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خرید کنید، اما کرونا را به خانه نبرید!کرونا به بازار کله پاچه هم رسید!مهران مدیرى ضبط «دورهمى» را متوقف کرد؟مرخصى سفر در اعیاد فطر و قربان  قرارداد نادرى هیچ ربطى به پرسپولیس ندارد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هرکدام از 
دستکش ها چه 
کارآیى دارند؟

مسمومیت الکلى در اصفهان هم قربانى گرفت
2

2
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اعالم وضعیت قرمز 
در خمینى شهر 

نامه مهم الریجانى
به رهبر انقالب

روحانى: 
حذف تعطیالت نوروز 

شدنى نیست کافى شاپ هاى 
اصفهان 

تعطیل شدند

با توجه به شیوع روزافزون ویروس کرونا در کشور 
افراد به منظور رعایت بهداشت فردى و پیشگیرى از 
ابتال به این ویروس کشنده، تهیه ماسک و دستکش 
را از ملزومات روزانه خود مى دانند. اما هر کدام از این 

دستکش ها براى مصرف مدت زمانى دارند که ...

رئیس اتحادیه بســتنى و کافى شــاپ اســتان 
اصفهان در خصوص تعطیلى کافى شــاپ ها و 
آبمیوه فروشى هاى شــهر در پى شیوع کرونا، 
گفت: در صورت فعالیت این واحدها از بعدازظهر 

چهارشنبه (دیروز) پلمب خواهند شد.
محمود رنجبر ظهــر روز گذشــته در گفتگو با 
«ایسنا» با اشاره به ابالغ و دستور قضایى و اداره 
اماکن به تمام کافى شاپ ها، اظهار کرد: به دنبال 
شیوع کرونا و براى مقابله با انتقال این ویروس، 

طى 24 ساعت یعنى ...
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تغییر شیوه بسترى شدن مبتالیان به کرونا در اصفهانتغییر شیوه بسترى شدن مبتالیان به کرونا در اصفهان
همزمان با اعالم طرح بیماریابى در استان تشریح شدهمزمان با اعالم طرح بیماریابى در استان تشریح شد
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در کنار 8 استان کشور؛

ذوب آهن 36 هزار فرانک را 
مى دهد یا بى خیال مى شود؟

باشگاه ذوب آهن اصفهان این شانس را دارد که دوباره در یک پرونده 
بین المللى دیگر به پیروزى دست پیدا کند.

 در شــرایطى که باشــگاه ذوب آهن اصفهان مى تواند یک 
پیروزى بزرگ دیگــر در پرونده هاى بین المللى براى خود به 

دست بیاورد، اما این باشگاه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در پى شیوع ویروس کرونا و تا اطالع ثانوى؛

آیا فاضالب شهرى 
مبارکه 

وارد زاینده رود 
شده است؟

ماجراى کشف داروى درمان کرونا در اصفهان 
آمپولى که تا استرالیا خبرساز شده است

3

ایران- عمان برگزار مى شود؟ایران- عمان برگزار مى شود؟

با اجازه کرونا؛ بلهبا اجازه کرونا؛ بله

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى وزارت جهاد کشاورزى

نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد عملیات بارگیرى حمل و تخلیه مقدار  27000  تن انواع نهاده هاى 
کشاورزى از مبداء انبارهاى سازمانى استان اصفهان به اقصى نقاط کشور را از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد" از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2098001553000004 پنجشنبه 98/12/22 ساعت 10 صبح 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه از روز پنجشنبه مورخ 98/12/22 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 98/12/27
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد، بارگزارى در سامانه به صورت pdf: تا ساعت 18 روز دوشنبه 99/01/18

* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز سه شنبه مورخ 99/01/19 ساعت 9 صبح در سالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 880/947/225 ریال است که به دو صورت ضمانت نامه بانکى و یا فیش واریزى به شماره حساب شباى 
IR 250100004001039704005791 نزد بانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکترى 301039761263500650000000000006 

قابل ارائه مى باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى به 
صورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 99/01/18 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس 

فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با شماره تلفن 37811070- 031 به آدرس اینترنتى شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملى 

اطالع رسانى مناقصات htt p://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شــماره تماس پشــتیبانى ســامانه: 41934- 021 (تمــاس با دفتر ثبــت نــام در ســامانه اداره کل صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان

 به شماره 09132074427)

مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد موافقتنامه شــماره 63491 مورخ 98/08/12 فى مابین شهردارى و سازمان برنامه و بودجه استان 
اصفهان خرید و پخش و اجراى عملیات آسفالت گرم خیابان هاى سطح شهر با فینیشر را از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط 

واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه یا با تلفن 53241010 

داخلى 219 مسئول امور حقوقى و قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
* کلیه متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 98/12/12 لغایت 98/12/22 ضمن اخذ و مطالعه اسناد مناقصه قیمت هاى پیشنهادى خود 

را در پاکات پلمپ شده نهایتاً تا ساعت 14/30 روز پنج شنبه مورخ 98/12/22 تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در حراست شهردارى نمایند.
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/12/24 در محل شهردارى شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع مى باشد.)

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط، مبهم، و یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 3/330/000/000 ریال (سه میلیارد و سیصد و سى میلیون ریال) را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب 

سپرده 3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه (مرحله اول- نوبت اول)
تهیه قیر mc با امولسیون، توزیع، پخش و اجراى عملیات 

آسفالت گرم خیابان هاى سطح شهر با فینیشر

م الف: 782863حبیب قاسمى- شهردار شهرضا

چاپ دوم
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تکذیب شایعات تکذیب شایعات 
درباره فیلم جدید درباره فیلم جدید 

اصغر فرهادىاصغر فرهادى

ذوب
مى
باشگاه ذوب
بین ال
ش  در
پیرو
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رئیس انجمن نمایشــگاه هاى ایران گفت: فعاالن صنعت 
نمایشگاهى کشور در راستاى پیشگیرى از شیوع ویروس 
کرونا با تعطیل کردن مراکز نمایشگاهى در حفظ سالمت 

مردم پیش قدم بوده اند.
على یارمحمدیان با تأکید بر جایگاه شرکت هاى نمایشگاهى 
در کشور افزود: تعطیل کردن سایت هاى نمایشگاهى نشان 
مى دهد که فعاالن این صنعت درك صحیحى از شرایط فعلى 
جامعه و حفظ بهداشــت آن دارند؛ از همین رو این اقدام در 
راستاى سالمت نگاه داشتن مردم صورت گرفت. وى با اشاره 
به هزینه هایى که با عدم برگزارى نمایشگاه ها به شرکت هاى 
نمایشگاهى وارد شده اســت، اضافه کرد: برگزار نشدن هر 

کدام از عناوین نمایشــگاهى براى شــرکت ها، مجریان، 
غرفه سازان و ســایر فعاالن مرتبط با این صنعت خساراتى 
به وجود آورده، ولى تمام این سیاست ها براى جلوگیرى از 
شیوع ویروس کرونا در مکان هاى با جمعیت باال انجام شده 
است. مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با تأکید بر جایگاه نمایشگاه ها در رونق بخشیدن به 
اقتصاد کشور گفت: ما به آینده امیدواریم و این اطمینان را به 
فعاالن اقتصادى مى دهیم که با گشایش دوباره سایت هاى 
نمایشگاهى شاهد بهبود کسب و کارها و به راه افتادن مجدد 
چرخ هاى اقتصاد در کشورمان باشــیم و دوباره نمایشگاه 

محلى براى امید و نشاط جامعه و اقتصاد خواهد شد.

نماینده تهران در مجلس شــوراى اسالمى با تأکید بر 
این مسئله که باید بررسى شــود که چه عاملى مانع از 
قرنطینه قم در همــان روز اول آلودگى ویروس کرونا 
شده اســت، گفت: باید مشخص شــود چه کسانى با 
چه انگیزه اى مانع قرنطینه اولیه قم شــدند. آیا وزارت 
بهداشت در این باره کوتاهى کرده یا مقاومت هایى بر 
اســاس عقاید عوام فریبانه و خرافى در شهر قم وجود 

داشته است؟
به گزارش «اعتماد آنالین»، على مطهرى گفت: طبق 
نظر متخصصان و تجربه اى کــه در چین رقم خورد، 
قرنطینه شهرها و کانون هاى آلوده در حال حاضر هم 

مى تواند مفید باشد، ولى کار درست این بود که همان 
زمان که ویروس کرونا در قم پیدا شــد، قرنطینه این 

استان را شروع مى کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اینکه گفته 
مى شود خبر ورود کرونا به کشور با تأخیر و همزمان با 
خبر فوت دو نفر مبتال به کرونا در قم اعالم شده است، 
توضیح داد: 30 بهمن خبر ورود کرونا به قم و فوت دو 
نفر اعالم شد. قطعًا ورود ویروس چندین روز قبل بوده 
است.  مطهرى گفت: جلوى ضرر را از هر کجا بگیریم 
منفعت اســت. االن هم قرنطینه شهرهاى آلوده الزم 

است.

تعطیلى نمایشگاه ها براى 
پیشگیرى از شیوع کرونا

باید بررسى شود چه عاملى 
مانع قرنطینه قم شد

بازداشت 
کاشف واکسن کرونا 

   ایمنــا | مأموران پلیس آگاهى شهرستان 
برخوار در پى کســب خبرى مبنــى بر اینکه 
فردى ادعا مى کنــد داروى درمــان کرونا را 
دارد رســیدگى به این موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند. پس از هماهنگى هاى الزم از 
واحد صنفى مورد نظر بازرسى که 1880 عدد 
بطرى 120 میلــى لیتــرى داروى غیر مجاز 
کشــف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد 
که ادعا مى کرد این دارو سیســتم ایمنى بدن 
را در مقابله با ویروس کرونا و دیگر ویروس ها 

مقاوم مى کند.

سینماها 
در پسا کرونا

   ســینما روزان | منوچهر محمدى، تهیه 
کننده پیشکسوت ســینما با انتقاد از انفعال در 
ارشاد در مســئله زیان وارده به سینماداران در 
نتیجه تعطیلى کرونایى سینماها مى گوید: نکته 
مهم این است که باالخره این ویروس از ایران 
خواهد رفت و اعالم مى کنند بازگشایى سینماها 
اشــکالى ندارد، ولى چگونه بایــد اعتمادى را 
براى مخاطب ایجاد کرد که مجدداً به سینماها 
برگردد؟ چون مطمئنًا تا وقتى مردم به درجه اى 
از اعتماد روحى و روانى نرسند، سینماها باید با 
حداقل ظرفیت شروع به کار کنند و این باز هم 

خودش یک ضرر است. /1430

تهیه محلول ضدعفونى 
کنار الشه موش و سگ

   روزنامــه ایــران | بیــش از 20 هزار لیتر 
محلول ضدعفونى کننــده غیرمجاز در مناطق 
فرحزاد و ســعادت آباد تهران در حالى کشف 
شد که ده ها الشه موش و سگ ولگرد در محل 

بسته بندى محلول ها دیده مى شد. 
مأموران با حضــور در این محــل دو متهم را 
دســتگیر و 3000 لیتر الکل طبــى و محلول 
ضدعفونى کننده غیربهداشتى را کشف و ضبط 
کردند. دو متهم دستگیر شده به مقر انتظامى 
منتقل شــدند و در جریان بازجویــى از آنان 
مشخص شد که دو انبار دیگر در محدوده جاده  
ســاوه نیز در اختیار این افراد است که مأموران 
با مجوز قضایى به این دو انبار رفتند و دو تبعه 
کشور افغانستان را که در حال بسته بندى این 

اقالم بودند دستگیر کردند. 
در بازرســى از این محل نیز حــدود 17 هزار 
لیتر الکل و مواد شــوینده و ضدعفونى کننده 

غیربهداشتى کشف و ضبط شد.

اسکناس نو
بى اسکناس نو!

   خبر آنالین | بر اســاس بخشــنامه بانک 
مرکزى به بانک هاى کشور، در روزهاى پایانى 
سال اسکناس نو توزیع نمى شود. صفحه رسمى 
بانک سپه در اینســتاگرام با انتشار یک پست، 
این خبر را به نقل از بخشــنامه بانک مرکزى 

بازنشر داده است.

یزد 
4 روز تعطیل شد

   ایرنا | ســتاد پیشــگیرى و مقابله با کرونا 
در استان یزد در اطالعیه شــماره 45 خود که 
سه شنبه شــب صادر شــد، از تعطیلى برخى 
واحدهاى صنفى از چهارشــنبه به مدت چهار 

روز خبر داد. 
در اطالعیه آمده است: با توجه به روند افزایشى 
شیوع کرونا با هدف صیانت از سالمت مردم، 
اصناف،  بازاریان و کســبه، همــه صنوف به 
استثناى واحدهاى تأمین کننده نیازهاى اصلى 

شهروندان تعطیل است.

شوراى امنیت قانعمان کرد
   تسنیم | محمدحسین قربانى، نماینده تام االختیار 
وزیر بهداشت در گیالن در جمع خبرنگاران گفت: طبق 
درخواست هاى مکرر افراد از بنده جهت قرنطینه کامل 
استان گیالن، صحبت هاى مختلفى با مسئوالن کشورى 
داشتم اما صحبت ها و دالیل شوراى امنیت ملى ما را قانع 

کرد که از این خواسته منصرف شویم./1426

حال آقاى معاون خوب است
   باشگاه خبرنگاران جوان |  یک منبع آگاه در 
وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر وضعیت جسمانى 
معاون کل وزارت بهداشــت خوب اســت. وى افزود: 
حریرچى دوران پیک بیمارى کووید 19 را پشــت سر 
گذرانده است. او در حال حاضر در قرنطینه دوران نقاهت 

را مى گذراند.

اعزام طالب به بیمارستان ها
   خبر گزارى حوزه | معاون تهذیب و تبلیغ حوزه 
علمیه اصفهان با اشــاره به قرارگاه جهادى طالب، از 
اعزام مشاوران مذهبى به بیمارستان ها خبر داد. حجت 
االسالم سید حسین مؤمنى گفت: در حال حاضر طالب 
متخصص در زمینه امدادرســانى آماده خدمت رسانى 
در مراکز درمانى  وکمک به کادر پزشــکى و پرستارى 

هستند./1427

جهان شهرى به نام قم
   دیده بان ایران | استاندار قم، بستن جاده توسط 
برخى استان ها را اقدامى نادرست خواند و اظهار کرد: قم  
به لحاظ جغرافیایى در نقطه مواصالتى 17 استان کشور 
قرارگرفته و یک نقطه زیارتى و یک جهان شهر به شمار 
مى آید، از این  رو اگر مى شد راهکار قرنطینه را اتخاذ کرد 
در همان اوایل ما اتخاذ مى کردیم. ما از این گزینه عبور 
کردیم و قرنطینه گزینه کارآمد شناخته نمى شود./1428

روحانى و اتومبیلش!
   روزنامــه شــرق | صادق زیباکالم، استاد علوم 
سیاسى در خصوص اینکه چرا حســن روحانى دنبال 
اختیارات ویژه اســت، گفت: روحانى مانند فردى است 
که از اتومبیلى که دارد، استفاده نمى کند، اما مى خواهد 
دو اتومبیــل دیگر هم بخــرد و در پارکینگ بگذارد. ما 
محمود احمدى نژاد را فراموش نمى کنیم که با وجود تمام 
انتقاداتى که به او دارم، خیلى مستقل تر و باشهامت تر از 
بقیه رؤساى جمهور عمل کرده است. سئوال اساسى این 
اســت که آقاى روحانى چقدر این شهامت و جسارت را 
داشته که به عنوان یک رئیس جمهور عمل کند./1429

طاهرى از کشور خارج شد؟
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | محمدعلى 
طاهرى، سرکرده «عرفان حلقه» با اتهاماتى نظیر توهین 
به مقدسات، مداخله غیرقانونى در امور پزشکى و درمان 
بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشــروع، استفاده 
غیرمجاز از عناوین علمى (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن 
کتب و آثار، به پنج ســال حبس، پرداخت 900 میلیون 
تومان جزاى نقدى و 74 ضربه شالق محکوم شده بود. 
اکنون وکیل طاهرى خبر داده که نامبرده از ایران خارج 
شده و خود را به کانادا رسانده اســت. وى چندى قبل 

خواستار سلب تابعیت ایرانى خود شد.

«دونالد ترامپ»: کرونا ندارم
   فارس | رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران 
گفت که به کرونا مبتال نیست. «دونالد ترامپ» افزود: 
اعتقاد ندارم که این موضوع بزرگى باشــد. مى خواستم 
تســت بدهم اما دلیلى براى آن وجود نداشت چون در 
سالمتى بســیار خوبى قرار دارم. ترامپ با دعوت همه 
مردم آمریکا به آرامش گفت: کرونا خواهد رفت. فقط آرام 

بمانید. خواهد رفت.

