست و یکم رخ داد؛ جایى که سپاهان مقابل 
رقیب همشــهرى در دقیقه 90 گل خورد و بیشــتر از یک امتیاز کسب نکرد ولى 

پرسپولیس در ورزشگاه آزادى با نتیجه 3 بر 1 از سد شهرخودرو گذشت.
پس از حکم کمیته انضباطى و پیگیرى دیدارهاى هفته بیســت و دوم، نه تنها امید 
سپاهانى ها که سایر تیم ها نیز براى قهرمانى کمتر شده است ولى این روزها قلعه 
نویى با فشــار باالترى به کارش ادامه مى دهد و علیرغم تعطیلى تمرینات اکثریت 
قریب به اتفاق تیم هاى لیگ برترى، بازیکنان سپاهان دوباره تمریناتشان را براى 9 
بازى باقى مانده لیگ نوزدهم، دیدار جام حذفى برابر استقالل و همینطور رقابت هاى 

لیگ قهرمانان آسیا آماده مى کنند.

در پى شکایت هاى مطروحه از سوى بازیکنان و باشگاه ها، کمیته تعیین وضعیت 
تازه ترین آراء صادره در خصوص این شــکایت ها را اعالم کــرد.  در یکى از این 

پرونده ها، شکایت باشگاه ذوب آهن علیه باشگاه تراکتور رد شد. 
در راى ایــن پرونده آمــده اســت: آراء را مى خوانیم:  در پى شــکایت باشــگاه 
ذوب آهن اصفهان از باشگاه تراکتورســازى تبریز، کمیته وضعیت دعواى خواهان 
را با توجه به عدم ارائه الیحه مجدد توســط خواهان علیرغم اخطار صادره مردود

 اعالم کرد.

 اخیرا محمد حســن انصارى فرد در مصاحبه اى اعالم کرد اگر قرار است لیگ کال 
تعطیل شــود باید جام قهرمانى را به پرســپولیس بدهند. دیروز اما کامران منزوى 
عضو هیأت مدیره باشــگاه اســتقالل در مصاحبه با برنامه رادیویى تهران ورزشى 
با طعنه به این جمالت انصارى فرد پاســخ داد. او گفت: «دوســتان در پرسپولیس 
به گرفتن جام بدون مسابقه عادت کرده اند! یک ســال براى قهرمانى 2 یا 3 امتیاز 
مى خواستند اما همه بازى هایشان را                                          مســاوى کردند. یا تیم بهمن یک سال براى 
ســقوط نکردن یک امتیاز مى خواست اما نتوانســت امتیازى بگیرد و سقوط کرد. 
اجازه بدهید اول ســالمتى را حفظ کنیم و بعد تدبیر کرد. شــما لیــگ بلژیک را 
نگاه کنید. 6 تیم اول که شــانس قهرمانى هســتند مى آینــد، 50 درصد امتیازات 
دور قبل را                                          حســا ب مى کنند، حاال پرسپولیس باالتر اســت، آن 50درصد را داشته 
باشــد. ترفندى به کار بگیریم که هم جوانمردانه مبارزه کرد و هم سالمتى را                                          هم 
حفظ کند. االن چیزى به غیر از ســالمتى نباید باشــد. اصًال جام را                                          به پرسپولیس 

بدهند.

باشگاه ســپاهان ســرانجام خواهان تجدید نظر درباره راى بازى جنجالى خود با 
پرسپولیس شد. از نظر کمیته انضباطى سپاهان حاضر نشد مقابل پرسپولیس بازى 
کند، بنابراین بازى سه بر صفر به نفع قرمزها شد. بعد از اعالم راى اعالم شد سپاهان 
یک هفته زمان دارد تا بــه راى صادره اعتراض کند. گویا آنهــا در آخرین لحظات 
سرانجام اعتراض زدند و پرونده به کمیته استنیاف رفته است. سهیل مهدى رئیس 
کمیته مسابقات هم این خبر را تائید کرد و گفت به تازگى پرونده به دست قضات این 
کمیته رسیده است. در صورتى که اســتیناف هم راى کمیته انضباطى را تائید کند، 

سپاهان دیگر تمایلى به بردن پرونده به دادگاه عالى ورزش یعنى کاس ندارد. 

 سامان قدوس پس از پشت سر گذاشتن مشکالت زیادى که 
داشت حاال کامال آماده شده و با گلزنى به تیم مطرح المپیک 
مارسى در لیگ فرانسه این ادعا را ثابت کرده است. او سال 
بسیار تلخ و پر از مشکالت عدیده اى را پشت سر گذاشت. 
از یک سو محرومیت، جریمه مالى و سپس مصدومیت، 
راه سامان براى ســاختن روز هاى خوب و ادامه دادن 
به روند فوق العاده را ســد کرد، ولى حاال شرایط این 
بازیکن تغییر کرده و با رقم زدن یک گل سرنوشت ساز، 

مى خواهد دوران جدیدى براى خود بسازد.
قدوس دقیقه 95 به مارســى گل زد و بازى خوبى را ارائه داد تا 
به دراگان اسکوچیچ سرمربى جدید تیم ملى فوتبال ایران پیام 
بدهد که براى حضور دوباره در تیم ملى ایران کامال آماده است. 
طبق شنیده ها، اسکوچیچ هم سامان را به طور حتم براى ادامه 
مسابقات تیم ملى ایران دعوت مى کند هرچند اردو هاى ایران به 
خاطر ویروس کرونا و تعویــق رقابت هاى بین المللى به تعویق 

افتاده است.

سامان، سر و سامان گرفت 

ضورش در مســابقات مدرسه به عنوانن
شناخته شد. خسروى سابقه چهار سال 
به گفته  ال بانوان ذوب آهــن را دارد و
ین دوران فوتبالى را در این تیم داشته و 
ذرى به تیم کوناك اسپور ترکیه پیوسته 
ت و گویى با این فوتبالیست جوان انجام

دامه مى خوانید:

هوارد فوتبال شدى؟
الس سوم دبســتان بودم که تیم فوتسال 
ه شــدن تیم به یک بازیکن نیاز داشت و 
 تیم شوم. در مسابقات شرایط به گونه اى 
جبور به بازى شدم و از همان موقع استارت 

ل زده شد.
ه بازى در چه تیم هایى را دارى؟

و قبل از ذوب آهن به  وب آهن بازى کردم
به تیم لیگ برترى اضافه شوم.  نتوانستم

ان خوبى را داشتم و افتخار مى کنم که در 
 اى مانند ذوب آهن بودم، بعد از این تیم با
ى به ”کوناك بلدى اسپور“ ترکیه پیوستم.
طور ذوب آهن بودى چه ى که در

موفق نشدم احساس درون خود را در قالب یک متن بیان 
کنم که بابت این موضوععذرخواهى مى کنم.

از جدایــى زدن خیلى ســال حــرف بعــد از چهار

که عضو کوچکى از یک مجموعه بزرگ بودم. مى خواهم 
احمدرضا تمامى عواملکارخانه ذوبآهن، سعید آذرى، از
بازیکنانى که در کنارشان فقیهى، سارا نصیرى، مربیانم و

بودم تشــکر کنم. از خدا براى ذوب آهن بهترین ها را آرزو 
مى کنمو امیدوارم از این شرایطبحرانى خارجشود.

دختر بودى و فوتبــال بازى مى کردى 
سخت نبود؟

هرکسى در زندگى ســختى هایى دارد زیرا اگر سختى
در این مسیر زندگى یکنواخت مى شد. خداوند نبود

به من کمک کرد و شکرگزارم.