خبرخوان

گزارش هاي منتشر شــده درباره مســمومیت الکلی در 
9 اســتان ایران نشــان میدهد تاکنون 90 نفر که به گفته 
مسئوالن اقدام به مصرف الکل براي مقابله با ویروس کرونا 

کرده بودند، جان خود را از دست داده اند.
در این میان، بدترین وضعیت مربوط به اســتان خوزستان 
است. در این اســتان تعداد قربانیان مسمومیت الکلی در 
شهرهاي اهواز و رامهرمز تا ظهر چهارشنبه به 40 نفر رسیده 
که یک نفر از آنها زن اســت. این تعداد قربانی که احتماًال 
بیشتر خواهد شد، در حالی ثبت شده که در مجموع تا ظهر 
دیروز بیش از 500 نفر فقط در اســتان خوزستان با عالیم 

مسمومیت با الکل بستري شده اند.
دکتر فرهاد ابول نژادیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
جندي شــاپور اهواز می گویــد: میانگین ســنی این افراد 
مسموم 34 سال است که کم سن ترین فوتی ها 15 ساله و 
مسن ترین آنها 72 ســاله اســت. وي بیان کرد: در تاریخ 
18اسفند بیشترین میزان مراجعه کنندگان را شاهد بودیم که 
در یک روز 218 نفر به بیمارستان هاي استان مراجعه کردند 
در روز 19 اسفند 170 نفر و در 20 اسفند 49 نفر با مسمومیت 

ناشی از متانول مراجعه کردند.
به گفته مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی اهواز، این افراد 
براي «پیشگیري از ابتال به ویروس کرونا» اقدام به خوردن 
یا غرغره کردن الکل کرده بودند. در این میان در روزهاي 
اخیر برخی از افراد سودجو اقدام به تغییر رنگ الکل متانول و 

فروش آن به جاي الکل اتانول کرده بودند.
اما این وضعیت تنها مختص اهواز نیســت. تا روز گذشته 
در اســتانهاي مازندران، تهران، اردبیل، البرز و کردستان 
به ترتیب 12، دو، 15، هفت و شــش نفر جــان خود را به 
دلیل مصرف الکل از دست داده اند. آمار فوتی هاي استان 
کرمانشاه و مرکزي هم یک نفر و دو نفر اعالم شده است. 
بدین ترتیب مجموع افرادي کــه تاکنون به علت خوردن 

الکل جان خود را از دست داده اند، به 90 نفر رسیده است. 

در استان اردبیل40 نفر طی سه روز به بیمارستان مراجعه 
کردند که عالوه بر سه نفر فوت شده، یک نفر دچار مرگ 
مغزي شــده و برخی نیز در بخش هاي مختلف از جمله 
دیالیز بستري شــده اند. بررسی پلیس اطالعات و امنیت 
استان اردبیل نشان می دهد که عده اي سودجو با استفاده 
از وایتکس و مواد شــوینده، رنگ زرد الکل صنعتی را به 
رنگ سفید تبدیل کرده و به عنوان الکل طبی و فرآورده 

دارویی فروخته اند.
در استان مازندران هم پزشکی قانونی اعالم کرده در فاصله 
زمانی اول تا 19 اسفند امسال 12 نفر در استان بر اثر مصرف 
الکل جان خود را از دست دادند که یکی از آنها زن بوده است.

اما مســمومیت با الکل هاى تقلبى به استان اصفهان هم 

رسیده است. روز گذشــته متخصص پزشــکى قانونى، 
مسمومیت ها و فلوشیپ سم شناســى بالینى بیمارستان 
خورشید از افزایش شمار مســمومان الکلى در اصفهان به 

دنبال شیوع ویروس کرونا خبر داد.
آرمان اُطرشى در گفت و گو با «ایمنا» اظهار کرد: در کنار 
مصرف الکل متأســفانه برخى از هم میهنــان متانول یا 
الکل هایى را اســتفاده کردند که رنگ آنها تغییر داده شده 
است از این رو روند مسمومیت با متانول به طرز چشمگیرى 
در شهر اصفهان افزایشى بوده است. وى همچنین به آمار 
مرگ و میر بر اثر مصرف متانول اشاره کرد و گفت: از شمار 
مسموم شدگان در چهار روز گذشته متأسفانه دو مورد مرگ 
مغزى در بیمارستان خورشید داشتیم. وى ادامه داد: بیش 

ازده نفر در چند روز گذشته دچار مسمومیت الکلى شدند که 
دراین بازه زمانى تغییر بارزى در آمار این نوع مسمومیت در 

اصفهان محسوب مى شود.
اولین هشدارها درباره مصرف الکل روز 11 اسفند داده شد. 
معاون دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی در تهران از 
نخستین کسانی بود که درباره توزیع الکل متانول هشدار 
داد و گفت «مشــکل بزرگ» ایجاد شده است. اما داستان 
مســمومیت با الکل هنوز پایان نیافته اســت. سخنگوي 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز سه شنبه 20 اسفند گفت که 
«موج جدید» مسمومیت هاي الکلی آغاز شده و «موادي 
به مراتب سمی تر و کشنده تر از مشروبات تقلبی» باعث و 

بانی این موج است.

در کنار 8 استان کشور؛

مسمومیت الکلى در اصفهان هم قربانى گرفت

رئیس جمهور با اشاره به تعطیالت نوروزى نیز تصریح کرد: 
در آستانه تعطیالت نوروزى هستیم. براى کشور ما در ایام 
نوروز، هم آغاز سال جدید هســت و هم آغاز بهار است؛ از 

این رو برخى پیشنهاد کردند تعطیالت نوروزى حذف شود 
و تعطیالت را به زمان دیگرى ببریم اما به نظر من این کار 

عملى و شدنى نیست.
وى  که روز گذشته در جلسه هیئت دولت صحبت مى کرد 
افزود: مردم براى ایام عید نــوروز اعتقاداتى دارند و نکاتى 
دارند ولى باید مراسم را به صورت خوبى مدیریت کنند و در 
اجتماعات نروند و در امکان متبرکه نروند. زیارت هر امامى را 
از راه دور هم مى توانیم انجام دهیم؛ آن خلوص و توجه باشد 
همان ثواب و اجر را مخصوصاً در این شرایط دارد. همه باید 
در ایام نوروز مراعات کنیم. نوروز را براى فرصت شیوع بیشتر 
نگذاریم و نوروز را فرصتى براى پیروزى قرار بدهیم./1431

نایب رئیس مجلس شــوراى اســالمى از نامه رئیس 
مجلس به رهبرى براى تغییر ریاست ستاد مقابله با کرونا 

خبر داد و گفت که رهبرى خواســتار این شدند که خود 
رئیس جمهور مسئولیت را برعهده بگیرد.

مسعود پزشــکیان درگفتگوى ویژه خبرى با اشاره به 
جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با وزیر بهداشت که با حضور على الریجانى برگزار شد، 
گفت: در این جلسه سه ســاعت و نیمه وزیر بهداشت 

اقدامات و مشــکالت را مطــرح کــرد و نمایندگان 
دغدغه هایشــان را مطرح کردنــد و جمع بندى هایى 
صورت گرفــت. وى افزود: همچنیــن رئیس مجلس 
نامه اى خدمت مقام معظم رهبرى نوشتند، محتواى نامه 
تا جایى که خبر دارم براى این بود که مسئولیت ریاست 
مقابله با کرونا را از دوش وزارت بهداشــت بردارند و به 

عهده دولت بگذارند، در جلسه مذکور هم پیشنهاد این 
بود که ریاست ستاد به معاون اول رئیس جمهور یا فردى 
دیگر واگذار شود. آنطور که شنیدم رهبرى در پاسخ این 
نامه نوشته اند که رئیس جمهور باید خودشان مسئولیت را 
برعهده بگیرند و عملیات مقابله با این بیمارى را راهبرى 

کنند./1432

نامه مهم الریجانى
به رهبر انقالب 

روحانى: حذف تعطیالت نوروز شدنى نیست

معاون آموزش متوســطه وزیرآموزش و پرورش درباره 
اینکه مدارس تا چــه زمانى تعطیل هســتند و تکلیف 
آموزش دانش آموزان در این مدت چه خواهد شد، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه زمان بازگشایى مدارس مشخص 
نیست، براى تداوم آموزش دانش آموزان برنامه ریزى 

مى کنیم.
علیرضا کمرئى گفت: ســالمت دانش آموزان براى ما 
اهمیت دارد و در حــال حاضر آموزش ها تا 20 فروردین 

برنامه ریزى شده اســت و هدف گذارى تا خرداد ماه را 
انجام داده ایم. وى با بیان اینکه در فرصت باقیمانده اگر 
مدارس باز شــوند امکان مرور دروس توسط معلمان را 
داریم، گفت: در سخت ترین و بدترین شرایط امکان دارد 
سال تحصیلى تغییرکند و یک ماه از تعطیالت تابستانى 
را به آموزش اختصاص دهیم. معاون آموزش متوسطه 
وزیرآموزش و پرورش بیان کرد: خانواده ها نســبت به 

آزمون دانش آموزان نگرانى نداشته باشند.

فعالً زمان بازگشایى مدارس مشخص نیست
وبســایت «الف» متعلق به احمد توکلى درباره فروش پیام 
رسان «سروش» توســط صدا و سیما نوشــت: با تصمیم 
جدید صدا و سیما حساب و کتاب هزینه هایى که براى این 
پیام رسان شده چه مى شود؟ از ابتدا تاکنون از بودجه صدا و 
سیما براى این پیام رسان چقدر هزینه شده است؟ چه میزان 
حمایت از نهادهاى دیگر کشور دریافت کرده اند؟ فقط یک 
فقره از این حمایــت ها، اعطاى وام پنج میلیــارد تومانى از 
جانب وزارت ارتباطات است. اکنون تکلیف این حمایت ها و

 بودجه ها چه مى شود؟ مســئله دیگرى که درباره فروش 
مالکیت پیام رسان «سروش» مطرح است مسئله اطالعات 
کاربران است. احتماًال اکثر کاربران به صدا و سیما اعتماد کرده 
و با استفاده از این پیام رسان اطالعات خود را در آن بارگذارى 
کرده اند. اکنون با فــروش مالکیت «ســروش»، تکلیف 
اطالعات کاربران چه مى شود؟ آیا به راحتى در اختیار مالک 
جدید آن قرار مى گیرد؟ اگر چنیــن اتفاقى رخ دهد احتماًال 

اعتماد به دیگر پیام رسان هاى داخلى هم خدشه دار شود.

چند سئوال درباره فروش «سروش»

معاون گردشگرى وزارت میراث فرهنگى و گردشگرى 
از اعیاد قربان و غدیر به عنوان جایگزین هاى احتمالى 

براى تعطیالت نوروزى نام برد.
ولى تیمورى گفت: این نیاز احساس مى شود که مردم 

فرصتى داشته باشند تا پس از فروکش شدن این ویروس 
در کشور بتوانند از یک فرصت سفر استفاده کنند چراکه 
خود سفر انبساط خاطر و آرامشى را در افراد ایجاد مى کند 

و در ایجاد نشاط جامعه مؤثر است.
تیمورى با بیان اینکه ایــن فرصت مى تواند براى مردم 
و فعاالن گردشــگرى مثمرثمر باشد، تصریح کرد: این 
فرصت خوبى براى فعاالن حوزه گردشــگرى است تا 
بتوانند کسب و کار خود را در این برهه رونق ببخشند و 

در تالش هستیم تا در قالب یک یا دو تعطیلى چندروزه 
این مسئله محقق شود.

تیمورى خاطرنشــان کرد: عید فطر و قربان از جمله 
زمان هایى است که براى آن برنامه ریزى انجام دادیم 
تا دولت از این مناسبت هاى مذهبى بتواند به مردم و 
کارمندان دولت مرخصــى بدهد و همه بتوانند از این 
فرصت سفر اســتفاده کنند تا این مسائل هم جبران 

شود.

مرخصى سفر در اعیاد 
فطر و قربان 

هلدینگ «صباایده»، مالک برندهاى «آپارات»، «فیلیمو» 
و «صباویــژن» که تــا پیش از ایــن 45 درصد از ســهام 

«ســینماتیکت» را در اختیار داشت، حاال با 
کامل کردن سبد ســهام خود از این پلتفرم 
فروش آنالین بلیت سینما، مالک 100 در 
صدى آن شــد. روابط عمومى «صباایده» 
ضمن اعالم این خبر تأکیــد کرده که این 
هلدینگ با سابقه 15 سال فعالیت در کسب 
و کارهاى فناورانه و با فعالیت تخصصى در 

دو حوزه VOD و UGC، یکى از قدیمى ترین بازیگران 
صنعت محتوا با تمرکز بر فضاى آنالین محسوب مى شود. 

«سینماتیکت» با ســابقه هشت ســال حضور در صنعت 
ســینما ایران به عنوان قدیمى ترین و اولین سامانه فروش 
آنالین بلیت سینما شناخته مى شود.  حاال که 
مالکیت «سینما تیکت» در اختیار «صباایده» 
قرار گرفته این موضــوع مى تواند منجر به 
همکارى هاى زیادى بین «سینماتیکت» و 
یک VOD همچون «فیلیمو» و یا سایتى 
مانند «آپارات» باشد و باید دید که آیا ممکن 
است روزى مانند سرویس هاى بین المللى 
چون «نت فلیکس»، فیلمى در این پلتفرم ها نیز همزمان با 

اکران سینماها به نمایش دربیاید یا خیر.

قدرت نمایى!

سهیل سنایى
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مرغ و ماهى را 
در منزل خرد کنید

مدیـرکل دامپزشـکى اسـتان اصفهـان بـا توصیه به 
خانواده ها براى خوددارى از خرد کردن مرغ و ماهى در 
فروشگاه ها گفت: با خرد کردن مرغ و ماهى در فروشگاه 
امکان انتشار ویروس به صورت فیزیکى فراهم است. 
شـهرام موحدى افزود: تمام مراکز بسته بندى گوشت، 
مرغ، ماهى، میگو و... در کشـتارگاه ها، فروشـگاه هاى 
کوثر، عمده فروشـى ها، هایپر مارکت ها، سیتى سنتر و 
خرده فروش ها زیر نظارت شـدید اداره کل دامپزشکى 

استان فعالیت مى کنند.

مبارزه با کرونا 
در آبفا شهرضا

با نظر موافـق مدیریت منطقه و تالش رابط سـالمت 
آبفا شـهرضا و به منظـور جلوگیرى از شـیوع ویروس 
کرونا در محیط اداره آبفا این منطقه، محلول گندزداى 
سطوح با استفاده از آب ژاول و همچنین دستکش هاى 
التکس و دستمال کاغذى انفرادى براى کارکنان تهیه 
و بین آنها توزیع شد. گفتنى است توصیه هاى الزم در 
خصوص رعایت مسائل بهداشتى توسط رابط سالمت 
به پرسـنل ارائه شـد و به منظور جمع آورى بهداشتى 
ضایعات عفونى پسماندها، سطل هاى پدالى درب دار 
براى قسمت هاى مختلف ادارى به طور مجزا تهیه شد.

بدترین سال پیرایشگران
رئیس اتحادیه پیرایشـگران اصفهان گفت: با توجه به 
بیمارى کرونا واحدهاى صنفى پیرایشگر مشترى ندارند 
و بدترین سال براى این صنف امسال است و شاید این 
موضوع براى برخى اصناف دیگر و مردم هم باشد. اصغر 
شجره طوبى در مورد احتمال تعطیلى در این واحدهاى 
صنفى  تصریح کرد: اگر از بهداشت یا دیگر مسئوالن 
مربوطه تعطیلى ابالغ شـود، این موضوع به واحدهاى 
صنفى گفته مى شـود که البته هنوز این ابالغ صادر و 

دریافت نشده است.

سرقت با شگردکرونایى
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: اخیراً در برخى 
از نقاط کشور سارقان با شگرد بررسى ابتالى ساکنان 
به بیمارى کرونا بـه درب منازل مـردم مراجعه کرده و 
قصد سـرقت اموال آنان را داشـتند که دستگیر شدند. 
سرهنگ حسـین ترکیان افزود: برابر اعالم مسئوالن 
بهداشت استان هیچ گونه آزمایش و تست غربالگرى 
به صورت خانه به خانه انجام نمى شود و به همین دلیل 
به همه شـهروندان هشـدار مى دهیم کـه در صورت 
مواجهه با این گونه موارد از باز کردن دِر منازل به روى 

آنها خوددارى کنند.

رفع نشتى خط لوله 
انتقال نفت 

خط لوله 24 اینـچ انتقال نفت خام اصفهـان به تهران 
پس از 12 سـاعت توقف رفع نشـتى و وارد مدار شـد. 
مدیر شـرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان 
گفت: ایـن خـط لولـه انتقـال نفت خـام اصفهـان به 
تهران کـه وظیفه تأمین بخشـى از خوراك مـورد نیاز 
پاالیشـگاه هاى تهـران و تبریز را بر عهـده دارد، پس 
از 12 سـاعت توقـف در شـرایط دشـوار و بـدون هیچ 
گونه حادثه اى تعمیر و 3 بامداد انتقال نفت خام از سـر 
گرفته شد. سیاوش اورنگى افزود: برخى از افراد سودجو 
باعث اختالل در تأمین سـوخت مورد نیـاز هموطنان 

مى شوند.

تصادفات فوتى کاهش یافت
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از کاهش 5 درصدى 
تصادفـات فوتى اسـتان اصفهـان در 11 ماه نخسـت 
امسـال خبر داد.  سـرهنگ محمدرضا محمـدى ادامه 
داد: تصادفات فوتى موتورسیکلت سواران نیز با کاهش 
14 درصدى رو به رو بوده اسـت که ایـن امر نیز نتیجه 
افزایـش اسـتفاده از کاله ایمنـى در حیـن رانندگى با 

موتورسیکلت است.

خبر

معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد از برگزارى دوره هاى آموزشــى آنالین در 
دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد و استقبال خوب دانشجویان 

از این دوره ها خبر داد.
حسین ســلیمانى افزود: با توجه به گســترش کرونا در 
هفته هاى اخیر، فعالیت هاى آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى 
تعطیل نشده، بلکه با کمک سیســتم آموزش مجازى و 
الکترونیکى روند آموزش دنبال مى شود. وى ادامه داد: تا 
زمانى که شرایط کشور به صورت نرمال و طبیعى بازگردد و 
بتوانیم کالس هاى حضورى برگزار کنیم، این روند آموزش 
مجازى ادامه خواهد داشت. به گفته سلیمانى در حال حاضر 

حدود 400 عنوان درسى در مق طع دکترا و دروس عمومى 
معارف اسالمى و بخشى از دروس دانشکده هاى پزشکى و 
پرستارى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به صورت 

مجازى و الکترونیکى تدریس مى شود.
سلیمانى با بیان اینکه هم اکنون این کالس هاى آنالین 
و مجازى در دانشــگاه نجف آباد در حال برگزارى است، 
خاطرنشان کرد: با توجه به شــرایط موجود کشور برنامه 
ریزى هاى الزم انجام شــده و شرایط مختلف پیش بینى 
شده است تا در صورت گسترش اپیدمى و ادامه دار شدن 
این شرایط، بتوانیم کالس هاى مقاطع کارشناسى ارشد و 

کارشناسى را نیز به صورت مجازى ارائه کنیم.

عملیات تعویض سه شاخه ریل در مدیریت تولیدات کک 
و مواد شــیمیایى ذوب آهن  اصفهان با موفقیت انجام 

شد. 
سرپرســت واحد 2 تولید کک در ایــن خصوص گفت: 
سه شاخه ریل در این قسمت باید تعویض مى شد که با 
برنامه ریزى هاى انجام شده بدون توقف تولید با موفقیت 
انجام شد. این عملیات در نوع خود یک رکورد محسوب 

مى شود. 
محمد اعالیى افــزود: با توجه به شــرایط بحرانى که 
ویروس کرونا در کل کشــور به وجود آورده است شاید 
بســیارى فکر مى کردند در تولیــد ذوب آهن اصفهان 

نقصانــى پدیــد خواهد آمد ولــى بــا هماهنگى همه 
مدیریت ها و تالش شبانه روزى همکاران سختکوش، 
تولید در این بخش با جدیت تمام ادامه دارد.  سرپرست 
واحد 2 تولید کک تصریح کرد: خوشــحال هستیم که 
ریل هاى تعویضى و استفاده شــده در این پروژه از ریل 

UIC60  تولیدى ذوب آهن اصفهان است.

یوســف اســکندرى، معاون تجهیزات مکانیک کک 
ســازى نیز گفت: حدود70 نفر از همکاران شــاغل در 
بخش هاى مختلف با رعایت کامل مباحث بهداشتى این 
پروژه را به اتمام رســاندند تا در امر تولید وقفه اى ایجاد

 نشود.

تعویض ریل در مدیریت 
تولیدات مواد شیمیایى ذوب آهن

حضور دانشجویان دانشگاه 
نجف آباد در کالس هاى آنالین

رئیس اتحادیه بستنى و کافى شــاپ استان اصفهان در 
خصوص تعطیلى کافى شاپ ها و آبمیوه فروشى هاى شهر 
در پى شیوع کرونا، گفت: در صورت فعالیت این واحدها از 

بعدازظهر چهارشنبه (دیروز) پلمب خواهند شد.
محمود رنجبر ظهر روز گذشــته در گفتگو با «ایسنا» با 
اشاره به ابالغ و دستور قضایى و اداره اماکن به تمام کافى 
شاپ ها، اظهار کرد: به دنبال شیوع کرونا و براى مقابله با 
انتقال این ویروس، طى 24 ساعت یعنى تا پایان چهارشنبه 
شب (دیشب)، تمام این واحدها باید بسته شوند، در غیر 

این صورت با آنها برخورد قانونى مى شــود.  وى با اشاره 
به فعالیت حدود 1500 نفر در کافى شاپ ها و واحدهاى 
فروش آبمیوه و بستنى اصفهان، تأکید کرد: درحال حاضر 
با توجه به دستور قضایى و اماکن، تعطیلى این واحدها را به 

صاحبان آنها پیامک و اطالع رسانى کرده ایم.
رنجبر تصریح کرد: با توجه به دســتورى که اماکن داده 
است نیروهاى اماکن و دو نیرو از طرف اتحادیه در سطح 
شهر بازرســى هاى الزم را انجام مى دهند و در صورت 
تخلف، آن واحد صنفى پلمب مى شــود. وى با اشــاره 

به اینکه درپى شــیوع ویروس کرونا تمام واحدها دچار 
80  تا 90 درصد افت فروش شــده اند، خاطر نشان کرد: 
کافى شــاپ ها به دلیل ارتباط بین افــراد، محلى براى 
شیوع ویروس کرونا هســتند که ضرورت تعطیلى آنها 

احساس شد.
به گفته رئیس اتحادیه بستنى و کافى شاپ اصفهان، پیش 
از دستورالعمل تعطیلى کافى شاپ ها، در پى شیوع ویروس 
کرونا، دستورالعمل هاى بهداشتى براى واحدهاى صنفى 

آن ارسال شده بود.

در پى شیوع ویروس کرونا و تا اطالع ثانوى؛

کافى شاپ هاى اصفهان تعطیل شدند معاون درمان بیمارســتان عیســى بن مریم(س) در 
خصوص درمان نسبى بیمار مبتال به کرونا با استفاده از 

آمپول اکتمرا توضیح داد.
مهرداد صالحــى در گفتگو با «ایمنــا» در خصوص 
استفاده از داروى اکتمرا (actemra) براى درمان کرونا 
در بیمارستان عیســى بن مریم(س) اظهار کرد: این 
موضوع در سه روز گذشته آنقدر پیچیده که همکارانم 
در اســترالیا نیز جزئیات آن را جویا شدند و به آنجا نیز 
خبر کشف داروى کرونا رسیده است. وى درباره اصل 
این موضوع افزود: این دارو که آنتى بادى منوکلونالى 
است به فاکتورهایى که در بدن التهاب ایجاد مى کنند 
مى چسبد بنابراین حدود سه روز پیش براى یک بیمار 
زن 70 ساله تجویز شد تا اشباع اکسیژن خون این بیمار 

را باال بیاورد. 
معاون درمان بیمارستان عیسى بن مریم(س) تصریح 

کرد: اکسیژن خون این بیمار 70 بود که پس از تزریق 
آمپول به 90 رسید و امید است براى بیماران دیگر نیز 
امتحان موفقى داشــته باشــد تا در آن صورت بتوان 
درباره اثرگــذارى این دارو قضاوت کــرد. وى ادامه 
داد: باید توجه داشــت که وقتى ریه با ویروس کرونا 
درگیر مى شود فاکتورهاى التهابى مانند اینترلوکین 6 
آزاد مى شود که باعث آب آوردن و درگیر شدن ریه و 
کاهش اکسیژن خون خواهد شد به همین سبب آمپول 
مذکور چون ضد فاکتورهــاى التهابى عمل مى کند، 
نتایج مثبتى روى بیماران مبتال به کرونا خواهد داشت. 
 صالحى خاطرنشــان کرد: عیــب داروى اکتمرا این 
است که تمام سیستم هاى التهابى بدن را مهار مى کند 
بنابراین ممکن است توان کنترل بیمارى ریه را داشته 
باشــد، اما بدن را مستعد ابتال به ســایر عفونت هاى 

باکتریایى کند.

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به پایدارى و سکون هوا تا پایان هفته، گفت: از 
بعدازظهر شنبه با ورود موج ضعیف بارشى به استان 
بارش هاى سبک و پراکنده را در بسیارى از مناطق به 
ویژه غرب و جنوب اصفهان شاهد خواهیم بود که تا 

اواسط هفته آینده ادامه دارد.
زهرا سیدان درباره گمانه زنى ها مبنى بر بارش هاى 

سیل آسا در روزهاى پایانى سال در استان اصفهان نیز 
گفت: این شایعه از پاییز در فضاى مجازى منتشر شده 
است در حالى که صحت ندارد و الگوهاى هواشناسى 
هم اکنون بیانگر فعالیت امــواج ضعیف در روزهاى 
آینده در این منطقه است و نمى توان براى فروردین 
ماه پیــش بینى دقیقــى از میانگیــن بارش ها ارائه 

کرد.

مدیرعامل فــوالد مبارکه گفــت: افزایش بى رویه 
قیمت ها به نفع هیچکس نیست و فوالد مبارکه مطلقًا 

موافق افزایش بى رویه قیمت ها نیست.
حمیدرضا عظیمیان ادامه داد: ازآنجا که این شرکت 
صنعت ساز است، ســود خود را در گردش چرخ سایر 
صنایع باالدست و پایین دست خود و رونق اقتصادى 

هرچه بیشتر کشــور مى داند، نه در افزایش بى رویه 
قیمت ها و این امر بدون شک در سایه آرامش ایجاد 
مى شــود.  وى از برگزارى جلســات متعــدد در این 
خصوص خبر داد و اظهار امیدوارى کرد با پیشنهادها 
و تمهیــدات وزارت صمت و انجمن فوالد کشــور، 

به زودى شاهد ایجاد آرامش در بازار باشیم.

رئیس مجمع بیمارســتان هاى شهرستان خمینى شهر 
گفت: متأسفانه طى چند روز اخیر رفتارهاى غلط اجتماعى 
در این شهرستان شرایط خمینى شهر را از وضعیت نارنجى 

به سمت وضعیت قرمز سوق داده است.
على اکبر جنگ جــو در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: 
متأسفانه چند روزى اســت که رعایت بهداشت فردى و 

اجتماعى در سطح شهرستان کمرنگ شده و از همشهریان 
مى خواهیم با توجه به شیوع ویروس کرونا رعایت بهداشت 
را بیش از پیش جدى بگیرند. وى با اشاره به ترافیک باال 
در معابر شهرى، گفت: ترددها در سطح شهر بسیار زیاد 
است و این باعث گســترش ویروس شده، به طورى که 
در مجموع طى چند روز اخیــر رفتارهاى غلط اجتماعى 

شرایط شهرستان خمینى شــهر را از وضعیت نارنجى به 
سمت قرمز سوق داده است.  رئیس مجمع بیمارستان هاى 
شهرستان خمینى شهر با بیان اینکه برخى افراد با برگزارى 
مراسم مختلف قانون شکنى مى کنند، توضیح داد: برخى از 
اجتماعات على رغم اینکه برگزارى آن منع شده، همچنان 

برگزار مى شود که فوق العاده آسیب رسان است. 

یک شهروند روز یک شنبه 18 اسفندماه با انتشار فیلمى 
در فضاى مجازى از ورود فاضالب با حجم زیاد در سد 
نکودآباد شهرستان مبارکه خبر داد و گفت که فاضالب 
در زاینده رود جریان یافته و بوى نامطبوع و آزاردهنده اى 

در اطراف این رودخانه ایجاد کرده است.
در همین باره مهران شنتیایى، سرپرست اداره محیط 
زیست شهرستان مبارکه در گفتگو با «ایمنا» اظهار 
کرد: کارشناسان محیط زیست محل را بررسى کردند؛ 
فاضالبى در رودخانه تخلیه نشده بود اما علت و عامل 
تخلیه فاضالب نیز هنوز مشخص نیست. وى با بیان 
اینکه درحال پیگیرى براى شناســایى عامل ایجاد 
آلودگى هســتیم، ادامه داد: مکاتباتى دراین باره با دو 
سازمان انجام شده است تا مشخص شود این منهول 
فاضالب از کجاســت زیرا چند منهول در این مسیر 
وجود دارد امــا در صورت شناســایى نتیجه را اعالم 

خواهیم کرد.
شنتیایى در پاسخ به اینکه آیا احتمال ورود فاضالب 
شهر مبارکه به رودخانه وجود دارد؟ گفت: این موضوع 

نیز براى بررسى و اقدامات الزم طى نامه اى به اداره 
آب و فاضالب اعالم شده است، از سوى دیگر مجتمع 
فوالد مبارکه فاضالب شــهرى را خریده است و این 
فاضالب به ســمت مجتمع فوالد مى رود.  سرپرست 
اداره محیط زیست شهرستان مبارکه افزود: دو احتمال 
وجود دارد که تانکرى در آن مســیر دریچه منهول را 
برداشــته و فاضالب تخلیه کرده باشد و یا در تصفیه 
خانه فاضالب اختاللى ایجاد شده که مجبور به تخلیه 

فاضالب در رودخانه شده است.
شنتیایى خاطرنشــان کرد: اظهار نظر قطعى درباره 
عامل ایجاد آلودگى منوط به پاسخگویى سازمان هایى 
است که در این باره با آنها مکاتبه کردیم. وى همچنین 
احتمال تأثیر آلودگى بر کیفیت آب شرب شهرى را رد 
کرد و گفت: کیفیت آب شرب با تأیید بهداشت محیط 
مرکز بهداشت در شبکه توزیع آب شرب شهرى قرار 
مى گیرد، حتى اگر ورود فاضالب بر کیفیت آب تأثیر 
گذاشته باشد در تصفیه خانه ســالم سازى مى شود و 

سپس در اختیار مردم قرار خواهد گرفت./1433

ماجراى کشف داروى درمان کرونا در اصفهان 

بارش هاى سیل آسا شایعه است

فوالد مبارکه موافق افزایش قیمت 
محصوالت فوالدى نیست

اعالم وضعیت قرمز در خمینى شهر 

آیا فاضالب شهرى مبارکه وارد زاینده رود 
شده است؟

 کرونا بازار کله پاچه را هم تحت تأثیر قرار داده است. از 
یک طرف اقبال مردمى به ایــن خوراکى پر طرفدار کم 
شده و قیمت آن کاهش پیدا کرده و  از طرف دیگر کله 

پاچه هم راهى انبارهاى محتکران شده است.
شاید کمتر کسى فکر مى کرد روزگارى از راه برسد که 
در آن کله پاچه را هم احتکار کنند!  اما این اتفاق افتاده؛ 
آن هم در همین استان خودمان و در شهرستان شهرضا. 
آنطور که دادستان عمومى و انقالب شهرستان شهرضا 
گفته است، پیگیرى قضایى احتکار مواد غذایى در یک 

انبار در شهرضا انجام شــده و متعاقب آن در بازرسى از 
این انبار، 3000 دست کله پاچه و سایر اقالم گوشتى و 
دنبه و روده گوسفند که به صورت غیربهداشتى نگهدارى 

مى شد کشف و توقیف مى شود.
این در حالى اســت که بازار کله پاچه حال و روز خوشى 
ندارد و رکود کرونایى حاکــم بر خرید و فروش کاالها و 
محصوالت دیگر، به این بازار هم سرایت کرده است. در 
همین باره نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت 
قرمز اصفهان گفته اســت چون حدود 50 تا 80 درصد 
تولیدات اقالم پروتئینى اصفهان به دیگر اســتان هاى 

کشور صادر مى شده، بنابراین کاهش میزان خرید اقالم 
پروتئینى از سوى استان هاى دیگر در پى شیوع ویروس 

کرونا، قیمت جگر و کله پاچه را کاهش داده است.
عبدالرضا آقاجانى کردآبادى در توضیح بیشتر این موضوع 
اظهار کرد: علت کاهش قیمــت کله پاچه در واحدهاى 
صنفى استان، متوقف شــدن روند صادرات کله پاچه به 
دیگر استان هاى کشور از مبدأ  اصفهان است و کله پاچه اى 
که تا هفته هاى گذشته به دیگر استان هاى کشور صادر 
مى شــد اکنون در مغازه هاى گوشت فروشى اصفهان با 

قیمت 60 تا 65 هزار تومان به فروش مى رسد.

با گذشــت چند هفته از اعالم رسمى مشاهده اولین بیمار 
کرونایى در اســتان اصفهان، حاال صحبت از بیماریابى 
و ســاماندهى خدمات درمانى به مبتالیــان به ویروس 

کروناست.
روز گذشته «تسنیم» گفتگویى را با رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان منتشر کرد که در آن طاهره چنگیز خبر 
داده است بحث بیماریابى از امروز پنج شنبه توسط شبکه 

بهداشت و درمان در اصفهان آغاز مى شود.
همزمــان، خبرگزارى ها دیــروز از قــول رئیس کمیته 
ســاماندهى خدمات ســرپایى بیماران مبتال به کروناى 
اصفهان اعالم کردند که طرح ساماندهى خدمات درمان و 
پیگیرى بیماران مبتال به کرونا از طریق کلینیک ها و مراکز 

بهداشت استان اصفهان آغاز شده است.

حمید ملل هدف از اجراى این طرح را پوشــش حدود 80 
درصد از بیماران مبتال به کرونا از طریق کلینیک ها و مراکز 
بهداشت این استان در قالب سطح یک و 2 دانست و گفت: 
حدود 80 درصــد از افراد مبتال به ویــروس کرونا، نیاز به 
بسترى ندارند و به طور میانگین حدود 20 درصد آنها نیاز به 

درمان و مراقبت تخصصى و بسترى شدن دارند.
ملل با اشــاره به اینکه براى اجراى این طرح حدود 250 
پزشــک به صورت حضورى و 600 پزشــک به صورت 
غیر حضورى آموزش دیده اند افزود: در این طرح، افراد با 
مراجعه به کلینیک ها و مراکز بهداشت در نقاط مختلف این 
استان که در سطح یک قرار دارند، مورد بررسى و تشخیص 

پزشکى قرار مى گیرند.
رئیس بیمارســتان امین اصفهان گفت: در این مرحله 
حدود 60 درصد این افراد تعیین تکلیف مى شــوند و 

اگر نیاز به قرنطینه خانگى داشــته باشند، کد ملى آنها 
ثبت شده و کارکنان و پزشکان مراکز بهداشت آنها را 
تا بهبودى کامل، تحت نظر خواهند داشــت.  او گفت: 
40 درصد مراجعانــى که نیاز بــه خدمات تخصصى 
دارند به کلینیک هاى سطح 2 معرفى مى شوند که در 
این مراکز تعدادى از بیماران که شــرایط حاد و نیاز به 
بسترى دارند به بیمارســتان هاى خورشید، عیسى بن 
مریم(ع)، غرضى و امین معرفى شده و دیگر بیماران، 
با مراقبت و قرنطینه خانگى با نظارت سیستم بهداشتى 

قرار مى گیرند.
ملل افزود: بیمارانى که از طریق این طرح، قرنطینه خانگى 
مى شوند به طور مداوم تحت نظارت هستند و در صورتى که 
شرایط آنها حاد شد و مشکل تنفسى پیدا کردند به کلینیک 

سطح 2 یا بیمارستان ها ارجاع مى شوند.

کرونا به بازار کله پاچه هم رسید!