به لژیونرشدن فکر مى کردى؟
هر فوتبالیســتى به لژیونر شــدن فکر مى کند. از 
چندسال گذشــته تیم هاى خارجى براى من و ذوب آهن 
ایمیل مى فرستادند که سعید آذرى صالح ندانست با سن 
کمى که داشتم از کشور خارج شوم، اما سال جارى با توجه 
به بررسى هایى که نسبت به پیشنهادات انجام دادند تصمیم 
گرفتند من به این تیم بیایم، خوشــبختانه تصمیم خیلى 

شد و به خاطر
برد تا هماهنگ
داریم و امیدوا

کنیم.
با ت
بانو
مى
را با
ایران
مقا
تمری
یک فو

بازیکن مح آن
هرساله بازیکن
خوبى ثبت مى
ایران و ترکیه
زن و مرد آشک
چه
قرا
الگوى ورزشـ
رونالدو را تحس

دارم.

الم کرد او نیز در بازى استقالل و سپاهان هند 
ست. دیدار سپاهان و استقالل در رقابت هاى 
بل به یکى از بزرگ ترین جنجال هاى فوتبال 
حسین زاهدى فر داور مسابقه به دلیل ندیدن 
ى روش استنلى مورد مواخذه قرار گرفت وخشم 
گیخت. در آن زمان کسى به این مساله توجه 

 پشت دروازه نیز 
کمک 
ه این 

ن در این 

ویزیونى شــبکه دوى سیما گفت: «این هند 
ن روى هوا است و دست پایین مى آید. من هم 
ق تقســیم وظایفى که شده اولویت کار داور 
عال بازى نیست. داور پشت دروازه بیشتر باید 
دادن ها و گرفتن هاى داخل محوطه جریمه را 

عال بازى را.»
 کل تیم داورى در این صحنه اشتباه کرد. کمى 

تیم آن صحنه را پنالتى تشخیص بدهیم.»

 سامان قدوس پس
داشت حاال کا
مارسى درل
بسیار تلخ
از یک سو
سامان راه
به روند ف
بازیکن تغ

همه اشتباه کردیم

احمد خلیلى

در شــادى هاى بعد گل و به هنگام تعویض ها همیشــه در کنار 
بازیکنان و مربیان بایرن دیده مى شود. با هدفون و یک دفترچه 
یادداشت بزرگ. اولى هونس خودش شخصاً کیتلین کروگر را در 
بایرن مونیخ استخدام کرده بود. از آن زمان این زن به عضوى مهم 
در تیم تبدیل شده است. اما او کیست که حتى پپ گواردیوال هم 

مى خواست با خود به منچستر سیتى ببرد؟
کتلین کروگر در بایرن مونیخ عضو یک گروه خیلى خصوصى تیم 
در واتس اپ است که هیچ کس دیگر خارج از تیم در آن عضویت 
ندارد. او تنها کسى در بیرون تیم است که از این گروه براى ارتباط با 
ستاره هاى بایرن استفاده مى کند. مدیر تیم قهرمان لیگ آلمان، به 
نشریه باشگاه، «51» یک بار درباره محتواى حساسى که بعضاً در 
این گروه بین بازیکنان ردوبدل مى  شود گفت: «گاهى اوقات از این 
تیکه ها و عکس هاى بامزه اى که براى هم مى فرستند فقط پیش 
خودم مى خندم و سکوت مى کنم.» حتى مربیان و سایر سرپرستان 
بایرن مونیخ هم عضو این گروه خصوصى نیستند و در یک گروه 

دیگر اطالعات الزم را دریافت مى کنند.
کروگر محرم ستاره هاى بایرن مونیخ اســت. در رسانه ها کمتر 
ظاهر مى شــود و اظهارنظر عمومى نمى کند. او هر چند در همه 
بازى ها روى نیمکت بایرن مى نشــیند، به نحوى جزو تیم سایه 
است و توانسته در این باشگاه ترقى کند. یکى از وظایف این زن 34 
ساله در استادیوم این است که به هنگام تعویض ها تابلوى تعویض 
را به داور چهارم بدهد. عالوه بر آن او با هدســت اش همواره در 
جریان اطالعاتى که بین اعضاى کادر بایرن ردوبدل مى شود قرار 
مى گیرد. مثًال در زمانى که یک بازیکن آسیب مى بیند. اما کروگر 
چگونه توانسته در یکى از بزرگ ترین باشگاه هاى فوتباِل همچنان 

مردانه یکى از اعضاى مهم کادر تیم شود؟
کروگر خودش بازیکن فوتبال بود. او در 18 ســالگى در تابستان 
2003 به بایرن مونیخ انتقال پیدا کرد. اما در بوندس لیگاى زنان 
تنها 33 بازى انجام داد. او درباره آن دوران مى گوید: «من در 24 
ســالگى از فوتبال کناره گیرى کردم. چون دستمزدمان در برابر 
زحمتى که مى کشــیدیم فقط در حد یک پول توى جیبى بود. 

همه مان در کنار بازى شغل هاى دیگرى هم داشتیم یا دانشگاه 
مى رفتیم.

کروگر خیلى زود یکى از مسئولین تیم زنان بایرن مونیخ شد و به 
موازات آن در رشته «مدیریت بین المللى» هم تحصیل مى کرد. 
چون در آن زمان کریســتیان نرلینگر مدیر ورزشى وقت بایرن 
مونیخ به دنبال یک دستیار بود. اولى هونس رییس وقت باشگاه 
نظرش روى کروگر بود. او درباره این تصمیم هونس مى گوید: 
«یک روز آقاى هونس باهام صحبت کرد و ازم پرسید که نظرم 
درباره این پست در کنار کریستیان چیست. من هم قبول کردم و 

بعِد یک دوره آزمایشى استخدام شدم.
در نهایت وقتى نرلینگر در تابستان 2012 از بایرن مونیخ رفت، 
خانم کروگر به عنوان مدیر تیم ارتقا پیدا کرد. از آن زمان تاکنون 
او یکى از مهره هاى اجرایى اصلى سازمان باشگاه فوتبال بایرن 
مونیخ اســت. کروگر عالوه بر این مســئول مدیریت سفرهاى 

خارجى و برگزارى اردوهاى تمرینى تیم است.
کروگر براى بازیکنان، مربیان و سرپرســتان تیم همواره باید در 

دسترس باشــد. براى همین کروگر خیلى کار مى کند و همیشه 
اضافه کارى دارد. خودش با این قضیه هیچ مشکلى ندارد: «این 
توافقى است که من با باشــگاه انجام داده ام. هیچ وقت گله اى 
ندارم.» توماس مولر، یکى از ستاره هاى قدیمى بایرن چند وقت 
پیش درباره او به مجله «اشپورت بیلد» گفت: «او آن کسى است 
که تیم را متحد نگه مى دارد. ما هر مشکلى داشته باشیم مى توانیم 

نزد او برویم.»
پاداش این نظم و تعهد او عالوه بــر کار در یکى از بزرگ ترین 
باشگاه هاى جهان، احترام و ســتایش دیگر است. گفته  مى شود 
پپ گواردیوال، سرمربى اســبق بایرن مونیخ آن قدر تحت تاثیر 
توانمندى هاى کروگر قرار گرفته بوده که خواسته او را با خودش 
به منچستر سیتى در لیگ برتر ببرد. اما اما در مونیخ مانده است. به 
نوشته نشریه باشگاه بایرن مونیخ، کروگر در دفتر کارش در باشگاه 
در خیابان زبنر شهر مونیخ، هنوز یک دست نوشته  از گواردیوال 
دارد که آن را به دیوار کنار میزش زده: «تو همیشــه در قلب من 

مى مانى.