تغییر شیوه بسترى شدن مبتالیان به کرونا در اصفهان
بدهکاران 2000 میلیارد ریالى تسهیالتى بانکى در 

استان اصفهان شناسایى و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: کارآگاهان 
پلیس امنیت اقتصادى اســتان به منظــور مقابله با 
مفســدان و برهم زنندگان بازار ارز بــا رصد دقیق 
فعالیت هاى اقتصادى غیرمجاز،  14 نفر از بدهکاران 
بانکى که تسهیالت ارزى از بانک ها دریافت و نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام نکرده و متوارى بودند را 

شناسایى و دستگیر کردند.
ســردار مهدى معصوم بیگى با بیان اینکه این افراد 
با ثبت قانونى هفت شرکت تجارى اقدام به دریافت 
تسهیالت ارزى به مبلغ 2000 میلیارد ریال کرده بودند 
افزود: این متهمان در ازاى دریافت تسهیالت نه تنها 
هیچ گونه فعالیت تجارى انجام نداده و کاالیى را هم 

از خارج وارد نکردند بلکه ارزهاى دولتى را نیز به نرخ 
آزاد در بازار به فروش رســانده و پس از موعد مقرر از 

پرداخت بدهى خوددارى مى کردند.

دستگیرى 14 بدهکار بانکى در اصفهان

آرمان کیانى

مانى مهدوى
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اکبر گلپایگانى براى محمدرضا شجریان آرزوى شفا و 
سالمتى کرد و نوشت از شجریان خاطرات زیادى دارد 

و بین آنها اختالف و دلخورى نیست.
به گزارش « موســیقى ما»، او در این باره گفته است: 
«آقاى شجریان هنرمند هســتند و از سوى مخاطبان 
شایســته احترام اند. ما بزرگان زیادى چون آقایان ایرج 
خواجه امیرى، جمال وفایى، بنان، محمودى خوانسارى، 
عبدالوهاب شهیدى و... در موسیقى آوازى ایران داریم. 
همه با هم دوست و رفیق اند. آقاى شجریان که رفیق 
عزیز خود ماست و از قدیم با ما کار مى کرده و همکار ما 
بوده است. او خواننده بسیار خوبى است. به این هنرمندان 
باید اهمیت داد و براى شان ارج و قرب قائل شد. ممکن 
است مردم تصور کنند بین ما خوانندگان اختالف است. 
من اصًال اختالف و دلخورى را دوست ندارم. بنده هیچ 
اختالفى با هیچ هنرمندى نداشتم ولى متأسفانه عده اى 
در میان ما هستند که دورند و خبر ندارند و فقط مى خواهند 
خودشان را مطرح کنند. مى آیند چیزهایى مى نویسند، 

حرف هایى مى زنند که سوءتفاهم ایجاد مى کند.» 
او ادامه داده است: «هنرمند با کسى اختالف ندارد و همه 
را دوست دارد. البته ممکن است سلیقه ها در اجراى کار 
متفاوت باشد که این امرى طبیعى است و هر کسى راه 
و طریق خود را دارد؛ یک نفر در زمینه خوانندگى دوست 
دارد در آغاز کار تحریر اجرا کند و دیگرى مایل اســت 
همزمان با خوانش شعر تحریر ارائه دهد. خوب است 
همه سلیقه ها در وادى هنر حضور داشته باشند و وقتى 
آزادى کامل به مخاطبان داده شود، خودشان هنرى را 
که مایل به شنیدنش هستند، انتخاب مى کنند. باید در 
تمام شاخه هاى فکرى و به ویژه هنر آزادى فراهم باشد. 
وقتى آزادى باشد دیگر جاى بحث نیست که چرا تنوع 
در حوزه ارائه کار هنر وجــود دارد؛ اتفاقًا وجود همین 
تنوع هاست که دنیا را زیبا مى کند. اما ممکن است گاهى 
این آزادى و فراغ بال براى همه هنرمندان فراهم نباشد 
و مجال و فرصتى به عده اى داده نشود. متأسفانه برخى 
آب را گل مى کنند و مى خواهنــد از آب گل آلود ماهى 

بگیرند که کار بسیار اشتباهى است. تمام این خواننده ها 
را مثل برادرم دوست دارم.»

استاد آواز ایرانى همچنین آورده است: «امیدوارم خداوند 
بیمارى آقاى شجریان را شفا بدهد و زودتر خوب شود. 
او یک هنرمند است. هنرمند پاك و پاکیزه است. آقاى 
شجریان با بنده دوست، رفیق و همکار قدیمى بودند. 
هر زمان هم همدیگــر را دیده ایم احوالپرســى گرم 
کرده و به یکدیگر احترام گذاشته ایم. از همه دوستان 
خاطرات زیادى دارم و هر شب دور هم بودیم از آقاى 
شجریان هم خاطرات زیادى دارم. عکس هاى زیادى 
با هم داریم. آقاى شجریان در این حوزه بسیار زحمت 
کشیده اند و براى این مملکت و مردم کار کرده است. 
باید به هنر اینگونه افراد تعظیــم کرد. نباید چیزهایى 
بگویند که در  شأن یک هنرمند نیست. وقتى هنرمندى 
زحمت کشــیده چرا باید از او بد بگوییــم مگر اینکه 
خودش کمبود داشته باشد و بخواهد با این کار به اهداف 

خودش برسد.»

خواننده  پیشکسوت براى محمدرضا شجریان آرزوى سالمتى کرد

اکبر گلپایگانى: هیچ اختالفى با 
شجریان ندارم

شــبکه نمایش خانگى این روزهــا به یکى از 
پربیننده ترین رســانه ها تبدیل شده است که 
مخاطبان زیادى دارد. توزیع فیلم هاى سینمایى 
و ساخت ســریال هاى مختص این شبکه آمار 
بیننده هاى نمایش خانگى را باال برده است. در 
همین راستا هم فیلم سینمایى «ایده اصلى» به 
کارگردانى آزیتا موگویى و فیلم «کروکودیل» 
ساخته مســعود تکاور در شبکه نمایش خانگى 

توزیع شد.
فیلم «ایده اصلى» به کارگردانى آزیتا موگویى 
مردادماه امسال در ســینماهاى کشور اکران 
شد و به فروشــى بیش از چهار میلیارد تومان 

دست یافت.
این فیلم ســینمایى براى اولین بار در ســى و 
هفتمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و بعد از اکــران در چند جشــنواره خارجى در 
سینماهاى کشور اکران شد و به نمایش خانگى 
رسید. داســتان این فیلم مربوط به فساد مالى 
و پشــت پرده مناقصات بیــن المللى و بزرگ 
در سطح کشور اســت و در خالصه داستان آن 
آمده است: ایران و اسپانیا براى راه اندازى یک 
پروژه بزرگ در جزیره هندورابى در جنوب ایران 

به توافق رسیده اند. شرکت ها و افراد بسیارى 
به طمع برنده شــدن در این مناقصه شــرکت 
کرده اند و همین موضوع آغاز ماجراهایى تازه در 

این فیلم سینمایى است.
بهــرام رادان، مریــال زارعى، هانیه توســلى، 
پژمان جمشــیدى، مهرداد صدیقیان و شهباز 
نوشــیر به همراه بازیگــران اروپایــى مانند 
«مانــوس گاوراس»، «آندریــا ماچالکیدو»، 
«ایرنا مانژوسوا»، «واروارا المو» و «آندریاس 
کریســتودولو» در فیلم «ایده اصلى» به ایفاى 

نقش پرداخته اند.
فیلم «کروکودیل» به کارگردانى مسعود تکاور 
و تهیه کنندگى عزت ا... جامعى ندوشــن هم 
شهریور ماه امسال در سینماهاى کشور اکران 
شد و به فروشــى بیش از 280 میلیون تومان 
دست یافت. این فیلم سینمایى روایتگر داستان 
پرچالش چند جوان است که مى خواهند ره صد 

ساله را یک شبه بروند.
کورش تهامى، اندیشه فوالدوند، حسین مهرى، 
الهه حصارى، رضا یزدانى، علیرضا مهران، رامین 
پرچمى، افسانه چهره آزاد، رامتین خداپناهى و... 

اشاره کرد./1424

«ایده اصلى» و «کروکودیل» به نمایش خانگى رسید

روابط عمومى فیلم سینمایى «قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى در باب حاشیه هاى 
مطرح شده براى این فیلم، توضیحاتى داده است.

مدتى پیش بود که اعالم شد اصغر فرهادى قصد ساخت فیلم تازه اى با نام «قهرمان» 
را دارد. در همان زمان نیز اعالم شد این فیلم سینمایى در ایران جلوى دوربین خواهد 
رفت. همچنین اعالم شد که این فیلم ایرانى در شهر شیراز جلوى دوربین خواهد رفت.

تهیه فیلم سینمایى «قهرمان» بر عهده «الکساندر ماله گى» و اصغر فرهادى خواهد بود. 
در همان زمان نیز شنیده شد که اصغر فرهادى در فیلم تازه خود با بازیگرانى تازه، یعنى 

هنرپیشه هایى که تاکنون با وى کار نکرده اند، همکارى خواهد کرد.
پس از انتشار اخبار ابتدایى در باب فیلم سینمایى «قهرمان»، شایعه هایى درباره این فیلم 
سینمایى مطرح شد. شایعاتى درباره اینکه نوید محمدزاده قرار است در تازه ترین ساخته 
اصغر فرهادى جلوى دوربین برود. اما روابط عمومى فیلم سینمایى «قهرمان» اخیراً 
اطالعاتى در باب وضعیت تولید جدیدترین ســاخته اصغر فرهادى منتشر کرده است. 
بنا بر این گزارش، پروسه پیش تولید فیلم ســینمایى «قهرمان» در سال 1399 آغاز 
خواهد شد. فهرست عوامل و بازیگران «قهرمان» نیز در سال آینده انتخاب و معرفى 
خواهند شد. به این ترتیب اخبار مطرح شده در باب 
بازیگران فیلم «قهرمان» رد شده است. اصغر 
فرهادى سابقه ســاخت فیلم هاى «شهر 
زیبا»، «چهارشنبه سورى»، «جدایى نادر 
از سیمین»، «درباره الى»، «فروشنده»، 
«همه مى دانند» و «گذشــته» را دارد. 
اصغــر فرهادى با فیلم هــاى «جدایى 
نادر از ســیمین» و «فروشــنده» برنده 
جایزه اســکار بهترین فیلم خارجى زبان 

شده است.

تکذیب شایعات 
درباره فیلم جدید اصغر فرهادى 

رامبد جوان که از چند سال پیش با اجراى برنامه «خندوانه» در تلویزیون مخاطبان زیادى 
دارد، پنج شــنبه هفته پیش از اجراى برنامه  «خونه بازى» در الیو اینســتاگرام خبر داد و 
نخستین قسمت آن را نیز همان شب اجرا کرد. او چند روز پیش گفته بود که ضبط برنامه 
 «خندوانه» تا زمانى که خطر ویروس کرونا از بین نرود همچنان در تعلیق است و حاال مجرى 
«خندوانه» با یک برنامه جدید به شبکه  مجازى هجرت کرده است. اعضاى تیم «خندوانه» 
و سایر مخاطبان این برنامه کنار هم بودن را هر شب ساعت 9 به بهانه ارسال  ویدیوهایى از 

منزل براى کانال «خونه بازى» و تماشاى آنها تجربه خواهند کرد.
رامبد جوان در نخستین قسمت «خونه بازى» از مشکل  ریوى خود و ضرورت خانه نشینى اش 
در وضع کرونا صحبت کرد:  «کرونا در سطح شهر شایع شده و خیلى ها بهش مبتال شدند  و 
همانطور که بهمون تذکر داده مى شود باید بمونیم خانه. آدم هایى مثل من هم که مشکل 
ریه دارند اگر کرونا بگیرند یعنى خداحافظ!  پس باید در خانه بمانند. در "خندوانه" 150 نفر 
آدم هستیم که اگر دور هم جمع بشویم مى شود خیابان و محل عمومى به عالوه  تماشاچى 
که اگر حذفش کنیم دیگر "خندوانه" نیست و خیلى هاى دیگر که اگر یک نفرشون مریض 
مى شد دیگر وجدان راحتى  براى زندگى نداشتیم.» او  از مردم و حتى کادر درمانى خواست 
ویدیوهاى خود را برایشان بفرستند تا در برنامه مجازى خانه  بازى نمایش داده شود: «مسائل 
پزشکى، سرگرمى، ورزش، مصاحبه، مسابقه و خیلى چیزهاى جالب در این برنامه داریم تا 

این  شب و روزها در شرایط خانه نشینى کیفیت زندگى خود را باال ببریم.» 
تا کنون چند قسمت از این برنامه در صفحه اینستاگرام رامبد جوان منتشر شده و گویا رامبد 
جوان و همکارانش براى کاهش مصرف حجــم  اینترنت مخاطبان کیفیت را کمى پایین 

آورده اند، بنابراین تماشاى هر قسمت از «خونه بازى» صد مگابایت اینترنت الزم دارد .

چه خبر از رامبد جوان؟! 

به گزارش خبرگزارى «خبرآنالین»، رامبد جوان، پیمان قاسم خانى، سروش صحت و حامد 
محمدى چهار کارگردانى که سابقه درخشانى در ساخت آثار کمدى دارند در فیلم سینمایى 
«چپ، راست» کنار یکدیگر قرار گرفته اند. این اولین بار است که چهار کارگردان و ستاره 

سینماى کمدى در یک اثر مشترك با هم همکارى مى کنند.
فیلم سینمایى «چپ، راست» که پیش تولید و تولید آن در دى و بهمن امسال در سکوت کامل 
خبرى پیش رفت، نخستین پروژه ســینمایى بود که در اولین ساعات اعالم شیوع ویروس 
کرونا از سمت ستاد ملى مقابله با کرونا، به منظور حفظ سالمت و ایمنى هنرمندان و عوامل 
پروژه که از سرمایه هاى اجتماعى کشور هستند، تصمیم به توقف فیلمبردارى آن گرفته شد.
این در حالى است که کمتر از یک هفته تا پایان  فیلمبردارى فیلم «چپ، راست» باقى مانده 
بود. بدیهى است؛ پس از بازگشت به شرایط عادى فیلمبردارى این فیلم سینمایى مجدد از 

سر گرفته خواهد شد.
به نظر مى رسد موضوع بحث برانگیز فیلم «چپ، راست» نوید کمدى متفاوتى را در اکران 

سال 99 براى مخاطبان سینما به همراه داشته باشد.

چهار کارگردان کمدى
 «چراغ خاموش» پیش مى روند

احمد مهرانفر را با ماسک در اتاق گریم فصل جدید سریال «پایتخت» مى بینید. این 
فصل براى پخش در نوروز 99 در حال تصویربردارى است.

این بازیگر سینما و تلویزیون در سریال «پایتخت» با ایفاى نقش «ارسطو» بسیار 
دیده شد. احمد مهرانفر احتماًال آخرین حضور خود را در «پایتخت 6 » تجربه خواهد 

کرد. او بازیگر موفقى خصوصاً در نقش هاى طنز است.
احمد مهرانفر در 10 خرداد ماه ســال  1354 در برزك کاشان متولد شد. او داراى 

مدرك کارشناسى بازیگرى و کارشناسى ارشد کارگردانى است.
مهرانفر از ســال 78 اجراى حرفه اى تئاتر را آغاز و در کنار بازیگرانى مانند پرویز 
پرســتویى، پانته آ بهرام، امیر جعفرى، مهتاب نصیرپــور و حبیب رضایى اجراى 

نقش هاى تئاترى را تجربه کرده است.
این بازیگر در فیلم هاى «اقلیما»، «حقیقت گمشده»، درباره الى...، «کلبه» و «آتش 
بس» و تئاترهایــى همچون «همه چیز درباره آقــاى ف»، «فنز»، «قهوه تلخ»، 
«شکلک 17 دى کجا بودى؟»و... به ایفاى نقش پرداخته است. البته نویسندگى 

و کارگردانى نمایش «ادیپ افغانى» را نیز در کارنامه هنرى خود ثبت کرده است.
او با سریال «پایتخت» در نقش «ارســطو» حضور در تلویزیون را تجربه کرد و به 

شهرت زیادى دست یافت و شناخته شد. او هم اکنون مشغول بازى در «پایتخت 
6» است.

سریال «دوپینگ»، سریال نوروز 99 در شبکه 3 سیماست.
رضا مقصودى کارگردانى که ســاخت فیلم «خجالت نکش» را در کارنامه هنرى اش دارد 
این بار با ساخت این ســریال، مهمان تلویزیون در ایام نوروز 99 مى شود. این اولین تجربه 

تلویزیونى مقصودى به حساب مى آید.
این در حالى است که شیوع ویروس کرونا تصویربردارى سریال «دوپینگ» را متوقف کرد و 
تنها 15 قسمت از این سریال براى پخش نوروزى تصویربردارى شد و ادامه ضبط این سریال 
به زمان مناسب دیگرى موکول شد. «دوپینگ» سریالى 30 قسمتى است که به تهیه کنندگى 
امیر پروین حسینى مقابل دوربین رفت و از اولین روز فروردین ماه ساعت 20 و 45 دقیقه روى 
آنتن شبکه 3 خواهد رفت. سریال «دوپینگ» با داستانى کمدى و حضور بازیگرانى سرشناس 

اوقات خوشى را در ایام تعطیالت نوروزى سال 99 براى مخاطبان تلویزیون رقم خواهد زد.
هادى حجازى فر یکى از چهره هاى جدى دنیاى هنر اســت که این روزها در حال کسب 
تجربه هایى متفاوت است. بازى در سریال «دوپینگ» و «زیر خاکى» به کارگردانى جلیل 
سامان در ژانر طنز از تجربه هاى متفاوت او محسوب مى شود. شبنم مقدمى و الناز حبیبى که 
تجربه همکارى با رضا مقصودى را در فیلم «خجالت نکش» داشتند نیز بار دیگر در سریال 
«دوپینگ» با او همکارى مى کنند. هادى حجازى فر، شــبنم مقدمى، الناز حبیبى، محمد 
بحرانى، نیما شعبان نژاد،علیرضا آرا، مینا جعفرزاده، شیوا خسرومهر، زهره صفوى، فرزین 
محدث، میثاق جمشیدى، وحید رحیمیان، ایلیا کیوان، مهتاب حسینى، شیما جهانگیرى، 
فروغ اکبرى، فرشید نزاکتى، زهرا کوهساریان و... بازیگران سریال «دوپینگ» را تشکیل 

مى دهند./1425

شبکه 3 به «دوپینگ» روى آورد!