این خانم دیگر  کیست؟
امیر علیزاده 
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ابالغ رأى
شماره پرونده: 623/96 شــماره دادنامه: 994- 96/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: عبدالمحمد رجبى فرزند عبدو با وکالت خانم 
ندا محمد چهارمحالى- نشانى: اصفهان- خ ارتش- نرسیده به سه راه حکیم نظامى- نبش 
ك 8- ساختمان 94- ط 1 خوانده: مجید خمسه فرزند ذوالفقار- نشانى: فوالدشهر- سى 
2- ساختمان افالك- ط 5 خواسته: مطالبه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند 
متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دادخواست 
عبدالمحمد رجبى فرزند عبدو با وکالت خانم ندا محمد چهارمحالى به طرفیت مجید خمسه 
فرزند ذوالفقار مطالبه مبلغ هشــتاد و پنج میلیون ریال بعنوان وجه دو فقره چک به شماره 
838936 به مبلغ 30/000/000 و 838941 به مبلغ 55/000/000 ریال عهده حســاب 
جارى 0110387458001 بانک ملى ایران و سررســید مورخ 94/12/20 و 95/04/20 
و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسى، شــورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى 
خواهان و تصویر مصدق چک مســتند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک 
محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده است 
و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى 
خواهان دفاعى بعمل نیاورده است و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء با استصح اب بقاء دین 
خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون استفساریه 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صــدور چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شاخص تورم 
اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود. پرداخت 
مبلغ 1/812/500 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه از شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. م الف: 795518 ارجمندى- قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/233
ابالغ رأى

شماره پرونده: 627/96 شــماره دادنامه: 995- 96/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: عبدالمحمد رجبى فرزند عبدو با وکالت خانم 
ندا محمد چهارمحالى- نشانى: اصفهان- خ ارتش- نرسیده به سه راه حکیم نظامى- نبش 
ك 8- ساختمان 94- ط 1 خوانده: محمدعلى مسائلى پور فرزند میرزا- نشانى: مبارکه- 
مجتمع فوالد- شرکت بازرگانى خون سرخ خواســته: مطالبه چک گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست عبدالمحمد رجبى فرزند عبدو با وکالت خانم ندا محمد چهارمحالى به طرفیت 
محمدعلى مســائلى پور فرزند میرزا مطالبه مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بعنوان وجه 
یک فقره چک به شماره 9242/572128- 12 به عهده حساب جارى 0104838808002 
بانک ملى ایران و سررســید مورخ 95/03/02 و مطالبه خســارت تأخیر تأدیه و خسارات 
دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا 
و گواهى عدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیه و اینکه مستندات ادعا مصون از 
هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور 
در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاعى بعمل نیاورده است و با توجه 
به نظریه مشورتى اعضاء با استصح اب بقاء دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیســت 
میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا 
زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از سوى بانک مرکزى 
جمهورى اســالمى ایران محاســبه مى شــود و پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال هزینه 

دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر مى نماید. رأى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 795521 
ارجمندى- قاضى شــعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /12/234
ابالغ رأى

شماره پرونده: 625/96 شــماره دادنامه: 993- 96/10/30 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: عبدامحمد رجبى فرزند عبدو با وکالت خانم 
ندا محمد چهارمحالى- نشانى: اصفهان- خ ارتش- نرسیده به سه راه حکیم نظامى- نبش 
ك 8- ساختمان 94- ط 1 خوانده: حسین ابدالى فرزند سیاوش- نشانى: فوالدشهر- سى 
5- عالم آرا- بلوك 9 خواسته: مطالبه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست عبدامحمد 
رجبى فرزند عبدو بــا وکالت خانم ندا محمد چهارمحالى به طرفیت حســین ابدالى فرزند 
سیاوش مطالبه مبلغ یکصد و نود و ســه میلیون ریال بعنوان وجه دو فقره چک به شماره 
350761 به مبلغ 94/000/000 و 461375 به مبلغ 150/000/000 ریال عهده حســاب 
جارى 5631021818 بانک تجارت و سررســید مورخ 95/02/10 و 95/02/27 و مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان و 
تصویر مصدق چک مســتند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه 
و اینکه مســتندات ادعا مصون از هرگونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده است و صدور 
و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان 
دفاعى بعمل نیاورده است و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء با استص حاب بقاء دین خواسته 
را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و نود و سه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى 
سالیانه از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 
3/237/500 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
مى باشد. م الف: 795520 ارجمندى- قاضى شعبه ششــم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/235
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حیدر بهرامى دادخواستى به انتقال 
سند خودروى سوارى پراید به شــماره انتظامى  23- 877 ه 41 بطرفیت مسعود صادقى 
فرزند على مراد 2- مجید رضایى ف عزیز اله که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 821/98 در شعبه یک حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 99/1/27 ساعت 3 
عصر 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: 794166 شــعبه یک حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/236
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست کوروش غفارپور فرزند فتح اله به طرفیت 
طلعت حاتمى فرد- رضا غفارپور قــرار تحریر ترکه مرحوم فتح اله غفارپور طى شــماره 
844- 98 در شوراى حل اختالف یک حقوقى صادر و وقت اجراى قرار ساعت 2/5 عصر 
مورخه 99/1/30 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین 
به متوفى و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور 

در محل این شورا واقع در شهرستان لنجان- زرین شــهر خ فردوسى مجتمع شوراهاى 
حل اختالف لنجان حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 
796229 شعبه یک حقوقى  شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) 

12/244/
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- مریم السادات میرزایى  دادخواستى به 
انتقال سند خودرو به شماره انتظامى 43- 768 هـ 26 بطرفیت آقاى عباس زمانى سده که 
اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 98- 750 در شعبه یک 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 نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز 
دوشنبه مورخ 98/1/25 ساعت 2 عصر در جلســه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 795987 

شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/245
اخطار اجرایى

شماره 1171/97 به موجب راى شــماره 54/98 تاریخ 98/1/31 حوزه 6 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمد رضا محمدى 
نام پدر محمد رضا به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ پانصد هزارریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر از تاریخ 97/12/11 لغایت اجراى کامل دادنامه 
در حق محکوم له و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت نیم عشر 
دولتى.محکوم له: ســیف اله بهار لویى با وکالت آزاده منتظرى به نشانى: نجف آباد خ امام 
کوى شــهادت دفتر وکالت ابراهیم ایمانیان پور ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 796699/م الف-شعبه ششم  حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/246
 اخطار اجرایى

شماره 1170/97 به موجب راى شماره 229/98 تاریخ 98/04/01 حوزه 6 ویالشهر شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه سجاد قادرى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت خرید لوازم 
یدکى و پرداخت مبلغ هشــتصد هزارریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ 97/12/11 لغایت اجراى کامل دادنامه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم 
له و پرداخت دو میلیون نهصد هزار ریال بابت نیم عشــر دولتى.محکوم له: سیف اله بهار 
لویى با وکالت آزاده منتظرى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى شهادت دفتر وکالت ایمانیان 
پور ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 795571/م الف-شعبه 

ششم  ویالشهرشوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/247
 اخطار اجرایى

شماره 1172/98 موجب راى شــماره 230/98 تاریخ 98/4/01 حوزه 6 ویالشهر شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ابوالفضل دادخواه 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 38/740/000ریال بابت  وجه 
فاکتور و پرداخت مبلغ 490/000ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیر از تاریخ 
97/12/11 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم لــه و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
نهصد وسى و هفت هزار ریال بابت هزینه نیم عشر دولتى.محکوم له: سیف اله بهار لویى با 

وکالت آزاده منتظرى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى شهادت دفتر وکالت ابراهیم ایمانیان 
پور ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 795576/م الف-شعبه 

ششم  حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/248
 اخطار اجرایى

شماره 1173/97 موجب راى شــماره 264/98 تاریخ 98/4/11 حوزه 6 ویالشهر شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن صفرى به 
نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 60/195/000 ریال بابت اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ 1/100/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و خسارت 
تاخیر از تاریخ 97/12/11 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت سه میلیون و نود و هفت هزار ریال بابت نیم عشر 
دولتى.محکوم له: ســیف اله بهار لویى با وکالت آزاده منتظرى به نشانى: نجف آباد خ امام 
کوى شــهادت دفتر وکالت ابراهیم ایمانیان پور ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 795580/م الف-شعبه ششم  حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/ 12/249
 اخطار اجرایى

شماره 1169/97 به موجب راى شماره 228/98 تاریخ 98/04/01 حوزه 6 ویالشهر شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه جواد اسماعیلى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 58/220/000 ریال بابت خرید لوازم 
یدکى و پرداخت مبلغ هشــتصد هزارریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از 
تاریخ 97/12/11 لغایت اجراى کامــل دادنامه و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه در حق 
محکوم له و پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد و ده هزار ریال بابت نیم عشر دولتى.محکوم 
له: سیف اله بهار لویى با وکالت آزاده منتظرى به نشــانى: نجف آباد خ امام کوى شهادت 
دفتر وکالت ایمانیان پور ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

796700/ م الف-شعبه ششم  شوراى حل اختالف نجف آباد/ 12/250
 اخطار اجرایى

شماره 97 / 1174 موجب راى شماره 265/98 تاریخ 98/4/11 حوزه 6 ویالشهر شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حمید رضوى به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ یک میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر از تاریخ 97/12/11 لغایت اجراى کامل 
دادنامه در حق محکوم له وپرداخت سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت نیم عشر 
دولتى.محکوم له: ســیف اله بهار لویى با وکالت آزاده منتظرى به نشانى: نجف آباد خ امام 
کوى شــهادت دفتر وکالت ابراهیم ایمانیان پور ماده 34قانون اجــراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 796703/م الف-شعبه ششم  حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد /12/251

معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: با اجراى بخشى از توزیع آب در شبکه هاى 
آبیارى کشاورزى اســتان، خروجى ســد زاینده رود از 
روز دوشــنبه از 90 به 80 متر مکعب بــر ثانیه کاهش 

یافت.
حسن ساســانى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: کاهش 
پلکانى خروجى سد زاینده رود تا 22 اسفند ادامه خواهد 
داشــت تا پس از آن براى میزان خروجى از ســد براى 
روزهاى باقیمانده امسال و همچنین نوبت بعدى آبیارى 
کشاورزى استان در فروردین 99 تصمیم گیرى شود. وى 
با بیان اینکه ورودى به سد 72 متر مکعب بر ثانیه است، 

افزود: اکنون 334 میلیون مترمکعب آب در پشــت سد 
ذخیره داریم که در مقایسه با متوسط بلندمدت (دوره 44 

ساله) 52 درصد کمتر است.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان مقدار بارش ها در سرشــاخه هاى زاینده رود از 
ابتداى سال آبى جارى (مهر 98) تاکنون را 784 میلیمتر 
اعالم و خاطرنشان کرد: بارش هاى ایستگاه اندازه گیرى 
مذکور در سال قبل 1368 و براى متوسط بلند مدت 970 
میلیمتر ثبت شده اســت.  وى توزیع آب فعلى در قالب 
نوبت نخست کشت پاییزه کشــاورزان را طبق برنامه و 

مناسب ارزیابى کرد.

 مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اقدامات 
و فعالیت هاى پیشگیرانه و درمانى مختلف این شرکت به 
منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا گفت:  با شروع اولین 
مباحث در خصوص شیوع کرونا در کشــور، ذوب آهن 
اصفهان با تشکیل ســتادبحران با محوریت بیمارستان 
شهید مطهرى اقدامات مؤثر و گسترده اى با برنامه ریزى 
مناسب و هماهنگ با سایر مراجع ذیربط از سوم اسفند ماه 
آغاز کرد. در این ستاد بحران معاونین مدیرعامل شرکت، 
بیمارستان شهید مطهرى، مدیریت هاى HSE، خدمات 
و امور اجتماعى، روابط عمومى، بازرس، حراست و امور 

شهرى و پسماند عضویت دارند. 

منصور یزدى زاده اظهار کرد: بیمارستان شهید مطهرى 
ذوب آهــن اصفهان پیــش از اخبار مربوط به شــیوع 
ویروس کرونا در ایران، فعالیت هایى را آغاز کرد و هم 
اکنون در این راســتا بخشــى را کامًال به صورت آماده 
باش به بیماران تب دار و مشکوك به کرونا اختصاص 
داده اســت. در بخش ورودى اورژانس هــم بیماران 
به دو بخش جداگانــه بیماران تــب دار و غیر تب دار 
تفکیک مى شوند. وى افزود: همچنین مدیریت خدمات 
شهرى و امور پسماند ذوب آهن، گندزدایى و ضدعفونى 
اماکن مختلف را براى  کنترل ویروس کرونا انجام داده 

است.

خروجى سد زاینده رود 
کاهش یافت

اقدامات ذوب آهن براى مقابله 
با ویروس کرونا

لغو 1000 برنامه در خمینى شهر
شهردار خمینى شـهر گفت: براى حفظ سالمتى مردم 
بیش از 1000 برنامه نوروزى شـهردارى را لغو کردیم. 
على اصغر حاج حیدرى  افزود: جشـنواره گل شـب بو و 
گل هاى بهاره چهار دوره در خمینى شـهر برگزار شـد 
و امسـال قرار بود این جشـنواره به صورت کشورى در 
منطقه گردشگرى چشمه الدر برگزار شود که برگزارى 

این جشنواره به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.

بقاع متبرکه تعطیل شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از تعطیلى 
بقاع متبرکه اسـتان اصفهان با توجه به شـیوع کرونا تا 
اطالع ثانـوى خبر داد. حجت االسـالم محمدحسـین 
بلک با بیان اینکه تعطیلى مساجد و بقاع متبرکه آخرین 
دستورالعمل ابالغ شده به اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان بوده است، تصریح کرد: این موضوع به 
تمام بقاع متبرکه اسـتان اصفهان ابالغ شـد. البته باید 
توجه داشـت که در برخى از بقاع که تردد بسیار محدود 

است این طرح اجرایى نشده است.

آغاز ساخت زیرگذر
 2 شهرك صنعتى 

عملیات سـاخت زیرگذر شهرك هاى صنعتى منتظریه 
و کاوه نجف آباد آغاز شـد. هزینه سـاخت ایـن زیرگذر 
به طول 3/5 کیلومتر و عرض 16 متر 120 میلیارد ریال 

برآورد شده است.