مجموعه «شکرستان» با فصلى تازه و روایت شهاب حسینى مهمان نوروزى تلویزیون 
در شبکه نسیم مى شود و پخش آن تا پایان تعطیالت نوروز ادامه دارد.

مجموعه «شکرستان» از انیمیشن هاى نوستالژیک تلویزیون است که طرفداران زیادى 
دارد و چند سالى است که به عنوان یکى از انیمیشن هاى ماندگار و پربیننده تلویزیون 

در حال ساخت است.
فصل جدید مجموعه «شکرستان» با روایت هایى جدید و با ویژه برنامه هایى خاص 
براى پخش در ایام نوروز تدارك دیده شده است و پخش آن یک هفته قبل از نوروز آغاز 
مى شــود. محور قصه هاى این مجموعه مربوط به مباحث روز موضوعات اجتماعى و 
سالمت است و بخشى از آن درباره ویروس کرونا نیز در حال ساخت است  تا در نوروز 

پخش شود.
این انیمیشن پرطرفدار از شنبه 24 اسفند ماه هر شب ساعت 20 و 30 دقیقه روى آنتن 

شبکه نسیم مى رود و تا پایان تعطیالت نوروز پخش آن ادامه دارد.
زنده یاد مرتضى احمدى یکى از راویان برنامه «شکرســتان» بود که آذرماه سال 93 
درگذشت و صدایش براى همیشه در «شکرستان» ماندگار شد. شهاب حسینى راوى 
برنامه «شکرستان» است که امســال هم به مانند سال گذشته همراه با این مجموعه 

مهمان نوروزى مخاطبان در تلویزیون مى شود./1423

«شکرستان» به پخش نزدیک شد

شــیوع ویروس کرونا موجب شــده تا هر چند روز خبرى از توقف برخى برنامه هاى 
تلویزیونى منتشر شود که این بار شــایعات گریبانگیر «دورهمى» شده است. برخى 
رسانه ها از توقف ضبط «دورهمى» خبر دادند و اعالم کردند مهران مدیرى در اعتراض 
به انتقاد هاى اخیر درباره چرایى حضور تماشــاچیان در برنامه «دورهمى»، ضبط این 

برنامه را متوقف کرده است.
اما آنطور که «باشــگاه خبرنگاران جوان» گزارش کرده، این موضوع صحت ندارد و 

برنامه «دورهمى» با حضور گروه سازنده 
و تماشــاگران و رعایت بهداشت و 
ضدعفونى لوکیشــن در حال ضبط 

است.
تاکنون قسمت هاى مربوط به قبل 
از نوروز 99 ضبط شده است و گروه 
مشــغول ضبط ویژه برنامه  هاى عید 

هستند که ساعت 23 از شبکه 
نســیم پخش خواهد 

شد.

مهران مدیرى ضبط «دورهمى» را 
متوقف کرد؟

احمد مهرانفر با ماسک در اتاق گریم! 

ب خواهند شد. به این ترتیب اخبار مطرح شده در
بازیگران فیلم «قهرمان» رد شده است. اص
فرهادى سابقه ســاخت فیلم هاى «ش
زیبا»، «چهارشنبه سورى»، «جدایىن
از سیمین»، «درباره الى»، «فروشند
«همه مى دانند» و «گذشــته» را د
اصغــر فرهادى با فیلم هــاى «جد
نادر از ســیمین» و «فروشــنده» بر
جایزه اســکار بهترین فیلم خارجى ز

شده است.

همى» با حضور گروه سازنده 
ان و رعایت بهداشت و 
کیشــن در حال ضبط 

ت هاى مربوط به قبل 
ضبط شده است و گروه 
بط ویژه برنامه هاى عید 

3اعت 23 از شبکه 
ش خواهد 
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باشگاه ذوب آهن اصفهان این شانس را دارد که دوباره در یک 
پرونده بین المللى دیگر به پیروزى دست پیدا کند.

 در شرایطى که باشــگاه ذوب آهن اصفهان مى تواند یک 
پیروزى بزرگ دیگر در پرونده هاى بین المللى براى خود به 
دست بیاورد، اما این باشگاه هنوز 
برخى اقدامات الزم براى 
کســب این پیروزى 
را فراهــم نکرده  و 
فرصت چندانى هم 
براى انجام این کار 

ندارد.
طبق اعالم فیفا باشگاه 
ذوب آهن باید، 36 هزار فرانک 
سوئیس به حساب این فدراسیون 
براى اعاده دادرسى در دادگاه CAS در 
ماجراى پرونده حق آموزش رضا شکارى واریز کند، اما مسئوالن 
این باشگاه هنوز این کار را انجام نداده اند. فیفا همچنین اعالم 

کرده چنانچه هر کدام از طرفین دعوى این مبلغ را واریز نکنند، 
این پرونده بسته اعالم شده و دیگر به آن رسیدگى نخواهد شد.

با این شرایط، به نظر مى رسد به نفع باشگاه ذوب آهن است که 
این مبلغ را به حساب فیفا واریز کند تا پرونده روال خود را ادامه 
دهد چراکه درخواست ســعید آذرى (مدیرعامل وقت باشگاه 
ذوب آهن) براى خسارت عدم پرداخت حق آموزش رضا شکارى، 
مبلغ پنج میلیون دالر است؛ با این حال، به نظر مى رسد با توجه 
به رأى اولیه اى که در این پرونده به سود باشگاه ذوب آهن صادر 
شده، این باشگاه شــانس زیادى براى پیروزى نهایى در این 

پرونده داشته باشد.
البته اینکه دادگاه CAS چقدر از مبلغ درخواســتى ذوب آهن 
براى حق رشد شکارى را ملزم بداند که باشگاه روبین کازان به 
ذوبى ها پرداخت کند، بستگى به رأى این دادگاه دارد، اما حتى 
اگر به طور مثال 400 هزار دالر این مبلغ هم به باشگاه ذوب آهن 
برسد، پولى خوبى نصیب آنها شده و حیف است که چنین مبلغى 

و البته سه سال پیگیرى این پرونده به یکباره از بین برود.
شواهد نشان مى دهد شانس پیروزى باشگاه ذوب آهن در این 

پرونده بسیار باالست. به همین دلیل منطقى به نظر مى رسد که 
مسئوالن این باشگاه هرچه سریع تر 36 هزار فرانک سوییس را 
به حســاب فیفا واریز کنند. از طرفى در صورت پیروزى در این 
پرونده، تمام هزینه هایى که براى آن شده به باشگاه برمى گردد 
و حتى اگر این مبلغ از سوى طرفین دیگر دعوى هم واریز نشود، 
باز هم ذوبى ها از واریز این پول ضررى متحمل نمى شــوند و 

مى توانند یک پیروزى بزرگ به دست بیاورند.
گفتنى اســت؛ ذوب آهن طى ســال هاى اخیر جــزو معدود 
باشگاه هاى ایرانى بوده که توانسته در چند پرونده بین المللى 
موفقیت به دست بیاورد و االن هم در آستانه کسب یک پیروزى 
دیگر اســت. اگرچه تعداد پیروزى هاى تیم هاى ایرانى در این 
دست پرونده ها زیاد نبوده، اما باشــگاه ذوب آهن در چند سال 
گذشته توانسته در سه پرونده که مربوط به رضا شکارى، گابریل 
هرناندز و کى روش استنلى سوارز بوده به برترى برسد تا نشان 
دهد برخالف برخى گفته ها این طور نبوده که باشگاه هاى ایرانى 
هیچ وقت نتوانسته باشــند موفقیتى در پرونده هاى بین المللى 

کسب کرده باشند.

ذوب آهن 36 هزار فرانک را مى دهد 
یا بى خیال مى شود؟

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: 
اختصاص دادن ورزشــگاه نقش جهان اصفهان 
براى قرنطینه بیماران قمى مبتال به کرونا صحت 

ندارد و شایعه اى بیش نیست.
 محمد سلطان حسینى اظهار کرد: این موضوع نیز 
همانند خبر ورزشگاه کردآباد شایعه است و نباید با 
دامن زدن به آن، موجب ترس در میان شهروندان 
باشیم و از این موضوع اطالعى ندارم.  وى افزود: 
براى گذر از این بحران اداره کل ورزش و جوانان 
نیز همانند دیگر ارگان هاى استان تابع ستاد بحران 
استان اصفهان اســت و هر زمانى به امکانات و 
تجهیزات تحت پوشــش این ارگان نیاز داشــته 

باشند، موظف هستیم در اختیار آنها قرار دهیم.

با شــیوع ویروس کرونا در اروپــا و ایتالیا آنخل 
توروس اعالم کرد به میالن سفر نخواهند کرد.

در دور رفت مرحله یک هشتم نهایى لیگ لزوپا دو 
تیم اینترمیالن و ختافه در ورزشگاه سن سیرو در 
حالى به مصاف یکدیگر خواهند رفت که با شیوع 
ویروس کرونا در ایتالیا رقابت هاى سرى  A ایتالیا 

به حالت تعلیق در آمده است.
آنخل تورس ســانچز، رئیس باشــگاه ختافه در 
خصوص این بازى گفــت: «ما هرگز راهى ایتالیا 
و میالن نخواهیم شد و براى ما اهمیتى ندارد که 
چه اتفاقى خواهد افتاد،  حتى اگر ما را از لیگ اروپا 
حذف یا محروم کنند ما ســر خود را باال خواهیم 
گرفت چرا که براى من مهم ســالمتى بازیکنان 
و کادرفنى تیم اهمیت بیشــترى دارد و ما نگران 

آنها هستیم.» 

شایعه استعفاى على فتح ا... زاده، مدیر عامل باشگاه 
استقالل در یکى دو روز اخیر بارها و بارها مطرح شد 
اما رئیس هیئت مدیره باشگاه به طور رسمى این خبر 

را تکذیب کرد. 
 خلیل زاده در این باره مى گوید: «على فتح ا... زاده 
سرماخوردگى شدید داشت اما کرونا ندارد. ده بیست 
روز پیش هم همین شایعه را در مورد من مطرح کرده 
بودند و چند روز پیش هم گفتند وزیر ورزش کرونا 
گرفته است. این روزها هر کســى سرما مى خورد 
مى گویند او کرونا دارد اما فتح ا... زاده انصافاً مریضى 
سختى داشــت و امیدوارم فقط بسترى نشده باشد 
چون واقعاً در جلسه روز دوشنبه با وجود آنکه حالش 
مساعد نبود شرکت کرد. حقیقتاً فشارهایى را که در 
این چند روز مدیریت باشــگاه تحمل کرده بسیار 
سنگین است. مشکالت مالى و اتفاقاتى که پیرامون 
ویروس کرونا در جامعه به وجود آمده همه را تحت 
تأثیر قرار داده است. قبول دارم که مشکالت زیادى 
در بحث مطالبات بازیکنان خارجى داریم اما در حال 
مصالحه با این نفرات هستیم و تصمیم داریم یا از آنها 
زمان بگیریم یا مطالباتشان را پرداخت کنیم. فتح ا... 
زاده در حال حاضر اختیار امور باشگاه را در اختیار دارد 
و این مسائل را پیگیرى مى کند. از دو سه روز دیگر 
هم ان شاءا... تمرینات شروع مى شود و کارها رفته 

رفته روى غلتک مى افتد.
شایعه استعفاى على فتح ا... زاده  درست در روزهایى 
مطرح شد که محمد حسن انصارى فرد، مدیر عامل 
باشگاه پرســپولیس به علت تصمیم هیئت مدیره 
مبنى بر برکنارى حســین قدوســى (مدیر روابط 

عمومى) از سمت خود استعفا کرد.

نقش جهان براى 
بیماران؟ نخیر

ایتالیا؟ هرگز

استعفا نه، فقط سرما 
خورده است

دیدار دوستانه ایران – عمان در تاریخ 8 خرداد سال آینده و در 
استادیوم آزادى تهران به قوت خود باقى است و در خصوص 

لغو این دیدار فعًال هیچ چیزى به روى کاغذ نیامده است. 
 یکى از اعضاى ســازمان تیم هاى ملى با اعالم این خبر 
گفت: اگــر ویروس کرونا اجــازه دهد این دیــدار برگزار 
مى شــود. خب در ماه هاى آینده اگر این ویروس فروکش 
کند و شرایط پروازى کشــورها به حالت عادى برگردد این 
دیدار برگزار خواهد شــد. از آنجایى که این دیدار در تاریخ 8 
 خرداد برنامه ریزى شده اســت فعًال فدراسیون فوتبال ایران 
و عمان حرفى در خصــوص لغو این دیدار نــزده اند و به نظر
مى رســد تصمیم نهایى در روزهاى منتهى به برگزارى بازى 

گرفته خواهد شد. 
جالب اینکه ایــن دیدار براى آماده ســازى دو تیم براى حضور در 
بازى هاى خرداد ماه برنامه ریزى شــده است. هر چند اکنون برنامه 
بازى هاى مقدماتى جام جهانى در ماه هاى فروردین و خرداد لغو شده 

و به ماه هاى مهر و آبان موکول شده است.

8 عمان در تاریخ 8خ –دیدار دوستانه ایران–
استادیوم آزادى تهران به قوت خود باقى
لغو این دیدار فعًال هیچ چیزى به روى ک
 یکى از اعضاى ســازمان تیم هاى م
گفت: اگــر ویروس کرونا اجــازه دهد
مى شــود. خب در ماه هاى آینده اگر ای
کند و شرایط پروازى کشــورها به حالت
دیدار برگزار خواهد شــد. از آنجایى که
 خرداد برنامه ریزى شده اســت فعًال فدر
و عمان حرفى در خصــوص لغو این دیدا
مى رســد تصمیم نهایىدر روزهاى منته

گرفته خواهد شد. 
جالب اینکه ایــندیدار براى آماده ســازى دو
ه بازى هاى خرداد ماه برنامه ریزى شــده است.
بازى هاى مقدماتى جام جهانى در ماه هاى فرورد

به ماه هاى مهر و آبان موکولشده است. و

با اجازه کرونا؛ 
بله

ایران- عمان برگزار مى شود؟

 بارها درباره مدیران غیرفوتبالى فوتبال ایران نوشته ایم. از آنهایى 
که فقط به علت جیب پر پولشان یا دوســتى و خویشاوندى با 
فالن وزیر، وارد هیئت مدیره باشــگاه هایى مثل پرسپولیس و 
استقالل مى شوند. از آنها نام هم نمى بریم چرا که تعدادشان زیاد 
است و مى ترسیم نام یکى دو نفر از قلم بیافتد و دلخورى پیش 
بیاید! تکلیف این دوستان روشن است. آنها یک مدتى در این دو 
باشگاه مشغول مى شــوند و بعد از اینکه هیچ کمکى نمى کنند، 
اسم و رسمى به هم مى زنند و مى روند و پشت سرشان را هم نگاه 
نمى کنند. خب از این دوستان انتظارى هم نیست. اینکه بخواهیم 

آنها براى پرسپولیس و استقالل و هوادارانشان دل بسوزانند انتظار 
زیادى است چرا که آنها براى اهداف دیگرى به این دو باشگاه 
وصل مى شوند اما حاال کار به جایى رسیده که مدیران فوتبالى این 
دو باشگاه هم در عمل هیچ تفاوتى با مدیران غیرفوتبالى ندارند.

به این جمالت دقت کنید: «بحث برانکو دو راه دارد. یکى اینکه 
اگر برانکو راغب باشد با یکدیگر توافق کنیم. پیشنهادمان را هم 
داده ایم و امیدواریم مورد موافقت قــرار بگیرد که هنوز جوابى 
نداده اند. گزینه دوم این است که برانکو از ما شکایت کند، ولى ما 
هم از ایشان به خاطر فسخ یکطرفه قراردادش شکایت مى کنیم. 

ما مجبوریم شکایت کنیم هرچند که عالقه اى به شکایت نداریم. 
برانکو افتخارات زیادى براى ما کسب کرده است. از روز اول هم 
به برانکو گفتیم بیایید با هم تفاهم کنیم.» این بخشــى از یکى 
از مصاحبه هاى محمدحســن انصارى فرد در روزهاى ابتدایى 
حضورش در پرسپولیس است. مى بینید طلبکارى و نگاه از باال را؟ 
انصارى فرد جورى حرف زده که انگار پرسپولیس از برانکو طلبکار 
است و هیچ راهى جز مذاکره و کوتاه آمدن در مقابل انصارى فرد 
ندارد! حاال اما رأى صادر شــده و پرســپولیس در این روزهاى 
بحرانى و بى پولى باید چیزى نزدیک بــه 20 میلیارد تومان به 

برانکو بدهد! اگر کسى مثل ایرج عرب به این پرونده چنین نگاهى 
داشت تعجب نمى کردیم اما وقتى محمدحسن انصارى فرد، با آن 
همه سابقه فوتبالى و مدیریتى، گاف به این بزرگى مى دهد و ماجرا 
را کًال اشتباه متوجه مى شود چه باید بگوییم؟ حاال این گاف به 
کنار! حاال که پرسپولیس محکوم به پرداخت 20 میلیارد به برانکو 
شده است، آقاى انصارى فرد طبق ادعاى خودش باید از برانکو 
شکایت کند و حق باشگاه را از او بگیرد. به هر حال طبق ادعاى او، 
برانکو قراردادش را یک طرفه فسخ کرده و این کار نه قانونى است 

و نه حرفه اى! آقاى انصارى فرد منتظر هستیم، بسم ا... !

پس 
چى شد؟

  چند روز قبل اخبارى منتشــر شــد مبنى بر اینکه 
محمد نادرى مدافع چپ پرسپولیس مورد توجه یک 
باشــگاه بلژیکى قرار گرفته و در پایان فصل، کمپ 
سرخپوشان را به قصد حضور در باشگاه آنتورپ ترك 
مى کند. این باشــگاه، همان تیمى است که علیرضا 
بیرانوند را در اختیــار گرفته و حاال براى دومین صید 
از لیست پرســپولیس آماده است. مدیران باشگاه اما 
با عجله زیادى این موضوع را تکذیب کردند و گفتند 
اصال چنین موضوعى صحت ندارد. آنها اعتقاد داشتند 
هیچ پیشــنهادى براى جذب نادرى به دست شان 
نرســیده و همین امر، مهم ترین دلیل بر آن اســت 
که اخبار در مورد حضور نادرى در بلژیک را تکذیب

 کنند.
در سمت دیگر ماجرا، اتفاقات دیگرى در جریان است. 
مدیران باشگاه احتماال فراموش کرده اند که قرارداد 
نادرى هیچ ربطى به پرســپولیس ندارد! در واقع این 
قرارداد به شکلى تنظیم شده که مدیران پرسپولیس 
نمى توانند بر آینده بازیکن یادشــده تاثیرى بگذارند 
زیرا نــادرى در ابتداى فصل به صــورت قرضى و با 
قراردادى پیچیده از باشگاه کورتریک به پرسپولیس 
پیوست و از این رو، باشگاه کورتریک است که باید در 
مورد آینده این بازیکن نظر بدهد. البته قرارداد نادرى 
با کورتریک در فصل آینده به صورت مشروط تنظیم 
شد اما هر اتفاقى که براى مدافع فعلى پرسپولیس رخ 

مى دهد، باید با اطالع باشگاه کورتریک باشد. از این 
رو، اخبار مربوط به احتمال بازگشــت نادرى منتشر 

مى شود، کامال درست است.
یکى از ایجنت هاى فعال در فوتبال ایران که بازیکنان 
زیادى را به اروپا و کشورهاى همسایه ترانسفر کرده 
در این مورد گفت: «مورد نــادرى، یک مورد خاص 
اســت. او دو مرتبه با قرارداد قرضى به پرسپولیس 
پیوست اما در هر دوره، باشگاه پرسپولیس حق دخالت 
در قراردادهاى بعدى این بازیکن را نداشت. آنها پول 
دادند و به عنوان یار قرضى از نادرى استفاده کردند 
ولى حق بهره بردارى بیشتر از او را ندارند. این باشگاه 
کورتریک اســت که مى گوید نادرى در فصل آینده 
کجا بازى کند مگر آنکه دو باشگاه بر سر جذب قطعى 
او وارد مذاکره شوند. البته قبل از اینکه چنین اتفاقى 
رخ بدهد، خبرهایى در بلژیک مى شــنویم که گویا 
نادرى با باشگاه آنتورپ توافق کرده و فصل آینده با 
اجازه باشگاه کورتریک به بلِژیک برمى گردد و براى 
تیم جدیدش بازى مى کند. باشگاه پرسپولیس یا باید 

نادرى را به صورت قطعى خریــدارى کند و پول 
رضایتنامه اش را بپردازد و یا بدون اینکه دخالتى 

در جذب او داشته باشد، قید این بازیکن را بزند 
زیرا بســیار بعید اســت در فصل آینده هم، 
باشگاه کورتریک رضایت بدهد که نادرى 

به صورت قرضى در پرسپولیس بماند.»

قرارداد نادرى هیچ ربطى به پرسپولیس ندارد

فدراسیون واجب تره

عمر عبدالرحمن در 17 بازى آمار بسیار ضعیفى از خود 
به جا گذاشته است. ستاره اى که از او به عنوان جادوگر 
آسیا نام مى بردند و حتى خبر از جذب این بازیکن توسط 

منچستر سیتى به میان آوردند.
دو ســال قبل، جنجالى ترین نقل و انتقاالت تابستانى 
سال آسیا را الهالل عربستان رقم زد. عمر عبدالرحمن 
از العین به ریاض نقل مکان کرد تــا بزرگترین معامله 

صورت بگیرد.
طبق پیش بینى هاى انجام شــده عمورى خیلى زود در 
ترکیب اصلى الهالل جا گرفت و یکى از ستاره  هاى این 
تیم پر از بازیکن شــد. اما یک مصدومیت بى موقع او را 
زمین گیر کرد. پارگى رباط صلیبى در یکى از مسابقات 
لیگ عربستان، عبدالرحمن را خانه نشین کرد و او با از 

دست دادن جام ملت هاى آســیا یکى از بد شانس ترین 
بازیکنان قاره نام گرفت.

مصدومیت عمورى به گونه اى بود کــه او حتى پس از 
پشت سر گذاشــتن دوران نقاهت نیز جایى در ترکیب 
اصلى الهالل نداشت و قهرمانى تیمش در لیگ عربستان 

را از روى نیمکت تماشا کرد.
عمر عبدالرحمن که شانس زیادى براى بازى در ترکیب 
الهالل نداشت، در ابتداى فصل به صورت قرضى راهى 
امارات و باشگاه الجزیره شــد تا بتواند بار دیگر شرایط 
بازى را به دست آورد. اما او در این مدت ناامید کننده ترین 
آمار تاریخ خود را به جا گذاشــت. عمورى تا به اینجاى 
لیگ امارات 17 مرتبه پیراهن الجزیره را بر تن کرد که 
حاصل آن تنها دو گل و یک پاس گل بوده است. ستاره 
سابق فوتبال امارات در 9 بازى اخیر تنها یک گل به ثمر 
رسانده و کار خاص دیگرى نکرده است. آن هم 
براى بازیکنى که پیــش از این مهره اى براى 

قهرمانى در آسیا بود.
عمورى با این کارنامه ضعیف حاال به بازیکنى 
معمولى در آســیا تبدیل شده است. بازیکنى که 
حتى شایعاتى مبنى بر پیوستنش به لیگ جزیره و باشگاه 

ســیتى بود و حــاال در الجزیره منچستر 
روزهاى کم فروغى را پشت 

سر مى گذارد.

لیگ جزیره؟ فعال بمان در الجزیره! 

محمد مهدى نبى با وجود اســتعفاى محمد حســن 
انصارى فرد تمایلى ندارد بر صندلى مدیریت باشــگاه 
پرسپولیس بنشیند  با اینکه همه اعضاى هیات مدیره 

با انتخاب او به عنوان مدیر عامل جدید موافق بودند. 
بعد از اینکه محمد حســن انصارى فرد از سمت خود 
استعفاء کرد همه اعضاى هیات مدیره از نبى خواستند 

امور باشگاه را برعهده بگیرد اما او اعالم کرد چون براى 
حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام 

کرده فعال نمى تواند عهده دار این سمت شود. 
انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال قرار بود 25 
اسفند در تهران برگزار شــود که با توجه به ایراد فیفا 
به اساسنامه فعلى فدراسیون فوتبال به نظر مى رسد 
این انتخابات در سال جدید و در اردیبهشت ماه برگزار 
خواهد شد. هم چنین قرار است اعضاى هیات مدیره 
باشگاه پرسپولیس بعد از مشورت با وزارت ورزش و 
جوانان مدیر عامل جدید باشگاه را در روزهاى آینده 

معرفى کنند. 
محمد مهــدى نبى در گذشــته قائم مقام باشــگاه 
پرســپولیس بوده و ســال هاى ســال هم دبیر کل 
فدراســیون فوتبال بوده. او اکنون بــه عنوان یکى از 
اعضاى هیات مدیره در باشگاه پرسپولیس حضور دارد.

بازیکنان تیم هاى گیالنى در استورى هاى تند خود 
از مسئ والن خواستند توجه بیشترى به امور بهداشتى 

این استان داشته باشند.
 بازیکنان سپیدرود، ملوان و داماش به عنوان تیم هاى 
حاضر در لیگ دسته اول فوتبال ایران در استورى هایى 

به شرایط وخیم این استان در خصوص شیوع بیمارى 
کرونا واکنش نشان داده و از مسووالن خواستند توجه 
بیشترى به امور بهداشــتى – درمانى داشته باشند تا 

اوضاع از این بدتر نشود.
مازیار زارع و پژمان نورى به عنوان دو چهره مطرح 

اســتان نیز طى روزهاى اخیــر صحبت هاى تندى 
در قبال این موضوع داشــته اند و ضمن درخواست 
از همشــهریان براى حفظ بهداشت و جدى گرفتن 
قرنطینه، از مسووالن نیز درخواست مساعدت براى 

امور را داشته اند.

رگبار استورى
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آگهى تغییرات
شرکت پیمانکارى بخشیان سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 9607 و شناسه 
ملى 10260306934 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مورخ 1398/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیاوش بخشیان 
لنجى به کدملى 1281820717 و کد پستى 
8138946333و ســعید بخشــیان لنجى 
به کدملــى 1280914629 و کد پســتى 
8138946333و سهیل بخشیان به کدملى 
1280896329 و کد پستى 8138946333 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. اشــرف بیابان 
گرد اصفهانى بــه کدملى 1291014055 و 
کدپستى 8138946333 وم زهرا گوهریان 
به کدملــى 1284714187 و کدپســتى 
8138946333بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (800047)

آگهى انحالل
شرکت اصفهان سى پل زرین با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 18374 و شناسه ملى 10260392800 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/12/08: شــرکت مذکور منحل اعالم 
گردید و عباس مهدیان به کدملى 1128871238 
به سمت مدیر تصفیه براى مدت دو سال انتخاب شد. 
محل تصفیه اصفهان خیابان امام خمینى خیابان امام 
رضا کوچه شــقایق فرعى دوم پالك 50 به کدپستى 
8183744551 اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (801611)

آگهى تغییرات
شرکت تضامنى اثنا عشرى و شــرکاء به شماره ثبت 
37251 و شناســه ملى 10260548008 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1398/09/07و به استناد نامه شماره 98/392883 
مورخ 1398/11/13 بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اثناعشرى به 
شــماره ملى 1280435429، عباس اثناعشرى به 
شماره ملى 1284485471 و باقر اثناعشرى به شماره 
ملى 1284485463 به عنــوان اعضاى هیئت مدیره 
براى مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (801613)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى ابتکار سازه پدیده 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
45220 و شناســه ملى 10260631719 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
بنا بر اختیارات حاصله از ماده 40 اساسنامه، 
اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند 13 ماده 
40 اساسنامه (به شــرح ذیل) به مدیرعامل 
تفویض گردید: اقامه هرگونه دعوى و دفاع یا 
تسلیم به دعوى یا انصراف از آن اعم از حقوقى 
و کیفرى با داشتن تمام اختیارات مراجعه به 
امر دادرسى از حق پژوهش، فرجام مصالحه، 
تعیین وکیل، ســازش ادعاى جعل نسبت به 
سند طرف و استرداد ســند تعیین داور با یا 
بدون اختیار صلح و بطور کلى استفاده از کلیه 
حقوق و اجراى کلیه تکالیف ناشــیه از قانون 
داورى تعیین وکیل براى دادرســى و غیره با 
یا بدون حق و توکیل و وکیــل در توکیل ولو 
کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه 
در ماهیت دعوى و خواه به امــرى که کامًال 
قاطع دعوى باشــد دعوى خسارت استرداد، 
دعوى جلب شخص ثالث اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (800101)

آگهى تغییرات
شرکت مشاورین مرمت زیگورات شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 26115 
و شناســه ملــى 10260468623 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/11/30 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : آقاى مجید زمانیان به شماره ملى 
1218706007 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و آقاى مسعود سعید زاده به شماره 
ملى 0859359093 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم زهرا دهقانى باغبادرانى 
به شــماره ملى 6209695973 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى و 
نیز سایر نامه هاى عادى و ادارى، با امضاء 
رئیس هیئت مدیره و در غیاب او، مدیر عامل 
یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (800102)

آگهى تغییرات
شرکت مشاورین مرمت زیگورات شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 26115 و 
شناســه ملى 10260468623 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1398/11/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : اعضاى هیئــت مدیره 
عبارتند از آقاى مجید زمانیان به شــماره 
ملى 1218706007، آقاى مسعود سعید 
زاده به شماره ملى 0859359093، خانم 
زهــرا دهقانى باغبادرانى به شــماره ملى 
6209695973 که براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. آقاى میثم کاویانى به شماره 
ملى 1282889771 به ســمت بازرس 
اصلى و خانم اعظم الســادات حسینى به 
شــماره ملى 4172158609 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (800198)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى نور آب و آسمان 
پارسه ســهامى خاص به شــماره ثبت 
50026 و شناسه ملى 10260684689 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1396/12/14 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : حیدرى کلیشــادى شماره 
ملــى 1112143866 به ســمت رئیس 
هیات مدیــره و فراز صادقى شــماره ملى 
1756060940 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و على حیدرى کلیشادى شماره 
ملى1112143866 به سمت مدیر عامل 
و پرویز حیدرى کلیشــادى شــماره ملى 
1288658508 به سمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال تعیین شدند.حق امضا 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور شرکت با 
امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادى و ادارى با امضا هر یک از اعضا هیت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (801423)

آگهى تغییرات
شــرکت جهان بتن زنده رود شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 45331 
و شناســه ملــى 10260632893 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1398/08/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : آقاى محمــد طالعى فرد 
نیارق 1291128689 بســمت رئیس 
هیات مدیــره و خانم طاهــره مجنون 
1282336703 بســمت نائب رئیس 
هیات مدیــره و آقاى رســول بهرامى 
5419486709بسمت مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اوراق 
و اســناد مالى و بهاداربانکى وتعهدات 
شرکت با امضا مدیرعامل منفردا با مهر 
شرکت معتبراست و ســایراوراق ادارى 
وعادى شرکت با امضاى مدیر عامل منفردا 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (801454)

آگهى تغییرات
موسســه اتحادیه صنف خشــک شــویى و لباس 
شویى شهرستان اصفهان به شــماره ثبت 4574 
و شناســه ملى 14005639997 به اســتناد نامه 
شــماره 98/12038 مــورخ 1398/11/14 اتاق 
اصناف اصفهان و صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العاده مــورخ 1398/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - اساسنامه جدید مشــتمل بر 30 ماده تصویب 
و جایگزین اساسنامه قبلى شد. - مصطفى ریاحى به 
شــماره ملى 6219572009 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، حمید توتونى به شماره ملى 1280304911 
به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره، پرویز احمدى 
بنى به شــماره ملى 1818914875 به سمت نایب 
رئیس دوم هیئت مدیره، یداله عســکرى نهوجى به 
شماره ملى 1189757109 به سمت دبیر اتحادیه، 
مجتبى ریاحى به شــماره ملى 6219572564 به 
سمت خزانه دار براى مدت چهار سال انتخاب شدند. 
- مجید ایزدى فرد به شماره ملى 1288821557 به 
سمت بازرس اصلى و مهدى نقدى دورباطى به شماره 
ملى 6209665543 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت چهار سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و 
اوراق مالى اتحادیه مانند چک ها، براوات، سفته ها، 
اســناد تعهدآور مالى با امضاى رئیس و خزانه دار و 
در غیاب هر یک با امضــاى نایب رئیس اول و مهمور 
به مهر اتحادیه معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (801614)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى امین سازان اصفهان 
جاوید ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51141 و شناسه ملى 10260697439 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1398/12/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - ســیدمهدى داودى به 
شماره ملى 1270094671، سید حمید 
داودى به شــماره ملى 1286870380 
و ســید کریــم داودى به شــماره ملى 
1286539821 بــه عنــوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - امیر سعید قانعى به شماره ملى 
1286844711 به عنوان بازرس اصلى و 
آذر خلیلى به شماره ملى 1284884041 
به عنوان بازرس علــى البدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (801485)

آگهى تغییرات
شرکت تضامنى اثنا عشرى و شرکاء به شماره 
ثبت 37251 و شناسه ملى 10260548008 
به استناد نامه شــماره 98/392883 مورخ 
1398/11/13 بانــک مرکــزى جمهورى 
اسالمى ایران و صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1398/09/07 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: - به موجب ســند صلح 
شــماره 156530 مــورخ 1398/09/06 
دفتر اســناد رســمى 31 اصفهان، شادى 
اثناعشرى به شــماره ملى 1286011043 
تمامى 6000000000 ریال سهم الشرکه 
خود را به عباس اثناعشــرى به شناسه ملى 
1284485471 واگذار نمود. - تعداد اعضاى 
هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و 
ماده 22 اساسنامه اصالح گردید. - شرکاى 
شرکت و میزان سهم الشــرکه شرکا بدین 
شرح مى باشــد: عباس اثناعشرى داراى 
28000000000 ریال ســهم الشــرکه، 
محمد اثناعشــرى داراى 6000000000 
ریال سهم الشــرکه و باقر اثناعشرى داراى 
6000000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(801612)

آگهى تغییرات
شرکت تضامنى اثنا عشرى و شرکاء به شماره 
ثبت 37251 و شناسه ملى 10260548008 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/09/07 بــه اســتناد نامه شــماره 
98/392883 مــورخ 1398/11/13 بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: - محمد اثناعشــرى به 
شماره ملى 1280435429 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، باقر اثناعشرى به شماره ملى 
1284485463 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و عباس اثناعشــرى به شــماره ملى 
1284485471 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره براى مــدت نامحدود انتخاب 
شدند. - کلیه اســناد و مدارك و اوراق بهادار 
با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
معتبر مى باشد. - محل شــرکت به آدرس 
استان اصفهان شهرستان اصفهان ،بخش 
مرکزى،شهر اصفهان محله سپاه معبر ماقبل 
آخر:خیابان حکیم معبر آخر:خیابان ســپاه 
پالك 149 - طبقه همکف واحد 1 کدپســتى 
8147745157 تغییر یافت. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(801615)

آگهى تغییرات
شرکت تجهیز صنعت رهنما شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 49332 
و شناســه ملى 10260676574 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : اسماعیل اسدیان به شماره ملى 
1110808542 به سمت مدیر عامل 
شرکت و مجید مستاجران به شماره ملى 
1290381917 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و شــرکت کیمیا بهبود آسیابه 
نمایندگى محمــد امین حاجى احمدى 
به شــماره ملى 1292060719) به 
ســمت عضو هیئت مدیرهبه مدت دو 
سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و مدارك 
و اوراق بهاء دار بــا امضاء مدیر عامل و 
یکى از اعضاى هیئــت مدیره همراه با 
مهر شــرکت معتبر مى باشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (801616)