خبر

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
طراحى هاى جانبى و اصلى میدان امام حســین(ع) یا 
دروازه دولت و طرح ساماندهى میدان امام حسین (ع) از 
اواخر دى ماه در دستور کار معاونت شهرسازى و معمارى 
قرار گرفته اســت، این طرح در قالب فضاهاى شهرى، 
ســاماندهى میدان و گذرهاى پیرامون آن و با توجه به 
اتصال محور پیاده چهارباغ به محور خیابان سپه که در 

آینده پیاده راه مى شود، تهیه شده است. 
سید احمد حسینى نیا ادامه داد: در حال حاضر با توجه 
به محدودیت زمانى، ساماندهى رفیوژ وسط میدان در 
اولویت اجرا قرار گرفته است که طبق برنامه زمانبندى، 

فاز اول طرح تا انتهاى سال اجرایى مى شود.    
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان افزود: 
همزمان با شروع عملیات حفارى در محل دروازه دولت 
به منظور تأسیس ایستگاه مترو که در سال هاى قبل 
انجام شده است، آبراهى متعلق به دوره صفویه یافت 
شد که مسیر آن از طرف جنوب به شمال است. در آن 
زمان حفارى متوقف و مســتندات کامل از این آبراهه 
تهیه و پس از شماره گذارى کامل آجرها و تهیه آبراهه 
به صورت سایت موزه، نقشه موقعیت آجرها بسته بندى 
و به انبار انتقال داده شــده تا پس از احداث مترو اجرا 
شــود. وى بیان کرد: با وجود بازشوهاى ایستگاه امام 

حســین (ع) و اســتفاده دوره اى از این میدان، ایجاد 
سایت موزه و بازدید از آبراهه در وسط میدان منطقى 
نیست. لذا با توجه به هماهنگى انجام شده با سازمان 
میراث فرهنگى و برگزارى کمیته هاى مشترك مقرر 
شد مسیر آبراهه در ســطح میدان به صورت نمادین 
اجرا شــود.  حســینى نیا افزود: همچنین کف فرش 
متفاوت، تابلوى راهنمایى و آجرهاى اصلى آبراهه در 
داخل ایستگاه به صورت ســایت موزه طبق طرحى با 
هماهنگى سازمان میراث فرهنگى و صنایع دستى به 

نمایش گذاشته مى شود. 
وى با اشاره به اینکه این میدان در طرح احیاى محور 

فرهنگى - تاریخى اصفهــان داراى جایگاه ویژه اى 
اســت، تصریح کرد: با توجه به موقعیت خاص میدان 
امام حسین (ع) عبور سواره در شرایط فعلى الزم است 
اما با توجه به کمبود محورهاى شرقى - غربى، عرض 

گذرها با رعایت استانداردها هم حائز اهمیت است.  
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان افزود: 
تعریض عرض پیاده راه ها در چهار ســمت میدان و 
خصوصا مقابل شهردارى در ضلع شرقى میدان موجب 
تســهیل در امور و مرور شــهروندان به طرف میدان 
نقش جهان و از میدان به سمت چهارباغ مى شود که 
سرزندگى میدان امام حسین (ع) را به دنبال دارد. طرح 
و اجراى مسیرهاى دوچرخه رو در چهار سمت میدان 
و اتصال آن به چهارباغ عباســى و میدان نقش جهان 
باعث فرهنگسازى و موجب کاهش نگاه صرفًا سواره 
به میدان مى شود و زمینه استفاده کمتر از وسیله نقلیه 

براى شهروندان را به دنبال دارد. 
وى ادامــه داد: ســنگفرش میدان امام حســین (ع) 
موجب احترام به حرکت پیاده شهروندان خواهد شد. 
همچنین وجود نورگیرهاى متــرو و قرارگیرى آن در 
مرکز میدان با کمترین ارتفاع، عرض مناســب براى 
چرخش در محدوده میانى میــدان، آبنماى داخلى در 
محور شــهردارى فضاى خاص فرهنگى را به وجود 
مى آورد که شــهروندان بتوانند در آن حرکت کنند و 
در ایام خاص، میدان امام حســین (ع) نقش فرهنگى 

بیشترى را براى سخنرانى و مراسم دیگر ایفا کند.  
حسینى نیا گفت: نورپردازى با پایه هاى کوتاه و در کف، 
ایجاد فضاى سبز با کاشت گل هاى فصلى و تغییر فضا 

در فصول باعث متنوع شدن میدان مى شود.  

جزئیات تغییر چهره میدان امام حسین(ع) 
رئیس اتحادیه تولید و فروش مبل اصفهان در مورد شهرك 
مبل اصفهان از اختصاص زمینى به مســاحت 40 هکتار در 
خیابان امام خمینى(ره) خبرداد و گفت: پس از گذشــت چند 
ســال و پیشــرفت اولیه طرح، به دلیل کارشکنى هایى که 

صورت گرفت پروژه متوقف شده است.
حجت ا... پورحقانى در گفتگو با «فارس» با بیان اینکه برپایى 
شهرك مبل منافع انحصارى برخى را به خطر مى اندازد افزود: 
به همین دلیل با رفت و آمدهایى که داشتند و حتى حامى را 
تهدید کرده بودند فعًال کار متوقف شده هر چند محوطه سازى 
شــهرك مبل هم انجام شــده بود. وى در خصوص آخرین 
وضعیت بازار مبل در آستانه نوروز عنوان کرد: فعاالن حوزه 
مبل در سال 98 شرایط مساعدى را تجربه نکردند و از زمانى 
که شــیوع ویروس هم اتفاق افتاده عمًال تعدادى از واحدها 
تعطیل شــده اند. پورحقانى تصریح کرد: تا پیش از شــیوع 
ویروس و نوسان اخیر دالر، تعدادى از کارگاه ها مجهز شده 
بودند و تالش داشتند تا جایى در بازار کشورهاى همسایه پیدا 

کنند اما شرایط به گونه دیگرى رقم خورد.
رئیس اتحادیــه تولید و فروش مبل اصفهان تشــریح کرد: 
نمایندگانى از کشورهاى همسایه آمدند، کیفیت نمونه هاى 
ایرانى را دیدند و تمایل به همکارى هم داشتند اما همزمان 
شدن با ورود بیمارى کرونا به کشور و فعًال کار متوقف شده 
است. وى با اشاره به تورم ناشــى از کاهش ارزش پول ملى 
اضافه کرد: استحصال چوب در داخل کشور محدودیت دارد و 
چوب از گرجستان، اوکراین و روسیه وارد مى شود، مواد اولیه 
پارچه نیز از ترکیه وارد مى شــود، جنس ایرانى هم مرغوب 
است اما مردم هنوز اعتماد نمى کنند و به همین دلیل متناسب 

با افزایش دالر، قیمت مبل هم باال رفته است.