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002129000714/1 شــماره بایگانى پرونده: 9800974 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802129000031 تاریخ صدور: 1398/12/13 بدین وســیله به 
وراث مرحوم رحیم صادقى چرمهینى نام پدر: عبداله تاریخ تولد: 1341/07/01 شماره ملى: 
6209458688 شماره شناسنامه: 2643 به نشانى: چرمهین به شرح زیر: - زهرا صادقى 
چرمهینى نام پدر: رحیم تاریخ تولد: 1365/05/22 شــماره ملى: 4623348751 شماره 
شناسنامه: 5368 به نشــانى: چرمهین- خیابان کمربندى- دبیرستان باقرالعلوم- پشت 
موبایلى جوشن- منزل بهنام علیارى – سمیه صادقى چرمهینى نام پدر: رحیم تاریخ تولد: 
1370/06/30 شماره ملى: 6200001448 شماره شناسنامه: 6200001448 به نشانى: 
چرمهین- خیابان خیام- محله مبارك آباد- بن بســت شهید بیژن حسنپور- پالك 109 
منزل شخصى عباسى – زینب صادقى چرمهینى نام پدر: رحیم تاریخ تولد: 1363/10/14 
شماره ملى: 6209822347 شماره شناســنامه: 229 به نشانى: چرمهین- خیابان خیام- 
خیابان سعدى- بن بست محب- منزل رحیم صادقى – ایوب صادقى چرمهینى نام پدر: 
رحیم تاریخ تولد: 1362/01/27 شماره ملى: 6209817157 شماره شناسنامه: 10 به نشانى: 
چرمهین- خیابان خیام- خیابان سعدى- بن بست محب- منزل رحیم صادقى – فاطمه 
صادقى چرمهینى نام پدر: رحیم تاریخ تولد: 1368/07/16 شــماره ملى: 1160051410 
شماره شناسنامه: 1160051410 به نشانى: چرمهین- خیابان کمربندى- امین آباد- باالتر 
از قنات امین آباد- منزل کوزاد امیرى ابالغ مى شود که خانم ایران عباسى چرمهینى جهت 
وصول مهریه به مبلــغ 1/049/462/840 ریال بروزرســانى از 800/000/000 ریال بر 
اساس سال  فوت زوج 1397 و سال ازدواج 1396 و 40 مثقال طال ساخته 18 عیار ساخته 
و 110 ســکه تمام بهار آزادى به استناد سند ازدواج شــماره 2526 مورخ 1396/04/10 
دفترخانه ازدواج شماره 124 شهر باغ بهادران استان اصفهان علیه مورث شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9800974 در این اداره تشکیل شده و، چون آدرس مورث 
شما به شرح متن ســند ناقص بوده است و آدرس شما (به شــرح اعالمى بستانکار) طبق 
گزارش مورخ 1398/10/26 مامور شناخته نشده اســت، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق 
ماده 18 و 19 آئین نامه اجــرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکــى از روزنامه هاى کثیر 
االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. م الف: 798183 محمدرضا ابراهیمى- مســئول واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان /12/267

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 259/98 شماره دادنامه: 389 تاریخ: 98/8/8 مرجع رسیدگى: شوراى حل 
اختالف باغبادران خواهان: حبیب ا... غالمى فرزند احمد- ســده لنجان خ امام خ آزادى 
شــرقى پ 38 خواندگان: 1- مهدى لطفى فرزند اکبر- چرمهین خ امام پشــت بهدارى 
2- تقى ســلمان وند فرزند مومن- مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال سند رسمى 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شورا داشته که 
پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: در خصوص دادخواست حبیب ا... غالمى فرزند احمد به طرفیت مهدى لطفى فرزند 
اکبر 2- تقى سلمان وند فرزند مومن به خواســته الزام خوانده به انتقال سند یک دستگاه 
خودروى پژو روآ به شماره انتظامى 34- 796 ب 18 مقوم به یکصد میلیون ریال با احتساب 
مطلق خســارات قانونى، با این توضیح که خواهان اظهار داشته که وفق مبایعه نامه مورخ 
95/12/10 یک دستگاه خودروى پژو روآ به شــماره انتظامى 34- 796 ب 18 از خوانده 
ردیف اول خریدارى نموده که ســند خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد که تقاضاى 
الزام انتقال سند رسمى به انضمام خســارات وارده را دارم، با توجه به محتویات پرونده و 
دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق قرارداد استنادى که حاکى از انتقال خودرو موضوع 

دعوى به موجب عقد بیع به خواهان اســت و الیحه تقدیمى خواهان و اینکه خوانده على 
رغم ابالغ و نشر آگهى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه اى نیز ارسال ننموده اند و 
سند مدرکیه خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده است و پاسخ استعالم از پلیس راهور که 
آخرین مالکیت خودرو را خوانده ردیف دوم آقاى تقى سلمان وند پور معرفى نموده و اینکه 
انتقال سند از آثار بیع اســت لذا دعوى خواهان را ثابت دانسته و با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 98/8/1 مســتندا به ماده 9 قانون شوراهاى حل 
اختالف و مستندا به مواد 10 و 219 و 221 و 362 قانون مدنى و مواد 198 و 515 قانون آئین 
دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم آقاى تقى سلمان وند پور به حضور 
در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى پژو روآ به شماره 
انتظامى 34- 796 ب 18 به نام خواهان و پرداخت مبلــغ 1/250/000 ریال بابت هزینه 
دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و در خصوص خوانده ردیف اول مهدى 
لطفى مستندا به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسى مدنى ناظر بر بند 4 ماد ه 84 همان قانون 
قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در دادگاه عمومى باغبادران مى باشد. م الف: 796702 شعبه 1 حقوقى شوراى 

حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک) /12/268

ابالغ رأى
شماره پرونده: 1313/98 شماره دادنامه: 1680- 98/11/28 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: امیر گل خواه- ساکن: ورنامخواست- خیابان 
شریعتى- جنب بن بست شهاب- پالك 26 خوانده: 1- سید محمدهادى عقیلى- ساکن: 
مجهول المکان 2- مهرداد ســلیمیان- ساکن: زرین شــهر- خیابان بهشتى- فروشگاه 
کوثر 3- محمدرضا عقیلى- ساکن: مجهول المکان 4- فروشگاه کوثر- ساکن: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه 
به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواســت آقاى امیر گل خواه فرزند على به طرفیت آقاى 
1- سید محمدهادى عقیلى فرزند مهدى 2- آقاى مهرداد سلیمیان فرزند محمد 3- آقاى 
محمدرضا عقیلى فرزند مهدى 4- فروشگاه کوثر فاطمیه مبنى بر محکومیت خواندگان به 
پرداخت طلب اینجانب به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه مقوم به 100/000/000 
ریال، بدین شــرح که خواهان اظهار مى دارد به موجب قرارداد شــماره 96/080 مورخ 
96/11/25 موجود در پرونده کالســه 823/98 قرارداد اجاره اى فى مــا بین خواهان و 
خواندگان منعقد نموده که مبلغ 100/000/000 ریال بابت وجه الرهن پرداخت نموده اند، 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه قرارداد اجراه نامه صرفًا به امضاء خوانده 
ردیف اول رسیده اســت و نظر به عدم حضور خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگى مستنداً 
به مواد 198، 502، 519 و 522 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و مواد 10، 219 و 1301 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ 100/00/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسى وفق 
تعرفه و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/09/12 لغایت زمان 
وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا سپس ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد و اما در خصوص 
خواندگان ردیف اول و سوم نظر به اینکه قرارداد به امضاء ایشان نرسیده است و در خصوص 
خوانده ردیف چهارم نظر به عدم وجود شخصیت  حقیقى یا حقوقى مستنداً به ماده 89 ناظر 
بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرســتان لنجان مى باشد. م 

الف: 797259 زیبا یوسفى- قاضى شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
لنجان /12/269

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139885602015005267 تاریخ ارســال نامه: 1398/12/17 نظر به اینکه 
آقاى مرتضى محمدى دورکى وکیل آقاى اصغر کریمى سعیدآبادى فرزند عباس به موجب 
سند وکالتنامه شــماره 10138 مورخ 1398/12/03 دفترخانه شماره 212 زرین شهر به 
استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است 
که سند مالکیت ششــدانگ  یکباب خانه پالك 569 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 586 دفتر 1- امالك این اداره ذیل شماره 187 
به نام وى، ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپى 660745 صادر و تسلیم گردیده و  معامله 
دیگرى انجام نشده و به علت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنى نموده،طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى 
مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا 
در صورت اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تســلیم خواهد کرد. م الف: 797607 حوزه ثبت ملک 

زرین شهر (لنجان) /12/270

وقت اجراى قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست اشرف موذنى به طرفیت سکینه کریمى- 
شعبانعلى- حســنعلى- عباســعلى- محمدعلى همگى موذنى قرار تحریر ترکه مرحوم 
حسینعلى موذنى طى شــماره 98- 1532 ح 4 در شــوراى حل اختالف زرین شهر صادر 
و وقت اجراى قرار ســاعت 11 مورخه 99/1/24 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده 
قانونى آنها بســتانکاران 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 به آدرس جنب 
دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 
801061 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /12/271

ابالغ اجراییه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1230/98 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان 
لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 1472- 98/10/11 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم 
علیه انتقال سند خودروى پژو 206 به شــماره انتظامى 211/14 ن 42 در حق خواهان و 
پرداخت مبلغ 2/625/000 ریال خسارات دادرسى در حق خواهان در حق محکوم له بهناز  
نورى گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد 
علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى 
نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 800896 شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک )/12/272

ابالغ رأى
شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 935/98 دادنامه 1172-

98/12/17 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محسن 
توبئیهاى نجف آبادى نشانى: نجف آباد خیابان منتظرى شمالى خ اسرافیلیان کوى امینى 
فرعى سوم منزل دوم جنوبى خوانده: 1- صفدر عرب چم خلیفه 2- احمد همایونى نشانى: 
هردو مجهول المــکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 743782 به مبلغ 

60/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه اى شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى آقاى محســن توبئیهاى نجف آبادى به طرفیت 1- صفدر عرب چم 
خلیفه 2- احمد همایونى به خواسته به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت 
ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار 
باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت تشــخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/250/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 93/6/1 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت 
خواندگان غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.800895/م الف،حسین گرامى قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه هشتم 12/265 

ابالغ اخطاریه
آقاى ولى اله حکیمیان دادخواستى مبنى بر اعتراض ثالث طرفیت آقاى 1 – فرشاد ناصرى 
2 – کاوه کیانى 3- خانم رقیه خواجه گودریانى به خواســته مطالبه به طرفیت شما به این 
شورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 384 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 23 / 1 / 
99 ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم 
غیابى صادر خواهد شد . 802158/م الف - مدیر دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر 12/273 

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم کالســه پرونده: 98- 430 وقت رسیدگى: 99/2/17 
ســاعت 16 خواهان: حمزه ابراهیمى چرمهینــى فرزند خدامر اد خوانــده: ناهید قمبرپور 
راهدارى فرزند على ش ش 114 خواسته: الزام به انتقال سند خودرو خواهان دادخواستى 
تسلیم شــوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شــعبه 1 حقوقى ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگى تعین شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه هاى 
کثیرالنتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مدت ده روز به 
دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغى 
بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى است در 
صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. م الف: 
797544 رحیم هدایتى- رئیس شعبه 2  حقوقى شــوراى حل اختالف بخش باغبهادران 

(مجتمع شماره یک) /12/266



سالمتسالمت 07073720 سال شانزدهمپنج شنبه  22 اسفند  ماه   1398

آگهى تغییرات
شــرکت چکاوك نــور زاینده رود ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 34698 و شناسه ملى 
10840120727 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1398/06/27 نام 
شرکت به " مشــاوره و مدیریت درنیکا فارس 
ناوك " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (800040)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى آتور صنعت داتیس اسپادانا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 51960 و شناسه ملى 
14004012886 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مــورخ 1398/07/01 ترازنامه و 
صورت سود و زیان منتهى به سال مالى 1397/12/30 به 
تصویب رسید . امید بهرامى به شماره ملى 1160075034 
به ســمت بازرس اصلى و نویــد ابوطالبى به شــماره 
ملى5419963906 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال مالى انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان 
جهت نشر آگهیهاى شــرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (800068)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى آتور صنعت داتیس اسپادانا 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 51960 و شناسه ملى 
14004012886 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/09 طبق اختیارحاصله تفویض شده از مجمع 
عمومى فوق العاده 1398/09/07 سرمایه شرکت از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 
1000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال افزایش 
یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. ماده 5 
اطالحى : سرمایه شــرکت مبلغ 10000000000 ریال 
نقدى است که به 1000000 سهم 10000 ریالى با نام 
عادى منقسم شده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (800074)

آگهى تغییرات
شرکت روستایى وحدت شرکت تعاونى به شماره ثبت 136 
و شناســه ملى 10260000642 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1398/06/30 و نامه شماره 
205/3/184/741/757 مــورخ 1398/07/28 اداره 
تعاون روستایى شهرســتان نطنز تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : کلیه ارقام وموردترازنامه وحساب سودزیان سال 
1397موردتصویب مجمع قرارگرفــت عباس بیطارى 
خالدى باکدملى1239883676و حســین نرگسیان به 
کدملى1239833768بعنوان بازرسین براى مدت یک 
سال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

بادرود (801610)

ایــن روزها 
که کرونا مهمان ناخوانده 

شهرهایمان شده، سعى کنید در خانه 
بمانید و فقط بنابر ضرورت از منزل خارج شــوید. 

در عین حال توصیه شده که فقط یکى از اعضاى خانواده که 
نسبت به رعایت نکات بهداشتى آگاه بوده و مى تواند از خودش 
مراقبت کند، براى تهیه ما یحتاج روزانه یا هفتگى بیرون رود. در 
عین حال توجه کنید که در هنگام خرید مایحتاج  از فروشگاه ها 
هم باید یکسرى نکات بهداشــتى را رعایت کنید تا کرونا را به 

خانه نبرید.
بنابر اعالم انجمن آموزش بهداشــت و ارتقاى سالمت ایران، 
نکات بهداشتى که براى پیشــگیرى از ابتال به کرونا ویروس 

جدید در هنگام خرید باید رعایت شوند، عبارتند از:
-  به غیر از موارد ضرورى وارد مراکز خرید و فروشگاه ها نشوید.

-  تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید.
-  هنگام درآوردن دســتکش از عدم تماس دست هاى خود با 

قسمت هاى رویى دستکش مطمئن شوید.
داشــتن تب و سرفه -  در صورت 

حتمًا 
از ماسک در 

مکان هاى عمومى چون 
فروشگاه ها استفاده کنید.

-  از بردن کودکان بــه مراکز خرید جداً خوددارى 
کنید.

-  از خرید بستنى و مواد غذایى باز براى کودکان خود در مراکز 
خرید، امتناع کنید.

-  در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام خرید دست خود را حداقل 
40 ثانیه با آب و صابون بشویید.

-  از دست زدن به پله برقى در فروشگاه ها اکیداً خوددارى کنید.

-  در صورت استفاده از آسانســور در مراکز خرید براى 
فشار دادن دکمه هاى آسانسور از دستمال کاغذى 
اســتفاده کنید و ســپس بــدون تماس 
دست تان با آن قسمت دســتمال،  آن را 

به سطل آشغال بیاندازید.
-  استفاده از وســایل بازى تعبیه شده در 
فروشــگاه ها براى کودکان مطلقاً  انجام 

نشود.
-  براى پرداخت وجــه، از دریافت کننده وجه 
بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه 
کارتخوان بکشید و آنها نیز خودشان مبلغ و رمز 

کارت را وارد کنند.
-  کارت عابر بانکى را که استفاده کردید، 
در یک دســتمال کاغذى بپیچید و 
سپس در جیب تان بگذارید تا در اولین 
فرصت آن را ضدعفونى کرده و سپس 

در کیف تان قرار دهید.
-  هرگز به مکان هاى فــروش حیوانات زنده 

مراجعه نکنید.

احساس درد شدید در قفسه ســینه از نشانه هاى رایج 
حمله قلبى محســوب مى شــود. اما حمله قلبى تنها 
مشکلى نیست که مى تواند باعث درد قفسه سینه شود.