حامى مالى شهرك مبل 
اصفهان را تهدید کردند
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ویروس 
کروناى جدید، 
همه جا در کمین اســت؛ 
روى ســطوح، روى لباس هــا، در 
مکان هاى عمومى مانند بانک، پمپ بنزین و... 
بنابراین باید هوشــیار بوده و بدانیم که همه جا 

نکات بهداشتى را رعایت کنیم.
پمپ بنزین ها مى توانند یکى از مکان هاى حضور 
کرونا ویروس جدید باشند؛ چراکه افراد زیادى در 
روز به آن مراجعه کرده و به دسته پمپ، پول و... 
دست مى زنند که همه اینها مى تواند محل تجمع 

ویروس کرونا باشد.
انجمن علمى آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت 
ایران، نکاتى را که در مراجعه به پمپ بنزین ها باید 

رعایت شود، مطرح کرده است که در زیر مى آید:
-  تا حد امکان دفعات بنزیــن، گاز و یا گازوئیل 

گرفتن خود را کاهش دهید.
-  در هــر بــار مراجعه بــه پمپ بنزین هــا و یا 
ایستگاه هاى CNG، ســعى کنید حداکثر باك 

خودرو 
خود را پرکنید 
تا دفعات کمتر مجبور به 

مراجعه براى گرفتن سوخت شوید.
-  در صورت نیاز، اگر با قصد گرفتن ســوخت از 
منزل خارج شدید حتماً با خودتان حداقل یک عدد 

دستکش یکبار مصرف به همراه ببرید.
-  هنگام رسیدن به محل سوختگیرى با هوشیارى 
کامل عمل کنید و به هیچ چیز دست نزنید. ابتدا در 
یکى از دستان دستکش یکبار مصرف را بپوشید 
و با دســت دیگر کارت سوخت را در محل کارت 

دستگاه قرار دهید.
-  کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه 
وارد محل کارتخوان دســتگاه کنید و با دســت 
دستکش دار اقدام به اســتفاده از پانل دکمه هاى 

دستگاه براى ورود رمز کنید.
-  از تماس مســتقیم با دســته نازل در جایگاه 
سوخت خوددارى کنید. با دســت دستکش دار 
دسته نازل را بردارید و اقدام به سوختگیرى کنید.

-  پــس از اتمام ســوختگیرى، با دســت بدون 
دستکش کارت سوخت را از دســتگاه بردارید و 

در جیب بگذارید.
-  تا حد امــکان کارت را به اپراتــور پمپ بنزین 
(مسئول دریافت مبلغ سوخت)ندهید و سعى کنید 

خودتان 
شخصًا کارت را 
به دستگاه اخذ وجه سوخت 
بکشــید. ســپس از اپراتور بخواهید 
که رمز شــما را وارد کند و یا خودتان با دســت 

دستکش دار رمز کارت خودتان را وارد کنید.
-  در نهایت دســتکش را طورى از دســت تان 
خارج کنید که هیچ جاى بدنتان با قسمت رویى 
دستکش که در تماس با دســتگاه و یا نازل قرار 

گرفته است، تماس پیدا نکند.
-  بالفاصله دســتکش را در اولین ســطل زباله 

نزدیک خودتان (ترجیحاً سربسته) بیاندازید.
-  از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده 

کنید.
-  در صورتى که ضرورتــى پیش آمد که به پمپ 
بنزین بروید و دســتکش همراه تان نبود، حتمًا 
دقت کنید و یک دستمال کاغذى به دور انگشتان 
بپیچیــد؛ به طورى که انگشــتان شــما با پانل 
دکمه هاى دســتگاه تماس پیدا نکند و ســپس 
دستمال کاغذى را بالفاصله در اولین سطل زباله 

نزدیک خودتان (ترجیحاً  سربسته) بیاندازید.
- اگر  دســتکش همراه تان نبود حتمًا دقت کنید 
براى برداشــتن نازل ســوختگیرى نیز از یک 

دستمال کاغذى استفاده کنید.
-  در طول حضور در پمپ بنزین و بعد از آن به هیچ 

وجه صورت خودتان را لمس نکنید.
-  در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام سوختگیرى 
دســت خود را حداقل 40 ثانیه بــا آب و صابون 

بشویید.

بر اساس مطالعات صورت گرفته پرتقال و نارنگى حاوى ترکیبى به نام 
نبیلتین هستند. این مولکول خطر بروز بیمارى هاى قلبى و دیابت را 

کاهش داده و ضد چاقى و اضافه وزن است.
محققان بر این باورند ترکیبــات فالونوئید نبیلتین در برابر اختالالت 
متابولیک اثر محافظتى دارند. همچنین احتمال مى دهند این مولکول 

قادر به تنظیم مسیر چربى سوزى در بدن است.
اکنون حدود 61 درصد از بزرگســاالن به اضافــه وزن یا چاقى مبتال 

هستند و شاخص توده بدنى باالیى دارند.
شــاخص توده بدنى (BMI) مهمترین فاکتور در تعیین وزن نرمال، 
اضافه وزن و چاقى است. شاخص توده بدنى با تقسیم وزن (به کیلوگرم) 
بر توان دوم قد (به متر) به دســت مى آید. شاخص توده بدنى کمتر از 
18/5، نشان دهنده کم وزنى غیر طبیعى است. اگر عدد به دست آمده 
بین 18/5 تا 24/9 باشد، یعنى وزن فرد طبیعى است، عدد بزرگ تر و 
مساوى 25، نشاندهنده اضافه وزن است، عدد 30 به باال نشان دهنده 
چاقى است، که به ترتیب به چاقى درجه یک (بین 30 تا 34/9)، چاقى 
درجه دو (بین 35 تا 39/9) و چاقى درجه سه (40 به باال) تقسیم بندى 

مى شود. آگاهى از شاخص توده بدنى براى هر فرد ضرورى است.
مطالعات نشان مى دهد بیش از 10 نوع سرطان با چاقى و اضافه وزن 
ارتباط مستقیم دارد. عالوه بر آن، چاقى عامل اصلى حمله قلبى، سکته 

مغزى، بیمارى هاى تنفسى و دیابت است.

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى با توجه به شیوع ویروس کرونا در هفته هاى 

اخیر، توصیه هایى را براى بیماران دیابتى ارائه کرد.
براساس اعالم این پژوهشکده، آمار ابتال به بیمارى دیابت 
در ایران رو به افزایش است. بیماران مبتال به دیابت، بیشتر 
دچار عفونت هــاى مختلف از جمله عفونت هاى تنفســى 

مى شوند و امکان شدید بودن عفونت در آنها بیشتر است.
در این شرایط، هر چه وضعیت کنترل قند خون براى بیمار 
دیابتى بهتر باشد، بدن او بهتر مى تواند با عفونت ایجاد شده، 
مقابله کند. وجود بیمارى هاى مزمن دیگر مانند فشار خون 
باال و بیمارى قلبى و ریوى نیز خطر ابتال به دیابت را افزایش 
مى دهد؛ پس در شرایط کنونى و با توجه به شیوع ویروس 
کووید 19 یا همان کرونا، به عنوان یک فرد مبتال به دیابت، 
باید تالش کنیم به تمام اصول ایمنى توصیه شــده عمل 
کنیم تا به این ویروس مبتال نشویم یا اگر هم مبتال شدیم، 
به راحتى بیمارى را پشت ســر بگذاریم. در ادامه با هم این 

اصول را مرور مى کنیم:
- با رعایت رژیم غذایى، فعالیت و ورزش بیشــتر در منزل 
و مصرف منظم داروهاى دیابت و فشــار خون، سعى کنیم 

کنترل قند خون در بهترین وضعیت باشد.
- تا جایى که ممکن است از منزل خارج نشویم.

- براى ویزیت هاى دوره اى و تجدید نسخه هاى دارویى، 
در حد امکان، یکى از افراد جوان و ســالم خانواده به مطب 

پزشک یا درمانگاه مراجعه کند.
- براى سئواالت و مشکالت غیراورژانس پزشکى، در حد 
امکان، از طریق تماس تلفنى طبق هماهنگى با پزشــک 

معالج یا درمانگاه اقدام کنیم.
- فعًال در مهمانى شرکت نکنیم و به سفر نرویم.

- در صورت خروج از منزل، تا جایى که ممکن اســت، در 
محل هاى شلوغ حاضر نشویم.

- با دیگران دست ندهیم و روبوسى نکنیم.
- بهداشــت فــردى را رعایــت کنیم؛ مهمتریــن نکته، 
شستشوى مناسب دست ها با آب و صابون و خشک کردن 
آنها با دستمال کاغذى است. در صورت داشتن عالمت هاى 

بیمارى، از ماسک استفاده کنیم.
- اعضاى خانواده ما نیز با دقت بیشــترى اصول بهداشت 
فردى و اجتماعى را رعایت کنند و در صورت داشتن عالئم 
بیمارى مانند تب، ســرفه و تنگى نفس، ضمن توصیه به 
پیگیرى مطابق دســتورالعمل هاى عمومى پیشگیرى و 

درمان، با احت رام از آنها دورى کنیم.

هیچ مستندى مبنى بر انتقال خون گفــت: تا کنون ســخنگوى سازمان 
وجود نــدارد، بنابر این از طریق خون منتقل مى شود اینکه ویروس کرونا 

ویروس کرونا از طریق خون انتقال نمى یابد.
بشــیر حاجى بیگى افزود: مردم به خصوص اهداکنندگان خون توجه داشته باشند که 
ویروس کرونا از طریق ترشحات بینى، بزاق و ترشحات تنفسى انتقال مى یابد و مردم 
در این زمینه اصول بهداشتى و ایمنى را رعایت کنند و به خصوص شستشوى دست ها 
با آب و صابون و ضد عفونى کردن  آنها و رعایت فاصله با یکدیگر و به ویژه افراد بیمار 

را به طور جدى رعایت کنند.
وى ادامه داد: نکته دیگر که مردم و به خصوص اهداکنندگان خون باید مورد توجه قرار 
دهند این است که در کیت هاى تشــخیصى براى کرونا از ترشحات بزاق و بینى فرد 

مشکوك به کرونا استفاده مى شود و این کیت تشخیصى هیچ ربطى به خون ندارد.
سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: اما هموطنان نوع دوست که در همه شرایط یاریگر 

سازمان انتقال خون براى تأمین خون و فرآورده هاى خون 
مورد نیاز بیماران نیازمند به خون هستند، توجه داشته باشند 
که ترس از کرونا موجب این نشود که اهداى خون را فراموش 
کنند، مردم توجه داشته باشــند که نیاز به خون همیشگى 
است، پس بنابراین بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند 

و به کمک این بیماران بشتابند.

نکاتى که باید در پمپ  بنزین  رعایت کنیم 
تا  کـرونا  نگیریم 

فقدان سند مالکیت 
شــماره: 139885602030015282      مهدى پیرمرادیان فرزند عبدالحســین باســتناد 
یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 4 فرعى از 1115 اصلى  واقع در قطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که  ســند مالکیــت آن در دفتر الکترونیک امالك شــماره 
13972030203008086ثبت و سندچاپى شماره 016660 سرى ج 97 بنام نامبرده صادر و 
تسلیم گردیده وبموجب سند شماره 23379-1398/3/18 دفتر 351 نجف آباد در رهن بانک 
مسکن مرکزى نجف آباد مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1398/12/20، 797629/م الف- مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/ 12/255

بدن انسان به مرور نسبت به کرونا مقاوم مى شود

تاسیس 
شرکت تعاونى ایمن سازان برتر بادرود درتاریخ 1398/12/12 به شماره ثبت 363 به شناسه ملى 14009030118 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : اجراى کلیه امور برقى مرتبط به تاسسیات از قبیل: مکانیکال ، متریکال ، هیدرومکانیکى،سیستم 
سرد کننده ساختمان،تاسسیات و تجهیزات ساختمان (آب،برق،گاز،فاضالب)،تاسسیات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب،وسایل انتقال(آسانسور،پله 
برقى و...)،سیستم هاى خبر و هشدار دهنده،نصب و راه اندازى نگهدارى و تعمیرات موتورخانه ها،لوله کشى و برق کشى،انواع عایقهاى حرارتى و رطوبتى و 
صوتى،سیستم تهویه هوا ،ساخت و تولید ابزار دقیق نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنها تهیه اسناد مناقصه واسناد مهندسى واحدهاى یوتیلیتى 
نصب و اجراى پایپینگ وشستشوى شیمیایى و تجهیزات تامین و نگهدارى برق راه اندازى سیستم ارت و ارتینگ شبکه و تامین سیستم روشنایى و برق رسانى 
اماکن ادارات، سازمانها و شرکت هاى دولتى، عمومى و خصوصى - راه اندازى سیستم تابلوها ، برق صنعتى و الکتروموتورها – مجرى پروژه هاى فنى برق – راه 
اندازى سیستم امنیتى و حفاظتى و دوربین هاى مداربسته ادارات، سازمانها و شرکت هاى دولتى، عمومى و خصوصى - انجام سایر فعالیت هاى مرتبط با اهداف 
تعاونى با استفاده از سرمایه و نیروى کار، مهارت و تخصص اعضا تبصره 1 : عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى 
و خارجى تبصره 2 : مشارکت و سرمایه گذارى در بخش خصوصى و دولتى تبصره 3 : اخذ و اعطاء شعب نمایندگى و اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه 
بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى در داخل و خارج از کشور و هر گونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت تبصره 4 : اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت 
اعتبارى از منابع بانکى، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالى اعتبارى و اشــخاص حقیقى و حقوقى دیگر تبصره 5 : اخذ کمک و هدایاى نقدى و غیر نقدى از 
دولت ، اشخاص حقیقى و حقوقى تبصره 6 : توزیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا صندوق تعاون کشور تبصره 7 : سرمایه گذارى 
و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومى ، تعاون و یا خصوصى تبصره 8 : مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونى در دوره 
هاى آموزشى تخصصى براى ارتقا سطح خدمات تبصره 9 : ایجاد شعب و نمایندگى داخلى و خارجى جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت تبصره 10 : 
در صورتیکه براى انجام هریک از فعالیتهاى موضوع تعاونى، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى باشد تعاونى مکلف به اخذ آن است . درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نطنز ، بخش امام زاده ، شهر بادرود، محله 
گلستان ، کوچه حاج آخوند ، خیابان شریعتى ، پالك 45 ، طبقه همکف کدپســتى 8766167931 سرمایه شخصیت حقوقى : 42,000,000 ریال مى باشد. 
اولین مدیران : آقاى سعید شریفى مقدم بادى به شماره ملى 1230023445 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 3 سال آقاى سید محمد جواد اشجعى به شماره ملى 1230069437 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو على البدل به مدت 3 سال آقاى عباس 
شریفى مقدم بادى به شماره ملى 1239201419 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى سید على اشجعى به شماره 
ملى 1239873387 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى محمد شریفى مقدم به شماره ملى 1239880138 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو 
على البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانکى با امضاى سعید شریفى مقدم بادى (مدیرعامل) و عباس شریفى 
مقدم بادى (رئیس) و درغیاب عباس شریفى مقدم بادى (رئیس) با امضاى سیدعلى اشجعى (منشى) و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادى با امضاء آقاى 
سعید شریفى مقدم بادى (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (796555)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص چرم آذین صفاهان درتاریخ 1398/09/30 به شماره ثبت 63749 به شناسه ملى 
14008855730 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، طراحى، بسته بندى، خرید و فروش انواع منسوجات چرم از قبیل انواع 
کیف، کفش، کمربند و کاالهاى مرتبط با چرم,تهیه، تولید، بسته بندى، طراحى، خرید و فروش انواع تابلوهاى 
دست ســاز، میناکارى و مینیاتور، خاتم کارى، معرق، منبت، فیروزه کوبى روى سطوح، قلم زنى، زیورآالت 
سنتى، ظروف سفالى، و انواع ظروف و لوازم تزئینى و انواع کتیبه در طرح هاى مختلف,شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق 
اهاف شرکت,عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى ,اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج 
از کشور ,شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى,صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله حکیم شفائى ، خیابان 
شکیب اصفهانى ، کوچه مســعود [48] ، پالك- 16 ، پالك قدیم40 ، طبقه اول کدپستى 8199697866 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3236 مورخ 
1398/07/30 نزد بانک صادرات اصفهان شعبه حکیم شفائى با کد 3246 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى عادل زاده زارع به شماره ملى 1270342681و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اعظم بشیرى گورتى به 
شماره ملى 1286804302و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عالیه یوسفى به شماره ملى 
1293259713و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء عادل زاده زارع همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم مریم دوامى به شــماره ملى 1270343394 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال 
مالى آقاى رسول زاده زارع به شــماره ملى 1286616654 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (796554)