درد قفسه سینه اى نشانه حمله قلبى است که بى وقفه 
ادامه دارد و وقتى فرد سعى مى کند فعالیتش را بیشتر 
کند این درد هم شدت پیدا مى کند. تنگى نفس، حالت 
تهوع، سرگیجه یا حتى بیهوش شدن، دیگر نشانه هایى 
هستند که از حمله قلبى خبر مى دهند. بعضى هم ممکن 
است 30 دقیقه یا کمتر درد شدیدى داشته باشند، یا دچار 
درد مداومى شوند که به مرور بیشتر مى شود و یا یکباره 
چنان درد شدیدى در قفسه سینه خود احساس کنند که 

انگار یک فیل روى سینه شان نشسته باشد.
عالوه بر این، عواملى کلیدى وجود دارد که با باال بودن 
ریســک حمله قلبى مرتبط هستند: فشــار خون باال، 
کلسترول باال، دیابت، چاقى، یا سابقه بیمارى هاى قلبى 
در خانواده. اگر یکى یا تعدادى از این ریسک فاکتورها را 
دارید و نشانه هایى که ابتدا از آنها صحبت شد را هم در 

خود مى بینید، باید فوراً کمک پزشکى بگیرید.
درد قفسه سینه دالیل زیاد دیگرى هم مى تواند داشته 
باشد که لزومًا ارتباطى به حمله قلبى ندارند. این دالیل 

عبارتند از: 
■ آنژین: این مشــکل زمانى رخ مى دهد که خون و 
اکســیژن به اندازه کافى به قلب نرسد و از نشانه هاى 
بیمارى ســرخرگ کرونرى محســوب مى شود. این 
مشکل اگر برطرف نشود مى تواند در نهایت منجر به 

حمله قلبى شــود. آنژین اغلب هنگام ورزش و فعالیت 
بدنى بروز پیدا مى کند و در این حالت ممکن است در 
قفسه سینه خود احساس کرامپ (انقباضات غیر ارادى 
و دردناك) یا فشار کنید یا حسى مثل نیشگون داشته 

باشید که باعث شود بدنتان بى اختیار تکان بخورد.
■ ســوزش معده: یا رفالکس به دلیل برگشت 
اسید معده به لوله مرى رخ مى دهد که باعث احساس 
سوزش در حلق و قفسه سینه مى شود. خوردن غذا به 
رفالکس سرعت مى دهد و این حالت اغلب در هنگام 
دراز کشیدن احساس مى شــود. سوزش معده ممکن 
است حالتى شبیه به آنژین داشــته باشد، بنابراین قبل 
از آنکه نگران وضعیــت قلبتان شــوید، عادت هاى 

غذایى تان را مرور کنید.
■ دردهاى عضالنى: جوان ترها ممکن است بیشتر 
دچار دردهاى عضالنى اسکلتى شــوند. در این حالت 
وقتى فرد تکان مى خورد یا بازوى خود را مى چرخاند، 
ماهیچه اى که کش آمده بیشتر درد مى گیرد. ورزشکاران 
جوان هم ممکن است در قفسه سینه خود دچار آسیب یا 
التهاب شــوند، که علت آن تماس مکررى است که در 

مسابقات فیزیکى با این ناحیه رخ مى دهد.
■ اضطراب: اضطراب و نگرانــى مى تواند منجر به 
حمله پانیک شــود، مســئله اى که ممکن است شبیه 
به حمله قلبى به نظر آید. نشــانه هــاى حمله پانیک 
مى تواند درد قفسه ســینه به همراه تنگى نفس، تپش 

قلب، سرگیجه، سیاهى رفتن چشم و تعریق باشد.

شما چه دیابت داشته باشید و چه قند خونتان در سطح نرمالى باشد، مهم است 
که تعادل قند خونتان را حفظ کنید و جلــوى افزایش گلوکز بعد از غذا خوردن 
را بگیرید چرا که مشکالت کنترل قند خون، شایع هستند. اگر قند خون شما 
متعادل باشد و دچار افت وخیزهاى ناگهانى نشــود، راحت تر هم مى توانید 

جلوى گرسنگى و هوس قند و شیرینى تان را بگیرید.
خیلى از افراد مدام درگیر چرخه  خوردن غذاهایى هســتند که قند 
خونشان را ناگهان باال مى برد و بعد از این افزایش، قند خون 
ناگهان افت مى کند و آنها احساس خستگى و گرسنگى 
مى کنند. بهترین کار ممکن این است که اجازه ندهید 
قند خونتان دچار این افزایش و کاهش هاى شدید 
شود تا ســطح انرژى تان یکنواخت بماند و 
توان بیشترى داشته باشید. خوشبختانه 
چیزهایى که شما مى خورید، تأثیر 
قابل توجهى بر قند خونتان و حفظ 
آن در طیــف نرمال و ســالم دارند و 

مى تواند جلوى نوسانات آن را بگیرند.
غذاهایى که حاوى پروتئین هســتند، احساس 
گرســنگى را کاهش مى دهند و به تثبیت قند خون 
کمک مى کنند. اما در افرادى که دیابت دارند، پروتئین، 
بســته به نــوع آن داراى تأثیرات گوناگونى بــر قند خون و 
واکنش انسولین است. در افرادى که دچار دیابت نوع دوم هستند، 
پروتئین هاى گیاهى انتخاب سالم ترى هستند؛ زیرا گیاهان سرشار از 
پروتئین مانند غالت کامل و حبوبات، فیبر هم دارند که یک عنصر غذایى 
مفید دیگر براى کمک به تثبیت قند خون است. ضمناً، برخى پژوهش ها، رژیم 
غذایى سرشار از پروتئین هاى حیوانى را با افزایش ریسک دیابت نوع دوم مرتبط 
دانسته اند. مطالعه اى دریافته افرادى که پیرو رژیم غذایى غنى از پروتئین هاى 
گیاهى بوده اند، ریسک کمترى از جهت ابتال به دیابت نوع دوم داشتند. در حالى 
که معلوم شد مصرف زیاد پروتئین هاى حیوانى مى تواند ریسک این بیمارى 

را افزایش بدهد.
غذاهایى که حاوى پروتئین هستند، احساس گرسنگى را کاهش مى دهند و به 
تثبیت قند خون کمک مى کنند. اما در افرادى که دیابت دارند، پروتئین، بسته به 
نوع آن داراى تأثیرات گوناگونى بر قند خون و واکنش انسولین است. در افرادى 
که دچار دیابت نوع دوم هستند، پروتئین هاى گیاهى انتخاب سالم ترى هستند.

طرفداران رژیم غذایــى کم کربوهیدرات به شــما خواهند گفــت که تمام 
کربوهیدرات ها بد هستند، اما واقعیت این است که کیفیت کربوهیدرات هایى 
که انتخاب مى کنید اهمیت دارد. درست است که کربوهیدرات هاى بیش از حد 
فرآورى شده مانند دسرهاى شیرین، غالت صبحانه و غذاهایى که از آرد سفید 
درست شده اند قند خون را باال مى برند، اما سبزیجات غیرنشاسته  اى، تأثیرى 

معکوس دارند و به تثبیت قند خون کمک مى کنند.
میوه ها چطور؟ برخى منابع توصیه مى کننــد افرادى که دیابت یا پیش دیابت 
دارند باید مصرف میوه را محدود کنند زیرا برخى از میوه ها به طور طبیعى داراى 
قند فراوان هستند. اما پژوهش ها نشان مى دهند خوردن میوه به صورت کامل، 
منجر به افزایش قند خون نمى شود؛ زیرا حاوى فیبر محلول و غیرمحلول بوده 

و واکنش قند خون را تعدیل مى کند اما آبمیوه، فیبر ندارد.
البته طبق مطالعات، آبمیوه طبیعى، تأثیر چشمگیرى بر قند خون ناشتا، انسولین 
ناشتا یا هموگلوبین A1C که یک معیار از کنترل قند خون است ندارد. اما طبق 
یافته ها، آبمیوه هاى صنعتى که داراى قند افزوده هســتند سبب افزایش قند 

خون مى شوند.
چرا آبمیوه با قند طبیعــى، تأثیر متفاوتى دارد؟ محققــان این تئورى را صادر 
کرده اند که پلى فنول ها که ترکیبات طبیعى با خواص ضدالتهابى هستند و در 
آبمیوه طبیعى موجودند جلوى افزایش قند خــون را مى گیرند. اما باز هم بهتر 
است میوه را به صورت کامل مصرف کنید و از فیبرهاى آن نیز بهره مند شوید. 

میوه ى کامل به کنترل اشتها نیز کمک مى کند.
چربى ها نسبت به کربوهیدرات ها، کمتر موجب افزایش گلوکز خون مى شوند، 
خصوصاً در مقایسه با کربوهیدرات هاى بسیار فرآورى شده. بنابراین، جایگزین 
کردن کربوهیدرات ها با چربى ها بــه تثبیت قند خون کمک مى کند. اما طبق 

یافته هاى علمى، بعضى از چربى ها نسبت به بقیه، تأثیر کمترى روى قند خون 
دارند. در مطالعه اى، جایگزین کردن برخــى از کربوهیدرات ها در وعده هاى 
غذایى با چربى، ســبب بهبود کنترل قند خون شــده بود، اما نوع چربى مهم 
است. چربى اشــباع یعنى چربى که در گوشــت قرمز و لبنیات به وفور وجود 
دارد، سبب بهبود اندکى در سطح قند خون مى شود. اما جایگزین کردن برخى 
از کربوهیدرات ها با چربى تک غیراشــباع، منجر به کاهش قابل توجهى در 
هموگلوبین A1C مى شود که یک معیار بلندمدت براى کنترل قند خون است. 
چربى هاى تک غیراشباع و چند غیراشــباع، بهترین انتخاب براى کنترل قند 

خون محسوب مى شوند.
چربى هاى تک غیراشباع و چند غیراشــباع به وفور در غذاهاى گیاهى وجود 
دارند. مثًال روغن زیتون، آووکادو و روغن کنجد، منابع عالى چربى هاى تک 
غیراشباع هستند. منابع چربى هاى چند غیراشباع نیز شامل ماهى هاى چرب، 
گردو، بذر کتان و سایر دانه ها مانند دانه چیا، دانه آفتابگردان و دانه کدو مى شوند. 
در واقع چربى هاى چند غیراشــباع، مؤثرترین عناصر غذایى براى کنترل قند 

خون هستند. بنابراین از چربى ها نترسید اما آن ها را هوشمندانه انتخاب کنید.
وقتى غذایى مى خورید، چیزى که در بشقاب غذایتان مى گذارید بیشتر و معموًال 
ترکیبى از سه درشت مغذى (پروتئین و کربوهیدرات و چربى) است. این چیز 
خوبى است! تحقیقات نشــان مى دهد ترکیب کربوهیدرات ها با چربى، جذب 
کربوهیدرات ها را ُکند کرده و واکنش قند خون نسبت به غذا یا اسنک را کاهش 
مى دهد. بنابراین احتمال اینکه دچار افزایش ناگهانى قند خون بعد از غذا شوید 
کمتر خواهد شد. افزودن پروتئین به وعده غذایى نیز به تثبیت قند خون کمک 
مى کند و جلوى افزایش ناگهانى قند خون را مى گیرد. بنابراین کربوهیدرات ها 

را به تنهایى نخورید و آن را با منبعى از پروتئین یا چربى همراه کنید.
برخى غذاها از جهت قند خون، بدترین هستند از جمله کربوهیدرات هاى تصفیه 
شده و غذاهایى که قند فراوان دارند. نوشابه هاى قندى، نان سفید، غذاهایى 
که با آرد سفید درست شده اند، غالت صبحانه بسته بندى شده و هله هوله هاى 
جورواجورى که در سوپرمارکت ها خودنمایى مى کنند همگى تأثیرات بسیار 

بدى بر سطح قند خونتان دارند.

با توجه به شیوع روزافزون ویروس کرونا در کشــور افراد به منظور رعایت بهداشت فردى و 
پیشگیرى از ابتال به این ویروس کشنده، تهیه ماسک و دســتکش را از ملزومات روزانه خود 
مى دانند. اما هر کدام از این دســتکش ها براى مصرف مدت زمانى دارند که باید از آن با خبر 
بود و طبق همان به خرید دســتکش اقدام کرد. به همین منظور در این مطلب به معرفى انواع 

دستکش هاى محافظ و روش هاى ارزیابى کارآیى 
آنها پرداخته ایم.

■ دستکش نایلونى
دستکش نایلونى یا مشمایى مقاومت مناسبى در برابر 
ویروس کرونا ندارد و در صورت ضدعفونى با اتانول 

میزان نفوذش باال تر مى رود.

■ دستکش نیتریل
دستکش نیتریل با رنگ آبى در میان افراد شناخته 
شده اســت و مقاومت خوبى در برابر ویروس کرونا 
دارد اما مدت زمان استفاده از آن هشت ساعت است 
و مى تواند با اتانول ضدعفونى شــود چرا که باعث 

کاهش نفوذ ویروس کرونا خواهد شد.

■ دستکش التکس
التکس بهترین نوع دستکش براى مقاومت در برابر 
کروناست که در بیمارستان ها هم مورد استفاده قرار 
مى گیرد و همچنین قابل ضدعفونى با اتانول بوده و 

عمر مصرف آن تنها 16 ساعت است.

■  دستکش وینیل
دستکش وینیل بى رنگ است و قابلیت نفوذ ویروس 
حدود یک سوم اســت. نباید این دســتکش را بعد از 
ضدعفونى دوباره اســتفاده کرد چرا کــه در صورت 
ضدعفونى قابلیــت نفوذ ویــروس افزایش مى یابد و 

شانس ابتال به کرونا را باال خواهد برد.

پرسش هاى بسیارى در مورد کروناویروس وجود 
دارد که مدت زمان بروز عالیــم بیمارى در فرد 
پس از آلوده شدن به ویروس یکى از مهمترین 
پرسش هاى مطرح شده اســت. آگاه شدن از 
زمان بروز عالیم مربوط به این ویروس که دوره 
کمون نام دارد به منظور اتخاذ اقداماتى مؤثر در 

پیشگیرى و مهار بیمارى حائز اهمیت است.

پزشکان در بررســى جدید خود اظهار کردند 
میانگین دوره کمون کروناویروس حدود پنج روز 
است هرچند در بسیارى از افراد عالیم بیمارى در 

مدت 12 روز خود را نشان مى دهد.
به نوشته مجله «تایم»، متخصصان علوم پزشکى 
در دانشــگاه جانز هاپکینز تأ کیــد کردند: تعداد 
روزهاى دوره کمون همزمان با کســب اطالعات 
بیشتر در مورد این ویروس و نحوه فعالیت آن در 
بدن اصالح مى شود و از همین رو شناخت به موقع 
و کسب اطالعات دقیق تر از رفتار کروناویروس 
جدید به منظور کنترل بیمارى اهمیت بسزایى دارد.

چگونه غذا بخوریم 
تا قند خونمان باال و پایین نشود؟ 

خرید کنید، اما کرونا را 
به خانه نبرید!

هرکدام از دستکش ها چه کارآیى دارند؟

میانگین مدت زمان بروز 
عالیم کروناویروس

چطور بفهمیم درد قفسه سینه علتى جدى دارد؟

نکات بهداشتى که براى پیشــگیرى از ابتال به کرونا ویروس 
جدید در هنگام خرید باید رعایت شوند، عبارتند از:

-  به غیر از موارد ضرورى وارد مراکزخرید و فروشگاه ها نشوید.
-  تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید.

-  هنگام درآوردن دســتکش از عدم تماس دست هاى خود با 
قسمت هاى رویى دستکش مطمئن شوید.

داشــتن تب و سرفه-  در صورت 

مواد غذایى باز براىکودکان خود در مراکز بستنى و   از خرید
خرید، امتناع کنید.

-  در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام خرید دست خود را حداقل 
40 ثانیه با آب و صابون بشویید.

-  از دست زدن به پله برقى در فروشگاه ها اکیداً خوددارى کنید.

-  در صورت استفاده از آسانســور در مراکز خرید براى 
فشار دادن دکمه هاى آسانسور از دستمال کاغذى 
اســتفاده کنید و ســپس بــدون تماس 
دست تان با آن قسمت دســتمال،  آن را 

به سطل آشغال بیاندازید.
-  استفاده از وســایل بازى تعبیه شده در

فروشــگاه ها براى کودکان مطلقاً  انجام 
نشود.

- براى پرداخت وجــه، از دریافت کننده وجه
بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه 
کارتخوان بکشید و آنها نیز خودشان مبلغ و رمز 

کارت را وارد کنند.
-  کارت عابر بانکى را که استفاده کردید، 
در یک دســتمال کاغذى بپیچید و 
تا در اولین سپس درجیبتانبگذارید

فرصت آن را ضدعفونى کرده و سپس 
در کیف تان قرار دهید.

-  هرگز به مکان هاى فــروش حیوانات زنده 
مراجعه نکنید.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پس عمل کنید که عمل را به آسمان برند. توبه کنید که توبه سود دهد. و دعا 
کنید که دعا شنیده شود. اکنون زمان آرامش است و قلم ها به نوشتن اعمال 
روان اند. به اعمال و طاعات بشتابید. در برابر عمرى که از جوانى به پیرى 
مى گراید یا بیماریى که از کارت بیاندازد یا مرگى که جان از تنت برباید. 
مرگ ویرانگر لذت هاى شماست. تیره کننده خواهش هاى نفسانى شماست. 
دورکننده شــما از هر مقصد و مقصود اســت. دیدار کننده اى است که کس 

موال على (ع)دوستش ندارد. هماوردى است که هزیمت نشناسد.
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مناقصه گذار: شهردارى شاهین شهر- استان اصفهان
عنوان آگهى: مناقصه عملیات نظافت، رفت و روب و جمع آورى پسماند عادى شهردارى شاهین شهر

شرح آگهى مناقصه: 
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد عملیات نظافت، رفت و روب و جمع آورى پسماند عادى شهردارى شاهین شهر را به پیمانکار 
واجد صالحیت فنى و اقتصادى براساس نظر کارشناسان شهردارى شاهین شهر که داراى سوابق مثبت در موضوع مناقصه در 

یکى از کالنشهرها یا مراکز استان هاى کشور باشند واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه با در دست داشتن اصل فیش واریزى دریافت اسناد به مبلغ 6540000 
ریال (شامل 6/000/000 ریال بهاى اسناد مناقصه به اضافه 540000 ریال مالیات بر ارزش افزوده) مى بایست از تاریخ 1398/12/25 
در ساعات ادارى به معاونت اجرایى و خدمات شهرى شهردارى شاهین شهر واقع در خیابان امام خمینى، خیابان جمهورى اسالمى 
مجموعه ادارى مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1399/01/19 به دبیرخانه حراست شهردارى شاهین 

شهر تحویل نمایند. 
میزان اعتبار و برآورد: معادل 17/215/535/710 ریال/ ماه

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 860/776/785 ریال (هشتصد و شصت میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد و 
هشتاد و پنج ریال) به صورت فیش نقدى یا ضمانت نامه بانکى با حداقل اعتبار حداقل سه ماه از زمان بازگشایى پاکت ها

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

مناقصه عملیات نظافت، رفت و روب و جمع آورى 
پسماند عادى شهردارى شاهین شهر(نوبت اول)

م الف: 803332حمیدرضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

چاپ اول