آگهى تغییرات
شــرکت تدبیر نما ســاخت ایرانیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 60719 و شناســه ملى 
14007667548 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/15 
محل شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى 
: اســتان اصفهان ، شهرستان شــاهین شهر و 
میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله 
عطار ، بلوار شهیدشــریفى ، بن بست جنوبى 4 ، 
پالك 116 ، مجتمع ســبالن 4 ، طبقه اول ، واحد 
2 - کدپستى8318654583 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(796394)

آگهى تغییرات
شــرکت تدبیر نما ســاخت ایرانیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 60719 و شناســه ملى 
14007667548 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1398/11/15 حمیدرضــا کمانــى بــه کــد 
ملــى 4172066577 و امین لطفــى کد ملى 
1930969724 به ترتیب به ســمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (796395)

آگهى تغییرات
شرکت آیســان بهبود پارس شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 54405 و شناســه ملى 
14005088418 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت از واحد ثبتى 
اصفهان به واحد ثبتى تهران به نشــانى اســتان 
تهران - منطقه 15 ، شهرســتان تهران ، بخش 
مرکزى ، شهر تهران، محله شهیدقندى-نیلوفر ، 
خیابان سهند ، خیابان شهید سید علیرضا شهرتاش 
، پالك 32 ، ساختمان سهند ، طبقه سوم ، واحد 8 
کدپستى 1559643419 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (796556)

چند توصیه کرونایى به 
بیماران دیابتى

تماس تنگاتنگ میان انسان و حیوان در روستاها و شهرها و 
ایجاد اکوسیستم هاى جدید انتقال عوامل بیمارى زا از حیوان 
به انسان را آسان کرد و به نســل هاى آینده منتقل نمود. به 
عنوان نمونه، پژوهشگران بر این نظرند که ویروس سرخچه 
در دوران باستان شیوع پیدا کرده و ریشه در طاعون گاوى دارد.

عوامل ایجاد کننده بیمارى هاى ابوال، ایدز و آنفلوآنزا هم ریشه 
در گذشــته دارند و پاتوژن هاى سارس و مرس که از خانواده 

ویروس کرونا هستند نیز از حیوان به انسان منتقل شده اند.
چهار ویــروس کروناى دیگر وجــود دارد که آنهــا را فقط 
متخصصان مى شناسند. این ویروس ها در دهه 1960 کشف 
شده اند و تاکنون به عنوان ویروس سرماخوردگى در چرخشند. 
«ایزابال اکرل»، مدیر مرکز بیمارى هاى جدید ویروســى در 
دانشــگاه ژنو، گفته اســت که این ویروس ها هم به احتمال 
زیاد، صدها سال پیش براى انسان ها دردسرساز بوده اند، اما 
به مرور کم خطرتر شده اند. اکرل مى گوید که ویروس هاى 
سرماخوردگى باعث تقویت سیستم ایمنى فرد مبتال مى شوند 
و از او در برابر همان ویروس ها به مدت چند سال محافظت 

مى کنند.
ایــن کارشــناس بــراى ویــروس کرونــاى جدیــد

 (Sars-CoV-2) هم سناریوى مشابهى تصور مى کند، 
زیرا نخستین آزمایش ها بر روى بیماران نشان داده اند که این 

پاتوژن هم در انسان پادتن (آنتى بادى) ایجاد مى کند.
بر اســاس داده هاى مقالــه روزنامه سوییســى، کودکان و 
بزرگساالن جوان پس از آلوده شدن به کروناى جدید به طور 
جدى بیمار نمى شوند و به همین دلیل میزان مرگ و میر در 
میان آنها تقریبًا معادل صفر است. بدن انسان به مرور در برابر 
این ویروس مقاوم مى شود و در نتیجه، فراگیرى آن کاهش 

مى یابد.
یک کارشناس هم گفته اســت که در آینده نزدیک بین 40 
درصد تا 70 درصد جمعیــت جهان به ایــن ویروس مبتال 
مى شود و دوران بحرانى آن دو تا سه سال طول مى کشد. این 
در حالى است که ویروس کروناى جدید به طور کامل از بین 
نخواهد رفت بلکه به مرور به یک ویروس سرماخوردگى عادى 

تبدیل خواهد شد.
اکرل گفته است که یکى از دالیل این روند، تمایل خود ویروس 
به ادامه حیات است، به همین دلیل ترجیح مى دهد که «میزبان» 
خودش را نکشــد و براى این منظور به دگردیسى مى پردازد و 

براى کنار آمدن با انسان راه مناسب را پیدا مى کند .

ویروس کرونا از طریق خون آب پرتقال دشمن چاقى است
انتقال مى یابد؟

 

- در
محل
- با
- به
شس
آنها
بیما
- اع هیچ مستندى مبنى بر انتقال خون گفــت: تا کنون ســخنگوى سازمان 

کرونا ویروس شوداینکه مى منتقل خون طریق ایناز بنابر نــدارد، وجود

ون ریق ز رو ویروس
انتقال مى یابد؟

مغزى، بیمارى هاى تنفسى و دیابت است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

نفس خــود را در واداشــتن بــه عبادت فریــب ده و بــا آن مــدارا کن و 
به زور و اکراه بر چیزى مجبورش نساز و در وقت فراغت و نشاط 
به کارش گیر، جز در آنچه  بر تو واجب اســت و بایــد آن را در وقت 
خاص خــودش به جــا آورى، بپرهیــز از آنکــه مرگ تو فرا رســد 
در حالى که از پروردگارت گریزان و در دنیاپرســتى غرق باشــى. 
از همنشــینى با فاســقان بپرهیز که شــر به شــر مى پیوندد، خدا را 

موال على (ع)گرامى دار و دوستان خدا را دوست شمار.
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